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  :صالملخ  

فكري لها يساهم  وضرورة تبني وإعداد إطارتهدف هذه الورقة الى لفت االنتباه وتسليط الضوء نحو المحاسبة اإلسالمية    

المحاسبة اإلسالمية كجزء أساسي من العمل  وذلك لوجود حاجة ملحة الى ممارسة في توجيه وتنظيم عمل الصيرفة اإلسالمية

ي ف اختالفاتها. فالمحاسبة اإلسالمية متأصلة ولها جذورها التاريخية في الحضارة اإلسالمية كما لها المصرفي اإلسالمي

تعلق ي وبالرغم من أصالة المحاسبة اإلسالمية الى انها تواجه بعض التحديات فيماالفكر والتطبيق عن المحاسبة التقليدية. 

المصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية وخاصة فيما يتعلق بتوحيد البيانات المالية والطرق واإلجراءات المحاسبية ب

المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعليمات الصادرة  التزامبضرورة ويوصي الباحث المستخدمة في هذه المؤسسات. 

في يتعلق بالمعايير المحاسبية والشرعية اإلسالمية الخاصة ب )أيوفي(، باإلضافة  عن الهيئات والمنظمات اإلسالمية وخاصة

ل هو محور العم فاإلنسانبتطوير العنصر البشري من ناحية علمية وفنية للقيام بمهامه على الوجه األكمل  االهتمامإلى 

 المحاسبي اإلسالمي. 

ر المعايي – المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية –اإلسالمية الصيرفة  –المحاسبة اإلسالمية  الكلمات المفتاحية:

 المحاسبية اإلسالمية.
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Islamic Accounting and Its Role in Organizing and Promoting the Islamic 

Banking Practice 

By: Mohammed Ali Alshaebi1, Ahmad Bin Che Yaacob2 

Ph.D Candidate, Islamic Civilisation Academy, Universiti Teknologi Malaysia, Assistant 

lecturer, Sabrata University – Libya1. 

Associate Professor. Islamic Civilisation Academy, Universiti Teknologi Malaysia.2 

 

Abstract: 

 This paper aims to make attention and spotlight on Islamic accounting and the need to adapt 

and prepare an ideological framework for contributes to guiding and organizing the 

performance of Islamic banking. There is an urgent need to practice Islamic accounting as an 

essential part of Islamic banking. Islamic accounting is original and it has historical roots in 

Islamic civilization, as well as its differences in thought and practice from traditional 

accounting. Despite the originality of Islamic accounting, it faces some challenges concerning 

Islamic banks and financial institutions, especially about standardizing financial statements and 

the accounting methods and procedures used in these institutions. The researcher recommends 

that Islamic banks and financial institutions should abide by the instructions published by 

Islamic bodies and organizations, especially the standards of  Islamic accounting and Sharia 

that issued by  (AAOIFI), in addition to caring for the development of the human element from 

a scientific and technical point of view to carry out his duties in a full manner as the human 

being is the focus of Islamic accounting work. 

Key words: Islamic Accounting - Islamic Banking - Islamic Banks and Financial Institutions 

- Islamic Accounting Standards. 
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 المقدمة: 

إهتم اإلسالم بكافة نواحي الحياة للفرد والمجتمع وأقام أسس العدل والمساواة بين المسلمين حيث إهتم بالمعامالت مثل   

يم اإلسالم تعال إهتمامه بالعبادات ووضع القواعد التى تحكم هذه المعامالت بين المسلمين فيما بينهم ومع الغير أيضاً، وجأت

بأحكام نبيلة تُنظم وتُصحح الجوانب االقتصادية والعالقات التجارية والمعامالت المالية بين الناس في ظل القرأن الكريم 

ْكتُْب بَْينَُكْم َكاتِب  فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَ  ىوالسنة النبوية الشريفة، قال سبحانه وتعالى: )) يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسم ً 

( وتدل هذه اآلية الكريمة على أهمية تدوين وتسجيل المعامالت المالية بغرض  282إلى آخر اآلية(( ) البقرة : … بِاْلَعْدِل 

)حيث صحيح، أخرجه  ) نعم المال الصالح للرجل الصالح ( :اثباتها وتوثيقها ، كما جاء فالحديث الشريف قول رسول هللا 

ن المال مصدر نماء إذا أحسن إفي هذا الحديث قاعدة مقررة في التعامل بالمال، وهي  . حيث يؤكد الرسولالبخاري(

بأن المال الصالح   التعامل معه وتوجيهه إلى ما يحقق المقاصد، وأنه أيًضا مصدر فساد إذا أُسيء استخدامه، فجاء كالمه

جأت فكرة وانطالقاً من هذه القيم والمبادئ الراسخة في العقيدة اإلسالمية  (.2202)الهاشمي، لحو المتعامل الصاأللرجل 

المسلمين الذين يرغبون في ممارسة األنشطة االقتصادية والتجارية بما ال يتعارض  الصيرفة اإلسالمية استجابة إلحتياجات

مع أحكام الشريعة اإلسالمية وخاصة  فيما يتعلق بحرمة التعامل بالربا في المعامالت المالية، وكانت ماليزيا من أوائل الدول 

م. ثم  0492 ةالمسلمين في أداء فريضة الحج سن التي بادرت في استثمار أمول الناس عبر إنشاء صناديق إدخار لمساعدة

تبعتها محاوالت جادة وفق منهجية وأساليب منظمة لتضع صيغ  تمويلية تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في كل من مصر 

 وباكستان، ومن ثم توالت التجارب في السعودية واإلمارات والسودان والكويت واألردن. 

ة الدول العربيي الصناعة المالية اإلسالمية بالتوسع واالنتشار وازدادت أهميتها ليس فقط فوفي عالمنا اليوم أخذت  

لكلية ن حجم األصول اأى إلوتشير التوقعات انتشرت أيضا في الدول الغربية )أوروبا والواليات المتحدة(،  ، بلواإلسالمية

 (. 2202)الهرش،  2222ترليون دوالر في عام  34293تمويل والصيرفة اإلسالمية عالمياً قد يصل الى لل

وال شك أن العمل وفق الصيرفة اإلسالمية ليس باألمر اليسير، فاالنتقال من نظام مالي مبني على الفوائد والمضاربة في 

ول واألساس، إلى األهدفها من فلسفة تقليدية تعتبر تحقيق الربح  رأس المال، إلى نظام مالي يحرم تلك الفوائد، يعتبر تحوالً 

 فلسفة تسعى إلى تقديم ما فيه إرضاء هلل ونفع للناس وتنمية مستدامة للمجتمعات. وهذا ليس باألمر الهين أو السهل.

إلسالمية في شكلها أن النظام التقليدي الربوي هو نظام ضارب في جذوره حول العالم منذ أالف السنوات، والصيرفة ا 

الحديث نظام جديد الزالت قواعده ومتطلباته قيد البحث والتطوير وإن كان النظام المالي اإلسالمي يسبق النظم المالية التقليدية 

علماء اإلسالم الغرب بمئات السنين في معرفة العلوم االجتماعية، والتطبيقية وإرساء فقد سبق   (.Marai et al, 2015اليوم )

عدها فظهرت العديد من الكتابات التي توضح تاريخ المحاسبة في اإلسالم وقواعدها وإجراءات تطبيقها وفق مرتكزات قوا

دعم لإسالمي  ظورمن منإن هذا البحث محاولة لتوضيح دورو أهمية المحاسبة وبناَء على ما تقدم فالعقيدة اإلسالمية السمحة. 

لمباحث وذلك من خالل ا محاسبية إسالمية تميزها عن المحاسبة التقليدية الربويةوتنظيم الصيرفة االسالمية وفق معايير 

 المتعلقة بعناصر موضوع البحث.

 أهداف البحث: 

 تسليط الضوء على ضرورة العمل المصرفي اإلسالمي وفق معايير شرعية محاسبية إسالمية. -0

 في تطوير علمواسهاماتهم الفكرية لمسلمين العلمي للمحاسبة اإلسالمية، وإبراز دور علماء ا التأصيلمحاولة  -2

 المحاسبة تاريخياً. 
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ئة ة الصادرة عن هيبيحاسمالوحث المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية على تبني واعتماد المعايير الشرعية  -3 

 المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات اإلسالمية )أيوفي(.

توضيح بعض التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية نتيجة هيمنة المعايير الدولية وعدم أعتماد معايير شرعية  -9

 .ومحاسبية موحدة

 أهمية البحث: 

صبح لزاماً وجود علم أن للمجتمع اإلسالمي خصوصياته ومفاهيمه ومبادئه في المعامالت المالية والتجارية، إ   

ريعة ر وقواعد متوافقة مع أحكام الشييعكس المفاهيم والمبادئ اإلسالمية ويطبقها وفق معايوفق منظور إسالمي للمحاسبة 

وحيث أضحت أهمية المصارف والمؤسسات  .اإلسالمية ومتالئمة مع البيئة التي تمارس فيها هذه االعمال والمعامالت

لواجب ه من ااً اقتصادياً مهماً على المستوى الدولي والمحلي فإنالمالية اإلسالمية تتزايد يوماً بعد يوم، فهي تلعب دور

تكاثف الجهود نحو إعداد إطار فكري وعملي للممارسة المحاسبة اإلسالمية في العمل المصرفي اإلسالمي لتعزيز الثقة 

 . لدوليمعايير محاسبية إسالمية موحدة للتصدي لهيمنة الفكر المحاسبي التقليدي على المستوى اتبني به و

 

 

 تطور علم المحاسبة في اإلسالم:المبحث األول: 

ساهمت الحضارة اإلسالمية في تطوير العديد من العلوم والمعارف في شتى المجاالت، وأرسى الفكر اإلسالمي النظريات    

(. وكانت 20، ص2202، االقتصادية التي ال بد للعالم من العودة إليها إن أراد التقدم والرخاء دون اضرار أو فساد )براهمي

وهي تتمثل  ،واالجتماعيةاالقتصادية  وتطور الحياةاألحكام والمصادر األساسية األربعة التي استند عليها اإلسالم في تنظيم 

 -من: في كالً 

 .بمثابة الدستور القرآن الكريم كشريعة للمجتمع اإلسالمي -

 بمثابة القانون. السنة النبوية الشريفة -

 القرارات واللوائح.لتطبيقية للخلفاء الراشدين وتمثلها األحكام ا -

 التعليمات التفسيرية.فقه العلماء ويعتبر -

ومن بعده الخلفاء الراشدين يوكلون مهمة جمع الزكاة والصدقات  الكافي من ذلك، فقد كان النبي   االهتمامونالت الُمحاسبة    

لمن هم أهالً للثقة، وكان يُحاسبهم، ويأمرهم بتسجيل ما يتم تحصيله وصرفه من األموال، ومع نشوء وتطور الدولة اإلسالمية 

اة ام، ونُظمت محاسبة الزكتطورت تطبيقات المحاسبة، حيث أنشأت الدواوين )بيت مال المسلمين( والتي تهتم بالمال الع

ولقد أدرك الفقهاء وعلماء اإلسالم منذ بزوغ شمس الحضارة اإلسالمية، أدركو  (.2224والوقف والمواريث )حسين وحكيم، 

دور المحاسبة في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية كأداة لتحقيق العدل المنشود، ودخلت المعامالت المالية والمصرفية مرحلة 

(، وكان يطلق على المحاسب لفظ كاتب 2202، الهاشمي،2229،م والتطوير واالنتشار لم يسبق لها مثيل )قنطقجيمن التنظي

 أو حافظ األموال.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشراألكاديمية لألبحالمجلة 

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 12  

ISSN: 2706-6495 

في كتابه"  م(0908)توفى سنة  حيث ارتبط ذكر المحاسبة في الكتب اإلسالمية القديمة بكتابة األموال، فقد ذكر القلقشندي  

: "أن الكتابة عند العرب تنقسم إلى قسمين رئيسين هما كتابة اإلنشاء وكتابة األموال، " نشاءإلاعة انفي ص صبح األعشى

فأما كتابة اإلنشاء فالمراد بها تأليف الكالم وترتيب المعاني، وأما كتابة األموال فالمراد بها كتابة كل ما يتعلق بتحصيل المال 

السلطانية، وما يجبى إليها من أموال الخراج وما في معناه، وصرفه وما يجري مجرى ذلك مثل كتابة بيت المال والخزائن 

ن صناعة الحساب "إ( م0000)توفي سنة  ويقول الحريري. وصرف ما يصرف منها من الجاري والنفقات وغير ذلك"

(. ويتضح لنا إن 2229)قنطقجي،  األموال"موضوعة على التحقيق، وآن قلم المحاسب ضابط، وآن الحسبة هم حفظة 

قوم على مجموعة تسبة في الفقه اإلسالمي استطاعت تفسير القواعد الشرعية واستخدامها في التطبيق العملي بكفاءة، فهيا المحا

 .(2229، قنطقجي، 2202من األسس والقواعد المحاسبية الثابتة والمستقرة والمستنبطة من مصادر الفقه االسالمي )رشوان،

تشير الدالئل التاريخية المحفوظة في تركيا ومصر إلى أن السجالت والتقارير المحاسبية التي طورت في أوائل الدولة    

. (Zaid,2000)0949في عام  "لوقا باسيلي"اإلسالمية كانت مماثلة لتلك المستخدمة في الجمهوريات اإليطالية كما حددها 

المخطوطات التاريخية اختفت ودمرت عبر العصور إما بسبب المناخ وصعوبة  والبد من التنويه هنا الى أن الكثير من

هجرية، كما ان هناك بعض  656االحتفاظ بها او بسبب الصراعات التاريخية مثل ما حدث في هجوم المغول على بغداد سنة 

 هد العثماني األمر الذي يحد مناالعمال المحاسبية والمكتوبة بلغات أخرى لم تعد مستخدمة اليوم، مثل تلك اللغات في الع

حدي تواجهه شكل تمر الذي يُ ثبات تاريخية وأصالة المحاسبة المالية اإلسالمية األإقدرة المهتمين في تحليل تلك المخطوطات و

كما أن بعض مؤرخي االقتصاد ذكروا أن تجار إيطاليا ودول أوروبية أخرى حصلو (. Trokic,2015المحاسبة اإلسالمية )

ليمهم األول في استخدام أساليب العمل المتطورة من نظرائهم على الجانب األخر من ضفة البحر االبيض المتوسط على تع

ومعظمهم من المسلمين، وبالتالي يرى بعض العلماء أن الممارسات المحاسبية المستخدمة في الدولة اإلسالمية التاريخية 

 (,Lieber,1968 Trokic,2015, Napier2009تم تطويره في إيطاليا )أثرت على نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج الذي 

ذكره يؤكد على أن المحاسبة اإلسالمية لها جذورها وأصولها ومصادرها المستنبطة من الشريعة اإلسالمية  ن ماسبقإ   

 والسنة النبوية الشريفة وفلسفتها القائمة على دمج بين العلوم االجتماعية واالقتصادية في ظل أحكام الشريعة االسالمية )قابل، 

سالمي نتيجة لحاجات فرضتها الشريعة االسالمية )القرأن والسنة( في المقام (، واستمر التطور في الفكر المحاسبي اال29ص

االول، مثل كتابة الديون، وكتابة العقود، وكيفية احتساب الزكاة، والمواريث، والوقف وغيرها. وفي المقام الثاني نتيجة 

يادة ، واتساع الرقعة الجغرافية للدولة، وزلحاجات فرضتها الظروف االقتصادية والسياسية واإلدارية مثل ارتفاع عدد السكان

الثروات النوعية والكمية، وزيادة حجدم التبادل التجاري. حيث سادت دولة اإلسالم الدنيا ألكثر من ألف سنة وكانت منارة 

نطقجي، قالعلم لكل أصقاع االرض وفي مختلف الميادين، فهل يعقل إنها لم تضع أو تطور نظاماً اقتصاديا ومحاسبياَ لها؟ )

2229.) 

 

 ة:المالية االسالمي والمؤسساتالمحاسبة المالية التقليدية والمحاسبة المالية اإلسالمية في المصارف المبحث الثاني:  

الجامعات المعاهد و في األكاديميالمجال  يالمصارف التقليدية أو ممن يعملون ف ييعتقد كثير من المحاسبين ممن يعملون ف 

 المصارف التقليدية وفقاً للفكر الوضعى، يالمصارف اإلسالمية والمحاسبة ف يأنه ال فرق بين المحاسبة ف
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وإذ نلتمس لهم العذر بسبب قلة وندرة الكتب والمقاالت التي تتناول اإلهتمام بأصالة المحاسبة اإلسالمية وإبراز المساهمات   

سالمية )فقه لى أصول الشريعة اإلإ يستندهام في تطوير المحاسبة كعلم  سلمين الذين كان لهم دور  الفكرية لعلماء وفقهاء الم

المحاسبة( ، ومن هذا المنطلق نستطيع توضيح نقاط االختالف بين المحاسبة اإلسالمية والمحاسبة التقليدية والتي يمكن 

 إبرازها في الجدول التالي.

 التقليديةالمحاسبة  المحاسبة اإلسالمية 

 عملية محاسبية توفر المعلومات المناسبة التعريف -0

)وليس فقط البيانات المالية( ألصحاب 

المصلحة في وحدة اقتصادية تضمن لهم ان 

ية تعمل باستمرار ضمن دهذه الوحدة االقتصا

حدود الشريعة اإلسالمية وتحقق أهدافها 

 االجتماعية واالقتصادية.

إلى السماح باتخاذ تهدف العملية المحاسبية 

قرارات واضحة هدفها النهائي هو تخصيص 

الموارد النادرة والمتاحة بكفاءة الستخداماتها 

بكفاءة )واألكثر ربحية( من خالل توفير 

المعلومات كافية )دون أي التزام بالشريعة 

 اإلسالمية.(

في التشغيل، كل شيء في حدود الشريعة  العمليات -2

 اإلسالمية.

ل، كل شيء لتحقيق الحد األقصى في التشغي

 الربح.

هي تصور على أساس مبادئ العلمانية  تستمد مفهومها من أسس المبادئ اإلسالمية. الطبيعة -3

 والرأسمالية.

يحكمها القانون المحاسبي والقانون التجاري  يحكمها القرآن والسنة أو الشريعة اإلسالمية. الحوكمة -9

 واالخالقيات العلمانية.

المعيارية  -5

 والوصفية

ال يوجد فرق بين المحاسبة المعيارية 

 والوصفية.

هناك فرق بين المحاسبة المعيارية والمحاسبة 

 الوصفية.

 هي دائما شركة أو فردية التوجه. هي دائماً متوجهة نحو المجتمع  التوجه -6

 العقالنية االقتصادية  وحدة هللا )التوحيد(   المبدأ االساسي -2

 الشركة والمالك لها كيان منفصل والتزام مالي الشركة ليس لديها التزام مالي منفصل. مفهوم الوحدة  -8

 التكلفة أو السعر -4

  

يفضل سعر السوق أو سعر البيع بدالً من 

 التكلفة التاريخية.

التكلفة التاريخية بدالً من سعر السوق هي 

 المفضلة.
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طلب معقول  الكشف الكامل لتلبية أي اإلفصاح -02 

 للمعلومات وفقًا ألحكام الشريعة.

محدودية توفير المعلومات الخاضعة للمصلحة 

 العامة.

يستمر العمل إلى األبد ولكن يعتمد على  ال  االستمرارية -00

 اتفاق تعاقدي بين األطراف.

يستمر العمل إلى األبد أو فترة زمنية غير 

 محدودة.

 الشريعة.الثبات على أساس  الثبات  -02

 

الثبات على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة 

 عموماً.

 األكثر مالءمة للمجتمع )العدالة(. التحفظ  -03

 

التأثير األكثر مالءمة على أصحابها واألقل 

 مالءمة للمجتمع.

الدورية )الفترة  -09

 المحاسبية(

 سنة قمرية واحدة لحساب الزكاة.

 

 القياس الدوري لألداء.

 القيمة النقدية القائمة. على أساس الكمية والنقدية )حساب الزكاة(. القياس وحدة -05

محاسبة  -06

  المسؤولية

تركيز المساءلة العامة على المجتمع الذي 

 يشارك في استغالل مصادر.

تركيز المساءلة الشخصية على األفراد الذين 

 يسيطرون مصادر.

 البقاء لألصلح. المساواة.تعترف بكل طرف على قدم  المساواة  -02

 تحاول تعظيم الربح. تحديد الربح دقيق ومعقول.   الربح -08

 الملكية -04

   

تعترف بالملكية النسبية )الغير مطلقة( 

 لألصول والشركات.

 تعترف بالملكية المطلقة لألصول والشركات.

تقارير األحداث االجتماعية واالقتصادية  التقارير -22

 معامالت.والدينية وال

 تقارير األحداث االقتصادية والمعامالت فقط.

 (.(Ather & Ullah, 2009المصدر: 
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 الحاجة إلى نظام محاسبي إسالمي في المؤسسات المالية واإلسالمية: ث الثالث: مبحال 

تختلف بيئة العمل اإلسالمي عن البيئة الغربية القائمة على الرأسمالية في النظام االقتصادي والتي انتجت المحاسبة  بكل تأكيد  

أتى وليداً لبيئته الغربية وذلك منذ ظهور نظرية القيد المزدوج لإليطالي "لوقا  الُممارس حالياً  ، فالفكر المحاسبيالتقليدية

 وبالتالي من الصعوبة أن تتالئم مع العمل وفق الفكر اإلسالميحاسبة الدولية واإلبالغ المالي باسيلي" وصوالً إلى معايير الم

ومات )التقليدية أو اإلسالمية( هو تقديم معلسواء الذي تقوم عليه المؤسسات المالية اإلسالمية، بالرغم إن الهدف العام للمحاسبة 

في بعض الممارسات والمعالجات المحاسبية التي يخالف فيها  ختالفاالمالية تساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية. إال إن 

النظام الرأسمالي أحكام الشريعة االسالمية يستدعي الحاجة إلى تعديل النظام التقليدي إلى نظام محاسبي وفق إطار الفكر 

ي الفكر يتوفر ف ة الشئ الذي الاإلسالمي والذي يتميز بالبعد االخالقي واالجتماعي ويلبي االهداف االقتصادية واالجتماعي

 أسمالي.رال والمحاسبي التقليدي أ

وهذا يعني ان على  .(Siswantoro ,2015) إسالمير عبر التاريخ ُعرفت المحاسبة اإلسالمية بأنها المحاسبة من منظو

بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع عملياتها وحساباتها ما يجعلها بحاجة إلى  لتزامة اإلرالمؤسسات المالية اإلسالمية ضرو

تطبيق نظام محاسبي خاص بها، فقد أظهر التطبيق العملي تعارض بعض األسس والنظم في المحاسبة التقليدية مع قواعد 

ى لإه وتوزيعه، األمر الذي أدى وأحكام الشريعة االسالمية، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق اإليراد أو الخسائر وطرق قياس

(. كما ان اختالف العالقة بين المصارف 2225صعوبات ومشاكل في عمل المؤسسات والمصارف االسالمية )شحاتة، 

العالقة بين المصارف التقليدية وعمالئها التي تقوم على الفائدة في االقراض  فيعما هو الحال  هاسالمية والمتعاملين معاإل

 الرباء(.أو االقتراض )

وتبدو االشكالية الرئيسية اليوم هي أن السياسات المحاسبية التي تتبناها البنوك اإلسالمية في إعداد بياناتها المالية بصفة     

عامة غير منظمة وتختلف من مؤسسة الى اخرى، وهذا هو السبب وراء قيام كل مؤسسة مالية إسالمية تقريبًا بتطوير سياسة 

التي تتعامل معاها مما أدى إلى اختالفات كبيرة وبشكل مؤسف، مما يجعل من الصعب  محاسبية خاصة بها لمختلف الجهات

مقارنة البيانات المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية، وكذلك تجعلها تظهر أقل مصداقية في نظر المنظمات الدولية الفاعلة في 

 .Trokic, 2015)هذا المجال ) 

ة المعاصرة للمحاسبة اإلسالمية ضئيلة، وال تتجاوز ثالثة عقود. واليزال هناك حاجة سبق يتضح لنا أن التجرب وبناء على ما

الى مزيد من االبحاث حول المحاسبة االسالمية والحاجة الى تنظيم أفكار واضحة المعالم حول كيفية تطبيق مفاهيم اإلسالم 

اك هيئات متطورة تعمل في التفكير حول كيفية لخلق أسلوب علمي وعملي للمحاسبة والتقارير المالية. ومع ذلك ، فأن هن

تطبيق تعاليم اإلسالم من أجل إنشاء نظام عملي للمحاسبة المالية اإلسالمية أو التقارير المالية مثل هيئة المحاسبة  المراجعة 

 Association ofالدوليين في بريطانيا )موقع  نبي(، وهيئة المحاسAAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )

International Accountants AIA)  وهي أحد المجمعات العالمية للمحاسبة حيث تشهد تغيير في منهجها لتتالئم مع

المحاسبة االسالمية من خالل تطوير أدوات خاصة، كما تمنح العديد من الشهادات الدولية لممارسة المحاسبة اإلسالمية حسب 

العديد من المصطلحات المحاسبية اإلسالمية والتي أبقت الهيئة على   AIAة يئمنهج وأهداف واضحة، كما يحوي دليل اله

 (. (Zakah, Wadiah, Morabaha….etلفظها باللغة العربية مثل 
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إن المحاسبة اإلسالمية توفر بديالً للممارسات المحاسبية التقليدية، بالرغم إن كالهما يهتم بتقديم المعلومات وتحديد كيفية  

رة من مجموعة كبيتخدم  المحاسبة اإلسالميةفقياس تلك المعلومات وتقييمها وتسجيلها وإبالغها في شكل تقارير مالية. 

لح مجموعة معينة فقط كما هو الحال في المحاسبة التقليدية، وبالتالي فهي تهتم أصحاب المصلحة في مقابل خدمة مصا

المحاسبة اإلسالمية ال تهتم بالمال فحسب، بل إنها توفر نهًجا أكثر شمولية من خالل تحليل كما أن  بمصالح المجتمع ككل.

رر سواء للفرد أو للمجتمع ث أي ض المعامالت من الناحيتين المالية وغير المالية من أجل ضمان عدم حدو

(Elsarag,2014).ومع ذلك، تواجه المحاسبة اإلسالمية العديد من التحديات . 

 سالمية في تعزيز الصيرفة اإلسالمية:التحديات التي تواجه المحاسبة المالية اإلالمبحث الرابع: 

ة وتُعرف بأنها: " علم يخضع ألحكام الشريعتعتبر المحاسبة في المصارف اإلسالمية أحد فروع الفكر المحاسبي اإلسالمي  

اإلسالمية، أي أنها مجموعة القواعد والمبادئ المستخدمة في جمع وتصنيف وتحليل وتسجيل العمليات المالية من أجل قياس 

نتائج أعمال المشروعات االقتصادية وإعداد البيانات المالية وعرضها وفق أحكام الشريعة االسالمية". )سمحان 

 (.2224ك،ومبار

ن المصارف اإلسالمية هي مؤسسات مالية اقتصادية مصرفية تتعامل على أسس عقائدية لتحقيق أهداف إستثمارية إوحيث 

تتفق معها  ور والتص يتلتقى معها ف ال اوتنموية وإيجابية، وإنها تختلف مع المؤسسات المصرفية التقليدية كل االختالف فهى

تختلف عن األخر تمام االختالف، هذا االختالف شكل تحدي  يدافه وغاياته ومقاصده التهدف أو نتيجة فلكل منهما أه يف

آخر يواجه المحاسبة المالية اإلسالمية حيث نجد هيمنة المحاسبة التقليدية وسيطرة النظم الغربية على المشهد العالمي، ويتجلى 

السيطرة وفرض معاييره ووضعها في حيز الصيرفة اإلسالمية   ISABذلك في محاولة مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

متجاهالً دور الهيئات والمنظمات اإلسالمية المختصة في هذا الشأن ولعل أهمها هيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات 

 ير محاسبية وفقالعالم اإلسالمي لمعايمؤسسات اجات ي( والتي قامت بدور مهم في تلبية احتAAOIFIالمالية اإلسالمية )

أحكام الشريعة اإلسالمية، األمر الذي يقف عائقاً أمام الدمج والموائمة بين معايير المحاسبة اإلسالمية ومعايير المحاسبة 

 (.,2202Trokic, 2015الدولية )جبر،

ية توصف بياناتها المالأن السياسات المحاسبية التي تتبناها المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية بصفة عامة في إعداد    

بأنها غير منظمة وتختلف من مؤسسة إلى أخرى، وهذا هو السبب وراء قيام كل مؤسسة مالية إسالمية تقريبًا بتطوير سياسات 

ا مما أدى وبشكل مؤسف إلى اختالفات كبيرة بينها، مما يجعل من همحاسبية خاصة بها لمختلف الجهات التي تتعامل مع

نات المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية، وكذلك تجعلها تظهر أقل مصداقية في نظر المنظمات الدولية الصعب مقارنة البيا

تحدي جديد يتمثل في العمل على تنميط وتوحيد  ن هذه االختالفات في الواقع هيإ. (Trokic, 2015الفاعلة في هذا المجال )

ة والمصارف االسالمية لتعزيز العمل المصرفي االسالمي اإلجراءات والممارسات المحاسبية داخل المؤسسات المالي

وان ما ساعد على بروز هذه  (.2202وللتمكين من إجراء المقارنات وتسهيل ممارسة المراجعة واالشراف الرقابي )مشعل ،

ذه  همة هأننا نجد لكل مصرف إسالمي لجنة للرقابة الشرعية بعضوية علماء وفقهاء الدين والشريعة، وماالختالفات هو 

اللجان الشرعية إصدار فتاوي دينية بشأن المعامالت والصيغ المصرفية التي تقدمها هذه المصارف اإلسالمية وهذه األراء 

والفتاوي تختلف وتتنوع من مؤسسة الى أخرى ومن بلد الى أخر وفق المذهب الفقهي للبلد وربما حتى تتأثر بالوضع السياسي 
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ف التعاون والتنسيق بين هذه المصارف إليجاد صيغة توافقية ورأي موحد حول المسائل المختلفة أو النظام الحاكم، وهذا يضع 

 المحاسبة المالية اإلسالمية. التي تتناولها 

كما ان هناك عائق أخر مازال قائماً في العديد من الدول التي تمارس الصيرفة اإلسالمية وخاصة الحديثة العهد بها، تتمثل    

في قلة الكوادر البشرية ذات الكفأة والمعرفة والمؤهلة علماً وشرعاً في التعاطي مع مسائل الصيرفة اإلسالمية بصفة عامة 

فالعامل البشري هو لبنة  فة خاصة وهذا يعتبر من أهم المحددات التي تواجه هذا القطاعوالمحاسبة المالية اإلسالمية بص

  . األساس للعمل المصرفي اإلسالمي

 : الخاتمة والتوصيات

ريم الك القرأن ىن المحاسبة اإلسالمية لها أصولها وجذورها الحضارية المبنية على مرجعية فكرية واضحة مستندة علإ   

مزيد من العمل لى الإوالسنة النبوية الشريفة باإلضافة الى أحكام الخلفاء الراشدين وفقهاء المسلمين وعلمائهم، ولكنها تحتاج 

التأكيد على أهميتها خاصة في ظل وجود نظام محاسبي تقليدي مهيمن على وظائفها وعلى تحديد مفهومها وإبراز طبيعتها و

توافق للمحاسبة والتدقيق ت نظمتطوير  ستلزمول العالم. فالعمل وفق أحكام الصيرفة اإلسالمية يمختلف قطاعات االعمال ح

فية تحتاج الى مزيد من الشفا هذه النظمات التي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، النشاطعمال واألمع طبيعة 

النشاطات من قبل أجهزة الرقابة الحكومية واألهلية وكذلك وتعزيز الثقة والرفع من مستوى الرقابة على تلك االعمال و

 ؤسساتوالمالمساهمين، وهذا ما تنادي به الكثير من المهتمين والمختصين بشأن الصيرفة اإلسالمية من خالل دعوة المصاف 

ي ذه المعايير يساعد فحيث ان اعتماد ه المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن )ايوفي(. اعتمادالمالية اإلسالمية الى 

 ويخلص البحث الى عدد من التوصيات االتية:  اإلسالمية وانتشارها عالمياَ  الصيرفةتعزيز ودعم 

بالتعليمات واالرشادات التي تصدر عن على ضرورة االلتزام المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  حث -0

 لمحاسبية والشرعية اإلسالمية والمنظمات اإلسالمية وخاصة في يتعلق بالمعايير ا الهيئات

 إجراءات محاسبية إسالمية للعمل بها في مختلف المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية والعمل على تطوير طرق  -2

توحيد الجهود من قبل علماء الشريعة والقانون بشأن سن قوانين مالية وتجارية تعتمد على اإلجراءات والطرق  -3

 .المحاسبية اإلسالمية

بين الجهات والهيئات والمنظمات المهتمة بالصيرفة اإلسالمية من أجل تطوير  جهودالعلى توحيد وتكامل العمل  -9

 العمل المصرفي اإلسالمي.

ي العامل األساسي فكمل فوممارسةً للقيام بمهامها على الوجه األ وتأهيلها علماَ البشرية  العناصرهتمام بتطوير اإل -5

 سان. اإلسالمي هو اإلنالعمل المحاسبي 
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 الملخص

ارتبطت حركة المعايير التربوية الحديثة بصورة عامة نتيجة تقرير أمة في خطر الذي صدر في الواليات المتحدة األمريكية 

(، حيث بين هذا التقرير أن هناك خلالً في النظام التعليمي األمريكي، مما دفع المسؤولين الى البحث في كيفية تحسين 3891في العام )

 المعرفية والمهارية والوجدانية التي يجب أن يكتسبها المتعلم.التعلم وتحديد الجوانب 

وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسعى للتعرف على مدى وعي معلمي العلوم في فلسطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل 

 القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من وجهة نظرهم.

( من معلمي العلوم في فلسطين واألردن خالل الفصل األول من العام الدراسي 67امها )وأجريت الدراسة على عينة قو

 (، وتم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.9138/9191)

وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات من أهمها، ضرورة تضمين معايير العلوم للجيل القادم 

(NGSSفي كت ).ب العلوم إلعداد الطالب للمستقبل وسوق العمل 

 

 معلمي العلوم، فلسطين، األردن، معايير العلوم للجيل القادم، الطلبة. الكلمات المفتاحية:
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The extent of awareness of science teachers in Palestine and Jordan of the importance of 

science standards for the next generation in enabling their students to keep pace with the 

developments of the age from their point of view 

 

 

Abstract  

The movement of modern educational standards has been associated in general with the result 

of a nation in danger report that was issued in the United States of America in the year (1983), where 

this report showed that there is a defect in the American educational system, which prompted officials 

to research how to improve learning and define the cognitive, skill and emotional aspects That the 

learner must acquire. 

The importance of the study lies in the fact that it seeks to know the extent of awareness of 

science teachers in Palestine and Jordan of the importance of science standards for the next generation 

in enabling their students to keep pace with the developments of the age from their point of view. 

The study was carried out on a sample of (76) of science teachers in Palestine and Jordan 

during the first semester of the academic year (2019/2020), and they were chosen using a simple 

random sample method. 

Based on the results of the study, the researchers recommended a set of recommendations, the 

most important of which is the necessity to include the Next Generation Science Standards (NGSS) 

in science books to prepare students for the future and the job market. 

Key words: 

 science teachers, Palestine, Jordan, science standards for the next generation, students. 
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 المقدمة

مريكية في الواليات المتحدة األ ارتبطت حركة المعايير التربوية الحديثة بصورة عامة نتيجة تقرير أمة في خطر الذي صدر

التعليمي األمريكي، مما دفع المسؤولين الى البحث في كيفية تحسين  ، حيث بين هذا التقرير أن هناك خلالً في النظام(3891)في العام 

اهج العلوم تطوير منتوالت مجموعة من برامج  ،والمهارية والوجدانية التي يجب أن يكتسبها المتعلم التعلم وتحديد الجوانب المعرفية

 (9138، )العبوس .القادم العلوم للجيلومن أبرزها معايير  وفق فلسفة حركة المعايير المبنية على االتجاهات الحديثة

فصيلية لتعلم العلوم للطالب ت(؛ خطة NGSS) للجيل القادم معايير العلوم( NRC)طور المجلس الوطني للبحوث بأمريكا

جهات ال ومجموعة منوالية أمريكية  (79). حيث شارك في تطوير هذا المشروع الصف الثاني عشر إلى لمرحلة رياض األطفامن 

شاركة مكما كان هناك  والمجلس الوطني للبحوث منها: الرابطة األمريكية لتطوير العلوم والرابطة الوطنية لمدرسي العلوم علميةال

العزيز،  العلوم. )عبد والجمعية األمريكية لتقدم للبحوث ة بين المجلس القوميشراك لمن خالالمشروع هذا وفي النهاية طرح لمجتمع ل

9138) 

 .والهندسةالعلوم  المعرفة الكافية في منالطالب في نهاية المرحلة الثانوية  تمكين معايير العلوم للجيل القادم إلى تهدفو

العلوم مع  دمج الهندسةكما توصي بوتعاون واإلبداع والتفكير الناقد، وال لاالتصا :هياساسية وتؤكد المعايير على أربع ركائز  كما

 .وتوظيف التقدم التقني في العملية التعليمة

الرئيسة  الممارسات العلمية والهندسية، المفاهيم المتداخلة )الشاملة(، األفكاروهي: جيل القادم لالعلوم ل أبعاد لمعايير يوجد ثالثة

 (NGSS Lead states, 2013) .) المحورية)

يجب أن يتقنوها في نهاية الصف أو  ة(وادائي ةمعرفي)ترتبط بهذه المعايير لطالب اداء مجموعة من التوقعات أل هناكو

ويوظفوها في  تتيح المجال للطالب ليبحثوا بأنفسهم عن المعارف بل الدروسالمنهج أو  المعايير ال تصمم حيث أن هذهالمرحلة، 

 (Vesterinen, 2013) واالبتكار.الهندسة والحياة ويقتصر دور المعلم على تحفيزهم وتوجيههم واثارة دافعيتهم نجو التعلم 

 سبع هناك الثالث ثانوي حتى الصف لمبنيه بشكل مترابط من مرحلة رياض األطفا وفق هذه المعايير مفاهيم العلومو

 وهي: شاملة مفاهيم

 ألنماطا مفهوم -

 والنتيجة السبب مفهوم -

 والكمية والتناسب، المقياس، -

 ونماذجها النظام أًنظمة مفهوم -

 والمادة الطاقة مفهوم -

 التركيب مفهوم -

 .(Akerson, 2012) والتغيير االستقرار مفهوم -

 مشكلة الدراسة

 في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية:

بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات في فلسطين واالردن مدى وعي معلمي العلوم ما  -

 نظرهم؟العصر من وجهة 
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 بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكينفي فلسطين واالردن مدى وعي معلمي العلوم  إحصائية فيهل توجد فروق داللة  - 

 ؟، والمؤهل العلمي(النوع االجتماعي) يتعزى لمتغير تطورات العصر من وجهة نظرهمطلبتهم من مواكبة 

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة  في فلسطين واالردن التّعرف على مدى وعي معلمي العلوم -

 نظرهم.تطورات العصر من وجهة 

بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات في فلسطين واالردن معرفة مدى وعي معلمي العلوم  -

 العصر من وجهة نظرهم تعزى لمتغير النوع االجتماعي.

ة تطورات من مواكببأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم  في فلسطين واالردن معرفة مدى وعي معلمي العلوم -

 العلمي. لمتغير المؤهلالعصر من وجهة نظرهم تعزى 

توجيه نظر المسئولين في المجال التربوي إلى أهمية تضمين معايير العلوم للجيل القادم في المناهج المدرسية وتنمية المعلمين  -

 مهنيا فيما يخص هذه المعايير.

 فرضيات الدراسة

بأهمية فلسطين واالردن  العلوم في( في مدى وعي معلمي α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من وجهة نظرهم تعزى لمتغير النوع االجتماعي.

بأهمية  في فلسطين واالردن معلمي العلوم ( في مدى وعيα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 حدود الدراسة:

 اقتصرت هذه الدراسة على المحدودات التالية:

 : أجريت هذه الدراسة في فلسطين واألردن.ةحدود مكاني -

 في فلسطين واألردن. معلمي العلوم: أجريت هذه الدراسة على ةبشري حدود -

 م(.9138/9191من العام الدراسي ) خالل الفصل األول: أجريت هذه الدراسة ةحدود زماني -

 أهمية الدراسة

جيل بأهمية معايير العلوم لل في فلسطين واالردن تكمن أهمية الدراسة في أنها تسعى للتعرف على مدى وعي معلمي العلوم

القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من وجهة نظرهم، حيث تتضح أهمية هذه الدراسة في قلة الدراسات التي تناولت 

بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات  في فلسطين واالردن موضوع مدى وعي معلمي العلوم

 ولين في المجال التربوي إلى أهمية تضمينتوجيه نظر المسؤالعصر من وجهة نظرهم. كما من المتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة في 

 معايير العلوم للجيل القادم في المناهج المدرسية وتنمية المعلمين مهنيا فيما يخص هذه المعايير.

ية والتوجه علمالعملية الت القادم لتطويرمعايير العلوم للجيل ل تهمممارس أهمية معلمي العلوم إشعارتُفيد نتائج هذه الدراسة في 

 .نحو االقتصاد المعرفي

كما أن هذه الدراسة تفتح المجال أمام الباحثين إلجراء العديد من الدراسات واألبحاث وتناول متغيرات أخرى لم يتناولها 

 الباحثان.
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 مصطلحات الدراسة 

علوم بعة "راألتركز معايير العلوم للجيل القادم على تزويد الطالب بالمعرفة الرئيسة بمجاالت العلوم  األفكار الرئيسية: -

والهندسة والتكنولوجية" وليس تعليمهم كل الحقائق والتفاصيل  والبيئة،الفيزياء والكيمياء، وعلوم االحياء، وعلوم االرض 

م ما يريدون والبحث عنه من خالل اثارة دافعيتهم نحو التعلم من خالل الدقيقة لكل مجال، وانما يترك المجال للطالب لتعل

حيث يتم تكليفهم بحل أو تفسير ظاهرة علمية أو تقصي تصاميم  المشاريع:االستقصاء وحل المشكالت، والتعلم من خالل 

 (9132عمر،  وصناعات هندسية. )حج

 من النظريات التحقق أو النماذج بناء في العلماء يستخدمها التي تلك هي العلمية: الممارسات الممارسات العلمية والهندسية: -

 :الهندسية الممارسات أما، العلمية المعرفة فهم تطور على يساعدهم الممارسات هذه مثل في وانخراط الطالب العالم، عن

 .المهندسين عمل فهم على يساعد الهندسية الممارسات في االنخراط وتصميم األنظمة، بناء في المهندسونً  يستخدمها التي فهي

(Akerson, 2012) 

يلزم  بل فقط مهارة يتطلب العلمي ال البحث أن على مصطلح " المهارات" للتأكيد بدل "الممارسات"مصطلح تستخدم  وهنا

 (Akerson, 2012) .المعرفة ايضا امتالك

 وهذه الممارسات هي:

o وحل المشكالت. األسئلة طرح 

o واستخدامها. تطوير النماذج 

o  التحقيقات. اجراء 

o البيانات. وتفسير تحليل 

o الحسابي. والتفكير الرياضيات استخدام 

o  الحلول وتصميم تفسيرات بناء. 

o  األدلة. من وبرهان جدل في االنخراط 

o المعلومات وتبادلها.  تقييم(Akerson, 2012) 

ويقصد بها العمليات التي تساعد الطالب على فهم المواضيع العلمية ودمجها وتطويرها وتطويعها لخدمة  المفاهيم الشاملة: -

 وهي:مشتركة  مفاهيم سبع (، وهناك9117، )الخورياألنسان وفهم مكنونات الكون. 

o اأًلنماط مفهوم 

o والنتيجة السبب مفهوم 

o ،والكمية والتناسب، المقياس 

o ونماذجها النظام أًنظمة مفهوم 

o والمادة الطاقة مفهوم 

o التركيب مفهوم 

o (9139، )محمد. االستقرار والتغيير مفهوم 
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 اإلطار النظري 

حيث تركز هذه  ،(NGSS) معايير العلوم للجيل القادم" تعليمكيفية ل تفصيلية خطةبعمل  NRC للبحوث القومي المركز امق

 :العلوم تعليم في محورياً  عنصراً  بصفته "المعايير على ضرورة دمج التكنولوجيا والهندسة مع العلوم والتركيز على "التصميم

 (2013 ،قسوم (.الحاسوبية البرامج تصميم النماذج، تصميم التجارب، تصميم

 (9138، الناقد. )ناهدوالتواصل، التعاون، االبداع والتفكير  االتصالكما أن هذه المعايير ترتكز على أربعة ركائز رئيسة: 

تم ترتيب  الغد، في العاملة لقوىالذين سيكونون او اليوم لطالب وضعت هي معايير (NGSS) معايير العلوم لجيل المستقبل

 ،مراعية أنماط تعلمهم وتمايزهم الطالب لجميع العلوم تعليم لتوفير والدرجات التخصصات مختلف في متماسكة بطريقة هذه المعايير

والهندسية  العلمية الممارسات من خالل تمكين الطالب من الهندسة؛مع التكنولوجيا والعلوم  كما ركزت هذه المعايير على تكامل

 (Wahbeh, 2014) العلوم. في الرئيسية لألفكار فهمهم تعميقو والمتداخلة الشاملة وتطبيق المفاهيم

 اليومية، ويصبح في حياتهم والتكنولوجية العلمية المشكالت مواجهة على قادرينالطالب  جعل هو المعاييرهذه  من الهدف

 المهارات منحهم إلى ، باإلضافةواثارة دافعيتهم نحو التعلم والبحث واالستكشاف مدى الحياة التعلم في االستمرار على القدرة لديهم

 (Hanuscin, 2013) .والهندسة والتكنولوجيا العلوم بمجاالت والمرتبطة تناسبهم التي المهن لدخول الالزمة

 على:المستقبل  لجيل العلوم معايير تقوم فلسفة

 ة.تعليمي مرحلة كل بنهاية الطالب تقنهاي أن يفترض األداء توقعات من مجموعة تم صياغة المعايير في حيث :األداء -

 .شاملةال والمفاهيم في العلوم الرئيسة واألفكار والهندسية العلمية الممارساتبين  دمجتقوم هذه المعايير بال حيث :الدمج -

الدراسية،  الصفوف بمختلف الرئيسة واألفكار الدراسية بنفس الصفوف الرئيسة األفكار مع المعاييرحيث تتسق هذه  :االتساق -

 (9136، . )البازوالرياضيات اللغة معايير تشمل والتي للدول والرئيسة العامة المعاييركما تتسق هذه المعايير مع 

 الدراسات السابقة

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على فعالية منهج مقترح في العلوم للتالميذ المعاقين بصريا  ،(9102) عيسى دراسة

ضوء معايير التربية العلمية للجيل القادم وأثره في التحصيل وتنمية الكفاءة الذاتية، حيث تكونت  (NGSS)بالمرحلة االعدادية في 

منهاج  بالمعايير الواجب توافرها في، وتمثلت أدوات البحث في قائمة اإلعداديالعينة من ستة تالميذ معاقين بصريا بالصف الثاني 

للجيل القادم، واختبار التحصيل الدراسي، ومقياس الكفاءة الذاتية للتالميذ المعاقين  العلوم للتالميذ في ضوء معايير التربية العلمية

 بصريا بالمرحلة االعدادية،

تنمية التحصيل  في( STEM) في ضوءهدفت هذه الدراسة الى تحديد أثر تطوير منهج العلوم  ،(9102) محمددراسة 

طالب واالخرى  (73)وبعض عادات العقل، وتمثلت عينة الدراسة في مجموعتين إحداهما ضابطة درست المنهج الحالي وعددها 

طالب من الصف السادس واظهرت الدراسة وجود  (71)وعددها  (STEM)مجموعة تجريبية درست المنهج المطور وفق منهج 

ت الطالب في المجموعتين في القياس البعدي لمستويات االختبار التحصيلي وعادات العقل فرق دال احصائيا بين متوسطي درجا

 لصالح المجموعة التجريبية.

هدفت الدراسة الى تطوير منهج الكيمياء للصف األول الثانوي في ضوء مجال التصميم الهندسي  ،(9102الباز )دراسة 

وقياس أثره في تنمية التحصيل الدراسي والممارسات العلمية والهندسة لدى  (NGSS)الذي عرضته معايير العلوم للجيل القادم 

قائمة لمعايير مجال التصميم الهندسي وقائمة بالممارسات العلمية والهندسية، ومن ثم قامت بتحليل منهج  بإعدادالطالب، قامت الباحثة 

ضعف مستوى تناول المنهج للمعايير وتم وضع مقترح لتطوير الكيمياء لتعرف على مدى تضمينه لهذه المعايير، وقد أظهرت الدراسة 

 محتوى منهج الكيمياء للصف االول ثانوي.
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 مجتمع الدراسة: 

الدددراسددددددي  لعدداماألول من االفصددددددددل  خاللواألردن معلمي العلوم في فلسددددددطين جميع تكون مجتمع الدددراسددددددددة من 

(9138/9191.)  

 عينة الدراسة:

خالل الفصدددل األول من العام الدراسدددي في فلسدددطين واألردن معلمي العلوم ( من 67أجريت الدراسدددة على عينة قوامها )

(، تبين توزيع عينة الدراسددة تبعاً لمتغيراتها 9(، )3) ينولالبسدديطة، والجد عشددوائيةالعينة ال تم اختيارهم بطريقةو (،9138/9191)

 المستقلة.

 

 

 سة تبعا لمتغير النوع االجتماعيعينة الدراتوزيع  (:0جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

 21% 37 ذكر

 79% 71 أنثى

 100% 27 المجموع

 للمؤهل العلمي(: توزيع عينة الدراسة تبعا 9جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 33% 25 دبلوم

 50% 38 بكالوريوس

 17% 13 دراسات عليا

 100% 27 المجموع

 

 منهج الدراسة:

اتبع في هدذه الددراسددددددة المنهج الوصددددددفي نظرا لمالئمتده طبيعتهدا حيدث يتم في هدذا المنهج جمع البيدانات وإجراء التحليل 

 اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 أداة الدراسة:

لت لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتم استبانةاعتماًدا على أدبيات البحث والدراسدات السدابقة واسدتشدارة الخبراء تم بناء 

 (.1( فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم )37على )

 تبعا لمجاالت الدراسة االستبانة(: فقرات 3جدول رقم )

 الفقراتارقام  عدد الفقرات المجال #

 9، 3 9 في العلوم األفكار الرئيسيةأهمية  3

 31، 31، 4، 1 4 الممارسات العلمية والهندسيةأهمية  9

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                            27  

ISSN: 2706-6495 

 
 9، 7،6، 2 4 في العلوم المفاهيم الشاملةأهمية  1

 37،  32، 34، 39، 33، 8 7 بالعلوم التكنولوجياأهمية دمج  4

 

 صدق األداة:

الفلسطينية واألردنية، إضافة  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من المختصين تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من

راء تلك وأوصددوا بصددالحيتها بعد إجراء التعديالت، وقد تم إج ،الفلسددطينية واألردنية والتعليمالتربية  ي وزارتيمشددرفين تربويين فل

 بصورتها النهائية. االستبانةالتعديالت وإخراج 

 ثبات األداة: 

( 1899) ستبانةاالللتحقق من ثبات األداة اسدتخدمت معادلة كرونبا  ألفا السدتخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات 

 وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

 المعالجة اإلحصائية:

(، وقد SPSSاالجتماعية ) بعدد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسددددددوب لتعالج بواسددددددطة البرنامج اإلحصددددددائي للعلوم

 استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار )ت(.

 نتائج الدراسة

: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه: ما مدى وعي معلمي العلوم في فلسطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم  أوالا

 نظرهم؟في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من وجهة 

من أجل اإلجابة عن هذا السددددؤال، اسددددتخدمت المتوسددددطات الحسددددابية والنسددددب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من 

 .االستبانةمجاالت 

( درجددات عن كددل إجددابددة 4( درجددات عن كددل إجددابددة )موافق جدددا(، و)2ي للفقرات ذات المضددددددمون اإليجددابي )وقددد أعط

( درجدات عن كدل إجدابدة )محايد(، ودرجتان عن كل إجابة )معارض(، ودرجة واحدة عن كل إجابة )معارض جدا(، 1)موافق(، و)

 تجابات:ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالس

 (: ميزان النسب المئوية لالستجابات4جدول رقم )

 النسبة المئوية درجة االستجابات

 %21أقل من  منخفضة جدا

 %28-%21من  منخفضة

 %78- %71من  متوسطة

 %68- %61من  مرتفعة

 فما فوق %91من  مرتفعة جدا

 خالصة النتائج.( 8( النتائج، ويبين الجدول )9(، )6(، )7(، )2وتبين الجداول )
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 (أهمية األفكار االساسية في العلومالنتائج المتعلقة بالبعد األول )

 ، مرتبة تنازلياا وفقاا لمتوسط االستجابة(: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول5جدول رقم )

بة
رت

ال
 

#
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

3 3 
يساعد دمج االفكار الرئيسية لمباحث العلوم األربعة مع الهندسة في 

 تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى الطالب
 مرتفعة %78 3.9

9 9 
يجب االهتمام بالمواضيع الرئيسية في العلوم دون الخوض 

 بالتفاصيل وإتاحة الفرصة للطالب لتنمية معلوماتهم ذاتيا
 مرتفعة %78 3.9

 مرتفعة 78% 3.9 الكليةالدرجة 

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

مدى وعي معلمي العلوم في فلسددددددطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في ( السددددددابق 2يتبين من الجدول رقم )

 ( كانت مرتفعة على كالأهمية االفكار الرئيسدددددية في العلومعلى بعد )تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصدددددر من وجهة نظرهم 

(، وكانت النسدبة المئوية لالسدتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة %79-70%بين )كان مسدتوى االسدتجابة عليها  الفقرتين حيث

 (.%69النسبة المئوية )

يل الطلبة من تحوأن معلمي العلوم يؤمنون بضرورة ربط المعارف العلمية مع الهندسة ليتمكن ويسند الباحثان ذلك إلى 

والتي بدورها تالقي رواجا كبيرا في االقتصاد،  يةالنظريات واالنظمة العلمية الى صناعات ونواتج تحقق الرفاهية والخدمة للبشر

 كما أن تدريب الطلبة على دمج الهندسة مع العلوم المختلفة تسمح بتكوين عادات العلماء والمبتكرين لديهم وتوجيههم ليصبحوا متأملين

بأن دور المعلم تحول من التلقين الى الموجه والمحفز وممارسين لعملياتهم التعلمية. كما أن النتائج أظهرت مدى وعي معلمي العلوم 

 ر.اوالملهم للطالب إلثارة دافعيتهم نحو التعلم والبحث الذاتي من خالل بناء قيم واتجاهات عالية نحو ذاتهم وقدرتهم على االبداع واالبتك

 (أهمية الممارسات العلمية والهندسيةئج المتعلقة بالبعد الثاني )النتا

 ، مرتبة تنازلياا وفقاا لمتوسط االستجابة(: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني7جدول رقم )

بة
رت

ال
 

#
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

3 13 
هناك ضرورة لبناء قيم ايجابية لدى الطالب نجو أهمية التعاون 

 وتبادل األفكار وتقويمها بأسس ُممنهجة وواضحة
 مرتفعة جدا 97% 481

9 4 

تنمية مهارات الطالب في مرحلة تعليمهم من استخدام النماذج 

العلمية وتطويرها الى اكسابهم القدرة على استثمار هذه النماذج في 

 لتطوير المجاالت المعرفية المختلفة حلول مبتكرة

 مرتفعة جدا 91% 4.0

1 3 

يساعد تدريب الطالب على صياغة أسئلة استقصائية واختبارها في 

مرحلة تعلمهم من تمكينهم لفهم مكنونات الكون والقدرة على حل 

 مشكالت العصر في المستقبل

 مرتفعة 67% 189
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4 10 
الطلبة في تحليل البيانات هناك ضرورة ُملحة في تنمية مهارات 

 وتفسيرها ليصبحوا قادة العلم واالقتصاد المستقبلي
 مرتفعة 67% 189

 مرتفعة جدا 80% 4.0 الدرجة الكلية

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

مدى وعي معلمي العلوم في فلسددطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في ( السددابق أن 7يتبين من الجدول رقم )

( كانت مرتفعة جدا على أهمية الممارسات العلمية والهندسيةعلى بعد )تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصدر من وجهة نظرهم 

( حيث كان 31، 1( وكانت مرتفعة على الفقرتين )% 98- % 91( حيث كان مسدددددتوى االسدددددتجابة عليهما بين )31، 4الفقرتين )

(، وكانت النسددددبة المئوية لالسددددتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسددددبة %68-% 61مسددددتوى االسددددتجابة عليهما بين )

 (.% 91المئوية )

صاد بهم نحو االقتتوجيه طالالى أن معلمي العلوم مدركين بأن السبيل االمثل لويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود 

لخدمات هي إكسابهم عادات العقل المعرفي وضمان حياة كريمة لهم في ضوء التطورات الكبيرة والمتسارعة في الصناعات وا

من  بعد انهاء تعليمهم في المدارس الطالب جميع حيث أن هذه الممارسات ستمكنالممارسات الحديثة للقرن الحادي والعشرين؛ و

بالعلوم بإيجابية  المتعلقة القضايا حول عامة مناقشات في الالزمة للمشاركة والممارسات والهندسة العلوم في الكافية معرفةال امتالك

 القدرة والدافعية لديهم اليومية، ويصبح في حياتهم والتكنولوجية العلمية المشكالت مواجهة على قادرين سيصبحون وفاعلية، كما

 والمرتبطة يريدونها التي المهن لدخول الالزمة المهارات امتالكهم إلى المدرسة، باإلضافة بعد العلم وطلب التعلم في االستمرار نحو

 والهندسة. والتكنولوجيا العلوم بمجاالت

 (أهمية المفاهيم الشاملة في العلومالنتائج المتعلقة بالبعد الثالث )

 ، مرتبة تنازلياا وفقاا لمتوسط االستجابةالثالث (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد2جدول رقم )

بة
رت

ال
 

#
 
 الفقرات

متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

3 6 

تمكين الطالب من التحكم في المتغيرات المستقلة ومالحظة وقياس 

وتحليل المتغيرات التابعة في ظروف محكمة تمكنهم من ممارسة 

 النهج العلمي للعلماء.

 مرتفعة 64% 186

9 7 
قوانين الحفظ االربعة هي المرتكز االساسي للعلوم الطبيعية التي 

 أصبحت من الضروري تركيز مفاهيمها لدى الطالب.
 مرتفعة 64% 186

1 8 

تعزيز قدرة الطالب على التخيل والتصورات الذهنية وإدراك نسب 

عرفته مالحجوم والكتل بين الكميات العلمية المختلفة تمكنه من ربط 

 بالحياة العملية.

 مرتفعة 69% 187

4 5 
تعليم الطالب استنباط االنماط لألنظمة العلمية المختلفة تمكنهم من 

 محاكاة هذه االنظمة في تنفيذ المشاريع التكاملية المختلفة
 مرتفعة 61% 182

 مرتفعة 72% 3.6 الدرجة الكلية

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )
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مدى وعي معلمي العلوم في فلسددطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في ( السددابق أن 6رقم )يتبين من الجدول  

( كانت مرتفعة على جميع أهمية المفاهيم الشددداملة في العلومعلى بعد ) تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصدددر من وجهة نظرهم

 (، %79-70%بين )الفقرات حيث كان مستوى االستجابة عليها 

المعلمين على وعي كافي بأهمية تمكين طالبهم من المفاهيم الشاملة للعلوم لتهيئتهم لمواكبة التطورات  ويرى الباحثان أن

 الحديثة للمستقبل القريب واالنخراط فيه بفاعلية وايجابية.

 (همية دمج التكنولوجيا بالتعليمالنتائج المتعلقة بالبعد الرابع )ا

 ، مرتبة تنازلياا وفقاا لمتوسط االستجابةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع(: 2جدول رقم )

بة
رت

ال
 

#
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

 مرتفعة جدا %99 484 ضرورة دمج الذكاء االصطناعي وعلم الروبوت بالعلوم 12 3

9 16 
المقلوب تنمي مهارات القرن الحادي تفعيل استراتيجية التعلم 

 والعشرين لدى الطالب
 مرتفعة جدا 94% 489

1 9 

تدريب الطالب على استخدام البرامج المحوسبة لتحليل النتائج 

وايجادها بدل من ارهاق أدمغتهم بها بات من اساسيات اعداد 

 الطالب للمستقبل

 مرتفعة جدا 91% 4.0

4 15 
التواصل عبر المواقع والمنصات تمكين الطالب من مهارة 

 االلكترونية تنمي لديهم ثقافة التعلم مدى الحياة
 مرتفعة جدا 91% 4.0

2 11 

من أهم االدوار التي يجب ان يمارسها المعلم مع الطالب هو إثارة 

بتكرة وم دافعيتهم للبحث عن اجابات ألسئلة استقصائية اثرائية

 ومواكبة للتطورات التكنولوجية عبر االنترنت

 مرتفعة 67% 189

7 14 
تطوير مهارات الطالب على استخدام التكنولوجيا يدعم تطوير 

 مهاراتهم العلمية وصقلها بالمستقبل لنتاجات مفيدة في سوق العمل.
 مرتفعة 67% 189

 مرتفعة جدا 80% 4.0 الدرجة الكلية

 ( درجات2) *أقصى درجة للفقرة

مدى وعي معلمي العلوم في فلسددددطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين ( السددددابق 9يبين الجدول رقم )

( كانت مرتفعة جدا على الفقرات أهميدة دمج التكنولوجيا بالتعليمعلى بعدد ) طلبتهم من مواكبدة تطورات العصددددددر من وجهدة نظرهم

( حيث كان 34، 33الفقرات )، وكانت مرتفعة على (% 98- % 91مسددتوى االسددتجابة عليها بين ) ( حيث كان37، 32، 39، 8)

(، وكانت النسددددبة المئوية لالسدددتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسددددبة % 68- % 61مسدددتوى االسدددتجابة عليها بين )

 (.%91المئوية )

عصر التكنولوجيا فرض نفسه على جميع حقول المعرفة وأن أي شخص ال أن ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى 

في هذا العصر المتسارع والمتطور، وهذا ما يعيه تماما معلمو العلوم  يمتلك المعرفة التكنولوجية سيكون أميا ولن يتمكن من العيش

رتبطة جيا وأن فرصة الحصول على هذه الوظائف مويحاولون إكسابه لطالبهم. فالوظائف المستقبلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولو

 بمدى مهارة الموظف التكنولوجية.
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 خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات: 

 ة، مرتبة تنازلياا وفقاا لمتوسط االستجاب(: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات2جدول رقم )

بة
رت

ال
 

#
 

 المجال
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

 مرتفعة جدا %91 4 أهمية الممارسات العلمية والهندسية 2 3

 مرتفعة جدا %91 4 أهمية دمج التكنولوجيا بالعلوم 4 9

 مرتفعة %69 188 أهمية األفكار الرئيسية في العلوم 1 1

 مرتفعة %69 187 العلومأهمية المفاهيم الشاملة في  3 4

 مرتفعة 78% 3.9 الدرجة الكلية

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

مدى وعي معلمي العلوم في فلسددطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في ( السددابق أن 8يتبين من الجدول رقم )

( حيث كان مسددتوى االسددتجابة عليها 1، 3البعدين )مرتفعة على  كانت نظرهمتمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصددر من وجهة 

( وكانت % 98- % 91( حيث كان مسددتوى االسددتجابة عليها بين )4، 9(، وكانت مرتفعة جدا على البعدين )% 68- % 61بين )

 (.%69)النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية 

ن مدى وعي معلمي العلوم في فلسطين واالرد فيهل توجد فروق داللة إحصائية  ج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه:ثانيا: النتائ

)النوع  يتعزى لمتغير بددأهميددة معددايير العلوم للجيددل القددادم في تمكين طلبتهم من مواكبددة تطورات العصددددددر من وجهددة نظرهم

  والمؤهل العلمي(؟ ،االجتماعي

 نتائج فحصها. انيبين (33، )(31) ينال فرضيات الدراسة، والجدولتتعلق بهذا السؤ

مدى وعي ( في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصددددائية عند مسددددتوى الداللة ) التي نصييييها:األولى ونتائج فحص الفرضييييية 

تطورات العصددددددر من وجهة  معلمي العلوم في فلسددددددطين واالردن بدأهميدة معدايير العلوم للجيدل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة

 تعزى لمتغير النوع االجتماعي.  نظرهم

 ( يبين النتائج:31( والجدول رقم )tلفحص الفرضية تم استخدام اختبار )

 معلم العلوم(: نتائج اختبار )ت( تبعاا لمتغير النوع االجتماعي ل01جدول رقم )

 المجال #
 أنثى ذكر

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

3 
 أهمية األفكار الرئيسية في العلوم

2.69 0.52 2.71 0.22 
-

0.15 
0.88 

 0.28 1.10 0.48 1.49 0.39 1.68 أهمية الممارسات العلمية والهندسية 9

1 
 أهمية المفاهيم الشاملة في العلوم

1.91 0.58 2.09 0.72 
-

0.74 
0.47 

4 
 أهمية دمج التكنولوجيا بالعلوم

1.51 0.35 1.74 0.46 
-

1.44 
0.16 
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 الدرجة الكلية

1.95 0,46 2.00 0,47 
-

0.31 
0.45 

 (1812*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( في مدى وعي معلمي α≤0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التي نصهاو الثانية نتائج فحص الفرضية

العلوم في فلسطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من وجهة نظرهم تعزى 

 المؤهل العلمي.لمتغير 

 ( يبين النتائج33( والجدول رقم )ANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي )

 ( تبعا لمتغير المؤهل العلميANOVAتائج تحليل التباين األحادي )(: ن09الجدول رقم )

 البعد
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم

(F) الداللة 
 نحرافالا متوسطال نحرافاال متوسطال نحرافاال متوسطال

أهميددة األفكددار الرئيسدددددديددة في 

 العلوم
2.36 0.59 2.69 0.18 2.88 0.37 3.63 0.04 

العلميدددة أهميددة الممددارسددددددددات 

 والهندسية
1.50 0.41 1.49 0.48 1.73 0.39 1.05 0.37 

أهميددة المفدداهيم الشددددددداملددة في 

 العلوم
1.33 0.41 1.47 0.38 1.60 0.53 0.72 0.50 

 0.55 0.61 0.43 1.58 0.47 1.72 0.25 1.48 أهمية دمج التكنولوجيا بالعلوم

 0.37 1.50 0.43 1.95 0.38 1.84 0.42 1.67 الكلية الدرجة

 (1812*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

مدى وعي ( في α  ≤1812( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )33يتبين من الجدول رقم )

جهة نظرهم ومعلمي العلوم في فلسطين واالردن بأهمية معايير العلوم للجيل القادم في تمكين طلبتهم من مواكبة تطورات العصر من 

على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم )ف( عليها أكبر من  تعزى لمتغير المؤهل العلمي لمعلم العلوم

 ( وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.1812)

 التوصيات

 الطالب للمستقبل وسوق العمل. إلعدادفي كتب العلوم ( NGSS)ضرورة تضمين معايير العلوم للجيل القادم  -

 عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم لتمكينهم من الممارسات العلمية والهندسية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم. -

بناء قيم واتجاهات ايجابية ومرتفعة بقدرة المعلمين على إعداد طالبهم للمستقبل في ضوء التطورات السريعة والمتالحقة في  -

 ت والتكنولوجيا من خالل عقد لقاءات دورية وحوارية ومجتمعات تعلم.الصناعا
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 .تقويم مستوى اتساق معايير المحتوى التي بنيت عليها منتجات كتب العلوم لسلسلة ماجروهيل(. 9134، ريم. )الخضري -
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أثر استخدام حقيبة إلكترونية في التحصيل لدي طالب الصف الثاني المتوسط في مادة اللغة 

 االنجليزية واتجاهاتهم نحوها 

 

Effect of using an electronic portfolio in achievement the second intermediate grade 

students in the English language and their attitudes 

 أحمد عطية أحمد السهيمياعداد الباحث/ 

 المملكة العربية السعودية –ماجستير تقنيات التعليم، جامعة الباحة 

 ahmadal_sohimy@hotmail.comEmail:  

 ملخص الدراسة

كترونيدددة ادددل تالبددديف ادددني البدددخ الحدددانل متواددد  بالوحددد   هددد ال ال ةاادددة الدددن الك دددخ ادددق بةدددر اادددت  ا  حقيبدددة ال       

مددق مقددرة اللالددة اين ليديددة بم ينددة القنتددا  ، حيددل تددم ااددت  ا  المددن    ددب  الت ريبددل  (Unit 7 Daily Life) السددابعة

 ( االبدددداج وم مواددددة03( االبدددداج وم مواددددة  ددددابمة تددددم ت ةيسدددد م بالمريقددددة اياتياديددددة ، و  03بال ةااددددة حيددددل تددددم ا تيدددداة  

ت ريبيددددة تددددم ت ةيسدددد م الوحدددد   التعليميددددة بااددددت  ا  الالقيبددددة ايلكترونيددددة وتددددم ااددددت  ا  مقياادددديق ايو  ا تبدددداة تالبدددديلل تددددم 

تمبيقددد  بالقيدددال القبلدددل والبعددد و بال ةاادددة، والحدددانل مقيدددال ايت اهدددات الددداو تدددم تمبيقددد  الدددن اادددراد الم موادددة الت ريبيدددة 

  ام ا بال ةاادددة وهدددل ا تبددداة ت لعينتددديق مسدددتقلتيق وللددد  للك دددخ ادددق ديلدددة التدددل تدددم اادددت ومدددق  دددن  ايادددالية ايحبدددا ية

التدددروال ايحبدددا ية ادددل دةجدددات القيدددال البعددد و لن تبددداة التالبددديلل واقددداج للم موادددة الت ريبيدددة التدددل تدددم ت ةيسددد ا باادددت  ا  

السدددبوة  ، باي دددااة الدددن اادددت  ا  الالقيبدددة ايلكترونيدددة و الم موادددة اليدددابمة التدددل تدددم ت ةيسددد ا بالمريقدددة اياتياديدددة القلدددم و

ا تبددداة ت لعينتددديق معتمددد تيق وللددد  للك دددخ ادددق اعاليدددة البرندددام  يادددراد الم موادددة الت ريبيدددة  بدددف وبعددد  التمبيددد  بعددد   دددب  

التكددددااق القبلددددل ، باي ددددااة الددددن ااددددت  ا  المتواددددمات الالسددددابية واينالرااددددات المعياةيددددة للتعددددر  الددددن دةجددددة ات اهددددات 

 :وجاءت النتائج على النحو اآلتـي ل متوا  الايق تم ت ةيس م باات  ا  الالقيبة ايلكترونية نالوها.اني البخ الحان
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تبددديق وجدددود ادددروال دالدددة احبدددا يا بددديق الم مدددواتيق الت ريبيدددة واليدددابمة ادددل القيدددال البعددد و ادددل دةجدددات اي تبددداة  -

تدددا  لبدددالم الم موادددة الت ريبيدددة التالبددديلل ومسدددتويات  المعرايدددة لددد ل ادددني البدددخ الحدددانل متواددد  بم يندددة القن

بااددددتحنات مسددددتول التالليددددف الدددداو لددددم يتبدددديق وجددددود اددددروال بدددديق  ايلكترونيددددة.التددددل تددددم ت ةيسدددد ا بااددددت  ا  الالقيبددددة 

 .والت ريبيةاليابمة 

تبددديق وجدددود ادددروال دالدددة احبدددا يا بددديق القيااددديق القبلدددل والبعددد و للم موادددة الت ريبيدددة بمسدددتويات المعرادددة وودددال   -

 .التالليفكلية لن تباة التالبيلل لبالم القيال البع و بااتحنات مستول ال ال ةجة ال

 .وانل ات اهات اني البخ الحانل متوا  نالو الالقيبة ايلكترونية االية بمعظم ا -

التدددل  رجدددل ب دددا ال ةاادددة هدددل اادددت  ا  الالقيبدددة ايلكترونيدددة ادددل تددد ةي  وتعلدددم اللالدددة ا ن ليديدددة يوتسددداي  بررررل التوصرررياتأ

 ت اياااية ال تعلم اللالة اين ليدية مق القرات  والكتابة والقواا  والت م واياتيعايالم اةا

 .اللالة اين ليدية، اني البخ الحانل المتوا ، بةر اات  ا ، حقيبة الكترونيةالكلمات المفتاحية: 

 

Effect of using an electronic portfolio in achievement the second intermediate 

grade students in the English language and their attitudes 

 

By: Ahmed Attia Suhaimi Abdul Hmeed 

 Advisor: Dr. Mohammad Zidan Abdul Hameed 

MA in Education Technology, Al-Baha University - Kingdom of Saudi Arabia 

 

Absract: 

 

The study aimed to reveal  the effect of using  an electronic  portfolio  in the achievement   of  

second intermediate  grade  students    of the seventh unit ( ( unit  7 daily life) ) in   the  English 

language textbook   in Qunfudah . 

The study has used   a quasi -  experimental  approach  where thirty (30) students we 

selected  as a central  group  and were  taught by   using the  traditional  audio –  visual  aids  ( 

marker and  board ). 

The experimental group  consisted of thirty  (30) students  were taught by   using the electronic  

portfolio  . The study also used  audio   and applied  them  after  measures ;  the first  one  

consisting   of a pre  and a post  tests , and   the second consisting of the    attitudes  measure  which 

was applied    the experimental  group . 
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In addition to  the study  used the T-Test for two confirmed  samples   in order to  detect the 

effeteness  of the program  for the experimental group  pre and post the application  and to identify  

the   significant  statistical differences  between the two groups. . 

In addition to  the use of T-test , the study used  arithmetical  averages  and standard deviation  to 

identify  the degrees  of the attitudes  of the experimental group  of the second grade  intermediate  

students  toward s  the electronic package .   

The results of the study were as follows   : 

1- There are  statistically  significant  differences  between  the two groups , the control  group   and 

the experimental   group   in the dimensional  measurement  in the achievement   test scores 

together with levels of   achievement , knowledge and cognition  among the  second –grade  

intermediate students  in the city of Qunfudah   in the interest of  the experimental  group  which 

was taught  by using the electronic package  except for the level  of analysis  which didn’t' show  

differences between  the tow groups . 

2- There are  statistically  significant differences  between the pre- and post  measures in the  

interest of   the experimental   group level  of the knowledge  as well as  the total   achievement test  

in the interest  of the post  test except   for the level  of analysis 

3-The attitudes   of the average second grade students towards the electronic bags were mostly high 

positive. 

4-  The main recommendation   of the study was  the encouragement  of the use  of the electronic  

bags  in teaching  and learning  English to gain  the basic skills  in English  such as reading , writing   

and  understanding of grammar  rules   as well as   training  to understand  comprehension passages. 

 

Keywords: Electronic bag, use effect, middle school second-class students, English language. 
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 مقدمة:

    النظا  التعليمل العالمل تموةاج وبيراج  ن  العقود األ ير ، و مف هاا التموة وااة ال وانة التعليميدة، ب دقي ا الر يسدييق، 

الكمل والنوال؛ اتينج اق التموة الكبير ال با اد المتعلميق والمعلميق والكوادة التعليميدة الم تلتدة والمقاسدات التربويدة وتندو  

؛ اق  تراا  لل  مع تموة بوبر برز مق  ن  حروة للتموير ال دامف ادل األادالية والمدرال والوادا ف واألدوات التعليميدة، ب كال ا

ووان مق ببرز هاه التموةات اد ا  التكنولوجيا الن حقف التعليم، والتل د لل ال الب اية ومساا  ال اااة الواا ف؛ ةم صاةت مق 

تكنولوجيدا التعلديم تمحدف منظومدة تربويدة متكاملدة تقدو  الدن الكتايدات التعليميدة، التدل تعمدف الدن با  و واا  التعليم؛ بف بصدبالل 

اا اد معلميق ومتعلميق  ادةيق الن التعامف مع بح ث التقنيات الال يحة، التدل ت دتم بتبدميم بدرام  تعليميدة متنوادة، وهادادة، تسد م 

 ال تتري  التعليم، للوصو  الن التعلم ايتقانل.

تعلم الااتل هو بح  وادا ف التربيدة التدل بارزهدا التمدوة الندوال ادل التعلديم، ويوعد  مدق روادا ف التربيدة المسدتمر  لمواج دة وال

التاليرات المتنحقة، وهو بح  باالية الدتعلم التدل يقدو  اي دا المدتعلم بالد وة األوبدر للالبدو  الدن المعرادة، ويبدبم هدو مالوةهدا، 

(؛ حيل يقو  هاا النو  مق التعليم الن اات  ا  المني لمواد تعليمية ت تمف الدن 002 ،6332ة، والمسيمر الن متاليرات ار  ليت

محير، واريقة لتس يف ايات ابات وتالاية ةاجعة، وا تباةات؛ حتن يتعلم الترد، اما دون ت  ف مق المعلم، بو بق ة  ليف مدق توجيد  

 المعلم. 

تموة ببوة  وبير ، مما بدل الن تع د بنماا  وبااليب ، اظ را لتعليم المبرم ،  ( بن التعلم الااتل55 ، 3990وياور ن وان  

 وغيرها. التعليمية،والتعليم بالالااة اآللل، والم معات التعليمية، والنمالج التعليمية، والالقا ة 

 

الن تالقي  األهد ا  التربويدة واد  االالقا ة التعليمية توع  بح  باالية هاا النو  مق التعلم، وهل نظا  تعلمل يساا  المتعلميق 

( الي ددا الددن بن ددا نظددا  تعليمددل تعلمددل متكامددف ي ددمف م مواددة مددواد 30 ،6333 دد ةات م وحاجددات م واهتمامددات م، وي ددير بالدد ادو 

  المعلدم تعليمية مترابمة، تالق  به اااج متع د  ومال د ، يستميع الترد بن يتتااف مع ا لاتياج، حسة   ةات  وامكانيات  وادرات  بتوجيد

 بحياناج، بو باات  ا  دليف الالقيبة ليبف الن مرحلة اتقان التعلم.

و   تبلوةت اكر  الالقا ة التعليمية مع تموة البرام  التل ت    الن مرااا  التدروال الترديدة بديق المدني، ومدع تدايد  العمدف 

حتدن وصدلل الدن مدا هدل اليد  اليدو  مدق  ٍمتعد د  ٍراحدفبم  ف النظم ال التربية والتعليم. وابر التاةيخ مدرت الالقا دة التعليميدة بم

تموة تقنل وبير يتواوة مع التموير التربوو ادل واادة الم دايت؛ وودان مدق ةمدر  تموةهدا ح دوة الالقا دة التعليميدة ا لكترونيدة، 

 وهل نم  مق الالقا ة التعليمية البسيمة التل تساا  الن تدوي  المتعلميق بالمعلومات الكترونية. 

( بن الالقا ة ا لكترونية تعتم  ب كف وبير الن تقنية الواا   المتع د ، والتل تسدمم 350 ،6332وببوزينة   ور الع لونلويا

بتق يم المعلومات للمتعلميق مق  ن  البدوة والنبدوو والم ممدات والبدوة والرادو  المتالرودة ولقمدات التيد يو، ايدنج ادق 

 ة ال ا لية، بو ب بكة اينترنل، بو بمو ع بري  المالة ا لكترونل.امكان ةب  هاا النو  مق الالقا ة بال بك

وتوعدد  الالقا ددة التعليميددة، و اصددة الالقا ددة ا لكترونيددة المالواددبة لات اااليددة اددل التالبدديف وتنميددة الم دداةات الم تلتددة لدد ل 

 Gunn( وجدون وبيتدر  Lim, 1998( ودةااة ليم Klahan,1997   المني، وهاا ما ب اةت الي  دةااات ا  ، و ةااة ول ان

& Pitt, 2003    والتل بو ت 6333 ( والميمل وحوام   6332 (  ليتة  6332 ( والع لونل وببو زينة   6336( والرواب ) 

 جميع ا الن ااالية الالقا ة التعليمية ال تنمية الم اةات والتالبيف ال ةاال للمني ال مستويات ومواد تعليمية م تلتة.

ألهميددة للالقا ددة التعليميددة، الددن امكانيددة تمبيق ددا واياددتتاد  من ددا مددع المددواد ال ةااددية الم تلتددة، وي ادديما اللالددة وت ددير هدداه ا

 اين ليدية، والتل الن الرغم مق بهميت ا، اي بن ال ةااات ت ير الن معانا  المني ال تعلم ا،
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ر مق المني ال تقبف اللالة اين ليدية، وما يراا  لل  مق ت نل ( ان ما ب اة الن معانا  وحي31 ،6332وهاا ما بو  الي  زيلعل   

 مستويات م التالبيلية اي ا.

وتتع د باباي هاه المعانا  ل ل المني، ويرجع بح ها الن القبوة ادل اادت  ا  المعلمديق والمعلمدات للوادا ف واألدوات التدل 

(، وهدداا القبددوة اددل 0 ، 6331 ددادو، ايمددان اين ليديددة للالددة مددق  دد ن ا جدداي المددني والمالبددات وت ددويق م وااددتحاةت م لددتعلم ا

 ات اهات المني نالو الواا ف واألاالية المست  مة تالوينج البياج.  يالو -الباحلمق وج ة نظر  –اات  ا  الواا ف 

الن اااليدة مدا وتعتبر ات اهات المني نالو الواا ف واألاالية المست  مة ال تعليم م النزمة انبراج هاماج ال التعر  

يق   ل م مق معاة ، وما يالتاجوند  ليتمكندوا مدق الوصدو  الدن مسدتول ا تقدان ادل التعلديم بمريقدة مناادبة تالقد  بهد ا  الم ةادة 

   العبرية.

وحيل ان اللالة، بما اي ا اللالة اين ليدية، امليدة بدا يدة اقليدة اسديولوجية، ايلدد  اند  ت ةيسد ا تتعيدف بدواة الالدوال الم تلتدة 

 ح اث التعلم وبقات بةدره، وهداا الندو  مدق ايحتياجدات تمحلد  الوادا ف متعد د  الوادا  ، والتدل تتدوار ادل بيإلدات الدتعلم ا لكترونيدة 

 الم تلتة، بما اي ا الالقا ة ا لكترونية. 

للتعدر  الدن اااليدة  وحيل ةبل ااالية الالقا ة ا لكترونية ال نمو التالبيف، اق  ةبل الباحل امكانية اجرات دةااة ت ريبيدة

 هاا النو  مق بدوات التعليم ال تالبيف اني المرحلة المتوامة ال اللالة اين ليدية، و يال ات اهات م نالوها.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

منا الب ايات اهتمل المملكة منا اتر  مبكر  بإد ا  اللالة اين ليدية لقا مة مناه  ا، وايهتما  بتعليم ا ال م اةا ا، وجات لل  

هـ، حيل  ورةت الن المرحلتيق المتوامة والحانوية، ومدق راج تدم تقريرهدا الدن المرحلدة ايبت ا يدة 3059األولن، وتال ي اج منا اا  

 ليب ب تمبيق ا ت ةي ياج ب تج مق البخ السادل وهبوااج ال البتو  حتن توعمم الن المرحلة ايبت ا ية جميعاج، 

علديم اللالدة اين ليديدة لمدا ت ةود  المملكدة مدق بهميت دا بااتباةهدا لالدة االميدة ول دا اةتبداا وبيدر ووا دم وي تل هداا ايهتمدا  بت

 بالتقنية والتكنولوجيا الال يحة، وهو ما ت    المملكة الن اينتتاح الي  والتتااف مع  واياتتاد  من .

 ددرل اددل المدد اةل، اي بن نتا   ددا يزالددل دون المسددتول ومددع بن اللالددة اين ليديددة تلقددن نتدد  ايهتمددا  الدداو تلقدداه المددواد األ

 (؛ حيدل 6332 ( و ديريق الالربدل 6332 ( وزيلعدل 6330   المملوي، وهاا ما ب داةت اليد  دةاادات اد  ، من دا دةاادة  د ح

لية ب دداةت هدداه ال ةااددات الددن  ددعخ اددني المددرحلتيق المتواددمة والحانويددة اددل اللالددة اين ليديددة، والددن  ددعخ و بددوة األاددا

 والواا ف المست  مة ال تعليم اللالة اين ليدية ل م.    

و   يحظ الباحل مق  ن  امل  معلماج للالة اين ليدية بن ات اهات المدني نالدو الوادا ف التقلي يدة ادل تعلديم اللالدة اين ليديدة 

نددل والتددنل والتيدد يو التعليمددل،  ددعيخ للالايددة، واندد  ااددت  ا  الواددا ف ايلكترونيددة المعتمدد   الددن الالااددة وعددرو  البوةبوي

  اين ليدية.ونالوها، يدي  تتاال م مع ال ةول، ويتالسق تالبيل م، ويدي  ا بال م الن دةول اللالة 

مق  ن  لل  تال دت م كلة ال ةااة ال مالاولة انتاج حقيبة تعليمية الكترونيدة وتمبيق دا الدن المدني، ل ةاادة ت ةيرهدا الدن 

  التالل:ات م نالوها، وهو ما تم بلوةت  ال التساؤ  الر ي  وم ل تالسق ات اه التالبيف،

مررا أثررر اسررتخدام حقيبررة إلكترونيررة فرري التحصرريل لرردي طررالب الصررف الثرراني المتوسررط فرري مررادة اللغررة االنجليزيررة واتجاهرراتهم 

   نحوها؟

  التساؤيت التالية:وتتتر  اق هاا السقا  

مدق مقدرة اللالدة اين ليديدة  (Unit 7 Daily Lifeادل الوحد   السدابعة  هف توج  اروال ال متوا  دةجات اي تباة البعد و  .1

 الم مواة اليابمة والم مواة الت ريبية، بع   ب  التكااق القبلل؟ بيق انيبالبخ الحانل متوا  
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متواد  حدانل مق مقرة اللالة اين ليدية بالبخ ال (Unit 7 Daily Lifeما بةر اات  ا  حقيبة الكترونية ال الوح   السابعة    .6

تالبيف اني البخ الحانل المتواد  اادراد الم موادة الت ريبيدة الدايق تدم ت ةيسد م بالالقيبدة ايلكترونيدة ادل مداد   الن

 اللالة اين ليدية؟ 

ما ات اهات اني البخ الحانل المتوا  ااراد الم مواة الت ريبية نالو اات  ا  الالقيبة ا لكترونية ال تعليم الوح   السدابعة  .3

 Unit 7 Daily Life)  اين ليدية؟مق مقرة اللالة  

 به ا  ال ةااة:

 اآلتية:تالقي  األه ا   النتسعن ال ةااة     

مدق مقدرة اللالدة  (Unit 7 Daily Lifeادل متواد  دةجدات اي تبداة البعد و ادل الوحد   السدابعة  الك دخ ادق التدروال  .3

 والم مواة الت ريبية، بع   ب  التكااق القبلل.  الم مواة اليابمة بيق انياين ليدية بالبخ الحانل متوا  

 التعر  بةر اات  ا  الالقيبة ايلكترونية ال تالبيف اني البخ الحانل المتوا  ال ماد  اللالة اين ليدية. .6

 اين ليدية.التعر  الن ات اهات اني البخ الحانل المتوا  نالو اات  ا  الالقا ة ا لكترونية ال ت ةي  اللالة  .0

 لدراسة:أهمية ا

 تكمق بهمية ال ةااة الالالية ايما يلل:

: حيل توع  ال ةااة ا ااة ال مكتبة ال ةااات التربوية للالة اين ليديدة، وتد تل هداه ا  دااة مدق وون دا تدرب  األهمية العلمية .3

اه  العلميددة وبوحرهددا بدديق التقنيددات الال يحددة وبدديق تعلدديم اللالددة اين ليديددة، ووددال  تسددت    الت ريددة، والدداو يوعدد  مددق بوةدد  المندد

مو واية ال نتا  د ، هداا الدن جاندة بن المريقدة المسدت  مة تتتد  مدع ايت اهدات التربويدة الال يحدة ومنادات دا ب عدف المالدة 

 مالوة العملية التعليمية، وهو ما تالقق  الالقا ة ا لكترونية و ح  بدوات التعليم الااتل.

لل ةاادة مدق التا د   المتو عدة لمعلمدل ومعلمدات اللالدة اين ليديدة، حيدل تتيد هم ادل تنبدع األهميدة التمبيقيدة  األهمية التطبيقيرة: .6

ابتكدداة باددالية ج يدد   تديدد  مددق اهتمددا  المددني والمالبددات بدد ةول اللالددة اين ليديددة وا بددال م الددي م، وتالسددق مددق مسددتويات م 

مبيد  الد ةول المسدت  اة وايادتتاد  من دا ادل التالبيلية، وما يمكن م اات  ا  الالقيبة المبممة لالر  ال ةاادة الالاليدة ادل ت

تبدميم حقا دة م داب ة لدد ةول ب درل تعتمد  من  يت ددا وبادلوب ا العلمدل؛ هدداا ويتو دع بن تدنعك  اا دد   ال ةاادة الالاليدة الددن 

م ددرال اللالددة اين ليديددة، مددق حيددل تبددميم بددرام  ت ةيبيددة للمعلمدديق الددن ااددت  ا  الالقا ددة ا لكترونيددة اددل تعلدديم اللالددة 

اين ليدية، ووال  مبممل مناه  اللالة اين ليدية لتموير المناه  بما يتت  مدع األادالية الال يحدة ادل تتريد  التعلديم والالقا دة 

التعليمية ا لكترونية الممبقة ال ال ةااة الالالية. وما يستتي  من ا مراودد مبدادة الدتعلم، والداو يوجد  مبدادةه نالدو اادت  ا  

اوات ابر واا   حتظ، بو ابر الالتظ الن ال بكة وا تاحة لل ميع، بما يموة ويتعدف دوة مراودد  ،للمنيالالقا ة وتوايرها 

 التعلم.مبادة 

  الدراسة:حدود 

تعر  بةر الالقا ة ا لكترونية ال تالبيف اني البدخ الحدانل المتواد   النتقتبر هاه ال ةااة  المو واية:الال ود  .3

 ال وح   مق مقرة اللالة اين ليدية.

  القنتا .الم اةل المتوامة بمالااظة  المكانية:ال ود ال .6

  هـ.3300-3306الال ود الدمنية: اتمب  هاه ال ةااة  ن  العا  ال ةاال  .0
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 مصطلحات الدراسة:

  األثر: 

األةر ال اللالة هو: العنمة، وبقية ال لت، وان  المات الدنت  هدو: ات داه اهتمدا  ا نسدان وميدو  الالدة ايد  نالدو غيدره بو 

 (.33 ،6333ت ، اوات وان لل  مق امر  بو اق اوتساي  مبمتن وآ رون،لا

 ( األةر تربوياج ب ن :ر مالبلة تالير مرغوي اي ، يال ث نتي ة لعملية التعليمر.66 ،6330واصمنحاج يعر   الاتة  

ي البددخ الحددانل واجرا يدداج يوعددر  األةددر ب ندد : مالبددلة التاليددرات التددل يترو ددا تدد ةي  وحدد   اددل اللالددة اين ليديددة لمددن

 المتوا ، بع  اات  ا  حقيبة الكترونية مبممة  بيباج لالر  الوح  .

  اإللكترونية:الحقيبة 

( الالقيبدة ا لكترونيدة ب ن دا:ر برندام  تعليمدل مبدمم للدتعلم الدااتل باادت  ا  الكمبيدوتر، يدتم 003 ، 6332يعر   ليتة  

لددن مماةاددة التعلدديم التعددا ، معتمدد اج الددن نتسدد  مددق  ددن  تدويدد ه بندداته ب اددلوي من  ددل منظددومل هدداد  لمسدداا   المددتعلم ا

 بم مواة مق األن مة والب ا ف التعليمية المتنواة لتالقي  به ا  تعليمية مال د ر.

واجرا ياج تعر  الالقيبة ا لكترونية ب ن ا: برنام  حااوبل مبمم بالمريقة المنظومية، ال وح   مدق وحد ات مقدرة اللالدة 

بددخ الحددانل المتوادد ، وي دد   لمسدداا   المالددة اددل تالسدديق بداته اددل اللالددة اين ليديددة، وبالتددالل بقددات بةددر الددتعلم اين ليديددة لل

 الااتل، وتالسيق ات اهات المني نالو اللالة اين ليدية.

 

 التحصيل:

لمداد  اللالدة  يقب  ب  ال هداه ال ةاادة التدرال بديق الد ةجات المدني ايندة البالدل ادل اي تبداة التالبديف القبلدل والبعد و

 اين ليدية.

 

 االتجاهات:

( ايت اه الن بن : رميف الترد الاو ينالو بسلوو  ت اه اناصر البيإلة بو بعي اج ان ا مت ةراج ادل 039هـ،3360  يعر  ملالم

 لل  بالمعايير الموجبة بو السالبة تبعاج لقرب  مق هاه العناصر بو بع ه ان ا، وب اا اإن  يقو  البيإلة ال اةجيةر.

: ميف بو وم ل تقبف اني البخ الحانل المتوا  يات  ا  الالقا ة التعليمية ا لكترونية ادل ويعرف االتجاه إجرائياً بأنه

 ت ةي  اللالة اين ليدية.

 

 فرضيات الدراسة: 

 Unit 7  ( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .3

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

  ب  التكااق القبلل ان  مستول  التاور( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية. 

 Unit 7( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة  3035تول ديلة   توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مس .6

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

 يات  ا  الالقيبة ايلكترونية.  ب  التكااق القبلل ان  مستول  الت م( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  
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 Unit 7( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة  3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .0

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

 اق القبلل ان  مستول  التمبي ( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية.  ب  التكا

 Unit 7( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة  3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .3

Daily Life) متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل

  ب  التكااق القبلل ان  مستول  التالليف( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية. 

 Unit 7  السابعة  ( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح 3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .5

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

  ب  التكااق القبلل باي تباة التالبيلل وكف ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية. 

( بدديق  متوادد  دةجددات القيددال القبلددل والبعدد و  اددل اي تبدداة 3035حبددا ية اندد  مسددتول ديلددة   توجدد  اددروال لات ديلددة ا .2

 التالبيلل  ياراد الم مواة الت ريبية الايق تم ت ةيس م بالالقيبة ايلكترونية ال ماد  اللالة اين ليدية؟ 

 

 النظري:اإلطار  أوالً:

ااة؛ حيدل تدم تقسديم ا الدن مبالحديق، ادق الدتعلم الدااتل والالقا دة األدبيات المتعلقة بمو و  ال ةيتيمق ا ااة النظرو 

 التعليمية. 

 الذاتي:التعلم  األول:المبحث 

، Self-Detracted Learningيملد  الدن الدتعلم الدااتل الع يد  مدق المبدملالات المترادادة، من دا: الدتعلم الموجد  لاتيدا 

ما توست    اباة  التعلم الااتل لتعنل التعلم التردو، وحقيقة األمر بن  . ووحيراج Self-Regulated Learningوالتعلم المنظم لاتيا 

 (.002 ،6332التعلم الااتل يقدو اق  الن تتري  التعلم   ليتة،

( الددتعلم الدااتل ب ندد  راريقدة لت دد يع األاددراد الدن بن يبددبالوا متعلمدديق Zimmerman, 1994,p3 زيمرمددان وادرف  

 تم  ب كف ة يسل الن برام  القرات  الااتيةر.ااتماداج الن بنتس م، والاو يع

( ب ن :رالن اا التعليمل الاو يقو  ب  المتعلم مد اواا برغبتد  الااتيدة ب د   تنميدة اادتع ادات  30 ،6335وتعَرا  العرينل 

 ر.وامكانات  و  ةات  مست يبا لميول  واهتمامات  بما يالق  تنمية   بيت  وتكامل ا والتتااف الناجم مع م تمع 

وارات  جمعية ايتبايت التربية والتكنولوجية ب ن :ربح  باالية الت ةي  التل تقدو  الدن اادت  ا  الملبدة لمدواد تعليميدة 

ت تمف الن محير واريقة لتس يف ايات ابات وتالاية ةاجعة وا تباةات، حتن يدتعلم التدرد، امدا دون تد  ف المعلدم، بو بقد ة  ليدف 

 (.002 ،6332مق توجي   ر  ليتة،

 تالمدف المدتعلم الدن  د ة  الن زيداد  يتيم مق التعريتات السابقة بن التعلم الااتل تعلم يراال الميو  وايت اهات وي   

 ب ادالية المدتعلم وتدويد  مدق المعلدم، مبا در غيدر بو مبا در، بتوجيد  مستقنج اواتج  متعلماج  ليببم ومساا ت  تعلم  المسقولية ال

 ااتقنلية تتكيره. نالواي ابية  وات اهات التتكير

   الذاتي:أسس التعلم 

  بهم ا:( الن بن التعلم الااتل يرتكد الن ا د مق األا ، مق 002 ،6332  ب اةت  ليتة

 ال مو الااتل: حيل يسمم للمتعلم بن يتق   نالو تالقي  األه ا  وف حسة مع ل  ال التعلم. .3
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 ة للمتعلم.التنو  ال ا تياة الب ا ف وال ياةات التعليمية المنااب .6

 تال ي  األه ا  التعليمية ب  ة، وتوباغ بمريقة اجرا ية تظ ر السلوك الن ا ل الاو يتو ع بن يظ ره المتعلم. .0

 المناابة.ا تقان: با  ااة الن الم اةوة الن مة مق جانة المتعلم ويكون دوة المعلم المتابعة وتوجي  ا ة ادات  .3

 المسإلولية؛ ايعتم  الن نتس  ال املية التعلم.حيل ان المتعلم يتالمف  المسإلولية:تالمف  .5

 مبادئ وخصائص التعلم الذاتي: 

 ( وباندددان دةوز 63 ،6333وجامدددف   (25 ،6335  يسدددتن  الدددتعلم الدددااتل الدددن اددد د مدددق المبددداد ، و ددد  ب ددداة ادددامر

 ( الن هاه المباد  ايما يلل: 30 ،6336( والبوال 33 ،6333( وغبايق  396 ،6333 

ا ارد وف تعليم بإمكانية التعلم الااتل اهتم التردية: اق  التروال مرااا  .3  مدق وللد  الااتيدة، وارات  وامكانيات  لق ةات  تبعج

 وغيرها. ب راة بان ، مبرم ة، مواد وتة، الم تلتة التعلم تواير مبادة  ن 

لد   ويتديم الدتعلم، ادل المدتعلم اةار يراال الااتل والتعلم تعلم م، اراة ال المتعلمون للمتعلم : ي تلخ الااتية السراة .6

 مدتعلم لكدف بن الدن مبد ب الدااتل الدتعلم يقدو  لدال  تعلمد ؛ امليدة ادل ب درل الدن  مدو  مدق ينتقف لكل والو ل الالرية،

زمندل  ل د و  ابقجدا بو المعلدم، لسدراة ابقجدا للمتعلم،ولدي  الااتيدة السدراة حسدة يدتم التعلم، والدتعلم ال الااتية ارات 

 وااتع ادات ،   ةات ، واهتمامات ، حسة اآل ر اق متعلم وف اراة تتتاوت هنا ومق المتعلم،  ب يلتد  مال د

 اتقدان الدن ويسداا  المتعلمديق، بديق الددمق ادروال ادل الدن القد ةات ادل التدروال يالو  للتعلم الكاال الو ل اإن وبال  

 ال اصة. بسرات  المتعلم اير والن التعلم،

 ةادع الدااتل الدن الدتعلم ي د   حيدل الدااتل، للدتعلم األاااية المباد  مق وم مات  التعلم، رات ب اتقان يع  التعلم: اتقان .0

 التالبيف. مستويات الن والوصو  الملبة، وتايات

 النزمدة واآلليدات للم داةات، المدتعلم اوتسداي بن الدن الدااتل الدتعلم الدتعلم: يقود  ال التاالة وم اةوت  المتعلم اي ابية .3

المعرادة،  مبدادة بتعد د يسدمم الدااتل والدتعلم والمالا در ، والنقدال التد ةي  اادتراتي يات بتعد د-الااتل التعلم-لتعلم 

ا المدتعلم ودان الا اي يالد ث ي المحمدر الدتعلم ادإن وال  ال برات، الن للالبو   التعلميدة، التعليميدة ادل العمليدة م داةوج

 مع ا. ومتتاانج 

ال د و   حسدة بنتسد  التعليميدة الم مدات ومتابعدة العمدف، ادل الدتعلم اادتقنلية لااتلا التعلم للمتعلم: يقو  الااتل التوجي  .5

 لد ، المناادبة الوادا ف ينت دل، ومدا وبيق يب ب، وبيق متن، تقرير الن المالة   ة  الااتل التعلم وينمل بالمتعلم، ال او

 ما وهو الترد، ل  بية المتكاملة ال املة ةالتنمي يساا  ال ول  هاا اإن والي  المسقولية، تالمف الن يساا ه ول  وهاا

 الال يحة. التربية ب  تنادو

 ادوات اجابتد ، بعد  مبا در  تعلمد  نتي دة المدتعلم اامدات الراجعدة بالتالايدة التدوةو: المقبدود والتعديد الراجعة التالاية .2

 ودف للمدتعلم وةات التدوةو والتعديدد الراجعدة التالايدة مبد ب الدن يعتمد  الدااتل والدتعلم  ااإلدة، بو اجابة صداليالة وانل

 البدرام  بو المبدرم  التعلديم ادل مدواد ادوات الدااتل، الدتعلم بدرام  معظدم ال والتعديد الراجعة، التالاية وتتيم اجابة،

 التعليمية. والم معات الالقا ة اات  ا   ن  بو المالوابة،

 ينتقف  موات متسلسلة،  كف الن وترتيب ا ا،تعلم  المراد الم مات تالليف مب ب الن الااتل التعلم الم مات: يعمف تالليف .1

 المالدة، تعلدم تسد يف الن المب ب هاا وي    ه ا ، الن يبف حتن الم مة نو  حسة ب رل الن  مو  مق المتعلم من ا

 ب و . بويج  اوت ا  ال م  الن ويساا ه ا  تاال، وي نب 
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 ومدواد وبادن ، وتدة، مدق الم تلتدة الدتعلم مبدادة ايرتدو الدن الدااتل الدتعلم وباداليب : يسدعن الدتعلم مبادة ال التنويع .2

 بن المتعلم التقييم، والن باالية ووال  والتعلم، الت ةي  باالية تنويع الن يسعن بن  وما وغيرها، مبرم ة، ومراجع،

 واألاالية المبادة تل  مق ينااب  ما ي تاة

 وا ن از، وما للن اح معياةية و يااات مال د ، به ا  دبوجو الااتل التعلم باالية معظم تتميد وتال ي ها:د ة األه ا   .9

 التعدر  ادل ا ة دادات تسداا  هداه باليدل تعلم دم، بةنات ال للمني النزمة والتعليمات ا ة ادات، بهمية الن يقو 

 ألهد ا ا تال يد   دروة  الدن الدااتل الم تلتدة. ومدا يقود  الدتعلم التعلم مبادة الن التعر  وويتية ال ةااة، ويتية الن

 ادل للد  يسداا ه ومدا تعلم ، ال بسناة الميل ال المتعلم يساا  لل  ب كف د ي ؛ ألن وصياغت ا ال اصة، السلووية

 األه ا . تل  الن للوصو  المملوبة وا ن ازات األداتات، مستول التقييم، وتال ي  املية

التكدوينل،  اياتع اد، والتقييم ب نواا   تقييم التقييم ةاملي ااتمراة الن الااتل التعلم و موليت : يساا  التقييم ااتمراةية .33

 ال تامل(. والتقييم

  الذاتي:مميزات التعلم 

( الن ا د مق مميدات 360 ،3990( ون وان 62 ، 6333 وغبايق ( 322 ،6336من م البوال  الباححيق،ب اة ا د مق     

 التعلم الااتل، والتل يل ب ا الباحل ايما يلل: 

 دةاات . ال نتس  مق اياتماد الن علمالمت يمكق .3

 الي ا، بالاجة بن  الت  يص الن ي ير التل ال ةااية المو واات لتل  بوحر بعم  ال ةااة مق المتعلم يمكق  .6

 الم لواة المو واات تل  ال بوبر بسراة والتالرك

   بيت . تقوو وبالتالل نتس ، الن ااتماده مق تن   الترد، ل ل اياتقنلية تنمية ال المترد التعليم يس م .0

 آل ر. مو خ ي تلخ مق ان  حيل نتس ، الترد بيق بف االسة، األاراد بيق لي  التردية، التروال يراال .3

 الم ا  ود لل الترد والم تمع، حيا  تالدو ب بت التموةات هاه ألن والتكنولوجية؛ العلمية التموةات مع يتت  .5

 توحيخ التكنولوجيا.ل وايلة الااتل التعلم يعتبر والي  التربوو،

 المعراة، ال ال  ي  الن يمكن  ايان  الاو األمر الااتية، بال ةااة يقو  المتعلم ألن المستمر ؛ التربية ال يس م .2

ا  با تباص . تتعل  التل و بوصج

  المتعلم: ل ل تنمل المتعلم، والتل ب ا يقو  التل المستقلة األن مة الن يقو  .1

 المنت . التتكير -

 التعبير. ال الالرية -

 التردية. الم اةات توحيخ -

 الق يمة. المعانل مق ج ي   معان ا تقاال -

 الم  و . الن الوصو  -

 الااتل. اليب  مماةاة -

 وال  بل. الااتل الر ا بلوغ -
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  الذاتي:أهمية التعلم 

ود  الدن المداد  العلميدة يوع  بالوي التعلم الااتل بح  باالية الت ةي  التل يمكدق مدق  نل دا تالقيد  للد ؛ نظدراج ألند  ي يق

االسة، بف والن اوتساي الترد المتعلم الع ي  مق الم اةات الوحيتية، ولل  مق  ن  توجي   الن القدرات ، والبالدل، وا ادن ، 

 (.336 ، 6330والالبو  الن المعلومات مق مبادةها المتنواة، والتمييد بين ا، والمقاةنة، ووزن األدلة وغيرها  السي ، 

الددة اددل مرااددا  التددروال الترديددة بدديق المتعلمدديق، ا ددم ي تلتددون اددل  با  ددااة  الددن بن الددتعلم الددااتل يوعدد  بحدد  األاددالية التعف

  ةات م الن التعلم وان ات اهات م ودااعيت م للتعلم، ووال  ال مستول تالبديل م و بدرات م السدابقة، وم داةات م المتنوادة؛ حيدل 

وهو المسإلو  اق تعلم  واق النتا   التدل يالقق دا والقدراةات  ي تاة؟وبو الب ا ف  ينت ل؟تن بو م يب ب؟يقرة اي  المتعلم متن وبيق 

 (.09 ، 6333غبايق،  يت اها التل 

( بندد  يمكددق للددتعلم الددااتل Sisco,1984,11واددل اادداة بهميددة الددتعلم الددااتل للنظددا  التعليمددل ببددتة اامددة لوددر ايسددكو  

ة، وللدد  الا ةااددن احتياجددات المتعلمدديق واهتمامددات م وم ددكنت م ومتملبددات م تمعددات م وواددا ل  بن يالقدد  بهدد ا  التربيددة الال يحدد

 الماللية.

( بندد  مددق  ددن  متابعددة متملبددات م ةاددة المسددتقبف ايبددبم هدداا الددنم  مددق الددتعلم  ددروة  2 ، 6336 الم دديقم وب دداة 

 ليم المستمر.باااية؛ حيل اي تخ مق ا كالية ت  د المعلومة وارال وسب ا ويقهف ال اةل للتع

االتعلم الااتل يعمف الدن مواج دة وحدف جملدة مدق الم دكنت التدل يعدانل من دا التعلديم القدا م وادل مقد مت ا م دكلة التدروال 

التردية وتتاوت ا بديق المتعلمديق، و دعخ م رجدات التعلديم، وا دكالية اةتتدا  نسدة الرادوي والتسدري، ووراهيدة اليدو  ال ةاادل، 

  م  التربية والتعليم.وبعحر  ال    الاو يت ف 

الم دداةات  ال بددرات واتقددانويوعدد  باددلوي الددتعلم الددااتل بحدد  باددالية التدد ةي  التددل يمكددق بن تدددود المتعلمدديق بالع يدد  مددق 

الوحيتية ببتة  اصة، حيل يوتيم ل  ارصة الالبو  الدن المعلومدات بنتسد ، ويمكند  مدق اوتسداي الع يد  مدق الم داةات، وتكدويق 

نالدو الدتعلم، وللد  مدق  دن  توجي د  الدن القدرات  والبالدل وا ادن  والالبدو  الدن المعلومدات مدق مبدادةها ات اهات اي ابيدة 

 .   Cheung, & Cheng. 1996,27)المتنواة والتمييد بين ا ووزن األدلة والبراهيق وغيرها  

  الذاتي:أساليب وأنماط التعلم 

وتالقد  به ااد ، ومدق تدم تعد دت  الدتعلم ال الت ةي  تنااة ه ا الندو  مدقالن ابتكاة بنظمة  الااتل لق  بدل ايهتما  بالتعلم

التعلم الااتل، ي تلخ وف من ا مق حيل ال كف بو المالتول، ولكن ا ي ت تلدخ حدو  ت ييد ها لااتيدة المدتعلم و ادال ادل تعلدم مدا  صيغ

 المتعلميق.ينبالل تعلم  مق ات اهات وم اةات  روةية ل ل 

  الااتل:علم ومق باالية وبنماا الت

 التعليم المبرمج: .1

تمكددق التددرد مددق بن يعلددم نتسدد  لاتيدداج بوااددمة برنددام  معدد   الددااتل، الددتعلم يعددر  التعلدديم المبددرم  ب ندد  راريقددة مددق اددرال

 .(22 ، 3922ب الوي  او يسمم بتقسيم المعلومات الن بجدات صالير  يست ية ل ا المتعلم ت ةي يار.  منبوة، 

منمقيدا، ة تقو  الن تقسيم المو و  ال ةاادل الدن م موادة مدق األاكداة وال مدوات مرتبدة ترتيبدا والتعليم المبرم  اريق

 (.633 ، 6333الاليلة،  اوةية المتعلم مق  مو  الن ب رل انتقاي ت ةي يا يعمن ال ن ايت ا تالاية ةاجعة  ينتقف

تدواار تالايدة ةاجعدة مسدتمر   سدرات  الااتيدة مدعاالتعليم المبرم  يتيم الترو بما  وف متعلم ألن يسدير ادل دةاادت  واقداج ل

 وتق يم التعديد المنااة لدياد  ال ااعية.
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 (:الرلم التعليمية)التعليمية الحقائب  .0

الااتل، ومدا بن دا ااتدرا   التعلم الااتل، ولل  نظراج لما تتيال  مق ارو التعلم تسمن هاه الرز  بو الالقا ة التعليمية برز 

 اري  ال  با ب  التل تميده اق غيره وينبالل تعليم  الن هاا األاال. صريم ب ن المتعلم ارد

 Thèmeر تتمرود حدو  اكدر  واحد   رmoduleتكون وح   نسقية ر التعليمية،والالقيبة التعليمية هل م مواة مق المواد 

بالدرو   مندنم تعلم دا لاتيداج ر يمكدق للمدتعلmulti-mediaالدااتل، تمحدف نظامدا متعد د الوادا   ر  الدتعلم با ت ادل  دوت مبداد  ر،

 (.3993،359 وآ رون،

تتكون الرزمة التعليمية مق م مواة اناصر مت ا لة ومتكاملة ومنظمة ال تتابع يس ف مع ا الن المتعلم تالقيد  األهد ا  

تنبحد  ان دا  ااادية،ب المعراية والوج انية والنت  حرويدة. وبهدم مدا يميدد الالقا دة التعليميدة بن تد وة حدو  اكدر  التعليمية الم تلتة،

( وتتيدمق وددف حقيبدة تعليميدة الكحيدر مددق 639 ، 3995النا دخ،  والتعلديم   ت دد  وهد ل الدتعلم باكداة ةانويدة تد وة حول ددا بن دمة

األن مة والب ا ف لتتيم لكف متعلم بن ي تاة من ا ما ينااة نمد  تعلمد  و  ةاتد ، ومدا بن ا تيداة المبدادة والوادا ف التعليميدة ممكدق 

 ا ل تالوو الكتة واألان  وال را م وب راة التس يف.بييا، 

وما بن ا متع د  الواا ف السمعية والببرية، تنااة المتعلم الاو يست ية ب كف بايف للواا ف التل تعتمد  الدن الم داه   

ومالكددات األدات  لددااتلا هددو بن الالقيبددة التعليميددة تالددوو باددالية التقددويم بو الددن اياددتما  بو الي مددا معددا. ومددا ي ينبالددل اغتالدد ،

 المملوي، واي تل تتبيف الال يل اق الالقا ة التعليمية ال المبالل الحانل مق هاا التبف.

   أخري:أساليب  .3

 ( الن ا د مق األاالية واألنمداا األ درل التدل تد  ف ادل الدتعلم 3922 ( والموب ل 3929 ( واليمات 6330ب اة ي تل 

 الااتل، ومن ا: 

يع  الالاادوي محاليداج للدتعلم الدااتل، يراادل التدروال الترديدة والسدراة الااتيدة للمدتعلم وتوجد   اآللل: التعلم الااتل بالالااة .3

برام  وحير  مت ببة  ة اد المتعلم وا جابة اق باإللت  ادل ميد ان ا تباصد  وبدرام  األلعداي  معلومدات وم داةات 

 ل الحانل.بمستويات م تلتة ان ما يتقق المستول األو  ينتقف للمستو ا ي  (

تتكون هاه البرام  مق وح ات مالد د  ومنظمدة ب دكف متتدابع، يتدرك اي دا للمدتعلم حريدة التقد    برام  الوح ات المبالر : .6

والددتعلم وادد  اددرات  الااتيددة، ولتالقيدد  هدداا ال دد   تددم تقسدديم المالتددول الددن وحدد ات صددالير  لكددف وحدد   بهدد اا ا السددلووية 

وبعد  ان داز تعلدم الوحد   ي تداز ا تبداةاج  متعد د ،ادبة للدتعلم يدتم اجتيداز ا تبداةات نقمدة اينمدنال المنا المالد د ، ولتال يد 

ب درل  اإند  يعيد  تعلدم الوحد   مدر  اعدا ،تقويميا لتال ي  م ل اياتع اد لننتقا  الن الوح   التالية والا وان اي تبداة غيدر 

 .يتقن االن بن 

( وينتقدف المدتعلم مدق د- ج- ي-  بال هاه البرام  الن مستويات بةبعدة برام  التربية الموج ة للترد: تقسم مناه  وف ماد   .0

مستول الن آ ر بع  اتقان المستول الساب  لكدف مداد  الدن حد   واد  ادرات  الااتيدة وباألادلوي الداو يرغدة بد  ويدنت  

 .والتقويم با ب  وامكانات ، وي ترك المعلم والمتعلم ال تال ي  األه ا  واألن مة 

مة التقاةير واألبالداث: هداا األادلوي يعتمد  الدن تكليدخ المالدة بكتابدة بالدل بو تقريدر حدو  مو دو  مالد د بواا التعلم .3

ويالظن بمتابعة األااتا  ال ال امعة. وبايف اريقة امف ال هاا الم دا  هدل جعدف المالدة يراجدع مبدادة متعد د  لات 

األالوي يتيم الم دا  للمدني ودل يملعدوا الدن  هاا انان ة بالمو و ، مع ت  يع النظر  التالليلية، وب اا يمكق القو  
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معلومددات بواددع، بددف يسددعوا الددن مبددادة المعراددة ب نتسدد م ويالرصددوا الددن تنوا ددا ممددا يكسددب م  بددر  اددل م ددا  تقددويم 

 المعراة واريقة جمع ا.

وتو دديم  يددايا  هنددا، يعتمدد  الددن اةاددا  الكتددة والممبواددات والتوجي ددات والتعليمددات الددتعلم بالمرااددلة: باددلوي الددتعلم .5

 ايمتالان ونقف المعلومات اامة الن المتعلميق الراغبيق ال لل  بينما وج وا.

ا ي   ومتنواة، وما تدم ار د  وم دا ابداة  ادق بمحلدة، ويمكدق للمعلدم بو  الااتل وبنماا  التعلم يتيم مما اب  بن صيغ

  الدتعلم الدااتل، وتراادل  بدا ص المتعلمديق واحتياجدات م، األنظمة التعليمية ابتكاة باالية وبنماا ج ي   تعتم  الن مبداد  وباد

  .ولل  واقاج لما يتملب  المو خ التعليمل، والم كنت التل تواج  المعلم والمتعلم والتل يمكق بن ت    به ا  التعلم

 المبحث الثاني: الحقائب اإللكترونية 

 ي دمف تعليمدل نظدا  وترابم دا، ا دل وبسداات ا تكوين دا حيدل مدق الدتعلم الدااتل، ب دكا  بهدم مدق التعليميدة الالقا دة عد ت

ا مع دا يتتاادف بن ويسدتميع المدتعلم ومالد د  متعد د  بهد ا  لات المترابمدة المدواد مق م مواة  ادرات  وحسدة نتسد  الدن معتمد ج

 من  يدة صمم بمريقدة امفمتك تعليمل تعلمل نظا  وهل ب رل،  بحيانجا ب ا الملال  ال ليف بو مق بحيانجا، المعلم مق وبتوجي  ال اصة

 تكدون مناادبة تعلميدة مواد وت يإلة التعلم، املية تقودهم ال متبلة، بإة ادات بتدوي هم التعا ، التعلم الن المتعلميق تساا  منظمة

 مدق مقبو  مستول الن ليبف التعلم، ال وبالوب  ارات  وا  متعلم وف لمساا   امعية ببرية تقنيات بو ممبواة، مواد  كف ال

 (.31 ،6335 تقان ااي ة ال مية،ا

 ادل ت دترك جميعدا بن دا اي ،واريقتد  اادت  ام ا بادلوي ادل لن دتن  تبعداج  ،التعليميدةالالقا دة  تعريتدات تعد دتولقد  

 لهد التعليميدة التالل:رالالقيبدة التعريدخ  (3996والحقاادة  للتربيدة العربيدة المنظمدة ب رت و   ،األاااية ومكونات ا العامة متاهيم ا

 مرتبمة منواة تعليمية ومواد معراية ماد  الن تالتوو التعلم الااتل، الن المتعلم ن اا وتوج  الااتل التعلم نظا  تعتم  تعليمية وح  

 ال ةااددية المندداه  ت دد   متعدد د  تعليميددة بن ددااات وم امددة ،ولاتيددة  بليددة وبع يددة با تبدداةات ومعدددز  ،اددلووية ب هد ا 

 .33وتسان هارو

 ( بن الالقيبددة التعليميددة ابدداة  اددق رم مواددة مددق األج ددد  واألدوات والمددواد والواددا ف 6333األنبدداةو وتددرل دي  

التعليمية التل ت    م مواة متماةلة مق األن مة المن  ية والنمن  ية، يدتم حتظ دا ب دكف آمدق ومناادة دا دف حقيبدة اد لة الالمدف 

 .3الن بو  معة بيسرر ووالنقف ما بمكق باليل يتم تبنيت ا ب كف يمكق الوصو  

ربرنام  تعليمل مبمم للتعلم الااتل باات  ا  الكمبيوتر، ب ن ا: ( 6332وبما الالقا ة ا لكترونية اق  ارات ا زينة  ليتة 

يتم بناؤه ب الوي من  ل منظومل هاد  لمساا   المتعلم الن مماةاة التعليم التعا ، معتم اج الن نتس  مق  ن  تدوي ه بم مواة 

 .003األن مة والب ا ف المتنواة لتالقي  به ا  تعليمية مال د رو مق

اددل اددعاد  دداهيق  رمسددتال ث تكنولددوجل يوسددت    و حدد  بدوات التقددويم البدد يف ب ن ا: ( الالقا ددة ا لكترونيددة 6331وارف

 –نيدة رمدواد صدوتية لن ااات المني، ا ل بدا  تقويمية مو دواية اعالدة بنداتج الدن معدايير مالد د ، وتالتدوو الدن وادا   الكترو

ر وااد  ما يكون الرب  بديق مالتويدات الالقيبدة باادت  ا  الدرواب  ا لكترونيدة؛ مالا رات. الخ –دةول  – مبوةات-اي يومقااع 

 .361باليل تقو  هاه الرواب  بوصف وف م رو  باأليقونة ال اصة ب ر و 

ممددوة للالقا ددة التعليميددة، بااددت  ا  تكنولوجيددا  مددق  ددن  التعريتددات السددابقة، يتيددم بن الالقيبددة ا لكترونيددة هددل نظددا 

الالااددة، وتبددمم بمريقددة برم يددة  ميددة بو ت ددعبية، ووادد  بادد  الددتعلم الددااتل، وتالتددوو الددن مددواد تعليميددة مبددممة بالواددا   

ينترندل، المتع د ، ويتم حتظ ا الن بج د  الالتظ ا لكترونل بو وادا   الالتدظ  األ دراو ووحد ات التدنل ..الدخ( بوالدن  دبكة ا

 ويمكق للمتعلم اات  ام ا بنتس  والتتااف مع ا لاتياج.
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  اإللكترونية:تطور الحقيبة 

تموةت الالقا ة التعليمية مندا ن د ت ا؛ حيدل مدرت بعد   مراحدف انت دل الدن ايادتتاد  مدق التكنولوجيدا الال يحدة والبرم دة 

 منظومة التعلم الااتل.  ا لكترونية ال اا اد الالقيبة وتبميم ا بمريقة تالق  به اا ا  مق

( الددن بن الالقيبدة الالقا دة التعليميددة مدرت بددحنث مراحدف وصددويج 213 ،6332( وحسديق 65 ،6333و د  ب داة الاليلددة 

  يلل:للالقيبة ا لكترونية، ويمكق تل يص هاه المراحف اينما 

ا تعدر  تعليمدة مواد اي ا جمعوا صنادي  اق اباة  : وهلاالكتشاف صناديق األولى: المرحلة .1  اكدر  بو معينجدا مو دواج

 يسدمن مدا األاتدا ، ا دات تعلدم مو دواات األولدن مراحل دا ادل البدنادي  اال ل و   والتكامف، بالتراب  مال د ، تتميد

 بمتالدخ المعلومدات مبدادة مرودد ادل صنادي  اياتك ا  ح رت و   المتنواة، الاليوانات وصن وال ال من، ببن وال

 مدق السدتينات بوا دف ادل للد  وودان األمريكيدة، المتالد   بالوييدات بوييدة ماات وادق "ادمقبو" م ينة ال القا م األاتا 

 متداهيم ي تبداةها الدن انتقادات؛ ا   ل ا وج ل و   للتعليمات، ووتيبات و را   نمالج الن الع ريق، واحتوت القرن

 معق  . مروبة متاهيم األاتا  اوساي الن   ةت ا وا   بسيمة؛

 صدنادي  لتمدوير السدتينات؛ اقد  ادل ماليدة مسداا ات التي ةاليدة الالكومدة :  ببدلالتقابرل وحردات يرة:الثان المرحلرة .2

 ايادت  ا  ومتعد د  متنوادة تعليميدة مدواد الدن تالتدوو وبصدبالل التعد ينت، مدق وحيدر الي دا بد دف اياتك دا ، و د 

 التدل التعليمدة المدواد بندوا  تبدنج ل ميدعم معلدم دليدف-مسدلية تربويدة بلعداي – مسد لة ب راة – متالروة  بان  األه ا 

 واهتمامات م(. األاتا  ميو  تنااة والتل البن وال، يالتوي ا

 اكاندل ومراحل دا، انتاج دا مبدادة وتعد دت التعليميدة، الالقا ة انتاج املية : تموةتالتعليمية الحقائب الثالثة: المرحلة .3

 ادق اباة  وهل التعلم والتعليم، بوح ات وارال واليتوةنيا، يةوي ال األمريكية البالوث مع   با ها التل هناك الالقا ة

 مال د . الووية به ا  نالو المتعلم ن اا توج  الااتل، للتعلم برام 

ووانل المرحلة األ ير  م  نج م ماج للتالو  نالو نو  ج ي  مق الالقا دة التعليميدة، وهدو الالقا دة ا لكترونيدة التدل تعتمد  الدن 

ة، وتست    الالااة ال تبميم ا واا ادها وا  با  ومباد  الدتعلم الدااتل، وباادت  ا  الوادا   المتعد د  التدل البرم ة ا لكتروني

  .يتيال ا الالااة

و   ح رت الالقا ة ا لكترونية وتموة ابيعل يتنااة مع التموة الالاصف ال العالم والاو د ف وااة الم ايت ا نسدانية بمدا 

اع ال اياتتاد  مق تكنولوجيدا المعلومدات وايتبدايت، ومدق الالاادة وبرام د  وملالقاتد  ادل   مدة اي ا الم ا  التربوو الاو تو

 العملية التعليمية. 

 

  اإللكترونية:األسس التربوية للحقائب 

( وال ميدددددة 63 ،6335( وااي دددددة ال ميدددددة 002 ،6332( وزيندددددة  ليتدددددة 36-33 ،6339ب ددددداةت مدددددروج م يددددد   

ج د   وب  دف اااليدة بالدن لتالقيد  مرااات دا ي دة تربويدة التعليمية ا لكترونيدة تتميدد ب اد  القا ة( الن بن ال2 ،3992وال مية 

 األا : هاه ومق

 المن  ل األالوي اات  ا  .1

 ال برات. تنو  .2

 الواا ف. تع د .3
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 متع د . تعليمية وتقنيات واا   .4

 ال اد . التعليم مب ب تالقي  .5

 التعلم. ال والن اا ا ي ابية .6

 الت او . ا ولة .7

 التعليم. بنماا تنو  .8

 المستمر. التقويم .9

 التالاية الراجعة. .11

   التعليم:أهمية ومميزات الحقائب اإللكترونية ودورها في 

( بن الالقيبددددة التعليميددددة 616 ،3993( وابوجنلددددة  9 ،3992( وال ميددددة وال ميددددة 30 ،6339لوددددرت مددددروج م يدددد  

 ا لكترونية تستم  بهميت ا مق  ن  ما يلل:

 ب ا. ينبالل القيا  والتل المتنواة الن ااات مق بالرية ي تاةوا حيل المتعلميق ما ب الم ا  تتسم .1

 والمعلم. المتعلم بيق الن   التتااف مق نو   ي اد الترصة تتيم .2

 المتعلم. ل ل القراةات وو ع المسإلولية تالمف صتتل تنمية الن ت  ع .3

 مع وتتما ن المياديق، ل اه األه ا  التربوية تالقي  الن فوتعم ال ةااية المناه  مياديق م تلخ ال تمبيق ا يمكق اريقة .4

 الماللل. والم تمع الم ةاة وحاجات حرو 

 وال اداة. المتي   والتسلية التربوية لل بر  م ايج  والمتعلم المعلم اي ا ي   اريقة .5

 بعناية. وم م  ل ا مسبقاج  مال د  تعلم به ا  تالقي  الن تساا  .6

 آ ر. متعلم بمستول التالبيلل المتعلم مستول مقاةنة الن تعم  ي .7

 تقد يم يدتم بن  بدف و  ةاتد  اهتمامات  وحاجاتد  المتعلم يعر  حتن للمتعلميق، التردو الت  يص باالية ااتعما  تست ال .8

 ب كف اردو. ل ا مماةات م بةنات وال التعليمية الن ااات

 ا ا د اق تالقي  المستول المرغوي. تدي  مق ةقة المتعلم بنتس ، وت نب  ا حسال بال و  بو الت ف ال .9

تر دد  الددن مبددادة ا ددااية غيددر متددوار  بالالقيبددة التعليميددة، ممددا ي دد ع المتعلمدديق الددن البالددل والتنقيددة والممالعددة،  .11

 واياتما  والم اه   مق واا ف ومبادة تعليمية ب رل.

ت الالاصدلة اددل البيإلدة التعليميدة، والمدد  نت وييديخ الباحدل لمددا ادب  بن الالقيبدة التعليميددة ا لكترونيدة تتناادة مددع التمدوةا

واينج اق هداا اإند  تتمتدع  الم م ،التقنية، وتع  بدا  مناابة مق بدوات التعلم ا لكترونل، ويمكق بن تست    و دا  مق بدوات التعلم 

يق وادرا ق م، ويمكدق ب با ص ومدايا ت عل ا تمحف انبر ت وي  للمالة، وتكسر ال مود والدروتيق، وتمدوة مدق بادالية المعلمد

ااددت  ام ا ودد دا  مددق بدوا اددنج صددعوبات الددتعلم الا صددممل بمريقددة تربويددة منااددبة ووادد  بادد  الميددة ونتسددية واقدداج ل بددا ص 

 واحتياجات التإلات المق مة ل م.

ميدة م داةات ووال ؛ ادإن دوة الالقيبدة ا لكترونيدة لدي  مقبدوةاج الدن المدتعلم االسدة، بدف يدرل الباحدل بن ل دا بدوةاج ادل تن 

ووتايددات المعلددم، وتديدد  مددق   ةاتدد  الددن توحيددخ الددتعلم الددااتل، واياددتتاد  مندد  اددل متابعددة وتقددويم المتعلمدديق، وتالسدديق بدا  ددم 
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وتموة باالية الت ةي ، وت عر المعلم بتتااف انب ، وهو ما ي دعره با ن داز  ال مود،وم اةات م، وتنمية   ةات م، وما بن ا تكسر 

 هاا ول  ينعك  اي اباج الن تالقي  به ا  التعليم، وتنمية البيإلة التعليمية، وتالسيق م رجات التعليم.هو اآل ر، و

  اإللكترونية:مكونات الحقيبة 

ومدا  بهد اا ا، لتالقيد  النزمدة الت ةيبيدة جميدع المدواد الدن باحتوا  ا (66 ،6333ال ي   وما ب اةت بتو  غانم  الالقيبة تتميد

 المقدرة يو دم الو دل  زمندل، جد و  الدن الالقيبدة التد ةي، وت دتمف و الدتعلم توحيت ا ادل املية تيسر  اتوتوجي اة ادات تيم

 يادم ب ا با  دااة  اصاج  ااماج  بو انواناج  للالقيبة ومنظمة، ويكون منمقية بمريقة الدمق، هاا الالقيبة الن ن ااات وتوز  للالقيبة

( الدن بن 352 ،6336( والبدوال 009 ، 6332 ( وزيندة  ليتدة 6331  الالقيبة.وب داة اتاندة وال دند اة ومو دو  المبدمم

 الالقيبة ا لكترونية ي ة بن تالتوو جانبيق ة يسيق، هما : 

ا بإاد ادها،  دا  ومدق بالالقيبدة، ال داو العندوان تال يد  ال دكلل: وهدو ال اندة .1  وب دكايَ  صدوةاج  مدق ال داةج الي دا ومو دواج

 جاابة. ب لوان بمو وا ا وةاومات توحل

 واا د ت ا ومد ل بهميت دا ان دا، المنبحقدة الحانويدة واألاكاة الالقيبة، حول ا ت وة التل الر يسية التكر  اي  المادو: تو ع ال انة .2

دا دف الالقيبدة،  صدالير مو دو  بو ن داا ودف  بدف الي دا الوصدو  المملدوي السدلووية األهد ا  للمالدة، ومدا ي دة ايد  تال يد 

  ال انة:ويالوو هاا 

 اي ةا . الاو المو و  حو  المالة يعرا  اما للك خ ويست    بلل:الق اي تباة -

 ودف وةات مدق تال د األه ا  وبيياج  الالقيبة دةااة مق اينت ات بع  المتعلم تعلم  ما يقي  البع و: وهو اي تباة -

 اقا .

 حسدة متسلسدلة ومت ةجدة ببدوة  م ددبج ومقسدماج  للالقيبدة األااادل المو دو  مدق العلميدة: وتتكدون المداد  -

 وملمواة(. ومر ية  امعية ومنمقت ا صعوبت ا

 و با بد م واقاج لسمات م ل م، الالقيبة صممل الايق المتعلمون هم بالالقيبة المست  اة التإلة ان المست  اة: التإلة -

 تعلم م. واحتياجات

 وحف المو و وللتعم  ب الي ا، الرجو  مق المتعلم المالة ليتمكق ولل  والمراجع والمنح : بالمبادة  ا مة -

التعليمل، وما بن     يوملدة مدق المدتعلم القيدا  ب ن دمة ب درل،  البرنام  ال يواج  ا التل والبعوبات الم كنت

 اتكون هاه المراجع والمبادة معيناج ل  وموج اج ومساا اج.

 المال د نلالدم للالقيبة والم ل المقرة الو ل يو م زمنل ج و  الن الالقيبة ت تمف بن ي ة الدمنل: ال  و  -

 بمريقدة الالقيبدة ن دااات مدع الددمق هداا وبن يبدرم  ن داا لكدف معيق و ل ي بص باليل الن ااات؛ لتوزيع

 ومنظمة. منمقية

 .الالقيبة ال ن اية التقويمية لن تباةات الباليالة ا جابات توج  ااد  الباليالة: ا جابات دليف -

 ال معدل التعلديم ال يات  ام ا وت اول ا ٕواة ادات قيبةالال مالتويات ال ليف ال وتعليمات ا: ويس ف الالقيبة دليف -

 وبنسدة الالقيبدة، يادت  ا  واألادالية ،المدرال التعليميدة وبايدف المداد  الدن اجماليدة نظدر  ويلقل التردو، بو

 ب ا. الب ت التل ينبالل والمواد لال  األو ات
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نية، ويدتم ادل الالقا دة ا لكترونيدة ةبم دا بدرواب  ت دعبية؛ وهاه المكونات موح   ألو حقيبة تعليمية، الكترونية بو غير الكترو

باليدل تكدون جميدع هداه المكوندات اددل صدتالة ة يسدة، بو صدتالة دليدف، بو صدتالة مالتويددات، ويدتم الوصدو  للمو دو  مدق  ددن  

 اليال  الن األيقونة ال اصة ب ا، اينتقف المتعلم الن المو و ، 

تبرم  بمريقة  مية لتيمق اينتقا  بيق  مدوات الدتعلم بمريقدة صداليالة واد  باد  وبما المو واات ال اصة بالماد  ال ةااية ا

التعلم الااتل، وليمان اجاد  الماد  التعليمية واقاج لمستويات ا، وباليدل تعمدف التالايدة الراجعدة ادل البرم يدة الدن تالقيد  بهد اا ا ادل 

 تعليم المني لاتياج.   

  :مراحل وخطوات تصميم الحقيبة اإللكترونية

يتم تبميم الالقيبة ا لكترونية واقا لمتملبات نمو المني ومق ةت م العقلية باليدل تبدبم الالقيبدة واديلة تعليميدة تحدرل المقدرة 

 (.03 ،3992 ر  ال يق، ال ةااة ال ةاال وتيسر للمالة الالبو  الن وااة المعلومات لات العن ة بمو و  

 ( الن بن تبميم الالقيبة يمر بال موات التالية:61 ،6330( والسي  633 ، 6330و   ح د الاليلة  

 التحليل: وتشمل:  مرحلة أوالً:

ا؛  دروةية وهدل التعليمية، الالقيبة  ن  مق تالقيق ا المراد األه ا  العامة: هل األه ا  .1  الدن ا تيداة تسداا  ألن دا جد ج

 السلووية. األه ا  وصياغة للالقيبة العلمل المالتول تنظيم

 ادل بن دم ي تلتدون اي بامداةهم، ادل الملبدة تسداوو مدق بدالرغم بند  الدن والتربويدة النتسدية لبالدوثا بود ت :ال ااعيدة .2

 هداه بد ن ي دعر جعلد  ادل دااعيدة المالدة اةداة  ادل المعلدم دوة ويدتل ص الداوات، ودةجدة ال ااعيدة ومسدتول  با بد م

 لتالقيق ا. يسعن المالة التل األه ا  نتس ا هل المعلم و ع ا التل األه ا 

 اناصره الوصو  الن يمكق التل والتراية، األصلية مكونات  الن امف وف لتالليف ت    التل العملية هو :المالتول تالليف .3

 .والم اةات وايت اهات المعاة  معراة الن ت    والتل ال  يقة،

 .الالمعر وال انة الم اةو وال انة الوج انل ال انة الن ت تمف بن وي ة :السلووية األه ا  تال ي  .4

 :وتشمل :التركيب مرحلة :ثانيًا

 ميول . حسة وف التردية، التروال لتنااة األن مة تتنو  بن ي ة :والواا ف األن مة تال ي  .1

اادتراتي يات  بديق وةيقدة االعن دة المسدت  مة، المريقدة نوايدة الدن بندات الدتعلم ندوات  ايادتراتي يات: تتالد د تال يد  .2

 ب دا يقدو  التدل مدق األامدا  السدلة ب ن دا ا ادتراتي ية وتعدر  الدتعلم، ادل تال ث بن يمكق التل والتاليرات الت ةي 

 زمن د ، اق معدويج  بال ةااة المتعلم يقو  بن يعنل ي التعلم التنميا. وبالوي ال المملوبة التاليرات  ح اث المعلم

 .صالير  بو وبير  ال م مواات تتم    انما

 ، وتشمل:الراجعة والتغذية التقويم ثالثًا: مرحلة

 العلميدة مدق ادنمت ا للت ود  المالكمديق الدن ار  ا اري  اق تقويم لعملية اا ادها ان  حقيبة وف ت يع :الالقيبة تقويم .1

 حيل: مق ةبي م و براز

 التنميا لمستول بالنسبة حقيبة لكف العلمية الماد  من مة م ل -

 .للالقيبة والسلووية العامة األه ا  من مة م ل -

 .الالقيبة مق  سم وف تعقة التل  تباةاتاي من مة م ل -
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المدتعلم  ودان الا مدا تال يد  الدن ي د   المرجدع؛ مالكدل ا تبداةا األولدن بال ةجدة القبلدل اي تباة يع  :القبلل اي تباة اا اد .2

 لقبلدلا اي تبداة المالدة يتم اامات والي  ي، ب  التعليمية للالقا ة المو واة األه ا  يالق  بن المرحلة هاه ال يستميع

  ل م. بالنسبة الب ت نقمة وتال ي  السابقة معراة  لتيات م بجف ومق ومعاة ، م اةات مق ل ي  ما لمعراة

ليالد د  لنتسد ؛ المالدة تقدويم بالدر   سدم ودف بعد  التمداةيق مدق م موادة الدن الالقا دة التتبعدل: ت دتمف اي تبداة ااد اد .3

 .ل  وصف الاو ا تقان مستول

 تالقيد  األهد ا  مد ل ولقيدال التعليميدة الالقيبدة باادت  ا  الدتعلم بادلوي اادت  ا  بةدر مدق لت ود ل التالبيلل: يتم اي تباة .4

 السلووية.

ويتم تبميم الالقيبة ا لكترونية وا  نمولج مق نمالج التبميم ا لكتروندل المتعد د ، وهدل تعتمد  الدن بادالية البرم دة، و د  

 ( الن بن هناك نواان بااايان مق البرم ة، هما: 633،  6332 والاللتاوو ( 623 ، 6336  مرال والاليلة ب اة

 ابداة  بما وامف مبرم  دةل الن ت ير التتابع التل بو السلسلة اباة  راكنرر وتست    بمريقة بييا تسمن الخطية:البرمجة  .3

 ا اداةات وتكدون مق السلسلة جدت هو وا ااة نتس  بالمو و  المتعلقة التسلسنت مق م مواة الن ات ير المبرم  المقرة

 تبد ب السدلة وودف منتبدف مكدان ادل وتكدون ةدم بادإللة، ةدم ا جابدة ،المعلومدات اآلتل: وح   ا ااةات ويمحف ة مل ترتية ال

 .المالة تق   م ل مق التالقي  مق المعلم يتمكق ول بع و وتنت ل با تباة  بلل با تباة

 

 ي د  بن اعليد  معملدة بآلدة يواجد  اند ما التقنل ي تلخ التلميا و خم بن يحظ اق  وراودة بمريقة وتسمن البرمجة المتفرعة: .6

 األ مدات ل يد  مدق ويمنداو العمدف ادبة من دا يسدتنت  األادإللة مق ا د ب ف يمرح وبن ما يمكق ب ار  اآللة ال العمف ابة

 الالقيقل السبة الل ي ه ييع بن الن ت ةي يا يتق   وهو    مستقيم ال يسير وي األ مات هاه ااتباةه ال ي  ا بن األهم ولكق

 التلميا معلومات لتعديد الوحي   تعتبر الواا ف بن ا اي من  ية غير ا جراتات بن و منظم  غير هنا البيانات الرغم بن الن و

 وت  ي ها 

ادة مسدتول المدتعلم وبما اق ويتية العمف باات  ام ا، ايب ب المتعلم باي تباةات القبلية الموجود  ال الالقيبدة والالدر  من دا معر

الدااتل(، وادل  دوت نتدا   هداا اي تبداة المبد  ل، ي تداة المدتعلم  ان وان يسمم ل  بتالقي  األه ا  المو واة للرزمة ب  ي التقويم

بمساا   المعلم بح  المساةات التل تنت    ةات  واهتماماتد . وولمدا بومدف المالدة مرحلدة، انتقدف الدن ب درل حتدن يكمدف المقدرة بو 

 .(555 ،3992؛ انمة،322، 3995تل ب دت من   انمة، يكت

 

 السابقة:: الدراسات ثانياً 

يسددتعر  هدداا ال دددت مددق ال ةااددة ال ةااددات السددابقة التددل تناولددل مو ددواات ال ةااددة، و دد  تددم تقسدديم ال ةااددات الددن 

اادت  ا  الالاادة والدتعلم الدااتل ادل اللالدة مالوةيق: ال ةااات التل تناولل اات  ا  الالقا ة ا لكترونية، وال ةاادات التدل تناولدل 

 وتم ااتعرا  ال ةااات مرتبة مق األ    الن األح ث. اين ليدية،

   اإللكترونية:الدراسات التي تناولت استخدام الحقائب 

ق دةااة ه ال الن التعر  الن بةر اات  ا  حقيبة تعليمية مبممة ال وح   األنس ة الاليوانية مد م(0221بغدادي ) تجرأ

وبادترت نتدا   ال ةاادة ادق  المكرمدة،مقرة األحيات الن التالبيف ال ةاال المعرادل لمدني البدخ الحالدل الحدانوو بم يندة مكدة 
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وجود اروال دالة احبا ياج بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة، لبدالم الم موادة الت ريبيدة اند  ودف مدق مسدتول التداور والت دم 

 بو م تمعة، وهو ما ي ير الن ت ةير الالقيبة التعليمية المست  مة ال التالبيف المعرال للمني.  والتمبي  والتالليف ببوة  اردية

دةااة ه ال الدن التعدر  الدن اااليدة حقيبدة تعليميدة مالوادبة ادل  (Ward & Shawwa,2001كما أجري وارد وشو )

رونيدات ب امعدة يدوةك بدان لترا. وو دتل النتدا   ادق تعليم وح   تالليف ايحتمايت مق وج ة نظر ادني السدنة الحانيدة بقسدم ا لكت

 اتتاال جميع باراد العينة الن بن الالقيبة التعليمية المالوابة وايلة ااالة ال اح اث التعلم ل ي م.

ب ةااة ه ال الن معراة بةر اات  ا  حقيبة تعليمية الن احتتاح وتالبيف تلمياات البخ  م(0223وقامت أمل المسعودي)

 ا ل بالم ينددة المنددوة  لوحدد   المبددملالات ال الراايددة، وب دداةت نتددا   ال ةااددة الددن تتددوال الم مواددة الت ريبيددة الددن الرابددع ايبتدد

 الم مواة اليابمة ال التالبيف وايحتتاح ب ةر التعلم، ويوعدل هاا التتوال الن اات  ا  الالقيبة التعليمية ال الت ةي . 

اااليدة اادت  ا  الالقيبدة التعليميدة المقترحدة ادل نمدو  د ةات التتكيدر  الدن التالقد  مدق م(0223)عبيرر منسريوهدفت دراسة 

ايبتكاةو ال الريا يات ل ل باتا  الرو ة ب م وةية مبر العربية، وباترت النتا   اق وجود اروال دالة احبا ياج ال  د ةات 

بينمدا ي  (،صالة، حف الم كنت، حف األلالازالتتكير ايبتكاةو ال الريا يات ال التمبي  البع و ال   ةات  المرونة، المن ة، األ

 توج  اروال بين م ال الق ة  الن الالسااية للم كنت.

دةاادة هد ال للو دو  الدن اااليدة الالقا دة التعليميدة ادل تالسديق  (Chafouleas,et al,2004)وآخررو  وأجري شرافيز 

تالسيق  رات  النبوو ان  هدقيت المدني بمسدتول ادا ،  القرات  ال توية والتقليف مق األ مات اي ا، وتوصلل نتا   ال ةااة الن

و لل نسبة األ مات القرا ية ل ي م، ولل  بسدبة الدرب  بديق الالدر  للدنص والتالايدة الراجعدة التوةيدة مدق  دن  الوادا   المتعد د  

 المتيمنة ال الالقيبة التعليمية. 

 واحتتداح تالبديف ادل بةرهدا و يدال العلدو  اد مد ادل تعليميدة حقيبدة ب ةاادة هد ال الدن تبدميم هرـ(1201وقرام المطرو )

دلل الحالل البخ اني وات اهات العلم واوتساي امليات  الم موادة ادني تتدوال الدن ال ةاادة المتوا  بم ينة الريدا ، وتوصف

 ال ةااة توصلل وما العلم، امليات واوتساي بالتعلم، وايحتتاح ال ةاال، ال التالبيف اليابمة الم مواة اني الن الت ريبية

 ادل الم موادة ادني بد ةجات نتد  مقاةندة البع و ايت اهات ا تباة ال الت ريبية الم مواة اني تالبيف دةجات الن اةتتا 

 القبلل. اي تباة

الدن الو دو  الدن اعاليدة نبدوو تعليميدة ار دل بمدريقتيق،  (Debuse&Hede,2009وهدفت دراسة ديبوس وهيد )

الكترونية، والحانية ار   را م نبوو مكتوبة مق  ن  حقا ة تعليميدة ااديدة، وبادترت نتدا   األولن باات  ا  حقا ة تعليمية 

 ال ةااة اق ا   وجود اروال دالة احبا ياج ال ا م النبوو ت ود يات  ا  الالقا ة التعليمية الالااوبية بو العادية.

قيبة تعليمية ال تالبيف البدة البدخ الرابدع دةااة ه ال الن معراة ااالية اات  ا  ح م(0212وأجري الطيطي وحوامدة)

األااال ال مبالل التربية وايجتمااية والوانية بمالااظة جرل باألةدن، وب اةت نتا   ال ةااة الن وجدود ادروال دالدة احبدا ياج 

اات  ا  الالقا دة بيق متوا  الم مواتيق الت ريبية واليابمة ال نتا   اي تباة البع و، لبالم الم مواة الت ريبية التل دةال ب

 التعليمية. 

الن معراة بةر اات  ا  حقيبة تعليمية الكترونية الن التالبيف ال ةاال وايت اهات نالدو  هـ(1230وهدفت دراسة العتيبي)

الريا يات ل ل اني المرحلة المتوامة بالمملكة العربية السعودية، وباترت نتا   ال ةااة ادق وجدود ادروال دالدة احبدا ياج بديق 

  دةجات تالبيف اني الم مواة الت ريبية والم مواة اليابمة ال اي تباة التالبيلل وكف وال وف مسدتول الدن حد  ، متوا

ولل  لبالم الم مواة الت ريبية، ووال  وجود ادروال ادل مقيدال ايت داه نالدو الريا ديات لبدالم الم موادة الت ريبيدة، ويوعددل 

 ال الت ةي . لل  يات  ا  الالقا ة التعليمية ا لكترونية
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 الدراسات التي تناولت استخدام الحاسب والتعلم الذاتي في اللغة االنجليزية: 

التددل هدد ال الددن تال يدد  اااليددة ااددت  ا  الالااددوي اددل تعلدديم م دداة  القددرات  اددل اللالددة  (Clayton,1992) دراسررة كليرروت         

ةاج وا دالاج ادل تالسديق م داة  القدرات ، واتيدم للد  مدق  دن  اين ليدية، و    لبل ال ةااة الن نتي دة متادهدا بن للالاادوي دو

 وجود اروال ال النتا   البع ية لبالم الم مواة الت ريبية.

دةااة ه ال الن التعر  الدن بةدر اادت  ا  الالاادوي ادل تمدوير  (Walker &Delacey,1994وأجري ولكر ودلسي )

 لية الالااوي ال تموير لالة المني وزياد  م اةات م اللتظية.الق ةات اللتظية ل ل المني؛ و   توصف الباححان الن ااا

هد ال هداه ال ةاادة الدن تمدوير م داة  الكتابدة ادق اريد   (Sullivan and Pratt,1995) دراسرة سريلفا  وبررات 

ادل الدن وو تل نتدا   ال ةاادة بن الم موادة التدل دةادل الكتابدة باادت  ا  الالاادوي مدق ب ايدة التبدف ال ةا الالااوي،اات  ا  

الترويد الن تعلم م اةات الكتابة ، واوصل ال ةااة بن ايت  تالسنل الكتابة ل ي م بوحر مق الم مواة التل دةال بالمريقة التقلي ية

 . باات  ا  الالااة

ب ةااة ه ال الن معراة بةر اات  ا  برم يتل وادا   متعد د  لتعلديم اللالدة ادل تعلدم  (Iheanacho, 1997)ايهيانكو وقام 

متاهيم وايحتتاح ب ا ل ل اني المستول المتوا  ال تعلم اللالة اين ليدية ولالة ةانية. وبح درت النتدا   وجدود ادروال لات ديلدة ال

 احبا ية بيق الم مواتيق لبالم الم مواة الت ريبية، توعدل يات  ا  برنام  الراو  المتالروة والنبوو.

اآللل ادل تعلدم اللالدات األجنبيدة،  اات  ا  تبميم مقرة اق اري  الالااةبةر  ال ةااة:انوان م( 1999دراسة إبراهيم ) 

بو الل نتا   ال ةااة بن المقرة المقترح ن دم و األجنبية،ه ال هاه ال ةااة الن تبميم مقرة اق الالااة ال تعليم اللالات حيل 

 يدا  المعلمديق بتبدميم ةاادة الدن  دروة  واوصدل ال  التعليميدة،ال تاليير ات اهات ال اةايق نالدو اادت  ا  الالاادة ادل العمليدة 

  . برام  حااوبية لك خ  عخ التنميا تعلم اللالات األجنبية والعمف الن حف هاه الم كنت بإي اد برام  حااوبية ب رل

مرحلدة  ت ةير الكمبيوتر الن تعلم تنميا الاللقة األولن مدق  اانواناق  وان   (Murphy, F,A,2001)دراسة مورفي اما   

ه ال الن التعر  الن ت ةير الكمبيوتر الن تعلم تنميا الاللقة األولن مق التعليم األااال للالة اين ليديدة اال للالة اين ليدية، األ

يدية لبالم نتا   ال ةااة تقو  وجود اروال لات ديلة احبا ية بيق الم واتيق ال التالبيف والم اةات ال تال ث اين ل، وبو ت 

 اات  ا  الالااة اآللل ال تنمية م اةات ج ي   لتعلم القرات  والكتابة ال اللالة اين ليدية، واوصل ال ةااة ب الم مواة الت ريبية

ب ةااة ه ال الن التعر  الن بةر اات  ا  الالااة اآللل ادل التد ةي  الدن التالبديف  م(0221) وقامت حنا  الجرماوي

رة اللالة ا ن ليدية بالم ينة المنوة . وو دتل نتدا   ال ةاادة ادق اد   وجدود وبقات بةر التعلم لمالبات البخ األو  المتوا  ال مق

اروال لات ديلة احبا ية ترجع الن اات  ا  الالااة اآللل ال الت ةي  بيق متوا  دةجات الم مواة الت ريبية ومتوا  دةجات 

 ال ةول المست  اة بال ةااة. الم مواة اليابمة ال التالبيف ال ةاال الكلل، ووال  ال ايحتتاح بالمعلومات ال

الددن اجددرات مقاةنددة بدديق باددلوي التدد ةي  بالمريقددة التقلي يددة، والتدد ةي  بمسدداا   (Dunn,2002)  وهرردفت دراسررة د 

الالااوي مق حيل ااالية وف من ما ال تنمية م اة  القرات  ال اللالة اين ليدية ل ل البة البخ األو  الحانوو الايق يعانون  عتجا 

لم اة  بالم اةل األمريكية وتوصلل ال ةااة الن وجود اروال بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة ادل اي تبداة البعد و ال هاه ا

 لم اةات القرات  لبالم الم مواة الت ريبية، ويوعدل لل  يات  ا  الالااوي ال الت ةي . 

  الالاادة اآللدل ادل تسد يف اوتسداي متدردات دةااة ه ال الن معراة الن بةر التعليم بمساا  (Huei,2002وأجري هيو )

اللالة اين ليدية وايحتتاح ب ا ل ل م مواة مق المني المبت  يق ادل البدخ ال دام . وبادترت نتدا   ال ةاادة ادق وجدود ادروال 

يحتتداح دالة احبا ية ال متوا  دةجات الم مواتيق الت ريبية واليابمة الن اي تباة البعد و ادل اوتسداي المتدردات وا تبداة ا

 ب ا، لبالم الم مواة الت ريبية، تعدل يات  ا  الالااوي ال الت ةي . 
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الن الك خ اق األةر الاو يال ة  اات  ا  الالاادة اآللدل ادل تد ةي  وحد   دةاادية م( 0222)وهدفت دراسة دالل الصنيع 

ل ةااة اق وجود ادروال لات ديلدة احبدا ية مق مقرة تراوية اللالة ا ن ليدية ال جامعة ب  القرل بمكة المكرمة. وباترت نتا   ا

 لبالم الم مواة الت ريبية توعدل لمريقة الت ةي  باات  ا  الالااة اآللل.

بةر اات  ا  برم يات الالااة اآللل ال ت ةي  اللالدة اين ليديدة الدن تالبديف تلميداات البدخ هـ( 3362 دراسة الدباسي        

ال ةااددة الددن التعددر  الددن بةددر ااددت  ا  برم يددات الالااددة اآللددل اددل تدد ةي  اللالددة  لهدد اسددادل ايبتدد ا ل بم ينددة الريددا  ، ال

 بم ين  الريا ،  اين ليدية الن تالبيف تلمياات البخ السادل ابت ا ل

( لبدالم الم موادة الت ريبيدة ممدا يقود  األةدر ايي دابل للبرم يدة التعليميدة 0.05وبح رت هاه النتا   ادروال دالد  احبدا يا اند   

ست  مة ال الراع مق مستول تالبيف التلمياات ال مقدرة اللالدة اين ليديدة، ومدا لودرت الباححدة اد د مدق التوصديات مدق بهمدا: الم

 . روة  ت رية برام  تعليمية حااوبي  متنواة لت ةي  مقرة اللالة اين ليدية بالمرحلة ايبت ا ية

الواا   المتع د  الن التالبديف ال ةاادل لتنميدا البدخ ب ةااة ه ال الن ااتقبات بةر  م(0226وقام أبو لوم وآخرو  )

الحالل األااال ال ماد  اللالة ا ن ليدية بمالااظة الدة ات األةدنيدة. وبادترت ال ةاادة ادق وجدود ادروال لات ديلدة احبدا ية بديق 

 متوامل تالبيف الم مواتيق لبالم الم مواة الت ريبية التل دةال باات  ا  البرم ية المالو ابة.

دةااة ه ال الدن الك دخ ادق بةدر اادت  ا  الدتعلم الدااتل الموجد  ادل تالبديف ادني البدخ  م(0226جري الحوشبي )وأ

الحانل المتوا  ال مداد  اللالدة اين ليديدة بم يندة مكدة المكرمدة. وو دتل نتدا   ال ةاادة ادق وجدود ادروال لات ديلدة احبدا ية ادل 

 ت  ا  التعلم الااتل الموج  بالالقا ة التعليمية وواا   الالااة. تالبيف المني لبالم الم مواة الت ريبل، تعدل يا

بةر اات  ا  الالااة اآللدل وواديلة تعليميدة ادل تد ةي   وااد  اللالدة اين ليديدة الدن عنوانها م( 0221دراسة الزيلعي )  

 التقلي ية.تالبيف اني البخ األو  الحانوو بم ينة ج   الن مستول التاوير والت م بالمريقة 

ه ال هاه ال ةااة الن معراة بةر اات  ا  الالااة اآللل ووايلة تعليمية ال ت ةي   واا  اللالة اين ليدية الدن تالبديف ادني و 

و   توصلل ال ةاادة الدن وجدود ادروال لات تقلي ية، البخ األو  الحانوو بم ينة ج ه الن مستول التاور والت م مقاةنة بالمريقة ال

تالبيف ادني الم موادة الت ريبيدة وبديق متواد  تالبديف ادني الم موادة اليدابمة تعددل لبدالم  ديلة احبا ية بيق متوا 

 الت ريبية.الم مواة الت ريبية ان  مستول التاور والت م ووان اي تباة لبالم الم مواة 

   السابقة:التعليق على الدراسات 

ااة الالالية تتت  مع جميع ال ةااات ال هاا المالدوة مق  ن  ااتعرا  ال ةااات السابقة ال المالوة األو  يتيم بن ال ة

مق حيل المن   المتبع، وهو المن   الت ريبل بو  ب  الت ريبل، وما تتت  مع معظم ال ةااات ال هاا المالوة ال األدا  المسدت  مة 

اة التتكيدر ايبتكداةو،  ( التدل اادت  مل ا تبداة ةادم الرجدف وا تبد6330وهل اي تباة التالبيلل، ما ا ا دةااتل ابيدر منسدل 

(التدل اادت  مل دةاادة الالالدة، ولدم تسدت    بو مدق دةاادات هداا المالدوة Chafouleas,et al,2004ودةاادة  داايد وآ درون  

هـ( واللتيق اادت  متا ا تبداة تالبديلل 3306( والعتيبل Ward & Shawwa,2001مقيال ات اهات ما ا ا دةااتل واةد و و  

 ومقيال ات اهات، 

ةااات المالوة الحانل اتتت  مع ال ةااة الالالية ال المن   الت ريبل المتبع، وال اات  ام ا لن تبداة التالبديلل ود دا  وبما د

التل اات  مل ا تباة لم اةات القرات ، وتتت  ال ةااة الالاليدة  (Clayton,1992)ة يسة ل مع المعلومات، ما ا ا دةااة وليوتق 

   ام ا لمقيال ات اهات مع اي تباة التالبيلل. ال اات (Huei,2002)مع دةااة هيو

ادق مدا تدم ايادن  اليد  مدق دةاادات  الالالية ت تلدخما تم ار   مق دةااات اان  يمكق القو  بان ال ةااة  وال  وت  

 هاا ال انة. اابقةتتناو  بو دةااة  ايلكترونية ولمالالقيبة  تناولل تبميمبكون ا 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              56  

ISSN: 2706-6495 

 

اق ال ةااات السابقة بييا باات  ام ا من   ت ريبل م تمن الدن من  ديق المدن   الوصدتل  ولق  تميدت ال ةااة الالالية  

 مق ال ةااات السابقة ال ا ه اموة من ا: الق  ااتتاد الباحل وباي اا  لال والمن   الت ريبل. 

 تنظيم ا ااة النظرو لل ة اا  الالالية. -3

 ايلكترونية.بنات الالقيبة  -6

 با ية المناابة.اات  ا  األاالية ايح -0

 ا تياة من  ي  البالل  ت ريبل( وا تياة اين  ال ةااة. -3

   .ا تياة التبميم الت ريبل المنااة ل اه ال ةااة وهو التبميم القا م الن م مواتيق متكااإلتيق -5

 التعر  الن الع ي  مق الكتة والم نت العلمية والمراجع التل ت    وتحرو ال ةااة الالالية.  -2

  ايت اهات.اة الالالية بيياج مق ال ةااات السابقة ال بنات اي تباة التالبيلل، ومقيال ااتتادت ال ةا -1

 ااتتادت ال ةااة الالالية مق ال ةااات السابقة ال المقاةنات العلمية للنتا  . -2

 

 المنهجية:الطريقة واالجراءات  ثالثًا:

 ا الباحل لتالقي  به ا  ال ةااة. وتال ي  المن   المتبع ويتناو  هاا ال دت وصتاج  جراتات ال ةااة المي انية التل  ا  ب

ا، والمعال ة ا حبا ية المست  مة ال ما وةبات مال ةااة والتالق  مق ص    اتاال ال ةااة، وم تمع ال ةااة، واينة ال ةااة، وبد

 التالل:  ن النالوولل  التالليف النتا  ، 

 :الدراسةأوال: منهج 

 .ال ةااة   الت ريبل لمعال   م كل  المنالمن   الوصتل و ال ةااة وهماال هاه  تكامليقتم اات  ا  من  يق م      

 :  الدراسةمتغيرات 

بالمريقدة اياتياديدة الت ريبيدة و الكترونيدة للم موادة اادت  ا  حقيبدة  ول  مستوييق وهما:ت ةي  ال : اريقةمستقلالمتغير  .3

 للم مواة اليابمة(. 

وات اهات المدني نالدو الالقيبدة لدتعلم مداد  اللالدة  باللالة اين ليدية. التالبيفتنمي  يلل ي    الن تالب : ا تباةتابعمتغير ال .6

 اين ليدية.

 

 

 :الدراسةثانيا: مجتمع 

لمدن   اللالدة  القنتداه ال اةاديقبم يند  الالكوميدة  ال المد اةلاني البخ الحانل متوا  مق جميع  ال ةااةن م تمع تكوف   

والتعلديم بمالااظدة التربيدة واد  ايحبدا يات العامدة يداة   ( االبداج 3333يوق فة اد دهم   هـ. والايق 3300/ 3306اين ليدية للعا  

 .  ـه3306/3300للعا  ال ةاال  القنتا 

 :الدراسةثالثا: عينه 

بديق   بد ية مدقبمريقدة  العدد بدق ابد  السدن  المتوادمةل م ةادة ادني الحدانل متواد  ادمدق ا تيداة ايند  ال ةاادة تم   

(االبداج 23واد دهم  الحانل متوا  بم ةاة العد بق ابد  السدن  تم ا تياة جميع اني البخ  حيل بالمنمقة،  المتوامةالم اةل 
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( توزيدع 3ويبديق جد و     ي( وعينة ممحلة لم تمع البالل بالمريقة المقبود ،الحانل متوا   ب( والبخ الحانل متوا ال البتيق 

 .  لم مواتل ال ةااة اج واق ال ةااة ااراد اينة 

 (1جدول)

 .المجموعة التجريبية والضابطةمولعي  على  الدراسةأعداد عينة 

 ا د المني ال عبة الم مواة

 03 ب اليابمة

 03 ي ت ريبيةال

 

 :الدراسةادوات  رابعا:

اادتبانة واي تباة التالبيلل    وهل ةادوات ال ةاالتالقي  اه ا  ال ةااة وايجابة اق ااإللت ا وا تباة ار يات ا تم بنات وتبميم 

 ولل  الن النالو التالل:  ايلكترونية.تبميم الالقيبة و التعلم بالالقيبة ايلكترونية ولقيال ايت اهات نال

 

 . االختبار التحصيلي1

  دمول  للمسدتويات الم دايت المعرايد  والم اةيدة وبييداج وباليل تم مرااا   مولية  ال ةااةتم بنات ا تباة تالبيلل لتالقي  اه ا  

 باليل تم المقرة،المن   الوح   بالتالليف. وتم تبميم اي تباة الن  وت والت م والتمبي  و بلو  المعراةلتبنيخ  وال نياالعليا  المعراية

 . وايما يلل ال موات التل تم اتباا ا لبنات اي تباة التالبيلل: بالب ا ف ايةبعةاات  ا  باإللة اي تياة مق متع د 

 Dailyالم اةات والمعاة  التل ت    الوح   السابعة تم تالليف مالتول الوح   التعليمية مق  ن  تال ي   :المحتويتحليل (. 3

Life الن تالقيق ا.  

اني البخ الحانل متوا  ال لقيال تالبيف  ةالالالي ال ةااةتم تال ي  الالر  مق اي تباة ب(. تحديد الغرض م  االختبار: 0

  .مقرة اللالة اين ليدية و  العة مق التبف ال ةاال األح   السابالو

ت ةيس ا واوساب ا للمني المراد وصياغت ا لقيال الم اةات تم تال ي  ايه ا  السلووية (. تحديد االهداف السلوكية لالختبار: 3

  باللالة اين ليدية المعراة والت م والتمبي  والتالليف باليل تقي  مستول 

معراية مستويات  اين ليدية واةبعةمق مقرة اللالة  اةبعة دةولتم بنات ي الة المواصتات بتال ي  لمواصفات: (. بناء الئحة ا2

( 5( ااإللة بمستول الت م و  33المعراة و   ااإللة بمستول( 2( اقا  باليل وان  65اق  تم بنات   بلو  والي مق مستويات 

  التالليف ااإللة بمستول التمبي  واقاليق بمستول 

مق مة حيل  ملل اياإللة المو واية  متع د،مق نو  اي تياة مق : تمل صياغة اقرات اي تباة (. صياغة فقرات االختيار5

 . ر  اةبعة ب ا ف اح اها صاليالةمبا يتبع و اقا  لكف 

و   ةوال بن ني الم: تم اا اد تعليمات اي تياة ال البتالة األولن مق األاإللة الموزاة الن (. صياغة تعليمات االختبار6

وتم تق يم محا  تو يالل لكيتية تس يف ايجابة المني اات ابة الق ة  الن تقةر الن  حتن يتكون وا الة ود يقة ومبسمة 

  الم بص.الباليالة ال المكان 
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إلة، و    لت لكف اجابة  اا اقا  ويال ةجة المستالقة لكف ان  تباليم اي تباة بن تعمن  : ةوالالتصحيح(. إعداد مفتاح 7

 وايجابة ال ااإلة، باليل يتم اامات ال ةجة الباليالة دةجة واح   تم اا اد متتاح تباليم اي تياة لتس يف املية التباليم

 .صترا

بجف الك خ اق ال با ص  اياتمناية مقتم تمبي  اي تباة الن العينة  استطالعية:(. تطبيق االختبار على عينة 8

  والحبات. الب المق كومترية للتقرات يالس

 الخصائص السيكومترية لالختبار 

   االختبار:. صدق 1

: ايادت ي  بمدريقتيق وهمدا بمكدق، ومق اجف التاو  مق لل  اق  ي ير ص ال اي تباة الن   ة  اي تباة بن يقي  ما بوا  لقياا 

تمناية مدق  داةج ايندة ال ةااددة التنزمدل بتمبيدد  اي تبداة الدن ايندة ااد الظداهرو، وصد الصد ال المالكديق او مدا يوعدر  بالبد ال 

حساي معامف اةتباا بيراون بيق دةجدات وتم  الما ل،مق اني البخ الحالل متوا  والايق اب  ل م دةااة الوح   بالعا  األصلية 

  الدن النالدو وللد اين ليديدة،اللالدة  ل ةجات م بمقرةبالمع   الن ا ل دةجات م  التالبيلل وم مو باي تنباة  اياتمنايةالعينة  اني

 التالل: 

 

   المحكمي (: صدق)المحتوي أ(. صدق 

صوةت ا األولية  اي تباةية الالتقرات بنات ، اق  تم ال ةااةلِلتاََلقُِّ  مق ص ال مالتول اي تباة، والت وو  مق وون  ي    به ا  

وتالليف المالتول لل ةول الم تاة ، ي تباة المباغة ال بنات ا اقره تم ار  ا باي اا  الن األه ا  التعليمية 65باليل  ملل الن 

، واولة وا دهم ا ر  مالكميقاللالة اين ليدية وارال الت ةي . ت ةي  مالكميق ال م ا  م مواة مق ال المواصتات، النوي الة 

وم ل مناابة  السقا  من م تالكيم اقرات اي تباة مق حيل م ل مناابة السقا  لل    الاو يقيس و وللمستول المعرال الاو يقيس 

والقواا   القرات  والكتابة اياااية ال تالبيف اللالة اين ليدية ال م اة الاياإللة لن الة المواصتات وم ل  مولية اياإللة لقيال 

 اا ان ا تقي  ما اا ت لقي %23التقرات التل نالل نسبة اتتاال ، و   تم جمع نتا   التالكيم وايبقات الن باللالة اين ليديةوالمالادةة 

ل    لقيال ا اإللةمناابة جميع اي الن %333جميع المالكميق بنسبة واتت   المواصتات.ومناابة لن الة  ،وتنتمل لل    الاو تقيس 

تات مع اياإللة التل تمل اياإللة واقاج لن الة المواص تواا  توزيع، باي ااة الن ان ال ميع اجمع الن صالة التعليمل الاو يالقق 

 . صياغت ا

 التاللمي:الصدق ب(. 

( االبداج مدق البدخ الحالدل متواد  والدايق ادب  ل دم 03  مكوندة مدقع  تمبيق  الن ايندة تم التاََلقُِّ  مق الب ال التنزمل لن تباة ب     

المعد   العدا  لتالبديف المدني ، حيل تم حساي معامف اةتباا دةجات اي تباة مع المال  ال اةجل وهل الوح   بالعا  الما ل دةااة

  (.3033( وهل  يمة دالة احبا ياج ان  مستول  3093والاو بلغ  

 

  االستعمال.قابلية .0

اتمناية ولل  للتالق  مق م ل و وح ايعينة التم التاو  مق توار  اصية  ابلية اياتعما ، مق  ن  تمبي  اي تباة التالبيلل الن 

العينة اياتمناية اتيم بن  اة التعلل. وبع  اينت ات مق التمبي  النوم ل و وح متردات ، وتال ي  زمق اي تب تعليمات اي تباة،

التعليمات وانل وا الة حيل لم يكق هناك بو غمو  بو لب  ال متردات اي تباة التالبيلل ل ل اني العينة اياتمناية، وتم 

الن العينة اياتمناية بالساي المتوا  بيق تال ي  زمق اي تباة، حيل تم حساي الدمق المستالرال لن تباة التالبيلل بع  تمبيق  
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الدمق الاو يستالر   آ ر االة ينت ل مق باإللة اي تباة  د يقة( وبيق 33 اي تباة الدمق الاو يستالر   او  االة ينت ل مق ااإللة 

 د يقة.( 35د يقة( والي  تم تال ي  الدمق النز  لن تباة   53لات   

 . حساب ثبات االختبار:3

 االعادة  أ. ثبات

وتدم الت ود  مدق ةبدات اي تبداة باادت    اريقدة اياداد  حيدل تدم تمبيد   االباج،( 03تم تمبي  اي تباة الن العينة اياتمناية  

باياداد   اي تباة مرتيق بتاصف زمندل اادبو  وللد   ي داد معامدف ايةتبداا بديق دةجدات التمبيقديق و د  ودان معامدف ةبدات اي تبداة

 امف يمكق الوةوال ب .( وهو مع3093 

، 6333 البسددتن ل،  الخاصررة باالسررالة الموضرروعية( KR20) 02ب. ثبررات االتسرراق الررداخلي وفررق معادلررة كودرريتشاردسررو  

 (.066و

                        20-KR ..................... )

















220 1

1
x

pq

k

k
KR


 

 حيل:

         k: ا د التقرات 

        P: راد الايق بجابوا ب كف صاليم الن التقر نسبة األا 

        q:    نسبة األاراد الايق بجابوا ب كف  اانت الن التقرq=1-p.) 

        pq: . ) تبايق التقر  المبالالة ب كف ةنا ل  صم بو  م 

              اي تباة.: الوا  الالسابل لكف 

  0.78 =












009.23

65.5
1

125

25
20KR 

 

  الحبات.مما ي   الن تواار  3023( وهل  يمة االن مق 3012ينحظ ان  يمة الحبات لنتساال ال ا لل  و

 .االستبانة لقياس االتجاهات 0

تم تبميم ااتبانة لقيال ات اهات المني ااراد العيندة الت ريبيدة نالدو الالقيبدة ايلكترونيدة و د  تدم تبدميم ايادتبانة واد  ال مدوات 

 ية التالية: المن  

 مقايي  ايت اهات النتسية. مراجعة  -3

 . تال ي  ال    مق بدا  ال ةااة -6

 ايولية.صياغة اباةات بدا  ال ةااة ببوةت ا  -0

 ت ةي  ايات ابات للعباةات. -3

 صياغة تعليمات بدا  ال ةااة.  -5

 .ار  بدا  ال ةااة الن المالكميق -2

 ا راج اياتبانة ببوةت ا الن ا ية.  -1

  :االستبانةصدق 
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، وللت و  مق بن بدا  ال ةااة تقي  ما بوا فت اياتبانةيوعتبر ص ال اياتبان  مق ال روا اليروةية التل ينبالل تواارها ال 

 ص ال ايتساال ال ا لل للتقرات ولل  الن التتبيف التالل: ووهل الب ال الظاهرو،  اياتبانة بمريقتيقتم الت و  مق ص ال ، اق   لقياا

   ":الصدق الظاهري  -

 (  مق بايات هيإلة الت ةي  ال ال امعات السعودية33تم ار  اياتبانة ال صوةت ا األولية الن ل نة مق المالكميق ا دهم  

، وبع  ااتعاد  النسخ الموالَكمة  تم تع يف صياغة بعض العباةات باياتبان  ال  وت آةات المالكميق  حيل (، المل  اب  العديد الباحة  

و   تم ا بقات الن العباةات التل نالل نسبة اتتاال مق  ايت اهات نالو اات  ا  الالقيبة ايلكترونية ،بن  األدا  تقي  تبيق  اتتا  م الن 

ايت اهات نالو اات  ا  الالقيبة ( اباة  تقي  65تم ايبقات الن  و، للمقيال( الن بن ا تنتمل %23ل نة المالكميق بالن بو تساوو  

 ص ال المالكميق او الب ال الظاهرو. ار ايلكترونية مما يعنل توا

   لالستبانة:)االتساق الداخلي( صدق البناء  -

، حيل تم حساي معامف ااراد الم مواة الت ريبيةتم الت و  مق ص ال ايتساال ال ا لل لعباةات اياتبانة، بع  تمبيق ا الن 

بيق لناتبانة امنت ايةتباا بيق العباة  وال ةجة الكلية مع و   تراوحل لناتبانة، وال ةجة الكليةايةتباا بيق دةجات وف اباة  

( مما يوعنل توار ص ال ايتساال ال ا لل 3033( ووانل جميع ايةتبااات موجبة ودالة احبا ياج ان  مستول  3092( الن  3010 

 .لعباةات اياتبانة

 

  الدراسة:ثبات أداة  

ااراد الم مواة ا لل بالساي معامف بلتا ورونباخ، حيل تم التمبي  الن ايتساال ال  بمريقةتم الت و  مق ةبات اياتبانة 

( مما يعنل ان 3093الت ريبية و بف الب ت بالتالليف تم الت و  مق تواار الحبات لعباةات اياتبانة و   بلغ معامف الحبات لناتبانة وكف  

  الالالية.الحبات متواار لناتبانة بال ةااة 

  ترونية الحقيبة االلك بناء-3

، حيدل تدم اين ليديدة  مقدرة اللالدةزيداد  تالبديف ادني البدخ الحدانل متواد  بم يندة الباحدة ادل الدن  ه ال ال ةااة الالاليدة  

اياتمداد ا تياة الوح   السابعة مق مقرة اللالة اين ليدية لمدني البدخ الحدانل متواد  وبعد  تال يد  ايهد ا  المعرايدة السدلووية ب

تالسديق مسدتول المدني اجدف  الكترونيدة مدقتدم تبدميم حقيبدة  التالليدف(.المعرادة، الت دم ، التمبيد  معرايدة   الن مسدتويات بلدو  ال

   بالمن  .

 االلكترونية:الحقيبة استخدام  كيفية -

 يمكق بن يكون تعلما ارديا بو جماايا(.      ان  مق  بف المالة والمعلم بمعننالالقيبة ايلكترونية ست    تو يمكق بن  .3

بااددتحنات بعددض اياددإللة التددل تعتمدد  الددن اددراة  للو ددلالالقيبددة م المالددة حسددة   ةتدد  ولددي  هندداك مالدد دات اددل يددتعل .6

 ايات ابة.

، باليددل ي يمكددق لدد  مددق اينتقددا  مددق دةل الددن آ ددر اي الا اجتدداز يتنقددف المالددة بدديق  ا ددات البرنددام  حسددة امكانياتدد  .0

  المالكميق.بنات الن ةبو  %93المستول بنسبة 

رات  الدن بن ال اصة بال ةول. يتنقدف المالدة مدق  ا د  الدن ب درل حسدة اد اييقونات ايلكترونية النالالقيبة  تالتوو .3

 بايجابة الن اي تباة الن ا ل.  ويب بيبف الن ن اية ال ةل 
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الاو يلي  والا اجتاز اي تباة بن اية وف دةل ينتقف لل ةل  ان  وصو  المالة الن ن اية ال ةل يبف الن ا تباة تقويمل .5

حتن ي ية بالن اية اق اي تباة البع و والا اجتدازه ينتقدف الدن اين دمة ايةرا يدة المبداحبة التدل تتملدة مدق المتالدوو 

 الوا ع.الت اةوية ال التعلم ابر ةواب  الكترونية الن  بكة اينترنل ينتقا  اةر التعلم بالوا ع الالقيقل بالاليا  ومالاوا  

 اللكترونية وصف الحقيبة ا        

  وهل: ملل الالقيبة ايلكترونية المو واات التالية ببتالة واج ة الالقيبة 

ت    الن تعريخ المست     المالة( بالالقيبة ايلكترونية وتق يم وصخ لل موات ايجرا يدة اةندات تد ةي  الالقيبدة  اامة:مق مة  .1

   بالت ةي .للالقيبة وتوحيت ا  باي ااة الن  رح متبف اق ويتية ايات  ا  للمني.ايلكترونية 

 التعليمية.وت مف ايه ا  العامة للالقيبة ايلكترونية باي ااة الن ايه ا  ايجرا ية لكف دةل مق دةول الوح    ايه ا : .2

  وصف عام لمكونات الحقيبة االلكترونية       

 ة التالية لكف دةل وهل:  ملل الالقيبة ايلكترونية اةبعة دةول ااااية باليل ت مف ايجراتات العام

لدم  الاامدا  الالقيبدة،ا وحر اإن  يمتل  الم اة  وي يالتاج الن  درات   %93حبف المتالوو الن  الاباليل   بلل:تق يم ا تباة  .3

 ايلكترونية.اإن  يتتااف مع الم ا  بالالقيبة  %93ي تاز مستول 

  بال ةل. رات  ايه ا  ايجرا ية ال اصة  .6

 المالوابة.واوةاال العمف  الت ةية وحف اين مة .0

 المدني،ادل ن ايدة ودف دةل باليدل تتندو  ايادإللة وايجابدات وةمدوز ايجابدات البداليالة بديق لاتيداج ايجابة اق اي تبداة  .3

  الباليالة. ونمولج ايجابةباليل يستميع المالة معراة ايجابة الباليالة وامف مقاةنات بيق نتي ت  الن اي تباة 

ادد وحر اإندد  ينتقددف الددن المسددتول الحددانل والدداو ي ددمف م ددا  وان ددمة لاتيددة للدد ةول  %93ول حبددف المالددة الددن مسددت الا .5

  اي رل.

اجتداز بنسدبة  والابعد  اين دات ل ميدع المسدتويات والد ةول ايةبعدة ي يدة المالدة الدن اي تبداة البعد و  البعد و:اي تباة  .2

اإند  يوعيد  دةاادت   %93لدم ي تداز  الاايلكترونيدة بينمدا  ا وحر ا اا مق ر الن اتقان الم اةات المكتسدبة مدق الالقيبدة 93%

   ايلكترونية.للالقيبة 

باي تباة البع و اإن يوعدز التعلم بتق يم ان مة اةرا ية مبداحبة ت دمف توجيد  المالدة لموا دع  %93الا حبف المالة الن  .1

  الموا ع. ا  المملوبة بتل  الكترونية مسان   متاحة للتواصف مع ا ابر  بكة اينترنل باليل ي ية اق الم

 

 :عناصر الدروس المختارة

باليدل ادل م داة  المنا  دة يدتم ادر   الدااتل(التقدويم  القوااد ،، والمالادةدة:  مف اةبعة م اةات اااادية وهدل  المنا  دة الدرس االول

تيداة الدنص المناادة البدوة بالكتداي الم ةادل ال اصدة بالد ةل ايو  بالوحد   التعليميدة ويوملدة مدق المالدة و دغ او ا 

 للبوة ،

المالادةة اق   ملل ا   نبوو مسمواة بالل  ة ايمريكية يوملة مق المالدة ايادتما  ومدق ةدم ايجابدة ادق ايادإللة  اما                

و د  تدم تو يددل ودف ادقا  او م مددة بتو يدل زمندل مالدد د  المسددمواة.النحقدة التدل تعتمدد  الدن م داة  الت ددم لتلد  النبدوو 

امدا الم داةات التدل تعتمد  الدن القوااد  اقد  تدم ادر   البداليالة.قتيق لكف ادقا  او م مدة ومدق ةدم الت ود  مدق ايجابدة ب  ي

حرو  المكان باليل يوملة مدق المالدة  راتت دا وا م دا ومدق ةدم ايجابدة ادق ايادإللة النحقدة المالد د  بددمق د يقتديق لكدف 
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 والاتق يم ااإللة مق نو  اي تياة الكلمة او ال ملة المناابة بالمكان البداليم وا يراج التقويم الااتل باليل يتم  م مة.اقا  او 

  اي ر.ااتما  المالة ايجابة اق اياإللة او الم ا  ينتقف لل ةل 

رتيدة باليل  يتم تقد يم اادإللة او م دا  تتملدة ت الااتل(التقويم  القرات ، ملل اةبعة م اةات وهل  المتردات، اياتما ، الدرس الثاني: 

او ا تياة ايجابة الباليالة ومق ةم الوصو  للتقويم الااتل وايجابة اق اياإللة والم ا  التل تتيم للمالة اينتقا  للمستول 

 او ال ةل الحالل.

د الدتعلم و باليل  يدتم تقد يم مقدااع ايد يو لتعديد  ملل اةبعة م اةات وهل  المالادةة، القواا ، الكتابة ، التقويم الااتل (الدرس الثالث:  

اادإللة او م دا  تتملدة ا تيدداة ايجابدة البداليالة ومددق ةدم الوصدو  للتقدويم الددااتل وايجابدة ادق اياددإللة والم دا  التدل تتدديم 

 للمالة اينتقا  للمستول او ال ةل الرابع .

اليدل  يدتم تقد يم مقدااع ايد يو ب  دملل م داةات  النمد  البدوتل  البدوتيات( والقوااد  و المالادةدة و التقدويم الدااتل (الدرس الرابع:   

لتعديد التعلم و ااإللة او م ا  تتملة ا تياة ايجابة الباليالة ومق ةم الوصو  للتقويم الااتل وايجابة ادق ايادإللة والم دا  

 التل تتيم للمالة اينتقا  لن تباة البع و . 

 المواد التعليمية :اختيار عناصر الوسائط المتعددة و       

التدل يدراد ان ازهدا ،ومد ل مناادبت ا للم داة  المكتسدبة  حيدل   دملل الالقيبدة  ا تياة الواا   المتعد د  تبعدا لدهد ا  املي  وانل 

 بصوات ( ، –م مواة مق الواا   المتع د    صوة 

لالقيبدة ، حيدل  دملل مو دواات او تم ا تياة البوة و األصوات ال البرم ية ب كف يعدز األه ا  التعليميدة و ان ازهدا بن داح 

لتنميدة  وارو  البوت لتنمية م اةات القواا  باات  ا  الدمق المياة  والبسي   التعليمية صوة غير تتاالية وصوة تتاالية واي يو

 ، بمعظم ال ةول الم تاة  . و الكتابة التتاالية  م اة  اياتما  

 :ناريو(عناصر الوسائط المتعددة ) السيل وفقاً التعليمية الوسائل تصميم        

و مددا تالتويدد  مددق نبددوو الواددا ف ايلكترونيددة المسددت  مة ايدد  وددف  للالقيبددة ايلكترونيددة  مو ددمبكتابددة ادديناةيو   ددا  الباحددل 

التعليميدة وتددم اددر  السدديناةيو الدن م موادد  مددق المالكمديق اددل اللالددة اين ليديددة  الواددا ف اددمااية لديداد  وتددات  ومدقةرات حرويددة و

 لتالقي  األه ا  التعليمية المملوبة. العناصر والواا ف الم تاة  ميع م الن من مة وتقنيات التعليم واتت  ج

 

  :وتطبيق البرنامج ضبط المتغيرات اجراءات 

ولل   بيب  المتاليرات  المن  ية ال موات التل  ا  ب ا الباحل لتمبي  المعال ة الت ريبية ال ةااة ملل اجراتات تمبي  

 الن النالو التالل: 

 تحقق م  تكافؤ المجموعتي :. ال1

الم مواتيق و    انيالباحل اي تباة التالبيلل  بلياج الن   لللت و  مق تكااق الم مواتيق الت ريبية واليابمة اق  بجر

، لن الم مواتيق الت ريبية اليابمةد يقة ( وما هو مقرة ل  حيل تم تمبي  اي تباة التالبيلل القبلل ا 35وانل م   اي تباة  

 هـ .3300/ 6/  0لل  ليب  التالليف القبلل بيق الم مواتيق والت و  مق تكااقهما ووان تمبي  اي تباة بتاةيخ و

متوامل  التروال بيقت للك خ اق ديلة ومق اجف الت و  مق تكااق الم مواتيق الن نتا   اي تباة القبلل اق  تم اات  ا  ا تباة  

اي تباة الكلية وان  وف مستول مق مستويات بلو  التل يقيس ا ال دةجات قيال القبلل الم مواتيق الت ريبية واليابمة ال ال

 للك خ اق    Independeant sampl T testت للمقاةنة بيق متواميق مستقليبق  ( نتا   ا تباة6ويو م ال  و    اي تباة، 

 يبية واليابمة الن نتا   اي تباة القبلل. ديلة التروال ايحبا ية بيق متوامل دةجات تالبيف ااراد الم مواة الت ر
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 ( 0جدول )

 لالختبار التحصيلي لقياس القبلي نتائج الفروق بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة في ا

 العدد المجموعة المتالير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

  الحرية
 تقيمة 

 الداللة

 االحصائية

 1 24222 58 1416 0426 32 الضابطة المعرفة

 غير دالة
 1400 0426 32 التجريبية

 2455 2451- 58 1482 3433 32 الضابطة الفهم 

 غير دالة
 1465 3462 32 التجريبية

 2436 2410- 58 2481 1413 32 الضابطة التطبيق

 غير دالة
 1432 1422 32 التجريبية

 2426 1481- 58 2468 2453 32 الضابطة التحليبل

 غير دالة
 2468 2486 32 التجريبية

االختبار 

 التحصيلي

 2427 1485- 58 0451 742 32 الضابطة

 غير دالة
 3412 848 32 التجريبية

يبعاد ( ا   وجود اروال دالة احبا يا بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة ال القيال القبلل 6يتيم مق نتا   ج و   

 ،ال ةجة الكلية لن تباة التالبيللووال  ال  يس  بمستويات بلو المقيال حسة ما يق

( مما يعنل =0.05( وهل  يمة اوبر مق مستول ال يلة  3031( ووانل ديلت ا  3025-ت لن تباة التالبيلل  حيل بلالل  يمة 

حيل بلغ المتوا  الالسابل ( 3035 بو  التر ية البترية التل ت ال ا   وجود اروال دالة احبا ياج ان  مستول ال يلة  

( وبالرغم مق وجود اروال ا دية اي ان ا ي ترتقل لمستول ال يلة 103( ولليابمة  202ل ةجات التالبيف للم مواة الت ريبية  

 ايحبا ية . 

الن ليف(مستويات المعراة التل يقيس ا اي تباة  المعراة، الت م، التمبي ، التالال  المنيووال  بلالل  يمة ت ل ةجات   

 بو  التر ية البترية وال  يعنل مما  3035تدي  اق ايحبا ية ( ووانل ديلتي ما 3029-، 3096-، 3059-، 3033التوالل  

تكااق الم مواتيق الن ي   بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة مما مستويات المعراة التل ت ال ا   وجود اروال ال دةجات 

 . ال القبللريبية واليابمة ال القيالت 

 .  تطبيق الحقيبة االلكترونية:0

ه الن 6/3300/ 0مق تاةيخ  اةبع ااابيع تم ت ةي  الم مواة الت ريبية باات  ا  الالقيبة ايلكترونية  ووانل م   البرنام  

، بينما تم ت ةي   ا  بت ةي  ون الم مواتيق معلم اللالة اين ليدية  بالم ةاة منتااج هـ . 3300/  0/0ن اية دوا  ايةبعات 

 . الم مواة اليابمة باات  ا  المريقة التقلي ية، ووانل بنت  التتر  الدمنية 

 .  تطبيق االختبار التحصيلي البعدي:3

تم تمبي  اي تباة التالبيلل البع و الن الم مواتيق الت ريبية واليابمة ولل  بع  انت ات الدمق النز  للت ةي  ووان 

 ولل  للتعر  الن دييت التروال بيق نتا   التمبي  القبلل والبع و الن الم مواتيق،هـ 0/3300/ 0بتاةيخ 

ال تالبيف اني البخ الحانل متوا  مق م ةاة العد بق  نيةحيل تمحف هاه التروال مقياااج لتاالية اات  ا  الالقيبة ايلكترو 

، وجمع البيانات والنتا   ال اصة بالم مواتيق الت ريبية لال  اي تباة حسة المتتاح المع تم تباليم و القنتا  اب  السن  بم ينة 

 (.SPSSواليابمة واد ال ا للالااة لمعال ت ا بواامة اات  ا  برنام  التالليف ا حبا ل  

 المعالجات االحصائية  المستخدمة:
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( وباات  ا  المعال ات ا حبا ية SPSSبتالليف البيانات باات  ا  برنام  الرز  ايحبا ية للعلو  ايجتمااية     ا  الباحل

 التالية:

  . وص ال  وةبات ايااد معامف اةتباا بيراون لقيال معامف ايةتباا للتاو  مق الب ال التنزمل الن العينة اياتمناية

 .  ايتساال ال ا لل باياتبانة 

  ت لعينتيق مستقلتيق ا تباةIndependeant sample  T test      متوامات لتروال ايحبا ية بيق اق ديلة اللك خ

 اي تباة البع و للم مواة الت ريبية واليابمة. دةجات

  ت لعينتيق معتم تيق ا تباة Dependant sample t test  دةجات  متواملللك خ اق ديلة التروال ايحبا ية بيق

 اي تباة التالبيلل القبلل والبع و للم مواة الت ريبية . 

 تم اات  ا  مربع ايتا
2η  الت ةير. ي اد ح م 

 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها  رابعا:

 الن النالو اآلتـل:ال ةااة نتا   جاتت   

 ومناقشته  اجابة السؤال االول

 Unit 7  البعد و ادل الوحد   السدابعةالتالبديلل هدف توجد  ادروال ادل متواد  دةجدات اي تبداة نص السؤال االول علرى "        

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبخ الحانل متوا  بيق  اني الم مواة اليابمة والم موادة الت ريبيدة، بعد   دب

( بديق 0.05؟ ولنجابة اق هاا التساؤ  اق  تم صياغة التر ية التالية : توج  اروال دالة احبا يا اند  مسدتول ديلدة  التكااق القبلل

الت ريبيدة واليدابمة مدق الحدانل متواد  ادل التمبيد  البعد و لبدالم الم موادة الت ريبيدة متوامات دةجدات ادني الم مدواتيق 

 تعدل يات  ا  الالقيبة ايلكترونية .

بدديق دةجددات اددني الم مددواتيق   وللتالقدد  مددق صددالة التر ددية تددم حسدداي المتواددمات الالسددابية واينالرااددات المعياةيددة          

، حيل تم الك خ اق ديلدة التدروال ا تباة التالبيف المعرال وكف وال ببعاده الترايةبع و ال لقيال الالت ريبية واليابمة ( ال ا

وجداتت ، ( Independent samples T testايحبا ية بيق المتواميق باات  ا  ا تباة  ت( للمقاةندة بديق متوادميق مسدتقليق  

 ( .0النتا    وما تتبيق ب  و   

 

 

 

 

 

 (3جدول )

المجموعتي  التجريبية والضابطة في القياس البعدي في االختبار التحصيلي ككل وفي أبعاده نتائج الفروق بي  

 الفرعية
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 المتغير
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية 
 قيمة ت

الداللة 

 االحصائية

 24222 5451- 58 1451 3413 32 الضابطة المعرفة

 دالة
 1477 5453 32 التجريبية

 24221 3431- 58 1485 2426 32 الضابطة الفهم

 0422 5416 32 التجريبية دالة

 24225 0481- 58 1431 1483 32 الضابطة  التطبيق

 1460 0416 32 التجريبية دالة

 24112 1433- 58 2475 2412 32 الضابطة التحليل

 2471 1416 32 التجريبية دالةغير 

الدرجة 

 تحصيليةال

 58 3415 1413 32 الضابطة

 
-2483 

24222 

 5411 15463 32 التجريبية دالة

( وجود اروال دالة احبا يا بيق الم مدواتيق الت ريبيدة واليدابمة ادل القيدال البعد و ادل دةجدات 0يتيم مق نتا   ج و          

( وواندل 3020-الحدانل متواد  ، حيدل بلالدل  يمدة ت  جميع مستويات  المعرايدة لد ل ادني البدخ وكف وال اي تباة التالبيلل 

 –، ووال  الالا  بالنسبة لدبعاد التراية المكونة لن تباة   التاور ( =0.05( وهل  يمة ا ف مق مستول ال يلة  30333ديلت ا  

ا دف  ، وهدل  ديموانل ديلت دا( و6029-،  0009-،  5053-التمبي ( حيل بلالل  يمة ر تر المالسوبة بين ما الن الترتية    -الت م 

جدود ادروال دالدة احبدا ياج ومما يعنل ةاض التر ية البترية و  بو  التر ية الب يلة التل ت ال ، (=0.05مق مستول ال يلة  

  .   ب  التروال الن القيال القبلللبالم الم مواة الت ريبية ويوعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية  بع

( ممدا يعندل 3035( ووانل ديلت ا ايحبا ية تديد  ادق  3000-جود اروال ال مستول التالليف حيل بلالل  يمة ت  بينما لم يتبيق و

 ان الالقيبة ايلكترونية بمستول التالليف غير مقةر   . 

 :ويعدو الباحل نتي ة ال ةااة الن ان الت ةي  باات  ا  الالقيبة الكترونية  يساا  الن  

بعدض  المريقدة تبدخ بد  تنظدراج  لمدا  ة اين ليديدة ودالقرات  والكتابدة والقوااد  والمالادةدةم اةات تعلم اللالداوتساي  -

ال ةااددات وايبالدداث بم ددا  بودد ت الع يدد  مددق ، حيددل تنااددة اريقددة تعلدديم اللالددة اين ليديددة مميدددات تدد ةي  وتعلددم 

تلد  التقنيددات ادل زيداد  التالبدديف اادت  ا  الالاادة اآللددل والبرم يدات التعليميدة التتااليددة وغيدر التتااليدة الددن اةدر 

 ( التددل توصدلل الددن وجدود اددروال لات ديلددة 6339الديلعدل  ال ةاادل بمسددتول التداور باللالددة اين ليديدة و ةااددة 

احبا ية بيق متوا  تالبيف اني الم مواة الت ريبية وبديق متواد  تالبديف ادني الم موادة اليدابمة تعددل 

لتداور ووددان اي تبداة لبدالم الم موادة الت ريبيدة .وودال  اتتقدل نتي ددة لبدالم الم موادة الت ريبيدة اند  مسدتول ا

 (  التددل وجدد ت اددروال لات ديلددة احبددا ي  بدديق متواددمات دةجددات 3993ال ةااددة مددع نتددا   دةااددة ال م ددوة 

 الم مواة الت ريبية ومتوا  دةجات الم مواة اليابمة ان  مستول التاور لبالم الم مواة الت ريبية. 

 

بميدات ادب  القرات  والكتابة والقواا  والمالادةة نظراج  لما تتبخ ب  المتعلقة ال ةات تعلم اللالة اين ليدية م ا ا م  -

 ( التدل 6339لورها بايدي النظرو تتعل  بالت م للمعلومات ، حيل اتتقل نتي ة ال ةااة مع نتا   دةااة الديلعدل  

تالبيف اني الم مواة الت ريبية وبيق متواد  تالبديف  توصلل الن وجود اروال لات ديلة احبا ية بيق متوا 
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اني الم مواة اليابمة تعدل لبالم الم موادة الت ريبيدة اند  مسدتول الت دم وودان اي تبداة لبدالم الم موادة 

 (  التل وج ت اروال لات ديلة احبا ي  بديق متوادمات 3993الت ريبية ، ووال  اتتقل مع نتا   دةااة ال م وة 

 واة الت ريبية ومتوا  دةجات الم مواة اليابمة ان  مستول الت م  لبالم الم مواة الت ريبية. دةجات الم م

موا دخ ج يد   يمكدق توحيت دا اي دا . وبدالرغم مدق تعد د ال ةاادات الدن م اةات تعلم اللالة اين ليديدة  الق ة  بترجمة  -

 (  حيدل تبديق 3993 تلتل مع نتا   دةاادة ال م دوة التل ا اةت الن اعالية التقنيات التعليمية ايلكترونية اي ان ا ا

ادد   وجددود  اددروال لات ديلدد  احبددا ي  بدديق متوادد  دةجددات الم مواددة الت ريبيددة ومتوادد  دةجددات الم مواددة 

 اليابمة ان  مستول التمبي . 

و يتديم للمالدة بتعف ايالوي الداو تقدو  اليد  تبدميم الالقا دة التعليميدة بدالتعلم الدااتل الدازياد  التالبيف ال ةاال  -

بن التعلم الااتل تمدوة ببدوة  وبيدر ، ممدا بدل الدن تعد د ( ب اا الب د 55 : 3990حيل ياور ن وان  حرية التعلم 

ية، والالقا ة بنماا  وبااليب ، اظ را لتعليم المبرم ، والتعليم بالالااة اآللل، والم معات التعليمية، والنمالج التعليم

مدل يسداا  المتعلمديق الدن تالقيد  األهد ا  يلية هداا الندو  مدق الدتعلم، وهدل نظدا  تعلبحد  بادا التعليمية حيل تعتبدر

( الي ددا الددن بن ددا نظددا  تعليمددل تعلمددل 30 ،6333التربويددة وادد   دد ةات م وحاجددات م واهتمامددات م، وي ددير بالدد ادو 

بن يتتاادف مع دا لاتيداج، متكامف ي مف م مواة مدواد تعليميدة مترابمدة، تالقد  بهد اااج متعد د  ومالد د ، يسدتميع التدرد 

 حسة   ةات  وامكانيات  وارات  بتوجي  المعلم بحياناج، بو باات  ا  دليف الالقيبة ليبف الن مرحلة اتقان التعلم.

الالقا ة ا لكترونية المالوابة لات ااالية ال التالبيف وتنميدة الم داةات الم تلتدة لد ل المدني، وهداا مدا بن  اب  ايتيم مم

 ,Gunn & Pitt( وجدون وبيتدر  Lim, 1998( ودةاادة لديم Klahan,1997      ات اد  ، و ةاادة ول دانب داةت اليد  دةااد

 ( والتل بود ت جميع دا 6333   ( والميمل وحوام  6332 (  ليتة  6332 ( والع لونل وببو زينة   6336( والرواب    2003

 ال للمني ال مستويات ومواد تعليمية م تلتة.الن ااالية الالقا ة التعليمية ال تنمية الم اةات والتالبيف ال ةا

 

 اجابة السؤال الثاني  ومناقشته 

مدق مقدرة اللالدة اين ليديدة  (Unit 7 Daily Lifeما بةر اات  ا  حقيبة الكترونية ال الوح   السدابعة  نص السؤال الثاني على " 

 مواددة الت ريبيددة الددايق تددم ت ةيسدد م بالالقيبددة بالبددخ الحددانل متوادد   الددن تالبدديف اددني البددخ الحددانل المتوادد  ااددراد الم

توجد  ادروال دالدة احبدا يا اند  سداؤ  اقد  تدم صدياغة التر دية التاليدة: لتلنجابة اق هداا اوايلكترونية ال ماد  اللالة اين ليدية ؟ 

قديق القبلدل والبعد و التمبي بديق اني اادراد الم موادة الت ريبيدة مدق الحدانل متواد  ( بيق متوامات دةجات 0.05مستول ديلة  

 يات  ا  الالقيبة ايلكترونية . لبالم التمبي  البع و تعدل 

 المددني باي تبدداةوللتالقدد  مددق صددالة التر ددية تددم حسدداي المتواددمات الالسددابية واينالرااددات المعياةيددة لقيددال دةجددات       

الم مواة الت ريبية التل تم ت ةيس ا باادت  ا  ني لمال القيال البع و والقبلل  البيلل وكف و ال ال ةجات التراية لمستويات  الت

تم الك خ اق ديلة التروال ايحبا ية بيق المتوامات باات  ا  ا تبداة ت للمقاةندة بديق وادميق معتمد يق و ، الالقيبة ايلكترونية 

 Paired Samples T testاح ةدد  البرندام  اددل تقد ير ح دم ايةددر الداو ن حسداي  يمدة الكسددة المعد   لددبنك  و ( باي دااة الدد

 (.3تتبيق ب  و    النتا   وماوجاتت  التالبيف . 

 (2دول )ج

وللمستويات المعرفية الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي في الدرجات الكلية لالختبار التحصيلي داللة نتائج  
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 المجموعة التجريبية   لطالب

 العدد القياس المتالير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

درجات 

 الحرية 
 قيمة ت

حجم 

 االثر

الداللررررررررررررررة 

 االحصائية

 المعرفة
 1400 0427 32 القبلي

01 -8406 2472 24222 
 1477 5453 32 البعدي

 الفهم
 1465 3462 32 القبلي

01 -2416 2437 24222 
 0422 5416 32 البعدي

 التطبيق
 1460 1412 32 القبلي

01 -3423 2401 24220 
 1463 0416 32 ديالبع

 التحليل
 2468 2486 32 القبلي

01 -1455 2427 24132 
 2471 1416 32 البعدي

الدرجة 

 التحصيلية 

 3412 8483 32 القبلي
01 -7401 2462 24222 

 5411 15463 32 البعدي

الددن اي تبدداة مواددة الت ريبيددة ( وجددود اددروال دالددة احبددا يا بدديق القياادديق القبلددل والبعدد و للم 3يتيددم مددق جدد و     

( وهدل  يمدة تقدف ادق مسدتول 30333( وبلالدل ديلت دا ايحبدا ية  1063-حيدل بلالدل  يمدة ت  لبالم القيال البعد و التالبيلل 

( 3035( مما يعنل ةاض التر ية البترية و بو  الب يلة التل ت ال وجود اروال دالة احبا ياج ان  مستول ال يلة  3035ال يلة  

الالقيبدة ممدا يد   الدل اااليدة ( 2020( مقابدف القيدال القبلدل  35020م القيال البعد و حيدل بلالدل  يمدة متوادم ا الالسدابل  لبال

 مقرة اللالة اين ليدية.   مق بالوح   التعليمية  تعلم اللالة اين ليدية ل ل اني البخ الحانل المتوا  ال  ايلكترونية 

( بيق القيال القبلل والبع و ل ةجات اادراد الم موادة 3035 ية ان  مستول ال يلة  ووال  تبيق وجود اروال دالة احبا   

حيل بلالل  يمدة ا تبداة البع و القيال الت ريبية التل تم ت ةيس ا بالالقيبة ايلكترونية  بمستويات المعراة والت م والتمبي  ( لبالم 

لددة ايحبددا ية ل ددا تقددف اددق حدد  مسددتول ال يلددة المسددموح بدد   ( ووانددل  دديم ال ي 0030-، 3032-، 2062-  الددن التددوالل ت(  

3035=  ق ( بي3035( مما يعنل ةاض التر ية البترية و بو  الب يلة التل ت ال وجود اروال دالة احبا ياج ان  مستول ال يلة

اي تبداة التالبديلل  ة ادل نتدا  بالالقيبدة ايلكترونيد م موادة الت ريبيدة التدل تدم ت ةيسد م الالقيال القبلل والبع و بد ةجات ادني 

الالقيبة ايلكترونية ال تعلم اللالة اين ليديدة وزيداد  البع و ، مما ي   الن اةر  القيالولبالم  بمستويات المعراة والت م والتمبي  

حيدل بلالدل  يمدة التالبيف ال ةاال ل ل اني البخ الحانل متوا  بم ينة القنتا  . بينما لم يتبيق وجود اروال ال مستول التالليف 

 ( مما يعنل ان الالقيبة ايلكترونية بمستول التالليف غير مقةر  بالتالبيف . 3035( ووانل ديلت ا ايحبا ية تدي  اق  3055-ت  

الدن  ،بكحيدر مدق متوادمات القيدال القبلدل بالنظر الن المتوامات الالسابية بالقيال البع و ب  و   ( يونحظ ان ا االنو   

حيدل بلدغ المتواد  الالسدابل لد ةجات  لن تبداة التالبديلل وللمسدتويات المعرايدة الد نيا  المعرادة، الت دم، التمبيد (  ال ةجدة الكليدة

( و وال  بلغ المتوا  الالسابل لمسدتول المعرادة 2020( مقابف القيال القبلل  35020المني لن تباة الكلل الن القيال البع و  

لمستول التمبيد  ( و0023( مقابف القبلل  5092 و  لمستول الت م الن القيال البع( و6032 ( مقابف القبلل 5050 و  بالقيال البع

 .  ( 3093( مقابف القبلل  6091الن البع و  

ح دم التد ةير  تدم حسداي بالالقيبة ايلكترونية ال تالبيف اني البخ الحانل متوا  اقد   الت ةي  ومق اجف تال ي  دةجة اةر       
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Effect Size  التالبديف ال ةاادل( الدن المتاليدر التدابع و الالقيبة ايلكترونيدة(  او هو اباة  اق ح م الت ةير للمتالير المستقفوال  

 .(631- 531، 6333هو ي ير الن  و  العن ة بيق المتاليريق بو دليف األةر التعلن و يعر  باام مربع ايتا   صنح بحم  مراد ، 

 تم اات  ا  معادلة مربع ايتاو       
2η ≥3033  وال ةجدة الكليدة لمسدتويات المعرايدة ادل اي تبداة التالبديلل ي اد ح دم التد ةير 

   وما وةد ال الن اة  و   ( ح م الت ةير بالنسبة لال م ايةر ب وما تتبيق النتا  

                                                                                             6332 ،662 .) 

مربع ايتا
2η :ي اد ح م الت ةير باات  ا  المعادلة التالية  

      
2η = dft

t
2

2

 

 حيل بن:
2η    ح م الت ةير =

2t  مربع ا حبات =t المالسوبة )df ت الحرية . = درجا 

( ممدا يد   الدن ان 3033( وهدل  يمدة االدن مدق  3023بلدغ لن تبداة التالبديلل  ينحظ مدق ال د و  السداب  بن ح دم التد ةير      

الت ةي  باات  ا  الالقيبة ايلكترونية لو اةدر ادالل الدن التالبديف باللالدة اين ليديدة لمدني البدخ الحدانل متواد  بتعلديم الوحد   

-3069مدا بديق  ل  يم ح م الت ةير للمستويات المعراية ال نيا  معراة، ا م ، تمبيد  ( تراوحة اللالة اين ليدية . و التعليمية مق مقر

ويمكق تتسير هداه النتي دة  تالبيف اللالة اين ليدية ، ( وبالتالل وان ح م الت ةير وبيرا ال 3033بالن مق القيمة   يم ( وهل 3013

دة بم دا  المعرادة الداو ودان ح دم تد ةيره بسبة ايةر الكبير الاو اح ة    3001ةدم للت دم  3013التد ةي  بالالقيبدة ايلكترونيدة  اصف

ولل  لمناابة الالقيبة ايلكترونيدة لتنميدة المعرادة المكتسدبة بالم داةات ايااادية ادل تعلدم  3023وللتالبيف وكف  30369وللتمبي  

  م اللالة اين ليدية مق القرات  والكتابة والقواا  و الت

 

الالقيقدل   ( الن بن البرم يات التعليمية ال ي   تدود المالة بد م ها ف مدق التتاادف6336   الفاروال هاا الب د اق  او    

ب درل. وولمدة التتاادف تعندل الن داا المتبداد  بديق ودا نيق؛ ويقبد  بالتتاادف هندا  تعليميدة بةندات امليدة الدتعلم، تتدوال بو واديلة ادل

بن مة اي ابية مق  بدف  الالااوي، متيمنة مستمر  ال ات اهيق؛ بيق المتعلم والبرنام  التعليمل المق   بواااةالم اةوة المبا ر  ال

 وف مق المرايق.

و   ب اةت الع ي  مق البالوث وال ةااات التل تناولل بةر اات  ا  الالااوي ال تعليم المواد ال ةااية الم تلتة ب كف اا    

( الدن بن اادت  ا  الالاادوي ادل  2001  سرمير(، 2005  حسر ، 2008)  ربيعكف  او من ا دةااة وت ةي  اللالة اين ليدية ب 

 سرالم( ودةاادة 1429الت ةي  بدل الن زيداد  تالبديف التنميدا ادل المدواد ال ةاادية الم تلتدة، واتتقدل ودن مدق  دةاادة الديلعدل  

 تنميا ال اللالة اين ليدية.( ب ن اات  ا  الالااوي ال التعليم بدل الن زياد  تالبيف ال2000 

( الدن وجدود ادروال دالدة احبدا ية ادل متواد  دةجدات الم مدواتيق الت ريبيدة Huei,2002ا اةت دةااة  هيدو  ووال    

واليددابمة الددن اي تبدداة البعدد و اددل اوتسدداي المتددردات وا تبدداة ايحتتدداح ب ددا، لبددالم الم مواددة الت ريبيددة، تعدددل ياددت  ا  

 .الالااوي ال الت ةي 

التدل تبديق اي دا وجدود ادروال لات ديلد  احبدا ي  بديق متوادمات دةجدات  Elkins( 1986ووال  اتتقل مع نتا   دةاادة الكدن   

(ا تتدوال الم موادة Deutsch،1988وودال  دةاادة دوتد    التنميا لبالم الم مواة الت ريبيدة التدل تعلمدل بواادمة الالاادوي.

 مة . الت ريبية بتاةال بسي  اق الم مواة الياب
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 ( اق وجود اروال لبالم الم مواة الت ريبيدة توعددل لمريقدة التد ةي  6333ووال  دلل نتا    دةااة دي  البنيع   

هـ( التل و دتل ادق وجدود  ادروال دالد  احبدا يا 3362باات  ا  الالااة اآللل.وت اب ل نتي ة ال ةااة مع نتا   دةااة ال باال  

األةدر ايي دابل للبرم يدة التعليميدة المسدت  مة ادل الرادع مدق مسدتول تالبديف التلميداات ادل لبالم الم مواة الت ريبية مما يقود  

 ( التل اود ت الدن وجدود ادروال لات ديلدة احبدا ية بديق متوادمل  6332مقرة اللالة اين ليدية.ووال  دةااة ببو لو  وآ رون  

 ( اود ت الدن  وجدود 6332.  وودال  دةاادة الالو دبل  الم مواتيق لبالم الم مواة الت ريبية التل دةال باات  ا  البرم يدة 

اروال لات ديلة احبا ية ال تالبيف المني لبالم الم مواة الت ريبل، تعدل يات  ا  التعلم الااتل الموج  بالالقا ة التعليمية 

 وواا   الالااة. 

 

 اجابة السؤال الثالث  ومناقشته 

الحانل المتوا  ااراد الم موادة الت ريبيدة نالدو اادت  ا  الالقيبدة ا لكترونيدة ما ات اهات اني البخ  نص السؤال الثالث على "

 مق مقرة اللالة اين ليدية ؟  (Unit 7 Daily Lifeال تعليم الوح   السابعة  

ةات عبداالالمتوامات الالسابية واينالرااات المعياةيدة ل ميدع حساي التكراةات والنسة المإلوية وولإلجابة اق هاا السقا  تمَّ  

، وودال  تدم حسداي نالدو الدتعلم بالالقيبدة ايلكترونيدة  التل تقدي  ات اهدات ادني البدخ الحدانل المتواد  اادراد الم موادة الت ريبيدة

 ( و   تم ترتيب ا تنازلياج واقاج للمتوا  الالسابل.  5  و   وما تتبيق النتا   بالمتوا  الموزون ب كف اا  

 

 (5جدول )

التجاهات طالب الصف الثاني المتوسط افراد المجموعة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  التكرارات والنسب الماوية

 (32مرتب تناللياً) = التجريبية نحو التعلم بالحقيبة االلكترونية

المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االتجاه

مرر  متعررة تعلررم اللغررة االنجليزيررة الحظررت ا  اسررتخدام الحقيبررة االلكترونيررة لاد  11

 بالفصل

 عالية جدا 2470 2436

 عالية جدا 2413 2436 اشعر بالحرية عندما اتعلم اللغة االنجليزية باستخدام الحقيبة االلكترونية  02

 عالية جدا 1426 2436 اشعر ا  المعلومات التي تعلمتها م  خالل الحقيبة افضل م  الطرق االخري 12

 عالية جدا 1411 2407 لحقيبة االلكترونية يزيد التشويق نحو تعلم اللغة االنجليزية اري ا  ا 1

 عالية جدا 1427 2403 افضل تعلم قواعد اللغة االنجليزية م  خالل الحقيبة االلكترونية  00

 جدا عالية 1426 2402 اعتمد على نفسي عندما ادرس اللغة االنجليزية باستخدام الحقيبة االلكترونية 01

ارغررب بررا  اتعلررم جميررع وحرردات كترراب اللغررة االنجليزيررة عرر  طريررق الحقائررب  18

 االلكترونية . 

 عالية جدا 1410 2402

 عالية 2412 2417 شجعتني الحقيبة االلكترونية على حل الواجبات المنزلية دو  مشاكل .  11

 عالية 2412 2413 ونية بدأت احب اللغة االنجليزية بعد تعلمها م  خالل الحقيبة االلكتر 0

 عالية 1427 2413 اشعرا  استخدام الحقيبة االلكترونية يزيد م  تذكر المعلومات  02
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المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االتجاه

 عالية 1418 2412 اشعر ا  تحصيلي افضل بعد استخدام الحقيبة االلكترونية  05

اعتقررد ا  اسررتخدام الحقائررب االلكترونيررة سيحسرر  مرر  االقبررال علررى تعلررم اللغررة  16

 ة بي  الطالب . االنجليزي

 عالية 1411 2426

 عالية 1428 2426 شجعتني الحقيبة االلكترونية على تعلم موضوعات جديدة في اللغة االنجليزية  15

 عالية 2485 2423 اشعر بتفاعل ايجابي مني مع الحقيبة االلكترونية المستخدمة 12

 عالية 1410 3413 ائل التعليميةاري ا  استخدام الحقائب االلكترونية يعوض الكثير م  الوس 5

 عالية 1421 3412 اعتقد ا  الحقيبة االلكترونية غيرت فكرتي ع  صعوبة اللغة االنجليزية .  2

اجررد ا  اسررتخدام الحقيبررة االلكترونيررة لاد مرر  تنررافس الطررالب علررى تعلررم اللغررة  6

 االنجليزية 

 عالية 1401 3412

 عالية 2481 3487 ة ذاتياً موضوعاً سهل اري ا  استخدام الحقيبة االلكتروني 10

اشررعر بثقررة اكبررر عنرردما اسررتخدم بنفسرري الحقيبررة االلكترونيررة فرري تعلررم اللغررة  3

 االنجليزية 

 عالية 1407 3482

 عالية 1413 3477 اري ا  الحقيبة االلكترونية توفر وقتاً كثيراً بالحصة  1

م اللغرة االنجليزيرة يتناسرب مرع اعتقد ا  اسرتخدام الحقيبرة االلكترونيرة فري تعلر 13

 جميع مستويات الطالب . 

 عالية 1402 3473

 عالية 1423 3457 الحظت ا  الفصل اصبح اكثر تفاعالً وهدوء عند استخدام الحقيبة االلكترونية 7

افضرل الحصررول علرى المعلومررات مرر  كتراب اللغررة االنجليزيررة بردالً مرر  الحقيبررة  17

 االلكترونية 

 يةعال 1416 3426

 متوسطة 1430 0472 ال يمكنني استخدام الحقيبة االلكترونية في تعلم اللغة االنجليزية بمفردي .  03

 متوسطة 1432 0422 اعتقد ا   الحقيبة االلكترونية ال تكفي لتعلم اللغة االنجليزية وحدها 8

 عالية  2421 3417 االتجاهات نحو التعلم بالحقيبة االلكترونية

 ( ما يلي :  5دول )يتضح م  الج

  المتواد  العدا  بلدغ يدل ح ةجدة االيدة ات اه اني البخ الحانل المتوا  نالو تعلم اللالة اين ليدية بالالقيبدة ايلكترونيدة ح درت ببن

( وهل  يمة ب ف مق واح  صداليم  ممدا يعندل ت دان  بادراد م تمدع ال ةاادة 3039( و بإنالرا  معياةو بلغ  0091  لنت اهات وكف

 لنت اهات . يرهم ال تق 

 

  بانالراادات معياةيدة 3063( الدن  3002حيل تراوحل متوامات ا بديق  ابع اباةات ح رت ب ةجة االية ج اج ، تبيق مق النتا   بن )

اند  بالالريدة ، وال دعوة متعة تعلم اللالة اين ليدية بالتبف   دال  عوة المني بدياوانل تتعل  (  و   3036 -3016تراوحل بيق  

، باي ااة الالقيبة اايف مق المرال اي رل المكتسبة مق  ن  المعلومات ، وان اللالة اين ليدية باات  ا  الالقيبة ايلكترونية   تعلم

واياتمداد الالقيبة ايلكترونية والرغبة ال تعلم  واا  اللالة اين ليدية مق  ن  الت وي  نالو تعلم اللالة اين ليدية الن ال عوة بدياد  
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جميع وح ات وتداي اللالدة اين ليديدة ادق اريد  بتعلم ، والرغبة اللالة اين ليدية باات  ا  الالقيبة ايلكترونيةنت  ان  دةااة الن ال

 الالقا ة ايلكترونية . 

   و د  6033-0032تبيق مق النتا   بن ادنن  ةنث اباةات وانل البية بمالتواها ووانل متوامات ا ب ةجة متوادمة تراوحدل بديق   )

 نل تتعل  ال : وا

  اايف الالبو  الن المعلومات مق وتاي اللالة اين ليدية ب يج مق الالقيبة ايلكترونية 

 .ي يمكننل اات  ا  الالقيبة ايلكترونية ال تعلم اللالة اين ليدية بمتردو 

 ااتق  ان  الالقيبة ايلكترونية ي تكتل لتعلم اللالة اين ليدية وح ها 

ةتتددا  مسددتول ايت اهددات نالددو تعلددم اللالددة اين ليديددة بااددت  ا  الالقيبددة ايلكترونيددة الددن المدايددا ااددباي اويعدددو الباحددل   

وون ا  ا مة الن ااتراتي ية التعلم الااتل وباات  ا  الالااة اآللدل الع ي   التل يتمتع ب ا االوي التعليم باات  ا  الالقا ة ايلكترونية 

مت ببة الن بن المتعلميق يتعلمون ان  اادت  ا  الالاادوي بسدراة بوحدر مدق تعلم دم واد  ت ال ةااات الوال هاا الب د اق  ب اة. 

مددق الو ددل العددادو، وبنف الالااددة يوحيددر دااعيددت م نالددو الددتعلم، ويديدد   % 33المرا دد  العاديددة، ال ي تبددر الالااددة الو ددل بمددا يعدداد  

تابعة، ويوحير انتباه م نالو المو و ، والن ايحتت  (.069 ،6332اح بالمعلومات القن وآ رون،   ةتـ م الن المو

باي ااة الن ان هناك ةمة اوامف ومدايا لورها الباححيق تقو  اعالية الت ةي  باات  ا  الالقا ة ايلكترونية ادب  اي داة  ل دا 

الالقيبدة ن الدتعلم ب، ومدا ب(616 ،3993( وابوجنلدة  9 ،3992( وال ميدة وال ميدة 30 ،6339مروج م ي  بايدي النظرو و

 للمتعلميق، التردو الت  يص باالية ااتعما  ست اليايلكترونية 

تديد  ، و ب دكف ادردو ل دا مماةادت م بةندات وال التعليمية الن ااات تق يم يتم بن  بف و  ةات  اهتمامات  وحاجات  المتعلم يعر  حتن 

مدق  ايادتتاد  يمكدقايدنج ان دا ي  المستول المرغدوي، ا ا د اق تالقمق ةقة المتعلم بنتس ، وت نب  ا حسال بال و  بو الت ف ال

بةندات   اصدة حالدة بند  الدن ومعاملت  للمتعلم، الااتية السراة ومرااا  التعلم، ال مق الب ت يعانون الايق الملبة تعلم ال  با ب ا

 ينااب . الاو نالدمان والمكا ال ي ةا ا تعليمية، حقيبة  كف الن ل  التعليمية الماد  بتق يم ولل  التعلم،

 

 التوصيات:

 ال  وت النتا   السابقة  لبل هاه ال ةااة الن التوصيات اآلتية:   

يوتساي الم اةات اياااية ال تعلم اللالدة اين ليديدة مدق اللالة ا ن ليدية  وتعلم  ال ت ةي  الالقيبة ايلكترونية اات  ا   .3

 القرات  والكتابة والقواا  والت م واياتيعاي . 

والت دم  ال ت ةي  اللالة ا ن ليدية ألن دا تسداا  ادل تمدوير م داةات القدرات  والكتابدة الالقا ة ايلكترونية ية اات  ا  بهم .6

 ال اللالة ا ن ليدية ل ل الملبة. واياتيعاي والقواا  

 ال اوتساي م اةات اللالة اين ليدية . الال يحة التقنية بهمية الترويد الن اات  ا  األاالية  .0

ادل التد ةي  لمدا لد  مدق  الالقا دة ايلكترونيدة النمو الم نل لمعلمل االلالة ا ن ليدية و بوصا ال ويتية اات  ا   تموير .3

 بةر ال تموير   ةات الملبة ايبتكاةية وتدوي هم بمتاهيم اقلية اليا.

  .لالةرونية ال تعليم ال روة  الب ت بت ةية معلمل اللالة اين ليدية الن اات  ا  الالقا ة ايلكت .5

 توحيخ التقنية ال ااتراتي يات الت ةي  الال يحة المست  مة بالوا ع الالالل لتموير العملية التعليمية .   .2
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 :البحوث المقترحة

الالقا ة ايلكترونيدة ال اللالة ا ن ليدية باات  ا    ال المالادةة واياتما  اني البخ الحانل المتوا  تموير م اةات  .3

 . 

ادل تد ةي  الم داةات  الالقا دة ايلكترونيدة ا ن ليدية ال المملكة العربيدة السدعودية نالدو اادت  ا   ات اهات معلمل اللالة .6

 األةبع ال اللالة ا ن ليدية.

اددل تمددوير النمددو الم نددل ألدات معلمددل اللالددة ا ن ليديددة اددل المملكددة العربيددة  الالقا ددة ايلكترونيددة دةااددة بةددر ااددت  ا   .0

 السعودية.

الالقا دة ايلكترونيدة ال ال ن  ال تمدوير م داةات القدرات  والكتابدة ادل اللالدة ا ن ليديدة باادت  ا   دةااة بةر اي تن  .3

 ل ل اني البخ الحانل متوا  . 

الالقا دة ال المملكة العربية السدعودية باادت  ا   الحانل متوا  تموير الم اةات األةبع ال اللالة ا ن ليدية لملبة البخ  .5

 ايلكترونية . 

 

 عاجالمر

 ، بنالازو:المرود العالمل  ا اد الم ةبيق.الحقائب التدريبية ( 6332ابق اعود، نعمل اب الم ي  

 ، الكويل: مكتبة التنح.استراتيجيات حديثة في طرائق تدريس العلوم ( 3993ببوجنلة، صبالل حم ان 

يديدة للبدخ الحالدل األااادل الدن التالبدديف (. بةدر اادت  ا  الوادا   المتعد د  اددل تد ةي  اللالدة اين ل6332ببدو لدو  وآ درون  

 (. 3( الع د  1، جامعة البالريق، الم ل   مجلة العلوم التربوية والنفسيةال ةاال للتنميا. 

 ، الكويل: وزاة  التربية.الحقيبة التعليمية ( 6333األنباةو، دي  

 ، جامعة بال اد. بة أقسام التربية وعلم النفسالتقنيات التربوية للصفوف الثالـثة لطل(  3993بالرو، منن يون  وآ رون   

  ( التعليم اياترا ل ، ال دا ر : داة القمة للن ر.6330ب تل، ابراهيم  

أثررر اسررتخدام الحقيبررة التعليميررة المصررممة علررى التحصرريل الدراسرري المعرفرري لطررالب  ( 6333بالدد ادو، بحمدد  مالمددود اب الم يدد  

 ، ةاالة ماجستير غير من وة  ، جامعة ب  القرل.في مدينة مكة المكرمةالصف الثالث الثانوي في مادة األحياء 

( 66،  اليونسدكو، مكتدة التربيدة الد ولل( ، الم لد   ، ُمسرتقبليات ( البالل ال ولل حو  الالاابات ادل التعلديم3996بلترو ، ويليم 

 .330( و 0الع د  

اتي في المواد االجتماعية لتنمية مهارات التفكيرر اإلبرداعي لردي "برنامج مقترح للتعلم الذ(: 3993ت امن، اينال اب  المقبود  

 ةاالة دوتوةاه، ولية التربية،جامعة الد ازي  . تالميذ الحلقة الثانية م  التعليم األساسي"،

 أثر استخدام الحاسب اآللي على تحصيل واحتفاظ طالبات الصف األول المتوسرط فري(. 6333ال رماوو، حنان بنل نباة ب اد  

 . ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة المل  اب  العديد، الم ينة المنوة .مقرر اللغة االنجليزية بالمدينة المنورة

نرردوة  ( اعاليددة الالااددوي اددل تدد ةي  اللالددة ا ن ليديددة لمددني البددخ األو  ةددانوو، 3999ال م ددوة، ابدد  الددرحمق ابدد    

هدـ. 3363مالدر   5 – 0، المقامدة ادل التتدر  مدق  تعليميرة وتدريبيرة ملحرة تكنولوجيا التعليم والمعلومات: حلول لمشكالت

 جامعة المل  اعود، الريا .
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، القاهر  :داة الت ر للن ر والتوزيع  طرق تدريس الرياضيات بي  النظرية والتطبيق. الطبعة األولى(  3995حسق الل انمة   

. 

 وايادتقبا  بدالكر  لإلةادا  الدااتل والم داةو المعرادل الدتعلم ال مبرم ة تعليمية حقيبة اات  ا   ( بةر6332حسيق، اب السن  

 .299-229، و و 6،   66 م  اإلنسانية"، "العلوم لألبحاث النجاح جامعة مجلةالما ر ، 

 التكر .، المبعة األولن، امان األةدن: داة ستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية (  6332الاللتاوو ، ولي  االم  

أثرر اسرتخدام الرتعلم الرذاتي الموجره فري تعلرم تالميرذ الصرف الثراني متوسرط قواعرد اللغرة (. 6332الالو بل، جما  ايدف مالمد   

 . ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة ب  القرل، مكة المكرمة.االنجليزية

 المسير  داة ، امان:6، االتعليم تصميم  (6330مالم  مالمود   ، الاليلة

 . األولن ، العيق:داة الكتاي ال امعل المبعة طرائق التدريس واستراتيجياته،  (6333مالم  مالمود   الاليلة،

 . المستقبف امان: داة ، التعليمية الحقائب  (3991  وال مية ، ةداح ال مية، بحم 

 مردارس فري التعلريم يردنحرو تفر الحكوميرة الثانويرة المردارس ومرديرات مرديري اتجاهرات (ر 6335نمر   ها م ال مية، ااي  

 ، ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة الن اح الوانية، نابل  ، السميق.الغربية" الضفة شمال محافظات

 ( اعاليددة باددلوي التعلدديم الددااتل بااددت  ا  الالقا ددة ا لكترونيددة اددل اوسدداي بعددض م دداةات 6332 ليتددة، زينددة مالمدد  حسددق  

يوليددو،  2-5، المنعقدد  اددل التتددر  مددق مررؤتمر المعلوماتيررة ومنظومررة التعلرريمات، التوتو ددوي لمالبددات وليددة التربيددة بايحسدد

 .016-061القاهر ، و و :

 ، امان األةدن: داة ال روال.النظرية في التدريس وترجمتها عملياً  ( 6333دةوز ، بانان نظير  

، ةاالة ماجسدتير غيدر من دوة ، جامعدة آ  لكريمأثر استخدام الحقائب التعليمية في تعلم تالوة القرآ  ا ( 6336الرواب  ، مالم   

 البيل، المترال، األةدن.

 التكر. امان: داة ،التعليم في والتكنولوجيا االتصال وسائل  (3992مالم   الالااظ اب  ، انمة

 ، ال دت األو  ، اوهاج: داة مالسق .ساليب تعليـم وتعلـم الدراسـات االجتماعيـة( ب6330السي ، بحم  جابر بحم   

أثرر اسرتخدام أسرلوب الرتعلم الرذاتي فري تنميرة مهرارات البحرث التراريخي لردي تالميرذ التعلريم  ( ر 3929السي ، بحمد  جدابر بحمد   

 ، ةاالة  دوتوةاه ، ولية التربية بسوهاج ، جامعة بايوا . األساسي وتحصيلهم في مادة التاريخ واتجاهاتهم نحوها "

المرؤتمر العلمري الحرادي لالقيبدة ا لكترونيدة ادل  دوت برندام  انتدف التعلديم للمسدتقبف،  (  دب  جدود  ا6331 اهيق، اعاد بحم  

 .350- 360ر، ولية التربية، جامعة انما، مبر، و و عشر"التربية وحقوق اإلنسا 

 ، ال اة المبرية اللبنانية، القاهر .معجم المصطلحات التربوية والنفسية ( 6330 الاتة، حسق وآ رون  

  (  تكنولوجيا التعليم والمعلومات،  بنالازو: جامعة  اة يون .3992اب  التواي   ر  ال يق ،

المددـبعة الحالحددة، القدداهر  : داة التكددر  إدارة الصررف المدرسرري.(  3995 ت دد ، مالمددود ابدد  الددرزاال والنا ددخ ، هدد ل مالمددود   

 العربل.

 لردي والمؤجرل الفروري على التحصيل الجغرافيا تدريس في التعليمية الحقائب استخدام فعالية ( 3992 لتان  بق مالم  ال ي و،

 السدلمان جامعدة من دوة ، غيدر ماجسدتير ةادالة ،التراكميرة ثالثة لمعردالتهم مستويات حسب الثانوي األول الصف طالب

 امان.  ابول،

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              74  

ISSN: 2706-6495 

 

يرب اللغرة االنجليزيرة أثر استخدام الحاسرب اآللري فري تردريس وحردة مر  مقررر   تراك(. 6333البنيع، دي  اب  الكريم بق حم   

ةاالة ماجسدتير  ( على تحصيل طالبات المستوي األول في قسم اللغة االنجليزية في جامعة أم القري بمكة المكرمة.112)

 غير من وة ، جامعة ب  القرل، مكة المكرمة.

   ، القاهر  : مبر داة التكر العربل . مناهج البحث في العلوم السلوكية ( 3999ابو ان  ، ةجا  

 ، الكويل: المرود العربل للواا ف التعليمية. التعليم الذاتي "مفهومه، مميزاته، خصائصه" ( 3922الموب ل، حسيق حم و 

 ( ااالية اات  ا  حقيبة تعليمية ال تالبيف البة البدخ الرابدع األااادل ادل 6333الميمل، مالم  ايسن وحوام  ، باام الل  

 .23-31،بغسم ، و و: 05، القاهر ،  مجلة الثقافة والتنمية مبالل التربية ايجتمااية والوانية،

  . ، القاهر  : ال اة العالميفة للن ر والتوزيعأساليبه" –أسسه -التعلّم الذاتي "مفاهيمه  (  6335اامر، ااةال اب  الرؤو  

ات لردي معلمري التراريخ فري المرحلرة "فعالية برنامج تعلم ذاترى لتنميرة مهرارة إدارة األلمر( 6336اب  العديد، غاد  اب  التتاح  

 ، ةاالة دوتوةاه ، ولية التربية ، جامعة ايق  م  . الثانوية "

أثر استخدام حقيبة تعليمية إلكترونيرة علرى  التحصريل الدراسري واالتجاهرات نحرو الرياضريات هـ( 3306العتيبل، بن ة بق صالم  

 ، جامعة ب  القرل، مكة المكرمة.، ةاالة دوتوةاه غير من وة لدي طالب المرحلة المتوسطة

 ( تبميم حقيبة تعليمية مالوادبة ودةاادة بةرهدا ادل تالبديف البدة المرحلدة الحانويدة ادل 6332الع لونل،  ال  وببوزينة، م  و 

 310-353، ابتمبر، و و : 0،  1، القاهر ، م  مجلة العلوم النفسية والتربويةالتيديات، 

 . الريا : ممابع الر ا.تعليم ع  بعدال ( 6335العرينل، ااة  ابراهيم  

 امان: داة صتات.وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم. ( 3999اليان، ةبالل مبمتن وال ب ، مالم   

 امان : ايةدن ، داة المسير  للن ر والتوزيع 2، ا مناهج البحث العلمي( 6332ابي ات ، لو ان  

، دم د  ، العد د  المجلرة العربيرة لبحرـوث التعلريم العراليادل التعلديم ال دامعل،  الدااتل الدتعلم ( صديغ 3929اليمات،مالم  مقبدف   

 .23-11العا ر ، و و: 

 ، امـان : داة المسير  للن ر والتوزيع والمبااة . التعلـم الذاتى بالحقائب التعليميـة(: 6333غبايق، امر مالمود  

 .66-63، بياة، و و :3، جامعة الق ل المتتوحة،   لة ينابيعمج ( التعلم الااتل بالالقا ة التعليمية ، 6333غانم، بتو  

 ، دم  : َمن وةات َجـامعة دم  . الحاسوب التربوي ( 333القن، ا ر ال يق ، وببويون ، اليال  

امعدة ، دم  : من دوةات جتقنيات التعليم الذاتي والتعليم ع  بعد ( 6335القن، ا ر ال يق ، واألحم و، بمف وببوام ة، ا نان  

 دم  .

الترردريس العامررة فرري عصررر المعلومررات، اإلمررارات  (ارا دد  6332القددن ، ا ددر الدد يق ، وناصددر،  يددون  ، وجمددف، مالمدد  ج دداد  

 ، العيق: داة الكتاي ال امعل.العربية المتحدة

 تسرودا  بور كليةطالب  لدي االلكترونيات مقرر في الدراسي التحصيل على تعليمية حقيبة استخدام اثر ( 6339م ي ، مروج  

 ، جامعة البالر األحمر، السودان.التقنية

  والتوزيع، امان والن ر للمبااة التكر ، داة التعليم تفريد ( 6336   مالمود والاليلة ، مالم  بحم  تواي  مرال،

ي لوحرردة أثررر اسررتخدام الحقيبررة التعليميررة علررى تحصرريل واحتفرراظ تلميررذات الصررف الرابررع االبترردائ ( 6330المسددعودو، آمددا  

 ، ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة المل  اب  العديد، ج  .المصطلحات الجغرافية

مقدمررة لنرردوة مدرسررة هددـ( الحبددات والتاليددر اددل مددن   م ةاددة المسددتقبف ، وة ددة امددف ، 3360الم دديقم ،ابدد  الددرحمق بددق صددالم 

  .6336بوتوبر  60-66المواا   3360ان  عب 31-32جامعة المل  اعود ، ال التتر  مق  -، ولية التربية  المستقبل
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 ، م مع اللالة العربية ، القاهر .المعجم الوسيط ( 6333مبمتن، ابراهيم وآ رون 

واكتسراب  واحتفراظ تحصريل فري أثرهرا وقيراس العلروم مرادة فري تعليميرة حقيبرة تصرميمهدـ( 3369الممدو ، نيدخ بدق ابد العديد 

 ، ةاالة دوتوةاه غير من وة ، جامعة المل  اعود، الريا . متوسطال الثالث الصف طالب واتجاهات العلم عمليات

 ، المبعة الحانية، داة المسير  ، األةدن. القياس والتقويم في التربية وعلم النفسهـ( 3360ملالم، اامل مالم   

مكتدة التربيدة العربيدة  ، المنامدة :(  التعليم والحاسوب في دول الخليج العربي "الواقع وآفاق التطروير" 3993مل ، مالم  الل 

 ل و  ال لي .

 . الكويل: من وةات السناف .كنولوجيا التعليم و تنمية القدرة على التفكير اإلبتكاري( ت 3922    حام  ، بحم  منبوة

ة ، ةادالتنمية قدرات التفكير االبتكاري في الرياضيات لدي أطفال الروضة باستخدام حقيبرة تعليميرة ( 6330منسل، ابير ا مل 

 دوتوةاه غير من وة ، جامعة ايق  م ، القاهر .

 . القاهر : األن لو المبرية.التعلم الذاتي وارتقاء الشخصية ( 3991منبوة، العل  

 ، المبعة األولن، داة التر ان ، األةدن. التعليم المفرد بي  النظرية والتطبيق ( 3990ن وان، يعقوي حسييق  

مج قائم على العرال  الروظيفي فري التغلرب علرى بعرا صرعوبات القرراءة لردي   تالميرذ الصرف فعالية برنا(. ر2005حسق، اي اي. 

 ر، ةاالة ماجستير غير من وةه. ولي  التربية، جامع  المنيا.األول اإلعدادي

جامعدة ب  ر، وليدة التربيدة، أثر استخدام تصميم مقرر ع  طريق الحاسب اآللي في تعلم اللغات األجنبيرة (.ر1999ابراهيم، اوزو. 

 القرل، مكة المكرمة.

 

 .46.ةاالة ال لي  العربل.الع د(."اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب"هـ1413ببو جابر، ماج  والب اينة، لياي. 

هـ(. "أثر استخدام برمجيات الحاسب اآللي في تدريس اللغة االنجليزية لي تحصيل تلميذات 3362  ال باال، بةي  صالم مباةك. 

 ةاالة ماجستير من وةه. ولي  التربية، جامع  المل  اعود.لسادس ابتدائي بمدينه الرياض" الصف ا

أثرر اسرتخدام احرد بررامج الحاسرب اآللري علرى تعلرم قواعرد اللغرة  االنجليزيرة لطرالب "هدـ(. 1429زيلعل، ةيا  بق احمد  ابدراهيم. 

 مكة المكرمة.، جامع  ب  القرلماجستير من وةه، ولي  التربية، ، "الصف األول ثانوي بمدينه جده

فاعليره برنرامج قرائم علرى الروعي بتردريس القرراءة فري تطروير المهرارات التدريسرية لطرالب شرعبه  (.ر6333امير، اب  الوهاي.  -

 م ل  القرات  والمعراة.المقتمر العلمل األو  ل معي  القرات  والمعراة، اللغة االنجليزية"، 

سررتخدام االنترنررت علررى تعلرريم وتعلررم القررراءة والكتابررة باللغررة االنجليزيررة فرري الفصررول الدراسررية أثررر ا "(. 2000اددالم، مالمدد .  -

 دوتوةاه من وةه، ولي  التربية، جامع  المل  اعود." المختلفة

 

 .المبعة األولن.امان:داة التكر.استخدام الحاسوب في التعليم(.  6336التاة،ابراهيم اب  الوويف. 

رسررالة (. رتمددوير بعددض مقددرةات تكنولوجيددا التعلدديم بقسددم التربيددة التكنولوجيددة وتكنولوجيددا التعلدديمر. 6332 الن دداة، حسددق ابدد   

 جامعة ايق  م . -دكتوراه غير منشورة. كلية التربية

 لمبرية . القاهر : مكتبة األن لو ا األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية و االجتماعية(.  6333صنح بحم  مراد   

 ، امان : داة ال روال للن ر والتوزيع. اساسيات القياس في العلوم السلوكية( 6333النب ان ، موان  

 ، ج  :  واةز  العلمية للن ر والتوزيع.  3، ا القياس والتقويم للمعلم بي  النظرية والتطبيق ( 6333البستن ل ، مالمود مالم   
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 الملخص:

 

في سوق  ةمدينة ووهان الصيني مندولة والذي بدء  022الفيروس التاجي على أكثر من  جائحةأثرت 

ي فت قطر بمتابعة تطورات الوضع في الصين والدول التي بدء الفيروس أخالل هذه الفترة بد للمأكوالت البحرية،

أكدت قطر أول  ،0202فبراير 02في وصول المرض الى قطر ولوضع تصور مواجهة األزمة. لفيها تحسباً التفشي 

. )كانت الدولة قد بدأت بداية أزمة الفيروس التاجي في البالد( ما جعلها 92 –)كوفيد فيروس التاجي الب حالة إصابة

 ةالتدابير االحترازيتبنت الدولة مجموعة من  بالفعل بإخذ بعض الخطوات االستباقية واالحترازية لمواجهة الفايروس(.

منة ألمراض المزوالوقائية بهدف حماية صحة وسالمة أفراد المجتمع من اإلصابة بالفايروس وخاصة الذين يعانون من ا

وكبار السن. دعم النظام االقتصادي والمالي من خالل دعم القطاع الخاص بحيث ال يتأثر بالسلب باإلضافة الى توفير 

سيولة نقدية للبنوك المحلية، تعزيز والمحافظة على النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع بشكل 

 تضرراً لمواجهة جائحة كورونااألكثر لعبت دولة قطر دوراً مهماً في التضامن مع الدول وعلى المستوى العالمي  .عادل

 سعىمن خالل إرسال المساعدات الطبية العاجلة، عالوة على تسيير رحالت جوية إلجالء بعض رعايا دول العالم. ن

 وكيف ت فيها األزمة دولياً ومحلياً،المراحل التي مربما في ذلك  أسئلة،الورقة إلى اإلجابة على أربعة من خالل هذه 

ورقة تغطي ال. واآلثار المترتبة على األزمة األزمات واألدوار التي لعبتها،في إدارة  الفاعلة األزمة واألطرافتكشفت 

افها أهدبتحقيق  ةتسمح اإلجابة على األسئلة األربعة للباحثل. 0202أبريل  91و 0202فبراير  02البحثية الفترة ما بين 

واآللية التي تدار بها األزمة، وتحديد اآلثار  جهوزية قطر في إدارة األزمات الصحية،بما في ذلك فهم  ن هذا البحث،م

 المترتبة على األزمة سياساً وأمنيا واقتصادياً.

 

، إدارة األزمات، الحجر الصحي، األغالق الجزئي، آثار 92 - فيروس الكورونا، كوفيدالكلمات المفتاحية: 

 األزمة.
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Health Crisis Management (Qatar case study during the Corona Virus crisis 

 

Abstract: 

 

The novel coronavirus has affected over 200 countries, begun in Wuhan, in China. During 

this period, the State of Qatar followed closely the situation in China and the countries in 

which the virus started by taking early precautionary measures. On February 29, 2020, 

Qatar announced the first case of COVID-19, which was the beginning of the country's 

crisis. The country adopted measures to contain further spread of the disease. The 

country has adopted a set of precautionary and preventive measures aimed at protecting 

the health and safety of community members from infection with the virus, especially 

those suffering from chronic diseases and the elderly, supporting the economic and 

financial system by supporting the private sector so that it is not affected by the negative 

in addition to providing cash liquidity to local banks, strengthening and maintaining the 

system Health and fair health care for all members of society. The state of Qatar played 

an important role by sending urgent medical assistance, in addition to operating flights to 

evacuate its citizens. The paper which covered the period from February 29, 2020, to April 

16, 2020, seeks to determine the stages of the spread of the virus, the parties involved in 

managing crises, roles played, and the implications. Through this, the research paper will 

establish Qatar's readiness in managing health crises, the mechanism by which the crisis 

is managed, and its political, security and economic effects. 

Keywords: Covid-19, Coronavirus, crisis management, quarantine, partial lockdown, 

crisis implications. 
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 قائمة المحتويات:

 

 

 

 

 

 

 

 97  ................................................................................................................................................................................................................اإلهداء 

 02 ....................................................................................................................................................................ملخص الدراسة..............................

 38  ..........................................................................................: .................................الفصل األول. 1

 38  .........................................................................................................................مقدمة الدراسة 9.9

 38  ........................................................................................................................مشكلة الدراسة 9.0

 38  .....................................................................................................................الدراسة تساؤالت 9.1

 38  ........................................................................................................................أهداف الدراسة 9.1

 38  ........................................................................................................................أهمية الدراسة  9.1

 38 ..........................................................................................................................حدود الدراسة 9.1

 01 .........تقسيمة الدراسة............................................................................................................... 9.1

 01 : التأطير النظري .....................................................................................................الفصل الثاني. 2 

 01 ...األزمات...................................................................................................................... إدارة 0.9

 01 ....................................................................................................................................الوباء 0.0

 01 ...............................................................................................................مراحل إدارة األزمة... 0.1

 01  األزمات الصحية.............................................................................................................. إدارة 0.1

 01 ............الدراسات السابقة.......................................................................................................... 0.1

 01 .........الحالة في قطر................................................................................................................ 0.1

 00 ..............................................................................................................: المنهجية الثالث . الفصل3

 00  .الدراسة...................................................................................................................... منهجية 1.9

 02 .......أدوات جمع البيانات........................................................................................................... 1.0

 02  ................................................................................................ ليل نتائج الدراسةتحالفصل الرابع: .4

 02 ...بداية األزمة دولياً ومراحل التعامل معها...................................................................................... 1.9

 22االزمة........................................................................بداية األزمة في قطر والجهات الفاعلة في إدارة  1.0

 21 .............................................................................................. الفصل الخامس: النتائج والتوصيات   5

 21 .................................................................................................................................النتائج   1.9

 21 ............................................................................................................................التوصيات   1.0

 21 ......قتراحات.....................................................................................................................اإل   1.1

 21  ................................................................................................................................ المراجع   6

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                           83  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 الفصل األول: 

 المقدمة: 1.1

 

الدولة ورسوووووب البُنى التحتية فيها،  جاهزيةتُعد إدارة الحكومة لألزمات من أهم المعايير التي تدل على مدى 

كما أنها تُسواعد الدولة على اسوتدراك المدى الذي ستصل إليا األزمة وترثر عليها من خالل تحكمها في مراحل األزمة 

وُمحاولة ُمعالجتها. ألن األزمات بطبيعتها إن لم يتم ُمعالجتها والتعامل معها على أسوواس قوي وواضووح وسووليم سووتردي 

سوولبية على الدولة وهو ما يجب أن تعمل الدولة على تفاديا إن كانت تحتوي على بُنًى قوية وتهتم أن يكون لها إلى آثار 

أثر محلي ودولي بشكل واضح. فقد أدت سوء إدارة أزمات بعض الدول وخصوًصا في األوضاع الحرجة إلى اإلخالل 

وأعلنت منظمة الصووحة العالمية  92-أزمة جائحة كوفيدبالنظام السووياسووي واالقتصووادي واألمني فيها. وُمنذ أن اجتاحت 

عن تطوره إلى جائحة والدول جميعها تعمل على إدارة األزمة من خالل إعالن حالة الطوارئ، ومن ضمن تلك الدول 

كانت دولة قطر بأجهزتها الرسومية والجهات غير الرسومية فيها تعمل على إدارة أزمة الفيروس. لذا تقوم الدراسة بفهم 

 كيفية قيام دولة قطر بإدارة األزمة والتعامل مع مراحلها.

 

 مشكلة الدراسة: 1.2

 

كورونا، وقد اختلفت الدول في إدارة األزمة  جائحةتكمن ُمشوووكلة الدراسوووة في اجتيال العالم ألزمة ُمفاجئة أال وهي      

ية إدارتها لألزمة راسوووة آل( فإن د92 -)كوفيد جائحةبواالسوووتجابة مع مراحلها، وبما أن قطر إحدى الدول التي تأثرت 

ف كيومودى وعيهوا لها ُمنذ مراحلها األولى كان ُمثيًرا الهتمام الباحث، وبالتالي يكون السوووووورال البحثي للدراسووووووة في  

 ؟ 11 -كوفيد جائحةطر أزمة دولة ق أدارت

 

 الدراسة:تساؤالت  1.3

 

؟11-كوفيد جائحةبالسؤال البحثي: كيف أدارت دولة قطر       ؟ وينتج عنه عدة أسئلة فرعية، أال وهيَّ

 كيف بدأت األزمة وما هي  مراحلها )دوليًا ومحليًا(؟ .9

 ما هي  الجهات الفاعلة في إدارة األزمة؟ .0

 كيف تعاملت الجهات الفاعلة مع إدارة األزمة )سياسيًا، أمنيًا، اقتصاديًا(؟ .1

 اآلثار الناجمة عن إدارة األزمة والنتائج؟ .1
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 الدراسة:أهداف  1.4

 تهدف الدراسة إلى:     

 ولة قطر في إدارتها لألزمات.مدى جهوزية داستكشاف   .9

 في إدارتها لألزمات.معرفة اآللية التي تُسير فيها دولة قطر  .0

 معرفة اآلثار قصيرة وبعيدة المدى التي ستترتب على إدارة األزمة. .1

 

 أهمية الدراسة 1.5

 

الراهنة عملت على قلب النظام العالمي  92- ي الفترة الحالية نظًرا لكون أزمة كوفيدفقصوى  تأخذ الدراسة أهمية      

االقتصادية والسياسية( كما وكان ألمنية على الدول على كافة المستويات )ا هاثرواتخاذ الدول لوضع الطوارئ وذلك أل

(. األنسوواندولة وهي العنصوور البشووري ) يأفي  األسوواسوويات أعماقالمجتمع ضوواربا في جذوره  المباشوور أفرادأثرها 

من نوعها  األولىزمات الصوووحية مسوووتجدة على دولة قطر، لذا سوووتكون الدراسوووة ي كون األسوووة فالدرا أهميةوتتجلى 

لها )الصوووووحية منها على وجا  دارتهاإووسوووووتقدم بشوووووكل علمي الهياكل البنيوية لدولة قطر في اسوووووتكشوووووافها لالزمات 

 الخصوص( وبالتالي ستكون الدراسة محطة رئيسا للباحثين في فهم آلية دولة قطر في إدارتها لالزمات الصحية.

 

 حدود الدراسة 1.6

 

ة ، كما أنها ستُركز على فتروستقتصر الدراسة فيها على دولة قطر كدراسة حالةستتناول الدراسة حدوًدا مكانية:      

حسب ما أعلنتا منظمة الصحة  92-في قطر إلى تحولا إلى وباء كوفيد 92-تبدأ ُمنذ بداية ظهور فيروس كوفيدزمنية: 

 .0202أبريل  92إلى  0202 فبراير 02العالمية، ومن ثم تحولا إلى جائحة عالمية. ويبدأ تاريخ األزمة ُمنذ 

 

 لدراسةتقسيمة ا 1.7

 

سوووتقوم الدراسوووة باإلجابة على السووورال البحثي الرئي  واألسوووئلة الفرعية من خالل أربعة أقسوووام رئي ، أال 

وهي   أواًل  بودايوة األزموة دوليًوا ومراحول التعوامول معهوا. ثوانيًا  الجهات الفاعلة في إدارة األزمة. ثالثًا  تعامل 

 . رابًعا  اآلثار والنتائج الناجمة عن إدارة األزمة.ـا(أمنيً الحكومة القطرية مع األزمة )سياسيًا، اقتصاديًا، 
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 : التأطير النظريالثانيالفصل 

حتى اللحظة التي ُكتبت فيها الورقة لم تسووووتطع أي دولة عدا الصووووين في احتواء وباء كورونا الُمسووووتجد، كما أن أغلب 

 في خضمم الذي ُكتب حول الموضوووع كان أخباًرا وتقاريًرا من المرسووسووات الدولية الفاعلة وبعض الدراسووات النادرة، 

بتعريف الُمصممطلحات الرئيسممة والتي تطلبها الدراسممة كي تكود دراسممتنا إلدارة األزمات الصممحية، كاد البد مب البدء 

واضممحة ويُدرا القارم مقصممد المصممطلحات في الدراسممة، حيث ترتكز الدراسممة على مفهوماد رئيسمماد وهما  إدارة 

 األزمات، الوباء ، وقد عرج الباحثود والعلماء إلى تعريفهما كما يلي:

 :إدارة األزمات2.1

 وجود نقطة تحول مهمة، ووجود علم الطوب اإلغريقي الوذي كوان تعني بوالنسووووووبة لا  تطور مفهوم األزموة من 

م انتقلت لدائرة المعارف لتدل 9211ي عام م انتقل ف(، ث0291)السكارنة،   لحظة تطور مصيرية في تطور مرض ما

. ثم ُعرفت (0291)السكارنة،  ألموال"اؤوس على "وجود خلل مفاجئ في العالقة بين العرض والطلب والخدمات ور

ا على أنهووا " خلوول يرث على النظووام كلووا كمووا أنووا يهوودد االفتراضوووووووات الرئيسوووووويووة التي يقوم عليهووا هووذا ر اصووووووطالحيووً

. يعرف الباحث بالل السوووووكارنة إدارة األزمة ل " اللحظة الحرجة التي تتعلق بالمصوووووير (9221)الحمالوي، النظام"

وغالبًا ما تتزامن األزمة مع عنصوور المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية إلدارتها التصوودي اإلداري للمنظمة ويهدد بقاءها 

هذا التعريف كافة أنواع األزمات )االقتصووادية، االجتماعية، السووياسووية، الصووحية( مع  ( يشوومل0291، ")السووكارنةلها

 ة لحلها. حاألخذ بعين االعتبار خصوصية كل أزمة والطرق الناج

 لممما ا رهرت الحمماجممة لتعل  كيفيممة إدارة األزمممة في همم ا سوووووورال في أذهووان بوواحثي إدارة األزمووات، أال وهو توارد ي

ألن أزمات العصووور ازدادت بشوووكل ملحوظ ومرثر على المسوووتوى الدولي بعد ضوووب   فيجيب السوووكارنة "العصمممر؟  

ظهور مفهوم إدارة األزمة السوووووياسوووووية، التي المفاهيم التي تتعلق بالدولة الحديثة والسووووويادة والحرية. وهذا ما أدى إلى 

تعني " اسووووتخدام كل الموارد المادية والمعنوية وعناصوووور الظروف البيئية التي تحكمها، والمتاحة أمام صووووناع القرار 

 . (0291)السكارنة، اإلداري/ السياسي من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشودة"

عن الكووارثووة والُمشووووووكلووة، حيووُث أن األزمووة هي  آخر المراحوول بووالترتيووب  أجمع البوواحثون على اختالف مفهوم األزمووة

العكسووووي، وبالتالي تختلف درجة التحضووووير ومعالجة ُكلف منها. فإن لم يتم احتواء المشووووكلة وحلها جذريًا سووووتتحول إلى 

 ل كافة المسوووووتويات، أي أن مسوووووتوى الحل يأخذ بالعلو إلى أن يشووووومجائحةكارثة، وإن لم تُحل الكارثة فقد تتحول إلى 

ا في الحول، كي ال تُحودع زعزعةً تُم  باألمن واالسووووووتقرار. نظ ر بعُض الباحثين إلى  إقحوامهوااإلدارة ويتطلوب  جميعوً

تطبيقا غير منطقية نظًرا لوجود إدارات ُمختلفة  إمكانيةضورورة وجود فريق إلدارة األزمة ُمستعًدا على الدوام، ولكن 

 اسية ضب  األمور وانتظامها،سها األفي المرسسات، مهمت
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 (91)البزاز، ص األزمووات".ارع ووألن "التحليوول الوودقيق من هووذه اإلدارات يُمكن أن يُجنووب المشوووووواكوول ومن ثم الكو  

عليا يجب أن تقوم إدارة األزمة بوضووع خطة لمواجهتها، من حيث تصووور أسوووأ حالة سووتواجا صوواحب القرار،  وبناءاً 

متطلبات العمل  وأن تُحدد احتماالت لعدم تواجد العناصوور األسوواسووية من المجتمع الخاص باألزمة، وأخيًرا اسووتمرارية

 (.01)البزاز، ص

 الوباء 2.2

الفيروس حسووووب ثالثة مراحل وفقًا لُمنظمة الصووووحة العالمية )التفشووووي، الوباء، الجائحة(. يبدأ  انتشووووار يُصوووونف

بالنسوووبة للوباء فإنا يكون أكبر وذا انتشوووار أوسوووع،  الفيروس من خالل تتبع علم األوبئة صوووغير ولكنا غير عادي، أما

السوووووويطرة، وتطوال بلودان ومناطق عديدة.  يطوال منطقوة ُجغرافيوة أكبر، أموا الجوائحوة فوإنهوا تكون دوليوة وخوارجوة عن 

بينما تأتي كلمة  ("،WHOوحسووب تعريف ُمنظمة الصووحة العالمية فإن الوباء يعني  "االنتشووار العالمي لمرض جديد )

جائحة من "الباندا" اليونانية، وهو يعني احتمالية تعرض جميع سكان العالم للعدوى ومن المحتمل أن يُصال عدد كبير 

 .(The Economic Times, march 2020) منهم بالمرض

 (2115)فادي عقيالد،  مراحل إدارة األزمة 2.3

تمر األزموة بعودة مراحل، ففي المرحلة األولى والتي تُسوووووومي ل "مرحلة الميالد" أي المرحلة التي تظهر فيها األزمة 

أسوووووواسوووووويات نموها بالتزامن مع ُمحاوالت القضوووووواء عليها  وإفقوادهواألول مرة، فيقوم ُمتخوذ القرار في تنفي  األزموة 

وتجميدها، وهي في بداياتها دون خسووائر بشوورية أو مادية وقبل وصووولها للذروة أو مرحلة الصوودام. أما المرحلة الثانية 

مها، قفهي "النمو واالتسووووواع" والتي تأتي بسوووووبب عدم ُمعالجة األزمة في المرحلة األولى وغذتها ُمحفزات أدت إلى تفا

وهنا يتوجب على لجنة إدارة األزمات التعامل مع األزمة باسوووتراتيجية وإحكام حتى ال تصووول إلى المرحلة الثالثة وهي 

مرحلة "النضج" أو "الذروة" والتي تُعد من أخطر المراحل والتي ال يُمكن الوصول إليها إن جرت مواجهة األزمة في 

المواجهة بأقصووووى قدرات الدولة وأعلى مراحل التأهب، حتى تصوووول إلى  المرحلتين السووووابقتين، وتتطلب هذه المرحلة

المرحلوة الرابعة وهي مرحلة االنحسووووووار والتي تفقد فيها األزمة قوتها حتى تصوووووول إلى المرحلة الخامسووووووة واألخيرة 

خذ رورة األ"مرحلة االختفاء" والتي تفقد فيها األزمة بشوووكل كامل قوة الدفع التي أوجدتها وتتالشوووى مظاهرها، مع ضووو

 بالدروس الُمستفادة من األزمة واالستعداد لألزمات القادمة.

 إدارة األزمات الصحية 2.4

تلعب األمراض دوًرا هاًما في اكتشووواف مدى قوة النُظم الصوووحية في الدول، حيث أن تفشوووي األمراض قد يتسوووبب في 

هيئة للتعامل معها، وقد أبرزت األوبئة التي معاناة بشوووورية كبيرة ووفيات وخسووووائر اقتصووووادية إذا كانت األنظمة غير مُ 

انتشوووورت في الدول العديد من مزايا وعيول األنظمة الصووووحية في العالم، كما أن إدارتها لألزمات الصووووحية واألوبئة 

 على المزيد من انتشارها أو إيقافها. وتعمل
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ومن أهم األمراض التي انتشووووورت ُمنذ بدء األلفية الجديدة والتي طالت كافة الدول كانت )متالزمة االلتهال التنفسوووووي   

" وفيروس إيبوال، وفيروس زيكا، ومرخًرا H1N1الخنازير " وأنفلونزا"، H5N1الطيور " وأنفلونزاالحاد "سارس" 

ة العالمية في أغلب دول العالم، وكانت االسووووتجابةُ فيروس كورونا( وانتشوووورت هذه األمراض حسووووب ُمنظمة الصووووح

 اإلنسانية لهذه األزمات ُمختلفة من دولة إلى أخرى.

   الدراسات السابقة: 2.5

في ورقتووا "كيف فقودت حكومووة هونغ كونغ ثقوة الجمهور في السووووووارس  رؤى  (Lee, K. (2009)حودد كوامووان لي )

للتواصوول الحكومي في أزمة صووحية" مجموعة من التحديات التي يجب أن تسووعى الحكومات إلى حلها ومعالجتها إبان 

 ,Allisonمواجهتهوا لألزموات وقود توصوووووول إلى تلخيح هوذه التحوديوات والتسوووووواؤالت وفقًوا لمجموعة من الباحثين )

Liu & Horsley,  ;Helm, Hiebert, Naver, & Rabin, 1981 ;Buus and Olsson, 2006 ,2004

Viteritti, 1997 ;Rosenthal & Kouzmin, 1997 ;2007 ) ًا لإلدارة العامة في إدارتها الذين قدموا بالفعل أُطر

. أزمة تثير تسوووواؤالت حول عدم فعالية السوووولطات الحكومية فيما يتعلق 9لألزمات، والتحديات التي توصوووول إليها هي   

. عند حدوع 1. يمكن لألزمة أن تضووووخم المشووووكلة الحالية المتمثلة في تخفيض قيمة الحكومة لالتصوووواالت. 0بالوقاية. 

. تشووووكل األزمات الحكومية ومعالجتها ذكريات جماعية متراكمة تسووووتخدم للتقييم في 1اإلعالمي. أزمة، يزداد التدقيق 

لحكومية هي موضووعية وليسوت عرضية، أي زمة ا. غالبًا ما يرى الجمهور أن األ1مواجهة األزمة الحكومية المقبلة. 

. غالبًا ما يفسووووور 1بحلقة معينة(.  عالقتهاأنهم يقيمون األزمة في سوووووياق أوسوووووع )مثل نتاو الحكومة وقيادتها بداًل من 

. عندما تضوورل 1الجمهور اتصوواالت الحكومة بشووأن األزمات على أنها انعكاس لمدى أولوية الحكومة للصووالح العام. 

تشوووكل السوووياقات السوووياسوووية واالقتصوووادية  .0األزمة، تتضوووخم الطبيعة البيروقراطية للقطاع العام في أعين الجمهور. 

 بيئة أزمات خارجة قوية ترثر في كثير من األحيان على قرار الحكومة.واالجتماعية 

التدابير الالزمة الحتواء الوباء بعد اكتشووافا، وقد تركت نموذًجا  92اتخذت الصووين الدولة التي بدأ منها فايروس كوفيد 

تسوتطيع الدول األخرى من خاللا التحكم بالفيروس والقضاء عليا، وعلى الرغم من تأخرها في اإلعالن عن الفيروس 

شوووووكل عاجل لما لها من آثار كان من الُمحتمل أن تُدمر النظام الصوووووويني إال أنها تداركت حجم األزمة وأهمية إدارتها ب

. 9(، وقامت بمجموعة من اإلجراءات التالية التي حدت من انتشووار المرض  0202مارس  91)أخبار األمم المتحدة، 

ائل . تم إغالق جميع المحالت والمصانع والشركات وأوقفت وس0لمنع انتشوار المرض.  شوامل حضور تجوالفرضوت 

 وقفألغت الفعاليات واألنشووووطة الرياضووووية والثقافية وتم معات . ُمنعت التج1النقل العامة من قبل الحكومة الصووووينية. 

. أنشوأت السلطات ُمستشفيات ميدانية بشكل عاجل استوعبت الُمصابين 1المدارس والجامعات والمسوارل.  الدراسوة في

فرضووووت على جميع  .1لطات على من لم يلتزم إجراءات العزل . فُرضووووت غرامات من قبل السوووو1لكبيرة. دهم ابأعدا

باإلضوووووافة الى التوعية بضووووورورة االهتمام بالنظافة  (والقفازات )كماماتمعدات الوقاية الشوووووخصوووووية  ارتداء األفراد

 الشخصية.
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، وهو ما كان عاماًل ُمسووووواعًدا باإلجراءات المفروضوووووةكان الصوووووينيون على درجة عالية من الوعي، فقاموا بااللتزام  

ا للدول التي  آثار منالتقليل وحاسووًما في  األزمة.  وقد تركت الصووين من خالل إدارتها للفيروس في مدينة ووهان درسووً

 ستتعامل مع المرض في الفترة الحالية والُمستقبلية.

من األوبئة كان آخرها وباء سوووووارس، وإنما سوووووبقا مجموعة العالم، لم يكن وباء كورونا الُمسووووتجد األول من نوعا في 

والذي أصووووووال العديد من الدول مثل أميركا، الصووووووين. وفيروس ايبوال والذي أصووووووال العديد من الدول مثل  جنول 

 ,;Cristina Pasqualucci, Lucilla Rav&agrave، جمهورية الكونغو، وفيروس نقح المناعة اإليدز )أفريقيا

Carla Rossi) إلى التعامل مع الفيروسات والتخلح منها، ونتج عن تفشي األوبئة على  حيث عمدت هذه الدول 

 Sifat Sharmin, Md. Israt)ضوووعف المسوووتوى الدولي صوووورة واضوووحة لما يُعانيا النظام الصوووحي العالمي من 

Rayhan, PhD والموارد البشوووووورية (، وكوذلوك ُمنظمة الصووووووحة العالمي والتي تُعاني من النقح في التمويل(Bill 

Gates, 2015, Tomar, 2015, Ojo, 2020, Henderson 2004, Oluwasegun, 2017  .)  

 :الحالة في قطر 2.6

لم تنتشوووووور األوبئوة في قطر ُمنذ األلفية الجديدة ولم يُثبت  ُمنذ بداية األلفية الجديدة أن قطر اضووووووطرت للتعامل مع أي   

أصووويبت بفيروس سوووارس وتم اإلبال  عنها )منظمة الصوووحة العالمية،  0291وباء بداخلها، ولكن حالة واحدة في عام 

لذا ونظًرا لحداثة عهد قطر في األوبئة تُعد هذه قطر(  –لتنفّسممية فيروس كورونا المسممب ل لمتالزمة الشممرو األوسمم  ا

الدراسووة البال األول لدراسووة تعامل قطر مع األزمات الصوووحية الُمتعلقة بانتشووار األوبئة، وسوويتم االعتماد في دراسوووة 

 جد عليها.الُمست 92وآلية الحكومة القطرية في إدارة أزمة كوفيد  0202الحالة على الُمستجدات ُمنذ مارس 

 

 الثالفصل الث

 الدراسة منهجية 3.1

لدراسوة على منهجية دراسوة الحالة الوصوفية، فحسب تعريف هذه المنهجية لدى العديد من الباحثين اعتمدت ا

(. كما Hucynski & Buchana, 1991فإنها تعنى بوصف الحالة المدروسة وشرل خصائصها وعالقاتها الداخلية )

(، لذا ستُساعد منهجية دراسة Rosbson, 1993)المواقف لى تقديم صورة دقيقة لألحداع واألشخاص أو عها تعمل أن

الحالة الوصووووفية الدراسووووة على فهم وتقديم صووووورة دقيقة إلدارة دولة قطر لألزمة الطارئة التي تمر بها بسووووبب أزمة 

 .92-كوفيد

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                           89  

ISSN: 2706-6495 

  

 تدوات جمع البياناأ 3.2 

 

تتمثل في البيانات الصوووحفية الصوووادرة عن الحكومة القطرية والجهات الفاعلة  ثانوية ادرعلى مصووواعتمدت الدراسمممة 

محليًا في إدارة األزمة، وهي   مكتب االتصوووال الحكومي، وزارة الصوووحة العامة، اللجنة العليا إلدارة األزمات، وزارة 

ة الرسوومية لما يتعلق باألزمات الصووحية، وهي   الداخلية. باإلضووافة إلى الجهات الفاعلة دوليًا ُمتمثلة في المنظمة الدولي

اإلطار النظري للدراسوووووة مثل  النظريات السوووووابقة في إدارة  أخرى، منهامنظمة الصوووووحة العالمية. ومصوووووادر ثانوية 

األزمات، والمفاهيم التي سونرطرها من خالل الدراسووات السووابقة في الموضوووع ذاتا، والمصووادر المكتبية المتنوعة من 

 اسات سابقة ُمتعلقة بالموضوع بشكل ُمباشر، ومقاالت وتقارير. ُكتب ودر

 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائجالفصل الرابع: 

حولها قبل ت تطورت مراحل أزمة فيروس كورونا في فترة قياسية، ولم يسبقها إرهاصات تُمكن الدول من التعامل معها

ألزموة بول وبواء في جميع أنحواء العالم، وحمل عنصوووووور المفاجئة الذي صوووووواحب الوباء للدول الُمسووووووتقبلة لا حالة من 

الطوارئ التي أوجبت على الحكومات إعالن حاالت الطوارئ من قبل لجان إدارة األزمات مثل  الصووين، واسووتحداع 

ل الباحثة في هذا الفصووتناول ة للتعامل مع المرض، مثل  إيطاليا. سووتلجان إلدارة األزمات واالسووتعانة بالدول المجاور

مبحثين  األول  بودايوة األزموة دوليًوا ومراحول التعوامول معهوا. الثواني  بودايوة األزموة في قطر والجهات الفاعلة في إدارة 

 األزمة.

 بداية األزمة دوليًا ومراحل التعامل معها 4.1

فقد  ،0292ديسوووومبر عالميًا من مدينة ووهان الصووووينية في  92 -كوفيد  ويُسوووومى علميًاالفيروس التاجي "كورونا" بدأ 

 المتالزمة النفسوووية الحادة الوخيمة )سوووارس(هو امتدادف لفيروس أن الفيروس ُمنظمة الصوووحة العالمية والصوووين  أعلنت

(Diaz, 2008 .) ًحد من انتشووووووار للءات الصووووووارمة لى ذلك اتخذت الحكومة الصووووووينية مجموعة من اإلجراع وبناء

 ()and Amy Woodyatt, CNN, 2020 James Griffiths الفيروس، وقد شملت اإلجراءات 

 .المأكوالت البحرية في مدينة ووهان والذي تبعا إغالق كامل للمدينة سوقإغالق  .9

 .مدينة أخرى 91مدينة ووهان و مليون شخح في 11أكثر من فرض حظر التجوال على  .0

 حافالت(.وسائل النقل العام من داخل المدينة إلى خارجها والعك  بما في ذلك )الطيران، القطار، الإيقاف  .1

 االحتفالية.في بكين وأماكن العبادة وإيقاف التجمعات إيقاف جميع الفعاليات السياحية والمهرجانات  .1

 وألغت احتفاالتها بالعام الجديد.أعلنت حالة الطوارئ وأوقفت جميع المدارس  .1

 حول ماهية الفيروس والطرق السوووليمة للتعامل معانشووورت الحكومة الصوووينية العديد من النشووورات التوعوية  .1

 .بالنظافة الشخصية العنايةوأهمية 

http://www.ajrsp.com/
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الُمدن  فيبعد أربعة أشوهر من اإلجراءات الصوارمة التي اتخذتها الحكومة الصوينية اسوتطاعت السيطرة على الفيروس  

 ،بالتزامن مع انتشاره في الصين كان قد خرو إلى الدول الُمجاورة للصينولكن الفيروس الرئيسة التي طالها المرض، 

المدير العام أعلن  وقد 9-انظر الشوووكل  - إلى وباء ومن ثم جائحة تفشووويمن ، فالفيروسحسوووب مراحل تطور  وتطور

مارس  99في جوابريسوووووووس أن وبواء كورونوا أصووووووبح جوائحوة عالمية  ة العوالميوة تيودروس أدهوانومحولمنظموة الصوووووو

الدول التي لم يصووولها ) دولة. 902، فوصوول الفيروس حسووب آخر اإلحصووائيات الرسوومية إلى )مرجع يوتيول(0202

 (.0202أبريل،  1الوباء، 

 

 (1مراحل تطور الفيروس شكل )

 

 

 املصدر: الباحث

 بداية األزمة في قطر والجهات الفاعلة في إدارة األزمة 4.2

عووام( بعوود إجالئووا مع مجموعووة من  11قطري يبلغ من العمر )انتقوول فيروس كورونووا إلى قطر من خالل مواطن 

ُمتابعة قطر بناًء على  .0202فبراير  01بتاريخ  يةيراناإلمن الجمهوريوة اإلسووووووالميوة  المواطنين القطريين والمقيمين

العليا للجنة ابتشوووكيل  أصووودر حضووورة صووواحب السووومو أمير البالد المفدى قرارللشوووأن الدولي فيما يتعلق بالفيروس فقد 

برئاسة معالي رئي  الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل  في قطر، لتقوم بإدارة األزمة الصحية الُمستجدة إلدارة األزمات

 زارة التجارة)وزارة الصوووووحة العامة، وزارة الداخلية، و مثل المرسوووووسوووووات الرسووووومية في الدولةمن مجموعة  ثاني و

االجتماع رأس وت ، (و وزارة المواصووووالت واالتصوووواالت ، االجتماعيةتنمية والعمل والشوووورون صووووناعة، وزارة الوال

   مكونة منإعالمية لجنة اللجنة العليا  وينول عن ، حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدىاألول 

 باسم اللجنة العليا إلدارة األزمات والمخاطر.والُمتحدع الرسمي مساعد رئي  الخارجية لولوة راشد الخاطر  .9

)الرئي  الُمشووووووارك للجنة الوطنية للتأهب لألوبئة  اللطيف الخال عبدُممثلة بالدكتور  الصوووووحة العامةوزارة  .0

 ورئي  قسم األمراض الُمعدية في مرسسة حمد الطبية(

 محمد حسنالمساعد لشرون العمل ُممثلة بوكيل الوزارة  وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشرون االجتماعية .1

 .العبيدلي

 صالح الخليفي.ة لشرون التجار المساعد التجارة والصناعة ُممثلة بوكيل الوزارةوزارة  .1

 تفشي الفيروس

 )أولى مراحل الجائحة(

 وباء

 )ثاني مراحل الجائحة(

 جائحة

 )أعلى المراحل وأخطرها(

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                           91  

ISSN: 2706-6495 

اللجنووة العليووا إلدارة  بعوود انعقوواد اجتموواع المرحلممة األولى إلدارة األزمممةفي زمووة بوواتخوواذ التوودابير الال قطردولووة بوودأت  

وعملت على التعامل مع األزمة بمبدأ الشوووفافية  المفدى،حضووورة صووواحب السووومو أمير البالد  ترأسووواالذي و اتاألزم

وعي المواطنين مسووووووروليووة وكمووا أن اللجنووة راهنووت على  المجتمع،أن المواطنين والمقيمين جزء من هووذا  بوواعتبووار

نتج عن االجتماع مجموعة من  األفراد،والمقيمين بمدى خطورة الوضوووووع لذا لم يتم فرض قيود صوووووارمة على حركة 

 .هم في التعامل مع األزمة على كافة الُمستوياتتُسا القرارات التي

 (0202مارس  91)توجيهات األمير،  واالتصاالت النقلعلى مستوى  

 مارس وحتى إشعار آخر. 1من تاريخ إيقاف موسم الرحالت البحرية السياحية  .9

الترانزيت يوًما، وتم اسوووووتثناء رحالت  91مارس وحتى  90القادمة إلى الدوحة من  الجوية الرحالت إيقاف .0

، كما وُسمح للمواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد بالعودة على أن والشحن الجوي

 حسب تعليمات وزارة الصحة.يخضعوا للحجر الصحي 

 .0202مارس  91ابتداًء من مساء  )حافالت النقل العام، خدمات المترو( إيقاف وسائل النقل العامة .1

 تقليل المعامالت الوقية واالستعاضة عنها بالخدمات اإللكترونية عن بعد.التشجيع على  .1

 المستوى االجتماعي:  على

 .للعائدين من خارو الدولة يوم91فرض الحجر المنزلي على جميع المواطنين والُمقيمين لمدة  .9

عام، واألشووووووخاص الذين يُعانون من  11ال وق فون السووووووموال لبعض الفئوات بوالعمل عن بعد، مثل  الموظف .0

 سكري والكلى والضغ  والقلب، والنساء الحوامل.المناعة وال مزمنة كنقح أمراض

 .الثاني عشرالمتحانات طلبة مع إيجاد حلول ، 0202مارس  00بدء التعليم عن بُعد من يوم  .1

ياسات الى التأكيد على تطبيق سالقيام بحمالت ونشورات توعية حول الفايروس وكيفية التعامل معا باإلضافة  .1

 التباعد االجتماعي.

 

 على المستوى االقتصادي:

 .الخاصلاير قطري للقطاع مليار  11وجا األمير تميم دعم وُمحفزات مالية بمبلغ  .9

ي ف وااللتزاماتالقروض ل أقسووواط يلوضوووع آلية مناسوووبة لتأجالبنوك المحلية ي والمركز مصووورفجيع الشوووت .0

 خالل ستة أشهر كفترة سمال. القطاع الخاص

 أشهر. 1تأجيل أقساط المقترضين في بنك قطر للتنمية لمدة  .1

 مليار لاير قطري. 92 بورصة لزيادة االستثمار في ال .1

 توفير سيولة إضافية في البنوك العاملة في الدولة من المصرف المركزي. .1
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 حتى ستة أشهر، وبالتالي ينعك  ذلك على سعر المستهلك. اإلعفاء الجمركي للسلع الغذائية والطيبة .1 

إعفاء مجموعة من القطاعات من الرسووووم المفروضوووة على الماء والكهرباء لمدة سوووتة أشوووهر، وهي   قطاع  .1

قطاع الصوناعات الصوغيرة والمتوسوطة، المناطق اللوجستية، المجمعات التجزئة، قطاع السوياحة والضويافة، 

 .خدمات وإعفاءات للمستأجرين التجارية مقابل تقديم

باإلضووووافة الى إيقاف خدمات الضوووويافة وتقديم  % 02تطبيق الحد األدنى من الموظفين في أماكن العمل الى  .0

 ساعات العمل لتقليل نسبة االختالط بين الموظفين. دخدمات النظافة الى ما بع

كما تم اعتماد برامج وتطبيقات  بعد،تشووووووجيع المرسووووووسووووووات والشووووووركات الى تقديم خدمات اإللكترونية عن  .2

 االجتماعات عن بعد.

 

 المرحلة الثانية إلدارتها لألزمة في إجراءاتها التي تعمل على مواجهة األزمة اتاسووووووتكملت اللجنة العليا إلدارة األزم

 كالتالي اللجنة لولوة راشوووود الخاطر عن اإلجراءات وقد كانت اإلجراءات التي أعلنت عنها الُمتحدثة الرسوووومية باسووووم 

 (0202. س. مار91العليا، المتحدع باسم اللجنة )

 بررة تفشوووووي باعتبارها أسوووووبوعينلمدة  منطقة في مدينة الدوحة تُسووووومى بالمنطقة الصوووووناعيةل جزئي إغالق .9

 ، بسبب ازدياد عدد الحاالت في تلك المنطقة.الفيروس في الدولة

 علقة بذلك.تالمنزلية المُ الصالونات الرجالية والنسائية وإيقاف الخدمات إغالق  .0

 األغووذيووة بيع ويسووووووتثنى منهووا محالت داخوول المجمعووات التجوواريووةالبنوك  التجزئووة وأفرعإغالق محووال بيع  .1

 .والصيدلياتوالتموينات 

وزارة التجارة والصووناعة حتى  اميمحسووب تع إيقاف األنشووطة السووياحية وإغالق األندية الصووحية في الفنادق .1

 إشعار آخر.

 ودور التحفيظ والعبادة حسب تعاميم وزارة األوقاف والشرون اإلسالمية حتى إشعار آخر إغالق المساجد .1

 

في السووووق المحلي وطمئنة  ةالغذائيالمواد من خالل ضوووخ مواطنين والمقيمين حافظت دولة قطر على األمن الغذائي لل

زمة أ منمن المخزون االسوووتراتيجي الغذائي وهي أحد الدروس التي اسوووتقتها دولة قطر  المجتمع بوجود كميات كافية 

كذلك عملت على تعزيز مخزون معدات الوقاية الشووخصووية )كمامات ، قفازات ، معقمات ( ، 0291الحصووار في عام 

اعدة في تقليل من سرعة أحد العوامل المسو باعتبارهاوذلك من خالل تشوجيع الشوركات الوطنية العاملة في هذا المجال 

تحديد ب قامت الحكومة القطريةحيث في إطار إدارة األزمة النفسووووي  عملت على تعزيز الجانبكما ،  الفايروستفشوووي 

ى المصادر الرسمية تعمل علمصادر رئيسة للحصول على المعلومات فيما يتعلق بالوضع الداخلي من خاللها، وكانت 

 رسمي للجنة العليا إلدارة األزمات،صحفي مرتمر تحديث البيانات بشكل دوري بعد كل 
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 األفراد ةطمئنبوقامت بالتنسووويق مع وسوووائل اإلعالم الرسووومية وغير الرسووومية  (9ومكتب االتصوووال الحكومي )شوووكل   

بل  ،وشووووواركتهم الُمسوووووتجدات أواًل بأول ونشووووور الوعي بينهم فيما يتعلق باإلجراءات االحترازية للوقاية من الفيروس،

واالمتثال ألوامر الدولة، وعلى  وعملا إلى جانب الجهات الرسووووومية في محاربة اإلشووووواعات وااللتزام بالحجر المنزلي

ة إال أن هذا ال يُعد حال 1992أبريل إلى  91حتى يوم والذي وصل فيروس كورونا بالُمصابين الرغم من ازدياد أعداد 

ة باإلضافة الى زيادأعداد األشوخاص الذين تم فحصهم،  الزيادة فيبسوبب  التراخي في إدارة األزمة وإنمامرشوًرا على 

  .0202أبريل  91حتى تاريخ  شخح 10100فقد تم فحح تتبع السالسل الوبائية 

 

 الصحفية الرسمية الُمتعلقة بُمستجدات جائحة كورونا( البيانات 2شكل )

 الراب  التاريخ البيان رقم

ي حول بيان مكتب االتصال الحكوم .9

 0292فيروس كورونا كوفيد 

 https://www.gco.gov.qa/ar/2020/02/26/covid-/19 0292.فبراير. 01

بيان مكتب االتصال الحكومي حول إجالء  .0

المواطنين القطريين من الجمهورية 

 اإلسالمية اإليرانية

of-https://www.gco.gov.qa/ar/2020/02/27/arrival- 0202.فبراير. 01

-of-republic-islamic-the-from-citizens-qatari-the

iran/ 

بيان مكتب االتصال الحكومي حول تعليق  .1

الخروو والدخول إلى دولة قطر باستخدام 

 قتةرالبطاقة الشخصية بصفة م

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/05/statement- 0202.مارس.1

-entry-for-cards-id-of-use-the-of-suspension-the-on

qatar/-of-state-the-from-itex-and-to 

بيان مكتب االتصال الحكومي حول تعليق  .1

دخول القادمين بصفة مرقتة من بعض 

الدول كإجراء احترازي نظًرا لتفشي 

 ( حول العالم92 -فيروس كورونا )كوفيد

:www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statementhttps//- 0202.مارس. 0

-the-on-office-communications-government-the-by

-arriving-those-of-entry-of-suspension-temporary

-measure-preventive-a-as-countries-certain-from

wor/-19-covid-coronavirus-of-spread-the-to-due 

ومي حول تعليق بيان مكتب االتصال الحك .1

الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية 

والخاصة لجميع الطالل كإجراء احترازي 

 للحد من انتشار فيروس كورونا

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement- 0202.مارس. 2

-schools-private-and-public-of-suspension-the-on

-the-limit-to-students-all-for-universities-and

19/-covid-coronavirus-of-spread 
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https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
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ل اتخاذ بيان مكتب االتصال الحكومي حو .1 

دولة قطر حزمة من القرارت لمكافحة 

 فيروس كورونا

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government- 0202.مارس. 90

-regarding-statement-office-communications

-combat-to-qatar-of-state-the-by-taken-measures

onavirus/cor 

بيان مكتب االتصال الحكومي حول تعليق  .1

سمات الدخول الفورية من بعض الدول 

بصفة مرقتة كإجراء احترازي للحد من 

 انتشار فيروس كورونا

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/14/government- 0202.مارس. 91

-the-gardingre-statement-office-communications

-from-restrictions-travel-temporary-extended

countries/-designated 

توجيا حزمة من القرارات واإلجراءات  .0

حضرة صاحب السمو أمير االحترازية من 

لمكافحة انتشار فيروس  البالد المفدى

 92كورونا الُمستجد كوفيد 

room/amiri-https://www.diwan.gov.qa/briefing- 0202.مارس.91

directives 

بيان مكتبة االتصال الحكومي حول إغالق  .2

 كافة محال الصرافة

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/25/government- 0202.مارس. 01

-in-of-closure-on-statement-office-communications

locations/-exchange-money-person 

مكتب االتصال الحكومي يطلق خدمة  .92

كورونا لتوفير المعلومات حول فيروس 

 عبر تطبيق واتسال

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/04/06/government- 0202.أبريل.1

-coronavirus-launches-office-communications

whatsapp/-on-service-information 

 

 واالقتراحات بالبحوث المستقبلية الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 النتائج 5.1

 ، وهي  مجموعة من النتائج توصلت الباحثة إلى

تها، ومواجهتها ُمنذ بداي االكتشووواف الُمبكر لألزماتفي تتمتع دولة قطر ببنية مرسوووسوووية وهيكلية قوية ومرنة  .9

لجنة إلدارة األزمة ُمنذ بدء اإلرهاص جليًا في أزمة جائحة كورونا، حيث أنها قامت بتشووووووكيل  ىوهو موا بود

 .انتشار الوباء في قطر الحتماليةاألول 

 عدةإدارة األزمة، فاللجنة العليا إلدارة األزمات تعمل من خالل  الرسوووومية فييوجد تكامل بين المرسووووسووووات  .0

وزارة الداخلية، رئاسووة الوزراء وزارة الصووحة العامة، الديوان األميري، ) الدولة مثلرسووسووات رسوومية في م

 .واالتصاالت(المواصالت  ووزارة وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية اإلدارية والعمل

http://www.ajrsp.com/
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وبوالمقووارنوة مع النموذو ، اتخوذت دولووة قطر كووافوة اإلجراءات االحترازيوة الالزمووة لمواجهوة جوائحووة كورونوا .1 

بار في االعت األخذاتبعت أسوولول مشووابا مع طر للصووين في التعامل مع األزمة، فإن دولة ق الذي نجح السووابق

 التعامل مع الجائحة.في  الوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين

واللوجسووووووتية على دعم قودرتهوا الموالية وذلوك من خالل أظهرت الحكوموة الجواهزيوة التواموة إلدارة األزموات  .1

وإبقائا في حالة دعم المجتمع عالوة على  وتوفير االحتياجات الالزمة لمواجهة الجائحة اقتصوووووادها المحلي،

 معقولة من األمن الداخلي.

قدر عالي من الوعي والمسووورولية الُمجتمعية وعلى )مواطنين، ومقيمين( يحمل المجتمع القطري المسووورولية  .1

من خالل  %22ية وصوووووولت إلى بالقرارات الحكوم أن نسووووووبة التزام المواطنينفي مواجهوة المرض، حيث 

 اإلعالنات الرسمية وغير الرسمية.

 

 التوصيات 5.2

زيادة ورفع نسوووووق اإلجراءات مع العمل على الحكومية  اإلجراءاتتطبيق ضووووورورة االسوووووتمرار في . ترى الباحثة 9

 في حالة التراخي الفيروسانتشار وسرعة في مواجهة األزمة نظًرا لسوهولة  للمحافظة على منحنى مسوطح لإلصوابات

 .الصحي وبالتالي ارتفاع احتمالية انهيار النظام

 االشتباه.حاالت إعداد وتجهيز مراكز حجر صحية لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد اإلصابات و.0

االحتماالت ، وتأهبهم لكافة من المواطنين والمقيمين للُمسوووووواهمة في مواجهة األزمة التطوعيةالفرق تجهيز إعداد و. 1

 الُمترقبة فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

ن ، بل وجعلهم ُجزء مفي حالة امتداد فترة األزمة بالتعليمات لاللتزام إيجواد ُخط  بوديلة لضووووووب  الُمجتمع القطري. 1

 المنظومة.

السووتشووراف المدى الزمني لألزمة، والتوصوويات الواجب اتباعها . القيام بدراسووات من فرق إدارة البحوع واألزمات 1

 .واألفرادللحكومة 

لى تركيز ععليها والأن تزيد الجهود  لذلك أصبح من المهم. نظًرا للشوح الكبير في دراسوات إدارة األزمات الصحية، 1

تتكرر األزمات مرة أخرى من الدروس السووووابقة فيها حتى ال  واالسووووتفادةإدارة األزمات الصووووحية وأنواعها وطبيعتها 

 .خير مثال على ذلك 0291ولنا في أزمة الحصار  ونكون قادرين على استشرافها ُمبكًرا

 .جال الصحي. زيادة االستثمار في مجال البحث العملي لتأمين االستقاللية في الم1
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 (بالبحوث المستقبلية)االقتراحات  5.3

في  توزعوُمفيدة وتإن البحوع التي يجب علينا العمل عليها ُمسوووووتقباًل تتركز حول كيفية إيجاد لجان إدارة أزمات فعالة 

لى ع ومسووورولياتها بين كافة مرسوووسوووات القطاع العام والقطاع الخاص، وكما يجب أن تُركز البحوع الُمسوووتقبليةحملها 

إيجاد حلول للمشواكل التي تتسوبب في عدم الكشوف الُمبكر عن األزمات، أي اإلرهاصات السابقة قبل تحول الُمشكلة أو 

الكارثة ألزمة وخروجها عن السويطرة. باإلضافة إلى الحاجة الماسة إلى إيجاد إطاًرا نظريًا يختح في إدارة األزمات 

ماعية، االقتصادية( ومن هنا نعمل على إيجاد نماذو جاهزة يُمكن اإلسهام الُمتخصصة، مثل )الصحية، السياسية، االجت

 من خاللها في تكوين النظريات التي يُمكن االعتماد عليها ُمستقبليًا لتالشي تضخم أضرار األزمة.

 

 المراجع .6

 .0291بالل خلف السكارنة، إدارة األزمات، دار المسيرة، عمان،  .9

األزمات  تجارل محلية وعالمية، كلية التجارة، جامعة عين شم ، القاهرة، محمد رشاد الحمالوي، إدارة  .0

 .91م، ص9221

3. Lee, K. (2009). How the Hong Kong government lost the public trust in SARS: 

Insights for government communication in a health crisis. Public Relations 

Review, 35(1), 74-76. 

 

4. Allison, G. T. (1980). Public and private management: are they fundamentally 

alike in all unimportant respects? (pp. 283-298). Cambridge, MA: John F. 

Kennedy School of Government, Harvard University. 

5. Buus, S., & Olsson, E. K. (2006). The SARS crisis: Was anybody 

responsible?. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(2), 71-81. 

6. Pasqualucci, C., Ravà, L., Rossi, C., & Schinaia, G. (1998). Estimating the size 

of the HIV/AIDS epidemic: complementary use of the empirical bayesian back-

calculation and the mover-stayer model for gathering the largest amount of 

information. Simulation, 71(4), 213-227. 
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8. What is a pandemic, World Health Organization: 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/ 

9. The Economic times, Coronavirus is now pandemic: What is a pandemic and how 

it affects you: 

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/coronavirus-is-

now-pandemic-read-whats-pandemic-and-how-it-affects-

you/articleshow/74582657.cms 

10. Griffiths, J., & Woodyatt, A. (2020). China Goes into 

Emergency Mode as Number of Confirmed Wuhan 

Coronavirus Cases Reaches 2,700. CNN. 

-intl-update-coronavirus-https://edition.cnn.com/2020/01/26/asia/wuhan 

hnk/index.html 

أخبار األمم المتحدة، كورونا  الصووووين تجربة فريدة في مواجهة المرض واجتوائا، فكيف يمكن لبقية دول  .99

 العالم استقاء الدروس 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051342 
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 قطر  –فيروس كورونا المسبِّب لمتالزمة الشرق األوس  التنفّسية منظمة الصحية العالمية،  .90

qatar/ar/-mers-2020-march-https://www.who.int/csr/don/12 

13.  

 

 

بي بي سووووووي العربية، فيروس كورونا  هذه هي الدول واألقاليم التي لم ترصوووووود حاالت مركدة لإلصووووووابة  .91

  0202، . أبريل1بالوباء، 

52139783-https://www.bbc.com/arabic/world 

  0202. . مارس99منظمة الصحة العالمية تُعلن فيروس كورونا وباء عالميًا، قناة الجزيرة،  .91

https://www.youtube.com/watch?v=Ik4Za1u2s5U 

القنصووووووليووة العووامووة لوودولووة قطر في هونج كونج، اجتموواع اللجنووة العليووا إلدارة األزمووات لمتووابعووة اإلجراءات  .91

 .0202.. مارس91، 92 -االحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد

ونا، كور جريدة الشرق، المتحدع باسم اللجنة العليا إلدارة األزمات تعلن عن قرارات جديدة للحد من فيروس .91

 .0202. . مارس91

https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx 

 

، المجلة األكاديمية لألبحاع والنشر ندى معوضا العفيفي اليافعيالباحثة/  ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) العلمي.

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
https://www.who.int/csr/don/12-march-2020-mers-qatar/ar/
https://www.bbc.com/arabic/world-52139783
https://www.youtube.com/watch?v=Ik4Za1u2s5U
https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

    

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                                 99  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 

 

 

 

 تقنية المعلوماتالقذف والسب عبر وسائل  جريمة

The crime of defamation and insult through the means of information technology 

 : جواهر علي األميريالباحثةاعداد 

 المتحدةالعربية  اإلمارات- جامعة الشارقة ، كلية القانون،القانون العامباحثة ماجستير في 

 Jawaher.alamiri@hotmail.com البريد اإللكتروني: 

 00971544434474رقم التواصل: 

 

 الملخص: 

يتناول البحث جريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات، تكمن أهمية البحث في ضرورة اإللمام بالقوانين واألحكام 

من أحكام في هذا الشأن ألنها تعتبر من جرائم األكثر  وما يستجدالمتعلقة بجريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات 

 ارتكابها وصعوبة إثباتها في الكثير من األحيان. انتشاراً في الوقت الحالي لسهولة

وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين، األول يتناول الجانب الموضوعي لجريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات، 

إلصدار قانون  7891( لسنة 3ليتضمن شرح ألركان جريمة القذف والسب المادي والمعنوي وفقاً لقانون اتحادي رقم )

العقوبات ومدى تحقق ركن العالنية، كما تناولت في هذا المبحث العقوبة التي نص عليها المشرع في حال وقوع جريمة القذف 

 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 2172( لسنة 5والسب عبر وسائل تقنية المعلومات وذلك وفقاً لقانون رقم )

القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات كمرحلة رفع الدعوى الجزائية ويتناول المبحث الثاني الجانب اإلجرائي لجريمتي 

ودور مأموري الضبط القضائي في التحري والبحث عن الجريمة وأثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي كندب الخبراء، وأخيراً 

 القضائي في النظر في مثل هذه الجرائم. االختصاص
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وهي ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية وخاصةً في قانون اإلجراءات وفي ختام البحث توصلت إلى أبرز النتائج  

مع المستجدات واألساليب الحديثة في ارتكاب الجرائم، وضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في هذا  لتتالءمالجزائية 

 المجال.

اإلجراءات الجزائية، قانون مكافحة جرائم تقنية القذف، السب، تقنية المعلومات، قانون العقوبات، قانون  الكلمات المفتاحية:

 المعلومات.
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Abstract:  

The research deals with the crime of defamation and insult through the means of information 

technology. The importance of the research lies in the need to be familiar with the laws and 

provisions related to that crime. 

This research was divided into two topics, the first deals with the objective aspect of the 

mentioned crime, including an explanation of the pillars of the crime of defamation and material 

and moral insult in accordance with Federal Law No. (3) for the year 1987, as well as the 

punishments in accordance with Law No. (5) of 2012 to combat information technology crimes. 

The second topic deals with the procedural aspect of the mentioned crime such as the stage of 

filing a criminal case and the role of judicial officers in investigating and searching for crime 

during the preliminary investigation stage as a delegate of experts. Finally the jurisdiction to 

consider such crimes. 
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 At the conclusion of the research, I came to the most prominent results, namely the necessity of 

amending some legislative texts, especially in the law of criminal procedures, to suit new 

developments and modern methods in committing crimes, and the need to train and qualify 

human cadres in this field. 

Key words: Defamation, swearing, information technology, Penal Code, Criminal Procedure 

Law, Information Technology Crime Law. 

 

 

 المقدمة:

أو اإليذاء، وإما ان تمس سمعته وشرفه واعتباره إن الجرائم الواقعة على األشخاص قد تمس حياة اإلنسان أو سالمة بدنه كالقتل 

كالقذف أو السب وغيرهما، فالشرف واإلعتبار عبارة عن مكانة اإلنسان وشعوره بأنه يستحق المعاملة الطيبة والثقة واإلحترام 

 ا دولة اإلماراتمن قِبل أفراد المجتمع الذي يعيش في وسطه، وهذا ماحرصت العديد من التشريعات في مختلف دول العالم منه

 العربية المتحدة على حمايتهما من األلفاظ الجارحة للكرامة والماسة لإلعتبار.

وما صاحب كل ذلك من سهولة وسرعة في اإلتصال مابين كافة أرجاء المعمورة من السريع في عالم التكنولوجيا نتيجة التطور و

ه يحملمامع كل  ظام المعلوماتيهذا الن طلق عليه قديماً الحاسب اآللي،أدى إلى ظهور نظام معلوماتي كان ي  مشرقها إلى مغربها، 

فراد دد كبير من أع عماله ليشملستإ لم يقتصر استعماله على المؤسسات والشركات الكبرى بل اتسع نطاقبحيث  مزايامن 

د المعلوماتي وسيلة سهلة إلرتكاب العدي ، فأصبح هذا النظام، إال أنه ال يمكن إنكار المخاطر المترتبة على سوء استخدامهالمجتمع

 ديثةب عبر وسائل التكنولوجيا الحالقذف والس  علومات وجرائم سرقة الم، جرائم اإلحتيال والتزوير : جرائممن الجرائم الخطرة مثل

 .طلق عليها بالجرائم اإللكترونية أو الجرائم المعلوماتيةوغيرها من الجرائم وهي ماي  

رونية تعتبر من الجرائم المستحدثة، ونظراً لحداثتها اختلفت وجهات النظر في وضع تعريف للجريمة إن الجريمة اإللكت

، فمنهم من عّرفها بأنها: " الفعل اإلجرامي الذي يستخدم في اقترافه الحاسوب بإعتباره أداة رئيسية." ومنهم من قام 7اإللكترونية

لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين: "أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي بالتوّسع في تعريفها ومن ذلك األمم المتحدة 

 2أو شبكة حاسوبية، والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في البيئة اإللكترونية."

ومات المادة األولى من قانون مكافة جرائم تقنية المعل أما بالنسبة للمشّرع اإلماراتي فقد وضع تعريف لوسيلة تقنية المعلومات في

م بأنها: "أي أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة 2172( لسنة 5اإلتحادي رقم )

 البيانات اإللكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، 

                                                           
 .37( المستشار/د. خالد محمد كدفور المهيري، جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية،  )دبي: دار الغرير( ط: الثانية، صـ1)
  .82،05( ط:الثانية، ، صـ2212مشار لهذه التعريفات عند نهال عبدالقادر المؤمني، الجريمة المعلوماتية، )عمان: دار الثقافة، (2)
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وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات اإللكترونية أو إيصالها لآلخرين." ويتضح  ويشمل أي 

 3لنا من النص أن المشّرع اإلماراتي استخدم مصطلح )وسيلة تقنية المعلومات( لتشمل أي وسيلة تقنية قد ت ستحدث في المستقبل.

لجريمة التقليدية، في أن هذه األولى لها طابعها الخاص كونها هي ذاتها الجرائم التي نص الجريمة اإللكترونية تختلف عن اإن 

عليها المشرع بموجب القانون ولكن ا ست خدمت تقنيات حديثة ومطّورة إلرتكابها فأصبحت هذه الجرائم عابرة للحدود ال يقتصر 

غير محدود من الدول، وبالتالي بحاجة إلى أساليب حديثة  أثرها في الدولة التي تمت الجريمة بها، قد يمتد أثرها إلى عدد

وكذلك إلكتشاف هذا النوع من الجرائم والحد منها، فاألساليب التقليدية باتت غير فّعالة للكشف عن هذه الجرائم والوصول إليها 

 الحد منها.

المعلوماتية(، هؤالء المجرمين من فئة الشباب كما أن الجرائم اإللكترونية خلقت طائفة جديدة من المجرمين يعّرفون بـ) مجرمي 

وصغار السن يرتكبون جرائم إلكترونية لدوافع عديدة منها إلختبار قدراتهم وتفوقهم في هذا المجال وفي الغالب يتمتعون بقدر 

 كبير من مهارة فنية تقنية في هذا الصدد.

ارتكابهم جريمتي السب والقذف أو التشهير بآخرين عبر  لوحظ توّرط األشخاص في قضايا جنائية نتيجةاآلونة األخيرة  ففي

إلى منصات للسب والقذف، وخاصةً بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات  األخيرة هذهتحّولت منصات التواصل اإلجتماعي، حيث 

التي ساعدت بشكٍل كبير على استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي )فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب وغيرها( منصة للسب 

  4.من قبل الجهات المختصة في حق المشاهير، خاصةً وأن هذه الوسائل ال تخضع للرقابة الكاملة

، ارتكابها لسهولة ة بالشرف واإلعتبار وقوعاً عبر وسائل تقنية المعلوماتمن أكثر الجرائم الماسّ  بالقذف والس  جرائم فت عتبر 

راضي بأنهم في العالم اإلفت اعتقاد مرتكبي هذ النوع من الجرائمغالباً ما يكون ذلك ناتجاً عن فهم خاطئ لمبدأ حرية التعبير أو و

كب الجرائم والتي ترت لهذهالمشرع اإلماراتي إلى سّن تشريع خاص  ما جعلهذا و، بعيدون عن المسائلة القانونية وأعين القضاء

 ن، فقد صدر في دولة اإلمارات المرسوم بقانوالهواتف الذكية في شتى تطبيقات التواصل اإلجتماعي أجهزة الحاسب اآللي أوعبر 

 (: 21قذف والسب في المادة )في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأشار فيه على جريمة ال 2172( لسنة 5رقم ) اتحادي

"مع عدم اإلخالل بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة اإلسالمية، يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين 

بل من ق االزدراءألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محالً للعقاب أو 

شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات. فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف  باستخداماآلخرين، وذلك 

 "بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

كب من سيلة التي ترت، سوا أنه ذكر الوبيّن أركانهمالم يعّرف جريمتي القذف والسب ولم ي مادة السابقة أن المشرعوالظاهر في ال

خاللها الجريمة وهي الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وبالتالي نرجع في بيان مفهوم وأركان كل من جريمتي القذف 

علقة بجريمة المت (312المادة )كل من العقوبات في  بإصدار قانون 7891( لسنة 3اتحادي رقم ) في قانونلألحكام العامة والسب 

 ( المتعلقة بجريمة السب،313مادة )القذف وال

                                                           
  .15م، صـ2210محمد سالم الزعابي، الجرائم الواقعة على السمعة عبر تقنية المعلومات اإللكترونية )دراسة مقارنة(، ط: األولى، (7)

( 0 )https://akhbarelyom.com/news/newdetails 2222-22-11، تاريخ اإلطالع على المقال 
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كما نالحظ الفارق الكبير في العقوبة المنصوصة لكل من جريمتي السب والقذف إذا ماوقعت مباشرةً في الواقع عن ذات الجريمة   

ر فئة شرها ألكبإذا وقعت في العالم اإلفتراضي نظراً لخطورة وقوع هذه الجرائم عبر المنصات اإللكترونية وسهولة وصولها ون

 من المجتمع وتداولها فيما بينهم فهذا ما أدى بالمشرع اإلماراتي إلى سن عقوبات صارمة.

 البحث: إشكالية

لها الجريمة، من خالالحديثة لحداثة الوسيلة التي ترتكب  المواضيعموضوع جرائم القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات من 

ان مرتكبها ك إذاومالحقته  وهوية الجاني الكشف عن الجريمةكيفية ث من حي اإلجرائي الجانبالصعوبات في العديد من فهي تثير 

كما يصعب في بعض األحيان إلى صعوبة تطبيق القواعد اإلجرائية التقليدية لحداثة الوسائل والطرق المستخدمة  ،خارج إقليم الدولة

 .في ارتكاب الجريمة وسهولة محو آثارها

 أهمية البحث:

ة إلجرائيا تطبيق القواعد قابليةمدى  يط الضوء على مسألةلدفعني لتس هذا األمرو ،ية البحث في أهمية الموضوع ذاتهتظهر أهم

 لتي ت رتكب بواسطة وسائل مستحدثة.الجرائم ا التقليدية على هذا النوع من

 تقسيمات البحث:

 -كاآلتي:  مبحثينقّسمت دراستي للبحث إلى 

 عبر وسائل تقنية المعلوماتالقذف والسب  لجريمة الجانب الموضوعياألول: المبحث 

  :لجريمة القذف والسب الركن الماديالمطلب األول 

  :يمة القذف والسبلجر الركن المعنويالمطلب الثاني 

  :ركن العالنية ومدى تحققها عبر وسائل تقنية المعلوماتالمطلب الثالث 

  يتحة جرائم تقنية المعلومات اإلمارالجريمة القذف والسب وفقاً لقانون مكافالمطلب الرابع: العقوبة المقررة 

 القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات لجريمةالجانب اإلجرائي المبحث الثاني: 

  :مرحلة رفع الدعوى الجزائية )الشكوى(المطلب األول 

  هامرحلة التحري عن الجريمة ومرتكب الضبط القضائي فيدور مأموري : الثانيالمطلب 

  :دور النيابة العامة في مرحلة ندب الخبراءالمطلب الثالث 

  الواقعة عبر وسائل تقنية المعلومات دعاوى الجرائمالمطلب الرابع: المحكمة المختصة بالنظر في 
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 األولالمبحث  

 تقنية المعلوماتعبر وسائل القذف والسب  لجريمة الجانب الموضوعي

 

، ولها عقوبة مقّدرة في الشرع هي ثمانين جلدة، إلى جانب تلك من جرائم الحدود في الشريعة اإلسالميةجريمة القذف ت عد 

ونَ  َوال ِذينَ  ﴿العقوبة لها عقوبة تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف لقولِه تعالى:  ْحَصنَاتِ  يَْرم  ث م   اْلم 

ئَِك ه م  اْلفَاِسق وَن﴾ أَبًَدا َشهَاَدةً  لَه مْ  تَْقبَل وا َواَل  َجْلَدةً  ثََمانِينَ  فَاْجلِد وه مْ  ش هََداءَ  بِأَْربََعةِ  يَأْت وا لَمْ 
 5.ۚ  َوأ ولََٰ

مي بالزنا أو نفي النسب، وماعدا ذلك من قذف أو سّب فهو موجب للتعزير،  والقذف الموجب للحد هو الر 

ت إذا ث بِتفويشترط لقيام جريمة القذف الحّدية عجز القاذف عن إثبات ما قَذف به، إما بإشهاد أربعة شهود أو إقرار المقذوف، 

 6ي عاقب الجاني وفقاً لقانون العقوبات االتحادي.عّذر تطبيق الحد ألي ش بهة كانت ط بَّق حد القذف وإذا ت الحدية الجريمة

، باإلضافة إلى تشابه محل االعتداء وهي شرف المجني تتفق مع جريمة السب في الركن المعنوي وركن العالنية جريمة القذفو

، فموضوع اإلسناد في القذف يتضمن واقعة )الركن المادي( ن للجريمةعليه واعتباره، اإل انهما يختلفان من حيث الفعل المكوّ 

ن اسندت إليه، على عكس السب ال يتضمن على إسناد واقعة معينة، بل محددة لو كانت صحيحة ألوجبت عقاب او احتقار م

 يتضمن بأي وجه من الوجوه خدش للشرف واالعتبار.

لذا في هذا البحث سنقوم بتقسيم المبحث على أربعة مطالب، ففي المطلب األول سنقوم بتسليط الضوء على الركن المادي لكل من 

ي سنقوم بتوضيح الركن المعنوي للجريمتين، وفي المطلب الثالث سنرى مدى تحقق جريمة القذف والسب، وفي المطلب الثان

شرط العالنية إذا وقعت الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات وأخيراً في المطلب الرابع سنقوم بتسليط الضوء على العقوبة 

قررة لجريمة القذف والسب في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلتحا  دي وذلك على النحو اآلتي:الم 

  :لجريمة القذف والسب الركن الماديالمطلب األول 

  :لجريمة القذف والسب الركن المعنويالمطلب الثاني 

  :ركن العالنية ومدى تحققها عبر وسائل تقنية المعلوماتالمطلب الثالث 

  :اإلماراتيوفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  لجريمة القذف والسبالعقوبة المقررة المطلب الرابع 

 

 

 

 

                                                           
 (.0( سورة النور آية رقم )8)

  .122محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن اإلستخدام غير المشروع لشبكة اإلنترنت، )القاهرة: دار النهضة العربية(، صـ ( المستشار1)
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 المطلب األول

 لجريمة القذف والسب الركن المادي

من قانون العقوبات  (312) الموادا في مأركانه وتوضيح والسب جريمة القذفلكل من تعريف بوضع اإلماراتي المشرع قام 

: "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم من أسند حيث نّصت المادة على االتحادي

. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى االزدراءإلى غيره بإحدى طرق العالنية واقعة من شأنها أن تجعله محالً للعقاب أو 

خدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف ب

العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خدشاً لسمعة العائالت أو ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر 

 في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً."

عاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرة ألف درهم من رمى ي : "( من ذات القانون313والمادة )

غيره بإحدى طرق العالنية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة ال 

أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف تزيد على سنتين والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم في الحالتين 

عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة 

ات أو المطبوع العائالت أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض معين غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف

 عد ذلك ظرفاً مشدداً."

متمثل الوتوافر ثالثة أركان: األول هو الركن المادي  والسبالقذف  كل من جريمتيّ أنه يتعيّن لقيام  هذه النصوصوالواضح من 

أما في جريمة السب فهي  ،االزدراءإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله محالً للعقاب أو جريمة القذف ب في

الثاني هو ركن العالنية حيث يعتد  ، والركن1أو تعبير يحط من قدر الشخص ويخدش شرفه واعتباره عيبإلصاق متمثلة في 

من الجرائم الماسة بشرف المجني عليه واعتباره، والثالث هو الركن المعنوي  ماباعتباره المشرع بهذا الركن في تلك الجريمتين

 دائماً صورة القصد الجنائي. والذي يتخذ

 

 :ًفي جريمة القذفالركن المادي  أوال 

 9على عنصرين أساسين هما: فعل اإلسناد وموضوع اإلسناد. الركن المادي في جريمة القذف يقوم

                                                           
( الطعنان رقم 11 و21 لسنة 2210 جزائي، جلسة اإلثنين الموافق 13 من يناير سنة 2210، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس 7)

سادة/ القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.الدائرة وعضوية ال   
( ميثاء إسحاق عبدالرحيم الشيباني، المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم )8( لسنة 2212 بشأن 8)

.9(، صـ5221قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، )اإلمارات: جامعة اإلمارات،   
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لموجهة ابشرط أن تكون عبارات القذف أي يقوم شخص بنسبة واقعة معينة إلى آخر بأية وسيلة من وسائل التعبير، فعل اإلسناد:  - 

بصريح ، ناليقي أو الشكيسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف، ويتحقق اإلسناد سواء كان على سبيل 

 واعتبار بشرف لمساسا شأنه من يكون أن على ،8، سرداً لمعلومات شخصية أم مجرد نقل عن الغيراً ضمني أو كان العبارات

 القذف. جريمة تقوم األحوال هذه جميع وفي عليه المجني

" ... من المقرر أن إسناد شخص آلخر واقعة من شأنها أن تجعله محالً للعقاب  وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه:

أو اإلزدراء بإحدى طرق العالنية تقوم سواء كان هذا اإلسناد على سبيل القطع أو على سبيل الظن أو اإلحتمال ذلك أنهما 

ويان في نظر القانون وتُرتكب بأيهما الجريمة، ولم يتطلب القانون في هذه الجريمة إسناد واقعة معينة إنما تقوم على ما متسا

 .71يُخدش شرف المجني عليه واعتباره"

 دوهو الواقعة التي يسندها الجاني إلى المجني عليه ويكون من شأنها المساس بشرف واعتبار هذا األخير، فقموضوع اإلسناد  -

 ثالثة أمور: وي شترط لتحققها إليه، يكون كل ما يتضمن خدشاً لشرف المجني عليه أو إسناد عيب أخالقي

وهي بذلك تختلف عن جريمة السب والتي سنرى  لمجني عليه وقائع محددة ومعيّنةالجاني إلى ا نسبةأي : واقعة محددة .1

 الحقاً بأنه ال يتطلب لتحقق السب إسناد وقائع معينة وم حددة.

ي ستنبط من خاللها واقعة محددة من صيغة أن أن تكون هذه الوقائع محددة تحديداً تاماً، بل يكفي في جريمة القذف ال يشترط كما  

 مواقع التواصل اإلجتماعي بقذف المجني عليهما بأنه تربطهما عالقة غير شرعية.عبر أحد ، كما لو قام شخص 77اإلسناد

بمعنى أن  الواقعة التي ينسب ها الجاني إلى المجني عليه تؤدِّي إلى عقابه، : االزدراءالواقعة الُمسندة مستوجبة العقاب أو  .2

م صاب بمرض  بأن هذا األخيرشخص آلخر  ي نسبومن أمثلة ذلك أن ، الناسالمجني عليه عند  ازدراءأو من شأنها 

أما إذا  ،72العباراتت ثير نفور الناس من الشخص الم سندة إليِه هذه  فهذه الواقعةعن عالقة غير مشروعة، ناتج خطير 

 حتقارا، فال يقوم بها القذف ألن العبرة بما تحدثه الواقعة لدى الغير من االحتقارلم تتوافر في الواقعة المسندة بما يوجب 

 .المجني عليه

ال تقوم الجريمة في حالة لم يكن اإلسناد مّوجه إلى شخص معيّن أو محدد أو في حال تحديد شخصية المجني عليه:  .3

يتطلب التحديد التفصيلي لشخص المجني عليه بذكر  لمالقانون ، ف73كان التعيين غير كافي لتحديد الواقعة المسندة إليه

لممكن لفئة من الناس التعرف عليه، وقد تكون عبارات القذف موجهة بتحديد نسبي من ا تفىاكاسمه كامالً مثالً، إنما 

 إلى أشخاص معنويين كالشركات والمؤسسات.

                                                           
 . 222و222( ط: الثانية ، صـ1937( د.حسنين ابراهيم صالح عبيد، جرائم اإلعتداء على األشخاص،)القاهرة: دار النهضة العربية، 9)

( أ. د. خالد موسى التوني، شرح قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم الخاص، )دبي: اكاديمية شرطة دبي، 10-2217)

.021( ط: األولى، صـ2210  

  .82(د.خالد حسين عبدالتواب، جرائم القذف والسب العلني عبر األنترنت، رسالة دكتوراه، )مصر: كلية الحقوق، جامعة عين شمس(، صـ11)

 ( د.ممدوح خليل البحر، الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات اإلماراتي، )الشارقة: مكتبة الشارقة، 2229( ط: األولى، صـ12.229)

بشأن قانون مكافحة  2212( لسنة 8ميثاء اسحاق، المسؤولية الجزائية على جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم ) (17)

 .13جرائم تقنية المعلومات، مرجع سابق، صـ
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في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن  2172( لسنة 5المرسوم بقانون اتحادي رقم )وفقاً  وسيلة اإلسناد: - 

وسائل اإلسناد في جريمتي القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات المشرع اإلماراتي نص على وسيلتين من 

 74وهما: استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.

 

  :ًالركن المادي في جريمة السبثانيا 

سيلة من ويتمثل الركن المادي في جريمة السب في تعبير يكون فيه خدش لشرف واعتبار المجني عليه، وقد يتخذ هذا التعبير أي 

لجريمة الس ب على عنصرين هما فعل اإلسناد وتعيين المجني  الركن الماديهو الحال في جريمة القذف، ويقوم وسائل التعبير كما 

 75عليه:

 ن يكون بـ:فعل اإلسناد إما أ  -1

كالقول عن شخص بأنه  قبيح  ؛76في راد بِه كل ما نقص في صفات الم سند إليه أو أخالقه أو سيرتهإسناد عيب معيّن  -

 71الوجه.

يكون ذلك بوصف المجني عليه بعيب ينطوي على ازدرائه واحتقاره دون تحديد واضح لهذا إسناد عيب غير معيّن:  -

 79عليه أنه  عديم الخلق. العيب؛ مثالً إذا قال الجاني للمجني

 78كإسناد الجاني إلى المجني عليه إنه حيوان أو كلب أو ابن كلب.إسناد أمر شائن ولو لم يكن عيب أو نقص  -

ضمنياً، طالما كان المفهوم الضمني يتضمن خدشاً للشرف واإلعتبار، مثال على ذلك  أوويستوي في ذلك أن يكون السب صريحاً 

 21أن يسند الجاني إلى المجني عليه بأنه طويل اليد كنايةً عن أنه سارق.

 تعيين المجني عليه:  -2

موجهة إلى أشخاص ، كما يمكن أن تكون عبارات السب أشخاص معيّنين أو ممكن تعيينهم يجب أن يكون الس ب موّجه لشخص أو

 معنويين كما هو الحال في جريمة القذف.

 

 

 

                                                           
 .15( مرجع سابق، صـ10)

  )15)  محمد سالم الزعابي، الجرائم الواقعة على السمعة، مرجع سابق، صـ03.
 ) 16)  د.عبدالحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات، )اإلسكندرية: منشأة المعارف، سنة 1991(، صـ200.

 ) 17)  د.خالد حسين عبدالتواب، جرائم القذف والسب العلني عبر اإلنترنت، مرجع سابق، صـ231.
 ) 18 ) د.حسنين إبراهيم صالح، جرائم اإلعتداء على األشخاص، مرجع سابق، 277-272.

 ) 19)  د. خالد حسين، مرجع السابق، صـ231.
 ) 20)   مرجع سابق، صـ237.
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 المطلب الثاني

 لجريمة القذف والسب الركن المعنوي

لذي ا، فالبد من توافر القصد الجنائي العام ال يمكن أن تقع نتيجة الخطأ أي، القذف والسب من الجرائم العمدية ت عتبر جريمتي

ى نَشر القاذف متحيث  وإرادته تتجه إلى السلوك المكّون لهذه الجريمة وتتحقق بتحقق النتيجةيتطلبه وجود علم بعناصر الجريمة 

، أو متى ما أسند 27أو احتقاره عند الناس صادقة ألوجبت عقاب المقذوفأو أذاع األمور المتضمة للقذف وهو عالم أنها لو كانت 

ال يمكن أن يتحقق في هذه الجريمة مهما بلغت جسامة شخص عيب معين يخدش شرفه واعتباره، فالركن غير العمدي إلى 

 22الخطأ.

 القذف والسب على عنصرين: جريمةويقوم القصد الجنائي في 

 حيحةكانت صعلم الجاني إلى أنه يسند إلى شخص عبارات شائنة ومعيبة بإحدى طرق العالنية، لو أي انصراف : العلم -

من ألفاظ أو صور أو رموز أو إشارات تعد  به وما يحتويهالذي يرتك ، أو الفعل23الناسبين ألوجبت عقابه أو احتقاره 

 24جريمة، تمس كرامة وشرف المجني عليه.

وّزع على ي أو السب بأن المكتوب متضمن لعبارات القذف الجانيفإذا كانت وسيلة اإلسناد هي الكتابة، يتعين أن ينصرف علم 

 25الناس أو يعرض في مكان عام أو يباع أو ي عرض للبيع.

وفي هذه الحالة يجب على الجاني أن يثبت عكس ذلك، بمعنى أنه يمكن للجاني نفي القصد الجنائي إذا ثبت جهله بمعنى الكلمات 

لعبارات الموجهه ال تخدش شرف التي وجهها للمجني عليه متضمنة عبارات القذف أو السب، أما في حال كانت الكلمات أو ا

واعتبار المجني عليه، فيتعيّن على هذا األخير إثبات أن الجاني كان يقصد بتلك الكلمات أو العبارات خدش شرف واعتبار المجني 

 26عليه.

التهديد، أي أن : أن تنصرف إرادة القاذف إلى إسناد واقعة إلى المجني عليه وأنه لم يكن مكره على ذلك أو واقع تحت اإلرادة

 يكون ذو إرادة حرة ال يشوبها أي عارض من عوارض األهلية أو المسؤولية الجنائية،

                                                           
 ) 21) محمد سالم الزعابي، الجرائم الواقعة على السمعة عبر تقنية المعلومات، مرجع سابق، صـ00.

بشأن قانون مكافحة  2212( لسنة 8ية الجزائية عن جريمة السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم )ميثاء اسحاق، المسؤول  (22)
29جرائم تقنية المعلومات، مرجع سابق، صـ   

 ) 23) سالم روضان الموسوي، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية، )بيروت: منشورات الحلبي، 2212(، ط:األولى، صـ82.
 ) 24)عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية، )عمان: دار الثقافة، 2218(، ط: الثانية، صـ52. 

  ( محمد سالم الزعابي، مرجع سابق، صـ25.00 )
( ميثاء اسحاق، المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم )8( لسنة 2212 بشأن قانون مكافحة 26)

..72جرائم تقنية المعلومات، مرجع سابق، صـ   
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، وال عبرة بالبواعث على الجريمة ولو كانت 21كما يجب أن تتجه إرادة القاذف إلى إعالن وإذاعة عبارات القذف على الناس  

اً معفياً ، وال يعتبر االستفزاز عذرمنه ر الناسالمجني عليه حتى يحذّ شريفة في ذاتها؛ كما لو قصد القاذف إبراز صفة شينة في 

 29من العقاب.

ال يكفي في جريمتي القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات علم وإرادة الجاني بالفعل الذي علم وإرادة الجاني بالعالنية: 

ل تقنية عبر وسائ أو عبارات القذف والسب بطريق العالنية يرتكبه، بل يمتد علم وإرادة الجاني بإسناد هذه الواقعة سواء كلمات

المعلومات، وفي جميع األحوال فإن قاضي الموضوع يستنبط توافر القصد الجنائي لدى الجاني من خالل الوقائع واألدلة 

 28المعروضة أمامه، وفي حال تحققت عناصر القصد الجنائي من علم وإرادة قامت المسؤولية الجنائية.

 

 لب الثالثالمط

 ركن العالنية ومدى تحققها عبر وسائل تقنية المعلومات

نية هي الجهر فالعال، فهي التي يتولد عنها الخطر وينشأ عنها الضرر، والسب القذف العالنية عنصراً جوهرياً في جريمتيتعتبر 

رع التي نص عليها المش الجريمةعدم توافر  انتفاء العالنيةويترتب على بالشيء أو إظهاره وتعميمه أي إحاطة الناس علماً به، 

، فالمشّرع اشترط لقيام في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2172( لسنة 5( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )21في المادة )

لم يشترط ، وأو السب ذفأو إمكانية علمهم بعبارات الق علم الناس أيالجريمة توافر العالنية في الواقعة الم سندة إلى المجني عليه 

 ،31بل يكفي أن تكون مفترضة أو حكميةأن تكون العالنية حقيقية بحيث يصل معنى الواقعة المسندة بالفعل إلى علم الناس، 

غير قابل إلثبات العكس متى تم التعبير عن هذا المعنى بإحدى الطرق التي  افتراضاً في فترض وصول المعنى إلى علم الناس 

 37( من قانون العقوبات.8في المادة ) االتحاديذكرها المشرع 

 :ما يلي( 8نص المادة )ل اً وتعد طرقاً للعالنية في حكم قانون العقوبات وفق

القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل اآللية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح  -7

 أو مطروق أو إذا أذيع بأي وسيلة أخرى.

األعمال أو اإلشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى من كان في هذه األماكن بطريقة من الطرق  -2

 اآللية أو بأي طريقة أخرى.

الكتابة والرسوم والصور واألفالم والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير  -3

 أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان. تمييز أو بيعت إلى الناس

                                                           
  ( سالم روضان الموسوي، مرجع سابق، صـ27.81 )

 ) 28 ( د.حسنين ابراهيم صالح عبيد، جرائم اإلعتداء على األشخاص، مرجع سابق، صـ211.
( ميثاء اسحاق، المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم )8( لسنة 2212 بشأن قانون مكافحة 29 )

.77و  71جرائم تقنية المعلومات، مرجع سابق، صـ  

 ( محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب واإلنترنت الجريمة المعلوماتية، )عمان: دار الثقافة للنشر، 2211( ط: الرابعة، صـ30.09 )

  ( محمد سالم الزعابي، مرجع سابق، صـ31.75 )

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

    

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                                 110  

ISSN: 2706-6495 

ماعي بشتى اإلجت التواصلالقذف والسب التي ت رتكب عبر وسائل تقنية المعلومات أو تطبيقات  جريمة نا نرى بأنالحقيقة أنو 

طبيقات تأنواعها تتحقق فيها العالنية إذا وقعت بإحدى طرق العالنية المذكورة أعاله، ألنه في الوقت الحالي مواقع اإلنترنت وال

الذكية توجد بها خاصية بحيث أن الرسائل اإللكترونية يتم استقبالها أو إرسالها للمجني عليه بالصوت أو الصورة أو األثنين معاً، 

جهر ، لذلك فأن الإليهاأو عبر شبكات اإلنترنت والتي يمكن للعديد من الناس تصفحها أو الدخول  وعادةً ترسل من أماكن خاصة

ا بواسطة وسائل تقنية المعلومات سواء تلقاها من كان في صفحة عامة أو خاصة، فإن هذا السلوك يتحقق به ركن بها عند تلقيه

 32العالنية في الجريمتين.

 

 المطلب الرابع

 اإلماراتيالقذف والسب وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  لجريمةالعقوبة المقررة 

 

الجريمتين )القذف أو السب( بواسطة وسائل تقنية المعلومات أو عبر وسائل التواصل اإلجتماعي فإننا إذا تحققت أركان أحدى 

م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت صراحةً في 2172( لسنة 5بصدد تطبيق العقوبة المقررة وفقاً لقانون رقم )

ف المقررة في الشريعة اإلسالمية، يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل ( على: " مع عدم اإلخالل بأحكام جريمة القذ21المادة )

عن مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محالً للعقاب 

لمعلومات. فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف أو االزدراء من قبل اآلخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية ا

 عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة."

من خالل نص المادة السابقة المتعلقة بتجريم القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات، نرى أن المشرع اإلماراتي شدد العقوبة 

القذف أو السب قد تحققت عبر وسائل تقنية المعلومات، بفرض عقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتين  متى كانت عالنية

، مما يؤكد على وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت بحق موظف عام أو مكلف بخدمة فتعد ظرفاً مشدداً 

ة خصوصاً بسبب انتشارها كثيراً في اآلونقع عبر وسائل تقنية المعلومات رغبة المشرع اإلماراتي في مكافحة الجرائم التي ت

 األخيرة ومدى خطورتها على األفراد والمجتمع.

وخالصة ماسبق فإن عقوبة جريمتي القذف والسب وفقاً للقانون المشار إليه أعاله قد تكون الحبس والغرامة معاً أو إحداهما، وقد 

تقديرية في تحديد مدة عقوبة الحبس بينما قيّد المشرع مقدار عقوبة الغرامة بحٍد أدنى هو مائتين ترك المشرع للقاضي سلطة 

 وخمسين ألف درهم وحٍد أعلى هو خمسمائة ألف درهم.

( من ذات القانون على خالف قانون العقوبات 41كما أن المشرع اإلماراتي يعاقب على الشروع في القذف والسب وفقاً للمادة )

 ادي فال عقاب على الشروع ألنه لم يرد نص خاص يقضي بذلك،اإلتح

                                                           
  ( المستشار/د. خالد محمد كدفور المهيري، جرائم المبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية، )دبي: دار الغرير(، ط: الثانية، صـ32.323-321 )
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إلى جانب أن المشرع أوجب اإلبعاد لمن ي حكم عليه باإلدانة في جريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات وفقاً للمادة   

 ( على خالف قانون العقوبات اإلتحادي الذي لم ينص على وجوب اإلبعاد.42رقم )

أن الجريمة متى وقعت عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية تحقق أضعاف األضرار  برأينايد العقوبة والعلة من تشد

 التي تنتج عن اقتراف هذه الجريمة إذا وقعت بصورتها التقليدية.

 ب، وهي في الحاالت التالية:أركان الجريمة و وقوعها اإل أن المشرع أباح فيها القذف أو السولكن هناك حاالت معينة رغم توافر 

( عقوبات والتي تنص 315القذف الموّجه إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة على وفق أحكام الفقرة األولى من المادة )

على: "تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

مام المحاكم أو جهات التحقيق عندما يستخدم لممارسة حق الدفاع أالواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.."، كما أباح القذف  وكانت

( والتي تنص على: "ال جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات 316على وفق أحكام المادة )

 حق الدفاع." التحقيق من قذف أو سب في حدود

( والتي تنص على: "ال جريمة في 311أيضاً أباح القذف في حالة إبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بحسن نية في المادة )

 إبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله."

( والتي أشرنا 311-316-315يها القانون في كل من المواد )وفيما يتعلق بجريمة السب إذا توافرت إحدى األسباب التي نص عل

 إليها أعاله، فتنطبق عليها ذات األحكام المطبقة على إباحة القذف.

فإذا وقع السب على أعمال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقاً للشروط المحددة في القانون، فالقانون يبيح جريمة السب، 

 كذلك في حق الدفاع.و

 

 الثانيلمبحث ا

 عبر وسائل تقنية المعلوماتالقذف والسب  لجريمة الجانب اإلجرائي

 

دة صعوبات قد تثير ع منها جريمة القذف والسب إن تطبيق اإلجراءات التقليدية على الجرائم الواقعة عبر وسائل تقنية المعلومات

ظراً لظهور الوسائل الحديثة التي ت رتكب من خاللها الجريمة ن ;بكافة مراحلها التقليدية الجزائيةوتعرقل سير اجراءات الدعوى 

 بسرعٍة فائقة ودون عناء.

فالجرائم التي ت رتكب عبر وسائل تقنية المعلومات ت عد جرائم ذات طابع خاص وخصائص منفردة وهي بذلك تختلف عن الجرائم 

 عن غيرها.التي ت رتكب بطرق ووسائل تقليدية فهذه األخيرة لها إجراءات مختلفة 

وجريمتي القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات ت عد من الجرائم سريعة اإلنتشار بين األفراد والعابرة للحدود، لذا يصعب 

على الجهات المختصة إثباتها ومالحقة مرتكبيها في الخارج، األمر الذي يتطلب إعادة النظر في اإلجراءات الجزائية المتبعة في 

 دثة.الجرائم المستح
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حلة مر بدءاً منالمتخذة في هذا النوع من الجرائم اإلجراءات  أهم لتسليط الضوء على تم تخصيص هذا المبحث البحث وفي هذا 

عن أهم إجراء من إجراءات  المبحث سنتطرق في هذاتقديم الشكوى، ومن ثم التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها، كما 

اإلختصاص القضائي للنظر في هذا النوع من الجرائم ، إلى جانب البحث عن ندب الخبراء أال وهي مرحلةالتحقيق اإلبتدائي 

 تم تقسيم البحث في هذا المبحث على النحو التالي: وقد ،خاصةً وأنها تعد من الجرائم العابرة للحدود

 

  :مرحلة رفع الدعوى الجزائية )الشكوى(المطلب األول 

  :القضائي في مرحلة التحري عن الجريمة ومرتكبيهادور مأموري الضبط المطلب الثاني 

 ب الثالث: دور النيابة العامة في مرحلة ندب الخبراءالمطل 

 المطلب الرابع: المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى الجرائم الواقعة عبر وسائل تقنية المعلومات 

 

 المطلب األول

 مرحلة رفع الدعوى الجزائية )الشكوى(

 

بإصدارقانون اإلجراءات  7882( لسنة 35لقانون اتحادي رقم )من المعلوم أن المشرع اإلماراتي قد خّول النيابة العامة وفقاً 

: "تختص النيابة العامة والتي نصت على (1دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها في المادة رقم )الجزائية وتعديالته 

 .33في األحوال المبينة في القانون" ئية ومباشرتها وال ترفع من غيرها إالدون غيرها برفع الدعوى الجزا

لطة سولكن المشرع استثنى من ذلك بعض الحاالت التي تقيّد سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى بنفسها، فال يمكنها ممارسة هذه ال

 لمشرعا قصدإال بناًء على شكوى مقدمة من ذي صفة، ويفي هذه الحاالت منها الشكوى، فتوجد جرائم معينة سنرى أنها ال ت رفع 

  34.إخطار الشخص المتضرر عن جريمٍة ما بهدف المطالبة في تطبيق حكم القانونأي : بالشكوى

الشكوى التي نص عليها المشرع في قانون اإلجراءات الجزائية في المادة   المقيدة بقيد جرائمالجريمة القذف والسب من  ت عتبر

: "ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إال بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من (71رقم )

( بأنه: " ت قدم الشكوى إلى 77سب األشخاص وقذفهم......"، كما نص المشرع في المادة التي تليها ) -4... يقوم مقامه قانوناً: ...

موري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من النيابة العامة أو إلى أحد مأ

 جال السلطة العامة".

 ، بأن النيابة العامة ال تستطيع رفع الدعوى الجزائية في جريمة القذف والسب مالم ت قدم ممنويتضح لنا من النص المذكور أعاله

 ،عليه جريمة القذف أو السب وقعت

                                                           
 ( مقال عن إجراءات الدعاوى الجزائية، بوابة حكومة أبوظبي اإللكترونية، 2210، آخر زيارة33.2222/22/10)

 ( أ. محمد علي المحواث الحمودي، دور مأمور الضبط القضائي في مواجهة جرائم المعلومات، 2229، ط: األولى، صـ34113)
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شكوى خطية كانت أم شفاهةً بناًء على طلب منه تقّدم بأن يضد الجاني مرتكب الجريمة فعليه  فإن أراد هذا األخير تقديم شكوى  

توافر فيه صفة المجني عليه أو إذا ق ّدمت الشكوى من شخص ال ت بموجب القانون أو من يقوم مقامه قانوناً، أي ال ت رفع الدعوى

 من يقوم مقامه قانوناً.

استثنى جرائم القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات من جرائم القذف والسب إذا وقعت بالصورة قد نجد أن القضاء ولكن 

ونة األخيرة حيث أنه صدر في اآل، والتي اعتبرها المشرع من الجرائم المقيدة برفعها من النيابة العامة إال بناًء على شكوى التقليدية

اإلتحادية العليا مفادها " القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات ليس من جرائم الشكوى وال ينقضي  حكم قضائي من المحكمة

 35بالتنازل".

بصريح  رع فيها( من قانون اإلجراءات الجزائية والتي نص المش71بأن هذا الحكم يخالف نص المادة رقم ) ويرى الباحث

من جرائم الشكوى ولم يتطرق المشرع لوسيلة ارتكاب الجريمة، ونعتقد في بأن جريمة قذف األشخاص وسبهم تعتبر العبارات 

رأينا الشخصي بأنها تشمل أي صورة قد تقع بواسطتها جريمة القذف أو السب والبد من أن ت قدم من ذي صفة، حيث أنها تعتبر 

إجراء  الجاني أم ال، فإجراء تقديم الشكوى في تقديم الشكوى ضدمن الجرائم الماسة بشرف واعتبار المجني عليه وبالتالي له الحق 

 جوهري تطلبه المشرع لقيام المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ليتنسى للقضاء ممارسة دوره واختصاصه على أكمل وجه.

وهي ثالثة أشهر من تاريخ العلم  ( من القانون قد علّق حق تقديم الشكوى بمدة زمنية71أن المشرع في المادة ) إلى والبد أن نشير

أن المدة ، ونرى في هذه الحالة بو من يقوم مقامه قانوناً بتقديم الشكوىيسقط حق المجني عليه أوبإنقضاء المدة  بالجريمة ومرتكبها

اطعة على قرينة ق كافية وت عدبتقديم الشكوى أو من يقوم مقامه مدة زمنية التي حددها المشرع إذا انقضت دون أن يقم المجني عليه 

 36.عدم رغبة المجني عليه في تقديم الشكوى

( من قانون اإلجراءات الجزائية، نجد بأن المشرع اإلماراتي قد حسم مسألة تعدد المجني عليهم في الجرائم المقيدة 72في المادة )

من أحد المجني عليهم، أما بالنسبة بقيد الشكوى منها جريمة القذف والسب حيث أشار بأن الدعوى ت رفع إذا ق دم طلب الشكوى 

 31للمتهمين في حال تعدد فأيضاً أشار المشرع بأنه في حال ق دمت الشكوى ضد أحدهم فالدعوى ت رفع على الباقيين.

من المعلوم وفقاً للقواعد العامة في القانون الجنائي بإن ت صدر الشكوى عن إرادة حرة مميزة وأن ال تكون واقعة تحت أي إكراه 

مقرر في ال بالغ أتم سن الرشد القانونياء مادي أو معنوي، بالتالي البد أن يكون المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً شخص سو

عندها يجوز له أن يتقدم بطلب شكوى متى ماوقعت جريمة القذف والسب بحقه، ولكن قد ت رتكب جريمة كامل األهلية القانون 

 األهلية فمن له الحق في تقديم الشكوى في هذه الحالة؟القذف والسب بحق شخص غير كامل 

( من القانون المشار إليه حيث نصت على: " إذا كان المجني عليه في جريمة 73حسم المشرع اإلماراتي هذه المسألة في المادة )

ت قدم الشكوى ممن له الوالية ( لم يتم الخمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، 71من الجرائم المشار إليها في المادة )

 "عليه.

                                                           
م في مقر المعهد القضائي في الشارقة.22/11/2211( ندوة بعنوان: الجرائم اإللكترونية، تاريخ 28)  

بشأن قانون مكافحة جرائم  2212( لسنة 8جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم )المسؤولية الجزائية عن  (ميثاء اسحاق، 71)

 .15تقنية المعلومات، مرجع سابق، صـ

  (.12المادة ) –بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية  1992( لسنة 78( قانون اتحادي رقم )73)
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( من القانون المشار إليه، نص المشرع على أنه ينقضي الحق في الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 75في المادة ) 

 ى( منها جريمة السب والقذف بموت المجني عليه، وفي حال حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فال أثر لها على سير الدعو71)

 الجزائية.

وفي المادة التي تليها نظّم المشرع إجراءات انقضاء الدعوى بالتنازل، حيث أوضح بأنه يجوز لمن قدم شكوى في أحد الجرائم 

( أن يتنازل عنها في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وفي حال تعدد المجني عليهم 71المنصوص عليها في المادة )

، أما إذا تعدد المتهمون وتنازل المجني عليه عن أحدهم فإن لتنازل عن ل صادر عن جميع المجني عليهمفالبد أن يكون التناز

الشكوى يسري بحق جميع المتهمين، وأخيراً في حال توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، فإن حق التنازل ينتقل إلى ورثته 

 39جميعهم.

 

 

 المطلب الثاني

 مرحلة التحري عن الجريمة ومرتكبيها دور مأمور الضبط القضائي في

 

ه في مباشرة بدور هذا األخير يقومالشكوى إلى مأموري الضبط القضائي، بعد أن يقوم المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً بتقديم 

 التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها.

ضائي للتوصل إلى الجريمة والتحقق من صحة الوقائع الضبط القمة: اإلجراءات التي يتبعها مأموري ونقصد بالتحري عن الجري

 38التي قّدمها المجني عليه وذلك من خالل تجميع األدلة والقرائن التي تثبت وقوع الجريمة وتكشف عن مرتكبها.

ث ماوقعت بصورتها التقليدية، حي وقعت عبر وسائل تقنية المعلومات تختلف عن التحري عنها اذاالتي والتحري عن الجريمة 

يتطلب من مأمور الضبط القضائي في الحالة األولى السرعة في البحث عن الجاني وجمع األدلة حتى ال يتمكن هذا األخير من 

المتهم في الجرائم المستحدثة كجريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات وغيرها من ألن  طمس معالم وآثار الجريمة

وإذا كان هناك ثمة دليل على اإلدانة فهو قادر على تدميرها ومحوها في ثواٍن الجرائم اإللكترونية ال يترك وراءه أي اثر 

  41معدودة.

بين الدول والقارات، فقد يرتكبها الجناة خارج أقليم الدولة فيمتد أثرها إضافةً على ذلك فإن مثل هذه الجرائم ال تعرف الحدود 

 47للخارج.

كما أن مسألة إثبات الجريمة اإللكترونية منها جريمة القذف والسب أمر يحيط به كذلك الكثير من الصعاب منها عدم رؤية 

 الدليل، 

                                                           
  (.11ادة )( قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي الم75)

 ( أ. محمد علي محواث الحمودي، دور مأمور الضبط القضائي في مواجهة جرائم المعلومات، مرجع سابق، صـ39171-172)

  .01صـ (،2223دار شتات للنشر والبرمجيات،  :مصر)المستشار د.عبدالفتاح بيومي حجازي، اإلثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، ( 02)

  .89صـمرجع سابق،  علي المحواث الحمودي، دور مأمور الضبط القضائي في مواجهة جرائم المعلومات،أ.محمد ( 01)
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ومن ثم يتعذر إن لم يكن من المستحيل  أثرءه أي فهي غير مرئية ويمكن للمجرم أن يطمس دليل جريمته وال يترك ورا 

مالحقته أو كشف هويته، على خالف الجريمة التقليدية الدليل يكون فيها مرئي، من ذلك السالح في جريمة القتل أو 

 42الضرب وبالتالي يستطيع مأموري الضبط القضائي رؤيته ومالحقة الجاني.

ثة ت واكب األساليب والتقنيات المستحدمارات العربية المتحدة وغيرها من دول العالم ولكن مع تطور العلم والتقنيات فإن دولة اإل

 ذا ماإعن الجريمة  القضائي التحريمأمور الضبط  إلرتكاب هذا النوع من اإلجرام، فنجد بأنها تتبع طرق يستطيع من خاللها

 :43وهي مايليوقعت عبر وسائل تقنية المعلومات 

هي عبارة عن إجراءات يقوم بها مأمور الضبط القضائي عن طريق وسيلة تقنية المعلومات بغية التحري اإللكتروني:  -7

الحصول على معلومات أو بيانات تعريفية عن األشخاص، ومأمور الضبط القضائي له السلطة في اختيار الوسيلة 

 .سائل أن تكون مشروعةولكن يشترط في هذه الوواألدلة المناسبة التي من خاللها يستطيع جمع المعلومات 

طلب التي صانها الدستور، لذا يت األفرادالمراقبة اإللكترونية: هذا اإلجراء يعتبر من اإلجراءات التي تتعدى خصوصية  -2

 مثالً في حال مراقبة البريد اإللكتروني قبل مباشرة المراقبة، اإلختصاصمن جهة  من مأمور الضبط القضائي أخذ اإلذن

 الخاص بمرتكب الجريمة.

لقي مركز شرطة الكترونية معنية بت شرطة دبي تم استحداثالقيادة العامة لوفي دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحديداً في 

في الجرائم الواقعة عبر وسائل تقنية المعلومات، كما ويقوم هذا المركز بالتحري عن الجناة الكترونياً  والشكاوىالبالغات 

 44ل وجود شرطة الكترونية في مختلف مواقع التواصل اإلجتماعي.من خال

ولكن مع ذلك توجد بعض الصعوبات التي تعيق دور مأمور الضبط القضائي في هذه المرحلة خاصةً إذا قام بالتحري عن 

خبرة الفنية ة الويعود السبب في رأينا قلمرتكب الجريمة ولم يستطع الحصول على أي أثر أو بيانات تعريفية عن الجاني، 

حيث أن مأمور الضبط القضائي ليس لديه الخبرة الكافية في هذا المجال وال يتطلب منه  والتقنية في مجال تقنية المعلومات

ذلك، فالبد من توافر الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال لمساعدة الجهات المختصة في الكشف عن مثل 

في هذا المجال لها دور كبير في التوصل إلى الجاني مهما بلغ من معدل الذكاء واستطاع محو أثر الخبرة هذه الجرائم، ف

 الجريمة.

 وبالتالي يصعب في بعض األحيان الوصول وفي جريمة السب والقذف يصعب تحديد هوية الجاني إذا كان خارج إقليم الدولة

 .استخدم في ارتكابه للجريمة حسابات وهمية ال تعود إليه في حال أو إلى قاعدة البيانات التعريفية،

وفي الوقت الحالي ومع تطور األجهزة المستخدمة إلستخدام وسائل تقنيات المعلومات وأيضاً إلمام األفراد بحقوقهم في 

لومات ية المعالمطالبة القضائية في حال وقعت جريمة بحقهم مثل جريمة القذف والسب ووعيهم بقانون مكافحة جرائم تقن

 وما قد يترتب عليها من أثر إذا وقعت الجريمة، فأصبح المجتمع ال يتهاون أبداً في مسألة اإلحتفاظ باألدلة، 

                                                           
 188صـ المستشار د.خالد محمد كدفور، جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية، المرجع السابق،( 02)

  171،  172( المرجع السابق، صـ07)

(00 )www.dubaipolice.gov.ae 2222-22-13، موقع شرطة دبي اإللكترونية، تاريخ آخر زيارة للموقع  
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لديه خاصية اإلحتفاظ مثالً إذا قام أحد األشخاص بسب أو قذف اآلخر عبر أحد مواقع التواصل اإلجتماعي فإن هذا األخير  

وبالتالي أصبحت مسألة إثبات هذه الجريمة سهلة إلى حٍد، ومع برامج التوعوية التي تقوم  بكافة المراسالت التي تمت بينهما

بها السلطات المختصة بالدولة أصبح األشخاص حذرين في التعبير عن آراءهم عبر منصات التواصل اإلجتماعي خشيةً من 

 الوقوع في الجريمة وبالتالي المسائلة القانونية.

 

 المطلب الثالث

 نيابة العامة في مرحلة ندب الخبراءدور ال

 

ذكرنا في المطلب السابق بأن أحد المعوقات التي يمكننا مواجهتنا في التصدي لهذا النوع من الجرائم والتي تعيق دور مأموري 

قنية تالضبط القضائي في مرحلة التحري والبحث عن الجريمة لكشف هوية الجاني هي قلة الخبرة الفنية والتقنية في مجال 

المعلومات حيث أن مأمور الضبط القضائي ليس لديه الخبرة الكافية في هذا المجال وال يتطلب منه ذلك، فالبد من توافر 

الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال لمساعدة الجهات المختصة في الكشف عن مثل هذه الجرائم، فالخبرة 

 وصل إلى الجاني مهما بلغ من معدل الذكاء واستطاع محو أثر الجريمة.في هذا المجال لها دور كبير في الت

وسيلة المستخدمة ال تي تقوم بها النيابة العامة ويعود السبب في ذلك أنندب الخبراء يعتبر من أهم إجراءات التحقيق اإلبتدائي اللذا 

لمحقق بنفسه الفصل يستطيع ا فالمسائل الفنية والتقنية ختصين بالتتطلب اإلستعانة بالخبراء المهذا النوع من الجرائم في ارتكاب 

 في الموضوع لقلة وعيه وإلمامه في هذا المجال.

مجال التكنولوجيا، وغالباً مايتم اإلستعانة في مثل هذه الجرائم  ودراية فيأن يتم اإلستعانة بأشخاص لهم علم ويقصد بالخبرة: 

 بالمختبر الجنائي.

ها ت قدم مساعدة جوهرية للسلطات القضائية والمختصة بالدعوى الجزائية، وبدون الخبرة خاصة ً في وتكمن أهمية الخبرة في أن

المسائل التقنية التي قد ال يفقه فيها مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة يتعذر الوصول إلى الحقيقة، فالخبير المختص في 

ية على الحقائق العلمية والفنية في القضية لما يتميز به هذا الخبير من علم هذا المجال هو قادر على كشف جوانب الحقيقة المبن

جرائم المرتكبة بإستخدام وسائل تقنية الودراية وإلمام، كما أن الخبرة تلعب دوراً هاماً ال يمكن تجاهله أو اإلستغناء عنه في 

حالة معرفة طريقة عمل هذه الجرائم المستحدثة ألنه يتطلب في هذه ال المعلومات منها جريمة القذف والسب موضوع البحث

وبالتالي حاجتنا إلى درجة عالية من الخبرة الفنية والتقنية التي ال تتوفر في األشخاص العاديين وال يتطلب القانون منهم، األمر 

 45وضة أمامه.ي القضية المعرالذي جعل المشرع إلى أن منح القاضي السلطة التقديرية في اإلستعانة بالخبراء لي بني عليها حكمه ف

                                                           
بشأن قانون مكافحة  2212( لسنة 8المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم ) ميثاء اسحاق،  ( 08)

 .15مرجع سابق، صـ جرائم تقنية المعلومات،
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مرحلة التحري عن الجريمة والبحث عنها، يقوم مأموري الضبط القضائي بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة اإلنتهاء من بعد ف 

 لكشفا  يتمكن مأموري الضبط القضائيفي حال لم وإلبتدائي من استجواب المجني عليه، والتي بدورها تقوم بإجراءات التحقيق ا

 :46لعدة أسباب منها الجاني هويةعن 

كان مرتكب  ، أو إنال يعود إليه التعريفية إن كان قد استخدم حساباً وهمياً  هالوصول إلى بيانات معرفة الفاعل لعدم صعوبة -7

 مة.إقليم الدولة، أو لصعوبة إثبات الجري خارجيقيم الجريمة 

قد قام بقذفه أو سبّه عبر موقع اإلنترنت وبعد التحقيقات تبين عدم صحة الوقائع كأن يدعي المجني عليه بأن شخصاً ما  -2

 عدم حدوث ذلك.

 عدم كفاية األدلة. -3

ة الدعوى لألسباب المذكورة أعاله، وهذا اإلجراء أيضاً تقوم بإستصدار أمر بأال وجه إلقام في هذه الحالة تقوم النيابة العامة

 بصورتها التقليدية.بإتباعه النيابة العامة في حال وقعت الجريمة 

وتبين لهم صحة الوقائع وكانت األدلة كافية وواضحة وتشير  الجاني إذا تمكن مأموري الضبط القضائي التعرف على هويةأما 

ضية، مالبسات الق بغرض معرفة إلستجوابه الجانييتم إصدار أمر إلستدعاء  إلى وجود جريمة القذف والسب فإنه في هذه الحالة

إذا اقتضى التحقيق ( من قانون اإلجراءات الجزائية: "86الخبير لإلستعانة به في هذا المجال وفقاً لنص المادة ) ندبكما تقوم ب

إلثبات حالة من الحاالت كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن  اإلستعانة بطيب أو غيره من الخبراء

 ".المهمة التي يكلّف بها

مازلنا نعاني من قصور من ناحية قلة الكوادر إال أننا رغم الجهود المبذولة في مكافحة جرائم تقنية المعلومات  هى بأنولكننا نر

 إفالت الجناة من العقاب.إلى ، والذي يؤدي في الكثير من الحاالت والتقني في هذا المجال الفني المتخصصة والمؤهلة

بما يتماشى مع التطورات والمستجدات التي تطرأ في عالم التكنولوجيا  البشريةل الكوادرالبد من تأهيأنه وإننا نرى في هذا الصدد 

التي ت سهل مهام الجهات التنفيذية كالشرطة والقضائية كالنيابة العامة إلى جانب استحداث مختبرات تتوفر فيها المعدات الالزمة 

ة الدليل الذي تم تدميره بواسطته ليتم محاسبته قانونياً عن األفعال د، واستعاعملية الكشف عن هوية الجاني أينما كان والمحاكم في

 ضرار لحقت بالمجني عليه والمجتمع.التي قام بإرتكابه وماقد سببه هذا األخير من أ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .018( د. خالد حسين عبدالتواب، جرائم القذف والسب العلني عبر األنترنت، مرجع سابق، صـ01)
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 المطلب الرابع

 المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الواقعة عبر وسائل تقنية المعلومات

 

وماهي المحكمة المختصة بالنظر في هذه النوع من المحلي لقد أثارت الجرائم اإللكترونية كغيرها من الجرائم مسألة اإلختصاص 

الجرائم، وكما نعلم بأن الجرائم اإللكترونية منها جريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات ت عد من الجرائم عابرة الحدود 

خارج أقليم الدولة، ففي مثل هذه الحاالت من هي المحكمة المختصة في النظر في هذه الدعوى  فهي قد ت رتكب من شخص

 الجزائية؟

: "إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن األدلة على المتهم ( من قانون اإلجراءات الجزائية721وفقاً لنص المادة )

 لطةسن المشرع أعطى النيابة العامة فنرى في المادة آنفة الذكر بأ، ية المختصة بنظرها."كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائ

إلى المحكمة المختصة متى ما كانت الواقعة المعروضة أمامها تشكل جنحة أو مخالفة وبعد التأكد بأن  إحالة الدعوى الجزائية

 األدلة على الجاني كافية.

، نرى بأن المشرع حسم مسألة اإلختصاص المحلي حيث نصت المادة راءات الجزائيةاإلج ( من قانون742وفي المادة رقم )

فإن المحكمة المختصة إذا وقعت الجريمة في دبي بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة"، أي  : "يتعين اإلختصاصصراحةً على

 بالنظر في الواقعة هي محاكم دبي.

 ريمة خارج أقليم الدولة، فما هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى؟ولكن نجد إشكالية في هذه المادة متى ماوقعت الج

( من قانون اإلجراءات الجزائية: "إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها 744ويتضح لنا في المادة رقم )

. صحيح أن المشرع اإلماراتي قد حسم أحكام القانون الوطني ت رفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمة"

الموضوع ولكن البد من وجود جهود دولية وتعاون دولي مستمر في مسألة تسليم المجرمين ألن كل دولة لها قواعدها الخاصة 

 بها في هذا الشأن.

( 76بعد الرجوع لألحكام العامة في قانون العقوبات، يمكننا اإلستئناس بمبدأ إقليمية العقوبة والتي نص عليها المشرع في المادة )و

من القانون المشار إليه: " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل 

ذا وقع فيها إا بما في ذلك المياه اإلقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعد الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة مكان يخضع لسيادته

 فعل من األفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها".

 إقليم الدولة، يمكن لمحاكم الدولة النظر فيها وذلكيرى الباحث بأنه متى ما تحققت نتيجة الجريمة المرتكبة وإن وقعت في خارج 

طبقاً لهذا المبدأ، والجرائم المرتكبة عبر وسائل تقنية المعلومات جرائم ذات طابع خطير وتتحقق نتيجتها بشكل سريع نظراً لتطور 

ة في جريمة اتية، فالنتيجة المتحققاألداة المستخدمة إلرتكاب الجريمة عالوة على ذلك فإنها ت رتكب في عالم افتراضي وشبكة معلوم

القذف والسب هي إساءة سمعة المجني عليه واإلعتداء على شرفه واعتباره، فمتى ماتحققت النتيجة في إقليم الدولة فإن محاكم 

 هذه األخيرة مختصة بالنظر فيها.
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: قانون اإلجراءات الجزائية( من 743ن المشرع قد نص في المادة رقم )أما بشأن الشروع في ارتكاب جريمة القذف والسب، فإ 

"في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ..."، وكما هو معلوم وفقاً للقواعد 

ل، وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العامة لمعاقبة الجريمة على الشروع فيها البد من وجود نص خاص يجّرم هذا الفع

 .( من ذات القانون41في المادة رقم ) م عاقب المشرع على الشروع فيها2172( لسنة 5رقم )

فدولة اإلمارات حسمت مسألة اإلختصاص، فمتى ماوقعت الجريمة في إقليم الدولة فإن النيابة العامة ت حيل الواقعة إلى المحكمة 

هذه  ظر فيفيها، واذا وقعت الجريمة خارج إقليم الدولة، أيضاً حسم المشرع هذه المسألة بإحالة اختصاص النالمختصة بالنظر 

الوقائع محكمة العاصمة، ولكن يرى  الباحث بضرورة إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية وخاصةً قانون اإلجراءات 

متى ماوقعت بإستخدام وسائل تقنية المعلومات وكذلك إجراءات التحقيق  الجزائية فيما يتعلق بمسألة التحري والبحث عن الجريمة

 من سماع شهادة الشهود وندب الخبراء وغيرها من اإلجراءات لتتالئم مع التطورات والمستجدات في عالم اإلجرام.

 

 الخاتمة:

ال لذي االسب عبر وسائل تقنية المعلومات والقذف و جريمةي هذا بعنوان بحثكتابة تعالى على توفيقه إلى أن انتهيت من  هللالحمد

 أن يعتريه النقص والخلل. شك

أسرررد النتائج التي خلصررت إليها من خالل كتابتي لهذا البحث وإلى التوصرريات التي أرى بكل تواضررع األخذ بها لمواكبة  وأوّد أن

ت ارتكاب هذا النوع من الجرائم في المسررررررتجردات في عرالم الجريمرة المسررررررتحدثة وباألخص الجريمة اإللكترونية لخفض معدال

 مجتمعاتنا.

احب صالمعلومات أو الشبكة المعلوماتية، وبإستخدام وسائل تقنية  الجرائم التي ت رتكبالجريمة اإللكترونية هي كما عرفنا فإن 

ة مبتكر، فظهرت تقنيات وخاصةً قانون اإلجراءات الجزائية الجنائي في القانونتحديات جديدة  هذا النوع من الجرائمظهور 

بكل سهولة وتؤدي إلى أضرار مادية ومعنوية كبيرة لما  منها القذف والسبإرتكاب جرائم الكترونية  في تساهمحديثة  ووسائل

الجرائم التي هذا النوع من جهة لموا وخاص المشرع اإلماراتي تشريع جديد، لذا سّن لها من أثر سلبي كبير على المجتمع

 .ئل تقنية المعلوماتترتكب عبر وسا

إن جريمتي القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات انتشرت بصورة كبيرة نظراً لتطور التقنيات المستخدمة إلرتكاب 

الجريمة وهذا ما يميزها عن جريمتي القذف والسب التقليدية، وبالتالي تؤدي إلى معضالت كبيرة في إجراءات التحقيق وإثبات 

ولة إتالف األدلة من قبل الجناة باإلضافة إلى عدم وجود كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة في هذا المجال، لذا الجريمة نظراً لسه

معلوماتية أو أحدى وسائل متى ما ارتكبت جريمة القذف والسب بواسطة شبكة  في العقوبةالمشرع اإلماراتي شدد نرى بإن 

مائتين وخمسين ألف درهم أو أحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب أنه عاقب تقنية المعلومات إلى الحبس والغرامة التي ال تقل عن 

 خطورة اإلجرام في هذه الحالة وما قد السبب في ذلك إلى ، ويعودعلى الشروع فيها وأمر باإلبعاد الوجوبي بعد تنفيذ العقوبة

 تسببه من أضرار ألعراض الناس في المجتمع.
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 التوصيات: 

 احث بما يلي:بناًء على ماتقدم يوصي الب

وجود قصور تشريعي في الجانب اإلجرائي حيث أن القواعد اإلجرائية التقليدية قد تعرقل سير إجراءات الدعوى  -7

الجزائية في مثل هذه الجرائم في بعض األحيان، لذا البد من تعديل النصوص القانونية في قانون اإلجراءات الجزائية 

 جريمة المستحدثة.لتواكب التطورات والمستجدات في عالم ال

سن نصوص إجرائية لمتابعة هذا النوع من الجرائم مثل نصوص تتعلق بمجال التفتيش اإللكتروني وحفظ األدلة  -2

الكترونياً وضرورة الفصل في مسألة اإلختصاص فهذه الجرائم ت عد جرائم عابرة للحدود فالبد من فصل مسألة 

 اإلختصاص فيها.

المتعلقة بالجرائم اإللكترونية وذلك للتوصل إلى أحدث الطرق واألساليب للتوصل إلى هذا ت دراسة ومتابعة المستجدا -3

 النوع من الجرائم في زمٍن قصير.

توعية مستخدمي الشبكة المعلوماتية بحقوق وواجبات وضوابط اإلستخدام األمثل لهذه الشبكة بالشكل الذي يحفظ  -4

 طريق وسائل اإلعالم.للمجتمع عاداته وتقاليده وأمنه واستقراره عن 

 النظر في مسألة وجوبية اإلبعاد في مثل هذه الجرائم وجعلها جوازية ترجع لسلطة القاضي التقديرية.إعادة  -5

 .وتسليمهم التعاون المستمر بين الدول لمالحقة الجناة الذين يقومون بإرتكاب الجريمة خارج إقليم الدولة -6

فور وقوع الجريمة واإلبالغ عنها حتى ال الكشف عن هوية الجاني التوصل إلى أساليب حديثة ومبتكرة تمّكن من  -1

 يتمّكن الجاني من طمس معالم الجريمة ومحو آثارها.

يق لتسهيل إجراءات التحقفي مجال الجرائم اإللكترونية  وأعضاء النيابة العامة إعداد وتأهيل مأموري الضبط القضائي -9

 .إلبتدائيا

تأهيل الخبراء في مجال التكنولوجيا الحديثة واستحداث مراكز مهيّئة بالمعدات واألجهزة الالزمة التي تمّكنهم من  -8

 الكشف عن الجريمة ومعرفة فاعلها.
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 قائمة المراجع:

 أوالً: القوانين

 بإصدار قانون العقوبات وتعديالته. 7891( لسنة 3قانون اتحادي رقم ) -7

 بإصدارقانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته. 7882( لسنة 35اتحادي رقم ) قانون -2

 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 2172( لسنة 5المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -3

 ثانياً: المراجع العربية:

 .الثانيةالطبعة  اهرة،الق ،دار النهضة العربية ،جرائم اإلعتداء على األشخاص، 7813د.حسنين ابراهيم،  صالح عبيد، -4

 .اإلسكندرية منشأة المعارف، ،شرح قانون العقوبات، 7887د.عبدالحميد، الشواربي،  -5

 ، مكتبة الشارقة،الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات اإلماراتي، 2118د.ممدوح خليل،  البحر، -6

 األولى.بعة طال ،الشارقة

 بعةطبيروت، ال، منشورات الحلبي، القذف والسب عبر القنوات الفضائيةجرائم ، 2172سالم روضان، الموسوي،  -1

 األولى.

، دار الثقافة، عمان ،جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية، 2175عادل عزام سقف، الحيط،  -9

 الثانية.الطبعة 

عمان، الطبعة دار الثقافة للنشر،  ،لمعلوماتيةجرائم الحاسوب واإلنترنت الجريمة ا، 2177محمد أمين، الشوابكة،  -8

 الرابعة.

 .األولى الطبعة، الجرائم الواقعة على السمعة، 2174محمد سالم،  الزعابي، -71

شرح قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم ، 2174-2173أ. د. خالد موسى،  التوني، -77

 .األولىدبي، الطبعة اكاديمية شرطة دبي، ، الخاص

، بيةدار النهضة العر، الجرائم الناشئة عن اإلستخدام غير المشروع لشبكة اإلنترنتالمستشار محمد عبيد،  الكعبي، -72

 .القاهرة

، الطبعة ضائي في مواجهة جرائم المعلوماتدور مأمور الضبط الق، 2118أ. محمد علي محواث،  الحمودي، -73

 .ألولىا

ي، ، دبدار الغرير ،اإلنترنت والتجارة اإللكترونيةجرائم الكمبيوتر والمستشار/د. خالد محمد، كدفور المهيري،   -74

 الثانية.بعة طال

 الثانية. الطبعة ،، دار الثقافة، عمانالجريمة المعلوماتية، 2171نهال عبدالقادر،  المومني، -75
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، كلية الحقوق، جامعة عين "عبر األنترنترائم القذف والسب العلني جد.خالد حسين، رسالة دكتوراه " عبدالتواب،  -76 

 شمس.

المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف ، رسالة ماجستير " 2179ميثاء إسحاق عبدالرحيم،  الشيباني، -71

كلية القانون، ، "بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2172( لسنة 5بالوسائل اإللكترونية طبقاً للمرسوم رقم )
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 الفهرس:

 3-2 ملخص البحث

 6-4 المقدمة

 عبر وسائل تقنية المعلوماتالقذف والسب في  لجريمةالجانب الموضوعي المبحث األول: 
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 71-9 لجريمة القذف والسب الركن الماديالمطلب األول: 

 72-77 لجريمة القذف والسب الركن المعنويالمطلب الثاني: 

 73 ركن العالنية ومدى تحققها عبر وسائل تقنية المعلومات: الثالثالمطلب 

جرائم م لمكافحة 2172( لسنة 5المطلب الرابع: العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب وفقاً لقانون رقم )

 تقنية المعلومات اإلماراتي

74-75 

 عبر وسائل تقنية المعلوماتالقذف والسب  لجريمة الجانب اإلجرائي: الثانيالمبحث 
76 

 79-71 مرحلة رفع الدعوى الجزائية )الشكوى(المطلب األول: 
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ات استخدام التعلم عن بعد من وجهة نظر معلمي الرياضيات في قصبة اربد التابعة قيمع

 لوزارة التربية والتعليم األردنية

Barriers to using distance learning from the viewpoint of mathematics 

teachers in the Irbid Kasbah of the Jordanian Ministry of Education  

 هاجم يوسف الخطيب/  الباحث

المتحدة العربية اإلمارات- والتعليم التربية وزارة في معلم الرياضيات، تدريس أساليب ماجستير  

Email: hajimna@yahoo.com 

 

 الملخص 

ير غفي ظل التطورات الحاصلة في العالم أجمع وبفعل فايروس صغير ال يرى في العين المجردة  فقد      

،  وليس ذلك فقط بل لهم  كانوا يقوموا بها بشكل يوميالعالم ، أذ اجبر الماليين على ترك أعما سيكولوجية

، فأصبح من ى الى حظر التجول والحجر المنزلي، وادي منازلهم واالنطواء على انفسهماجبرهم على االلتزام ف

من  ت البدبعض االنتقادات فكان يواجه، رغم أنه عن بعد الوسيلة الوحيدة للتعلم الضروري أن يكون التعلم

ية على تحسين العملية التعليم عملال ،هذا النوع من التعليم تواجه، لتذليل العقبات التي دراستها من عدة نواحي

 .ليم  المبنية على التعليم عن بعدوادارة التععلمية والت  

ماهي المعوقات  اساسيا:عطاء الحلول وقد طرحت سؤال إو تواجهه،المشاكل التي  ودراسةمحور  باتخاذفقمت 

لهاشمية، الوزارة التربية والتعليم المملكة االردنية  اربد التابعة مديرية قصبةالتي واجهت مدرسي الرياضيات في 

اذار  51من  اعتباروانتشار فايروس كورونا  اربد،قصبة  \معلما في المدارس االردنية  82تكونت العينة من  أذ

 البسيطة.بالعينة العشوائية  اختيارهمحيث تم  ،8282

 عد،بوباالعتماد على ما توصلت الية الدراسة خرجت بأنه يجب توفير االدوات واالجهزة المناسبة في التعلم عن  

والطالب على استخدام البرمجيات وتوفير البنية التحتية للتعلم عن بعد لحث المعلمين والطالب  المعلمين وتدريب

 الرياضيات.توفير اجهزة مساندة لمعلمي  الرياضيات،على التعلم، وايضا توفير برمجيات لمحاكاة مادة 

 .ن بعدالرياضيات ع التربية،وزارة  التعلم،ت ايقمع الرياضيات،معلمي  بعد،التعليم عن  :المفتاحيةالكلمات  

http://www.ajrsp.com/
mailto:hajimna@yahoo.com


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                    125  

ISSN: 2706-6495 

  

 

Barriers to using distance learning from the viewpoint of mathematics 

teachers in the Irbid Kasbah of the Jordanian Ministry of Education 

 

Abstract 

A small virus that could not be seen by the eyes of a mere person managed to change 

the psychology of the world in all fields. Millions of people, but billions, were forced 

to leave things they were doing on a daily basis, and not only that. It is necessary that 

distance learning be the only means of learning despite facing some criticism, so it 

had to be studied in several aspects, in order to use it in order to improve the 

educational and learning process and education management, and we had to overcome 

all obstacles facing distance learning 

So I took an axis and studied the problems facing it and gave solutions, and I posed a 

basic question: What are the obstacles that teachers of mathematics faced in the Irbid 

Kasbah Directorate affiliated to the Ministry of Education of the Hashemite Kingdom 

of Jordan 

Where the sample consisted of 28 teachers in the Jordanian schools \ The Irbid 

Kasbah during school breakdowns and the spread of Corona virus as of March 15, 

2020. Depending on what the study mechanism reached, I came out that the 

appropriate tools and devices in distance learning should be provided to train teachers 

and students on using software to provide the infrastructure for learning Distance to 

urge teachers and students to learn. 

Keywords: Distance education, mathematics teachers, learning disabilities, the 

Ministry of Education, distance mathematics. 
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 : المقدمة 

جية سكيولوفي ذروة أنتشار جائحة كورونا ، وانتشار الفايروس الذي اليرى في العين المجردة ، تغيرت ال    

في شتى المجاالت فقد اجبر ماليين الناس على ترك أمور أعتادوا على ادائها  يوميا ، وليس ذلك فقط بل العالمية، 

 .اجبرهم على االلتزام في منازلهم واالنطواء على انفسهم  

وقد تغيرت االديولوجيات الحكومية والبشرية على امتداد القارات ، واصبح التركيز على المحافظة على     

م غض النظر عن النشاطات االقتصادية والتعليمية والترفيهية واصبح هم الحكومات ايقاف أنتشار االنفس وت

أنه في بداية أنتشار الفايروس  كان تطلعات الحكومات والشعوب أيام ويمكن أن يزول هذا  أذالفايروس ، 

الفيروس  ، وتعود الحياة الى طبيعتها ولكن مع انتشار المرض وتفشية وانتقالة بسرعة النار في الهشيم ، ومع 

ع سفر منها واليها وحتى تمنوتمنع ال على نفسها ،عدم اكتشاف لقاح اوحتى عقار كانت بعض الدول تعمل انغالق

ففي االردن أعلنت رئاسة الوزراء تعطيل جميع القطاعات واول هذه ، الخروج من البيوت واالنطواء على الذات 

اذار  51تعليق دوام المؤسسات التعليمية أعتبارا من  ت رئاسة الوزراء ،القطاعات قطاع التعليم حيث أعلن

تباشر وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطة التعلم عن بعد من خالل الموقع ولمدة اسبوعين ،  وأعلن أنه  س 8282

االلكتروني للوزارة من االسبوع القادم وقنوات التلفزة الوطنية أعتارا من هذا االسبوع فما بقي  امام وزارة 

 التربية ومع انتشار هذا الفيروس اال اللجوء الى التعلم عن بعد .

تقوم به مؤسسه تعليميه يعمل على ايصال الماده التعليميه او التدريبيه المتعلم في اي مكان نظام التعلم عن بعد:     

 .15( ص  8221)المبار ، الموسى ،  اي وقت عن طريق وسائط اتصال متعدده

ويرى الشرهان ان التعليم عن بعد  :هو احد اساليب او تطبيقات التعليم المستمر التي تتضمن مسميات متعدده     

منها التعليم بالمراسله والتعليم مدى الحياه والتعليم الممتد والهدف من هو اتاحه الفرصه التعليميه المستمره طويله 

 (28ص  8225حياه الفرد من اجل تنميته وتعليميا عبر التعليم غير الرسمي او غير النظامي )الشرهان 

هو عملية دمج التكنولوجيا في التعليم حيث يتم الغاء الحدود الزمانية  ويرى الباحث بأن التعلم عن بعد :    

 والمكانية ويكون التعلم ذو فعالية خاصة  في الظروف االستئنائية ، ويمكن أعتبارها وسيلة تعلم مبنية على الحاجة

 . ويعمل على المحافظة على النفس والمال ،والوقت والجهد البدني ، حيث يسهل تلقي المعلومة،

والتعلم عن بعد سوف يساعد في تقديم المناهج الثقافية للمتعلمين كافة وتزويدهم بالمعرفة ومضاعفة فرص     

،  من صعوبة تعلمهم بسبب الحدود المكانية والزمنية ، ايضا سيساهم بأعداد كانوا يعانونالتعليم الشخاص ربما 

ان البد من اتخاذ التعلم عن بعد الوسيلة االستراتيجية االفراد الذين يملكون المعارف والمهارات والقدرات  فك

 .ساس في التعلم ويصبح نمط تعلم األ
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 :مشكلة الدراسة 

حيث انة البد من تعطيل المؤسسات التعليمية في المملكة االردنية الهاشمية واعالن حالة الطوارى واعالن     

وكون التعليم البد ان يستمر وال يمكن ايقافة لفترات زمنية طويلة واالستمرار التسلسل الدراسي  حظر التجول ،

ومحدودية العام الدراسي حيث االلتزام بنهاية العام الدراسي لبدء عام دراسي جديد فكان التعلم عن بعد هو الحل 

 .والتطورات  االنجع في ظل هذة الظروف

 :فقد حاولت في هذا البحث دراسة المعوقات لنقدم حلول ولنجيب على السؤال االساسي 

ة التابعة لوزارة التربية والتعليم المملك في مديرية  قصبة اربد  المعوقات التي واجهت مدرسي الرياضيات ما     

 االردنية الهاشمية 

 -عليها: وعندما قمت بهذة الدراسة اصبح لي تفرعات لالجابة 

ر توفمامعيقات التعليم عن بعد لمدرسي الرياضيات في مدارس المملكة االردنية الهاشمية من حيث  -

 والوسائل. االدوات

 . معيقات التعلم عن بعد لمدرسي الرياضيات في مدارس المملكة االردنية الهاشمية من حيث الطالب ما -

 أهداف البحث:

المملكة االردنية الهاشمية لجعل تدريس الرياضيات اكثر  سمدارتسخير العقبات امام مدرسي الرياضيات في     

دافعية وادخال عنصر التشويق لجذب االنتباة ومواكبة التطور التكنولوجي حيث أننا نعيش بمنظومة عالمية وهي 

 .تتسارع في استخدام التعليم عن بعد كعملية اساسية في التعليم 

 حدود الدراسة:

 .مدارس قصبة اربد  الحدود المكانية : -

 .في ظل تمديد تعطيل المدارس  الحدود الزمانية : -

 .معلمي مدارس قصبة اربد المملكة االردنية الهاشمية  الحدود البشرية : -

 الدراسات السابقة:

 :( 6002)حمائل وحمايل، 

القدس المفتوحة والتي تُحد من  حاولت الوقوف عند المعوقات التي واجهها المشرفون األكاديميون  جامعة    

استخدامهم لبوابة المدرسة األكاديمية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة أداة لها. وتوصلت الدراسة 

صعوبات إدارية وتقنية، وصعوبات تتعلق بالدافعية والتنمية المهنية وصعوبات فنية تواجه المشرفين  إلى وجود

ة المدرسة اإللكترونية. وتوصلت الى انة البد من استخدام المثيرات التقنية  عقد دورات وتحد من استخدامهم لبواب

وعمل خطط مبرمجة لورش عمل دورية تساعد المشرفين في التعرف إلى كل .تدريبية في مجال الحاسب االلي 

  ما هو جديد في مجال الحاسوب واإلنترنت والبوابة األكاديمية
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 : ( 6006)دراسة الزامل  

بدراسة التعليم االلكتروني عن بعد في الجامعة العربية المفتوحة ) الرياض ( والمؤسسة العامة للتعليم الفني      

والتدريس في المملكة العربية السعودية وذلك من وجهة نظر الطالب وتمكن من خال الدراسة االجابة عن عدة 

ى حاجتهم الى استاذ في اثناء التعليم عن بعد وماهية اسئلة ومنها ما مدى قدرة الطالب على التعلم الذاتي ومد

طالب وطالبة بمراعاة االختالفات في الجنس  822المعوقات للتعليم االكتروني ، وقد استخدم الباحث في العينة 

  قام الباحثوالخبرة السابقة والتخصص 

 : (6002الرويلي )

مصادر التعلم والتعليم ومن وجهة نظر طرفين رئيسين  في مركز االنترنت،بدراسة استخدام شبكة قام الرويلي    

 82 العينة الدراسة من السعودية، تكونتفي التعلم والتعليم وهما الطالب والمعلم في الرياض المملكة العربية 

أن معوقات االستخدام لالنترنت هو زيادة عدد الحصص الدراسية  دراستهوقد اظهرت  طالبا، 522ومعلم 

 .االجهزة التي تحوي انترنتللمعلمين وقلة 

 هـ( 3262دراسة الزهراني )

 استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية على التحصيل الدراسي  -5وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر:     

 تدريس مقرر تقنيات التعليم باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية على اتجاهات طالب كلية المعلمين  -8

بتحديد مجتمع الدراسة بطالب مقرر تقنيات التعليم بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية، وقد قام الباحث  -3

طالبا، حيث تم تقسيم هذه العينة عشوائيا إلى  33واختار منهم بطريقة عشوائية عينة الدراسة، والتي تكونت من 

 ج كان من أهمها:مجموعتين: ضابطة وتجريبية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ

( في متوسطات التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم 2021ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى ) -

 تقليدية.القة بين المجموعة التي درست باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية، والمجموعة التي درست بالطري

 ات التعليم ودراسته باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية.توجد عالقة إيجابية في االتجاه نحو مقرر تقني -

وتعتبر هذه الدراسة أقرب الدراسات العربية لموضوع الدراسة الحالية، إال أنها استخدمت صفحات الشبكة العالمية 

صوت لللمعلومات دون استخدام التقنيات األخرى والمتمثلة في الفصول االفتراضية التزامنية، والتحاور المباشر با

والصورة، والفاعلية مع الطالب بوجود اسم مستخدم وكلمة مرور لكل طالب، وإجراء وتصحيح التمارين والواجبات 

المنزلية إلكترونيا، ومتابعة دخول الطالب وتنقلهم عبر الوحدات الدراسية إلكترونيا إضافة إلى منتديات الحوار 

لم إلكترونيا وإنشاء مجموعات طالبية فيما بينها. كما أن ومتابعة إرسال البحوث والمشاريع بين الطالب والمع

 الدراسة الحالية استخدمت في ذلك برامج عالية لتدريس مقرر تقنيات التعليم واالتصال وهما:

 (.Room Talkالفصول االفتراضية التزامنية باستخدام برنامج )-5

 (.WebCTالفصول االفتراضية غير التزامنية باستخدام برنامج )-6
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 ،Campos( ، 6002دراسة كامبوس )   

التي استهدفت تقصي العالقة بين نوعي الجهد المبذول من قبل الكالب في التعليم عن بعد، وتقديراتهم في     

 التحصيل المعرفي واإلعداد المهني المرتبط بتكنولوجيا المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :

أنه توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين تصورات الطالب المعرفية للبيئة وتقديراتهم في تكنولوجيا المعلومات، 

واالعداد المهني وأكدت على ضرورة تطوير برامج التعليم عن بعد من خالل التطور األكاديمي والشخصي 

 بعد. والمهني، وتحديد القدرات من جانب الطالب أمر مهم للتعليم عن

 

 Fletcher( ، 6003دراسة فلتشلر ) 

التي استهدفت معرفة مدى استخدام التعلم االلكتروني في مجال التعلم عن بعد، وتوصلت الدراسة إلى بعض أدوات 

ائل، وهي الكتاب االلكتروني، إعداد البرامج مع توفير البد التعليم االلكتروني التي تعد طرقا لتنفيذه داخل الجامعة :

 البريد االلكتروني والهاتف وأكدت على ضرورة استخدام هذه الوسائط في التعليم والتعلم.

 Cahill (6009  ) دراسة  

هدفت إلى التعرف على الحوافز والمعيقات التي تشجع أو تعيق أعضاء الهيئة التدريسية من تبني نظام التعليم     

) عضو هيئة تدريس يعملون في كلية التربية في جامعة سانت  28عن بعد وقد تكونت عينة الدراسة من ( 

أن أهم الحوافز هي: التواصل بين الطلبة، أسفرت نتائج الدراسة عن  ثوماس في الواليات المتحدة األمريكية. وقد

من قبل الزمالء  وسهولة الوصول إلى المواد المتعلقة بالمساق اإللكتروني، المكافآت المادية، والتشجيع

واإلداريين، أما أهم المعيقات فكانت: الوقت الطويل الذي يتطلبه التعلم  اإللكتروني وعدم احتسابه للترقية، عدم 

، والعبء التدريسي الثقيل المطلوب من عضو هيئة توفير المكافآت   س.التدريالمادية لمنيقوم بهذا التعلم 

 

 :مجتمع الدراسة

من معلمي مدارس الذكور مديرية تعليم قصبة اربد في وزارة التربية والتعليم المملكة  82تم اخذ عينة      

فايروس كورونا حيث اختيرت العينة بطريقة العشوائية  انتشاراالردنية الهاشمية في ظل تعطيل المدارس بسبب 

  المستقل.( المتغير 5البسيطة ويبين الجدول )

 توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة (3الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة 

 %29 33 سنوات 30 أقل من

 %20 30 سنة 60- 33من 

 %62 7 سنة 60من  أكثر

 %300 62 المجموع
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 الدراسة:منهج 

تم اتباع المنهج الوصفي ، المبني على أجراء تحليل احصائي الخراج النتائج ب صورتها النهائية ادوات     

الدراسة تم اعتماد االساسيات الواجب توفرها في االبحاث المحكمة وعلى هذا االساس بنيت االستبانة االلكترونية 

 .ةفقر51حيث تكونت من 

  وثباتها:صدق االداة 

عرضت اداة الدراسة على مختصين واوصوا بصالحيتها وتم التعديل عليها من أهل االختصاص مع االخذ      

واخرجت االستبانة بصورة نهائية ، وقد تم استخدام معادلة كروبناخ الفا الستخراج الثبات  ببعض المالحظات ،

 .وهي نسبة تؤكد فعالية االداة  %22وبلغت النسبة 

 

 االحصائية:المعالجة 

حساب النسب  وتم SPSS)االجتماعية )للعلو  بعد جمع البيانات تم معالجتها باستخدام البرنامج االحصائي    

، واختبار تحليل التباين اخ الفا نب ومعادلة كرو   (t-Test)، واختبارالموزونةالمئوية والمتوسطات الحسابية 

 .األحادي  

ل لالستبانة وهي معيقات التعلم عن بعد لمدرسي الرياضيات قصبة اربد واال االستبانة المحورحيث افضت نتائج 

 االردنية.في وزارة التربية والتعليم 

 الرياضية.توفر االدوات والوسائل المناسبة والقدرة على استخدام البرامج من حيث  -

عد ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة ترتيبا تصاعديا لمعوقات التعلم عن (:8جدول ) -

 االردنية.من وجهة نظر مدرسي الرياضيات قصبة اربد وزارة التربية والتعليم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المجال  الرقم الرقم

 معيقات تتعلق باالدوات 8 5

 والوسائل

3081 5032 

 5022 3022 معيقات تتعلق بالطالب  5 8

 5082 3012 الدرجة الكلية
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 ( يتبن أن معوقات التعلم عن بعد من وجهة نظر مدرسي الرياضيات في  مدارس قصبة اربد8من الجدول )      

تبن بأن يالتابعة لوزارة التربية والتعليم االردنية ،  في ظل التعطل عن المدرسة بسبب انتشار فايروس كورونا 

ي حصلت والت، ذات متوسط حسابي أعلى من المستوى  المقبول تربويا،  بالطالب  معيقات التعليم التي تتعلق

أن المتوسط الحسابي ، والمعيقات التي تتعلق ثم يله معيقات تتعلق بالطالب حيث ( 3022على متوسط حسابي )

النتائج وهو ايضا أعلى من المستوى المقبول تربويا . 3081كان المتوسط الحسابي لها هو باالدوات والوسائل 

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتعلقة باالدوات والوسائل واستخدام البرامج الرياضية

 دوات والوسائل واستخدام البرامج الرياضية في تمكين الطالب للتعلم عن بعد في ظل الظروف السائدةلدور اال، 

 . التالي( 3)الجدول  ي كما سوف يتم توضيحة ف

ي فالمتعلقة باالدوات  التعليم عن بعد  لمعيقات ( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2جدول رقم )

 مدارس قصبة اربد وزارة التربية والتعليم المملكة االردنية الهاشمية في ظل أنتشار فايروس كورونا 

المتوسط  الفقرة  الرتبة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 5058 3088  عدم اتساق بين التعلم عن بعد ومادة الرياضيات 5

 5032 3082 البعد عن شبكة االنترنت وعدم وجود خدمة 8

 5011 8028 عدم استخدام برامج المحاكاة في الرياضيات مثل االحتماالت 3

 5052 3022  عدم استخدام جهاز لوحي يساعد في كتابة على الشاشة 3

 5081 3058 عدم وجود مركز تأهيل  1

عدم المعرفة الكاملة في استخدام البارمج االساسية في جهاز  2

 الحاسوب 

3022 5085 

 5035 3022 عدم التدريب على استخدام برنامج التعلم عن بعد  2

 5052 8022 عدم توفر مكتبة الكترونية لمساعدة المعلم في الشرح 2

 5032 3023 عدم توفر الصيانة لالجهزة االلكترونية  2

 5085 3035 عدم توفر دعم فني في مديرية قصبة اربد 52

 5015 3025 تكنولوجية ومعرفية في التعلم عن بعد وجود مالكات 55

 5082 3015 عدم التدرب من قبل الطالب على برامج الرياضيات سابقا 58

 5082 3028 ضعف البنية االساسية لنظم االتصاالت 53

 5083 8028 عدم توفر برامج رياضية تعوض وجود المعلم في الصف 53

 5012 8035 عدم توفر اجهزة لوحية او اجهزة حاسب واجهزة خلوية  51

 5032 3081 الكلية
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( أن معوقات التعليم عن بعد في مدارس قصبة اربد في وزارة التربية والتعليم االردنية 3يتضح من الجدول )     

بسبب انتشار فايروس كورونا من وجهة نظر معلمي قصبة اربد واجابتهم على الفقرات  المدارس،خالل تعطل 

حيث تين أن المعيقات كانت مرتفعة حيث أن  الرياضية،االدوات والوسائل واستخدام البرامج التي تختص ب

وفر برامج نصا )عدم ت ( وهما53،1الفقرتين ) باستثناء تربويا،الوسط الحسابي أعلى من المتوسط المقبول 

 (ضعف البنية االساسية لنظم االتصاالترياضية تعوض وجود المعلم في الصف( و )

 سابي هيالحالفقرات التي تتعلق باالدوات والوسائل المستخدمة والتي حصلت على مستوى متدني من المتوسط 

عدم توفر برامج ) 53والفقرة( عدم توفر مكتبة الكترونية لمساعدة المعلم في الشرح)تنص ( والتي 2الفقرة )

 (.رياضية تعوض وجود المعلم في الصف

 نتائج المعيقات التي تتعلق بالطالب

حيث يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتبين معيقات التعلم عن بعد من وجهة  (:2جدول رقم )

 االردن-م نظر مدرسي الرياضيات في قصبة اربد التابعة لوزارة التربية والتعلي

 االنحراف المعيار المتوسط الحسابي  الفقرة الرتبة

 5 302 هنالك فجوة بين التعلم المتزامن والتعلم عن بعد  5

 8022 3021 عدم وجود الممارسات الرياضية  8

 8038 3022 قصور في التعلم عن بعد 3

 8023 3022 عدم االلتزام في وقت الحصة المباشرة 3

 8022 3052 االختبارات المقررهعدم تقديم  1

 8022 3023 عدم االهتمام بالتعلم عن بعد 2

 8032 3022 عدم القدرة على استيعاب المفاهيم الرياضية 2

 3025 3022 حدوث انقطاع في وصول المعلومة الرياضية 2

 8022 3022 عدم القدرة على الربط الرياضي 2

استخدام عدم توفير التدريب المناسب في  52

 البرامج الرياضية

3012 8035 

 8023 3022 عدم اهتمام االهل بالطالب 55

عدم وعي االهل بالتعلم عن بعدعدم قدرة  58

 االهل على توفير البيئة المناسبة للتعلم

3022 8028 

 8032 3023 تشتت االنتباة أثناء التعلم عن بعد 53

 عدم طرح االسئلة من الطالب عند عدم امتالك 53

 المفهوم

3088 3055 
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خوف الطالب من هذا النوع من التعلم وعدم  51

 اخذ حقة في الدرجات

3021 8023 

 5022 3022 الكلية

( المعيقات التي تتعلق بالطالب في التعلم عن بعد من وجهة نظر مدرسي الرياضيات في قصبة 3في الجدول )    

( 53،1رتين ) الفقالفقرتين ويا كان لدينا المستوى المقبول ترباالردن  –التابعة لوزارة التربية والتعليم -اربد 

 .(1()عدم تقديم االختبارات المقررهوالفقرة ) (53( )الغياب المستمر عن الحضور المباشروهوهما نصا )

وهما على التوالي  ( على متوسطات متدنية وأقل من المقبول تربويا3، 58 ،52في حين حصلت الفقرة )     

)عدم وعي االهل بالتعلم عن بعدعدم قدرة االهل الرياضية( وعدم توفير التدريب المناسب في استخدام البرامج )

 (.)عدم طرح االسئلة عند عدم امتالك المفهوم للتعلم( وعلى توفير البيئة المناسبة 

 

 :بسنوات الخبرةالنتائج المتعلقة 

البد لنا االجابة عن هذا السؤال وتحليل التباين االحادي لدور المعلمين في تنمية مهارات الطالب في التعلم عن     

فايروس كورونا وتعطل المدارس بالنسبة للمجال الكلي متبوعا لمتغير الخبرة كما هو موضح  انتشاربعد في ظل 

 (3في )

 ( 2)  النتائج المتعلقة بسنوات الخبرة الجدول

جوانب 

 الدراسة 

مصادر 

 التباين

مربع  درجات الحرية 

االنحراف 

 المعياري 

متوسط 

 االنحرافات 

القيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 

 الكلي 

بين 

 المجموعات

8 2022 2032 505825 20383 

خالل 

 المجموعات

321 512022 

 المجموع

 

322 512033 

 

المحسوبة أنة اليوجد فرق جوهري ذو داللة احصائية في دور المعلم  من الجدول السابق يتضح أن قيمة )ف (    

  في التعلم عن بعد بالنسبة لمدارس قصبة اربد وزارة التربية والتعليم االردنيةبالنسبة لسنوات الخبرة 
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 :ما يلينتائج اوصي أنا الباحث على بناء على ال 

  الكترونية وتنظيمهاتوفير المراجع. 

 رياضيات لتعوض عن السبورة الصفيةتوفير برامج ال. 

 توفير تدريب على التعلم عن بعد. 

 نشر الوعي بأهمية التعلم عن بعد. 

  الفاعلة.تشجيع الطالب على المشاركة 

 

 

 الخاتمة:

 : للتعلم فمنهاالمستخدمة في نظام التعلم عن بعد، كثيرة ويمكن تذليلها  أن الوسائل    

  اإليميل، بحيث يتم بواسطتها تبادل المادة التعليميمة بين األستاذ والطالب.استخدام البريد االلكتروني أو 

 .استخدام الوسائل واألجهزة المسموعة، كأجهزة التسجيل أو حتى المذياع 

 .استخدام الوسائل المريئة الفيديوهات إضافةً إلى التلفاز 

 اً.الحواسيب المحمولة والمزودة باإلنترنت، وهي أفضلها أكثرها استخدام 

 

 شارانتفي ظل  االنجع.أم من المشجعين له، البد أنها الطريقة  بعد،سواء كنا منتقدين للتعلم عن  ذكرهالجدير 

جب في بعد،وبما أنه البد من استخدام التعلم عن  اخرى،فما كان أن ننتقدها مع عدم وجود حلول  كورونا،فايروس 

فأذا كان هنالك تكافل بين وزارة التربية والقطاع الخاص والمعلمين  العقبات، لعلى الجميع التكافل لتذليل ك

 العوائق.ل كل واضافة الى الطالب واولياء االمور البد أن تز

 حيث أن كثير من الدول التعلم،يجب على االنظمة العالمية أعتماد التعلم عن بعد كوسيلة أساس في  هأنبوارى 

ولكن ارى بأن نظرة العالم الى هذا التعلم  بعد،التي تعتمد على التعلم عن التعتمد الدراسة أو الشهادة العلمية 

حيث  التعلم،حيث أن الظروف سوف تكون مالئمة لهذا النوع من  كورونا،بعد انتهاء جائحة  تختلف،سوف 

وف سالدول التي لم تستخدم هذا النظام  وخباياه، حتىوطرقه  بعد،أخذت مؤسسات التعليم درسا في التعلم عن 

 زمانية.او  مكانية،تعيد تنظيم نفسها لكي تسخدم هذا النوع من التعليم الذي اليعرف حدود 

ة كان لديهم خبرة مبني المتحدة، حيثدولة االمارات العربية  بعد،في التعلم عن ومن الدول العربية التي نجحت 

ياء االمور، وايضا المملكة االردنية على سنوات من التدريب والتوجيه للكاد التعليمي واالداري والطالب واول

 االمكانات. المجال، وقلةرغم قلة الخبرة في هذا  التعلم،حاولت التحول بسرعة الى هذا النوع من  الهاشمية،
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ونتمنى أن يزول هذا الوباء  كورونا،في ظل جائحة  التدريس،حيث أنهم من الدول القلية التي استمرت في  

 والطالب اى مدارسهم  أعمالة،وأن يعود الجميع الى  العالمي،

 المصادر والمراجع

 :المراجع العربية

 

 (21-22)، ص 538اإلنترنت وعناصر العملية التعليمية الحلقة الثانية، التربية، ع  (8228)حسن، محمد ( ) - 

التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في  المعوقات ( 8222)حمايل، عبد عطا هلل وماجد عطا هلل حمايل  -

القدس المفتوحة في استخدامهم لبوابة المدرسة األكاديمية، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  جامعة

 .(22_55)الثامن، تشرين األول، ص   والدراسات، العدد

ات األكاديمية باعتبار تكنولوجيا برامج مقترحة جديدة إلعداد المعلمين في التخصص ( 8228) حمدان، محمد 

 (522 -532)، ص 532المتعددة، التربية، ع.  الوسائط

( التعلم عن بعد بين ممارسات الواقع وتوجهات المستقبل، مجلة العلوم التربوية 8228الجمالن، معين حلمي )

 .جامعة البحرين النفسية،

األساسية في المدارس الحكومية في مديريات تربية (  درجة اهتمام معلمي المرحلة 8221الغيشان، ريما عيسى) 

 . بتكنولوجيا التعليم واتجاهات الطلبة نحوها رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن عمان

(التعلم اإللكتروني، مفهومه، خصائصه، فوائده، ورقة عمل مقدمة إلى 8228الموسى، عبد هللا بن عبد العزيز )

 .المستقبل، جامعة الملك سعود مدرسة

( التعليم اإللكتروني: األسس والتطبيقات، مؤسسة  8221)الموسى، عبد هللا بن عبد العزيز، والمبار ، أحمد

 .البيانات، الرياض

)، معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة  8221خرون ( االهرش، عايد و) 

 .الثانوية في لواءالكورة، المجلة األردنية في العلوم التربوية

( التعلم عن بعدنظام تقوم به مؤسسه تعليميه يعمل على ايصال الماده التعليميه او  8221)المبار ، الموسى ، 

 كان اي وقت عن طريق وسائط اتصال متعدده(، التعلم عن بعد . التدريبيه المتعلم في اي م

 (28( التعليم بالمراسله عبر التعليم غير الرسمي او غير النظامي  )ص 8225)الشرهان 

 

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر  ،الخطيبهاجم يوسف / الباحث ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 
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http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                       136 

ISSN: 2706-6495 

 
 

 

         

 

 

 دور العالقات العامة في مواجهة االزمات بقطاع البترول

Crisis communication management in the oil sector in Egypt 

A field study 

 بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة

 وفاء محمد سليم الجمال :إعداد الباحثة

 العربية مصر جمهورية- حلوان جامعة اآلداب، كليةقسم االعالم،  العامة، والعالقات اإلعالم في دكتوراه

 happybe83@yahoo.comEmail:  

 أ.د. فؤادة عبد المنعم البكري: إشراف

 جمهورية مصر العربية- حلوان بجامعة-كلية اآلداب  –قسم اإلعالم ، العامة المساعد المتفرغأستاذ العالقات 

 

 د/ نهى أنور: إشراف مشارك

 جمهورية مصر العربية – مدرس االعالم بجامعة المنوفية

 

 الملخص:

البحثية لهذه الدراسة في رصد إدارة اتصاالت األزمة بالشركات العاملة بقطـاع البترول في  تتبلور المشلكة 

مصر من خالل الوقوف على آراء واتجاهات ممارسي العالقات العامة العاملين بتلك الشركات نحو 

ة التي يجريها فريق االستراتيجيات االتصالية التي تتبعها شركات البترول أثناء حدوث األزمة، والجهود االتصالي

 إدارة األزمات مع الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي أثناء وبعد حدوث األزمة.

لهذه الدراسة في: التعرف على االستراتيجيات االتصالية التي تتبعها شركات البترول  ويتحدد الهدف الرئيسي

 أخريرعية هداف فأالعاملة في مصر أثناء تعرضها لألزمات، ويتفرع عن هذا الهدف 
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 ، هي:: تعتمد الدراسة الحالية على عدة نماذج ومداخل نظريةاإلطار النظري للدراسة  

 المدخل االستراتيجي إلدارة األزمات -

 نظرية خطاب إصالح الصورة  -

هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية التي تستهدف التعرف على األوصاف الدقيقة  تنتمي نوع الدراسة:

يقوم الباحث بدراستها من حيث ماهيتها، وطبيعتها، ووضعها الحالي، والعوامل المختلفة المؤثرة  للظاهرة التى

  فيها، كما تستهدف اختبار العالقات بين المتغيرات المختلفة الواردة فى التفكير األساسى للبحث.

في شقيه الوصفي والميداني، حيث تتضمن الدراسة مسحاً تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح، : منهج الدراسة

 لعينة من ممارسي العالقات العامة بشركات ومؤسسات قطاع البترول في مصر. 

مفردة من ممارسي العالقات العامة بشركات  022أجريت الدراسة على عينة متاحة قوامها  عينة الدراسة:

 سة بين مختلف الهيئات والشركات مجتمع الدراسة.البترول العاملة في مصر، وتم توزيع عينة الدرا

من ممارسي العالقات  %78نتائج إلى أن أهم الأشارت ويتناول الفصل االخير في الدراسة نتائج الدراسة ولقد 

العامة بالشركات العاملة في قطاع البترول في مصر أكدوا شركاتهم قد تعرضت بالفعل ألزمات من قبل، كما أكد 

 وثين أن الشركات التي يعملون بها لم تتعرض ألزمات من قبل.من المبح 31%

 .العالقات العامه، مواجهة األزمات، قطاع البترول الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

The research problem of this study is crystallized in monitoring crisis communication 

management in companies operating in the oil sector in Egypt by examining the 

opinions and trends of public relations practitioners working in these companies 

towards the communication strategies followed by oil companies during the crisis, 

and the communication efforts that the crisis management team conducts with the 

internal public and the public External during and after the crisis. 

The main objective of this study is determined to: Identify the communication 

strategies pursued by the oil companies operating in Egypt during their exposure to 

crises, and sub-targets are sub-set to this other. 

Theoretical framework of the study: The current study relies on several models and 

theoretical approaches: 

The Strategic Approach to Crisis Management 

Theory of Image Repair Speech 
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 Type of study: This study belongs to the type of descriptive studies that aim to 

identify the precise descriptions of the phenomenon that the researcher is studying in 

terms of its nature, nature, current status, and the different factors affecting it. It also 

aims to test relationships between the various variables mentioned in the basic 

thinking of the research. 

Study methodology: This study relies on the survey method, in both its descriptive 

and field aspects, where the study includes a survey of a sample of public relations 

practitioners in the oil sector companies and institutions in Egypt. 

The study sample: 

The study was conducted on an available sample of 200 singles from public relations 

practitioners in the oil companies operating in Egypt, and the study sample was 

distributed among the various bodies and companies in the study community. 

The last chapter in the study deals with the results of the study. The most important 

results indicated that 87% of PR practitioners in companies operating in the petroleum 

sector in Egypt confirmed their companies had already experienced crises before, and 

13% of respondents emphasized that the companies they work with were not exposed 

to crises from before. 

Keywords: Public relations, confronting crises, the oil sector. 

 

 مقدمة:

رغم اختالف أنواع األزمات، إال أن إدارتها وأساليبها العلمية تبقى متمثلة في المنهج العلمي المتبع 

من نتائجها األكثر ضررا. وبذلك فإن البحوث العلمية أكدت أن إدارة األزمات بفاعلية لتجنب وقوعها، أو الحد 

تستوجب عمليات علمية منهجية كالتخطيط والتنظيم والمراقبة والصرامة وتكوين إدارة وقيادة ناجحة ونظم 

 اتصال حديثة.

يعد من الممكن إغفال هذه  لقد تزايد اهتمام المؤسسات المعاصرة بممارسة وظيفة العالقات العامة، فلم

الوظيفة في الهيكل اإلداري ألي مؤسسة بالرغم من اختالف درجة االهتمام بها، وإدراك مفهومها الحقيقي من 

 .مؤسسة إلى أخرى
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وبرز االهتمام بدور العالقات العامة في إدارة األزمات في السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين  

ة األزمة تميل إلى تغليب االهتمام بالجوانب االقتصادية واإلدارية والسياسية لها. ومع بعد أن كانت دراسات إدار

دخول األلفية الثالثة تركز االهتمام على اتصاالت األزمة وخاصة في السنوات الخمس األخيرة باعتبارها محور 

، وأصبحت تستقطب عناية أساسي ال غنى عنه لنجاح إدارة األزمات على اختالف نطاقها، ومجاالتها وأنواعها

الباحثين كمجال بحثي ال تختلف الرؤى حول أهميته وتأثيره وإنما يأتي االختالف في مجال التناول، ودرجة 

التعمق البحثي فيه، وذلك لتعدد األبعاد المتضمنة فيه من ناحية، واختالف مداخل تناولها ودرجة الحداثة فيها من 

زمة ال تععنى فقط بمواجهة أحداث األزمة والحد من تأثيراتها السلبية، ناحية أخرى، فقد أصبحت اتصاالت األ

وإنما تتطرق إلى تغليب االهتمام باالستراتيجيات الوقائية التي تعمل على منع األزمة وتالفي أسباب حدوثها من 

ين الداخلية خالل إدارة القضايا، وكذلك إدارة عملية التغيير والتحول الكبرى التي تحدث على نطاق البيئت

 . (3)والخارجية للمنظمة

فالعالقات العامة حلقة الوصل التي تربط بين المنشأة وبين الجمهور، وهي المسئولة عن إيجاد التفاهم وتهيئة 

المناخ المناسب والعالقات الطيبة المستمرة وتحسين الصورة بصفة دائمة في أذهان الجماهير، وذلك عن طريق 

 (0) مهمةمهم في وظائف رجالها الذين تتحدد مها

 تحديد المشكلة البحثية:

أشارت الدراسات العلمية إلى وجود عدة عوامل شكلت قوة دفع لتعظيم االهتمام بدور االتصال في 

 إدارة األزمات، وهي على النحو التالي: 

األخيرة، التزايد الملحوظ في األزمات التي تتعرض لها الدول والمنظمات العامة والخاصة في السنوات  -

 وما ينجم عنها من تأثيرات متعددة األبعاد.

التكلفة االقتصادية واالجتماعية العالية للكوارث واألزمات، وما تحدثه من أضرار على المستوى  -

 القومي، ومستوى المنظمات المختلفة.

وعلى دور  تأثيرات ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات السلبية، واإليجابية، على اتصاالت األزمة، -

العالقات العامة في األزمة، في ظل السرعة الهائلة في نقل الرسائل على نطاق واسع، مما دفع ممارسي 

العالقات العامة إلى التحول من العمل كمنفذي اتصاالت، إلى مشاركين في إدارة األزمة وعملية 

 صناعة القرار الخاص بإستراتيجية اتصاالت األزمة وأساليب تنفيذها.

أثيرات القوية الناتجة عن التناول المكثف لوسائل اإلعالم لألزمات، وما يقابله في بعض الحاالت من الت -

 عدم إيجابية التعامل مع الطرح اإلعالمي لألزمة، والقصور في الخطاب اإلعالمي للمنظمة. 

                                                           

، 0، طإدارة العالقات العامة بين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات(، 0227علي عجوة، كريمان فريد، ) (3)

 .361)القاهرة: عالم الكتب(، ص

 -08، )القاهرة: عالم الكتب(، صالعالقات العامة في المنشآت السياحية(، 0222فؤادة عبد المنعم البكري، ) (0)

07. 
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في قدرتها على االهتمام المتزايد بتأثيرات الثقافة التنظيمية على كفاءة اتصاالت األزمة، حيث تؤثر  - 

اإلعداد والتخطيط لمواجهتها من عدمه. وتجعل بعض المنظمات مستعدة لألزمات، ومنظمات أخرى 

 مستهدفة باألزمات، وهي التي تعاني من قصور نظم االتصاالت الرسمية داخل وخارج المنظمة. 

الضرر الواقع  التأثير البالغ التصاالت األزمة على صورة وسمعة المنظمة ودورها في التقليل من -

 عليها، بل واستخدامها كفرصة لتحسين وتطوير مكانة المنظمة.

ظهور رؤى نقدية لنوعية االستراتيجيات االتصالية المستخدمة، ومضمون الرسائل االتصالية المنقولة  -

 عبر وسائل اإلعالم أثناء األزمة وتأكيد الحاجة إلى تطوير نظريات اتصالية خاصة باتصاالت األزمة.

أنه، ومن خالل رصد ومتابعة األزمات البترولية المختلفة على مدى السنوات األخيرة، اتضح  كما

 للباحثة ما يأتي:

 زيادة معدل حدوث أزمات كبيرة بقطاع البترول في مصر، فال يخلو عام من مثل تلك األزمات. -

خلي للهيئات والشركات تنوع أسباب مثل تلك األزمات البترولية ما بين أزمات تتعلق ببيئة العمل الدا -

مثل األزمات اإلدارية التي يتعلق بعضها بالقطاع البشري العامل في ذلك القطاع، واألزمات الفنية 

والعملية مثل الحرائق واالنفجارات التي قد تحدث في بعض الصهاريج وفي حقول اإلنتاج وأماكن 

التي تتعلق ببيئة العمل الخارجي مثل التخزين، والتلوث البيئي نتيجة لتسرب الزيت الخام، واألزمات 

زيادة أو قلة اإلنتاج العالمي للبترول والغاز في أوقات معينة، وارتفاع تكاليف عمليات الشحن، وتخريب 

 بعض أنابيب توصيل البترول والغاز.

الحساسية الشديدة لقطاع البترول على مستوى العالم بشكل عام، وفي مصر على وجه الخصوص،  -

إن األزمات التي قد يتعرض لها ذلك القطاع تكون ذات تأثيرات مباشرة، وغير مباشرة، إال وبالتالي ف

 أنها في المجمل تؤثر على كافة مناحي الحياة السياسية، واالقتصادية، والمعيشية.

بناًء على ما سبق، تتحدد المشلكة البحثية لهذه الدراسة في رصد إدارة اتصاالت األزمة بالشركات 

بقطـاع البترول في مصر من خالل الوقوف على آراء واتجاهات ممارسي العالقات العامة العاملين بتلك العاملة 

الشركات نحو االستراتيجيات االتصالية التي تتبعها شركات البترول أثناء حدوث األزمة، والجهود االتصالية التي 

 ي أثناء وبعد حدوث األزمة.يجريها فريق إدارة األزمات مع الجمهور الداخلي والجمهور الخارج

 أهمية الدراسة:

أهمية البترول في االقتصاد المصري، حيث يحتل قطاع البترول أهمية كبيرة بالنسبة لالقتصاد  (3

المصري، كونه يمثل رافدا أساسيا من روافد الدخل القومي، ومصدرا رئيسيا من مصادر العملة 

ميزان المدفوعات عن طريق الفائض المحقق في الصعبة، وبندا أساسيا يخفف من حدة العجز في 

ميزان معامالت البترول، وما يوفره من فرص عمالة حقيقية وتحسين مستويات األجور وتنمية مهارات 

 وقدرات الموارد البشرية.
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تعلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية اتصاالت األزمة في قطاع شديد الحساسية )قطاع البترول  (0 

كاته بأزمات متعددة ومختلفة، لها تأثيرات على االستثمارات الوطنية واألجنبية المصري(، تتأثر شر

العاملة في ذلك القطاع، ولها مردود يتصل بإدارة وسمعة هذه الشركات، خاصة وأنه ليس من المستبعد 

تعرض أي شركات البترول ألزمة ما، وبالتالي أهمية اتصاالت األزمة في العمل لمواجهة األزمات 

 ستعداد لمعالجة تأثيراتها بمجرد أن تبدأ إشاراتها في الظهور.واال

أهمية رصد التغيرات واألزمات الحادثة في قطاع البترول ودراستها ووضع البرامج االتصالية الفعالة  (1

لالستجابة لها بما يحقق مصالح مشتركة بين شركات البترول العاملة في مصر والبيئة التي تعمل من 

 خارجيا.خاللها داخليا و

 أهداف الدراسة:

يتحدد الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في: التعرف على االستراتيجيات االتصالية التي تتبعها شركات 

 البترول العاملة في مصر أثناء تعرضها لألزمات، ويتفرع عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:

 التعرف على طبيعة عمل شركات البترول. -

 األزمات التي تتعرض لها شركات البترول.التعرف على طبيعة  -

الكشف عن مدى وجود فريق متخصص إلدارة األزمة بالشركات، وَمْن هم أعضاء هذا، واالستعدادات  -

 التى توفرها إدارة الشركة لفريق إدارة األزمة، وأكثر التحديات التى تواجه هذا الفريق.

 تكرار حدوثها. الكشف عن األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات، ومدى -

 رصد األنشطة أو المهام التي يقوم بها فريق إدارة األزمة. -

 رصد دور المتحدث الرسمي أثناء األزمة. -

 التعرف على مدى اسخدام االستراتيجيات االتصالية المختلفة في إدارة األزمات بشركات البترول. -

ي أثناء األزمات، والتوقيت رصد الوسائل االتصالية الموجهة للجمهور الداخلي والجمهور الخارج -

 االثنين معا(. -بعد األزمة -المناسب لتلك الوسائل االتصالية )أثناء األزمة

 رصد الدروس المستفادة التي تعلمتها اإلدارة من األزمات السابقة. -

 الدراسات السابقة:

الدراسات التي حاولت الباحثة رصد التراث العلمي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية، وقامت بتقسيم 

 توصلت إليها إلى ثالثة محاور، رتبت فيها الدراسات زمنيا من األحدث إلى األقدم.

 لمحور األول: الدراسات التي رصدت أدوار العالقات العامة في إدارة األزمات.ا

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت اتصاالت األزمة.

 سائل اإلعالم في إدارة األزمات.المحور الثالث: الدراسات التي تناولت دور و
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 المحور األول: الدراسات التي رصدت أدوار العالقات العامة في إدارة األزمات:

، بعنوان: دور العالقات العامة الرقمية في اإلدارة (1) (7102إيمان سامي حسين عشري )دراسة   -1

 اإللكترونية لألزمات السياسية وتأثيرها على الشباب:

المشكلة البحثية لهذه الدراسة في تساؤل رئيسي هو: ما دور العالقات العامة الرقمية في اإلدارة تتحدد 

اإللكترونية لألزمات السياسية للمواقع اإللكترونية السعودية التي تناولت عاصفة الحزم وتأثيرها على معارف 

رونية السعودية، كما تم إجراء دراسة واتجاهات الشباب السعودي؟ أجريت الدراسة على عينة من المواقع اإللكت

 مفردة. 222ميدانية على عينة عمدية من الشباب السعودي قوامها 

وتوصلت الدراسة إلى وجود حرص واضح لدى المواقع اإللكترونية السعودية على استغالل كامل 

علية. ولم تسجل الدراسة اإلمكانات المتاحة على شبكة اإلنترنت. وأن المواقع لم تنتهج سياسة واضحة نحو التفا

أي استجابة تذكر من قبل مواقع الصحف اليومية السعودية لتساؤالت المستخدمين التي يطرحونها. كما أشارت 

النتائج الميدانية إلى إن عدد األشخاص الراضيين بشدة عن معالجة المواقع اإللكترونية السعودية ألزمة عاصفة 

 الحزم أعلى من األشخاص الراضين.

دور العالقات العامة في وزارة النفط العراقية في بعنوان:  (2) (7102سة أحمد راضي السوداني )درا -2

 معالجة أزمة الخدمات.

تستهدف هذه الدراسة التعرف على كيفية إسهام وزارة النفط العراقية في معالجة األزمات وتحديدا قسم 

وكذلك أبرز المعوقات التي تواجهها، والعمل على إيجاد العالقات والخدمات في شركة توزيع المنتجات النفطية، 

 قراءة موضوعية لنشاطها. اعتمدت الدراسة على منهج المسح الوصفي.

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع نسبة العاملين في مجال العالقات العامة في وزارة النفط ممن لديهم 

الجامعية، ولم تظهر أية نسبة من حملة الشهادات تحصيل مرحلة اإلعدادية تليهم نسبة الحاصلين على الشهادة 

( في قسم الخدمات والعالقات، كما أظهرت الدراسة أن أعلى نسبة في تخصصات ودكتوراه-ماجستيرالعليا )

العاملين لصالح تخصصات القانون تليها اإلدارة واالقتصاد، وكانت أدنى نسبة للتخصصات اإلعالمية. وأشارت 

الخبرة في مجال العالقات العامة كانت قليلة بالنسبة للعاملين، وهذا يعني عدم امتالك  النتائج إلى أن سنوات

العاملين الخبرة الكافية في كيفية مواجهة األزمات والتعامل معها. وأظهرت النتائج أن أغلب مفردات العينة ترى 

 ث العلمي في مواجهة األزمات.أن قسم الخدمات والعالقات في شركة توزيع المنتجات النفطية ال يستخدم البح

                                                           

(، دور العالقات العامة الرقمية في اإلدارة اإللكترونية لألزمات 0238( إيمان سامي حسين عشري، )1)

، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات رسالة ماجستير غير منشورة، ابالسياسية وتأثيرها على الشب

 العامة واإلعالن(.

(، دور العالقات العامة في وزارة النفط العراقية في معالجة أزمةة الخةدمات، 0232أحمد راضي السوداني، ) (2)

 اآلداب والتربية، قسم اإلعالم واالتصال(.األكاديمية العربية بالدانمارك، كلية رسالة ماجستير غير منشورة، )
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 بعنوان: إدارة األزمات وإلكترونية اتخاذ القرار. (5) (7100دراسة فؤاد الجبوري وآخرون، ) -3 

سعى هذا البحث إلى تحقيق التوازن بين مفردات تقنية المعلومات واألنظمة المساندة لدعم القرار بما 

األزمة بعد أن بعثرت مفرداتها الصدمة العنيفة األولية بغرض توفره من معلومات تسهم في إعادة تحليل أولويات 

 إدارتها بأسلوب علمي وواقعي لتقليل الحد األدنى من الخسائر التي تتعرض لها نتيجة تلك األزمة.

وتوصلت الدراسة إلى أن األزمة تعتبر ظاهرة إدارية غير مستقرة تصيب المنظمة وتؤدي إلى ظهور 

دد وجود واستمرار المنظمة، وأشارت الدراسة إلى قدرة متخذ القرار على إدارة األزمة نتائج غير محسوبة قد ته

من خالل استخدام أدوات عملية وإدارية وتقنية حديثة مختلفة تجعل من األزمة فرصة يستفاد منها أو تهديدا يجب 

الظروف القائمة، وهي فرصة  معالجته. وتعتبر إدارة األزمة المقياس الحقيقي لمعرفة قدرة المديرين على إدارة

إلثبات الذات ومراقبة األحداث المحيطة بالمنظمة والعمل على اإلطاحة بها. وأن وفرة قاعدة البيانات يعد انطالقة 

لمتخذ القرار للتعامل مع األزمة والتخلص من اآلثار التي تخلفها عن طريق ترتيب ومعالجة مسببات األزمة وفق 

 مراحلها.

، بعنوان: دور العالقات العامة في إدارة األزمات االقتصادية: (6) (7101هللا الحسون ) فيصل عبددراسة  -4

 دراسة تطبيقية على تقلبات سوق المال السعودي:

رصد دور العالقات العامة في إدارة األزمات المالية واالقتصادية بالتطبيق على استهدفت هذه الدراسة 

خالل تقييم المستثمرين السعوديين عينة الدراسة للدور المنوط بأجهزة تقلبات سوق المال السعودي، وذلك من 

العالقات في الشركات المالية السعودية في إدارة األزمات المالية واالقتصادية التي يتعرض لها سوق المال 

ن مع قام الباحث بإجراء دراسته على عينة عشوائية بسيطة من المستثمرين السعوديين ممن يتعاملو. السعودي

 مبحوث. 022البورصة وسوق األسهم والسندات بلغ قوامها 

المبحوثين قد أكدوا وجود إدارة متخصصة إلدارة األزمات االقتصادية وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب 

أن إدارة العالقات العامة في . وأوضح ما يقرب من نصف حجم العينة في المؤسسات التي يتعاملون معها

جاء ة التي يتعاملون معها لها دور كبير في إمدادهم بالمعلومات حول األزمات االقتصادية. والمؤسسات االقتصادي

في مقدمة طرق تناول إدارة العالقات العامة لألزمة االقتصادية أنها "تعكس واقع األزمة"، تلتها "متحيزة في 

تحليلها"، وأخيراً "تحجب الحقيقة معالجتها للموضوعات المتعلقة باألزمة"، ثم "غير قادرة على تناول األزمة و

 عند عرضها لألزمة".

                                                           

مجلةة جامعةة بابةل للعلةوم (، إدارة األزمات وإلكترونية اتخاذ القةرار، 0233فؤاد يوسف الجبوري وآخرون ) (0)

 ، العراق، المجلد التاسع عشر، العدد األول.اإلنسانية

زمات االقتصادية: دراسة تطبيقية على (، دور العالقات العامة في إدارة األ0232( فيصل عبد هللا الحسون، )6)

، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة رسالة ماجستير غير منشورة، تقلبات سوق المال السعودي:

 واإلعالن(.
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جاءت أدوار العالقات العامة في إدارة األزمات االقتصادية مرتبة كالتالي: "عرض تداعيات األزمة مدعومة و  

بالمواد الفعلية أو الصور والخرائط"، "تقديم تحليالً علمياً دقيقاً لجميع جوانب األزمة، "التوعية بأسباب حدوث 

 فقاً لدرجة التحقق الكبيرة. األزمة، حيث حازت هذه األدوار الثالثة على أعلى النسب و

 بعنوان: جهود إدارات العالقات العامة في مواجهة األزمات. (2) (7101دراسة ماجد الجار هللا ) -5

استهدفت هذه الدراسة التعرف على جهود العالقات العامة في مواجهة األزمات باعتبارها أحد العناصر 

اإلدارية المشاركة بإدارة أزمات الشركات السعودية، وفقًا ألهمية األنشطة والمهام التي تضطلع بها، وقد عملت 

هذا المجال ونماذجها العلمية، وأنشطتها في على دراسة دور العالقات العامة في األزمات من ناحية أهميتها في 

 المراحل المختلفة لها. 

وكشفت نتائج الدراسة عن انخفاض االعتماد على العالقات العامة ومشاركتها في إدارة األزمات لدى 

شركات العينة التي سبق وأن مرت بأزمة؛ حيث أظهرت النتائج وجود مركزية في هذه الشركات تمثلت في 

دارة العليا على النسبة األكبر بالمشاركة في إدارة األزمة. وأظهرت النتائج أيضا تدني ممارسة استحواذ اإل

العالقات العامة ألنشطتها ومهامها في كل من مرحلتي أثناء وبعد األزمة. وكشفت النتائج الدراسة ندرة البحوث 

 والدراسات التي تجريها العالقات العامة في مرحلة ما قبل األزمة.

 

استراتيجيات إدارة األزمة بالواليات المتحدة  حول Tritz Trina Wolosek (7101) (8)اسة در -6

 .األمريكية

ركزت الدراسة على أنه ينبغي أوال "معرفة مفهوم إدارة األزمة وصناعتها قبل التطرق إلى 

السيطرة على األخرين استراتيجيتها، ففي الوقت الذي تمثل فيه صناعة األزمات أو اإلدارة باألزمات علم وفن 

من خالل إحداث الموقف وتوجيهه بما يخدم أهداف صناع األزمة بهدف اإلخضاع واالبتزاز بعد خلق فوضى 

منظمة متحكمة فيها، ووفقًا للدراسة ترتكز عناصر إدارة األزمة الناجحة على كل من: االستجابة الفورية 

مات، رسائل صادقة تلك التي تكون متسقة المحتوى، والسريعة إلى األزمة، تدفق متواصل وصريح من المعلو

 عرض الشفقة أو التعامل اإلنساني مع الضحايا، تركيز المتحدث الرسمي المتدرب بشخص واحد وتحديد وظيفته.

 

                                                           

(، جهود إدارات العالقات العامة في مواجهةة األزمةات: دراسةة 0232ماجد بن عبد هللا بن سليمان الجار هللا ) (8)

، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورةنية على عينةة مةن شةركات القطةاع الخةاص فةي المملكةة العربيةة السةعودية، ميدا

 )الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم(.

(8)Tritz Trina Wolosek (2010), Crisis Management Strategy Utilized by The United 

States Department of Defense Following the Terrorist Attack on America: A case 

Study, Department of Communication Studies. 
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 بعنوان: إدارة األزمات في بيئة العولمة: (9) (7112دراسة حامد الدليمي، ) -7 

هدفت الدراسة إلى تقديم اإلطار العام لكيفية البدء في التعامل مع األزمات الناتجة عن الصراعات التي 

تؤدي إلى نشوب الحروب في المناطق المدنية وما تتطلبه من تشكيل فرق إغاثة إنسانية عاجلة، والبحث في 

ثلى لتشكيل فريق األزمة واختيار رئيس الفريق واألعضاء ا ألساسيين واختيار مواقع تواجدهم، الطريقة المع

وصالحيات هذا الفريق، وتأثير العولمة على متخذي القرارات الميدانيين وما ينعكس منه على طبيعة أداء فريق 

إدارة األزمات في ساحة الحدث. أجريت الدراسة على عينة من المواطنين المتضررين، كما تم إجراء استبيان 

لمدينة والجهات التي تولت إعادة اإلعمار من خالل المقابلة المباشرة المفتوحة، لمديري الدوائر الرسمية في ا

 وأسلوب المالحظة المباشرة.

وتوصلت الدراسة إلى أنه بسبب تعمد اإلعالم اإلعالن عن وقوع األزمة فقد تأثرت استجابة المواطنين 

يمكن تقليلها إلى الحد األدنى لو كان هناك للتعامل أو للتهيؤ لألزمة؛ مما تسبب في وقوع تضحيات وأضرار كان 

 إعالم وإعالن واضح عن العمليات العسكرية وتوقيتها.

 

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت اتصاالت األزمة: 

، بعنوان: دور وسائل االتصال الحديثة في حمالت التسويق (32) (7102سارة طارق الجوهري )دراسة  -1

 السياسي:

استهدفت هذه الدراسة التعرف على الدور الذي تقوم به وسائل االتصال الحديثة في حمالت التسويق 

، 0230السياسي من خالل التطبيق على حملة الرئيس األمريكي باراك أوباما االنتخابية للرئاسة األمريكية 

لناخبين خاصة فئة الشباب، لمعرفة كيفية توظيف مخططي الحملة لوسائل االتصال الحديثة في التواصل مع ا

. تنتمي هذه الدراسة إلى 0236واالستراتيجيات االتصالية المتبعة في التأثير عليهم، ومقارنتها بحملة ترامب 

مفردة من خبراء  31البحوث الكيفية حيث اعتمدت على تحليل المضمون الكيفي واستخدام المقابالت المقننة مع 

 وأساتذة اإلعالم والسياسة.

ت الدراسة إلى قدرة وسائل االتصال الحديثة في تحقيق االتصال الفعال بين المرشحين وتوصل

السياسيين والناخبين، وأن التسويق السياسي أصبح سمة أساسية في الحمالت االنتخابية وفي صناعة صورة 

اتيجيات الحمالت الرئيس. كما توصلت الدراسة إلى أن وسائل االتصال الحديثة قد أحدثت تغييرا جذريا في استر

 االنتخابية، 

                                                           

ية إلعادة إعمةار مدينةة الفلوجةة (: إدارة األزمات في بيئة العولمة: حالة دراس0227حامد عبد حمد الدليمي، ) (1)

 ، )بغداد: إدارة المشاريع في األزمات(.رسالة دكتوراه غير منشورةفي جمهورية العراق، 

(، دور استراتيجيات العالقات العامة في إدارة األزمات: بالتطبيق على جهاز 0236( هدير فريد محمود، )32)

، )جامعة حلوان: كلية اآلداب، ستير غير منشورةرسالة ماج، 0233يناير  00الشرطة المصري عقب أحداث 

 قسم اإلعالم(.
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فمن خالل استخدام حملة الرئيس باراك أوباما لالستراتيجات االتصالية والتنوع فيها أصبح قادرا على اتخاذ  

الخيارات الصحيحة ووضع أهداف استراتيجية حول كيفية جمع التبرعات وكسب أصوات الناخبين. وأشارت 

لحديثة المعتمدة على اإلنترنت تمثل دورا مهما خالل الحمالت االنتخابية الدراسة إلى أن تلك الوسائل االتصالية ا

 ليس فقط على مستوى الدول المتقدمة، بل أصبحت مؤثرة على الوطن العربي أيضا.

 ، بعنوان: دور استراتيجيات العالقات العامة في إدارة األزمات:(33) (7102هدير فريد محمود )دراسة  -2

استهدفت هذه الدراسة رصد ما اعتمدت عليه وزارة الداخلية المصرية من استراتيجيات ورؤى وآليات 

، من أجل السعي لرصد انعكاسات تلك اآلليات 0231يونيو  12، وأحداث 0233يناير  00إلدارة أحداث ما بعد 

جتماعي، ومنهج دراسة على الجمهور العام وتوجهاته نحو الشرطة. اعتمدت الدراسة على منهج المسح اال

الحالة، أجريت دراسة القائمين باالتصال على عينة من ضباط العالقات العامة باإلدارة العامة لإلعالم والعالقات 

مفردة من الجمهور  222بوزاة الداخلية قوامها عشرة ضباط، كما أجريت دراسة ميدانية على عينة عمدية قوامها 

 العام.

 

وتوصلت الدراسة إلى أن ضابط العالقات العامة بالشرطة يقع على عاتقه القيام بمجموعة من المهام 

والمسئوليات ذات الطبيعة التكاملية المتشابكة، وأن القيام بتلك المسئوليات يتم في ضوء مجموعة من األهداف 

ئوليات، حيث جاءت مؤشراتها األكثر المقننة، إال أن هناك اختالف نسبي محدود بين طبيعة القيام بتلك المس

تركيزا في إطار )دائما(، وجاء على رأس تلك المسئوليات المسئوليات المراسمية أو البروتوكلية، تليها 

المسئوليات االتصالية والتي تنطوي على إسهام العالقات العامة في خلق التواصل ابناء بين مؤسسة الشرطة وبين 

د انقسمت المسئوليات االتصالية إلى مسئوليات اتصالية داخلية مع الضباط أنماط الجمهور المتنوعة، وق

واإلداريين، ومسئوليات اتصاالت خارجية مع الجمهور المتعامل مع الوزارة وعلى رأسها اإلعالم إلقامة عالقات 

عالقات تبادلية  متوازنة، والمجتمع المدني ممثال في في التواصل مع األطراف المجتمعية المختلفة من أجل إقامة

 نعود بالنفع على الطرفين.

، االستراتيجيات االتصالية للدبلوماسية العامة اإلسرائيلية عبر (07) (7105دراسة آالء فوزي السيد، ) -3

 اإلنترنت:

استهدفت الدراسة توصيف االستراتيجيات االتصالية للدبلوماسية العامة التي تطبقها المؤسسات 

الحكومية اإلسرائيلية في صفحاتها الموجهة للجمهور العربي عبر الفيسبوك، وتحليل أهم التكتيكات المستخدمة 

 األزمات، االعتيادية وأوقاتفي األوقات 

                                                           

(، دور وسائل االتصال الحديثة في حمالت التسويق السياسي: دراسة 0237( سارة طارق الجوهري، )33)

، )جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة، 0230تطبيقية على الحملة االنتخابية األمريكية لباراك أوباما 

 عالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.كلية اإل

(، االستراتيجيات االتصالية للدبلوماسية العامة اإلسرائيلية عبر اإلنترنت: دراسة 0230( آالء فوزي السيد، )30)

 ، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.رسالة ماجستير غير منشورةتحليلية، 
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تحليل الخطاب األيديولوجي على سبع صفحات فيسبوك حكومية إسرائيلية وقد طبقت الدراسة باستخدام منهج   

 تنوعت بين الطابع السياسي والدبلوماسي واألمني واالقتصادي واإلعالمي.

وتوصلت الدراسة إلى غلبة الطابع الدعائي على الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي الموظف في خدمة 

وقد حرص  غة المبالغة وتهييج المشاعر للوصول إلى الجماهير العربية.الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية باستخدام ل

القائمون على مختلف الصفحات على تأكيد "إيجابيات األنا" من خالل تقديم إسرائيل كنموذج مثالي للدولة الغنية 

راسة اعتماد والمتقدمة والديمقراطية والقوية عسكريا. وعلى مستوى األزمات األمنية والسياسية فقد أوضحت الد

الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية على رد الفعل السلبي الذي يتمثل غالبا في توظيف إسرائيل إلستراتيجية التملص 

من مسئوليتها عن األحداث الضارة مثل قتل المدنيين الفلسطينيين، أو الخروج من المفاوضات الفلسطينية 

سرائيل استراتيجية تخفيف األضرار عبر الهجوم المضاد على اإلسرائيلية دول حل لألزمة، وفي المقابل توظف إ

 أعدائها واتهامهم بالقتل واإلرهاب والتخريب والوحشية.

 

، تأثير الثقافة التنظيمية على كفاءة إدارة اتصاالت األزمات (03) (7105دراسة تغريد مجدي فوزي، ) -4

 العمالية:

أنماط الثقافة التنظيمية في عينة ممثلة للمنظمات استهدفت هذه الدراسة رصد وتحليل وتحديد ماهية 

العاملة في مصر، ودراسة تأثير اختالف أنماط الثقافة التنظيمية )ثقافة الجماعة، الثقافة المرنة، ثقافة السوق، 

الثقافة المرمية( على كفاءة إدارة اتصاالت األزمات العمالية، وتحديد طبيعة تأثير نمط الثقافة التنظيمية على 

اتصاالت إدارة األزمة من حيث: المرحلة التي تبدأ فيها عملية إدارة األزمة في إطار مراحل تطور األزمة، 

واالستراتيجيات االتصالية المستخدمة في إدارتها، والوسائل االتصالية )التقليدية التفاعلية(، والنتائج المترتبة علي 

( منظمة إلى جانب 02مسح بإجراء دراسة مسحية على )عملية إدارة األزمة، واعتمدت الدراسة على منهج ال

 االعتماد على منهج دراسة الحالة على اثنين من المنظمات المصرية.

وتوصلت الدراسة إلى أن اختالف نمط الثقافة التنظيمية يؤثر على درجة كفاءة إدارة اتصاالت األزمات 

مط الملكية. فقد أثبتت النتائج أن الثقافة الهرمية هي العمالية بأشكالها المختلفة، وأن ذلك لم يختلف باختالف ن

الثقافة األكثر تطبيقا في منظمات قطاع األعمال العام وهذه الثقافة تؤثر سلبيا على إدارة اتصاالت األزمات 

ه ذه العمالية في جميع مراحل األزمة. أما ثقافة السوق فهي الثقافة األكثر تطبيقا في المنظمات االستثمارية وتؤثر 

الثقافة إيجابيا على أنشطة االستعداد والتخطيط لألزمات، بينما تؤثر ثقافة الجماعة والثقافة المرنة )األقل تطبيقا 

في منظمات قطاع األعمال العام واالستثماري( إيجابيا على إدارة اتصاالت األزمات العمالية في جميع مراحل 

  األزمة.

 

                                                           

(، تأثير الثقافة التنظيمية على كفاءة إدارة اتصاالت األزمات العمالية: 0230( تغريد مجدي فوزي أحمد، )31)

، )جامعة القاهرة: كلية رسالة ماجستير غير منشورةدراسة حالة على عينة من المنظمات العاملة في مصر، 

 اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                       149 

ISSN: 2706-6495 

 :DiStaso et. Al. ( ،7105)(02)دراسة  -5 

عبر في المؤسسات والهيئات الصحية األمريكية استهدفت هذه الدراسة تقييم االستراتيجيات االتصالية 

واحد من أشهر مواقع التواصل االجتماعي وهو موقع الفيسبوك خالل أوقات األزمات وتأثير ذلك على سمعة 

 المؤسسة أو الهيئة العاملة في المجال الصحي.

استراتيجيات االستجابة لألزمات عبر شبكات التواصل االجتماعي يجب أن وتوصلت الدراسة إلى أن 

تعتمد على السرعة، والمصداقية، والشفافية، والمتابعة والتحديث، ألنها عوامل حاسمة في التأثير على سمعة 

ي مقدمة المنظمة والحكم على استجابتها وقت األزمة، كما أكدت الدراسة على أن استراتيجية المعلومات جاءت ف

االستراتيجيات االتصالية األكثر تأثيرا على سمعة المنظمة يليها استراتيجيات االعتذار، ثم التعاطف، ثم 

 التصحيح،

كون الجمهور في وقت األزمات والكوارث يكون بحاجة ماسة للمعلومات لتساعده على فهم الموقف وتحديد  

الستراتيجية المعلومات بكفاءة عبر منصات التواصل  االستجابة المرجوة، وبالتالي فإن استخدام المنظمات

 االجتماعي يسهم في طمأنة الجمهور ومنع الشائعات التي تضر بسمعتها.

، بعنوان: إدارة اتصاالت األزمة بنادى قضاة مصر: دراسة (15) (7102دراسة لبيبة عبد النبي، ) -6

 حالة ألزمة إقالة النائب العام:

على االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في اتصاالت األزمة بنادي استهدفت هذه الدراسة التعرف 

قضاة مصر بالتطبيق على دراسة حالة إقالة النائب العام المستشار محمود عبد المجيد وارتباطها بأزمة اإلعالن 

 ، وذلك من خالل تحليل البيانات اإلعالمية لنادي0230الدستوري الصادر من مؤسسة الرئاسة في نوفمبر 

القضاة، وكذلك االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في تلك البيانات، إضافة إلى تحديد الوسائل االتصالية 

 المستخدمة في إدارة اتصاالت األزمة.

وتوصلت الدراسة إلى اعتماد نادي القضاة على وسائل اتصالية عدة، جاء في مقدمتها المؤتمرات 

نحو إقالة النائب العام، وجاءت استراتيجية اإلنكار في مقدمة  الصحفية لتوضيح موقف القضاة بوجه خاص

االستراتيجيات االتصالية التي اعتمدت على إنكار كافة اإلدعاءات بشأن إقالة النائب العام، كما اعتمد النادي على 

 استراتيجية الدفاع عن النيابة العامة فيما تم إثارته من اتهامات بالتحيز في األحكام القضائية،

                                                           

)14) DiStaso M. , Vafeiadisb M. & Amaral C., (2015), managing a health crisis on 

facebook: how the response stratieges of apology, sympathy, and information 

influence public relations, public relations review, vol. 41, pp. 222- 231.  

االت األزمة بنادى قضاة مصر: دراسة حالة ألزمة إقالة (، إدارة اتص0232( لبيبة عبد النبى إبراهيم، )30)

 -، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع واألربعون، يوليوالمجلة المصرية لبحوث اإلعالمالنائب العام، 

 .637 -071سبتمبر، ص
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كما اعتمدت بعض بيانات رئيس نادي القضاة على استراتيجية الهجوم على جماعة اإلخوان المسلمين وقد ظهر   

 في المقابل هجوم الجماعة ومؤيدوها على كافة مؤسسات الدولة والسيما مؤسسة القضاء.

اتصاالت األزمات ، بعنوان: دور وسائل االعالم االجتماعي في (02) (7102دراسة شيماء السيد سالم، ) -7

 والكوارث:

استهدفت هذه الدراسة تقديم إطار نظري عن اتصاالت األزمات والكوارث عبر وسائل اإلعالم 

االجتماعي من حيث المفهوم واألهمية، والمراحل، والوظائف، والسلبيات، مع دراسة مداخلها النظرية. وقد 

تنوع واختالف مصدر وأسباب األزمة، فهناك أزمات اختارت الباحثة مجموعة من دراسات الحالة، راعت فيها ال

الجوية الماليزية(، وأخرى ناجمة عن مخاطر  الخطوط-فاجن فولكس-بتروليم بريتش-بيتزامؤسسية )دومينوز 

وتسونامي  زلزال-المتحدةساندي بالواليات  إعصار-الجنوبيةصحية وكوارث طبيعية )إنفلونزا الخنازير بكوريا 

ند(، بهدف التعلم من خبرات وممارسات اآلخرين عبر كشف نقاط القوة ونقاط الضعف تايال فيضان-اليابان

 والتعرف على االستراتيجيات االتصالية المستخدمة.

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة التواصل المستمر مع الجمهور المستهدف عبر وسائل اإلعالم 

وارث فقط. وأوضحت النتائج أن استراتيجية االجتماعي في األوقات العادية وليس في حاالت األزمات والك

المعلومات قد جاءت في مقدمة االستراتيجيات االتصالية األكثر تأثيرا على سمعة المنظمة والحكم على استجابتها 

وقت األزمة وهو ما ظهر واضحا في حالتي شركة الخطوط الجوية الماليزية وزلزال اليابان، وأن استراتيجيتي 

واالعتذار أثبتت فاعليتها في حالة شركة دومينوز بيتزا، وجاءت استراتيجية التهوين وحجب  االعتراف بالخطأ،

المعلومات، واستراتيجية إنكار المسئولية وإلقاء اللوم على اآلخرين كأسوأ االستراتيجيات االتصالية التي تم 

ثر بالسلب على صورة هاتين استخدامها مثلما فعلت شركة بريتش بتروليم، وشركة فولكس فاجن األمر الذي أ

 الشركتين وسمعتهما.

 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت دور وسائل اإلعالم في إدارة األزمات:

، بعنوان: المعالجة اإلعالمية ألزمة مياه النيل بالقنوات (02) (7102دراسة نجوى إبراهيم جمعة، ) -1

 العالقات المصرية األفريقية:الفضائية المصرية وعالقتها باتجاهات المراهقين نحو 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعالجة اإلعالمية ألزمة مياه النيل بالقنوات الفضائية المصرية 

 وعالقتها باتجاهات المراهقين نحو العالقات المصرية اإلفريقية،

                                                           

المجلة ارث، (، دور وسائل االعالم االجتماعي في اتصاالت األزمات والكو0232( شيماء السيد سالم، )36)

-131، صديسمبر-أكتوبر، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع واألربعون، المصرية لبحوث اإلعالم

176. 

(، المعالجة اإلعالمية ألزمة مياه النيل بالقنوات الفضائية المصرية وعالقتها 0237نجوى إبراهيم جمعة، )( 38)

، )جامعة عةين شةمس: كليةة رسالة ماجستير غير منشورة، اإلفريقيةباتجاهات المراهقين نحو العالقات المصرية 

 الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل(.
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والتعرف على مدى اهتمام المراهقين بمتابعة أزمة مياه النيل وآرائهم بشأن المعالجة اإلعالمية لألزمة   

ومستوى اهتمام الفضائيات عينة الدراسة بتناول أخبار األزمة. اعتمدت الدراسة على منهج المسح بشقيه التحليلي 

في قنوات النيل لألخبار، ودريم، والجزيرة مباشر،  والميداني، أجرت الباحثة دراسة تحليلية على عدد من البرامج

 مفردة. 122كما أجرت دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعات المصرية قوامها 

وتوصلت الدراسة إلى أن أزمة مياه النيل قد تصدرت وسائل اإلعالم منذ بناء سد النهضة، وجاء بناء 

وجاءت اتجاهات المراهقين نحو العالقات المصرية اإلفريقية سد النهضة األثيوبي في مقدمة أسباب األزمة، 

 إيجابية، وقد فضل المبحوثون توثيق التعاون بين مصر والدول اإلفريقية.

، بعنوان: دور مواقع التواصل االجتماعي في (02) (7102دراسة سارة محمود علي عبد الحفيظ، ) -2

 تشكيل معارف واتجاهات الشباب نحو األزمات المحلية:

تهدف الدراسة للتعرف على مدى اعتماد الشباب المصرى على مواقع التواصل االجتماعى مقارنة 

 بالوسائل اإلعالمية األخرى عند حدوث األزمات المحلية،

ودور هذه الوسائل فى تشكيل معارف واتجاهات الشباب نحو األزمات. أجريت الدراسة على عينة طبقية قوامها  

( سنة، بالتطبيق على أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وأزمة الدواء 10-37المصرى )مفردة من الشباب  202

 . 0236التى حدثت فى األشهر األخيرة من عام 

وأكدت النتائج وجود عالقة ارتباط طردى بين استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعى وقت 

ارتباط طردى بين متابعة مفردات العينة  األزمات ودرجة معرفتهم باألزمات، كما توصلت إلى وجود عالقة

ألزمة تيران وصنافير على مواقع التواصل اإلجتماعى وتكوين اتجاه نحو األزمة، وأوضحت أن غالبية مفردات 

العينة تتعرف على وجود أو حدوث أزمة ألول مرة عن طريق مواقع التواصل االجتماعى، وأن ذلك يأتي غالبا 

ع، وأشارت الدراسة إلى أن األزمات السياسية واالقتصادية هي أكثر أنواع األزمات بالصدفة أثناء تصفح المواق

 التى تفضل مفردات العينة متابتعها على مواقع التواصل اإلجتماعى.

أبعاد المسئولية االجتماعية للمواقع اإللكترونية في معالجة ، بعنوان: (09) (7102خالد جيجان عزيز، ) -3

 العراقية:األزمات السياسية 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أبعاد المسئولية االجتماعية للمواقع اإللكترونية في معالجة األزمات 

السياسية العراقية، في ضوء فروض نظرية المسئولية االجتماعية. استخدم الباحث منهج المسح، وأجرى دراسة 

ى النخبة العراقية السياسية واألكاديمية واإلعالمية، مفردة موزعة بالتساوي عل 032ميدانية على عينة مكونة من 

                                                           

(، دور مواقع التواصةل االجتمةاعي فةي تشةكيل معةارف واتجاهةات 0237( سارة محمود علي عبد الحفيظ، )37)

جامعةةة القةةاهرة: كليةةة اإلعةةالم، قسةةم اإلذاعةةة ، )رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورةالشةةباب نحةةو األزمةةات المحليةةة، 

 والتليفزيون(.

( ، أبعةةاد المسةةئولية االجتماعيةةة للمواقةةع اإللكترونيةةة فةةي معالجةةة األزمةةات 0237( خالةةد جيجةةان عزيةةز، )31)

 ، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصحافة(.رسالة دكتوراه غير منشورةالسياسية العراقية، 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                       152 

ISSN: 2706-6495 

كما أجرى دراسة تحليلية للمعالجات الصحفية التي قدمتها المواقع اإللكترونية العراقية الثالث )شبكة أخبار  

 العراق، الوكالة الوطنية العراقية لألنباء، شبكة عراقنا اإلخبارية( لألزمات السياسية العراقية. 

الدراسة إلى سيطرة األوضاع األمنية على اهتمام المواقع اإللكترونية العراقية بكافة وتوصلت 

مستوياتها في متابعتها للقضايا واألزمات السياسية العراقية، حيث تصدرت األوضاع األمنية قائمة األزمات 

تمام بمتابعة معالجة المواقع وجود عالقة ارتباط داللة إحصائية بين االه. وأشارت النتائج إلى السياسية العراقية

اإللكترونية العراقية القضايا واألزمات السياسية العراقية وبين كال من اتجاهات المبحوثين نحو معالجة المواقع 

لتلك القضايا، وكذلك تقييم مستوى تلك المعالجة. وكذلك وجود عالقة ارتباط دالة إحصائية بين مدى االهتمام 

اإللكترونية العراقية القضايا واألزمات السياسية العراقية وبين مدى التزام المواقع بمتابعة معالجة المواقع 

 بالمسئولية االجتماعية في معالجة تلك القضايا.

، بعنوان: اعتماد الالجئين الليبيين على وسائل اإلعالم في وقت (71) (7102دراسة صالح الشيباني ) -4

 األزمات:

اعتماد الالجئين الليبيين على وسائل اإلعالم في وقت األزمات استهدفت الدراسة التعرف على مدى 

وتقييم الالجئين لعمل هذه الوسائل وما قدمته لهم من معلومات، وكذلك معرفة دور القائم باالتصال تجاه قضيتي 

ها اإلرهاب والالجئين. وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية وهي دراسة ميدانية، واعتمدت في تحقيق أهداف

على منهج المسح اإلعالمي. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على نظريتي االعتماد على وسائل اإلعالم ونظرية 

 حارس البوابة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة من الالجئين الليبيين يستخدمون وسائل اإلعالم في 

لموضوعات التي تنشرها وسائل اإلعالم الليبية في وقت وقت األزمات؛ مما يعكس حرص الالجئين على متابعة ا

األزمات، على الرغم من أن نسبة عالية من الالجئين يشككون في قدرة وسائل اإلعالم على تقديم كل المعلومات 

عن قضيتي اإلرهاب والالجئين، كما أشارت النتائج إلى أن المصادر الشخصية الليبية هي األكثر مصداقية 

مات إعالمية عند الالجئين؛ بينما كانت قناة روسيا اليوم أهم وسيلة إعالمية غير ليبية تحظى بأكبر كوسيلة معلو

نسبة من المتابعة، وبينت النتائج أن المستقبل السياسي في ليبيا كان أهم الموضوعات التي يهتم بها الالجئين 

وجود دوافع وراء اعتماد الالجئين الليبيين على الليبيين عند متابعتهم لوسائل اإلعالم. وكشفت نتائج الدراسة عن 

وسائل اإلعالم في وقت األزمات، من أهمها سهولة الوصول لهذه الوسائل وقربها من مصادر األخبار الرئيسية، 

وإن االعتماد على وسائل اإلعالم عاد على الالجئين بفوائد أهمها تعينهم على إدراك المستقبل السياسي في ليبيا 

من التحدث بطالقة مع الزمالء واألصدقاء. وأوضحت النتائج عن وجود تأثيرات ملموسة مترتبة على وتمكنهم 

اعتماد الالجئين على وسائل اإلعالم أهمها التأثيرات المعرفية يليها التأثيرات الوجدانية ثم التأثيرات السلوكية، 

                                                           

(، اعتماد الالجئين الليبيين على وسائل اإلعالم فةي وقةت األزمةات: دراسةة 0237يباني، )( صالح محمد الش02)

، )جامعةة عةين شةمس: كليةة اآلداب، قسةم رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورةحالة على قضةيتي اإلرهةاب والالجئةين، 

 علوم االتصال واإلعالم(.
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على التغطية اإلعالمية لقضيتي اإلرهاب  كما أشارت نتائج إلى وجود تأثير واضح لنمط ملكية وسائل اإلعالم 

 والالجئين، كما أن درجة الحيادية في هذه الوسائل كانت ضعيفة.

بعنوان: معالجة المواقع اإلخبارية والصحف اإللكترونية للشائعات  (70) (7102دراسة اعتماد خلف ) -5

 وعالقتها بإدراك المراهقين للواقع السياسي واالجتماعي:

التعرف على معالجة المواقع اإلخبارية والصحف اإللكترونية للشائعات وعالقتها استهدفت الدراسة 

بإدراك المراهقين لواقعهم االجتماعي والسياسي والتعرف على موقف المراهقين عينة الدراسة من الشائعات 

ة من الدراسات الكاذبة التي تروج في المواقع اإلخبارية والصحف اإللكترونية عينة الدراسة، وتعد هذه الدراس

الوصفية، وتستخدم منهج المسح بالعينة ميدانيا، وتم اختيار عينة عمدية من المراهقين المتابعين للمواقع اإلخبارية 

عاما، من طالب جامعة عين شمس وجامعة فاروس ( 02 -38والصحف اإللكترونية يتراوح أعمارهم من )

 أداة االستبيان.مفردة إناث، باستخدام  322مفردة ذكور و 322بواقع 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل تصفح المبحوثين للمواقع 

اإلخبارية والصحف اإللكترونية ومستوى االعتماد عليها كمصدر للمعلومات عن بعض الشائعات بها. كما 

وثين للمواقع اإلخبارية والصحف توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل تصفح المبح

اإللكترونية ومستوى إدراك الواقع السياسي واالجتماعي. ووجود اختالف بين المبحوثين ذوي )مستوى فهم 

مرتفع للشائعات وأهدافها والمبحوثين ذو )مستوى فهم متوسط للشائعات وأهدافها( بفرق لصالح المبحوثين ذوي 

ا(. كذلك وجود اختالف بين المبحوثين الذين يرون أن الشائعات السياسية )مستوى فهم مرتفع الشائعات وأهدافه

واالجتماعية الواردة بالمواقع اإلخبارية والصحف اإللكترونية )خطيرة جًدا( والمبحوثين الذي يرون أن الشائعات 

رق لصالح السياسية واالجتماعية الواردة بالمواقع اإلخبارية والصحف اإللكترونية متوسطة الخطورة( بف

المبحوثين الذي يرون أن الشائعات السياسية واالجتماعية الواردة بالمواقع اإلخبارية والصحف اإللكترونية 

 )خطيرة جًدا(. 

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة: [0]

أسهمت الدراسات السابقة في توفير المعلومات الخاصة بطةرق تطبيةق واالسةتفادة مةن نمةاذج اتصةاالت  -3

 األزمة التي طبقتها العديد من الدراسات السابقة، واعتمدت عليها الدراسة الحالية. 

 أسهمت الدراسةات السةابقة فةي تحديةد المةنهج العلمةي الةذي تعتمةد عليهةا الدراسةة الحاليةة، وهةو منهجةي -0

المسح، الذي اعتمدت عليه معظم الدراسات السابقة، كما أسهمت في تحديد أدوات جمةع البيانةات، وهةي 

 صحيفة االستقصاء لجمع بيانات الدراسة الميدانية. 

                                                           

اإللكترونية للشائعات وعالقتها بإدراك  ( معالجة المواقع اإلخبارية والصحف0236اعتماد خلف معبد، ) (03)

، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا مجلة دراسات الطفولةالمراهقين للواقع السياسي واالجتماعي، 

 (.81(، العدد )31للطفولة، المجلد )
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أمكن للباحثة تحديد أهةداف وتسةاؤالت الدراسةة بدقةة بنةاء علةى رصةدها لألهةداف والمتغيةرات التةي تةم  -1 

وكةةذلك ضةةع الفةةروض العلميةةة التةةي تسةةعى الدراسةةة إلةةى اختبةةار مةةدى  توظيفهةةا فةةي الدراسةةات السةةابقة.

 صحتها.

( مفردة، حيةث تراوحةت عينةات 022أفادت الدراسات السابقة الباحثة في تحديد عينة المبحوثين بعدد )  -0

  مفردة.. 002و 322الكثير من الدراسات التي أجريت على مسئولي العالقات العامة ما بين 

 اسة: اإلطار النظري للدر [7]

 تعتمد الدراسة الحالية على عدة نماذج ومداخل نظرية، وذلك على النحو اآلتي: [1]

 االستراتيجي إلدارة األزمات المدخل-0

 A Strategic Approach to Managing Crises  

نموذجةةال للتخطةةيط االسةةتراتيجي التصةةاالت األزمةةة يعتمةةد علةةى و ةةائف ثالثيةةة   Burnettقةةدم بيرنةةت

وتتةدرج الوظةائف مةن الةدائرة األوسةع  األبعاد تتعلق باألنشطة االتصالية للعالقات العامة قبل، أثناء، بعد األزمةة،

ية اتصةاالت األزمةة تبةدأ إلى الداخل وفقاً لمراحل العمل ويقوم النموذج على تطبيق استراتيجية نظامية إلدارة عمل

من المهام الوقائية وتنتهي باالتصاالت التنفيذية، آخذة في اعتبارها عدة متغيرات هي مسةتوى التهديةد الةذي تسةببه 

األزمة، تقييم االستراتيجيات والبدائل المتاحة قدرة القائمين على االتصال علةى الةتحكم والسةيطرة فةي ضةوء قيةود 

 جماعي والفردي السائد في المنظمة. الزمن والبناء التنظيمي ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0شكل رقم )

 (00)للتخطيط االستراتيجي التصاالت األزمة  Burnettنموذج

                                                           

 . 127 -122صمرجع سابق، (، 0227علي عجوة، كريمان فريد، ) )00(

إدارة 

 األزمة 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                       155 

ISSN: 2706-6495 

أساسةةاً تتطلةةب قيةةام مةةديري العالقةةات  يوضةةح الشةةكل السةةابق أن إدارة األزمةةات هةةي عمليةةة إسةةتراتيجية 

 العامة بمهام رئيسة لإلدارة اإلستراتيجية لألزمة وهي: 

 .  Goal Formationتحديد الهدف  -3

 .  Environmental Analysisالتحليل البيئي  -0

 . Strategy formulationتحديد وصياغة اإلستراتيجية  -1

 . Strategy Evaluationتقييم اإلستراتيجية  -2

 .  Strategy Implementationاإلستراتيجية تنفيذ  -0

 . Strategic Controlالتحكم والسيطرة اإلستراتيجية  -6

تتأثر هذه المهام الست التي يضطلع بها مديرو العالقةات العامةة فةي عمليةة اإلدارة اإلسةتراتيجية لألزمةة 

 بعدة كوابح وقيود موضحة في الدائرة الخارجية بالشكل السابق وهي: 

 .  Time Pressuresت ضغوط الوق -3

 .  Control Issuesمستوى التحكم التنظيمي في الموضوعات المثارة  -0

 .  Threat level concernsمستوى التهديد أو الخطورة  -1

 . Response option constraintsقيود البدائل المتاحة  -2

تفةوق العنايةة  وتتطلب إدارة األزمة قرارات تتسم بالسرعة والحالية وفي نفس الوقت فإن ضغوط الوقةت

التةةي يحكمةةن أن يوليهةةا مةةديرو العالقةةات العامةةة لكةةل مهمةةة مةةن المهةةام السةةت التةةي يتكةةون منهةةا نمةةوذج اإلدارة 

اإلستراتيجية لألزمةة حيةث تضةطر اإلدارة إلةى اتخةاذ قةرارات سةريعة، وتنفيةذها بشةكل فةوري أثنةاء األزمةة مثةل 

السوق خالل أيام، وهو الشيء الذي يتطلب شهوراً عديةدة استدعاء منتج به عيوب أو تعرض لإلتالف المتعمد من 

من الفحص والتدقيق في الظروف الطبيعية، ويضاف إلى هذا العامل بعض العوامةل األخةرى المةؤثرة علةى إدارة 

األزمة هي درجة التحكم والسيطرة حيث تؤدي بعض األزمات إلى أنتفقد المنظمة القدرة على التحكم في األحداث 

لقدرية منها، كما أن األزمةات تخلةق تهديةدات تختلةف فةي نوعهةا وشةدتها وهةو مةا يفةرض تحةديات ال وخصوصاً ا

يمكن تخطيها أو تجاهلها تجاه اإلدارة عنةد تحديةد وتنفيةذ وتقيةيم إسةتراتيجية موجهةة األزمةة ويجعةل مةن الصةعوبة 

ا الكةوابح األربعةة المختلفةة باألزمةة بمكان التنبؤ بنوعية التهديدات الناجمة عن األزمة، وتحديةد درجةة شةدتها، هةذ

 تشكل قيوداً على بدائل االستجابة المطلوبة من اإلدارة. 

وباختصار فإن إدارة األزمات تتطلب إتباع أسس اإلدارة اإلستراتيجية، بةدأ مةن الخطةة األولةى الحاسةمة 

تحديةد الهةدف ثةم تحديةد وتقيةيم وهي التحديد السليم لهوية األزمة، مروراً إلةى تحليةل الظةروف البيئةي المحيطةة، و

بدائل االستجابة المطلوبة وأخيةراً مهةام التنفيةذ اإلسةتراتيجية الةذي يتطلةب مةن المنظمةة إعةادة ترتيةب وحشةد قةوى 

المواجهة لديها من مواردها البشرية والمادية معاً حتى يتحقق لها التحكم االستراتيجي في موقف األزمة. ويوضةح 

تكاملةةة لعمليةةة اإلدارة اإلسةةتراتيجية لألزمةةة فةةي ثةةالث مسةةتويات متدرجةةة هةةي: التحديةةد، الشةةكل التةةالي النظةةرة الم

 : (01) التاليالمواجهة، إعادة الترتيب وهي الموضحة تفصيالً من الجدول 

                                                           

(23) John Durnell, "A Strategic Approach for Management Crisis", Public Relations 

Review, Vol. 20, No. 4, 1998, p. 480.  
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 العالقة العامة اإلستراتيجية، وإدارة اتصاالت األزمة 

 االتصاليةاألدوات  تحديات العالقات العامة األهداف مستويات إدارة األزمة

تحديد الموقف بناء على 

 التحليل البيئي
 فهم الموقف

نظام معلومات للعالقات 

العامة يتسم بالحساسية 

 لألزمات

 بحوث العالقات العامة. -

 تقرير يتضمن بيان المشكالت. -

المواجهة: تشكيل وتقييم 

وتنفيذ إستراتيجية 

 المواجهة

تقليل المخاطر، ووضع 

 خطط المواجهة

االلتزام بأسس العالقات 

 العامة اإلستراتيجية

خطة لالتصاالت متعددة  -

 األنشطة والمجاالت.

 تجزئة الجمهور المستهدف. -

 حمالت إعالمية. -

إعادة ترتيب األوضاع  -

 والتحكم االستراتيجي

حل المشكلة، التعلم، 

 السيطرة

اتصاالت داخلية مكثفة 

 إلدارة للقضايا الهامة

ت العامة بحوث العالقا -

 الخاصة بالقضايا الداخلية

 :(02) الثالثوفيما يلي توضيح لدور العالقات العامة في هذه المراحل 

 المرحلة األولى: تحديد األزمة:

يكون الهدف األساسي في هذه المرحلة هو الفهم، فهم أسباب األزمة وانعكاسها على المستهلكين 

الجوهرية التي تواجه العالقات العامة هنا هي بناء وتطوير نظام معلومات والجماهير والعاملين. وتكون التحديات 

 ذي حساسية لألزمة يمكن اإلدارة من التنبؤ باألزمات قبل حدوثها.

 المرحلة الثانية: مواجهة األزمة:

يركز مدير العالقات العامة في هذه المرحلة على تطوير خطط طوارئ أو حلول بديلة مصممة 

حددة، وحيث إن هذه المرحلة يتم فيها تقويم االستراتيجيات المتاحة، فإن الهدف يكون تقليل خصيصا لمواقف م

 المخاطر المتوقعة ألدنى مدى ممكن سواء بالنسبة للمنظمة أو جماهيرها األساسية.

وهنا يكون التحدي الذي يواجه إدارة العالقات العامة هو االلتزام بممارسة الوظيفة وفق األسس 

يجية، حيث يتم تجزئة الجماهير، وتحديد تلك التي يجب إعطاء االنتباه واالهتمام األقصى لها، ويقوم االسترات

 مدير العالقات العامة بتصميم خطة طوارئ لكل قطاع من القطاعات حسب أهميته.

 المرحلة الثالثة: إعادة ترتيب األوضاع:

االستراتيجية التي تم اعتمادها لحل  يكون الهدف في هذه المرحلة هو حل األزمة، حيث يتم تنفيذ 

األزمة، ومراقبة عملية التنفيذ بدقة، وعلى الرغم من أن مدير العالقات العامة في هذه المرحلة يكون تركيزه على 

 تنفيذ االستراتيجية، فإنه ال يجب أن يغفل الفرص التي يمكن االستفادة منها،

                                                           

، 0، طإدارة العالقات العامة: المدخل اإلستراتيجي(، 0227راسم محمد الجمال، خيرت معوض عياد، ) (02)

 .108 -100)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية(، ص
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يب األوضاع، والمتغيرات التي قد تنشأ عن األزمة في هياكل والدروس التي يمكن تعلمها في عملية إعادة ترت  

 المنظمة وسياستها يمكن أن تدعم من حساسية اإلدارة للمواقف المستقبلية والقدرة على االستجابة لها.

والتحدي الذي يواجه إدارة العالقات العامة في هذه المرحلة هو تسويق االستراتيجية التي تم اعتمادها 

الدافعية لدى العاملين في المنظمة لهذه االستراتيجية وكيفية ترجمتها إلى عمل حقيقي، والتسويق  داخليا، وخلق

 الداخلي الفعال يتطلب ثقافة تنظيمية مرنة وفاعلة.

 

 The Theory of Image Restoration discourse نظرية خطاب إصالح الصورة -7

إلدارة مواقف األزمات معتمدا على نظرية خطاب إصالح الصورة، حيث  نموذجا  Benoitقدم بنويت

إن النظرية موجهة إلى إصالح الخلل الطارئ على الصورة المؤسسية نتيجة األزمة، باعتبار أن الصورة من 

تد النواحى الهامة على كافة المستويات، وأن اكتمالها من المهام الرئيسية للعالقات العامة، وتلك النظرية تم

لتستخدم من قبل الممارسين في حالة األزمات ألنها تساعدهم في تصميم الرسائل االتصالية خالل األزمات وأثناء 

 .  (75)التعامل معها، وبالتالي معرفة نواحى القصور واالنتقادات في تلك الرسائل

 والنظرية تشتمل على جانبين أساسيين هما:

 وصف وتوضيح المبادئ األساسية للنظرية. -

اقتراحات "بنويت" التصاالت األزمة من واقع تطبيق النظرية على عدد من المؤسسات ودراسته  -

 العلمية والتطبيقية.

نموذجه من خالل خمس استراتيجيات أساسية لخطاب إصالح   Benoitوبناء على ما سبق، قدم بنويت

 الصورة وهي:

 وتمثل عنصرين هما: :األولى: استراتيجية اإلنكار

 وهو انكار المنظمة مسئوليتها عن الحادث وعدم قيامها به.االنكار  -

تحويل اللوم من خالل حث الجمهور على ان هناك شخص ما أو شركة ما هى المسئولة فعليا عن ما  -

 حدث.

 تشتمل على أربعة اتجاهات هي: :الثانية: استراتيجية تجنب المسئولية

تقول بأن هذا التصرف هو رد فعل على طرف رد فعل االستثارة من خالل أن الشركة من الممكن أن  -

 أحدث تصرفا سيئا ومهاجم للشركة، وهذا اإلجراء من السلوك قد يبدو صائبا كرد فعل لتلك االستثارة.

عدم اإلمكانية، حيث تتقدم الشركة بطريقة تشتمل على األسف واالعتذار واالستياء بأن ما قامت به كان  -

 دث وعدم توافر عناصر التحكم المطلوبة للتعامل معه.لقلة وعدم وجود المعلومات عن الحا

                                                           

)القاهرة: دار العلوم  استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث: دور العالقات العامة،(، 0226سعيد، )( السيد ال00)

 .10 -11للنشر والتوزيع(، ص
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الحادث، وهو تقديم الحادث على أنه حادثا مأساويا، واعتباره نكبة على الجميع، وإقناع الجمهور بذلك،  - 

 مما يحقق أقل مسئولية عن الحادث من جانب المنظمة والحفاظ على صورتها المؤسسية.

أن الشركة كانت على مستوى تقديم الخدمات الحسنة واإلجراءات تقديم النوايا الحسنة، من خالل إظهار  -

 التي تخدم الجميع.

إن المنظمة التى تعتهم بأعمال خاطئة وتتعرض  :الثالثة: استراتيجية التقليل والتهوين من عنف وشدة الحدث

يجية تشتمل على ألزمات مختلفة فإنها تحاول أن تقلل من حدتها وحجم اإلدراك واإلحساس بها، وتلك االسترات

 ستة إجراءات هي:

تدعيم الموقف: حيث تقوم المؤسسة باالستناد إلى دورها في خدمة الجمهور من خالل استعراض ما تقوم به  (3

 من خدمات إيجابية، وذلك لتقريب العالقة بين الشركة والجمهور وتغيير الشعور السلبى تجاه المؤسسة.

 لحدث بأنه ليس خطير.التقليل من حدة الشعور السلبي: بإظهار ا (0

تقديم البدائل والتفضيالت: من خالل إظهار أن الشركة قامت بهذا اإلجراء ولكنه أقل سوءا من إجراء آخر  (1

 مشابه.

الترقى من شأن الحدث واإلجراء الذي اتخذته المؤسسة ووصفه في سياق محبب ومفضل واإلدالء بأن هناك  (2

 اعتبارات أخرى أهم من الحادث. 

 المدعي لتقليل مصداقيته وتقديم سلبياته ودعاءته الزائفة.مهاجمة  (0

 تقديم التعويضات للضحايا والتعامل معهم وتحقيق طلبات ذويهم لتحسين صورة المؤسسة. (6

حيث تقوم الشركة بتقديم مقترحاتها لتصحيح األوضاع  :الرابعة: استراتيجية العمل على تصحيح االوضاع

من خالل مقارنة الوضع قبل وبعد االتهام والوصول إلى حقيقة الوضع الخاطئة والناتجة عن االتهامات 

 وتصحيحه.

: وفيها تقوم الشركة باالعتراف وطلب السماح والصفح من خالل الخامسة: استراتيجية االعتراف وطلب الصفح

 االعتذار لكل من تأثر بالحدث سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 تساؤالت الدراسة: [2]

استثماري(؟ وما طبيعة  قطاع-مشترك قطاع-عامما نوع الشركات العاملة في قطاع البترول )قطاع  (3

 عملها؟

 إلى أي مدى تعرضت الشركات ألزمات من قبل؟ (0

 ما نوع األزمات التي تتعرض لها شركات البترول؟ (1

 ما حجم األضرار التى سببتها األزمات لشركات البترول؟ (2

 األزمة بالشركات؟ ومن هم أعضاء هذا الفريق؟هل يوجد فريق متخصص إلدارة  (0

 ما هي االستعدادات التى توفرها إدارة الشركة لفريق إدارة األزمة؟ (6

 من المسئول عن إدارة األزمة وقت حدوثها؟ (8

 ما هي األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات؟ (7

 ما النتائج المترتبة على حدوث هذه األزمة؟ (1
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 رسمي للشركة للمشاركة في إدارة األزمة؟هل تقوم الشركات بتعيين متحدث  (32 

 إلى أي مدى يحرص فريق إدارة األزمة على تقييم اتصاالت إدارة األزمة بعد تجاوز األزمات؟ (33

 ما هي أكثر التحديات التى تواجه فريق إدارة األزمة فى الشركة؟ (30

الشركة فى إلى أي مدى يحرص فريق إدارة األزمة على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتجنب وقوع  (31

 األزمات؟

 ما االستراتيجيات االتصالية التي تقوم بها الشركات لمواجهة األزمات؟ (32

 ما الوسائل االتصالية الموجهة للجمهورين الداخلي والخارجي أثناء األزمة؟ (30

 ما الدروس المستفادة التي تعلمتها إدارة شركات البترول من األزمات السابقة؟ (36

 فروض الدراسة: [5]

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك المبحوثين لحجم األضرار التى تسببها الفرض األول:  -

 األزمات لشركاتهم؛ وتبنيهم لتشكيل فريق متخصص إلدارة األزمات.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع الشركة العاملة بقطاع البترول، ونوعية الفرض الثانى:  -

 كة لفريق إدارة األزمة.االستعدادات التي توفرها إدارة الشر

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم المبحوثين لألسباب التي تؤدي إلى حدوث الفرض الثالث:  -

 (.خدمي-إنتاجياألزمات؛ باختالف طبيعة نشاط الشركة )

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم المبحوثين لفريق إدارة األزمات؛ باختالف الفرض الرابع:  -

الشركة التابع  نوع-الخبرة سنوات-التعليمي المستوى-العمرية الفئات-النوعهم الديموجرافية )خصائص

 (.التابع لها القطاع الشركة-لها

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حرص فريق إدارة األزمة على تقييم اتصاالت  الفرض الخامس: -

نجاح فريق إدارة األزمات األخيرة التى مرت إدارة األزمة بعد تجاوزها األزمات؛ وتقييم المبحوثين ل

 بها الشركة.

يوجد ارتباط دال إحصائيا بين مستوى خبرة المبحوثين وتقييمهم لالستراتيجيات  الفرض السادس: -

 البارزة في إدارة األزمات في شركاتهم.
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 التصميم المنهجي للدراسة: [2]

 يتمثل التصميم المنهجى لهذه الدراسة على النحو التالى: [8]

هةةذه الدراسةةة إلةةى نوعيةةة الدراسةةات الوصةةفية التةةي تسةةتهدف التعةةرف علةةى  تنتمةةيأوالل: نةةوع الدراسةةة:  [7]

األوصاف الدقيقة للظاهرة التى يقوم الباحث بدراستها من حيةث ماهيتهةا، وطبيعتهةا، ووضةعها الحةالي، والعوامةل 

 للبحةثتلفة الةواردة فةى التفكيةر األساسةى المختلفة المؤثرة فيها، كما تستهدف اختبار العالقات بين المتغيرات المخ

(06).  

تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح، "الذي يععد من أكثر المناهج العلميةة شةيوعاً ثانيال: منهج الدراسة:  [1]

واستخداماً في الدراسات اإلعالمية، وقد ساعد انتشةار المسةوح وشةيوع اسةتخدامها علةى اهتمةام البةاحثين لعمليةات 

حيث تعتمد الدراسة الحالية علةى . (08) المعاينةوتصميم صحيفة االستقصاء والدقة في حساب أخطاء  اختيار العينة

مةةنهج المسةةح فةةي شةةقيه الوصةةفي والميةةداني، حيةةث تتضةةمن الدراسةةة مسةةحاً لعينةةة مةةن ممارسةةي العالقةةات العامةةة 

 بشركات ومؤسسات قطاع البترول في مصر. 

 ثالثال: إجراءات الدراسة: [01]

 أ( تحديد مجتمع الدراسة:  [00]

يتمثل مجتمع الدراسة فى جميع ممارسي العالقات العامة في شةركات البتةرول العاملةة فةي مصةر سةواء 

 أكانت إنتاجية أو خدمية، وسواء أكانت تابعة للقطاع العام أو االستثماري أو الخدمي. 

 ب( عينة الدراسة: [07]

مفةردة مةن ممارسةي العالقةات العامةة بشةركات  022أجرت الباحثةة دراسةتها علةى عينةة متاحةة قوامهةا 

، وقةد تةم توزيةع عينةة )*(شةركة مةا بةين القطةاع العةام واالسةتثماري والمشةترك 37البترول العاملة في مصر بعدد 

 الدراسة بين مختلف الهيئات والشركات مجتمع الدراسة 

  

                                                           

 .311، )القاهرة: عالم الكتب(، ص1، طبحوث اإلعالم(، 3111( سمير محمد حسين، )06)

 .368، )القاهرة: دار النهضة العربية(، صبحوث اإلعالم(، 0223( سامي طايع، )08)
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 أهم نتائج الدراسة:

 أ( أبرز النتائج العامة للدراسة:

أوضحت النتائج أن أغلب أفراد العينة من ممارسي العالقات العامة يتوزعون بين نوعين رئيسيين من 

من المبحوثين ينتسبون إلى  %2200الشركات العاملة في قطاع البترول في مصر، فقد أظهرت النتائج أن 

لى شركات )تكرير من المبحوثين ينتسبون إ %01شركات )إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات البترول(، وأن 

، %33وتصنيع( المواد البترولية. أما باقي أفراد العينة فقد جاء توزيعهم كما يلي: )مشروعات بترولية( بنسبة 

، %000، )مقاوالت( بنسبة %1، )التخطيط( بنسبة %6، )نقل وتوزيع( بنسبة %1)إشراف ورقابة( بنسبة 

، )االتفاقات %3، )تنظيم سوق البترول( بنسبة %300، )استكشاف فقط( بنسبة %0)إنتاج وتكرير( بنسبة 

 .%200واالستكشافات( بنسبة 

من ممارسي العالقات العامة بالشركات العاملة في قطاع البترول في  %78أشارت النتائج إلى أن 

من المبحوثين أن الشركات التي  %31مصر أكدوا شركاتهم قد تعرضت بالفعل ألزمات من قبل، كما أكد 

 ا لم تتعرض ألزمات من قبل.يعملون به

أظهرت النتائج وجود أنواع مختلفة من األزمات يمكن أن تتعرض لها الشركات العاملة في قطاع 

من المبحوثين عينة الدراسة أن الشركات البترولية التي يعملون بها  %0601البترول في مصر، فقد أكد 

أن الشركات البترولية التي يعملون بها  %2200كد تعرضات )ألزمات تتعلق بطبيعة الصناعة واإلنتاج(، كما أ

من المبحوثين قالوا أن الشركات التي  %1200تعرضت )ألزمات تتعلق بالعمالة طلبات لم تتحقق(، كذلك فإن 

أن الشركات التي يعملون بها تعرضت )ألزمات  %0001يعملون بها تعرضت )ألزمات اقتصادية(، ويرى 

من المبحوثين عينة الدراسة أن شركاتهم تعرضت )ألزمات  %3702مسئولين(، وأكد نتيجة إهمال وعدم اهتمام ال

 تنتج عن سوء اإلدارة(.

أما عن حجم األضرار الناتجة عن األزمات التي تتعرض لها شركات البترول، فقد اتضح من النتائج أن 

مصر يرون أن األضرار التي  من ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة العاملين بشركات البترول في 2108%

من  %1106حدثت لشركاتهم نتيجة األزمات التي تعرضت لها هي )أضرار متوسطة يسهل تداركها(، ويرى 

من إجمالي المبحوثين أنها )أضرار كبيرة للغاية  %3608المبحوثين أنها )أضرار محدودة للغاية(، كما يرى 

 تتطلب جهدا كبيرا لمعالجتها(.

يق متخصص إلدارة األزمة في الشركات عينة الدراسة، فقد اتضح أن معظم وعن مدى وجود فر

ممارسي العالقات العامة بشركات البترول العاملة في مصر يؤكدون وجود فريق متخصص إلدارة األزمات 

من إجمالي المبحوثين عدم وجود فريق متخصص إلدارة  %100، في حين أكد %1200بنسبة مرتفعة جدا بلغت 

 شركاتهم.األزمة ب
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أشارت النتائج إلى أن ما يقرب من نصف حجم العينة من ممارسي العالقات العامة بالشركات العاملة  

أكدوا أن الفريق المتخصص إلدارة األزمة بشركاتهم يتكون من  %28بقطاع البترول في مصر وبنسبة بلغت 

ع اإلدارات بالمنظمة(، وأكد )مجموعة من اإلدارين والمتخصصين األكفاء من مختلف التخصصات من جمي

من إجمالي المبحوثين ألن )المركز الرئيسي بالشركة هو المسئول عن تشكيل فريق إدارة األزمة(، في  0003%

من إجمالي المبحوثين أن أن الفريق المتخصص إلدارة األزمة )يتشكل فريق إدارة األزمة وفقا  %3101حين أكد 

المبحوثين أن أن الفريق المتخصص إلدارة األزمة بشركاتهم )يتكون من من  %000لطبيعة كل أزمة(، كما أكد 

من المبحوثين أنه )يتم االستعانة بخبراء  %0أعضاء اإلدارة العليا فقط( دون باقي العاملين بالشركة، كذلك أكد 

يتكون فقط أن الفريق المتخصص إلدارة األزمة ) %303متخصصين في إدارة األزمة من خارج الشركة(، وأكد 

 من العاملين بالعالقات العامة(.

لدراسة عن أن االستعدادات التى توفرها إدارة شركات البترول لفريق إدارة األزمة، فقد كشفت اأما عن 

ممارسي العالقات العامة بشركات البترول العاملة في مصر قد أكدوا وجود بعض االستعدادات التى توفرها إدارة 

لفريق إدارة األزمة، وجاء على رأس تلك االستعدادات )التنسيق بين اإلدارات الشركات التي يعملون بها 

، كما جاء االستعداد %1608والمنظمات والهيئات المعاونة والقائمين باستخدام هذه الوسائل واإلمكانيات( بنسبة 

اإلنذار من قبل ، وجاء االستعداد الخاص بـ )إبالغ إشارات %8200الخاص بـ )إعداد فرق تدخل سريع( بنسبة 

 .%0208المتخصصين الذين التقطوا إشاراته للفريق( بنسبة 

من ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة أكدوا أن )مجلس اإلدارة( هو  %67أشارت النتائج إلى أن 

من العينة أكدوا وجود  %01المسئول عن إدارة األزمة وقت حدوثها بشركات البترول التي يعملون بها، وأن 

فقط من المبحوثين أن إدارة  %1مستشارين متخصصصين( يقومون بإدارة األزمة وقت حدوثها، كما أكد )

 األزمة وقت حدوثها تتوالها )إدارة العالقات العامة(.

أما عن األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات، فقد اتضح وجود العديد من األسباب التي يرى 

ممارسو العالقات العامة عينة الدراسة أنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمات بشركات البترول التي يعملون بها، 

ي بيئة العمل( في مقدمة تلك والتي جاءت على النحو التالي: جاءت )الشائعات(، و)عدم االهتمام بالتطوير ف

وقد حصلت الشائعات  %8006األسباب التي تؤدي إلى حدوث أزمات وحصلت كل منهما على وزن نسبي بلغ 

، وحصل عدم االهتمام على نسبة موافقة مرتفعة أيضا %01على أعلى درجات الموافقة من قبل المبحوثين بنسبة 

ين دوريا( كثالث األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمات . وجاء )عدم االهتمام بتدريب العامل%00بلغت 

، وقد حصل هذا السبب على نسبة موافقة مرتفعة أيضا بلغت %8201بشركات البترول بوزن نسبي بلغ 

. وجاء سبب )عدم توفير بيئة عمل مناسبة( في الترتيب الرابع بين األسباب الموجودة بالمقياس وحصل 0300%

. وجاء سبب %00، كما حصل هذا السبب أيضا على نسبة موافقة مرتفعة بلغت %8200غ على وزن نسبي بل

، وحصل هذا السبب على %8101)إهمال العاملين نفسيا واجتماعيا وإداريا( في الترتيب الخامس بوزن نسبي 

في الترتيب . ووجاء سبب )الفساد الذي يتغلغل في بعض المستويات( %20نسبة موافقة من قبل المبحوثين بلغت 

 .%21، وحصل على نسبة موافقة بلغت %8103السادس بين األسباب الواردة بالمقياس بوزن نسبي 
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، %8306وفي الترتيب السابع جاء سبب )عدم اهتمام اإلدارة العليا بالتعرف على آراء العاملين( بوزن نسبي   

عة سير العمل بانتظام( في الترتيب . وجاء سبب )عدم متاب%18وقد حصل هذا السبب على نسبة موافقة بلغت 

. كما جاء %2000، وهذا على نسبة موافقة بلغت %8301الثامن بين األسباب الواردة بالمقياس بوزن نسبي 

، وحصل هذا السبب على نسبة موافقة %8208سبب )الوساطة والمحسوبية( في الترتيب التاسع بوزن نسبي 

، %6103ة الحوافز المادية( في الترتيب العاشر بوزن نسبي . وجاء سبب )ضعف المرتبات وقل%1100بلغت 

 .%07وحصل على نسبة موافقة بلغت 

من ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة يرون أن األزمات التي تتعرض  %20أوضحت النتائج أن 

ظروف  أن تلك األزمات )تحدث تحت %1300لها شركاتهم )يتكرر حدوثها على فترات متباعدة(، كما يرى 

من المبحوثين أن األزمات التي تتعرض لها شركاتهم )نادرا ما تحدث(، وقررت  %0100طارئة فقط(، كما يرى 

 أن تلك األزمات )يتكرر حدوثها على فترات قريبة(. %1نسبة 

أكدت الدراسة أن المبحوثين عينة الدراسة يرون وجود عدد من النتائج التي يمكن أن تترتب على 

بشركات البترول التي يعملون بها، وقد جاء )فقدان الثقة بين اإلدارة العليا والموظفين( في مقدمة حدوث األزمة 

، وجاءت )انخفاض معدل اإلنتاج اليومي( في الترتيب الثاني بين النتائج المترتبة على %6000تلك النتائج بنسبة 

، %6200ركة( في الترتيب الثالث بنسبة ، يلي ذلك )التأثير السيء على سمعة الش%6300حدوث األزمات بنسبة 

، ثم حدوث )انقسامات داخلية بين العاملين( في %0200ثم )حدوث خسائر مالية( في الترتيب الرابع بنسبة 

 .%2700، و)اهتزاز الصورة الذهنية للمنظمة( في الترتيب السادس بنسبة %00الترتيب الخامس بنسبة 

ين فريق إدارة األزمة بشركات البترول التي يعملون بها، فقد وعن رؤية المبحوثين لطبيعة أداء وتكو

جاءت كما يلي: يرى أغلب ممارسي العالقات العامة بشركات البترول عينة الدراسة أن )فريق إدارة األزمة تتاح 

، وقد حصلت هذه العبارة على أعلى %1208له كل اإلمكانيات الفنية الضرورية إلدارة األزمة( بوزن نسبي 

، كذلك حصلت على أقل درجات عدم الموافقة بنسبة لم %8200ات الموافقة من قبل المبحوثين بنسبة درج

. وبفارق بسيط في الترتيب والوزن النسبي جاءت عبارة )فريق إدارة األزمة ذو مؤهالت علمية %000تتجاوز 

. ثم جاءت %80غت ، كما حازت على نسبة موافقة مرتفعة بل%7100مناسبة( التي حازت على وزن نسبي 

عبارة )فريق إدارة األزمة يحصل على تدريبات مهمة بصورة مستمرة( في الترتيب الثالث بين عبارات المقياس 

. وجاءت عبارة )فريق إدارة األزمة تتاح له كل اإلمكانيات المادية الضرورية إلدارة %7800بوزن نسبي 

 .%7008ن نسبي بلغ األزمة( في الترتيب الرابع بين عبارات المقياس بوز

وبشأن األنشطة أو المهام التي يقوم بها فريق إدارة األزمة بشركات البترول من وجهة نظر المبحوثين 

من المبحوثين أن فريق إدارة األزمة يقوم )بدراسة  %72عينة الدراسة، فقد جاءت على النحو التالي: يرى 

من المبحوثين أنه من أبرز  %8000المقام األول، ويرى األزمات السابقة وتحديد الدروس المستفادة منها( في 

من المبحوثين أن فريق إدارة  %82مهام فريق إدارة األزمة )تحديد أساليب التعامل مع األزمة(، كما يرى 

من إجمالي المبحوثين أن فريق  %82األزمة عليه )اتخاذ القرارات المناسبة طبقا لمتغيرات األزمة(، كما يرى 

 مة يجب عليه )المتابعة والتحديث والتطوير(،إدارة األز
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من المبحوثين أن فريق إدارة األزمة من مهامه )تقييم الموقف بعد األزمة(، كما أوضح  %6200وأوضح   

 أن فريق إدارة األزمة عليه )التنبؤ باألزمات المحتملة(. 0800%

زمة بشركات البترول التي من المبحوثين أكدوا أن فريق إدارة األ %6100أشارت الدراسة إلى أن 

من المبحوثين أكدوا أن فريق إدارة  %1600يعملون بها قد تم تكوينه )قبل أن تواجه الشركة األزمة(، وأن 

 التي يعملون بها قد تم تكوينه )بعد أن واجهت الشركة األزمة(. األزمة بشركات البترول

عينة الدراسة أكدوا أن شركات البترول التي يعملون بها قد قامت بتعيين  من المبحوثين %1300أكد 

فقط من المبحوثين أن شركات البترول التي  %700متحدث رسمي لها للمشاركة في إدارة األزمة، في حين أكد 

 يعملون بها لم تقم بتعيين متحدث رسمي لها للمشاركة في إدارة األزمة.

ة الدراسة أن أهم وأبرز أدوار المتحدث الرسمي للشركة أثناء األزمة من المبحوثين عين %7700يرى 

هو )التحدث بكل مصداقية(، وجاء في الترتيب الثاني ألهم تلك األدوار الموكلة إلى المتحدث الرسمي للشركة 

سة من المبحوثين عينة الدرا %8200، كما يرى %86أثناء األزمة أن يكون )الناطق الرسمي للمؤسسة( بنسبة 

أن )تحسين الصورة الذهنية عن المؤسسة( هو من أبرز أدوار المتحدث الرسمي أثناء حدوث األزمة، وقد جاء 

 .%0601آخر تلك األدوار من وجهة نظر المبحوثين ممثالً في )إعالم الجماهير بكل جديد( وذلك بنسبة بلغت 

ت إدارة األزمة بعد تجاوز أوضحت النتائج حول مدى حرص فريق إدارة األزمة على تقييم اتصاال

من المبحوثين عينة الدراسة أكدوا أن هذا الفريق )يحرص إلى حد ما( على تقييم تلك  %00األزمات أن 

من المبحوثين أكدوا أن هذا الفريق )يحرص بصورة دائمة( على تقييم  %23االتصاالت بعد تجاوز األزمة، وأن 

فقط أن فريق إدارة األزمة )ال يحرص علىتقييم اتصاالت  %8د تلك االتصاالت بعد تجاوز األزمة، في حين أك

 األزمة( بعد تجاوز الشركة لألزمة التي مرت بها مؤخرا.

من المبحوثين أن )الظروف البيئية  %82وعن أكثر التحديات التى تواجه فريق إدارة األزمة، أكد 

من المبحوثين يرون أن  %83ة األزمة، وأن المحيطة( هي أكثر تلك الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق إدار

من عينة الدراسة أن ثالث تلك  %66ثاني تلك التحديات يتمثل في )عدم تفهم اإلدارة العليا لعملها(، كما يرى 

التحديات التي يواجهها فريق إدارة األزمة يتمثل في )األوضاع التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشركة(، وجاء 

صال داخل الشركة( كرابع التحديات التي يواجهها فريق إدارة األزمة من وجهة نظر )ضعف وسائل االت

 .%22، ثم )ضعف اإلمكانات المادية( في الترتيب األخير بين التحديات المختلفة بنسبة %26المبحوثين بنسبة 

تضح أن وعن مدى نجاح فريق إدارة األزمة فى إدارة األزمات األخيرة التى مرت بها الشركة، فقد ا

من إجمالي المبحوثين عينة الدراسة يرون أن فريق األزمة قد )نجح بدرجة كبيرة( في إدارة األزمات  0000%

من المبحوثين يرون أن فريق األزمة قد )نجح بدرجة متوسطة( في  %2300األخيرة التى مرت بها الشركة، وأن 

من المبحوثين يرون أن فريق األزمة )لم ينجح( في فقط  %6إدارة األزمات األخيرة التى مرت بها الشركة، وأكد 

 إدارة األزمات األخيرة التى مرت بها الشركة.
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من  %60كذلك وعن مدى حرص اإلدارة العليا بالشركة على دعم فريق إدارة األزمة، فقد اتضح أن  

فريق إدارة األزمة  المبحوثين عينة الدراسة يرون أن اإلدارة العليا بالشركة )حريصة بدرجة كبيرة( على دعم

من المبحوثين يرون أن اإلدارة العليا بالشركة )حريصة إلى حد ما( على دعم فريق إدارة  %0100بها، وأن 

فقط من المبحوثين على أن اإلدارة العليا بالشركة التي يعملون بها )غير حريصة على  %000األزمة بها، وأكد 

 دعم فريق إدارة األزمة(.

حرص فريق إدارة األزمة على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتجنب وقوع الشركة فى أما بالنسبة لمدى 

من المبحوثين عينة الدراسة يرون أن فريق إدارة األزمة )يحرص  %06األزمات، فقد كشفت النتائج عن أن 

وثين من المبح %1100بصورة دائمة( على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتجنب وقوع الشركة فى األزمات، وأن 

عينة الدراسة يرون أن فريق إدارة األزمة )يحرص إلى حد ما( على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتجنب وقوع 

من المبحوثين أن فريق إدارة األزمة بالشركة التي يعملون بها )ال  %200الشركة فى األزمات، كما يرى 

 ات.يحرص( على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتجنب وقوع الشركة فى األزم

وبالنسبة ألبرز اإلجراءات الوقائية التي يتخذها فريق إدارة األزمة لتجنب وقوع الشركة فى األزمات، 

من المبحوثين عينة الدراسة يرون أن أهم وأبرز اإلجراءات الوقائية التي يتخذها فريق إدارة  %71فقد اتضح أن 

لوقاية وفرق العمليات باإلدارة العليا بواسطة األزمة لتجنب وقوع الشركة فى األزمات هو )ربط فرق عمليات ا

أبرز تلك اإلجراءات الوقائية التي من المبحوثين يرون أن ثاني  %8200أن (، ووسائل اتصال وتقنيات عالية

(، كما إبالغ اإلنذار إلى فرق الوقاية واإلنقاذيتخذها فريق إدارة األزمة لتجنب وقوع الشركة فى األزمات هو )

أبرز تلك اإلجراءات الوقائية التي يتخذها فريق إدارة األزمة لتجنب وقوع المبحوثين أن ثالث  من %6800يرى 

 (.قيادة عمليات الوقاية واإلنقاذ وفق الخطة المعدة سلفاالشركة فى األزمات يتمثل في )

رول، فقد كذلك فإنه بالنسبة لمعدالت استخدام االستراتيجيات االتصالية في إدارة األزمات بشركات البت

أوضحت النتائج أن االستراتيجية االتصالية المتعلقة بـ )االهتمام بعرض الحلول وما تم إنجازه( جاءت في مقدمة 

االستراتيجيات االتصالية التي استخدمتها شركات البترول عينة الدراسة كما أوضح ذلك المبحوثون عينة الدراسة 

تصالية المتعلقة بـ )تقديم كافة المعلومات والحقائق عن أسباب . وجاءت االستراتيجية اال%7200بوزن نسبي بلغ 

األزمة( في الترتيب الثاني بين االستراتيجيات االتصالية التي استخدمتها شركات البترول عينة الدراسة كما 

راف . وجاءت االستراتيجية االتصالية المتعلقة بـ )اعت%72أوضح ذلك المبحوثون عينة الدراسة بوزن نسبي بلغ 

الشركة بوجود أزمة( في الترتيب الثالث بين االستراتيجيات االتصالية التي استخدمتها شركات البترول عينة 

. ثم جاءت االستراتيجية االتصالية %6001الدراسة كما أوضح ذلك المبحوثون عينة الدراسة بوزن نسبي 

ول لألزمة( في الترتيب الرابع بين المتعلقة بـ )التجاهل ورفض المقابالت مع اإلعالميين لحين وضع حل

االستراتيجيات االتصالية التي استخدمتها شركات البترول عينة الدراسة كما أوضح ذلك المبحوثون عينة الدراسة 

. يليها االستراتيجية االتصالية المتعلقة بـ )إنكار األزمة من األساس( في الترتيب الخامس %6207بوزن نسبي 

تصالية التي استخدمتها شركات البترول عينة الدراسة كما أوضح ذلك المبحوثون عينة بين االستراتيجيات اال

 .%0001الدراسة بوزن نسبي 
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وكشفت النتائج فيما يتعلق بوسائل االتصال الموجهة للجمهور الداخلي التي استخدمتها شركات البترول  

ائل االتصالية والتي جاءت على النحو وقت حدوث األزمات بها، أن المبحوثين قد حددوا عددا من تلك الوس

التالي: جاءت )الزيارات لفروع الشركة( كأول وأهم وسائل االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرصت 

. وجاءت )المناقشات الجماعية( كثاني وسائل االتصال مع %8607شركات البترول على اتباعها بوزن نسبي بلغ 

. جاءت )الندوات مع %8608البترول على اتباعها بوزن نسبي الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات 

العاملين( كثالث وسائل االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات البترول على استخدامها بوزن 

. كما جاءت )النشرات( رابع وسائل االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات %8600نسبي 

. كما جاء )البريد اإللكتروني( في المرتبة الخامسة بين وسائل %8008وزن نسبي البترول على استخدامها ب

. كما جاء %8300االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات البترول على استخدامها بوزن نسبي 

ت )موقع الشركة على اإلنترنت( في المرتبة السادسة بين وسائل االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرص

. وجاءت )اإلنترانت( في المرتبة السابعة بين وسائل %6707شركات البترول على استخدامها بوزن نسبي 

. جاءت %66االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات البترول على استخدامها بوزن نسبي 

ي حرصت شركات البترول )الخطب الرسمية( في المرتبة الثامنة بين وسائل االتصال مع الجمهور الداخلي والت

. وجاءت )المؤتمرات الصحفية( في المرتبة التاسعة بين وسائل االتصال مع %62على استخدامها بوزن نسبي 

. وجاءت )المناقشات %6200الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات البترول على استخدامها بوزن نسبي 

االتصال مع الجمهور الداخلي والتي حرصت شركات  الجماعية عبر اإلنترنت( في المرتبة العاشرة بين وسائل

 .%07البترول على استخدامها بوزن نسبي 

أما بالنسبة لرؤية المبحوثين للتوقيت المناسب الذي يمكن أن تستخدم فيه الوسائل االتصالية المختلفة 

ثناء األزمة، وبعد األزمة، الموجهة للجمهور الداخلي، فقد حددوا توقيت استخدام تلك الوسائل االتصالية ما بين أ

، يليها %6608أو االثنين معا، على النحو التالي: جاءت )المناقشات الجماعية( في المقدمة بوزن نسبي 

. ثم )المؤتمرات الصحفية( في الترتيب الثالث %66)الزيارات لفروع الشركة( في الترتيب الثاني بوزن نسبي 

. ثم جاءت %60املين( في الترتيب الرابع بوزن نسبي . وجاءت )الندوات مع الع%6000بوزن نسبي 

. يليها )الخطب الرسمية( في الترتيب السادس بوزن نسبي %63)اإلنترانت( في الترتيب الخامس بوزن نسبي 

. يليه )النشرات( في %0701. وجاء )موقع الشركة على اإلنترنت( في الترتيب السابع بوزن نسبي 0100%

. يليه %08. ثم )البريد اإللكتروني( في الترتيب الثامن بوزن نسبي %0808سبي الترتيب الثامن بوزن ن

 .%0601)المناقشات الجماعية عبر اإلنترنت( في الترتيب األخير بوزن نسبي 

كذلك فإنه بالنسبة للوسائل االتصالية الموجهة للجمهور الخارجي المتأثر باألزمة، فقد اتضح أن 

ائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األزمة بشركات البترول عينة الدراسة )النشرات( جاءت في مقدمة وس

. وجاءت %8200للتواصل مع الجمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات المبحوثين بوزن نسبي بلغ 

دراسة للتواصل )االحتفاالت( كثاني وسائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األزمة بشركات البترول عينة ال

 .%8307مع الجمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات المبحوثين بوزن نسبي بلغ 
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كما جاءت )الخطب الرسمية( كثالث وسائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األزمة بشركات البترول عينة   

. يليها %8201المبحوثين بوزن نسبي بلغ  الدراسة للتواصل مع الجمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات

)تنظيم زيارات لمقر الشركة( كرابع وسائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األزمة بشركات البترول عينة 

. ثم %6100الدراسة للتواصل مع الجمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات المبحوثين بوزن نسبي بلغ 

فزيونية( في الترتيب الخامس بين وسائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األزمة جاءت )البرامج التلي

بشركات البترول عينة الدراسة للتواصل مع الجمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات المبحوثين بوزن 

ل التي استعان بها فريق . ثم )البريد اإللكتروني( في الترتيب الخامس مكرر بين وسائل االتصا%6707نسبي بلغ 

إدارة األزمة بشركات البترول عينة الدراسة للتواصل مع الجمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات 

. وجاءت )المناقشات الجماعية عبر اإلنترنت( في الترتيب السادس بين %6707المبحوثين بوزن نسبي بلغ 

زمة بشركات البترول عينة الدراسة للتواصل مع الجمهور وسائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األ

. يليها )البرامج اإلذاعية( في الترتيب %6100الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات المبحوثين بوزن نسبي بلغ 

السابع بين وسائل االتصال التي استعان بها فريق إدارة األزمة بشركات البترول عينة الدراسة للتواصل مع 

 .%0607جمهور الخارجي المتأثر باألزمة وفقا إلجابات المبحوثين بوزن نسبي بلغ ال

أما عن كيفية استعداد اإلدارة العليا لمواجهة األزمات التي تمر بقطاع البترول مستقبال، فقد اتضح أن 

لتجنب ومواجهة  المبحوثين عينة الدراسة ذكروا أكثر من أسلوب يمكن أن تتبعه اإلدارة العليا بشركات البترول

األزمات التي قد يتعرض لها القطاع مستقبالً، والتي جاءت على النحو اآلتي: جاء االقتراح الذي مفاده )تطوير 

الهيكل اإلداري للشركة( في مقدمة المقترحات التي أبداها المبحوثون لمواجهة األزمات التي قد يتعرض لها 

المقترح الخاص )بمتابعة ما يحدث في البيئة الخارجية باستمرار  ، وجاء%70القطاع مستقبالً وذلك بنسبة بلغت 

، كما جاء مقترح )إدارة القضايا %81للتعرف على التهديدات والمخاطر( كثاني تلك المقترحات بنسبة بلغت 

رح ، يليه في الترتيب الرابع مقت%88واألحداث التي قد تتسبب في أي أزمات مستقبلية( في الترتيب الثالث بنسبة 

 .%61)فتح قنوات اتصال مباشرة وفورية مع العاملين( بنسبة 

 –أما الدروس المستفادة من األزمات السابقة، فقد اتضح أن الدروس التي أكدها المبحوثون جميعها 

قد حصلت على نسب استجابات مرتفعة بين الموافقة، والموافقة إلى حد ما، وقل فيها اتجاه المبحوثين نحو  -تقريبا

الموافقة، والتي جاءت على النحو التالي: جاء الدرس الذي مفاده )االهتمام ببيئة العمل "العاملين" نفسيا عدم 

. يليه الدرس القائل بضرورة %1008وماديا( في المقدمة بين الدروس المستفادة بوزن نسبي مرتفع جدا بلغ 

ق نسبي بسيط جدا، حيث حصل على وزن نسبي )التعلم واالستفادة من التجارب السابقة( في الترتيب الثاني بفار

. وجاء %7707. ثم الدرس القائل )بعدم ترك أي تفاصيل للصدفة( في الترتيب الثالث بوزن نسبي %1000بلغ 

. ثم الدرس الخاص %7601الدرس القائل )بعدم الوقوع في األزمات مرة أخرى( في الترتيب الرابع بوزن نسبي 

. وجاء الدرس الذي يحتم ضرورة %7600ا( في الترتيب الخامس بوزن نسبي )باستشعار األزمة قبل وقوعه

 .%7201)تعيين فريق ثابت إلدارة األزمة عند وقوعها( في الترتيب السادس بوزن نسبي 
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 ب( أبرز نتائج اختبارات الفروض 

المبحوثين لحجم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك ثبت صحة الفرض األول للدراسة والقائل ب -

 األضرار التى تسببها األزمات لشركاتهم؛ وتبنيهم لتشكيل فريق متخصص إلدارة األزمات.

عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع الشركة ثبت صحة الفرض الثاني للدراسة )جزئيا( والقائل بوجود  -

ق إدارة األزمة، حيث ثبت العاملة بقطاع البترول، ونوعية االستعدادات التي توفرها إدارة الشركة لفري

إبالغ إشارات اإلنذار من قبل ( والثالثة )إعداد فرق تدخل سريعصحة الفرض مع العبارتين الثانية )

التنسيق بين ( من االستعدادات، ولم يثبت مع العبارة األولى )المتخصصين الذين التقطوا إشاراته للفريق

 (. ن باستخدام هذه الوسائل واإلمكانياتاإلدارات والمنظمات والهيئات المعاونة والقائمي

فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ثبت صحة الفرض الثالث للدراسة )جزئيا( والقائل بوجود  -

خدمي(.  -المبحوثين لألسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات؛ باختالف طبيعة نشاط الشركة )إنتاجي

لبعض اآلخر، مع مالحظة ثبوت الفرض حيث ثبت صحة الفرض مع بعض األسباب، ولم يثبت مع ا

في التقييم اإلجمالي للمبحوثين لألسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات مع إجمالي األسباب التي وردت 

 بالمقياس لصالح الشركات اإلنتاجية. 

ثبت صحة الفرض الرابع )جزئيا( والقائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم المبحوثين لفريق  -

 –المستوى التعليمي –الفئات العمرية –ة األزمات؛ باختالف خصائصهم الديموجرافية )النوعإدار

 (.التابع لها القطاع الشركة-لهانوع الشركة التابع  –سنوات الخبرة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين حرص فريق إدارة صحة الفرض الخامس للدراسة والقائل بثبت  -

إدارة األزمة بعد تجاوزها األزمات؛ وتقييم المبحوثين لنجاح فريق إدارة األزمة على تقييم اتصاالت 

 األزمات األخيرة التى مرت بها الشركة.

 وجود ارتباط دال إحصائيا بين مستوى خبرةلم يثبت صحة الفرض السادس للدراسة والقائل ب -

 المبحوثين وتقييمهم لإلستراتيجيات البارزة في إدارة األزمات في شركاتهم.

 

 الخاتمة

فةةي رصةةد إدارة اتصةةاالت األزمةةة بالشةةركات العاملةةة بقطةةـاع  تتبلةةور المشةةلكة البحثيةةة لهةةسه الدراسةةة

البترول في مصر من خالل الوقوف على آراء واتجاهات ممارسي العالقات العامة العةاملين بتلةك الشةركات نحةو 

ألزمة، والجهود االتصالية التي يجريهةا فريةق االستراتيجيات االتصالية التي تتبعها شركات البترول أثناء حدوث ا

 إدارة األزمات مع الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي أثناء وبعد حدوث األزمة.

لهذه الدراسة في: التعرف على االسةتراتيجيات االتصةالية التةي تتبعهةا شةركات  ويتحدد الهدف الرئيسي

 رع عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:البترول العاملة في مصر أثناء تعرضها لألزمات، ويتف
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 التعرف على طبيعة عمل شركات البترول. - 

 التعرف على طبيعة األزمات التي تتعرض لها شركات البترول. -

الكشف عن مدى وجود فريق متخصص إلدارة األزمة بالشركات، وَمْن هم أعضاء هةذا، واالسةتعدادات  -

 ألزمة، وأكثر التحديات التى تواجه هذا الفريق.التى توفرها إدارة الشركة لفريق إدارة ا

 الكشف عن األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات، ومدى تكرار حدوثها. -

 رصد األنشطة أو المهام التي يقوم بها فريق إدارة األزمة. -

 رصد دور المتحدث الرسمي أثناء األزمة. -

 االستراتيجيات االتصالية المختلفة في إدارة األزمات بشركات البترول. التعرف على مدى اسخدام -

رصةةد الوسةةائل االتصةةالية الموجهةةة للجمهةةور الةةداخلي والجمهةةور الخةةارجي أثنةةاء األزمةةات، والتوقيةةت  -

 معا(. االثنين-األزمة بعد-األزمةالمناسب لتلك الوسائل االتصالية )أثناء 

 ا اإلدارة من األزمات السابقة.رصد الدروس المستفادة التي تعلمته -

  اإلطار النظري للدراسة:

 ، هي:تعتمد الدراسة الحالية على عدة نماذج ومداخل نظرية

 المدخل االستراتيجي إلدارة األزمات -

 نظرية خطاب إصالح الصورة  -

  نوع الدراسة:

هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية التي تستهدف التعرف على األوصاف الدقيقة  تنتمي 

للظاهرة التى يقوم الباحث بدراستها من حيث ماهيتها، وطبيعتها، ووضعها الحالي، والعوامل المختلفة المؤثرة 

  ألساسى للبحث.فيها، كما تستهدف اختبار العالقات بين المتغيرات المختلفة الواردة فى التفكير ا

 منهج الدراسة: 

في شقيه الوصفي والميداني، حيث تتضمن الدراسة مسحاً لعينة تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح، 

 من ممارسي العالقات العامة بشركات ومؤسسات قطاع البترول في مصر. 

 عينة الدراسة:

القات العامة بشركات البترول مفردة من ممارسي الع 022أجريت الدراسة على عينة متاحة قوامها 

 العاملة في مصر، وتم توزيع عينة الدراسة بين مختلف الهيئات والشركات مجتمع الدراسة.

 أهم نتائج الدراسة:

 أ( أبرز النتائج العامة للدراسة:
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أوضحت النتائج أن أغلب أفراد العينة من ممارسي العالقات العامة يتوزعون بةين نةوعين رئيسةيين مةن  

مةةن المبحةةوثين ينتسةةبون إلةةى  %2200الشةةركات العاملةةة فةةي قطةةاع البتةةرول فةةي مصةةر، فقةةد أظهةةرت النتةةائج أن 

لةةى شةةركات )تكريةةر مةةن المبحةةوثين ينتسةةبون إ %01شةةركات )إنتةةاج وتسةةويق وتوزيةةع منتجةةات البتةةرول(، وأن 

، %33وتصنيع( المواد البترولية. أما باقي أفراد العينة فقةد جةاء تةوزيعهم كمةا يلةي: )مشةروعات بتروليةة( بنسةبة 

، %000، )مقةةاوالت( بنسةةبة %1، )التخطةةيط( بنسةةبة %6، )نقةةل وتوزيةةع( بنسةةبة %1)إشةةراف ورقابةةة( بنسةةبة 

، )االتفاقةةات %3، )تنظةةيم سةةوق البتةةرول( بنسةةبة %300، )استكشةةاف فقةةط( بنسةةبة %0)إنتةةاج وتكريةةر( بنسةةبة 

 .%200واالستكشافات( بنسبة 

مةن ممارسةي العالقةات العامةةة بالشةركات العاملةة فةي قطةاع البتةرول فةةي  %78أشةارت النتةائج إلةى أن 

مةةن المبحةةوثين أن الشةةركات التةةي  %31مصةةر أكةةدوا شةةركاتهم قةةد تعرضةةت بالفعةةل ألزمةةات مةةن قبةةل، كمةةا أكةةد 

 ا لم تتعرض ألزمات من قبل.يعملون به

 

أظهةةرت النتةةائج وجةةود أنةةواع مختلفةةة مةةن األزمةةات يمكةةن أن تتعةةرض لهةةا الشةةركات العاملةةة فةةي قطةةاع 

مةةن المبحةةوثين عينةةة الدراسةةة أن الشةةركات البتروليةةة التةةي يعملةةون بهةةا  %0601البتةةرول فةةي مصةةر، فقةةد أكةةد 

أن الشةركات البتروليةة التةي يعملةون بهةا  %2200أكةد تعرضات )ألزمات تتعلق بطبيعة الصناعة واإلنتاج(، كما 

مةن المبحةوثين قةالوا أن الشةركات التةي  %1200تعرضت )ألزمات تتعلق بالعمالة طلبات لم تتحقةق(، كةذلك فةإن 

أن الشةةركات التةةي يعملةةون بهةةا تعرضةةت )ألزمةةات  %0001يعملةةون بهةةا تعرضةةت )ألزمةةات اقتصةةادية(، ويةةرى 

من المبحوثين عينة الدراسة أن شركاتهم تعرضت )ألزمات  %3702لمسئولين(، وأكد نتيجة إهمال وعدم اهتمام ا

 تنتج عن سوء اإلدارة(.

أما عن حجم األضرار الناتجة عن األزمات التي تتعرض لها شركات البترول، فقد اتضح من النتائج أن 

ي مصر يرون أن األضرار التي من ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة العاملين بشركات البترول ف 2108%

مةن  %1106حدثت لشركاتهم نتيجة األزمات التي تعرضةت لهةا هةي )أضةرار متوسةطة يسةهل تةداركها(، ويةرى 

مةن إجمةالي المبحةوثين أنهةا )أضةرار كبيةرة للغايةة  %3608المبحوثين أنها )أضةرار محةدودة للغايةة(، كمةا يةرى 

 تتطلب جهدا كبيرا لمعالجتها(.

 

 اختبارات الفروض ب( أبرز نتائج

وجةةود عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين إدراك ثبةةت صةةحة الفةةرض األول للدراسةةة والقائةةل ب -

المبحةةوثين لحجةةم األضةةرار التةةى تسةةببها األزمةةات لشةةركاتهم؛ وتبنةةيهم لتشةةكيل فريةةق متخصةةص إلدارة 

 األزمات.
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إحصائية بين نةوع عالقة ذات داللة ثبت صحة الفرض الثاني للدراسة )جزئيا( والقائل بوجود  - 

الشركة العاملة بقطاع البتةرول، ونوعيةة االسةتعدادات التةي توفرهةا إدارة الشةركة لفريةق إدارة األزمةة، 

إبةالغ إشةارات اإلنةذار ( والثالثةة )إعداد فرق تدخل سريعحيث ثبت صحة الفرض مع العبارتين الثانية )

تعدادات، ولةةم يثبةت مةع العبةارة األولةةى ( مةن االسةمةن قبةل المتخصصةين الةذين التقطةةوا إشةاراته للفريةق

 (.  التنسيق بين اإلدارات والمنظمات والهيئات المعاونة والقائمين باستخدام هذه الوسائل واإلمكانيات)

 

 : المراجع

، 0، طإدارة العالقات العامة بين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات(، 0227علي عجوة، كريمان فريد، ) (3)

 .361)القاهرة: عالم الكتب(، ص

 -08ص )القاهرة: عالم الكتب(، ،السياحية المنشآت في العامة العالقات (،0222البكري، ) المنعم عبد فؤادة (3)

07. 

(، دور العالقات العامة الرقمية في اإلدارة اإللكترونية لألزمات 0238( إيمان سامي حسين عشري، )3)

، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات رسالة ماجستير غير منشورة ،الشبابالسياسية وتأثيرها على 

 .العامة واإلعالن(

 الخدمات، أزمة معالجة في العراقية النفط وزارة في العامة العالقات دور ،(0232) السوداني، راضي أحمد (3)

 .واالتصال( اإلعالم قسم والتربية، اآلداب كلية بالدانمارك، العربية األكاديميةرسالة ماجستير غير منشورة، )

 بابل للعلوم جامعة مجلة القرار، اتخاذ وإلكترونية األزمات إدارة ،(0233) وآخرون الجبوري يوسف فؤاد (3)

 .األول التاسع عشر، العدد العراق، المجلد ،اإلنسانية

(، دور العالقات العامة في إدارة األزمات االقتصادية: دراسة تطبيقية على 0232( فيصل عبد هللا الحسون، )3)

، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة رسالة ماجستير غير منشورة ،تقلبات سوق المال السعودي:

 .واإلعالن(

 دراسة: األزمات مواجهة في العامة العالقات إدارات جهود ،(0232) هللا سليمان الجار بن هللا عبد بن ماجد (3)

، رسالة ماجستير غير منشورة السعودية، العربية المملكة في الخاص القطاع شركات من عينة على ميدانية

 .واإلعالم( الدعوة كلية اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة )الرياض:

 الفلوجة مدينة إعمار إلعادة دراسية العولمة: حالة بيئة في األزمات إدارة: (0227)الدليمي،  حمد عبد حامد (3)

 .األزمات( في المشاريع )بغداد: إدارة ،دكتوراه غير منشورة رسالة العراق، جمهورية في
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(، دور استراتيجيات العالقات العامة في إدارة األزمات: بالتطبيق على جهاز 0236( هدير فريد محمود، )3) 

، )جامعة حلوان: كلية اآلداب، رسالة ماجستير غير منشورة، 0233يناير  00الشرطة المصري عقب أحداث 

 .قسم اإلعالم(

ة في حمالت التسويق السياسي: دراسة (، دور وسائل االتصال الحديث0237( سارة طارق الجوهري، )3)

، )جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة، 0230تطبيقية على الحملة االنتخابية األمريكية لباراك أوباما 

 .كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(

(، االستراتيجيات االتصالية للدبلوماسية العامة اإلسرائيلية عبر اإلنترنت: دراسة 0230( آالء فوزي السيد، )3)

 ، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.رسالة ماجستير غير منشورةتحليلية، 

على كفاءة إدارة اتصاالت األزمات العمالية: (، تأثير الثقافة التنظيمية 0230( تغريد مجدي فوزي أحمد، )3)

، )جامعة القاهرة: كلية رسالة ماجستير غير منشورةدراسة حالة على عينة من المنظمات العاملة في مصر، 

 اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.

)C., (2015), managing a health crisis on  DiStaso M. , Vafeiadisb M. & Amaral) 3

facebook: how the response stratieges of apology, sympathy, and information 

influence public relations, public relations review, vol. 41, pp. 222- 231.  

ى قضاة مصر: دراسة حالة ألزمة إقالة النائب (، إدارة اتصاالت األزمة بناد0232( لبيبة عبد النبى إبراهيم، )3)

سبتمبر،  -، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع واألربعون، يوليوالمجلة المصرية لبحوث اإلعالمالعام، 

 .637 -071ص

المجلة (، دور وسائل االعالم االجتماعي في اتصاالت األزمات والكوارث، 0232( شيماء السيد سالم، )3)

 -131ديسمبر، ص -، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع واألربعون، أكتوبررية لبحوث اإلعالمالمص

176. 

المعالجة اإلعالمية ألزمة مياه النيل بالقنوات الفضائية المصرية وعالقتها  (،0237، )نجوى إبراهيم جمعة( 3)

، )جامعة عين شمس: كلية رسالة ماجستير غير منشورة، باتجاهات المراهقين نحو العالقات المصرية اإلفريقية

 .الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل(

دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل معارف واتجاهات  (،0237، )( سارة محمود علي عبد الحفيظ3)

رة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة ، )جامعة القاهرسالة ماجستير غير منشورةالشباب نحو األزمات المحلية، 

 .والتليفزيون(

( ، أبعاد المسئولية االجتماعية للمواقع اإللكترونية في معالجة األزمات السياسية 0237( خالد جيجان عزيز، )3)

 .، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصحافة(رسالة دكتوراه غير منشورةالعراقية، 
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 دراسة األزمات: وقت في اإلعالم وسائل على الليبيين الالجئين اعتماد (،0237الشيباني، ) محمد ( صالح3) 

 قسم اآلداب، كلية: شمس عين جامعة) ،منشورة غير دكتوراه رسالة والالجئين، اإلرهاب قضيتي على حالة

 .(واإلعالم االتصال علوم

 بإدراك وعالقتها للشائعات اإللكترونية والصحف اإلخبارية المواقع معالجة (0236معبد، ) خلف اعتماد (3)

جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا  ،الطفولة دراسات مجلة واالجتماعي، السياسي للواقع المراهقين

 .(81) العدد (،31) للطفولة، المجلد

) John Durnell, "A Strategic Approach for Management Crisis", Public Relations 

Review, Vol. 20, No. 4, 1998, p. 480.  

، 0، طإدارة العالقات العامة: المدخل اإلستراتيجي (،0227راسم محمد الجمال، خيرت معوض عياد، ) (3)

 .108 -100)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية(، ص

)القاهرة: دار العلوم  استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث: دور العالقات العامة،(، 0226السيد السعيد، ) (3)

 .10 -11للنشر والتوزيع(، ص

 .311ص، )القاهرة: عالم الكتب(، 1، طبحوث اإلعالم (،3111) سمير محمد حسين،

 .368ص)القاهرة: دار النهضة العربية(، ، بحوث اإلعالم(، 0223سامي طايع، )( 3)

 

 .المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي ،وفاء محمد سليم الجمالالباحثة  ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 
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فـي ضـوء أخـالقيـات الـمهنـة لمواقف إدارية متعلقة بالهيئة التدريسية لقرارات اإلدارية ااتخاذ 

 بمـدارس التعليـم األسـاسـي بمحافظـة مسقـط فـي سلطنـة ُعمـان

Making administrative decisions in the light of professional ethics for administrative 

positions related to the teaching staff at basic education schools in Muscat Governorate 

in Sultanate of Oman 

 

 الحـارثيـة بن سلطان منـة بنت سالـمآ :الباحثة

 سلطنة ُعمان – وزارة التربية والتعليم، ماجستير إدارة تربوية )إدارة مدرسية(

 a.alharthi@moe.omEmail:  

 

 اإلشراف العلمي:  

 2الفهديد. راشد بن سليمان ، 1العانيد. وجيهة ثابت أ.

 2،1سلطنة ُعمان – جامعة السلطان قابوس –التربية  كلية

 

 ملخص الدراسة

في ضةةةوظ ياريات قياقيات الكيفية التي تتم بها عملية اتخاذ القرارات اإلدارية عن الكشةةة  إلى  هدفت الدراسةةةة

، وكذلك اآلليات المقترحة المهنةة من وجهةة يار المةديرين من ياع بعل المواق  اإلداريةة المتعلقةة بةالهيدةة التةدريسةةةةةةيةة

وقد تكون مجتمع الدراسة من في ضوظ قياقيات المهنة. اتخاذ القرارات اإلدارية إلى  للمساهمة في توجيه مديري المدارس

. وتم اسةةةتخدل المنهل الو ةةةفي من جميع مديري مدارس التعليم األسةةةاسةةةي بجميع وحيات ممافاة مسةةةقة في سةةةلطنة ُعمان

مديًرا ومديرة من مدارس التعليم األسةةةةاسةةةةي ضةةةةمن  12معت البيايات من عينة بلغت ياع تصةةةةميم بطاقة مقابلةث حي  جُ 

لملقة الثايية في ممافاة مسةةةةقة. وقد تمت عملية تمليت اسةةةةتجابات المبموخين باسةةةةتخدال األسةةةةلو  الكيفي وذلك من ياع ا

 تمليت استجاباتهم ور د تكرارات اإلجابات وخم حسا  النسب المدوية لها. 

ية المتعلقة بالهيدة التدريسةةةيتائل قهمها قَن قكثر الناريات تكراًرا في التعامت مع المواق  إلى  وتو ةةةلت الدراسةةةة

قنَّ بعل المواق  غير المعقدة يتم التعامت معها من قبت المديرين إلى  هماث ياريتا النقد والرعاية. كما تو ةةةةةةلت الدراسةةةةةةة

باسةةةتخدال يارية واحدة في اتخاذ القرار، بينما المواق  المعقدة تتطلب منهم اسةةةتخدال قكثر من يارية حتخاذ قرار بشةةة يها. 
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رح قفراد عينة الدراسةة عدًدا من اآلليات لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة قهمها توفير واقت 

وكةةذلةةك التشةةةةةةجيع على الوعي دورات تةةدريبيةةة في قياقيةةات المهنةةة، وتبةةادع الخبرات وال يةةارات بين مةةديري المةةدارس. 

لمدير المدرسةةةة. ويلصةةةت الدراسةةةة إلى عدد من التو ةةةيات والمقترحات سةةةتريةةةادي ب ياقيات المهنة، وتطوير الدليت اح

 البمثية.

 ُعمانسلطنة مدارس التعليم األساسي، القرارات اإلدارية، اتخاذ القرار، قياقيات المهنة،  الكلمات المفتاحية:

 

Making administrative decisions in the light of professional ethics for administrative 

positions related to the teaching staff at basic education schools in Muscat Governorate 

in Sultanate of Oman 

Abstract 

The study aimed to reveal how the administrative decision-making process is carried out in the 

light of the professional ethics from the viewpoint of principals through some administrative 

situations related to the teaching staff, as well as the proposed mechanisms to contribute to 

directing school principals to take administrative decisions in the light of profession ethics. The 

study population consisted of all principals of basic education schools in all the states of Muscat 

Governorate in the Sultanate of Oman. The descriptive approach was used by designing an 

interview card. Data were collected from a sample of 20 principals from basic education 

schools within the second cycle. The collected data was dealt using qualitative approach through 

analyzing the responses and their frequencies.  

The results showed that the most frequent of these theories in dealing with situations related to 

the teaching staff are the theories of criticism and care. 

The study also found that principals using one theory in decision-making, while complex 

situations required them to use more than one theory to make a decision about them deal with 

some uncomplicated situations. A number of mechanisms was suggested to develop the 

administrative decision-making process in the light of professional ethics, the most important 

of which is providing training courses in professional ethics, and exchanging experiences and 

visits between school principals. As well as encouraging awareness of the ethics of the 

profession, and developing a guide for the principal. The study concluded a number of 

recommendations and research proposals. 

Key words: decision masking, professional ethics, administrative decisions, basic education school, 

Oman   
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 ةالمقدم

، قو اسيةسيقو ال احقتصاديةالمياة المختلفة سواًظ ا يواحيفي  تطورات مذهلةيشهد العالم منذ مطلع القرن العشرين 

لعاقات ينجم عنها ت خيرات إيجابية قو سةةلبية على يبيعة ااحجتماعية، قو الثقافيةث ف  ةةبي يعل بالكثير من التغيرات التي قد 

والقيم التي تمكم تصةةرفات الفرد. ولم تقتصةةر التغيرات على المجاحت اآليفة الذكر فمسةةبث بت امتد قخرها ليشةةمت المجاحت 

 الفكرية ومنها المعرفة، واألياق. وهذه التغيرات مستمرة منذ القدل وممتدة عبر العصور.

موضةةةةوخ األياق باهتمال كبير من قبت الفاسةةةةفة في الشةةةةرق والغر . وتجلى هذا من ياع الدراسةةةةات حاي وقد 

والكتةةب المتعةةددة لهم بتعةةدد مةةذاهبهم وتنوخ منةةاهجهم. والتي ق هرت ايتان وجهةةات النار لةةديهم حوع القيم األياقيةةة، 

والمصةةةادر المنبثقة منها، والمعايير التي تمكمها. وايتهى  وغاياتها، والوسةةةائت المو ةةةلة إليها. فتمدخوا عن مفاهيمهم ل ياق،

ث حي  قن هذه (Kant( لصاحبها "كاية" )Theory of Deontologyياـةةرية الـةةواجـةةب )ومنها هذا الجهد إلى "ياريات" 

 تةةةةةةةربةةةةةةةة بةةةةةةةيةةةةةةةن مةةةةةةةا يةةةةةةةقةةةةةةةول بةةةةةةةه الةةةةةةةفةةةةةةةرد مةةةةةةةن قفةةةةةةةعةةةةةةةاع بةةةةةةةالةةةةةةةلةةةةةةةذة  الةةةةةةةنةةةةةةةاةةةةةةةريةةةةةةةة ح

قدل على الفعت إلحساسه بالواجب بغل النار عن النتائل. فاإلحساس بالواجب يُ  قو المنفعة قو السةعادةث وإيما تعتقد قنَّ الفرد

وقد لخص دويلفي  (.1222هو الشةةعور الذي يسةةبف الفعت ويممت  ةةفة اإلل ال بالنسةةبة للفرد بوحي من الاةةمير )حمادي، 

خص يفعت الشيظ الصميي ( هذه النارية بالقوع "افعلوا الشئ الصميي" قي قنَّ الشDonlevy & Walker 2011وولكر )

 بغل النار عن العواقب.

 ( إلى قيال "كاية" بتمديد سمات الواجب عن يريف القواعد التالية:1222وقيار حمادي )

اإليسةةةان هو الكائن الوحيد الذي يقدر على عمت الواجبث فالواجب تشةةةريع كلي وقاعدة يةةةاملة حي  قنَّ قيمته تكمن  .أ

 فيه.

 ه عن المنفعة الشخصية قو اللذة قو الغاية قو السعادة.الواجب يطلب لذاتهث فهو من   .ب

يعد الواجب قايويًا غير مشةةروي بسةةعادة قو لذة قو منفعة وهو قاعدة تسةةتند عليها األفعاع األياقية. وفكرة الواجب هنا   .ج

ن يية م يذكر يةةيدًا عمنسةةجمة مع تعاليم ديننا اإلسةةامي المني  من حي  قنَّ النية تسةةبف الفعت. وبالرغم من قنَّ "كاية" ل

الفردث إح قيه يرى قنَّ اإلحسةةةاس بالواجب يتقدل الفعت. ويصةةةت هذا اإلحسةةةاس إلى الدرجة القايعة عند خبوت النية لدى 

 الفرد للقيال بالفعت.

والتي جون رول   ( لصاحبهاTheory of Justiceياـةريـةة العــدالـة )ومن الناريات التي تناولت قياقيات المهنة 

 Shapiroعلى احلت ال بالقوايين، والمقوق، والقواعد، والسةةةياسةةةات وتمثت ايعكاسةةةا للمركة الديموقرايية الليبرالية )تم  

& Stefkovich,2011( وذكر يجم .)قنَّ يارية العدالة تشير إلى قنَّ تعايش األفراد وتعاويهم وتنافسهم حبد قن يتم 1222 )

 وفف قواعد وقوايين ويمكن تصنيفها إلى:

 ق. العدالة التوزيعية: حبد من توزيع المنافع واألعباظ على الجميع.

  . العدالة الج ائية: كسر القواعد يؤدي إلى التعرض للعقوبات.

 ج. العدالة التعوياية: حبد من تعويل األضرار الناتجة عن كسر القواعد.
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التربوية والجو احجتماعي واألمن العايفي كمةا قنَّ ياريةة العةدالةة تخةايةب مجموعةة من القاةةةةةةايةا كالمسةةةةةةاواة  

 (.1222والجسمي )دوايي، 

ا فةةي حةةةت Gilligan) &Noddingsوقةةةد قةةةدمةةةت كةةةت مةةن يةةوديةةجةة  وجةةيةةلةةيةةجةةةان  ا مةةخةةتةةلةةفةةةً  ( قسةةةةةةةلةةوبةةةً

التي ترك  على  (Theory of Care) المعاةةةةةةات األياقيةة عنةد القةادة التربويين وذلةك بةاحعتماد على يارية الرعاية

 & Shapiroوالرعةايةةة والعاقةات اإليسةةةةةةاييةة، ويعتبر القرار  ةةةةةةائبًةا إذا حقف رغبةات األفراد واحتيةاجةاتهم )التعةاي  

Stefkovich,2011.) ( وذكر فنلFeng,2011 قنَّ يارية الرعاية ترك  على التعاي  والرعاية ويةةةةةبكة العاقات عند )

( 1222كما قيار دوايي ) تفيدة ورغباتهم ويؤدي إلى يموهم.اتخاذ القرار ويراعى في اتخاذ القرار احتياجات األيران المس

ا لهيرين، وياهر الرغبة في احعتران بمقوقهم، واإليا  في  إلى قنَّ الفرد الةذي يتمتع بة ياقيةات الرعةاية يكون مخلصةةةةةةً

كون ت اإليسةةةةةايية يجب قن تعاقاته معهم. والقادة التربويون المتصةةةةةفون ب ياقيات الرعاية يعتمدون على احعتقاد ب ن العاقا

 مقدسة، وقن المدرسة كمنامة تربوية حبد من مراعاة مصلمة األفراد فيها من ياع احهتمال بالجايب اإليسايي.

 & Giroux & Welchت )ومنهم جير وويلش وقب تهاعبّر قساتذفقد  (Theory of Critiqueياـةةريـةةة الـةةنـةةقـةةـةةد )قما 

Apple) وهو وجود تنةاقل بين قياقيات العدالة والمقوق والقوايين ومفهول الديمقرايية، ف دى  هةاعن سةةةةةةبةب  هور

 ذلةةةك إلةةةى الةةةقةةةيةةةال بةةةالةةةبةةةمةةة  عةةةن يةةةاةةةريةةةة تةةةتةةةعةةةامةةةت مةةةع تةةةلةةةك الةةةتةةةنةةةاقاةةةةةةةةةات وهةةةي يةةةاةةةريةةةة الةةةنةةةقةةةد 

(Shapiro & Stefkovich,2011.) ( ويشةةةةةير سةةةةةتاراتStarratt,2005 إلى قنَّ قتباخ هذه النارية يسةةةةةعون إلى )

مشةةةكلة من جوهرها وإيجاد الصةةةراخ بين المصةةةالي المتنافسةةةة بين مختل  الجماعات واألفراد في المجتمعث اكتشةةةان ال

وذلك من ياع األسةةدلة التالية: من المسةةتفيد  من يمتلك القوة  من الذين لم يتم سةةماخ ق ةةواتهم . كما توفر هذه النارية 

ة احجتماعية والسةةةياسةةةية والسةةةلطة غالبًا ما تكون يةةةرعية إياًرا يمكن مجتمع المدرسةةةة من التفكير والوعي ب ن السةةةاح

بصةةةفة القايون والعرنث لذا ف نَّ هذه النارية تجبر التربويين على مواجهة القاةةةايا األياقية في المدارس عندما تكون 

قنَّ  (1222بعل القرارات غير مناسبة بمي  تستفيد بعل الجماعات فقة دون األيرى في المجتمع. وترى الدسوقي )

يارية النقد تساهم في تمقيف المساواة بين الفدات المهمشة دون النار إلى الطبقات احجتماعية. وعلى مدير المدرسة قن 

( قنَّ على القادة التربويين Feng,2011وذكر فنل ) يفكر في القوايين الموضةةةةةةوعةة ومةدى عدالتها عند اتخاذ قي قرار.

في القرارات المرتبطة بالمدرسةةة والمجتمع بمي  يكون القرار  ةةميًما عندما التعرن على مواين الالم والامسةةاواة 

يؤدي إلى فر  متسةةةاوية لجميع من يشةةةملهم القرار. لذا حبد من دراسةةةة القرارات المتخذة بصةةةورة جيدة من قبت قادة 

 المدارس حتى ح تنالم قي فدة من القرار المتخذ.

مهن حبد لها من يقطة ايطاقة هامة قح وهي األياق. فكت مهنة من والمجتمعات بما فيها من مؤسةةةسةةةات وو ائ  و

المهن سةةواًظ كايت تربوية قل غير تربوية تسةةتند على قياقيات يابعة، ومنسةةجمة مع قيم المجتمع وتعمت على تنايم السةةلو  بين 

ين القاسةةةم المشةةةتر  بهي ى. فاألياق قفراد المهنة الواحدة بعاةةةهم البعل وبينهم وبين اآليرين من العاملين في المهن األير

 (.1222المهن المختلفة وتت خر بكت من اإليار الفكري والمستوى المااري الذي تعيشه األمة )سلول وجمت، 
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( إلى قنَّ قياقيةةات المهنةةة كمفهول عبةةارة عن "المواخيف والقيم الخلقيةةة التي يتملى بهةةا 1222ويشةةةةةةير الخطيةةب ) 

مالهم، وواجباتهم الو يفية، والمهنية قخناظ تعاملهم مع المستفيدين من قفراد قو جماعات قو تنايمات العاملون قخناظ ت ديتهم قع

 (.22قو مجتمعات في إيار من المسؤوليات والخدمات المتاحة في المجتمع" )  

كويها تؤخر وتة تي قهميةة قياقيةات المهنة من قيها تلعب دوًرا مهًما في التمكم بسةةةةةةلو  الفرد قي كان موقع عمله 

بشكت كبير في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمهنة والتميي  بين ما هو  وا  قو يط ، جيد قو سيئ، حاع قو حرال. كما وقيه 

في كثير من األحيان يصةعب الفصةةت بين قياقيات العمت واألياق العامة للفرد. فيجب على الفرد قن يتعامت مع ما يواجهه 

 (.1222من منطلف المعايير األياقية الفردية التي يؤمن بها )السكارية، من مشاكت متعلقة بالعمت 

كمةا وتة تي قهمية األياقيات المهنية من كويها تعد موجهات ذاتية لقرارات الفرد في المواق  والمشةةةةةةكات المختلفة 

ور ويصبي ضمن قواعد العمت، والتعامت التي قد يواجهها ياع ت ديته لمهنته. كما قنَّ المعترن به من قياقيات باإلمكان قن يتط

 (.1222في ممية العاقات القائمة بين األفراد )يا ر، 

لذا ف نَّ للجايب األياقي للعاملين في المقت التربوي قهمية كبيرة في مسةةةاعدتهم على مواجهة المواق  اليومية 

د الممك. وبالت كيد يجد قيه كلما علت مكاية الفرالمختلفة والتي يتم من يالها ايتبار الخصاع األياقية لهم وتوضع على 

كاإلداري في السةةةةلم الهرمي للناال كلما ق ةةةةبي ما يمتاز به من م ايا، ويصةةةةاع يلقية قكثر قهمية وهذا ح يعني ايعدال 

 ةةةة اقهمية األياقيات في المسةةةتويات األديى للناال، لكن من منطلف قنَّ تفشةةةي الفسةةةاد والتدهور في مجاع األياق الخ

بالعاملين في مسةتويات اإلدارة العليا للناال يعد قكثر يطورة وذا مردود سةلبي. وقد تكون سببًا في تدهور الناال وتفككه 

(Karakose & Kocabas,2009.) 

وياًرا ألهميةة قياقيةات المهنةة سةةةةةةعةت الكثير من الةدوع لوضةةةةةةع لوائي تنايميةة تعمةت على تنايم العمةت دايت 

تم سن قوايين ومدويات قياقية تكون بمثابة األدلة المرجعية اإلريادية ( قيه Wiley,1995ت وايلي )وقد قيارمؤسةساتها. 

لعمت المديرين والعاملين والمهنيين. كما يمكن اعتبارها قدوات قو آليات تسةةةةةةتخدمها المنامات لتوجيه القرارات الصةةةةةةادرة 

 عنها بما يتفف مع قياقيات المهنة.

إذا تعلف بالشةةة ن التربوي ف نَّ المواخيف واألعران الخا ةةةةة به سةةةةتكون في غاية األهميةث حي  لذا ف نَّ هذا األمر 

التعامت المباير مع تشكيت عقوع األجياع النايدة وتوجيههم. وهنا تكمن قهمية البم  في قياقيات مهنة التعليم والتي تاهر 

رتبطة بالمجاحت األيرى كالصةةناعة قو ال راعة. وبما قنَّ في الفلسةةفات والمبادا التربوية على يان المهن والو ائ  الم

مهنة التعليم وخيقة احرتباي باإليسةةةةةةان لذا ف نَّ قياقيات المهنة المرتبطة بها حبد وقن تكون رفيعة وراقية وفي غاية األهمية 

ع جهوًدا كبيرة من قجت إيجاد مواخيف (. فقد بذلت العديد من الدو1222في إمكايية تطبيقها والعمت بها في الواقع )الشةةيبايية، 

ودسةةةةاتير تنام الممارسةةةةات السةةةةلوكية المرتبطة ب ياقيات المهنة في هذا المجاع. ومن األمثلة على ذلك الدسةةةةتور الذي تم 

ل تم اعتماد 2212ل. وفي عال 2212وضةةةةةعه من قبت اللجنة الوينية للتربية والمعايير المهنية للمعلمين في قمريكا منذ عال 

لدسةةتور األياقي لمهنة التعليم. كذلك في قلماييا تم وضةةع ميثاق قياقي وقد تاةةمن األدوار التي يقول بها المعلم مع الطلبة ا

وال ماظ وقوليةاظ قمورهم. قما في بولندا فكان ميثاق حقوق وواجبات المعلم والذي قكد على قهمية الربة بينه وبين متطلبات 

 تربوي.اإل اح المستقبلي للناال ال
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ل من قبت مؤتمر وزراظ التربية والتعليم العر . وفي 2221وفي الوين العربي فقد تم اعتماد ميثاق المعلم العربي في عال   

ل قدمت المنامة العربية للتربية والثقافة والعلول دسةةةةةةتور قياقي لمهنة التعليم ياع حلقة دراسةةةةةةية عقدت في 2222عةال 

 (.1222مسقة )المجري، 

 

 النظري اإلطار

إن عملية اتخاذ القرار اإلداري دايت المؤسةسةة التعليمية ليست بالعملية السهلةث وذلك لتنوخ المشكات فيها، فمنها 

مةا يكون يتيجةة العولمةة والتقدل التكنولوجي، والبعل اآلير يكون مرتبطًا بالتكوين النفسةةةةةةي لمتخذ القرار، ومنها ما يعتمد 

(. وكثيًرا ما يواجه المديرون مواق  تصةةةةةةمبها 1222تقةاليد المجتمع )بني عرابه والفقي، على المنةا  الممية قو عةادات و

ضةةةةةبابية في التميي  بين ما هو  ةةةةةوا  وما هو يط ، قو بين ما يعمله ويقول به وما هو األ ةةةةةو  من المناور األياقي. 

ي  قدرات القادة في المدارس على التبصةةةةةةر، ومثت هذه الصةةةةةةراعات األياقية يادًرا ما تناع حاًا من اهتمال المعنيين بتع 

(. بالتالي ف نَّ عملية اتخاذ القرارات ح ت تي اعتبايًاث بت هي 1221وتهيدتهم للتعامت مع ما تتطلبه منهم قدوارهم )المبسةةةية، 

بد وقن عملية مدروسةةةةة يتم من يالها ايتيار المدير لقرار بشةةةة ن موق  قو معاةةةةلة من بين مجموعة من البدائت والذي ح

يكون منبثقًا من مناومة قيمية تستمد قساسياتها من تعاليم ديننا اإلسامي المني  وفلسفة التربية. وقد قيارت دراسة ال عبي 

 ( إلى قنَّ مستوى ممارسة قياقيات العمت ي يد من فاعلية اتخاذ القرار اإلداري.1222)

فقد قجرى الم روعي نة في المؤسةةةسةةةات التربوية، وقد قجريت العديد من الدراسةةةات في موضةةةوخ قياقيات المه

( في سةةلطنة ُعمان دراسةةة هدفت إلى الكشةة  عن مدى الت ال مديري المدارس الثايوية في سةةلطنة ُعمان ب ياقيات 1222)

سةةةة قنَّ معلًما، ذكوًرا وإياخًا. ومن النتائل التي تو ةةةلت لها الدرا 222إداريا، و 221المهنة، وقد تكويت عينة الدراسةةةة من  

 درجة تقدير اإلداريين والمعلمين لمدى الت ال المدير ب ياقيات المهنة جاظت مرتفعة.

( بدراسة في منطقة اإلحساظ بالمملكة العربية السعودية هدفت إلى Al Darweesh, 2003بينما قامت الدرويش )

الكشةةة  عن سةةةلو  مديري المدارس من وجهة يارهم ومن وجهة يار المعلمين في المدارس األسةةةاسةةةية للبنات. وتكويت 

س بالعوامت معلمة. ومن النتائل التي تم المصةةوع عليها اهتمال مديرات المدار 121مديرة مدرسةةة و 11عينة الدراسةةة من 

 اإليسايية عند التعامت مع المعلمات والذي يع ى لت خير تعاليم الدين اإلسامي المني  في التعامت بالعاقات اإليسايية. 

( في مدينة ديتروت بوحية ميتشةةةجن في قمريكا، بدراسةةةة هدفت إلى و ةةة  Zguris, 2007وقامت زاجيروس )

ؤها كدراسةةةةةةة حالة في  ةةةةةةنع القرارات األياقية. ومن النتائل التي تم ويةةةةةةرح وجةه يار إحةدى المةديرات والتي تم ايتقا

المصوع عليها قنَّ قياقيات الرعاية وكذلك المهنة من قكثر األير التي تمكم القرارات األياقية لدى القادة من النساظ، ولم 

 تؤيد الدراسة احعتماد على قياقيات النقد عند اتخاذ القرار.

ا قةامت بريدا  ( في قمريكا بدراسةةةةةةة هدفت إلى تمديد قي من األير األياقية التالية Troy, 2009تروي )قياةةةةةةً

)العدالة، النقد، الرعاية، المهنة( يسةةتخدل من قبت مسةةاعدي المديرين في المدارس احبتدائية في قخناظ  ةةنع القرار، وتكويت 

 مشارًكا. 22عينة الدراسة من مشاركين بموا فات يا ة بلغ عددهم 
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ومن قهم النتائل التي تم المصةةةوع عليها قنَّ مسةةةاعدي المديرين يعتمدون على إيار قياقي واحد عند اتخاذ القرارات ألي   

 مشكلة قياقية، وقن قياقيات الرعاية هي األكثر استخداما.

لمبادا ( فقد يفذ دراسةةةةةة في سةةةةةلطنة ُعمان اسةةةةةتهدفت معرفة واقع مراعاة مديري المدارس 1222قما المياحي )

مديًرا ومديرة، وق هرت يتائل  223العاقات اإليسةةةايية عند اتخاذ القرار في المواق  اإلدارية، وتكويت عينة الدراسةةةة من 

الدراسة قنَّ درجة مراعاة مديري المدارس جاظت مرتفعة عند اتخاذ القرار في المواق  اإلدارية مع فدة المعلمين ومتوسطة 

 قولياظ األمور.مع فدة الطا  والعاملين و

( في بنسةةةةلفاييا ب مريكا دراسةةةةة هدفت إلى الكشةةةة  عن التجار  والخبرات Hozien, 2012كما يفذت هوزين )

ا التعرن على كيفية مواجهة المعاةةات األياقية  الفردية لمديري المدارس احبتدائية في اتخاذ القرارات األياقية، وقياةةً

. وتكويت عينة الدراسةةة من 1222ددة األير كما وردت لدى يةةابيرو واسةةتفكوفيتش وما إذا كايوا يسةةتخدمون النماذج المتع

اخني عشةةةر مديًرا، ومن قهم النتائل التي تم المصةةةوع عليها قنَّ جميع المديرين يسةةةتخدمون األير المتعددة األياق عند حت 

 قكثر من استخدال قياقيات الرعاية والنقد. المعاات األياقية المعقدة. كما قنَّ استخدال قياقيات العدالة والمهنة جاظ

( بدراسةةةةةة في ممافاة المنوفية اسةةةةةتهدفت تمديد قي األير األياقية التالية )العدالة، 1222بينما قامت الدسةةةةةوقي )

ير الرعةايةة، النقةد، المهنةة( التي يسةةةةةةتند عليها مديرو المدارس عند اتخاذ القرارات اإلدارية، والتعرن على احيتان بين األ

بايتان الخصةائص الشةخصةية والو يفية للمديرين. فتكويت عينة الدراسةة من عينة عشوائية من مديري المدارس بلغ عددهم 

مديًرا لمدارس التعليم األسةةاسةةي. ومن النتائل التي تم المصةةوع عليها توافر إيار النقد والرعاية بدرجة مرتفعة، خم المهنة  122

عدالة بدرجة توفر ضةةعيفة. كذلك وجدت الدراسةةة فروقًا ذات دحلة إحصةةائية في إيار الرعاية بدرجة متوسةةطة، بينما جاظت ال

 ولصالي اإلياث.

( في الفلبين بدراسةةةةةةة يوعية هدفت إلى و ةةةةةة  2015Catacutan & de Guzman ,وقةال كاتاكوتان وجوزمان )

الجامعات الفلبينية باسةةتخدال النماذج األياقية المقترحة عمليات  ةةنع القرارات األياقية المسةةتخدمة من قبت مجموعة من عمداظ 

عميد كلية. ومن  21ك يارات للتمليت. وتكويت عينة الدراسةةةةة من  1223ويةةةةابيرو واسةةةةتيكوبتش  2222عن يريف سةةةةتارات 

هنة. كما عاية والعدالة والمالنتائل التي تم المصةةةةةوع عليها قنَّ األير األياقية المهيمنة التي يسةةةةةتخدمها العمداظ كايت ما يتعلف بالر

قيهم يفاةةةةةلون احعتماد على قير قياقية متعددة عند اتخاذ القرارات وقن معام المعاةةةةةات األياقية المرتبطة بالمهال اإلدارية 

 األكاديمية كايت متعلقة بمراقبة قداظ الطا  وتقييم قعااظ هيدة التدريس والمفا  على احياباي المدرسي.

الواردة في إخراظ اإليار الناري، وكذلك من العبارات لدراسةةةة المالية من الدراسةةةات السةةةابقة في اسةةةتفادت ا وقد

 اسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةاغةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةل

 المواق  اإلدارية.

 أهمية الدراسة

 ت تي قهمية الدراسة من قيها سون تساهم فيما يلي:

التةدريسةةةةةةيةة من المقةت التربوي ويمكن قن يع ز بها الدليت قرارات وآليةات لمواق  متعلقةة بةالهيدةة إلى  الو ةةةةةةوع .1

 احستريادي لمدير المدرسة.
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 يمكن احستفادة منها كمرجع لمديري المدارس في اتخاذ قرارات إدارية في ضوظ قياقيات المهنة. .2 

مهنة إلقةاظ الاةةةةةةوظ على آليةات ومقترحات تسةةةةةةاهم في تطوير عملية اتخاذ قرارات إدارية في ضةةةةةةوظ قياقيات ال .3

 للمديرين.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعةد عمليةة اتخةاذ القرارات من قهم العمليةات التي يقول بهةا مةدير المدرسةةةةةةةث لذا فابد وقن تكون األياقيات التي 

اع   د  يتمتع بهةةا العةةاملون في الناةةال التعليمي في مقةةدمةةة الت امهم الو يفي، وذات تو ي   فعةةّ قجةةت يجةةاح العمليةةة  من وُمجةة 

 لتعليمية. ا

المواق  اإلداريةة التي تتطلب اتخاذ قرار بشةةةةةة يها حي  قيها غير ممكومة بنصةةةةةةو  قو  وتوجةد بعل المةاحت

واضةةةةةةمة في التعليمات واأليامة بمي  من السةةةةةةهولة تطبيقها، مما يتطلب اجتهاد اإلداري، وعملية اجتهاده مرتبطة بقيمه 

 (. 1222، ومعتقداتهث بالتالي ي تي دور األياق في توجيه متخذ القرار للبديت الصميي )حمادي

وعلى الرغم من وجود دليت اسةةةةتريةةةةادي لمدير المدرسةةةةة في تطبيف اإلجراظات اإلدارية والقايويية يمتوي على 

(ث إح قنَّ بعد 1222آليات التعامت مع بعل المواق  لموضةةةةوعات ذات  ةةةةلة بالعمت المدرسةةةةي )وزارة التربية والتعليم، 

معاةةةةةةات التي يتعرض لهةا مةدير المدرسةةةةةةة. فهنا  العديد من المواق  القو  اسةةةةةةتقرائةه تبين قيةه لم يمة بجميع المواق 

المرتبطةة بالهيدة التدريسةةةةةةية ومنها ما يرتبة بالطلبةث حي  حبد وقن ياهر فيها الجايب األياقي عند اتخاذ القرار اإلداري 

 والذي يتطلب قن يكون منسجًما مع قياقيات المهنة.

مشةةةكلة اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةوظ قياقيات المهنة، فقد قامت الباحثة ومن قجت الوقون قكثر على تمديد 

ب جراظ دراسةةةة اسةةةتطاعية للوقون على ما تسةةةتند عليه القرارات اإلدارية لدى مديري المدارس، وقد تم تطبيقها في يةةةهر 

ها من ممافاات مختلفة بالسلطنة ل على عشةرة من مديري مدارس الملقة الثايية من التعليم األسةاسي ومديرات1222اكتوبر 

مستجيبين قنَّ الإلى  )مسقة، والدايلية، والبريمي، ويماع الشرقية، وجنو  الباينة(. وقد كشفت يتائل الدراسة احستطاعية

قو  ةالرجوخ لوخيقإلى  اعتمدوا على اللوائي والقوايين واجتماخ مجلس اإلدارة عند اتخاذ قراراتهم اإلدارية، ولم تتم اإليةةةارة

حئمةة تتعلف بة ياقيةات المهنةةث بالرغم من إدراج وزارة التربية والتعليم لميثاق قياق مهنة التعليم في البوابة التعليمية منذ 

(. كمةةا ق هرت يتةةائل الةةدراسةةةةةةة 1222في المقةةت التربوي )وزارة التربيةةة والتعليم، لجميع العةةاملين  ةل والموجهةة1221عةةال 

القرار المتخذ حوع بعل المواق  المتاةةمنة ضةةمن اللوائي والقوايينث إذ قنَّ هذه ممارسةةات عامة احسةةتطاعية إجماعهم على 

يقول بهةا مةدير المةدرسةةةةةةة. إح قنَّ هنةا  تبةاينًةا في القرارات للمواق  اإلداريةة التي لم تتاةةةةةةمنها اللوائي والقوايين. بالتالي ف نَّ 

المعاةةةةةةات التي تمدث ليس كافيًا قو  ارة في اتخةاذ القرارات حوع المواق احعتمةاد على اللوائي والقوايين وقرار مجلس اإلد

ليمات المعاات التي ح تغطيها القوايين والتعقو  تباين القرارات المتخذة وآلياتها من قبت المديرين في المواق إلى  حي  يؤدي

 بصورة مبايرة.
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خاذ القرارات اإلدارية في ضةةةوظ قياقيات المهنة لذا جاظت هذه الدراسةةةة لتجيب على السةةةؤاع التالي: كي  يتم ات 

 بمدارس التعليم األساسي بممافاة مسقة في سلطنة ُعمان  ويتفرخ من هذا السؤاع األسدلة الفرعية التالية:

ياريات قياقيات المهنة من وجهة يار المديرين في المواق  اإلدارية كي  يتم اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةوظ  .1

 الةةةهةةةيةةةدةةةة الةةةتةةةدريسةةةةةةةةةيةةةة بةةةمةةةدارس الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي بةةةمةةةمةةةافةةةاةةةة مسةةةةةةةةةقةةةة الةةةمةةةتةةةعةةةلةةةقةةةة بةةة

 في سلطنة ُعمان 

 ما اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة من وجهة يار المديرين  .2

 أهـــداف الدراســة

 تمقيف األهدان التالية:إلى  تسعى هذه الدراسة

عل من ياع بالكيفية التي تتم بها عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةوظ ياريات قياقيات المهنة الكشةة  عن  .1

 المواق  اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسية.

 اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة.إلى  إيجاد آليات لتساهم في توجيه مديري المدارس .2

 حـــدود الدراســـة:

 وتتمثت حدود الدراسة المالية في اآلتي:

: الحــدود الموضـوعـية:  أوًلا

لمواق  في بعل االكيفية التي تتم بها عملية اتخاذ القرارات اإلدارية اقتصةةرت الدراسةةة المالية على الكشةة  عن 

دالة، الرعاية، الع) مهنة التالية:احدارية المتعلقة بالهيدة التدريسةةةةية، وتصةةةةني  القرارات وآلياتها وفقًا لناريات قياقيات ال

 .النقد، الواجب(. كذلك اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة

 ثانياا: الحـدود المكـانيـة:

 تاجماقتصرت الدراسة على عينة ممثلة من مدارس التعليم األساسي بممافاة مسقة كون قنَّ الدراسة يوعية وح ت

( وذلك لمناسبة مواق  22–3عينة كبيرة. كما قنَّ الدراسة تامنت المدارس التي تمتوي قي من  فون الملقة الثايية )إلى 

 الدراسة لمديري هذه المدارس.

 ثالثاا: الحــدود البشريـة:

الثايي  راسياقتصةرت الدراسةة على عينة من المديرين بمدارس التعليم األساسي بممافاة مسقة ياع الفصت الد

 ل.1222/1221من العال الدراسي 

 رابعاا الحــدود الزمانيــة:

 ل.1222/1221تم إجراظ الجايب الميدايي للدراسة ياع الفصت الدراسي الثايي من العال الدراسي 
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 مصطـلحـــات الدراســـة: 

 :Decision Makingاتخاذ القرار 

، 1222ايتيار البديت األمثت بين بدائت متعددة" )المليجي، إلى  يعرن ا ةةطاًحا على قيه "عمت فكري وموضةةوعي يسةةعى

 21.) 

ألبيل بين اقو  ويعرن اتخاذ القرار على قيه "ايتيار من بين بدائت معينة، وقد يكون احيتيار دائًما بين الخط  والصةةةةةةوا 

 (.1222، 122األقت ضرًرا" )عبوي،  قو  واألسود، وإذا ل ل الترجيي وتغليب األ و  واألفات

 ويعرن اتخاذ القرار إجرائيًا على قيه: 

 دريسيةلهيدة التعملية اتخاذ مدير المدرسة للقرارات اإلدارية واآلليات المناسبة عند التعامت مع مواق  ومعاات متعلقة با

 وياهر فيها الجايب األياقي.

 :Professional Ethicsأخـالقـيات المهنـة 

المقاييس التي تعتبر قسةاًسا لسلو  قفراد المهنة المستمب، وفي الكثير من قو  "المباداتعرن ا ةطاًحا على قيها 

وقد  (.222،  1222رابطة تفرض عليهم التعهد بالت ال تلك المبادا" )يَجار، قو  األحواع ينتام قفراد مهنةة مةا في يقةابة

 ( على قيه:1222جاظ تعري  قياقيات المهنة عند عسان واألغا )

القواعد والقوايين واألعران والقيم التي تتصةةةةت بمهنة معينة، وتمدد ما ألعاةةةةاظ هذه المهنة من حقوق مجموعة 

وما عليهم من واجبات، وترسةةم لهم يرق قسةةاليب المصةةوع على حقوقهم واحلت ال بواجباتهم على إيار من الوعي بطبيعة 

ظ المهنيون قدوارهم ومسةةةؤولياتهم المهنية وياامهم القيمي المهنة من ياحية، والتمسةةةك بثقافة المجتمع الذي يمارس فيه هؤح

 (.12والخلقي من ياحية قيرى )  

ن  وتعرن قياقيات المهنة إجرائيًا على قيها المبادىظ التي يعتمد عليها مدير المدرسةةةةةةة في اتخاذ القرارات بشةةةةةة

 لعدالة، والرعاية، والنقد، والواجب.ا والمنبثقة من الناريات اآلتية:  مواق  ادارية متعلقة بالهيدة التدريسية

 منهجية الدراسة

اتبعت الدراسةةةة المنهل الو ةةةفي باسةةةتخدال قسةةةلو  البم  النوعيث وذلك أليه قكثر ماظمة ومناسةةةبة لموضةةةوخ 

الدراسة فهو يتمي  ب يه منهل تفسيري استقرائي وحساس في و   الاواهر واألحداث. كما يفترض وجود حقائف و واهر 

 (.1222تبنى من ياع وجهات يار المبموخين )قندليجي والسامرائي، اجتماعية 

 مجتمع الدراسة  

تكون المجتمع األ ةةلي للدراسةةة المالية من جميع مديري مدارس التعليم األسةةاسةةي بجميع وحيات ممافاة مسةةقة 

يوضةي توزيع قفراد مجتمع الدراسةة وفقًا لمتغير النوخ والوحيةث وذلك وفقًا إلحصةةائيات قسم  2في سةلطنة ُعمان. والجدوع 

 (.1221اإلحصاظ والمؤيرات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمسقة )قسم اإلحصاظ والمؤيرات، 
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 2جدوع 

 توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لمتغير الوحية والنوخ

 المجموخ إياث ذكور الوحية

 21 11 22 السيب

 22 22 2 العامرات

 21 22 2 بوير

 22 22 2 قريات

 2 2 1 مسقة

 22 2 3 مطرح

 221 22 22 المجموخ

 

 عينة الدراسة

مديًرا ومديرة من مديري مدارس التعليم األساسي ضمن الملقة الثايية  12تكويت عينة الدراسة في هذا البم  من 

الغرضية هي األكثر قو  ( وليسةت عشةوائية، والعينة القصةديةPurposefulايتيارهم بصةفة قصةدية )في ممافاة مسةقة تم 

مناسةةةةةةبة وماظمة في البموث النوعية. حي  تم ايتيار عدد من المديرين إلجراظ مقابات مبايةةةةةةرة معهمث وذلك حمتاكهم 

 ت هذا النوخ من البموث.الخبرة في مجاع اإلدارة المدرسية، ولديهم الرغبة في المشاركة في مث

( فهو يعتمد 22 –2ينقص حسةةةةةب حاجة الباح ، كما قنَّ المجم المائم للعينة هو من )قو  قما حجم العينة قد ي يد 

يوضةةي عينة الدراسةةة وفقًا لمتغير  1(. والجدوع 1221على هدن الدراسةةة ومدى توافر المعلومات )عبيدات وقبو السةةميد، 

 في اإلدارة والمؤهت العلمي والوحية.النوخ وعدد سنوات الخبرة 

 1جدوع 

 عينة الدراسة وفًقا لمتغير النوخ وعدد سنوات الخبرة في اإلدارة والمؤهت العلمي والوحية 

 النسبة العدد الفدة المتغيرات

 ٪32 22 ذكر النوخ

 ٪32 22 قيثى

 ٪33 22 سنوات 22-3 سنوات الخبرة في اإلدارة

 ٪23 2 سنوات 22قكثر من 

 ٪3 2 دبلول المؤهت العلمي

 ٪23 23 بكالوريوس

 ٪12 2 ماجستير
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 ٪13 3 العامرات الوحية 

 ٪12 2 السيب

 ٪12 2 مطرح

 ٪13 3 بوير

 ٪22 1 قريات

 أداة الدراسة

اسةةتخدال بطاقة المقابلة لجمع البيايات المتعلقة باتخاذ القرارات اإلدارية من قبت مديري المدارس. وقد تم بناؤها تم 

تم  ةةياغة بعل المواق  اإلدارية التي يتعرض لها مدير المدرسةةة ياع عمله وتسةةتوجب منه  الدراسةةة حي وفقا ألهدان 

واق  بناًظ على اللقاظ ببعل المعلمين وتوجيه سؤاع عن قبرز المواق  التي اتخاذ قرار بش يها، وقد تم  ياغة وبناظ تلك الم

مرتبطة بالطلبة وتطلب من مديري قو  تعرضةوا لها في مدارسةةهم سةواظ المرتبطة بهم بشةةكت مبايةةرقو  واجهتهم قخناظ عملهم

ا باحسةةةتفادة من بعل الدر اسةةةات السةةةابقة في هذا المجاع المدارس اتخاذ قرار بشةةة يها. كما تم  ةةةياغة تلك المواق  قياةةةً

 تكويت بطاقة المقابلة من ج قين قساسيين هما:و(. 1222(، والم روعي )1222(، والمياحي )1222كدراسة قحمد )

  رة عدد سنوات الخب –الج ظ األوع: وقد ايةتمت على البيايات األولية ويقصةد بها الخصةائص الديموغرافية )النوخ

 (.الوحية-العلميالمؤهت  –في اإلدارة 

 المماور التالية:إلى  الج ظ الثايي: وقد احتوى على قسدلة المقابلة، والتي تم تقسيمها 

 الممور األوع: عبارة عن مواق  إدارية متعلقة بالهيدة التدريسية وقد بلغ عددها عشرة مواق . -

ا عن المقترحات التطويرية لعملية ا - تخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةةةةوظ الممور الثةايي: تاةةةةةةمن سةةةةةةؤاًح مفتوحةً

 قياقيات المهنة.

 التحقق من صدق األداة

فرًدا من األكاديميين بجامعة السةةةةلطان قابوس  21تم التمقف من  ةةةةدق بطاقة المقابلة من ياع تمكيمها من قبت 

تماظ شةةةةةارتهم في مدى ايوجامعة ي وى والجامعة العربية المفتوحة وبعل العاملين في وزارة التربية والتعليمث وذلك حسةةةةةت

 المواق  للفدة الممددة ووضوحها و ياغتها اللغوية. وبهذا ق بمت قداة الدراسة جاه ة للتطبيف. 

 مفتاح تفسير النتائج

تةةةةةةةةم إعةةةةةةةةداد مفتةةةةةةةةاح لتفسةةةةةةةةير وجهةةةةةةةةات ياةةةةةةةةر وآراظ المسةةةةةةةةتجيبين للمقابلةةةةةةةةة والمتاةةةةةةةةمنة المواقةةةةةةةة  

اإلداريةةةةةةةة المتربطةةةةةةةة بةةةةةةةالمعلمين والطلبةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك بعةةةةةةةد القيةةةةةةةال بتمليةةةةةةةت األد  الناةةةةةةةري المةةةةةةةرتبة بناريةةةةةةةات 

 (، وفةةةةةةةنل1222(، ويجةةةةةةةم )1222قياقيةةةةةةةات المهنةةةةةةةة والتةةةةةةةي قيةةةةةةةار إليهةةةةةةةا كةةةةةةةت مةةةةةةةن قرعةةةةةةةو  وآيةةةةةةةرون )

(Feng, 2011،) ( ويةةةةةةةةابيرو واسةةةةةةةةتيفكوفيتشShapiro & Stefkovich, 2011 ودوايةةةةةةةةي ،)

 . 2( كما هو موضي في الجدوع Starratt, 2005(، وستارات )1222)
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  2جدوع 

مفتاح التصميي لتفسير وجهات يار وآراظ قفراد عينة الدراسة وفًقا لناريات قياقيات المهنة ودححتها واآلليات المتبعة 

 لكت منها في اتخاذ القرار

ياريات  ل

 قياقيات المهنة

الرم  

 المختصر لها

 دححت القرارات المتخذة وآلياتها

تطبيف القوايين واحلت ال بها من حي  توزيع المنافع واألعباظ على الجميع،  ن خ يارية العدالة  .2

 وتعويل األضرار، والمساواة.

والتعاون والمراعاة والعاقات احيسايية تتخذ القرارات بناًظ على التعاي   ن ر يارية الرعاية  .1

 واحهتمال بالجايب اإليسايي بما يمقف رغبات األفراد واحتياجاتهم.

تقول القرارات على اكتشان المشكلة وتشخيص قسبابها الجوهرية والتعامت  ن ق يارية النقد  .2

مع التناقاات والصراعات بين المصالي المتنافسة دايت المنامة حتخاذ 

 القرار المناسب بش يها.

تتخذ القرارات وفقًا لإلحساس بالواجب الذي يممت  فة اإلل ال بالنسبة  ن و يارية الواجب  .2

للفرد بوحي من الامير بعيًدا عن المنفعة الشخصية، قو اللذة، قو الغاية، قو 

 السعادة.

 

   خطوات إجراء المقابالت

 التالية:جرت عملية إجراظ المقابات وفقًا للخطوات 

وتمليت بعل المواق  فيهاث للت كد من مدى فاعلية  الدراسةةةةةةة،تم إجراظ خاث مقةابات تجريبيةة ألفراد يارج عينة  .2

قسةةةةةةدلةة المقةابلةة في جمع المعلومةات والبيةايةات المطلوبةة لتمقيف قهةدان الةدراسةةةةةةة، وكةذلك حيتبار جدوى مفتاح 

 راسة.التصميي المعد للمكم على استجابات قفراد عينة الد

بعدها تم التوا ةةةةت مع مديري المدارس )عينة الدراسةةةةة( لتمديد موعد للمقابلة، بما يتناسةةةةب مع  رون عملهم في  .1

 المدرسة، حي  تم إجراظ المقابات لكت مدير في مدرسته.

 ( حي  اللقاظ المبايةةةةر مع قفراد عينةFace to face interviewبصةةةةورة فردية وجهًا لوجه ) المقاباتتم إجراظ  .2

 الدراسة لسماخ وتسجيت إجاباتهم على األسدلة واحستيااح منهم في حاع حدوث لبس في فهم اإلجابة.

مع تدوينها لبعل الماحاات للرجوخ  ،((Voice Memos سةةةةجلت الباحثة المقابات ببريامل المذكرة الصةةةةوتية .2

 دقيقة. 22إلى  22إليها، وقد استغرقت كت مقابلة ما بين 

ت عن يريف سةةةةةةماعها ومن خم يباعتها، وبعد الطباعة تم سةةةةةةماخ المقابلة مرة خايية لاةةةةةةمان دقة المقابا تفريغتم  .3

 التفريغ وهذا يع ز  دق البيايات. وكايت عملية تفريغ المقابات كتابيًا بمعدع مقابلة واحدة في اليول.
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 تحليل المقابالت 

 جرت عملية تمليت المقابات وفقًا للخطوات التالية:

عن المسةةةةتجيب  2التمليت بترمي  المسةةةةتجيبين قوحً حي  تم إعطاظ رم  )ل( للمسةةةةتجيب بمي  يعبر لبدقت عملية  .2

 (. ومن خم ترمي  احستجابات بما يتناسب مع تفسير النتائل.12-2األوع، وهكذا فكان الترمي  من )

التي تم المصةةةوع عليها من تم تجميع البيايات التي تم المصةةةوع عليها من قداة الدراسةةةة، وحسةةةا  تكرار اإلجابات  .1

 عينة المقابلة وحسا  النسب المدوية حستجاباتهم.

خم بعد ذلك تمت عملية تصةةةةةني  القرارات واآلليات الخا ةةةةةة بكت موق  بما يتناسةةةةةب معها من ياريات قياقيات  .2

 المهنة وفقًا للمفتاح الذي تم إعداده للمكم في هذه الدراسة. 

خطة يوضةي الناريات األكثر واألقت تكراًرا والتي تم تو يفها واستخدامها من تم عمت جدوع إحصةائي، وتمثيله بم .2

 .قبت المستجيبين في مواق  الدراسة المالية المتعلقة بالهيدة التدريسية

بعةدهةا تم تمةديةد المواق  التي قةال المةديرون فيهةا بةاسةةةةةةتخةدال ياريةة واحةدة والمواق  التي تعةددت فيها الناريات  .3

 هم.المستخدمة من قبل

 صدق تحليل المقابالت:

يعرن الصةةةةةةدق في البموث النوعية على قيه "الدرجة التي تقدر بها البيايات النوعية بدقة ما يماوع قياسةةةةةةه" 

 (. وقد قامت الباحثة بمجموعة من اإلجراظات للت كد من الصدق منها:313،  1221)جي وميل  وايرييان، 

 سدلة المقابلة مع توجيههم ألهدان الدراسة.تر  المجاع للمبموخين لإلجابة ب ريمية عن ق .2

تفريغ المقابات المسةةةجلة إلى مقابات مكتوبة ومراجعتها من قبت الباحثة، خم احسةةةتعاية بباح  مسةةةايد للقيال بعملية  .1

 المراجعة من ياع المقارية بين المقابات المسجلة والمكتوبة فهذا يامن دقة البيايات المستخدمة في التمليت.

 دال اقتباسات المبموخين بدقة، كما وردت في المقابات.استخ .2

 ثبات تحليل المقابالت

بما قنَّ الدراسةةة اعتمدت على المنهجية النوعية باسةةتخدال المقابلة ك داة لجمع البياياتث فقد قامت الباحثة لتمقيف الثبات   

 باإلجراظات اآلتية:

: التحقق من ثبات التحليل للمقابالت:  أوًلا

الباحثة باحسةةةتعاية ب حد المتخصةةةصةةةين في مجاع اإلدارة المدرسةةةية حسةةةتقراظ اسةةةتجابات المبموخين لبعل قامت  .2

 المقابات التي ايتيرت بصورة عشوائية، وقد اتفف في التمليت مع الباحثة.

ل ئتم ايتيار مجموعة مكوية من يمسةةة مسةةتجيبين من قفراد عينة الدراسةةة والتوا ةةت معهم لتسةةليمهم يسةة  من يتا .1

تمليةت المقةابات، وإعطةائهم الوقةت الكةافي لاياخ عليهةا والتة كةد من واقعيتها ومصةةةةةةداقيتها. وقد تم ت كيد واقعية 

 ومصداقية التمليت.
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 ثانياا: التحقق من ثبات النتائج: 

قال قحد األعاةةاظ من اللجنة اإليةةرافية والمتخصةةصةةين في مجاع تمليت الماةةمون بمراجعة دقة تصةةني  الباحثة  .2

وجاظ احيتان في موقفين فقة  ٪11للقرارات واآلليات وفف ياريات قياقيات المهنة حي  كايت يسةةةةةةبة احتفاق 

 للمعلمين. وقد ع ز هذا خبات النتائل.

كذلك قامت الباحثة بتمديد موعد مع مجموعة من قفراد عينة الدراسة وعددهم يمسة إلجراظ مقابلة مرك ة باستخدال  .1

(. ويعد قسةةلو  المجموعات المرك ة من األسةةاليب التي تماوع قن تجمع فهًما Focus Groupالمجموعة المرك ة )

(. حي  قامت 1221مشةترًكا من عدة قفراد، وتتمقف الفائدة منه من ياع يشةايهم وتفاعلهم )جي وميل  وايرييان، 

 موعة، وخم اسةةتعراض المواق الباحثة بتسةةليم يسةةخة من مفتاح التصةةميي المعد للمكم في هذه الدراسةةة ألفراد المج

( وبعدها تم تر  المجاع لهم Power pointوالقرارات واآلليات المتخذة بشةةةةةة يها عن يريف بريامل الباوربوينت )

لتصةةنيفها وفقًا لمفتاح التصةةميي. وبعدها تمت عملية المقارية بين تصةةنيفهم وتصةةني  الباحثة مع الموار والمناقشةةة. 

لجميع المواق  ما عدا  ٪222بثبات النتائل حي  اتفف المديرون على النتائل بنسةةةةةةبة  وقةد يرجةت المقةابلة المرك ة

وهي يسةةةبة عالية باإلمكان األيذ بها، وبذلك تمققت  ةةةفة  ٪12موقفًا واحًدا متعلف بالطلبة جاظت يسةةةبة احتفاق فيه 

 الثبات في تمليت النتائل.

 ومناقشتهانتائج الدراسة 

 سة ومناقشتهافيما يلي عرض لنتائل الدرا

ياريات قياقيات المهنة من وجهة يار : كي  يتم اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةةوظ اإلجابة عن السةةةةؤاع األوع أوًلا:

 المةةةديرين في المواق  اإلداريةةةة المتعلقةةةة بةةةالهيدةةةة التةةةدريسةةةةةةيةةةة بمةةةدارس التعليم األسةةةةةةةةاسةةةةةةي بممةةةافاةةةة مسةةةةةةقة 

 في سلطنة ُعمان 

 

الكشةةةةةة  عن الكيفيةة التي تتم بهةا عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةةةةوظ ياريات إلى  هةدن السةةةةةةؤاع األوع

قياقيات المهنة من وجهة يار المديرين في المواق  اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسةية بمدارس التعليم األساسي بممافاة 

ومتعلقة بالهيدة التدريسةةةةةةية ألفراد عينة مسةةةةةةقة. ولتمقيف هذا الهدن تم توجيه عشةةةةةةرة مواق  إدارية تمدث في المدارس 

الدراسةةةةةة، وبعدها تم اسةةةةةتقراظ اسةةةةةتجاباتهم حوع تلك المواق  وتمليلها وفقًا لمفتاح التصةةةةةميي الذي تم إعداده للمكم على 

 اإلجراظات المتبعة في اإلجابة عن السؤاع 2ويوضةي الشكت  2اسةتجابات قفراد العينة في هذه الدراسةة والمبين في الجدوع 

 األوع.
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 اإلجراظات المتبعة في اإلجابة عن السؤاع األوع 2يكت  

وبعةد قن تم عرض يتةائل تمليةت اسةةةةةةتجةابات قفراد عينة الدراسةةةةةةة للمواق  اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسةةةةةةية 

لتعرن مالية لوالمتاةةمنة لإلجراظات المتبعة في اتخاذ القرارات بشةة يها فقد تم حسةةا  تكرار الناريات لمواق  الدراسةةة ال

 يوضي ذلك. 2على قكثر الناريات تكراًرا لدى المديرين والجدوع 

 2جدوع 

 ياريات قياقيات المهنة المستخدمة من قبت مديري المدارس في المواق  المتعلقة بالهيدة التدريسية وتكراراتها

 النسبة التكرار ياريات قياقيات المهنة ل

 ٪22 223 النقد 2

 ٪12 21 الرعاية 1

 ٪22 23 الواجب 2

 ٪22 22 العدالة 2

 ٪222 131 المجموخ

 

اسةةةةةةتخدال قفراد عينة الدراسةةةةةةة قربع ياريات قياقية في التعامت مع المواق  إلى  2تشةةةةةةير النتةائل في الجدوع 

اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسية للدراسة المالية. فكايت يارية النقد هي األكثر تكراًرا في مواق  الدراسة المالية وجاظت 

 . ٪22. وجاظت يارية العدالة بنسبة ٪22ة . خم جاظت يارية الواجب بنسب٪12. تلتها يارية الرعاية بنسبة ٪22بنسبة 

وفيما يلي تفسةةيًرا لاهور ياريتي النقد والرعاية ك كثر الناريات اسةةتخداًما من قبت المديرينث فبشةة ن يارية النقد 

ف نَّ معام القرارات المتخذة من قبت المديرين كايت قائمة على اكتشةان المشةكلة وتشخيص قسبابها الجوهرية، والتعامت مع 

 التناقاات والصراعات بين المصالي المتنافسة دايت المنامة حتخاذ القرار المناسب بش يها.
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ففي مواق  الدراسةةة المالية تبينت قياقيات النقد لدى المديرين بصةةورة واضةةمة فكان يةةغلهم الشةةاغت البم  عن قسةةبا    

جهة، ويكفت تمقيف التوازن بين جميع العاملين في المشةكلة ومماولة إيجاد الملوع المناسةبة بما ح ياةر بمصلمة العمت من 

المدرسةةةةة. وترى الباحثة قنَّ العمت بنارية النقد من قبت المديرين كفيلة ب  هار مدى فطنتهم وحكمتهم واسةةةةتيعابهم للمواق  

نقد على ( التي ق هرت حصةةةةوع قياقيات ال1222مما يجعت القرار المتخذ قكثر فاعلية. وهذا يتفف مع دراسةةةةة الدسةةةةوقي )

 درجة ممارسة مرتفعة من قبت مديري المدارس.

وجةاظت يارية الرعاية بعد يارية النقد فكان المديرون حريصةةةةةةين على مراعاة الجايب اإليسةةةةةةايي عند اتخاذهم 

 يللقرارات في معام مواق  الدراسةة المالية. فكان التعاي  والتعاون والمراعاة والعاقات احيسةةايية من قبرز الجوايب الت

اتخاذ قرارات تصةةةةةب في مصةةةةةلمة العمت من جهة، وح تتعارض مع رغبات األفراد إلى   هرت، حي  يسةةةةةعى المديرون

ا ورغبةة في إيجاز  واحتيةاجةاتهم من جهةة قيرى. وترى البةاحثةة قنَّ العمةت بناريةة الرعةايةة تجعةت من المعلمين قكثر الت امةً

تعاويه من جهة، ومن با  المر  على عدل يسةةةةةةارة هذه المي ة العمةت، وعةدل التقصةةةةةةير من بةا  احترال المدير وتقدير 

( التي ق هرت قنَّ قياقيات الرعاية هي األكثر استخداما Troy, 2009للمرات القادمة. وهذا يتفف مع دراسةة بريدا تروي )

ن قبت ( التي ق هرت حصةةةةوع الرعاية على درجة ممارسةةةةة مرتفعة م1222قخناظ  ةةةةنع القرار، ومع دراسةةةةة الدسةةةةوقي )

والتي ق هرت قنَّ قياقيات الرعاية من قكثر األير التي  (Zguris, 2007)مديري المدارس. وكذلك مع دراسة زاجيروس 

ا متفقة مع دراسةةةة المياحي ) ( والتي ق هرت قنَّ درجة مراعاة 1222تمكم القرارات األياقية. ما جاظت هذه النتيجة قياةةةً

 ذ القرار في المواق  اإلدارية مع فدة المعلمين.مديري المدارس جاظت مرتفعة عند اتخا

كةةذلةةك فةة نَّ  هور ياريتي النقةةد والرعةةايةةة كةة كثر الناريةةات تكراًرا لةةدى مةةديري المةةدارس في التعةةامةةت مع فدةةة 

قياقيات رعايةث وذلك لتجنب القرارات إلى  ( حي  قنَّ قياقيات النقد تمتاج1222المعلمين جاظ متفقًا مع ما ذكره دوايي )

 التي قد تتعرض لايتقادث وذلك حفتقادها للجايب اإليسايي. 

كما ق هرت يتائل الدراسة قيًاا قنَّ بعل المواق  قد جاظ تمديد القرارات واآلليات فيها تمت إيار يارية واحدة 

اعتراض المعلم على تقرير ال يارة الصةةةةةةفية، وموق  مثةت موق  التعةامةت مع تقةارير اللجةان ال ائرة وموق  التعةامةت مع 

اسةةةةةةتقةالةة المعلم الممي . قي قنَّ القرار اإلداري هنةا قةد تم اتخةاذه من مناور واحةد من قبةت جميع المةديرين. فةالقرار المتخذ 

من العمت ضةةةةةةبالنسةةةةةةبة لموق  التعامت مع تقارير اللجان ال ائرة وقع تمت مالة يارية الواجبث حي  قنَّ تعديت وتطوير 

واجبات مدير المدرسةةةةة. قما بالنسةةةةةبة لموق  التعامت مع اعتراض المعلم على تقرير ال يارة الصةةةةةفية، فكان القرار المتخذ 

ا تمةةت مالةةة ياريةةة العةةدالةةةث حيةة  حر  المةةديرون على عةةدل  لم المعلم في التقرير. قمةةا القرار المتخةةذ في موق   واقعةةً

بنارية النقدث حي  حر  المديرون على معرفة األسةةةةبا  الجوهرية لاسةةةةتقالة ومماولة اسةةةةتقالة المعلم الممي  فقد ارتبة 

يبرة المديرين بالمواق  من جهة، والمر  على مصةةةةةةلمة المعلم والتي بدورها إلى  إيجةاد حلوع لها. وتع ى هذه النتيجة

( التي ق هرت قنَّ مساعدي Troy, 2009ستنعكس على مصلمة العمت من جهة قيرى. وهذا يتفف مع دراسة بريدا تروي )

 المديرين يعتمدون على إيار قياقي واحد عند اتخاذ القرارات ألي مشكلة تتسم بجايب قياقي.

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
     

 
  www.ajrsp.com                                                                                          191  

ISSN: 2706-6495 

بينمةا تطلبت المواق  األيرى اسةةةةةةتخدال قكثر من يارية حتخاذ قرار بشةةةةةة يها مما يدع على قنَّ الموق  قد يكون  

اتخاذ قرار فيه من مناور واحد. وهذا جاظ متفقًا مع دراسةةةةة كاتاكوتان وجوزمان  معقًدا يوًعا ما وليس من السةةةةهولة قن يتم

(Catacutan & de Guzman, 2015) تفاةةةةةةيت القادة اعتماد قير متعددة األياق عند  ةةةةةةناعة إلى  اللذان قيةةةةةةارا

المتعددة األياق  ( والتي ق هرت قنَّ المديرين يسةةةةتخدمون األيرHozien, 2012القرارات، وكذلك مع دراسةةةةة هوزين )

 المشكات األياقية المعقدة. قو  عند حت المعاات

اآلليةةات المتخةةذة قكثر فةةاعليةةة قو  زوايةةا تجعةةت من القراراتقو  وترى البةةاحثةةة قنَّ النارة للموق  من عةةدة جهةةات

 وجودة، كما قيها تنم عن إحاية مدير المدرسة بجميع الجوايب.

: ما اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة اإلجابة عن السةؤاع الثايي ثانياا:

 من وجهة يار المديرين 

إيجاد آليات مقترحة من وجهة يار المديرين لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في إلى  هدن السةةةةةؤاع الثايي

ضةةةوظ قياقيات المهنة. حي  ذكر قفراد عينة الدراسةةةة مجموعة منها. وقد تم حسةةةا  التكرار والنسةةةبة المدوية حسةةةتجابات 

 .3قفراد عينة الدراسة لهليات المقترحة كما هو موضي في الجدوع 

 3جدوع 

 اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من قبت المديرين قفراد عينة الدراسة

 النسبة التكرار المقترح

 ٪33 22 توفير دورات تدريبية في قياقيات المهنة -

 ٪23 2 تبادع ال يارات والخبرات بين مديري المدارس -

 ٪22 1 التشجيع على الوعي بثقافة ب ياقيات المهنة -

 ٪22 2 تطوير الدليت احستريادي لمدير المدرسة -

 ٪13 3 عدل التسرخ واحعتدالية في اتخاذ القرارات اإلدارية -

 ٪23 2 العمت بالمشاركة في اتخاذ القرارات -

 ٪23 2 زيادة  احيات مدير المدرسة في اتخاذ القرارات اإلدارية -

 ٪22 1 احيتيار الصميي لمديري المدارس -

 ٪3 2 تبادع اآلراظ من ياع مواقع التوا ت احجتماعي بين مديري المدارس -

 ٪3 2 تصميم تطبيف يا  للمديرين يعنى باتخاذ القرارات اإلدارية في المواق  المختلفة -

 ٪3 2 تدريس مقرر قياقيات المهنة في مرحلة البكالوريوس -

 ٪3 2 استمداث قسم قياقي مكتو  -

 ٪3 2 احستفادة من يبرات الدوع األيرى -

 ٪3 2 مدير مدرسةإلى  ضرورة استيفاظ فترة كافية للتدرج من مساعد -

 فرًدا. 12*تم حسا  النسبة المدوية لكت اقتراح من العدد الكلي ألفراد عينة الدراسة والبالغ 
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 ٪33قعاه حصةةةةوع مقترح توفير دورات تدريبية في قياقيات المهنة على يسةةةةبة  3ق هرت النتائل في الجدوع  

حقتراح تبادع ال يارات والخبرات بين مديري المدارس. وجاظ مقترح التشةةةجيع على  ٪23وهي قعلى النسةةةب، تلتها يسةةةبة 

. ٪22ير المدرسةةة على يسةةبة . وقد حاي مقترح تطوير الدليت احسةةتريةةادي لمد٪22الوعي بثقافة قياقيات المهنة بنسةةبة 

مقترح توفير دورات تةدريبية في إلى  ياحظ قنَّ قغلبيةة مةديري المةدارس قةد قيةةةةةةاروا يليث حية ويمكن تفسةةةةةةير ذلةك كمةا 

( "إذا هنا  قي مشكلة يجب قن تعالل بطريقة عقايية وليس عشوائية بمي  تدرس المشكلة 23قياقيات المهنةث فذكرت )ل/

دورات في قياقيات المهنة". وجاظ هذا المقترح متفقًا مع دراسةةةةةةة إلى  س من ياحية واحدة... فبماجةمن جميع النواحي ولي

 ( حي  جاظ فيها إخراظ البرامل المعدة لت هيت المديرين لتشتمت على األياقيات. 2222عمر )

ة التدريبية العملية المصةةةموبوترى الباحثة قنَّ الدورات التدريبية ضةةةرورية وباأليص إن كايت ت يذ يهل الور  

و ق بالتطبيف العملي، والمتاةمنة لمواضةيع تخدل هذا الجايب. فعلى سبيت المثاع يتم تقديم مواق  متعلقة إما بالهيدة التدريسية

بالطلبة ويطلب من الماةةةةور من المديرين إيجاد حلوع لها وفف ما يتناسةةةةب مع الموق  من قياقيات المهنة. كما قنَّ بعل 

يرين قد اقترحوا عناوين جاذبة لهذه الدورات التدريبية كتنمية فن الذكاظ احجتماعي والذي يسةةةةةةلة الاةةةةةةوظ على آليات المد

( حي  ذكرت " التدريب العملي وليس الناري... وتنمية فن 22التعامت مع الشةةةةةخصةةةةةيات المختلفة. وقد قيةةةةةارت لهذا )ل/

 ة". الذكاظ احجتماعي... وكي  قيمي العاقات اإليسايي

( بقوله: "عملية التطوير 2ومن خم جاظ مقترح تبادع ال يارات والخبرات بين مديري المدارس، ويشةةةةةةجع ذلك )ل/

الميدايي قهم حاجة من عملية التطوير الناري...الميدايي إلي عن يريف عاقاتنا الشةةةةةخصةةةةةية مع زمائنا المدراظ اآليرين 

 يا ة القدامى". 

جاًح قكبر للمناقشةةةةةةة وتبادع اآلراظ ووجهات النار، ويا ةةةةةةة إن كايت ال يارات مع وترى الباحثة قنَّ هذا يتيي م

ذوي الخبرة. فةالمةديرون ذوو الخبرة قةد تعرضةةةةةةوا لمواق  كثيرة من جهة وحتى إن لم تصةةةةةةادفهم مواق  حديثة حبد وقن 

 يكويوا قد تعاملوا مع مواق  مشابهة لها.

ع على الوعي بثقافة قياقيات المهنةث واإللمال بها وهذا يمكن قن التشةةجيإلى  كذلك قيةةارت مجموعة من المديرين

( ذلك 2يتم بطرق عدة كالبم  واحياخ والتقصةةي ومتابعة المنشةةورات الصةةادرة من قبت وزارة التربية والتعليم. وقكد )ل/

التي تصةةةةدرها وزارة التقارير... ويا ةةةةة قو  المنشةةةةوراتقو  بقوله: "عملية البم  واحياخ والتقصةةةةي من ياع الكتب

( "يشةةةةةةر خقةافةة هةذا الجايب... تعلم ذاتي من قبت مديري المدارس ويعرفوا 22/التربيةة هي تطوير مهني". كةذلةك ذكرت )ل

 القوايين... قحيايًا بعل الجوايب اإلدارية والتربوية تمس الجايب احجتماعي فازل يراعي هذا الجايب ويكون حياديين".

مدير المدرسة قن يبذع جهًدا في اإللمال ب ياقيات المهنة على الصعيد الشخصي فكلما زاد وترى الباحثة قيه على  

وعيه بهذا الجايبث كلما اتسةةةةةةمت قراراته بالفاعلية والجودة. ف ياقيات المهنة من الاةةةةةةرورات في تنايم النواحي العملية 

 امها وتنفيذها والتقيد بها تجعلنا ياس راقيين  راحة". ( بقولها: "ممارسة قياقيات المهنة واحتر2المختلفة. وقكدت هذا )ل/

ضةةرورة تطوير الدليت احسةةتريةةادي لمدير المدرسةةة وذلك لقلة المواق  اإلدارية فيه. وفي إلى  كما تطرق البعل

( حي  23( "عنديا دليت استريادي لكنه غير مرن... المواق  فيه قليلة جًدا". وقيدتها في ذلك )ل/3هذا الجايب قوضمت )ل/

 قنَّ الدليت احستريادي "ممتاج إعادة تصور، إعادة كتابة، إعادة دراسة".إلى  قيارت

وترى الباحثة قيه كلما زادت المواق  المدعمة بملوع جذرية منطلقة من قياقيات المهنة لكان الدليت قكثر فاعلية  

 من جهة،
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عملية تطوير الدليت احسةةةتريةةةادي بمي  ياةةةم مجموعة من كما قيه سةةةيسةةةهم في توفير الوقت والجهد بالنسةةةبة للمديرين. ف  

يارياتث سةةيسةةهم في إيجاد مدير المدرسةةة قو  النار فيها من عدة قيرإلى  المواق  المتنوعة والمتاةةمنة لمشةةكات تمتاج

ث مشةةةةابهًالاةةةةالته عند اتخاذه للقرار اإلداري في ضةةةةوظ قياقيات المهنة. حتى وإن لم يكن الموق  مطابقًا إح قيه سةةةةيكون 

 وبالتالي ف نَّ القرار سيكون قياقيًا و ائبًا.

 التوصيات والمقترحات اإلجرائية

 توصيات الدراسة

 يرجت الدراسة بمجموعة من التو يات بناًظ على األد  الناري ويتائل الدراسة الميدايية وهي كالتالي:

:  إلةى وزارة الةتةربةيةةةة والةتةعةلةيةم مةتةمةثلةةةة في دائرة تطوير األداظ المةةةدرسةةةةةةي وذلةةةك  الةمةوجةهةةةةالةتةو ةةةةةةيةةةات  أوًلا

 من ياع:

إعةداد حقيبةة تدريبية لمديري المدارس تشةةةةةةمت جميع الناريات األياقية الواردة في الدراسةةةةةةة الماليةث وذلك  .2

 لتعريفهم بها ويا ة الجدد منهم.

و ق الموار والمناقشةةةةةةة بتقديم مواق  تتاةةةةةةمن معاةةةةةةاتتنفيذ دورات تدريبية عملية بصةةةةةةورة تفاعلية حي   .1

 اآلليات المناسبة في التعامت معها.إلى  مشكات قياقية وتوجيه المديرين

احسةةتفادة من المواق  الواردة في الدراسةةة المالية، والملوع الواقعية التي جاظت من المشةةاركين في تع ي  الدليت  .2

 عرضها في الور  التدريبية لتمقيف الفائدة.احستريادي لمدير المدرسة، وكذلك 

توعية المشةةةةةةرفين اإلداريين بالمواق  والماحت التي قد يتعرض لها مدير المدرسةةةةةةة ويتطلب منه اتخاذ قرار  .2

 بش يها يتسم بجايب قياقي.

 ك من ياع:: التو يات الموجهة إلى مدير المدرسة في تعامله مع المواق  المتعلقة بالهيدة التدريسية وذلثانياا

يشةةةر خقافة ياريات قياقيات المهنة بين المعلمين من ياع برامل اإليماظ المهني قو تو ي  الوسةةةائت المديثة  .2

في التوا ت احجتماعيث حتى يسهت تعامله معهم في المواق  المختلفة من جهة، وتعامت المعلم مع الطالب من 

 جهة قيرى.

يتائل الدراسة المالية في التعامت مع المواق  المشابهة للمعلمين في المقت احستفادة من اآلليات التي وردت في  .1

 التربوي.

 المقترحات البحثية والدراسات المستقبلية

إجراظ دراسةةةة عن واقع اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةوظ قياقيات المهنة تموي مواقفًا لم ترد في الدراسةةةة  .2

 المالية.

بين المعلم وولي األمر قو  في مواق  مرتبطة بالعاقة بين المعلم والطالب إجراظ دراسةةةةة حوع اتخاذ القرارات .1

 في ضوظ قياقيات المهنة.
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 الملخص:

( فرد من افراد عائالت مرضي 10) عينة علىم( 5151-م5102سلوكي في الفترة )معرفي إرشاد  الدراسة برنامجطبقت هذه 

 مقدرته المعرفة، وتقييمالفصام في تحسين مستوي  ىافراد عائالت مرض علىبرنامج هذا ال م أثريتقيل الدراسة هدفت الفصام.

عن طريق الفصام  د عائالت مرضىافرا لدى الدعم النفسي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الفصاميين ومرض الفصام في تقديم

 .سترخاءاال وتمارين طريقة مناقشة أحداث الخبرات االنفعالية وفنيات تحديد األفكار التلقائية والعمل على تصحيحها،  استخدام

، مربع لة في )اختبار تثمة البيانات االحصائية متموحز ،معلومات االستمارة االوليةالقبلي والبعدي لالمقياس بتطبيق وذلك 

يادة فعال في ز إثر ذا وفي الختام يمكن القول بان البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي التحليلي.المنهج الوصفي  كاي( متبعا  

وتعلم  خالل تصويب المفاهيم الخاطئة عن الفصامين وكيفية التعامل معهموتحسين مستوي المعرفة والتمتع بحياة منتجة من 

 .تمارين االسترخاء

 .   المعرفة-الفصام مرضي-السلوكياإلرشادي المعرفي  باألسلو المفتاحية:الكلمات 

The effect of behavioral cognitive counseling on improving knowledge of family members 

of patients with schizophrenia. 

Abstract: 

This study applied a behavioral cognitive counseling program during the period (2017-2020) on 

sample of (31) family members of schizophrenia patients. The aim of the study was to assess the 

effect of the program on individuals with schizophrenia in improving the level of knowledge and 

assess its ability to provide psychological support, And to became the mistaken concept of 

schizophrenia and schizophrenia among individuals with schizophrenia patients, through the use 

of techniques to identify automatic thoughts and work to correct them and his way to discuss the 

emergence of emotional experiences and relaxation exercises. And that by applying the pre and 

post scale of the initial form information. The statistical data packet is the squared test and the 

Chi squared .following the descriptive and analytical method. In conclusion, it can be said that 

the behavioral cognitive- counseling program has an effective effect on annihilating and 

improving the level of knowledge and enjoying a productive life by correcting misconceptions 

about schizophrenia and how to deal with them and learn relaxation exercises.  

Key words: Behavioral cognitive counseling program, patients with schizophrenia, knowledge.   
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 قدمة:الم

يسبب اضطراب في مشاعر  معقد، هو اضطراب عقلي مزمن موأسرهم، فالفصالفصاميين اإلنسانية الحديثة باالدراسات اهتمت 

 الفصام يصنفون ى، فأفراد عائالت مرضتفكيره وتفاعله مع محيطه. ويطال كل الثقافات والطبقات االجتماعية المريض وفي

 بسلوكه المحرج.واالخر يتعلق  االجتماعية يتعلق بعزلتهبعضها مجموعتين  إلىمشاكل مريضهم 

وأسبابه وأعراضه  لمفهوم الفصام المتضررين، المعرفة العلميةافراد عائالت مرضى الفصام  تمليكإلى  لذا هدفت الدراسة

الخاطئة عبر استخدام البرنامج المعرفي السلوكي ومن ثم تبديلها بأفكار وكيفية التعامل مع مريض الفصام مع تصويب المفاهيم 

 (. 520: 0991 اليحيى،بحياة منتجة. )الجلبي،  النفسي والتمتعإيجابية لتحقيق الرضا والتوازن 

فراد ( أن الشخص قد يكون غير مدرك تماما لألفكار التلقائية التي تؤثر كثيرا  على أسلوب ا089: 5111ويرى" بيك ")

يزيد إدراكه لهذه األفكار  المعرفة أنمن وشعوره ومدى استمتاعه بخبراته، غير أنه يستطيع بشيء  ،عائالت مريض الفصام

أن هناك العديد من األسباب التي تجعل بعض افراد عائالت مرضي  ى( إل001-019: 5111ويتعرف عليها.ويشير المحارب )

األفكار، فقد يتعودون على استخدام هذه األفكار بصورة آلية ويعتقد أنها أفكارا  صعوبة في التعرف على هذه  الفصام يجدون

 معقولة مما يجعله ال يهتم بها.

مناقشة أحداث الخبرات االنفعاليةيطلب من افراد عائالت مريض الفصام تذكر آخر حادث أو موقف من الحوادث أو فنية في ف

المواقف المرتبطة بالموضوع االنفعالي لديه؛ على أن يكون من الحوادث أو المواقف التي يتذكرها جيدا ؛ بحيث يصف افراد 

يحاول المرشد جعل افراد عائالت مريض الفصام يتذكرون األفكار عائالت مريض الفصام الحادثة بشيء من التفصيل، و

يلت شيئا  ما في تلك ل تخه آنذاك؟الذي خطر في ذهنك  ما)مثل المرتبطة بظهور واستمرار رد الفعل االنفعالي باستخدام أسئلة 

  اللحظة؟

السلوكي؛ إذ إنها الفنية الوحيدة التي يبدأ  عرفياإلرشاد الملها دور خاص في زيادة فعالية برنامج أما فنية الواجبات المنزلية ف

وذلك يؤثر في  الفصام،افراد عائالت مريض وجلسة ارشادية، وتساهم في التعاون واأللفة بين المرشد المرشد كلويختم بها 

خاللها يستطيع المرشد تقوية العالقة اإلرشادية بتكليف افراد عائالت  االرشادي، ومنطريقة أدائهم في كل خطوات البرنامج 

مريض الفصام بعمل واجبات منزلية، ويقدم كل واجب منزلي على أنه تجربة مناسبة الكتشاف العوامل المعرفيةالخاطئة ومن 

 .(008-002: 0991معوض، )جلسة. ثم يتم تصويبها. بمراجعتها في بداية كل 

 مشكلة الدراسة:

من المشاكل، كالقابلية  .فهو ينتج من مزيجلدماغنها خلل في األنظمة الكيميائيةلالتي ينتج ع يعد مرض الفصام من االمراض

 .غكيميائية الدماأو تغير في  موجات الدماغ اختالل فيو الخاصة،الوراثية، والعوامل البيئية 

البارا أن وجود أعراض  المخدرات إالإلى تعاطي  يلجؤوا. ويمكن أن غير عدوانيينانطوائيون، وم المصابين بالفصام معظف

 كثيرا  ما يكون مرضى الفصام طبيعيين في مظهرهم وسلوكهم، ولكنف. للعنف تعرضهممن خطر زيد تيمكن أن عندهم  نويا

 ،ر الحركة ويتصرف بشكل غير متوقعكثي مظاهر، بعضههم قد يبتسم ويضحك بدون سبب بعض ومنسحبا ،بعضهم يبدو منشغال  

http://www.ajrsp.com/
http://www.mo7itona.com/2014/08/blog-post_15.html
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ليالتغيرات في المزاج قد باإلضافة إفكير.بعضهم يستلقي لمدة طويلة على سريره وبدون حركة ويظهر وكأنه غارق في التو 

تكون تقلب في المزاج بين الكآبة والقلق، والتهيج والمرح غير المبرر، برود العواطف واالنفعاالت، حيث ال يبدو على المريض 

 عدم توافق بين المزاج والواقع حيث يفرح في موقف محزن أو العكس. كالقلق، وكذلتعبير كالحزن أو الفرح أو  أي

في شكل األفكار أي وأما االضطراب في التفكير فقد يظهر ا في كمية األفكار وسرعة تكونها أو ما يسمى جريان األفكار، 

رغم من في اإلحساس بملكية األفكار والسيطرة عليها.فاألعراض تتطور تدريجيا، بال باألفكار، واضطراالكيفية التي تُربط بها 

الهلوسة )المريض يسمع، يشعر أو يرى األشياء التي  ،الناس يتآمرون ضده( بأن االعتقاد) األوهام أنها قد تظهر فجأة، وتشمل

غريبة وغير منظمة، انعدام التلذذ. )عدم القدرة على الشعور  والتأقلم، سلوكياتال توجد إال في رأسه(، مشاكل في التواصل 

يأس )عدم ال ر(، تأثيالمتكررة )ذهابا وإيابا والسلوكيات تركا(، الح)عدم االهتمام باآلخرينبالمتعة(، السلوك المعادي للمجتمع 

أن يعاني مريض الفصام من االكتئاب أو  يمكن الذاكرة،صعوبة التخطيط لتحقيق األهداف، مشاكل في  وجود المشاعر أو ملل(،

 نتحار.التقلبات المزاجية، كما هو الحال مع اضطراب ثنائي القطب. الذي يزيد من خطر اقدامهم على اال

مشاكل تتعلق بعزلته االجتماعية، وقلة حديثه، وقلة تفاعله مع أفراد العائلة، وقلة من وقد يعاني افرد عائالت مريض الفصام 

واج او عدم قدرته على اهتماماته، وبطئه وإهماله لنظافته ومظهره، وعدم العمل والبقاء في البيت معظم الوقت وعدم رغبته بالز

التصرف الغريب أو التهديد بالعنف، وقد تتعلق بسلوكه المحرج مثل التصرف المنفلت اجتماعيا  وجنسيا  و اسرة، ومشاكلرعاية 

 تؤثر هذه المشاكل على األسرة في تنظيم أمورها وقضاء حاجاتها.

الشعور بالذنب الناجم عن االعتقاد بأنهم  الفصام، وأحيانا  افراد عائالت مريض  إلى قلق وجزع يؤديفالفصام مرض مزمن 

تقليل و األعراض،على  سلوكي للسيطرةمعرفي  برنامج إرشاديفال بد من تنظيم في العالج. قصرواالسبب في المرض أو أنهم 

 لمستشفيات أو المؤسسات إال إذا دعت الضرورة لذلك.الهاخإبقاء المريض في مجتمعه وعدم إد محاولة، مع السالب منها

ليست مرض حقيقي مثل أن مرض الفصام  ،هاتصويب فهنالك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول مرض الفصام فالبد من

وعنيفين،  الفصاميون عدوانييننية أو بيولوجية، كما هنالك اعتقاد أن يج فهو مرض حقيقي وله أسبابألمراض العضوية، اك

عليهم، بينما يين. وأن لهم شخصيات متعددة، كما وأنه ال يمكن السيطرة بينما هم حقيقة غالبا ما يكونون خائفين غير عدوان

 الفصام يتسم بأعراض مختلفة، منها الهالوس واألوهام واالنسحاب االجتماعي.   مريض

حياة طبيعية به  ينالمصابهناك العديد من األدوية واألساليب العالجية التي تساعد في السيطرة عليه وتفضي إلى أن يعيش و

 ويكونوا أفرادا منتجين في المجتمع.

فكرة العالج النفسي إلى سعي الشخص المصاب أو عائلته إلى  الفصام ورفضعن مريض  الخاطئة نظرة المجتمعتؤدي وقد 

قد يقوم بعض المشعوذين و عالجات غير علمية، مثل زيارة السحرة واستخدام التعاويذ، مما يؤدي إلى تفاقم حالة المريض.

 الكهربائي وبعضباستخدام طرق فتاكة لطرد "الشيطان المزعوم" كضرب المصاب وتعذيبه بطرق تصل الستعمال التيار 

ألنهم  العالج عن طريق االدوية ، ولكنهم بعد فترة يرغبون في إيقافعن طريق االدوية المرضى تتحسن حالتهم مع العالج

 فاستخداما يؤدي إلى عودة األعراض. فالفصام مرض مزمن يتطلب عالجا ومتابعة مدى الحياة.يظنون أن المرض انتهى، مم

يتمكن افراد عائالت مريض الفصام من التمتع بحياة  حتىالمعتقدات الخاطئة  تلكبتصحيح  السلوكي يتسماإلرشاد المعرفي 
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عن طريق توعية افراد عائالت مريض الفصام  شفائهمنتجة.ويتمكن المصاب به من التعامل االسري الجيد.والمساعدة في  

 باستخدام البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي.

 

 : اهداف البحث

 االتي:  علىالتعرف  الدراسة في اهداف هذهتمثلت 

 الفصام.أثر االرشاد المعرفي السلوكي في معرفة األسرة حول مرض  -1

 أكثر األعراض التي يشكو منها مرضى الفصام.   -2

 الفصام.الفئات العمرية لمرضى   -3

 الفصام في فعالية البرنامج.لمرافقة افراد عائالت مرضي  دور الفترة الزمنية  -4

 الفصام.  الفصام بمريضعائالت مرضي  بين افرادنوع العالقة   -5

 

هو أحد األساليب العالجية الحديثة التي تهتم بصفة أساسية بالمدخل المعرفي  :السلوكي اإلرشاد المعرفياألسلوب 

لالضطرابات النفسية من خالل التعرف على المفاهيم واإلشارات الذاتية الخاطئة وتحديدها والعمل على تصحيحها ومن ثم 

 تعديلها.

هم الفصاميون الذين يعانون من الفصام وهو أحد االضطرابات العقلية الذهانية التي تصيب اإلنسان باضطراب  مرضي الفصام:

فهو اضطراب في الشخصية وتشوهات في التفكير واإلدراك والوجدان، حيث يكون المريض  والسلوك،في األفكار والعواطف 

عاني منها خرين بسبب التشوهات الفكرية التي يالمريض نفسه واآلإيذاء متبلد وقليل الحركة، وقد تصل خطورة المرض إلى حد 

 أو الهلوسات والضالالت.

هي من الُعرف مضاد النكر، والعرفان مضاّد للجهل، كما وردت المعرفة والعرفان بمعنى العلم باألمر  :مفهوم المعرفة لغة  

والسكون له، واستخدمها الزمخشري بمعنى المجازاة وذلك في قوله: ألعرفن لك ما صنعت، بمعنى ألجازيك به، واستخدمت 

اإلنسان غرُّ المعرفة أي تطيب معرفته، والمعرفة تحصل بعد  كلمة المعرفة للداللة على الشيء العالي والطيب، كأن يقال هذا

 العدم، ويكون العدم بسبب الجهل باألمر أو نسيانه واختفائه من الذهن، وبالمعرفة يكمن تمييز الشيء عما يشبهه أو يختلط به. 

م، واالستيعاب العلمّي والنظري هي الخبرة والمهارة المكتسبة عن طريق التجربة، والتعل :تعريف المعرفة في قاموس أكسفورد

 لمجال ما.وهيكل ما هو معروف في أحد المجاالت من حقائق ومعلومات.

العلم بذات الشيء وتفصيله عما سواه، والمعرفة تستخدم للداللة عما تّم الوصول إليه بتدبير  هي :اصطالحا  مفهوم المعرفة 

وتفكير، وتستخدم في الداللة على األمر الذي تدرك آثاره ال ذاته، كأن يقال: عرفت هللا، ويرى أكثر الجمهور أّن أصل المعرفة 

التمّعن به، بينما يرى بعضهم أنّها مكتسبة، وال يمكن وقوعها يحصل ضروريا  وفطريا ، ويمكن أن يحتاج إلى االستدالل و

 ضرورة  الرتفاع الكلفة. 
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المعرفة: هي اإلدراك، وفهم الحقائق من خالل التفكير المجّرد، أو من خالل اكتساب المعلومة عبر التجارب أو الخبرات، أو  

ى تجربة اآلخر وقراءة استنتاجاته، وترتبط المعرفة بالبديهة، التأّمل في مكنونات األمور، أو التأّمل في الذات، أو االطالع عل

 وكشف المجهول، والتطورات التقنية.

 النتائج

 (: التوزيع التكراري للمبحوثين حسب األعراض التي يشكو منها المريض0الجدول )

 النسبة المئوية التكرار األعراض

 12.9 4 سماع أصوات

 45.2 14 هالوس سمعية

 41.9 13 خاطئةمعتقدات 

 100.0 31 المجموع

(، %2059( ومعتقدات خاطئة )%2255(: أن أكثر األعراض التي يشكو منها مرضى الفصام هي هالوس سمعية )0الجدول )

 ( منهم يشتكون من سماع أصوات. %0559بينما )

 (: التوزيع التكراري للمبحوثين حسب عمر المريض5الجدول )

 المئويةالنسبة  التكرار العمر

 35.5 11 سنة 02-52

 41.9 13 سنة 51-12

 12.9 4 سنة 11-22

 9.7 3 سنة 21-22

 100.0 31 المجموع

(، بينما %1252سنة ) 52-02( أو %2059سنة ) 12-51(: أن أكثر مرضى الفصام تتراوح أعمارهم بين 5الجدول )

سنة، أي أن معظم مرضى الفصام  22-21منهم كانوا ( %952سنة، في حين ) 22-11( منهم تراوحت أعمارهم بين 0559%)

 سنة. 02-12
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 (: التوزيع التكراري للمبحوثين حسب فترة مرافقتهم لمرضى الفصام:1الجدول ) 

 النسبة المئوية التكرار فترة المرافقة

 6.5 2 شهور 1أقل من 

 0951 1 شهور إلى سنة 1

 74.2 23 أكثر من سنة

 100.0 31 المجموع

 1( منهم يرافقونهم لفترة %0951( المبحوثين يرافقون مرضاهم ألكثر من سنة، في حين )%22(: أن معظم )1)الجدول 

 شهور. 1( منهم فقط يرافقون مرضاهم ألقل من %152شهور إلى سنة، بينما )

 

 (: التوزيع التكراري للمبحوثين حسب نوع عالقتهم بالمريض0الشكل )

( منهم يتمتعون بعالقة جيدة بهم، بينما %1551يتمتعون بعالقة متوسطة بمرضاهم، في حين )(: أن معظم المبحوثين 0الشكل )

 ( منهم فقط كانت عالقتهم بمرضاهم سيئة.1552)

 (: تأثير برنامج إرشادي معرفي سلوكي في معرفة األسرة حول مرض الفصام:2الجدول )

 اختبار مربع كآي المقياس البعدي القبلي المقياس  البنود

 0.000 %6.5 2 %96.8 30 نعم شخصيات عديدة مريض الفصام لدية

 %93.5 29 %3.2 1 ال 

 0.000 %6.5 2 %87.1 27 نعم خطورة على اآلخرين مريض الفصام يشكل

 %93.5 29 %12.9 4 ال
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 اختبار مربع كآي المقياس البعدي القبلي المقياس  البنود

 0.000 %6.5 2 %96.8 30 نعم شخصيات عديدة مريض الفصام لدية

 %93.5 29 %3.2 1 ال 

 0.000 %6.5 2 %87.1 27 نعم خطورة على اآلخرين مريض الفصام يشكل

 %93.5 29 %12.9 4 ال

مريض الفصام يجب إقناعه بان الضالالت 

 والهالوس غير حقيقية

90.3 23 نعم

% 

3 9.7% 0.000 

 28 %9.7 3 ال
90.3

% 
 

61.3 19 نعم تعلم متي وكيف تتواصل مع مريض الفصام

% 

31 
100.0

% 

 

 28 %9.7 1 ال
90.3

% 
0.000 

تعطي خيارات لمريض الفصام عندما تواجة 

 مشكلة

 19 نعم
61.3

% 
30 

96.8

% 
15110 

 12 ال
38.7

% 
1 3.2% 

( أنه قبل تطبيق البرنامج، أنالغالبية العظمى للمشاركين يعتقدون أن مرضى الفصام لديهم عدة شخصيات 2يوضح الجدول )

ت والهالوس غير البان الضال إقناعهوان مريض الفصام يجب  (، ٪8250(، وأنهم يشكلون خطرا  على اآلخرين )9158٪)

( وامكانية اعطاء مريض الفصام خيارات عند %1051( والمعرفة متي وكيف يتواصل مع مريض الفصام )  %9151حقيقة )

أصبح  بعد تطبيق برنامج اإلرشاد المعرفي السلوكي مقارنة مع أن الغالبية العظمى للمشاركين( %1051تعرضة لمشكلة ) 

 (، ٪9152(، كما أنهم ال يشكلون خطورة على اآلخرين )٪9152شخصيات متعددة ) يعتقد  أن مرضى الفصام ليست لديهم

 طاء مريض الفصام خيارات عند تعرضه( كما أنه يمكن اع%01151ومعرفتهم متي وكيف يتواصل مع مريض الفصام ) 

يع )القيم االحتمالية( للداللة على تأثير البرنامج على معرفة األسرة حول مريض الفصام، وذلك أن جم( % 9158لمشكلة )

( ، تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معرفة العائالت 1512الختبار مربع كآي أقل من مستوى الداللة االختبار )

حول  الفصام افراد عائالت مرضىحول مرضى الفصام قبل وبعد تطبيق البرنامج، وبالتالي فإن للبرنامج تأثير على معرفة 

 بحياة منتجة.مما يجعلهم يتمتعون وأسبابه وأعراضهوكيفية التعامل معه  اممرض الفصمفهوم 
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 :الخالصة

كبير  الفصام بشكلافراد عائالت مرضي الفصام حول مرض تحسين معرفة  السلوكي علىيعمل برنامج اإلرشاد المعرفي 

وكيفية التعامل مع  نحو مرض الفصام اإليجابي تفكيرال علىوتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مرض الفصام مما يساعدهم 

 والتمتع بحياة منتجة. الفصام،اعراض مرض 

 

 التوصيات والمقترحات:

 افراد عائالت مرضي الفصام. دعممنظمة خيرية ل جمعية أوتكوين  -0

 تخصيص مجلة علمية عالمية تهتم بقضايا األمراض النفسية المزمنة وكيفية معالجتها. -5

 مرضي الفصام. تحسين مهارة التواصل لدياإلرشاد المعرفي السلوكي في  إثرإجراء دراسات مستقبلية لمعرفة  -1

 المعرفي السلوكي في تحسين المعرفة لدي مريض الفصام. اإلرشاد إثرإجراء دراسات مستقبلية لمعرفة  -2

افراد عائالت مرضي  المشكالت بين تحسين حل السلوكي فياإلرشاد المعرفي  إثرإجراء دراسات مستقبلية لمعرفة  -2

 الفصام ومريض الفصام.

اإلرشاد المعرفي السلوكي في تحسين التواصل بين افراد عائالت مرضي الفصام  إثرإجراء دراسات مستقبلية لمعرفة  -1

 ومريض الفصام.

 

 قائمة المراجع:

 الكتب:أوال  

 5111اجالل محمد سري، علم النفس العالجي، عالم الكتب، القاهرة  -0

 5101أحمد عكاشة وطارق عكاشة، الطب النفسي المعاصر، القاهرة مكتبة االنجلو المصرية،   -5

 احمد عكاشة، الطب النفسي المعاصر  -1

دار المسيرة -م5100-الطبعة االولي - -اسامه فروق مصطفي، مدخل إلي اإلضرابات السلوكية واالنفعالية -2

 للنشر والتوزيع

دار اإلعصار العلمي للنشر -5105بو شعيرة، سيكولوجيا الشخصية،ثائر احمد غباري وخالد محمد أ -2

 والتوزيع

 .5111جمال الخطيب، تعديل السلوك اإلنساني، الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،  -1

 م5112حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية ،  -2
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 في النظام الجنائي السعودي العقوبة البديلة للسجن قصير المدة

Alternative Punishments for a Short- term Imprisonments in Saudi 

Criminal System 

 

 د. محمد بن فهد الجضعي السبيعي

 السعودية العربية المملكة بالرياض، وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم، مساعد استاذ

  dr.moh.2020.binfhad@gmail.com Email: 

 الملخص

العقوبات البديلة من أهم التدابير التي تحل محل عقوبة السجن قصير المدة، وتكون بخدمة يقدمها  تـعد        

السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لجهة أو موقع خيري أو االلتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه السجين بهدف 

عقابية م اليوم تتجه لتفعيل السياسيات الاصالحه وحمايته، حيث أن غالبية األنظمة القضائية في كثير من دول العال

الحديثة، لذلك تعمل على تطبيق العقوبات البديلة ألسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية، من أجل التخفيف من حدة 

 السجون، ولحث المذنبين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، وفق ما تسمح به اللوائح واألنظمة الخاصة بذلك.

عريف ت من حيث بيان ،العقوبات البديلة لعقوبة الحبس قصير المدةبحث ليسلط الضوء على وقد جاء هذا ال     

بيان التنظيم القانوني لعقوبة السجن قصير المدة في النظام الجنائي  ، وكذلكالعقوبة قصيرة المدة وأهميتها

أو  المترتبة على الجاني اآلثار المترتبة على الحكم بعقوبة السجن قصير المدة، سواء اآلثار وعرضالسعودي، 

ومن ثم توضيح بدائل عقوبة السجن قصير المدة، من خالل بيان تعريفها وأهميتها من الناحية  على المجتمع،

عرض عام لبدائل السجن قصير المدة، كالبدائل البدنية مثل الجلد واالجتماعية والنفسية واالقتصادية واألمنية، 

لمالية المتمثلة في الغرامة، والبدائل المقيدة للحرية كالنفي والتغريب واإلبعاد والعمل لصالح المجتمع، والبدائل ا

 ووقف تنفيذ العقوبة واالختبار القضائي، والبدائل النفسية كالنصح والتوبيخ والوعظ والتشهير والتهديد،

وهناك العديد من البدائل التعليمية والتأهيلية والحرمان من الحقوق أيضاً، كما ووضحنا بشكل مقتضب معوقات  

 تطبيق بدائل عقوبة السجن قصير المدة.

 السجن قصير المدة. العقوبات البديلة، ،التشريعات الجنائية ،األطر القانونية: الكلمات المفتاحية
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Alternative Punishments for a Short- term Imprisonments in Saudi Criminal 

System 

Abstract: 

Alternative punishments are among the most important measures those replace the 

short-term imprisonments, and they are represented in a service that the prisoner 

provides by helping a group of society, working in a charitable association, or joining 

an educational institution, from which the prisoner benefits in order to reform and 

protect him. This tendency comes while most judicial systems in many countries of 

the world today tend to activate modern punitive policies, so they work to implement 

alternative punishments for humanitarian, social and economic reasons in order to 

alleviate the prisons, and to urge the guilty and encourage them to serve the 

community, as permitted by the relevant regulations and regulations. 

This research came to shed light on the alternative punishments for the short-term 

imprisonments, in terms of clarifying the definition and importance of the short-term 

imprisonments, as well as explaining the legal organization of it in the Saudi criminal 

system, and displaying the implications of it, whether the implications of the offender 

or the community. Then, clarifying alternatives to the short-term imprisonments, by 

explaining its definition and importance in social, psychological, economic and 

security terms, and giving an overview of alternatives to short-term imprisonments, 

such as; physical alternatives like flogging and work for the benefit of society, 

financial alternatives like paying fines, alternatives restricting freedom as (exile, 

alienation, deportation, suspension of execution of the penalty, and judicial testing), 

and psychological alternatives as (counseling, reprimand, preaching, defamation, and 

threats). Besides, there are many educational and qualifying alternatives in addition to 

deprivation of rights as well. The research also has briefly explained the obstacles to 

applying alternatives to short-term imprisonments. 

Key words: legal frameworks- criminal legislation- alternative punishments- short-

term imprisonment. 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                   212  

ISSN: 2706-6495 

 المقدمة 

والصالة والسالم على من جاء بالحق ليدحض به الباطل، الحمد هلل  ،المغربينرب المشرقين ورب  الحمد هلل     

الذي من علينا نحن المسلمين بشريعة غراء عظيمة شملت في أحكامها كل جوانب الحياة، ووضع للناس األسس 

ْطنَا فِي اْلكِ ومصالح العباد كافة، قال تعالى:  التي تستقيم بها حياتهم وتستقيم بها تعامالتهم تَابِ ِمْن َشْيء  َما فَرَّ
 ؛1

 -بعد: أما 

تعتبر عقوبة السجن قصير المدة من أهم صور العقوبات في النظام الجنائي العقابي، منذ ظهورها في نهاية      

القرن الثامن عشر، حيث حلت بديالً للعقوبات البدنية القاسية والتي اتخذت االنتقام من المدان هدفاً لها، ومع تطبيق 

ة، قيق الغرض العقابي التي تسعى إليه السياسة الجنائية الحديثهذه العقوبة على أرض الواقع اكتشف قصورها في تح

عيوب تلك العقوبة، وما ترتبه من آثار سلبية سواء على المستوى الفردي من ناحية نفسية  –بعض األحيان–بل في 

اهم سأو سلوكية أو على المستوى الجماعي من ناحية اجتماعية واقتصادية تكبد األسر والدولة خسائر أكثر مما ت

في حل المشكلة الرئيسة؛ األمر الذي أدى بفقهاء القانون الجنائي والسلطات التشريعية إلى إيجاد حلول بديلة لعقوبة 

 السجن، تسمى ببدائل العقوبات أو العقوبات البديلة.

السيما بعد  ،وفي اآلونة األخيرة ظهر في المملكة العربية السعودية توجه ينادي وبحق تطبيق العقوبات البديلة     

أن حكم بعض من قضاة المحاكم العامة السعودية بالعقوبات البديلة للسجن، خاصة التي تتصل بحاالت اإلجرام 

بسيطة أو متوسطة الخطورة، وهذا التوجه يعمل على التقليل من سلبيات عقوبة السجن قصيرة المدة ويحد من 

من البدائل العقابية التي تحل محل عقوبة السجن قصيرة المدة  آثارها الضارة، ويدعو هذا االتجاه إلى تطبيق العديد

 متى كانت مالبسات الجريمة وحيثياتها وشخصية الجاني تسمح بذلك.  

و االنتقام أ ولما كان ذلك هو الهدف األسمى من السياسة الجنائية في فرع السياسة العقابية وليس تعذيب المجرم     

الدول سياستها العقابية باعتبارها فرعاً من فروع السياسة الجنائية التي تتصف  ، فإنه من البديهي أن تطورمنه

بالتغير والتجديد بحسب تغير ظروف الدولة وتطور ورقي المجتمع فيها؛ لذلك نجد أن السياسات العقابية في كثير 

السجن التقليدية ك من الدول الحديثة تطورت وتغيرت، وبالتالي يجب البحث عن طرق أخرى بديلة عن العقوبات

السيما قصير المدة، وهذا ما نطمح إليه ليتوافق مع السياسة الجنائية فيما يحقق الردع العام والخاص فيها، مع 

 ضرورة عدم اللجوء لبدائل عقوبة السجن قصير المدة إذا انتفى مع تطبيقها تحقيق هذين الردعين.

 أهمية البحث: 

تظهر أهمية هذا البحث في حاجة جهة القضاء الجنائي السعودي لمعرفة جدوى الحكم بعقوبات بديلة لعقوبة      

 السجن قصير المدة، عبر معرفة اإليجابيات والسلبيات ومالئمة الحكم بها، 

                                                           
 (.83سورة األنعام: اآلية ) 1
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عها في سهام القضاء الجنائي مإعالوة على أن المؤسسات اإلصالحية السعودية في حاجة ماسة لمعرفة مدى  

التوجه الحديث في السياسة الجنائية السعودية وبما يتوافق مع توجه ورؤية المملكة  ااستيعاب هذه التجربة، ودعم هذ

م، مع استفادة الجناة من تطبيق هذا التوجه والمنهج الحديث عبر إصالحهم وتهذيبهم ومشاركتهم المجتمعية ٠٢٠٢

 ة.الفاعلة بالعقوبات البديلة للسجن قصير المد

 مشكلة البحث:

شهدت المملكة العربية السعودية والزالت تشهد تطوراً مستمراً في نطاق السياسة العقابية، ومن ذلك سن      

 اً نظاميها فجرائية العقابية منها والوقائية، ولكن بالنظر إلى أنظمة المملكة ال نجد األنظمة الجنائية الموضوعية واإل

كان سبباً في شح المادة العلمية التي تتحدث عن تجربة المنظم السعودي في مجال  مما، بالعقوبات البديلة اً خاص

العقوبات البديلة للسجون السيما قصير المدة؛ لذلك تجلت أهمية تقديم مادة علمية عن تجربة المحاكم السعودية في 

 ة.ي بات وجوده ضرورة ملحالعقوبات البديلة للسجن قصير المدة على الرغم من عدم وجود تشريع ينظم ذلك، والذ

باحث سعودي في موضوع العقوبات البديلة لعقوبة السجن قصير المدة سيواجه في بحثه ثالثة أي كما أن      

عوائق، المعوق األول هو حداثة الموضوع في السعودية، والمعوق الثاني حداثة الموضوع في التطبيق القضائي 

المنظم السعودي لهذا الموضوع بنظام خاص، باستثناء نظام استبدال  وتفاوته، والمعوق الثالث هو عدم معالجة

، وهذا النظام يجيز استبدال الغرامة بالحبس وال يجيز استبدال الحبس بالغرامة، وإن كان هناك 1الغرامة بالحبس

، ٠عاملبعض األنظمة السعودية قد ذكرت بعض من بدائل العقوبات عن السجن كنص وقف تنفيذ العقوبة في الحق ا

والتي لم يحدد لتطبيقها شروطاً واضحة أو مدة محددة لعقوبة السجن؛ على عكس الدول التي سنت قوانين واضحة 

لبدائل عقوبة السجن قصير المدة، والتي جعلت نطاق العمل ببدائل عقوبة السجن هو أن تكون مدة السجن المعاقب 

 به ال تزيد عن سنة.

 أهداف البحث:

 العقوبات البديلة لعقوبة السجن قصير المدة. ةماهيمعرفة  أوالً:

 بيان إمكانية تطبيق العقوبات البديلة لعقوبة السجن قصير المدة في المجتمع السعودي. ثانياً:

 تسليط الضوء على عقبات تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة السجن قصير المدة. ثالثاً:

                                                           
 ه(ـ.22/5/1831بتاريخ )( 22، الصادر بمرسوم ملكي رقم )نظام استبدال الغرامة بالحبس 1
/ن( من نظام 2ه(، والمادة ) 22/1/1435وتاريخ ) (2( من نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م24المادة ) 2

العقلية ( من نظام المخدرات والمؤثرات 60ه(، والمادة )11/1/1366وتاريخ ) 8/95/ 10قمدر باإلرادة السنية ر االعقوبات العسكري الص
( من نظام األسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي 57ه(، والمادة رقم )8/7/1426(، وتاريخ )39الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 (. ه25/7/1426وتاريخ ) (45)م/ رقم 
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 لسجن قصير المدة، سواء للمحكوم عليه أو للمجتمع السعودي.إبراز إيجابيات تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة ا رابعاً: 

 :تساؤالت البحث

 هذه الدراسة تسعى لإلجابة على تساؤل رئيس هو:

 ما مدى مالءمة العقوبات البديلة عن السجن قصير المدة في النظام الجنائي السعودي؟

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية:

 قصير المدة؟ . ما هو مفهوم عقوبة السجن1

 . ما مفهوم بدائل العقوبات؟٠

 . ماهي مبررات تطبيق عقوبات بديلة للسجن قصير المدة؟٠

 تطبيق عقوبات بديلة للسجن قصير المدة في المجتمع السعودي؟ما أهمية . 4

 منهجية الدراسة:

و اإلجرائية سواء العقابية أ السعودية نظمة الجنائيةاأللنصوص  سنتبع في بحثنا هذا المنهج النظري والتحليلي     

 منها، وما تيسر من النصوص النظامية الجنائية المقارنة األخرى، على نحو يحقق أهداف هذا البحث ويثريه.

 خطة البحث: 

 .الفصل التمهيدي: مفهوم العقوبة

 المبحث األول: تعريف العقوبة قصيرة المدة وأهميتها.

 والعقوبات األخرى.المبحث الثاني: العقوبة قصيرة المدة 

 التنظيم القانوني لعقوبة السجن قصير المدة في النظام الجنائي السعودي. الفصل األول:

 عقوبة السجن قصير المدة.  صورالمبحث األول: 

 عقوبة السجن قصير المدة.  شروطالمبحث الثاني: 

 اآلثار المترتبة على الحكم بعقوبة السجن قصير المدة.: انيالفصل الث
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 المبحث األول: أثر العقوبة على الجاني. 

 المبحث الثاني: أثر الحكم على المجتمع.

 الفصل الثالث: بدائل عقوبة السجن قصير المدة.

 وأهميتها.المبحث األول: تعريف بدائل عقوبة السجن قصير المدة، 

 بدائل عقوبة السجن قصيرة المدة ومعوقات تطبيقها. المبحث الثاني:

 الفصل التمهيدي

 مفهوم العقوبة

لما كان هذا البحث يستهدف العقوبة البديلة للسجن قصير المدة فإنه من األهمية الحديث عن مفهوم العقوبة      

البعض  ر، حيث عرفوخصائصها، حيث أن التعريفات الفقهية للعقوبة اختلفت وإن اشتركت في بعض المعايي

ريمة لمصلحة الهيئة االجتماعية، وهي ألم يصيب الجاني، جزاء "الجزاء الذي يوقع على مرتكب الج العقوبة بأنها:

 .1له على مخالفته ما أمر به القانون أو نهى عنه"

وقد عرف جانب آخر من الفقه العقوبة: "جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من ارتكب فعالً أو امتناعاً      

 .٠يعده القانون جريمة"

العقوبة بأنها جزاء يقرره القانون يوقعه القاضي على مرتكب الجريمة يقترن باإليالم، وبهذا نستطيع أن نعرف      

 وذلك بهدف إصالح الجاني وتحقيق الردع العام والخاص وحفظ كيان المجتمع ومصلحته العليا.

طة هيئة جاني بوساوالمفاهيم بمجملها سواء كانت اجتماعية أو قانونية، تجمع بين اإليذاء واأللم الذي يقع على ال     

لقضاء، وتحل محل المجتمع وبالتالي فهي عمل يقصد به إصالح المحكوم عليه وتأهيله، امتخصصة غالباً ما تكون 

 .٠والمحافظة على حفظ كيان المجتمع والمصلحة العامة

ة في ن خطوركما أن للعقوبة مجموعة عناصر تتمثل في أن ينص عليها القانون نظراً لما تتسم به العقوبة م     

المساس بحريات األفراد وأموالهم، ويتولى القانون تحديد مقدارها حتى يضفي عليها طابع الشرعية والعمومية، 

                                                           
 .222، بدون طبعة، ص م(، دروس في على االجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة1833حسني، محمود نجيب ) 1
م(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص 2113الشاذلي، فتوح عبد اهلل )  2

828. 
، 8، العدد28لمجلد م(، بدائل عقوبة الحبس القصيرة المدة في القانون األردني، دراسات علوم الشريعة والقانون، ا2115حمد )أخوالدة،  8

 كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                   216  

ISSN: 2706-6495 

وأن يأمر بها القضاء حيث أن العقوبة ال تقع على الجاني إال بعد محاكمة قضائية وفقاً لنظام اإلجراءات الجزائية،  

ئي يحدد العقوبة نوعاً ومقداراً، وكذلك أيضاً يجب أن يشمل مضمون وما يحتويه من ضمانات ينتج عنها حكم قضا

 . 1العقوبة إهدار أو تقييد في حقوق الجاني الشخصية أال وهي الحقوق التي يقررها القانون عادة ويضمنها للناس كافة

ة المدة والعقوبات روبعد أن عرضنا المقصود بالعقوبة يتسنى علينا في هذا الفصل أن نبين تعريف العقوبة قصي     

 األخرى وأهميتها، على النحو التالي:

 المبحث األول: تعريف العقوبة قصيرة المدة وأهميتها.

 المبحث الثاني: العقوبة قصيرة المدة والعقوبات األخرى.

 

 المبحث األول

 اتعريف العقوبة قصيرة المدة وأهميته

سوف نبين في هذا المبحث تعريف العقوبة قصيرة المدة ومعايير تحديدها في المطلب األول، ومن ثم سوف      

 نبين أهمية العقوبة قصيرة المدة في مطلب ثاني على النحو التالي:

 المطلب األول: تعريف العقوبة قصيرة المدة ومعايير تحديدها.

 المدة.المطلب الثاني: أهمية العقوبة قصيرة 

 المطلب األول

 تعريف العقوبة قصيرة المدة ومعايير تحديدها

إن العقوبة تختلف من حيث المدة بحسب نوع الجريمة، وقد تكون مؤبدة تستغرق كل حياة المحكوم عليه، وقد      

 تكون مؤقتة تستغرق وقتاً محدداً وفق للحكم الصادر بالعقوبة، وهذا ما سوف نبينه على النحو التالي:

 أوالً: مفهوم العقوبة قصيرة المدة:

حاول جانب من الفقه تعريف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بالنظر لمدة العقوبة وذلك باعتبار أن قصر      

المدة يكون عائقاً أمام إصالح وتأهيل الجاني، وثار خالف منذ زمن حول تحديد المجال الزمني لمدة العقوبة وعرض 

                                                           
م(، تأثير المسؤولية الجزائية في تحديد العقوبة، دراسة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 5112صابر، سالم ) 1

 .52الجزائر، ص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -باتنة-في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر
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م، حيث ذهب 169٢المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في لندن عام النقاش على  

البعض لتحديد المدة بخمسة عشر يوماً، والبعض اآلخر حددها بشهر واحد فقط، بينما ذهب جانب ثالث لتحديدها 

الرغم أن هذه المدة ألخيرة هي  بشهرين، وحددها فريق رابع في ثالثة أشهر وآخر حددها في ستة أشهر، وعلى

 .1المتفق عليها من أغلب الفقهاء، إال أن هناك من يرى أنها ال تكفي إلصالح المتهم وتأهيله

وعلى أي حال، فمن المتفق عليه لدى أغلب الفقه أن وضع تعريف لهذه العقوبة البد أن يتم في ضوء مدى كفايتها     

يقتضيها تحقيق أغراض العقوبات السالبة للحرية، وبهذا يرى الباحث بأن لتطبيق برامج التهذيب والتأهيل التي 

العقوبة السالبة للحرية تكون قصيرة المدة إذا كانت مدتها من القصر بحيث ال تكفي لتطبيق أساليب المعاملة العقابية 

هو الذي يحدد مدة الحبس  الالزمة إلصالح المحكوم عليه وإعادته اجتماعياً، وفي اعتقادنا أن أقرب اآلراء صواباً 

 .٠ال تزيد عن سنة قصير المدة بأنها التي 

ان تكزن في مك عبارة عن عقوبة سالبة لحرية الشخص :قصير المدة بأنه سجنإلى تعريف ال نخلصوبهذا      

 تابع إلشراف الدولة، مدة تكون غير طويلة ال تتجاوز السنة. مخصص للسجن

 قصيرة المدة:ثانياً: معايير تحديد العقوبة 

لقد اهتمت الدراسات بالمعايير التي بنيت عليها النظريات الفقهية التي بموجبها تم وضع معايير منضبطة لتحديد      

 ماهية العقوبات قصيرة المدة، وفي هذا الشأن تعدد اآلراء على النحو الذي يتم عرضه على النحو التالي:

 التقسيم التشريعي للجرائم التي تقرر الرتكابها وفقاً للسياسة الشرعية لكليتبني أصحاب هذا االتجاه  األول: االتجاه

مجتمع، حيث أن مدة العقوبة تختلف في كل منها، إال أن العقوبات القصيرة المدة السالبة للحرية تقرر للجرائم قليلة 

الخطورة  جرائم قليلة الخطورة، ونجد بهذا الخصوص نوعين من التشريعات، تشريعات تتبنى تقسيم الجرائم إلى

وجرائم شديدة الخطورة، وأما النوع اآلخر من التشريعات فيتبنى تقسيم ثالثي للجرائم وهي جنايات وجنح 

 .٠ومخالفات، ومن ثم فإن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة هي التي تتقرر كجزاء القتراف الجنح والمخالفات

اه التخاذ المؤسسة العقابية التي ينفذ فيها العقاب أساساً للتحديد، فإن كانت يذهب أصحاب هذا االتجاالتجاه الثاني: 

المؤسسة العقابية مخصصة لتنفيذ العقوبات قصيرة المدة، فتكون العقوبة قصيرة المدة، وإن كانت المؤسسة العقابية 

 .4مخصصة لتنفيذ العقوبات طويلة المدة فتكون العقوبة طويلة المدة

                                                           
م(، بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصالح وتأهيل في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، ملخص 5112فيصل، نسيغة ) 1

 .214، الجزء الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ص 5خاص، العدد 
 .24عماد )د، س( ، النظم البديلة للحبس قصير المدة دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، ص الفقي ، 5
م(، الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دراسة مقارنة بين القانون اإلماراتي 5112الحميدي، هاجر ) 3

 .13القانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة، األمارات، ص  والقانون الفرنسي، رسالة ماجستير، كلية
 .8م(، الحبس قصير المدة  دراسة احصائية، المجلة الجنائية القومية، العدد األول، القاهرة، ص 1224األلفي، أحمد عبد العزيز ) 2
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يتخذ مدة العقوبة األساس في تحديدها، ويتبنى معيار مدة العقوبة السالبة للحرية، واختلفوا في  االتجاه الثالث: 

تحديدها كما ذكرنا سابقاً، حيث ذهب البعض لتحديد المدة بخمسة عشر يوماً، والبعض اآلخر حددها بشهر واحد 

، 1أشهر وآخر حددها في ستة أشهر فقط، بينما ذهب جانب ثالث لتحديدها بشهرين، وحددها فريق رابع في ثالثة

 وقد بينا رأينا فيما سبق في الخصوص.

 المطلب الثاني

 أهمية العقوبة قصيرة المدة

إن العقوبات قصيرة المدة يترتب عليها آثار إيجابية تبرز أهميتها، في أن العاملين بالمؤسسات اإلصالحية      

ح النزالء وتقويمهم وتهذيبهم، التي تهدف إلى مساندة النزالء يقدمون الكثير من الخدمات اإليجابية في سبيل إصال

وتنمية الشعور بالثقة بالنفس لديهم، وفي الوقت نفسه االعتراف باألخطاء التي ارتكبوها وعدم الهودة إليها مرة 

اج في مأخرى، كما تهدف أيضاً لتعليمهم قواعد السلوك السوي، واألخالق والفضائل الحميدة بقصد التكيف واالند

 :٠المجتمع، ومن اآلثار اإليجابية للعقوبة المحددة المدة أذكر ما يلي

. البرامج التي تهدف لتقويم السجين وإعادته للمجمع إنساناً سوياً وصالحاً يفيد نفسه ومجتمعه ودولته، ويندمج في 1

 تصرفاته وسلوكه مع أفراد المجتمع.

وقيام السجناء بندوات دينية تؤدي لتهذيب المسجون أثناء تنفيذ عقوبة . تزويد السجين بالثقافة الدينية الالزمة، ٠

السجن حتى وأن كانت مدة قصيرة، وتنمية المواهب والقدرات البدنية والذهنية للسجين ليعود صالحاً للمجتمع، 

 وتمكينهم من أداء فروضهم في أوقاتها مع تزويد السجن بمكتبة مناسبة.

 لذي يحقق فوائد شتى كتأهيله الكتساب مهنة أو حرفة شريفة عند خروجه من السجن.. التأهيل المهني للسجين ا٠

 . شغل السجين بأمور مفيدة بما ال يتيح له فرصة في التفكير في اإلجرام مرة أخرى.4

. يكتسب السجين الثقة بالنفس، وتعلمه لقواعد السلوك السوي واألخالق الفاضلة والحميدة، ورغم أن السجن وسيلة 5

فعالة لتحقيق مجموعة من األهداف إال أن ال يمكن أن يوفي بجميع األهداف المرجوة، لذا من الضروري البحث 

 عن بدائل للسجن حتى وإن حقق السجن أهدافه أو بعضها.

                                                           
 .12الحميدي، هاجر، مرجع سابق، ص  1
وراه، دكتالعقوبات السالبة للحرية كنموذج لإلصالح في نظام العدالة الجنائية، رسالة هـ(، بدائل 1231المالك، أيمن بن عبد العزيز ) 5

 .33الدراسات العليا قسم العلوم االجتماعية، الرياض، ص كلية
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، إال أن هناك من يرى أن هذه المزايا تبقى ضئيلة أمام ما لها من المحددة المدة أهمية وعلى الرغم أن للعقوبة     

أهمية سواء بالنسبة للمحكوم عليه بها، أو بالنسبة لعائلته أو حتى للمجتمع ككل، ومن بعض السلبيات المترتبة على 

 :1العقوبة المحددة المدة ما يلي

دة قصيرة ال يعطي فرصة لتنفيذ برنامج اإلصالح والتأهيل في مواجهة المحكوم عليهم، حيث . سلب الحرية لم1

ن هذه البرامج تحتاج وقتاً مناسباً لتطبيق البرامج الطبية والمهنية والنفسي، وهذا ال يمكن توافره في العقوبة أ

 القصيرة المدة.

عليهم بسبب تعوده على السجن، وال تحقق الردع  قصر المدة ال يضمن تحقيق الردع الخاص في مواجهة المحكوم

 العام بسبب قصر مدتها.

. يترتب على العقوبة قصيرة المدة أن يخرج المحكوم عليه أكثر إجراماً وخطورة مما كان عليه قبل دخوله السجن، ٠

زة المجتمع وأجه بسبب اختالطه بغيره من المجرمين األكثر إجراماً منه مما سبب اكتسابه ثقافة الجريمة وكراهة

 الدولة.

 . تؤدي هذه العقوبة لتضخم عدد النزالء بالمؤسسات العقابية مما يصعب على اإلدارة إعداد برامج جدية وهامة.٠

وفي تقرير للمركز الدولي للسجون جاء فيه أن المملكة العربية السعودية األولى على مستوى الشرق األوسط      

( سجين يدخل من ضمنهم الموقوفين، ويشكل نسبة عالية من 44٢٢٢من حيث عدد النزالء والذين يزيدون عن )

السجن كاألبعاد وترحيلهم إلى بالدهم، وذلك األجانب، حيث أنه من الممكن معالجة هذه األرقام بطرق أخرى غير 

بسبب أن اكتظاظ السجون يجعل عمل القائمين عليها بكافة تخصصاتهم فوق طاقتهم، وهذا يرتب صعوبة إصالح 

السجناء وإعادة تأهيلهم، لذلك من الواجب وضع خطط على المدى البعيد لخفض عدد نزالء السجون والذي بدأ 

 .٠يتضخم ويتضاعف

وي نتجاهل ما تنطى الباحث بالرغم من االعتراف بمساوئ عقوبة الحبس القصير المدة، ولكن ال يمكن أن وير     

لهذا نرى أن اإللغاء النسبي هو األولى باالتباع والتأييد، وذلك ألن العقوبة تلعب دوراً هاماً في عليه من أهمية، 

ة عن هذه العقوبة بإعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة السياسة الجنائية، وأنه يمكن أن التغلب على العيوب الناجم

لالختيار بين تطبيقها إن رأى من شخصية الجاني وظروف ارتكاب الجريمة المسندة إليه أن ذلك يحقق األغراض 

العامة للعقوبة، وبين عدم تطبيقها في حالة ما رأى ان األضرار الناتجة عن الحكم بها تصيب المحكوم عليه والمجتمع 

 قضي العدول عنها.ت

 

                                                           
 .212فيصل، نسيغة، مرجع سابق، ص 1
 .35المالك، أيمن بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص 5
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 المبحث الثاني 

 العقوبة قصيرة المدة والعقوبات األخرى

سوف نقوم في هذه المبحث ببيان العقوبة قصيرة المدة وتكييفها حسب تصنيفها بين العقوبات حسب الرابطة أو      

 محلها بين العقوبات في المطلب األول، وبيان العقوبات األخرى السالبة للحرية في مطلب ثاني، على النحو التالي:

 دة.المطلب األول: التكييف القانوني للعقوبة قصيرة الم

 المطلب الثاني: العقوبات األخرى السالبة للحرية.

 المطلب األول

 التكييف القانوني للعقوبة قصيرة المدة

ذكرنا فيما سبق أن العقوبة قصيرة المدة من العقوبات السالبة للحرية مدة معينة، واختلف الفقه في تحديد هذه      

األفعال المجرمة والعقوبات المقررة عليها، وأن يبين الوسائل المدة، وال بد لكل دولة حديثة من نظام جنائي يحدد 

الكفيلة باكتشاف الجريمة ومرتكبيها، وكذلك اإلجراءات المنظمة للتحقيق والمحاكمة وحتى التنفيذ، وبالنظر للمملكة 

ي القضايا ة فالعربية السعودية صدر تدوين مكتوب على هيئة قواعد قانونية ملزمة ينظم إجراءات التحقيق والمحاكم

، ولكن ال يوجد مدونة عقابية على هيئة قواعد قانونية مثل هيئة نظام 1الجنائية سمي بنظام اإلجراءات الجزائية

العقوبات، وذلك بسبب أن أحكام الشريعة اإلسالمية صاحبة الوالية وأساس كل األنظمة في المملكة، حيث يستند 

 .٠ا يسنه ولي األمر من األنظمةالقضاة في أحكامهم لنصوص الكتاب والسنة وم

 ويمكن تصنيف العقوبات حسب الرابطة بينهما إلى:      

: وهي العقوبات المقررة أصالً للجريمة، ويحكم بها عادة منفردة أو مع غيرها وال تنفذ إال إذا . عقوبات أصلية1

 .٠نص عليها في الحكم، وهي العقوبات المقررة أصالً للجريمة كالقصاص للقتل

هي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة األصلية، ويجب أن يحكم بالعقوبة  . عقوبات تكميلية:٠

 .4التكميلية، أي تستوجب صدور حكم بها مثل الحبس والتوبيخ

                                                           
 هـ(.58/2/1255( وتاريخ )52بمرسوم ملكي رقم )م/ نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر 1
هـ(، تنوع العقوبات في الشريعة االسالمية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية، بحث 1255الجعفري، أحمد بن عبد هللا ) 5

 .124محكم، المجلة القضائية العدد الثاني، السعودية، ص 
ع الجنائي االسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء األول دار الكاتب العربي، بيروت، ص عودة ، عبد القادر ) د، س(، التشري 3

435. 
هـ(، العقوبات التكميلية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم 1252العثمان، مساعد ) 2

 .23األمنية، السعودية، ص 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                   221  

ISSN: 2706-6495 

وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة األصلية لسبب شرعي،  . عقوبات بدلية:٠ 

 .1الدية إذا درئ القصاصك

وهي العقوبات التي تلحق الجاني بناء على الحكم بالعقوبة األصلية دون الحاجة للحكم بالعقوبة  :2. عقوبات تبعية4

التبعية، كالحرمان من الميراث، حيث أن الحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة القتل وال يشترط فيه صدور 

 .٠حكم بالحرمان

 : عقوبات بدنية كالقتل والجلد، وعقوبات سالبةإلى كما ويمكن تصنيف العقوبة على اعتبار طبيعتها أو محلها     

للحرية كالسجن والمنع من السفر واإلبعاد، وعقوبات مالية كالغرامة واإلتالف والمصادرة، وعقوبات معنوية كاللوم 

 .4من مزاولة نشاط أو عمل معين أو منع التولي الوظائف العامةواإلنذار والتشهير، وعقوبات سالبة للحقوق كالمنع 

وبالنظر للعقوبة قصيرة المدة حسب تصنيف العقوبات، فإنها تندرج تحت العقوبات السالبة للحرية التي يتمثل     

نامج رإيالم العقوبة فيها باحتجاز المحكوم عليه في مكان مخصص لذلك، تشرف عليه الدولة، ويخضع فيه جبراً لب

 . 5يومي محدد، وذلك طيلة الفترة التي يقضي بها الحكم

 المطلب الثاني

 العقوبات األخرى السالبة للحرية

أخرى من العقوبات السالبة للحرية تتدرج فيما بينها تبعاً لقدر اإليالم التي  أنواع 9عرفت التشريعات المقارنة    

 العقوبات السالبة للحرية بالسجن والحبس واألشغال الشاقة،تتضمنه، حيث أن التشريع المصري واألردني قد حصر 

 بينما األنظمة السعودية يمكن أن يندرج ضمن هذا النوع من العقوبات ما يلي:

 أوالً: السجن:

السجن من أكثر العقوبات شيوعاً في األنظمة بشكل عام ومنها األنظمة السعودية، والمتتبع لألنظمة السعودية      

 على السجن كعقوبة له صورتان أساسيتان: ن النصأ يجد

                                                           
 .435ر، مرجع سابق، ص عبد القاد عودة، 1
تتجلى ثمرة تقسيم العقوبات بهذا االعتبار في عدة امور منها: تحديد دور القاضي في النطق بالعقوبة، كما أن عدداً من األنظمة تعتد  5

يق في بعض حاالت ببالعقوبة األصلية دون التبعية أو التكميلية في تحديد القانون األصلح للمتهم، وفي تحديد العقوبة األشد الواجبة التط
تعدد الجرائم، كما ان كثيراً من القوانين تنص على أن العقوبات التكميلية والتبعية وال تسقط بالعفو الخاص وهو الصادر بمرسوم من 

سوم الملكي ررئيس الدولة بإرادته المنفردة خالفاً للعفو العام الذي يصدر بقانون من السلطة التشريعية، مالم ينص على ذلك، علماً بان الم
هـ، تضمن انه ال تسقط العقوبة التبعية واآلثار الجنائية المترتبة على االدانة أذا صدر من ولي األمر 58/2/1232بتاريخ  22رقم م/ 

 العفو عن العقوبة األصلية ما لم ينص في األمر على خالف ذلك.
 .21العثمان، مساعد، المرجع السابق، ص 3
 .122، مرجع سابق، ص الجعفري، أحمد بن عبد هللا 2
م(، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج 5115ياسين، بو هنتاله ) 2

 .11كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص  -باتنة-لخضر
 م، 1241( لسنة 14ي رقم )م، قانون العقوبات األردن1232( لسنة 28قانون العقوبات المصري رقم ) 4
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مثال ذلك ما و: الصورة األولى: أن ترد العقوبة بالسجن كعقوبة أصلية وحيدة دون أن يجمع معها عقوبة أخرى 

( نصت على: "من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة 7النظام الجزائي لجرائم التزوير من خالل المادة ) فيورد 

أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان 

 .1ات وبغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف لاير"للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنو

الصورة الثانية: أن ترد العقوبة بالسجن كعقوبة أصلية ضمن عقوبات أخرى، وغالباً ما تكون غرامة، وتكون 

 هذه الصورة في ثالث حاالت:

ية من ات العقلنظام مكافحة المخدرات والمؤثرفي ما ورد  ثال ذلك. التخيير بين العقوبات دون الجمع بينهما، وم1

( بقولها: "يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن 51خالل نص المادة )

يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 

 .٠ألف لاير"ثالثة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ثالثين 

( من نظام الجزائي الخاص ٠وأمثلة على ذلك ما ورد في نص المادة )اإللزام بجميع العقوبات دون تخيير، . 2

بتزييف وتقليد النقود بقولها: "كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها أو 

أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، 

سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آالت وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب 

 ثالثين ألف بالسجن مع األشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة ال تقل عن

 .٠"لاير، وال تتجاوز مائة ألف لاير

. التخيير بين الجمع بين عقوبتين أو االكتفاء بأحدهما وهي الصورة األكثر شيوعاً في األنظمة السعودية، ومنها ٠

( من نظام األسلحة والذخائر بقولها: "يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ٠6على سبيل المثال ما نصت عليه المادة )

سنتين وبغرامة ال تتجاوز سبعة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سالحاً نارياً فردياً أو 

 .4"ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك

 ثانياً: األبعاد:

ده، وقد ض يقصد باإلبعاد منع من ثبتت إدانته بالجريمة من غير السعوديين إلى بلده بعد تنفيذ الحكم الصادر     

يبعد  .٠( بقولها: "59ذلك ما جاء في نص المادة نص المادة ) ورد كعقوبة تبعية في عدد من األنظمة ومثال 

غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وال يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به 

 .5تعليمات الحج والعمرة"

                                                           
 هـ.18/5/1232( وتاريخ 4/11لجرائم التزوير الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم ) الجزائي( من النظام 2المادة ) 1
 هـ.1426 /8/7بتاريخ  (39رقم )م/  الصادر بالمرسوم الملكيالعقلية ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 21نص المادة ) 5
 هـ.51/2/1322تاريخ ( و12رسوم الملكي رقم )بالم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر( من 5المادة ) 3
 م.52/2/1254بتاريخ ( 45بالمرسوم الملكي رقم )م/  ( من نظام األسلحة والذخائر الصادر32المادة ) 2
 .هـ.8/2/1254( بتاريخ 32رقم )م/ لمرسوم الملكيالصادر با العقلية ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات24نص المادة ) 2

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                   223  

ISSN: 2706-6495 

( من نظام مكافحة التستر بقولها: "لهيئة التحقيق واالدعاء العام أن تطلب منع سفر من 5دة )وكذلك نص الما      

يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا ثبت الحكم باإلدانة يبعد غير السعودي 

التزام آخر، وال يسمح بعودته إليها للعمل  عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي

 .1بعد ذلك"

 ثالثاً: المنع من السفر:

يقصد بالمنع بالسفر منع من تثبت إدانته بالجريمة من السعوديين من السفر خارج المملكة مدة محددة، وهذا ما       

ودي المحكوم عليه بارتكاب أحد . يمنع السع1( بقولها: "95بينه كالً من نظام مكافحة المخدرات في نص المادة )

األفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة )الثالثة( من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ 

 عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على 

 .٠لضرورة أثناء مدة المنع"ال تقل مدة المنع عن سنتين ولوزير الداخلية اإلذن بالسفر ل

تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك،  إذا-( من نظام السوق المالية بقولها: "أ 56وكذلك نص المادة )     

أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة ألي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، 

أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحاالت إقامة دعوى ضده أمام اللجنة الستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، 

  .٠من السفر" المنع -8يأتي:  وتشمل العقوبات ما

 الفصل األول

 التنظيم القانوني لعقوبة السجن قصير المدة في النظام الجنائي السعودي

استكماالً لما بدأناه في الفصل السابق من دراسة وتحليل لمفهوم العقوبة قصيرة المدة وأهميتها، وكذلك تكييف      

لحرية، سوف نستعرض في هذا الفصل بيان التنظيم القانوني لعقوبة السجن القصير المدة وبيان العقوبات السالبة ل

في النظام الجنائي السعودي، وذلك من خالل بيان صور عقوبة لسجن قصير المدة، وشروط السجن قصير المدة 

 على النحو التالي:

 عقوبة السجن قصير المدة.  صورالمبحث األول: 

 عقوبة السجن قصير المدة.  شروطالمبحث الثاني: 

 

                                                           
 هـ.2/2/1252( وتاريخ 55( من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/2نص المادة ) 1
 .هـ.8/2/1254( بتاريخ 32رقم )م/ ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات الصادر بالمرسوم الملكي24نص المادة ) 5
 .هـ 5/4/1252بتاريخ  (31م / )الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( من نظام السوق المالية 22نص المادة ) 3
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 المبحث الثاني 

 صور عقوبة السجن قصير المدة

بالنظر إلى تحديد مدة السجن في األنظمة السعودية نجد أن هناك عدة اتجاهات، منها من نص على الحد األعلى       

دد الحد األعلى على عقوبة محددة للسجن، وآخر حن يحدد الحد األدنى، ومنها من نص فقط لعقوبة السجن دون أ

واألدنى لعقوبة السجن، وفي هذا المبحث سوف نبين بعض الصور لعقوبة السجن قصير المدة التي ال تتجاوز السنة 

 ، على النحو التالي:الواردة في األنظمة السعودية

 المطلب األول: العقوبات المقررة لجرائم التزوير:

بالنظر الى النظام الجزائي لجرائم التزوير وجدنا أن هناك عدة صور لعقوبة السجن قصير المدة على النحو       

 التالي:

ر أو منح )بحسب اختصاصه( تقريراً أو شهادةً طبيةً على خالف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب  كل ."1 من زو 

 .1ئة ألف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتينبالسجن مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على ما

ر في أوراق إجابات االختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز . 2 كل مختص زو 

 .٠ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ستين ألف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ر في محرر معد  إلثبات حضور الموظف . 3 إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ثالثة من زو 

 .٠أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين ألف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين

من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صالحيتها، وكان عالماً بذلك، . 4

افظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا االستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث وقاصداً اإليهام بأنها ال تزال ح

 .4ضرٍر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على مائة ألف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة ال. 5 و  تزيد على ثمانين ألف لاير، أمن زو 

 5.بإحدى هاتين العقوبتين"

 

 

                                                           
 .هـ 1232/  5/  18 وتاريخ: (11م / رقم )الصادر بمرسوم ملكي  ( من النظام الجزائي لجرائم التزوير12نص المادة ) 1
 .هـ 1232/  5/  18 وتاريخ: (11م / رقم )الصادر بمرسوم ملكي  ( من النظام الجزائي لجرائم التزوير12نص المادة ) 5
 .هـ 1232/  5/  18 وتاريخ:( 11م / رقم )الصادر بمرسوم ملكي  ،( من النظام الجزائي لجرائم التزوير14نص المادة ) 3
 .هـ 1232/  5/  18 وتاريخ:( 11م / رقم )مرسوم ملكي الصادر ب ،النظام الجزائي لجرائم التزوير( من 12نص المادة ) 2
 .هـ 1232/  5/  18 وتاريخ:( 11م / رقم )مرسوم ملكي ، الصادر بالنظام الجزائي لجرائم التزوير( من 18نص المادة ) 2
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 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم تزييف وتقليد النقود: 

لى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، وجدنا أن هناك عدة صور لعقوبة السجن قصير المدة إبالنظر       

 على النحو التالي:

أو حاز، بقصد البيع ألغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية، أو أوراقاً مشابهة في كل من صنع " .1

مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، 

 .1ألفي لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتينيعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز 

كل من طبع أو نشر أو استعمل لألغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً . 2

من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات 

قيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف المختصة ويعمل بال

 .٠لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة ال تتجاوز سنة، . 3

  .٠ى هاتين العقوبتينوبغرامة ال تتجاوز ألفي لاير أو بإحد

للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أمالك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق . 4

 .4تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر" أالرياالت سعودية على  خمساإلكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل 

 ة لجرائم األسلحة والذخائر:المطلب الثاني: العقوبات المقرر

 بالنظر الى نظام األسلحة والذخائر، وجدنا أن هناك عدة صور لعقوبة السجن قصير المدة على النحو التالي:      

بالسجن مدة ال تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة ال تزيد على ستة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين  ."يعاقب1

 .5كل من تثبت حيازته لسالح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص

. يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ٠

 بت قيماه بأي مما يأتي:ث

 أ. استعمال السالح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

 ب. استعمال سالح ناري للصيد ولو كان مرخصا.

                                                           
 هـ.51/2/1322( بتاريخ 15( من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بمرسوم ملكي رقم )2نص المادة ) 1
 هـ.51/2/1322( بتاريخ 15( من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بمرسوم ملكي رقم )2) نص المادة 5
 هـ.51/2/1322( بتاريخ 15( من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بمرسوم ملكي رقم )4نص المادة ) 3
 هـ.51/2/1322( بتاريخ 15وتقليد النقود، الصادر بمرسوم ملكي رقم ) ( من النظام الجزائي الخاص بتزييف15نص المادة ) 2
 هـ.52/2/1254بتاريخ  (45رقم )م/  ( من نظام األسلحة والذخائر، الصادر بمرسوم ملكي21نص المادة ) 2
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 ج. حيازته سالح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. 

 .د. السماح لغيره باستعمال السالح المرخص له به، أو استعمال غيره للسالح نتيجة إهماله

 ه. نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.

 و. فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد او التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.

 ز. مزاولة مهنة إصالح األسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.

 ح. إصالح األسلحة غير المرخصة.

 ط. صنع ذخيرة أسلحة الصيد.

 مرين بالجملة إلى المملكة.ي. تهريب أسلحة ت

 ك. تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد االستعمال الشخصي.

 ل. تهريب األسلحة األثرية بقصد االتجار.

 .1م. مخالفة أي شرط من شروط الترخيص باالستيراد أو البيع أو الحيازة أو اإلصالح

ال تزيد على ثالثة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة . 3

من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة باألسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات 

 .٠المختصة بذلك"

 المطلب الثالث: العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة باآلثار والتراث العمراني:

نظر الى نظام اآلثار والتراث العمراني، وجدنا أن هناك عدة صور لعقوبة السجن قصير المدة على النحو بال      

 التالي:

"يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن )شهر( وال تزيد على )سنة(، وبغرامة ال تقل عن )عشرة آالف( ريـال وال تزيد  .1

 من:على )مائة ألف( ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل 

أ. تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتالفه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر 

 .به، أو تغيير معالمه، أو طمسه

                                                           
 هـ.52/2/1254 بتاريخ (45رقم )م/  ( من نظام األسلحة والذخائر، الصادر بمرسوم ملكي21نص المادة ) 1
 هـ.52/2/1254 بتاريخ (45)م/  ( من نظام األسلحة والذخائر، الصادر بمرسوم ملكي25المادة ) نص 5
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 .1ب. مسح أو نقب عن اآلثار دون ترخيص 

ال، أو بإحدى هاتين . يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد على )ستة أشهر( وبغرامة ال تزيد على )خمسين ألف( ريـ٠

 :العقوبتين؛ كل من

 أ. قلد أثراً او زيفه مدعياً أثريته.

قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع اآلثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون ب. 

 .الحصول على موافقة من الهيئة

 .جاورة لمواقع اآلثارج. خالف شروط االرتفاق وحقوقه المفروضة على األراضي الم

 .٠غارقاً، أو نقله من مكانه" أثراً -عمداً -د. انتشل 

 المطلب الرابع: العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة باألمور التجارية:

 بالنظر الى نظام المحكمة التجارية، وجدنا أن هناك عدة صور لعقوبة السجن قصير المدة على النحو التالي:      

االستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه ألخذ وثيقة منه على أي صورة  "كل من أساء .1

عدا تضمنه ما يلحق  كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافاً 

 .٠ا إلى مائة جنيهالصبي من األضرار يحبس من ثالثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيه

. من أساء االستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات ٠

سين أو بغرامة من خم-تقضى تعهد أو إبراء على وجه االختالس والتزوير يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة 

 .4جنيها إلى مائة جنيه

ل بالعموم وال للدالل أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطالعه وإذا . ال يسوغ للوكي٠

لترقي األسعار أو نحو ذلك من األسباب غير الشريفة يعد  فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختالساً 

 .5جنيه إلى خمسين جنيهاويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة  مختلساً 

. كل من يجسر من التجار والداللين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد 4

تشويش األفكار لزيادة أسعار شيء من األموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أو بغرامة مالية 

 .9من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها

                                                           
 هـ.2/1/1234( بتاريخ 3( من نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/25نص المادة ) 1
 هـ.2/1/1234( بتاريخ 3در بمرسوم ملكي رقم )م/( من نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني، الصا23نص المادة ) 5
 هـ.12/1/1321(، وتاريخ 5( من نظام المحكمة التجارية، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/132نص المادة ) 3
 هـ.12/1/1321(، وتاريخ 5( من نظام المحكمة التجارية، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/121نص المادة ) 2
 هـ.12/1/1321(، وتاريخ 5م المحكمة التجارية، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/( من نظا121نص المادة ) 2
 هـ.12/1/1321(، وتاريخ 5( من نظام المحكمة التجارية، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/125نص المادة ) 4
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. كل دالل يدخل فساداً أو غشاً أو تغريراً في بيع وشراء البضائع، أو يخفي األثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، 5 

إلى عشرة جنيهات، وإذا تكرر ذلك  خمسة جنيهاتويعاقب أول مرة بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من  يعد خائناً 

 .1يحرم من تعاطي مهنة الداللة مع الحبس إلى سنة"

 المبحث الثاني

 شروط عقوبة السجن قصير المدة

تتطلب عقوبة السجن قصير المدة توافر عدة خصائص وشروط تتمثل في شرعية العقوبة، وقضائيتها،      

 والمساواة في إيقاع العقوبة، وسوف نعرض هذه الشروط في عدة مطالب على النحو التالي:

 المدة:المطلب األول: شرعية عقوبة السجن قصير 

حيث يجب أن تكون العقوبة منظمة وفقاً ألنظمة القانون وبيبين كيفية تطبيقها، ونوع العقوبة ومقدارها، ويترك      

 .٠للقاضي حرية التقدير والنطق بالعقوبة بين حدين، الحد األدنى والحد األقصى للعقوبة

( بقولها: "العقوبة ٠8لسعودية من خالل نص المادة )وهذا ما أكد عليه النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية ا     

شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي، وال عقاب على األعمال الالحقة للعمل 

 .٠بالنص النظامي"

وتكمن أهمية هذا الشرط، في تحقيق ضمانة لألفراد من خالل إيقاع عقوبات مقررة بنص القانون تحقق العدالة،      

 .4وتحول من استبداد القضاة في إصدار األحكام وعدا ذلك تبقى العقوبة سلطة ممنوحة للقاضي دون رقابة أو ضوابط

المدة يجب أن تكون مشروعة ومنظمة وفق األنظمة المعمول وبهذا يخلص الباحث إلى أن عقوبة السجن القصير      

بها في الدولة، وإال ليس هناك ما يدعي لتوقيع العقوبة، وذلك بسبب القاعدة القانونية السائدة ال جريمة وال عقوبة 

 إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي.

 المطلب الثاني: قضائية عقوبة السجن المحدد المدة

صدر الحكم بعقوبة السجن المحدد المدة على مرتكب الجريمة من قبل جهة مختصة في الدولة، حيث البد وأن ي     

يعتبر ذلك من المبادئ األساسية للعدالة الجنائية، وبالتالي ال تنشأ العقوبة إال بحكم قضائي، ومن هنا يقتصر تطبيق 

ي لجهاز القضائي بالحياد والنزاهة والعدالة فالعقوبة على السلطة القضائية المختصة بها، والسبب في ذلك تميز ا

                                                           
 .هـ12/1/1321(، وتاريخ 5( من نظام المحكمة التجارية، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/123نص المادة ) 1
 .2ياسين، بو هنتاله، مرجع سابق، ص 5
 هـ.52/8/1215( وتاريخ 1/21( من النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )38نص المادة ) 3
 .1112، مرجع سابق، ص حمدأخوالدة،  2
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تطبيق األحكام، وهذا يتطلب من المشرع بيان اإلجراءات القضائية التي تحقق سالمة صدور الحكم لتحقيق العدالة  

المرجوة، كما ويمتنع على المشرع أن يمنح أيه جهة وتحت أي ظرف حق تنفيذ الحكم مهما بلغت درجة ثبوت 

وال يسمح ألي جهة تنفيذ العقوبة إال بعد صدور حكم قضائي صحيح أتبعت بشأنه اإلجراءات  الجرم بحق المجرم،

 .1القضائية العادلة التي قررها المشرع سواء أطالت مدة اإلجراءات أم قصرت

ويرى الباحث أن عقوبة السجن المحدد المدة، يجب أن تصدر من جهة قضائية وتحدد العقوبة بقدرها ونوعها       

تها، وذلك لما يحققه من مصلة خاصة بتفادي أن ينزل بالجاني عقوبة غير المنصوص عليها في األنظمة أو ومد

عقوبة مختلفة من حيث النوع والقدر، ومصلحة عامة في اقتضاء المجتمع من المجرم بإنزال العقوبة العادلة التي 

 تحقق العدالة.

 المطلب الثالث: شخصية عقوبة السجن محدد المدة

حيث ال توقع العقوبة إال على من تثبت مسؤوليته على ارتكاب الجريمة، حيث أن مبدأ شخصية العقوبة مبدأ      

 .2دستوري ال يجوز مخالفته بأي شكل من األشكال، وعليه ال تمس العقوبة أي شخص غيره من أب أو ولد أو أم

( بقولها: "العقوبة ٠8السعودية من خالل نص المادة )وهذا ما أكد عليه النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية      

 .٠وال جريمة وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي شخصية

ويترتب على األخذ بشخصية العقوبة وبحق عدة نتائج منها اقتصار العقوبة وإيقاعها على الشخص المسؤول       

ى ، فالعقوبة ال تقع إال علمبادئريكاً، وبهذا يتبين لنا أهمية هذه العنها سواء كان فاعالً أو محرضاً او متدخالً او ش

 .4من اعتدى على حق المجني عليه أو حق المجتمع في حفظ كيانه

 المطلب الرابع: المساواة في أيقاع عقوبة السجن محدد المدة:

ع ي الخاص بالعقوبة على جمييقصد في المساواة في ايقاع عقوبة السجم المحدد المدة أن يطبق النص القانون     

األشخاص دون تمييز، ويجب على القاضي أن يوازن بين ظروف الجاني وفق حدود سلطته التقديرية، وأن يحكم 

على الجاني العقوبة المناسبة ملتزماً بالنص القانوني، كما ويرتبط هذا المبدأ بعنصر محل العقوبة حيث تطبق إذا 

لحرية أو المال، ويجب أن تكون العقوبة مناسبة لكل جريمة وكل مجرم حسب كان محل العقوبة هو الحياة أو ا

 .5ظروفه، مما يعني أهمية المساواة في تحقيق العدالة التي هي الغاية المرجوة لتطبيق األحكام الجزائية

                                                           
العقوبة بين حديها األدنى واالعلى، رسالة ماجستير، جامعة الشرق م(، السلطة التقديرية للقاضي في إصدار 5113الجبور، جواهر ) 1

 .31األوسط، األردن، ص 
 .2ياسين، بو هنتاله، مرجع سابق، ص 5
 هـ.52/8/1215( وتاريخ 1/21( من النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )38نص المادة ) 3
 .1112رجع سابق، ص خوالدة، أحمد، م 2
 .1112، خوالدة، أحمد، مرجع سابق، ص 2ياسين، بو هنتاله، مرجع سابق، ص 2
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خذ تمييز، واأليقاع العقوبة على الجاني دون إبين الخصوم في  المساواةويرى الباحث أنه يجب العمل على       

بتفريد العقوبة أي اختالف العقوبة باختالف ظروف الجاني وأحواله، وطبيعة شخصيته، بهدف إصالحه وإعادة 

 تأهيله.

 انيالفصل الث

 اآلثار المترتبة على الحكم بعقوبة السجن قصير المدة

وبة على ، في بيان أثر العقسنستعرض في هذا الفصل اآلثار المترتبة على الحكم بعقوبة السجن قصير المدة     

الجاني سواء كانت النفسية أو العضوية، وكذلك بيان أثر الحكم على المجتمع اجتماعياً أو اقتصادياً، وذلك على 

 النحو التالي:

 المبحث األول: أثر العقوبة على الجاني.

 المبحث الثاني: أثر الحكم على المجتمع.

 المبحث األول

 أثر العقوبة على الجاني

تعرضت عقوبة الحبس قصير المدة لسهام النقد من أغلب علماء العقاب، وذلك لما يتعرض الجاني من آثار      

 سلبية تتمثل في صورها النفسية والعضوية، وهذا ما سوف نبينه على النحو التالي:

 المطلب األول: التأثير النفسي لعقوبة السجن قصير المدة على الجاني:

السلبية للسجن قصير المدة، يتمثل في عزل الجاني عن المجتمع بصفه عامه، وعن عائلته  من أخطر اآلثار     

، وال تسلب المحكوم عليه حريته فقط، بل تسلبه أشياء أخرى ال تقل عن الحرية، فهي تسلبه كرامته 1بصفة خاصة

اته تسلبه إمكانية إشباع رغب واعتباره االجتماعي، كما وتسلبه أيضاً عمله وعالقاته األسرية واالجتماعي، وكذلك

الجنسية بوجه مشروع، حيث تفرض هذه العقوبة على الجاني التأقلم مع طبقة منحرفة لما يعانيه أفرادها من ظروف 

، كما ويؤدي السجن ٠غير سوية، فيشعر بعمق الفجوة بين نمط حياته قبل دخول المؤسسة العقابية، ونمطها الجديد

لخلق معتقدات لدى النزيل ويولد له شعوراً بالسخط والحقد على المجتمع، وينكر القيم  وبيئته في كثير من األحيان

اإلنسانية إلحساسه بالظلم لعدم تناسب عقوبته مع الجرم الذي اقترفه، وكذلك تمتد األثار لتشمل أسرته إذا كان هو 

لطمأنينة، وكذلك زوجته ستعاني العائل الوحيد لألسرة، وأطفاله سيعانون من حرمان عاطفي وفقدان اإلحساس با

                                                           
 .14الحميدي، هاجر، مرجع سابق، ص  1
م(، مدى صالحية الغرامة بوصفها بديالً لعقوبة الحبس قصيرة المدة في التشريع األردني والمقارن، مجلة 5113الوريكات، محمد ) 5

 .1121(، جامعة عمان االهلية، األردن، ص 2)52لألبحاث العلوم اإلنسانية، المجلد جامعة النجاح 
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من فقدان العائل الذي يعينها على تربيه األبناء وما يخلفه غياب الزوج من الشعور باإلحباط الجنسي، ناهيك عن  

 . 1نظرة المجتمع إليها

 المطلب الثاني: التأثير العضوي لعقوبة السجن قصير المدة على الجاني:

العقابية قد يولد لديه شعور بالحق والسخط على المجتمع الذي زج به قهراً  بعد أن يعيش الجاني مناخ المؤسسة     

في هذا المكان الذي يكتشف أسراره ألول مرة، مما يؤدي لوقوعه فريسه للعديد من األمراض العضوية أبرزها 

ن، ريمرض السل الذي يؤدي لضعف قدرة الشخص على تحكمه في سلوكه مما يجعله ذا ميول عدوانية تجاه اآلخ

كما يثير لديه الغريزة الجنسية التي ال سبيل إلشباعها في المؤسسة العقابية إال باالتصال الجنسي الشاذ، مما يرشحه 

لإلصابة باألمراض التي تنتقل بالمالمسة واالحتكاك كاإليدز والزهري، كما يلجأ بعض النزالء للممارسة العادة 

اب، يصيب النزيل باإلعياء النفسي والقلق واالكتئ مماجموعة العصبية، السرية التي يؤدي المبالغة فيها لتهتك الم

 .٠فضالً عن ازدراء اآلخرين له بسبب نظرتهم بتجرده من القيم األخالقية والدينية

 المبحث الثاني

 أثر الحكم على المجتمع

بعد أن بينا في المبحث السابق اآلثار المترتبة على عقوبة السجن قصير المدة من آثار نفسية وعضوية على      

 الجاني، سوف نبين في هذا المبحث أثر الحكم على المجتمع اجتماعياً واقتصادياً، على النحو التالي:

 لمدة:المطلب األول: اآلثار االجتماعية الناتجة عن عقوبة السجن قصير ا

تمتد اآلثار السلبية لعقوبة السجن قصير المدة للصعيد االجتماعي، حيث يؤدي إلى اختالل األدوار داخل األسرة       

التي يكون فيها الجاني مسؤوالً عن األسرة، فتصبح األم هي من تقوم دور األب واألم، وهذا يشكل ضغطاً نفسياً 

هزة الدولة، كما ويتحول الجاني من معيل ألسرته إلى عالة عليها، حيث عليها، ويولد لديها كراهة نحو المجتمع وأج

تضطر األم أو الزوجة لتوفير نفقاتها ونفقات أسرتها وأيضاً نفقاته داخل السجن، كما ويتأثر الطفل وتتغير تصرفاته 

ألكثر ثلون الفئة ابدخول أحد أبويه السجن ولو لمدة قصيرة، مما ينعكس سلباً على تصرفاته، كما أن األطفال يم

 .٠تأثراً بغياب األب أو األم

يضاف لذلك تأثير وصمة العار التي تلحق بأفراد تلك األسر والعائالت نتيجة الزج بأحد أفرادها داخل السجن،      

 مما يترتب عليها من فقدهم العتبارهم االجتماعي ونبذ المجتمع لهم،

                                                           
 .42ياسين، بو هنتاله، مرجع سابق، ص 1
 .1125الوريكات، محمد، مرجع سابق، ص  5
 .213فيصل، نسيغة، مرجع سابق، ص  3
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رتكبه، وكذلك المشاعر نحوه، سواء من الكراهية والنبذ مما الجرم الذي كما تتغير نظرة العائلة نحو الجاني نتيجة ا  

 يشكل فجوة اجتماعية كبيرة خارج وداخل األسرة.

 المطلب الثاني: اآلثار االقتصادية الناتجة عن عقوبة السجن قصير المدة:

ا تصيب الجاني وأسرته، كميترتب على عقوبة السجن القصير المدة العديد من اآلثار االقتصادية التي تصيب      

االقتصاد القومي للمجتمع كذلك، حيث أن الجاني وأفراد أسرته خالل مدة تنفيذ عقوبة الحبس يحدث خلل ينال 

الوظيفة االقتصادية لألسرة، وذلك نتيجة نقص أو انقطاع المورد المالي الالزم لها، وهذا األمر يتطلب البحث لمورد 

ة من االحتياجات الضرورية مما يشكل عبئاً عليها، إضافة لما تحتاجه العائلة من مالي جديد لسد ما يلزم األسر

نفقات لزيارة الجاني في المؤسسة العقابية، وتوفير ما يحتاجه من نفقات ومصروفات أثناء وجوده فيها، أما بالنسبة 

دة وغيرها، تتمثل الحبس قصير الملآلثار االقتصادية التي تنعكس على االقتصاد القومي للمجتمع نتيجة تنفيذ عقوبة 

في ما تنفقه الدولة من أموال طائلة لبناء المؤسسات العقابية الستيعاب األعداد المتزايدة من المحكوم عليهم بعقوبات 

سالبة للحرية، وكذلك صيانة وتشييد المؤسسات القائمة منها، ونفقات تأمين حراستها وإدارتها من القرى البشرية، 

ج إصالح وتأهيل المحكوم عليهم، ونفقات توفير الخدمات المعيشية والتعليمية والصحية والترفيهية وتنفيذ برام

 .1للنزالء، ومجمل هذه النفقات يشكل عبئاً مالياً يرهق ميزانية الدولة

 روبهذا يخلص الباحث إلى أن عقوبة السجن قصير المدة له انعكاسات سلبية على أصعدة عديدة تؤدي في األخي    

، أال وهو إصالح المتهم وإعادة تأهيله وتحوله من فرد صالح قبل دف الذي من خالله تم اقرار الحبسالى فقدان اله

دخول السجن لفرد مجرم بعد خروجه منه، ولما يحمل هذه الموضوع من أهمية فقد أخذ هذا الموضوع اهتمام كبير 

 ل عن العقوبات السالبة للحرية.في التشريعات المقارنة والمؤتمرات، من أجل إيجاد بدائ

 الفصل الثالث

 بدائل عقوبة السجن قصير المدة

واجهت عقوبة السجن قصير المدة، التي ذكرناها سابقاً نقداً كبيراً من اتجاهات تنادي باستبدالها بغيرها من      

ذه ضرراً، وفي هذا الفصل سوف نبين تعريف ه أقلالعقوبات التي تحقق إصالح الجاني بشكل فعلي، حيث تكون 

 البدائل، وأنواعها، وكذلك تطبيقاتها على النحو التالي:

 .هميتهابدائل عقوبة السجن قصير المدة، وأ تعريفالمبحث األول: 

 بدائل عقوبة السجن قصيرة المدة ومعوقات تطبيقها.المبحث الثاني: 

                                                           
 .1122الوريكات، محمد، مرجع سابق، ص  1
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 المبحث األول 

 أهميتهار المدة، وقوبة السجن قصيبدائل ع تعريف

 سنبين في هذا المبحث التعريف في بدائل عقوبة السجن قصير المدة، وكذلك أنواع هذه البدائل على النحو التالي:

 المطلب األول: تعريف بدائل عقوبة السجن قصيرة المدة:

ك بهدف المقيدة للحرية، وذلنها: اإلجراءات والتدابير التي تقوم مكان العقوبات أت العقوبات البديلة بفلقد عر     

السجن  ة للحرية، وبما فيها عقوبةبية التي ظهرت في العقوبات المقيدإيجاد عقوبات ال تنطوي على ذات اآلثار السل

 .1قصيرة المدة

 ية:وزارة العدل السعود العقوبات في مشروع بدائل السجن المقترح الذي قامت بإعدادهبدائل كما وجاء تعريف      

 وعة التدابير التي تحل محل عقوبة السجن، وتعمل على تطبيق سياسة منع الجريمة"."هي مجم

لى أن المفهوم الخاص للعقوبات البديلة هو التدابير واإلجراءات الجزائية التي تحل محل إ يخلص الباحثوبهذا      

 قوبة الحبس قصيرة، وذلك بهدف ردع الجاني واصالحه.

 أهمية بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة. المطلب الثاني:

ظل السياسة العقابية المعاصرة، بعد أن ثبت أن نظام العقوبة  جوهرياً فيتكتسي بدائل عقوبة الحبس دوراً      

 رام، لذلك سوف نبين أهمية بدائل عقوبة الحبسالتقليدي يعجز عن حماية المجتمع وتقديم الحل المناسب لظاهرة اإلج

 التالي:على النحو 

 أوالً: من الناحية االجتماعية:

إن نظام العقوبات البديلة للشخص الذي ارتكب جرماً ما بحق المجتمع، من الممكن أن يجعل منه شخص يخدم     

لآلخرين، ويعمل على  قدوة تجعلهالمجتمع، واعطاءه درس في قطع ماضيه والجريمة، كما وأن خدمته للمجتمع قد 

 .٠المجرم واسرته جراء جرمه وبالتالي يؤدي عمله إلعانة أسرته وحمايتها من الضياعصالح الشرخ بين إ

 

 

                                                           
البديلة للعقوبات المقيدة للحرية قصيرة المدة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بالمدينة  هـ(، العقوبات1232العنزي، عبد هللا ) 1

 .52المنورة، كلية الشريعة، السعودية، ص 
 .112قسنطينة، كلية الحقوق، الجزائر، ص -م(، العقوبة السالبة للحرية وبدائلها، رسالة ماجستير، جامعة منتوري5115نبيل، بحرى ) 5
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 ثانياً: من الناحية النفسية:  

العقابية ال تحمل وصمة عار التي يظل عاملة السجين بعد اإلفراج عنه، مما يجلب الراحة  البدائلن أغلب أحيث      

النفسية لهذا السجين واندماجه في المجتمع بسرعة، كما وتؤثر البيئة المغلقة على شخصيته مما قد يؤدي النعزاله 

 .1قد يكتسبها أثناء العقوبةعلى الطباع الحادة التي  ونقضيعن المجتمع وبهذه البدائل نعيد له التوازن 

 ثالثاً: من الناحية االقتصادية:

العقوبات البديلة تعمل على تقلص النفقات التي ترصدها الدولة لقطاع السجون إذ أن التكلفة التي تتحملها الدولة      

وصاً عليهم وخص على بناء السجون وإدارتها مرتفعة، كما وتساهم هذه العقوبات البديلة في إعانة عائالت المحكوم

 .٠يتقاضون أجوراً مقابل الخدمات التي يقومون بها للمجتمع كانواإذا 

 رابعاً: من الناحية األمنية: 

إن تطبيق العقوبات البديلة يقلص من ظاهرة االكتظاظ، وهذا بدوره يسهل على موظفي السجون من التحكم في      

االهتمام بهم بشكل أكبر، كما تساهم هذه البدائل في التقليص الذين يستدعون  الفئات األكثر خطورة من المساجين

من تطور الجرائم، وذلك ألن طبيعة السجن أن يجمع في مكان واحد مجرمين من مختلفي الجرائم، فيكتسب منهم 

 .٠تقنيات لجرائم أكثر خطورة

 المبحث الثاني

 ومعوقات تطبيقها بدائل عقوبة السجن قصيرة المدة 

سنبين في هذا المبحث بدائل عقوبة السجن التي يمكن تطبيقها للحد من اآلثار السلبية المترتبة على عقوبة       

 الحبس قصيرة المدة، على النحو التالي:

 بدائل عقوبة السجن قصير المدة:: المطلب األول

 هناك عدة بدائل للسجن قصير المدة، تتمثل فيما يلي:     

 

 

                                                           
 .111بحرى، مرجع سابق، صنبيل،  1
 .58م(، االتجاهات الحديثة في العقوبة البديلة، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، كلية القانون، األردن، ص 5112العنزي، محمد ) 5
 .111نبيل، بحرى، مرجع سابق، ص 3
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 :البدنية لعقوبة السجن قصير المدةالبدائل أوالً:  

بينه على وهذا ما سوف ن حيث ترتكز العقوبة البدنية البديلة على الجلد وااللتزام بالعمل للمصلحة االجتماعية،     

 النحو التالي:

ت احيث أن عقوبة الجلد تعزيراً يجوز للقاضي الحكم بها في المملكة السعودية، وذلك ألن نظام اإلجراء: . الجلد1

الجزائية لم يقيد القاضي بعقوبات معينة في التعزير، بل ترك األمر راجعاً الجتهاده، وبهذا الخصوص نصت بعض 

( من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، ٠7األنظمة صراحة على عقوبة الجلد، وخير مثال على ذلك نص المادة )

القتل إلى عقوبة السجن التي ال تقل عن خمس عشرة "يجوز للمحكمة ألسباب تقدرها النزول عن عقوبة  بقولها:

 .1سنة وبالجلد الذي ال يزيد على خمسين جلدة كل دفعة"

در ، حيث أصلقد أن المنظم في المملكة السعودية قد اهتم بالعمل بهذه البدائل :العمل لمصلحة المجتمع العامة .2

السجون، وذلك من خالل األخذ ببدائل السجون الواردة العدل تعميماً يقضي بمعالجة تكدس السجناء داخل وزير 

بوثيقة الرياض وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل، حيث ركزت الوثيقة على العقوبات البديلة ذات الطابع 

 .٠ة البيئية والمرافق العامةاالجتماعي كالخدمة في الجمعيات الخيرية والمراكز الصحية والدور االجتماعية والخدم

بديلة للسجن ال تثقل كاهل  كعقوبات والعمل مصلحة المجتمع العامة عقوبة الجلدمن  كالً  ويرى الباحث أن     

، كما وتحمي المحكوم عليه من شر السجون، وهي اإلنتاجالدولة بشيء من النفقات وال يعطل المحكوم عليه من 

 تماشياً مع أحوالهم. تطبيقها على مختلف الجرائم والمجرمين منمرنة تمكن القضاة ات عقوب

 :البدائل المالية لعقوبة السجن قصير المدةثانياً: 

من العقوبات المالية الغرامة المتمثلة في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغاً يقدره يقدر في الحكم لخزينة الحكومة،      

نص المادة في  ما ورد ، كما٠وقد تم العمل بها في الكثير من أنظمة المملكة العربية السعودية في نصوص كثيرة

ال يكون له مقابل وفاء قائم  "كل من سحب بسوء نية شيكاً  التي نصت على:األوراق التجارية ( من نظام 118)

وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء 

يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب  أو بعضه بحيث أصبح الباقي ال

 . 4بغرامة من مائة لاير إلى ألفي لاير"

ويرى الباحث أن الغرامة وان كانت من العقوبات البديلة للسجن الفعالة، إال أنها يعاب عليها في ضعف قوتها      

 وبة، حيث يتحملها ويسهم بها أشخاص آخرون غير الجاني.الرادعة لألثرياء، وعدم تحقيق شخصية العق

                                                           
 هـ.8/2/1254تاريخ ب (32( من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بمرسوم ملكي )م/5/32المادة ) 1
 .25العنزي، عبد العزيز، مرجع سابق، ص 5
 .115العنزي، محمد، مرجع سابق، ص 3
 هـ.11/11/1383بتاريخ ( 32)( من نظام االوراق التجارية، الصادر بمرسوم ملكي رقم 118نص المادة ) 2
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 :البدائل المقيدة للحرية لعقوبة السجن قصير المدةثالثاً:  

 :في العقوبات البديلة المقيدة للحرية حيث تتمثل     

ن أللقاضي متى ما رأى وحيث أن العمل بهذه العقوبة متروكة الجتهاد القاضي، : واإلبعاد . النفي والتغريب1 

يعاقب باألبعاد كل مقيم في السعودية يرتكب جريمة أو و ضي تطبيق عقوبة النفي جاز له ذلك، كماالمصلحة تقت

 .1يخالف أنظمة المملكة، وهذا ما تم ذكره سابقاً في هذه الدراسة

وابت التهمة تجاه ثإن وقف تنفيذ العقوبة يعتبر من التفريد العقابي للقضاء، وعلى الرغم من  :. وقف تنفيذ العقوبة2

المتهم، وقيام األدلة ضده فقد يرى القاضي نظراً لظروف المتهم الشخصية إصدار حكم باإلدانة والعقوبة على سبيل 

 .٠التهديد، ولكن مع عدم توقيع العقاب عليه وعدم تنفيذه ووضعه تحت تجربة لمدة معينة

 خارج إطار سلب الحرية، مع فرض التأهيلالتي تستهدف هو نظام من نظم المعاملة العقابية : االختبار القضائي.3 

 .٠جهة محددة التزامات على الخاضع له يجب عليه مراعاتها وذلك تحت إشراف شخص أو

هي حكم قضائي يلزم المحكوم عليه بالبقاء في مكان معين واإلشراف عليه عن طريق .الرقابة االلكترونية: 5 

المملكة العربية السعودية بتطبيق الرقابة االلكتروني بشكل تجريبي وبصورة  األجهزة االلكترونية الحديثة، وبدأت

 .4تدريجية في الحاالت اإلنسانية، كزيارة السجين ألحد اقاربه في المستشفى أو خروج السجين لعزاء

 :البدائل النفسية لعقوبة السجن قصير المدة: رابعاً 

 :5للسجن قصير المدة السالب للحرية، تتمثل في ومن أهم العقوبات النفسية التي تكون بدائل     

بإنذار الجاني وتذكيره بخطئه، في سبيل إصالحه قبل تطبيق العقوبات عليه، وقد  :والتوبيخ . النصح والوعظ1

( بقولها: ٠٠) طبقت بعض االنظمة في المملكة ذلك كما يظهر في نظام تأديب الموظفين من خالل نص المادة

 .9. اللوم"٠. اإلنذار 1التي يجوز أن وتوقع على الموظف هي:  العقوبات التأديبية

                                                           
( 24هـ، وكذلك نص المادة )2/2/1252( وتاريخ 55( من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/2أنظر نص المادة ) 1

 هـ.8/2/1254( وتاريخ 32رقم )م/من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات الصادر بالمرسوم الملكي 
، جامعة عبد الحميد 1، عدد12م(، بدائل عقوبة السجن والحد من ارتكاب الجريمة، مجلة الحوار الثقافي، مجلد5112مداني، مداني) 5

 .121، الجزائر، صبن باديس
 .111العنزي، عبد العزيز، مرجع سابق، ص 3
 .112العنزي، عبد العزيز، مرجع سابق، ص 2
 .122مداني، مداني، مرجع سابق، ص  2
 هـ.1/5/1321( بتاريخ 2الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/ الموظفين،( من نظام تأديب 35نص المادة ) 4
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بأن يقوم القاضي بتخويف الجاني وتوعده بٌقامه العقوبة عليه إن عاد للجريمة، وكذلك الهجر : . التهديد والهجر2 

 .1أي مقاطعة المحكوم عليه واالمتناع عن معاملته بأي نوع أو طريقة كانت

لقد و يمة الجاني وإذاعة خبره وجريمته حتى يقصد به إيالمه والتحذير مما أقدم عليه،هو اإلعالم بجر . التشهير:3

، في بعض الجرائم لفضح صاحبها كالغش التجاري اعتمدت المملكة السعودية على هذا النوع في تطبيق العقوبة

الصادر ضده قرار "تشهر وزارة التجارة بالمخالف  ( من نظام الغش التجاري:٠٢والرشوة، حيث نصت المادة )

نهائي باإلدانة طبقاً ألحكام هذا النظام والئحته بوسيلة على األقل من وسائل اإلعالم ويكون المشر على نفقة المحكوم 

 .2عليه"

 :البدائل التعليمية والتأهيلية لعقوبة السجن قصير المدة: خامساً 

ذه تعليمية، أو تدريبية، أو عالجية، تكون ثمرة هببرامج  إلحاقهيقصد بها إلزام المحكوم عليه بتدبير يقتضي      

 ب الجرائم، تحت إشراف جهة قضائية، على النحو التالي:البرامج سبب في صالحه وزجره عن العود الرتكا

زام بإكمال التعليمية والتطويرية، واإلل لمحكوم عليه في االلتحاق بالدوراتتتمثل في إلزام ا: العقوبات التعليمية. 1 

قد صدر ، والدراسة النظامية وحفظ إجزاء من القرآن الكريم، وكذلك االلتحاق في برامج التدريب المهني والصناعي

من بعض  عفاءفي المملكة العربية السعودية يتضمن إعفاء نص المحكومية إذا كان حافظاً للقرآن الكريم كامالً، واإل

 .٠ة بقد ما يحفظ من أجزاء بشرط أال تقل المحكومية عن ستة أشهر وال يقل حفظه عن جزأينالمحكومي

( 4٠حيث تتمثل في إصالح الجاني وتهذيبه والبعد بع عن مساوئ السجون، ونجد المادة ). العقوبات التأهيلية: 2

 لعقوبة على المدمن بسبب تعاطي"يجوز بدالً من إيقاع ا من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على:

األمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد الالئحة  -المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

 .4الحاالت التي يجوز فيها األمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط اإلفراج عنه"

و أحيث تتمثل في منع المحكوم عليه من بعض الحقوق الممنوحة كلياً  الحقوق:ساً: العقوبة بالحرمان من ساد

 بقولها:تأديب الموظفين ( من نظام ٠٠من التطبيقات لهذه العقوبة منها ما نصت عليه المادة )د الكثير ، ونج5جزئياً 

 .9واحدة". الحرمان من عالوة دورية 4ن توقع على الموظف هي: العقوبات التأديبية التي يجوز أ"

                                                           
 .158العنزي، عبد العزيز، مرجع سابق، ص 1
 هـ.1212( 11( من نظام الغش التجاري، الصادر بمرسوم ملكي )م/51نص المادة ) 5
 .132العنزي، عبد العزيز، مرجع سابق، ص 3
 هـ.8/2/1254( بتاريخ 32( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/23نص المادة ) 2
 .132صالعنزي، عبد العزيز، مرجع سابق،  2
 هـ.1/5/1321( بتاريخ 2( من نظام تأديب الموظفين، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/35نص المادة ) 4
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"يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في  ( من نظام مكافحة الرشوة بقولها:1٠وكذلك نص المادة )      

حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف 

 .1في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام" العامة أو القيام باألعمال التي يعد القائمون بها

 المطلب الثاني: معوقات تطبيق بدائل عقوبة السجن قصير المدة:

التي حدت من على الرغم من أهمية بدائل عقوبة السجن، إال أن تلك البدائل واجهت العديد من المعوقات      

 :٠تطبيقها، حيث يمكن حصر أهمها

عقوبة السجن تربعت في أذهان القضاة باألولوية من ناحية التطبيق، عالوة على أن العقوبات البديلة ينظر لها  الً:أو

 على أنها لينة ال تفي بالغرض المطلوب من معاقبة المجرم.

فق ونظراً ألن عقوبة السجن تنفذ بالسجون، وأن السجون تعتبر جزء من النظام الجنائي الرسمي وتعمل  ثانياً:

لضوابط وقوانين رسمية، وهذا يجعل ثقة القضاء فيها كعقوبة أكبر من بدائلها التي تفتقد لما يتميز به السجن من 

 تنظيم.

الغموض وعدم الوضوح الذ قدمت به العقوبة البديلة وكيفية تطبيقها، مما أثار الكثير من الجدل والنقاش وسوء  ثالثاً:

 الفهم في استخدامها، مما جعل القضاة يتجهون إلى إصدار أحكام بالسجن قصير المدة.

 الخاتمة

اة امة في إثراء المكتبة القانونية والحيالعقوبة البديلة للسجن قصير المدة، من المواضيع اله موضوع ال شك أن     

العملية، لهذا قمنا في هذه الدراسة ببيان مفهوم عقوبة السجن قصير المدة وبيان أهميته وخصائصه وصوره، واآلثار 

المترتبة على هذه العقوبة، وقمنا بعد ذلك في بيان مفهوم بدائل عقوبة السجن قصير المدة وأهميتها، وكذلك وضحنا 

 حيث خلصت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:ذه البدائل ومعوقات تطبيقها، أنواع ه

. العقوبة جزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة االجتماعية، وهي ألم يصيب الجاني، جزاء له 1

 على مخالفته ما أمر به القانون أو نهى عنه.

فإنها تندرج تحت العقوبات السالبة للحرية التي يتمثل إيالم . العقوبة قصيرة المدة حسب تصنيف العقوبات، ٠

العقوبة فيها باحتجاز المحكوم عليه في مكان مخصص لذلك، تشرف عليه الدولة، ويخضع فيه جبراً لبرنامج يومي 

 .محدد، وذلك طيلة الفترة التي يقضي بها الحكم

                                                           
 هـ.52/15/1215( بتاريخ 34( من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/13نص المادة ) 1
 .125مداني، مداني، مرجع سابق، ص  5
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ر العقوبة على الجاني النفسية أو العضوية، وكذلك على . هناك العديد اآلثار السلبية للسجن قصير المدة، منها أث٠ 

 المجتمع اجتماعياً واقتصادياً.

جراءات جزائية تحل محل عقوبة الحبس قصير المدة، لحفظ المجتمع واصالح إ. العقوبات البديلة عي تدابير و4

 الجاني.

لمؤثرات وا البدلية، مثل نظام المخدراتشير لألخذ بالعقوبة ت. هناك العديد من أنظمة المملكة العربية السعودية 5

 وغيرها. ، ونظام العقوبات العسكري،الرشوةمكافحة التزوير، ونظام الجزائي لجرائم نظام ال، العقلية

نواع للعقوبة البديلة تتمثل في العقوبات البديلة البدنية والمالية والمقيدة للحرية والمعنوية وتعليمية وعقوبات أ. هناك 9

 رمان من الحقوق.بديلة بالح

 . يوجد العديد من المعوقات التي تؤدي لعدم تطبيق العقوبة البدلية، وذلك بسبب عدم وجود تنظيم خاص لها.7

 كما خلصت هذه الدراسة إلى التوصيات اآلتية:     

لسلبية ا، وذلك تفادياً لآلثار سن نظام للعقوبات البديلة في السعوديةالسعودي على ضرورة  المنظم. نوصي 1

 المترتبة على تنفيذ عقوبة الحبس قصير المدة.

ضرورة وجود مدونة لجميع العقوبات البديلة الواردة بنصوص األنظمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، . ٠

 وذلك بهدف التسهيل على القضاة االستئناس بها عند إصدار أحكامهم القضائية.

 يجاباً على الفرد والمجتمع.إ. العمل على حث القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس ٠

 المراجع

 الكتب والمصادر

 جرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة، م(، دروس في على اإل1688ود نجيب )حسني، محم

 بدون طبعة.

 ( شرح قان٠٢18الشاذلي، فتوح عبد هللا ،)ون العقوبات، القسم العام، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، دار م

 المطبوعات الجامعية.

 ( بدائل عقوبة الحبس القصيرة المدة في القانون األردني، دراسات علوم الشريعة ٠٢15خوالدة، أحمد ،)م

 ، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية.٠، العدد4٠والقانون، المجلد 

 ( تأثير المسؤولية الجزائية في تحديد العقوبة، دراسة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول ٠٢15صابر، سالم ،)م

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -باتنة-على درجة الماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر

 الجزائر.
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  ( العقوبات البديلة لعقوبة السجن، بحث مقدم14٠6الحربي، غيداء ،)لجامعة القصيم، كلية الشريعة  هـ

 والدراسات اإلسالمية، السعودية.

 ( بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصالح وتأهيل في ظل السياسة الجنائية ٠٢17فيصل، نسيغة ،)م

 ، الجزء الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر.٠المعاصرة، ملخص خاص، العدد 

 .الفقي، عماد )د، س(، النظم البديلة للحبس قصير المدة دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات 

 ( الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دراسة مقارنة ٠٢16الحميدي، هاجر ،)م

لقانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بين القانون اإلماراتي والقانون الفرنسي، رسالة ماجستير، كلية ا

 األمارات.

 دراسة احصائية، المجلة الجنائية القومية، العدد  م(، الحبس قصير المدة1669لعزيز )األلفي، أحمد عبد ا

 األول، القاهرة.

 ( بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج لإلصالح في نظام العدا14٠1المالك، أيمن بن عبد العزيز ،)ة لهـ

 الدراسات العليا قسم العلوم االجتماعية، الرياض. دكتوراه، كليةالجنائية، رسالة 

 ( تنوع العقوبات في الشريعة اإل14٠٠الجعفري، أحمد بن عبد هللا ،)سالمية وتطبيقاته في أنظمة المملكة هـ

 العربية السعودية، بحث محكم، المجلة القضائية العدد الثاني، السعودية.

  القادر )د، س(، التشريع الجنائي االسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء األول دار الكاتب عودة، عبد

 العربي، بيروت.

 ( العقوبات التكميلية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، 14٠7العثمان، مساعد ،)هـ

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.

 م(، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، رسالة ٠٢1٠نتاله )ياسين، بو ه

 كلية الحقوق والعلوم السياسية. -باتنة-ماجستير، جامعة الحاج لخضر

 ( السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها األدنى واأل٠٢1٠الجبور، جواهر ،)الة على، رسم

 امعة الشرق األوسط، األردن.ماجستير، ج

 ( مدى صالحية الغرامة بوصفها بديالً لعقوبة الحبس قصيرة المدة في التشريع ٠٢1٠الوريكات، محمد ،)م

(، جامعة عمان األهلية، 5)٠7األردني والمقارن، مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانية، المجلد 

 األردن.

  قوبات البديلة للعقوبات المقيدة للحرية قصيرة المدة، رسالة ماجستير، هـ(، الع14٠4) العزيزالعنزي، عبد

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، السعودية.

  ،ة قسنطينة، كلي -م(، العقوبة السالبة للحرية وبدائلها، رسالة ماجستير، جامعة منتوري٠٢1٠) بحرينبيل

 الحقوق، الجزائر.

 ( االتجاهات الحديثة في العقوبة البديلة، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، كلية ٠٢14العنزي، محمد ،)م

 القانون، األردن.
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  14م(، بدائل عقوبة السجن والحد من ارتكاب الجريمة، مجلة الحوار الثقافي، مجلد٠٢15) مداني، مداني ،

 ، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.1عدد
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 (جديد واقعآليات تشكيل نحو ) جائحة كورونا

Corona Pandemic: towards the development of new reality systems 
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 ملخص:

، وإيمانا منا بضرورة إنجاز متن علمي جدير 91في خضم التطورات التي شهدها العالم على خلفية انتشار وباء كورونا كوفيد   

ة واالقتصادية تماعيبمدى ومستوى دياع صيت انتشار هذا الوباء، وتأثيره بشكل مباشر على كل المجاالت السياسية منها والدينية واالج

هتمامات فكرية وعلمية بمختلف مشارب تياراتها تدرس الظاهرة بالدرس والتحليل المستفيضين. فقد ارتأينا ، وكذا بزوغ اواإلعالمية

في هذه الورقة البحثية الوقوف على أبرز تجليات هذا االنتشار الوبائي من مستوى تحليل الخطابات المتداولة لألفراد في عالقتهم مع 

لتفصيل الدقيق للميكانيزمات المؤثرة على تنامي خطاب يدور محور رحاه على تيمة الوباء. لذلك سنعمد في هذه الورقة على ا

"المرض" بشكل رئيسي، وكذا الوقوف على آليات تشكيله وبروزه، وهذا انطالقا من محاور أساسية سنقف عليها في مستهل مقدمة 

 بحثنا.

 ، الرابط االجتماعي، العالم الجديد.جائحة كورونا، الخطاب السوسيولوجي، الخطاب المؤسسي كلمات مفتاحية:

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:Youssef.mokhlis.96@gmail.com


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                                 243  

ISSN: 2706-6495 

  

 

Corona Pandemic: towards the development of new reality systems 

 

ELMOUKHLIS    YOUSSEF 

Primary school teacher and Sociology Researcher-Morocco 

Ministry of National education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research – 

Mohammed V University, College of Arts and Humanities Rabat - Morocco 

 

Abstract: 

   Amidst the improvements saw by the world against the foundation of the spread of the Corona 

scourge 19, and because of our confidence in the need of accomplishing a logical body deserving of 

the degree and level of purpose behind the spread of this pestilence and its immediate effect on 

every political field, including strict, social, monetary and media ..., just as the rise of scholarly and 

logical interests in different strolls Its flows study the marvel with broad investigation and 

examination. In this paper, we chose to discover the most conspicuous appearances of this 

epidemiological spread from the degree of examination of talks coursing to people in their 

relationship with the scourge. Thusly, we will consider in this paper on the exact subtleties of the 

components that influence the development of a talk that spins around the subject of "illness", just 

as recognizing the instruments of its arrangement and its rise, This is based on a basic premise on 

which we will stand at the beginning of our research 

Keywords: The corona pandemic, Sociological discourse, Institutional discourse, Social link, The 

new World 
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 مقدمة:

استفاقت األمة اإلنسانية اليوم على واقع جديد ومتغير جذريا صارت شروطه تستدعي من الفرد إعادة الهيكلة لجل مستويات    

الحياة، وأخذت تدفعه أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة وقفة ذاتية مع نفسه تقطع يقينيات السرديات القديمة حول مركزية 

هانات ته وتوقف عجلته الديناميكية التي توصله نحو كسب رالتي تعرقل تنمي ت والمطباتاإلنسان بتعقلنه في التصدي لجل المعيقا

الحياة اليومية، وتسخير مكاسبها لصالحه حتى يحقق أكبر قدر من االستقرار في العيش وتحقيق قدر من السكينة المعيشية له. فكان 

عن واقع جديد لم يختلف عن سابقيه منذ أوائل القرون األولى من هذه الظرفية الحرجة اليوم التي عصفت بكيان اإلنسانية وعرت 

رت بين حلفاء إسبرطة قبل الميالد، خالل الحرب البيلوبونيسية التي دا 034التي بصمت عن ظهور أول تحد وبائي بانتشاره عام 

ير من ات وبائية عصفت بعدد كب. ليتوالى مسلسل الجوائح الضارية وصوال لبداية القرن الماضي الذي بصمته تفشي9وحلفاء أثينا

األرواح والضحايا، فأصيبت البنية العمرية بزلزال مدمر كان وقعه بالوخيم في تقليص نسب سكان العالم آنذاك، أول هذه األوبئة 

 مليون نسمة من سكان القارة العجوز. تلته ذكرى ال تقل فتكا عن 52الطاعون األسود الذي حصد ثلث سكان أوربا ليصيب نسبة 

، لتكتسح الثلث من البشر 9191سابقتها مع األنفلونزا اإلسبانية التي ظهرت خالل األشهر األخيرة من الحرب العالمية األولى عام 

نسب تدعو الستحضار قدر بالغ من األسى والحزن على التحديات التي  ،مليون قتيل944ومليون 24على األرض قدرت ما بين 

و الكوارث الوبائية سيناري يسلمواجهت البشرية، ليسجل بذلك هاذين الوبائين العالمة الكاملة كأشد األوبئة فتكا في تاريخ البشرية. لم 

الذي أفتك بمليون  9194و 9191ظهر بين سنتي من مالحقة بني البشر فاستمرت بشن حروب عليه مع وباء "هونغ كونغ" الذي 

ووباء  5494و 5441شخص جلهم ينتمون لبالد الواليات المتحدة األمريكية. تلته مؤخرا جائحة انفلونزا الخنازير ما بين سنتي 

هددت مصير  ألف شخص. كل هذه المواجهات التي 99إيبوال الذي احتكر في غزوه على القارة األفريقية وراح ضحيتها ما يقارب 

اإلنسانية وزعزعت أحوالها اإلستقرارية أخذت المجتمع العالمي إلى ضرورة وضع سيناريوهات حمائية ومخططات استباقية 

تطور منسوب ورودها بالوقوع والتحقق. هذه التطورات جعلت وثيرة التسارع حجم وقع هذه الكوارث التي ما لبثت تتستشعر 

و االستثمار في مجاالت التطور التكنولوجي والتقني والصناعي واالقتصادي والعسكري الدولي في جني مكاسب التسابق نح

كسياسات رادعة ومحصنة، وإن اقتضى حال تحقيقها على حساب تهديد مصير وحدة العيش المشترك من ناحية مقابلة، وتهديد أمنه 

ها مع اإليكولوجيين ومختلف فعاليات المجتمع الصحي والسالمي كذلك. فبرزت بالمقابل ردود أفعال ومناهضات تعالت صيحات

الدولي نحو معارضة سياسات التوسع التدميري تجاه البيئة، ودعوتهم للتخفيف من وثيرة التصنيع المفحش والرفع من منسوب 

حد من ي يخدمات النظام اإليكولوجي والمطالبة بإحداث تنوع بيولوجي وتعزيزه، حفاظا على ما تبقى لإلنسانية من موروث طبيع

غزو اإلكراهات البيئية التي قد تهدد ما تبقى للمواطن الكوني آمال عيش آمن. وهو ما قد يبدو لنا جليا عندما نطلع على نسب 

 .5مليون شخص 9ة العالمية إلى وفاة الوفيات حول العالم جراء انتشار التلوث حسب تقرير منظمة الصح

                                                           

 ، اجلزيرة االخبارية، املصدر الصحافة األمريكية.11/10/0101أوبئة غريت جمرى التاريخ البشري"،  11 "من املوت األسود إىل فريوس كورونا..  1 
2 "China's coronavirus lockdown curbs deadly pollution, likely saving the lives of tens of thousands, 
says researcher", Marshal burke, By Ivana Kottasová, March 17, 2020, CNN Health 
https://edition.cnn.com/2020/03/17/health/china-air-pollution-coronavirus-deaths-intl/index.html 
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 مشكلة الدراسة:

إن توالي استمرار النكبات التي تحدق بالبشرية جعلته يميط اللثام عن جل تصوراته الدوغمائية التي ساهمت في حجب الرؤية       

 عن مصيره القادم، وجعلته يستحيل إقامة نقد جاد يجعله يشيد ركائزا متينة تجعله يتصدى للمعيقات التي ستقبل عليه.

، تجربة وباء سابقة البشرية من أوبئةمرت به  عماوم واقع تجربة مريرة ال تقل ضراوة مع دخول الفرد اليلعل الرهان          

كورونا الذي أيقظ العالم من سباته، ودفعت جل الفاعلين المؤسساتيين وأصحاب التنظير والتأويل بمختلف التخصصات العلمية نحو 

 االتحليل في العواقب والمخلفات التي من الممكن انتظارهإسالة المداد الوفير في دراسة مآالت عالم كوروني جديد، بالدرس و

 كمحصالت لتفشي هذا الوباء.

تقفي الدور المنوط بالباحث في إعادة مساءلة هذا الواقع هو محاولتنا في هذه الدراسة إن ما دفعنا كباحثين سوسيولوجيين      

ه للشرط العلمي الجريء. أو كما جاء في قول الدكتور عبد الجديد، وتحليل الخطابات المتولدة في سياق الظرف الراهن وإخضاع

 لت من أجلع  الرحيم العطري في مستهل حديثه عن الطرح الباسكوني على أن المعرفة حسب السوسيولوجي "بول باسكون" ج  

 .3تغيير العالم

سنحاول في هذه الورقة البحثية اإلجابة على سؤالين محوريين: ما مدى تفاعل األفراد مع الخطابين السوسيولوجي والمؤسسي   

حيال الجائحة؟ وكيف ساهم وباء كورونا في إظهار دور الرابط االجتماعي؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة قمنا بتبويب الدراسة في 

فرصة إحياء الخطاب السوسيولوجي حول المرض انطالقا من وباء كورونا كنموذج، في حين أربع محاور رئيسية: يناقش أولها 

يتناول ثانيها تفاعل األفراد مع الخطاب المؤسسي حول الوباء، أما ثالثها فيتطرق لجائحة كورونا ودورها في إعادة تالحمه أو 

 اء العالمي الجديد في سياق تفشي وباء كورونا.تفككه، والمحور الرابع واألخير سيتناول موضعة إشكاالت إعادة البن

 أهداف الدراسة وأهميتها:

قبل المرور للتفصيل في ثنايا بحثنا، تروم أهداف دراستنا وأهميتها في وقوفها على المسببات التي دفعت تداعيات جائحة كورونا   

ت الساحة االجتماعية والسياسية على خلفية انتشار نحو تشكيل واقع مغاير لعالم ما قبل كورونا، وكذا الظروف العامة التي طبع

الوباء. وتبرز هذه األهداف في إمكانيتنا دراسة الميكانيزمات والمؤشرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي ساهمت في 

نا. مرورا بالتراث تشكيل تمظهرات عالم ما بعد كورونا، ومحاولة معرفة سلوك األفراد وردود أفعالهم مع واقع ما بعد كورو

ختبَر في ظل تأزم الظرفية  السوسيولوجي في إطار مقاربته للظاهرة المرضية، مع محاولة فك شيفرة مفهوم الرابط االجتماعي الم 

 الراهنة، إما بتشظيه وتفككه أو التحامه وتماسكه. ثم محاولة اإلجابة على الحالة الراهنة للعالقات الدولية في ظل أزمة كورونا.

 

                                                           

0
فرباير  02، 1741العطري عبد الرحيم، "بول باسكون الراحل خطأ: عامل االجتماع هو ذاك الذي تأيت الفضيحة عن طريقه"، صحيفة احلوار املتمدن، العدد  

0112. 
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نهج الدراسة:م  

في سبر أغوار بحثنا، ال بد لنا من وقفة نستهدف من خاللها المنهجية التي سنعتمد عليها في دراسة المحاور  قبل الشروع     

إعادة فهم الواقع الجديد  الذي يمكننا من في سياق زاوية تحليلنا النظري المقبلة. األمر ال يستقيم هنا إال بالوقوف على المنهج الكيفي

من تفكيك شفراته عبر وصف شمولي متعمق للظاهرة بأبعادها المختلفة، وفهم وتأويل المعطيات المستقاة من واقع حياتنا اليومية 

ل عبر المسائلة وتفسير تمثالت الفاعلين وسلوكاتهم تفاعال مع الخطاب المؤسسي الموجه لهم، وكذا انسجامهم أو تفكك لحمتهم داخ

. كل هذه الدوافع جعلت شرط المنهج الكيفي يستقيم وأهداف دراستنا.االجتماعيالرابط   

 مفاهيم الدراسة:

ورقتنا البحثية هاته اللبنات الجوهرية والنسق  الكلمات المفتاحية التي ستشكل في مستهل بحثنا هذا، ال بد لنا من الوقوف على أبرز  

العام الذي سيقوم عليها. أول المفردات كانت "الخطاب السوسيولوجي" التي ستكون الزاوية التبصرية أو المنظار التحليلي  المفردي

 الذي سنقارب بواسطته إسهامنا في الموضوع.

يوحي  يمكن أن نقف وقفة تجزيئية للعبارة لشطرين، أوال مفهوم الخطاب؛ وهو مفهوم نقدي وضعه الفيلسوف "ميشيل فوكو"   

يكون دورها هو الحد  على أنه إنتاج مراقب في كل مجتمع، منتقى ومختار ومنظم، ويعاد توزيعه من خالل عدد من اإلجراءات التي

إخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة، وذلك راجع حسب فوكو إلى اعتبار الخطاب طره، والتحكم في حدوثه المحتمل ومخامن سلطاته و

. وهذه السلطة التي تقيد صنوفات من 4ا السلطة والرغبة، وليس باعتباره عنصرا شفافا أو محايدا فقطالمنطقة التي تمارس فيه

الخطابات: الخطاب العلمي منها والخطاب السياسي والخطاب الديني والخطاب الفلسفي كذلك. دون إغفال الخطاب السوسيولوجي 

 في ظاهره، أيضا من خالل توظيف حسة تحليلية لما قد يبدو مألوفا توسيع النظرة النقدية، وإلقاء نظر مصراعيهالذي يفتح عن 

لز" في إعمال "المخيلة السوسيولوجية" .5مخيالي كما يعبر عنه المفكر األمريكي "رايت م   

إن الحديث عن إنتاج الخطاب السوسيولوجي يستحضر بالضرورة شروطه العلمية والعملية التي تجعله عمال منهجيا يتوخى"   

ج معنى" خاص به يتيح من خالله للباحث فرصة إضفاء المنطقية لهذا المعنى، بتوظيف العديد من اآلليات التي تسهل هذا إنتا

الدور، من أبرزها توليد السؤال وإثارة قلقه وخلق أشكلة حيال مختلف الظواهر. وهذا ما ذهب نحو تنظيره السوسيولوجي "بيير 

جي هي تفجير السؤال النقدي.بورديو" الذي أكد أن مهمة السوسيولو  

أما المصطلح الثاني والمتغير األساسي الذي يدور رحى بحثنا حوله هو عبارة "جائحة كورونا". يمكننا أن نقف كرونولوجيا على   

، وهو فيروس من فيروسات كورونا المتشعبة التي تسبب المرض للحيوان واإلنسان، 5491هذا الوباء الذي ظهر في البداية سنة 

ون "، وهو مرض معٍد اكتشف مؤخرا بمدينة ووهان الصينية في كان91-من جملة عائلة فيروسات كورونا نجد فيروس "كوفيد

. 6منظمة الصحة العالميةحسب تقرير  5491األول/ديسمبر   

                                                           

 .2، ص:0110/0دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط:ميشيل فوكو، نظام اخلطاب، ترمجة: حممد سبيال،  4 

 .72أنتوين غدنز، علم االجتماع، ترمجة وتقدمي: الكتور فايز الصياغ، املنظمة العربية للرتمجة، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، ص  1

 .(: أسئلة وأجوبة11-مرض فريوس كورونا )كوفيد  2
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األنف المتطاير عند هذا الوباء الذي سرعان ما أثبت انتقال عدواه من شخص آلخر بل حتى نحو الحيوان، عن طريق رذاذ الفم أو  

 السعال أو العطس، أو عن طريق المصافحة ولمس األشياء التي قد تحمل الفيروس.

 

االمحور األول: إحياء الخطاب السوسيولوجي حول المرض: وباء كورونا نموذج   

وظائف وغايات بالمجتمع، وهدفت هذه  ماانكبت الدراسات السوسيولوجية عن المرض والصحة باعتبارهما سلوكا اجتماعيا له   

والمعايير التي تعطيه شكال، وإبراز السياق التنظيمي والعالئقي للمرض وكذا تأويله  هتحددالمتغيرات التي  علىالدراسات بالوقوف 

الكوت حول الصحة والمرض كان السوسيولوجي "ت االجتماعية. من أبرز الرواد الذين صرفوا مشاغلهم ونظرياتهم االجتماعي

للطب،  االجتماعيةبارسونز" في خمسينيات القرن الماضي، ودخل غمار تخصص علمي متفرع أبرز معه أولى بدايات الدراسة 

فكان من أوائل المهتمين بأهمية هذه النظرية في العالقة المركبة بين الطبيب والمرض. لقد انطلق التصور البارسونزي عن المرض 

للفرد كشكل من السلوك المنحرف وعالقتها بالطبيب الذي تلتف أدواره انطالقا من تقديم إلعادة قولبة عندما أبرز الحالة المرضية 

ات هذا المرض باعتباره خلال وظيفيا تسهم فيه عوامل تدني المستوى العام للحصة مبررالمرض داخل إطار وظيفي. وأعزى 

.7المرضتوازيا مع النسب المرتفعة لتفشي   

طاب السوسيولوجي عند بارسونز لتشمل الصحة، واعتبر كونها "ظاهرة طبيعية" تستدعي ضرورة دراستها توسعت زاوية الخ  

، بدءا بتسليط االهتمام على ردود فعل االجتماعيمن علماء االجتماع باعتبارها ظاهرة غير مشتركة في الجوانب التحفيزية للعمل 

التعاطي المكثف مع الظاهرة المرضية بنظرة أحادية ضيقة باعتبارها وعدم  ،األفراد مع مختلف األحداث غير المسيطر عليها

تتطلب اإللمام بالجانب الفيزيولوجي فقط. كما ذهب تالكوت بارسونز إلى اإلقرار بضرورة إحياء الشروط العلمية التي تجعل من 

والنفسية، التي تتيح للباحث أفقا  ماعيةاالجتالحالة المرضية موضوع استكشاف سوسيولوجي يتناول في جوانب دراستها جل األبعاد 

.للظاهرة االجتماعيالتحليل في شاسعا   

بأننا ربما نقول إن المرض هو حالة من االضطراب  عن المرض: "يلحض االجتماعيةيقول بارسونز في معرض رؤيته للدراسة   

في الوظيفة الطبيعية عند الفرد اإلنساني، متضمنا ذلك حالة الكائن الحي كنظام بيولوجي، وتوافقاته الشخصية واالجتماعية. وهكذا 

حالة المرض، وأسباب ؛ هو دائما وثيق الصلة باالجتماعييعرف إلى حد ما بأنه بيولوجي واجتماعي. واإلشتراك في النظام 

.8األمراض وشروط العالج الناجح وغيرها من األمور األخرى"  

                                                           

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses. 

 .701، ص1111، تالكوت بارسونز، النظام االجتماعي  4

 .701نفس املرجع، ص  2
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توسعت االهتمامات بعد الدراسات األمريكية للمرض مع بارسونز نحو فرنسا في الستينيات من القرن المنصرم، وانحصرت    

و" والدة  9199بيرين حول" الجنون" سنة "ميشيل فوكو" في إنتاجيه الك بعض األعمال حول الدراسة المرضية مع السوسيولوجي

. لكن سرعان ما اتسمت الدراسات السوسيولوجية الفرنسية حول الموضوع آنذاك بالندرة،9193العيادة" سنة   

تحليل لتمثل اجتماعي، يقول: "في  وكما يقول "موسكوفيتشي" في تقديمه لكتاب "كلودين هيرزليتش" المعنون بالصحة والمرض: 

اتجهت فيه السوسيولوجيا الفرنسية نحو دراسة الدين والتربية واألسرة والعمل، اعتقادا منها أن ظواهر الجسد والمرض الوقت الذي 

والصحة ال تستحق أن تكون موضوعا للسوسيولوجيا، ألنها ظواهر توجد خارج االجتماعي وتستعصي على التحليل 

  .9السوسيولوجي"

السوسيولوجية في بسط أرضية خصبة لمختلف الباحثين المهتمين بدراسة الظاهرة المرضية، ساهمت مختلف هذه التنظيرات   

لَل ه.  االجتماعيباعتبارهم أطباء المجتمع الذين يعملون على تشريح الجسد  رض باعتباره موضوعا وحالة إنسانية فالموتفكيك ع 

االستقرار واألمن تارة، وباالضطراب واالعتالل تارة أخرى، ت تكوينه الفيزيولوجي، الذي تطبع بوصاحبتالزم الفرد من والدته 

.لعدة مسببات توالت بين انتكاسات الحروب وأخطار األوبئة الفتاكة والكوارث البيئية والمجاعات  

إن أبرز تحدٍّ صار يؤرق البشرية اليوم ويهدد مصيرها هو تفشي جائحة كورونا بين أقطار العالم، هذا اإلشكال الذي دفع بجل   

، دفع بهم إلى االجتماعيينالفاعلين على اختالف تخصصاتهم ومناحيهم العلمية، خصيصا منهم بعض السوسيولوجيين و الباحثين 

له انطالقا من المالحظة والرصد  االجتماعيةدات هذا الوباء، وكذا تأثيره على مستوى التمثالت المساهمة في الرصد الدقيق لمستج

الدقيقين لما يجري داخل مختبر المجتمع، ووضع استفسارات واستشكاالت مرتبطة بإعادة أدوار الفاعلين في سياق هذه التطورات، 

.الوضع الطارئ وموضعة العديد من األسئلة والمفاهيم والرهانات حيال هذا  

الالمسؤول والتهور المشحوذ عاطفيا دون  االندفاعإن تدبير أزمة كورونا من قبل األفراد لفتها سلوكات وردود أفعال حدت صوب   

تعقل ورزانة في التعاطي مع هذا الوضع، فصار هذا الشخص الذي دخل غمار تجربة حياتية جديدة وواقعا مستجدا تفرضه سياقات 

هذا النمط المعيشي الذي  وصارتجربة اجتماعية عمومية تلزمه إلى جانب باقي األشخاص بلزوم البيت،  يعيش" "الحجر الصحي

سالمة الفرد. إن تدبير الحجر الصحي كإجراء وقائي مؤسسي يرمي ووخيمة على صحة  ومخلفات يدرأ عنه ما أمكن من تداعيات

لماني المعاصر "أولريش بيك"، ويهدف من خالله إلبرام عقد أسماه بأهدافه نحو ضمان "تأمين جمعي" بلغة السوسيولوجي األ

"عقد المخاطرة" الذي يؤمن له مناعة مضادة تقوي فرص قدرته على التحكم في التهديدات التي قد تواجهه وتهدده داخل مجتمع 

. 10المخاطرة  

 

 

 

                                                           

1 Hérzlich Claudine, santé et maladie analyse d’une représentation sociale, EHESS,Paris 2005p.0 

 .1122عراين، املكتبة الشرقية، ط إهلام الش-أولريش بيك، جمتمع املخاطرة، ترمجة: جورج كثورة   11
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 المحور الثاني: تفاعل األفراد مع الخطاب المؤسسي حول الوباء

خانة التصنيف ضمن الجوائح  91مع ازدياد تفاقم سوء األحوال العالمية بخصوص تفشي وباء كورونا ودخول فيروس كوفيد   

الوبائية التي يتسع نطاق انتشارها الحدود الدولية ويعصف بأعداد هائلة من الوفيات والضحايا حسب تقارير منظمة الصحة 

خطاب مؤسسي توجسي من قبل جل المؤسسات الحكومية والرئاسية تطرح  نشر-هاجلإن لم نقل -العالمية، قررت معظم البلدان 

وتدعو لضرورة التقيد بجل إجراءات السالمة والتباعد والحذر المنصوص عليها. فانتشرت بنود  ،حجم الكارثة وانتشار خسائرها

وقرارات بسن تدابير  كذلك يين والعسكريينهذه الخطابات المؤسسية عبر مختلف المؤسسات الرسمية مع فاعليها السياسيين واألمن

جل الطقوس والشعائر الدينية التي  ، وتأجيلاستثنائية، تنوعت بين حظر الطيران الدولي ومنع التجوال وعزل مناطق آهلة بكاملها

.تستدعي تكتالت بشرية، مرورا بإعالن حاالت الطوارئ وقرار الحجر الصحي على كافة المواطنين  

التي استدعت ضرورة إبراز  ،األفعال وطرق االستقبال لهذه المعطيات وأساليب مقاومة األفراد لهذه البيئة الجديدةاختلفت ردود 

. وهو ما جعل هؤالء الفاعلين يستدمجون أفعالهم من لدن المواطنين والتأقلم مع مقتضياته االجتماعيأشكال جديدة من التكيف 

صحية  وهفوات وأجرأته على النحو المطلوب تفاديا لتجاوزات ،"التباعد االجتماعي" االجتماعية في وضع معالم مفهوم جديد هو

إبراز "وعي وبائي جديد" يجعل من اآلخر مسؤوال عن السالمة الشخصية ويكون بذاته مسؤوال عن سالمة اآلخرين، كذا أعمق. و

.في عالقة محورية ثنائية لتحديد حجم الوحدة والمصير المشترك  

ياسة العزل قد تحمل ردود فعل معارضة عليها من البعض كما قد تكون محط ترحيب وقبول للبعض اآلخر. فقرار لكن فرض س  

من شلة أفراد ارتأوا  االنفالتاتبعض  تجلى في والتذمر االرتياحالمكوث في البيت ال طالما أبرز لنا أشكاال جديدة من السخط وعدم 

تكبيلية وتعجيزية تحصر الفرد داخل نطاق ضيق معزول. ولعل ما نطلع عليه من حملة إلى أن هذه اإلجراءات بمثابة قوانين 

اعتقاالت واسعة وجوالت تمشيطية من طرف السلطات العمومية في حق متجاوزي هذه القرارات خير مثال، فقد بلغ عدد خارقي 

ألف منهم قضائيا  51مت مالحقة أكثر من ألف مخالف، فيما ت 23أبريل إلى أكثر من  55 لحدود يومحالة الطوارئ بالمغرب 

.المغربية ئاسة النيابة العامةرحسب تقرير   

إن ما يصعب على الناس اجتماعيا هو تعليق القواعد المعتادة التي هي معالم حياتهم اليومية، تعليق اللحظات التي تؤطر حياتهم؛   

لتمارين البدنية، مشاهدة مباراة كرة القدم، فلم يعد الوقت إيقاعيا الدراسة، العمل، المسجد، المقهى، زيارة األقارب واألصدقاء، ا

تتشابه األيام بالنسبة لألغلبية، واألسابيع أيضا، ال بداية لها وال نهاية، ويبقى األصعب تبني معتقدات جديدة وسلوكيات جديدة في 

من الناس هو أن  والتعميم، غير أن ما طلب ارواالنتشوقت وجيز، ونحن نعلم أن المعتقدات تستغرق وقتا للقبول، لالستيعاب 

.11يعتقدوا فوريا ويمتثلوا للتعليمات الرسمية   

كما قد تتسبب شروط أخرى في انتهاك هذه القوانين الصادرة والمرتبطة بتحصيل العيش الكريم لبعض األفراد الذين عانوا   

لبحث عن لقمة العيش وتحصيل مدخول يومي،اقتصاديا ومعيشيا جراء هذه األزمة، مما استدعاهم نحو الخروج ل  

                                                           

 .0101أبريل  10، االلكرتوين حسن رشيق، "كيف تغري جائحة كورونا منط احلياة وعادات املغاربة؟"، حاوره حممد تركي الربيعو، موقع قنطرة  11
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وهو الشيء الذي تسبب في اصطدامات مع رجال األمن والسلطات التي لم تسعى سوى لتنفيذ األوامر الممالة دون احتساب أو   

دون أن نغفل من جانب مقابل طبيعة البيئة السكنية التي يعيش فيها المواطن المغربي،  .اكتراث لظروف عيش الطبقة المسحوقة

ودورها في تعزيز قدرة اإلنسان على حماية نفسه في ظروف آمنة ومناسبة، وبالتالي حماية المجتمع، أم إنها على العكس من ذلك 

تدفع بشكل خاص األشخاص األكثر هشاشة إلى تجرده من القدرة على العيش بشكل أفضل في ظل سكن غير الئق وهش، و

وضعيات درامية وتتسبب لهم في المرض النفسي واالجتماعي، بل وفي ضعف المناعة العضوية، مما يجعلهم عرضة لإلصابة 

.12باألمراض العضوية حتى قبل أي إصابة بفيروس كورونا... بيئة سكنية طاردة وليست جاذبة   

ل الملتزمين بقرار الحجر الصحي إجازة إجبارية دفعتهم نحو إبداع أشكال مقاوماتية جديدة، تكسر أما من جهة أخرى، فقد اتخذ ج  

 االتصالفتراضي من مزايا تسهل االالعالم  هحاجز القلق والخوف والروتين الدوري من خالل نسج عالقات تواصلية عبر ما يتيح

نستجرام" وغيرها...، انطالقا االمن قبيل تطبيقات "الفايسبوك" و "مختلف مواقع التواصل االجتماعي  استعمال والربط، عن طريق

مما تتيحه من مميزات وتقنيات "المباشر" أو "الاليف"، قس على ذلك بعض األنشطة التي رفهت على هذا الماكث في بيته نفسيته 

نج". إضافة إلى ذلك، فقرار الحجر أو ما بات يعرف بين أواسط مرتادي هذه المواقع ب"التشال ،من خالل دخول غمار التحديات

الصحي جعل من البعض يعيد تصوره عن المجال العام وما يحيط به، مثال من خالل اإلقدام على ارتياد أسطح المنازل والعمارات 

.السكنية، التي صارت تتيح له إمكانية الترويح بمزاولة بعض األنشطة الرياضية والحركية  

 

كورونا، فرصة إعادة تالحم الرابط االجتماعي أم نحو تفككهالمحور الثالث: جائحة   

استطاع انتشار فيروس كورونا في أرجاء المعمور أن يدفعنا نحو إعادة التساؤل في طرح الكثير من المفاهيم خصوصا    

، ال االجتماعيى البناء السوسيولوجية منها، وإعادة موضعتها على مخبر التمحيص والفحص العلميين واختبار تداعياتها ووقعها عل

سيما بالوقوف على مدى تفعيل أدوارها وكشف بعض آليات اشتغالها، المساعدة على خلق تالحم وانسجام للكتلة اإلنسانية أو مدى 

.غيابها ونحوها اتجاه التفكك والتشظي والفردنة  

اليوم، باعتباره  االجتماعيينمن جل الباحثين الذي صار ديدن الدراسة  االجتماعيمن جملة هذه المفاهيم، نجد مفهوم الرابط   

مفهوما صار يطرح قوته التنظيرية وأفقه االستشكالي بشدة في سياق مستجدات اليوم، وبكونه أيضا عامال ومحددا اجتماعيا يعيد 

.بناء نمط حياة األفراد ويضفي عليها طابعا يحمل معنى وغائية  

                                                           

 .0101أبريل  01د.فوزي بوخريص، اهلشاشة االجتماعية تساهم يف خرق "الطوارئ الصحية"، حاوره: حممد الراجي، جريدة هسربيس االلكرتونية،   10

https://www.hespress.com/interviews/468610.html?fbclid=IwAR183xcyu0Lxu1S99Ovg3Y9rC8uYA
rIX85MgFtq9S64Yepz1G9mv9O4mji0 
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. فعندما نعرف 13ة تشد عناصر المجتمع بعضه بعضا، وقوة تخلق الحالة الجمعيةعلى أنه قو االجتماعييمكن تعريف الرابط    

عالقات تاريخي. وعند وقوفنا على الحديث عن تفككه فنحن نميل نحو نهاية  إنه نظامداخل التاريخ نقول  االجتماعيالرابط 

الصالحية التاريخية للعالقات وبداية الحاجة إلى نظام عالقات جديد. واللحظة الراهنة اليوم في سياق تفشي وباء كورونا ستدفعنا 

حول  االجتماعيلسؤال بعد تفكيك تعريف الرابط . إن ا14االجتماعينحو طرح نقاش يقف على المبادئ التي يتركز عليها الرابط 

التي تقوم على نمط  االجتماعيةيحيلنا بالتالي على كشف العديد من تمظهرات األفراد من خالل سلوكياتهم  ،ورود تفككه من تماسكه

قوس االحتفالية التي تالزم ثقافي يعزز التقارب والتودد وكسب الثقة؛ من إلقاء التحايا والعناق وتبادل األحضان والقبل، وكذا الط

. كل هذه التفاعالت والمعاني ستدفع األفراد نحو إعادة ترتيبها وفق ما تقتضيه مصلحة الفرد  مراسيم الضيافة والزواج وغيرها...

 الصحية بالدرجة األولى، وستخضع إلعادة تشكيل تفتح زوايا نقدية عن رؤاها وخلخلتها في سياق واقع جديد صار يطبعه الخوف

.والخطر داخل "مجتمع المخاطرة" بتعبير السوسيولوجي أولريش بيك  

لن ينكر جاحد أن تفشي هذا الفيروس المستعصي قد فتح التسارع نحو تكاثف الجهود ل لَمِّ بنيان المجتمع الوحدوي ورصه ليقف   

وانبرى لتبني سلوكات تعزز مفهوم ضد كل العواصف التي صارت تهدده وتذهب بسداه من جوائح مرضية وأزمات بيئية وطبيعية، 

المجتمع المتضامن )توزيع المؤن والمواد الغذائية، حمالت طبية، مساعدات خيرية...( الذي ما فتئ يكشف تقهقر بنياته وظروفه 

ليوم التكافل والتآزر قد صارت ا سلوكاتالمتعززة في إحياء  االجتماعيالرابط  إن لحمةت طائلة أزمات كهذه. نستطيع القول تح

.أساليب مقاومة ودفاع جماعية تصاغ داخل قالب مشترك ينصهر في تفعيلها جل الفاعلين  

إال أن هذه األساليب من المقاومة الجمعية لم تسلم أحيانا في المقابل من بعض التمردات والخروج عن نطاقاته وسياجه الجمعي   

واحتكار المؤن وفتح السوق السوداء للمتاجرة السرية في بعض  الستغالل هذه الظرفية الحرجة؛ من تكريس للزيادة في األسعار

...(.متزايدا عليها )كمامات، معقمات كحولية المنتجات الطبية التي تعرف إقباال  

من عدمه، في ظل هذه األوضاع المتذبذبة سيكون عاجال وسابقا  االجتماعيالمطلقة والدقيقة على إشكال تفكك الرابط  إن اإلجابة  

والثقافية هو صيرورة تتطلب زمنا معينا لجملة التأثيرات والتغيرات التي  واالجتماعية. إن هذا الرابط في تحوالته القيمية ألوانه

.15تطاله  

المتسرع في التنظير لهذه الظواهر  االنخراطما يلف الباحث السوسيولوجي في هذا الميدان هو التوجس وإقامة حذر علمي تجاه   

ات الجذرية التي تغير نمط سير المجتمع المألوف نحو الشاذ.والتغير االجتماعية  

                                                           

 اجملاالت القروية والتنمية" جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل مبدينة فاس د.مجال فزة، مداخلة خالل ندوة رقمية منظمة من طرف طلبة ماسرت "سوسيولوجيا  10
يسبوك بالصفحة الرمسية للماسرت. عنوان املداخلة: "هل ستساهم كورونا يف تفكيك الرابط االجتماعي أم يف زيادة رب على موقع التواصل االجتماعي فباملغ

 ، املغرب.0101حلمته؟ "، فاتح أبريل 

 .ع السابقنفس املرج    17

 مبدينة فاس هللد.عياد أبالل، مداخلة خالل ندوة رقمية منظمة من طرف طلبة ماسرت "سوسيولوجيا اجملاالت القروية والتنمية" جبامعة سيدي حممد بن عبد ا  11
ماعي أم يف زيادة تفكيك الرابط االجت يسبوك بالصفحة الرمسية للماسرت. عنوان املداخلة: "هل ستساهم كورونا يفرب على موقع التواصل االجتماعي فباملغ

 ، املغرب.0101حلمته؟ "، فاتح أبريل 
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ويضع من ناحية أخرى مفصال تباعديا بينه وبين الحدث حتى التحكم والتمكن في معالجته وتجميع كافة المعطيات الميدانية   

.شفافية ومصداقية أكثروالنظرية عليه، والتي تجعل تأسيس متنه التحليلي العلمي يخضع لمعايير الكتابة السوسيولوجية ول  

وبالتالي تبقى مسألة تدخل الباحثين االجتماعيين في إسهاماتهم مجرد رشات وشذرات استطالعية تكفي األفراد لتملك أمن   

 واستقرار اجتماعيين يضمن لهم سبال للصمود أمام واقعهم المتغير.

 

   إشكاالت إعادة البناء العالمي الجديد في سياق تفشي وباء كورونا المحور الرابع: موضعة

جعلها تتخبط في جملة من وأن يزحزح موازين القوى العالمية  ، منلقد استطاع تفشي وباء كورونا بما ال يدع مجاال للشك للجميع   

 ينبني طوته نحو إعادة تشكيل بناء عالمي جديدمن فرض س تسارع انتشار الوباء ، وتمكنالصحية واألمنية االختالالت والتجاوزات

وفق ما تقتضيه تحقيق مصالح البلدان الذاتية لكل بلد، ووفق ما يضمن شروط تحصينها ووقوفها ضد هذا الوباء. لقد ساهم الوباء من 

الل تداعياته على االقتصاد الدولي ومساهمته الملحوظة في تراجع بظيرخي  أن ،زوايا متباينة اقتصاديا منها على الخصوص

أسواق األسهم والبورصات المالية، وما ساهم جليا كمثال في نشوب حرب النفط بين السعودية وروسيا. كلها مسببات جعلت منطق 

لتداعيات وأخرى فتحت العوالم نحو . هذه ا9151السوق يعيش حالة تأزم واختناق لم يتجرع مرارتها منذ األزمة االقتصادية عام 

    إعادة تقييم الوضع السياسي واألمني للبلدان، وفتحت أسئلة متعلقة بالتنسيق المحلي لها للتحكم ولو بشكل نسبي في انتشار الفيروس. 

األزمة، وما صاحبه  ولخير دليل على هذه االستباقات ما يجري في القارة العجوز من حاالت االرتباك والفوضى والتلخبط في تدبير

عض البلدان التي كانت في األمس أنموذجا يحتذى به في الوحدة والتكامل. هي حالة احباط وخيبة أصابت لبمن انغالق وانكماش 

تكتل االتحاد األوروبي تجاه عدم نجاعة اإلجراءات الالزمة لتغطية الخسائر الكبيرة التي أصابت بعض البلدان األوروبية خاصة 

وهذه المحصالت هي ما عمق هوة االنشطار في هذه الظرفية الحساسة والحرجة على مستوى العالقات الديبلوماسية  إيطاليا.

األوروبية، وجعلت بعض البلدان تسرع لنهج "سياسة األبواب الموصدة" والتقوقع المحلي وضمان مناعة داخلية. ولعل أحداثا 

عندما تم رصد حمولة مساعدات طبية في  ؛اني في التعامل مع خطر الجائحةبرزت علينا في اآلونة األخيرة تكرس الوضع األن

المحيط البحري لدولة التشيك كانت قادمة من الصين ومتجهة نحو إيطاليا. وفي واقعة أخرى عندما رفضت ألمانيا مناشدة من 

خفيف من الضربة االقتصادية الناجمة، إيطاليا األكثر تضررا بالوباء من أجل اقتراض جماعي من خالل "سندات كورونا" قصد الت

. كل هذه العراقيل ذهبت 16وهو ما دفع بصحيفة "ال ريبوبليكا" اإليطالية إلى عنونة صفحتها الرئيسية بعنوان "أوروبا قبيحة"

تحاد، دفع األوروبي عن بالدهم المنضوية تحت لواء الدول األعضاء في اال االتحاديطاليين بردهم الشديد عن تخلي تكتل اإلببعض 

األوروبي وهم يرددون عبارة: "نحن سننقذ أنفسنا". االتحادبهم للتعبير عن استياءهم وامتعاضهم البليغ بحرق علم   

                                                           

  0101أبريل  1"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أوروبا يف مواجهة كورونا.. التكاتف والتضامن أم التفكُّك واهنيار املنظومة؟"  12

https://www.ecssr.ae/reports_analysis/والتض-التكاتف-كورونا-مواجهة-يف-أوروبا/ 
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لعل هذه التضاربات والنزاعات بشأن ضمان المصلحة والمصير توحي لنا مقدار تعميق جراح الوحدة األوروبية والنزوع نحو    

دا في دخارج سرب هذا االتحاد المزعوم مصدر ثقة وعون من قبيل دول روسيا والصين اللتان لم تترفكاكها، لتصير الدول البعيدة 

اإليطالية.تلبية نداء اإلنسانية، بإرسال طائرات إغاثة صينية وشاحنات روسية تحمل مساعدات طبية تجوب األراضي   

فتح معالم االقتداء واالستنان  ،ان الغربية منها خصيصاكورونا في أغلب البلد فيروس إن هذا الشرخ الذي أحدثته نتائج تفشي  

 عرف تنامي وعي األرجاءفي تعامله مع الجائحة. هذا البلد الذي كان بؤرة انتشار الفيروس نحو مختلف  الناجح بالمثال الصيني

ت الرسمية للبالد ضبطا وبضرورة جمع اللحمة والتواطد بين فعاليات البلد، وفرضت المؤسسا ،بخطورة فتك الفيروس واستشعار

اجتماعيا محكما، وضربت للعالم أرفع أمثلة تضامن الجهود بين مكونات المجتمع الصيني، تحت توصيات رئيسه الصيني الذي 

لتأكيده أمام منظمات الحزب الشيوعي على ضرورة  "شي جين بينغ"انتصر لتآزر شعبه في التصدي لألزمة، وهو ما دفع بالرئيس 

إشادة  في األخير االعتماد وبقوة على وعي الشعب وتضامنه باعتباره رهان الخروج من نفق هذه الجائحة، وهذا ما أكسب الصين

 وتنويها من منظمة الصحة العالمية.

 

 خاتمة: 

ختالف توجهاتها السياسية واالقتصادية، وعلى تباين سلم تصنيف لقد ساهم تعرض اإلنسانية جمعاء لطائلة ضرر الوباء على ا   

نموها بين دول العالم الثالث واألول، وعلى اختالف أجناسها وأعراقها وثقافتها أيضا، من أن توحد ردود األفعال تجاه مكافحة 

القلق من مآالت وتطورات الصحة انتشار الفيروس، هذه الجائحة التي استطاعت أن تجمع البشرية في قالب شعوري موحد، يلفه 

 العالمية، وجعل هذا الفرد الذي يواجه مصيره يعيش داخل دوامة تيه يطبعها الالمعنى والالمكان حسب تصور "آالن تورين".

بتعدد أوجهه االنهيار يدفعنا نحو استشعار المنزلق الذي قد يؤدي بالعالم نحو  هذا االمتحانإن الدرس المستقى اليوم من    

في حاجة ملحة أكثر من أي  نا اليومفي ظل عالم معولم فرض عزلة اجتماعية وفردنة ألنماط وسلوك الحياة العامة. إن ،تمظهراتهو

وقت مضى إلى تكاثف الرؤية المستقبلية لمصير اإلنسانية وتوحيد سبل العيش المشترك، وندرأ بذلك كل مظاهر التفرد واألنا 

بمأمن وسالم. الرهانا المصلحية حتى تجتاز البشرية هذ  

 

 نتائج الدراسة:

   بعد هذه الورقة البحثية، يمكننا أن نجمل نتائجها في:   

اعتبار الظاهرة المرضية حالة اجتماعية تحل بالجسد االجتماعي، وتغير من دينامية اشتغاله من وضع لوضع. *   

صعوبة تقبل األفراد وعدم استجابتهم المطلقة للخطاب المؤسسي الذي الزم سياق تفشي الوباء، الشيء الذي خلف تجاوزات  *

وحاالت تمردية أحيانا من المواطنين على األوضاع االحترازية التي سعت للحد من انتشار الفيروس، العتبارات عديدة اجتماعية 

 منها واقتصادية... .

ابط االجتماعي في أزمة كورونا صاحبه ترابط وتعزيز، األمر الذي دفع نحو تمتين أواصره بين جل الفاعلين لمواجهة اختبار الر *

 هذا الخطر الوبائي.
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دخول البناء العالمي اليوم مرحلة جديدة من االختالل على مستوى توازن القوى، وسير معظم البلدان نحو االنكفاء الداخلي على  * 

لدولية ذات االهتمام المشترك.حساب القضايا ا  

 

 توصيات ومقترحات:

   بناء على ما توصلنا إليه في دراستنا من نتائج، نوصي بما يلي:   

محاولة اإليالء بالجانب الدراسي االجتماعي للظاهرة المرضية "وباء كورونا نموذجا" بدل االكتفاء بالمقاربة الباثولوجية في  *

 دراسة الظاهرة.

اإللحاح على ضرورة استجابة األفراد للتدابير الوقائية )الحجر الصحي(، وانخراطهم في االسهام من رفع منسوب الوعي  *

 الجمعي تجاه خطورة المرض ومخلفاته.

ة، ضرورة مراعاة الفوارق الطبقية االجتماعية واالقتصادية، والوقوف على مخلفات الجائحة التي أصابت الفئة المهمشة والفقير *

 والتعجيل باستفادة الجميع من الدعم المالي المخصص لهم دون استثناء.

التأكيد على ترك الصراعات المصلحية من المجتمع العالمي، وضرورته للسعي نحو بصم تناسق واتحاد كونين بين الدول، يسير  *

 بالجميع نحو تجاوز الجائحة.
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دور التكافل االجتماعي في تفعيل القيم األخالقية في المجتمعات اإلسالمية وترسيخها وال سيما قيم 

 والرحمة(واإلخاء والكرم والمساواة  )التعاون

 

 خالد إبراهيم الدغيم د/: إعداد

 تركيا –مدرس في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم 

05366717556  

Email: Khaled.dughim@izu.edu.tr  

 

/ عبد الكريم مصطفى جاموسد  

 دكتوراه في الفقه وأصوله

تركيا ول،اسطنبجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية  كلية العلوم اإلسالمية والعربية، أستاذ مساعد في  

Email: ajamous@fsm.edu.tr 

 

 ملخص البحث

 :وصحبه وسلم وبعد وعلى آلهسيدنا رسول هللا  والصالة والسالم علىالحمد هلل ، بسم هللا الرحمن الرحيم

بّد من  الوالثقافية والدينية نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء العالم اإلسالمي على جميع األصعدة االقتصادية 

القيم األخالقية التي تقوي  وتعالى إلحياءهللا سبحانه  وهو تعاليمصحوة نعود فيها إلى المعين األول الذي ال ينضب 

 ومن هذههللا تعالى في اآلخرة  والفوز برضاالحياة الدنيا  والرخاء فيالسعادة  وتحقق ألفرادهروابط المجتمع 

في تفعيل القيم األخالقية في المجتمعات اإلسالمية وترسيخها وال سيما قيم  قهوأثر تطبياألساليب التكافل االجتماعي 

 والرحمة(واإلخاء والكرم والمساواة  )التعاون

في الفصل األول تناولت تعريف التكافل االجتماعي في اإلسالم وأسسه  وثالثة فصول:فقسمت البحث إلى مقدمة 

 . ووسائله ومستحقيه وأثر تعطيله في حياة الناس

وفي الفصل الثاني تحدثت عن مفهوم القيم اإلسالمية ومصادرها وأهميتها في حياة المجتمعات البشرية على مستوى 

وفي الفصل الثالث دور التكافل االجتماعي في تفعيل القيم األخالقية التربوية  المجتمع،الفرد وعلى مستوى 

قيمة اإلخاء والتعاون والكرم والمساواة والقناعة ودور  واالجتماعية وترسيخها في المجتمعات اإلسالمية وال سيما

 خاصة.العصر  وفي هذاتفعيل هذه القيم في رخاء المجتمع وسعادته 

 ثم نتائج البحث والخاتمة والتوصيات ومصادر البحث ومراجعه

 التكافل االجتماعي، القيم األخالقية الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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The role of social solidarity in activating and consolidating moral values in Muslim 

societies, especially the values of (cooperation, fraternity, generosity, equality and 
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Abstract:  

Research Objectives: 

 Revealing the great role in the application of Islamic law and its economic approach in 

activating and consolidating the high moral values ordered by Islam and urging it 

through social solidarity and its means. 

 

Research Problem: 

Does social solidarity and the application of its means in Muslim societies lead to the 

activation and consolidation of moral values such as (cooperation, fraternity, generosity, 

equality and mercy and so on?) 

Research Importance: 

In view of the circumstances in the Islamic world, the great changes taking place at the 

level of the economy and the difficulty of living, it is necessary to return to the proper 

divine approach that guarantees people happiness and prosperity in the world and 

survival in the hereafter, 
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 which is the application of Islamic law through social solidarity and cooperation on 

righteousness and piety, which establishes authentic values such as to give, giving and 

cooperation and eliminating the phenomenon of poverty in Muslim society. 

Research Method:  

Descriptive analytical approach and historical approach. 

I divided the research into three chapters: 

the definition of social solidarity in Islam and its  , we talk aboutIn the first chapter

foundations, means and merits and the impact of its disruption on people's lives. 

, I talked about the concept of Islamic values and their sources and In the second chapter

their importance in the life of human societies at the individual and community levels, 

and then about social values. 

, we talk about the role of social solidarity in activating educational In the third chapter

and social moral values and entrenching them in Islamic societies, especially the value 

of fraternity, cooperation, generosity, equality, social responsibility, conviction, mercy, 

and the role of activating these values in the prosperity and happiness of society, 

especially in this age. 

Then search results, conclusion, recommendations, research sources and references. 

Key words: Social Solidarity, Moral Values. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

عميم، فلك الحمد والشكر  قويم، وبفضلك ننجز كل خير   كريم، وبنورك نستقبل كل سبيل   باسمك اللهم، نفتتح كل عمل  

 :وبعد،  عليه وسلم وإخوانه األنبياء أفضل الصالة والتسليم، وعلى سيدنا محمد صلى هللااً وآخر أوالً 

البشير بقيدر ميا  لقد جاء اإلسالم باعتباره خاتم األديان، بمنهج كامل للحياة، يهتم بالجانب المادي والمعيشيي فيي حيياة 

يس بيالخبز وحيده يحييا لي لجانب بدون آخر، فإذا كان حقاً . وذلك ألنه ال قوام والقيمي ي والعقيديبالجانب الروح يعنى

 بدون الخبز ال يستطيع أن يحيا اإلنسان. اإلنسان، فإنه أيضاً 

، ويحير  عليى المسياواة توكييداً  معنىوهكذا يتبع اإلسالم كل ناحية من حياة اإلنسان الوجدانية واالجتماعية، ليؤكد 

بيت وال مرکز، كما يرييدها أبعيد مين ب ال محدودة بعنصر وال قبيلة وال ، ويريدها إنسانية كاملةشديداً  وجودها حرصاً 

 !عنده المذاهب المادية ، مما وقفت  دائرة االقتصاديات وحدها

ميين قبقيات عييدة، تتفيياوت وتتميايز فييي حيييازة الثيروة. ولكيين الشييار   ياقتضيت حكميية هللا تعيالى أن يتكييون هييذا المجتميع اإلنسييانو

 والزمياً  معلومياً  العدالة والمساواة في ظل اإلسالم، فجعل للفقيراء حقياً تى يشعر جميع الناس ب، حاً هذا التفاوت ضابطلالحكيم وضع 

التكافل ـ)فيي أميوال األينيياء، وشيجع عليى اإلنفياذ والبيذل والعطياء، وأزکيع روح التعياون والتكياتف واإلخياء، وهيذا ميا يعيرف بيي

بيياألمن والعداليية والمسيياواة فييي ظييل  جميعيياً ده اإلسييالم ودعمييه لتحقيييق العداليية االجتماعييية، ولييينعم النيياس ، الييذي أّكيي(االجتميياعي

تفعيلها ألنها ثمرات لإليمان كالعيدل و المحبية وخ القيم األخالقية التي جاء اإلسالم لتوكيدها بتطبيق وسائل التكافل تترسّ ، واإلسالم

   .و التعاون و اإلحسان ....و ييرها

، خييذ بعييين االعتبييار واالهتمييام البييال  والتدكيييد عليييه دائميياً ميين المواضيييع المهميية التييي يجييب أن تؤاالجتميياعي فموضييو  التكافييل 

عين المسياواة سيعي حثييث بحثياً ، حييث يعييأ أكثير النياس بحرميان وشيقاء وفقير ميدقع، وهيم فيي زمن الصيعبوخاصة في هذا الي

 الزمان. والعدالة والسعادة التي ينشدها ابن آدم على مر  
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 : الفصل األول

 .سائله ومستحقيه وأثر تعطيله في حياة الناسواالجتماعي في اإلسالم وتعريف التكافل 

 :تعريف التكافل االجتماعي

 .(1) ويرعياه(ه : أعطياه إلييه ليكفليأكفل فالنياً المياله، وأنفق علي: ربّاه وكفل الرجل: ضمنه. وكفل الصغير)في اللغة: 

 ، (2) بدمرها(قام ضّمها زكريا إلى نفسه و أي) (،73)آل عمران: ( َوَكفَّلَهَا َزَكِريَّا) :قال تعالى

يََم(: )وقال تعالى فُُل َمر   .(7) ويربيها(أي يحضنها ): (44)آل عمران:  يُل قُوَن أَق اَلَمهُم  أَيُّهُم  يَك 

تبين أن معاني التكافل هي: إعالة اإلنسان آلخير والقييام بكيل ميا نمما سبق والحضانة تقتضي القيام بكل ما يلزمها. و 

 يلزمه ويحتاجه، وضمان معيشته.

سنة المصلحين والمفكرين، من خيالل أل تماعي( من العبارات التي درجت علىفي االصطالح: عبارة )التكافل االجو

 هم ودعوتهم المستمرة إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.تمنادا

، فهيو كفالية متبادلية، يتيداعى بهيا أفيراد اً عضهم بعضتكافل القوم، إذ كفل ب-والتكافل هو تفاعل على ما تدل عليه اللغة

 ة.المجتمع للتعاون والتكاتف من أجل تحقيق مصلحة، أو دفع مضرّ 

فيي مفهوميه العيام  التكافل االجتماعي في اإلسيالم)و والتكافل في اإلسالم شامل لكل مناحي الحياة المادية والمعنوية. 

لقييام  مادية، حيث الغذاء والكساء والسكن، مين كيل ميا هيو ضيروريالع حاجة األفراد، أو المجتم دّ س تصر علىال يق

ميات الفيرد األساسيية فيي الحيياة، مين حفيظ دينيه ونفسيه وماليه ونسيله الحياة في صورتها المادية، بل يتناول حفظ مقوّ 

 . (4) وعقله(

وتضيامنهم، وتكيافلهم، بييدافع ليذا يمكين القيول: بييدن التكافيل االجتمياعي هيو: تعيياون جمييع أفيراد المجتميع وتسيياندهم، 

األخوة والحب للخير في الدنيا، والثواب في اآلخرة، بما يستطيعونه وتسيمح بيه إمكانيياتهم وقيدراتهم، لتيوفير وتيدمين 

هم الظروف إلى استحقاذ المساعدة. قال تعالى: تجانب أو أكثر من احتياجات إخوانهم، أو مواقنيهم عامة، الذين ألجد

( َ بُُدوا هللاَّ بَيى َوال يَتَياَمى َوال َمَسياِكيِن َوال َجياِر ذِ َواع  َسيانًا َوبِيِذي ال قُر  ِرُكوا بِيِه َشيي وًا َوبِال َوالِيَدي ِن إِح  بَيى َوال َجياِر  َواَل تُش  ي ال قُر 

َ اَل يُِحبُّ  بِيِل َوَما َملََكت  أَي َمانُُكم  إِنَّ هللاَّ اِحِب بِال َجن ِب َواب ِن السَّ تَااًل فَُخوًرا( ال ُجنُِب َوالصَّ  .(73)النساء :  َمن  َكاَن ُمخ 

 :المستحقون الذين يشملهم نظام التكافل االجتماعي

ييرهميا، بعضهم البعض في المعاش واليرزذ و إن التفاوت في القدرات المادية والمعنوية بين الناس، سبب الحتياج 

َذ وهذا معلوم في قوله تعالى: ) َضهُم  فَو  نَا بَع  ِريًّا(َوَرفَع  ًضا ُسخ  ُضهُم  بَع  ض  َدَرَجات  لِيَتَِّخَذ بَع  ومين ( 72 الزخيرف:) بَع 

من أن يتكافل الناس فيما بينهم، مهما ساد العدل وعمت المساواة أرجاء المجتميع،  هذه الحقيقة وييرها يتبين أنه ال بدّ 

 ئق الحاجة عنهم.م ودفع ضواهبحيث يمنح األينياء منهم المحتاجين من فضول أموالهم لمواسات

ويمكن أن نشمل الذين يشيملهم التكافيل التطيوعي فيي اليذين ورد الينم علييهم فيي مصيارف بييت الميال، واليذين ليم  

 بدن نظام التكافل االجتماعي في اإلسالم يشمل:وينم عليهم من الفقراء 

                                                 

 .397،   2المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، إسطنبول، ج( 1)

   413،  1ج ،م1991معالم التنزيل في التفسير والتدويل، دار الفكر، بيروت،  :غويالب( 2)

   .431المرجع نفسه،  ( 7)

 .221  ، م1993 ،2، مؤسسة الرسالة، بيروت، قهالحق ومدى سلطان الدولة في تقييد: فتحيالدريني،  (4)
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 الفقراء: وهم المحتاجون الذين ال يستطيعون العمل وال يجدونه.-1

 المرضى والفقراء بآن واحد.  المساكين: وهم-2

 ابن السبيل: وهو الغريب في أرض ليس له فيها مال وله في أرضه مال.-7

 األيتام: واليتيم هو: الذي فقد أباه ولم يبل  الحلم.-4

تحقييق حيد الكفايية مين العييأ ألي والعجيز :هيو عيدم اسيتطاعة الكسيب و العجزة من الشيوخ وأصحاب العاهيات:-5

لسن، أو لعاهة خلقية، أو حادثة وهي متعددة منها: المرض الميزمن، العميع، الصيم واليبكم، ضيعف سبب كالكبر في ا

 البصر، الصر  المستمر، شلل األقراف أو بعضها، قطعها بسبب الحوادث، العته.

 .(1)من ذوات العيال مع ضيق ذات اليد من األرامل والمطلقات، خاصة إذا كنّ  من ال عائل لهنّ -3

هم فال يعرفون، وتقع كفالتهم على بيت ميال المسيلمين، أو عليى المحسينين تهم الذين تركهم آباؤهم وأمهااللقطاء: و-3

 وأهل الخير من المسلمين.

ت بهم بعض الكوارث والمصائب، کالجفياف أو الفيضيانات، أو اليزالزل... إليخ. فيذهبت المنكوبون: وهم الذين ألمّ -9

 ء.  والعرابدرزاقهم، ومصادر کسبهم، وتركتهم للجو

المشييردون الالجوييون: وهييم ميين حيييل بييينهم وبييين ديييارهم وأمييوالهم، فدصييبحوا يعيشييون علييى مييا يقييدم لهييم ميين  -9

 مساعدات ومعونات.

وا وانحرفوا وضيلوا الطرييق نتيجية لظيروف قياهرة شذعاية الشواذ والمنحرفين في المجتمع: الذين معالجة و ر -1۱

 دة. مختلفة ومتعددة، قريبة كانت أو بعي

قالب المدارس والجامعات )المضطرون(: وهم الذين ال يملكون نفقة الحياة المدرسية أو الجامعية، وليس هنياك -11

يسياعدهم عليى تيدمين نفقياتهم، وذليك  من ينفق عليهم ويؤمن لهيم مسيتلزمات المدرسية أو الجامعية، وال يجيدون عميالً 

لطالب فيها، أو لعدم تحصييل العميل المناسيب، ويييره ممين ربما يكون بسبب قبيعة المرحلة الدراسية وضيق وقت ا

 .(2)حكمهم في

 

 :وسائل التكافل االجتماعي

لقد تتبع اإلسالم أساليب شتى فيي المجتميع، ليردم الهيوة بيين الغنيي والفقيير، ولتحقييق المسياواة والعدالية االجتماعيية، 

رة بعضهم لبعض بطرذ مختلفية يطليق عليهيا وسيائل وبالتالي الوصول إلى حقيقة األخوة والتكافل بين الناس، ومؤاز

 التكافل االجتماعي وهي:

 : الزكاة: أوالا 

أحييد أركييان اإلسييالم الخمسيية، وهييي ممييا علييم ميين الييدين بالضييرورة، وثبتييت فرضيييتها باآليييات القرآنييية الصييريحة 

عد جيل، وفرضت فيي السينة الثانيية ب عن سلف، و جيالً  المتكررة، وبالسنة النبوية المتواترة وبإجما  األمة كلها خلفاً 

 للهجرة على األرجح.

                                                 

 وما بعدها. 19،   م1997، 4سالم، جدة، ق، التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار الهللا ناصح عبد علوان، (1)

 وما بعدها. 4۱3 ، م1991، 1دار الجيل، بيروت، قيازي: األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي،  ،عناية (2)
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َكاةَ(قال تعالى: )  اَلةَ َوآتُوا الزَّ  كما جاء تدكيد وجوبها في كتاب هللا تعالى في مواضع كثييرة( 11البقرة: ) َوأَقِيُموا الصَّ

نتهيا فيي ديين هللا تعيالى، لى هللا عليه وسلم فيي المدينية فرضيية الزكياة، وبيين مكاد النبي صبصي  وأساليب شتى. وأكّ 

ب مين منعهيا بدحادييث كثييرة، وأسياليب مختلفية. ففيي ب في أدائها، ورهّ ا من األركان األساسية لهذا الدين، وريّ هوأن

ليه إال هللا، وأن بني اإلسيالم عليى خميس: شيهادة أن ال إ»حديث ابن عمر المشهور، يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 

. أعلين الرسيول صيلى هللا علييه (1)«قام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البييت وصيوم رمضيان، وإمحمداً عبده ورسوله

 وسلم في هذا الحديث وييره، أن أركان اإلسالم خمسة، بدأها بالشهادتين، وثناها بالصالة، وثلثها بالزكاة.

 بها، وال يرتكز إال عليها. فالزكاة في السنة كما هي في القرآن، ثالثة دعائم اإلسالم، التي ال يقوم بناؤه إال

 :تعريف الزكاة

 .لغة: النماء والزيادة 

 هلل في وقت وجوبه لطائفة مخصوصة. داً في أموال معينة، يخرج تعبّ  ر شرعاً : حق مقدّ شرعاً 

 : للزكاة حكم كثيرة منها:الحكمة من مشروعية الزكاة

 لعبادته سبحانه وتعالى. ه، تحقيقاً شكر هللا على نعمته باالستجابة ألمره تعالى، واالمتثال لشرع -1

يِهم  بِهَياين من رذيلة البخل ومين اإلثيم، قيال تعالى:)تطهر المزكّ  -2 يَوالِِهم  َصيَدقَةً تُطَه يُرهُم  َوتُيَزك  التوبية: ) (ُخيذ  ِمين  أَم 

1۱7.) 

صيلى هللا علييه وسيلم:  تنمية المال وزيادته وحفظه من اآلفات المهلكة، كالرياح واألمطار والبيرد والحرييق، قيال -7

 .(2)«ما نقصت صدقة من مال»

حاجته، فيكون ذلك سبب  حماية المجتمعات اإلسالمية من الفساد واإلجرام، حيث يجد الفقير في الزكاة ما يسدّ -4

 لمنع جرائم السرقة والنهب وييرها.

لتدليف القلوب  م، مما يكون سبباً مواساة الفقراء والمحتاجين وتقوية روابط األخوة بين المسلمين ينيهم وفقيره- 1

  ها.وتحابّ 

 شروط الزكاة هي:

 .وملك النصابفال تحب الزكاة على المملوك،  والحرية:: فال تصح الزكاة من كافر، اإلسالم

ه وجبت عليه الزكاة، ومن كان ماله دون النصاب لم تجيب علييه كَ والنصاب هو: مقدار من المال بينه الشار ، من ملَ 

ب الزكياة فيي الميال ييير وكاً لشخم معين ملكياً كيامالً، فيال تجيومعناه: أن يکون المال ممل تمام الملكنها الزكاة. وم

 ، وال تحب الزكاة في المال يير المملوك لشخم معين.كامالً  المملوك لشخم معين ملكاً 

ن مين هيذا الشيرق: الخيارج نة كاملة وجبت فيه الزكاة. ويتبييعلى المال س : والحول هو السنة، فإذا مرّ الحول مضيو

 من األرض، ونتاج بهيمة األنعام، وربح التجارة.

 

                                                 

(، 122، رقم )«بني اإلسالم على خمس»صحيح مسلم: كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: ( 1)

 م.199۱يروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ب

 

 (.3313صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم )( 2)
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 األموال التي تجب فيها الزكاة، أربعة وهي:

 هيمة األنعام: ب -1

وهي ثالثة: اإلبل والبقر والغنم، ويشترق لوجوب الزكاة فيها إضافة للشيروق العامية: أن تكيون بهيمية األنعيام سيائمة 

ا و ة لالسيتفادة مين ألبانهيوأن تكيون معيدّ كثر في الصحاري والغابات وال يعلفها صاحبها، أي راعية جميع الحول أو أ

 نسلها وليس للعمل عليها أو سقي أو ييره.

 أنصبة اإلبل ومقدار ما يجب في كل نصاب:-

هيذه فريضية الصيدقة التيي فرضيها رسيول هللا »عن أنس رضي هللا عنه أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنيه كتيب ليه 

صلى هللا عليه وسلم على المسلمين والتي أمر هللا بها رسوله... في أربع وعشرين من اإلبل فما دوهم مين الغينم، مين 

وثالثيين إليى  بنيت مخياض أنثيع، فيإذا بلغيت سيتاً  ففيهياوعشرين إلى خمس و ثالثين  خمساً  كل خمس شاة، فإذا بلغت

ربعين إلى سيتين ففيهيا حقية قروقية الجميل، فيإذا بلغيت واحيدة وأ مس وأربعين ففيها بنت لبون أنثع، فإذا بلغت ستاً خ

وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبيون، فيإذا بلغيت إحيدى وتسيعين  وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً 

إلى عشرين ومائة فيها حقتان قروقتا الجمل، فإذا زادت على عشيرين ومائية ففيي كيل أربعيين بنيت لبيون، وفيي كيل 

 (1)«هابحمسين حقة، و من لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء ر

لى هللا علييه وسيلم بعثيه إليى الييمن فيدمره أن النبي صيأنصبة البقر وما يجب فيها: عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  -

 .(2)«أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة أن يدخذ من كل ثالثين بقرة تبيعاً 

ي صيدقة الغينم، فيي سيائمتها إذا كانيت فيو»نصبة الغنم وما يجب فيها: جاء في حديث أنس رضي هللا عنيه السيابق أ -

ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة ين أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشر

 .(7) " ففيها ثالث، فإذا زادت علع ثالثمائة ففي كل مائة شاة

 وهو من األموال التي يجب فيها الزكاة وأنواعه ثالثة: الخارج من األرض: -2

 : الحبوب والثمار-أ

فالحبوب كالبر والشعير واألرز والثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق. ولوجوب الزكاة فيهيا ثالثية شيروق خاصية 

لييه وقييت وجييوب  وأن يكييون النصيياب مملوكيياً  إضييافة للشييروق العاميية وهييي: أن تكييون مييدخرة، وأن تكييون مكيليية، -

 الزكاة،

ابها خمسية أوسيق، والوسيق نصينصاب الحبوب والثمار: مقدار أفمن ملکه بعد وقت وجوبه لم تجب عليه الزكاة. أما 

، وبالمقياييس المعاصيرة حيوالي سيتمائة واثنيا عشير كيليو ييرام. ا  نبيويّ ، فيكون النصاب: ثالثمائة صياً ستون صاع

 .(4)«ليس في حب وال تمر صدقة حتى يبل  خمسة أوسق»النبي صلى هللا عليه وسلم: ودليله قول 

فيميا سييقي  %5فيميا سييقي بميياه األمطيار والعيييون، ويجيب نصيف العشيير أي   %1۱ومقيدار الزكياة فيهييا العشير أي 

 بمؤونة وكلفة كمياه البور.

                                                 

 (.1414صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم )( 1)

 (.323سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقرة، رقم )( 2)

 (.1414البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم )صحيح ( 7)

 (.2711صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم )( 4)
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   المعادن:-ب

وتحيب الزكياة فيي المعيدن إذا اسيتخرجه الشيخم وحيازه عنيده  باتياً هيو كيل متوليد فيي األرض مين ييير جنسيها ولييس ن :والمعدن

كبه وتصفيته، فإذا وجبت فيه الزكاة لزم إخراجها مباشرة، فال يشترق لذلك مضيي الحيول. ويجيب فييه بعد س بشرق أن يبل  نصاباً 

ربيع عشير قيمتيه إذا كيان ييير  ، ويجبكبه وتصفيته نصاباً أو فضة، وبل  المستخرج بعد س إذا كان ذهباً   %2.5 ربع عشره، أي 

 من الذهب أو الفضة. الذهب والفضة، كالجواهر والرصا  والملح ونحوها. إذا بلغت قيمة المستخرج بعد تصفيته نصاباً 

 :  الركاز-ج

 وهو ما وجد من دفن الجاهلية )كالبترول وييره(.

 يشترق له الحول، بل يخرجه فور وجوده لبيت ميال من أي نو  كان، وال كان أو كثيراً  قليالً  % 2۱ويجب في الركاز الخمس أي 

 المسلمين، ليصرف في المصالح كلها وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لمن وجده. 

 : الذهب والفضة -7

 . دينارعرفا منذ القدم ونصاب الذهب عشرون  نفيسانوهما معدنان 

(، فيكون النصاب 4.21بع يرامات وربع )والدينار: هو اسم العملة المتخذة من الذهب، ووزنه بالغرامات: أر

 ،  وال تحب الزكاة في أقل من هذا المقدار. اً ( يرام95بالغرامات خمسة وثمانين يراما )

  (1)«.ليس فيما دون خمس أواذ صدقة»و نصاب الفضة مائتا درهم، لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 س أواذ مائتي درهم، وهي نصاب.، فتكون الخمواألواذ جمع أوقية، واألوقية أربعون درهماً 

مين ثالثية يراميات، فيكيون  ، أي قريبياً 2.935والدرهم: اسم للعملية المتخيذة مين الفضية، ووزن اليدرهم بالغراميات 

 ./ يراماً 595/نصاب الفضة بالغرامات 

د النقيدين ، ويلحق بهما األوراذ النقديية إذا بلغيت نصياب أحي%2.5ومقدار الزكاة في الذهب والفضة هو ربع العشر 

 . وجبت فيها الزكاة

                                                 

 (.2711صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم ) (1)
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 :  التجارة عروض-4

وتشمل جميع أنوا  األموال يير النقود السيارات والمالبس واألقمشة و الحدييد والخشيب وييرهيا مميا أعيد للتجيارة. 

التجارة، وذلك بدن يقصد التكسب بها. ونصاب عروض التجارة معتبير بقيمتهيا،  بهاأن ينوي  ويشترق لوجوبها أيضاً 

 وجبت فيها الزكاة.  بلغت قيمتها نصاباً  فإذا

 بلغيت نصيابه أوالً بدن ينظر إلى قيمتها بالذهب وقيمتها بالفضية، فديهميا  تقوم باألقل من نصاب الذهب والفضة، وذلكو

 .% 2.5قومت به. ومقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة: ربع العشر من قيمتها أي

، ألن المييال قييد خراج زكيياة أموالهييا فييال يجييب علييى الشييركاء أن يخرجييوا شيييواً زكيياة األسييهم: إذا قامييت الشييركة بييإ -

أخرجييت زكاتييه وإن لييم تخييرج الشييركة الزكيياة وجييب علييى مييالكي األسييهم إخراجهييا، وفييي هييذا تفصيييل عنييد الفقهيياء 

 المحدثين.

عييد وليلتيه زكاة الفطر: هي الصيدقة المشيروعة فيي ختيام شيهر رمضيان، وهيي واجبية عليى كيل مسيلم مليك ييوم ال -

 عن قوته وقوت عياله.  من قعام زائداً  صاعاً 

 وشرعت لحكم عدة:

قعمية للمسياكين، يحصيل مين خليل ونقيم فيي الصييام، و لميا فهيي قهيرة للصيائم مين اللغيو والرفيث، وفيهيا جبرانياً 

والصيا  م. التكافل العظيمة فيي اإلسيال فرحتهم، وهي إحدى مظاهرسؤال يوم العيد، ويشاركوا الناس ليستغنوا عن ال

، وكتب في موضيو  األميوال التيي تحيب فيهيا الزكياة وأنصيبتها بشيكل تقريباً  من البر يساوي كيلوين وأربعين جراماً 

 .(1)مفصل الدكتور يوسف القرضاوي

 : مصارف الزكاة

َدقَاُت لِل فُقََراوهي ثمانية ذكرها هللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال تعالى )  ِء َوال َمَساِكيِن َوال َعاِملِيَن َعلَي هَا إِنََّما الصَّ

 ِ بِيِل فَِريَضةً ِمَن هللاَّ ِ َواب ِن السَّ قَاِب َوال َغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل هللاَّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َوال ُمَؤلَّفَِة قُلُوبُهُم  َوفِي الر   (.0۱)التوبة: ( َوهللاَّ

وخامسهم عتق  ،ملون في جمعها و توزيعها، ورابعهم المؤلفة قلوبهمأولهم الفقراء وثانيهم المساكين، وثالثهم العا

الرقاب، وسادسهم المدينون الذين لم تسدد ديونهم، وسابعهم في الجهاد أي الحرب اإلسالمية العادلة، والثامن 

في . ونرى أن مصارف الزكاة تعم كل نواحي الضعف المنقطع في أرض هللا ال مال له فيها ولو في أرضه ينياً 

 الخلل فيه ولنعرف كل واحد من هذه األصناف:  المجتمع لسدّ 

 الضعف أو التدمين على الضعيف. ، فدساس الزكاة سدوهو المحتاج الذي ال يستطيع العمل وال يجد عمالً  الفقير:-1

ثانييية وهييو المييريض الفقييير، ففيييه صييفتان ميين صييفات الحاجيية، أحييدهما الفقيير والثانييية المييرض، والصييفة ال المسكككين:-2

ن هذا يشير على وجوب إنشاء مصالح مين ميال الزكياة، ليعيالج ، وهي مداواته، وكدجديداً  توجب في مال الزكاة أمراً 

 فيها مرضى الفقراء.

ن جعل هؤالء في ضمن المستحقين يشير إليى وجيوب أن تكيون ون جمعها وتوزيعها، وإ: أي الذين يتولّ العاملون عليها -7

 منفصلة عن بقية الموارد األخرى.لها حصيلة قائمة بذاتها 

                                                 

 ما بعدها.و 121/ 1، م1993، 13مؤسسة الرسالة، بيروت، ق  ،: فقه الزكاةيوسف، القرضاوي (1)
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رهم فهم يعيانون مين ميال الزكياة، لكييال يكيون علييهم سَ ، وقد انقطعوا عن أُ قوم دخلوا في اإلسالم حديثاً  المؤلفة قلوبهم:-4

حيرج فييي إسيالمهم، وميينهم مين يسييلمون وقييومهم ال يزاليون علييى الشيرك، فيعطييون ميين الميال مييا يمكينهم ميين دعييوة 

 أقوامهم إليه.

، ويصرفه ولي األمر لشراء عبيد وإعتاقهم، ولمعاونية خراج الرقاب من الرذ إلى الحريةوهذا المصرف هو إل لعبيد:ا -5

الذين يتعاقدون مع مالك رقبتهم على أن يدفعوا إليهم ثمنهم في سبيل أن يتحرروا، فعلى الدولة أن تعينهم من ميال هللا 

 تعالى يفكون به رقابهم من الرذ.

ين هم وعجزوا عن سدادها، ولم يکن دينهم لسرف أو إتالف، بل كان الدّ نوهم المدينون الذين لزمتهم ديو: الغارمون-3

م كالذين يستدينون هأن يكون سداد ديون بعض المدينين، ولو مع قدرت األسباب يسويها الشر  والعقل، ويصح

قائفتين من الناس، فهؤالء تسد الدولة عنهم هذه الصلح بين لخدمة اجتماعية، مثل الذين تركبهم ديون بسبب تحملهم مغارم 

 ألعمال المروءة والخير. الديون تشجيعاً 

، ولكين يبيدأ وذلك فيميا يفضيل مين التكافيل االجتمياعي، واإلنفياذ فيي الجهياد يرتبيه وليي األمير بميا ييراه مناسيباً  الجهاد:-3

 .العطاء للفقراء أوالً 

ض ليس له فيها مال وله في أرضه مال، وعلى الدولة أن تقوم بسداد حاجاته في أر وهو الذي يكون يريباً  ابن السبيل: -9

 .(1)األمر ما أعطى إذا عاد على مالهوقد يعطى من يير استرداد وقد يعطي ويسترد ولي  ،حتى يعود إلى أهله

 :من وسائل التكافل االجتماعي في اإلسالم أيضاا 

 : طوعتال صدقةثانياا: 

، النتفا  عدد كبير من الفقيراء بهيالعدم ارتباقها بحيز زماني أو مكاني والتكافل،  سبلع وسيلة، وهي أوس ثانيوهي 

دورهيا الكبيير ا زال وسييبقى إن شياء هللا تعيالى ال فيي الماضيي، وميثير الفّعين لصيدقة التطيو  اليدور الكبيير واألوكا

الصييدقة الجارييية وقييد ورد  طييو وميين صييدقة الت ،والواسييع فييي مسيياعدة الفقييراء والمحتيياجين فييي المجتمييع اإلسييالمي

: إال مين صيدقة ثالثيةإذا مات اإلنسان انقطع عمليه إال مين » :متصدذ قوله صلى هللا عليه وسلمثرها على الذكرها وأ

حيل مشيكلة الفقيير و  عدا أنها تقوم بدور كبيير فيي وصدقة التط ،(2)«له علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو جارية، أو

 فإنها تساعد في إعادة توزيع المال في المجتمع اإلسالمي.والحاجة في المجتمع، 

 :الوقفثالثا: 

ييا »هللا عنه : قال عمر بن الخطاب رضي ما بنفعها على الموقوف عليهم، وأن منه تصدذ الوهو حبس أصل العين و

ت حبسيت أصيلها إن شور لم أصب ماالً قط هو أنفس عندي منه، فما تدمرني به؟ قال: بت أرضاً بخيرسول هللا : أصب

قال : فتصدذ بها عمير أنيه ال يبيا  أصيلها وال يبتيا  وال ييورث وال يوهيب، قيال : فتصيدذ عمير فيي وتصدقت بها، 

 .(7)«الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب وفي سبيل هللا وابن السبيل والضعيف

 

 

                                                 

  .9۱ – 99 ال ت ،  -ال قالتكافل االجتماعي في اإلسالم، : محمد، أبو زهرة( 1)

 (.471۱صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، رقم: )( 2)

 (.2373صحيح البخاري: كتاب الشروق، باب الشروق في الوقف، رقم )( 7)
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  :الوصيةرابعاا : 

فقيراء والمحتياجين وسيائر أعميال البير النافعية للمجتميع، بثلث ماله على األكثير، لل لقد أباح الشار  للمسلم أن يوصي

 .(1)«الثلث والثلث كثير: »لقوله صلى هللا عليه وسلم

َق يَربِيَن بِيال مَ وقال تعالى: )  ُت إِن  تَيَرَك َخي يًرا ال َوِصييَّةُ لِل َوالِيَدي ِن َواأل  ُروِف َحقًّيا عَ ُكتَِب َعلَي ُكم  إَِذا َحَضَر أََحيَدُكُم ال َميو  لَيى ع 

 .(19۱البقرة: ) ال ُمتَّقِيَن(

 :الهدية: خامساا 

ه بانتزا  األحقاد بين أفراد المجتميع، وقيد كيان رسيول وهي تسهم بشكل كبير في تقوية التكافل االجتماعي، وشد صفّ 

حتيى  بها وهناك سيبل أخيرى فتحهيا اإلسيالم ومهيدها ألتباعيهيقبل الهدية ويثيب عليها ويدمر  هللا صلى هللا عليه وسلم

 .(2)«تهادوا تحابوا» :لقوله صلى هللا عليه و سلم يتطوعوا لتحقيق التكافل االجتماعي

 :الهبة :سادساا 

وض والفرذ بيين الهبية والهديية، وهي تمليك بغير ع ،ما عوض أو يرض   وهي عطية تعطيها لغيرك يير ناظر إلى

ل الصدقة، أما الهدية فيراد بهما التقرب والتيودد إليى أن الهبة يتقرب بها الواهب إلى هللا سبحانه وتعالى، فهي من قبي

 المهدى إليه.

 :النذور :سابعاا 

يستعمل كثير من المسلمين النذر وسيلة لإلنفاذ في سبيل هللا تعالى والصدقة، وقد مدح هللا أولوك الذين يوفون 

ًما َكانَ بنذورهم، يقول هللا تعالى: ) ِر َويََخافُوَن يَو  تَِطيًرا(  يُوفُوَن بِالنَّذ  هُ ُمس  ومن نذر نذرة مباحة  (.3 اإلنسان:)َشرُّ

( )الحجوجب عليه الوفاء لقوله تعالى: )  .(9: َول يُوفُوا نُُذوَرهُم 

 :الكفارات :ثامناا 

() في الصيام: قال تعالى ِكين  يَةٌ قََعاُم ِمس  )فََمن  الظهار:  وقال تعالى في كفارة (،194: )البقرة َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِد 

ِكينًا تَِطع  فَإِق َعاُم ِست يَن ِمس   (.4)المجادلة : ( لَم  يَس 

هرين متيابعين ومين ليم يسيتطع فإقعيام ان عمداً بالجما  فيي النهيار، هيو صييام شيوفي التكفير عن اإلفطار في رمض

ين أو كسيوتهم، وهيذا ميورد كبيير ، وهكذا جعل اإلسالم كفارة كثير من الذنوب، إقعيام الفقيراء والمسياكستين مسكيناً 

 لتمويل مشاريع التكافل االجتماعي.

 :األضاحي تاسعاا:

(): قال تعالى  نزلت في صالة عيد األضحى ونحر األضاحي فيي العييد، وبميا يعيود  (.2 الكوثر:) فََصل  لَِرب َك َوان َحر 

 فيه على الفقراء من الفائدة واإلقعام.

 :الغنائم عاشراا:

بَى َوال يَتَاَمى َوال َمسَ )قال تعالى:  ُسوِل َولِِذي ال قُر  ِ ُخُمَسهُ َولِلرَّ ء  فَدَنَّ هلِلَّ تُم  ِمن  َشي  لَُموا أَنََّما َينِم  بِيلِ َواع  ( اِكيِن َواب ِن السَّ

 ( 41)األنفال: 

                                                 

 (.2347بخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم )صحيح ال( 1)

 (. 194( األدب المفرد: باب قبول الهدية، رقم )2)
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ُ َعلَى َرُسولِِه ِمن  أَه يِل ال قُيَرى فَلِلَّيِه َولِ وقال عز من قائل: ) بَيى َوال يَتَياَمى َوال َمَسياِكيِن َواب يِن َما أَفَاَء هللاَّ ُسيوِل َولِيِذي ال قُر  لرَّ

بِيِل(  (.3ر: الحش) السَّ

 للتكافل االجتماعي. معيناً  األعداء نصيباً  يغنمها الجيأ في معاركه مع اإلسالم قد جعل من الغنائم الحربية التيو

 :كازالر  حادي عشر: 

ينفييق منييه علييى التكافييل  معينيياً  د، فقييد جعييل اإلسييالم فيييه نصيييباً وهييو مييا يوجييد فييي بطيين األرض ميين معييادن ونقييو

 االجتماعي.

سهم في إقامة مجتميع متيراحم ومتكافيل ة، واإليثار، وييرها من الوسائل العملية التي تُ : الضيافة، والعاريّ ومنها أيضاً 

 .(1)يه فقير وال يذلف ال يشقى

 : المتعلقة بهالعقوبة الشرعية  مانع الزكاة و 

اليدنيا واآلخيرة. أميا عيذاب في الكتاب والسنة التحذير من منع الزكاة، وأن مانع الزكياة سيينال عقابيه الكبيير فيي  ورد

يلِِه هُيَو َخي يًرا لَهُيم  بَيل  هُيَو َشيْر لَهُيم  َسييُطَ فيقول تعالى: ) اآلخرة ُ ِمن  فَض  َسبَنَّ الَِّذيَن يَب َخلُوَن بَِما آتَاهُُم هللاَّ قُ َواَل يَح  وَن َميا وَّ

َم ال قِيَاَمةِ   .(19۱آل عمران: )( بَِخلُوا بِِه يَو 

ميينعهم هللا القطيير ميين  مييا منييع قييوم الزكيياة إال»أمييا العقوبيية فييي الييدنيا لميين منييع الزكيياة، يقييول عليييه الصييالة والسييالم: 

 المجاعة والقحط. أي أصابتهم( 2)«السماء

من »وسلم في الزكاة أو ولي األمر، فقد جاء قوله صلى هللا عليه  القانونية والتي يتوالها الحاكموأما العقوبة الشرعية 

عزمة من عزمات ربنا عيز وجيل، لييس آلل محميد ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، افله أجره أعطاها مؤتجراً 

 .(7)«منها شيء

األجير  ، أي قالبياً اً أحيدها: أن األصيل فيي الزكياة أن يعطيهيا المسيلم ميؤتجر: )ن هذا الحديث جملة مبياد  هاميةتضم

 عند هللا تعالى، ألنه يتعبد هللا بددائها، فمن فعل ذلك فله أجر، ومثوبة عند ربه. محتسباً 

، بسيلطان الشير ، وقيوة ، وحب الدنيا، ومنع الزكاة لم يترك وشدنه بل تؤخذ منيه قهيراً الثاني: أن من يلب عليه الشحّ 

لغييره أن يسيلك  اً اليه، وردعيلمين كيتم حيق هللا فيي م اً وتدديبي ييراً الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بدخيذ نصيف ماليه تعز

 سبيله.

الزكياة وأميا النبيي ن هذا التشديد في أمر الزكاة، إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين الذين رضيي هللا لهيم الثالث: أ

 .(4)(صلى هللا عيه وسلم وآله فليس لهم نصيب في هذه الزكاة وال يحل لهم منها شيء

لقد أعطى اإلسالم لموضو  الزكاة أهمية كبيرة، ولم يقف عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة الماليية، أو ييرهيا مين و  

العقوبات التعزيرية، بل أوجب إعالن الحرب على كل فوة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة. وقتال المتمردين عليى 

 الصحابة رضي هللا عنهم.أداء الزكاة، قد ثبت باألحاديث الصحيحة وبإجما  

                                                 

يروت، ودار النيربين، دمشق، دار الوراذ، بمصطفى: مشكالت وحلول )الفقر، الجو ، الحرمان(، ، السباعي (1)

 .19۱،  م2۱۱2، 1ق

الخروج من المظالم والتقرب إلى هللا تعالى بالصدقة ونوافل قاء، باب السنن الكبرى للبيهقي: كتاب صالة االستس( 2)

 (.3799، رقم )الخير رجاء اإلجابة

 (.1133سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم )( 7)

 .39،  1مرجع سابق، ج ،فقه الزكاة :يوسفالقرضاوي،  (4)
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أما األحاديث فقد روى الشيخان عن عبد هللا بين عمير رضيي هللا عنهميا قيال: قيال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم:  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن ال إليه إال هللا، وأن محميدا رسيول هللا، ويقيميوا الصيالة ويؤتيوا الزكياة، فيإن »

فهيذه األحادييث تيدل داللية صيريحة أن ميانع . (1)«ءهم إال بحق اإلسالم وحسابهم عليى هللافعلوا ذلك عصموا مني دما

 الزكاة يقاتل حتى يعطيها.

ن العرب على أداء الزكاة، واكتفوا من عليه وسلم، تمردت قبائل كثيرة م ففي عهد الخلفية األول لرسول هللا صلى هللا

بيين الصيالة والزكياة، وليم  التفرقة أبيداً ، فلم يقبل عظيماً  تاريخياً  كر موقفاً اإلسالم بالصالة دون الزكاة، فكان موقف أبي ب

 ى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.يقبل التهاون في شيء كان يؤدَّ 

 

 الفصل الثاني: 

على تمعات البشرية على مستوى الفرد ومفهوم القيم اإلسالمية ومصادرها وأهميتها في حياة المج

 :الحديث عن القيم االجتماعيةمستوى المجتمع ثم 

 تعريف القيم لغة: 

من المعلوم أن مصطلح القيم لم يكن مستخدماً في التراث اإلسالمي، ولم يستخدم إال في العصور المتدخرة بعد 

 االقال  على كتب علماء التربية والفالسفة الغرب. 

 باألخالذ واآلداب.  وإن كان يعبّر عن هذا المصطلح في كتب المسلمين األوائل في الماضي

 ومن المالحظ أن المادة األصلية للكلمة هي )ذ و م( تحمل معاني تشترك مع التعريف االصطالحي للقيم. 

والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم. تقول: –القيمة واحدة القِيَم وأصله: الواو، ألنه يقوم مقام الشيء )ورد في لسان العرب: 

الشيء واستمّرت قريقته فقد استقام لوجه. واالستقامة: التقويم، لقول أهل مكة: استقمت  تقاوموه فيما بينهم، وإذا انقاد

 .(2)(المتا ، أي: قومته

 .(7)وفي المعجم الوسيط: )قيمة الشيء: قدره، وقيمة المتا : ثمنه، وأمٌر قيّم: مستقيم(

 ورد لفظ مادة )ذ و م( في القرآن الكريم بمعان  متعددة: 

هَ ) دَُّعونَ فَدَقِم  َوج  َموِذ  يَصَّ ِ يَو  ٌم اَل َمَردَّ لَهُ ِمَن هللاَّ يِن ال قَي ِم ِمن  قَب ِل أَن  يَد تَِي يَو   (.47( )الروم: َك لِلد 

                                                 

 (.21بوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم(، رقم )صحيح البخاري: كتاب اإليمان، باب )فإن تا( 1)

 .713م،  1997هـ، 1417، 7دار إحياء التراث، بيروت، ق، 11جبن منظور، لسان العرب، ( ا2)

 .339،  م1999إسطنبول، تركيا،  ،دار الدعوة ،2ج مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، (7)
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يِن ال قَي مِ يقول اإلمام البغوّي: ) هََك لِلد   .(1)(: المستقيم، وهو دين اإلسالم(فَدَقِم  َوج 

للغوية يكاد يكون داخالً في عموم الثبات واالستقامة واالعتدال الذي يصدر في المصادر ا ونالحظ أن معنى القيمة

 عن اإلنسان كسلوك تمتاز به الشخصية وتتميّز به عن ييرها.

َعل  لَهُ ِعَوًجا ) ِ الَِّذي أَن َزَل َعلَى َعب ِدِه ال ِكتَاَب َولَم  يَج  ُد هلِلَّ ِديًدا ِمن  لَُدن هُ( )الكهف: ًسا شَ ( قَي ًما لِيُن ِذَر بَد  1قوله تعالى: )ال َحم 

، قال البغوي: )أنزل على عبده الكتاب معتدالً مستقيماً ال عوج فيه لينذركم أيها الناس بدساً من هللا شديداً، عنى (1-2

 .(2)بالبدس: العذاب العاجل والنكال الحاضر والسطوة، وقوله: )من لدنه( يعني: من عند هللا(

 مستقيماً عدالً من عند هللا تعالى. لم يجعل له عوجاً: أي 

تَقِيم  ِدينًا قِيًَما ِملَّةَ إِب َراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكانَ  ِرِكيَن( )األنعام:  وقال تعالى: )قُل  إِنَّنِي هََدانِي َرب ي إِلَى ِصَراق  ُمس  ِمَن ال ُمش 

131  .) 

و دين هللا الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفية المسلمة، قال الطبري: )قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم، ه

فوفقني له )ديناً قيماً(، يقول: مستقيماً، )ملة إبراهيم(، يقول: دين إبراهيم، )حنيفاً( يقول: مستقيماً، )وما كان من 

 .(7)األصنام( المشركين(، يقول: وما كان من المشركين باهلل، يعني إبراهيم صلوات هللا عليه، ألنه لم يكن ممن يعبد

 :مفهوم القيمة في اإلسالم

في الحقيقة؛ القيمة في اإلسالم هي قيمة تتمثل في األعمال والسلوك والتصرفات من اإلنسان الراشد السوّي، يعني  

 ما يقوم به ويضع ياية لبلويها من هذه األفعال. وقد ُعبّر عن هذه القيمة بلفظ )الخير(، وأحياناً أخرى بلفظ القيمة. 

َمةَ فَقَد  أُوتَِي َخي ًرا َكثِيًرا وَ ف َت ال ِحك  َما في لفظ الخير مثالً: استخدمت في مجال المعرفة والحكمة يقول تعالى: )َوَمن  يُؤ 

َل بَاِب( )البقرة:  ُر إاِلَّ أُولُو األ   (. والحكمة هي العمل بمقتضى العلم وسداد التفكير. 239يَذَّكَّ

( )آل عمران: وفي مجال اإليمان والتوحيد ي (؛ ألن اإليمان باهلل 11۱قول تعالى: )َولَو  آَمَن أَه ُل ال ِكتَاِب لََكاَن َخي ًرا لَهُم 

 تعالى هو خير نفسه.

َِميُن( )القصم:  َت ال قَِويُّ األ  تَد َجر  هُ إِنَّ َخي َر َمِن اس  تَد ِجر   (.23وفي مجال الشخصية اإلنسانية: )يَاأَبَِت اس 

لِِصيَن لَهُ الد يَن وفي لفظ القيمة َ ُمخ  بُُدوا هللاَّ : فقد استخدمت في مجال العبادة الخالصة هلل تعالى: )َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَع 

َكاةَ َوَذلَِك ِديُن ال قَي َمِة( )البينة:  تُوا الزَّ اَلةَ َويُؤ   (.1ُحنَفَاَء َويُقِيُموا الصَّ

تا في وصف الخصال الحميدة واألفعال النبيلة وما تؤدي إليه هذه الخصال ويتبيّن أن كلمتي الخير والقيمة قد استعمل

من المنافع التي تصلح لتربية الفرد والجماعة صالحاً يتحقق به سعادة الدنيا واآلخرة، وهو ما يُعبّر بها بصفة عاّمة 

 عن القيم السلوكية والشخصية والفكرية والمادية. 

                                                 

 .4۱2،  م1991دار الفكر، بيروت،  ،4ج التدويل )تفسير البغوي(،البغوي، معالم التنزيل في التفسير و (1)
 . 14۱،  7البغوي، معالم التنزيل، مرجع سابق، ج (2)

 .41،  هـ1422دار هجر، مصر،  ،1۱ج الطبري، جامع البيان عن تدويل القرآن، (7)
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 .(1)ة عاّمة في قيم اإلسالم كدحكام ومباد  سليمة وهادية ومرشدة للناس في هذه الحياةوأما كلمة )قيمة( فقد استعملت بصف

 تعريف القيم اصطالحاا: 

تعددت اآلراء في تعريف القيم بسبب العمق المعرفي والثقافي المتدثر بالمعتقدات والثقافات المختلفة للفرد وللمجتمع، 

 فها بعضهم: فالقضية القيمية متعددة النظرة والتحليل. عر

)أنها مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة، يختارها اإلنسان بحرية بعد فكر  

، ويعتقد بها اعتقاداً جازماً، تشّكل لديه منظومة من المعايير يحكم بها على األشياء بالحسن أو بالقبح، وبالقبول  وتدّمل 

 .(2)أو بالرّد(

عضهم بدنها: )هي حكم يصدره اإلنسان على شيء  ما مهتدياً بمجموعة من المباد  والمعايير التي وعرفها ب

داً المريوب فيه والمريوب عنه(  .(7)ارتضاها الشر ، محد 

وبالنظر إلى تعريفات عديدة للقيم األخالقية فهي عبارة عن: معتقدات وقناعات وأفكار خاّصة بالشخصية اإلنسانية 

خلية ال تظهر، ولكن على األيلب تظهر آثارها على هذه الشخصية، وتتعلق هذه القيمة دائماً باألشياء قد تكون دا

األخالذ، وهي تعتبر بمثابة معايير يحتكم إليها الفرد في عالقاته الصحيحة والمريوب فيها والمستَمدة من المثل األعلى في 

 االجتماعية وسلوكه اإلنسانّي بشكل  عاّم.

 خال:: القيم واأل

 ربما يتّم الخلط أحياناً بين مفهوم القيم ومفهوم األخالذ، ولكن في الحقيقة القيم أعّم من األخالذ.

ولعّل بعض المفكرين ميّز بينهما في عبارته: )القيم: هي تنظيماٌت ألحكا م عقلية انفعالية معّممة نحو األشخا  

خالذ فهي أحكاٌم قيميّة تتعلق باألعمال التي توَصف بالحسن واألشياء والمعاني، وأوجه النشاق المختلفة؛ أما األ

 .(4)والقبح، وعلى هذا: فالقيم أوسع داللة من األخالذ(

لهذا يختلف مفهوم القيمة في اإلسالم عن ييره لدى العلماء والباحثين الذين اهتموا بدراسة القيم في اإلقار يير 

تحديد مفهوم القيمة من منظور  إسالمي، فوصل بعضهم إلى اإلسالمي، والبعض من الباحثين المسلمين حاول 

تعريفات منها: أن القيمة هي أن )صفات هللا تعالى هي الصلة التي تربط بين التصور القرآني للكون والحياة 

واإلنسان، وبين قيم الحياة عقيدة وفكراً وسلوكاً، فمن هذه الصفات المثلى يقيم اإلسالم ميزاناً للقيم وضوابط 

 (. 23. قال تعالى: )وله المثل األعلى في السماوات واألرض وهو العزيز الحكيم( )الروم: (1)ألخالذ(ل

                                                 

 .717،  م1937، 1يالجن، مقداد، االتجاه األخالقي في اإلسالم، مكتبة الخانجي، مصر، ق (1)

 .13،  هـ1423، 2الجالد، ماجد زكي، تعلم القيم وتعليمها، دار المسيرة، عمان، ق (2)

 .72،  م1933زهران، حامد، علم النفس االجتماعي، دار عالم الكتب، القاهرة،  (7)

 .33،  هـ1423، 2بكار، عبد الكريم، تجديد الوعي، دار القلم، دمشق، ق (4)

 .33ت،  -اة في القرآن، مطابع دار الشعب، القاهرة، دشديد، محمد، قيم الحي (1)
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فالقيم تمنح الشخصية اإلنسانية أهمية بقدر اتصافه بها، فكلما كانت تصرفات اإلنسان تصدر عن قيم نبيلة ورفيعة 

 كلما كانت الشخصية لها وجود وأهمية في المجتمع.

ع الناس الحكم على الشخصيات أو التصرفات من خالل ما لديه من قيم بقدر موافقتها أو مناقضتها لما وبالقيم يستطي

 لديه من قيم.

ثم إن القيم األخالقية لها دور كبير في بناء الشخصية السوية التي تلعب دوراً مهّماً في عملية الضبط االجتماعي، وال 

ثقافات، وهي تابعة للتغيّر واالختالف من مجتمع  إلى آخر، ومن زمن  يخفى أن القيم لها درجات حسب المجتمعات ال

 إلى ييره.  

 أهمية القيم في حياة اإلنسان في المنظور اإلسالمي: 

إن النظرة اإلسالمية لمفهوم القيم التربوية واألخالقية ميّزت بين جانبين: الجوانب الثابتة التي تتمثل في الُمثُل الُعليا، 

  تعالى. وهي صفات هللا

وهناك الجوانب المتطورة وهي القيم. فالمثل العليا ثابتة ألنها مستمّدة من كمال هللا تعالى، أما الناس فيعملون ِوفق 

قيمهم، وهي محاوالت وأساليب لبلوغ هذا الكمال، بحيث يُترك لإلنسان مجال االختيار والمبادرات، وهذا يزيدنا 

قرآن التي توّجه السلوك اإلنسانّي على أساس األوامر والنواهي، وهذه فهماً لخصوصيات المنهجية ألخالذ ال

الطريقة ال تُخفف فقط )إصر التكليف، وأن تحمي قيمة الشخصية اإلنسانية، بداًل من أن تحولها إلى مجرد آلة، 

ة: أعني حاجتنا وليست ميزتها فقط أنها قد أتاحت إشباعاً عادالً ومعقوالً التجاهين متعارضين في اإلرادة الفردي

المزدوجة إلى المطابقة، والمبادرة، ولكنها ذات أهمية عظمى في المستوى االجتماعي، فبفضلها استطا  القرآن أن 

يُبد  إقاراً متجانساً بقدر يكفي لتكوين هذا الوسط األخالقي، المشترك بين جميع أعضاء الجماعة، ولكنه أيضاً 

 .(1)ات كثيرة للقيمة(متنّو  بقدر يكفي لتدخل في نطاقه درج

ولذلك نصل إلى نتيجة حتمية لمفهوم القيمة في المنظور اإلسالمي من خالل إقارين: إقار القيم األزلية الثبوت المطلقة الكمال، 

 وهي المثل العليا المستمدة من صفات الحق سبحانه. وهي ثابتة على الدوام.

المسلم، وهو يحاول االقتراب من الُمثُل العليا ومحاكاتها بالسلوك واإلقار اآلخر يضم القيم التي تنظّم سلوك اإلنسان 

واألفعال واالجتهاد. وهذا اإلقار ليس ثابتاً على الدوام؛ ألنه متوقّف على شخصيات البشر وسلوكهم وصدقهم 

 ومجاهداتهم.

لقيم ترتبط بالنوايا والدوافع القيم موجودة في حياة البشر أفراداً وجماعات، وترتبط عندهم بمعنى الحياة ذاتها؛ ألن ا

للسلوك واألفعال واألهداف، وهي من الوسائل التي تميّز بين أنماق حياة األفراد والجماعات، لذلك فهي تعطي الحياة 

 معنى.

                                                 

دراز، محمد عبد هللا، دستور األخالذ في القرآن، دراسة مقارنة لألخالذ النظرية في القرآن، مؤسسة الرسالة،  (1)

 .392،  م1992، 4بيروت، ق
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وإن من الصعب القول: بدن السلوك القويم يدتي نتيجة لمعرفة بالقواعد األخالقية والنظريات التي تبرر هذه القواعد، 

ذه القواعد إذا ما كان لها داللة معرفية وكانت مبرراتها متغلغلة بشكل عميق في أسس  دينية واجتماعية فإننا ولكن ه

 في هذه الحالة نستطيع القول: بدن السلوك القويم يمكن أن يوجه بالقواعد األخالقية والنظريات المبررة لها.

القويم، ولكنها تعطينا مؤشراً واضحاً لتفادي المشكالت  والقواعد الخلقية والنظريات التي تبررها ال تشكل السلوك

 األخالقية.

 فالدين اإلسالمي يوفر المناخ الصالح للمعرفة التي تقود اإلنسان إلى القرار. 

ألن )اإلنسان يسعى وراء شيء  )ما( ويبذل في ذلك من الطاقة والجهد بقدر يتناسب مع أهمية ذلك الشيء وقيمته 

 .(1)بالنسبة للجماعات والشعوب( عنده، وكذلك الحال

لذا نرى أن أّي موضو  يفقد أهميته وقيمته بالنسبة لمن يسعى إليه ويريد تحقيقه، تفتر هذه الهمة عنده ويكّف عن 

السعي إليه بالكفاح في سبيله ويتجه إلى ما عداه من األشياء التي تزيد قيمتها عنده، وعلى ذلك فإذا فقدت  كل األشياء 

لنسبة لفرد )ما( فقدت الحياة قعمها ومذاقها أو فقدت معناها، وأصبح الفرد يائساً ينتسب إلى األحياء وهو قيمتها با

 في الواقع أقرب إلى األموات.

فبفضل القيم يعمل الناس في حاالتهم الطبيعية من االستقرار واالتّزان، أفراداً كانوا أو جماعات ويبذلون الجهد 

ى أشياء يعتقدون أنها من الواجبات التي ال بّد لهم من السعي حتى يصلوا إليها ليحققوا والوقت في سبيل الحصول عل

بذلك آمالهم وقموحاتهم، وبفضل القيم أيضاً يكتسب الجهد صفة االستمرار ويصير الكفاح والصبر أمراً محبباً إلى 

وجود الحافز الدائم نحو المستقبل، وإن الناس، يتحّملون عناءه ويتقبّلون ما يترتّب عليه من متاعب بنفس  راضية وب

تحديد األهداف والغايات عند الناس تكون مرتبطة ومتدثرة بقيم  معينة، فالناس يشعرون دائماً بااللتزام الخلقّي نحو 

أوضا   محددة، يحاولون الوصول إليها واإلبقاء عليها، ويبذلون في ذلك من ذات أنفسهم جهوداً كثيرة ولو كان في 

وبة بالغة. وفيه مع راحاتهم ووقتهم وميوالتهم المختلفة، ولكن السعي حثيث )ولكنهم في مواقف أخرى قد هذا صع

يعملون ضّد ما يعتقدون، وذلك تحت تدثير الظروف والدوافع العارضة، وهم عندئذ  يعانون قدراً من الصرا  

اسهم بااللتزام الخلقّي، أي بحسب القيم التي الداخلّي بينما ينزعون إليه فعالً، وما يرجون تحقيقه بواز   من إحس

يؤمنون بها، وعندما تلتقي قيم الفرد مع ريباته ينتفي عنه الصرا ، بينما يعتقد في ضرورته وما يحّث بالريبة فيه 

 .(2)أو النزو  إليه(

لتكيّف مع البيوة، لذلك للقيم دور كبير في تحقيق التوازن النفسي للشخصية اإلنسانية وتحقق التكافل المجتمعي وا

وفقدان اإلنسان للقيم يؤدي بالضرورة إلى فقدان هذا التوازن النفسي وما يصاحب ذلك من شعور بالضيا  والضجر 

 والقلق النفسي، بمعنى أن انعدام القيم أو قلة وجودها يؤدي إلى التوتر والضيا  ال محالة.

                                                 

تبة النهضة المصرية، إبراهيم، نجيب إسكندر وآخرون، قيمنا االجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية، مك (1)

 .7،  م1932القاهرة، 

 .3-1وآخرون، المرجع السابق،   ،إبراهيم، نجيب إسكندر (2)
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ق أمنه واستقراره، فالمجتمع الذي تسوده قيم نبيلة، تسوده كما أن للقيم أهمية في تدكيد التوازن في المجتمع وتحقي

روح الخير فيسعى األفراد لخير الجميع، ويسوده العدل واإلنصاف، فال فرذ بين الناس في المعاملة والحكم 

 والقضاء، وال بين يني وفقير، وبين حاكم ومحكوم.

مدة من قدسية مصدره، عند ذلك ترتبط المصالح وأيضاً عندما يسود المجتمع الوعي الكامل بقيمه ومبادئه المست

المادية والمعنوية واالجتماعية واإلنسانية فينظر المجتمع لكل فرد من أفراده على أنه عضو له مكانته وأهميته 

بالنسبة لحياة الجماعة، وبالتالي ينظر الفرد إلى أن حياته مرهونة بحياة الجماعة، وسعادته من سعادة المجتمع، ومن 

 يمتنع من تلقاء نفسه عن أي عمل من شدنه اإلضرار بمجتمعه أو الفساد فيه. ثم 

وهذا له دور كبير في بناء اإلنسان الصالح الذي يتمكن من بناء حضارة إنسانية من خاللها يستطيع استخدام كل ما 

 فيها من قاقات وإمكانيات مادية وبشرية لتحقيق االستقرار والسعادة للجميع.

نسانية أياً كان نوعها قامت وازدهرت على أساس من القيم والمباد  األخالقية فما ازدهرت حضارة فالحضارة اإل

إنسانية إال وكان من أهم عوامل ازدهارها التمسك بالقيم والمباد ، وما انهارت حضارة إال ألنها أسقطت من 

 حسابها التمسك بالمباد  والقيم.

 بناء شخصية اإلنسان وتوجيه سلوكه نحو الخير والبناء. فالقيم لها أثر بال  وأهمية كبيرة في 

والحضارة اإلسالمية تتميز عن ييرها بدنها تقيم توازناً عجيباً بين مطالب الجسد والروح حتى يحاكي اإلنسان المثل 

 العليا في األخالذ والخير وفق مباد  سامية وقيم عالية توّجه لبناء الفرد والمجتمع.

لعالقة الوثيقة بين القيم اإليمانية وحركة التاريخ اإلنساني، والذين يغفلون عن قدر هللا الذي يجري )والذين ال يرون ا

بعاقبة الذين يتنكرون لهذه القيم، هؤالء إنما هم الغافلون الذين أعلن هللا سبحانه عن مشيوته في أمرهم، بصرفهم عن 

 .(1)افلون(رؤية آياته ورؤية سننه، وقدر هللا يتربم بهم وهم عنه ي

 وهذا واضح من خالل تفعيل اإلسالم للقيم األخالقية الرفيعة في كل مجاالت الحياة. 

ففي مجال الحقوذ الفردية تجعل القيم اإلسالمية لكل إنسان كرامة أصلية، بصرف النظر عن جنسه ولونه 

 واتجاهاته، وتدعو إلى احترام الحقوذ الطبيعية لإلنسان.

ترام الحقوذ والعقود وأداء األمانات والنزاهة في الصدذ والنهي عن الغأ والكذب وفي مجال المعامالت اح

 والخدا  والخيانة وما إلى ذلك من الصفات الذميمة التي تفكك المجتمع وتفسده.

وفي مجال االقتصاد تدعو إلى العمل والجهد واالتقان واإلبدا  واالبتكار لتحقيق لخير للجميع، ثم تدعو أيضاً إلى 

 قناعة وعدم التبذير واإلسراف في المدكل والملبس والمشرب. ال

وفي مجال السياسة والحكم يدعو اإلسالم إلى احترام المواثيق والعهود ويدعو إلى العدل والمساواة، وينهى عن 

 الغدر والخيانة واالضطراب وينادي بحفظ الحقوذ والواجبات، وال يفرذ بين إنسان وآخر،

                                                 

 .1732،  م1992، دار الشروذ، بيروت، 1۱ق ،7ج قطب، سيد، في ظالل القرآن، (1)
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ية في ذلك ال فرذ بين حاكم ومحكوم، يقول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه في خطبته عند فالناس جميعاً سواس 

تولّيه أمر الخالفة: )... ولّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فدعينوني، وإن أسدت فقوموني، الصدذ أمانة 

خذ منه الحق إن شاء هللا والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوّي عندي حتى آخذ له حقه، والقوّي عندي ضعيف حتى آ

تعالى، ال يد  أحد منكم الجهاد، فإنه ال يدعه قوم إال ضربهم هللا بالذّل، أقيعوني ما أقعت هللا ورسوله، فإذا عصيت 

 .(1)هللا ورسوله فال قاعة لي عليكم قوموا إلى صالتكم رحمكم هللا(

ه، ويُبيح تعطيل األحكام الشرعية إن ترتب وفي مجال الصحة العامة، يحر  اإلسالم على سالمة المسلم وعافيت

َ يُِحبُّ  ِسنُوا إِنَّ هللاَّ ِسنِيَن( على إعمالها ضرر بصحة المسلمين، قال تعالى: )َواَل تُل قُوا بِدَي ِديُكم  إِلَى التَّه لَُكِة َوأَح   ال ُمح 

ةٌ ِمن  أَيَّام  أَُخَر( )البقرة: (، وقال تعالى: )فََمن  َكاَن ِمن ُكم  َمِريًضا أَو  َعلَى َسفَ 191)البقرة:   (.194ر  فَِعدَّ

وهكذا يدعو اإلسالم إلى االبتعاد عن جميع ما يضر بالصحة كاإلسراف في األكل وتعاقي السموم والمخدرات 

وييرها، ويدعو إلى النشاق والجد وبذل أقصى الطاقات وايتنام ذلك فيما يعود على المسلم بالنفع عليه وعلى 

 ة. مجتمعه عامّ 

وفي مجال الحياة الروحية، يضع اإلسالم القيم التي ترتكز عليها عقيدة المسلم التي إذا صلحت، يسرت له أن يؤدي 

الواجبات كما ينبغي أداؤها، وأن يتجنب المحرمات وأن يوجه قاقاته نحو األهداف السامية، عندئذ  يشعر المرء أنه 

اإلرادة يكافح من أجل خير نفسه وخير اإلنسانية، وهذا العمل بهذا  سائر في قريق خير نحو ياية خيّرة، وأنه قويّ 

اإلحساس هو قريق السعادة الروحية التي تالزمه باستمرار، هذه السعادة من أهم القيم المعنوية ألنها اإلحساس 

 الدائم للسرور والطمدنينة القلبية والشعور بخيرية الذات وخيرية المصير. 

هو الغاية من كل عمل قيم تطمون إليه النفس ويرضى عنه الضمير. عن النواس بن (2)وحيةفاإلحساس بالسعادة الر

 سمعان األنصاري قال: سدلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البّر واإلثم؟ فقال:

 .(7)«البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 

ملذات ويفتقدون اإلحساس بهذه السعادة فضالً عما يصيبهم من الشقاء والضيق أما الذين ينغمسون في الهوى وال

النفسي، إذ يشعر المنحرفون دائماً بالخذالن وتدنيب الضمير والضيا  عندما تتكشف لهم نتائج أعمالهم السيوة بعد 

 ي. انقضاء ملذاتهم اآلنية التي ال تدوم، فيعانون من ورائها الشقاء النفسي والعذاب الروح

واإلسالم اهتّم بالقيمة في مجال العلم وقلب المعرفة وفي مجال التربية واالهتمام بتربية األقفال وبنائهم بناًء 

فالتربية من جانبها األخالقّي: متكامالً في جميع جوانب شخصياتهم الجسمية والروحية والعقلية والنفسية واألخالقية، 

 فحسب، وإنما المجتمع أيضاً.  مهمة خطيرة ال تتحملها األسرة والمدرسة

 

                                                 

 .79  م،1997رضا، محمد، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، دار الكتب العلمية، د.ت، بيروت،  (1)

 .729يلجن، مقداد، االتجاه األخالقي في اإلسالم، مرجع سابق،   (2)

 (.339۱م، رقم )اب، باب: تفسير البر واإلثمسلم، كتاب البر والصلة واآلدصحيح  (7)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  شراث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عالمجلة األكاديمية لألبح

 

  
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                            276  

ISSN: 2706-6495 

 

 خصائص القيم التربوية األخالقية التي يرس خها اإلسالم: 

ن َس إاِلَّ  (1 ِ  الربانية: حيث أن مصدر هذه القيم هو الوحي اإللهّي الذي حدد معالمها وياياتها وهدفها )َوَما َخلَق ُت ال ِجنَّ َواإل 

بُُدوِن( )الذاريات:  األخالذ اإلسالمية قيمة التفرد والخلود ألن هللا تعالى  تعطي-الربانيةي أ–(. وهذه الخاصية 13لِيَع 

َر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن( )الحج ك  ل نَا الذ  ُن نَزَّ . (1)(9ر: تكفّل بحفظ مصدر هذه القيم األخالقية، كما في قوله تعالى: )إِنَّا نَح 

م موضوعية ال تتغير وال تتبدل عبر األزمان والعصور، فالدين الحنيف يتعامل مع الشخصية اإلنسانية في إقار قي

وفي كل الظروف واألحوال، ألنها مستمدة من منهج هللا القويم الذي جاء به الوحي من لدن خالق الوجود وليس من 

 وضع البشر، كما في الفلسفات الواقعية والبرايماتية وييرها. 

مع متطلبات الفطرة التي فطر هللا الناس عليها، وهذه القيم عالمية وعاّمة لكل  إنسانية وعالمية: فالقيم اإلسالمية تتفق (2

قَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ الناس حيث جاء الخطاب اإللهي بذلك: )يَاأَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَق نَاُكم  ِمن  َذَكر  َوأُن ثَى َوَجَعل نَاُكم  ُشُعوبًا وَ 

 ِ َرَمُكم  ِعن َد هللاَّ َ َعلِيٌم َخبِيٌر( )الحجرات: أَك   (. 17 أَت قَاُكم  إِنَّ هللاَّ

الثبات والمرونة والوسطية: القيم اإلسالمية ثابتة خصوصاً القيم المرتبطة بالعبادات والعقيدة والقواعد القطعية  (7

 الواجبة، فهذه ال تتغير بمرور الزمان وال تختلف باختالف المكان.

م المتغيرة، وهذه القيم تدتي لمسايرة التغيرات والظروف المختلفة، فهي متغيرة حسب أما المرونة )فتكون في القي

حاجات الناس ومصالحهم، وال تتقيد بالمباد  فهي أمور ثانوية يطرأ عليها تغيير وتبديل وتطوير حسب ما يستجد 

االجتهاد وتبادل اآلراء بين . وهذا كله يدخل في أبواب (2)من مستحدثات العصر بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة(

 سالمية.علماء الشريعة اإل

 سالمية للوصول إلى حكم شرعّي يحافظ على ثوابت الدين ويراعي مصالح الناس في دنياهم وآخرتهم.

والقيم التربوية في المنهاج الرباني معتدلة ال تطّرف فيها، تلبّي حاجات الفطرة اإلنسانية ومتطلبات الروح والجسد 

النفس والقلب، وتقيم بينها توازناً عجيباً بحيث يتكون من هذه األجزاء شخصية إنسانية متكاملة قادرة على والعقل و

ةً َوَسطًا لِتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى النَّاسِ أداء المهمة وإنجاز الرسالة في خالفة هللا في أرضه. قال تعالى:  )َوَكَذلَِك َجَعل نَاُكم  أُمَّ

سُ   (.147وُل َعلَي ُكم  َشِهيًدا( )البقرة: َويَُكوَن الرَّ

الشمول والوضوح والتكامل: حيث تشمل جميع جوانب حياة اإلنسان المادية والمعنوية والقيم اإلسالمية واضحة: )قَد   (4

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن( )المائدة:   (.11َجاَءُكم  ِمَن هللاَّ

ن الدينية والدنيوية والقلبية والعاقفية الفردية منها والجماعية، لقد شملت القيم اإلسالمية جميع جوانب حياة اإلنسا

 ورسمت الطرذ الواضحة للسلوك الذي ينظم عالقة الفرد بنفسه وبالناس من حوله وبخالقه عز وجل. 

ت واقعية: إن القيم في اإلسالم يمكن تطبيقها بال تكلف أو مثالية أو مشقة، فهي تتناسب مع فطرة اإلنسان ألنها جاء (1

 لتراعي حاجات اإلنسان الواقعية، فالعبادات واقعية وكذلك األخالذ واقعية.

 

                                                 

 .13،  م2۱12، 1أحمد، مهدي رزذ هللا، القيم التربوية في السيرة النبوية، مطبعة جامعة الملك سعود، الرياض، ق (1)

سلوت، نور السيد، مفاهيم القيم المتضمنة في األناشيد المقدمة لطلبة المرحلة األساسية الدنيا في مدارس  (2)

 .13،  م2۱۱1فلسطين، رسالة ماجستير يير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، يزة، 
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 أنواع القيم في التربية اإلسالمية: 

 يختلف الباحثون في تصنيف القيم حسب فلسفة أصحابها، فذهبوا إلى تصنيفها مذاهب شتى من حيث: 

 تقسيمها على أساس وجهة إسالمية متجردة إلى:  الدوام أو الوضوح أو الشدة أو المقصد أو المحتوى أو النمط، يمكن

والفرائض والقيم األخالقية قيم دينية: وتضم القيم العقائدية المتعلقة بدركان اإليمان، والقيم التعبدية التي تتصل بالعبادات 

 التي تدعو إلى األخالذ الحميدة كالصدذ واإلخال  والشجاعة والمحبة.

اإلحسان للناس والرحمة، وأخرى اقتصادية التي تتيح تحّمل المسؤولية وبذل المال في والقيم االجتماعية كحب الخير و

سبيل هللا. وقيم سياسية كالعدل والتعاون على البر والتقوى وحفظ أمن المجتمع. وقيم أخرى علمية تحّث على قلب العلم 

الداخل القلبّي الذي يهتم بالتزكية وتعهّد القلب  والعمل به، والجمالية التي تهتم بالنظافة والمظهر في الشكل الخارجّي وفي

 بالذكر والفضائل. 

القيم التربوية في القرآن الكريم تقوم بدور مهم في بناء شخصية الفرد، وبناء المجتمع اإلنسانّي ألنها قيم إيجابية 

اإلنسان في كل زمان  وواقعية وثابتة المقاصد واألصول، ومرنة في التطبيق الذي يلبّي متطلبات الفطرة وحاجات

ومكان؛ ألنها مضبوقة بالخطاب الربانّي الذي يهدف بتربية اإلنسان إلى السلوك اإليجابي المحمود في المواقف 

 المتعددة مع دينه ونفسه وأسرته ومجتمعه. 

 اعي. ولتقوم هذه القيم بدور مهم في تحقيق النمو السليم للشخصية اإلنسانية وتحقيق التوافق النفسي واالجتم

 وقد تمثل هذا البناء السوّي بدجلى صوره وأوضحها في جيل الصحابة من الرعيل األول والتابعين وتابعي التابعين. 

 وظائف القيم وأهميتها: 

بالريم من اختالف التصورات والفلسفات لموضو  القيمة إال أنه ال خالف بين التصورات كلها على أن القيم من 

للسلوك اإلنساني، وأن القيم لها دور كبير ومهم في بناء شخصية اإلنسان وتقويم سلوكه  األهمية بمكان، وضرورية

وتحديد مساراته في الحياة الدنيا، وتحميه من االنحرافات والزلل، وتمنح الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، 

درة على العطاء لبناء المجتمع وتمنحه القدرة على التكيف مع ظروفه وواقعه بشكل إيجابي يشعره باألمان والق

 اإلنسانّي. 

 ومن خصائم القيم: 

أنها شخصية وفردية وذاتية مرتبطة بالفرد ارتباقاً وثيقاً، يختلف الناس حول مدى أهمية القيم وتمثّلها باختالف 

 شخصياتهم، فهي تتبع ميول الفرد وريباته وتركيبته النفسية والعقلية والمعرفية.

حين تختلف باختالف المكان والزمان واإلنسان، وهي متدرجة أيضاً حيث  -من ناحية أخرى– والقيم نسبية أيضاً 

 تعتبر من األمور المكتسبة في حياة اإلنسان، وقابلة للقياس من خالل سلوكيات األفراد.

توجه الفرد وتعّد القيم معروفة بشكل عام لدى أفراد المجتمع ومريوبة اجتماعياً ألنها تُشبع حاجات الناس، فهي 

 وسلوكه في الحياة نحو الخير والصالح وعمارة األرض وتحقيق الخالفة التي أناقها هللا باإلنسان في هذه األرض. 

 أهمية القيم: 

 لقد أدرك اإلنسان منذ نشوء المجتمعات البدائية أهمية تنظيم عالقة اإلنسان بدخيه اإلنسان لمواجهة متطلبات الحياة. 
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ط التعامل والتواصل بين األفراد والجماعات لمواجهة تحديات الحياة والطبيعة التي تحيط ببني ولذلك ال بد من ضب

 اإلنسان. 

)ولما كان كل إنسان بطبعه حريصاً على حقوقه أصبح لزاماً أن تضبط العالقات والمعامالت في اتجاه الحق بحيث 

قوالً –ن أن يهدده، وبذلك أصبح التمسك بالحّق يبادر كل إنسان في المجتمع باالعتراف به والندي عن كل ما يمك

(. كإقار محدد 1)اإلنسانية( قيمة اإلنسان في نظر اآلخرين، وبهذا بدأ االهتمام بالقيم  يحدد-وعمالً وتصوراً واعتقاداً 

 نساني. للسلوك، ومنظّم للعالقات مع اآلخرين، وقد كانت القيم موضع اهتمام المفكرين والفالسفة منذ فجر التاريخ اإل

إن القيم لها عالقة قوية بالشخصية اإلنسانية، فالقيم تعد مجموعة من األخالذ التي تصنع الشخصية اإلسالمية 

 اإليجابية والمتكاملة والقادرة على التفاعل الحقيقّي مع المجتمع وبطريقة بنّاءة على مستوى الفرد والمجتمع. 

 اإلنفاذ في اإلسالم: 

جات الناس األساسية، وكفاية عيالهم ليؤمن لهم كرامتهم، وينقذهم من ذّل السؤال ومرارته ثم يحقق التكافل كفاية حا

 يعينهم للمشاركة في الحياة العملية بطريقة إيجابية بنّاءة. 

فاإلنفاذ له آفاذ جيدة المدى، وهو في الحقيقة ليس تهدئة مؤقتة آلالم الفقر والحرمان بحيث يبقى المحتاج عالة على 

 ، وإنما هو سعٌي جاد إليناء المحتاج بشكل كامل بحيث يتملك ويستثمر فيستغني عن الناس ويُعيل ييره. ييره

والجماعة في المجتمع اإلسالمي )مسؤولة عن فقرائهم ومعوزيهم على وجه الخصو  أن تؤمن لهم كفايتهم 

 (.2)إقعامه( ة ما لم تتحاض على بالوسائل التي شرعها اإلسالم، وإذا بات فرد جائعاً فاألمة كلها تبيت آثم

فالتكافل االجتماعي في اإلسالم في مفهومه الشامل ال يقتصر على سّد الحاجات المادية لألفراد أو المجتمع من حيث 

الغذاء والكساء والسكن وييره من كل ما هو ضرورّي والزم لقيام الحياة بدشكالها المادية، بل يشمل مقومات الفرد 

 حياة للحفاظ على دينه ونسله ونفسه وعقله وماله. األساسية في ال

والتكافل االجتماعي تقتضيه ضرورات التعايأ في جماعة، والحياة المادية ال تستقيم إال بالتكافل والتضامن 

االجتماعي بين أفراد المجتمع، وهذا التكافل ليس معالجة للجوانب المادية فقط في حياة اإلنسان في المجتمع 

وال يقتصر على سّد حاجة األفراد المادية من حيث الغذاء والسكن واللباس وما إلى ذلك من الضرورات اإلسالمي، 

المادية لحياة الفرد، بل تطبيق التكافل ضروري لحفظ الكليات الخمس في حياة الفرد: الدين والنفس والمال والنسل 

 والعقل، ليشمل النواحي المادية والمعنوية بآن واحد. 

عة اإلسالمية )ال تقيم فلسفتها التشريعية على الفردية وتهدر مصلحة الجماعة، كما تذهب إلى ذلك إن الشري

الرأسمالية، وال تقيمها على المصلحة العامة ويهدر المصلحة الفردية كما تفعل الشيوعية، بل تعترف بشخصية الفرد 

 الشريعة كائن حّي حر مستقل مسؤول، وحقه وكرامته، وال شّك أن من مظاهر تكريمه حريته، فالفرد في نظر

ال يحل مال امر  مسلم إال بطيب من »ونتيجة هذا النظر أنها احتفظت له بثمار عمله وكفاحه في الحدود المرسومة  

(. ولكنها في الوقت نفسه تقرر حق المجتمع في كسب الفرد، كما توجب العمل بمبدأ التضامن والتكافل 1)« نفسه

 (.2)رفيعة( أسس إنسانية وأخالقية  وهو مبدأ يرتكز على

                                                 

 .799م،  1993، 1األسمر، أحمد رجب: فلسفة التربية في اإلسالم، دار الفرقان، عمان، قـ (1)

، المركز 1آل سعود، عبد الرحمن بن سعد: مشكلة الفقر وسبل عالجها في ضوء اإلسالم )دراسة مقارنة(، ج (2)

 .717م،  1991العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 
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 الثالث:الفصل 

وال االجتماعية وترسيخها في المجتمعات اإلسالمية فعيل القيم األخالقية التربوية ودور التكافل االجتماعي في ت 

وضرورة تفعيل هذه والتعاون التوكل على هللا والرحمة واألخوة واإلحسان لآلخرين والمساواة والعدل  سيما قيمة

 القيم في هذا العصر:

 

 أهم القيم التي يرس خها تفعيل التكافل االجتماعي في المجتمعات اإلسالمية: 

 

  أوالا: قيمة التوكل على هللا:

ومعروف أن التوكل على هللا سبحانه وتعالى هو الثقة بما عنده عّز وجل، واليدس عما في أيدي الخلق من الناس، 

ِ( )آل عمران: قال هللا تعالى: )فَإَِذا َعَزم   ل  َعلَى هللاَّ ِ فَل يَتََوكَِّل 119َت فَتََوكَّ (. وقال تعالى في السورة نفسها: )َوَعلَى هللاَّ

ِمنُوَن( )آل عمران:  (. وردت آيات كثيرة في القرآن العظيم تحّض على التوكل على هللا والثقة بما عنده 129ال ُمؤ 

ل يربّي في اإلنسان التوكل والثقة بما عنده سبحانه وتعالى، قبعاً وهذا ال سبحانه وتعالى. ومعلوم أن اإلنفاذ والتكاف

يتنافى مع األخذ باألسباب والتوكل على هللا كما هو واضح في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم، ومن خالل حياته 

على هللا حق توكله لو أنكم كنتم توكلون »وأحاديثه المشهورة، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث: 

(. أي: تذهب أول النهار، وتروح: أي ترجع آخر النهار 7«)لرزقكم كما تُرزذ الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً 

 ممتلوة البطن. 

وإذا سدلت فسدل هللا وإذا استعنت »... وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في وصيته البن عباس رضي هللا عنهما: 

هذا بعض من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويعنيه أنه يحثّه على التوكل على هللا سبحانه  (.4«)فاستعن باهلل

 وتعالى.

وكانت حياة النبي صلى هللا عليه وسلم كلها توكل على هللا، وهذا التوكل بعد اتخاذ األسباب كما حدث في الهجرة إلى 

 هو معروف من سيرته العطرة. المدينة والتدابير الحربية واألمنية في الغزوات كما 

ومن الفوائد القيمية واألخالقية للتوكل: أنه به يكتمل اإليمان ويحُسن اإلسالم ويقطع اإلنسان الطمع مما في أيدي 

 الناس توكالً على ما عند هللا تعالى. 

ذه قاعة هلل ورسوله هذا يورث اإلنسان ِسعة في الصدر وتوكال على هللا وراحة في البال واستقراراً في الحال، وه

 في الوقت نفسه، فهو سبب كبير من أسباب الرزذ وسعته.

  قيمة الرحمة:ثانياا: 

َمةً لِل َعالَِميَن(  َسل نَاَك إاِلَّ َرح  وهي ياية كبرى من إرسال الرسل وإنزال الشرائع السماوية قال هللا تعالى: )َوَما أَر 

 (. 1۱3)األنبياء: 

                                                                                                                                               

 (. 11141رقم )، فددخله في سفينة أو بنى عليه جداراً  باب من يصب لوحاً السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الغصب،  (1)

 .211م،  1994، 7الدريني، فتحي: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت، ق (2)

 (.2111سنن الترمذي: كتاب الزهد، باب في التوكل على هللا، رقم ) (7)

تى يحب ألخيه ما ال يؤمن أحدكم ح»سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم:  (4)

 (.23۱3، رقم )«يحب لنفسه
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ر من القيم كالعدل والتعامل مع اآلخرين واإلحسان والذي يقوم على تجاوز العدل في ويدخل في مفهوم الرحمة كثي

 التعامل بالفضل.

والرحمة كعامل نفسي وبشري تستلزم وتستوجب حب الخير لآلخرين، والقيام في هذا الخلق قوالً وعمالً، وقد 

الرقة والعطف وحب إيصال الخير تكررت قيمة الرحمة في القرآن الكريم قرابة األلف مرة ولذلك هي تقتضي 

لآلخرين. والتكافل االجتماعي من أعظم مظاهر الرحمة وشعور المسلمين ببعضهم البعض وتقاسمهم الحتياجاتهم 

 (. 1)« يُرحممن ال يرحم ال »المادية، ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

المعاملة والرحمة، كيف وال وهو الرحمة المهداة  وكان صلى هللا عليه وسلم مثاالً للرحمة والرأفة وحثنا على حسن

(. وفي 2)« كبيرناليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر »من هللا سبحانه وتعالى إلى البشرية فيقول في الحديث: 

 (. 7)« كبيرناويعرف شرف »رواية: 

أو ثالث أخوات أو بنتان أو من كان عنده ثالث بنات »وريب أيضاً باإلحسان والرحمة بالبنات كمثال لذلك فقال: 

 (. 4)« الجنةأختان فدحسن صحبتهن واتقى هللا فيهن فله 

من هذه األمور وييرها نستدل على عظمة الرحمة في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وأهميتها، وأنه إذا سادت 

أكبر ثمرات التكافل الرحمة والمحبة في المجتمع يتعود القلب على العطاء وتقديم الخير لآلخرين، هذه من 

االجتماعي عندما يترَجم اإليمان إلى عطاء من القلب، هذا واضح وجلّي في التكافل االجتماعي الذي يقوم على 

 الرحمة والتراحم وشعور الناس ببعضهم وتسابقهم في تلبية احتياجاتهم المادية شعوراً ببعضهم البعض. 

  قيمة األخوة والمحبة:ثالثاا: 

َوةٌ( )الحجرات: حيث يؤكد القر ِمنُوَن إِخ  (. وقال تعالى 1۱آن الكريم حقيقة األخوة اإليمانية قال هللا تعالى: )إِنََّما ال ُمؤ 

َوانًا( )آل عمران:  َمتِِه إِخ  تُم  بِنِع  بَح  (. وهذه الحقيقة يعلمها كل مؤمن ويشعر بهذه الصلة 1۱7في موضع آخر: )فَدَص 

مستوى األفراد وعلى مستوى الجماعات، فينزل عند مقتضيات هذه الصلة وهذه  بينه وبين ييره من المسلمين على

العالقة في كل تصرف من تصرفاته في مجتمعه الذي يعيأ فيه، ومنها التضامن والتكافل المادي وتدمين 

 االحتياجات المادية وال سيما الضرورية منها للحفاظ على الكرامة اإلنسانية، 

شي المقبول. والتعاضد االجتماعي بين أفراد المجتمع اإلسالمي وتعاونهم لتدمين هذه وللوصول إلى الحد المعي

االحتياجات المادية يقّوي أواصر المحبة والمودة واألخوة بينهم، ويقوي عالقاتهم فيما بينهم قال الرسول صلى هللا 

 األخوة واألخوة ثمرة اإليمان.  (. وهذه هي ثمرة1)« لنفسهال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب »عليه وسلم: 

فالمحبة ثمرة اإليمان حقيقة وهذه العوامل اإليمانية ينتج وينبثق عنها اإلحساس والشعور بالمسؤولية تجاه اآلخرين، 

فينشد من ذلك التكافل بين المؤمنين، فما التكافل االجتماعي إال ثمرة لهذه األصول القيمية العظمى والعظيمة التي 

 اس اإليمان باهلل تعالى ورسوله،تنبع من أس

                                                 

 (.1993صحيح البخاري: كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم ) (1)

 (. 2۱47سنن الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم ) (2)

 (. 2۱44سنن الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقان، رقم ) (7)

 (.2۱4۱الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات واألخوات، رقم ) سنن (4)

 (. 17صحيح البخاري: كتاب اإليمان، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، رقم ) (1)
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وهذا التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع في ميادين الحياة وأعمال الخير يعود نفعه على الفرد والمجتمع الداخلي  

والخارجي وأعظم مثال لذلك محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ومحبتهم له الذي كان من مظاهره اإلخاء 

المال إلقامة المجتمع اإلسالمي األول في المدينة لتكون أساساً لدولة اإلسالم الكبرى، ويظهر ذلك والجهاد بالنفس و

جلياً عندما آخى بين المهاجرين واألنصار في المدينة، والمواقف على ذلك كثيرة أكثر من أن تعد فقال الرسول 

مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، »يقول: صلى هللا عليه وسلم مؤكداً هذه القيم في التراحم في أكثر من موضع 

(. فهنا تزيد األلفة وتقوي 1«)وتعاقفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

التناصر والتعاون والتكافل بين الناس وتنشر الرحمة والرأفة واإلحسان والبر بينهم، وتسد الخلل في المجتمع وتقوي 

االجتماعية فيه، خاصة إزالة ما يمكن أن يكون من أحقاد وضغائن، وإذا سادت هذه القيم األخوة والمحبة العالقات 

الصادقة بين أفراد المجتمع واألمة اإلسالمية فإن المجتمع اإلسالمي يتطهر من األمراض األخالقية الفاسدة مثل 

التحديات التي تريد النيل منه وإضعافه، وتحقق  التحاسد والتبايض واالقتتال فيصبح المجتمع قوياً منيعاً أمام

االنسجام بين أفراد المجتمع مما يساهم في الرقي الحضاري والمادي والقيمي األخالقي، وأيضاً تنتشر روح األخوة 

 التي تسهم في حل مشاكل األفراد والمجتمع حلوالً سلمية قائمة على العدل والمساواة واألخوة والمحبة. 

 

  مة اإلنفا: واإلحسان لآلخرين:قيرابعاا: 

 

يعّد اإلسالم المجتمع وحدة متماسكة، ما يصيب بعضه يصيب كله، وتكون قوته بقيوة أفيراده، و شيعار المجتميع اليذي 

وَ  ث ِم َوال ُعد  ِ  (.2اِن( )المائدة : يريده اإلسالم متمثالً بقوله تعالى: )َوتََعاَونُوا َعلَى ال بِر  َوالتَّق َوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى اإل 

ولتحقيق هيذا التعياون والتكافيل تقصيي اإلسيالم كيل الفويات التيي تحتياج إليى عيون المجتميع وعنايتيه، فشير  لهيا مين 

َسيانًا(  البقيرة:  (، 97التشريعات ما يحقق لها حياة كريمة. فشير  التكافيل بيين الفيرد وأسيرته القريبية، )َوبِال َوالِيَدي ِن إِح 

 ِ ييي نَا اإل  ِ(، )األنفييال: 14ن َسيياَن بَِوالَِدي ييِه( )لقمييان: )َوَوصَّ ض  فِييي ِكتَيياِب هللاَّ لَييى بِييبَع  ُضييهُم  أَو  َحيياِم بَع  َر  (.  35(. )َوأُولُييو األ 

َضاَعةَ( )البقرة: لَي ِن َكاِملَي ِن لَِمن  أََراَد أَن  يُتِمَّ الرَّ اَلَدهُنَّ َحو  َن أَو  ِضع   (.277)َوال َوالَِداُت يُر 

اهر التكافل العائلي في اإلسالم ذلك التوارث الميادّي للثيروة، هيذا النظيام اليذي شيرعه اإلسيالم مظهيراً مين ومن مظ 

مظاهر التكافل بين أفراد األسرة الواحدة وبيين األجييال المتعاقبية، وشير  أيضياً التكافيل بيين الفيرد والجماعية، وبيين 

منهما حقوقاً، والتعاون بين جميع األفراد واجب لمصلحة الجماعة والفرد، يوجب على كل منهما تبعات، ويرتب لكل 

الجماعة في حدود البر والمعروف. والجماعة مسؤولة عن أفرادها جمييعهم، وهيي مسيؤولة عين فقيرائهم ومعيوزيهم 

على وجه الخصو  أن تؤمن لهم كفايتهم بالوسائل التي شرعها اإلسيالم، وإذا بيات الفيرد جائعياً، فاألمية كلهيا تبييت 

ِرُميوَن ال يَتِييَم )آثم يِكيِن(  13ة ما لم تتحاّض عليى إقعاميه، قيال تعيالى: )َكيالَّ بَيل  اَل تُك  يوَن َعلَيى قََعياِم ال ِمس  ( َواَل تََحاضُّ

(، ويقييول سيييد قطييب رحمييه هللا تعييالى : )واإلسييالم فييي هييذا التكافييل بييين الفييرد والجماعيية يبليي  حييد 19-13)الفجيير: 

امة والخاصة، وحيد الجيزاء والعقياب عليى تقصيير أيهميا فيي النهيوض بتبعاتيه فيي شيتى التوحيد بين المصلحتين، الع

 مناحي الحياة المعنوية والمادية على السواء(.

                                                 

 .(3311صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاقفهم وتعاضدهم، رقم ) (1)
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فكْل مكلٌّف أوالً أن يحسن عمله الخا ، وإحسان العمل عبادة هلل، ألن ثمرة الخامس ملك للجماعة، وعائدة عليها في النهاية، قال 

ِمنُوَن( )التوبة: تعالى : )َوقُِل اع   ُ َعَملَُكم  َوَرُسولُهُ َوال ُمؤ   (.1۱5َملُوا فََسيََرى هللاَّ

وكل فرد مكلف أن يرعع مصالح أمانة كدنه حارس لها، موكل بها وليس هناك فرد إقالقاً ُمعفع من رعاية 

لمعروف: )َوتََعاَونُوا َعلَى المصالح العامة؛ ألن التعاون بين جميع األفراد واجب لمصلحة الجماعة في حدود البر وا

َن َعِن ال ُمن َكِر( )آل 2ال بِر  َوالتَّق َوى( )المائدة:  ُروِف َويَن هَو  ُعوَن إِلَى ال َخي ِر َويَد ُمُروَن بِال َمع  ةٌ يَد  (، )َول تَُكن  ِمن ُكم  أُمَّ

 (.1۱4عمران: 

، ومسيؤول أيضياً أن يزييل المنكير اليذي ييراه. وكل فرد مسيؤول بذاتيه عين األمير بيالمعروف، فيإن ليم يفعيل فهيو آثيم

واألمة أيضا كلها تؤاخذ وينالها األذى والعقاب في الدنيا واآلخرة إذا سكتت عن وقع المنكر فيها مين بعيض أفرادهيا، 

فهي مكلفة أن تكون قوامة على كل فرد فيها. واألمة المسلمة جسد واحد، يحيس إحساسياً واحيداً، وميا يصييب عضيواً 

كي له سائر األعضاء، هكذا صور الرسول صيلى هللا علييه وسيلم اليتالحم بيين أفيراد المجتميع المسيلم، فيقيول فيه يشت

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منيه عضيو تيداعى ليه »عليه الصالة والسالم: 

عاون والتكافل بين الميؤمنين صيورة أخيرى معبيرة كما رسم صلع هللا عليه وسلم للت (1)«سائر الجسد بالسهر والحمع

وذلك أسمى ما يتصوره الخييال  (2)«إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »ودقيقة، قال صلى هللا عليه وسلم: 

 للتعاون والتكافل في الحياة .

عيياون، وضييعت الحييدود فييي الجييرائم فعلييى ذلييك األسيياس ميين التوجيهييات اإللهييية واألحاديييث النبوييية الداعييية إلييى التضييامن والت

 االجتماعية، ألن التعاون ال يقوم إال على حماية حياة كل فرد في دار اإلسالم وماله وحرماته.

ولقد حث اإلسالم أهل الثروة والقدرة المالية على البذل والعطاء عن قواعية منهم، وهذا األمر و الحث إنما ينطلق اإلسالم 

لَفِيَن فِييِه( )  من مبدأ ثابت وهو أن المال يتَخ  يا َجَعلَُكيم  ُمس  هيو ميال هللا تعيالى، اسيتخلف اإلنسيان فييه، قيال تعيالى: )َوأَن فِقُيوا ِممَّ

(، )البقرة : 3الحديد:  ا َرَزق نَاُكم  (، حيث أن قبيعة اإلنسان التي ُجبل عليها 254( وقال سبحانه: )يَاأَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَن فِقُوا ِممَّ

الشديد وربما ينسيه حرصه هذا وظيفته األصلية في هذا المال، وهي أنه مستخلف فيه فيمنع العطاء واإلنفاذ عمن الحر  

حرم کفايته من عباد هللا تعالى، ومين هنيا جياءت نصيو  كثييرة فيي الكتياب والسينة تحيثُّ القيادرين عليى البيذل والعطياء، 

لَُمييوَن(، وتِعيدهم بعظيييم األجيير وجزيييل الثيواب علييى ذلييك، منهييا ق ييتُم  اَل تُظ  ولييه تعيالى: )َوَمييا تُن فِقُييوا ِميين  َخي ير  يُييَوفَّ إِلَييي ُكم  َوأَن 

ِ َكَمثَِل َحبَّة  أَن بَتَت  َسب َع َسنَابَِل 232)البقرة:  َوالَهُم  فِي َسبِيِل هللاَّ بَّية  فِيي ُكيل  ُسين بُلَة  ِمائَيةُ حَ (، وقوله تعالى: )َمثَُل الَِّذيَن يُن فِقُوَن أَم 

ُ َواِسٌع َعلِيٌم(، )البقرة :  ُ يَُضاِعُف لَِمن  يََشاُء َوهللاَّ إن المكثيرين »ومن ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: (، 201َوهللاَّ

 .(7)«هم المقلون يوم القيامة إال من أعطاه هللا تعالى خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيراً 

مين نفيس عين مسيلم كربية مين كيرب اليدنيا نفيس هللا عنيه كربية مين كيرب ييوم »صيلى هللا علييه وسيلم أيضياً:  ويقول

القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة... وهللا في عون العبد ما كان العبيد فيي عيون 

 .(4)«أخيه

                                                 

  (.3۱11( صحيح البخاري: كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم )1)

  (.491( صحيح البخاري: كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع في المسجد وييره، رقم )2)

    (.3447( صحيح البخاري: كتاب الرقاذ، باب المكثرون هم المقلون، رقم )7)

  (.3۱29توبة، باب فضل االجتما  على تالوة القرآن وعلى الذكر، رقم )( صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء وال4)
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ِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا ) وأثنى هللا على المنفقين في كتابه العزيز فقال: ( إِنََّما نُط ِعُمُكم  9)َويُط ِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحب ِه ِمس 

ِ اَل نُِريُد ِمن ُكم  َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا(  ِه هللاَّ ، وحفظ هللا أجور المؤمنين المنفقين المتكافلين في مواضع (9-3)اإلنسان: لَِوج 

 كثيرة.

ه وتعالى المنفقين في سبيل هللا الذين يقدمون العون والمساعدة لغيرهم، في أكثر من موضع في وقد مدح هللا سبحان

اِء َوال َكاِظِميَن ال َغي ظَ َوال َعافِيَن َعِن ال رَّ اِء َوالضَّ ُ يُِحبُّ القرآن الكريم قال تعالى: )الَِّذيَن يُن فِقُوَن فِي السَّرَّ نَّاِس َوهللاَّ

ِسنِيَن( )آل (. ويمدح هللا سبحانه وتعالى الذين ينفقون من يير أن يمنّوا على الفقراء أو يؤذوهم 174عمران:  ال ُمح 

ِ ثُمَّ اَل يُت بُِعوَن َما أَن فَقُو َوالَهُم  فِي َسبِيِل هللاَّ ُرهُم  عِ بالقول أو بالفعل قال هللا تعالى: )الَِّذيَن يُن فِقُوَن أَم  ن َد ا َمنًّا َواَل أًَذى لَهُم  أَج 

َزنُوَن( )البقرة:  ٌف َعلَي ِهم  َواَل هُم  يَح  َذ لَِمن  يََشاُء ِمن  232َرب ِهم  َواَل َخو  ز  (. وقال هللا تعالى: )قُل  إِنَّ َرب ي يَب ُسطُ الر 

في المجتمع، (. وهكذا نالحظ أن اإلنفاذ هو وجه كبير من وجوه الخير وتقوية الروابط 79ِعبَاِدِه َويَق ِدُر لَهُ( )سبد: 

ولذلك جاء الرسول صلى هللا عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة السمحة ليؤكد على هذه المعاني القرآنية فيقول في 

(. ويمدح أيضاً من السبعة الذين يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: 1)« السفلىاليد العليا خير من اليد »الحديث: 

(. ويقول صلى هللا عليه وسلم في حديث آخر: 2)« يمينهال تعلم شماله ما تنفق ورجل تصدذ بصدقة فدخفاها حتى »

ما من يوم يصبح العباد فيه إال وملكان ينزالن فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول اآلخر: اللهم أعط »

لم لكي تشجع على اإلنفاذ (. وهكذا تدتي األحاديث تلو األحاديث من الرسول صلى هللا عليه وس7)« تلفاً ممسكاً 

وتقوي هذه القيمة في المجتمع اإلسالمي وتجعل من أفراده شبكة متواصلة من الحب واأللفة والتعاون في سبيل أن 

إذا مات اإلنسان انقطع »يحافظوا على حياة بعضهم وعلى كرامتهم اإلنسانية فيقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

(. وشهدت أحاديث كثيرة بهذا 4)« لهقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو عمله إال من ثالثة: إال من صد

الذي يحض عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلنفاذ، وقد شهدت خديجة رضي هللا عنها للرسول في عصر 

 (. 1)الحق الجاهلية بدنه كان يحمل الَكّل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب 

َكل: يعني الذي ال يستقّل بدمره، وقد سبق ذكر أحاديث من هذا القبيل كثيراً من األحاديث التي وردت في هذا وال

الباب، حيث تقوي العالقات االجتماعية بين أفراد األمة، وإن التكافل االجتماعي وتعاون المسلمين فيما بينهم يؤدي 

، ويسهم في حل مشكلة الفقر هذه المشكلة العظيمة التي إلى مواساة الفقراء والمحتاجين، وسد حاجة المعوزين

 أعجزت العالم المعاصر عن حلّها. 

وأيضاً تدعم الروابط األسرية وتقوي صالت المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع وتشيع التراحم والمودة في المجتمع 

واإلحسان كثمرة لها تتبين ثمراتها على اإلسالمي بدالً من الحسد والشحناء والبغضاء، ومن ثم فإن قيمة اإلنفاذ 

النفس البشرية واألقارب والجيران وييرهم، ونجد قيمة اإلحسان جلية في كتاب هللا سبحانه وتعالى قال هللا تعالى: 

َسانًا َوِذي  َ َوبِال َوالَِدي ِن إِح  بُُدوَن إاِلَّ هللاَّ َرائِيَل اَل تَع  نَا ِميثَاَذ بَنِي إِس  بَى َوال يَتَاَمى َوال َمَساِكيِن َوقُولُوا لِلنَّاِس )َوإِذ  أََخذ  ال قُر 

( )البقرة:  َسان  ِريٌح بِإِح  ُروف  أَو  تَس  َساٌك بَِمع  تَاِن فَإِم  نًا( قال هللا تعالى: )الطَّاَلُذ َمرَّ  (.229ُحس 

                                                 

 (. 1432صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسدلة، رقم ) (1)

 (. 1427صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم  (2)

 (. 2797صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم ) (7)

 (. 471۱صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، رقم ) (4)

 (.7صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، باب من الوحي الرؤيا الصالحة، رقم ) (1)
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َساِن  حتى في العالقة بين الزوج وزوجته عالقة األفراد القريبين من بعضهم والبعيدين، )إِنَّ   ح  ِ ِل َواإل  ُمُر بِال َعد 
َ يَد  هللاَّ

ِي يَِعظُُكم  لََعلَُّكم  تََذكَُّروَن( )النحل:  َشاِء َوال ُمن َكِر َوال بَغ  بَى َويَن هَى َعِن ال فَح  (. قال تعالى: )َوأَن فِقُوا فِي 9۱َوإِيتَاِء ِذي ال قُر 

ِ َواَل تُل قُوا بِدَي ِديُكم  إِلَى ِسنِيَن( )البقرة:  َسبِيِل هللاَّ َ يُِحبُّ ال ُمح  ِسنُوا إِنَّ هللاَّ َ َمَع الَِّذيَن 191التَّه لَُكِة َوأَح  (. وقال تعالى: )إِنَّ هللاَّ

ِسنُوَن( )النحل:  ا َوالَِّذيَن هُم  ُمح  (. وهكذا اآليات كثيرة التي ذكرها القرآن الكريم وقد استقى هذه المعاني 129اتَّقَو 

لرسول صلى هللا عليه وسلم ومن مائدة النبوة تغذى أصحابه هذه المعاني ومن جاء بعدهم إلى يوم بدبهى صورها ا

الدين، حيث أقبل رجل إلى نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي األجر من هللا، 

فارجع إلى »قال: نعم، قال: « األجر من هللا؟ فتبتغي»قال: نعم، بل كالهما، قال: « فهل من والديك أحد حي؟»قال: 

(. هكذا يؤكد على معاني اإلحسان التي فيها يتجلى معاني العطاء هذا العطاء مادي 1)« صحبتهماوالديك فدحسن 

ومعنوي، فالتكافل االجتماعي كما قد أسلفنا إنه يعالج القضايا المادية ويعالج أيضاً المعاني المعنوية التي تقوي 

المجتمع وهي وسيلة استشعار الخوف من هللا سبحانه وتعالى والخشية، ووسيلة إلزالة ما في النفوس من روابط 

سوء الظن والكدر واألمراض القلبية، وقريق يوصل لصاحبه العلم والحكمة ووسيلة لمساعدة اإلنسان على ترك 

يلة لحصول البركة في العمر والمال العجب بالنفس لما في اإلحسان من نية صادقة تتجلى فيه، وإن اإلحسان وس

 واألهل والولد. 

  خامساا: قيمة المساواة والعدل:

من القيم األخالقية الرفيعة التي يرسخها تفعيل التكافل االجتماعي في المجتمع اإلسالمي هو شعور الفرد بإنسانيته 

 والزكاة على سبيل المثال ومساواته مع ييره في الحقوذ والواجبات، وذلك عندما يالحظ في تطبيق شر  هللا

كفرض وركن من أركان اإلسالم وتطبيقها في المجتمع حيث تؤخذ األموال من األينياء وتعطى للفقراء والمحتاجين 

 عندها ال يشعر الفقير بالذل والمنة والمهانة إنما هي عملية مداولة وإعادة ترتيب للحقوذ والواجبات. 

دين الحنيف، حيث إن المساواة بين الناس حق منحه هللا سبحانه وتعالى لجميع البشر هذا ترسيخ وتدكيد لتعاليم هذا ال

ن ثَى وقبقه عملياً الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم حيث يقول هللا تعالى: )يَاأَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَق نَاُكم  ِمن  َذَكر  َوأُ 

َ َعلِيٌم َخبِيٌر( )الحجرات: َوَجَعل نَاُكم  ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُ  ِ أَت قَاُكم  إِنَّ هللاَّ َرَمُكم  ِعن َد هللاَّ (. ولذلك أكد الرسول 17وا إِنَّ أَك 

صلى هللا عليه وسلم على هذه المعاني العظيمة في المساواة والعدل بين األفراد في المجتمع اإلسالمي، حتى أنه حفظ 

حفظ حقوذ األفراد في خطبة الودا  حيث يقول النبي األعظم صلى هللا حقوذ يير المسلمين، وجاء التدكيد على 

يا أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على »عليه وسلم: 

: أي يوم هذا؟ عربي، وال أحمر على أسود، وال أسود على أحمر، إال بالتقوى أبلغت، قالوا: بل  رسول هللا، ثم قال

قالوا: يوم حرام، ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام، قال: فإن هللا قد 

كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم  -قال: وال أدري قال: أو أعراضكم، أم ال-حرم بينكم دماءكم وأموالكم 

. وهكذا يختصر الرسول األعظم المشهد يرسي (2)«ل هللا، قال: ليبل  الشاهد الغائبهذا أبلغت؟ قالوا: بل  رسو

قواعد العدالة والمساواة اإلنسانية بين البشر وكم في هذا من نظريات من ِحَكم تحتاج لها حضارات اإلنسانية عبر 

 ن،التاريخ كي يثبتوا تلك النظريات التي توصلوا إليها في حرية الرأي وحقوذ اإلنسا

                                                 

 (.3331صحيح مسلم: كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم ) (1)

 (.27499، رقم )رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلمحديث مسند أحمد:  (2)
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كيف وقد أرسى قواعدها النبي األعظم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، ولذلك القانون اإلسالمي لم يفرذ بين  

أصحاب المقامات االجتماعية العليا كما كانت الجاهلية حيث يفضلون على أصحاب المقامات االجتماعية الدنيا 

سالم إنما كل األحاديث الشريفة تحمل قيم المساواة ألسباب قبلية أو عنصرية أو ثراء أو فقر، لم يفعل هذا اإل

االجتماعية والعدل المستمدة من روح القرآن الكريم الذي تربى عليها الرسول صلى هللا عليه وسلم وربى عليها 

 . (1)«المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره»أصحابه، يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

ل بين الناس على جميع األصعدة واالتجاهات بالعدل والمساواة واجب شرعي بدمر من هللا وبدمر من ثم إن التعام

حر  النبي  ،الرسول صلى هللا عليه وسلم، وامتثال لألوامر والتوجيهات اإللهية التربوية لتحقيقهم المساواة والعدل

لك أصحابه رضي هللا عنهم إذا كان التوكيد بالحث على االلتزام بها وتمثلها في حياته، ثم حر  أن يتربّى عليها كذ

 عليها والمثابرة واالقتداء به في االلتزام بها واألمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

بهذه المعاني اإلسالمية العظيمة وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع تستقر الحياة والطمدنينة وقيم العدل والمساواة في 

به كل فرد أنه قد نال حقّه مثل كل الناس األقوياء وأصحاب النفوذ المالي واالجتماعي المجتمع؛ لما يشعر 

والسياسي، ثم هذا له دور في القضاء على الفتن بين المسلم ويير المسلم، وبين المسلمين أنفسهم، وفيه اقمونان كل 

في صدره لآلخرين، لذلك مجال حقوذ  فرد  إلى عدالة الحكم، فتكون مواقفهم إيجابية من المجتمع ويحمل حّب الخير

اإلنسان والعدل والمساواة واسع في اإلسالم يشمل جميع األفراد والجماعات البشرية، وفي ديننا أدلّة كثيرة تدحض 

 بعض الشبهات التي يثيرها بعض المغرضين عن اإلسالم والحرية والعدل والمساوة في اإلسالم. 

العدالة والمساواة بين الناس والمحافظة على إنسانيتهم والمفاضلة بينهم  فاإلسالم جاء ليثبت هذه المعاني من

 باألعمال والتقوى. 

 سادساا: التعاون على الخير والتناصر:

وهي قيمة من أبهى ما قد تفرزه األخالذ الرفيعة، وتصل إليه القيم اإلنسانية، ألن اإلنسان في اإلسالم يرتبط  

مشترك وهو مدمور بالتعاون مع ييره من الناس ومن يعيشون معه في دائرة البر بمجتمعه بروابط البر والخير ال

َواِن( )المائدة: ث ِم َوال ُعد  ِ (. وجاء في الكتاب 2 والخير قال هللا تعالى: )َوتََعاَونُوا َعلَى ال بِر  َوالتَّق َوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى اإل 

تي تدفع إلى العمل الصالح وترسي هذه القواعد ومنها التكافل االجتماعي العزيز والسنة النبوية األوامر الكثيرة ال

الذي من شدنه القضاء أو الحد من ظاهرة الفقر وإيناء المحتاج وأهل العوز والمساكين من الناس، فقد حض 

نَا لَُكم  ِمَن المؤمنين على التكافل والتعاون قال هللا تعالى: )يَاأَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَن فِقُوا ِمن   َرج  ا أَخ  قَي بَاِت َما َكَسب تُم  َوِممَّ

ِض( )البقرة:  َر   (. 233األ 

 . (2)« السفلىاليد العليا خير من اليد »ومنها حديث:  ،وقال صلى هللا عليه وسلم في أحاديث كثيرة

 فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. 

ِكينًا َويَتِيًما َوأَِسير َويُط ِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحب هِ افل والتضامن قال هللا تعالى: )ثانياً: الثناء والمدح لفعلهم التك ( 9) اً ِمس 

ِ اَل نُِريدُ  ِه هللاَّ  (. 9-9( )اإلنسان: اً ِمن ُكم  َجَزاًء َواَل ُشُكور إِنََّما نُط ِعُمُكم  لَِوج 

                                                 

 (.33۱3صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم ) (1)

 سبق تخريجه. (2)
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يِن )والتعاون فقال تعالى: )ثالثاً: التحذير والتخويف من ترك التضامن والتكافل  ُب بِالد  ( فََذلَِك الَِّذي 1أََرأَي َت الَِّذي يَُكذ 

ِكيِن( )الماعون: 2يَُد ُّ ال يَتِيَم ) ما آمن بي من بات »(. وقال صلى هللا عليه وسلم: 7-1( َواَل يَُحضُّ َعلَى قََعاِم ال ِمس 

 . (1)« بهوجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم  شبعاناً 

الَِّذيَن يُن فِقُوَن بعاً: قد رّيب هللا سبحانه وتعالى باألجر للذين يحرصون على تقديم العون لغيرهم، قال هللا تعالى: )را

ُرهُم  ِعن َد َرب ِهم   ِ ثُمَّ اَل يُت بُِعوَن َما أَن فَقُوا َمنًّا َواَل أًَذى لَهُم  أَج  َوالَهُم  فِي َسبِيِل هللاَّ ٌف عَ أَم  َزنُوَن( َواَل َخو  لَي ِهم  َواَل هُم  يَح 

(. ووعدهم بمضاعفة األجر، وهذه هي التربية اإليمانية العظيمة التي تفيض بالشعور الفياض 232)البقرة: 

بالمسؤولية تجاه اآلخرين واإلحساس بآالم الفقراء والمحتاجين والسهر والمضي قدماً في تحقيق الخير لهم وتقديم 

 تمع اإلسالمي مجتمعاً نظيفاً وذا قيمة أخالقية رفيعة عالية على مستوى الفرد والمجتمع. الخير لهم حتى يكون المج

هذا ما نراه في العصور األولى لإلسالم زمن الرعيل األول من الصحابة والتابعين وتابعيهم، عندما كانت تطبق 

لزكاة واعتبرهم يعطلون ركناً من الزكاة كركن من أركان اإلسالم، ونعلم أن الصديق رضي هللا عنه قاتل مانعي ا

أركان اإلسالم، وكيف أن المجتمع عاش برفاه  أو بكفاية مادية ومعنوية جليلة تحت مظلة الشر  الحنيف، وما 

 أحوجنا في مثل هذا الزمان لتفعيل التكافل للحصول على مجتمع  إنسانّي عادل. 

 

 نتائج البحث والخاتمة والتوصيات

 

وأنيزل هللا سيبحانه الم لتعلي مين شيدن اإلنسيان اليذي كرميه هللا سيبحانه وتعيالى عليى العيالمين، لقد جاءت تعاليم اإلس

وتعالى منهجاً واضحاً يحفظ لهذا اإلنسان قيمته وكرامته بما يتناسب مع فطرته وقدراتيه ليقيوم بخالفية هللا فيي أرضيه 

التعياليم تشيمل النيواحي الماديية والمعنويية  كما قد رسمه له سبحانه وتعالى في ذلك المينهج، فجياءتأكمل وجه،  على

لهذا اإلنسان ألداء هذه المهمة العظيمة ومنها أسياليب التعياون والتكافيل االجتمياعي اليذي يفعيل قييم األخيالذ الرفيعية 

ي التي يتعين على اإلنسيان االلتيزام بهيا ألداء رسيالته ليتحقيق ليه الرخياء والسيعادة فيي الحيياة اليدنيا والفيوز بالجنية في

 اآلخرة. 

ومما تقدم نالحظ أن في هذا العصر تقصير كبير في تفعيل وسائل التكافل االجتماعي والتعاون والمناصرة وهذا أدى 

إلييى كثييير ميين الفسيياد الخلقييي وانتشييار الفقيير والجريميية فييي المجتمعييات اإلسييالمية وقليية الييواز  الييديني كييل ذلييك ألن 

التعياون المحبية واإلحسيان والكيرم اإليثيار والمناصيرة وهيذه حقيقية هيي  المعاني األخالقية لم تترسخ بيين النياس مين

 دعائم المجتمع اإلسالمي القوي.

لذلك ال بد لنا في هذا العصر الفريد وهو عصر الفتن وعصير الحيياة الماديية ال بيد مين الرجيو  إليى المينهج الربياني 

كافل االجتمياعي مثيل: التكافيل العيائلي اإلكثيار مين وأن تتضافر الجهود وتتنشط لتفعيل أكبر قدر ممكن من وسائل الت

المؤسسات الوقفية والخيرية وصناديق القروض المالية واإلعانات المالية للتعليم واالهتمام بطلبية العليم واإلكثيار مين 

 القروض المالية المتوافقة مع مباد  الشريعة اإلسالمية وييرها، 

                                                 

 (.311( المعجم الكبير: باب ومما أسند أنس بن مالك، رقم )1)
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المجتمع اإلسالمي لينعم الناس بالكفاف والكرامة، ويتم بيذلك تفعييل القييم  وإقامة مشاريع صغيرة للعائالت الفقيرة في

 األخالقية التي جاء اإلسالم ليرسخها وينميها كالعدل والمساواة والمحبة والتعاون وييرها. 

ت فيي وهذه معالم الحضارة التي جاء بها القرآن واإلسالم إلى اإلنسانية جمعاء، وقد سبقت تليك المظياهر التيي انتشير

 أوربا وأمريكا بدكثر من ألف وأربعمائة عام. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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إدارة أزمات الحرائق في المدارس والمنشآت التعليمية النسائية دراسة حالة المدرسة 

 الواحد والثالثون المتوسطة للبنات بمكة المكرمة

Fire crisis management in schools and women's educational facilities. A case 

study for the thirty-one middle school for girls in Makkah 

 / وليد ناصر الحميدي اعداد الباحث

 ماجستير إدارة األزمات والكوارث، كلية علوم األرض، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 waleed11.n.alh@gmail.com Email: 

 

 اشراف: اللواء سالم المطرفي

، متطلب عبد العزيزدراسة مقدمة إلى قسم إدارة األزمات والكوارث بكلية علوم األرض بجامعة الملك 

 تكميلي لنيل درجة الماجستير في إدارة األزمات والكوارث.

 م 0202-هــ  1441

 الملخص

توفر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمية  مدى تقييم إلى الدراسة هذه هدفت

حيث تم تأصيل  خالل دراسة حالة بمدرسة الواحد والثالثون المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة، من وذلك النسائية،

قائدات ( 174عينة بلغت ) علىنهج الوصفي التحليلي كما استخدم الباحث الم ،الموضوع من الناحية النظرية

( 47، واستخدمت الدراسة دراسة الحالة واستبيان مؤلف من البيانات األساسية و)ومدرسات وإداريات المدارس

 .الدراسات السابقة في هذا المجال باالستفادة من عبارتهاعبارة تغطي بنودها ومحاورها وتم صياغة 

غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين  مجموعة من النتائج كان من أهمها: وقد توصلت الدراسة إلى

دى غير موافقين على م النسائية،على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسات التعليمية 

بات إدارة ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه متطل المدرسية،االستعدادات إلكساب مستجيبات الحوادث 

األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وفقا لمتغيرات: نوع المبني والمؤهل العلمي ومدة التدريب 

كما يوجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه متطلبات إدارة أالزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة   ،ل العلميوالمؤه

المدرسات ومتغير الخبرة لصالح الفئة التي لديها خبرة بالمدارس وهم  التعليمة النسائية في متغير الوظيفة لصالح

 ( سنة تدريس وهما دالة إحصائيا.11-11من )
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منها: أهمية تطوير وتفعيل إستراتيجية وطنية تعمل  التوصيات من مجموعة الباحث قدم السابقة النتائج علي وبناء  

يادة مية مشتملة على التدريب المتقدم للقيادات التعليمية حول قوزارة التعليم على تنفيذها بجميع المؤسسات التعلي

األزمات بالمؤسسات التعليمية على شكل حلقات تدريبية، االهتمام بجانب التخطيط المسبق لألزمات بالمؤسسات 

يث حالتعليمية بتنفيذ خطط اإلخالء بصورة مقننة بحيث يشرح للطالبات الهدف منها والخطوات المطلوب تنفيذها ب

تطبق مرة واحدة على األقل بكل فصل دراسي واحد،الرقابة والمتابعة المستمرة إزاء السلوكيات الخطرة من قبل 

 الطالبات من حيث التدخين أو استخدام مصادر اللهب وإشراك أولياء األمور في تكامل الوعي والتوجيه.

 

 المدارس التعليمية الحريق، التعليمية،األزمات  األزمة، :المفتاحية الكلمات

 

Fire crisis management in schools and women's educational facilities. A case 

study for the thirty-one middle school for girls in Makkah. 

 

Researcher / Walid Nasser Al-Hamidi 

 

Abstract: 

This study aimed to assess the availability of crisis management requirements in 

fire accidents at the women's educational institution, through a case study at the thirty-

one middle school in the region Makkah Al-Mukarramah, where the topic was rooted 

from the theoretical point of view, and the researcher used the descriptive analytical 

method on a sample of (174) female leaders, teachers and school administrations, and 

the study used the case study and a questionnaire composed of basic data and (47) A 

phrase covering its items and themes and its wording has been formulated by benefiting 

from previous studies in this field. 

 

The study reached a set of results, the most important of which are: The majority 

of the study community does not agree with the availability of crisis management 

requirements in fire accidents in women's educational institutions, disagree on the 

extent of preparation, accidents, and school accidents respondents, 

 there are no statistically significant differences towards the crisis management 

requirements in Fire accidents in the women's educational institution according to 

variables: the type of building, the educational qualification, the duration of training 

and the scientific qualification,  
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 And there are statistically significant differences towards the requirements of crisis 

management in fire accidents in the women's educational institution in the job variable 

for the benefit of the teacher The variable of experience is in favor of the group that has 

experience in schools, and they are (11 - 15) years of education, which are statistically 

significant. Based on the previous results, the researcher presented a set of 

recommendations, including the importance of developing and activating a national 

strategy that the Ministry of Education is implementing in all educational institutions, 

including advanced training for educational leaders on leadership of crises in 

educational institutions in the form of training seminars. Attention besides pre-planning 

crises in educational institutions by implementing evacuation plans in a form It is 

codified to explain to students the purpose and steps to be implemented so that they are 

applied at least once per semester On the one hand, constant monitoring and follow-up 

on the dangerous behaviors of female students in terms of smoking or the use of flame 

sources and the involvement of parents in the integration of awareness and guidance. 

Key words: crisis, educational crises, fire, educational schools 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام للبحث

 المقدمة:

بعيد؛ منها ما يرتبط باالقتصاد والسياسة األزمات ظاهرة تالزم كل الدول والشعوب والمجتمعات منذ عهد 

والظواهر الطبيعية والصناعية والبشرية وكثيراً ما اقترن بكل تلك المخاطر مطالبات وتوجهات نحو أهمية اتخاذ 

 اإلجراءات والتدابير الالزمة للوقاية منها والتعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.

حداثة والتطور في جميع مناحي الحياة من تطور التقنيات وتقنيات لقد اتسم العصر الحالي الذي نعيشه بال

( 14، ص022المعلومات واالنفتاح بين الدول والمجتمعات، حتى أنه أصبح يعرف بعصر األزمات )حمدونة، 

والتي يمكن معايشتها في مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية. وقد أفردت العديد من الجامعات 

ت في كافة المجاالت اإلنسانية واألمنية مازألؤسسات التعليمية العليا برامج متخصصة لتدريس علم إدارة اوالم

 (.10، ص0222واالقتصادية والسياسية وغيرها )الخضيري، 

وللتعامل مع بروز األزمات فقد أصبح من الضروري إيجاد معالجات ومقدرات في إدارة األزمات ما       

رات المدارس من تنفيذ الواجبات اإلدارية التعليمية والتربوية الروتينية الى تضمين أساليب استوجب تطوير إدا

 (.029، ص1992إدارية متطورة عند حدوث األزمات في مثل هذه المؤسسات )بهجت، 
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وقد حظيت إدارة األزمات باهتمام كبير بين الباحثين والتربويين لما للمؤسسات التعليمية من أهمية         

بالغة وخصوصية تميزها عن باقي المجموعات السكانية. وقد تنوعت الدراسات في أهدافها فيما يختص بالمؤسسات 

(، وتحليل الخطط التي تتبعها المدارس Chi Keung, 2008التعليمية، ومنها ما ركز على دور مدراء المدارس )

هذا عالوة على أبحاث عربية عديدة تركزت (. Adams &Kritsonis, 2006في إدارات األزمات التي تمر بها )

 م(.0212م؛ الجهني، 0211في توضيح وكشف المشكالت التي تواجه مديري المدارس )غنام، 

وقد هدفت العديد من الدراسات الى كشف األزمات التي تواجه المؤسسات التعليمية وكيفية معالجتها والتعامل 

 (.0222؛ حمدونة، 0229؛ صقر، 0222؛ اليحيوي، 0222؛ فرج، 0227معها )الموسى، 

 مشكلة البحث:

تعتبر المؤسسات التعليمية من المنشآت التي تتميز باألهمية البالغة من ناحية أمنها وسالمتها بل إن هناك 

عالقة طردية تربط بين أمن وسالمة المدرسة ومستوى التحصيل العلمي، وبما أن التجمعات البشرية داخل المؤسسة 

ا تضمه من متغيرات عديدة ومتنوعة وأعداد كبيرة من الطالب والطالبات والمعلمون والمعلمات في التعليمية بم

حيز مكاني قد يكون محدوداً كلها عوامل جعل منها بيئة عرضة لألزمات وتتطلب المزيد من العناية والثقافة 

ي مثل هذه المؤسسات فإنها تتسم والوقاية ألي احتمال من األزمات المتوقعة باعتبار أن األزمة حين حدوثها ف

بسرعة االنتشار والتوسع واالمتداد ، وقد أكدت األحداث المماثلة على مستوى العالم ذلك؛ لذا أخذ هذا الجانب حيزاً 

مهماً ودعا الباحثين إلى البحث والدراسة واالستقصاء لإلسهام في الحد من مخاطر أزمات مؤسسات التعليم  والعمل 

 التي تجنب وقوعها والتعامل األمثل فور ظهور بوادرها على وضع األسس 

ومن خالل حوادث الحريق المختلفة التي وقعت في المدارس التعليمية النسائية المختلفة ونتج عنها العديد 

من اآلثار والتداعيات ما شكل أزمة نتيجة لعدد اإلصابات وعلى سبيل المثال أزمة حادث الحريق الذي وقع بالمدرسة 

ـ والتي ذهب ضحيتها خمسة عشر وفاة وعدد كبير من اإلصابات 1400( المتوسطة للبنات بمكة المكرمة عام 21) ه

، وعلى الرغم من التدابير واإلجراءات االحترازية المتعددة التي اتخذت عقب هذه الحادثة ومنها إنشاء اإلدارة 

فية على كافة إدارات األمن والسالمة بمختلف المناطق العامة لألمن والسالمة بوزارة التعليم ومباشرة مهامها اإلشرا

ومتابعة خططها الوقائية وعالوة على ما سبق أن  أكده مختصون في السالمة أن وزارة التربية والتعليم استطاعت 

أن تواجه مخاطر الحرائق في مدارسها بصورة علمية، من خالل تأسيس إدارة للسالمة المدرسية أسهمت في خفض 

لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن مفهوم السالمة يحتاج إلى تعزيز على مختلف .22الحرائق بنسبة  %معدالت 

. (1)األصعدة، خاصة في جميع المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات والمعاهد، والمؤسسات الحكومية واألهلية

هـ 1429-1421الفترة من عام ومن خالل االطالع على إحصاءات حوادث الحريق بالمؤسسات التعليمية خالل 

يتضح بأن حوادث الحريق بالمؤسسات التعليمية وخاصة النسائية مازالت تشكل هاجساً كبيراً على المجتمع ككل 

خاصة وأن حوادث الحريق التي منشأها كهربائي كااللتماسات تشكل النسبة األكبر من مسببات الحوادث وما يعضد 

                                           
 هـ. 1321 ذو القعدة 32المصدر: صحيفة مكة الخميس  (1)
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النسائية أن نسبة اإلصابات لدى البنات تفوق بكثير اإلصابات لدى البنين مم مخاطر حرائق المؤسسات التعليمية  

يخشى معه وقوع حادثة حريق تنشأ عنها أزمة ، ويوضح الجدول التالي المؤشرات على اتجاه الحرائق بمدارس 

 الطالبات:  

 

 العام

 

 إجمالي الحرائق

 الخسائر البشرية

 الوفيات اإلصابات

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 - - 75 55 707 هـ5345

 - - 44 50 736 هـ5346

 - - 57 3 564 هـ5347

 - - 09 52 395 هـ5341

 0 5 61 53 665 هـ5349

 0 5 501 55  اإلجمالي

إحصائيات حوادث الحريق بمدارس التعليم والوفيات واإلصابات الناجمة والخسائر المادية خالل الفترة من عام 

                                                      هـ المصدر: الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني                                                                       1429هـ إلى 1421

www.998.gov.sa  

 أسئلة البحث

 التساؤل الرئيسي: 

 ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية؟ وينبثق عنه التساؤالت التالية: 

 تتكون األسئلة الفرعية من التالي:

حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية الجوانب ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات  .1

 التوعوية واإلعالمية المرتبطة بأزمان الحرائق المدرسية؟

ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية  .0

 حرائق المدرسية؟اإلجراءات والمهام المتعلقة بجوانب الوقاية والسالمة من حوادث ال

ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية مدى  .2

 مراعاة التدابير التخطيطية للحد من مخاطر أزمات الحريق المدرسية؟

ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية  .4

ات إلكساب مستجيبات الحوادث المدرسية مهارات الحد والتعامل مع أزمات الحرائق االستعداد

 المدرسية؟

ما مدى توفر متطلبات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية تكامل  .1

 مهارات اإلجراءات العملياتية المتخذة عملياً لمواجهة حادث حريق مدرسي؟

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                        294  

ISSN: 2706-6495 

بات إدارة أزمات حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية من ناحية مدى ما مدى توفر متطل .2 

 تمكن القيادة المدرسية األولية لقيادة أزمة أو حادث حريق مدرسي؟

( بين متوسط درجات استجابات 2021هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .7

 ت حوادث الحريق بالمدارس التعليمية النسائية؟أفراد عينة البحث تجاه )متطلبات إدارة أزما

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث في التالي:    

إلقاء الضوء على ضرورة ودور إيالء جانب إدارة األزمات بالمدارس التعليمية العناية التامة قبل  األهمية العلمية:

وأثناء وبعد وقوعها؛ خاصة التدابير االستباقية واالستعداد للتعامل والمواجهة ألي أزمة متوقعة بكفاءة وفاعلية بناًء 

 دت عليه الدراسات العلمية.على الدروس المستخلصة من األزمات السابقة وبما تطرقت وأك

 األهمية العملية:

التوصية برفع جانب الوقاية من مخاطر الحريق وتفعيل التدريب والتمارين العملية لقائدات المدارس والمكلفات     

 بمتابعة أعمال السالمة بالمدارس. 

 ات عند حدوث اقتراح وتوصيف إجراءات ناجعة تتصل باإلجراءات والتدابير الالزمة واتخاذ القرار

 األزمات.

 أهداف البحث:

 يمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية:    

 .إثراء المؤسسة التعليمية بطبيعة أزمات حرائق المؤسسات التعليمية واألزمات المحتمل مواجهتها 

 ( المتوسطة للبنات بمكة 21االستفادة من الدروس المستخلصة من دراسة حالة الحريق بالمدرسة )

 لمكرمة ا

  التعرف على مرئيات أفراد عينة مجتمع الدراسة حول مدى توفر متطلبات إدارة األزمات في حوادث

 الحريق بالمؤسسات التعليمية النسائية.

   العمل على إلقاء الضوء على نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف ليتم تقويتها في منظومة المدارس

 التعليمية للبنات.

 منهج البحث:

سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف طبيعة الظاهرة موضع البحث وتفسير الظواهر التربوية    

المعاشة كما يفسر العالقات بين هذه الظواهر ويساعد في الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الظاهرة 

فسر. ائق التي تصف وتحلل وتقيم وتقيس وتاستنادا إلى حقائق الواقع. إذ أن المنهج الوصفي يوفر المعلومات والحق

ويعبر هذا المنهج عن الظاهرة موضوع الدراسة تعبيراً كمياً وكيفياً ويوضح حجمها وارتباطاتها مع العوامل 

 األخرى.

من خالل هذا المنهج كذلك يتمكن الباحث من جمع المؤلفات والدراسات النظرية التي تناولت موضوع إدارة 

وخطواتها ومتطلباتها وتحليل هذه المعلومات. ويقوم الباحث بتصميم االستبانة لرصد  األزمات وخصائصها
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متطلبات إدارة األزمات التعليمية وتطبيقها على عينة البحث ومن ثم تبويب وتحليل هذه البيانات باستخدام المعالجات  

 .(SPSS)ائية اإلحصائية المناسبة للوصول إلى النتائج مثل برنامج تحليل المعلومات اإلحص

 مجتمع البحث وعينته:

يتألف مجتمع البحث من عينة عشوائية من قائدات المدارس العامة ومدرساتها وادارياتها في بعض مناطق       

 المملكة.

 :تم تحديد متغيرات البحث حسب اآلتي متغيرات البحث:

 الوظيفة )قائدات، مدرسات، إداريات( .1

 سنوات الخبرة .0

 المؤهل العلمي .2

 الدورات التدريبية .4

 نوع المبنى .1

 أدوات البحث:

 تم تحديد أداة البحث فيما يلي:

تصميم استبانة للتعرف على أراء قائدات المدارس والمعلمات واإلداريات في المتطلبات الالزمة إلدارة      

 األزمات مؤلفة من مجموعة من البنود موزعة على سته محاور رئيسية تغطي أسئلة الدراسة.

 البحث: حدود

 سيتم تطبيق البحث ضمن الحدود البشرية والزمانية والمكانية والعلمية المحددة كاآلتي:   

 :تشمل مجموعة من )قائدات ومعلمات وإداريات( مدارس البنات في المملكة العربية  الحدود البشرية

 السعودية.

 :م.0202-0219يطبق البحث خالل العام الدراسي  الحدود الزمانية 

 يطبق البحث على المدارس العامة النسائية بالمملكة. المكانية: الحدود 

 :تشمل الدراسة دراسة متطلبات إدارة الحرائق )المادية واإلدارية والبشرية( في مدارس  الحدود العلمية

 المملكة العربية السعودية من وجهة نظر قائدات ومدرسات وإداريات. 

 مصطلحات البحث:  

 األزمة:

( بأنها "حالة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة وتؤدي إلى 22م ص 0222يعرفها الجديلي )      

 توقف حركة العمل أو هبوطها إلى درجة غير معتادة،

بحيث تهدد تحقيق األهداف المطلوبة من قبل المنظمة وفي الوقت المحدد"، ما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة  

 (.11م ص  0222ارع األحداث وحدتها )أل الشيخ، عليها بسبب تس
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( بأنها: نقطة تحول في سلسلة من األحداث المتتابعة تسبب درجة عالية من 449، ص1992يعرفها )حجي،        

 التوتر، وتقود إلى نتائج غالباً ما تكون غير مرغوبة.

 األزمات التعليمية:

مادياً على النظام المدرسي، ويهدد االفتراضات الرئيسة التي يقوم  يعرفها الحمالوي بأنها: خلل يؤثر تأثيراً        

 (.12، ص1997عليها النظام في المدرسة )الحمالوي، 

إدارة األزمة عبارة عن جهد منظم يخضع لوظائف اإلدارة تتناغم في مجملها وتتكامل للتخطيط  اإلجرائي:التعريف 

بها خسائر بشرية أو اقتصادية أو معنوية تستلزم التخطيط لها والتعامل مع حالة حادة ذات أثر مجتمعي قد يصح

 المستويات.ومواجهتها لمنعها بالطرق العلمية أو الحد منها والتخفيف من آثارها على كافة 

 الحريق:

 ( .122م ، ص 1922تفاعل كيماوي يحدث بين مادة مشتعلة وأكسجين الهواء بعامل الحرارة )أورفلي ، 

 النسائية: المدارس التعليمية

( المدارس بأنها المدارس الخاصة بالتعليم العام بمراحله الثالثه )الثانوية 7هـ ص 1401عرف )األلمعي ،     

والمتوسطة واالبتدائية( التي تتبع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تبعية شاملة سواء كانت في مبنى 

 ض. حكومي مصمم لها أو مبنى مستأجر لهذا الغر

بأنها مؤسسات تعليمية تستخدم مباني متنوعة سواء بنيت من قبل وزارة التعليم بتصاميم  وعرفها الباحث إجرائياً:

معتمدة أو بتصاميم غير معتمدة أو مباني تم استئجارها لتلقي العملية التعليمية بمراحل التعليم الثالثه من قبل 

 الطالبات.

 اإلطار النظري :الفصل الثاني

المجتمعاات قاطبة على إيالء التعليم والتعلم جل اهتماماتها للسااااااير في ركب الحضااااااارة والنماء، تحرص 

وتبني أجيااالً يعتماد عليهم في اإلسااااااهام في تنمية وبناء أي مجتمع ولتحقيق هذه الغايات حرصاااااات على منظومة 

ما أن التعلم ليكون للجميع ، وبالمؤسااسااات التعليمية من عدة جوانب ؛ فأنشااأت المباني التعليمية ، وشاايدت مرافق 

بيئاة التعليم لهاا مقوماات تتطلبها لكي تتحقق منظومة التعلم في مناس يساااااااعد على التحصاااااايل العلمي لذا فقد كان 

لبعض حوادث الحريق في مختلف دول العالم تطوراً وتدهوراً ساااريعاً بما شاااكل كارثة أدت إلى نشاااوء أزمة بكل 

ي لما نتج عنها من ضااحايا ألطفال من مختلف األعمار وأضااحت بمثابة دروس ماتحمله من معنى وفي زمن قياساا

 مستفادة لكي يبنى عليها قوانين وأنظمة ولوائح وتعليمات تجنب الطالب والطالبات المخاطر .

 

 

م( إلى أن األزمة " نقطة تحول في سااالسااالة من األحداث المتتابعة تسااابب درجة 0217أشاااار عياصااارة )األزمات:

عالية من التوتر وتقود إلى نتائج غالباً ما تكون غير مرغوبة وبخاصة في مرحلة عدم وجود استعداد أو قدرة على 
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عامل معها ، ثم البحث عن وسااائل مواجهتها وتعبر األزمة عن حدث مفاجئ غير متوقع مما يؤدي إلى صااعوبة الت 

( بأنها: نقطة 022، ص0221وطرق إلدارة هذا الموقف للتقليل من آثاره ونتائجه الساالبية " .وعرفها )أبو خليل، 

تحول غير عادية تتمثل في مواقف تتعرض لها المؤساسة بصورة فجائية وتتالحق فيها األحداث بسرعة، وتتشابك 

عنها تهديد لألرواح والممتلكات كما ينجم عنها قلق وتوتر. وأمام الموقف الحرج  فيهاا األساااااابااب باالنتاائج، وينجم

( يتطلب مراعاة مبادئ 122م ، ص 0229لألزمة وما يصااااحبها من توتر عال فإن األمر وفقاً لـااااااااا )الهواري ، 

 التخطيط لألزمات كعنصر مهم من عناصر وظائف اإلدارة على النحو التالي : 

 .  التخطيط لألزمات مبادئ عند أوالً:

 .ضع خطة لوضع خطة اتصاالت إعالميةمبادئ لو ثانياً:

 .امل الفعال مع األزمة وجهاً لوجهمبادئ للتع ثالثاً:

 . لالتصاالت الفعالة أثناء األزمة مبادئ رابعاً:

 عوض-: تصور أسوأ السيناريوهات عما يمكن أن يحدث المبادئ على عدد من النقاط منها وقد اشتملت هذه

وضع اإلدارة العليا مكتب  –لالمساك بزمام األمور في منظور االتصال اإلعالمي  االستعداد-خطة إلدارة األزمة 

( ساااااااعة وعدم 04موثوق لالتصااااااال اإلعالمي وتوفر معلوماات محادثاة أوالً بأول مع عمل المكتب على مدار )

  الً.قليقد تضطر أحياناً لكسر اللوائح -التصريح بمعلومات غير صحيحة 

وقد تؤدي إلى خساااائر بشااارية ومادية إلى حد كبير،  مفاجئة،ويتضاااح مما سااابق بأن األزمة حالة قد تكون 

 المتوسااااطة بمكة( 21وأحياناً تكون من صاااانع اإلنسااااان كما هو الحال في الحريق الذي تعرضاااات له المدرسااااة )

تتطلب دعماً متنوعاً وتكون معلنة في كما تشااااااخص األزمة بأنها قد  الحقاً.المكرمة والتي ساااااايتطرق إليها البحث 

أغلب األحوال، وتحتاج إلى توجيهات وإجراءات للتصدي لها من الداخل إذا كانت تأثيراتها محدودة، ومن الخارج 

 إقليمياً وعالمياً إذا تعدى حجمها قدرات المجتمع المحلي الذي يتعرض لها.

رث التي هي األخرى تهاادف إلى تحقيق درجااة وتختلف إدارة األزمااات في بعض جوانبهااا عن إدارة الكوا

اساااتجابة ساااريعة وفعالة لظروف المتغيرات المتساااارعة للكارثة، بهدف درء أخطارها اآلنية بإعداد التحضااايرات 

الالزمااة لهااا، والتنبؤ بحاادوثهااا، واتخاااذ القرارات لمواجهتهااا وتقليص أضاااااارارهااا بقاادر اإلمكااان مع توفير الاادعم 

 (. 0222:22إلى حالته الطبيعية، أي حالة ما قبل حدوث الكارثة )القحطاني،  الضروري إلعادة التوازن

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                        298  

ISSN: 2706-6495 

 ( يوضح وجه المقارنة بين الكارثة واألزمة5-5شكل رقم ) 

 

وخالصااااااة القول يرى البااحاث باأن إدارة األزماة عباارة عن جهد منظم يخضااااااع لوظائف اإلدارة تتناغم في      

مجملها وتتكامل للتخطيط والتعامل مع حالة حادة ذات أثر مجتمعي قد يصاااحبها خساااائر بشااارية أو اقتصاااادية أو 

منهاا والتخفيف من آثاارهاا على كاافااة  معنوياة تسااااااتلزم التخطيط لهااا ومواجهتهاا لمنعهااا باالطرق العلمياة أو الحااد

وإذا كانت األزمة نقطة تحول مفاجئة لحدث ما سااواء  التعليمية.الفرد والمجتمع واألساارة والمؤسااسااة  المسااتويات،

كاان متوقعااً أو غير متوقع إال أن هاذ الحادث إذا كاان مرتبطااً بالحرائق فإن تتابع آثارها أشااااااد ألنها تتعلق بدقائق 

فأول أكساااااايد الكربون السااااااام والخانق القاتل وجو الخطر الذي  والنتائج،سااااااارع فيها األحداث وثوان معادودة تت

ومع السلوك البشري الذي يسود على التصرفات الفردية والجماعية مع الموقف الذي يواجه الموجودين  يصاحبها،

يالماً وأوساااع تأثيراً في من حب النجاة والبعد عن خطر الموت جعل من حوادثها أزمات وكوارث أكثر خطورة وا

 فتتسع دائرة التأثير وتصبح النبأ المهيمن على الساحة اإلعالمية. المجتمع.
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ويقدم الباحث فيما يلي ايضاااااااحاً حول موقف الحرائق المدرسااااااية  

م عن إدارة الحرائق 0221أكتوبر  9ضااامن دراساااة صااادرت في 

 األمريكية وكانت نتائجها:

 21٪ متعمدة  من حرائق المباني المدرسية 

  72٪ .من حرائق المدارس الثانوية متعمدة 

   الوفيات الناتجة عن حرائق المدارس نادرة، ولكن

اإلصابات لكل حريق أعلى من جميع حرائق المباني 

 غير السكنية.

   المنطقة الرئيسية واألكثر وقوعاً هي مرحاض المدرسة

(NFPA وNFIRS) 

تنخفض حرائق المدارس بشكل كبير في عطلة نهاية األسبوع 

وخالل العطلة الصيفية في كل عام في الواليات المتحدة، يحدث ما 

العامة  المدارس-حريق في المؤسسات التعليمية  1،122متوسطة 

 والخاصة حيث يحضر الطالب خالل النهار فقط. 

  مليون دوالر في الخسائر  1201وفيات، و 1من  إصابة، وأقل 101تسببت هذه الحرائق فيما يقرب من

 من الحرائق.

  فقط  ٪42تشكل الحرائق التي لحقت بمباني المؤسسات التعليمية 

  تحدث في الهواء الطلق وتتضمن بشكل عام نفايات أو عناصر أخرى ذات قيمة  ٪ 17النسبة المتبقية

 ضئيلة. 

www.hsdl.org 

ومن تلك الحوادث المؤساااااافة التي اعتبرت بمثابة كارثة تولدت عنها أزمة لما نتج عنها من صاااااادى مجتمعياً      

م في الواليات المتحدة األمريكية )شاااااايكاغو( حينما اندلعت 1912واسااااااع النطااق حاادث الحريق الاذي وقع عام 

 ي حيث اندلع الحريق في كومة نفايات فيالنيران في إحدى المدارس االبتدائية في زمن قياسااااي نتيجة خطأ بشاااار

قبو المدرسة واحترقت دون أن يالحظها احد لمدة عشرين دقيقة ومع ذلك فقد تأخرت جهود مكافحة الحريق عندما 

تم إرساااااال إدارة مطافئ شااااايكاغو لعنوان خاطئ وقد حاول رجال اإلطفاء عند مباشااااارتهم كسااااار قضااااابان حديد 

طالب من الروضاااة حتى الصاااف الثامن ونجم  عنه تعرض  1222ت تضااام بالمدرساااة كانت تعرقل جهودهم كان

عدد كبير من األطفال إلى خطر الوفاة بسااااابب إلقاء أنفساااااهم والقفز من األدوار العليا او بسااااابب االختناقات بأول 

مع ( رجل إطفاء وقد كان لهذه األزمة والكارثة وقع أليم في المجت022أكساايد الكربون وباشاار الحادث اكساار من )

األمريكي آنذاك وأثر جسايم في مجال البحث في مجاالت الحوادث التعليمية خاصاة وآن الضاحايا في ذلك الحادث 

م( . وكانت الحادثة هي العنوان الرئيساااي في الصاااحف األمريكية 2008تلميذا خالف اإلصاااابات.) أورفلي ،  90

ماية من الحرائق في المدرسااااااة كان غير كاف والكنادياة واألوروبياة. وحاددت التحقيقات بعد الحريق أن نظام الح

وكانت المدرساااة تفتقر إلى رشااااشاااات الحريق وكاشااافات الدخان، وكانت سااااللم الطوارئ في الطابق األول فقط، 

http://www.ajrsp.com/
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عالوة على ذلك، كان الجزء الداخلي من المدرسااااااة يحتوي على مواد قابلة  .وكان هناك مخرج واحد من الحريق 

لاك، تم إصااااااالح العادياد من قوانين الحرائق الوطنياة الخااصااااااة باالمدارس بشااااااكل ونتيجاة لاذ .لالحتراق للغااياة

أعاادت الجمعياة الوطنياة للوقااياة من الحرائق صاااااايااغة أنظمتها، ومراجعة معايير مخارج النجاة، وطلبت  .كبير

ا تزويد المدارس بأنظمة الر  تي لخرسانة الكما تم سان قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بجودة مواد البناء با .أيضاً

آدم سااااااااااتااااحاااال مااااحاااال الااااخشااااااااااب والااااجااااص فااااي الااااماااادارس فااااي جااااماااايااااع أنااااحاااااء الاااابااااالد )

 .https://guides.library.illinois.eduغروز(

 

 .http://www.chicagofd.orgالمصدر: الموقع الرسمي إلدارة مكافحة الحريق بشيكاغو 

كما وقعت العديد من حوادث الحريق المؤسااافة بالمدارس التعليمية في مختلف أنحاء العالم نتيجة للعديد من 

المسببات التي أدت إلى تفاقم الحالة إما ألسباب تصميمية أو توعوية أو بسبب سوء السلوك أو اإلهمال وعدم التقيد 

مر الذ حدا بالجهات المعنية نحو تبني مجموعة من القوانين الصااااارمة لتوفير مناس بمتطلبات وتدابير السااااالمة األ

آمن للطالب والطاالباات بعياداً عن تهاديدات الحريق ، إال أنه ومع كل ذلك إال أن هناك بعض المسااااااببات ال يمكن 

 مخاطر بالعمل علىالجزم بعدم وقوعها مثل الساااااالوكيات العبثية بمصااااااادر الحريق ، ولكن يمكن الحد من تلك ال

سااالسااالة من التدابير واإلجراءات المتكاملة لتشاااكل خط دفاع أمام مخاطر حوادث وكوارث الحريق بالمؤساااساااات 

حريق أنظمة السالمة والوقاية من ال –المبنى المدرساي وتصاميماته  –التعليمية مثل : اختيار الموقع بالنسابة للحي 

ئ مباد –البرامج التدريبية  –جهود التوعية الوقائية  –ارة للساااااالمة إد –مخارج النجاة -أجهزة مكافحة الحريق  –

 اللوائح الضبطية للسلوك المخالف لمبادئ السالمة . -اإلسعافات األولية 

( ذو أهمية عالية في تحقيق  27هـااااااااا ص 1421ودور المبنى المدرساااي وفقاً لما أشاااارت إليه )العتيبي ، 

األهداف التعليمية لما له من مواصاافات وشااروط محدودة تتناسااب مع األنشااطة والمعارف المدرسااية ويمكن القول 

كنا اصاافات والشااروط ويعتبر ربأن المبنى المدرسااي هو "بناء منفصاال مخصااص للعملية التعليمية وله بعض المو

( ولقد تحدث كثير من التربويين عن أهمية المبنى  2هـااااااا : 1422أساااساايا في عملية التربية والتعليم" )الغامدي، 

المدرسااي وقد أفاضااوا في ذلك بالتفصاايل ، وأن المبنى المدرسااي مكوناً من مكونات البنى التحتية التي تقوم عليها 

ن يكون المبنى المدرسااي مصاامما وفقا للمواصاافات التربوية ومشااتمال على المرافق خطط التنمية الشاااملة بشاارط أ

( و) عيساااااوي 092هـااااااااا ص 1417والتجهيزات واألدوات الالزمة لتنفيذ الخطط التربوية ونجاحها )الساااالوم ، 

 ( .27هأ ص1400( و)صالح وآخرون 11هـ ص1400

http://www.ajrsp.com/
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إلى مبان حكومية : وهي المباني التي أنشااأتها وزارة ( المباني التعليمية 42وقساامت )العتيبي ، مرجع سااابق ص   

التربياة والتعليم بمواصاااااافاات ومقااييس معماارياة معتمدة علمياً ألهداف تعليمية وتربوية وتشاااااارف الوزارة على 

تصااااااميم هذه المباني وتنفيذها وتجهيزها باختالف المراحل التعليمية والمالحل أن المباني الحكومية لم يراعى في 

( ، 02هـاااااا ص 1402( و)الزعير 19هـاااااا ص 1411وتنفيذها إمكانية التوساع المستقبلي )الطخيس ،  تصاميمها

(  بأنها : المباني التي تم انشاااؤها بمواصاافات ومقاييس 41ومباني مساتأجرة عرفتها )العتيبي ، مرجع سااابق، ص 

يمية يفة مدرسية ذات أهداف تعلمعمارية ألهداف الساكنية تساتأجرها الدولة وتقوم بتحوير وظيفتها السكنية إلى وظ

وتربوية ويالحل في المباني المساااااتأجرة عدم توفر المواصااااافات األسااااااساااااية ، ويالحل بشاااااكل عام إن المباني 

المساتأجرة ال توفر الشاروط األساسية لسالمة الطالب وأفراد المجتمع المدرسي ألنها مبان سكنية في األصل ولها 

اسيات تركيب المبني وقد ال تتحمل أساسات المبنى هذه الطاقة ما يهدد بانهيار طاقة اساتيعابية محددة ومرتبطة بأس

 المبنى وباستخدام المباني المستأجرة تم استيعاب اكبر عدد ممكن من الطالب .

ويرى الباحث بأنه هناك عالقة وثيقة بين المدرسة وبين األمن والسالمة حيث إن وجود أطار يمنح المدرسة 

سب من األمن والسالمة بمفهومها الخاص بالمجال التعليمي بحيث يوفر المتطلبات التي من مستوى معين ومنا

خاللها يمكن للمدرسة من خالل هذه التعليمات واإلرشادات والخطط إيجاد مستوى من األمن والسالمة يوفر الحماية 

سات نوع لخطر وأيضا توفر للمدرالمطلوبة للطلبة من الكثير من األمور التي قد تتسبب في إصابتهم أو تعرضهم ل

من التوجيه وخطط للعمل بموجبها للحفاظ على المستوى المطلوب من األمن والسالمة وأيضا للحد من المشاكل 

التي يمكن أن تقع سواء من الحوادث أو السلوكيات . حيث انه بمجرد دخول الطلبة للمدرسة تكون إدارة المدرسة 

ال يخفى عن الكثيرين مدى  .لسالمة لهم وضمانها وأن تكون من ضمن أولوياتهاهي المسئولة عن توفير األمن وا

وجدية المشاكل التي وقعت خالل األعوام السابقة سواء إصابات وحوادث كانت نتيجة عن إهمال أو سوء إدارة أو 

 .عدم اهتمام أو عدم المعرفة بكيفية الوقاية أو معالجتها وإيجاد حلول لها

بات ووسائل السالمة والتي يجب مراعاتها أثناء استئجار المباني المدرسية للمحافظة على سالمة ـــ أما متطل    

 مرتادي المنشأة لتجنب الحوادث والي يجب االلتزام بها نذكر منها ما يلي:

 خلو الطرقات مما يعيق حركة المشاة.  .1

 خطورة على التالميذ. تغطيه المصارف والحفر القديمة وجميع األماكن، التي قد تمثل   .0

 تصمم الممرات بطريقة تمنع تجمع المياه بها.  .2

 في حال وجود نوافذ الزجاجية في الطرقات، فإن ارتفاع الزجاج عن األرضية ال يقل عن ارتفاع متر.  .4

 يتم التفتيش على )طفايات( الحريق، وصيانتها بشكل دوري من قبل شخص مؤهل.  .1

 يات الحريق وتوضع في أماكن ظاهرة، يسهل الوصول إليها.وجود عدد كاف من طفا .2

 .  وجود توصيالت كهربائية ذات جهد عال، إذا لم تكن موجودة في التصميم األصلي، مما تسبب خطورة.7

.عند استخدام األجهزة الكهربائية الصغيرة الحجم يتم التأكد من أن التوصيالت الكهربائية في الفصول، 2

 تتحمل اإلجهادات المطلوبة، والمتوقعة في المستقبل. والمعامل، والور 

.وضع ارشادات االستخدام الصحيح واآلمن لألجهزة والمواد الكيماوية في أماكن ثابته وواضحة داخل 9

 المنشأة، بحيث يكتسب المتعلمون العادات السليمة واآلمنة في حياتهم اليومية.
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 اإلسعافات األولية.تدريب جميع المعلمين والمتعلمين بمبادئ  .12 

 تأمين سالل مهمالت وغيرها من صناديق تجميع المخلفات مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال. .11

 وجود غرف تخزين للسوائل القابلة لالشتعال لحفل المواد بها. .10

 تقوم إدارة المدرسة ومدرسوها بفحص يومي لكل وسائل الخروج؛ للتأكد من حسن أدائها. .12

جهيز وإعداد خطة إلخالء المبنى، توافق عليها الجهة الرسمية المختصة بما ال يقل عن مرتين في ت .14

 العام الدراسي الواحد.

تكليف تلقى محاضرات في كيفية الوقاية من الحريق، والقواعد الواجب إتباعها إلخالء المباني،  .12

يق بمساعدة الجهود الرسمية المختصة، التدريب على اإلجراءات الواجب إتباعها عند اندالع حر ويتم

 ويشترك فيها التالميذ والمعلمون.

يتم تعيين أمين لكل صف من الصفوف المتقدمة؛ للمساعدة في التنفيذ الصحيح للتدريب على إخالء  .17

 المبنى، ويحدد بديالن على األقل؛ لضمان األداء السليم للتدريب في حالة غياب األمين األساسي.

نقطة تجمع معينة خارج المبنى، بحيث تبعد عن المبنى بقدر كاف بحسب اتجاه الرياح وسهولة  تحديد .12

 الوصول لها من قبل التالميذ بشكل آمن.

تخصيص جهاز انذار للحريق بصوت مختلف عن جرس المدرسة ليتم تمييزه من قبل الطالب  .19

 ويستخدم وقت التدريب.

 وقع المدرسة.توفير المياه الصالحة للشرب في م.02

 توفير شبكة صرف صحي سليمة بالموقع. .01

 توفير شبكة كهرباء تعمل بكفاءة بالموقع. .00

 تأمين أبواب طوارئ في المعامل )ال ينطبق على كل المراحل الدراسية(. .02

 عدد كاف من )طفايات( الحريق بالمنشأة صالحة لالستخدام. تأمين .04

 ستائر معالجة ضد االشتعال بالمعامل والفصول الدراسية. تأمين-01

وألهمية هذه البنود فأنه يجب أن تضاااااف وقت االسااااتئجار وأن تضاااامن في العقد إلتمام عمليه التعاقد وقد 

تكون هذه الوسااااائل ذات جودة متدنية وتركب وتوضااااع بشااااكل غير فعال ويصااااعب عمليه الصاااايانة لها حيث ان 

يجعل المالك ال يولي التجهيزات الخاصااااة بالسااااالمة وإجراءاتها االهتمام  مؤقت، ممال المباني مسااااتأجرة وبشااااك

 بشكل كافي مما يتسبب في تدنيها داخل المنشأة.

وتعتبر التوعية الوقائية من أهم الجوانب في منظومة السااالمة بالمؤسااسااات التعليمية ألنها هي األساااس في 

لمحافظة على ساااير العملية التعليمية وإيجاد بيئة تعليمية صاااحية وساااليمة التقليل من الخساااائر البشااارية والمادية وا

 خالية من األخطار.

وبما أن متابعة كافة ما يرتبط ويتصال بالوقاية من حوادث وأزمات المؤسسات المدرسية يتصل بجهة تتابع 

وري وجود إدارة متخصصة وتنفذ كافة أدلة العمل اإلجرائية للوقاية من نشوء مسببات الحوادث لذا كان من الضر

في السالمة تقوم بالعمل على كل ما ممن شأنه متطلبات السالمة بأي مؤسسة تعليمية عامالً مهماً لمتابعة إجراءات 
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ووسااائل السااالمة وكل ما يعرض المؤسااسااة التعليمية للخطر ونتيجة للحاجة الملحة لجهة متخصااصااة في متابعة  

( وتاريخ 22911227ر قرار وزير التربية والتعليم رقم ) شااااااؤون السااااااالماة باالمؤسااااااسااااااات التعليمية صااااااد

هـااااا بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى )اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية(  ترتبط تنظيمياً بمكتب 0/2/1422

ساااامو الوزير ، كما نص القرار على إنشاااااء إدارات ) لألمن والسااااالمة المدرسااااية ( في إدارات التربية والتعليم 

نااطق والمحاافظات وترتبط تنظيمياً بمديري إدارات التربية والتعليم . وإدارتين فرعيتين هما )إدارة الطوارئ باالم

وإدارة السااااالمة المدرسااااية( ، وتهدف اإلدارتين إلى المحافظة على أمن وسااااالمة الطالب والطالبات ومنسااااوبي 

التي تشاااااارف عليها ، وأضاااااااف أن مهام عمل  ومنسااااااوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التعليم والمواقع

اإلدارتين تتضاااامن اإلعداد واإلشااااراف على تنفيذ الخطط الساااانوية واإلسااااتراتيجية للطوارئ واألمن والسااااالمة 

والخطط التنفيذية لعمليات اإلخالء وتمارين اإلطفاء واإلنقاذ الدورية في المنشاااااآت التابعة لوزارة التعليم والمواقع 

، وتنفيذ السااااياسااااات العامة للدفاع المدني ، وتطبيق األنظمة الخاصااااة بتوفير وتنفيذ متطلبات  التي تشاااارف عليها

الوقااياة والحمااياة من الحريق والخطط والمشاااااااريع الالزمة لتنفيذها ، والقيام بالجوالت التفتيشااااااية الدورية على 

فاع المدني ، وايضاااااً اسااااتقبال وتمرير ما المدارس للتحقق من مدى جاهزيتها تمهيداً للرفع بها للمديرية العامة للد

يرد من معلومات من الرئاساااااة العامة لألرصااااااد وحماية البيئة عن المتغيرات المناخية ، وتلقي البالغات واتخاذ 

سااااااعة  04اإلجراءات المناسااااابة وإعداد تقارير يومية عن األحداث التي تحصااااال في الوزارة وفروعها خالل ال

اإلدارة التي تعتبر متاأخرة إال أنهاا أتت متأخرة بعد ان حصاااااادت الحوادث كثيراً من .وعلى الرغم من مجهودات 

( 21- 22بمكة. )العتيبي ، مرجع سابق ص  21األرواح ومثالة ما نحن بصادده من دراساة حالة حريق المدرسة 

. 

 صااااااة النسااااااائيةويرى الباحث بأن هذه اإلدارة يعول عليها في تحليل المخاطر بالمدارس التعليمية خا      

ومتابعة تنفيذ خطط اإلخالء الفرضااااية في كل فصاااال دراسااااي لرفع التثقيف لدى الطالبات وتدريبهم على اإلخالء 

االنساايابي الهادئ أثناء المخاطر بعيداً عن الساالوكيات الخطرة والمسااببة للتضاااغط والتدافع مع إعطاؤهم تصااور 

قرب مخارج الطوارئ ونقطة النهاية التي تمثل مكان مساااااابق بما هو مطلوب عمله ومن أين االتجاه للوصااااااول أل

التجمع الخارجي في مكان آمن. كما يرى الباحث أن التدريب جانب تخصااصااي الزم ألي شااخص ساايكلف بالعمل 

بإدارة السااااالمة تدريباً معتمداً وفق اللوائح المختصااااة مثل الئحة المختص في أعمال السااااالمة بالجهات الحكومية 

هـاااااا حتى تكون مخرجات هذه اإلدارة 1412مو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عام الصادرة بقرار س

 ترتكز على أرض علمية صلبة ومستوى معرفي كاف لنقل الخبرات.

وتأتي الرقابة المسااتمرة بالمؤسااسااات التعليمية عمالً مهما لرصااد أي مخالفات ساالوكية أو وجود ما يعرض 

كاألدوات والمواد المخزنة بطريقة غير سااااااليمة او افتقار بعض المواقع لبعض التدابير السااااااالماة العاامة للخطر 

 كالمختبرات وغرف التدبير المنزلي وغير ذلك.

ويرى الباحث أن المدرسة واألسرة لهما دور مكمل للتوعية الوقائية خاصة من النواحي السلوكية درءاً ألي 

ب على المدرسة واألسرة المشاركة وبدور فعال في توعية األبناء بخطر سلوكيات مخالفة كالعبث أو التدخين لذا يج
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تفشي ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس والمعاهد  التدخين على الصحة وماله من إثر سيء على المدخن وحيث أن 

 والجامعات قد أدى إلى ظهور نتائج غير مرغوب فيها ليس على مستوى الفرد والعائلة فحسب، 

بل وعلى مستوى جهود أفراد المجتمع كذلك. وحتى نضمن القضاء على اآلثار السلبية المدمرة لهذه الظاهرة على 

ية المقترحات والحلول والمناشط التربوية اآلتالباحث طلبة اليوم واألجيال الناشئة أو التخفيف من عواقبها، يطرح 

 :منها

فيات القريبة منهم، من أجل االطالع بأنفسهم على حالة قيام المدارس بترتيب زيارات طالبية إلى المستش .1

 المصابين بأمراض ناجمة أصالً عن ظاهرة التدخين.

دعوة عدد من المرشدين النفسيين المتخصصين لزيارة المدارس وإلقاء المحاضرات بحيث تدور حول  .0

 .اآلثار النفسية والتربوية الضارة لظاهرة التدخين على الطلبة

 .لمناهج المدرسية بظاهرة التدخين الضارةاهتمام مخططي ا .2

توزيع وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعات المحلية بعض النشرات واإلرشادات، التي  .4

 .تبين أهمية التمتع بالصحة ومخاطر التدخين

 التدخينقيام وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية بدور إيجابي نشيط، من أجل محاربة ظاهرة  .1

 وتوضيح المضار العديدة لها.

قيام المرشدة النفسية والصحية في المدرسة بعمل لقاءات مع الطلبات الذين يمارسون عادة التدخين، من  .2

 أجل توجيههم نحو ترك هذه الظاهرة الضارة.

الوسائل و إيجاد تعاون وثيق بين القائمين على العملية التعليمية من أجل التعرف على جذور هذه الظاهرة، .7

 المناسبة للتخلص منها.

 تفعيل دور مجالس اآلباء والمعلمين بالنسبة لهذه القضية بالذات. .2

التركيز من خالل الكلمات الصباحية في المدارس ومن وقت آلخر، على الجوانب السلبية لظاهرة التدخين  .9

 .وتأثيرها على صحة األبدان ونقص األموال

ة بدور فاعل مع كل طالب يتعاطى التدخين، لمعرفة الظروف التي قيام المرشدة النفسية في كل مدرس .12

 أحاطت بتعاطيه، مع وضع الحلول المناسبة لإلقالع عنها.

توزيع إدارة المدرسة شهادات التقدير على الطلبة الذين يسهمون في حمالت مكافحة التدخين والتوعية  .11

 والصحية ضد العادات الضارة، وعلى رأسها عادة التدخين.

 

 ويرى الباحث أن من أهم واجبات ومسؤوليات األسرة اتجاه فلذات اكبادها:

 .معرفة مفهوم األمن والسالمة المدرسية والسالمة الصحية ليتسنى لهم متابعة أبنائهم إرشادهم 

 .متابعة أبنائهم الطلبة في المدرسة بالتواجد في اجتماع المدرسة الخاص بأولياء األمور 

  بصفه دورية لمعرفة وضع أبنائهم ومدى التزامهم.لتواصل مع المدرسة 

 متابعة السلوكيات التي تطرأ عليهم وعدم التراخي في معالجتها.التعرف على أصدقاء أبنائهم و 
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   توعية األبناء بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة بالمنشآت التعليمية وعدم العبث بها وأنها وضعت

 الكثير وبالقليل نحافل عليها. لخدمة أجيال وأنها كلفت الدولة

  توعية األبناء بضرورة نبذ واإلبالغ عن أي سلوك من قبل الطالب إلدارة المدرسة لما قد يسببه من تهديد

 لحياة الطالب كالعبث بمصادر اللهب او الكهرباء او التدخين .... الخ.

تتعلق بموضااااوع البحث وذلك بغرض في هذا البحث يتناول الباحث مجموعة من الدراسااااات واألبحاث التي 

 الوقوف على القضايا والمشكالت والتعرف على األساليب المتبعة عالوة على أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية:

مراحل ( المملكة العربية السةةةعودية بعنوان: )أسةةةالية إدارة األزمات المدرسةةةية في 0253دراسةةةة ابراني )-1

هدفت الدراسااااااة  التعليم العام، ومعوقات اسةةةةةةتخدامها في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس( 

إلى: التعرف على األساااااليب التي يمارسااااها مديرو المدارس إلدارة األزمات المدرسااااية، والكشااااف عن معوقاتها 

 وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها ما يلي:

 زمات األسلوب العلمي بالدرجة األولى ثم أسلوب فريق العمل.أهم أساليب إدارة األ -أ

المعوقات التي تواجه استخدام أساليب إدارة األزمات هي: كثرة المهام المكلف بها مدير المدرسة والطابع  أبرز-ب 

  .الروتيني المتعلق بها، باإلضافة إلى قصور توافر قاعدة بيانات شاملة في مجال إدارة األزمات المدرسية

( بعنوان: )مهارات إدارة األزمات في المؤسسة التعليمية وعالقتها بالقيم التنظيمية 0255ـ دراسة الشاية )م0

هادفت الدراسااااااة إلى: التعرف على العالقة بين مهارات إدارة األزمات والقيم  بةالجمهوريةة العربيةة السةةةةةةوريةة 

 امة. توصلت الدراسة الى نتائج أهما ما يلي الدراسة: التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم األساسي والثانوية الع

وجود عالقة ذات داللة احصااااائية بين مهارات إدارة األزمات والقيم التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم -أ

 األساسي والثانوي العامة ومعاونيهم أفراد عينة الدراسة.

زمااات والقيم التنظيميااة لاادى مااديري التعليم عاادم وجود فروق ذات داللااة احصااااااائيااة بين مهااارات إدارة األ-ج 

 األساسي والثانوي أفراد عينة الدراسة يعزي الى متغيرات )الخبرة، التوزيع الجغرافي، المستوى التعليمي(.

م( بعنوان )كيفية تعامل العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة 0223الشةمراني ) دراسةة-4

إلى التعرف على كيفية تعامل العاملين اإلداريين في مؤسااسااات  مع األزمات(  هدفت الدراسةةة العربية السةةعودية

التعليم العالي في المملكة العربية الساعودية مع األزمات، لتوفير سارعة استجابة في مواجهة األزمات بموضوعية 

بدرجة عالية في التعامل مع  خوفا من الفوضااااى. وتوصاااالت الدراسااااة الى نتائج هامها ما يلي: اسااااتجابة العاملين

األزمات من خالل اإلفادة من عمليات المراحل الخمس مرتبة حسااااب أهميتها وهي: التعلم، االساااااتعداد والوقائية، 

استعادة النشاط، احتواء األضرار، استجابة الكتشاف أشارات اإلنذار بدرجة متوسطة. وأظهرت النتائج أن التحكم 
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انية والتكنولوجية التي تواجه العاملين اإلداريين كانت بدرجة اسااتجابة متوسااطة، والساايطرة على المعوقات اإلنساا 

 في حين تبين أن المعوقات التنظيمية كانت بدرجة استجابة منخفضة.

م( بعنوان )الدور القيادي لمشةةةةةةرفة اإلدارة المدرسةةةةةةية في إدارة األزمات بمنطقة 0227الغامدي ) دراسةةةةةةة-3

لى التعرف على أهم األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية التي تواجه مشاااارفة دراسااااة ميدانية هدفت إعسةةةةير( 

اإلدارة المدرسااية أثناء ممارسااتها العمل اإلشاارافي وأساابابها، واسااتخدمت الدراسااة المنهج الوصاافي. وتوصاالت 

برة المرشاااادات الدراسااااة الى نتائج أهمها أن من أهم أسااااباب وقوع األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية: قلة خ

المؤهالت والمتخصااااصااااات في اإلرشاااااد النفسااااي، ضااااعف البرامج التأهيلية قبل الخدمة للمعلمات، عدم وجود 

 مشرفات متخصصات في إدارة األزمات.

 م( بعنوان )انموذج للمحاكاة بالحاسةةةةة اكلي كمدال إلدارة األزمات المدرسةةةةية(  0252الحارثي ) دراسةةةةة-5

هدفت الدراسة إلى الكشف عن األزمات األكثر انتشاراً في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف. وتأهيل وتدريب 

واساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي.   مديري المدارس على بعض األنماط الناجحة والفعالة قي إدارة األزمات

 وأظهرت الدراسة الى نتائج أهمها:

تدريبية عن طريق المحاكاة لمساااااتوى إدارة األزمات المدرساااااية، يقوم التدريب والمحاكاة مدى تأثير البرامج ال   

 االفتراضية بمنح فرصة لفريق إدارة األزمات لمواجهة األزمات بشكل أفضل.

مةديري المةدارس الثةانويةة الحكوميةة األردنية في إدارة  اسةةةةةةتراتيجيةةم( بعنوان )0255الجبيس ) دراسةةةةةةة-6

هدفت إلى التعرف على مساااااتوى إساااااتراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية  الطبيعية( األزمات والكوارث 

األردنية في إدارة األزمات، أتبعت الدراساااااة المنهج الوصااااافي، وقد أشاااااارت أبرز النتائج إلى ارتفاع مسااااااتوى 

ة طبيعية في مدارس قصاابإسااتراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية األردنية في إدارة األزمات والكوارث ال

(. وتوصلت الدراسة الى أهمية التنسيق إلجراء مسح دوري باستمرار، للتعرف %79السالط، إذ حاز على نسابة )

 على إمكانية حدوث أزمات قادمة.

وهدفت إلى معرفة  هـ( بعنوان )إسهام اإلدارة المدرسية في تحقيق اكمن المدرسي(5351دراسة الدليوي ) -7

دارة المدرسااااية في تحقيق األمن والسااااالمة للطالب من خالل : الدور التوعوي المتمثل في تقديم مدى إسااااهام اإل

مفاهيم األمن والسالمة لهم ،والدور الوقائي المتمثل في حماية األرواح والحفاظ على المنشآت والممتلكات ،ومدى 

ت العالقة باألمن والساااالمة  واساااتخدمت اإللمام بقواعد اإلساااعافات األولية ومدى التعاون مع الجهات األخرى ذا

( من مديري ومعلمي التعليم العام بمكة المكرمة، 111الدراساة استبانة لجمع المعلومات، وذلك على عينية بلغت )

  :وقد كان من أهم النتائج والتي توصلت ٕاليها الدراسة هي

 خلو محتوى األنشطة المدرسية من جوانب األمن والسالمة. .1

 الوسائل التعليمية في تبصير الطالب بمجال األمن والسالمة وأهميتها عدم استخدام .0

 احتل الدور الوقائي في حماية األرواح والممتلكات المرتبة األولى في إسهام المدرسة في األمن والسالمة. .2

 هناك قلة اهتمام بتدريب الطالب على كيفية مواجهة حاالت الطوارئ والتصرف السليم داخل المدرسة. .4
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  .. هناك ضعف في العالقة وتبادل اآلراء مع الجهات المهتمة باألمن والسالمة1    

 . ضعف العالقة في تبادل اآلراء واالتصال المستمر مع الجهات المهتمة باألمن والسالمة )الدفاع المدني(.2     

بعاد الدراسة وذلك . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المديرين والمعلمين بصفة عامة حول أ7

  .لتصور المديرين ٔان درجة إسهام اإلدارة المدرسية لجميع متغيرات الدراسة أكثر درجة لما يتصوره المعلمون

هـ( بعنوان )إجراءات السالمة الوقائية بالمدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية 5005دراسة األلمعي ) -1

وهدفت الى التعرف على واقع إجراءات السالمة الوقائية  لتعليمية(الحكومية واألهلية للبنين بمنطقة عسير ا

بمنطقة عسير التعليمية في مراحلها)االبتدائية والمتوسطة  -الحكومية واألهلية–بمدارس التعليم العام للبنين 

والثانوية(، مقارنة إجراءات السالمة بين المدارس الحكومية واألهلية من حيث مدى مالئمة تصميم مباني المنشآت 

رسية دالمدرسية إلجراءات السالمة الوقائية ومدى توفر الوسائل والتجهيزات بالمنشآت المدرسية ، دور اإلدارة الم

في تنظيم وتفعيل وإجراءات السالمة الوقائية واستخدمت الدراسة استبانة لجمع المعلومات ، وذلك على عينية بلغت 

  : ( مدرسية أهلية ، وقد كان من اهم النتائج التي توصلت ٕاليها الدراسة 01( مدرسة حكومية و)201)

جتماعي المدرسي والبيئية الدراسية المستقرة ٕان واقع إجراءات السالمة الوقائية التي تكفل األمن اال .1

وتساعد على منع وقوع الحوادث بمدارس التعليم العام االبتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية واألهلية 

للبنين بمنطقة عسير التعليمية سيء بوجه عام وهناك أوجه قصور وسلبيات عديدة تحتاج إلعادة النظر 

 فيها.

لمدرسية غير مالئم إلجراءات السالمة الوقائية كعامل مساعد على منع وقوع بعض ٕان تصميم المباني ا .0

في حين بلغ  %14771الحوادث في المدارس الحكومية حيث بلغ متوسط النسب المئوية لهذا المحور

في مدارس األهلية وهذا مؤشر على ٔان غالبية المباني المدرسية في النمطين صممت أساسا  17714%

ت كمباني عادية ال تطابق المواصفات الفنية والهندسية التي ينبغي توافرها في المنشآت ٔاو استأجر

 المدرسية بالتحديد

ٕان توفر وسائل وتجهيزات السالمة الوقائية التي تساعد على منع وقوع الحوادث متدنية بشكل كبير في  .2

المئوية لهذا المدارس الحكومية واألهلية على حد سواء حيث بلغت نسبة متوسط النسب 

في المدارس األهلية وهذه النسب تعتبر سلبيه  %22742في المدارس الحكومية وبلغ %01740المحور

 .وسيئة بوجه عام للطرفين وٕان كانت في المدارس الحكومية ٔاسوا منها في المدرس األهلية

اعد على منع وقوع ٕان دور اإلدارات المدرسية في تنظيم وتفعيل إجراءات السالمة الوقائية التي تس .4

الحوادث ضعيف جدا في المدارس الحكومية حيث بلغت النسبة المئوية للمتوسط الحسابي العام للعبارات 

( مما يدل على دورها الضعيف فقط في %71741( في حين بلغت في المدارس األهلية )41711%)

 هذا الجانب.

أي قبل وقوع كارثة الحريق بالمدرسة المتوسطة  والدراستان السابقتان كانتا منذ أكثر من عشرين عاماً     

( بمكة المكرمة ، وبالتالي فإن ما أعقب تلك الكارثة من إجراءات وما استجدت من أوامر وتعليمات 21)

 وتنظيمات حتى تاريخ اليوم من المؤمل أن يكون لها دور نوعي وتغيير على أرض الواقع.
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مواجهة الكوارث في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف(  هـ( بعنوان )أسالية5003الغامدي ) دراسة-52 

 وهدفت هذه الدراسة ٕالى الكشف عن المواصفات العامة لمباني مدارس التعليم العام المتعلقة بمواجهة الكوارث، 

كما أنها عمدت ٕالى وضع خطة عامة لمواجهة الكوارث بمدارس وتناولت دراسة التعليم العام  و إلى وضع خطة 

( مديرة وكذلك ضباط الدفاع 040مديرا و)  (222)عامة لمواجهة الكوارث بمدارس التعليم العام، على عينة بلغت 

( 11( مديرا و)121( ضابط وقد اخذ عينة عشوائية ألجراء الدراسة تكونت من )41المدني بالعاصمة المقدسة )

، وقد كان من اهم النتائج والتي توصلت ٕاليها ( ضابطا، واستخدمت الدراسة استبانة لجمع المعلومات24مديرة و)

  :الدراسة هي

-مدارسالإدارة -هناك موافقة من عينة الدارسة على المشكالت التي تتعلق بأبعاد الدارسة: )المباني المدرسية .1

عليم الت( والتي تواجه الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث والكوارث بمدارس التوعية-المدنيالدفاع  إدارة

 العام )الحكومية والمستأجرة( بمدينة مكة المكرمة )بنين وبنات(.

( بعنوان )تقويم فعالية برامج التوعية اإلعالمية األمنية، دراسة مسحية على طالب 5304الحربي، ) دراسة-55

ـي المهمـة ف الدراسة إلى التعرف على وعي الطالب لبعض الجوانب توهدف ( المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة

تحقيق األمن، والتعرف على مدى استفادة الطالب من الوسـائل التـي اسـتخدمتها الحملة الوطنية اإلعالمية الشاملة 

للتوعية األمنية والمرورية، والتعرف على موقـف الطالب من الحملة الوطنية اإلعالمية الشاملة للتوعية األمنية 

ئج من أهمها: أن عقد الندوات واللقاءات الدورية للطالب بمدارسـهم من وتوصلت الدراسة الى نتا والمرورية.

خالل األجهزة المعنية بالتوعية البد أن يرتب لها مسبقاً مع المؤسسات التربوية ، وأن يلقيها المتخصصين من رجال 

نتـائج وإيضاح ال األمن ذوي الخبرة، وأن يكون لكل ندوة موضوع محدد، ويكون بلغة بسيطة وسهلة ومحببة للنفوس

السـلبية بعـدم االلتزام باألنظمة األمنية، كما أن زيارات الطالب المختلفة ألجهزة األمـن المعنيـة بالتوعية بهدف 

التعرف عل كيفية عمل هذه األجهزة البد أن يكون تم اإلعـداد لهـا مسبقاً ويشرح لطالب رجال متخصصين من 

ابي الذي تقوم به الجهة األمنية والحث على التعامل معها وتأخذ الشكل الجهة األمنية وإيضاح الدور اإليجـ

االستمراري على فترات غير متباعدة . وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محاولة توعية الطـالب لـبعض 

،  وعية الطالبالجوانب المهمة في تحقيق السالمة، والتعرف على مدى أهميـة اسـتخدم الوسـائل المختلفة في ت

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية حيث أن الدراسة الحالية تبحث فـي واقع التوعية الوقائية بجهاز الدفاع 

 المدني لطالب المرحلة االبتدائية فـي المـدارس الحكومية للبنين وسبل تفعيلها.

 الدراسات األجنبية:

هدفت الدراسااة الى التعرف على أسااباب  Warner and Palfryman(:0224وارنروبلفرمان ) دراسةة-50

ظهور األزمات في مؤساااساااات التعليم الجامعي، اساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي، تعدد أساااباب األزمات في 

الجامعات وتنوعها فمنها ما يتعلق بالطالب، واألسااااتذة والموظفين، والعالقات داخل الجامعة وتوصااالت الدراساااة 

 زمات التي تواجه التعليم الجامعي وإدارتها بطريقة علمية.الى ضرورة مواجهة األ
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هدفت الدراساااة إلى إيجاد العالجات الواقعية والممارساااات الموضاااوعية  :Reindl( 0223ريندل) دراسةةةة-54 

. اسااتخدمت الدراسااة المنهج الوصاافي. وتوصاالت الدراسااة ها نظام التعليم العالي األمريكيلألزمات التي يعاني من

 أسباب فشل التعليم العالي األمريكي الفتقاره للرؤية الموضوعية والعالجات الواقعية ألزماته.الى أبرز 

هادفات الادراسااااااة إلى تطبيق نظام إدارة : Nicola and Moulder( 0255نيكول ومولةدار ) دراسةةةةةةة-14

 ك أسباب متعددةاألزمات في الجامعات الرومانية، وقد اساتخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وتوصلت إلى أن هنال

لألزمات التي تعيشاها الجامعات الرومانية، وأوصات بتطبيق مدخل إدارة األزمات للقضاء على أزمات الجامعات 

 الرومانية.

هدفت الدراسااة إلى تطبيق إدارة األزمات في مؤسااسااات التعليم العالي  :Kyridi( 0250كيريدي ) دراسةةة-55

وصفي. وتوصلت إلى معالم رؤية مقترحة لتطبيق مدخل إدارة األزمات اليوناني، وقد استخدمت الدراسة المنهج ال

 في مؤسسات التعليم العالي اليوناني.

واستناداً على الدراسات السابقة يتضح أهمية موضوعها واستخدامها للمنهج الوصفي في الدراسة مع استخدام 

وث عن الدراسات السابقة في أنها تتناول أسباب حداالستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة، وتتميز الدراسة الحالية 

 األزمات مع التركيز على حالة المدرسة الواحد والثالثون بمكة المكرمة نموذج للكارثة.

وقد أستفيد من الدراسات السابقة في بلورة فكرة الدراسة الحالية واالستفادة منها في بناء االستبانة ومحاورها      

وبناء اإلطار النظري للبحث عالوة على كيفية عرض النتائج وتحليلها إحصائياً وتفسيرها بغرض تحقيق األهداف 

 المرسومة لها.

سسات التعليمية يترتب عليه العديد من األزمات التي تمر بمراحل متتابعة لذا يرى الباحث بأن تعرض المؤ     

ومترابطة على إدارة المؤسسة التعليمية العمل على اجتيازها درًء لتفاقم األزمات تباعاً وتتمثل هذه المراحل فيما 

 يلي:

 ة. ي أزمة تعليمياكتشااف مؤشارات األنذار: يشامل ذلك استشعار اإلنذار المبكر الذي ينذر بقرب وقوع أ

وتعاد هاذه المرحلاة مشااااااكلاة كبيرة لادى الماديرين نظراً الختالف قادراتهم في التنبؤ ويتطلاب ذلك توفر 

 (.27م، ص1991المهارة والكفاءة الالزمتين )الحمالوي، 

 االساتعداد والوقاية: ترتبط هذه المرحلة بسابقتها ألنه من الصعب منع أي كارثة أو أزمة لم يتم التنبؤ بها 

أو اإلنذار المبكر باحتمال حدوثها. والهدف من هذه المرحلة هي اكتشاف نقاط القوة والضعف ومعالجتها 

قبل تفاقمها. ويتضاااامن ذلك رفع القدرات وتدريب األفراد وأساااااليب كافية للوقاية من األزمات التعليمية 

 (..12-49، ص0221وإدارتها بشكل أفضل )أحمد، 

 المواجهة التي تم وضااااااعها في المرحلة ة طخذ تنفيالمرحلة ه ذتعني هو احتواء األضاااااارار والحد منها

السااابقة لتقليص األضاارار الناجمة من جراء تفاقم األزمات. والهدف هنا إيقاف ساالساالة التأثيرات ومنعها 

 من االنتشار في بقية أجزاء المؤسسة وتتفاقم أضرارها وانعكاساتها.
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  دة األصااول المفقودة والملموسااة المادية والمعنوية وتتساام هذه مرحلة اسااتعادة النشاااط ويشاامل ذلك اسااتعا

(. 22، ص1997المرحلاة بالحماسااااااة وتكاتف الجماعة في مواجهة األخطار )الحمالوي، وشااااااريف، 

وتتطلاب هاذه المرحلاة قادرات فنياة وإدارياة وإمكاانياات كبيرة فضااااااالً عن الادعم الماالي الالزم )أحمد، 

 (.22، ص0221

 دة التقييم لتحساااين ما تم إنجازه في الماضاااي وتتركز هذه المرحلة في دراساااة وتحليل مرحلة التعلم وإعا

األحداث واسااتخالص الدروس والعبر المسااتفادة منها وخبرات المؤسااسااات التعليمية التي مرت بتجارب 

مماثلة. وتشاامل هذه المرحلة وضااع الضااوابط لمنع تكرار ما حدث واالرتقاء لجاهزية أعلى عند التعامل 

 (.Pearson, 1993, p7ع األزمات التعليمية المستقبلية )م

ومما تقدم يرى الباحث أنها الدراسااااات تشااااترك في تركيزها على ضاااارورة الوعي بمتطلبات إدارة األزمات،     

وعلى الرغم من ذلاك تحادث هاذه األزماات في ظال وجود ثغرة في تلاك المتطلباات، ما يحتم التركيز على مراحل 

ألزمات من خالل مراكز متطلبات وتدابير الساااالمة كاإلنذار المبكر ونشااار الوعي في المؤساااساااات قبلية لحدوث ا

التعليمية والمجتمعية بتوخي إجراءات الساااااالمة ومراجعتها وفحصاااااها بصاااااورة روتينية منعاً لحدوثها، واختيار 

احية ة ووفق معايير األمان من نالمباني المدرساية التي تتوافر بها وساائل الساالمة ومناسابة تصميماً لكي تكون آمن

الموقع ومخارج النجاة وأنظمة السااالمة والتهوية وكذلك التجهيزات المسااتقبلية المساااعدة للتصاادي آلثار الحوادث 

 المدرسية مع العمل على التأكيد على رفع درجة الوعي بأخطار التدخين ودور األسرة في ذلك .

 : الفصل الثالث

 دراسة الحالة

أزمة وكارثة  0يمثل حادث الحريق الذي وقع بالمدرسة المتوسطة الواحدة والثالثون بمكة المكرمة بمكة المكرمة    

بكل أبعادها من حيث عدد اإلصابات والوفيات الناجمة عنها وشكلت أزمة في مجملها فاألحداث المتسارعة والطرح 

ي القيادة للوضع  والتعامل مع تداعياته بقرارات جوهرية اإلعالمي المتسرع ، وأثار الموقف على المجتمع ، وتصد

كان لها أثراً كبيراً في حسن اإلدارة وصواب األوامر الحاسمة ، وبحسب أهمية الحادث وتعلقه بمؤسسة تعليمية 

كجزء من اآلف المدارس فقد تطلب ذلك أهمية دراسة الحالة للتعرف على مراحل الحدث والعوامل المتصلة 

على تتابعه وبحث أسباب حدوثه وكيفية اتخاذ االحتياطات الالزمة في محالة لعدم تكرار مسبباته مرة والمؤثرة 

 . -بمشيئة هللا تعالى  –أخرى 

بعد االطالع على تفاصيل ووقائع الحادثة قام الباحث بالتعرف عن قرب على دراستها ومراجعة ما يحيط بها من 

نشرته غالبية وسائل اإلعالم المقروءة بما في ذلك نتائج التحقيق للجنة  عوامل أثرت في وقوعها وذلك من خالل ما

 المكلفة والتي نشرت وفق تقرير اللجنة على كافة وسائل اإلعالم وقد تطرق الباحث لما يلي:

 وصف الحالة 

 أسباب وقوعها 

                                           
اض يالرو 22ص  10921عكاظ ع : و 1ص 12717الجزيرة ع : و 1ص  14020المدينة المنورة ع : نشر خبر الحادث بصحف : 0

 . 1ص  12191الندوة ع : و 1ص  01214ع : 
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  النتائج األولية 

  إصابات( ومادية[  –الخسائر الناجمة ]بشرية )وفيات 

  كان لها أثر في سرعة تسلسل األحداث وتطورها إلى أن أصبحت كارثة وأزمة.العوامل التي 

 :(4) الحادثوصف 

  ص في بسطة  7012هـ حيث بدأ حوالي الساعة 1400ذو الحجة  07وقع الحادث صباح يوم االثنين

(م وهي آخر بسطة في الدرج من جهة سطح المبنى في صندوق خشبي يحتوي 1011وأبعادها ) (4)الدرج

على بعض األواني التراثية وأدوات طبخ تقليدية يوجد على هذا الصندوق مجموعة من الكتب غير المرتبة 

ة حول رويحيط بالصندوق عدد من لوحات الفلين وأربع لوحات خشبية ومجموعة من الكتب واألوراق المبعث

الصندوق الخشبي عن طريق مصدر اشتعال بطيء وساعد على عدم اكتشافه في اللحظات األولى كونه في 

موقع منزوي عن األنظار وكونه وقع في أعلى نقطة بالمبنى قبل السطح . وخالل الفترة الزمنية من الساعة 

اً ويسوده نوع من الهدوء ( كان الوضع حسب إفادة جميع الموجودين بالمدرسة طبيعي جد7041- 7011)

التام عدا إفادة مجموعة من الطالبات ذكروا أنهم أحسوا برائحة دخان غريبة وبسيطة وغير معتادة وكان 

 ص ولكن لم يعيروه اهتماماً. 7002ذلك عند صعودهم الفصول حوالي الساعة 

  ؤولة تنظيم الفصل المسالحصة األولى في ذلك اليوم حصة ريادة حيث تقوم كل رائدة فصل باإلشراف على

بدأت الحصة ودخل جميع الطالبات إلى  7022عنه ومحاولة إخراجه بالصورة الحسنة وفي حوالي الساعة 

وفي هذه اللحظة ساد الهدوء جو  7021فصولهن في انتظار دخول المدرسات وقد بدأ العمل الفعلي الساعة 

كانت تقوم بتوزيع دفاتر الريادة على المدرسات المدرسة ماعدا إحدى المدرسات وهي المشرفة على الريادة 

وفي صالة الدور الثاني  7041بدءاً بالدور األول وعندما وصلت إلى الدور الثالث كانت الساعة حوالي 

م استرعى انتباه تلك المدرسة ضوء أحمر غطى حوائط الدرج لم تستطع تحديد هويته  1×  2المقدر أبعادها 

تنزل مباشرة إلى مكتب المساعدة لشؤون المدرسات الموجودة بالدور الثاني ومصدره األمر الذي جعلها 

وفي منتصف الدرج نادت بصوت خافت على إحدى زميالتها المدرسات لتأتي إليها بسرعة وعلى الفور 

اتجهت لها زميلتها وقابلتها في بداية درج الدور الثاني واتجهتا إلى موقع ذلك الضوء وعندما شاهدتها حاولت 

 صعود الدرج وعند مشاهدة ألسنة اللهب تلتهم تلك المحتويات الموجودة في بسطة الدرج.

وحسب إفادتها قالت لقد رأيت الحريق بسيطاً جداً في بدايته حتى أنه خالجها شعور بالثقة في النفسي بالقدرة 

األصوات معلنة على إطفائها وفي تلك اللحظات بدأ الهدوء الذي كان يغطي المدرسة يتالشى حيث دوت 

بوجود الحريق والمدرسات والطالبات الموجودات في الفصول القريبة من الحدث ففقدت السيطرة عليهن 

وتمكن الهلع والخوف منهن مما جعلهن يتجهن للدرج للنزول وهناك وقع االزدحام عبر ذلك الدرج الوحيد 

                                           
 – 6ص   13311رة ع : ( حسب تقرير لجنة التحقيق المشكلة في الحالة والذي نشر في كافة الصحف المحلية مثل : صحيفة المدينة المنو 1)
 وغيرها . 9 – 1ص  12373والندوة ع : 19-11ص  13231والرياض ع :  17ص  17771والجزيرة ع : 16ص  13933وعكاظ ع :  7
 . بسطة الدرج هي مكان االلتفاف بين الساللم( 3) 
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ت لبات الفصول بالدور الثاني مع طالباوالضيق ووقعت الكارثة بالصالة وذلك المنعطف الذي اجتمع فيه طا 

 الفصول بالدرور األول.

 

 الدرج الحديدي من مكانه وانحنائه ناحية مسار النزول نتيجة ضغط ذلك  1زاد األمر سوءاً خروج درابزين

الجبل البشري من الطالبات الهاربات مما زاد مسار الدرج ضيقاً وبدأ سقوط بعض الطالبات بسبب تعثرهن 

ومحاولة بعضهن تجاوز التكتل عن طريق القفز من فوق الدرابزين الحديدي وعلقت أرجل في بعضهن 

 بعضهن فيه مما زاد األمر سوءاً وبالتالي ازداد سقوط الطالبات فوق بعضهن البعض.

  في فناء المدرسة الضيق كانت قائدة المدرسة وبعض المدرسات يقمن باألشراف على مسابقة ثقافية وذلك

وصلت الصرخات التي تشير إلى وجود حريق بالمدرسة إلى  7042وبعد الساعة  7042الساعة في حوالي 

قائدة المدرسة ومن معها وعلى الفور اتجهت إلى الداخل وهناك شاهدت االزدحام الذي أعاق صعودها فما 

ل تم طرق بالفعكان منها إال أن اتجهت إلى بوابة المدرسة لفتحها حتى يتسنى للطالبات الخروج من المبنى و

الباب وقام الحارس بفتح الباب وبدأن عملية الخروج وتوجهت إحدى المعلمات برفقة الخادمة ألقفال التيار 

 الكهربائي وطلبتا مساعدة الحارس.

  تمكنت الخادمة من فتح باب الفناء ليتم استخدامه في اإلخالء. 7011الساعة 

  طالبة أما البقية تم  222ند وصوله قد تم إخراج حوالي تبلغ الدفاع المدني ونقل فرقه وع 2021الساعة

 إخراجهن من خالل الدفاع المدني وكان الحريق بسيطاً وأخمد في الدقائق األولى.

  م والثاني  101م يقع على شارعين األول عرضه  212هـ مساحته 1410مبنى المدرسة مستأجر من عام

حمام  02غرفة  44شقة  11م المبنى 022احته م دور أرضي ودورين متكررة والفناء مس7012عرضه 

 يعملن بالمدرسة وحارس واحد. 21طالبة  747فصل  07مطبخ  11

  ( تم تنويمهن.12تلقوا العالج بالمستشفيات وخرجن و) 42منهن  12المصابات  11المتوفيات 

  الهروب  والرغبة فيالوفاة نتيجة تدافع ودهس الطالبات بعضهن لبعض في الدرج بسبب حالة الذعر والهلع

الذي انتابهن بسبب رؤية بعضهن للهب والنار أو لمجرد سماعهن بوجود حريق بالمبنى ولم تكن أي من 

 اإلصابات بسبب الحريق.

  دقائق ورمي السيجارة عندما الحظت مشاهدتها من قبل طالبة  7012اتضح قيام طالبة بالتدخين الساعة

 رة.فوقعت السيجارة على المحتويات المذكو

 

                                           
 أثناء الصعود والنزول . الدرابزين : هو اإلطار الحديدي المثبت على حواف الدرج عبر الساللم يساعد مستخدم السلم1
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  1ص 12717 ع:الجزيرة                    1ص  14020 ع:صحيفة المدينة المنورة         

 

 نتائج لجنة التحقيق:

  سبب الحادث رمي سيجارة من قبل إحدى الطالبات عن غير قصد على بسطة الدرج عند مالحظتها

 إلحدى طالبات النظام.

  فلين وأوراق ونفايات.السيجارة سقطت على مصاحف وكتب قديمة ولوحات 

 .عدم مناسبة المبنى ليكون مدرسة الفتقاره لساللم الطوارئ وضيق السلم الوحيد 

 .عدم قدرة المبنى على استيعاب الطالبات 

 .الكثافة العالية جداً في عدد الطالبات مقارنة للقدرة االستيعابية للمبنى 

 ( حة المخصصة لكل طالبة في الفصل أقل ( متر غير متناسب مع عدد الطالبات )المسا101عرض الدرج

 من نصف متر(.

  وبالنسبة –كاشف دخان -جرس إنذار مبكر –عدم توفر أي من وسائل السالمة مثل: كشافات الطوارئ

 لطفايات الحريق فموجود منها عدد ثالث طفايات في المعمل وواحدة في المقصف فقط.

 ونات ابلة لالشتعال وبكميات كبيرة جداً خاصة في البلكلوحل في المبنى اتساخه الشديد وتراكم النفايات الق

 والمخازن والمناور(.

 .ضعف مستوى المتابعة والرقابة في المدرسة المذكورة خاصة في ظل التكدس الكبير في األعداد 

  عدم اإلعداد الجيد والمناسب للعامالت في المدرسة للتعامل مع مثل هذا الحدث ودليل ذلك تأخر اإلبالغ

 حريق لما يقارب من عشر دقائق.عن ال

 عدم مناسبة المبنى تماما ألن يكون مبنى مدرسة وباألخص لهذا العدد 

  .المستخدمات العامالت بالمدرسة من المسنات وال يستفاد منهن عند وقوع أي حوادث مشابهة 

 بحاجة ال يوجد سوى حارس واحد للمدرسة معه مفتاح الباب الرئيسي رغم وجود بوابة أخرى للمدرسة 

 أيضاً لبواب آخر.

 .عدم قيام مديرة المدرسة بجوالت تفتيشية على كافة المواقع بالمبنى مثل الدور العلوي والبلكونات 

 توصيات لجنة التحقيق:

 .التأكد من سالمة أوضاع كافة المباني المخصصة كمدارس 

  .تدريب العاملين والعامالت بالمدارس عملياً على عمليات اإلخالء والتعامل األولي مع حاالت الطوارئ 

  .القيام بتجارب فرضية للتعامل مع مثل هذه الحاالت الطارئة 

 .تزويد المدارس بالعدد الكافي من الحراس بحيث يكون هناك حارس واحد على األقل لكل بوابة 

 ة بنات يكون مخصصاً لعمليات تسليم المعامالت وعدم االعتماد على الحارس توفير مراسل لكل مدرس

 في ذلك.

  توظيف العدد المناسب مع حجم وعدد طالبات المدارس من العامالت )المستخدمات( بمدارس البنات من

 ذوات األعمار المناسبة للمهام التي تناط بهن 
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   ى البنات وبوابة السطح لدى المديرة ومساعداتها ليتسن توفير النسخ الكافية من مفاتيح كافة مخارج مدارس

 لهن فتح األبواب في حال أي طارئ خاصة حال عدم تواجد الحارس.

  الحرص والتدقيق في اختيار طالبات النظام في المدارس بحيث يكن على القدر الالزم والمناسب لتحمل

 توكلها بذلك.المسؤولية والمهام المناطة بهم بدقة من قبل المديرة أو من 

 تحليل الحالة:

 قام الباحث بتقسيم محاور الحالة وتحليلها كما يلي:

 المحور المكاني: 

  المباني المستأجرة في الغالب تعد من المنشآت التي ال تلبي المتطلبات الالزمة في المؤسسات التعليمية

 من نواحي: 

o  موقع المبنى: مبنى المدرسة موضوع الحالة كان في حي ضيق ال تتوفر فيه مقومات المكان المالئم لعمل

تصاميم تسمح بأن تكون بيئة تعليمية، كما أن الموقع ال يوفر مكان مناسب لوصول وتمركز آليات سيارات 

مثل السيارات ذات المدى  الفرق ذات الخدمة الطارئة وال تتيح حركة المناورة لآلليات بالشكل األمثل

 كما أن إيجاد مناطق مالئمة للفرز واإلخالء الطبي غير متاحة.  كالساللم،المرتفع 

o  المساحة غير المتناسبة مع الطاقة االستيعابية حيث إن ارتفاع الطاقة االستيعابية في ظل محدودية المساحة

 ة.القائمة من محفزات نشوء وميالد األزمات بالمؤسسات التعليمي

 محور متطلبات وإجراءات السالمة:

  عدم كفاية مخارج النجاة وضيق وحدة المخرج ومناطق التفريغ للكتل البشرية أثناء اإلخالء يشكل

 عنق زجاجة لحدوث أزمة حالة عند أي بوادر لميالد أزمة.

  توافر وجاهزية أنظمة السالمة ومكافحة من الحريق من أهم أسباب الوقاية من مسببات نشوء

 األزمات بالمؤسسات التعليمية.

 .ًعبث الطالبات بمصادر اللهب تشكل هاجساً ممتدا 

 .القيادة األولية ألي بوادر أزمة تمثل حجر الزاوية ألي تخفيف من حدة األزمة 

  عدم وجود تدريب مسبق على اإلخالء يجعل التعامل مع أزمات الحريق بالمؤسسات التعليمية يشوبه

 الفشل.

 ي: الجانة اإلعالم

( بمكة المكرمة منحى يتماشى فعلياً مع ما ذكره الخبراء 21أخذت أزمة حادث الحريق بالمتوسطة )     

(  من حيث 21م، ص0229والمختصون في مجال األزمات من حيث مراحل دورة حياة األزمة : مثل )الهواري ، 

اختفاء األزمة ففي األربع  –األزمة  انحسار وتقلص –قمة نضج األزمة  –نمو واتساع األزمة  –: ميالد األزمة 

والعشرون ساعة األولى نشرت جميع وسائل اإلعالم خبر الكارثة دون تفصيل رغم نشره بالصفحات األولى لكافة 

الصحف المحلية وأفردت بعض الصحف عدة صفحات داخلية عن الخبر دون الخوض في تفاصيل تداعياته ، وبعد 

ف تفرد الموضوع بشكل أكثر توسعاً حيث بدأت التغطيات الصحفية تشمل األربع والعشرون ساعة بدأت الصح
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مات بالمدرسة نفسها استطالع أقارب المصابات وأولياء األمور ، وكل من له عالقة بالحادث بما في ذلك المعل 

 ،ليصفن الحالة

وخالل اليومين التاليين للحالة بدأت المقاالت تسهب في الشرح والوصف والتحليل كل من وجهة نظره واضحة  

الحالة هو الموضوع المهيمن إعالمياً مع توجيه انتقادات حيال عدد من الجوانب وظلت المناقشات من عدة زوايا 

ي تابعة تسلسل أحداثه ومستجداته وهذا نتاج طبيعي وفتأخذ حيزاً كبيراً ومتعدداً في شد انتباه المجتمع وتفاعله وم

بعض جوانبه يصب في مصلحة اإلعالم األمني إال أن مسألة اإلعالم األمني قابلها كثرة التصريحات وتداول 

المعلومات التي لم يكن بعضها يرتكز على دالئل فأثرت في أسلوب الطرح اإلعالمي وما يترتب عليه من سلبيات 

من صعوبات نشر موضوعات اإلعالم  %12( من أن 04-02هـ ص1421ق ما ذكره )الحوشان، وهذا ما يواف

 األمني في الصحافة تتمثل في : 

 إتباع أسلوب اإلثارة قبل التحقق من نشر المعلومات. .1

 نشر تفاصيل القضايا وهي في طور التحقيق. .0

 عدم الرجوع إلى مصادر أمنية. .2

( من الدور البارز لألعالم األمني في األزمات والحاالت التي تلفت 29هـ ص 1421وما ذكره )العمرات ،     

 نظر وسائل اإلعالم وقيادات الرأي العام والتي ربما تؤثر على سالمة سير حياة الناس. 

وهذا ما رفع وتيرة الطرح اإلعالمي لألزمة موضوع الدراسة وتمت قيادته إلى بر األمان مع نشر الحقائق أوالً 

 بأول.

 الجانة النفسي: 

منذ وقوع الكارثة ونشرها عبر وسائل اإلعالم كانت الوسيلة األكثر نشراً هي الصحف وقتها حيث لم يكن       

هناك وسائط جديدة كما هو الحال اليوم كوسائل التواصل االجتماعي المتعددة، لذا فقد قامت الصحف بتغطية وصف 

م يتعرضن إلصابات من معلمات وطالبات ثم تم تغطية حالة الهلع وقوع الحالة على لسان المصابات والالتي ل

والخوف التي عليها الطالبات وأولياء األمور ومنظر تشييع الوفيات وقد تزامن مع األيام القليلة للحالة حاالت أخرى 

الطالبات  ورفي مناطق أخرى متفرقة كااللتماسات البسيطة ولكن ظل العامل النفسي لحالة المدرسة مؤثراً على شع

والخوف من تكرار الحالة عالقاً بأذهانهن فانعكس على ذلك وقوع حاالت خوف وهلع في مدارس بمناطق أخرى 

ومراحل دراسية متعددة  ، وقد كاد أن يتزايد التأثير النفسي مع نشر رسائل تروي اللحظات األليمة والعصيبة في 

 صورة أي مؤسسة تعليمية.  سرد وقالب محزن وهذا قد يكون له تبعات عكسية حول

 الجانة القيادي: 

فيما يتعلق بقيادة الحدث مع بداية الحالة كان المناس السائد هو حالة الخوف والهلع مما أثر على مدى تحقيق         

عناصر القيادة في ظل األعداد الكبيرة من الطالبات وهذه العناصر هي : التوجيه والتأثير وحمل اآلخرين على 

األهداف حيث واجهت اإلدارة المدرسية بسلوكيات يسودها الهلع والخوف مم أدى للتضاغط طلباً للنجاة فور  تحقيق

اكتشاف الحادث ومع تدفق تلك الكتل البشرية وبدء ظهور الخسائر البشرية واحتمال تزايدها تم العمل وفق المتاح 
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القيادي الرائد لها القاسم المشترك والمؤثر في التعامل  والممكن عمله أما على الجانب القيادي لألزمة فقد كان للدور 

معها فمواساة أسر المتضررين وسرعة صدور األمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحالة في حينه وتأكيد القيادة ووقوفها 

 إلى جانب متضررو الحالة أعطى منحى آخر من حيث التحكم التام في مسار األزمة منذ البداية وعزز ذلك صدور

واألمر بتشكيل لجان   2األوامر الملكية الكريمة بدمج جهازين هما الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف

ميدانية حول سالمة المدارس والحد من المباني المستأجرة ونشر نتائج التحقيق كلها عوامل أدت إلى إنهاء لألزمة 

 وكذلك تعزيز ثقة المواطن.

ريحات الصحفية لمختلف أطياف المجتمع عقب هذه األوامر ظهر جلياً، فتحولت المقاالت ولعل المقاالت والتص

والتغطيات اإلعالمية والطرح الصحفي أخذ منحى آخر نحو االرتياح مقروناً باستشراف المستقبل وتقديم المقترحات 

دها بأيام قليلة آمنة من المخاطر. وبع بما يسهم في تحقيق السالمة بالمدارس التعليمية ودفع العملية التعليمية في بيئة

 جداً لم يعد هناك تطرق للحالة بل إلى مواضيع أخرى وهذا ما يشار له علمياً بتالشي األزمة 

توضح دراسة الحالة أن هنالك عامالن مهمان قد تسببا في حدوث الحريق بالمدرسة موضوع الدراسة وساعدا في 

 مادية. ارتفاع خسائر الحريق البشرية وكذلك ال

: عامل داخلي وهو يتصل بعدم مالءمة المبني من حيث التصميم كما ونوعا من حيث عدم مالءمة السعة أولهما

عالوة على عدم توفر إلجراءات الالمة به. هذا باإلضافة إلى ضعف االستعداد الداخلي من حيث التدريب 

 .لوبة عند مواجهة مثل هذه األزماتوالتجهيزات الالزمة والمط

: وهو ما يتعلق بالتعامل مع األزمة عند حدوثها ويتمثل في انخفاض التعاون والتنسيق بين الجهة التعليمية ثانيهما

 .المعنية للتعامل مع آثار األزمة المسؤولة والجهات الرسمية والمجتمعية

 جانة التوعية الوقائية: 

الطالبات والمعلمات واإلداريات وأولياء األمور  من خالل دراسة الحالة تبين بأن جانب التوعية الوقائية لدى   

أيضاً كان يتطلب تفعيالً أكثر )قبل وقوع الحالة( فالتدابير االحترازية حيال المخاطر وأهمية تجنبها وترسيخ مفاهيم 

الحذر من مغبة ونتائج العبث بمصادر الحرارة والسلوكيات الخطرة من أولى األولويات في المؤسسات التعليمية 

( على أن التوعية الوقائية هي التي تهتم بتقديم الرسالة التوعوية باعتبارها 29هـ ص 1421يؤكد ) إسماعيل ، )و

أداة مهمة من أدوات التأثير على الطالب لتغيير اتجاه سلوكهم ، أو انتاج سلوك جديد محدد مرغوب فيه ، أو تنمية 

تنعون عن بعض السلوكيات التي يكون الطريق مزيناً وميسراً لسلوك إيجابي لديهم ، كما أنها تجعل عموم الطالب يم

 .( أهداف إستراتيجية لبرامج التوعية الوقائية للطالب29هـ ص 1421لها . ووضع )إسماعيل ، 

                                           
 هـ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف .12/1/1402وتاريخ  0األمر الملكي رقم أ / 2
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 الفصل الرابع 

 اإلجراءات الميدانية

 مقدمة:

وعينة وأداة جمع يتناول هذا الفصال خطوات وإجراءات الدراساة موضاحا منهج الدراسة ومجتمع الدراسة 

البيانات وكيفية بناء وإجراءات الدق والثبات واألساااااااليب المسااااااتخدمة في بناء وتحليل البيانات وذلك على النحو 

 التالي:

 

 اإلجراءات الميدانية:

 أجرى الباحث الدراسة الميدانية على النحو التالي:

 إداريات(: ـ-مدرسات –استبيان إدارات المدارس التعليمية النسائية )قائدات 

 :مدى مراعاة الجوانب التوعوية واإلعالمية المرتبطة بأزمات الحرائق المدرسية. المحور األول 

 :اإلجراءات والمهام المتعلقة بجوانب الساااااالمة والوقاية والساااااالمة من حوادث الحرائق  المحور الثاني

 المدرسية.

 التخطيطيااة للحااد من مخاااطر أزمااات الحريق : التخطيط ويعني ماادى مراعاااة التاادابير المحور الثةةالةةث

 المدرسية.

 التدريب ويعني مدى االساتعدادات إلكسااب مستجيبات الحوادث المدرسية مهارات الحد المحور الرابع :

 والتعامل.

 :ويعني مدى تكامل مهارات اإلجراءات المتخذة عملياً لمواجهة حادث حريق  المحور الخامس العمليات

 مدرسي.

 القياادي ويعني مادى تمكن القياادة المادرسااااااياة األولياة لقيادة أزمة أو حادث حريق  س:المحور السةةةةةةاد

 مدرسي.

 منهج الدراسة:

اساااتخدم الباحث المنهج الوصااافي التحليلي لمالءمته لهذه الدراساااة، حيث يهتم بتوفير أوصااااف دقيقة للظاهرة     

كما يعين في تنظيم هذه البيانات، ووصف  المراد دراستها، عن طريق جمع البيانات، ووصف الطرق المستخدمة،

النتائج وتفسااايرها في عبارات واضاااحة، في محاولة الساااتخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي إلى اإلفادة منها في 

 مجال إدارة الحرائق في المؤسسات التعليمية النسائية.

 مجتمع الدراسة:

يمثل مجتمع الدراساة في إدارة المؤساساة التعليمية النسائية ممثلة في مديرة المدرسة والمدرسات واإلداريات،      

 باعتبارهن قائدات لفريق األزمات حسبما تنص عليه التعاميم الواردة من وزارة التربية.
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بانة اتها. بلغ عدد المجيبات على االستوقد تم اختيارهن لكونهن األقدر على اإلجابة على تساؤالت االستبانة وعبار  

 إدارية، وذلك في مراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمنطقة المملكة.  12مدرسة و 20قائدة،  02منهن  122

 الفصل الخامس

 المناقشة والتحليالت

قة تائج المتعليتناول هذا الفصااااال مناقشاااااة وتحليل ما توصااااالت إليه دراساااااة الحالة، ويتناول كذلك عرض الن     

باإلجابة عن أساائلة الدراسااة الميدانية ومناقشااتها ومن ثم تقديم بعض التوصاايات والمقترحات. سااوف يقوم الباحث 

في هذا الفصاااال باالعتماد على حساااااب التكرار ونتائج النسااااب المئوية وكذلك بحساااااب المتوسااااطات الحسااااابية 

يل اإلحصائي وذلك على محاور االستبانة الستة مع نتائج ( للتحلSPSSواالنحرافات المعيارية باساتخدام برنامج )

 بنود كل محور على حده.

 نتائج الدراسة الميدانية:

اساااتخدم الباحث مقياس ليكرت الخماساااي )أوافق بشااادة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشااادة( وتم حسااااب     

 طول الفئة على النحو التالي:

 4=1-1ة في المقياس من أصغر قيمة حساب المدى: وذلك بطرح أكبر قيم

 (1( على أكبر قيمة في المقاس )4حساب طول الفئة وذلك بقسمة المدى هو )

 202= طول الفئة =  1/  4

 للحصول على الفئة األولى يضاف طول الفئة على أصغر فيمة في المقاس

 (1،79 – 1من )  102=  202+  1

 (0019 – 102من )  والثانية

 (2029 – 002من )  والثالثة

 (4019 – 204من والرابعة )

 (1 – 400من )  والخامسة

 ويمكن إتباع المعيار التالي لمعرفة درجة التقدير

 :( فما فوق400إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ) عالية جدا 

 :(.400-204إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ) عالية 

 :(.204-002إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ) متوسطة 

  :(.2.6إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أقل من )منخفضة 

ينة ع استجابات أفرادتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسط درجات  : هلالسؤالإجابة 

  ية؟الديموغرافإدارة أزمات حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وفقا البيانات  )متطلباتالدراسة تجاه 

، T-Testولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية ومعامل 

 والجدول التالي توضح ذلك:

في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائيةاوال: متغير نوع المبني طبقا لمتطلبات إدارة األزمات   
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( متغير نوع المبني طبقا لمتطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق22جدول رقم )   

 العدد النوع المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

T-

TEST 

مستوى 

 الداللة

 نوع المبني
 409 1207 102 حكومي

122 -104  20942 
 004 202 42 مستأجر

 

( 1207يتضح لنا من خالل الجدول بان المتوسط الحسابي لنوع المبني يكون حكومي عند قيمة ومقدرها )    

بينما نجد المبني المستأجر في متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق ، (409وانحراف معياري بقيمة )

( حيث 004( وانحراف معياري )202بالمؤسسة التعليمة النسائية يكون المتوسط الحسابي لدية عند قيمة ومقدرها )

 ( ، وهي غير دالة إحصائيا .122( عند درجة حرية )104-) T-Testقيمة 

متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وفق النوع وعليه ال يوجد فروق تجاه 

 المبني.

 (مدة التدرية –الخبرة  –المؤهل العلمي  – )الوظيفة ثانيا: المتغيرات

 on way aولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية ومعامل 

nova، الديموغرافية لعينة الدراسة والجدول التالي توضح ذلك: للتعرف إلى الفروق في العوامل 

 الديموغرافية لعينة الدراسة الفروق في العوامل (65جدول )

 المتغيرات
 المؤهل

 العلمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

T-

TEST 

مستوى 

 الداللة

 الوظيفية

 0 3.5 01 قائدة
0 

 4.5 9.3 10 مدرسة 2.229 3.1

 575 0.7 6.0 51 إدارية

 المؤهل العلمي

 5.0 4.5 51 ثانوي
0 

 6.7 53.0 532 بكالوريوس 2.015 5.4

 572 2.17 5.7 56 ماجستير

 الخبرة

سنة 52أقل من   523 1.7 0.6 
4 

7.7 2.225 

سنة55-55  32 9.5 4.4 

سنة56-02  51 7.4 0.3 

سنة فيما 05 572

 فوق

50 4.4 5.3 

 2.550 5.9 3 5.9 5.9 33 لم يتدرب مدة التدرية
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 5.5 4.5 03 بدون تدرية 

سنة 5-0  36 6.4 0.3 

سنة 4-3 569  30 52.5 4.0 

فيما فوق 5  51 4.5 2.97 

من خالل الجدول السابق يتضح لنا بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوظيفية طبقا لعينة الدراسة        

حيث  ()المدرساتفي تجاه متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية وذلك لصالح 

T-Test ( وهي دالة إحصائيا.20229( ومستوى داللة )402عند قيمة ) 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الخبرة طبقا لعينة الدراسة في تجاه متطلبات إدارة األزمات في حوادث 

 سنة ( حيث  11-11الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية ، وذلك لصالح المدرسات التي يوجد لديهم خبرة من ) 

T-Test ( وهي دالة إحصائيا.20221( ومستوى داللة )707عند قيمة ) 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير المؤهل العلمي طبقا لعينة الدراسة في تجاه متطلبات إدارة األزمات 

ي ( وه20021( ومستوى داللة )102عند قيمة ) T-Testحيث في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية 

 غير دالة إحصائيا.

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير مدة التدريب طبقا لعينة الدراسة في تجاه متطلبات إدارة األزمات في 

( وهي غير 20110( ومستوى داللة )109عند قيمة ) T-Testحيث حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية 

 دالة إحصائيا.

( لتحليل فروق البيانات في اتجاه واحد لدى عينة Anovaض تم استخدام ااتبار )وللتحقق من صحة هذا الفر

 ( 573الدراسة حيث ن= )

 (573(  لعينة الدارسة )ن=Anovaاستخدام ااتبار ) ( تم60جدول )

 المصدر المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

قيمة 

 "ف"
 مستوى الداللة

 الوظيفية

المجموعاتبين   1022021 0 21101 

200 20244 
داخل 

 المجموعات
2094092 

171 
19002 

  172 4104091 المجموع

المؤهل 

 العلمي

 20109 2 1221091 بين المجموعات

20211 20217 
داخل 

 المجموعات
2292092 

172 
19909 

  172 1024021 المجموع

 20229 002 14201 2 1224047 بين المجموعات الخبرة
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داخل  

 المجموعات
2014042 

172 
19400 

  172 4222092 المجموع
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ت األحادي لعينة الدراسة في المتغيرا من خالل الجدول السابق يتضح لنا أنه يوجد فروق في تحليل البيانات      

( وهي دالة إحصائيا، وعليه 20244( بمستوى داللة )200الديموغرافية المتمثلة في الوظيفية ، وذلك قيمة " ف" )

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الوظيفية لدى عينة الدراسة وذلك لصالح المدرسات.

الخبرة لدى عينة الدراسة نحو تجاه متطلبات أدارة األزمات في حوادث  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير

( وذلك لصالح الفئة التي لديها 20229( بمستوى داللة )002الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية عند قيمة "ف" )

 .( سنة تدريس11-11لمدارس وهم من )خبرة با

لعلمي ومدة التدريب لدى تجاه متطلبات إدارة األزمات في ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدى كل من المؤهل ا

 حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية.

 نتائج الدراسة 

 يقغااالبيااة أفراد مجتمع الاادراسااااااة غير موافقين على توافر متطلبااات إدارة األزمااات في حوادث الحر .1

 .بالمؤسسات التعليمية النسائية

غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية  .0

الجوانب التوعوية واإلعالمية المرتبطة بأزمات الحرائق المدرساااية من حيث اساااتخدام اإلذاعة المدرساااية 

ات حول عدم العبث بمصادر لتوجيه الطالبات حول خطر الحريق أعطى أثر إيجابي وأن هنالك وعي للطالب

اللهب داخل المؤساااسااااة التعليمية. وأن هنالك تواصاااال فعال مع أولياء األمور حول التزام الطالبات بمبادئ 

 الوقاية من مسببات الحريق. 

غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية  .2

هام المتعلقة بجوانب الوقاية والسااالمة من حوادث الحرائق المدرسااية من حيث توفر سااجل اإلجراءات والم

للساااالمة والوقاية من الحريق بالمدرساااة وأنه ال يتم اساااتخدام دورات المياه في أغراض التخزين وأن فناء 

 المدرسة مناسب لعمليات اإلخالء ومنطقة التجمع.

ن على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقي .4

مدى مراعاة التدابير التخطيطية للحد من مخاطر أزمات الحريق المدرساااية من حيث أن الخطط الفرضاااية 

 أعطت نتائج إيجابية في حوادث سابقة بالمدرسة.

األزمات في حوادث الحريق من ناحية غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة  .1

مدى االستعدادات إلكساب مستجيبات الحوادث المدرسية مهارات الحد والتعامل من حيث أن الدورات 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                        322  

ISSN: 2706-6495 

التدريبية في مجال اإلسعافات األولية متوافرة وعلى وجود تدريب ميداني لمشرفات السالمة ينعكس على  

 نجاح خطط اإلخالء أثناء األزمات.

اد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية غالبية أفر .2

تكامل مهارات اإلجراءات المتخذة عملياً لمواجهة حادث حريق مدرسي من حيث مشاركة اإلداريات 

سي وأن يستبعد وقوع أزمة حادث حريق مدر وأالوالمعلمات في التعامل مع أي بوادر ألزمة حادث حريق 

 إدارة المدرسة لديها منظومة اتصال فاعلة إلبالغ الجهات المعنية باالستجابة لالزمات.

غالبية أفراد مجتمع الدراسة غير موافقين على توافر متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق من ناحية  .7

يتوافر لدى قائدة المدرسة مدى تمكن القيادة المدرسية األولية لقيادة أزمة أو حادث حريق مدرسي من حيث 

الخبرة الكافية لقيادة أزمات الحوادث المدرسية وأن من الممكن اإلبالغ عن أي حادث حريق من قبل أي 

طالبة أو مدرسة أو إدارية واتخاذ قرار من قبل المدرسات أو اإلدارية فور اكتشاف الحادث يعتبر أمراً 

 صعباً.

متطلبات إدارة األزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تجاه  .2

 النسائية وفقا لمتغيرات: نوع المبني والمؤهل العلمي ومدة التدريب والمؤهل العلمي.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه متطلبات إدارة أالزمات في حوادث الحريق بالمؤسسة التعليمة النسائية  .9

-11المدرسات ومتغير الخبرة لصالح الفئة التي لديها خبرة بالمدارس وهم من )في متغير الوظيفة لصالح 

 ( سنة تدريس وهما دالة إحصائيا.11

 توصيات الدراسة:

  ضرورة اتخاذ العناية بتصاميم المؤسسات التعليمية وفق األكواد المعتمدة من حيث المالءمة الهندسية

 .ة اختيار المكان األنسب باألحياءمراعاوالسعة والتصميم الداخلي ومخارج النجاة مع 

  أهمية تطوير وتفعيل إستراتيجية وطنية تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بجميع المؤسسات التعليمية

شكل حلقات  التعليمية علىمشتملة على التدريب المتقدم للقيادات التعليمية حول قيادة األزمات بالمؤسسات 

قصيرة وبرامج تدريبية لمختصات ومسؤوالت السالمة بالمدارس من  ، دورات تدريبية عمليةتدريبية

ريب جانب عملي خالل دورات تدريبية لدى أحد معاهد التدريب المختصة والمعتمدة على أن يشمل التد

 . وال يكتفى بالنظري

 حيث ب االهتمام بجانب التخطيط المسبق لألزمات بالمؤسسات التعليمية بتنفيذ خطط اإلخالء بصورة مقننة

يشرح للطالبات والطالب الهدف منها والخطوات المطلوب تنفيذها بحيث تطبق مرة واحدة على األقل 

 بكل فصل دراسي واحد. 

  الرقابة والمتابعة المستمرة إزاء السلوكيات الخطرة من قبل الطالبات والطالب من حيث التدخين أو

 .الوعي والتوجيهاألمور في تكامل  استخدام مصادر اللهب وإشراك أولياء

  استخدام كافة الوسائل واألساليب التوعوية للطالبات حول الحفاظ على وسائل السالمة وما يجب عمله

 .للتعامل مع أنظمة اإلنذار المبكر
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   التأكيد على كافة المؤسسات التعليمية بعدم التخزين الخطر لمواد الرجيع وخالفها في المدارس كالتخزين

 .الفصول وفناء المدرسة لمياه وخلففي دورات ا

 مقترحات الدراسة:

  ضااارورة إجراء الدراساااات المتعلقة بساااالمة المنشاااآت التعليمية من حيث البنية الهندساااية والتوصااايالت

 الكهربائية والتجهيزات المختبرية.

 .ضرورة إيجاد مختصين بالمدارس يقومون بأعمال السالمة ومتابعتها وعمل جداول دورية ألعمالها 

  مسااااااتوى الوعي والتثقيف بين منسااااااوبي المدارس سااااااواء الهيئة التعليمية او اإلدارية او الطالبات رفع

 بخطورة بعض السلوكيات التي قد يكون لها بالغ األثر في حدوث المخاطر.

  أهمية تضااامين اشاااتراطات الساااالمة واالشاااراف عليها وتكليف مختصاااين من قبل مالك العقار في عقود

 ستأجرة.االيجار للمباني الم

  وضاع حد أدنى لمؤهالت حراس المباني وتزويدهم بدورات تدريبية بشاكل دوري وتكليف حارسين بكل

 مبنى مدرسي.

 مراجع البحث العربية:

(: بعنوان )موقف مديري التعليم األساااااااسااااااي من بعض األزمات والتخطيط 0221أبو خليال، محماد ) (1

 .212-011(، ص01العدد )(، 7لمواجهتها(، مستقبل التربية العربية، المجلد )

، دار الفكر 1(: إدارة األزمات التعليمية في المدارس: األسباب والعالج، ط0221أحمد، أحمد إبراهيم ) (0

 العربي، القاهرة، مصر.

م(. "مدى جاهزية إدارات األمن والسااالمة لمواجهة 0222إل الشاايخ، بدر بن عبد المحساان بن محمد ) (2

 ر، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض.األزمات والكوارث"، رسالة ماجستي

( بعنوان )إسااااااتراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية األردنية في إدارة 0211الجبيس، خاديجة ) (4

 األزمات والكوارث(، رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

في جهاز الصااااااحة الفلسااااااطينية"، رسااااااالة م(. "إدارة األزمات 0222الجاديلي، ربحي عباد القاادر، ) (1

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.

جالل، محمد سعيد. "األمن والسالمة في مدارس التعليم العام بمدارس مكة المكرمة"، رسالة ماجستير،  (2

 هــ.1422-1421جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

الجتمااعي، جامعة سااااااطيف، كلية ( الكوارث الطبيعياة ومخططاات االنادمااج ا0214جماال، بوربيع ) (7

 العلوم اإلنسانية، رسالة دكتوراة.

(: بعنوان )أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من 0212مساعود غيث ) عبد هللاالجهني،  (2

وجهة نظر مديري المدارس بمحافظة ينبع(، رساالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية، كلية 

 ، جدة، المملكة العربية السعودية.عبد العزيزة الملك التربية، جامع

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                        324  

ISSN: 2706-6495 

( بعنوان )بناء أنموذج لمحاكاة الحاسااااب اآللي إلدارة األزمات المدرسااااية(، 0212الحارثي، شاااااهر ) (9 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

 ، دار النهضة المصرية القاهرة.0ت(، ط(: بعنوان )اإلدارة التعليمية واألزما1992حجي، أحمد ) (12

(: بعنوان )ممارسااااة مدير المدرسااااة الثانوية لمهارة إدارة 0222حمدونة، حسااااام الدين حساااان عطية ) (11

األزمات في محافظة غزة(، رسااالة ماجسااتير، قساام أصااول التربية، كلية التربية، الجامعة اإلسااالمية، 

 غزة.

األزمة: عشااار كوارث هزت مصااار، المؤتمر السااانوي (: التخطيط لمواجهة 1991الحمالوي، محمد ) (10

 الثاني إلدارة األزمات والكوارث، جامعة عين شمس، القاهرة.

(: التفااوض في األزماات والمواقف الطاارئاة: مع تطبيقات علمية، إيترك للطبع 0221حوا ، جماال ) (12

 والنشر والتوزيع، القاهرة.

 م.1921حياة، بيروت، رضا أحمد، معجم متن اللغة العربية، دار مكتبة ال (14

 م( إدارة األزمات"، جامعة عين شمس، كلية التجارة.0212رفاعي، ممدوح وجبريل، ماجدة ) (11

م( دور االخصائي االجتماعي والتخطيط المنهجي لمواجهة أخطار الكوارث ، 1992السكري ، أحمد ) (12

، 92لكوارث ، طوارئ القاااهرة : أكاااديميااة البحااث العلمي والتكنولوجيااا ، المؤتمر الاادولي إلدارة ا

 م .1992سبتمبر  07 – 04ملخصات األبحاث . 

( بعنوان )تنمية كفايات مهارات إدارة األزمات لمديري المدارس الثانوية بمصر 0212صالح، أسماء ) (17

في ضاوء متطلبات إدارة الجودة(، رساالة ماجساتير غير منشاورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، 

 جامعة القاهرة.

(: بعنوان )درجة توافر مهارات إدارة األزمات لمديري المدارس وكالة 0229عاطف محمد ) صاااااقر، (12

الغوث بغزة وساابل تنميتها(، رسااالة ماجسااتير، قساام أصااول التربية، كلية التربية، الجامعة اإلسااالمية 

 غزة.

اسااااااة تطبيقية (. "الدور الميداني للقائد األمني في إدارة الكوارث"، در0222العتيبي، علي بن عطاا، ) (19

على مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة"، رساااااالة ماجساااااتير، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، 

 الرياض.

 (: سيكولوجية التفاوض وإدارة األزمات، دار المعارف، اإلسكندرية.1992عثمان، فاروق ) (02

للحااد من الكوارث، رسااااااالااة  م(. "أثر التخطيط االسااااااتراتيجي باالاادفااع المادني0229العزاوي، نجم ) (01

 ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض.

تصااااور مقترح إلدارة أزمات التعليم األساااااسااااي في الجمهورية العربية )بعنوان (: 0211غنام، لمي ) (00

السااورية من وجهة نظر الموجهين االختصاااصاايين والمديرين والمدرسااين في مدينة دمشااق(، رسااالة 

 التربية، جامعة دمشق.ماجستير، كلية 
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( بعنوان )مماارسااااااات ماديرياات مادارس التعليم العاام لمهاارات إدارة األزمااات 0222فرج، شااااااذى ) (02 

المدرساية من وجهة نظر المديريات والمعلومات بمدينة مكة المكرمة(، رساالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

م(. "دور إدارة العالقات العامة في التعامل مع األزمات والكوارث"، 0222سااحمي محمد ) القحطاني، (04

دراسااااااة تطبيقياة على إدارة العالقاات العااماة في الادفااع المدني، أكاديمية نايف األمنية للعلوم األمنية، 

 الرياض.

لتعليم العام، رسااااااالة (. واقع التخطيط لمواجهة الكوارث الطبيعية في المدارس، ا0222المفلحي، ربا ) (01

 ماجستير، جامعة أو القري، الرياض.

(: بعنوان )إدارة األزمات في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض( تصااااااور 0227الموسااااااى، نااهاد ) (02

 مقترح، رسالة دكتوراة، كلية التربية جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

زمات في المدارس المتوسااااطة الحكومية للبنات بالمدينة ( بعنوان )إدارة األ0222اليحيوي، صاااابرية ) (07

 (.12المنورة(، مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، جامعة الملك سعود بالرياض العدد )

 مراجع البحث االنجليزية:

1) Adams, Cheantel M&Kritsonis, William Allan, (2006), Analysing secondary 

school  crisis. National Journal for Publishing and Mentoring, Vol (1), No (1). 

2) Chi Keung, Cheng, (2008) The Effect of Shared Decision-Making on 

Improving and Developing  teachers' Jobs, Access date, October (14( ،(2009(. 

3) Kkyridis A, etal (2012) Higher Educational Policy, Interest Politics and Crisis 

Management Facets and Aspects of the Greek Case within the EHEA, 

International Education Studies, Vol. 5, No. 3. 

4) Nicolae M,MoulderJ (2011) " BEYOND THEORIES OF CRISIS: 

TOWARDS CRISIS MANAGEMENT IN ROMANIAN UNIVERSITIES, 

SYNERGY volume 7, no. 1. USA. 

5) Pearson Christine Mandy Ian I.I Mitroff (1993). From Crisis Prone to Crisis 

Prepared: A Framework for Crisis Management, The Academy of 

Management, Executive, Vol (7) No. (1) February, pp48-49> 

6) Reindl, T (2004) “The Quiet crisis: How higher Education is failing 

America”, American association of colligate registrars and admission 

officers, no. (2), vol (80), USA. 

7) Warner, D,Palfryman, D (2003): Managing crisis: managing universities and 

colleges, England, open university press. 
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 المالحق 

 :قام بتحكيم االستبانة عدد من أصحاب االاتصاص مشكورين وهم
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 الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى الريادة االستراتيجية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

المنهج الوصفي االرتباطي، وتم  الباحثان استخدممحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين، ولتحقيق هدف الدراسة 

 عينة تحديد تموقد ، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما الريادة االستراتيجية، وأداة اإلبداع اإلداريتطوير أداتين للدراسة وهما: أداة 

عينة ، إذ تكونت )لواء قصبة عمان، ولواء الجامعة، ولواء ماركا، ولواء القويسمة(وهي  ألوية أربع من تتألف عشوائية عنقودية

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة  عشوائية.ال بالطريقة الطبقيةاختيارهم  تممساعداً ومساعدة ( 961الدراسة من )

للدرجة  حيث بلغ المتوسط الحسابيمرتفعة  كانتللريادة االستراتيجية مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان 

وجود عالقة ارتباطية موجبة  تبين، كما ( 4761بمتوسط حسابي )  اً مرتفع كانلديهم  اإلبداع اإلداريوأن مستوى (،  47.3الكلية ) 

(. وأوصت 0719 إذ بلغ معامل االرتباط )اإلبداع اإلداري ومستوى لريادة االستراتيجية ابين درجة ممارسة  إحصائية ذات داللة

 واستثماروإدارة اإلزمات لتوجيه قادة المدارس لمواجهة التحديات ضرورة تعزيز ممارسات الريادة االستراتيجية كأداة بالدراسة 

 . التعليميةلتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة  الفرص

 

 اإلبداع اإلداري.، الريادة االستراتيجية الكلمات المفتاحية:
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Strategic Entrepreneurship and Its Relationship of Administrative Creativity of public 

Secondary School Principals in the capital Amman 

  

Abstract 

This study aimed to identify the strategic entrepreneurship and its relationship of 

administrative creativity of public secondary school principals in Amman governorate from 

principal’s assistants point of view. To achieve the objective of the study the researchers used the 

descriptive correlation survey method and developed two tools: strategic entrepreneurship 

questionnaire, and administrative creativity questionnaire and it was verified and validated. A random 

cluster sample consisting of four districts. The study sample consisted of (169) assistants, they were 

chosen by the stratified random method. The results of the study revealed that the degree of public 

secondary school principals in the Capital Governorate for strategic entrepreneurship and 

administrative creativity were high. Furthermore, there is a positive correlation relationship with 

statistical significance between the degree of public secondary school principals in the Capital 

Governorate for strategic entrepreneurship and their level of administrative creativity. The study 

recommended the necessity of stregthening the strategic leadership practices as a tool to guide school 

leaders to face challenges and invest opportunities to acheive competitive advatage for the educational 

institutions. 

Keywords: Strategic Entrepreneurship, Administrative Creativity. 

 

  مقدمة

، نشئة صحيحة وسليمةتتنشئتهم الطلبة تنمية شاملة، وتنمية تعد المدرسة المؤسسة التعليمية والتربوية التي تهتم بالمقام األول ب

المختلفة، وتهذيب سلوكهم وغرس القيم األخالقية في نفوسهم، وصقل مواهبهم، الحياتية وإكسابهم المعرفة والعلم والقيم والمهارات 

وبالتالي  ،، يسهم في تقدمه ونهضته وحفظ كيانهمجتمعه فاعل في جيل إعدادلديهم، فهدف المدرسة السامي هو وتعزيز جوانب اإلبداع 

 (.9096، )العسكري دهار وطنهاز

ترتبط كفاءة المدرسة ونجاحها بشكل رئيسي بقائد المدرسة الذي يؤدي الدور األكثر أهمية في إدارة المنظومة التعليمية و

ة المدرسية البشريإدارة الموارد وويقوم بالتوجيه والتخطيط رسالتها وأهدافها، ويحدد رؤية المدرسة فهو الذي يضع  والتربوية،

 اجعنقائد المدرسة الويحرص ، واالرتقاء بمستوى المدرسة ككلدور فاعل في تحسين جودة العملية التعليمية  أن لهكما ، والمادية

لمدرسة بكافة لالموجه الرئيسي يعد ، فقائد المدرسة تطور المدرسة وتقدمها على اتباع األنماط واألساليب القيادية الفاعلة التي تحقق

 (.  9093)منسي والشرمان ومصطفى، عناصرها 
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كبير في التعليم  تطلب وجود قادة تربويين على مستوى عالي من المهارات القيادية  ونظراً إلى ما أحدثته العولمة من تأثير 

في المؤسسة  جع هو وسيلة التغيير اإليجابيللقيام بالدور الكبير الملقى عليهم لمواجهة التحديات الكبيرة في بيئة العمل ألن القائد النا

التعليمية، إذ يسهم في إيجاد مزيج من الحداثة واإلبداع والتطوير وتعزيز رؤيتها االستراتيجية، وصياغة االستراتيجيات المستحدثة 

المناسب قائد في تهيئة الجو العام وبناًء على فهم البيئة الداخلية والخارجية واحتياجات وتوقعات الطلبة والمجتمع معاً، كما يكمن دور ال

ة دلإلبداع وبناء الرؤى المشتركة، لذا وجب على القادة استخدام أساليب الريادة التي تساعد على االبتكار واألبداع وإنتاج األفكار الجدي

(Yang, 2014.) حت رة، إذ أصبمجال اإلداتعد الريادة والبحث عن األشخاص الرياديين من األمور التي شغلت اهتمام الباحثين في و

الريادة أحد أهم األهداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها فمن خاللها تتمكن المؤسسة من استثمار الفرص الجديدة وتحقيق التميز 

قيم االبتكار  فتوظيوالتفرد والتنافسية في مستوى أدائها، وهذا يتطلب من القادة اإلداريين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الريادة ب

 (.9091)رسمي وصالح،وتبني األساليب اإلدارية الحديثة واالبداع والمرونة 

 التعليميةة مؤسسالالعاملين في هم الخطط واالستراتيجيات التي تهتم بتطوير األفراد أحد أكالريادة االستراتيجية  برزتو 

وزيادة جودة  ،القرارات الصعبة التي من شأنها تطوير المؤسسةقل خبراتهم ومهاراتهم وقدراتهم على حل المشكالت واتخاذ وص

ن شأنها اتباع عدد من اإلجراءات اإلبداعية التي م إلى القائد بدفعإنتاجها وتحقيق الميزة التنافسية لها. كما تهتم الريادة االستراتيجية 

 ,Ferreira) جديدة التي تحافظ على سير العمللفعالة والتطوير وتحسين بيئة العمل وانتهاز الفرص وتطوير االستراتيجيات واألنظمة ا

Ratten & Dana, 2017.) 

 مشكلة الدراسة

سابقة أعدت في دراسات  مديرة في المدارس األردنية، واطالعها على نتائج معلمة ثم من خالل عملها ك الباحثانالحظت 

المخاطرة،  ا كاالبتكار، وتقبل، وأن تنفيذ استراتيجياتهازال في بدايتهلريادة االستراتيجية ال تممارسة قادة المدارس لهذا المجال، أن 

ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة البحث في موضوع الريادة االستراتيجية زال في طور النمو في المدارس الحكومية، ال ت والمبادأة،

ات بطرق احترافية، واقتناص الفرص بأسلوب ابتكاري زماأل كأداة مهمة لتوجيه قادة المدارس لمواجهة التحديات والعمل على إدارة

فريد من نوعه واالستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة للنهوض بمستوى المخرجات التعليمية، و تحقيق التفوق 

ية ممارسة الريادة االستراتيجما درجة  مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال اآلتي: وفي ضوء ما تقدم تتمثلفي األداء والنتائج معاً. 

 مساعديوعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المديرين؟ 

 

 اهدف الدراسة وأسئلته

الريادة االستراتيجية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية  درجة ممارسةتعرف الدراسة الحالية  تهدف

 :اآلتيةمن خالل اإلجابة على األسئلة ، وذلك مساعدي المديرينالحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مساعديمن وجهة نظر لريادة االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان  ممارسةما درجة  -

 ؟المديرين

مساعدي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان اإلبداع اإلداري لدى  مستوىما  -

 ؟المديرين

مديري المدارس  ممارسةلدرجة  مساعدي المديرينهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة  -

 ؟ لديهم اإلبداع اإلداري بمستوىللريادة االستراتيجية وعالقتها  الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان

http://www.ajrsp.com/


م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 330  

ISSN: 2706-6495 

 أهمية الدراسة 

من خالل البحث في متغير الريادة االستراتيجية وعالقته بمتغير اإلبداع اإلداري  بجانبيها التطبيقي والنظري،الدراسة  أهمية تكمن

 ديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان، لدى م

 حدود الدراسة

ام في الفصل الثاني للع العاصمة عمانمحافظة الحكومية في  الثانوية في المدارس مساعدي المديرينبتتمثل حدود الدراسة 

 .9091/9090الدراسي 

 مصطلحات الدراسة

 تتضمن الدراسة العديد من المصطلحات التي تم تعريفها مفاهيمياً وإجرائيا على النحو اآلتي:  

تعرف الريادة االستراتيجية بأنها "القدرة على االبتكار، والتكيف، وتوقع المخاطر، واالستباقية، ووجود  :الريادة االستراتيجية -

ي البيئة الخارجية للمؤسسة واالستجابة لها، وتمكين العاملين في الرغبة القوية والخطط المستحدثة الكتشاف التغيرات ف

 & Jyotiالمؤسسة على توجيه أفكارهم االبتكارية نحو أهداف مشتركة لتحقيق نموها وتقدمها وتعزيز قدرتها التنافسية" )

Chalotra, 2015: 184.) 

خاللها مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة وتعرف الريادة االستراتيجية إجرائياً: بأنها الوسيلة التي يقوم من 

العاصمة عمان بفهم وتحليل بيئتهم الداخلية والخارجية، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل وصناعة القرارات الفعالة واستثمار 

المشكالت المحتملة وحلها الموارد المتاحة واقتناص الفرص الجديدة بأسلوب ابتكاري فريد من نوعه، واالستعداد التام لمواجهة 

بطريقة إبداعية، والتي تم قياسها من خالل استجابة مساعدي المديرين على االستبانة الخاصة بالريادة االستراتيجية التي قامت الباحثة 

 بإعدادها لهذا الغرض. 

ديدها أساليب اإلدارة المدرسية وتج ويعرف اإلبداع اإلداري بأنه " قدرة اإلداريين التربويين على التغيير في اإلبداع اإلداري: -

واتباع مناهج وأساليب عمل حديثة مميزة عن غيرها بحيث تتميز عن األساليب التقليدية بعناصر كالطالقة، واألصالة، 

والمرنة، واإلحساس بالمشكالت، وتوظيف هذه المناهج واألساليب بشكل يخدم أهداف المؤسسة التعليمية والعملية التربوية 

 ,Yossef & Rakhaم مع البيئة المحيطة وتحقق لجميع أفراد البيئة المدرسية المنفعة وتلبي ما لديهم من حاجات" )وتتالء

2017: 114 .) 

ويعرف اإلبداع اإلداري إجرائياً: مجموعة من الممارسات والعمليات التي يطبقها مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

عملهم والتي تتطلب منهم إيجاد أنسب الطرق واألساليب األكثر كفاءة وفاعلية، بحيث تكون مميزة محافظة العاصمة عمان خالل فترة 

عن األساليب التقليدية وأن تنجز أهداف المؤسسة التعليمية في ذات الوقت، والذي تم قياسه من خالل استجابة مساعدي المديرين على 

 بإعدادها لهذا الغرض.  حثةالبااالستبانة الخاصة باإلبداع اإلداري التي قامت 

 

 االطار النظري

يعد مفهوم الريادة االستراتيجية من المفاهيم القديمة الذي ذاع صيتها في األساليب اإلدارية الحديثة، إذ تم اعتماده في إدارة 

ق درجة ثباتها واستمراها وتحقياألعمال بهدف مواجهة البيئة المعقدة الغير مستقلة في أغلب المجاالت الحياتية، بالشكل الذي يضمن 

 عالية من الجودة في األداء والخدمات.
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وقد ظهر مفهوم الريادة ألول مرة في بداية القرن السادس عشر في فرنسا من قبل عالم االقتصاد ريتشارد كانتيلون   

(Richard Cantillon في عام )(9660)  والتميز بين المنافسين لتحقيق م، والذي كان يقصد به قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر

النجاح ، إذاً فالريادة تركز على كل ما هو جديد ومبتكر سواء كان ذلك باألفكار أم األساليب اإلدارية أم الخدمات ، باإلضافة إلى 

 (.  9096تحمل المخاطر مما يجعلها قادة على تحقيق التميز والتفوق على المؤسسات المنافسة لها )مغاورى، 

مؤسسات التعليمية من المؤسسات التي تلعب دوراً هاماً في بناء المجتمعات وإعداد األجيال وتحقيق التقدم العلمي وتعد ال

والمعرفي، وتشكل المدارس الخطوة األولى لذلك، ومع زيادة التطورات وظهور العديد من التحديات كان ال بد من إدخال طرق 

عد مفهوم الريادة من المفاهيم الحديثة في مجال إدارة المدارس لكونه يرتكز على قيم مبتكرة وخالقة وجديدة في إدارة المدارس وي

اإلبداع واالبتكار وإيجاد أساليب وانماط قيادة وإدارة جديدة واستثمار الموارد المتاحة بالشكل األمثل وإيجاد الفرص الجديدة 

(Phelan, Johnson& Semrau, 2013) 

حت تتجه نحو توظيف المفاهيم الجديدة في إدارة المدرسة والعملية التعليمية، إذ أن الطرق يتضح مما سبق أن المدارس أصب

 التقليدية والنمطية لم تَُعد مجدية وغير قادرة على مواكبة التغيرات في ظل التحديات والتقدم المتسارع في جميع مناحي الحياة، وال بد

وأفكار تستند إلى قيم اإلبداع واالبتكار التي تمكن المدرسة من أداء دورها بكفاءة من اتباع كل ما هو جديد من أساليب واستراتيجيات 

عالية.  تعد الريادة االستراتيجية من األساليب الحديثة والمهمة التي ينبغي على المؤسسات أن تكتسبها وذلك من أجل الحفاظ على 

توليد االستراتيجية تمكن المؤسسة من استحداث االستراتيجيات الجديدة و بقاءها ونموها ضمن البيئة التنافسية التي توجد فيها، فالريادة

 االبتكارات التي تجعل منها مؤسسة مميزة. 

التوجه الريادي يجعل المؤسسة قادرة على التنبؤ بالمستقبل، لذلك من الضروري أن تتبنى المؤسسة المرونة االستراتيجية، 

راتيجية وإن توفر الموارد الكافية وأن تبني المقدرات والمهارات الالزمة للتكيف مع البيئة وأن يكون لديها العديد من البدائل االست

الديناميكية، وأن تسعى جاهدةً إليجاد الفرص واستثمارها بالشكل الذي يخدم مصالح وأهداف المؤسسة ، وللريادة االستراتيجية أثر 

نمو الشامل ، وإيجاد قيمة مضافة وتحقيق الميزة التنافسية وزيادة الكفاءة سواء هام في تطور وتقدم المؤسسة إذ أنها تقوم على تحفيز ال

في األداء أم في المخرجات، ومن خالل الريادة االستراتيجية تتحدد أهداف المؤسسة ورؤيتها األمر الذي يقودها للتوجه نحو استثمار 

ي ادة االستراتيجية قيم االبتكار واالبداع في بيئة العمل وتعطالفرص الريادية لتحقيق التطور والتحسين المستمر، كما تعزز الري

العاملين الفرص المناسبة لالستفادة من طاقتهم اإلبداعية، باإلضافة إلى ذلك فإن الريادة االستراتيجية تكمن المؤسسة من مواجهة 

 . (Byun, Sung, Park & Choi, 2018: 3)التحديات المختلفة 

االستراتيجية بأنها طريقة مميزة في البحث عن الفرص الجديدة، وأنها تقوم على األفكار اإلبداعية وتتمثل خصائص الريادة 

في إيجاد خدمة جديدة أو مشاريع جديدة، كما ويمكن أن تمارس الريادة االستراتيجية بشكل فردي أو جماعي أو من قبل مؤسسة، 

المؤسسة، وتتبنى األفكار الريادية، وتعزز عامل المغامرة  و الجماعة أووأنها تقوم على األداء المتميز سواء على مستوى الفرد أ

والميل للمخاطرة وطرح األفكار الجديدة واالبتكارية، وتركز على الرؤية المستقبلية ومواكبة التطورات والتغيرات في البيئة الداخلية 

(. وذكر رسمي وصالح 9099ة على المدى البعيد )الخطيب،والخارجية للمؤسسة، والتنبؤ باألحداث المستقبلية وبالمشكالت المتوقع

( أن الريادة االستراتيجية تمكن المؤسسات من العمل ضمن خطة استراتيجية ممنهجة ومدروسة وفق أسس ومعايير سليمة 9091)

 يتبعها جميع العاملين.

ستمرار ومواكبة التغييرات أصبح اإلبداع اإلداري ضرورة من ضروريات نجاح المؤسسات، وسبباً لقدرتها على اال

والتطورات في البيئة الخارجية، وحتى تضمن المؤسسات تحقيق التميز والتفرد يتوجب على قائد المؤسسة أن يوظف اإلبداع في 

 ممارسة أن يدعم ويشجع ثقافة اإلبداع واالبتكار. 
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ر الجديدة واالستجابة بفاعلية عالية للتحديات تكمن أهمية اإلبداع اإلداري في أنه يطّور من قدرة القائد على توليد األفكا 

والتغيرات، وزيادة الحساسية للمشكالت، والوصول إلى الحلول اإلبداعية والناجحة بطريقة أصيلة وتكوين اتجاهات إيجابية نحو 

إلداري أحد المهارات التي المشكالت المختلفة، وبممارسة اإلبداع اإلداري تتطور قدرات القائد ومهاراته المختلفة، إذ أن اإلبداع ا

(. ويعد اإلبداع اإلداري من أكثر الموضوعات حداثة وأهمية في مجال 9091يمكن تنميتها وتطويرها بالممارسة المستمرة )الحربي، 

والتنبؤ  طاإلدارة، خاصة في ظل التحديات العالمية الجديدة وازدياد حدة المنافسة بين المدارس، إذ يشجع اإلبداع اإلداري على التخطي

بالصعوبات والمشكالت التي تطرأ أثناء التعامل مع القضايا التعليمية، والقدرة على التفكير بشكل مختلف ومبدع، والوصول إلى إيجاد 

 (. 9099حل مناسب ومبتكر )السكارنة، 

ساهمت التطورات يشكل اإلبداع اإلداري واحداً من الخصائص المهمة التي يجب على المدارس المعاصرة اتباعها، وقد 

والتغيرات المتسارعة، وتزايد االهتمام بالمعرفة والعلم، إلى ظهور اإلبداع بوصفه أمراً ضرورياً يجب تضمينه في الممارسات 

اإلدارية في المدارس، فهو يمثل أهمية بالغة في وضع االستراتيجيات التي لها أن تساعد في تحقيق أهداف المدرسة بأفضل الوسائل 

 (. Yossef & Rakha, 2017باإلضافة إلى أنه أداة حيوية إلجراء التغييرات اإليجابية متى ما اقتضى األمر ذلك ) الممكنة،

( أن الهدف الرئيس من اإلبداع اإلداري يكمن في زيادة كفاءة القادة والمعلمين وإمكانياتهم Al-Saudi, 2012ويرى السعدي )

األهداف اإلدارية وزيادة فاعلية العملية التعليمية، التي تنعكس بشكل مباشر على المعلمين  اإلبداعية الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق

ت اومقدراتهم التدريسية وعلى الطلبة وإنجازاتهم األكاديمية، باإلضافة إلى أن اإلبداع اإلداري يساعد في زيادة فاعلية العمليات والقرار

 النجاح والتميز. اإلدارية التي تؤكد على االستمرارية وتحقيق 

يعتمد اإلبداع لدى المديرين على عدة عناصر تشكل مقومات اإلبداع اإلداري وتتمثل بقدرتهم على التمعن والتفكير في األمور 

من زوايا مختلفة، وأن تكون أفكارهم قابلة للتطبيق، وأن يمتلكون قوة المالحظة، وأن يكونوا قادرين على التنبأ بالمشكالت التي قد 

 ث في المؤسسة.تحد

يعد اإلبداع اإلداري بعناصره األساسية )الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشاكل والمخاطر( من الداعمين الرئيسيين 

ألي مؤسسة تعليمية تسعى إلى التميز والرقي في ادارتها وممارساتها التعليمية، ولذا تسعى المؤسسة التعليمية إلى وضع األبداع 

( إلى أن أهم عناصر اإلبداع اإلداري 9099(.وأورد السكارنة ).909أولويات سياساتها وخططها وبرامجها )النصار،  اإلداري في

 كاآلتي:

طالقة التفكير: ويقصد بطالقة التفكير الخروج بأكبر مقدار ممكن من األفكار والمفاهيم التي تعنى بموضوع معين وخالل 

 .فترة زمنية محددة

ر: وهي قدرة القائد على تبديل وتغيير حالته الذهنية بما يتالءم مع التغييرات المتسارعة التي يمر بها، بحيث المرونة في التفكي

 يسهل على القائد االنتقال بينها دون مواجهة المشاكل.

قة، وذات خالاألصالة في التفكير: وهو أن تكون أفكار القائد المبدع نابعة منه وليست مأخوذة ممن حوله، بحيث تكون جديدة و

 جودة وأن يغلب عليها طابع الحداثة وعدم الشيوع.

الحساسية للمشكالت: وهي قدرة القائد على استشعار واكتشاف المشكالت المختلفة قبل حدوثها، والقدرة على تصورها والتنبؤ 

 .بها، وأن يكون واعياً ومدركاً ألوجه القصور إن وجدت وأن يمتلك حس قوي بما يدور من حوله

لمخاطرة: وتتمثل في جرأة القائد وشجاعته للعمل في ظروف غامضة واتخاذ القرارات دون الخوف من الفـشل أو النقـد، ا

 وتبني األفكار الجديدة وتحمل المسؤوليات دون القلق من النتائج، ومن اآلثار المترتبة على تنفيذها.   
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المتتابعة، فهي عملية منظمة وال تحدث بشكل عشوائي، وترتبط كل تمر عملية اإلبداع اإلداري بعدد من المراحل المتسلسلة و 

مرحلة مع األخرى، إذ أن كل مرحلة تشكل إما عمليات ذهنية أو تطبيقية مهمة انطالقاً من الموقف أو المشكلة التي تمثل محور 

 ج مرضية. االهتمام للشخص المبدع وصوالً إلى تطبيق األفكار اإلبداعية إلى واقع والوصول إلى نتائ

( والذي بين مراحل اإلبداع اإلداري Wallasإن من أكثر التصنيفات شهرة لمراحل اإلبداع اإلداري تصنيف العالم واالس )

 (:9095، مسلمبأربعة مراحل متدرجة كما يأتي )

حور اهتمام اإلعداد والتحضير: وهي مرحلة جمع البيانات والمعلومات الالزمة حول المشكلة أو الموضوع الذي يمثل م

 الشخص المبدع.  

التبصر والتفريغ: وتعد هذه المرحلة أهم مراحل اإلبداع ومن خاللها يقوم الشخص المبدع بمحاوالت إرادية وعفوية للكشف 

 .عن حقيقة موضوع البحث أو المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة. ومن ثم إيجاد الحلول والبدائل الممكنة

هذه المرحلة الفكرة الجوهرية، حيث تبدو الفكرة أو الحل وكأنها قد رتبت ونظمت بدون  البزوغ واإلشراق: وتظهر في

 تخطيط، كما وتأتي واضحة ويزول معها أي تعب من قبل الشخص المبدع. 

اليب سالتحقيق والتنفيذ: ويتم في هذه المرحلة اختبار وتجريب الفكرة الجديدة، وتحويلها إلى واقع؛ من خالل استعانة الفرد باأل

والوسائل المتاحة للتحقق من مالءمتها ومن ثم تحديد الطرق المناسبة لتطبيقها وما قد يترتب على ذلك، ومن ثم تحديد المستلزمات 

 والموارد الالزمة لتنفيذها.  

 الدراسات السابقة:

الثانوية الخاصة في العاصمة فهدفت دراستها الكشف عن اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس ( 8102الطنبور ) دراسة

ة، المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة باستبان استخدمعمان وعالقته بإدارة التغيير ومقاومته، أجريت الدراسة في األردن، و

، وتوصلت ( معلماً ومعلمة9.3إذ تكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان والبالغ عددهم )

نتائج الدراسة إلى إن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان مرتفع، وأظهرت النتائج أن 

درجة مقاومة مديري المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان للتغير جاءت بدرجة متوسطة، ولم يكن هناك فروق دالة إحصائياً 

 تجابات العينة في درجة ممارسة اإلبداع اإلداري تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة. في متوسطات اس

دراسة هدفت التحقيق في العالقة  (Pihie, Dahiru, Basri & Hassan, 2018) بيهي، دهيرو، البصري وحسنأجرى 

حليلي، إذ المنهج الوصفي الت استخدمبين القيادة الريادية والفعالية المدرسية في المدارس الثانوية، أجريت الدراسة في نيجيريا، و

ارهم من خالل أخذ ( معلم، تم اختي456تكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس الثانوية في والية زمفارا، نيجيريا والبالغ عددهم )

عينات عشوائية بسيطة، تم جمع البيانات من خالل طريقة المسح وتم تحليلها باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي واالستداللي 

)ارتباط بيرسون واالنحدار المتعدد(. وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين ممارسة القيادة الريادية والفعالية المدرسية، 

 ةن القيادة الريادية جاءت بأعلى مؤشر على فعالية المدرسة بين المدارس الثانوية في والية زمفارا، وهذا يعني أن بُعد القيادة الرياديأ

 يسهل الفعالية المدرسية لقادة المدارس الثانوية في منطقة الدراسة، وينبغي بذل الجهود لزيادة مستواها من خالل تحفيز المعلمين.

دراسة هدفت التعرف إلى مبادئ تعزيز تعليم الريادة،  (Minna, Elena & Timo, 2018مينا، ايلينا وتيمو )من وقام كل 

لي، إذ المنهج الوصفي التحلي استخدممن خالل تعزيز العالقات بين أنشطة التنمية وممارسات المدرسة، أجريت الدراسة في فنلندا، و

( مدير، وقد تم إجراء مسح وإجراء تحليل لإلجابات، 954فنلندا والبالغ عددهم ) تكونت عينة الدراسة من مديري المدارس في

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات ريادة األعمال في المدارس تتأثر بشدة بالتدريب المتصل بالمؤسسة والذي يتم توفيره 

 للمعلمين ومديري المدارس،
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ومات حول الموارد المتاحة له تأثير مباشر على جهودهم لتطوير تعليم ريادة وأن تزويد مديري المدارس بنماذج وأدوات ومعل  

األعمال، كما أظهرت النتائج أن حجم المدرسة مهم أيًضا، إذ تقوم أكبر المدارس بتنفيذ أنشطة تعليم ريادة األعمال أكثر من المدارس 

 األصغر. 

فقد هدفت معرفة واقع اإلبداع  (Abdul-Aal & saleh Alshammri, 2018عبد العال وصالح الشمري )أما دراسة 

المنهج الوصفي التحليلي، وصممت  استخدماإلداري إلدارات المدارس الثانوية بمدينة سوهاج، أجريت هذه الدراسة في مصر، وقد 

قة العشوائية. وأظهرت ( مدير تم اختيارهم بالطري59استبانة بغرض جمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة )

نتائج الدراسة أن إدارات المدارس الثانوية بسوهاج طبقت عناصر وجوانب اإلبداع اإلداري على مستوى منخفض، كما وكشفت نتائج 

الدراسة أيًضا عن أهم العقبات التي يمكن أن تحد من اإلبداع اإلداري إلدارات هذه المدارس تطبيق المركزية فيها وضعف إعطاء 

 يات للمعلمين.صالح

فقد هدفت دراستها التعرف إلى درجة ممارسة الريادة االستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة  (8102الزبط )أما 

في المنهج الوص الباحثان استخدمفي محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين، أجريت الدراسة في األردن، و

( مساعداً من مساعدي المديرين في المدارس الثانوية 9.4، وتكونت عينة الدراسة من )تطوير استبانة كأداة للدراسةوتم االرتباطي، 

الخاصة في العاصمة عمان ، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس 

مرتفعة ، واظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات إحصائية لممارسة مديري المدارس للريادة االستراتيجية قد جاءت بدرجة 

للريادة االستراتيجية تعزى لكل من متغير الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، كما وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية 

 موجبة بين الريادة االستراتيجية والثقة التنظيمية. 

بدراسة هدفت التعرف إلى أبعــــاد ومحــــددات الريــــــادة االستراتيجية في المدارس الثانوية  (8102وصالح )رسمي وقام 

المنهج التحليلي، إذ تم االعتماد على األدبيات واألطر النظرية لجمع بيانات الدراسة،  استخدمالعامة، أجريت الدراسة في مصر، و

ادة االستراتيجي تؤثر بشكل مباشر في الممارسات اإلدارية في المدارس الثانوية، وأن استراتيجية وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الري

ريادة األعمال تساهم في تطوير مهارات وخبرات العاملين في المدارس، كما أظهرت النتائج أن الريادة االستراتيجية تساهم في تحقيق 

 ت متميزة عن باقي المدارس األخرى. ميزة تنافسية عالية للمدارس من خالل تقديم خدما

دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة إدارة التغير وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لدى  (8102الزبيدي )وأجرى 

المنهج الوصفي  استخدمقادة مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة من وجهة نظر المعلمين، أجريت الدراسة في السعودية، و

( معلماً من معلمي مدارس المرحلة الثانوية 455االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من ) استخدمرتباطي، واال

بمحافظة المخواة، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، واظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس 

حافظة المخواة فد جاء مرتفعاً ، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول المرحلة الثانوية بم

مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ، ووجود فروق تعزى 

بر، ولمتغير التخصص الدراسي لصالح من تخصصهم علوم طبيعية، وأشارت لمتغير عدد سنوات الخدمة لصالح من خدمتهم أك

 النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة إدارة التغير ومستوى اإلبداع اإلداري.   

لثانوي في محافظة عجلون دراسة هدفت التعرف إلى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس ا (8102خطاطبة )كما وأجرت 

د المنهج الوصفي االرتباطي، وق استخدموعالقته بإكساب المعلمين الكفايات المهنية من وجهة نظرهم، أجريت الدراسة في األردن، و

البالغ وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في محافظة عجلون 

 ،لمة( معلماً ومع954عددهم )
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وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة اإلبداع اإلداري لدى معلمي المدارس الثانوية في  

وى الداللة ) محافظة عجلون قد جاءت بدرجة متوسطة ، كما وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً عند مست

=α0705 بين درجة اإلبداع اإلداري لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة عجلون وإكساب الكفايات لدى المعلمين من وجهة )

 نظرهم .

دراسة هدفت التعرف إلى درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في دولة  (8102المطيري )كما وأجرى 

 المنهج الوصفي استخدمالكويت وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين، أجريت الدراسة في الكويت و

ت، وقد تكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس في محافظة الجهراء المسحي االرتباطي، وقد تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانا

( معلماً ومعلمة، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر ثقافة 639والبالغ عددهم )

كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإلبداع اإلداري لدى معلمي المدارس في دولة الكويت قد جاءت بدرجة متوسطة ، 

( في متوسطات استجابات أفراد الدراسة لدرجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري α0705=احصائياً عند مستوى الداللة ) 

لصالح  لجنسالمدارس في دولة الكويت تعزى لمتغيرات المرحلة التعليمية والمؤهل العلمي والخبرة، ووجود فروق تعزى لمتغير ا

ور، كما وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري الذك

 المدارس في دولة الكويت ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين.

 منهج الدراسة

لجمع  االستبانة كوسيلة استخدموجراء مثل هذه الدراسة، ، حيث يعد المنهج المالئم إلتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي

 .البيانات

 مجتمع الدراسة

مساعدي المديرين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان خالل تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع 

للتقرير اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم  ومساعدة، وفقاً  ( مساعداً 406والبالغ عددهم ) 9091/9090الفصل الدراسي الثاني 

  .موزعين على مديريات التربية والتعليم في محافظة عمان 9096/9091

 عينة الدراسة 

 لعشوائيةالطريقة الطبقية ا وكذلك  عمان أربعة ألوية في محافظة العاصمة من الطريقة العنقودية العشوائيةبتم اختيار عينة الدراسة 

اصمة عمان، في محافظة العتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من مساعدي المديرين في المدارس الثانوية الحكومية 

 .ومساعدة  مساعداً  961قد بلغ حجم العينة و

 الدراسة  ةأدا

أداتين لقياس متغيري الدراسة، وهما: استبانة الريادة  الباحثان استخدملتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها  

الية، لتحقيق أهداف الدراسة الحو استبانة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمةواالستراتيجية 

ة بدائل اشتملت على خمس من فقراتإذ تكون المقياس اعتماداً على مسح األدب النظري السابق المتعلق  االداتانتطوير ب الباحثان قام

( 4( درجات، بدرجة متوسطة )3(، مرتفعة )5(، وهي: مرتفعة جداً )Likert scaleمن اإلجابات وبحسب مقياس ليكرت الخماسي )

 .( درجة واحدة9( درجتين، منخفضة جداً )9درجات، منخفضة )
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( خبراء من أعضاء هيئة التدريس 90بعرض المقياس بصورته األولية على ) الباحثان قام االداتانمحتوى صدق للتحقق من  

المختصين بالعلوم التربوية والنفسية من الجامعات األردنية، إذ طُلب منهم إبداء آرائهم في مدى سالمة فقرات المقياس، لقياس السمة 

قد تم األخذ بآرائهم بتعديل الفقرات التي أجمع على تعديلها المراد قياسها وصدق ترجمتها، وتعديل الفقرات، وحذف ما يروه مناسباً، و

 . ( فأكثر من المحكمين60%)

بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات  الباحثان قامتقيس ما أعدت لقياسه،  االستبانتانمن أجل التأكد من أن  واجري الثبات

(، وكذلك تم استخدام التجزئة النصفية Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل 

على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وهو يشير إلى قوة  انيعتمدواختبار التجزئة النصفية وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا 

 بين فقرات المقياس، إضافة للثبات. االرتباط والتماسك 

على تحقيق أغراض الدراسة. إذ يتضح من  ثبات قادربمعامل الريادة االستراتيجية يز األداة وتدل معامالت الثبات بتم

وكذلك بلغ  (.0713قيمة للثبات كانت )( فيما يالحظ أن أدنى 0716ألبعاد االستبانة بلغ )لكرونباخ ألفا الجدول أن أعلى معامل ثبات 

وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي  (.076( وأن أدنى قيمة للثبات )0716معامل ثبات باستخدام التجزئة النصفية ) ىأعل

الدراسة. عينة ( مناسبة من أجل تطبيق االستبانة على Alpha > 0.60ستسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات )

ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت  ( فقرة.49وثباتها أصبحت بصورتها النهائية مكونة من ) وبعد التأكد من صدق األداة

 مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.

اق بإجراء اختبار مدى االتس الباحثان قاممن أجل التأكد من أن االستبانة تقيس ما أعدت لقياسه،  اإلبداع اإلداري واجري الثبات الداة

وكذلك تم استخدام (، Cronbach Alphaالداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل كرونباخ ألفا )

، وهو خرى أالتجزئة النصفية وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا واختبار التجزئة النصفية يعتمدان على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى 

على تحقيق  ات قادرثبوتدل معامالت الثبات بتميز األداة بمعامل  يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة للثبات.

 ( فيما يالحظ أن أدنى0716ألبعاد االستبانة بلغ ) باستخدام كرونباخ ألفا أغراض الدراسة. إذ يتضح من الجدول أن أعلى معامل ثبات

( فيما يالحظ أن أدنى قيمة للثبات كانت 0716معامل ثبات باستخدام التجزئة النصفية ) ىوكذلك بلغ أعل(. 0719قيمة للثبات كانت )

( Alpha > 0.60وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي ستسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات )( 0710)

( 40الدراسة. وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها أصبحت بصورتها النهائية مكونة من )عينة ق االستبانة على مناسبة من أجل تطبي

 ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة. فقرة.

أسئلة الدراسة، تم استخدام حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن لإلجابة عن  المعالجة اإلحصائيةأجريت 

مساعدي بين متوسطات استجابة ( لمعرفة العالقة بين Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون )و السؤالين األول والثاني.

للريادة االستراتيجية وعالقتها بمستوى  محافظة العاصمة عمانمديري المدارس الثانوية الحكومية في لدرجة ممارسة  المديرين

 ، وكذلك مؤشرات صدق البناء والثبات.اإلبداع اإلداري لديهم لإلجابة عن السؤال الثالث

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

: ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان والذي نصه السؤال األولب النتائج المتعلقة

 للريادة االستراتيجية من وجهة نظر مساعدي المديرين؟ 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الريادة االستراتيجية األول، لإلجابة عن السؤال      

بشكل عام ولكل مجال من  ثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرينمديري المدارس ال لدى

 ( ذلك.9مجاالت أداة الريادة االستراتيجية، ويظهر الجدول )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت استبانة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 0الجدول ) 

الحكومية في محافظة العاصمة عمان للريادة االستراتيجية من وجهة نظر مساعدي المديرين مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 

 الحسابية 

 درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 التفكير الريادي لدى مدير المدرسة 9 4

 

 مرتفعة 0.42 3.71

 مرتفعة 0.45 3.74 لدى مدير المدرسة القيادة الريادية 9 9

 الثقافة الريادية لدى مدير المدرسة 4 9

 

 مرتفعة 0.42 3.78

 مرتفعة 0.41 3.74 الريادة االستراتيجية      

 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للريادة االستراتيجية من ( أن 9الجدول )يظهر 

( 0739( وانحراف معياري بلغ )47.3حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل)جاءت بدرجة مرتفعة، وجهة نظر مساعدي المديرين 

( واالنحرافات المعيارية 47.6-47.9الحسابية ما بين )رتفعة اذ تراوحت المتوسطات وجاءت مجاالت األداة جميعها في الدرجة الم

( وبانحراف 47.9(، وقد جاء مجال  "التفكير الريادي لدى مدير المدرسة" في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )0735-0739بين ) 

( وبانحراف معياري 47.3تبة الثانية بمتوسط حسابي )( وجاء مجال "القيادة الريادية لدى مدير المدرسة" في الر0739معياري )

( وبانحراف معياري 47.6(، في حين جاء مجال" الثقافة الريادية لدى مدير المدرسة" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي )0735)

كامل التي تهدف إلى تديدة هذه النتيجة إلى مدى إدراك مديري المدارس لضرورة تبني األفكار واآلليات الج الباحثانوتعزو  (.0739)

ة وتعزز قيم اإلبداع واالبتكار واستثمار الفرص التي تسهم بشكل فاعل في توفير بيئالرؤية واألفكار الريادية وتركز على المستقبل 

كما وتعزى هذه النتيجة إلى حرص مديري المدارس على مواكبة التغيرات مدرسية محفزة تقدم مخرجات تعليمية ذات جودة عالية، 

والتطورات المتسارعة في البيئة التعليمية والتربوية بتبني أساليب إدارية تتصف بالحداثة والمرونة في حل المشكالت واتخاذ القرارات 

صاعد ألن الزمان في تاالستمرارية ويكسبها ميزة تنافسية، الفّعالة التي من شأنها أن تزيد جودة األداء مما يحقق للمدرسة التميز و

ة الزبط وتتفق هذه النتيجة مع دراسوالحاجات والطموحات في نمو واتساع وال يعد اآلداء بالطرق التقليدية والروتينية مرضياً أو كافياً 

 االستراتيجية.  ( التي أشارت نتائجها إلى وجود درجة مرتفعة لممارسة مديري المدارس للريادة9091)

السؤال الثاني: ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مساعدي المديرين؟

 مديري المدارس تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمستوى اإلبداع اإلداري لدىالثاني، لإلجابة عن السؤال و

ولكل مجال من مجاالت أداة اإلبداع اإلداري، وية الحكومية في محافظة العاصمة من وجهة نظر مساعدي المديرين بشكل عام الثان

 ( ذلك.9ويظهر الجدول )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت استبانة مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس 8الجدول ) 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 مستوى اإلبداع  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 مرتفع .073 47.5 المرونة في ممارسات مدير المدرسة 4 9

مدير المدرسةالطالقة الفكرية لدى  3 9  مرتفع .073 47.9 

 متوسط 0.45 .3.6 األصالة في ممارسات مدير المدرسة 9 4

 متوسط 0.46 3.67 حساسية مدير المدرسة للمشكالت 9 4

 مرتفع 0.48 .3.6 المخاطرة لدى مدير المدرسة 5 4

 متوسط 0.42 3.69 مستوى اإلبداع اإلداري

 

أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من ( 9يظهر الجدول )

وجاءت مجاالت (، 0.42(، واالنحراف المعياري بلغ )3.69حيث بلغ المتوسط الحسابي )وجهة نظر مساعدي المديرين كان مرتفعاً، 

وتراوحت االنحرافات المعيارية  (47.5-.476)المتوسطات الحسابية بيناذ تراوحت األداة بين المستويين المرتفع والمتوسط 

( وانحراف 3.75)" بمتوسط حسابي  المرونة في ممارسات مدير المدرسة وجاء في الرتبة األولى مجال "(، 0.48-0.45بين)

( 3.71)مدرسة " بمتوسط حسابي الطالقة الفكرية لدى مدير ال وبمستوى مرتفع، وجاء في الرتبة الثانية مجال "( 0.47معياري )

 الثالثة مجال "حساسية مدير المدرسة للمشكالت " بمتوسط حسابي الرتبةوبمستوى مرتفع، وجاء في ( 0.47وانحراف معياري )

مجال " األصالة في ممارسات مدير المدرسة"  الثالثةوجاء في الرتبة  ( وبمستوى متوسط ،0.46( وانحراف معياري )3.67)

المخاطرة لدى مدير المدرسة"  ( وبمستوى متوسط ، وجاء في الرتبة الثالثة مجال"0735( وانحراف معياري ).476بمتوسط حسابي )

ستويات ( وبمستوى متوسط وبالرغم من أن المستوى متوسط إال أنه في أعلى م0736( وانحراف معياري ).476بمتوسط حسابي )

 إيجاد أفضل األساليب والطرق ذات الكفاءة العالية التي تتميزوقد يعزى ذلك إلى تبني مديري المدارس لألفكار اإلبداعية والمتوسط، 

عن األساليب التقليدية، وقدرتهم على توليد األفكار الجديدة واالستجابة بفاعلية عالية للتحديات والتغيرات، والوصول إلى الحلول 

(، والتي أشارت نتائجها إلى أن مستوى 9091(، ودراسة الزبيدي )9096، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الطنبور )بة والمبتكرةالمناس

( التي أشارت نتائجها إلى أن 9091) اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس جاء مرتفعاً، فيما تختلف هذه النتيجة مع دراسة خطاطبة

نتائجها إلى أن درجة توافر ( التي أشارت 9091المطيري)ى مديري المدارس جاء متوسطاً ، ودراسة مستوى االبداع اإلداري لد

 ثقافة االبداع لدى مديري المدارس جاء بدرجة متوسطة.

السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة مديري 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للريادة االستراتيجية وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم؟  المدارس

 Pearson) ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم االرتباط لتحديد العالقات االرتباطية باستخدام معامالت ارتباط بيرسون

Correlation بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للريادة االستراتيجية وعالقتها )

 ( يوضح ذلك.  4بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم والجدول)
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محافظة  ( بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية فيPearsonالعالقات االرتباطية بيرسون)(: 3الجدول ) 

 العاصمة عمان للريادة االستراتيجية وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم

 المعامالت المجال
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األصالة في ممارسات 

 مدير المدرسة

 **0.80 **0.78 **0.76 **0.72 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

حساسية مدير المدرسة 

 للمشكالت

 **0.83 **0.73 **0.76 **0.89 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

المرونة في ممارسات 

 مدير المدرسة

 **0.84 **0.76 **0.78 **0.77 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

الطالقة الفكرية لدى 

 مدير المدرسة

 **0.79 **0.76 **0.76 **0.70 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

المخاطرة لدى مدير 

 المدرسة

 **0.89 **0.74 **0.78 **0.74 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 اإلبداع اإلداري

 **0.99 **0.85 **0.86 **0.83 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 

العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان  أن (4ويبين الجدول)

للريادة االستراتيجية ومستوى اإلبداع اإلداري لديهم، حيث تبين وجود عالقات دالة احصائياً بين جميع مجاالت الريادة االستراتيجية 

( αα 0705فظة العاصمة عمان وجميع مجاالت اإلبداع اإلداري عند مستوى )لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محا

وعالقات دالة احصائيا بين جميع مجاالت اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وجميع 

ة دالة احصائيا بين جميع مجاالت الريادة (. كذلك وجود عالقة ارتباطيαα 0705مجاالت الريادة االستراتيجية عند مستوى )

 (، وكلها مرتفعة ودالة إحصائيا،0719االستراتيجية وجميع مجاالت اإلبداع اإلداري بلغت قيمتها)
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ويعزى ذلك إلى أن الريادة االستراتيجية تقوم على تطبيق االستراتيجيات الجديدة التي تتسم باإلبداع واالبتكار وصناعة القرارات   

واستثمار الموارد المتاحة واقتناص الفرص الجديدة بأسلوب ابتكاري فريد من نوعه، واالستعداد التام لمواجهة المشكالت  الفاعلة

يري ، ويرتبط تطبيق الريادة االستراتيجية بمدى امتالك مدالمحتملة وحلها بطريقة إبداعية من شأنها تطوير وتحسين البيئة المدرسية

ر آليات جديدة مبدعة وفريدة من نوعها، وتحسين فائق في الممارسات واالستراتيجيات وأساليب العمل، المدارس القدرة على ابتكا

واستثمار الموارد المتاحة بشكل مثالي بما يحقق جودة عالية في المخرجات التعليمية ويسهم في تقدم المدرسة وتميزها وتحقيقها للميزة 

بين درجة ممارسة (، والتي أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 9091زبيدي )الالتنافسية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 لدى قادة مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة. إدارة التغير ومستوى اإلبداع اإلداري

 التوصيات

أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة في ممارسة الريادة االستراتيجية، ووجود مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري 

 بما يلي: الباحثانوفي ضوء نتائج الدراسة توصي 

ار واستثم وإدارة األزمات لتوجيه قادة المدارس لمواجهة التحدياتضرورة تعزيز ممارسات الريادة االستراتيجية كأداة  -

المرجوة  وضع الضوابط التي تكفل فاعليتها لتحقيق األهداف في واالستمرار ميزة تنافسية للمؤسسة التعليمية لتحقيق الفرص

 منها. 

االستمرارية في المحافظة على درجة ممارسة الريادة االستراتيجية واإلبداع اإلداري في المدارس، لما لها من أثر إيجابي في  -

  التعليمية.رفع مستوى المخرجات 

 المخاطرة. سم بروحأن يعمل قائد المدرسة على تطبيق استراتيجيات الريادة بالتعاون مع فريق عمل يت -

ة عليميالمخرجات التبجودة للنهوض  تشجيع قادة المدارس على تبني األساليب اإلدارية الحديثة، واألفكار اإلبداعية الخالقة -

 فضل بالمقارنة بالمدارس األخرى. كل ما هو أ واواستثمارها في عملهم ليقدم

عقد الدورات التدريبية لقادة المدارس التي من شأنها تنمية المهارات القيادية لديهم للوصول إلى قيادة ريادية تتمتع بالبصيرة  -

 العالية، وتمتلك رؤية مستقبلية واضحة. 

 الية.الجديدة بحرية، وإنجاز المهام اإلدارية بكفاءة وفع لتجريب األفكار من قبل قائد المدرسة لثقافة الرياديةاالعمل على ترسيخ  -

ضرورة منح قادة المدارس المزيد من الصالحيات والتقليل من الزامهم بالقوانين والتعليمات التي تحد بشكل كبير من قدرتهم  -

 على االبتكار واالبداع وإحداث التغييرات. 

ي دوراً هاماً في زيادة دافعيتهم للعمل واالبداع وتشجعهم على تقديم أفضل تقديم المزيد من الحوافز لمديري المدارس التي تؤد -

 ما لديهم. 

تمكين قائد المدرسة من وضع خطة استراتيجية واضحة ومدروسة للتعامل مع المواقف الطارئة وغير المتوقعة التي تهدد  -

 سير العملية التعليمية بطرق إبداعية.

 مقترحات الدراسة 

العمل على إجراء دراسات مماثلة فيما يخص الريادة االستراتيجية وربطها بمتغيرات أخرى مثل الميزة التنافسية، والقيم  -

 التنظيمية. 

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث المماثلة في المدارس الخاصة حول الريادة االستراتيجية واالستفادة منها وربطها  -

 بمتغيرات أخرى.
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 اجعقائمة المر 

 المراجع العربية

 (، السعودية: دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع. 9. )طإدارة التميز واإلبداع اإلداري(. .909، لينا )جمال -

(."واقع اإلبداع اإلداري ومشكالته لدى الموظفات اإلداريات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"، 9091الحربي، داليه ) -

 .82-0(، 03)3والنفسية، مجلة العلوم التربوية 

مجلة جامعة بابل، العلوم الريادة في منظمات األعمال مع اإلشارة لتجربة بعض الدول"، (. "9094حسين، ميسون ) -

 .714-322(، 8)80اإلنسانية، 

(. "دور اإلبداع اإلداري في اكتشاف المعلمين الموهوبين في محافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين 9091خطاطبة، غادة ) -

 .013-22(،31)3مجلة العلوم التربوية والنفسية، أنفسهم"، 

 .الشرق األوسط أثر الريادة االستراتيجية في تحديد التوجهات المستقبلية: دراسة حالة لجامعة (.9099، دانية )الخطيب -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، األردن

 مجلة(. " أبعاد ومحددات الريادة االستراتيجية في المدارس الثانوية العامة في مصر"، 9091رسمي، محمد، وصالح، هالة ) -

 . 001-012(،002)0كلية التربية ببنها، 

(."دور التوجه الريادي في تحقيق األداء الجامعي المتميز دراسة تحليلية آلراء 9094والزيادي، صباح )رشيد، صالح،  -

-022(،8)02 ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةالقيادات الجامعية في عينة من كليات جامعات الفرات األوسط"، 

833. 

ير وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس المرحلة الثانوية (. " درجة ممارسة إدارة التغ9091الزبيدي، سامي ) -

 .316-360(،.6، )المجلة التربويةبمحافظة المخواة من وجهة نظر المعلمين"، 

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.اإلبداع اإلداري(. 9099، بالل )السكارنة -

اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان وعالقته بإدارة التغيير اإلبداع (. 9096الطنبور، براءة ) -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، األردن. ومقاومته

 . 008-3(،2)8مجلة مستقبليات تربوية،(. "ثقافة المدرسة". 9096، سليمان )العسكري -

-" دور متطلبات الريادة االستراتيجية في تعزيز المزايا التنافسية للمدارس األهلية (.9093ن، والمختار، جمال )فتحي، سلطا -

ة مجلة اإلداردراسة استطالعية ألراء عينة مختارة من اعضاء الهيئة التدريسية في المدراس األهلية في محافظة نينوى"، 

 .002-018(،22)34، واالقتصاد

 (. عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع.9. )طاإلبداع واالبتكار اإلداري في التنظيم والتنسيق(. 9095مسلم، عبد هللا ) -

درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في دولة الكويت وعالقتها بدافعية (. 9091المطيري، عبد هللا ) -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، عمان، األردن.ميناإلنجاز لدى المعلمين من وجهة نظر المعل

لة مج(. "تطوير صنع واتخاذ القرار بالمؤسسات التعليمية في مصر على ضوء القيادة الريادية"، 9096، هالة )مغاورى -

 .221-232(،04)، البحث العلمي في التربية
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(. "أدوار مدير المدرسة التقويمية والتخطيطية واإلنسانية من 9093انتصار)منسي، ريما، والشرمان، منيرة، ومصطفى،  - 

المجلة الدولية التربوية المشكالت والحلول المقترحة لذلك"،  :وجهة نظر مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن

 . 21-41(،7)3المتخصصة،

(. "مدى ممارسة مديري المدارس لألساليب اإلبداعية في حل المشكالت المدرسية في محافظة عنيزة .909، محمد )النصار -

 . 71-0(، 0)4، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسيةالتعليمية"، 

على متوفر عبر الموقع ، 8188-8102الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم  (.9096وزارة التربية والتعليم ) -

 .6/3/9090تم الدخول إلى الموقع بتاريخ   http://www.moe.gov.jo/ar/node/21994الرابط:

 المراجع األجنبية 

- Abdul-Aal, A. M. A., & saleh Alshammri, F. (2018). The Reality of Administrative Creativity 

among the Principals of General Secondary Education Schools A Field Study in Sohag City. 

Global Journal of Management And Business Research. 18 (13), 16-23.  

- Al-Saudi, M. (2012). The impact of organizational climate upon the innovative behavior at 

Jordanian Private Universities as perceived by employees: A field study. International 

Business and Management, 5(2), 14-27. 

- Antoncic, J., Antoncic, B., Gantar, M., Hisrich, R., Marks, L., Bachkirov, A. & Kakkonen, M. 

(2018). Risk-Taking Propensity and Entrepreneurship: The Role of Power Distance. Journal 

of Enterprising Culture, 26(1), 1-26. 

- Byun, C. G., Sung, C., Park, J., & Choi, D. (2018). A study on the effectiveness of 

entrepreneurship education programs in higher education institutions: A case study of Korean 

graduate programs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 

Complexity, 4(3), 1-14. 

- Byun, C. G., Sung, C., Park, J., & Choi, D. (2018). A study on the effectiveness of 

entrepreneurship education programs in higher education institutions: A case study of Korean 

graduate programs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 

Complexity, 4(3), 1-14. 

- Jyoti, J., & Chalotra, A. K. (2015). Impact of Strategic Entrepreneurship on Financial 

Performance: A Study of Hosiery Industry in India. Sustainable Competitive Advantage: A 

Road to Success, Excel India Publishers. 

- Minna, H., Elena, R., & Timo, P. (2018). Principals Promoting Entrepreneurship Education: 

The Relationships Between Development Activities And School Practises. Journal of 

Entrepreneurship Education, 21(2),1-19. 
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 - Phelan, S., Johnson, A. & Semrau, T. (2013). Entrepreneurial orientation in public schools: The 

view from New Jersey. New England Journal of Entrepreneurship, 16(1), 4. 

- Pihie, Z., Dahiru, A., Basri, R., & Hassan, S. (2018), Relationship between Entrepreneurial 

Leadership and School Effectiveness among Secondary Schools, International Journal of 

Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (12), 259-274. 

- Yossef, S. & Rakha, A. (2017). Efficiency of Personal and Administrative Skills for Managerial 

Leadership on Administrative Creativity at Najran University. Journal of Education and 

Practice, 8(6), 113-122. 
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تقييم وتشخيص الصعوبات التي تواجه طلبة االحتياجات الخاصة بالمدارس األردنية في 

 (دراسة حالة) مادة اللغة العربية

Evaluating and diagnosing the difficulties faced by students with special needs in 

Jordanian schools in the Arabic language subject, case study 

 

 جهان عبد الحافظ األحمداعداد الباحثة/ 

 المملكة األردنية الهاشمية –وزارة التربية والتعليم ماجستير مناهج وطرق التدريس، 
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 الملخص

 التي تواجه الطالبة سميه في مادة اللغة العربية. بعد تحويلها  وتشخيص الصعوباتهدفت هذه الدراسة إلى تقييم 

تدني مسةةتواها بمادة اللغة العربية، وصةةةولةةةا بالقرا ة  وشةةةكواهم مقللفاحصةةة مق لبو والديها، ومربية الصةةة ، 

 األورى.على المواد  وتأثير ذلك الكتابة، ورياضيات، وبط  في، والتعبير، واإلمال ، والتهجئةية، جهرال

نتااج األولي، ويتضةةةمق نتااج الكشةةة   ،الفاحصةةةة باجرا  تقييم تربوف نفسةةةي شةةةامو الدراسةةةة لامتلتحقيق غاية 

إلدرايية )االوتبارات ات المقننة التي رلدت أثنا  عملية التقييم مق والل مجموعة االوتبارا التقييم، والمالحظات السةلويية

موعة واللغة العربية( ومجالمهارات األسةاسةية في الرياضةيات  ومقاييس تشةخيصالبصةرية  واالوتبارات اإلدراييةالسةمعية 

 واإلغالق وتحليو األوطا (. وأسلوب السردالتعلم  مقننه )نموذج االوتبارات غير

 ،كتابيوالتعبير ال ،الجهريةتعاني مق لعوبات في القرا ة  )سةمية(الطالبة نتااج عملية التشةخيص إ   أظهرتولد 

 والبصرية. اإلدرايية السمعيةالجوانب  ضع  في تعاني يما التشخيصنتااج عملية  أظهرتولد 

اشةةةةتملت على التولةةةةيات متعددة تتعلق  ،وطة تربوية فردية باعدادوفي ضةةةةو  نتااج الدراسةةةةة لامت الفاحصةةةةة 

 ةاسةةةتراتيجي أهمهامق  ومهارات الطالبةلتطوير لدرات للحالة  وأنشةةةطه مناسةةةبة ،واسةةةتراتيجياتس باسةةةتخدار طرق التدري

وأسلوب  ،والقرا ة المتكررة ،لد وطريقة فيرنا الجهرية، واسةتراتيجية القرا ة ،المعرفي واسةتراتيجية الوعي اللغوية،الخبرة 

 .الفردف التعليم

 االحتياجات الخالة، المدارس األردنية، مادة اللغة العربية، دراسة حالة.: لعوبات، طلبة الكلمات المفتاحية
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Evaluating and diagnosing the difficulties faced by students with special needs in 

Jordanian schools in the Arabic language subject, case study 

 

Abstract 

This study aimed to assess and diagnose the difficulties faced by student Samira in 

Arabic language. After being transferred to an educational person by her parents and teacher, 

they complained about her low level of Arabic . 

To achieve the goal of the study, the pedagogical person performed a comprehensive 

psychological evaluation, including the results of the initial examination, the results of the 

evaluation, and behavioral observations observed during the evaluation process through the set 

of standardized tests (auditory and visual cognitive tests, diagnostic measures of basic skills in 

mathematics and Arabic language) and the set of unregulated tests (learning model, narrative 

method, closure and error analysis)                       

The results of the diagnosis process showed that the student (Somaya) suffers from 

difficulties in reading and written expression, and the results of the diagnosis process have 

shown that Somaya suffers from impaired auditory and visual aspects. 

In the light of the results of the study, the educational persona prepared an individual 

educational plan, which included various recommendations related to the use of teaching 

methods and strategies, and appropriate activities for the student to develop the abilities and 

skills of the student, the most important of which is the summary. 

Key words: difficulties, students with special needs, Jordanian schools, Arabic language 

course, case study. 
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 المقدمة:

د علما  مق بجهو ولقد تطور الخالةةةةة،بالفروق الفردية بيق المتعلميق يؤدف إلى التمييز ميدا  التربية  االهتمارإ  

التعلم، ومق بيق أشةةهر دراسةةات العالم  مصةةطلص لةةعوباتولقد توالت الدراسةةات التي أسةةهمت بظهور  مختلفة،تخصةةصةةات 

 لقرا ة.افيرنكة، ثم ادوو طبيب العيو  برليق مصطلص الديسلكسيا ألول مرة لصعوبات  والعالم األلمانيالفرنسي برويا، 

لتعلم إلى أ  طرح العالم ييرك مصةةةطلص لةةةعوبات التعلم على أسةةةاس انه األبحاث في مجال لةةةعوبات ا ترايمت

   تربوف.

ف والجسدأسةباب ظهور هذا المصطلص مق مالحظة المربيق بوجود فئة مق الطلبة األسويا  في نموهم العقلي  تعود

ولكنهم يعانو  بشةةكو ملحوظ مق تقصةةير في التعلم المهارات األياديمية التي  الذيا ،اغلب مق متوسةةطي  وهم في والحريي،

 قدمها البرامج التعليمية العاديةت

ومق األشةخا  الذيق سةاهموا في هذا المجال أيضةا بيتما  الذف لدر تعري  الصعوبات وادوو عنصر التبايق بيق 

 والتحصيو المتولع.التحصيو الفعلي 

 وتحديد تعريفات الفئة،خالةةةةةةة إلى ايال  هذه الفئة اهتماما والةةةةةةا، فبدأ االهتمار بهذه التربية ال مختصةةةةةةو فعمد 

ات واالوتبارالفئة مق الطلبة  ووصةةةااص تلك وجوده،تبيق  والمحكات التيوالةةةة بها ومعرفة أسةةةباب حدوث الصةةةعوبات 

ماد سةةةةةةويتهم إلى درجة معقولة مق االعت لرفع والتربويةبو إعداد البرامج العالجية  لهم، والبدااو التربويةتحددهم بدلة  التي

  الرأنهم ودمجهم مع والنفسية واالجتماعية،على النفس في مختل  المجاالت التربوية 

التعليم ويةا  األرد  لةه اهتمةار بهةذه الفئةة في أعقةاب المؤتمر الوطني لتطوير التربوف، الذف عقدته وزارة التربية 

 ة.والمدارس الخالالفئة في اغلب المدارس الحكومية،  تعني بتلكر التعلم، التي فقامت بفتص غرف مصاد ،(7891) عار

كندية في بالخبرة ال االستعانةفقدمت ورلة عمو تطرح فيها إمكانية  المشكلة، هذهيما تبنى المريز الوطني لصعوبات التعلم 

 .(7881)عار  والكلية في والتعليم األردنيةولد تم توليع اتفالية بيق وزارة التربية  التعلمية.مجال الصعوبات 

، بافتتاح ما سةةمي ا المريز الوطني لصةةعوبات التعلم ا معتمد شةةهادة 7881لد لامت سةةمو األميرة ثروت في عار 

 الدبلور العالي مع االتفاق مع جامعة البلقا  التطبيقية  

 التعلم:مفهوم صعوبات 

التعلم حيث ريزت على تمييز الطالب الذيق يعانو  مق لةةةةةعوبات  ومتنوعة لصةةةةةعوباتظهرت تعريفات متعددة 

 ومنها  (3002 )ولفي،ذير  التعلم

وعرفته:  7811األمريكية لانو  تربية يو األطفال المعاليق عار  الداارةألةةةةدرت  األمريكية:تعريف دائرة التربية  -

و أ اإللةةةغا المكتوبة التي تتجسةةةد في لدرة غير مكتملة على  أومق اللغة المحكية  أيثرجانب أو  اضةةةطراب في هو

 ياإلعالات المصةةةةةةطلص أحواال ويشةةةةةمو هذا رياضةةةةةية،أو القرا ة أو الكتابة أو انجاز حسةةةةةابات التفكير أو التحدث 

ال ية. والتطور والحسبة الكالميةولعوبات اللغة  الطفي ،الدماغي  والقصور الوظيفي واإللابة الدماغيةاإلدرايية 

 والبيئي والمادفالثقافي  الحرما االنفعالي أو  أوالعقلي  ناتجة هذه الصعوبات عق التخل  تكو 

لةعوبات التعلم مصطلص عار : ينص على ما يلي (7881)جا  التعري  في عار  المشتتركة:تعريف اللجنة الوطنية  -

يقصةد به مجموعة متغايرة مق االضةطرابات تتجلى على شةكو لةعوبات ذات داللة في ايتساب و استعمال مهارات 

القدرات الرياضةةةةية و تتصةةةة  هذه االضةةةةطرابات  أوالذايرة  أوالتفكير  أوالكتابة  أوالقرا ة  أوالكالر  أواالسةةةةتما  

لصور وظيفي في الجهاز العصبي المريزف، و يمكق إ   إلىيفترض أنها عاادة الفرد بكونها اضطرابات داولية في 
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فاعو ، و التاالجتماعي  اإلدراكتحدث عبر فترة الحياة ، يما يمكق أ  يوايبها مشةةةكالت في سةةةلوك التنظيم الذاتي و 

 ألحوالث مصةةاحبة ومع أ  لةةعوبات التعلم لد تحد تعليمةبحد ذاتها لةةعوبة  األمورتشةةكو هذه  أ االجتماعي دو  

االضطراب االنفعالي الحاد ( أو مصاحبة لمؤثرات وارجية  أوالتخل  العقلي  أو)يالتل  الحسةي  اإلعالة أورى مق

   .       ) يالفروق الثقافية أو التعلم غير الكافي أو غير المالام

د النابعة مق داوو الفر االضطراباتلةعوبات التعلم مجموعة متغايرة مق  التعلم:تعريف المركز الوطني لصتعوبات  -

تتجلى على شةةةةكو لةةةةعوبات ذات داللة في ايتسةةةةاب  المريزف،ولو وظيفي في الجهاز  إلىأنها تعود  يفترضالتي 

ي عدادها بما ال يعتبر ف وتكو  مرتبطة الفرد،في الحياة  والفكرية تظهر وغير اللفظية، اللفظيةةوتوظي  المهةارات 

أو  قيلةحسةةةية أو ع إعالاتمتوافقة بما ال يعتبر سةةةببا مق  ولد تكو  والتفاعو االجتماعيي مق مشةةةكالت التنظيم الذات

 .المالاموارجية ياالوتالف الثقافية أو التعليم غير  ومق مؤثراتانفعالية اجتماعية  عقلية؟ أو

عدة معايير لتمييز الصةةةةعوبة  هنالك ،األورى اإلعالةلتمييز لةةةةعوبات التعلم مق حاالت  التعلم:محكات صتتتتعوبات  -

 وهي: (3002 )ولفي،ذير  التعليمة تسمى محكات لعوبات التعلم

o :أو إمكانياته العقلية  لدرته،أو  ،الدراسةةةية اسةةةتعداداتهأو  ،هو انحراف دال بيق مسةةةتوى ذيا  الطالب التباين

ولع التحصةةةيو المت العار،الفعلي  األياديمية تحصةةةيله أو الفعلية،أو النوعية  ،العار وأدا ه األياديميمق ناحية 

واضةةص  باعدوهذا الت الصةفي، لتحصةيله والمسةتوى العقليعلى أسةاس العمر الفعلي للطفو  والتحصةيو الفعلي

   .التمييز التفكير، اإلدراك، الذايرة، واالنتباه،في نمو الوظاا  النفسية 

o :أو ،ريةناشئة مق إعالات بص التعليمية، وإنمافئة لعوبات التعلم ال تتضمق طلبة ذوف المشكالت  االستبعاد 

  .التصادف ثقافي، أو أو ،حرما  بيئي أو ،اضطراب انفعالي أو ،عقلية أعالة أوحريية  أو ،سمعية

o  ال يكو  متدنيا في جميع  ،التعليمةأ  تحصةةةةةةيةو الطةالةب ذوف الصةةةةةةعوبات  التااتيتة:التفتاوت بين القتدرات

 أو ،يكو  تحصةةةيله مرتفع في القرا ة أ يمكق  ،تعاني مق لةةةعوبة في الرياضةةةيات فبينما لد ،الموضةةةوعات

 .التعبير

o  وعدر  ،ومرالبة ذاتيه ،معرفية للتعلم اسةةةةتراتيجيةهو فشةةةةو في القدرة على تطوير  المعرفي:ضتتتتعف الوعي

  التنظيم.مهارات  ايتساب

o  :تشوهات ييميااية حيوية وراثية، أوأو عوامو  ،ناتجا عق أذى وارجي ،يكو  لصةور الوظيفي لدالعصتبي، 

 .(ياملةلصور في لدره الدماغ على القيار بوظاافه  حيوف، )إفعدر اتزا  ييمااي  أو

o  في  رعما يقدهو تقديم نو  مق التعليم المختل  في وجوه متعددة  العادية: باألستتتتتالي عدم القدرة على التعلم

  .الصفوف العامة للطلبة العادييق

o  ضةةةةةةع  في مهارة االجتماعية ، وإنمالفظيه تعلم غيرلةةةةةةعوبات  هي االنفعالية:المشتتتتتتكتت االجتماعية، 

 .النجاح يعيق سةةةةةبوغير تكيفي التي  الذات، وايتسةةةةةاب سةةةةةلوكومفهور  ،مشةةةةةاعر ليمة الذات وانخفاض في

ابلية ل المفرط،اط بعيق االعتبار النشةةةةةة والمعلميق والزمال  والغربا . ويؤوذ األسةةةةةةرةبةالتفةاعةو مع  ويقتر 

 والتسةةةةر ، االجتماعية،مهارات ال ضةةةةع  لتكييفي، ا مشةةةةكالت السةةةةلوك الذات، مفهوروضةةةةع   التشةةةةتت،

 .التلبث االعتمادية، االنسحاب،

o  المهارات األسةةةةةةاسةةةةةةية للقرا ة،  وتظهر فيهي أيثر مميزات الصةةةةةةعوبات التعلم،  األكاديمية:الصتتتتتتعوبات

 والتفكير الرياضيالرياضية،  وأجرا  الحسابات، الكتابيوالتعبير ، واالستيعاب القرااي
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o  علىالذايرة العاملة ال تقوى  أ بحيث  والتةذير البصةةةةةةرف.في التةذير السةةةةةةمعي  تكمقالتااكرة: مشتتتتتتكتت 

 .االحتفاظ بالمعلومات فترة يافية لمعالجتها

o  للداللة على لصةةةور العصةةةبي الوظيفي  ،لةةةعوبة في تناسةةةق الحريات الدليقة إيجاد الحركية:االضتتتبرابات

 .الطفي 

o  ال ولصةةةةر الفترة ،المطروحة المهمةفي  االنتباهعدر القدرة على ترييز  الحركة:ة فرط  االنتباهاضتتتتبرابات 

واعيق  وأ  يانواحتى أللو المنبهات الخارجية التي ال تصو في المهمة  وسرعة التشتت دلااق،تتجاوز بضع 

  هذه المهمة.أهمية ترييز انتباههم في  على

o كالت ومشالتي يتص  بحريات يثيرة غير هادفة ولدرة متدنية على احتمال اإلحباط  التسرع أو فرط الحركة

 التنظيم إلى اضطراب االنتباه وألبحا يعرفا  معا ياضطراب واحد  في

o  لةةةةعوبات أياديمية  إلىطلبة لةةةةعوبات التعلم  تصةةةةني يمكق  التعلم:خصتتتتائص البلبة اوص الصتتتتعوبات

 وهي: (3073 )ولفي،ذيرها  ولعوبات تطورية

o  ويقصد به الك  أو االنغالق ذو الداللة في تعلم  التعلم،هو معلم هار لدى ذوف الصعوبات  أكاديمية:صعوبات

بايق تعلميه عندما يوجد ت لعوبةذو  بأنه ويول  الطفو ،العمليات الحسةابية أو التهجئة أو الكتابة أوالقرا ة 

 :األياديميةللصعوبات  األساسيةومق الميزات  ،األياديميواسع بيق لابليات الطفو ومستوى تحصيله 

o  ا ويظهروترييبه ،أو تحليو الكلمة االسةتيعابأو  المكتوبة الكلمةيصةةيب القدرة على تعرف  القراءة:صتعوبة 

لتكو   ،التعامو مع الرموز وترييب الحروف على وعةدر لدرة ،فعلى الطلبةة الضةةةةةةعةاف في تمييز الحرو

 اب.االستيعضع  في  إلى وهذا يؤدفعلى االنتباه  الطالةاستنفاذ  إلىيؤدف  معنى مما،يلمات في جمو ذات 

o  الرغم مق ب ،التعبير الكتابي أو اإلمال سةةوا  في مجال تعلميه، تشةةكو الكتابة مجال لةةعوبة  الكتابة:صتتعوبة

 ضةةع  إلىك ذل طويال، ويرجعالذف تسةةتمر  وهذه الصةةعوبة مق النو  ،بعضةةهم يجيدو  الكالر والتحدث أ 

 الحريي اإلدراكلعوبة في  أوفي التناسق 

o  و ح والصةةعوبة في جهة الحسةةابية، مقالعمليات  أجرا تتمثو في مواجهة مشةةكالت في  الرياضتتيات:صتتعوبة

ومق  ،الرياضةةةية وأجرا  الحسةةةاباتالرموز الرياضةةةية  إتقا وهي عدر القدرة على  أورىالمسةةةااو مق جهة 

والمفاهيم الكمية وضةع  القدرة على التفكير واالسةةتنتاج  اللغةوضةةع   اإلدراييةضةع  المهارات  األسةباب

 .والقلق

o  بشةةةكو  تنفتص واللغوية التيمق الوظاا  النفسةةةية  في عدد انحرافات التطورهي  التبورية:صتتتعوبات التعلم

 التطورية: التعليمةبعض الصعوبات  إلى إشارةمو الطفو وفيما يلي سوف مع ن

o  ات التعلم لعوب أيثرهي  ،تعبيرية أو استقباليهاالضةطرابات اللغوية سوا  يانت  الشتفوية:اضتبرابات اللغة

 الر،الك التردد، والتلعثم فييتكلموا يالحظ عليهم  إ يةا  البد  وإذا .التي تالحظ في عمر مةا لبةو المةدرسةةةةةةة

عض ب إدراكفي  يخطئو ويمثو االسةتما  مشةكلة لذوف الصةةعوبات التعلم إذ  ،مق المفردات واسةتعمال القليو

 وتكرار ابدالها أوولد يظهر على بعضةةهم مشةةكلة التسةةر  في النطق وحذف الكلمات  ،المتشةةابهة األلةةوات

 الجملة.شبه  أوالكلمة 
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o  تعميمه ولتكويق المفهور  الالزمةالطفو في العمليات المعرفية  هي المشكالت التي يواجهها التفكير:صعوبات

يق مق يثير علىيما يالحظ  المفردات.جديدة لضةةةةةةع  عدد  أفكةارلتكويق  األفكةارالمشةةةةةةكالت وربط  وحةو

 التعلم.عي المعرفي على استراتيجيات الصعوبات التعلم ضع  في الو

o  وربطها بغيرها مق الخبرات  ،ة وتفسةةير الخبرة الجديدةهار في وحدة الخبر أسةةاسالذايرة  الااكرة:اختتالت

اوتالالت في الذايرة  ويعانو  مقاسةةةةتيدا  ما يسةةةةمعه الطفو  أوفي عدر القدرة على تذير وتظهر  ،السةةةةابقة

 السمعية.الذايرة  أوالبصرية 

o  المناسةب واالنصراف عق المنبهات الكثيرة التي تنهال  المنبههي القدرة على اوتيار  االنتباه:اضتبرابات في

  الحرية. يفرطاالنتباه  انتباهه ويرتبطعلى االستحواذ على  فيما بينهماوتتنافس  ،على الطفو طول الولت

o   في  الضةةةةطرابات البصةةةةرف معرضةةةةو  اإلدراكمق يعانو  مق  أ  واإلدراك الحركي: اإلدراكاضتتتتبرا

واألعضا  والقوى الجسم  علىعلى أف عاللة لاامة وسو  التوجه المكاني وضع  الوعي  ،التناسق الحريي

  بالبيئة.وعاللة الجسم  الذاتية

األطفال ذوف  والدراسةةات لخصةةااصإلى عشةةر وصةةااص إجمالية يثيرا ما ترد في األبحاث  المفيد اإلشةةارةومق 

  وهي:( 3003 عريفج،ذيرها ) لعوبات التعلم

  والصغيرة.ضع  في الحريات الكبيرة  -

  أيثر.الفشو المدرسي في مادة دراسية أو  -

 العار. التآزرضع   -

 االندفاعية. -

  الزااد.النشاط  -

  بسيطة.إشارات لوجود اضطرابات عصبية  -

 اللغوف.ضع  التعبير  -

  االنفعالي.عدر االستقرار  -

  والبعيدة.اضطراب في الذايرة القصيرة  -

 اضطرابات االنتباه -

 أ سبا  صعوبات التعلم:

  وهي: (3002 )ولفي، والبيئية ذيرهاييمااية  منها الفسيولوجيةهناك عدت عوامو 

إلى إ  الصةةعوبات التعلمية لد  ودراسةةات التواامنتااج الدراسةةات األلارب مق الدرجة األولى  أشةةارتالجيني: عامل  -

      وراثية.تكو  ناتجة عق عوامو 

           إلى التل  الدماغي الناتج عق أسباب مفترضة لصعوبات التعلم                                                                       ينظرالعصبي: عامل  -

عمر  لألشةةةةعة،التعرض  الطفو،مق تلك األسةةةةباب عدر التوافق بيق زمرة در األر وزمرة در  الوالدة:مؤثرات ما قبل  -

انخفاض وز  الطفو  األلمانية،الحصةةةةةبة  تدويق، االلتهابات، الحوادث، الحمو،تناول األدوية أثنا   الحمو،األر عند 

  الوالدة.عند 

  ليمي.التعإلابة الدماغ إلابة طفيفة تترك أثر على مستقبو الطفو  األويسجيق،نقص  الوالدة:إصابات عملية  -

  والصمم والحوادث دماغ واإلعالات البصريةوالتهاب المثو التهاب السحايا  الوالدة:إصابات ما بعد  -
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تؤدف بعض المواد السةةةةةامة إلى تغيرات ييمااية وطيرة لألجنة وينتج عنها تشةةةةةوهات وإعالة النمو  كيمائية:عوامل  -

  مما يؤدف لإللابة بصعوبات التعلم والكوياييق الرلا الطفو الطبيعي للجنيق ومق أبرزها الكحول 

وسو  الرعاية الطبية وتعاطي المخدرات مما  واالجتماعية المتدنية وسو  الغذا الظروف االلتصةادية  بيئية:عوامل  -

بعض التحسةةةس ل التعلم والتعرض للرلةةةا ،يؤدف إلى ولو الوظيفي للدماغ وتزداد احتمالية اإللةةةابة بصةةةعوبات 

   المنكهات. األطعمة،

 :أنماط صعوبات التعلم

مجتمع الطالب ذوف الصعوبات  مق جموعة واسةعة مق االضةطرابات المتنوعةم التعلم،يتضةمق مفهور لةعوبات 

في  مثو لةةةةةةعوبات التعليمةمق الصةةةةةةعوبات  أنماطلك يمكق الحديث عق مجتمعا متنوعا أو غير متجانس وبذبكونه  التعليمة

مجموعة االضةةةةةةطراب  أومجموعة الصةةةةةةعوبات القرااية  أوالتعلم في التعبير الكتابي  ومجموعة لةةةةةةعوباتالرياضةةةةةةيات 

وظهرت محاوالت متعددة في المجال منها محاولة لةةياغة أربعة أنماط أسةةاسةةية مق الصةةعوبات التي تحول دو   السةةلويي،

 وهي ياآلتي: (3002 )ولفي،ذيرها  المعالجة السهلة للمعلومات

  وال بد لكي تكو ،المريزفهو نو  مق القصةةور الوظيفي للجهاز العصةةبي  وفرط النشتتاط:اضتتبرا  نقص االنتباه  -

 أعراضا الضطراب حقيقي مق أ  يتوفر  األعراض

o   واالجتماعيةينتج إضرارا بالوظاا  األياديمية  وتكرارا وتنوعا بحيثأيثر شدة  تكو  األعراضأ. 

o  العمر.بحيث ظهرت لبو السابعة مق  للعرض،الظهور المبكر 

o  األلو.على  ستة شهورمدة ظهور العرض البد استمرار ظهوره مدة 

o أال ينسب العرض إلى اضطرابات عقلية أو انفعالية أورى أو جسمية. 

أفراد هذا النمط في يونهم ال يحسةنو  فهم ما يرو  ال لضع   أدى تتمثو الصةفة الغالبة البصترص:صتعوبات اإلدراك  -

الذف تعالج به أدمغتهم المعلومات البصرية بصفة الدماغ هو الذف  لألسلوبولكق  ،والرؤية األبصارفي لدرتهم على 

السطر  أوكلمة ال وتسةلسةلها فيتذير الصةور البصةرية  أوتفسةير  أوالتنظيم  أووتكمق في التعرف  العيق،يرى وليس 

ز الرمووالكلمات واألعداد و والصةةةةةةورية للحروففتتةدنى لةدرتهم بةذلةك لةدرتهم على فهم الرموز الكتةابية  الواحةد،

 والمخططات والخرااط والتصور والعاللات المكانية. والرسور البيانية الرياضية

 الهرميةفي هذه  األدنىهو المسةةتوى  السةةمع مق مسةةتوى للمعالجة السةةمعية ، أيثريوجد  الستتمعي:صتتعوبات اإلدراك  -

دماغ  لىإنبضات يهربااية تنتقو عبر العصب السمعي  إلىوتحولها  األذ ويقصةد به موجات الصةوت التي تسةتقبلها 

المسةةةتوى المتوسةةةط في  االسةةةتما ولكنه ال يسةةةتطيع تعرف ها  ، ويعد  األلةةةواتالذف يحس عندها بوجود  اإلنسةةةا 

  اإللغا ، ويشةكو   األلةواتهذا المسةتوى وعي على سةالسةو في  األفرادهرمية عملية السةمع ، حيث يصةبص لدى 

هرمية االسةةةةتما  ، ويتضةةةةمق تمكيق الفرد مق انجاز مختل  العمليات الفكرية التي ترافق عادة  في األعلىمسةةةةتوى 

السةةمعي ، تحديد مكا  الصةةوت ، التمييز بيق المنبهات ، ضةةع   اإلدراك، ويغلب على ذوف لةةعوبات  اللغةعملية 

في  اهاالنتبتشةةةكو يلمة ، عدر  في تكويق المفاهيم السةةةمعية وتذير ألةةةوات الرموز التي لةةةعوبةالذايرة السةةةمعية ، 

 الحصة .

 وتذير المادة اللفظية معانيها،وفهم  علمية مثو سةةةماعهم أللةةةواتتالصةةةعوبات اليعاني  اللغوية:صتتتعوبات المعالجة  -

 وتنعكس على الكيفية التي المدرسةةةةةة، إلىهما معا بدوول الطفو  أوالكتابة  أووتظهر في القرا ة  ووضةةةةةوح التعبير

 وتنظيمها وتسةةةةمية األشةةةةيا ،ويذلك لدرة على تذير المعلومات  اللغوية،يفكر بها الطالب ذوف لةةةةعوبات المعالجة 
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قة مق مراف واالنسةةةحاب والميو إلىمشةةةاعر الخجو  وتعترف اللغة،بالغا بصةةةعوبات  تأثراالتطور االجتماعي  ويتأثر

       غته.ليصغرونه سنا اللتراب لغتهم مق 

السةةةيطرة على مجموعة  ال يقدرالصةةةعوبات المهارات الدليقة  وتتصةةة  بكو  الدقيقة:صتتتعوبات المهارات الحركية  -

عبة الكتابية أمور لةةةة والمعرفة بالتقاليدوا  الخط فيضةةةةطرو  للعمو ببط   أيديهم،العضةةةةالت الدليقة الموجودة في 

 ومهارات معقدة.

 التعلم: وتشخيص صعوباتأهمية تقييم 

  التقييم:

ذه ه وتحديد نو منهجية شاملة في جمع المعلومات عق الطالب تستهدف التأيد مق احتياجيه لخدمات والة  عملية

 (3002 )ولفي، ويميتها. ذيرهاالخدمات 

  التقييم:أغراض 

   تعلميه.عق الطالب الذيق يعانو  لعوبات  األوليالكش   -

      القوة  يجاد نقاطواالتقييم الشةةةةةةامو في ضةةةةةةو  مالحظات المعلم وغير مق العامليق في المدرسةةةةةةة  إلىالطالب  أحةاله -

 والضع .

و  اوتصالي يقدمهوحكم عالجي المختص الذف  أنظمةوفق  الخالة،يستحق ودمات التربية  انهالحكم على الطالب  -

 في التربية

لبيئة ا أوالمناسةةةب  إحاللوتحديد  الفردف،التربوف  رنامجوأسةةةاليب الب أهدافوضةةةع الخطة التعليمة الفردية لوضةةةع  -

 انعزاالا بالنسبة للطالب. األلو

   التقييم: أنماط

ئتةةه ف   نفسعينةةة معيةةاريةةة مق  بةةأدا أدا  الطةةالةةب  المرجع( لمقةةارنةةة )معيةةاريةةةاالوتبةةارات المقننةةة  النظةةامي:التقييم  -

  المدرسي االستعداد-التشخيصي  –ويسلر  –الذيا   ومنها اوتباراتالعمرية 

 الترايميةةة التعلممنهةةا اوتبةةارات الملفةةات و ذاتةةهتهةةدف لمقةةارنةةة الطةةالةةب مع  المرجع( )محكيةةة النظةةامي:التقييم غير  -

 المنهاج.القاام على  –المالحظة المنهجية  –التشخيصي 

       التقييم:مراحل عملية 

 مراحو: ثالثلها 

 اإلحالة  ما لبو اإلحالة مرحلة الكشف األولي     

 وضع الخطة الفردية جمع المعلومات  مرحلة التقييم: 

 مرالبة تقدر الطالب تطبيق الخطة التربوية الفردية مرحلة التعليم:

 :واالستراتيجياتاالتجاهات العامة في طرق التدريس 

مق  وذلك بشي  وضةبط ووز  وتكامو واسةترجا  المعلوماتأ  األسةاليب أو التقنيات التي تسةهو عملية ايتسةاب 

 التعلم:لعوبات  واستراتيجيات لتدريسطرق  وهناك عدةالمعرفة لدى المعلم في استخدار أشكال عرض المادة 

يلية ال على أسةةةةاس أنها سةةةةلسةةةةلة مق األلةةةةوات  وتعرفها يوحداتيتعلم الطفو تشةةةةخيص الكلمات  الكلية:البريقة   -

 .بصرف يلي،نموذج  الشفوية، يتناسب ويفا ته اللغويةأساس معارف القارئ  وترييز على

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                352  

ISSN: 2706-6495 

 

روف ح ألةةواتتعلم الطالب ألةةوات حروف منعزلة وفق تسةةلسةةو مقرر ثم يؤل  يلمة ثم يتعلم  الصتتوتية:البريقة  -

مني، الضالنهج الصةوتي  الصةريص،النهج الصةوتي  هما: األلةوات،جديدة ولها منهجا  لتعليم  ويلفظ يلماتإضةافية 

 السمعي. تحليلي،نموذج  يتناسب

عند ومق مسةةةةتوى القرااي للطالب ومثيرة لالهتمار  أعلىلصةةةةة  أواوتيار يتاب  المستتتتجل:طريقة كابور في الكتا   -

يلي  نموذجيتناسةةةةب  جهرية،لرا ة  إلىليؤدف  ويحرك السةةةةبابةالمادة المسةةةةجلة يتتبعو  الكلمات في الكتاب  سةةةةما 

 سمعي. وأحيانا بصرف،

  الحواس:البرق التعددية 

 تعلم القرا ةل الحروف أو الكلمةالبصرية مثو عكس مواضع  ويناسب الصعوباتتتبع الكلمة  أسلوب لد:فيرنا طريقة  -

 والكتابي.التعبير لفظي  البصرف،اإلدراك  السمعي،يناسب اإلدراك  والكتابة،

 ال ومحدد أتعليم ألةوات يو لةوت الحرف واسةمه على نحو منفرد بتسةلسةو منضةةبط و وسةتيلما :جلنغهار  طريقة  -

 حليلي،تيتناسةةةةب نموذج  ثم يكتبه،بالةةةةبعه يرى الطالب الحرف المراد تعلمه ثم يسةةةةمع لةةةةوت الذف يمثله ثم يتتبع 

  لمسي. سمعي،

 (أ 3071 )ولفي،ذيرها  مق فبو المعلم المصةةادر بحسةةب لةةعوبة التي يعاني منها الطالب واسةةتراتيجيات والةةة

 فهناك:

 وتشمو القراءة: استراتيجية

 االستيعاب تعددف المراحو    -

 وارطة الداللة          -

 التعليم التبادلي  -

 وتشمو. الكتابة: استراتيجية

 وارطة الداللة                -

 الكتابة المتواللة       -

 تصحيص األوطا  الكتابية -

 مالحظات المدونة لتقدر الخلفية غنية مق فعالة، وا يعتبر تشةةةةةةخيص الحالة ريق هار لصةةةةةةياغة الخطة التربوية و

لمصةةةدالية ما  الطالب وحاجاته وا  المالحظات تؤوذ محكاا  والتقييم لصةةةعوباتالمعلومات تسةةةاعد مق إجرا ات التشةةةخيص 

ثنا  أ ومدى تقدمهالطالب  بمرالبة أحوال ومربي الصةة  مق الوالديقيصةةو إليه الفاحص ويعتبر تعاو  األشةةخا  اآلوريق 

 (ب 3071 الولفي،)ذيرها ج عامو هار لنجاح في متابعة الحالة البرنام

 :خبوات تقييم الحالة

  األولي:الكشف 

 الطالب عينات أعمال  تحليو -

  األسريةالمقابلة  -

 سلم التقدير  -

 لاامة الرلد أعراض لعوبات التعلم  -
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    المقنن:التقييم 

  التتابعية(ة السمعي الذايرة \السمعية الذايرة  سعة \السمعي  التحليو \السمعي  )التمييزاالوتبارات اإلدرايية السمعية:  -

  (الحرييالبصرف  التداعي \الحريي البصرف  التكامو \البصرف  )التحليو: االوتبارات اإلدرايية البصرية -

 والرياضيات.مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية  -

  المقنن:التقييم غير 

 أسلوب أعادة السرد  -

 أسلوب تحليو أوطا  القرا ة  -

 أسلوب اإلغالق  -

 اوتبارات مق أعداد المعلم  -

 نمواج التعلم: 

  التحليلية( \ )الكليةلاامة رلد أساليب القرا ة  -

 لمسية( \حريية  \سمعية  \)بصرف لاامة رلد تشخيص القوى  -

 المستخدمة:أدوات التقييم 

 الضةع  لدىوالقوة  وتحديد نقاطتحديد الطالب ذوف الصةعوبات التعلمية  األسةاسةية فيتعتبر عملية التقييم الخطوة 

ذيرها  ةوغير مقننعدة منها أدوات التقييم المقننة  تقييمات بأجرا لامت الفاحصةة  )سةةمية(الطالبة حالة  وللكشة  عقالطالب 

 (أ 3071، )ولفي

  المقنن:أدوات التقييم 

 االوتبارات اإلدرايية السمعية  -

o  السمعي  اوتبار التمييز 

o   السمعي اوتبار التحليو 

o   اوتبار سعة الذايرة السمعية 

o   اوتبار الذايرة السمعية التتابعية 

 االوتبارات اإلدرايية البصرية  -

o البصرف  اوتبار التحليو 

o  الحريي اوتبار التكامو البصرف 

o البصرف  اوتبار التداعي 

 .اللغة العربيةمقاييس تشخيص المهارات األساسية في  -

 الرياضيات.مقاييس تشخيص المهارات األساسية في  -

 التقييم غير المقنن:  أدوات

 أسلوب أعادة السرد  -

 أسلوب تحليو أوطا  القرا ة  -

 أسلوب اإلغالق  -

 نموذج التعلم -
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 تقرير تقييم نفسي تربوص للحالة

      3001 \ 77 \ 31تاريخ الميالد:  االسم: سمية                                                    

 3071 \ 70 \ 71تاريخ الفحص:  الص : السادس                                                  

  73\ 70 \ 30العمر:  المدرسة: ووله بنت االزور األساسية                              

                                   اسم الفاحص: جها  عبد الحافظ عبيد األحمد    

 اإلحالة:سب  

لبو معلمة الصةة  واألهو وذلك مق أجو إجرا  تقييم شةةامو  والتشةةخيص مقوحدة التقييم  إلىسةةمية  أحيلت الطالبة

بسةةةبب مالحظة ضةةةع  شةةةديد في  المدرسةةةة، وذلكلتقرير أهليتها لتلقي ودمات تربوية والةةةة في لسةةةم المصةةةادر في  لها،

وذلك بهدف  الرياضةةةيات،ضةةةع  شةةةديد في مهارات  واالسةةةتيعاب(، القرا ة،مشةةةكالت في  )اإلمال ،مهارات اللغة العربية 

 .التخطيط للبرنامج العالجي المناسب

 األساسية:المعلومات 

شهر ، ويما أشارت المعلومات التي  77سةنة و  73أفادت األر إ  سةمية طالبة في الصة  السةادس تبلن مق العمر 

 ضافةباإلبنات  أربعو  أوالدتم جمعها مق والل دراسةة الحالة ، أ  الطالبة تحتو الترتيب الحادف عشةر في أسةرة تضةم ستة 

، ةالوالدة و النطق و المشةةي طبيعي نت مسةةيرتها النمااية مق حيث الحمو والوالديق اللذيق ال توجد لةةلة لرابة بينهما ،يا إلى

 لىإلها ، يما تعرضت والل طفولتها األولى  الضوايةوتم المعالجة  الوالدة باليرلا بعد  أليبترضةاعتها طبيعية و  يما أ 

 لحريق مق الدرجة المتوسطة .  باإلضافة إلىالمطبخ (  مجلىسقوط مق منطقة مرتفعة ) 

ي ، بأنها تعاني مق ضع  فوالنفسية األياديميةفي مسةيرتها  الحالةعلى البنود دراسةة  إجابتهاأفادت األر مق والل 

 األطفال،وأنها لم تلتحق برياض . العلور( \الحساب  \الكتابة  \ )القرا ة

رييز ضع  في الت متوسط،في مستوى  المدرسية، واستعدادها للتعلمواجباتها  لفيق، وتهمو معظمأعادت الطالبة 

 سلويها.مشايسة يصعب ضبط  اآلوريق،تعتمد على  واالنتباه،

متطرفة  عدوانية، النور،اضةةةطراب في  األظافر،أشةةةارت األر أيضةةةا أنه لوحظ عليها أثنا  طفولتها األولى لضةةةةم 

 لفظي. وعصيا  وتمردتخريب أشيا  

ربية الع اللغةمعلمة  فأدتالتي  اراض لةةةةعوبات التعلملاامة الرلةةةةد أع اتشةةةةير المعلومات المسةةةةتفادة مق تحليو و -

واإلدرايية  الحريية واإلدرايية البصريةالبصةرية  الجوانب اإلدراييةإ  الطالبة تعاني مق لصةور في  بتعبئة فقراتها

 واالنفعالية واالنتباهيه وتدني الذات والمفاهيميه والذايرية الحريية والعاللات المكانية السمعية

ية بتعبئة العرب اللغةالتي لامت معلمة  اسلم تقدير الكش  األولي عق الصعوبات التعلم امق المعطاةتشةير المعلومات  -

ولكق تعةةاني مق مجموعةةة  (3.7)فقراتهةةا أنةةه ليس لةةدى الطةةالبةةة لةةةةةةعوبةةة على االوتبةةار اللفظي ويةةانةةت درجتهةةا 

  (7.11)قياس اللفظي ودرجتها للم إحدى المجموعات المكونة والتذير وهيالسمعي  االستيعاب

لةةةةةعوبة في مجموعة  أظهرتولكنها  (،3.2)لم يظهر لديها لةةةةعوبة في االوتبار غير اللفظي حيث يانت درجتها  -

 على الدرجة الكلية  لعوبةإف أنه ليس لديها  (3.3)يما يانت الدرجة الكلية  (3واالجتماعي )السلوك الشخصي 
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  السلوكية:المتحظات 

از لديها رغبة في إنج هاداة، متعاونة، للتعليمات،الحظت الفاحصةةةةةةة أثنا  جلسةةةةةةات التقييم أ  الطالبة تسةةةةةةتجيب 

تملمو وبعض  ويظهر عليهامتحمسةةةةةة في بداية االوتبار ولكق سةةةةةرعا  ما يتشةةةةةتت انتباهها  سةةةةةمية يما لوحظ أ  المهمات،

  اإلجابة.ومترددة في  الحريات.

  النتائج:مناقشة 

       اإلدراكية(:االختبارات  )مجموعة التقييم المقننة أدواتأوال: 

على تحديد جوانب القوة  والتي تسةةةةةاعد وبصةةةةةريه( )سةةةةةمعيةهي مجموعة مق االوتبارات تقيس جوانب إدرايية 

 الطالبة  والضع  لدى

  السمعية: اإلدراكيةاالختبارات 

  السمعي:اختبار التمييز  أ( 

 ة والتي تعتبرالعربياللغة  األلةةةةةةواتلتقييم لدرة الطفو على التمييز بيق  السةةةةةةمعي،ييز اوتبار لتقييم مهارات التم 

و  زوجا ثالث الكلمات،االوتبار مق نموذجييق يشتمو يو منهما على أربعيق زوجا مق  والنطق يتأل ذات لله بتطور اللغة 

يطلب مق المفحو  أ  يحدد فيما إذا يا  زوج يلمات حيث  ب( )أ، ويطبق نموذجييق متشابهة، وعشرة أزواجمنها مختل  

 مختل .أر  متشابهةالذف سمعه 

التااية  وتناظرها العالمة (31)مق االوتبار على الطالبة سةةمية حصةةلت على عالمة وار  )أ(النموذج  وبعد التطبيق

 .(77) نيةوعالمتها المئيمستوى لدرة دو  المتوسط  إلىوهذا يشير  (7-)  والتقدير الولفي (17)

  السمعي:اختبار مهارات التحليل   (

إذا حذف جز  معيق منه يبقى جز  يشكو  (71وعددها )مق يلمات بسيطة أو مريبة مرتبة حسب لعوبتها  يتأل 

د البةالي بعة )الكلمةة(أ  يلفظ الجز   ويطلةب منةهالكلمةة على مسةةةةةةمع الطفةو يقور الفةاحص بنطق  معروف،يلمةة ذات معنى 

 ىوتقييم مسةةةةةةتويسةةةةةةتخةدر هذا االوتبار لتحليو أنماط لةةةةةةوتية على مكوناتها الجزاية  الفةاحص،الحةذف جز  معيق يةذيره 

 التهجئة.بها مثو  والمهارات المتصلةاالستعداد لتعلم القرا ة 

-)  والتقدير الولةةفي (1) والعالمة المئينية (32) والعالمة التااية (3)لقد حصةةلت الطالبة سةةمية على عالمة وار 

 الكفاية.عدر التالؤر مستوى القدرة دو  مستوى  وهذا يشير (3

  )الكلمات( السمعية:اختبار سعة الااكرة  ج(

سةةةةةالسةةةةةو متدرجة في  ومرتبة فييقيس لدرة الطالبة على التذير يلمات يتأل  يو منها مق مقطع لةةةةةوتي واحد 

 ولد نظمتسةةلسةةة مق الكلمات تتراوح بيق يلمتيق وسةةت يلمات في السةةلسةةة الواحدة  (71)االوتبار مق  ويتأل  هذا الطول،

وجود لصةةةةور في الجانب  إلىهذا االوتبار هو التعرف  والغرض مقفي ومس مسةةةةتويات يحتوف يال منها ثالث سةةةةالسةةةةو 

 التعليم.فاعلية  وأثارها علىأساسي مق جوانب معالجة المعلومات في مجال الذايرة السمعية 

تقدير  يوجد،ال  والعالمة المئينية (17)تناظرها عالمة تااية  (21)د حصةةةةةةلةت الطالبة سةةةةةةمية على عالمة وار لقة

   )متوسط(.مستوى القدرة  ويعني أ  (0)الولفي 

  )أرقام( التتابعية:اختبار الااكرة السمعية  د(

( 71)مق  يتأل  طول،تذير سةةةةةالسةةةةةو مق األرلار حسةةةةةب الترتيب المعطى متدرجة في  يقيس لدرة الطالبة على

 الواحدة،مق األرلار تتراوح بيق رلميق إلى ثمانية أرلار في سلسة  سلسلة
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عالجة أف لصةةور في الم إلىالتعرف  تطبيقه والغرض مقونظمت في سةةبعة مسةةتويات يحتوف يو مسةةتوى على سةةلسةةلتيق  

بيق  يما يمكق أ  يعد هذا االوتبار مق التتابعية،الذايرة السةةمعية  وتقييم مسةةتوى اآلتيةلذايرة السةةمعية المعلومات في نطاق ا

 (19)تناظرها عالمة تااية  (21)لقد حصةةةلت الطالبة سةةةمية على عالمة وار  واالسةةةتعداد التعلم.مكونات تقييم القدرة العقلية 

 متوسط.مستوى القدرة  ويعني أ  (0)أما عالمة التقدير الولفي 

 اإلدراكية السمعية (: االختبارات1رقم ) جدول

  البصرية: اإلدراكية* االختبارات  *

  الحركي:اختبار التداعي البصرص  أ(

ة في التنبؤ بقدر ويسةةةاعد علىالمدى  القصةةةيرةمق الذايرة  رمزيةاوتبار غير لفظي للقدرة على اسةةةتنسةةةال أشةةةكال 

حروف يو منها  70حيث يحتوف على ل  مفتاح يضم  القرا ة،عسر  واإلمال  والحساب والتعرف علىالمهارات القرا ة 

يوجد تحت يو فقرة مربع فارغ  فقرة، (20)لفوف مق الفقرات مجموعها  وهناك ثالثةتحت مربع فيه رمز معيق يقتر  به 

 ثانية  (790)المفتاح بزمق يلي به حسب يطلب مق المفحو  أ  يمال المقتر  

 (0) والتقدير الولفي (37) والرتبة المئينية (13)تااية تناظرها العالمة ال (19) لقد حصلت الطالبة سمية على العالمة يلية

 وهذا يشير مستوى لدره متوسط 

 :والحركياختبار التكامل البصرص   (

شةةكو هندسةةي أو فقرة متدرجة في الصةةعوبة بشةةكو يناظر التدرج في العمر حيث يطلب  (31)يتأل  االوتبار مق 

 مق المفحو  أ  يرسم هذه األشكال، ويرتبط هذه القدرة باالستعداد للتعلم ويذلك التحصيو.

 (0)الولفي  وعالمة التقدير (8) وعالمة المئينية (22)تناظرها عالمة تااية  (31)لقد حصلت الطالبة سمية عالمة يلية 

 متوسط.لدرة  وهذا يشير

 :البصرصاختبار مهارات التحليل  ج(

شكال هندسيا متدرجة في الصعوبة مق السهو إلى الصعب في ترييبها تتشكو مق توليو  (79)يتأل  االوتبار مق 

دة أو الموجو المفحو  أ  يرسةةم هذه األشةةكال بايصةةال النقاط ويطلب مقنقاط مثبتة على أرضةةية الشةةكو بخطوط مسةةتقيمة 

  المتصورة.

 وعالمة التقدير (8) ورتبة مئينية (22)تناظرها عالمة تااية  (9)لقةد حصةةةةةةلت الطالبة سةةةةةةمية على عالمة يلية 

 الكفاية.عدر تالؤر مستوى القدرة دو  مستوى  ويشير إلى (3-الولفي ) 

 

 

العتمة  االختبار 

 الخام 

العتمة 

 التائية 

العتمة 

 المئينية 

 عتمة التقدير الوصفي 

 دو  المتوسط  (7-)  77 17 31 التمييز السمعي 

 عدر تالؤر  (3-)  1 32 3 مهارات التحليو السمعي 

 متوسط  (0) ـ 17 21 سعة الذايرة السمعية 

 متوسط  (0) ـ 19 21 الذايرة السمعية التتابعية
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 اإلدراكية البصرية (: االختبارات0رقم ) جدول

  العربية:* مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة  * *

تشةةةخيص المهارات اللغوية األسةةةاسةةةية في لةةةفوف لمرحلة  وفعالة فيوضةةةع هذا المقياس ليسةةةتخدر يأداة سةةةريعة 

ديم على تفريد التعليم أو عند تق الترييزيما انه يعد أداة مناسةةبة عندما يراد  التاسةةع،الصةة   إلىاألسةةاسةةية مق الصةة  األول 

 الخدمة للطلبة ذوف لعوبات 

 لتهجئة(ا التعبير، الكتابة، االسةةتيعاب، القرا ة، )الكالر،التعلم حيث يشةةمو هذا المقياس على مهارات اللغة العربية 

 )محكيس بأنه المقيا ويتصةة  هذا والبعدف،جا ت بصةةورتيق بحيث يمكق اسةةتخدامها لغايات التقييم القبلي  ومعظم التقييمات

المقياس لتحديد األهداف التعليمية التي يجب أ  توضع في الخطة  ويستخدر هذا سه،نفأنه يقار  أدا  الطالب مع  المرجع( أف

   (ب 3071)ولفي ، العالجية.

   واستعماالته:االوتبار  أهدافومق 

  األساسية. اللغويةالمهارات  والضع  فييشخص مواطق القوة  التقييم: مجال -

  الخالة.عق طريق تقديم ودمات تيسر تلبية الحاجات  الفردية:تطوير الخطة التربوية  مجال -

  والة.بتهيئة برامج تدريب  وذلك التدريسية:تطوير الهيئة  مجال -

 يلي:ولد يانت نتيجة الطالبة على االوتبار يما 

 السادس(. المفردات )الص المستوى الصفي في تعرف  -

 السادس(. )الص المستوى الصفي في االستيعاب القرااي  -

  الخامس(. )الص الجهرية  القرا ةالمستوى الصفي في  -

  الخامس(. واإلمال  )الص المستوى الصفي في التهجئة  -

 الخامس(.الترييب المناسب هو الص   )استخدارالمستوى الصفي في التعبير  -

 العربيةفي اللغة  األساسيةنتائج مقياس المهارات  (: ملخص3رقم ) جدول

 المستوى الصفي المهارة

 الص  السادس المستوى الصفي في تعرف المفردات 

 الص  السادس االستيعاب القرااي

 الص  الخامس القرا ة الجهرية

 الص  الخامس واإلمال التهجئة 

 الص  الخامس المناسب(الترييب  )استخدارالتعبير 

  الرياضيات:* مقاييس تشخيص المهارات األساسية في  * * *

 عتمة التقدير الوصفي العتمة المئينية العتمة التائية العتمة الكلية االختبار

 متوسط  (0) 37 13 19 التداعي البصرف الحريي 

 متوسط  (0) 8 22 31 التكامو البصرف الحريي 

 عدر تالؤر  (3-)  8 22 9 مهارات التحليو البصرف 
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ص المهارات تشخي وفعالة فيالتعليم األساسي ليكو  أداة سريعة ليسةتخدر مبدايا في لةفوف مرحلة وضةع اوتبار 

الرسور و والكسور العشريةالصحيحة  وحساب األعداد وحقااق األعدادالحسابية  العملياتمثو  الرياضيات. مقاألسةاسية في 

يراد الترييز على تفريةد التعليم أو تقةديم وةدمات لذوف  ليمةة عنةدمةا ويعةد أداةوهو مقيةاس محكي المرجع  والقيةاس. البيةانيةة

 (أ 3071 )ولفي،  الخالة.الحاجات 

  واستعماالته:أهداف االختبار 

  األساسية.المهارات الرياضية  والضع  فييعتبر أداة تشخيص لمواطق القوة  التقييم:مجال  -

 الفردية.مجال تطوير الخطة التربوية  -

    والهيئة التدريسية.مجال تطوير المنهاج  -

 يلي:ولد يانت نتيجة الطالبة على االوتبار يما 

 الخامس(. )الص تحديد المستوى الصفي المهارات حسابية  -

  الرابع(. )الص حساب اإلعداد الصحيحة  -

  الخامس(. )الص الكسور العشرية  -

  السادس(. )الص النسب المئوية  -

 ملخص نتائج مقياس المهارات األساسية في الرياضيات (:4رقم ) جدول

 المستوى الصفي المهارة

 الص  الخامس تحديد المستوى الصفي في المهارات حسابية

 الص  الرابع حساب اإلعداد الصحيحة

 الص  الخامس الكسور العشرية

 الص  السادس النسب المئوية

 

 المقنن:اختبارات التقييم غير  ثانيا:

  التعلم:نمواج * 

يفضو  فمعظمهم المعلومات،طريقة يكتسبو  بها  اإلفرادالراهق إلى أ  لمعظم  في الولتتشةير الدراسات التربوية 

وبعضهم يفضو حاسة السمع وهم  المتعلميق،مق مجمو   (% 20) ويشكلو  حواليونطلق عليهم البصريو   البصر،حاسة 

واللمس  األدا وبعضهم بفضو اللمس وهم يتعلمو  عق طريق  المتعلميق،مق مجمو   (% 71) ويشةكلو  حوالي السةميعو 

   حرييو .وبعضهم  (،% 70ويشكلو  )

االنتقال مق الكو إلى الجز  ومنهم مق يفضةةةةو الطريقة  الكلية وهيأما بالنسةةةةبة للقرا ة فبعضةةةةهم يفضةةةةو الطريقة 

  (أ 3072 )ولفي، الكو.مق الجز  إلى  وهي االنتقالالتحليلية 
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 :(5بالجدول )عند تطبيق النموذج التعلم على الطالبة سمية، يانت نتااجها يما هو موضو  

 (: نتائج البالبة سمية عند تببيق نمواج التعليم5الجدول رقم )

 الوصف الدرجة نمواج التعلم

 ميول لوية  79/   71 نموذج القرا ة الكلي 

 ميول مقبولة  79/     1 نموذج القرا ة التحليلي 

 جيد  73/     8 نموذج القوى الحريية 

 مقبول 72/     2 نموذج القوى اللمسية 

 ضعي  إلى مقبول  71/     3 نموذج القوى السمعية 

 جيد 77/     2 نموذج القوى البصرية 

 حريي(.)بصرف، ونموذج  )يلي(،الطالبة سميه ميولها  التعلم،وبعد التطبيق لواام الرلد لنموذج 

  اإلغتق:تحليل اختبار  * *

عوبات تشةخيصةا مفيدا في مجال التقييم لذوف لة أسةلوبا مقنق،تقييم غير  اسةتراتيجيةباعتباره  اإلغالق يعد أسةلوب

 (%20عالمة )إذا حصةةةو على  )اسةةةتقالليالسةةةتخدامه في تقرير المسةةةتوى الطالب القرااي  األسةةةاسفي  ولد وضةةةع التعلم،

 (.% 10)إذا حصو على الو مق  إحباطيأو  (،% 18إلى  % 10)أو تدريسي إذا حصو على عالمة مق  فأيثر،

را ة اسةةةتخدار اسةةةتراتيجيات الق ولدرته علىويعتبر أسةةةلوب اإلغالق أداة جديدة لتقييم اسةةةتيعاب المفحو  للنص 

 اللغة. ومهاراته في

 310)مق نص مكو  مق  مستوى الطالب( )حسبات مق حذف يلمة بعد عدد محدد مق الكلم األسلوب ويتأل  هذا

لطعة القرا ة ياملتيق دو  حذف  واألويرة مق األولىوتترك الجملتا   فراغ،الكلمة المحذوفة  ويوضةةةع محويلمة  (200_ 

  (ب 3072 )ولفي، اإلعالر. أووال تحذف الكلمات الصعبة 

وتم  يلمة، (380)تم التطبيق هذا االوتبار على الطالبة سةةةةةةمية باسةةةةةةتخدار نص لرااي ا الكنز الداام ا مكو  مق 

 ثامق يلمة ووضعها في ويارات مع يلمتيق وطأ وذلك بحذفيلمة  (22)حذف 

 (.2الجدول )في  على النحو التالي اإلغالق ويانت نتااج الطالبة في االوتبار

 نتائج البالبة سمية في اختبار اإلغتق(: 6الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 )تدريسي(وهذا يدل على أ  الطالبة في المستوى القرااي  (% 11)وعند حساب الدلة الكلية للطالبة يانت درجتها 

 .القرا ة إال بمساعدة المعلمةيدل على أنها ال تستطيع 

 

 22 عدد الكلمات المحذوفة 

 78 عدد الكلمات الصحيحة 

 71 عدد الكلمات الخاطئة 

 % 55 النسبة
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  القراءة:* * * * تحليل أخباء 

ا ة فانه ما تعلم المهتمو  بالقر القرا ة،في مسةةاعدته المعلميق على فهم عملية  القرااية،تكمق أهمية تحليو األوطا  

ويقور  قرا ة نص مق نسختهحيث يقور الطالب ب تماما،أسةاليب تحليو أوطا  القرا ة فا  نظرتهم إلى عملية القرا ة سةتختل  

التطبيق هذا االوتبار على الطالبة سةةمية  ( تمب 3072 )ولفي، القرا ة.تقييم مشةةكالت  والغرض منه األوطا ،بتحديد  المعلم

 سمية،يلمة وطأ متتالية للطالبة  (71)وتم تحليو أيثر مق  يلمة، (270)مكو  مق  األحمق اباسةتخدار نص لرااي ا البخيو 

 واإلضافة.ويانت معظم األوطا  في الحذف 

 تحليل أخباء البالبة القرائية(: 5رقم )جدول 

الكلمة 

 األصلية

قراءة 

 المفحوص
 الكلمة األصلية نمط الخبأ

قراءة 

 المفحوص
 نمط الخبأ

  لدية 
إعادة مق اجو 

 التصحيص
  دفنها

إعادة مق اجو 

 التصحيص

 معيق معينه إضافة البلدا  البلدة
الكلمة محاولة إعادة 

 التصحيص دو  جدوى

  عليها
إعادة مق اجو 

 التصحيص
  ليطمئق

إعادة مق اجو 

 التصحيص

 إضافة بها به حذف مرر مررا

 حذف  ول  فول   حذف سما سيما 

 حذف دامت مادامت  إضافة يديرف يدرف

 حذف لكق لكق   حذف أولو أولله 

 لقصة:* إعادة السرد * * 

تعني إعادة السةةةرد في هذا المجال ليار الفرد بعرض ما يتذير مق نص أو لصةةةة بعد أ  يكو  لد لرأها أو اسةةةتمع  

  (أ 3072 )ولفي، وتذيره.وتهدف إلى تقييم مدى استيعاب النص  إليها،

ي العجلة فا  الرلد الخالة بالقصة ا وتحليو لاامةسمية  الطالبة ا تم تطبيق هذا األسةلوب مق االوتبار علىولد 

امة  مة ا حيث حصةةلت على عال مقبولةمسةةتمعه لها ويا  مسةةتوى أدااها في االوتبار ا  ويانت الطالبةتم تطبيقها  ا التيالند 

مق حيث تذير ما يعرض على  واسةةةةةتيعابها متوسةةةةةطذايرتها التسةةةةةلسةةةةةلية  أ  وهذا يعني (،70الكلية )مق العالمة  (2.8)

 القدرة لها-مسةةةامعها: ونسةةةتطيع تذير ما عرض على  متوسةةةطة،بذايرة  تتمتع- الطالبة: أ ويمكق الولةةةول إلى  مسةةةامعها،

 والسلسة.متوسطة على التنظيم 

  القصة.تتقق التمييز بيق البداية ووسط ونهاية  -

  القصة.لها لدرة لغويه مقبولة في سرد أحداث  -

   ومكانها.تستطيع تذير شخصيات القصة  -
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 البالبة إعادة السرد نتيجة (:8رقم ) جدول

 عناصر بناء القصة العنصر
العتمة 

 البالبة

العتمة 

 القصوى

 الحبكة  

 عالمة واحدة  _ يبدأ القصة بمقدمة 

 عالمة واحدة 7 يسمي شخصية رايسية

 عالمة واحدة 7 يسمي الشخصيات األورى

 عالمة واحدة _ يدل على مكا  القصة وزمق حدوثها 

 الموضو  

 عالمة واحدة 7 إلى الهدف األساسي للشخصيةيشير 

عدد اإلحداث التي تذيرها مق 

 اإلحداث ياملة 
0.8 

 عالمة واحدة

 الخاتمة 
 عالمة واحدة 7 يذير حو المشكلة 

 عالمة واحدة _ ينهي القصة 

السلسة: يعيد سرد القصة حسب ترتيبها 

موضو   اإلحداث، )مسرحاي البنا

 الخاتمة(  المشاهد، القصة،

 

3 

 

 عالمتيق 

 12 6.6 المجموع

 

 الختصة:

ووالديه سةنة وهي في الص  السادس إلى الفاحص مق لبو معلم الص   72أحيلت الطالبة سةمية البالغة مق العمر 

لى الطالبة ع والرياضةةةيات. ولد لوحظفي اللغة العربية  االتقييم الالزر له للولوف على أسةةةباب وجود تدني تحصةةةيله إلجرا 

 االنتباه. والملو وضعيفة إجاباتها وسريعة التشتتأثنا  عملية التقييم أنها متعاونة ومترددة دااما في 

وسةةاللم التقدير ظهرت عند الطالبة لةةعوبة تعلمية مق  ولواام الرلةةد، األسةرية،وعند االطال  على نتااج المقابلة 

اهيميه والمف والعاللات المكانية واإلدرايية السةةةمعيةالحريية  ة البصةةةريةواإلدراييالبصةةةرية  الجوانب اإلدراييةلصةةةور في 

 إحدى والتذير وهيمجموعة االسةةةةةةتيعاب السةةةةةةمعي  واالنفعالية، وتعاني مق واالنتبةاهيةه وتدني الذات والةذايريةة الحرييةة

قييم الت وأظهرت نتااج .واالجتماعيفي مجموعة السلوك الشخصي  اللفظي، وأظهرت لةعوبةالمجموعات المكونة للمقياس 

 ذف،حوعند القرا ة تقع يثيرا في أوطا   )تدريسةةي(على الطالبة أ  المسةةتوى القرااي لديها  أجريتالتي  وغير مقننةالمقننة 

 )بصرف، حريي(.ونموذج  )يلي(،نموذج التعليمي أ  لديها ميول  أظهرت فيويما  وإضافة،

 المتوسةةط، ومهارات التحليوالنتااج أ  التمييز السةةمعي دو   فأظهرتالسةةمعية  اإلدراييةمجموعة االوتبارات  أما

   .التتابعية متوسط والذايرة السمعيةالسمعية  وسعة الذايرة تالؤر،عدر  السمعي

لمفردات االمسةةةةتوى الصةةةةفي في تعرف  أما نتااج التقييم لمهارات اللغة العربية فأشةةةةارت إلى مسةةةةتوى الطالبة في

 السادس(، )الص ى الصفي في االستيعاب القرااي المستو السادس(، )الص 
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لمستوى ا الخامس(، واإلمال  )الص المستوى الصفي في التهجئة  الخامس(، )الص المستوى الصفي في القرا ة الجهرية  

 الخامس(.الترييب المناسب هو الص   )استخدارالصفي في التعبير 

مستوى إلى مستوى الطالبة تحديد ال الرياضةيات فأشارتأما نتااج التقييم مقاييس تشةخيص المهارات األسةاسةية في 

 (،الخامس )الص العشرية  الرابع(، الكسور )الص حساب اإلعداد الصحيحة  الخامس(، )الص الصفي المهارات حسابية 

 . السادس( )الص النسب المئوية 

  التوصيات:

  العادف.بالتنسيق مع معلمة جزايا  إحالالتحويو الطالبة إلى غرفة المصادر حيث يحو بها  -

  التعليمية.بنا  الخطة التربوية الفردية في ضو  نتااج التشخيص ووفق لدرات الطالبة وميولها  -

  والبصرية.توفير بيئة تعليمية والية مق المشتتات السمعية  -

  الصفية. وأثنا  الحصصد تأدية الواجبات استخدار التعزيز بشكو مناسب بع -

  والطالب.للتعلم مق والل بنا  عاللة جيدة بيق المعلم  وزيادة دافعيتهاتشجيع الطالبة  -

  لذاتها.تقديم مهمات ضمق لدراتها للعمو على رفع تقديرها  -

  الكلية.بالطريقة  وميلها للتعلممراعاة نموذج الطالبة التعليمي  -

  الممكنة.للحصول على أفضو النتااج  ومعلمة المصادرالعادف  ومعلمة الص زيادة التوالو بيق األهو  -

  القرا ة.استخدار طريقة فيرنالد لتعليم  -

  الجهرية.استخدار طريقة القرا ة المتكررة والجماعية لتعليم الطالب القرا ة  -

  القرااي.القرا ة الموجهة وتفعيو الخلفية المعرفية لتعليم الطالب االستيعاب  استراتيجيةاستخدار  -

 المراجع:

 .7، دار يافا، ط القياس والتشخيص في التربية الخاصة(. 3003عريفج، سامي عريفج ) -

 .7، منشورات يلية األميرة ثروت، ط صعوبات التعلم النظرص التببيقي(. 3002ولفي ) -

 .2، منشورات يلية األميرة ثروت، ط التربية الخاصة أساسيات(. 3073ولفي ) -

 .2، دار الشروق، ط مقدمة في علم النفسأ(.  3072ولفي ) -

 .2، منشورات يلية األميرة ثروت، ط تقييم صعوبات التعلمب(.  3072ولفي ) -

 .1ط ، منشورات يلية األميرة ثروت، مقاييس تشخيص المهارات األساسية في الرياضياتأ(.  3071ولفي ) -

 .2، منشورات يلية األميرة ثروت، ط مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربيةب(.  3071ولفي ) -

 .2، منشورات يلية األميرة ثروت، ط االستراتيجيات التعليمية في الصعوبات التعلمية(. 3071ولفي ) -
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  (دراسة ميدانية) دور العالقات العامة في استخدام االنترنت بقطاع البترول

The role of public relations in using the Internet in the petroleum sector 

 سليم الجمالوفاء محمد  :إعداد الباحثة

 العربية مصر جمهورية- حلوان جامعة اآلداب، كليةقسم االعالم،  العامة، والعالقات اإلعالم في دكتوراه

 happybe83@yahoo.comEmail:  

 عبد المنعم البكري فؤادهأ.د. : إشراف

 جمهورية مصر العربية- حلوان بجامعة-كلية اآلداب  –قسم اإلعالم ، أستاذ العالقات العامة المساعد المتفرغ

 

 د/ نهى أنور: إشراف مشارك

 جمهورية مصر العربية – مدرس االعالم بجامعة المنوفية

 الملخص:

تتمثل مشكلة البحث في معرفة استخدام ممارسي العالقات العامة  لوسائل االتصال بقطاع البترول واالشباعات 

منها، معرفة مهام هذه اإلدارات وكيفية تعاملها مع التكنولوجيا الحديثة، كيفية تطوير قدراتها في التعامل المتحققة 

مع األنشطة المختلفة، وتسعى إلى معرفة شكل العالقة التي أحدثتها وسائل االتصال الحديثة بين العاملين في 

داخلية والخارجية، وكيف تطورت أساليب التخطيط في العالقات العامة والجمهور المحيط بهم متمثلة  في البيئة ال

العالقات العامة، وكيف استفادت من الطرق الحديثة كأساليب تحليل شبكات األعمال لتحقيق األهداف المرجوة في 

أقل وقت ممكن وبأدنى حد من النفقات وبأقصى كفاءة ممكنة في نفس الوقت، وكيفية االستفادة من هذه 

ر العمل في قطاع البترول لتحقيق أهداف اقتصادية من شأنها اإلسهام في تقدم ورخاء الدولة التكنولوجيا لتطوي

االستخدامات المختلفة  تناولت التي العلمي البحث أدبيات إلى النظري إطارها في الدراسة واستندت ككل.

تكنولوجيا االتصال في ممارسة لتكنولوجيا االتصال واإلشباعات المتحققة منها وتناولت تأثير استخدام وسائل 

 العالقات العامة بقطاعات مختلفة. كما استندت إلى نظرية االستخدامات واالشباعات.

تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل خصائص ظاهرة معينة أو مجموعة من 

ة على منهج المسح الذي يعتبر أحد األشكال تعتمد هذه الدراس .الظواهر أو موقف معين يغلب علية صفة التجديد

 . الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم

http://www.ajrsp.com/
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يتمثل مجتمع الدراسة في السادة العاملين بإدارة العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص، قامت الباحثة  

شركة من  05االستقصاء كأداة لجمع البيانات وتم إجراء الدراسة على  بإجراء دراسة ميدانية باستخدام صحيفة

 ( مفردة.05العينة ) شركة قطاع خاص وبلغ عدد 05شركة قطاع عام و 05شركات البترول العام والخاص 

وخلصت الدراسة الميدانية إلى ارتفاع مستوى اهتمام الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال البترول بأنشطة 

العالقات العامة. ويتفق ذلك مع أهمية هذه االنشطة وحيوية وخطورة األدوار التي تقوم بها وتمارسها ادارات 

 العالقات العامة داخل مؤسسات وشركات البترول.

اتفاق القطاعين العام والخاص معا في استخدام مسمى العالقات العامة وعدم استبداله بأي مسمى أخر وعدم دمج  -

لوظيفية في إدارات عامة إالفي حدود ضيقة للغاية اذ تبين أن عدد قليل من الشركات موضع االختصاصات ا

 الدراسة يربط بين اختصاص العالقات العامة وغيره في مسمى ادارى واحد.

مواكبة شركات البترول العام والخاص لتكنولوجيا االتصال الحديثة واستخدامها في مجاالت متعددة بصرف  -

 وظيف هذه التكنولوجيا.النظر عن مدى ت

شركات القطاع الخاص هي االكثر اعتمادا على االنترنت في مجال عمل العالقات العامة مقارنة بشركات  -

مجال البترول هم  فيسبقت االشارة اليها من أن العاملين بالقطاع الخاص  القطاع العام وتتفق هذه النتيجة مع ما

االكثر تفاعل مع تكنولوجيا االتصال الحديثة، مقارنة بالعاملين في مجال العالقات العامة بشركات البترول 

 كما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع الشركات العامة أو الخاصة وطبيعة العاملين بها العامة.

ذات داللة إحصائية بين مدي توظيف تكنولوجيا  بالنسبة لفروض الدراسة ثبت وجود عالقة ارتباطية ايجابية -

 االتصال داخل إدارات العالقات العامة بشركات البترول، ومستوي النشاط االتصالي للعالقات العامة بها. 

تبين صحة الفرض تتأثر العالقة بين مدي توظيف تكنولوجيا االتصال داخل إدارات العالقات العامة بشركات  -

لتكنولوجية بالمتغيرات اط االتصالي للعالقات العامة بها مدي التفاعل مع التقنيات االبترول، ومستوي النش

 التالية: 

 كثافة استخدام االنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 مدي االعتماد على االنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 المستوي التعليمي للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. الخبرة

 

 العالقات العامة، استخدام االنترنت، قطاع البترول.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The research problem is to know the use of practitioners of public relations for the 

communications sector, oil and Acbaat achieved them, to know the functions of the 

departments and how it would deal with modern technology, how to develop their 

capacity in dealing with the various activities, and seek to know the shape of the 

relationship brought about by modern means of communication between employees in 

relationsthe general public around them represented in the internal and external 

environment, and how they have evolved methods of planning in public relations, and 

how they have benefited from modern methods as methods analysis of business 

networks to achieve the desired goals in the shortest time possible and with the 

minimum of expenditure and as efficiently as possible at the same time, and how to 

take advantage of this technologyto develop work in the petroleum sector to achieve 

economic goals that will contribute to the progress and prosperity of the state as a 

whole.  

The study was based on a theoretical framework to scientific research literature that 

dealt with the various uses of communication and Alachaabaat technology achieved 

Menhautenolt the impact of the use of communication technology in the practice of 

public relations to different sectors. 
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 As based on the theory of uses and Acbaat. The study belong to descriptive studies 

that target imaging and analysis of the properties of a particular phenomenon or set of 

phenomena or a particular position is dominated by prescription renewal 

This study  based on the methodology of the survey, which is a way to collect 

information on the status of individuals and their behavior and perceptions, feelings 

and attitudes. 

The population of the study in the gentlemen workers manage public relations oil 

companies and public sectors, the researcher conducted a field study using a 

newspaper survey as a tool for data collection study was carried out on 50 companies 

from oil companies, public and private 20 companies public sector and 30 private 

sector company and the number of the sample ( 50) Single The field study concluded 

attention to the high level of public and private companies operating in the oil field of 

public relations activities. This is in line with the importance of these activities and 

the vital and dangerous roles played by and practiced public relations departments 

within the institutions and oil companies. 

Agreement public and private sectors together in the use of the name of public 

relations and not be replaced by any another name and do not integrate competencies 

career in public administrations إ limits too narrow it is found that a small number of 

companies under study linking the jurisdiction of the Public Relations and others in 

the name of administrative one. 

Private sector companies are the most dependent on the Internet in the field of 

business public relations compared to companies of the public sector and are 

consistent result with Masbguet referred to that employed in the private sector in the 

field of petroleum are the most interaction with the modern communication 

technology , compared to those in the field of public relations oil companies public. 

also consistent with the nature of each type of public or private companies and the 

nature of its staff. For the study, hypotheses proved the existence of a positive 

correlation with statistical significance between the bezel IT recruitment 

communication within the public relations departments of oil companies, and the level 

of communication activity of public relations. 
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 Affected by the imposition of health shows the relationship between the extent of IT 

recruitment communication within the public relations departments of oil companies, 

and activity level public relations communication by the extent of the interaction with 

technological techniques to the following variables: 

- Intensity of use of the Internet in the field of public relations work. 

- The extent of reliance on the Internet in the field of public relations work. 

- The educational level of workers in the public relations company. 

- Professional experience of workers in the public relations company. 

Keywords: Public Relations, Internet Use, Petroleum Sector.  

 

 مقدمة 

تزايد اهتمام المؤسسات المعاصرة بممارسة وظيفة العالقات العامة خالل السنوات األخيرة، ولم يعد من 

الممكن إغفال هذه الوظيفةة فةي الهيكةل اإلداري أليةة مؤسسةة رغةم اخةتالف درجةة االهتمةام بهةا، وإدرا  مفهوهةا 

 .(1) وأخرىالحقيقي بين مؤسسة وأخرى أو بين دولة 

وقةةد انعكةةس اإلدرا  المتزايةةد ألهميةةة العالقةةات العامةةة فةةي شةةكل اإلدارات المتخصصةةة فةةي الهيئةةات 

والمنظمات والتي تقوم بأداء مهام العالقات العامة، وأصةبحت العالقةات العامةة اليةوم تمةد يةد المسةاعدة للعديةد مةن 

بالغةةة للمؤسسةةات المعاصةةرة، فهةةي المؤسسةةات فةةي المجتمةةع المعاصةةر، حيةةث تمثةةل العالقةةات العامةةة اليةةوم أهميةةة 

تستهدف تحقيق التوافق والتكيف لتوفر للمؤسسات المعاصرة مناخ أكثر مالءمةة لتطورهةا تطةورال سةليمال ومسةتقرال 

 .(0) أفضلبينما يتوفر للجماهير المتعاملة معها حياة اجتماعية مشتركة 

تها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأثةرت فيهةا، وتُعد العالقات العامة إحدى المجاالت اإلدارية التي شمل      

العالقات العامةة تةأثيرال علةى األفةراد  إلى-الحديثةباعتبارها إحدى أكبر أشكال االتصال  –خدمة اإلنترنت  وإضافة

 والمنظمات،

                                                           

 .10(، ص0551، )القاهرة: عالم الكتب، 0طالعالقات العامة بين النظرية والتطبيق، ( علي عجوة، 1)

 .9(، ص0550، )القاهرة: دار اإليمان للطباعة، إدارة وتخطيط العالقات العامة( محمود يوسف، 0)
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ما جعلهةا فقد مكنت ممارسي العالقات العامة من تقوية العالقات واالتصاالت وتنمية صورة المنظمة وتعزيزها، م 

وسيلة يمكن من خاللها تحويةل األشةكال القديمةة ألسةاليب ممارسةة العالقةات العامةة إلةى أسةاليب جديةدة ومتطةورة 

 .(0) والخارجيتخدم المنظمة وجمهورها الداخلي 

لقد أسهم التطور التكنولوجي في وسائل االتصال في تطوير وظيفة العالقات العامة، وتميزت بالسةرعة، 

االنتشار، ومن أمثلة تطبيق خدمات العالقات العامة للتكنولوجيا ما نشهده اليةوم مةن اسةتخدام كبيةر للرسةائل وسعة 

اإللكترونية حول العالم بسرعة فائقة، وبروز قةدرة هائلةة للحواسةيب الشخصةية علةى خةزن وتشةغيل وإنتةا  ونقةل 

جيةا للعالقةات العامةة إمةداد المنظمةة بأسةماء المعلومات، ومن الخدمات المتخصصة التي يمكن أن توفرها التكنولو

الصةةحف والمجةةالت التةةي وردت بهةةا موضةةوعات عةةن المنظمةةة وطبيعةةة هةةذه الرسةةائل ومحتواهةةا، وقةةد تسةةتخدم 

 .(4)المنظمة اإلنترنت مثالل للبحث عن عمالء جدد لها، أو في الحصول على نتائج أبحاث خاصة بالرأي العام

لحدود تسمح بتبادل المعلومات واالتصال من خالل مجموعة من أجهزة فاإلنترنت وسيلة اتصال عابرة ل

الحاسب اآللي المتصلة ببعضها البعض. ويستخدم اإلنترنةت فئتةين أساسةيتين مةن الجمهةور، األولةى: جمهةور عةام 

يبحةةث عةةن المعلومةةات أو يرغةةب فةةي االتصةةال بةة خرين، أو يرغةةب فةةي التسةةلية، وجمهةةور متخصةةص يسةةتخدمها 

ف معينة مثل الشراء أو البحث العلمي. كما تستخدمها المنظمات الربحيةة وغيةر الربحيةة، والمنظمةات لتحقيق أهدا

 .(0) لألعمالالحكومية بهدف نشر معلومات عن أنشطتها وأداءها 

لقةةد فرضةةت تكنولوجيةةا االتصةةاالت والمعلومةةات الحديثةةة مجةةال جديةةد التصةةاالت المنظمةةة يظهةةر مةةدى 

 إدارة االتصاالت. فيهذا المجال وإثبات جدارتها  فيقادرة على التعامل  احتياجها إلى عالقات عامة

وبالنظر إلى قطاع هام وحيوي في دعم االقتصاد الوطني المصري، وهو قطاع البترول، نجد أن وزارة 

البترول تسعى الستكمال البناء المنظم للدخول إلى عصةر تكنولوجيةا المعلومةات، وتعتمةد علةى الرليةة التصةورية 

لومات الجديدة، مع البدء في إنشاء قاعةدة للهيكل التنظيمي المقترح لنظم المعلومات واالتصاالت المالئم لثورة المع

ةن مةن متابعةة يوميةة لةألداء  بيانات متقدمة تغطى أنشةطة اإلنتةا  والعمليةات للزيةت الخةام علةى مسةتوى مصةر تمكا

 .(6) واإلنتا مقارنة بالخطة، ووضع قياسات دقيقة لمؤشرات األداء 

                                                           

ن منظةور ( شريفة رحمة هللا سليمان، "دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكوميةة مة0)

، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، رسالة ماجستير غير منشورةالخدمة اإللكترونية: دراسة حالة على إمارة دبي"، 

 .09(، ص0556قسم العالقات العامة واإلعالن، 

، )القةاهرة: دار الفجةر للنشةر والتوزيةع، 1، طالوظيفةة اععالميةة لشةبكة اعنترنةت( عبد الملك ردمان الةدناني، 4)

 .111(، ص0550

(5) George E. Belch & Micheal A. Belch, Advertising and Promotion: An 

Integrated Marketing Communication, 6th. Ed., (USA: McGrow Hill, 2004), p. 

488. 

 .، قطاع البترول المصري0559، المجلد السادس واألربعون، العدد الثاني عشر، ديسمبر مجلة البترول( 6)
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عةن الخطةط واالسةتراتيجيات االتصةالية  وتحتا  هذه المهام الضرورية إلى التنشيط والتةرويج واإلعةالم 

لمخاطبة الجمهور المستهدف وإحاطته بكل مةا يةدور داخةل قطاعةات البتةرول، خاصةة بعةد أن أصةبحت العالقةات 

العامة ضرورة من ضرورات العصر الذي يتميز بالتغيرات السريعة واألحداث المتالحقة، وحتى ال تتر  األمور 

 المعقدة التي تحتا  إلى دراسة مستمرة وبحث دقيق.  للصدف في ظل المواقف االجتماعية

لذلك تلجأ المنظمات العامة والخاصة في قطاع البترول إلى القيام باألنشطة االتصالية من خالل وسةائلها 

 المتعددة مع االستعانة بالوسائل الجماهيرية لتكوين الصورة الذهنية الجيدة عن المؤسسة.

وقوف بدقةة علةى عناصةرها، تةم إجةراء دراسةة اسةتطالعية علةى عينةة مةن ولبلورة المشكلة البحثية، وال

، حيةةث اسةةتطاعت الباحثةةة الخةةرو  "جماعةةات النقةةام المر ةة ة"شةةركات البتةةرول مةةن خةةالل اسةةتخدام أسةةلوب 

 بمجموعة من المؤشرات البحثية لعل أهمها:

 شركات البترول المصرية.العالقات العامة كوظيفة اتصالية لها أهميتها ومكانتها ودورها البارز في  -

فةةي بعةةض الشةةركات مةةن العديةةد مةةن  تعةةانيبةةالرغم مةةن األهميةةة الكبيةةرة للعالقةةات العامةةة، إال أنهةةا مازالةةت  -

 المشكالت.

اتجهةةت بعةةض الشةةركات السةةتخدام التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي إدارات العالقةةات العامةةة لتطةةوير العمةةل داخةةل  -

نولوجيةةة الجديةدة ولةةم تسةةتخدمها إال بشةكل محةةدود، بةةالرغم مةةن المنشةأة، وشةةركات أخةةرى لةديها الوسةةائل التك

 حاجة العمل لها.

بعةةض الشةةركات ال يوجةةد لةةديها برنةةامج لقيةةاس درجةةة كفةةاءة العةةاملين، ومعرفةةة إمكانيةةات كةةل فةةرد لتوظيفهةةا  -

 التوظيف الصحيح.

 ارات الشركة.بعض الشركات لديها مواقع على اإلنترنت ولكن الموقع ال يتوفر به معلومات عن كل إد -

بعض الشركات ما زالت ال تستخدم اإلنترنت في المراسالت مع الشةركات األخةرى، وتعتمةد علةى المقةابالت  -

 الشخصية أو الفاكس.

 يوجد إدارة مركزية لإلعالم في وزارة البترول هي المتحدث الرسمي للوزارة. -

ن خةالل اإلدارة المركزيةة للعالقةات يتم التنسيق بين شركات البترول للمشاركة في المعارض والمؤتمرات مة -

 الحكومية لمكتب الوزير في وزارة البترول.

 ضعف مشاركة العاملين في إدارات العالقات العامة في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة. -

المشةكلة  تبلةورهوبناء علةى تلةك المؤشةرات التةي استخلصةتها الباحثةة مةن الدراسةة االسةتطالعية، أمكةن 

 سة. البحثية للدرا
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 مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة فةي رصةد اسةتخدام ممارسةي العالقةات العامةة بشةركات قطةاع البتةرول المصةري 

العةةام والخةةاص للوسةةائل التكنولوجيةةة الحديثةةة واإلشةةباعات المتحققةةة مةةن هةةذا االسةةتخدام، ومعرفةةة مهةةام إدارات 

،  والسعى إلى معرفةة شةكل العالقةة العالقات العامة بشركات قطاع البترول وكيفية تعاملها مع التكنولوجيا الحديثة

البيئةة  فيالعالقات العامة والجمهور المحيط بهم متمثلة  فيأحدثتها الوسائل التكنولوجية الحديثة بين العاملين  التي

الداخليةةة والخارجيةةة، وكيةةف تطةةورت أسةةاليب التخطةةيط فةةي العالقةةات العامةةة، وكيفيةةة االسةةتفادة مةةن تكنولوجيةةا 

تطوير العمل فةي قطةاع البتةرول لتحقيةق أهةداف تنمويةة مةن شةأنها اإلسةهام فةي تقةدم ورخةاء  االتصال الحديثة في

 الدولة ككل.

 أهمية الدراسة

 يُعد قطاع البترول من القطاعات الهامة بالنسبة لالقتصاد المصري. -

 البترول المصري.هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت الواقع التطبيقي لتكنولوجيا االتصال بقطاع  -

أهمية دراسة تكنولوجيا االتصال لما لها من آثار على طبيعة أداء العاملين في مختلف القطاعات بصفة عامةة  -

 وقطاع البترول بصفة خاصة.

 أهداف الدراسة

 رصد مدى اهتمام الدولة بقطاع البترول كقطاع داعم لالقتصاد المصرى. -

 واالتصالية لوظيفة العالقات العامة.التعرف على الجوانب اإلدارية والتنظيمية  -

 يستخدمها جهاز العالقات العامة بشركات البترول العامة والخاصة لالتصال بالجماهير. التيتحديد الوسائل  -

 ظل ثورة التكنولوجيا. فيالعالقات العامة  فيالتعرف على الوظائف المستحدثة  -

 إدارات العالقات العامة. تتعرض لها التيالتعرف على أساليب الممارسة والمشكالت  -

 معرفة أهمية التكنولوجيا في إدارات العالقات العامة ومدى استخدامها بقطاع البترول. -

 معرفة تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على ممارسي مهنة العالقات العامة بقطاع البترول. -

 التقليدية بقطاع البترول.التعرف على أسباب االعتماد على التكنولوجيا الحديثة مقارنة بالوسائل  -

 قطاع البترول. فيمجال العالقات العامة  فياستخدام اإلنترنت  فيالتعرف على العوامل المؤثرة  -

 معرفة المزايا واإلمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجال العالقات العامة بقطاع البترول. -

تواجةةة ممارسةةى مهنةةة العالقةةات العامةةة أثنةةاء التعامةةل مةةع وسةةائل التكنولوجيةةا  التةةيالتعةةرف علةةى المشةةكالت  -

 قطاع البترول. فيالحديثة 
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 الدراسات السابقة 

 تنقسم الدراسات السابقة إلى محورين هما:

 األول: دراسات تناولت االستخدامات المختلفة لتكنولوجيا االتصال واإلشباعات المتحققة منها.

القطاعةات  العامةة بةبعضالثاني: دراسات تناولت تأثير استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال فةي ممارسةة العالقةات 

 المختلفة.

 تناولت االستخدامات المختلفة لتكنولوجيا االتصال واعشباعات المتحققة منها. التيالمحور األول: الدراسات 

، بعنةةوا : بعنةةوا  اسةةتخدام الشةةباا لشةةبكة اعنترنةةت وعالقتهةةا (1) (2112دراسةةة: والء ابةةراهيم ) -1

 بمستوى تقدير الذات لديهم.

التعرف على مدى استخدام الشباب المصري لشبكة اإلنترنت ومدى تأثير ذلك  فيتتحدد مشكلة الدراسة 

تحديةد مجةاالت اسةتخدام الشةباب عينةة الدراسةة لشةبكة اإلنترنةت، وأهةم المواقةع و .على مستوى تقدير الذات لديهم

دمين لإلنترنةت، لدى الشةباب أفةراد العينةة المسةتخ الذاتاإللكترونية التي يستخدمونها، كذلك معرفة مستوى تقدير 

وتحديد العالقة بين كل من )كثافة استخدام اإلنترنت ودوافع االستخدام ومجةاالت االسةتخدام والمواقةع اإللكترونيةة 

 .وإشباعات استخدام اإلنترنت( ومستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة

 ومن أهم نتائج الدراسة:

، %1037االسةتخدام المتوسةط لإلنترنةت بنسةبة توصلت الدراسة إلةى تركةز أغلةب أفةراد العينةة فةي فئةة  -

 .%1131، وأخيرال فئة منخفض االستخدام بنسبة %1430يليها فئة االستخدام الكثيف بنسبة 

التواصل مع األهل واألصدقاء عن طريق المواقةع  فيتمثلت أهم مجاالت استخدام أفراد العينة لإلنترنت  -

، يليهةا تحميةل %7130، يليها البريد اإللكترونةي بنسةبة %7137تويتر( بنسبة  -االجتماعية )الفيس بو  

 .%1530، ثم استخدام محر  البحث بنسبة %1437الدروس والبرامج بنسبة 

، يليهةا مةن يتمتةع %60تبين أن أغلب عينة الدراسة تقع في مستوى تقدير الذات المتوسط، وذلك بنسةبة   -

ه مستوى مةنخفض مةن تقةدير الةذات فةال تتعةدى ، أما من لدي%04بمستوى مرتفع من تقدير الذات بنسبة 

 .%1نسبتهم 

توصةةلت النتةةائج فيمةةا يتعلةةق بالعالقةةة االفتراضةةية بةةين كثافةةة اسةةتخدام الشةةباب لإلنترنةةت ومسةةتوى تقةةدير  -

الذات لديهم، إلى عدم صةحة الفةرض األول، فةال توجةد عالقةة بةين زيةادة أو نقصةان المةدة التةي يقضةيها 

توى تقدير الذات لديهم، فهنا  كثيةر مةن العوامةل التةي تةؤثر فةي تقةدير الةذات الشباب أمام اإلنترنت ومس

 ليس من بينها كثافة االستخدام.

                                                           

رسالة ماجسةتير غيةر ( والء ابراهيم، "استخدام الشباب لشبكة اإلنترنت وعالقتها بمستوى تقدير الذات لديهم"، 1)

 (.0510: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، ، )جامعة المنصورةمنشورة
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، بعنةةوا : العالقةةة بةةين اسةةتخدام الشةةباا المصةةري لمواقةة  (7) (2111دراسةةة: عمةةرو محمةةد أسةةعد ) -2 

 الشبكات االجتماعية وقيمهم المجتمعية. 

هدفت هةذه الدراسةة إلةى الكشةف عةن طبيعةة العالقةة بةين اسةتخدام طةالب الجامعةات المصةرية لمةوقعي 

"يوتيوب" و"فيس بو " وقيمهم المجتمعية، واشتملت عينة الدراسة التحليليةة علةى مقةاطع الفيةديو األكثةر مشةاهدة 

لطةةالب الجامعةةات  Profileصةةفحة شخصةةية  050مةةن الشةةباب المصةةري فةةي موقةةع "يوتيةةوب"، كمةةا تةةم تحليةةل 

المصرية في موقع "فيس بو ". اعتمدت الدراسة على منهج المسح، وأجرى الباحث دراسته الميدانية علةى عينةة 

 طالب.  455قوامها عمدية من مستخدمي موقعي "يوتيوب" و"فيس بو " من طالب أربع جامعات مصرية 

"يوتيوب" هي من أكثةر مقةاطع الفيةديو التةي أظهرت نتائج الدراسة أن مقاطع الفيديو الترفيهية في موقع  -

 يستخدمها الشباب في مصر.

احتلت مجموعات النقاش الترفيهية مقدمة مجموعات النقاش التةي انضةم إليهةا طةالب الجامعةة فةي موقةع  -

 "فيس بو "، يليها مجموعات النقاش الدينية. 

رهم فةي العديةد مةن القضةايا النقةاش السياسةية متنفسةا للطةالب للتعبيةر عةن وجهةات نظة مجموعةاتمثلت  -

 السياسية بحرية كبيرة.

وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائيا بةةين اسةةتخدام طةةالب الجامعةةة لمةةوقعي "يوتيةةوب" و"فةةيس بةةو "  -

 وقيمهم المجتمعية.

، بعنةوا : اسةتخدام  ةالا الجامعةات المصةرية لمواقة  الشةبكات (9) (2111دراسة: آمةال  مةال  ة  ) -3

 برأس المال االجتماعي بالتطبيق على موق  فيس بوك.االجتماعية وعالقت  

دراسة العالقة بين استخدام الشباب الجامعي المصةري لموقةع الفةيس بةو  ورأس استهدفت هذه الدراسة 

المال االجتماعي الذي يحوزه الشباب مةن خةالل الموقةع بمةا يتضةمنه مةن أنةواع مختلفةة مةن العالقةات االجتماعيةة 

لروابط القوية الثابتة مع أفةراد األسةرة واألصةدقاء المقةربين، الحفةاظ علةى اسةتمرار العالقةات )العالقات العابرة، ا

القديمة مع األصدقاء القدامى(، فضال عةن دراسةة العالقةة بةين اسةتخدام الشةباب الجةامعي المصةري لموقةع الفةيس 

 بو  ومتغيرات تقدير الذات لدى الفرد،

                                                           

العالقة بةين اسةتخدام الشةباب المصةري لمواقةع الشةبكات االجتماعيةة وقةيمهم المجتمعيةة: عمرو محمد أسعد، " )7(

)جامعة القةاهرة: كليةة اإلعةالم، قسةم رسالة د توراه غير منشورة، "يوتيوب" و"فيس بو "، دراسة علي موقعي 

 (.0511اإلذاعة والتليفزيون، 

قةةع الشةةبكات االجتماعيةةة وعالقتةةه بةةرأس المةةال "اسةةتخدام طةةالب الجامعةةات المصةةرية لموا آمةةال كمةةال طةةه، )9(

كليةة اإلعةالم، جامعةة القةاهرة، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، "، االجتماعي بالتطبيق على موقع فيس بو 

 . 141-150، ص0511ديسمبر  -المجلد العاشر، العدد الرابع، يوليو
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. أجريت الدراسة علةى عينةة متاحةة مةن مسةتخدمي الفةيس بةو  مةن طةالل والرضا عن الحياة، والثقة االجتماعية  

 عاما. 04-17مفردة من سن  055الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بلغت 

 و ا  من أهم نتائجها:

مةةن أفةةراد العينةةة الموقةةع بكثافةةة يوميةةال ألكثةةر مةةن  %47، ويسةةتخدمه %1034يةدخل علةةى الموقةةع يوميةةا  -

 ساعتين.

االتصةةال باألصةدقاء فةةي مقدمةةة دوافةةع عينةة الدراسةةة السةةتخدام موقةةع الفةيس بةةو ، يليةةه دافةةع جةاء دافةةع  -

 االشترا  في مجموعات مختلفة عبر الموقع، ثم مشاهدة الصور على الصفحات الشخصية لألصدقاء.

أظهةةرت الدراسةةة وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة إيجابيةةة بةةين كثافةةة اسةةتخدام موقةةع الفةةيس بةةو  ورأس المةةال  -

 تماعي الذي يتشكل لدى الطالب عينة البحث عبر هذا الموقع.االج

أظهةةةرت الدراسةةةة وجةةةود عالقةةةة ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين كثافةةةة اسةةةتخدام موقةةةع الفةةةيس بةةةو  والثقةةةة  -

 االجتماعية.

للمواقةة  االاباريةةة  المصةةرياسةةتخدامات الشةةباا ، بعنةةوا  (11) (2112دراسةةة: هبةة  ربيةة  رجةة  ) -4

 العربية على شبكة اعنترنت.

اإلخباريةةةة العربيةةةة  للمواقةةةع المصةةةريهةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى رصةةةد وتحليةةةل أنمةةةاط تعةةةرض الشةةةباب 

واستخداماته لها واإلشباعات التي تتحقق من خالل تعرضهم للمواقع اإللكترونية اإلخبارية العربية، ورصةد تةأثير 

علةى أنمةاط التعةرض، ودوافةع االسةتخدامات والتفصةيالت لمسةتخدمي المواقةع اإللكترونيةة  الديموغرافيةةالعوامل 

اإلخباريةةة العربيةةة مةةن الشةةباب واإلشةةباعات المتحققةةة. أجريةةت الدراسةةة علةةى عينةةة متاحةةة مةةن الشةةباب المصةةري 

نترنةةت سةةواء عامةةا، كمةةا تمةت دراسةةة للمواقةةع اإلخباريةة العربيةةة علةةى شةبكة اإل 00-17مفةةردة مةن  055قوامهةا 

 الفورية أو التي لها طبعة ورقية.

 ومن أهم نتائج الدراسة:

 من الشباب عينة الدراسة يستخدمون المواقع االخبارية بكثافة. %69،7أن  -

يةةةود مسةةةتخدم المواقةةةع اإلخباريةةةة تحقيقهةةةا  التةةةيوجةةةدت الدراسةةةة عالقةةةة ارتبةةةاط إيجابيةةةة بةةةين الفوائةةةد  -

 ام.واإلشباعات المتوقعة من ذلك االستخد

الةةذكور أكثةةر اسةةتخداما للمواقةةع اإلخباريةةة مةةن اإلنةةاث، وأن نسةةبة اإلقبةةال علةةى اإلنترنةةت لكةةال الجنسةةين  -

 ترتفع بارتفاع مستوى الدخل الشهري بالنسبة للعائلة.

                                                           

للمواقةع اإلخباريةة علةى شةبكة اإلنترنةت: دراسةة مسةحية"،  المصةري( هبة ربيع رجب، "استخدامات الشباب 15)

 (.0559، )جامعة عين شمس: كلية اآلداب، قسم علوم االتصال واإلعالم، رسالة ماجستير غير منشورة
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جاءت الدوافع النفعية في المرتبة األولى الستخدام الشباب للمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت، حيث حةدد  

هةةذه الةةدوافع فةي: "زيةةادة الثقافةةة الشخصةةية"، "الوصةول إلةةى األخبةةار غيةر المتاحةةة فةةي الوسةةائل  المبحوثةون

التقليدية"، "التعرف على أحدث تطورات األخبار"، "التحكم في مسةتوى المعلومةات التةي يحصةلون عليهةا"، 

 والتعارف"."التفاعلية من خالل فرصة إبداء الرأي"، "التسلية"، "قضاء وقت الفراغ"، "الصداقات 

التعةةرل للصةةحافة المطبوعةةة واعنترنةةت  بعنةةوا : عالقةةة، (11) (2112دراسةةة: محمةةد ربةةا حبيةة  ) -0

 .المصريبمستوى المعرفة السياسية للشباا 

اسةةتهدفت الدراسةةة التعةةرف علةةى عالقةةة التعةةرض للصةةحافة المطبوعةةة واإلنترنةةت بمسةةتوى المعرفةةة 

مفردة مةن الشةباب الجةامعى  401، وذلك من خالل إجراء دراسة على عينة مكونة من المصريالسياسية للشباب 

 باستخدام االستبيان لجمع البيانات. 

 ومن أهم نتائج الدراسة:

جاء دافع الحصول على المعلومات عن القضايا واألحداث الجارية في مقدمة دوافع تعرض أفراد العينةة  -

مقدمةة المواقةع  فةي. وجةاءت المواقةع الترفيهيةة %00،0، يليه دافع التسلية بنسةبة %06لإلنترنت بنسبة 

 .%40،0ربية بنسبة ، يليها المواقع اإلخبارية الع%47،6يحرص المبحوثون على متابعتها بنسبة  التي

يستخدم شباب األقاليم اإلنترنت بمعدالت أقل من شباب القاهرة العتبارات الدخل والمسةتوى االقتصةادي  -

 واالجتماعي.

تشةةكيت العالقةةات  فةةي، بعنةةوا : دور وسةةائت االتصةةال الحديثةةة (12) (2112) سةةاميدراسةةة: عليةةاء  -6

 االجتماعية للشباا الجامعي.

تشةكيل العالقةات االجتماعيةة للشةباب  فةيتسعى الدراسة إلى التعرف على دور وسائل االتصال الحديثةة 

 الجامعي من خالل المقارنة بين مستخدمي وسائل االتصال التقليدية واإلنترنت.

 ومن أهم نتائج الدراسة: 

لإلنترنةت وإشةباعاتها  الجةامعيتؤثر على استخدامات الشةباب  المصريأثبتت الدراسة أن ثقافة المجتمع  -

 وتأثيراتها االجتماعية خاصة فيما يتعلق بطبيعة نظرة المجتمع لإلناث والذكور والعالقة بينهم.

                                                           

( محمةةد رضةةا حبيةةب، "عالقةةة التعةةرض للصةةحافة المطبوعةةة واإلنترنةةت بمسةةتوى المعرفةةة السياسةةية للشةةباب 11)

)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصةحافة،  رسالة ماجستير غير منشورة،يدانية، المصرى: دراسة تحليلية وم

0551.) 

( علياء سامي، "دور وسائل االتصال الحديثة فى تشكيل العالقات االجتماعية للشباب الجامعى: دراسة مقارنةة 10)

)جامعةةة القةةاهرة، كليةةة  ة،رسةةالة د تةةوراه غيةةر منشةةوربةةين مسةةتخدمي وسةةائل االتصةةال التقليديةةة واإلنترنةةت"، 

 (.0551اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 
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للمبحةوثين ومعةةدل  واالجتمةاعي االقتصةاديلةم تجةد الدراسةة فروقةا ذات داللةة إحصةةائية بةين المسةتوى   - 

 رنت من اإلناث.استخدامهم لإلنترنت، وأن الذكور أكثر استخداما لإلنت

 ثم دافع التسلية. دافع التواصل مع االخرين، يليهالمرتبة األولى،  في معلوماتجاء الحصول على  -

معةدالت اسةتخدام اعنترنةت  فةي، بعنوا : المتغيةرات المةؤةرة (13) (2116دراسة: جمال عبد العظيم ) -2

 مملكة البحرين. في

إطةةار نظريةةة  فةةيتهةةدف هةةذه الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى العوامةةل المةةؤثرة علةةى اسةةتخدام اإلنترنةةت 

االستخدامات واإلشباعات، وهي من الدراسات المهتمة بالعالقات السببية، واعتمدت علةى مةنهج المسةح لعينةة مةن 

 مفردة من مستخدمي اإلنترنت بمحافظات البحرين الخمس مستخدمة استبيان لجمع البيانات.  455

 ومن أهم نتائج الدراسة:

 إلنترنت ومعدالت استخدام المبحوثين لها.وجود عالقة ارتباط بين درجة مصداقية ا  -

تحققهةا لهةم،  التةيعدم وجود داللةة إحصةائية بةين دوافةع اسةتخدام المبحةوثين لإلنترنةت ودرجةة اإلشةباع  -

 وبين معدالت استخدامهم لها.

 

 العامة العالقات ممارسة في االتصال تكنولوجيا وسائت استخدام تأةير تناولت دراسات: الثاني المحور

 .مختلفة بقطاعات

تكنولوجيةةةةا االتصةةةةال الحديثةةةةة علةةةةى  تةةةةأةير، بعنةةةةوا : (14) (2112دراسةةةةة: سةةةةلما  فيحةةةةا  فيصةةةةت ) -1

 المؤسسات السعودية. فياالستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة 

المملكةة  فةيالعالقةات العامةة  فةيتهدف الدراسة إلةى تحديةد أهةم التقنيةات االتصةالية الجديةدة المسةتخدمة 

المحلةى  اإلعالمةيالسعودية وطبيعة استخداماتها والتعرف على انعكاسات التقنيات االتصالية الجديةدة علةى الةدور 

المملكة السةعودية. دراسةة وصةفية تعتمةد علةى مةنهج المسةح مجتمةع الدراسةة  فيلوسائل للعالقات العامة  والدولي

السةعودية  فةيالمؤسسات االنتاجيةة والخدميةة العاملةة  فياقسام العالقات العامة  فيمفردة  055القائمين باالتصال 

المجةاالت االنتاجيةة  فةيتعمةل  التيومجتمع الدراسة التحليلية ويشمل مواقع اإلنترنت الخاصة بكل من المؤسسات 

 مؤسسة. أدوات جمع البيانات صحيفة استقصاء. 700والخدمية وعددها 

                                                           

مملكة البحرين: دراسة ميدانية فةي  فيمعدالت استخدام اإلنترنت  في( جمال عبد العظيم، "المتغيرات المؤثرة 10)

القةاهرة، العةدد  ، كليةة اإلعةالم، جامعةةالمجلةة المصةرية لبحةوث اععةالمإطار نموذ  االستخدامات واإلشباعات، 

 .61، ص0556 مارس-ينايرالسادس والعشرون، 

( سلمان فيحان بن لبدة، "تأثير استخدام تكنولوجيةا االتصةال الحديثةة علةى االسةتراتيجيات االتصةالية للعالقةات 14)

يةة جامعةة القةاهرة: كلرسةالة د تةوراه غيةر منشةورة، )العامة فى المؤسسات السعودية: دراسة ميدانية وتحليلية"، 

  (.0510اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 
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 ة: ومن أهم نتائج الدراس 

اتصاالتها مع الجماهير ووسةائل  فيأكدت نتائج الدراسة على اعتماد المؤسسات السعودية محل الدراسة  -

اسةةتخدام التقنيةةات االتصةةالية الحديثةةة وان كةةان  مةةع محدوديةةة التقليديةةةاإلعةةالم علةةى الوسةةائل اإلعالميةةة 

 أكثر استخداما لها. الخدميالقطاع 

معظةم متغيةرات  فةي والخةدمي اإلنتةاجيد اختالف بين القطاعين كما أكدت الدراسة بشكل عام على وجو -

 .الخدميالدراسة لصالح القطاع 

السةةوق والرليةةة  فةةيتهةةتم المواقةةع اإللكترونيةةة للمنظمةةات بتقةةديم معلومةةات عةةن مجةةال عمةةل المنظمةةة وتاريخهةةا 

 السوق. فيتحكم سياسات عملها بما يحقق تكوين صورة ذهنية جيدة عنها تدعم سمعتها  التيوالمهمة 

، حةةول: استكشةةاف مفهةةوم الحةةوار فةةي ممارسةةة Theunissen & Noordin (2012) (15)دراسةةة:  -2

 العالقات العامة.

اسةةةةتهدفت الدراسةةةةة استكشةةةةاف مفهةةةةوم الحةةةةوار فةةةةي ممارسةةةةة العالقةةةةات العامةةةةة وأثةةةةر الحةةةةوار فةةةةي 

تصةةةال المتماثةةةل فةةةي اتجةةةاهين. وقةةةد اعتمةةةدت الدراسةةةة علةةةى مةةةنهج المسةةةح لعينةةةة مةةةن المنظمةةةات تحقيةةةق اال

 الربحية.

 و ا  من أهم نتائجها:

توصةةلت الدراسةةة إلةةى أن االتصةةال التفةةاعلي أدى إلةةى زيةةادة فاعليةةة االتصةةال الحةةواري فةةي ممارسةةة  -

 العالقات العامة الحوارية وهو ما يطلق عليه نظرية االتصال الحواري في العالقات العامة. 

ئ كما توصةلت الدراسةة إلةى أن الحةوار هةو عمليةة التواصةل المسةتمر فةي العالقةات العامةة ويةدعم مبةاد -

 االتصال في االتجاهين ويتمثل ذلك في قدرات البريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت. 

حةةول: "الكيفيةةة التةةي يةةتم فيهةةا الةةدمج بةةين  ، AlPiet Verhoevena, et.  (2012) (16)دراسةةة:  -3

 الوسائت الرقمية ووسائت اععالم االجتماعية وأةر ذلك على ممارسة العالقات العامة".

اسةةةتهدفت الدراسةةةة رصةةةد الكيفيةةةة التةةةي يةةةتم فيهةةةا الةةةدمج بةةةين الوسةةةائل الرقميةةةة ووسةةةائل اإلعةةةالم 

، وأثةةةر ذلةةةك الةةةدمج علةةةى ممارسةةةة العالقةةةات العامةةةة. واعتمةةةدت الدراسةةةة علةةةى Social Mediaاالجتماعيةةةة 

 جامعةةةة باسةةةتخدام صةةةحيفة استقصةةةاء عبةةةر شةةةبكة 0540مةةةنهج المسةةةح لعةةةدد مةةةن الجامعةةةات األوروبيةةةة بلغةةةت 

 اإلنترنت.

                                                           

(15) Petra Theunissen, Wan Norbani Wan Noordin, "Revisiting the Concept 

"dialogue" in Public Relations", Public Relations Review, Vol. 38, 2012, pp. 5-13.  

(16) Piet Verhoevena, et. al, "How European PR practitioners handle digital and Social 

Media", Public Relations Review, Vol. 38, 2012, pp. 162-164.  

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  377 

ISSN: 2706-6495 

 و ا  من أهم نتائجها: 

وظيفة وسائل اإلعالم االجتماعية ال تقتصر على المةزيج الترويجةي للمنظمةة ولكةن البحةث فةي اسةتخدام  -

وإدارة وسةةائل اإلعةةالم االجتماعيةةة مةةن خةةالل ممارسةةي العالقةةات العامةةة وأن مةةن أهةةم وسةةائل اإلعةةالم 

 ة، والمدونات، إضافة إلى العوالم االفتراضية. االجتماعية البريد اإللكتروني، والشبكات الداخلي

، حةةول: "توظيةةو أدوات اععةةالم االجتمةةاعي لخدمةةة Alikilic & Atabek (2012) (12)دراسةةة:  -4

 ممارسي العالقات العامة".

 Socialاسةةةتهدفت هةةةذه الدراسةةةة رصةةةد وتحليةةةل عمليةةةة توظيةةةف وسةةةائل التواصةةةل االجتمةةةاعي 

Media  .لخدمةةةةة ممارسةةةةي العالقةةةةات العامةةةةة سةةةةواء علةةةةى المسةةةةتوى الةةةةداخلي أم علةةةةى المسةةةةتوى الخةةةةارجي

مةةةةن أعضةةةةاء  106واعتمةةةةدت الدراسةةةةة علةةةةى مةةةةنهج المسةةةةح لعينةةةةة مةةةةن ممارسةةةةي العالقةةةةات العامةةةةة قوامهةةةةا 

 جمعية العالقات العامة التركية باستخدام صحيفة االستقصاء.

 و ا  من أهم نتائجها:

عالقات العامة التركية للمهنيين تقدر بدرجة عالية أهميةة وسةائل اإلعةالم االجتماعيةة كشف الدراسة أن ال -

في ممارسة العالقات العامة ووضعتها في الترتيب األول، يليها البريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونيةة، 

 وجاء الهاتف المحمول على الترتيب الثالث. 

"الجهةود التةي تقةوم بهةا العالقةات العامةة عبةر اعنترنةت ، حةول: Jungmi Jun (2011) (18)دراسةة:  -5

 لبناء وصيانة العالقات م  أصحاا المصلحة".

استهدفت الدراسة وصف وتحليل الجهود والنشاطات التي يقوم بها العاملون في إدارات العالقات العامةة 

هور الخارجي للمنظمة. حيث تةم من أجل بناء صورة جيدة لمنظامتهم تساعد على إقامة وصيانة العالقات مع الجم

 شركة. 65تحليل محتوى مواقع 

 و ا  من أهم نتائجها:

أكدت الدراسة أن المواقع اإللكترونية للمنظمةات تقةوم بةدور أساسةي فةي التواصةل مةع العمةالء أصةحاب  -

 المصلحة الرئيسيين.

                                                           

(17) Ozlem Alikilic & Umit Atabek, "Social Media adaption among Turkish Public 

Relations Professionals: A Survey of Practitioners", Public Relations Review, Vol. 

38, 2012, pp. 56-63.  

(18) Jungmi Jun, "How Climate Change Organization Utilize Websites for Public 

Relations", Public Relations Review, Vol. 37, 2011, pp. 245-249.  
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تصةةال التفةاعلي مةةع كمةا أشةارت الدراسةةة إلةى أنةةه يمكةن لشةبكة اإلنترنةةت أن تةوفر فوائةةد مثةل وظيفةة اال - 

 الجماهير، وجمع األموال والمتطوعين. 

، حةول: "واقة  اسةتخدام ممارسةي العالقةات العامةة Lindley Curtis, et. al (2010)(12)دراسةة:  -6

 للتكنولوجيا الحديثة".

اسةةتهدفت هةةذه الدراسةةة رصةةد واقةةع اسةةتخدام ممارسةةي العالقةةات العامةةة فةةي عةةدد مةةن المؤسسةةات غيةةر 

من ممارسي العالقات  459اعتمدت الدراسة على منهج المسح، وأجريت الدراسة على عينة قوامها الربحية. وقد 

 العامة، حيث تم جمع البيانات عن طريق صحيفة استقصاء عبر اإلنترنت.

 و ا  من أهم نتائجها:

 من ممارسي العالقات العامة في المؤسسات عينة الدراسة يستخدمون %9137توصلت الدراسة إلى أن  -

يستخدمون الفيديو، في  %0131يستخدمون الشبكات االجتماعية، وأن  %0430البريد اإللكتروني، وأن 

 المدونات وأشكال أخرى من وسائل اإلعالم االجتماعية.  %4734حين يستخدم 

 ، بعنوا : أةر استخدام اعنترنت على ممارسة العالقات العامة.(21) (2111دراسة: حاتم محمد عا و ) -2

الدراسة معرفة أثر استخدام اإلنترنت على أخالقيات ممارسة العالقات العامةة كهةدف رئيسةي.  استهدفت

حيث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة عمديةة مةن المؤسسةات الحكوميةة والخاصةة والدوليةة العاملةة فةي مصةر، 

لتحريةةر، والنشةةر، مفةةردة مةةن ممارسةةي العالقةةات العامةةة، واإلعةةالم، وا 055والتةةي مةةن خاللهةةا تةةم مسةةح عةةدد 

والدعاية، بالمؤسسات عينة الدراسةة بكةل مةن )وزارة الصةحة، وزارة البيئةة، الهيئةة العامةة لالسةتعالمات، مكتةب 

منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الشركة المصرية لالتصاالت، شركة موبينيل، شركة فودافون، شركة اتصةاالت 

سةمية للمؤسسةات عينةة الدراسةة علةى اإلنترنةت، لدراسةة وتحليةل مصر(، وتم اختيار عينة عمدية مةن المواقةع الر

مضةةمون رسةةائلها اإلعالميةةة الموجهةةة للجمهةةور، بهةةدف تحديةةد مةةدى التةةزام القةةائم باالتصةةال بأخالقيةةات ممارسةةة 

 المهنة. استخدمت الدراسة أدوات: االستبيان، وتحليل المضمون، والمقابالت المتعمقة كأدوات للدراسة.

 ئج الدراسة:ومن أهم نتا

 من أفراد العينة أن أخالقيات ممارسة العالقات العامة تأثرت إيجابال باستخدام اإلنترنت. %90يرى  -

وعن المظاهر السلبية الستخدام اإلنترنت على أخالقيات ممارسة العالقات العامة، جاء االنفةراد بعةرض  -

 ، %030وجهة نظر المؤسسة دون أخذ رأي الجمهور في االعتبار بموافقة 

                                                           

(19) Lindley Curtis, et. al, "Adaption of Social Media for Public Relations by 

Nonprofit Organizations", Public Relations Review, Vol. 36, 2010, pp. 90-92.  

رسةالة ماجسةتير ة العالقات العامةة: دراسةة تطبيقيةة، ( حاتم محمد عاطف، أثر استخدام اإلنترنت على ممارس05)

 (.0515)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، غير منشورة، 
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من المؤيدين للتأثير السلبي لإلنترنت علةى أن الممارسةين يتحيةزون مةع المؤسسةة ضةد الجمهةور  %4ووافق  

 ور المدافع عن نشاطها بغض النظر عن التأثير السلبي له على المجتمع.وتبني د

لم يتضح للدراسة من تحليل المواقع عينة الدراسة وجود روابط عن أخالقيةات الممارسةة المهنيةة، حيةث  -

 اقتصر مفهوم أخالقيات الممارسة المهنية على ذكر قوانين استخدام الموقع ومسئولية االستخدام.

 الة إحصائيال بين نوع التعليم لممارس العالقات العامة والتزامه بأخالقيات المهنة.وجود عالقة د -

 أوج  االستفادة من الدراسات السابقة

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة المشكلة البحثية. -

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة أهداف وتسالالت وفروض الدراسة. -

استفادت الباحثة من نتائج الدراسات السابقة في معرفة ما يمكن أن تضةيفه الدراسةة الراهنةة مةن جديةد مةن خةالل  -

 مالحظة الجوانب التي لم تغطها الدراسات السابقة، ويمكن أن تغطها الدراسة الراهنة.

 

 تساؤالت الدراسة

 بتكنولوجيا االتصال الحديثة؟ما مدى استعانة إدارات العالقات العامة بقطاع البترول 

 ما أهمية التكنولوجيا الحديثة لألقسام المختلفة من وجهة نظر مسئول العالقات العامة؟  -1

 ما أهم انعكاسات تكنولوجيا االتصال على ممارسي العالقات العامة ؟ -0

 العالقات العامة لوسائل التكنولوجيا الحديثة للقيام بمهام العمل بقطاع البترول؟ فيما مدى استخدام العاملين  -0

مةةا هةةى الوسةةائل الجديةةدة التةةي مةةن الممكةةن أن تسةةتخدمها العالقةةات العامةةة فةةي عملهةةا لتطةةوير العمةةل بقطةةاع  -4

 البترول؟

 العالقات العامة؟ ما النتائج التي تعود على قطاع البترول من استخدام التكنولوجيا الحديثة بإدارات -0

 هل يتم تدريب األفراد وإعدادهم وتأهيلهم الستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة؟ -6

 هل يتم االستعانة بالمتخصصين والخبراء في تدريب العاملين على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ؟ -1

املين داخةل الشةركة والشةركات ماأهم وسائل االتصةال التةي تسةتخدمها العالقةات العامةة حاليةا لالتصةال بالعة -7

 األخرى؟

 ما المعوقات التي تواجه ممارسي العالقات العامة بقطاع البترول؟ -9

 

 فرول الدراسة 

توجةةد عالقةة ارتباطيةةة ذات داللةة إحصةةائية بةةين مةدي توظيةةف تكنولوجيةا االتصةةال داخةةل إدارات الفةرل األول: 

 االتصالي للعالقات العامة بهاالعالقات العامة بشركات البترول، ومستوي النشاط 
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تتةةأثر العالقةةة بةةين مةةدي توظيةةف تكنولوجيةةا االتصةةال داخةةل إدارات العالقةةات العامةةة بشةةركات الفةةرل الثةةاني:  

البتةةرول، ومسةةتوي النشةةاط االتصةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةاو مةةدي التفاعةةل مةةع التقنيةةات التكنولوجيةةة بةةالمتغيرات 

 التالية: 

 في مجال عمل العالقات العامة. كثافة استخدام اإلنترنت -

 مدى االعتماد علي اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 المستوى التعليمي للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 الخبرة المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 سن العاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 

 

 اع ار النظري: 

 نظرية االستخدامات واعشباعات  .1

تناولةت جمهةور الوسةيلة اإلعالميةة وهةذه  التةيتُعد نظرية االستخدامات واإلشباعات من أهةم النظريةات 

تعاملةت مةع جمهةور  التةيبحةوث االتصةال حيةث انهةا أولةى النظريةات  فةيحدوث تطور هائل  فيالنظرية تسببت 

تعاملةه مةع الرسةاله اإلعالميةة وهةذا علةى عكةس النظريةات  فةي الوسيلة اإلعالمية على أنه جمهور ايجةابى ونشةط

نظرت إلى جمهور الوسيلة اإلعالمية على انه جمهةور سةلبى ومةن السةهل أن يخضةع لتةأثير لوسةيلة  التياالخرى 

اهتمت كثير من النظريات بسؤال كيف تتعامل الوسةيلة اإلعالميةة مةع  التيالوقت  فياإلعالمية باالضافة إلى ذلك 

هةذا االطةةار بكيفيةة تعامةةل الجمهةةور مةع الوسةةيلة،أى انهةةا  فةةيالجمهور،اهتمةت نظريةةة االسةتخدامات واإلشةةباعات 

 . (01)اهتمت بالجمهور أكثر من الوسيلة نفسها 

إلعالم منذ االربعينيات مةن القةرن العشةرين بدأ االهتمام بمدخل االستخدامات واإلشباعات عبر وسائل ا 

حةاول  berlsonعن دوافع االستماع إلى الراديو ودراسات بيرلسون  Lazarsfeldمن خالل دراسات الزرسفيلد 

 وزمالئةه katzالسةبعنيات عنةدما اهةتم البةاحثون كةاتز  فةيأسباب قراءة الصحف ثم تطورت دراسات هذا المدخل 

عةةن محتةةوى  Blumlerوبلملةةر  Mcqueilوالنفسةةية وجةةاءت دراسةةات ماكويةةل  بحاجةةات الجمهةةور االجتماعيةةة

 للمشاهد. التليفزيون لتؤكد على الربط بين استعمال محتوى برامج التليفزيون والظروف االجتماعية 

                                                           

(21) Bernice Agyekwena, "The Uses and gratification Theory in relation to televion, 

faculty of social sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

licentiate in social sciences with specialization in social communication pontifical 

gregorain university, p. 19, Available at: http://www.scribd.com/doc/ 

http://www.ajrsp.com/
http://www.scribd.com/doc/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  381 

ISSN: 2706-6495 

علةةى ضةةةرورة تطبيةةق نظريةةة االسةةةتخدامات  & Rafaeli  Newhagenدراسةةات اإلنترنةةت فأكةةةد  وجةةاءت 

 .(00)واإلشباعات على اإلنترنت

( فةروض نظريةة االسةتخدامات واإلشةباعات Katz, Blumler & Gurevitechيحدد كاتز وزمالئةه )

 اآلتى: في

 أن الجمهور نشط ويستخدم وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف محددة. -

الم وهو من يمتلةك القةدرة علةى تحديةد االحتياجةات أن الجمهور واعى بالحاجات المرتبطة بوسائل اإلع -

 تشبعها الوسيلة االتصالية. التي

 إشباع احتياجات الجمهور  فيتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى  -

باسةةتخدامهم لوسةةائل اإلعةةالم واهتمامةةاتهم ودوافعهةةم وبامكةةانهم تقةةديم  فيأن االفةةراد لةةديهم الةةوعى الكةةا -

 صورة دقيقة عنها للباحثين.

 

 التصميم المنهجي للدراسة 

 نوع الدراسة:

تنتمةةي الدراسةةة إلةةى الدراسةةات الوصةةفية التةةي تسةةتهدف تصةةوير وتحليةةل خصةةائص ظةةاهرة معينةةة أو 

  .(00) مجموعة من الظواهر أو موقف معين يغلب علية صفة التجديد

 منهج الدراسة:

تعتمةد هةذه الدراسةة علةى مةةنهج المسةح الةذي يعتبةر أحةد األشةةكال الخاصةة بجمةع المعلومةات عةن حالةةة  

ويُعةد هةذا المةنهج مةن أكثةر المنةاهج اسةتخداما فةي بحةوث  .(04) األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم

 .(00) استكشافيةية أو اإلعالم حيث يمكن استخدامه في تحقيق أهداف عديدة قد تكون وصفية أو تفسير

 مجتم  الدراسة:

جميةع الوحةدات التةي يرغةب الباحةث فةي دراسةتها فقةد يكةون مجموعةة مةن  بانةةيعرف مجتمع الدراسةة 

البشر إذا كان موضوع البحث عن أشخاص أو قد يكون جميع األعداد من صحيفة أو جميةع البةرامج أو األفةالم إن 

 العالقات العامة بشركات البترول. بإدارةكان تحليال للمضمون يتمثل مجتمع الدراسة في السادة العاملين 

 

                                                           

( شيرين محمد كدواني، "مصداقية اإلنترنت وعالقتها باسةتخدام الجمهةور المصةرى لوسةائل اإلعةالم التقليديةة 00)

 (.0515ط: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، )جامعة أسيورسالة ماجستير غير منشورة، والحديثة"، 

 .170(، ص0555، )القاهرة: عالم الكتب، البحث العلمي في الدراسات اععالمية( محمد عبد الحميد، 00)

 .161(، ص0551، )القاهرة: دار النهضة العربية، بحوث اععالم( سامي طايع، 04)

، )القةاهرة: دار 0، طث الرأي العةام واععةالماألسلوا اعحصائي واستخدامات  في بحو( عاطف عدلي العبد، 00)

 .106(، ص1990الفكر العربي، 
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 عينة الدراسة:

إن عملية المعاينة تعنى اختيار مفردات البحث سواء كانت أشخاصا أو أشةياء عةن طريةق تحديةد مجتمةع  

 . (06) منهبحثي يستطيع الباحث اختيار عينة البحث 

اختيةار مفةردات  فيتعتمد الباحثة في دراستها الحالية على العينة العمدية وتستخدم عندما يرغب الباحث 

إدارات العالقةات  فةيإجةراء الدراسةة مةن خةالل عمةل مسةح شةامل لكةل العةاملين  محددة. وتةمالعينة حسب سمات 

 ( مفردة.05العينة ) ( موضوع الدراسة وبلغ عدد05العامة بشركات البترول )

 أدوات جم  البيانات: 

مع ممارسي العالقةات العامةة فةي شةركات تعتمد هذه الدراسة على استخدام صحيفة االستقصاء بالمقابلة 

 قطاع البترول عينة الدراسة فتعد استمارة االستبيان والمقابلة الشخصية أدوات جمع البيانات في هذه الدراسة.

 عدد الشر ات نوع الشر ة

 05 قطاع عام

 05 قطاع خاص

 05 االجمالى

شركة من شركات البترول،  واالجتماعية لكلولقد اختارت الباحثة عينة الدراسة الختالف الظروف االقتصادية 

 شركات بترول خاصة وشركات بترول عامة 

 نتائج الدراسة والتوصيات

شركات القطاعين العام والخاص للبترول. اعتمدت  فينتائج الدراسة الميدانية على القائمين باالتصال 

شركة قطاع  05، بواقع شركة 05مجال البترول بمصر على دراسة  فيالدراسة الميدانية لعينة الشركات العاملة 

هذا اإلطار قامت  في. و05/4/0510إلى  1/1/0510شركة قطاع خاص، وذلك خالل الفترة من  05عام و

كل شركة من شركات الدراسة. وبلغ عددهم  فيي لمسئولي العالقات العامة واالتصال الباحثة بإجراء استبيان رأ

 مسئول تنوعت مستوياتهم الوظيفية ما بين مدير وموظف. 05

 :وفيما يلي استعرال ألهم النتائج

تنوعت شركات القطاعين العام والخاص العاملة  مدى وجود جهاز للعالقات العامة بشر ات البترول: (1

، إال أن الغالبية العظمى عدمهمجال البترول فيما بينها من حيث وجود جهاز للعالقات العامة بها من  في

شركة من  09كال القطاعين العام والخاص تبين وجود جهاز للعالقات العامة بها ) فيمن هذه الشركات 

 (.%17شركة، بنسبة  05 إجمالي

                                                           

، )القاهرة: دار النشر 1، طبحوث اععالم والرأي العام: تصميمها، وإجراؤها، وتحليلها( فر  الكامل، 06)

 (. 0551للجامعات، 
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مجال البترول بأنشطة العالقات  فيلخاصة العاملة وتبين ارتفاع مستوى اهتمام الشركات العامة وا 

تقوم بها وتمارسها إدارات  التيالعامة. ويتفق ذلك مع أهمية هذه األنشطة وحيوية وخطورة األدوار 

 العالقات العامة داخل مؤسسات وشركات البترول.

مدى وجود جهاز المقارنة بين شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص من حيث  اختباراتنتائج 

بين شركات القطاع  إحصائيال  دالة فروق عدم وجود عن االختبار نتائج أسفرت للعالقات العامة بالشركة

قيمة ت=  وجاءت بالشركة،العام، وشركات القطاع الخاص في مدى وجود جهاز للعالقات العامة 

 (.53510غير دالة احصائيا ) وهي 13701

تشير النتائج العامة للدراسة  شر ات البترول العام والخاص: فيمسميات أجه ة العالقات العامة  (0

الميدانية على شركات البترول العامة والخاصة إلى تنوع مسمى جهاز العالقات العامة بها، فهنا  

شركات يحمل بها جهاز العالقات العامة مسمى "الشئون العامة"، وهنا  شركات أخرى يسمى بها 

واالستعالمات، وأخرى تطلق عليه مسمى العالقات العامة واإلعالم، أو الجهاز بالعالقات العامة 

النسبة األكبر من  فيالعالقات العامة واالتصال. وبوجه عام جاء مسمى هذا الجهاز بالعالقات العامة 

( من شركات القطاع العام يطلق على %05( أن النسبة األكبر )%44شركات البترول عينة الدراسة )

جهاز العالقات العامة بها مسمى "العالقات العامة"، بينما النسبة األقل من هذه الشركات يسمى بها هذا 

 فيالخاص، ولم يختلف األمر كثيرا  (، وكذلك القطاع%0الجهاز بـ "العالقات العامة واالتصال" )

النسبة األكبر من شركات القطاع الخاص عينة  فيالقطاع الخاص إذ يسمى جهاز العالقات العامة 

النسبة األقل من هذه الشركات بـ  في( يسمى بـ "العالقات العامة"، ويسمى هذا الجهاز %45الدراسة )

استخدام  فياق القطاعين العام والخاص معا (. وتبين مما سبق اتف%15"عالقات عامة واتصال" )

ذلك إشارة ضمنية إلى اتباع أساليب إدارة  فيمسمى العالقات العامة وعدم استبداله بأي مسمى آخر، و

مركزية تستند إلى تخصيص وظائف أساسية إلدارات وأجهزة منفردة ذات مسميات تخصصية مثل 

إدارات  فيص وعدم دمج االختصاصات الوظيفية العالقات العامة. فهذه الشركات تقوم على التخص

عامة إال في حدود ضيقة للغاية إذ تبين أن عدد قليل من الشركات موضع الدراسة يربط بين اختصاص 

 واحد. إداريمسمى  فيالعالقات العامة وغيره 

هاز يتبعها ج التيتنوعت الجهات  شر ات البترول العام والخاص: فيتبعية جهاز العالقات العامة  (0

شركات البترول العامة والخاصة ما بين رئيس مجلس اإلدارة أو أحد نوابه أو  فيالعالقات العامة 

المدير العام أو مدير الشئون اإلدارية وقد ال يتبع هذا الجهاز جهة معينة، وتشير النتائج أن النسبة األكبر 

بها مدير الشئون اإلدارية بينما  ( من شركات القطاع العام يتبع جهاز العالقات العامة الموجود00%)

(، %15النسبة األقل من هذه الشركات يتبع جهاز العالقات العامة الخاص بها رئيس مجلس اإلدارة )

النسبة األكبر من  فيالقطاع الخاص إذ يتبع أيضال جهاز العالقات العامة  فيولم يختلف األمر كثيرال 

(، بينما النسبة األقل من هذه %0631ون اإلدارية )شركات القطاع الخاص عينة الدراسة مدير الشئ

 (. %1030الشركات يتبع جهاز العالقات العامة بها رئيس مجلس اإلدارة )
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جانب كبير من  فيوتتفق هذه النتيجة مع طبيعة عمل أجهزة العالقات العامة اذ تختص هذه األجهزة  

بشكل مباشر او  ما يربطهاوهو  الخارجيالمؤسسة الى جانب جمهورها  في الداخلينشاطها بالجمهور 

 غير مباشر بالشئون اإلدارية داخل المؤسسة.

تم قياس مستوى نشاط أجهزة  مستوى نشا  أجه ة العالقات العامة بشر ات البترول العامة والخاصة: (4

شركات البترول العامة والخاصة من خالل مقياس يحدد مدى ممارسة كل نشاط من  فيالعالقات العامة 

يبدأ  ثالثينشطة العالقات العامة داخل الشركة، وقامت الباحثة بتحديد مدى الممارسة من خالل تدر  أ

بعدم ممارسة النشاط ويمر بممارسة النشاط أحيانا وينتهى بممارسة النشاط دائما، ومن واقع ممارسة 

رة العالقات العامة جهاز العالقات العامة بالشركة لكل نشاط حددت الباحثة احصائيا مستوى نشاط ادا

 بالشركة.

المرتبة األولى من بين بقية  فيويتضح أن نشاط استخرا  جوازات سفر، وتأشيرات، وحجز فنادق 

بينما جاء  %76األنشطة التي تضمنها المقياس بالنسبة لشركات القطاع العام إذ حصل على وزن نسبي 

ألخيرة إذ حصل على أقل وزن نسبى المرتبة ا فيالصحف عن الشركة  فينشاط الرد على ما ينشر 

063661%. 

المرتبة األولى إذ حصل على  فيأما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء تنظيم الحمالت اإلعالمية 

تهم العالقات العامة وقياس  التي، بينما جاء نشاطي القيام بإجراء البحوث %903000وزن نسبى 

 لكل نشاط. %073761على أقل وزن نسبي  المرتبة األخيرة إذ حصل فيالرأي العام 

شركات  فيمن أجهزة العالقات العامة  %05وبصفة عامة جاء مستوى النشاط االتصالى للنسبة األكبر 

من هذه الشركات  %05نسبة  فيالقطاع العام عينة الدراسة جاء متوسطال، بينما جاء منخفضا ومرتفعا 

النسبة  فيلكل مستوى، وعلى العكس إذ جاء مستوى نشاط جهاز العالقات العامة مرتفعال  %00بواقع 

 %631النسبة األقل  في، بينما جاء منخفضال %0631األكبر من شركات القطاع الخاص عينة الدراسة 

أن  الطبيعية الدراسة ومجال عملها فمن من هذه الشركات. وتتفق هذه النتيجة مع طبيعة الشركات عين

شركات البترول متوسط أو مرتفع النشاط دائما نتيجة لتنوع مجال  فييكون جهاز العالقات العامة 

 (T-Test)وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة والخاصة باستخدام اختبار "ت"عملها. 

وشركات  للكشف عن معنوية االختالف بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتي شركات القطاع العام، 

في مستوى نشاط جهاز للعالقات العامة بالشركة، وتم التعرف علي اتجاه العالقة بين القطاع الخاص 

، لخاصوشركات القطاع ا المتغيرين من واقع دراسة المتوسطين الحسابيين لشركات القطاع العام،

شركات القطاع العام، وشركات القطاع  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج وأسفرت

 ذات وهي  03077=   قيمة ت وجاءت  الخاص في مستوى نشاط جهاز للعالقات العامة بالشركة،

 (.53510مرتفعة ) إحصائية داللة

 العامة بشر ات البترول العامة والخاصة:نشا  أجه ة العالقات  في األلىمجاالت استخدام الحاس   (0

نشاط أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العامة  في األلىتنوعت مجاالت استخدام الحاسب 

وبصفة عامة  األلىأشارت الشركة الواحدة إلى أكثر من مجال واحد الستخدام الحاسب  والخاصة إذا
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مقدمتها مجال  فيأشارت الشركات عينة الدراسة إلى أربعة مجاالت الستخدام الحاسب االلى جاء  

 .%70تكرار بنسبة  41تخزين البيانات واسترجاعها وحفظ الملفات 

المرتبة األولى من بين مجاالت استخدام شركات القطاع  فيإن مجال حفظ الملفات واسترجاعها جاء 

، بينما جاءت مجاالت كتابة الرسائل والنشرات %0030لبترول للحاسب اآللي مجال ا فيالعام العاملة 

ترتيب تالي  فيوإنتا  المواد اإلعالمية، واالتصاالت الداخلية للشركة، واالتصاالت الخارجية للشركة 

لكل مجال، وكذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص  %0136للمجال السابق اإلشارة إليه وبنفس النسبة 

من  %0737المرتبة األولى بنسبة  فياء أيضا مجال تخزين البيانات واسترجاعها وحفظ الملفات إذ ج

بين مجاالت استخدام هذه الشركات للحاسب اآللي، بينما جاء مجال كتابة الرسائل وإنتا  المواد 

وجيا . ويتضح مما سبق مواكبة شركات البترول لتكنول%0130المرتبة األخيرة بنسبة  فياإلعالمية 

 مجاالت متعددة بصرف النظر عن مدى توظيف هذه التكنولوجيا.  فياالتصال الحديثة واستخدامها 

 تستعين بها ادارات العالقات العامة بشر ات البترول العامة والخاصة: التيالوسائت االتصالية الحديثة  (6

احدة إلى نوع أو أكثر تنوعت وسائل االتصال بشركات البترول العامة والخاصة إذ اشارت الشركة الو

من الوسائل االتصالية. وبصفة عامة أشارت الشركات عينة الدراسة إلى خمس وسائل اتصالية تستعين 

 .%17بنسبة  09مقدمتها أجهزة الكمبيوتر تكرار  فيبها جاء 

م شركات القطاع العا فيالمرتبة األولى من بين الوسائل المستخدمة  فيإن جهاز معالجة البيانات جاء 

، %0630ترتيب تالي بنسبة  في، بينما جاءت أجهزة الكمبيوتر %0037مجال البترول  فيالعاملة 

لكل جهاز، أما  %1130المرتبة األخيرة بنسبة  فيوجاءت أجهزة تليفون حديثة وجهاز فاكسيميلي 

جاء ، و%0630المرتبة األولى بنسبة  فيبالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء جهاز الكمبيوتر 

، وجاءت أجهزة تليفون حديثة وجهاز فاكسيميلي %0131المرتبة التالية بنسبة  فياإلنترنت واإلنترانت 

 .%030المرتبة األخيرة جهاز معالجة البيانات بنسبة  في، وجاء %1430المرتبة التالية بنسبة  في

 جهاز العالقات العامة بشر ات البترول العام والخاص: فيمجاالت استخدام اعنترنت واالنترانت  (1

نشاط أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العام  فياختلفت مجاالت استخدام اإلنترنت واإلنترانت 

والخاص وبصفة عامة أشارت الشركات عينة الدراسة إلى سبعة مجاالت الستخدام اإلنترنت 

 .%06تكرار بنسبة  07ريد إلكتروني مقدمتها إرسال ب فيواإلنترانت جاء 

المرتبة األولى من بين مجاالت استخدام شركات القطاع العام  فيإن مجال إرسال بريد الكترونى جاء 

المرتبة  فيلإلنترنت بينما جاء االطالع على مواقع الشركات  %0630مجال البترول بنسبة  فيالعاملة 

. وكذلك بالنسبة %039المرتبة األخيرة بنسبة  يف، وجاءت برامج الشات %0030التالية بنسبة 

المرتبة األولى من بين مجاالت  فيلشركات القطاع الخاص إذ جاء أيضال مجال إرسال بريد إلكتروني 

المرتبة األخيرة  فياستخدام هذه الشركات لإلنترنت واإلنترانت، بينما جاء التعرف على أنشطة الشركة 

639%. 
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شركات القطاعين العام والخاص لإلنترنت واإلنترانت يركز بشكل كبير  ويتضح مما سبق أن توظيف 

اختصار الوقت كما يتضح  فيمجال تبادل الرسائل اإللكترونية بما يفيد  فيمجال العمل وبالتحديد  في

 أيضا تنوع مجاالت استفادة شركات البترول من اإلنترنت.

 العامة بشر ات البترول العام والخاص: مجال عمت العالقات فيمدى توظيو تكنولوجيا االتصال  (7

أشارت نتائج الدراسة الميدانية على عينة الشركات موضع الدراسة إلى وجود ثالثة مستويات لتوظيف 

توظيف محدود ومتوسط وواضح أن النسبة  وهيمجال عمل العالقات العامة  فيتكنولوجيا االتصال 

العاملين بها على كل سؤال من أسئلة مقياس  من شركات القطاع العام عكست إجابات %65األكبر 

مجال عمل العالقات العامة محدودية توظيف بينما النسبة األقل من  فيمدى توظيف تكنولوجيا االتصال 

. أما بالنسبة للقطاع الخاص النسبة األكبر %15هذه الشركات عكست إجاباتها وجود توظيف متوسط 

بها توظيف محدود. وقد يتفق ذلك مع طبيعة كال  %15ل لتوظيف واضح، بينما النسبة األق 0030%

االختيار ويسعى  فيالقطاعين العام والخاص فغالبال ما يستند القطاع الخاص إلى الكفاءات األعلى ويتفق 

المقام االول، ومن ثم فيقوم بتوظيف كافة اإلمكانيات المتاحة لذلك، ومنها  فيإلى تحقيق الربح 

اإلمكانيات التكنولوجية، لذا يرتفع مستوى توظيف هذه الشركات لتكنولوجيا االتصال عكس القطاع 

إلمكانيات  توظيفهالعام، والذي يهدف إلى الربح أيضال ولكن ليس بنفس درجة الخاص، ومن ثم ينخفض 

 لربح مقارنة بالقطاع الخاص.تحقيق ا

للكشف   (T.Test)وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة والخاصة باستخدام اختبار ت

عن معنوية االختالف بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتي شركات القطاع العام، وشركات القطاع 

قات العامة بالشركة، وتم التعرف مجال عمل العال فيالخاص في مدى توظيف تكنولوجيا االتصال 

علي اتجاه العالقة بين المتغيرين من واقع دراسة المتوسطين الحسابيين لشركات القطاع العام، 

شركات القطاع  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج وأسفرتوشركات القطاع الخاص، 

مجال عمل العالقات العامة  فيالتصال العام، وشركات القطاع الخاص في مدى توظيف تكنولوجيا ا

 (.53550مرتفعة ) إحصائية داللة ذات وهي  3.237قيمة ت = وجاءت بالشركة،

تنوعت وسائل االتصال بين ( وسيلة التواصت بين الجمهور الداالي بشر ات البترول العام والخاص: 2

الجمهور الداخلي بشركات البترول العامة والخاصة، وبصفة عامة أشارت الشركات عينة الدراسة إلى 

، وأخيرال االتصال المباشر %64مقدمتها االتصال بالتليفون بنسبة  فيأربع وسائل لالتصال جاء 

األولى من بين وسائل التواصل بين المرتبة  في. وأن االتصال بالتليفون جاء %05بالرئيس بنسبة 

في المرتبة  SMS، بينما جاءت رسائل %6130شركات القطاع العام بنسبة  فيالجمهور الداخلي 

رسائل . أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاءت في المرتبة األولى %037بنسبة األخيرة 

SMS 131المرتبة األخيرة االتصال المباشر بالذهاب إليه بنسبة  في، و%4630بنسبة%. 

أشارت نتائج الدراسة مجال البترول:  في( وسيلة التعرف على أابار الشر ات العامة والخاصة العاملة 11

الميدانية إلى تنوع الوسائل التي يتعرف من خاللها العاملين بالعالقات العامة داخل الشركة على 
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شار مسئولو العالقات العامة في كل شركة عن وسيلة واحدة أو أكثر للتعرف على أخبار أخبارها، إذ أ 

مقدمتها بالنسبة  فيهذا اإلطار تبين وجود ست وسائل للتعرف على أخبار الشركة، جاء  فيالشركة، و

ريق ، يليها في المرتبة الثانية مجلة الشركة وعن ط%45لشركات القطاع العام لوحة اإلعالنات بنسبة 

المرتبة  في، و%1030المرتبة الثالثة جاءت اإلنترانت بنسبة  فيلكل منهما، و %1131الزمالء بنسبة 

أما شركات . %434المرتبة األخيرة جاءت اإلنترنت بنسبة  في، و%1131الرابعة النشرات بنسبة 

حة اإلعالنات ، في حين جاءت لو%0030المرتبة األولى بنسبة  فيالقطاع الخاص فقد جاءت اإلنترنت 

، وفي المرتبة %1931المرتبة الثالثة جاءت اإلنترانت بنسبة  في، و%0031في المرتبة الثانية بنسبة 

المرتبة  في، و%1431المرتبة الخامسة مجلة الشركة بنسبة  في، و%1630الرابعة النشرات بنسبة 

المرتبة األولى من بين  في. بوجة عام جاءت لوحة اإلعالنات %434األخيرة عن طريق الزمالء بنسبة 

، %66التعرف على أخبار الشركة من جانب العاملين بالعالقات العامة بنسبة  فيالوسائل المستخدمة 

. وتشير هذه النتيجة إلى وعي ثقافة %05المرتبة األخيرة بنسبة  فيبينما جاء عن طريق الزمالء 

التعرف على أخبار الشركة داخل القطاعين العام والخاص، فلوحة  فياالستناد إلى مصادر موثوق فيها 

اإلعالنات هي بمثابة الواجهة الرسمية للشركة، أما االستعانة بالزمالء فيفتح الطريق أمام ظهور 

 الشائعات غير الموثوق فيها.

انية إلى تنوع أشارت نتائج الدراسة الميد(  يفية التواصت م  إدارات شر ة البترول العام والخاص: 11

يتم من خاللها تواصل العاملين بالعالقات العامة باإلدارات داخل الشركة، إذ أشار  التيوسائل االتصال 

كل شركة من شركات الدراسة عن وسيلة واحدة أو أكثر للتواصل داخل  فيمسئولو العالقات العامة 

ارات داخل الشركة، جاء في مقدمتها هذا اإلطار تبين وجود أربع وسائل لالتصال مع اإلد فيالشركة، و

. وبالنسبة للقطاع %131المرتبة األخيرة اإلنترانت بنسبة  فيالقطاع العام، و في %41التليفون بنسبة 

المرتبة األخيرة من خالل المكاتبات  في، و%4531الخاص جاء أيضال التليفون في المرتبة األولى بنسبة 

المرتبة األولى  فيدة منهما. وبصفة عامة جاء التليفون لكل واح %1631واالتصال الشخصي بنسبة 

 فيالتواصل مع اإلدارات المختلفة بالشركة، بينما جاءت المكاتبات  فيكأكثر وسيلة تم االستعانة بها 

شركات  فيالمرتبة األخيرة. وتشير هذه النتائج بوجه عام إلى تقدير واحترام الوقت بشكل كبير 

مجال البترول، فاالتصال الهاتفي يختصر الوقت، كما أنه يؤدي إلى  فيلعاملة القطاعين العام والخاص ا

نفس نتيجة االتصال من خالل المكاتبات، كما تشير النتائج السابقة أيضال إلى ابتعاد الشركات العامة 

 مجال البترول إلى حد ما من قيود الروتين. فيوالخاصة العاملة 

تنوعت وسائل ن أةناء العمت داات شر ات البترول العامة والخاصة: (  يفية اتصال الرؤساء بالعاملي12

اتصال الرلساء بالعاملين أثناء العمل، وأشارت الشركات عينة الدراسة إلى أربع وسائل لالتصال جاء 

. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء %41شركات القطاع العام التليفون بنسبة  فيمقدمتها  في

 %0031سائل اتصال الرلساء بالعاملين أثناء العمل التليفون، وكذلك يطلب حضوري بنسبة مقدمة و في

 لكل واحدة منهما.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما سبق اإلشارة إليه من ارتفاع تقدير قيمة الوقت داخل شركات البترول والتحرر   

النسبي من قيود الروتين داخل هذه الشركات، فهنا  أعمال تتطلب استخدام المكاتبات الرسمية، وهنا  

 فيمن استخدام الهاتف  أعمال أخرى يمكن إنجازها من خالل الهاتف أو االتصال الشخصي. وعلى الرغم

إنجاز هذه األعمال إال أن ذلك ال يعني التوظيف التام لتكنولوجيا االتصال، فهنا  وسائل أكثر حداثة مثل 

احتلت المرتبة الثالثة، ويعني ذلك أن استخدام شركات البترول لتكنولوجيا االتصال مازال  التياإلنترانت و

رغم وضوحه فهو استخدام قشري وظاهري فقط يحتا  إلى المزيد  يحتا  إلى مزيد من التعميق ليتسع مجاله

 من التعمق.

تنوعت وسائل (  يفية اتصال العاملين بالرؤساء أةناء العمت داات شر ات البترول العام والخاص: 13

اتصال العاملين بالرلساء أثناء العمل داخل شركات البترول، وأشارت الشركات عينة الدراسة إلى أربع 

المرتبة  في، بينما جاءت االجتماعات الدورية %4537مقدمتها اإلنترانت بنسبة  فيوسائل، جاء 

المقدمة بنسبة  فيلعام جاء شركات القطاع ا في. وأن االتصال من خالل اإلنترانت %0األخيرة بنسبة 

. أما بالنسبة لشركات القطاع %0المرتبة األخيرة بنسبة  في، بينما جاءت االجتماعات الدورية 4537%

المرتبة األخيرة  في، بينما جاء %0039مقدمتها طلب عقد لقاء معه بنسبة  فيالخاص فقد جاء 

 .%1530االجتماعات الدورية بنسبة 

ين بالعالقات العامة داات شر ات البترول العام والخاص م  تكنولوجيا االتصال: ( مستوى تفاعت العامل14

أشارت استجابات أفراد العينة من مسئولي العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص أمام كل 

سؤال من أسئلة مقياس مستوى التفاعل مع تكنولوجيا االتصال داخل الشركة إلى وجود من يرتفع 

فاعلهم ومن يتفاعلون بدرجة متوسطة ومن ينخفض مستوى تفاعلهم مع هذه التكنولوجيا. مستوى ت

وبصفة عامة تبين من واقع استبيان الرأي وتحليل إجابات المبحوثين أن النسبة األكبر من شركات 

وأن شركات مصر يتفاعل العاملين بها بدرجة متوسطة مع تكنولوجيا االتصال الحديثة.  فيالبترول 

مجال البترول ينحصر مستوى تفاعل العاملين بها مع التكنولوجية االتصالية  فيطاع العام العاملة الق

، أما شركات %06مستويين هما المنخفض والمتوسط لصالح المستوى المتوسط بنسبة  فيالحديثة 

. %05سبة القطاع الخاص فيظهر بها ارتفاع مستوى التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وان كان محدود بن

 فيعدم شيوع ثقافة تكنولوجيا االتصال الحديثة لدى غالبية العاملين  فيهذه النتيجة  ويمكن تفسير

ظل ضعف  فيمصر، فضالل عن ضعف مستويات تعامل الكثير منهم مع الحاسب واإلنترنت، وخاصة 

ين شركات البترول وتم دراسة داللة الفروق بوقلة أو عدم كفاية ما يحصلون عليه من دورات تدريبية. 

شركات القطاع العام،  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج العامة والخاصة وأسفرت

 وجاءت االتصال،وشركات القطاع الخاص في مستوى تفاعل العاملين بالعالقات العامة مع تكنولوجيا 

 (.53544متوسطة ) إحصائية داللة ذات وهي 03560قيمة ت= 
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أشارت شر ات البترول العام والخاص بالجمهور الخارجي:  في( وسائت اتصال أجه ة العالقات العامة 15 

يتم من خاللها  التيمجال البترول إلى العديد من الوسائل  فيإجابات شركات القطاعين العام والخاص 

التواصل بالجمهور الخارجي، وتنوع استخدام كل وسيلة ما بين االستخدام النادر أو الدائم أو المحدود. 

القطاع العام  فيمقدمتها بالنسبة لالستخدام الدائم  فيوسيلة جاء  19وبصفة عامة أظهرت النتائج وجود 

جاءت وسائل التليفزيون والمطبوعات  لكل منهما، بينما %1531كل من الجرائد والراديو بنسبة 

ضوء تكلفة كل وسيلة من  فيلكل منهما. وتشير هذه النتيجة  %130 بنسبةالمرتبة األخيرة  فيالخارجية 

الوسائل المشار إليها إلى ضعف اهتمام أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص 

من الراديو والجرائد بتكلفة التليفزيون والمطبوعات  واالتصال بالجمهور الخارجي، فمقارنة تكلفة كل

يبن عدم االهتمام بالوسائل المستخدمة لالتصال بالجمهور الخارجي والبحث عما هو أقل تكلفة. أما 

 فيبالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تبين أن وسائل الجرائد واإلنترنت والندوات والمؤتمرات جاءت 

، بينما جاءت %1131ئل يتم من خاللها االتصال بالجمهور الخارجي بنسبة المرتبة األولى كأكثر وسا

. ويمكن %139المراتب األخيرة بنسبة  فيوسائل المجالت المتخصصة والهدايا والمقابالت الشخصية 

 ضوء طبيعة عمل هذه الشركات واتجاهها أيضال إلى تقليل اإلنفاق وتحقيق أعلى استفادة. فيتفسير ذلك 

أشارت نتائج أعمال العالقات العامة بشر ات البترول العام والخاص:  فيعلى اعنترنت  العتمادا( مدى 16

مجال البترول إلى تباين كال القطاعين  فيالدراسة الميدانية على عينة الشركات العامة والخاصة العاملة 

مجال  فيكل قطاع على اإلنترنت  فيالعام والخاص من حيث مدى اعتماد العاملين بالعالقات العامة 

، أما %00العمل إذ تبين أن شركات القطاع العام يتم االعتماد بها على اإلنترنت أحيانال فقط بنسبة 

، وقد يكون %4030شركات القطاع الخاص فقد تبين أن االعتماد على اإلنترنت بها غالبال ما يكون دائمال 

كان ذلك في حدود ضيقة للغاية. ويتبين من النتائج السابقة أن ، وإن %0030اعتماد محدود أحيانال بنسبة 

شركات القطاع الخاص هى األكثر اعتمادال على اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة مقارنة 

 فيبشركات القطاع العام. وتتفق هذه النتيجة مع ما سبق اإلشارة إليه من أن العاملين بالقطاع الخاص 

مجال العالقات  فيكثر تفاعالل مع تكنولوجيا االتصال الحديثة، مقارنة بالعاملين مجال البترول هم األ

العامة بشركات البترول العامة. كما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع الشركات العامة أو الخاصة 

 نتائج وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة والخاصة وأسفرتوطبيعة العاملين بها. 

شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في مدى  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار

 إحصائية داللة ذات وهي 03015قيمة ت=  وجاءت العامة،أعمال العالقات  فياالعتماد على اإلنترنت 

 (. 53510مرتفعة )

أفصحت شر ات البترول العام والخاص:  فيمجال عمت العالقات العامة  في( استخدامات اعنترنت 12

نتائج الدراسة الميدانية عن استخدام شركات البترول العام والخاص لإلنترنت في مجال عمل العالقات 

 فيمجال عمل العالقات العامة  فيهذا اإلطار تبين وجود تسعة استخدامات لإلنترنت  فيالعامة بها و

 شركات البترول، وتنوعت هذه االستخدامات بين البحث واالطالع والتوثيق واألعمال الخدمية.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  390 

ISSN: 2706-6495 

يتبين من الجدول السابق أن النسبة األكبر من شركات القطاع العام يستخدم العاملين بمجال العالقات العامة   

تخدام في تبادل الرسائل المرتبة الثانية االس في، يليه %1030 بنسبةمجال الترفيه  فيبها اإلنترنت 

تبادل  في. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تبين أن استخدم اإلنترنت %1036 بنسبةاإللكترونية 

 بنسبةمجال عمل العالقات العامة  فيالمرتبة األولى كأكثر استخدام لإلنترنت  فيالرسائل اإللكترونية جاء 

المعلومات والحصول على الوثائق الحكومية والدولية بنسبة المرتبة الثانية البحث عن  في، يليه 1036%

. ويتضح %639المرتبة األخيرة بنسبة  فيلكل منهما، بينما جاء استخدام اإلنترنت من أجل الترفيه  1030%

مجال البترول من حيث مجاالت  فيمما سبق التباين الكبير بين شركات القطاع العام والخاص العاملة 

 كل قطاع وطبيعة ومستوى نشاط كل قطاع. فيت وقد يرجع ذلك إلى طبيعة العاملين استخدام اإلنترن

أظهرت شر ات البترول العام والخاص:  فيمجال عمت العالقات العام  في(  ثافة استخدام اعنترنت 18

مجال عمل  فيشركات البترول العام والخاص  فينتائج الدراسة الميدانية عن كثافة استخدام اإلنترنت 

هذا اإلطار تبين وجود أربعة مستويات لالستخدام، وتنوعت هذه المستويات  فيالعالقات العامة بها، و

وتبين أن النسبة األكبر من  بين ال يستخدم، وقليل االستخدام، ومتوسط االستخدام، وكثيف االستخدام.

از أعمال العالقات العامة، أما إنج في %40 بنسبةشركات القطاع العام ال يستخدمون اإلنترنت وذلك 

. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء %05النسبة األقل منها يرتفع بها كثافة استخدام اإلنترنت 

المرتبة  في، وجاء االستخدام المتوسط %0631االستخدام المرتفع لإلنترنت في المرتبة األولى بنسبة 

 نتائج لفروق بين شركات البترول العامة والخاصة وأسفرتوتم دراسة داللة ا .%1030األخيرة بنسبة 

شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في كثافة  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار

 إحصائيال  غير دالة وهي 13060قيمة ت=  وجاءت مجال عمل العالقات العامة، فياستخدام اإلنترنت 

(53119.) 

مجال عمت العالقات العامة بشر ات البترول  في( مستوى اعشباع المتحقق من استخدام اعنترنت 12

 فيأشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود إشباع يتحقق من استخدام اإلنترنت العامة والخاصة: 

وجود أربعة  هذا اإلطار تبين فيمجال عمل العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص بها، و

شركات  فيمستويات لإلشباع، وهي: منعدم، ومنخفض، ومتوسط، ومرتفع. وتبين أن النسبة األكبر 

. أما بالنسبة لشركات القطاع %40القطاع العام ال يتحقق فيها أي إشباع من استخدام اإلنترنت بنسبة 

ما توصلت إليه الدراسة  وتتفق هذه النتيجة مع .%05الخاص فيرتفع مستوى اإلشباع المتحقق بنسبة 

مجال عمل  فيالقطاعين العام والخاص لإلنترنت  فيفيما يتعلق بكثافة استخدام شركات البترول 

العالقات العامة، إذ أن االستخدام الكثيف يتبعه تحقيق مستوى مرتفع من اإلشباع، أما االستخدام 

لذلك ظهر المستوى المرتفع من اإلشباع الضعيف والقليل فال يمكن أن يتبعه مستوى مرتفع من اإلشباع، 

وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة لدى غالبية الشركات الخاصة وليس العامة. 

 شركات القطاع العام، بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج والخاصة وأسفرت
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مجال عمل العالقات  فيوشركات القطاع الخاص في مستوى اإلشباع المتحقق من استخدام اإلنترنت   

 (.53564) إحصائيال  غير دالة وهي 13796قيمة ت=  وجاءت العامة،

تنوعت مجال عمت العالقات العامة بشر ات البترول العام والخاص:  فيعدم استخدام اعنترنت  أسباا( 21

عمل العالقات العامة، إذ أشارت الشركات عينة الدراسة إلى  مجال فيأسباب عدم استخدام اإلنترنت 

شركات القطاع العام مجال المؤسسة ال يتطلب ذلك وصعوبة التعامل مع  فيمقدمتها  فيستة أسباب جاء 

المقدمة بنسبة  فيكر لكل منهم، بينما القطاع الخاص جاء أخرى تذ %0030اللغة اإلنجليزية بنسبة 

كما قامت الباحثة بدراسة داللة الفروق  .%0536، يليها اإلدارة العليا ال ترى أهمية لذلك بنسبة 0934%

 بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج بين شركات البترول العامة والخاصة وأسفرت

قيمة ت =  وجاءت عليمي للعاملين بها،المستوى التشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في 

 بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج (. وأسفرت53500) إحصائيال  دالة وهي 03169

-قيمة ت= ) شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في سنوات الخبرة للعاملين بها، وجاءت

 (.53500) إحصائيال  دالة ( وهي03059

 الدراسة نتائج فرول

  عالقة ارتباطيةة ذات داللةة إحصةائية بةين مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل  توجد األول:الفرل

 إدارات العالقات العامة بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها. 

(، 53451= )+وتم اختبار هذا الفرض باسةتخدام معامةل "بيرسةون" لالرتبةاط، وجةاءت قيمةة االرتبةاط 

 (.53554وهو ارتباط إيجابي متوسط القوة ودال إحصائيال )مستوى المعنوية = 

قيمة االرتباط بةين متغيةري مةدي توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة بشةركات 

 البترول، ومستوي النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

ثبةت وجةةود عالقةة ارتباطيةةة ايجابيةةة ذات داللةة إحصةةائية بةين مةةدي توظيةةف تكنولوجيةا االتصةةال داخةةل 

 إدارات العالقات العامة بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها. 

  مةةة العالقةةة بةةين مةةدي توظيةةف تكنولوجيةةا االتصةةال داخةةل إدارات العالقةةات العا تتةةأثر الثةةاني:الفةةرل

بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها مدى التفاعل مةع التقنيةات التكنولوجيةة 

 بالمتغيرات التالية: 

 كثافة استخدام اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 مدى االعتماد على اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 لعالقات العامة بالشركة.المستوى التعليمي للعاملين في ا -

 الخبرة المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 سن العاملين في العالقات العامة بالشركة. -
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السةةتخرا  قيمةةة  (Partial Correlation)والختبةةار هةةذا الفةةرض تةةم اسةةتخدام معامةةل االرتبةةاط الجزئةةي  

العالقةةات العامةةة بشةةركات البتةةرول،  مةةدى توظيةةف تكنولوجيةةا االتصةةال داخةةل إداراتاالرتبةةاط بةةين 

متغيةرات: كثافةة اسةتخدام اإلنترنةت ؛ وذلك باستبعاد تةأثير ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

فةةي مجةةال عمةةل العالقةةات العامةةة بالشةةركة، ومةةدى االعتمةةاد عليةةه، والمسةةتوى التعليمةةي للعةةاملين فةةي 

 لهم، وسنهم. العالقات العامة بالشركة، والخبرة المهنية

 وفيما يلي أهم النتائج التي تم التوصت إليها في هذا الفرل: 

  :مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)كثافة اسةتخدام  باستبعاد تأثير متغير بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

(، وهةي أقةل مةن قيمةة االرتبةاط بينهمةا 5306= )+اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة بالشةركة( 

 ( مما يشير إلى تدعيمه للعالقة بين هذين المتغيرين.5345استبعاد تأثير هذا األخير )+ دون

  :إدارات العالقةات العامةة مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)مدى االعتمةاد باستبعاد تأثير متغير  بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

(، وهةي أقةل مةن قيمةة االرتبةاط 5309= )+على اإلنترنت في مجةال عمةل العالقةات العامةة بالشةركة( 

 إلى تدعيمه للعالقة بين هذين المتغيرين. (، مما يشير5345استبعاد تأثير هذا األخير )+ دونبينهما 

  :مةدي توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)المسةةتوى  باسةةتبعاد تةةأثير متغيةةر بشةةركات البتةةرول، ومسةةتوى النشةةاط االتصةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةا

 دون(، وهي أكبر من قيمة االرتبةاط بينهمةا 5340= )+شركة( التعليمي للعاملين بالعالقات العامة في ال

 ( مما يشير إلى إضعافه للعالقة بين هذين المتغيرين.5345استبعاد تأثير هذا األخير )+

  :مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)الخبةةرة باسةةتبعاد تةةأثير متغيةةر  صةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةابشةةركات البتةةرول، ومسةةتوى النشةةاط االت

 دون(، وهةي أقةل مةن قيمةة االرتبةاط بينهمةا 5305= )+المهنية للعاملين بالعالقات العامة فةي الشةركة( 

 (، مما يشير إلى تدعيمه للعالقة بين هذين المتغيرين.5345استبعاد تأثير هذا األخير )+

  :مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)الخبةةرة باسةةتبعاد تةةأثير متغيةةر  بشةةركات البتةةرول، ومسةةتوى النشةةاط االتصةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةا

 دوننهمةةا (، وهةي تسةاوي قيمةةة االرتبةاط بي5345= )+المهنيةة للعةاملين بالعالقةةات العامةة فةي الشةةركة 

(، مما يشير إلى عدم تةأثر العالقةة بةين هةذين المتغيةرين بةذلك المشةار 5345استبعاد تأثير هذا األخير )+

 إليه.

تتةةأةر العالقةةة بةةين مةةدي توظيةةو فةةرول الدراسةةة ج ئيةةا، إذ تبةةين  مةةنتبةةين صةةحة الفةةرل الثةةاني 

توي النشةةا  االتصةةالي تكنولوجيةةا االتصةةال دااةةت إدارات العالقةةات العامةةة بشةةر ات البتةةرول، ومسةة

 للعالقات العامة بها مدي التفاعت م  التقنيات التكنولوجية بالمتغيرات التالية: 
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 كثافة استخدام اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. - 

 اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. علىمدى االعتماد  -

 .المستوى التعليمي للعاملين في العالقات العامة بالشركة -

 الخبرة المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 

 الخاتمة: 

تتمثل مشكلة البحث في معرفة استخدام ممارسي العالقات العامة لوسائل االتصال بقطاع البترول واالشباعات 

المتحققة منها، معرفة مهام هذه اإلدارات وكيفية تعاملها مع التكنولوجيا الحديثة،كيفية تطوير قدراتها في التعامل 

 فيلتى أحدثتها وسائل االتصال الحديثة بين العاملين مع األنشطة المختلفة، وتسعى إلى معرفة شكل العالقة ا

البيئة الداخلية والخارجية،  وكيف تطورت أساليب التخطيط  فيالعالقات العامة والجمهور المحيط بهم متمثلة  

في العالقات العامة، وكيف استفادت من الطرق الحديثة كأساليب تحليل شبكات األعمال لتحقيق األهداف المرجوة 

قل وقت ممكن وبأدنى حد من النفقات وبأقصى كفاءة ممكنة في نفس الوقت، وكيفية االستفادة من هذه في أ

التكنولوجيا لتطوير العمل في قطاع البترول لتحقيق أهداف اقتصادية من شأنها اإلسهام في تقدم ورخاء الدولة 

 ككل.

 أهمية الدراسة

  لالقتصاد المصري.إن قطاع البترول من القطاعات الهامة بالنسبة 

  تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت الواقع التطبيقي لتكنولوجيا االتصال بقطاع

 البترول.

  أهمية دراسة تكنولوجيا االتصال لما لها من آثار على طبيعة أداء العاملين في مختلف

 القطاعات بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة.

 أهداف الدراسة

 ة مدى اهتمام الدولة بقطاع البترول كقطاع داعم لالقتصاد المصري.معرف 

 .التعرف على الجوانب اإلدارية والتنظيمية واالتصالية لوظيفة العالقات العامة 

 .التعرف على الوسائل التي يستخدمها جهاز العالقات العامة لالتصال بالجماهير 

  ظل ثورة التكنولوجيا. في العالقات العامة فيالتعرف على الوظائف المستحدثة 

 .التعرف على أساليب ممارستها والمشكالت التي تتعرض لها إدارات العالقات العامة 

 .التعرف على أهمية التكنولوجيا في إدارات العالقات العامة ومدى استخدامها بقطاع البترول 

  بقطاع البترول.معرفة تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على ممارسي مهنة العالقات العامة 

  التعرف على أسباب االعتماد على التكنولوجيا الحديثة مقارنة بالوسائل التقليدية بقطاع

 البترول.
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   قطاع  فيمجال العالقات العامة  فياستخدام االنترنت  فيالتعرف على العوامل المؤثرة

 البترول.

  مجال العالقات العامة بقطاع معرفة المزايا واإلمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في

 البترول.

  التعرف على المشكالت التي تواجه ممارسي مهنة العالقات العامة أثناء التعامل مع وسائل

 التكنولوجيا الحديثة في قطاع البترول.

المختلفة لتكنولوجيا  االستخدامات تناولت التي العلمي البحث أدبيات إلى النظري إطارها في الدراسة واستندت

وتناولت تأثير استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال في ممارسة العالقات  االتصال واإلشباعات المتحققة منها

 العامة بقطاعات مختلفة. كما استندت إلى نظرية االستخدامات واالشباعات.

ة من تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل خصائص ظاهرة معينة أو مجموع    

 الظواهر أو موقف معين يغلب علية صفة التجديد

الدراسة على منهج المسح الذي يعتبر أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد  هذهتعتمد 

 وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم

العام والخاص ، قامت الباحثة الدراسة في السادة العاملين بإدارة العالقات العامة بشركات البترول  مجتمعيتمثل 

شركة من  05بإجراء دراسة ميدانية باستخدام صحيفة  االستقصاء كأداة لجمع البيانات  وتم إجراء الدراسة  على 

 ( مفردة05العينة ) شركة قطاع خاص وبلغ عدد 05شركة قطاع عام و 05شركات البترول العام والخاص 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وتعرل الباحثة أهم هذه النتائج فيما  الميدانيةوبعد إجراء الدراسة 

 يلي:

مجال البترول بأنشطة العالقات العامة. ويتفق  فيارتفاع مستوى اهتمام الشركات العامة والخاصة العاملة  -

ذلك مع أهمية هذه االنشطة وحيوية وخطورة األدوار التي تقوم بها وتمارسها ادارات العالقات العامة داخل 

 مؤسسات وشركات البترول.

وعدم استخدام مسمى العالقات العامة وعدم استبداله بأي مسمى أخر  فياتفاق القطاعين العام والخاص معا  -

حدود ضيقة للغاية اذ تبين أن عدد قليل من الشركات  فيإدارات عامة إال فيدمج االختصاصات الوظيفية 

 مسمى ادارى واحد. فيموضع الدراسة يربط بين اختصاص العالقات العامة وغيره 

ة مجاالت متعدد فيمواكبة شركات البترول العام والخاص لتكنولوجيا االتصال الحديثة واستخدامها  -

 بصرف النظر عن مدى توظيف هذه التكنولوجيا.

بالنسبة للنشاط االتصالى ألجهزة العالقات العامة يتضح أن نشاط استخرا  جوازات سفر، تأشيرات، حجز  -

االنشطة التي تضمها المقياس بالنسبة لشركات القطاع العام إذ حصل  بقيةالمرتبة االولى من بين  فيفنادق 

المرتبة االخيرة إذ  فيالصحف عن الشركة  فيبينما جاء نشاط الرد على ما ينشر  %76على وزن نسبى 

 %063661حصل على أقل وزن نسبى 
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المرتبة االولى إذ حصل على  فيأما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء تنظيم الحمالت االعالمية   - 

 الرأيهم العالقات العامة وقياس ت التيالبحوث  بأجراءالقيام  نشاطيبينما جاء  %903000وزن نسبى 

 لكل نشاط %073761المرتبة االخيرة إذ حصل على أقل وزن نسبى  فيالعام 

والخاصة نشاط أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العامة  في األلىتنوعت مجاالت استخدام الحاسب  -

وبصفة عامة أشارت  لىاألأشارت الشركة الواحدة إلى أكثر من مجال واحد الستخدام الحاسب  إذا

مقدمتها مجال تخزين البيانات  فيجاء  األلىالشركات عينة الدراسة إلى أربعة مجاالت الستخدام الحاسب 

 (%70تكرار بنسبة  41واسترجاعها وحفظ الملفات )

كل قطاع على  فيتباين كال القطاعين العام والخاص من حيث مدى اعتماد العاملين بالعالقات العامة  -

مجال العمل إذ تبين أن شركات القطاع العام يتم االعتماد بها على االنترنت أحيانا فقط بنسبة  فيترنت االن

 %4030دائما  ما يكونأما شركات القطاع الخاص فقد تبين أن االعتماد على االنترنت بها غالبا  ،00%

 غايةحدود ضيقة لل فيوان كان ذلك  %0030وقد يكون اعتماد محدود أحيانا بنسبة 

مجال  فيان النسبة االكبر من شركات القطاع العام يستخدم العاملين بمجال العالقات العامة بها االنترنت  -

أما بالنسبة  %1036تبادل الرسائل االلكترونية  فيالمرتبة الثانية االستخدام  في يليه %1030 الترفيه

المرتبة االولى  فيتبادل الرسائل االلكترونية جاء  فيلشركات القطاع الخاص فقد تبين ان استخدم االنترنت 

المرتبة الثانية البحث عن  في يليه %1036مجال عمل العالقات العامة  في لألنترنتاستخدام  كأكثر

استخدام االنترنت  بينما جاءلكل منهما  1030المعلومات والحصول على الوثائق الحكومية والدولية بنسبة 

 .%639رتبة االخيرة بنسبة الم فيمن أجل الترفيه 

مجال عمل العالقات العامة مقارنة  فياالكثر اعتمادا على االنترنت  هيلذلك شركات القطاع الخاص  -

 فياالشارة اليها من أن العاملين بالقطاع الخاص  ما سبقتالنتيجة مع  هذهبشركات القطاع العام وتتفق 

مجال العالقات العامة  فيصال الحديثة، مقارنة بالعاملين مجال البترول هم االكثر تفاعل مع تكنولوجيا االت

يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع الشركات العامة أو الخاصة وطبيعة  العامة. كمابشركات البترول 

 العاملين بها

 

 المراج : 

 .10(، ص0551، )القاهرة: عالم الكتب، 0( علي عجوة، العالقات العامة بين النظرية والتطبيق، ط1)

 .9(، ص0550( محمود يوسف، إدارة وتخطيط العالقات العامة، )القاهرة: دار اإليمان للطباعة، 1)

( شريفة رحمة هللا سليمان، "دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية من منظور 1)

شورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، الخدمة اإللكترونية: دراسة حالة على إمارة دبي"، رسالة ماجستير غير من

 .09(، ص0556قسم العالقات العامة واإلعالن، 

، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 1( عبد الملك ردمان الدناني، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، ط1)

 .111(، ص0550
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 ion: An Integrated ) George E. Belch & Micheal A. Belch, Advertising and Promot1(

. Ed., (USA: McGrow Hill, 2004), p. 488.thMarketing Communication, 6 

 ، قطاع البترول المصري.0559( مجلة البترول، المجلد السادس واألربعون، العدد الثاني عشر، ديسمبر 1)

ذات لديهم"، رسالة ماجستير غير ( والء ابراهيم، "استخدام الشباب لشبكة اإلنترنت وعالقتها بمستوى تقدير ال1)

 (.0510: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، منشورة، )جامعة المنصورة

العالقة بين استخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم المجتمعية: عمرو محمد أسعد، " )1(

القاهرة: كلية اإلعالم، قسم  دراسة علي موقعي "يوتيوب" و"فيس بو "، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة

 (.0511اإلذاعة والتليفزيون، 

"استخدام طالب الجامعات المصرية لمواقع الشبكات االجتماعية وعالقته برأس المال  آمال كمال طه، )1(

االجتماعي بالتطبيق على موقع فيس بو "، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

 . 141-150، ص0511ديسمبر  -د العاشر، العدد الرابع، يوليوالمجل

( هبة ربيع رجب، "استخدامات الشباب المصرى للمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت: دراسة مسحية"، 1)

 (.0559رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة عين شمس: كلية اآلداب، قسم علوم االتصال واإلعالم، 

"عالقة التعرض للصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى المعرفة السياسية للشباب  ( محمد رضا حبيب،1)

المصرى: دراسة تحليلية وميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصحافة، 

0551.) 

باب الجامعى: دراسة مقارنة ( علياء سامي، "دور وسائل االتصال الحديثة فى تشكيل العالقات االجتماعية للش1)

بين مستخدمي وسائل االتصال التقليدية واإلنترنت"، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

 (.0551قسم العالقات العامة واإلعالن، 

دراسة ميدانية في ( جمال عبد العظيم، "المتغيرات المؤثرة فى معدالت استخدام اإلنترنت فى مملكة البحرين: 1)

إطار نموذ  االستخدامات واإلشباعات، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد 

 .61، ص0556مارس  -السادس والعشرون، يناير

قات ( سلمان فيحان بن لبدة، "تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة على االستراتيجيات االتصالية للعال1)

العامة فى المؤسسات السعودية: دراسة ميدانية وتحليلية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية 

  (.0510اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 

) Petra Theunissen, Wan Norbani Wan Noordin, "Revisiting the Concept "dialogue" 1(

in Public Relations", Public Relations Review, Vol. 38, 2012, pp. 5-13.  

) Piet Verhoevena, et. al, "How European PR practitioners handle digital and Social 1(

Media", Public Relations Review, Vol. 38, 2012, pp. 162-164.  

among Turkish Public ) Ozlem Alikilic & Umit Atabek, "Social Media adaption 1(

Relations Professionals: A Survey of Practitioners", Public Relations Review, Vol. 

38, 2012, pp. 56-63.  
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 ) Jungmi Jun, "How Climate Change Organization Utilize Websites for Public 1(

Relations", Public Relations Review, Vol. 37, 2011, pp. 245-249.  

)1( Lindley Curtis, et. al, "Adaption of Social Media for Public Relations by Nonprofit 

Organizations", Public Relations Review, Vol. 36, 2010, pp. 90-92.  

لة ماجستير ( حاتم محمد عاطف، أثر استخدام اإلنترنت على ممارسة العالقات العامة: دراسة تطبيقية، رسا1)

 (.0515غير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 

) Bernice Agyekwena, "The Uses and gratification Theory in relation to televion, 1(

faculty of social sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

licentiate in social sciences with specialization in social communication pontifical 

http://www.scribd.com/doc/gregorain university, p. 19, Available at:  

تخدام الجمهور المصرى لوسائل اإلعالم التقليدية ( شيرين محمد كدواني، "مصداقية اإلنترنت وعالقتها باس1)

 (.0515والحديثة"، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة أسيوط: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، 

 .170(، ص0555( محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، )القاهرة: عالم الكتب، 1)

 .161(، ص0551)القاهرة: دار النهضة العربية، ( سامي طايع، بحوث اإلعالم، 1)

ار )القاهرة: د ،0( عاطف عدلي العبد، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالم، ط1)

 .106، ص(1990الفكر العربي، 

دار النشر )القاهرة: ، 1وتحليلها، ط ،وإجرالها ،تصميمها :كامل، بحوث اإلعالم والرأي العامالفر   (1)

  (.0551 ،للجامعات
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 في المجتمعات اإلسالمية الدور السلبي لإلعالم المعاصر على قرارات المراهقين

 د. خالد إبراهيم الدغيم: إعداد

 تركيا-مدرس في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم 

  :Khaled.dughim@izu.edu.trEmail /  65500666550هـ: 

 

 ملخص البحث

 بسم هللا الرحمن الرحيم

عد: وصحبه وسلم، وبالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله 

الدور السلبي لإلعالم المعاصر على قرارات المراهقين في المجتمعات اإلسالمية، ونظراً لما : بين يدي البحث

تحمله مرحلة المراهقة من األهمية في حياة اإلنسان أو ما تنطوي عليه من تغيُّرات وتقلُّبات نفسية وجسدية في حياة 

ياتهم إيجاباً في بناء شخصشأنها التأثير سلباً أو المراهق والمراهقة وتأثرهم بوسائل اإلعالم في هذا العصر والتي من 

 ومدى إعدادهم لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المتنوعة في شؤون حياتهم. 

لذلك تعرضتُّ في هذا البحث لمفهوم المراهقة والقرار في اإلسالم ووسائل اإلعالم المختلفة في المجتمعات اإلسالمية  

 ن وسلّطت الضوء على السلبية منها  أو أثرها على قرارات المراهقي

ومالحظة ضياع عدد غير قليل من المراهقين والمراهقات في المجتمعات اإلسالمية وجنوح بعضهم إلى 

الفساد والجنس والمخدرات واللهو والسهر، والتمرد، وترك الدراسة والتعلُّم، وغير ذلك، بسبب اآلثار السلبية 

 الجتماعي.لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل ا

لذلك ال بد من اقتراحات تربوية إلعالم بنّاء وهادف في المجتمعات اإلسالمية مستنيرين بالنهج النبوي 

والتربية اإلسالمية ومستفيدين من تجارب اآلخرين التربوية وجهودهم المبذولة في هذا اإلطار وذلك لتقويم سلوك 

سليماً يمكنهم من اتخاذ قرارات صحيحة ورشيدة في حياتهم،  أبنائنا المراهقين والمراهقات وبناء شخصياتهم بناء

ويأخذوا دورهم بشكل سليم في عمارة الحياة الدنيا كما يريد هللا تعالى، وفي بناء الحضارة اإلنسانية عموماً والحمد 

 هلل رب العالمين.

 اإلعالم دور المراهقين،قرارات  الكلمات المفتاحية:  

http://www.ajrsp.com/
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 Negative Role of Contemporary Media on Adolescents' Decisions in Islamic 

Societies 

By: Dr. Khalid Ibrahim Al Dughaim 

Lecturer at the faculty of Islamic Sciences at Sabah-Al Din Zaim University in 

Istanbul, Turkey 

Mobile: 65500666550 / Email: khaleddughaim@gmail.com  

Abstract: 

In the name of Allah most Merciful, most Gracious, Praise to Allah, Lord of the 

worlds, and blessing and peace be upon the teacher of good people, our master 

Muhammad and his family and companions. And after that, I find the impact of the 

contemporary media on the decision of the adolescent in Islamic Societies as 

analytical descriptive study, due to importance of adolescence in human life, and it 

involves the fluctuations and changes in the psychological and physical life of 

adolescent and adolescence, and affected by the media in this age، 

Which will have a negative or positive effect on the construction of their personalities 

and prepare them to take responsibility and make decisions in their affairs. 

Therefore, in this research, the concept of adolescence and decision in Islam and 

different media in Muslim Societies, and its impact on adolescents decisions. And 

focused on the negative things and the observation of the loss of a few adolescents in 

the Islamic communities, and some of them resort to corruption, sex, drugs, 

entertainment, staying up at night, rebellion, leaving the study and learning and so on. 

Because of the negative effects of media and social networking sites. 

Therefore, there must be educational suggestions for constructive and purposeful 

media in the Islamic societies, informed by the prophet’s approach and Islamic 

education and benefiting from the experiences of others and their efforts in this field. 

In order to evaluate the behavior of our adolescents and build their personalities 

properly, they can make real and rational decisions in their life, take their role 

properly in the development of life as God wants, and in building human civilization 

in general, and thank Allah the Lord of the worlds. 

Keywords: Teenager Decision, Media impact.  
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 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: 

 بين يدي البحث 

اإلعالم المعاصر على قرارات المراهقين في المجتمعات اإلسالمية، دراسة وصفية تحليلية ونظراً لما  دور

تحمله مرحلة المراهقة من األهمية في حياة اإلنسان وما تنطوي عليه من تغيرات وتقلبات نفسية وجسدية في حياة 

هم ن شأنها التأثير سلباً أو إيجاباً في بناء شخصياتالمراهق والمراهقة وتأثرهم بوسائل اإلعالم في هذا العصر والتي م

 ومدى إعدادهم لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المتنوعة في شؤون حياتهم. 

لذلك تعرضت في هذا البحث لمفهوم المراهقة والقرار في اإلسالم ووسائل اإلعالم المختلفة في المجتمعات  

وسلطت الضوء على السلبية منها، ومالحظة ضياع عدد غير قليل من اإلسالمية وأثرها على قرارات المراهقين 

المراهقين والمراهقات في المجتمعات اإلسالمية وجنوح بعضهم إلى الفساد والجنس والمخدرات واللهو والسهر، 

 ي.عوالتمرد، وترك الدراسة والتعلم، وغير ذلك، بسبب اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتما

لذلك ال بد من اقتراحات تربوية إلعالم بنّاء وهادف في المجتمعات اإلسالمية مستنيرين بالنهج النبوي 

والتربية اإلسالمية، ومستفيدين من تجارب اآلخرين التربوية وجهودهم المبذولة في هذا اإلطار وذلك لتقويم سلوك 

اً يمكنهم من اتخاذ قرارات صحيحة ورشيدة في حياتهم، أبنائنا المراهقين والمراهقات وبناء شخصياتهم بناء سليم

المراهقين في هذا البحث، إنما أعني به غالباً المراهقين والمراهقات، وال بّد من اإلشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى 

 وخاصة في األمور العامة المشتركة.

 المراهقة في اللغة: 

وَحُمَق وَجِهَل. ورهق: ركب الشر والظلم وغشي المآثم،  رهق فالٌن رهقاً: سفه»جاء في المعجم الوسيط: 

( إثماً، ويقال: راهق الغالم: قارب الحلم. ويقال أيضاً: راهق الغالم الحلم، 0وفي التنزيـل: )فََزاُدوهُْم َرهَقًا( )الجن: 

 .(6)«قلو)المراهقة(: الفترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد. و)المرهَُّق(: الموصوف بالجهل وخفة الع

 المراهقة في االصطالح في المفهوم اإلسالمي: 

يبدأ تعريف المراهقة في اإلسالم من العالقة بين المراهقة والبلوغ، فإن اإلسالم يعتبر سّن البلوغ هو سن 

رفع القلم عن ثالثة: عن المجنون المغلوب على عقله »التكليف الشرعي، لحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

. أما المقصود بالبلوغ فهو دخول الطفل سن (2)«، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبـي حتـى يحتلمحتى يفيق

(. ومن عالمات البلوغ االحتالم، وفي 55التكليف الشرعي، قال تعالى: )َوإَِذا بَلََغ اأْلَْطفَاُل ِمْنُكُم اْلُحلَُم( )النور: 

                                                           

 .569 ص: ،6م، 6595مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، استانبول، دار الدعوة،  (6)
م(، كتاب السنن، تحقيق محمد عوامة، بيروت،  999ه / 265أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني، ) (2)

 (.2266م، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم )2662، 2مؤسسة الريان، ط
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حّمل سن البلوغ، وهللا تعالى أعلم بمدى طاقة عباده وقدرتهم على ت مجتمع المسلمين يعتبر الفتى والفتاة مكلفين بعد 

 التكاليف الشرعية، والقيام بأعباء الحياة. 

 بها المرحلة النمائية الثالثة التي يمرُّ »فقد وردت تعريفات كثيرة في كتب علم النفس منها، أن المراهقة هي: 

تتوسط بين الصبا والشباب، وتتميز بالنمو السريع في جميع اإلنسان في حياته من الطفولة إلى الشيخوخة، وهي 

 . (6)«اتجاهات النمو، البدني والنفسي والعقلي واالجتماعي

أما علماء النفس: فيختلفون في نظرتهم إلى المراهقة، فيذهب بعضهم إلى التفريق بين المراهقة والبلوغ، 

حو التدرج ن»يونانية، فيقولون: إن كلمة المراهقة تعني ويذهب بعضهم اآلخر إلى أن المراهقة مشتقة من اللغة ال

النضج البدني والجنسي والعقلي واالنفعالي، وهنا يتضح الفرق بين المراهقة وكلمة )البلوغ( التي تقتصر على ناحية 

اب سواحدة من نواحي النمو؛ وهي الناحية الجنسية. فنستطيع أن نعّرف البلوغ بأنه: نضوج الغدد التناسلية واكت

 . (2)«معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من فترة الطفولة إلى فترة اإلنسان الراشد

وعلى ذلك: فإن البلوغ ال يشمل جميع جوانب النمو، وإنما يختص بالنمو الجنسي. وبعض علماء النفس يعتبر 

ة المراهق»لكل منهما ألّن: المراهقة والبلوغ مترادفتين، وال فرق بينهما، ال من حيث المظاهر وال من حيث الزمن 

مرحلة العمر التي تتوسط بين الطفولة واكتمال الرجولة أو األنوثة، وذلك يعني النمو الجسمي، ونحسب بدايتها عادة 

ببداية البلوغ الجنسي الذي يتفاوت فيه األفراد تفاوتاً واسعاً يصل في األحوال العادية إلى نحو خمس سنوات بين 

المتأخرين، وتعتبر مرحلة المراهقة أهم مراحل النمو في حياة الفرد، وإن لم تكن أهمها على أول المبكرين، وآخر 

 . (5)«بعض علماء النفس يعتبرونها بدء ميالد جديد للفرد. وتقع هذه المرحلة ما بين البلوغ الجنسي والرشداإلطالق، حتى إن 

تبدأ ما و»الميزات الجنسية لكال الجنسين  وذهب بعض علماء النفس إلى أن المراهقة تبدأ بالبلوغ، وظهور

( سنة، وتمتد مع البنات إلى السابعة 62 - 62( سنة من العمر لدى البنات، وعند البنين ما بين )65 - 66بين )

و ربما تمتد أكثر من ذلك  (2)«الثامنة عشرة أو التاسعة عشرةعشرة تقريباً، أما لدى البنين فإنها تمتد إلى حوالي 

 سن الرابعة و العشرين. لتصل إلى

وتعد مرحلة المراهقة مرحلة فاصلة اجتماعياً، إذ يتعلم فيها المراهقون تحمل المسؤوليات االجتماعية، 

وواجباتهم كأفراد في المجتمع، كما أنهم يستخلصون أفكارهم عن الزواج وتكوين األسرة، ويبدأ التفكير في اتخاذ 

 الحرفة. أصعب قرارين في حياتهم هما: الزواج و

وال بّد من اإلشارة إلى أن هذا المصطلح )المراهقة( لم يكن مستخدماً في عصور اإلسالم األولى، حيث كان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطلق على المراهقين، أو من هم في هذا السن )الشباب(،

                                                           

 .60 ص: م،6552لتوبة، الزعبالوي، محمد السيد، تربية المراهق بين اإلسالم وعلم النفس، الرياض، مكتبة ا (6)
 .66 ص:،الزعبالوي، محمد السيد، تربية المراهق بين اإلسالم وعلم النفس (2)
 ص: م،6556، 5زيدان، محمد مصطفى، النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية، جدة، دار الشروق، ط  (5)

655. 
 .655 ص: المصدر السابق، (2)
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 (6)يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة»في كثير من المناسبات والمواقف، من ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:   

. والمقصود بالشباب في (2)«فإنه له وجاءفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم 

 عد.الحديث من هم في سن المراهقة وربما كل شاب لم يتزوج ب

وهذا يؤكد لنا أن فترة المراهقة ليست فترة أزمات نفسية وصراعات بالضرورة بل إنما تحولت بفعل التربية 

اإليمانية والسلوكية في ظل اإلسالم إلى طاقات بناءة، وجهود متضافرة لتسطر لنا أعظم فترة في تاريخ اإلنسانية. 

مة بن زيد قد أّمر أساصلى هللا عليه وسلم صر، فإن رسول هللا والشواهد على ذلك كثيرة، ولكن على سبيل الذكر ال الح

 . (5)على جيش لمحاربة الروم، ولّما يبلغ الثامنة عشرة من عمره

ي فها هي أسماء بنت أبي بكر رض»ولم يقتصر هذا اإلقدام على الفتيان من الصحابة، بل والفتيات أيضاً: 

ومعه الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهما في غـار ثور في طريقهما  هللا عنهما كانت تأتي بالطعام والشراب ألبيها

 . (2)«إلى المدينـة المنورة أثناء الهجـرة

فها هم الصحابة رضوان هللا عليهم قد ضربوا لنا أروع األمثلة في التضحية والفداء والجدية في سن المراهقة، ألن 

 حيح الذي علمهم إياه نبيهم، وارتضاه لهم ربهم. أخالقهم تربّت تحت مظلة اإلسالم، فسلكوا المنهج الص

وفيما ذكره علماء التفسير واللغة في الفعل رهق، وما يتفرع عنه من معاني الّسفه والكذب والعجلة والطيش 

وغشيان المحارم، وركوب المخاطر وغير ذلك، فهذا يكون في المراهق الذي ساءت تربيته وتوجيهه، وكانت 

قويمة، ولذلك ال بّد من وعي كامل بهذه المرحلة ومتطلباتها وتقديم إعالم هادف، وذلك ليستطيع تنشئته فاسدة، وغير 

 المراهق تجاوز عقبات هذه المرحلة بنجاح.

 مفهوم القرار في اللغة: 

أقّر بالحق، وله: اعترف به وأثبته. ويقال: أقر على نفسه بالذنب. أقر الشيء في »جاء في المعجم الوسيط: 

ثبته فيه. وأقر العامل على العمل: رضي عمله وأثبته. وأقر الرأي: رضيه وأمضاه. والقرار: هو الرأي  المكان:

 .(5)«يمضيه من يملك إمضاءه

 

 

 

                                                           

 .655 ص: ،والمراهق ونظريات الشخصية، جدة زيدان، محمد مصطفى، النمو النفسي للطفل (6)
صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن  (2)

 (.5202بالصوم، رقم )
وأسامة بن زيد رضي هللا عنهما، رقم صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة  (5)

(0266.) 
 .665 ص: م،6595، 5هارون، عبد السالم، تهذيب سيرة ابن هشام، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط (2)
 .625 :، مرجع سابق، ص2معجم الوسيط، ج: ال (5)
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 مفهوم القرار في االصطالح: 

إن عملية اتخاذ القرار: هي إصدار حكم معين، عّما يجب أن يفعله »وتعّرف عملية اتخاذ القرار تعريفات كثيرة منها: 

الفرد في موقف ما، وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل المختلفة التي يمكن إتّباعها، أو هو اختيار بديل معين بعد تقييم بدائل 

 .(6)«مختلفة، وفقاً لتوقعات معينة لمتخذ القرار

ذ وكثيراً ما يرد موضوع القرار، واتخاذ القرارات، في أمور اإلدارة وتنظيمها، فيعمد المدير إلى اتخا 

اتخاذ القرار بصفة عامة هو جوهر ولب العملية اإلدارية، »قرارات كثيرة في شركته، أو مؤسسته التي يديرها، و 

باعتبار أن اإلدارة: هي تفكير ابتكاري، أو ابتدائي متعلق باتخاذ القرار األنسب، لمواجهة موقف معين في ضوء 

. واتخاذ القرار، ال يعني االختيار من بين البدائل فحسب، (2)«ل المتاحة يتم المفاضلة بينهااستعراض عدد من البدائ

ه أكثر من مجرد اختيار ما تفعله، إذ إن»وإنما يعني التطبيق، فهو يبدأ بالقول وينتهي بالعمل، فاتخاذ قرار ما هو 

ديم يتضمن تقينطوي على التزام منطقي وعاطفي، مهما كان هذا االلتزام بسيطاً، إضافة إلى ذلك، فإنه غالباً ما 

التزام بالنيابة عن اآلخرين والسيّما في مكان العمل أو األسرة والطلب منهم أن يلتزموا بالتزامك، إضافة إلى 

 .(5)«ن القرار يحتاج أيضاً إلى عملااللتزام، فإ

 أركان القرار:

                                                                                                 ال بّد من وجود عناصر ودعائم أساسية للقرار المتخذ، حتى تكون هناك جدوى وفائدة من اتخاذه، وهي:                                   

ذ القرار إال إذا كان هناك هدف معين، وتعتمد أهمية القرار على درجة أهمية ال يتخ: »الهدف من اتخاذ القرار -6

. فالقرار هو مجرد وسيلة (2)«الهدف المراد تحقيقه، وكلما كان الهدف واضحاً، ساعد ذلك على اتخاذ القرار السليم

 للوصول إلى الغاية وهو الهدف.                                        

: ال يمكن اتخاذ أي قرار في شأن من شؤون الحياة، إال إذا كان وراءه دافع معين لتحقيق تخاذ القرارالدافع ال -2

هو قوى نفسية تدفع اإلنسان بشكل متواصل إلى القيام بعمل ما إلى أن يصل إلى درجة اإلشباع، »غاية ما. والدافع 

إلشباع حاجات جسمية أو نفسية أو اجتماعية، ويعمل وهذا الدافع يكون  (5)«ويحقق الهدف الذي اتجه الدافع لتحقيقه

هذا الدافع على تحريك داخل اإلنسان نحو السلوك، سواء كان ذلك السلوك بشكل شعوري أو غير شعوري، 

 واالستجابة لهذا الدافع واالتجاه نحو السلوك هو القرار.

                                                           

 .02 :م، ص2662، 6: ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان، ط أبو العينين، جميل، أصول اإلدارة من القرآن والسنة، دار (6)
 .05 :المرجع السابق نفسه، ص (2)
باركر، ألن، كيف تنمي قدرتك على اتخاذ القرار؟ أشرف على نقله إلى العربية: سامي تيسير سليمان، ال.د،  (5)

 .26 :م، ص6559، 6الرياض، السعودية، ط:
 .662 ص: م،2662، 6ار المسيرة، عمان، األردن، طعباس، علي، أساسيات علم اإلدارة، د (2)
القذافي، رمضان محمد، علم النفس في اإلسالم، مكتب اإلعالم والبحوث والنشر بجمعية الدعوة اإلسالمية  (5)

 .26 ص: م،6555العالمية، بنغازي، ليبيا، ط، 
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حالة اتخاذ قرار معين، ذلك أن معظم  وهو أمر يتعلق بتقدير ما سيحدث في المستقبل في: »التنبؤ والتوقع -5 

. وطبيعي أن المتغيرات المتوقعة والمحتملة مستقبالً لكل قرار ما، (6)«القرارات تتعامل مع المستقبل واتجاهاته

 ستحدد شكل القرار ومحلّه سلباً أو إيجاباً.

الحل هو         الذي تم اختياره  : وهي الخيارات التي تُطرح كحلول أمام متخذ القرار، والبديلالبدائل المتاحة -2

من بين عدة بدائل، فمتخذ القرار أياً كان، يضع لنفسه عدة حلول، ثم يقوم باختيار الحل األنسب الذي يعتقد أنه يحقق 

هدفه الذي يسعى إليه، وال يمكن ألي متخذ قرار أن يقحم نفسه في وضع حل واحد أمامه، ألن في ذلك تضييق عليه 

 ومشقّة. 

 ل اتخاذ القرار: مراح

 : تحديد المشكلة أو الموضوع -6

وهي التي تحتاج إلى قرار لحلّها، ويمكن أن توجد هذه المشاكل على أنواع مختلفة، منها المشاكل المتكررة، 

متوقعة، وربما ألسباب داخلية أو والجوهرية، والعرضية الطارئة، وربما تحصل المشكلة ألسباب متوقعة، أو غير 

أن يحاول التركيز على تحديد المشكلة بدالً من االتجاه المباشر إلى »فالواجب على من يريد اتخاذ قرار ما خارجية، 

. فسالمة (2)«محاولة إيجاد الحل، فالخطأ في تحديد المشكلة يؤدي إلى تشخيص خاطئ، وبالتالي إلى حلٍّ غير صحيح

 التشخيص تؤدي إلى الحل السليم.

 : وضع األهداف -2

 ايات التي يرمي إليها متخذ القرار عند حل المشكلة، أو معالجة الموضوع.وهي الغ

 : وضع البدائل المقترحة للحل -5

وهي بدائل الحلول الممكنة أمام متخذ القرار لحل المشكلة التي تواجهه، وعدد الحلول البديلة، وتنوعها يتوقف 

لك. وتلك الحلول جميعها تؤثر بشكل مباشر أو على عوامل كثيرة، داخلية وخارجية، وشخصية، وبيئية، وغير ذ

غير مباشر في ابتكار حلول بديلة للمشكلة )محل القرار( ودراسة الحلول البديلة يجب أن تتم في ضوء الظروف 

البيئية التي تحيط بالمشكلة، سواء كانت هذه الظروف داخل المشكلة أو خارجها، وعند تصنيف البدائل، يؤدي إلى 

ئل التي ال تصلح كحل، وبالتالي نحصر البدائل المطروحة في مجموعة محددة، حتى نصل إلى اتخاذ استبعاد البدا

قرار، أو إبقاء الحالة على ما هي عليه. ثمَّ نبحث عن البديل الثاني، وهكذا... حتى نصل إلى حلٍّ معقول ومحقق 

 للهدف المراد.

 اختيار البديل األمثل: -2

 م اختياره من بين البدائل المتاحة، والذي يحقق الهدف من القرار.وهو الحل، والقرار الذي يت 

                                                           

 .662عباس، علي، أساسيات علم اإلدارة، مرجع سابق، ص:  (6)
 .620م، ص: 6595، 2كنعان، نواف، اتخاذ القرارات اإلدارية، الد، الرياض، السعودية، ط:  (2)
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 تنفيذ القرار وتطبيقه عملياً على الواقع: -5 

وعندئذ ال يمكن  -إما بأمر أو نهي أو مبادرة أو غير ذلك-وذلك بطرق متعددة حسب مصدر هذا القرار  

ا قبلها أن نلغي قرارنا، وال يمكننا بعدها إال أن نلتزم إذ إن هناك )نقطة الال عودة( يمكنن»الرجوع عن القرار إطالقاً 

 . وبذلك أصبحنا نعيش آثار القرار وتبعاته، فكيف يمكن أن نرجع عن القرار نفسه أصالً ؟!! (6)«التزاماً حقيقياً به

  متابعة تنفيذ القرار وتقويم النتائج: -0

نفيذ تنته بعد، بل يأتي دور المتابعة، وعملية متابعة التفبعد اختيار البديل المالئم، فإن عملية اتخاذ القرار لم 

. ولعل في سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم خير (2)مهمة للغاية، ألنه يعتمد عليها نجاح القرار في تحقيق أهدافه

لى عمثال على اتخاذ القرار السليم والصائب، واالختيار من بين البدائل، وذلك عندما أتى زعماء قريش يعرضون 

رسول هللا العروض، واإلغراءات الدنيوية، كالمال والجاه والملك والنساء، على أن يترك رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم الدعوة إلى هذا الدين، ولكن رسول هللا رفض كل هذه البدائل أمامه، ألن مستلزمات العقيدة ومبادئ الدين 

بل تجعل قراره حازماً بشدة في المضّي في طريق الدعوة إلى  الجديد، تجعله ال يلتفت إلى شيء من هذه األمور،

 .(5)اإلسالم، وهكذا يختار رسول هللا القرار األمثل وهو االستمرار بالدعوة مهما كانت النـتائج والعواقب

ولعل المنهج اإلسالمي في اتخاذ القرارات، يتمثل في أمرين اثنين هما: االستخارة واالستشارة، فقد ورد في 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة في األمور »حديث الشريف: عن جابر رضي هللا عنهما قال: ال

كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا همَّ أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثّم ليقل: اللهم إني 

ضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالّم أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من ف

الغيوب، اللهّم إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، فاقدره لي، ويسره لي، ثّم 

ني فبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، واصر

ي حاجته ني به، ويسمِّ  . (2)«عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثمَّ رضِّ

ويدعو المسلم بهذا الدعاء بعد الصالة، إذا أراد أن يستخير هللا في أمر من األمور المباحة، ثم يعمل بما يشرح 

 هللا له صدره، ويوجهه إليه. 

فالتصرفات والقرارات المختلفة في حياة المسلم، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة، واإليمان بالخالق المدبر، 

الذي ترجع إليه أمور الناس جميعاً، والمخلوقات األخرى أيضاً. هذا االرتباط الروحي اإليماني باهلل تعالى، يبعث 

ألمن والسعادة، ويجعله يشعر دائماً بمعية هللا له، وبكالءته على الطمأنينة عند اإلنسان المسلم، ويبث في روحه ا

 المستمرة لشؤون حياته. 

                                                           

 .26باركر، ألن، كيف تنمي قدرتك على اتخاذ القرار؟، مرجع سابق، ص: (6)
  .65-62الخزامي، عبد الحكيم، فن اتخاذ القرار، مكتبة ابن سينا، القاهرة، مصر، الط، الت، ص:  (2)
 .662-666 :م، ص6596، 9حمد سعيد رمضان، فقه السيرة النبوية، دار الفكر، دمشق، ط :البوطي، م (5)
 (.0592صحيح البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة، رقم ) (2)
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ف الشورى: بأنها:   عرض أمر ما من »أما األمر اآلخر التخاذ القرارات في اإلسالم، فهو الشورى، وتَُعرَّ

ء اآلراء في شأنه، مع بيان األمور التي تهم الفرد أو المجتمع على ذوي الرأي والخبرة والدراية، لدراسته، وإبدا

 . (6)«الحجج الستخراج الرأي الراجح من تلك اآلراء

وإن حاجة الناس للشورى والتشاور فيما بينهم، تعتبر ضرورة إنسانية لهم، وذلك الختالف عقول الناس 

أقوام  دث عنوتجربتهم وخبراتهم، وحاجتهم إلى بعضهم البعض في أمور الحياة الدنيا، وها هو القرآن الكريم يتح

سابقين، اعتمدوا مبدأ الشورى في حياتهم، وهي الملكة بلقيس وقومها، حين خاطبتهم بخصوص ما جاءها من 

تَّى تَْشهَُدوِن( سليمان عليه السالم. قال تعالـى على لسـان بلقـيس: )يَاأَيُّهَا اْلَمََلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري َما ُكْنُت قَاِطَعةً أَْمًرا حَ 

(. وهذا دليل واضح، أن األمم تتشاور في أمورها، ولذلك لم تتخذ بلقيس قراراً معيناً إال بعد مشاورة من 52: )النمل

حولها. ومن جهة أخرى، ففي الشورى قوة للمسلمين وترابط ومحبة، ودعم للفكر المشترك بينهم. لذلك كانت 

ِ لِْنَت لَهُْم َولَْو ُكْنتَ الشورى في اإلسالم ضرورة شرعية، قـال تعالى لنبيه صلى هللا عل  يه وسلم: )فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي اأْلَْمِر فَإَِذا ِ إِنَّ  فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ ْل َعلَى هللاَّ  َعَزْمَت فَتََوكَّ

َ يُِحبُّ اْلمُ  لِيَن( )آل عمران: هللاَّ  (.655تََوكِّ

تأليف قلوبهم -6أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يشاور قومه في األمر ألن في المشاورة فائدتين هما: 

 وإشاعة المودة بينهم نتيجة للمشاورة.

لجأ لحسنة لهم. فإذا كان يتعويد للمسلمين على هذا النهج في معالجة األمور ألن في الرسول عليه السالم األسوة ا-2

وظاهر األمر في اآلية السابقة يدل على الوجوب. وقال تعالى في موضع  (2)«إلى المشاورة فهم أولى أن يأخذوا بها

اَل   ةَ آخر مبيناً تالزم الشورى مع اإليمان وإقامة الصالة، فقـال عز من قائل: )َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُوَن( )الشورى: ( وهذا تنبيه آخر إلى أهمية الشورى في إقامة وتقوية 59َوأَْمُرهُْم ُشوَرى بَْينَهُْم َوِممَّ

لدرجة أن سيدنا أبا بكر رضي هللا عنه »دعائم المجتمع اإلسالمي، لذلك تمسك الرسول والصحابة بهذا المبدأ و 

صنع؟ شاور أصحابه فقال له بعضهم: ال تفعل! فهل سمع مشورتهم؟ ال. لم يسمع  عندما جاءت حروب الردة ماذا

عمل بأفضل مشورتهم إنما شاورهم، فإلنفاذ المشورة حكم ولرّد المشورة حكم، والمهم أن تحدث المشورة ون

 . (5)«اآلراء

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدوة في هذا الشأن، وفي كل شؤون الحياة فلم يتخذ قراراً في أكثر 

أحيانه، في أمر من أمور الحياة والجهاد والدعوة إال بعد مشورة أصحابه، هذا طبعاً فيما لم ينزل فيه وحي، 

اذ استشار سعد بن مع»صلى هللا عليه وسلم والروايات في هذا الموضوع كثيرة، ترويها كتب السيرة منها: أنه 

وسعد بن عبادة في أن يصالح قبيلة غطفان على ثلث ثمار المدينة، كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، فقاال له: يا 

رسول هللا أَهَُو أمر تحبه، فتصنعه، أم شيء أمرك هللا، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، لكي أكسر 

                                                           

التويجري، محمد، والبرعي، محمد، األسلوب القويم في صنع القرار السليم، مكتبة العبيكان، الرياض،  (6)

 .56:م، ص6556، 6السعودية، ط 
 المليجي، يعقوب، مبدأ الشورى في اإلسالم مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات الغربية، مؤسسة  (2)

 .50 :، الت، ص2الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ط :      
 .6926: م، ص6556، 6أكتوبر، القاهرة، مصر، ط0، أخبار اليوم، 5الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، ج: (5)
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كم، وحينئٍذ قال له سعد بن معاذ: وهللا ما لنا بهذا من حاجة، وهللا ال نعطيهم إال السيف، حتى يحكم عنكم من شوكت 

. وواضح أن الرسول التزم (6)«هللا بيننا وبينهم. فتهلّل وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال له: فأنت وذاك

ورة أصحابه، ونزل عند رأيهم. وشاور الرسول المشاورة قبل اتخاذ القرار في المصالحة مع العدو، وأخذ بمش

. (2)«الناس أيهاحيث قال صلى هللا عليه وسلم: أشيروا عليَّ »أصحابه يوم غزوة بدر في التوّجه إلى قتال المشركين 

 والشورى في اإلسالم هي شاملة لكل طبقات الناس، مع اختالف اتجاهاتهم الفكرية والعملية. 

جحاً إذا اتصف بالمرونة، وقابلية التغير والحركة، لتأمين إمكانية المقارنة والمفاضلة ويعتبر القرار سليماً ونا

بين البدائل الممكنة، وقد يكون القرار أحياناً بالرفض لكل البدائل المطروحة لالختيار، ومن ثم يكون القرار المتخذ 

 هو )ال قرار(.

سبق ذكره، عندما عرض عليه زعماء قريش وهذا واضح في موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم، الذي  

العروض والخيارات، فرفضها كلها، ألن مصلحة الدعوة التي بُعث الرسول من أجلها تتعارض مع هذه البدائل 

واختيارها، فاتخذ الرسول قراراً مغايراً يتفق مع عقيدته، وينسجم مع مبادئ ومصلحة الدعوة اإلسالمية. وأيضاً 

ال يجب أن يكون القرار متحيزاً لوجهات نظر أشخاص، »لصائب بصفات معينة و منها مثالً يتميز القرار الجيد وا

 . (5)«أو جهات دون أخرى، وأن يكون واقعياً، ويأخذ باالعتبار الظروف البيئية الداخلية والخارجية

كثر، ولنا في أو أ وفي القرآن الكريم أمثلة متعددة التخاذ القرارات الصائبة، والتفضيل واالختيار من بديلين

بِيَن ) ا 662قصة سيدنا موسى عليه السالم خير مثال، يقول هللا تعالى: )قَاَل نََعْم َوإِنَُّكْم لَِمَن اْلُمقَرَّ ( قَالُوا يَاُموَسى إِمَّ

ا أَْن نَُكوَن نَْحُن اْلُمْلقِيَن( )األعراف:  (.665-662أَْن تُْلقَِي َوإِمَّ

ار، والتي أساسها اختيار، أو تفضيل بديل على آخر من بين بديلين أو أكثر، فهذا نموذج لعملية اتخاذ القر

فلما جاء السحرة، وقالوا لسيدنا موسى عليه السالم: إما أن تلقي ما عندك أوالً )وهذا هو الخيار أو البديل األول(، 

ام سيدنا موسى عليه السالم، أن وإما أن نكون نحن الملقين بما عندنا )وهذا هو الخيار أو البديل الثاني(، فكان أم

يفضل خياراً من بين هذين الخيارين، وفعالً جاء اختياره عليه السالم للبديل الثاني، حيث قال لهم: ألقوا ما أنتم 

 ملقون أوالً. 

يتضح أن هذه اآلية تمثل نموذجاً لعملية اتخاذ القرارات المبنية على التفضيل واالختيار. وهناك أمثلة عديدة 

القرآن الكريم، يمكن االستشهاد بها على عملية اتخاذ القرار، ومنها: موقف سيدنا سليمان عليه السالم عندما في 

أراد أن يحضر عرش ملكة سبأ، فاستمع إلى البدائل المتاحة، ثم اختار أنسبها. قـال تعالى: )قَاَل ِعْفِريٌت ِمَن اْلِجنِّ 

( قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن 55ْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِميٌن )أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن تَقُوَم مِ 

ا ِعْنَدهُ قَاَل هََذا ِمْن فَْضِل َربِّي لِيَْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَمْ  ا َرآهُ ُمْستَقِّرً نَْفِسِه أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَإِنََّما يَْشُكُر لِ  يَْرتَدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّ

 (.26-55َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم( )النمل:

                                                           

 .255: م، ص6596، 9البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة النبوية، دار الفكر، دمشق، ط:  (6)
 .262: المرجع نفسه، ص (2)
 .665 :عباس، علي، أساسيات علم اإلدارة، ص (5)
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من اآليتين السابقتين نجد أن هناك بديلين. البديل األول الذي كان أمام سيدنا سليمان هو ما قّدمه مارد من الجن،   

البديل الثاني، هو ما قّدمه، وقاله الذي آتاه  ل أن يغادر سيدنا سليمان مكانه. أماحيث استعد أن يحضر عرش ملكة سبأ قب

هللا قوة روحيَّة، وعلماً من الكتاب، حيث قال: أنا آتيك بهذا العرش قبل أن تحرك أجفانك، وقد نفّذ ما قاله. ونظراً ألن 

فكان البديل الثاني هو األفضل. ولذلك اختاره عنصر التفضيل في هذه القصة هو الزمن، أي السرعة في إحضار العرش، 

 .(6)سيدنا سليمان عليه السالم

 وسائل اإلعالم المختلفة على قرارات المراهقين في المجتمعات اإلسالمية:  ل السلبي ثراأل

اختلف الباحثون في مصطلح اإلعالم: حيث يرى بعضهم أن اإلعالم واالتصال لفظان لمعنى واحد، وبعضهم 

إدالء من جانب واحد ال يعبر عن التفاعل والمشاركة في حين أن »اإلعالم واالتصال، فكلمة إعالم تعني:  فّرق بين

 .(2)«كلمة اتصال تعني التفاعل والمشاركة

وحقيقة إن مفهوم االتصال أعّم وأشمل من مفهوم اإلعالم، ألنه مبنّي على تبادل األفكار من أطراف متعددة 

 والتأثر والتأثير، على أن اإلعالم جزء من مفهوم االتصال بمعناه العام. 

إن وسائل اإلعالم متنوعة منها: المقروءة كالصحف والمجالت وهذه تشغل حاسة البصر. والمسموعة 

إلذاعة )الراديو( وتتميز أيًضا بأنها تشغل حاسة واحدة وهي: السمع، ومنـها أيًضا السمعية والبصرية، وهي التي كا

تشغل حاستين هما: السمع والبصر كالتلفـاز والسينما والمسرح. ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية لها دور كبير 

 ن طريق الصوت والصورة.وخطير في جذب المتلقي إلى المادة اإلعالمية، وذلك ع

الوسائل اإلعالمية المرئية والمسموعة والمكتوبة تملك حرية الدخول إلى حياة الفرد منذ نشأته، وفي »وإن  

. والمراهق هو (5)«كافة زوايا حياته، وبالتالي فإنها تؤثر تأثيراً ظاهراً على صياغة تفكيره، وموقفـه من األمور

وربما كان تأثره بهذه الوسائل اإلعالمية أشد من غيره، بسبب طبيعة المرحلة  فرد من المجتمع الذي يعيش فيه،

 يجد نفسه أمام سيل من المغريات والملهيات»الثائرة التي يعيش فيها، و ال سيما أن المراهق في هذا العصر الخطير 

، تلفزيونية أو إذاعية والمثيرات، في كل ما يعرض عبر وسائل اإلعالم من أعمال فنية مسرحية أو سينمائية أو

وحتى فيما يكتب ويصور للمجالت والصحف بحيث أن هذه الوسائل تركز على مطالب الغريزة من عناق وقُـبل 

ولقاءات حسية... وكأن اإلنسان لم يهبه هللا من نعم إال خصائص الذكورة واألنوثة، وبالتالي فهو ال يستجيب إال 

 .(2)«روحلنداءات الجسد علماً أن اإلنسان جسد و

–فقد نشأت في فترات احتالل الدول الكبرى له عسكريًا وفكريًا فجـاءت »أما وسائل اإلعالم في المجتمعات اإلسالمية  

متأثرة به مظهراً وجوهراً، وحتى اليوم وبالرغم من استقالل معظم هذه األقطار ظاهرياً وإدارياً، فإن وسائل  –بشـكل طبيعي

 . (5)«ى حد كبير بأفكار الغرب وطبائعهاإلعالم ال تزال متأثرة عل

                                                           

 .06-00 :أبو العينين، جميل، أصول اإلدارة من القرآن والسنة، مرجع سابق، ص (6)
 .29ـ  26 ص: م،6505إمام، إبراهيم، اإلعالم واالتصال بالجماهير، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  (2)
 .52 ص: م،6595، 6كجك، مروان، األسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، دار الكلمة الطيبة، القاهرة، ط  (5)
 .55 ص: م،6552، 6سعيد، ليلى وأسعد، هالة، مشكالت المراهقة، المؤسسة اللبنانية العربية، بيروت، لبنان، ط  (2)
 .25 ص: م،6595، 5اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  يكن، منى حداد، أبناؤنا بين وسائل اإلعالم وأخالق (5)
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ألن الغرب االستعماري زرع بذور الفساد في قلب العالم اإلسالمي، ومن ثمَّ احتضنت تنمية وتنشئة هذه البذور  

 في التلفزيون، ويسمع في»أيٍد مأجورة وخبيثة. تسعى بكل شكل إلى هدم قيم المجتمع وأخالقه وإن ما يشاهده المراهق 

قرأ في الصحف والكتاب، كل ما يريد أعداء المسلم أن يشاهده ويسمعه ويقرأه، يبث اإلعالم المعاصر من الراديو، وي

الباطل أكثر مما يبث من الحق، وهو فوق هذا يعمد إلى خداع الناس بهذا الباطل إذ يزينه بالصورة الملونة والماكياج 

 . (6)«والجذب واإلخراج وكل وسائل الخداع والتحايل القادرة على التشويق

هذا إلى جانب اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي المتعددة، مثل الوتسآب والتلغرام وسناب شات واليوتيوب 

حتى أصبح فكر المراهقين وشباب األمة مستورًدا قلباً وقالباً وصيغة ومنهج حياة. واإلعالم الذي وفد ودخل  وغيرها،

على مجتمعاتنا يحمل في طيّاته الكثير والكثير من الفساد ونشر الرذائل، والوهن والضعف في صفوف شباب األمة 

 اإلسالمية. 

ضوابط الفطرية، فالفتى والفتاة يعيشان مع مغريات مدروسة، لقد سعت برامج اإلعالم الوافدة إلى إفساد ال»

فقد ساهمت األفالم الهابطة في تلويث شرقنا المحافظ، لتنتزع من الفتاة المسلمة أخالقها وحياءها الفطري، ثم 

قامة إشاركت األفالم الخليعة والمسلسالت الخبيثة في إشاعة الرذيلة، وإثارة مشاعر الجنس، ثم تفنََّن بعضهم في 

المسارح المختلطة والليالي الحمراء في الشرق والغرب، وهاجمت األغنية الخليعة المتكسرة، والرقصات الساقطة 

 . (2)«البيوت واألسواق وكل مكان، عن طريق وسائل اإلعالم

ة عيولو استعرض الواحد منّا مضمون المسلسالت واألفالم الغربية الوافدة، لوجد أنها هدَّامة لَلخالق، ودا

إلى االنحراف بأشكال مختلفة إلى أبعد الحدود، وذلك من خالل تركيز برامجها ومحتوياتها على العالقات الجنسية 

المحرمة، والتعامل معها كأنها أمر عادي طبيعي، والتركيز أيًضا على الخيانة الزوجية وما شابهها وأفالم الرعب 

ار الشهوة والجنس عند المراهق المسلم، وأيًضا ما تحويه تلك واللصوصية، والدعايات التافهة الرخيصة لزيادة ن

 البرامج من أفكار خبيثة ضد اإلسالم  وتعاليمه، والتي بدورها تشتت عقل المراهق المسلم، وربما تشككه في دينه. 

، هوأكثر ما يتأثر باإلعالم الفاسد هم المراهقون الناشئون الذين يستقبلون أي شيء في فترتهم الصعبة هذ

 ولذلك ال يزالون عرضة للخطر واالنزالق أكثر من غيرهم. 

أكثرها هّدامة كلها لها تأثيرها ي المختلفة وما فيها من أفكار، ووبعد أن انتشرت مواقع التواصل االجتماع

نه، فيقع تحت تأثير سلطا»النفسي الكبير على المستخدمين، وخصوصاً عندما يصل المراهق إلى حالة اإلدمان، 

ليصبح هذا اإلنسان مستقبالً سلبيًا وكائنًا مستهلًكا، ويغدو سالًحا يقتل اإلنسان من داخله، يسلبه شخصيته، ويمزق 

 . (5)«هويته، ويقولبه بشكل يصبح فيه شيئًا بشريًا ينفّذ ما يخطط له

                                                           

 .56 – 25 ص: المرجع نفسه، (6)
 .626 ص: الناصر، محمد ودرويش، خولة، تربية المراهق في رحاب اإلسالم، (2)
 .655 ص: م،6555، 6سعد الدين، محمد منير، دراسات في التربية اإلعالمية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط  (5)
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نترنت ون أو اإلالتي يشارك فيها المراهق أو غيرها من وسائل اإلعالم في التلفزي–كثير من مواقع التواصل  

تخلق نوعاً من اإلثارة وخصوصاً لغرائز المراهقين الجنسية، وتكون سبباً في التفكير ألمور أخرى من  –أو غيرها

 االنحرافات االجتماعية، إلشباع هذه الغريزة التي تتأجج من حين آلخر بسبب استثارة وسائل اإلعالم لها. 

ومعلوم أن المشكالت النفسية والعاطفية دائماً تكون مقدمات لالنحراف والجريمة، واتخاذ قرارات خاطئة، 

وكثيراً ما يشاهد المراهق عبر وسائل اإلعالم المتنوعة نماذجاً من األسر المفككة، وتمّرد األبناء المراهقين على 

نب السفور واالختالط بين الجنسين، والغناء والرقص وغير آبائهم وأمهاتهم، وتجاهل األبوين لحقوق أبنائهم، إلى جا

 ذلك. 

كل ما ذكر يؤثر في نفسية المراهق والمراهقة، ويترك أثراً سلبياً بالًغا في تفكيره وسلوكه، فالمراهق يرنو 

ش المراهق يإلى االستقالل، في وقت تتفجر فيه الطاقات. وهو يعيش في هذه البيئة اإلعالمية الملوثة والمسمومة، فيع

ن عنده نظرة خاصة للحياة  في صراع بين القيم الفاسدة التي رّسبها اإلعالم المعاصر في فكره وشخصيته، وكوَّ

والتعامل معها من جهة، وبين األخالق الفاضلة التي تربّى عليها، وُمطالٌب أن ال يتخلى عنها، فينتج عن هذا الصراع 

ذ قرارات سيئة في حياته، كأن يقرر امتهان مهنة محرمة بكون اإلعالم اضطراب سلوكي، ربما يقود المراهق التخا

قد مدح هذه المهنة وأعطى لها صورة وّضاءة، والهدف الحقيقي من ورائها هو هدم شخصية المراهق المسلم 

 ةوالتغرير به، أو أن يقرر المراهق تجريب الحياة الجنسية بطرق غير مشروعة، أو على األقل االستجابة للرغب

الملّحة في تذوق مثل تلك الحياة التي يعيشها الماجنون والممثلون وغيرهم ممن يراهم عبر وسائل اإلعالم، وربما 

تقود هذه القرارات المراهق فيما بعد إلى انحرافات كبرى وجرائم أخرى، ومن المؤكد أن القرار لن يأتي فجأة ولكن 

 وهذا التأثير النفسي ليس وليد يوم أو يومين أو صدفة، إنما»راهق نتيجة التأثير النفسي الكبير الذي تمّكن من الم

هو ركام هائل تصنعه األعوام والسنون، األمر الذي يجعله يتغلغل في ال شعور المرء، ثم يبدأ هذا الشعور في 

بت في ساالستيقاظ عند الكبر وإصدار األوامر، ليسلك اإلنسان ذات المسالك التي رآها في صغره، وأعجب بها وتر

 .(6)«ذاكرته

وبالتالي سنكون أمام شخص سلبي في المجتمع اإلسالمي، يهدم بنيان المجتمع بدل البناء والتعمير، ولطالما  

تتلمذ وأُعجب بالثقافة واإلعالم الغربي الدخيل على مجتمعاتنا، وإن الغربيون في الواقع بنوا حضارة مادية بحتة، 

ق والفضيلة، وبالتالي ال رصيد لحضارتهم اإلنسانية في سجل التاريخ، ويجب لكنهم بالمقابل هدموا أركان األخال

 أن يعلم هذا كل المراهقين من المسلمين حتى يحذروا تقليدهم واتباعهم.

إن الغرب ينشر ثقافة إباحية جعلت كل شيء مكشوفًا أمام األطفال، وصار الفتيان والفتيات يفقدون براءة »  

ًدا، مما جعلهم يعيشون وطأة مشاعر جنسية ليسوا مؤهلين للتعامل معها والسيطرة عليها، الطفولة في وقت مبكر ج

أما األفالم والروايات )البوليسية( فإنها تدخل األطفال في وقت مبكر في عالم الجريمة والعنف، وتجعلهم يعتادون 

ويمارسه بل يطّوره، وحين أعرض على مشاهدة حوادث القتل والسطو واالغتصاب، وصار كثير منهم يقلّد ما يراه 

 الغرب عن الوحي وقطع صلته بجوهر رساالت السماء، سيطرت عليه روح العدمية واليأس،

                                                           

 .226 – 226 ص: م،6595، 2إمام، إبراهيم، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  (6)
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وصار كثير من أبنائه يشعر بانسداد اآلفاق وباليتم الروحي، وصاروا يرون كثيراً من األشياء مجرًدا من أي معنى،   

كبيرة تسّوغ كل هذا النشاط المحموم الذي عليهم أن يقوموا به،  وباتت األجيال الجديدة في الغرب تبحث عن أهداف

. وخاصة الشباب الذين أخذوا يقلدون الغرب ويحاكوا قناعاتهم (6)«وهذه األوبئة بدأت تتسلل إلى أذهان جيلنا الجديد!

 م.يقة حضارتهوفكرهم، وربما تبنوها ودافعوا عنها، ألنهم في الحقيقة قد جهلوا هويّتهم، ولم يتعرفوا على حق

إن الجيل اإلسالمي الجديد يجب أن يعلم قبح ما ينادي به الغرب )األوربي واألمريكي( من انحالل وفساد  

عبر وسائل اإلعالم المختلفة، التي تتطور باستمرار، وتيّسر للناشئين في المجتمع اإلسالمي مواصلة كل جديد، 

 صياتهم. يقدمونه كسهم قاتل لَلجيال، وتهميش لطاقاتهم وشخ

ومن هنا وبعد هذا التحذير، كان لزاماً على أبناء المجتمع اإلسالمي أن يفكروا باإلعالم البديل الذي يحل 

مكان اإلعالم المحلي الوافد من الغرب أو اإلعالم الغربي ذاته. وخاصة في هذا العصر الذي ال يمكن فيه عزل 

 العالم ومظاهر التقدم المختلفة في كافة المجاالت.  المراهقين، أو أي فرد في المجتمع اإلسالمي عن باقي

هو تلك الوسائل المستخدمة لتبليغ الرسالة اإلسالمية للجمهور، »إن اإلعالم البديل هو: اإلعالم اإلسالمي. و

ونشرها على نطاق واسع، سواء كانت هذه الرسالة موجهة إلفادة الفرد )كفرد(، أو أي من جوانب الشخصية فيه، 

 . (2)«ادة األسرة أو المجتمع أو األمة )كجماعة(، أو أي من جوانب هذه الجماعات، أو إلفادة )البشرية( جمعاءأو إلف

ويمكن لإلعالم اإلسالمي أن يقوم بدور كبير في دعوة المراهقين إلى السلوك القويم، وغرس الفضيلة من 

اإلسالمية، بحيث يكون الحديث اإلذاعي أو خالل البرامج اإلعالمية، وذلك بتوجيهها للدعوة لكثير من القيم 

التلفزيوني أو الحوار أو المسلسل والفيلم والمسرحية. كل ذلك مضبوطًا وموجهاً للخير واستثمار طاقات المراهقين. 

إذ من النادر أن توجه إلى جمهور المراهقين »لهذا فإن على أجهزة اإلعالم اإلسالمي مهمة صعبة بالنسبة للمراهقين 

معينة ومخططة على أسس علمية إذ يحدث كثيراً أن يتخبط المراهقون في دياجير الحيرة والجهل إزاء  برامج

التغيرات النفسية والجسمية التي تعرض لهم، دون أن يجدوا تفسيراً وتوجيهاً لذلك كله، سواء من األسرة بدافع من 

بالمعلومات العلمية البحتة، أو من المجتمع  الحياء والخجل الفطري، أو من المدرسة القتصارها على شحن العقول

الذي يزدحم بالثقافات الفّجة والناضجة، ويضطرب بالتيارات الصحيحة والفاسدة. وينتج عن ذلك هذه االنحرافـات 

 . (5)«التي يتردى في مهـاويها أبناؤنا الحيارى

لقويم وتكوين أجيال فّعالة في األمة، إن اإلعالم اإلسالمي الهادف والبنّاء له قدرة بالغة في بناء اإلنسان ا

دورهم في المجتمع عن طريق اإلنتاج والحث على العمل والتطلع للمستقبل األفضل،  –في ظلّه–ويأخذ المراهقون 

لكن كيف يمكن إقناع الجيل المعاصر من المراهقين بأهمية الصبر، وفائدة العمل، وضرورة ضبط النفس وبذل 

ة، والتخطيط للحياة للوصول إلى أهداف سامية وغايات رفيعة، وتحقيق المثل العليا؟ ما الجهد والمجاهدة والمصابر

دامت وسائل اإلعالم مستمرة في خط تربوي مضاد لكل ذلك فبينما تحض المدارس واألسرة على ضرورة بذل 

ة والجريمة وغيرها، الجهد وإعمال الفكر، نجد أن البرامج تبرز جوانب الحياة الهشة إلى جانب المغريات واإلثار

                                                           

 .696 ص: بكار، عبد الكريم، بناء األجيال، (6)
 .620 ص: القاضي، سعيد إسماعيل، أصول التربية اإلسالمية، (2)
 .55 – 59 ص: يكن، منى حداد، أبناؤنا بين وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم، (5)
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إلى جانب الكذب والتهويل والمبالغة في كثير من الدعايات والمسلسالت، وأغلبها هدفها مادي بحت، كل هذا يحدث  

 خلالً في تفكير المراهق وشخصيته، ويعّده لالستهالك وهدر طاقاته وقدراته على كافة األصعدة والمجاالت. 

ه طاقات المراهقين، وتنمية قدرتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ إن على اإلعالم اإلسالمي أن يسعى لتوجي

القرارات، وذلك عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة، ففي مجال الصحافة: تحري الصدق في كل ما يُنشر في الصحف 

سموعة والمجالت، وإيراد الحقائق كما هي، وعدم الترويج لَلشياء المحّرمة والمنكرة في الشرع، أما اإلذاعة الم

والتلفزيون: فيجب عن طريقهما اختيار البرامج التي ترضي ميول المراهقين والمستمعين عامة، مع مراعاة الطابع 

اإلسالمي في كل ما يُذاع ويُسمع، وأن تكون الموضوعات التي تعرض في التلفزيون متعددة االتجاهات، وتشمل 

ة واالجتماعية والعقلية بصفة خاصة، والمشاهدين بشكل عام، والمهم المراهقين وحاجاتهم الجسمية والنفسيجميع جوانب حياة 

األول: اإلسهام في تربية الفرد المسلم وبناء شخصيته. الثاني: توفير التسلية البريئة »أن يتحقق الهدف من اإلعالم بأمرين 

 . (6)«والراحة النفسية له من خالل ما يعرض من برامج وأحاديث

إن مهمة اإلعالم اإلسالمي مهمة شاقة وسهلة بنفس الوقت، فشاقّة من حيث أنه ال يمكن عزل المجتمع 

اإلسالمي عن باقي المجتمعات في العالم، وعن مظاهر الحضارة والتطور بكافة أشكاله، ومهمة سهلة إذا توفّر 

ع اإلسالمي، فيجب عليهم أن يختاروا اإلخالص واإلرادة القوية في القائمين على األمور اإلعالمية في المجتم

الموضوعات التي تنّمي في المراهق ملكة االستقالل التدريجي، والوعي لما يدور حوله من أحداث اجتماعية، 

وتفسير هذه األحداث بصراحة معقولة تتناسب مع مدارك المراهق وأفقه، ومن ثّم ربط ذلك بالفهم الصحيح لإلسالم 

ويمة في نفوسهم، وربطهم بتاريخ السلف، والتذكير دائماً بأمجاد بطوالت المسلمين األَُول، وغرس القيم والمبادئ الق

 توسيع مساحة الحوار بين المراهق وعناصر البيئة حوله، وخاصة والديه ومعلميه ومدرسته بمن فيها وغيرهم.والعمل على 

تي ترفيه والترويح الغربية الوافدة اليجب أن يسعى اإلعالم اإلسالمي إليجاد البدائل المناسبة لوسائل ال 

تحمل الفساد وضياع هوية المراهقين في مجتمعاتنا، ويجب أن يسعى اإلعالم اإلسالمي أيًضا إلى تدرج المراهق 

في تحمل المسؤولية، وتكوين شخصيته الفاعلة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليكون هذا اإلعالم داعماً في كافة 

 مراهقين.مجاالت الحياة عند ال

 

                                                           

 .602 ص: م،6595، 6عثمان، حسن مال، تربية اإلنسان المسلم، دار الصحوة، القاهرة، ط  (6)
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 نتائج البحث والخاتمة:

إن المتتبع لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في العصر الراهن سوف يالحظ ضياع عدد غير قليل من 

المراهقين والمراهقات في المجتمعات اإلسالمية، واتخاذهم قرارات سلبية أودت ببعضهم إلى الفساد واالنحراف، 

وربما الجريمة وغير ذلك، بسبب اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل والتمرد، وترك الدراسة، 

 االجتماعي.

لذلك ال بد من اقتراحات تربوية إلعالم بنّاء وهادف في المجتمعات اإلسالمية مستنيرين بالنهج النبوي والتربية 

 هذا اإلطار وذلك لتقويم سلوك أبنائنااإلسالمية، ومستفيدين من تجارب اآلخرين التربوية وجهودهم المبذولة في 

المراهقين والمراهقات وبناء شخصياتهم بناء سليماً يمكنهم من اتخاذ قرارات صحيحة ورشيدة في حياتهم ويأخذوا 

دورهم بشكل سليم في عمارة الحياة الدنيا كما يريد هللا تعالى، وفي بناء الحضارة اإلنسانية عموماً والحمد هلل رب 

 العالمين. 

 التوصيات: 

 تضافر الجهود في المجتمعات اإلسالمية لتبني إعالم هادف يِقدَّم إلى المراهقين بصورة جّذابة ومشوقة ومؤثرة. •

تدريب االختصاصيين والعاملين في المجال اإلعالمي اإلسالمي تدريباً جيداً وتزويدهم بالوعي الذي يؤهلهم لهذه  •

 األمانة.

متخصصة للبحث في قضايا المراهقين، وتنوع هذه األنشطة على مستوى األسرة والجامعة إنشاء برامج وأنشطة  •

 . .... الخوالنادي و.

وجود نشاطات إعالمية توعوية تناقش موضوعات جادة تلبي احتياجات المراهقين وتجيب على تساؤالتهم في هذه  •

 هم اإلسالمية.المرحلة، وتقوي صلتهم بدينهم اإلسالمي وتعزز من هويتهم وشخصيت
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 القرآن الكريم 
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التويجري، محمد، والبرعي، محمد، األسلوب القويم في صنع القرار السليم، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية،  .66

 م.6556، 6ط 
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 م.6552الزعبالوي، محمد السيد، تربية المراهق بين اإلسالم وعلم النفس، الرياض، مكتبة التوبة،  .62

 م.6556، 5، ط زيدان، محمد مصطفى، النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية، جدة، دار الشروق .65
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القذافي، رمضان محمد، علم النفس في اإلسالم، مكتب اإلعالم والبحوث والنشر بجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية،   .65 

 م.6555، 6بنغازي، ليبيا، ط :
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 (91السياسة األمنيـة الدفاعيـة الجزائريــة ضد وباء كورونا )كوفيد 

Algerian defense security policy against the Corona epidemic (Coved 19) 

 

 د / عائشـة عبد الحميد

 الجزائر-جامعــة الشاذلي بن جديد الطــارف ، أستاذة محاضرة

  malekcaroma23@gmail.com البريــد اإللكتروني:

 

 :الملخــص

 

ورغم تعاظم وكثرة المستحدثات  ،ال متناهية من األزمات والكوارث يعيش اإلنسان منذ فجر التاريخ سلسلة 

حادة في حياته. التكنولوجية في جميع مجاالت الحياة في مجتمعنا المعاصر، وال يزال اإلنسان يواجه أزمات وكوارث 

مصطلح لكلمة أزمة فتعود اصوله األولى إلى عصر اإلغريق، حيث  استخدامفاألزمات إذا قديمة قدم اإلنسان نفسه، وأن 

، يتوقف عليها إما شفاء المريض ، أو لحظات مصيرية في تطور المرضكان يستخدم للداللة على وجود نقطة تحول مهمة

 خالل فترة قصيرة أو موته.

درجة التوتر في العالقات بين األطراف  ارتفاعع استخدام مصطلح أزمة في المعاجم العلمية للداللة على وقد شا 

، االجتماعيةأو  االقتصاديةالمتخاصمة نتيجة ظهور مشاكل خطيرة ـ أو لحظات تحول فاصلة في العالقات السياسية أو 

تتسم بالصعوبة والخطورة والقلق على  –وفقا للقاموس  – بأنها تعني: نقطة تحول Crisisتعرف في قاموس أكسفورد لكلمة 

 المستقبل وضرورة اتخاذ قرار محدد وحاسم في فترة زمنية محدودة في وقت عصيب مستقر وأوضاع غير مستقرة.

يف يمكن تفسير موضوع األزمة من عدة أوجه: معرفة اسبابها وما تتضمنه من تهديد أو خطر، ومن أمثلتها تعر 

، نفسيا ومعنويا على النظام كله، كما أنه يهدد األسس الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام. وكما ها: خلل يؤثر ماديااألزمة بأن

أنها تعرف بأنها حدث مفاجئ غير متوقع له نتائج سلبية يرتبط به حدوث في حياة االفراد واألموال والموارد والثروات 

 مؤسسة، دولة أو مجتمع. الخاصة بالنظام موضوع األزمة، سواء كان

قوة أو خطر مفاجئ ومباغت، ويرتب هذا الخطر أحداثا متالحقة متشابكة كما تعرف األزمة بأنها نتاج لحدث أو  

، وألن الخطر يكون مفاجئا، فإنه يولد صدمة يتوقف عمقها وتأثيرها على درجة عالجا سريعا في فترة زمنية محددةويتطلب 

وإيجاد السبل السليمة لتخفيف من  احتوائهاالتخطيط لمواجهتها وإدراك لحاالت الخلل بغية الخطر و الحتماالتالتحسب 

 تأثيرها السلبي على مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.
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العالم يسمع ويقرأ ويشاهد كل يوم أهمية إدراك مفهوم األزمة وضرورة القدرة على  أصبحوفي عصر الحديث،   

خطورتها. لقد تعاظم اليوم مفهوم األزمة في  واجتناب احتوائهافيما يعرف بإدارة األزمة قصد التعامل العلمي الصحيح معها 

بمنأى عن تأثيراتها  –مهما كان حجمه أو نوعه  –بحيث لم يكن هناك كيان إداري حدود القرية اإللكترونية التي نعيشها، 

ن مكان إلى آخر. وترتيبا لعى ذلك، فإن الفهم السليم لعلم في درجة الشدة والقوة م اختالفالبيئة المحيطة به مع وعلى عليه 

إدارة األزمات ينطلق من الفهم الصحيح لمفهوم األزمة، وخصائصها، وأنواعها وأسباب نشوئها، وابعادها، ومناهج 

 تشخيصها ومداخل دراستها، وآليات التعامل معها، كما تتضمن الدراسة الفرضيات التالية:

 د النظام السياسي أو الدولة بأكملها.إن األزمة تهدد وجو -

إن األزمة قد تكون قوة لحركة المجتمع وفرصة إلحداث التغيير نحو األفضل هذا ما تتطرق في إليه هذه الورقة  -

 وتكون محور هذه الدراسة.

ة، األزمة يعني السيطرة على المخاطر وإزالة الضرر، وهو الهدف النهائي و الضروري من إدارة األزم واحتواء

فعندما تحدث األزمة يتجه مديرو إدارة األزمة في التقليل من اثرها وذلك بحماية حياة البشر والممتلكات وضمان 

ما، يعمل مديرو األزمة على الحد من وقوع مزيد من االضرار ، استمرارية النظام، فإذا فجر إرهابي قنبلة في مكان 

الضرر النفسي من خالل التعامل مع  احتواءسوف يرتكزون على بإطفاء الحريق أو إبعاد الناس عن مركز الحدث، و

ثار السلبية للحادث وتخفيف آثاره آلالشخصي بالضحايا واسرهم، وبكلمة أدق التعامل مع ا واالهتمامالحدث الطارئ 

 اإلجراءات الوقائية إلعادة السيطرة على األزمة والعودة إلى الحالة الطبيعية. واتخاذ

، يكون الهدف التالي هو حل األزمة بشكل ناجح مع األضرار احتواءدة إلى الحالة الطبيعية، عند حل األزمة والعو 

تعدد درجات النجاح وفقا لنوع وطبيعة األزمة وذلك في وضع نظم أكثر فاعلية لإلنذار المبكر، او تدريب وتحسين 

خطورتها. ويتم ذلك عادة من خالل تقييم الفرق المختصة في مواجهة األزمة لمنع تكرارها مستقبال أو التخفيف من 

اإلجراءات الالزمة لتحسين نقاط الضعف مما يسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وممارسة  واتخاذجهود المواجهة 

 األنشطة الحكومية العادية اليومية والعمل العادي للمؤسسات التي تأثرت باألزمة في المستقبل.

ت قديم قدم التاريخ ذاته، فإن وعي اإلنسان بأهمية إدارة هذه األزمات لم يتبلور على الرغم من أن حدوث األزما 

إال في العقود األخيرة من القرن الماضي. فاألزمات المتعددة والتغيرات المتسارعة في العصر الحديث، دفع الباحثين 

ل ومستقل إلدارة األزمة. وتشير إلى التعمق في مفهوم األزمة تحليال وتأصيال " وصوال إلى بلورة أسس علم متكام

 اتخذتالعالمية الحديثة في دراسة األزمات التي ساهمت في تكوين علم اإلدارة قد  االتجاهاتبعض الدالئل إلى أن 

 مسارين.

بمجاالت دراسة هذا وتضمن هذا المسار دراسة األزمة بتحديد مفهومها والتطورات التي لحقت به  المسار األول:

الذي  االجتماعياتسعت لتشمل بجانب األزمات الكوارث الطبيعية، حيث أضيف لمفهوم األزمة البعد المفهوم، بحيث 

واقتصادية وثقافية وبيئية بجانب القضايا السياسية  اجتماعيةاضاف لهذا العلم مجاالت أخرى للدراسة تضمنت قضايا 

ل ومناهج تشخيص األزمات ووضع إطار نظرية وعلمية في مجال مداخواألمنية، كما يشمل هذا المسار إسهامات 

 نظري لدراستها.
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يركز هذا المسار على علم إدارة األزمات ومداخله المختلفة بالتطبيق على بعض األزمات ذات الطبيعة  المسار الثاني: 

ناول ، وحتى األزمات البيئية والطبيعية. وفي هذا اإلطار توالصناعية واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية واألمنية 

 الباحثون إدارة األزمات من منظور علم اإلدارة والعالقات العامة، وكذلك إدارة األزمات من منظور العالقات الدولية.

 الحجر الصحي. –العالمية  الصحيمنظمة  –السياسة الجزائرية  – 91كوفيد  – وباء كورونا الكلمــات المفتاحيـة:

 

 

Algerian defense security policy against the Corona epidemic (Coved 19) 

 

 

Abstract: 

Summary in Arabic: Man has lived since the dawn of history an endless series of crises and 

disasters and despite the greatness and abundance of technological innovations in all areas of 

life in our contemporary society, man still faces severe crises and disasters in his life. Crises, 

if an old person presented himself, and the use of the term for a crisis, then his first origins 

date back to the era of the Greeks, where he was used to denote the presence of an important 

turning point, or fateful moments in the development of the disease, depending on either the 

patient's recovery during a short period or his death. 

 The term “crisis” has been used in scientific dictionaries to denote the high degree of tension 

in relations between the conflicting parties due to the emergence of serious problems - or 

moments of separation in political, economic or social relations, defined in the Oxford 

dictionary of the word Crisis as meaning: a turning point - according to the dictionary - It is 

difficult, dangerous, and worried about the future, and the necessity of taking a specific and 

decisive decision in a limited period of time, in a difficult and stable time and in unstable 

situations. 

 The issue of the crisis can be explained in several ways: knowing its causes and the threat or 

danger it includes, and its examples include defining the crisis as: a defect that affects 

materially, psychologically and morally on the whole system, as it threatens the main 

foundations of this system. It is also known as a sudden and unexpected event that has 

negative consequences related to it occurring in the lives of individuals, funds, resources, and 

fortunes for the system subject to the crisis, whether it is an institution, a state or a society. 
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 The crisis is also known as the result of a sudden or sudden event, force, or danger, and this 

danger arranges successive interlocking events and requires rapid treatment in a specific 

period of time, and because the risk is sudden, it generates a shock whose depth depends and 

its impact on the degree of anticipation of the risk and planning to confront it and the 

perception of defects in order to contain it Finding sound ways to mitigate its negative impact 

on state institutions and members of society. In the modern era, the world has heard, read, and 

witnessed every day the importance of realizing the concept of the crisis and the necessity of 

being able to properly deal with it in what is known as managing the crisis in order to contain 

it and avoid its seriousness. Today the concept of the crisis has grown in the borders of the 

electronic village in which we live, so that there was no administrative entity - Whatever its 

size or type - it is immune to its effects on him and the surrounding environment, with a 

difference in the degree of intensity and strength from one place to another. As a consequence 

of this, the proper understanding of the science of crisis management stems from the correct 

understanding of the concept of crisis, its characteristics, types, causes of emergence, and its 

dimensions, diagnostic approaches, its study entrances, and mechanisms for dealing with it. 

The study also includes the following hypotheses: The crisis threatens the existence of the 

political system or the entire country. The crisis may be a force for the movement of society 

and an opportunity to bring about change for the better. This is what this paper touched upon 

and will be the focus of this study. Containment of the crisis means controlling the risks and 

eliminating the damage, which is the ultimate and necessary goal of managing the crisis. 

When the crisis occurs, the crisis management directors tend to reduce its impact by 

protecting human lives and property and ensuring the continuity of the system 

If a terrorist detonates a bomb somewhere, crisis managers work to Reducing further damage, 

by extinguishing the fire or removing people from the center of the event, and they will focus 

on containing psychological damage by dealing with the emergency event and personal 

attention to the victims and their families, and more precisely dealing with the negative effects 

of the accident, mitigating its effects and taking preventive measures to return it. To control 

the crisis and return to normal. 

Resolving the crisis and returning to the normal state, when the damages are contained, the 

next goal is to successfully solve the crisis with multiple degrees of success according to the 

type and nature of the crisis in setting more effective systems for early warning, or training 

and improving the teams concerned in facing the crisis to prevent future recurrence or 
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 mitigate Seriousness. This is usually done by evaluating the confrontation efforts and taking 

the necessary measures to improve the weaknesses, which allows a return to normal life, and 

the practice of daily ordinary government activities and the regular work of the institutions 

affected by the crisis in the future. Although the occurrence of crises is as old as history itself, 

human awareness of the importance of managing these crises did not materialize until the last 

decades of the last century. The multiple crises and the rapid changes in the modern era, 

pushed the researchers to delve deeper into the concept of the crisis in an analysis and an 

inherent way "to formulate the foundations of an integrated and independent science for crisis 

management. Some evidence indicates that recent global trends in the study of crises that 

contributed to the formation of management science have taken two tracks. The first track: 

This track included studying the crisis by defining its concept and developments in it and the 

fields of studying this concept, so that it expanded to include alongside crises natural 

disasters, where the concept of the crisis was added to the social dimension that added to this 

science other areas of study that included social, economic, cultural and environmental issues 

besides political issues And security, as this track includes theoretical and scientific 

contributions in the field of approaches and approaches to diagnosing crises and setting a 

theoretical framework for studying them. The second track: This track focuses on the science 

of crisis management and its various approaches by applying it to some crises of a political, 

security, social, economic, and industrial nature, and even environmental and natural crises. In 

this context, the researchers dealt with crisis management from the perspective of 

management science and public relations, as well as crisis management from the perspective 

of international relations. 

 Key words: Corona epidemic - Covid 19 - Algerian politics - World Health Organization - 

quarantine. 
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 :العــرض

شلت أعمالهم وأنقصت أعدادهم وأموالهم وأصابت شتى مجاالت حياتهم،  شرسة،يشهد العالم اليوم أزمة وبائية  

 .(9) ر الجهود والطاقات في سبيل الوقوف في وجههاوما بأيديهم سوى تسخي

( 91-)كوفيدفيروس  انتشارفعلى سبيل المثال فمنذ  األفراد،ما إن تحل أزمة من األزمات على المجتمعات والبلدان حتى بين 

ر الذي في مختلف األصقاع واألمصار، فزع الناس وتوجسوا صيفة، ال لكون الفيروس فتاكا وقاتال فحسب بل لكون االث

المسببة بالموت المنعزل من غير أهل وألحبة،  وأثارهالمرضى ، وهلع خاص من العام في العالم االقتصادأسدله على 

 .(2)وخوف آخر من خالل اإلقدام على التموين الذاتي والمنزلي والزيادة في شراء الحاجيات الغذائية والدوائية 

وتوفير جميع اإلمكانات البشرية  المخالفات،ة والزجر، وتسجيل فمهما تضافرت جهود السلطات المختصة بالمراقب

األخالق واستحضار القيم الشرعية، من الضمير و، تبقى سلطة الضرائب ودعم الشركات لضبط السوقوإسقاط  واللوجستية

ز المشكلة االصل فتخفف المؤونة ويكون االهتمام منصبا باألساس على تجاو السلوكياتأهم ما يمكن أن نتجاوز به مثل هذه 

(3). 

، لتصنفه المنظمة العالمية 91عن هذا الفيروس المستجد كوفيد سمي هذا المرض الناجم  2002فيفري  99وبتاريخ 

 .(4)الوباء بالجائحة  2020مارس  99للصحية في 

 والكوارث:النظري والمفاهيمـي لألزمــات  اإلطـار-أوال

اتخذت اإلدارة السياسية الجزائرية جملة من اإلجراءات التي  91ا أو كوفيد منذ بداية األزمة الصحية المعروفة بكورون

تراوحت بين اإلجراءات الوقائية واإلجراءات الصارمة من أجل محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه في أقل وقت ممكن 

العمومي والخاص داخل وبأقل الخسائر، بداية بإعالن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن وقف جميع وسائل النقل 

برواتبهم ، تسريح النساء العامالت الالتي  االحتفاظمن الموظفين مع  %00المدن والواليات وحركة القطارات ، تسريح 

لهن أطفال صغار، غلق المقاهي، المطاعم ، ضبط السوق، توقيف المالحة الجوية والمالحة البحرية، باإلضافة إلى 

يوما، وغلق المساجد وتعليق الصالة فيها بشكل مؤقت مع اإلبقاء  91دين للجزائر لمدة ضرورة الحجر الصحي لكل الواف

 . (5) على اآلذان واستعمال عبارة " الصالة في بيوتكم " عند نهاية اآلذان ، وكذلك منع جميع التجمعات

 األزمــة: تعريــف-( 9

يجاد سبل إلزالته من طرف السلطة أو إ ويستعصيأي حدث يهدد بدرجة كبيرة أمن الدولة وأمن المواطن،  

قرارات من  اتخاذسمى باألزمة. فاألزمة إذا تحتوي عادة على مخاطر حادة تحتاج إلى يالمؤسسة التي ينتمي إليها الفرد 

طرف الهيئات المسئولة بالدولة، وتكم حساسية وخطورة هذه القرارات عادة تحت ضغط نفسي في فترة وجيزة من الوقت، 

 من األحيان في ظل قدر محدود من المعلومات.وفي كثير 

وأن اإلدارة الفعالة لألزمة هي اإلدارة التي تتنبأ بالوضيعة االسوأ التي يمكن أن يؤول إليها الحدث أو الموقف  

من مديري  احترافيالطارئ والتعامل معه بحكمة ورشد في تسييرها، بمعنى آخر اإلدارة الفعالة لألزمة هي سلوك 

يتكون من المفاهيم النظرية اإلدارية والخبرة العلمية التي تطبق ) قبل وأثناء وبعد ( أي نوع من الحوادث الطارئة  األزمات،

، بحيث يكون الهدف النهائي هو منع وقوع هذه الحوادث الطارئة ، أو على االقل تحجيم أثارها وتقليصها إلى اقل حد 

 .(6)ممكن
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 األزمــة: مفهــوم-( 2 

عتاد لمنظومة العمل داخل مة حسب اإلطار النظري هو حدوث خلل خطير ومفاجئ يضرب السلوك المتعرف األز 

، وينطوي على خطر وتهديد مباشر وجسيم على استمرارها ومصالح أطرافها، ويحتاج إلى تدخل سريع ورشيد من المنظمة

 قيادة المنظمة.

ف، يواجه متخذ القرار في اسرة أو منظمة، تتالحق ، أو ظرة بهذا المفهوم هي تعبير عن موقف، أو حالةواألزم 

فهو موقف ضبابي يجعل متخذ القرار في حيرة وقلق، ويضعه في ظل دائرة  بالنتائج،فيه األحداث وتتشابك فيه االسباب 

شكل ، إذا ما تداعت آثاره، ونتائجه بقد يزداد موقف األزمة حدة وصعوبةتحت الضغط من عدم التأكد، ونقص المعلومات، و

 متالحق وسريع، لتزيد من درجة المجهول ويهدد من كيان المنظمة ومصالح أطرافها.

، وتتطلب ممارسات ، تستدعي استجابات سريعة و حاسمةواألزمة كذلك متغير مفاجئ يحمل معطيات جديدة 

ائر يمثل: التهديد مميزة ورشيدة في ظل دوائر متداخلة تمثل: ضغوطا مستمرة على الكيان محل األزمة، بعض هذه الدو

 والخطر الذي يثير الخوف والقلق و بعضها يمثل عنصر الوقت والمناخ.

والبيئة التي أنشأت فيها األزمة بين لحظة اشتعال األزمة، ولحظة السيطرة على مصادرها ومسبباتها وإحتواء  

 األزمة يتوقف على أمرين هما:

 مكن، وهو يطلق عليه عنصر اإلستجابة أو سرعة رد الفعل.في اقل وقت م المفاجئةالقدرة على استيعاب  األول:

التوقع المسبق ألسوأ اإلحتماالت ) اسوأ سيناريو ( ، وهو ما يطلق عليه التخطيط المسبق لمواجهة األزمات  والثاني:

 المحتملة، وهذان األمران يحتاجان إلى الخبرة والتدريب والتخطيط الجيد.

هي جزء من حياة األفراد والمنظمات والمجتمع و من ثم يصبح الهدف األساسي إلدارة  يؤكد الواقع العملي أن األزمات

األزمة هو العمل على الوقاية من تداعيات األزمات والتخطيط الجيد إلدارتها. والمالحظ أن دراسات إدارة األزمة قد 

لفة للكثير من فروع العلوم تطورت واصبحت مجاال مشتركا إلهتمام وعمل باحثين وخبراء من تخصصات علمية مخت

اإلنسانية والطبيعية ، وعلى الرغم أن من أن لكل مجال زاويته التي يتعامل من خاللها مع األزمة، إال أن هناك نقاط إلتقاء 

وتعاون وعمل مشترك تفرضها طبيعة األزمة، والتي تستدعي تعاون مختلف التخصصات والخبرات بين الهيئات المختلفة 

 .(7)ةإلدارة األزم

تحتاج عملية مواجهة األزمات إلى إدارة صلبة قادرة على المواجهة والتحدي ، وعناصر بشرية ماهرة ومدربة  

على فن التعامل مع المواقف األزموية المختلفة، وهذا يتطلب توفير إمكانات بشرية ومادية لحسن التخطيط للتعامل مع 

 األزمات بكل كفاءة وفاعلية.

ت التي تتسم بعنصر المفاجأة ، ونقص المعلومات والضغط النفسي العالي، والشك في في ظل هذه التحديا 

الخيارات المطروحة، يجب قيام كيان إداري خاص داخل كل منظمة يكون مسؤؤوال عن حسن اإلعداد لمواجهة األزمات 

جة عالية من الكفاءة والتفاهم قادرا أو مؤهال للتحكم في مسارها. كما يقوم هذا الفريق الخاص إلدارة األزمات على در

والمشاركة بين جميع األطراف ذات الصلة باألزمة وأن تتوافر فيه اإلتصاالت الفعالة والمرنة التي تمكنه وضع خيارات 

 وإعداد بدائل إلدارتها.

ل إن إدارة األزمات تستوجب بطبيعتها توافر معلومات وخبرات ذات جوانب متعددة، وأن إدارة األزمات من خال 

 ،ارة األزمات إدارة جماعية متخصصةإلدوإنما ، د أفعال عشوائية ال تحقق أي جدوىقرارات فردية وردو
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تقوم على رؤية فكرية متكاملة لفريق متكامل يتولى مسئولية اإلعداد العلمي والعملي لمواجهة األزمات ويتحقق ذلك من   

ل مهام هذه اآلليات في المسؤوليات التي يمكن إيجازها فيما خالل إنشاء آليات متخصصة إلدارة األزمات. ويمكن أن تشم

 يلي:

الصلة باألزمة وتدقيقها حصر كل المعلومات المتاحة عن األزمات المحتملة بدراساتها بعمق تحديث المعلومات ذات  -

 لمنظمة.، وذلك بتكوين بنك معلومات متكامل يخدم كافة أنواع األزمات التي يحتمل أن تتعرض لها اوتصنيفها

وضع الخطط وصياغة السيناريوهات الالزمة والتدريب عليها، وذلك بالعمل على تحقيق التكامل بين النشاطات المتعددة  -

 والمتنوعة التي تستوجبها طبيعة إدارة األزمة.

جميع  رصد مؤشرات األزمات الوشيكة واإلنذار بها، وذلك بتأهيل مناخ إداري يقوم على التفاهم والمشاركة بين -

 المستويات واإلختصاصات الوظيفية ذات العالقة باألزمة.

تقدير الموقف وعرض البدائل المتاحة، وتعني المرونة التي تمكن من التشكيل التنظيمي وإعادة تشكيله وفقا لظروف  -

 األزمة وطبيعتها ودرجة حدتها.

لكفاءة و الفاعلية في استقراء المستقبل بالقدر الذي يحقق المتابعة والتنسيق بين األجهزة والوحدات الفرعية، وذلك بتحقيق ا -

 .( 8) اإلدراك الكامل بطبيعة األزمة وإستكشاف كل البدائل لدرء خطرها والتخفيف منها عند حدوثها

، وذلك ببناء وتنمية شبكة اإلتصاالت الفعالة التي تؤمن توافر المعلومات بالسرعة السيطرة على الجانب اإلعالمي -

 لوبة وتساعد على تحديد أبعاد المشكلة ووضع المؤشرات لما سيترتب عليه من نتائج.المط

إنهاء األزمة أو السيطرة عليها، وذلك بالعمل بكفاءة وفاعلية عالية مستمرة على مدار الساعة، لمواجهة األزمات  -

 واألحداث مهما كان توقيتها ومكانها وأبعادها.

االزمات إنشاء آلية ) إدارة / وحدة ( تكون مسئولة عن إدارة األزمات في كل كما تقتضي الضرورة لحسن إدارة  

منظمة تخطيطا وتنفيذا ومعالجة على أن يتم تنظيمها بشكل يحقق التنسيق بين كافة األجهزة المعنية، وأن تعطي لهذه اآللية 

واألبعاد السياسية واالقتصادية  صالحيات كافية وأن يتم تنظيمها بشكل جيد، حيث تأخذ في اإلعتبار كافة الظروف

 واإلجتماعية واألمنية ، بحيث تحقق في النهاية هدف المنظمة في كافة مواجهة األزمات.

وأن اآللية المخصصة إلدارة األزمة يجب أن تضم فريقا متكامال إلدارة األزمة، وهنا يجب التفريق بين فريق  

ق يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين يعمل في إطار إدارة آلية إدارة األزمة، وفريق مواجهة األزمة، فاألول فري

متخصصة في إدارة األزمات ، والثانية هي فرق المهام األزموية، أو الفرق المسؤولة عن المواجهة الميدانية للتعامل مع 

 األزمة وتداعياتها المختلفة.

 األزمــــــــــــة: خصائــص-( 3

، يستحوذ لحظة حدوثه على اهتمام جميع األفراد والمؤسسات المتصلة وغامضتعد األزمة حدث فجائي سريع  

والمحيطة بها. كما أن لألزمة أسباب توظفها قوى المصالح المؤيدة والمعارضة لها، مما يخلق صعوبات جسيمة في 

، أو سياسية أو شريةبعض هذه الصعوبات قد تكون إدارية، أو مادية، أو ب، وعلى الموقف وإدارته لوقف تدهوره السيطرة

 أمنية.
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كما أن نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤيا قد يضاعف من صعوبة إتخاذ القرار، يجعل من أي قرار مخاطرة   

مجهولة العواقب، ألنها تتم تحت ضغط نفسي عال وفي ظل ندرة المعلومات أو نقصها. وكذلك عدم فهم وإستيعاب العناصر 

د أمام متخذ القرار تحديات كبرى يصعب التنبؤ بأبعادها على نحو دقيق، مما يستوجب أو األسباب المكونة لألزمة يجس

ضرورة االستعداد العلمي والنفسي للتعامل مع األزمات، وذلك بتحقيق نظامك متناسق فعال إلمتصاص وتخفيف حدة النتائج 

 التدميرية المترتبة على األزمة.

 

 التعامــل مع األزمــات: آليــات-( 4

، بمعنى آخر، تحديد الخطوات أو بعدة مراحل مختلفة –حية النظرية من النا –عملية التعامل مع األزمات  في 

اإلجراءات الواجب إتباعها عند التعامل مع األزمة وإدارتها. واإلدارة الناجحة لألزمة هي تلك اإلدارة الناجحة في إكتشاف 

، كما تقوم بإحتواء األضرار أو الحد منها، وإستعادة النشاط ر من األزماتالمنع في وقوع الكثيإشارات اإلنذار والوقاية أو 

 في أعلى مستويات األداء واستخالص الدروس المستفادة منها.

 ويرى بعض الخبراء أن عملية إدارة األزمة أو التعامل معها تمر بأربع مراحل مهمة و هي: 

 التحذيريــة: المرحلــة-أ( 

لمدة التي تسبق إنفجار الحدث األزموي في أي منظمة من المنظمات التي يتم من خاللها وهي مرحلة غير محددة ا 

اإلستعداد التام والشامل لألزمات المحتمل أن تواجهها المنظمة. وذلك من خالل الدراسات لطبيعة وأسباب األزمة وتحديد 

باالستعدادات الالزمة للتقليل من فرص هذه السيناريوهات التي يمكن أن تواجهه المنظمة، وإتخاذ اإلجراءات والقيام 

 األزمات المتوقعة، كما يشمل ذلك أيضا التدريب الشامل على عمليات المواجهة، وتحديد أدوار كل فرد عند حدوث األزمة.

وتكمن أهمية هذه المرحلة في قدرة القيادة على إستشراف أو استكشاف كل اإلحتماالت والمتغيرات، التي قد ينجم عن 

وقوعها أزمة ما، ومن ثم بحث عن السبل واآلليات المناسبة لمواجهة تلك األزمة المحتملة. ويالحظ أن هذه المرحلة تسمى 

 ل وقوع أزمة.بمرحلة إكتشاف إشارات اإلنذار كمؤشر إلحتما

 نشوء األزمــة: مرحلــة-ب( 

بترو ورشاد وال يتأتى  –مع المفاجأة والضغط النفسي  –فإذا ما حدثت األزمة، وتعاظمت أثارها فإنه يجب التعامل  

 .ذلك إال إذا أحسن االستعداد بأبعادها المختلفة وفقا للتخطيط المسبق لتوقي أخطارها، وتجنب تداعياتها إلى أقل حد ممكن

بمعنى أدق إذا فشل صانع القرار في إدارة األزمة، فإن المتغيرات سرعان ما تنمو وتتسع ويتعاظم خطرها بشكل  

، ويتوقف ذلك على عدة عوامل نوجز لتعامل مع األزمة في هذه المرحلةوخيم، فيتطلب على مديري األزمة أن يحسن ا

 أهمها:

 .حجم المعلومـات المتوفـرة 

 ألولويـات.القدرة على تحديد ا 

  الدقيق بين البدائل المتاحة. االختيارالقدرة على 

 األزمــة: انفجار مرحلــة-ج( 

، فستنتشر األزمة وتنفجر السيطرة على متغيراتها المتسارعةإذا فشل صانع القرار في هذه المرحلة وأخفق في  

 وتحتاج إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة المواجهة التي تتطلب اآلتي:
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 تكامل بين األنشطة المختلفة التي تستوجبها األزمة.تحقيق ال 

 .خلق مناخ إلدارة األزمة يقوم على التفاهم والمشاركة 

 .بناء وتنمية شبكة إتصاالت فعالة 

 .تنمية العالقات التبادلية والتكاملية مع البيئة الخارجيـة 

 أو نهايــة األزمــة: انحسار مرحلــة-د( 

هذه المرحلة بضرورة توافر درجات عالية من الكفاءة وتتميز امل المسببة لألزمة، في هذه المرحلة تتالشى العو 

والرشاد والخطط بصدد التعامل مع األزمات وصوال إلى حالة التوازن الطبيعية قبل حدوث األزمة. كما أنها تعد مرحلة 

 واالجتماعيةمعالجة آثار المادية والنفسية تقويمية للتعامل مع العوامل المستحدثة التي قد تفجر أزمات مستقبال ويتم ذلك ب

 .خبرة التعامل لتفاديها مستقبالواكتساب ودراسة أحداث األزمة ومسبباتها، وتحديد مواطن الخلل 

 

 القانوني المنظم إلدارة الكوارث والمخاطر الكبرى في الجزائر: اإلطار-ثانيا

موضوع الكوارث الطبيعية واألخطار الكبرى، من يعتبر اإلطار القانوني وبحسب مستوى جاهزيته ومواكبته ل 

اآلليات المهمة لتمديد الصالحيات والمسؤوليات في حالة حدوث كوارث طبيعية أو أي وجود تهديدات محتملة الوقوع في 

 شكل مخاطر كبرى.

رى ر الكبمجموع األخطا على( 1) 20-01لقد تم النص من خالل المادة العاشرة من القانون  :24-44القانون رقم 

األخطار الجيولوجية، الفيضانات، الخطار المناخية، حرائق الغابات، األخطار الصناعية  ،الخاضعة للوقاية وهي: الزالزل

، األخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، أشكال التلوث الجوي أو األرضي ة، األخطار المتصلة بصحة اإلنسانوالطاقوي

 .(94)المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة أو البحري أو المائي، الكوارث 

المتوسط، وعلى إمتداد هذه د من الكوارث ذات الحجم الكبير وعرفت الجزائر عبر تاريخها المعاصر العدي 

الكوارث حاولت الجزائر إلى تحسين آدائها ودورها في الحد من آثار هذه المخاطر، وقطعت اشواطا معتبرة من خالل 

 نوني متين ومتناسق مع اإلحتياجات واإلمكانيات الوطنية.إمتالك إطار قا

إن الوقاية من األزمات والكوارث بشتى أنواعها ، تشمل حماية االشخاص والممتلكات ، وهي من مسؤوليات الدولة في 

افة المقام األول، حيث يتوجب عليها تنظيم الدفاع المدني ، وعمل كل هياكل الدولة، ووضع مخططات الطوارئ على ك

، حيث تحتاج إدارة الكوارث واألزمات أو مواجهتها إلى سياسة وقائية محكمة ، تستمد قوتها من التجارب  (99)اإلقليم 

الماضية من خالل تحديد نقاط الخطأ والصواب في التعامل مع األزمات والكوارث، وهذا لن يتحقق في نظر المختصين إال 

 (92)وة الكارثة، وتطبيق خارطة لمناطق الخطر، وتطويقها ثم القضاء على الخطر وفقا لعوامل أساسية، مثل تقييم درجة وق

. 

ثم إن إستمرارية األزمات ونموها وتجددها كان وال يزال بمثابة التهديد الذي يمكن أن يطال مختلف المجتمعات البشرية، 

خصية وأخالقية ومعرفية لمواجهة ، وإعتماد ما تمتلكه من خصائص شلعمل بقيادة متميزة ومبدعة وكقوةلذلك وجب ا

 .(93)األزمات التي تتعرض لها الدولة 

، فالبد أن تأخذ بعين مع الزمن، ولهذا البد أن تتأقلم والقوانين أيضا فهي تتآكل (94)يقال إن الدساتير ليست فيما تقام للنوم 

 .(95)اإلعتبار التحوالت والتطورات ألن دوامها مرهون بذلك 
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 منظــم ألزمــة كورونا:ال القانون-( 9

 بمجرد وقوع أزمة كورونا إتخذت الجزائر مايلي: 

 :اإلداريـة( )اإلجراءات 74-24المرسوم التنفيذي  إصدار-أ( 

توسيع إجراءات حول  2020مارس  20المؤرخ في  00-20أصدرت الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم  

تخضع للحجر الجزئي أو حظر  حيث أن الواليات التيالمرسوم التنفيذي  من 02الواليات طبقا للمادة  كلالحجر إلى 

 .(96) وبالنهارفي ساعة معينة بالليل ل االتجو

 المفهوم القانوني لحظر التجول أو الحجر بصورة عامة: *

يقصد بحظر التجول هو حظر حركة الناس في منطقة ما أو بلد لظروف استثنائية والتي تكون عادة ضمن مدى 

 وانتشارني معين، وقد تلجأ السلطات إلى فرض حظر التجول نتيجة لظروف استثنائية أو طارئة مثل الحروب، زم

 األمراض واألوبئة.

إن حظر التجول من الناحية القانونية يؤثر بشكل أو بآخر على ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وهذا يختلف 

، حيث كلفت  911-19ول الذي فرض في حالة الحصار بناء على المرسوم الرئاسي كثيرا عما شهدناه، بموجب حظر التج

وبموجب تعليمات صارمة إلعادة النظام بصرامة وبكل الوسائل التي  –الجيش الوطني الشعبي  –فيها القيادة العسكرية 

الجزائر والرويبة  تفرضها تلك الحالة حيث فرض فيها حظر التجول من منتصف الليل والسادسة صباحا في كل من

 . (97)والشراقة، وفي اليوم الموالي غير حظر التجول وأصبح من العاشرة ليال إلى الخامسة صباحا 

 .331-19وقد رفعت حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي 

 استحداث لجنة والئية لمجابهة فيروس كورونا: *

واللجنة المحدثة بموجب المرسوم  9190ألصنام( سنة سنحاول المقارنة بين اللجنة المحدثة في زلزال الشلف )ا 

 .11-20التنفيذي 

بمجرد حدوث الكارثة الطبيعية، لجأت الجزائر إلى استصدار جملة من اإلجراءات اإلدارية، وهي صدور مراسيم مقررة 

أكتوبر  93وبتاريخ ، 9190أكتوبر  90 سابقا( فيلألزمة الطبيعية ومعالجة لها، حدث زلزال في منطقة الشلف )األصنام 

، منها 02-90المحدد لإلجراءات اإلدارية المواكبة للظاهرة، وكذا المراسيم المنفذة للمرسوم  02-90صدر المرسوم 

الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق اإلجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها مناطق  201-90المرسوم رقم 

 ن:منكوبة، تتكون اللجنة الوطنية م

 الوزير األول: رئيسا. -

وعضوية كل من: وزير الداخلية، وزير الصحة، مسؤول األمانة الدائمة للجنة المركزية، وزير اإلعالم والصحافة،  -

 .(98)األمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قائد الدرك الوطني، المدير العام لألمن الوطني 

، فقد أحدثت لجنة والئية لمواكبة هذه األزمة الصحية وهذا دليل 11-20نفيذي أما اللجنة التي استحدث بموجب المرسوم الت

على حرص القيادة السياسية على إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية للتصدي لهذه األزمة أو باألحرى الكارثة 

 الصحية.
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 وتتكون اللجنة طبقا للمرسوم من: 

 الوالي رئيسا. -

 النائب العام. -

 عة الدرك الوطني.قائد مجمو -

 رئيس أمن الوالية. -

 ممثل المديرية العامة لألمن الداخلي. -

 رئيس المجلس الشعبي الوالئي. -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الوالية. -

 تجدر اإلشارة إلى أن هذه اللجان موجودة على مستوى كل واليات الجمهورية الجزائرية.

 رك الوطني لضمان حظر تجول االشخاص:لجوء اإلدارة إلى وحدات الشرطة والد *

والمتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في  9119ديسمبر  1المؤرخ في  23-19باستثناء استخدام القانون  

، 23-19الذي يعدل ويتمم القانون  03-99، والمعدل باألمر (91)مهام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية 

وحدات الجيش الوطني الشعبي في حالة النكبات والكوارث الطبيعية وحماية السكان ونجدتهم طبقا  حيث ينص على استخدام

 .(24) 02للمادة 

حظر التجول مع وجود حواجز أمنية ألفراد الدرك الوطني والشرطة والقطاع األمني  11-20حدد المرسوم التنفيذي رقم 

ه االسطر إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي لضمان حظر التجول بصورة عامة ولكنه لم يلجأ بعد وإلى غاية كتابة هذ

 الجزئي أو الكلي.

 

 لجوء الدولـة إلى حالـة الطوارئ: *

حالة الطوارئ هي إجراء تتخذه حكومة دولة ما في حال وجود خطر محدق يمكن من خالله تفويض بعض  

 الحريات االساسية كحرية التنقل وحرية الصحافة.

 .9111من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  1لمادة وقد نصت عليها ا

كإجراء فعال لمحاربة اإلرهاب، مع بدأ الدعوة إلى العصيان  9112فيفري  01لجأت الجزائر إلى حالة الطوارئ في 

د الذي خلفه المجلس واستقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جدي 9119المدني بعد توقيف المسار اإلنتخابي في ديسمبر 

، وقد رفعت حالة الطوارئ بموجب األمر 9112فيفري  01في خ المؤر 11-12األعلى للدولة، بموجب المرسوم الرئاسي 

 مفاهيم أساسية: 3ويمكن التمييز في هذا الصدد بين  ،99/09

إلعالن عنها بصفة رسمية بغية هي جملة تدابير تدخل في إطار مقتضيات األمن العام ويتم سنها أو ا حالــة الطوارئ: -

 مواجهة أي خطر محدق ناتج عن المساس بالنظام العام أو أحداث قد تشكل بطبيعتها وبسبب خطورتها كارثة عامة.

اس باستقرار ، ويمكن سنها عند المسالت أين يتم تعليق القانون العامعموما تعني تلك الحا :االستثنائيةالحالــة  -

 واستمرارية المؤسسات.
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  حالــة الحصار أو األحكام العرفية: - 

في زمن السلم هي جملة التدابير األمنية يتم اتخاذها بغية الحفاظ على النظام، ويتم من خاللها تعليق وبصفة مؤقتة 

سريان القوانين النظامية وكذا وضع جميع السلطات في أيدي السلطة العسكرية ويتم اإلعالن عنها في حال وجود خطر 

 .(29)تج عن حرب خارجية أو تمرد مسلح محدق نا

 :الجزائري(قانون العقوبــات  )تعديلالردعيــة ذات الطابع العقابــي  اإلجراءات-ب( 

والذي يعدل  2020أفريل  29هـ الموافق لـ 9119رمضان عام  00المؤرخ في  01-20صدار القانون رقم إ 

تعديل قانون  ، والمتضمن9111يونيو  09هـ، الموافق لـ  9391صفر عام  99المؤرخ في  901-11ويتمم األمر رقم 

 ، وقد خصص القسم الثالث منه إلى:العقوبات

 القتل الخطأ والجرح الخطأ وتعريض حياة الغير وسالمته الجسدية للخطر:

 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 01مكرر بالحبس من  210حيث أسس المشرع الجزائري حكمه الوارد في المادة 

دج كل من يعرض حياة الغير أو سالمته الجسدية مباشرة للخطر المتعمد والنسي لواجب منم  2000000دج إلى  100000

 واجبات اإلحتياط أو السالمة التي يفرضها القانون أو التنظيم.

ت دج إذا إرتكب 0000000دج إلى  3000000والغرامة من  سنوات، 00إلى سنوات  03وتكون العقوبة الحبس من 

االفعال المذكورة أعاله ، خالل فترات الحجر الصحي أو خالل وقوع كارثة طبيعية  أو بيولوجية أو تكنلوجية أو غيرها من 

 الكوارث.

دج إلى  900000من ذات القانون عقوبة لكل من يخالف الحجر الصحي وهي الغرامة من  101كما قررت المادة 

ايام على األكثر، وتكون هذه العقوبة مقررة لكمل من يخالف  03دة دج ويجوز أن يعاقب ايضا بالحبس لم 200000

 المراسيم والقرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة اإلدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.

 101وص عليها في المادة مكرر من ذات القانون: بأن الدعوى العمومية المقررة للجريمة المنص 101كما قررت المادة 

 .(22)دج  900000تنتفي بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 

 

 خاتمـــــــــــــة:

  

من خالل ما سبق يمكن تصنيف علم إدارة األزمات كواحد من العلوم اإلنسانية الحديثة، الذي ازدادت أهميته في  

، وعلم التكيف مع إتجاهاتها، وهو أيضا علم المستقبلالعصر الحالي. وهو علم إدارة توازنات القوى ورصد حركتها و

 المتغيرات، وعلم تحريك الثوابت وقوى الفعل في المحاالت اإلنسانية كافة، إنه علم المستقبل متصل بكافة العلوم اإلنسانية.

علمية  مجاال مشتركا إلهتمام وعمل الباحثين والخبراء من تخصصاتإن دراسة إدارة األزمات قد تطورت وأصبحت 

مختلفة تجمع كافة فروع العلوم اإلنسانية والطبيعية، وعلى الرغم من أن أصحاب كل تخصص يتعاملون مع إدارة األزمة 

رك تالنظرية وخبراته العلمية، إال أن هناك نقاطا كثيرة اإللتقاء والتعاون والعمل المشوخلفيته كل من زاوية إهتمامه 

، األمر الذي فرض ضرورة تكوين فريق عمل من مختلف التخصصات عظم األزماتلم فرضتها الطبيعة النوعية المركبة

 والخبرات لمواجهة األزمات وحسن التعامل معها.
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وظروف األزمة لكل أزمة نقطة بداية ونهاية، وأن إدارة األزمة تحتاج إلى إدارة فعالة تتعامل بكفاءة مع طبيعة األزمة  

، والتوجيه ، والتحفيز، والرقابة أو المتابعة يجب أن تتناسب مع األزمة وأن  وظروف مواجهتها ، فالتخطيط، والتنظيم

 يتالءم مضمونها مع ظروف الموقف األزموي.

التخطيط، هو أداة منهجية للتعامل مع األزمات من حيث اإلستعداد سيناريوهات إلدارة األزمة ومواجهاتها ، وتحديد دور  -

 ب األنشطة اإلرتجالية والعشوائية في التعامل مع أي أزمة مهما كانت طبيعتها.كل فرد بطريقة علمية مخططة، وإجتنا

التنظيم يتطلب إيجاد نوع من التنسيق والتوافق والتكامل بين الجهود المختلفة المكلفة بمعالجة وإدارة األزمة، وذلك  -9

 بتحديد المهام الموكلة إليهم وتأديتها بمنهجية و طريقة مبرمجة علميا.

لتوجيه ، فإذا كانت إدارة االزمة تقوم على فن معالجة األزمة بالقوة الناعمة ) الحوار ( أو مواجهتها بالقوة الصلبة ) ا -2

الردع (، فهي عملية تحتاج إلى معرفة إمكانات االفراد و الظروف البيئية المحيطة بالمواجهة وذلك بتوفير المعلومات 

 لفريق إدارة األزمة فاعليتهم. الكافية والتوجيهات الصارمة التي تضمن

المتابعة لضمان فاعلية إدارة األزمة، البد من متابعة نتائج عمليات المواجهة، وتقييمها مع إصدار التعليمات والقرارات  -3

 الالزمة لتقويم مسارات األداء ، وال يتم ذلك إال بالوقاية والمتابعة الفعالة.

 

 قائمــة المراجــع:

 الزيوت، معتصم عبد هللا الزيوت، إدارة األزمة اإلقتصادية في ظل وباء كورونا وفق مبادئ االقتصاد منتصر عبد هللا -(9

 . 01، ص 2020، أفريل 10اإلسالمي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية، العدد 

 .99، ص 2020عامر محمد نزار جلعود، فقه األوبئة، دار كاي للنشر،  -(2

عد الشرعية لتخصيص الموارد والسلع الضرورية في ظل الظروف االستثنائية، أزمة كورونا لحسين بلعسري، القوا -(3

 .  11، ص 2020، أفريل 10أنموذجا، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية، العدد 

 . 2020لشهر أفريل  199مجلة الجيش الجزائرية، العدد  -(1

 www.aps@dzموقع وكالة األنباء الجزائرية  -(0

عبد العزيز عبد المنعم حطاب، إدارة األزمات األمنية، دراسة تطبيقية على أحداث الشغب القاهرة، النشر الذهبي  -(1

 . 23، ص 2002للطباعة، 

والكوارث ، عادل عبد الرحمان نجم، التخطيط لعمليات اإلغاثة في الكوارث، المؤتمر السنوي الثاني إلدارة األزمات  -(0

 . 1، ص9110جامعة عين شمس، كلية التجارة، أكتوبر 

عبد الحفيظ ذيب، إدارة األزمات االمنية ، المفاهيم، القواعد واآلليات ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية  -(9

 . 000، ص 2093، مارس 9/2093والسياسية، عدد 

المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير  2001ديسمبر  20، المؤرخ في 20-01من القانون رقم  90أنظر المادة  -(1

 . 2001ديسمبر  21، المؤرخة                              في 91الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج.ر عدد 

مجلة الدراسات والبحوث ، 20-01عزوز غربي، إدارة الكوارث والمخاطر الكبرى في الجزائر على ضوء القانون  -(90

 . 11، ص 2020، جانفي 00-12، ص 02، العدد 01القانونية ، المجلد 
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شريف صورية، اإلطار القانوني إلدارة الكوارث الطبيعية في الجزائر، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية  -(99 

 3100، ص 2091والسياسية ، جامعة المسيلة، الجزائر، العدد التاسع، مارس 

صوفي محمد، اإلعالم التلفزي وتسيير الكوارث الطبيعية، تحليل مضمون الصورة التلفزية في زلزالي "األصنام" و  -(92

 000، ص 2099"بومرداس" ، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، 

، ص 2091سيلة، بغدادي فيصل، دور القيادة في إدارة األزمات في المنطقة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الم -(93

3 . 

14)- F.Royer collard cité par j.Gicquel, Essai sur la pratique de la 5éme république, Paris, 

L.G.D.J, 1968, P28. 

 . 909، ص ENAG ،2090مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، دار  -(90

 . 2020مارس  29ليوم  90، جريدة رسمية عدد  11-20المرسوم التنفيذي  -(91

سعيد بوالشعير، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الغير العادية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية  -(90

 290، ص 2093، 2السياسية، العدد 

 1109ماي  09بجامعة               األزمات والكوارثمداخلة الدكتورة عائشة عبد الحميد في ملتقى وطني حول  -(99

 . 2091ديسمبر  91بقالمة، يوم 

 1290، ص  2099عبد العزيز العشاوي، حقوق اإلنسان في القانون الدولي، دار الخلدونية،  -(91

 20990، أفريل 003مجلة الجيش، عدد  -(20

 20990، مارس 002مجلة الجيش، عدد  -(29

 . 2020أفريل  21المؤرخة في  20جريدة رسمية العدد  -(22
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   من وجهة نظر معلمي لواء ناعور كورونافيروس  في المدارس األردنية خالل جائحة التعليم عن بعد متطلبات

The requirements of distance education in Jordanian schools during the pandemic of the 

Kurna virus from the viewpoint of the teachers of Naour 

 

 

 نبزهور رضيان سحيمان الزد. 

 دكتوراه في المناهج العامة، وزارة التربية والتعليم، المملكة األردنية الهاشمية

  zhoorzaben@gmail.comEmail:  

 

 الملخص:

هدفت الدراسة إلى طرح فكرة التعليم عن بعد كحل أساسي لتطوير المستوى التعليمي في المدارس األردنية خالل جائحة 

فيروس كورونا، وذلك من أجل السمو به إلى أرقى المستويات ليواكب التطور التكنولوجي الهائل والعمل على تحديد معوقات التعليم 

 .وناكورع المسؤولين متطلبات التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس عن بعد بشكل عام في األردن، واطال

في الفصل  كورونا( معلماً ومعلمة بالمدارس األردنية في لواء ناعور خالل جائحة فيروس 521وتكونت عينة الدراسة من )

 (.2152/2121الثاني من العام الدراسي )

( فقرة موزعة على أربعة محاور وهي )متطلبات عامة 43عينة الدراسة اشتملت على )وبنيت استبانة لجمع البيانات من 

في استخدام الحاسوب والشبكات االلكترونية للمعلم، متطلبات خاصة باستخدام التعلم عن بعد لدى المعلم، متطلبات مادية وتقنية 

 بعد(. الستخدام التعلم عن بعد، متطلبات بشرية وتنظيمية الستخدام التعلم عن

وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها، ضرورة توفير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم 

 والتي تتمثل في توفير المتطلبات المادية والتقنية والبشرية والتنظيمية الستخدام التعلم عن بعد.

 .لواء ناعور، المعلمين، كوروناردنية، جائحة فيروس التعليم عن بعد، المدارس األ الكلمات المفتاحية:
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The requirements of distance education in Jordanian schools during the pandemic of the 

Kurna virus from the viewpoint of the teachers of Naour 

 

Abstract 

The study aimed to present the idea of distance education as a basic solution to develop the 

educational level in Jordanian schools during the Corona virus pandemic, in order to elevate it to the 

highest levels to keep pace with the tremendous technological development and work to identify 

obstacles to distance education in general in Jordan, and inform officials of the education 

requirements for After in the Jordanian schools during the pandemic of the Curna virus. 

The sample of the study consisted of (125) male and female teachers in the Jordanian schools 

in the Naour District during the Curna virus pandemic in the second semester of the academic year 

(2019/2020). 

A questionnaire was built to collect data from the study sample that included (34) items 

distributed on four axes, namely (general requirements in the use of computers and electronic 

networks for the teacher, special requirements for the use of distance learning with the teacher, 

material and technical requirements for the use of distance learning, human and organizational 

requirements for the use of learning Remotely). 

Based on the results of the study, the researcher recommended a set of recommendations, 

including the necessity of providing the infrastructure for this type of education, which is represented 

in providing the material, technical, human and organizational requirements for using distance 

learning. 

Key words: Distance education, Jordanian schools, the Curna virus pandemic, teachers, Major 

General Naor. 
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 :مقدمة

بدون سابق إنذار وجدنا أنفسنا في ظل الحجر الصحي مع انتشار رهيب لفيروس كورونا وهو ما جعلنا نخضع للحجر 

ة يوم يجعل من أحذ الحيطالمنزلي وهو خيار أكيد لم نختره كيف ال ونحن اعتدنا أال نجلس في المنزل إال وقت معين، لكن الواقع ال

والحذر أمرا جد ضروريا، ال بد أن نكون أكثر وعيا من أي وقت مضى، ألننا بهذا السلوك ال نحمي فقط أنفسنا بقدر ما نحمي عائالتنا 

يا، على روالمحيط الذي نعيش فيه، اليوم على الجميع أن يتحلى بالمواطنة والمسؤولية التي ينبغي في ظلها حجر نفسه إراديا أو إجبا

الرغم من صعوبة األمر بالنسبة للجميع، أطفال، رجال، نساء، شيوخ، ألننا لم نعتد على هذه الحياة، لم نألف التباعد االجتماعي خاصة 

وأن اإلنسان كائن اجتماعي بالدرجة األولى، لكن الوضع الراهن الذي فرض على الكثير من الدول هذا الحجر وجب علينا صراحة 

بإيجاد البدائل للتعليم النظامي في المدارس في ظل تعطيل كامل لجميع ؤولية الملقاة علينا، وفي ظل ذلك علينا أن نقوم أن نعي المس

 .األردن، ومنها  المدارسمناحي الحياة في 

نفسه  أن يسأل العالم اليوم البد للطالب العربي بشكل عام والطالب األردني بشكل خاص، في ظل التطورات التي يشهدها

 أين موقعه في خضم هذه الثورات العلمية والصناعية، فما زال العالم العربي يعتمد أساليب التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع الحياة

 مع التطورات العلمية والتقنية الهائلة ،واستخدام تقنية و والتطور. هذاالعصرية وتفكير الطالب والمعلم في عصر التكنولوجيا 

المعلومات، واالتصاالت في التعليم، والبحوث العلمية، واإلدارة ،وبزوغ الثورة المعلوماتية ، ظهرت الحاجة الماسة لوضع 

استراتيجيات لتطوير التعليم وإصالحه ، حيث فرضت هذه التقنية نفسها كمؤشر لتقدم المجتمع وتطوره وأحد أسس التنمية، وبرز 

وإعادة هندسة  ،وسائط المتعددة ،وعبر شبكة اإلنترنت كخيار استراتيجي لتطوير التعليم والنهوض بهالمعتمد على ال التعليم عن بعد

 . مؤسساته والتخطيط لتغيير منظومته لتتوافق مع التطورات العلمية، والتقنية، وثورة المعلومات الحديثة

، ملية التعليميةية حديثة لدعم العجيات وأنماط تعليمهو أحد الوسائل التي تساعد على تبني أساليب واستراتي التعليم عن بعدإن 

وهو يستخدم في تحسين البيئة التعليمية ويؤدي كذلك إلى تحسين إدارة التعليم وزيادة كفاءتها، وهو يستخدم في التعليم عن بعد وزيادة 

ساعد ي التعليم عن بعدو  ،الد بعيدةعلى تجاوز حدودها الجغرافية للوصول إلى طالب ومتدربين في مناطق نائية وب المدرسةقدرة 

على حل المشاكل التعليمية التي تتعلق بنقص الكفاءات األكاديمية وندرة األساتذة وزيادة عدد الطالب، كما يساهم في حل مشاكل 

 م عن بعدعليالتالطالب الذين يسعون إلى تحسين مستواهم األكاديمي بينما هم يزاولون عملهم في مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم، و

يوفر إمكانية التطوير الوظيفي والمهني لزيادة كفاءة موظفي القطاعات الخاصة والقطاع الحكومي ومواكبتهم للتطورات السريعة في 

 .مجال تخصصاتهم

في  اهو أحد التطبيقات المهمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي توفر بيئة جيدة الستخدام التكنولوجي التعليم عن بعدو

واألساتذة في مجال التدريس واألبحاث، ويعتبر كذلك من أهم وسائل التنمية  التعاون بين المدارس التعليم عن بعدالتعليم، كما يسهل 

ورصدت  التعليم عن بعدب من هنا ازداد اهتمام المدارس.السوق المحلية ونمو االقتصاد وتطوره اإلنسانية واالقتصادية ورفع كفاءة

رق عمل ليعملوا في ف من المعلمينالعديد من الخبراء  ت مناسبة إلنجاحه، وكرست المدارسالميزانيات الضخمة ووضعت استراتيجيا

كما أن التعليم التقليدي في الوقت الراهن لم يضفي الجديد على المحتوى  وتحقيق رساالتها ى مهام إلنجاز أهداف تلك المدارسوقو

ألنه وحده ال يستطيع مواكبة الفكر العصري، كما أن العالم العربي  يحتاج لنقلة بالكم و النوع لطالب القرن الواحد  التعليمي لألجيال

 و العشرين، حيث أن مستوى التعليم متدن جدا مقارنة بالدول العالمية. 
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م آليات تعليمية مساندة للتعلي تطبيق إلىخاصة بل هو يشمل جميع دول المنطقة، لذا وجدت أن التوجه  األردنوهذا ال يقتصر على 

 ةخاصو متميز هو من أهم التحديات التي يجب علينا العمل عليها. ودعم وبناء جيللها القدرة على تحسين  التعليم عن بعدالتقليدي ك

 في ظل جائحة فيروس كورونا.

 الدراسة: مشكلة 

دم تعطل مناحي الحياة المختلفة، وعفي مرحلة تحول جذري يعود إلى جائحة فيروس كورونا، تمر المؤسسات التعليمية في  

تمكن الطلبة من االلتحاق بمقاعدهم الدراسية ضمن التعليم النظامي، بسبب إعالن حالة الطوارئ والتعطيل الكلي للمدارس، وكون 

عد في التعليم عن ب متطلباتما هي التالي:  ، ولذا فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على السؤالالتعليم عن بعد هو مستقبل التعليم

 من وجهة نظر معلمي لواء ناعور؟ كوروناالمدارس األردنية خالل جائحة فيروس 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت األتية:

من وجهة نظر معلمي لواء ناعور  كوروناالتعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتما هي  -

متطلبات خاصة باستخدام التعلم عن بعد لدى المعلم،  )متطلبات عامة في استخدام الحاسوب والشبكات االلكترونية للمعلم،

 (؟متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد، متطلبات بشرية وتنظيمية الستخدام التعلم عن بعد

 من وجهة نظر معلمي لواء ناعور تبعاً  كورونان بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس التعليم ع متطلباتما هي  -

 الختالف النوع االجتماعي وسنوات الخبرة؟

   البحث: أهداف

المدارس األردنية خالل جائحة فيروس كورونا، تطوير المستوى التعليمي في كحل أساسي ل التعليم عن بعدهو طرح فكرة 

شكل ب التعليم عن بعدتحديد معوقات  والعمل علىي الهائل السمو به إلى أرقى المستويات ليواكب التطور التكنولوج وذلك من أجل

 .كورونامتطلبات التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  المسؤولينواطالع األردن، عام في 

 حدود الدراسة:

 لواء ناعور: المدارس األردنية في المكانيةالحدود  -

 (.2152/2121في الفصل الثاني من العام الدراسي ) كوروناخالل جائحة فيروس  :الحدود الزمانية -

 .لواء ناعور: معلمي المدارس األردنية في الحدود البشرية -

 السابقةالدراسات 

دراسة هدفت إلى التعرف على الحوافز والمعيقات التي تشجع أو تعيق أعضاء الهيئة التدريسية من تبني نظام التعليم  (Cahill, 2009)أجرى 

( عضو هيئة تدريس يعملون في كلية التربية في جامعة سانت ثوماس في الواليات المتحدة األمريكية. وقد 22عن بعد وقد تكونت عينة الدراسة من )

ة عن أن أهم الحوافز هي: التواصل بين الطلبة، وسهولة الوصول إلى المواد المتعلقة بالمساق اإللكتروني، المكافآت المادية، والتشجيع أسفرت نتائج الدراس

افآت المادية لمن المك رمن قبل الزمالء واإلداريين، أما أهم المعيقات فكانت: الوقت الطويل الذي يتطلبه التعلّم اإللكتروني وعدم احتسابه للترقية، عدم توفي

 يقوم بهذا التعلّم، والعبء التدريسي الثقيل المطلوب من عضو هيئة التدريس.

دراسة آلراء أعضاء الهيئة التدريسية في التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في إحدى كليات التربية ( Mills, et al. 2009)كما أجرى       

لمتحدة األمريكية. وقد كشفت نتائج الدراسة أن أعضاء الهيئة التدريسية أبدوا قلقا من االحتمال الكبير في في إحدى جامعات جنوب تكساس في الواليات ا

لكترونية، والمهارات زيادة الوقت المطلوب لتطبيق نظام التعلّم اإللكتروني، وزيادة محتملة في الساعات المكتبية، ووقتا إضافيا لتطوير وتصميم المساقات اإل

 أعضاء هيئة التدريس التّدرب عليها لتطبيق هذا النمط من التعلم، وعدم الثقة بالدعم اإلداري لبرامج التعلّم اإللكتروني،  التي يحتاج
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راسي دوقلة الدعم الفني كما عبر بعضهم عن عدم ثقته بنزاهة االختبارات في التعلم اإللكتروني. ومن الذي يضمن أن الطالب الذي سجل المساق ال

 ي هو نفسه الذي سيؤدي االختبار، وضعف الكفايات التكنولوجية لدى معظم أعضاء الهيئة التدريسية.اإللكترون

دراسة هدفت إلى التعرف على واقع استخدام التعليم اإللكتروني في جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة بالمملكة  (0222غالم )أجرت 

( طالبا وطالبة، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس واإلدارة والفنيين 5432( عضو هيئة تدريس و)552) العربية السعودية. وقد تكونت عينة الدراسة من

ب في القاعات اسيالمختصين بالتعليم اإللكتروني. وكان من أهم نتائجها: عدم توافر كادر إداري مؤهل للتعامل مع نظام التعلّم اإللكتروني، وعدم وجود حو

 ، عدم وجود تشريعات تمنح درجات علمية لطلبة نظام التعلّم اإللكتروني، وصعوبة الحصول على البرامج باللغة العربية.الصفية مرتبطة باإلنترنت

دراسة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة متطلبات التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية، وقد استخدم الباحث منهج  (0222الموسى )أجرى 

وتركيب نتائج عديدة من الدراسات والكتابات السابقة، هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك عدم اتفاق بين المهتمين في مفهوم  االستقصاء من خالل تحليل

كتروني م التعليم اإللوالتعليم اإللكتروني، فبعض الباحثين اكتفى باعتباره وسيلة مساعدة في طريقة التدريس باستخدام التقنية، أما الفريق اآلخر فيرى أن مفه

تية في حيشمل عناصر العملية األخرى كاملة. أما في مجال األجهزة واألدوات والتجهيزات فقد خلصت الدراسة إلى وضع العناصر األساسية للبنية الت

ي التعليم الدراسية المستخدمة فال، وفي مجال المناهج وصلت الدراسة إلى أن هناك معايير خاصة للمناهج اإللكترونية يجب إتباعها عند تصميم المناهج ا

اسيا للعملية التعليمية، ساإللكتروني. وفي مجال المعلم أثبتت الدراسة أن تدريب المعلم والمتعلم على التقنيات الجديدة وعلى استراتيجيات التدريس يعد مطلباً أ

 صة في مجال التقنيات واستخدامها في التعليم.أخيراً اتضح من خالل البحث أن البيئة التعليمية اإليجابية ضرورية لكل تغيير وخا

دراسة للتعرف إلى الحوافز والمعيقات التي تجعل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات يشاركون أو ال ( Stevenson, 2007)وأجرى 

لمادي لمن ي والفني من قبل المؤسسة، وقلة الدعم ايشاركون في التعليم عن بعد وكان من أهم المعيقات: العبء التدريسي، نوعية المساقات، قلة الدعم التقن

ة الرواتب، المكافآت ديشارك في التعلّم اإللكتروني، وبينت النتائج أن أهم الحوافز التي تدفع أعضاء الهيئة التدريسية لتبني هذا النمط من التعليم هي: زيا

 المادية، وتحسين ظروف العمل

المشرفون األكاديميون المتفرغون في جامعة  يواجهاإلى الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي التي هدفت  (0226وحمايل، حمائل)دراسة 

اسة إلى وجود الدر لها. وتوصلتالدراسة المنهج الوصفي واالستبانة أداة  األكاديمية. استخدمت المدرسةالقدس المفتوحة والتي تُحد من استخدامهم لبوابة 

 اإللكترونية. ومن لمدرسةافنية تواجه المشرفين وتحد من استخدامهم لبوابة  المهنية وصعوباتصعوبات إدارية وتقنية، وصعوبات تتعلق بالدافعية والتنمية 

خطط  آللي، ووضعاالعاملين في مجال الحاسب  دورات تدريبية لتطوير مهارات لالستخدام، عقدأهم ما أوصت به تزويد البوابة بالمثيرات التقنية المحفزة 

 مبرمجة لورش عمل دورية تساعد المشرفين في التعرف إلى كل ما هو جديد في مجال الحاسوب واإلنترنت والبوابة األكاديمية.

تغيرات: متوحة، وإلى أثر التي تناولت المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المف (0226أبو سمرة وآخرين ،)ودراسة 

الستبانة أداة لها. الدراسة المنهج الوصفي، وا اإلشراف، واستخدمتوالمنطقة التعليمية في عملية  األكاديميين، الخبرة، التخصص العلمية، الرتبة الجنس، الدرجة

المهني والبحث العلمي، وأدنى درجة كانت للمعوقات وتوصلت الدراسة إلى اختالف درجة المعوقات حيث حصلت أعلى درجة للمعوقات في المجال النمو 

انت درجة تقديرات ك التعليمي، بينمااإلدارية والمالية. وكانت تقديرات اإلناث للمعوقات أعلى من الذكور في مجالي المرافق والبنى التحتية، ومعوقات النظام 

 لعلمي أعلى من تقديرات اإلناث.الذكور لمجالي المعوقات اإلدارية والمالية والنمو المهني والبحث ا

 توحة إضافةالمفالتي هدفت إلى التعرف إلى دوافع ومعوقات استخدام شبكة اإلنترنت من قبل العاملين في جامعة القدس  (0225)شاهين،ودراسة 

أن أهم دوافع  ىإلى التعرف إلى مدى توفر متطلبات استخدام الشبكة، ومدى استخدامها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة أداة لها، وتوصلت إل

بطة بجوانب الحياة مرتعلى معلومات ثقافية  العالم والحصولالمستجدات والمتغيرات السياسية في  العلمي ومتابعةاستخدام اإلنترنت تركزت على البحث 

يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات العاملين في تحديد دوافع استخدام شبكة  اآلخرين ولمالمختلفة، واالطالع على تجارب 

 العمر. ر ية في دوافع االستخدام وفق متغيتبين وجود فروق ذات داللة إحصائ والتخصص فيمااإلنترنت وفق متغيرات المؤهل ومكان العمل وطبيعة العمل 
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 خصية ولمشامتالك البعض ألجهزة حاسوب  الدفع وعدمتوافر بطاقات ائتمانية لخدمة عملية  الكافي وعدمأهم المعوقات فقد تركزت في عدم توافر الوقت  أما

 العمر فيماوعوقات وفق متغيرات المؤهل ومكان العمل وطبيعة العمل يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العاملين في تحديد الم

املين في عتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافع االستخدام وفق متغير التخصص. ومن أهم ما أوصت به الدراسة تعميم خدمة اإلنترنت لجميع ال

ات عامة في المكتبات اشتراك اإللكتروني وتوافرفي مجال استخدام الحاسب واالنترنت والبريد  إلحاق العاملين بدورات تدريبية المفتوحة وإلزاميةجامعة القدس 

 والدوريات العالمية والعربية. 

 onlineبعض القضايا الرئيسة الخاصة باإلدارة وممارساتها، إلنجاح عملية التعلم المباشر  (Chari ،0225دراسة )تشاري وتناولت 

learning  ال مفتوحةياشوانتروا تشافان ماهراشترا في جامعةYashwantrao Chavan Maharashtra (YCMOU)  بالهند، وذلك من خالل

الدراسة إلى العوامل المساعدة في نجاح عملية التعلم المباشر عن غيرها ومن أهمها: مؤازرة اإلدارة  الميداني. وتوصلتدراسة الوثائق الرسمية والمسح 

وخططها  لمدرسةاقضايا الجودة في الحرص على توازن األنشطة في تطوير وتقوية رسالة  وبالمتعلمين. وتمثلتالخاصة بالمنظمة  للجودة، وأنظمة الدعم

ت إليه الدراسة لتذليل أبرز ما توصل المتعلم. ومنتمثلت القضايا التنظيمية في البناء التنظيمي وعملية التنسيق والتشاركية وأنظمة دعم  ومنجزاتها، بينما

 من مكتب التسجيل وحتى المسئولين عن تطوير المناهج المدرسةالصعوبات وإنجاح عملية التعلم هو: أهمية وضرورة تدخل وتعاون جميع العاملين في 

وطرائق  ةالمدرسالتدريس المستجدين بأنظمة الدراسة بأهمية تعريف أعضاء هيئة  اهتماماتهم. وأوصتفي االستماع للطالب وحل مشكالتهم، وتلبية 

 االتصال، إضافة إلى إلحاق المرشدين األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

دربن تتحصيل الطالبات الالتي  على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إلى التعرف دراسة هدفت( 0222الجرف )وأجرى 

باستخدام الطريقة  فسه)والطالبات الضعيفات الالتي درسن المقرر ن على الكتاب المقرر داخل الفصلالتقليدية( المعتمدة على الكتابة باللغة اإلنجليزية بالطريقة 

الدراسة  دراسة، وتكونت عينةل المحتوى أداتين للواستخدمت الباحثة االختبار التحصيلي وتحلي التقليدية والتعليم اإللكتروني معا كما يقيسه االختبار البعدي،

أن طالبات  :بجامعة الملك سعود، وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها اللغات والترجمة إنجليزية )بكليةلغة  األول( تخصصطالبة بالمستوى ( 554من )

 التقليدي حصلن على درجات أعلى في االختبار البعدي من طالباتالمجموعة التجريبية الالتي استخدمن مقررا إلكترونيا من المنزل إضافة إلى المقرر 

مقرر اإللكتروني من لالمجموعة الضابطة الالتي تلقين تعليما تقليديا داخل الفصل يعتمد على الكتاب المقرر فقط. فقد أثبتت نتائج هذه الدراسة أن استخدام ا

 وى أداء الطالبات أكثر من االعتماد على المقررات التقليدية فقط، وأن استخدام المقرر اإللكترونيالمنزل كمقرر مساند للمقرر التقليدي قد ساهم في رفع مست

ار البعدي( بكان عامالً مهماً في تحسين قدرة( تحصيل )الطالبات الضعيفات على الكتابة باللغة اإلنجليزية ونجم عنه تحسن كبير في درجاتهن في االخت

تائج التحليل النوعي لمواضيع الطالبات التي كتبنها في االختبار البعدي تحسنا كبيرا في قدرة طالبات المجموعة التجريبية االختبار التحصيلي،  أظهرت ن

 ، يستطعن التواصلةعلى الكتابة باللغة اإلنجليزية مقارنة بقدرتهن في بداية الفصل الدراسي قبل االشتراك في التجربة. فقد أصبحن أكثر كفاءة، وأكثر طالق

صيرة التي قبسهولة، ويستطعن كتابة مقاالت طويلة وجمال طويلة، ويستخدمن تراكيب نحوية أكثر تعقيدا، مقارنة بالجمل البسيطة القصيرة، والفقرات ال

ي أوائل الكلمات، فكن يكتبنها في بداية الفصل الدراسي. وكان هناك انخفاض ملموس في عدد األخطاء اإلمالئية والنحوية والترقيمية والحروف الكبيرة 

راسة اللغة إيجابي على مشاعر الطالبات نحو د أثروأظهرت نتائج تحليل استجابات طالبات المجموعة التجريبية لالستبانة أن المقرر اإللكتروني كان له 

 اإلنجليزية.

إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه المرأة التنزانية في تكملة دراستها الجامعية في تنزانيا،  (Mhehe،0220دراسة)مهيهي بينما هدفت 

دراسة إلى أن لوكيفية تذليلها وتحسين أوضاع التعلم فيها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت االستبانة والمقابالت الشخصية أدواتها، وتوصلت ا

صعوبات وضوح فكرة التعلم المفتوح لدى الطالب واألفراد، وال الدعاية وعدمتنظيمية التي تمثلت في ضعف التمويل، ونقص هناك العديد من الصعوبات ال

 ىوالتسهيالت وأخرالمصادر والتجهيزات  الراجعة ومحدودية، وتأخير تسليم التعيينات المنزلية والتغذية Moodleالتشغيلية، وكذلك عطل الموديل 

كفاية الدعم المجتمعي للمرأة وتهميش دورها واهتماماتها، وأوصت الدراسة بأهمية التوعية بمفهوم التعلم  للمرأة وعدمي الزواج المبكر مجتمعية وتمثلت ف

 المفتوح وتحديث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيها.
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 :مجتمع الدراسة

في الفصل الثاني من العام الدراسي  كوروناخالل جائحة فيروس  لواء ناعورتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس األردنية في 

(2152/2121.) 

 عينة الدراسة:

ني من العام في الفصل الثا كوروناخالل جائحة فيروس  لواء ناعور( معلماً ومعلمة بالمدارس األردنية في 521تكونت عينة الدراسة من )

(، توضح توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها 2(، )5العشوائية البسيطة، والجدولين )اختيروا بطريقة العيمة (، 2152/2121الدراسي )

 المستقلة.

 

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

 %46 58 ذكر

 %54 67 انثى

 %100 505 المجموع

 عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة(: توزيع 0جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 %26 33 ( سنوات1أقل من )

 %53 66 ( سنة51-6من )

 %21 26 سنة (51) من أكثر

 %100 505 المجموع

 

 منهج الدراسة:

في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل  اتبع

 اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 أداة الدراسة:

جمع ل، بنيت استبانة ي مجاالت مناهج التعلم عن بعداعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء ف

)متطلبات عامة في استخدام الحاسوب والشبكات موزعة على أربعة محاور وهي  ( فقرة43)البيانات من عينة الدراسة اشتملت على 

االلكترونية للمعلم، متطلبات خاصة باستخدام التعلم عن بعد لدى المعلم، متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد، متطلبات 

 .ستخدام التعلم عن بعد(بشرية وتنظيمية ال

وفق ما هو  3/2مقياس ثالثي لالستجابة على الفقرات حيث حددت اتجاه كل تقدير بقسمة المدى على عدد الفئات  واستخدم

 (.4موضح في الجدول رقم )
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 (: تقدير اتجاه درجة األهمية2جدول رقم )

 المدى درجة االهمية #

 (4311-2343من ) مهمة 5

 (2344-5362)من  إلى حد ما 2

 (5366-5311من ) غير مهمة 4

 

 صدق األداة:

أداة الدراسة على مجموعة من المختصين بالجامعات األردنية والمشرفين بوازرة التربية والتعليم األردنية وأوصى  عرضت

 بصالحيتها بعد جراء التعديالت عليها وقد اجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.

 ثبات األداة

( 0.88للتحقق من ثبات األداة استتتخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستتتخراج الثبات فبلغت نستتبته الكلية على فقرات االستتتبانة )

 وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

 المعالجة اإلحصائية:

(، وقد استتخدمت SPSSاإلحصتائي للعلوم االجتماعية )بعد جمع البيانات أدخلت بياناتها للحاستب لتعالج بواستطة البرنامج 

 ، ومعادلة كرونباخ الفا.((t-Testالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة، واختبار

   نتائج الدراسة ومناقشتها

 روناكوالتعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتما هي النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤاال األول والصي نصؤؤؤؤ : 

من وجهة نظر معلمي لواء ناعور )متطلبات عامة في استخدام الحاسوب والشبكات االلكترونية للمعلم، متطلبات خاصة باستخدام 

 ؟د(ة وتنظيمية الستخدام التعلم عن بعالتعلم عن بعد لدى المعلم، متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد، متطلبات بشري

المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية  اإلحصتتائية باستتتخراج (SPSS) عن هذا الستتؤال تم استتتخدام حزمة لإلجابة

على المجتتاالت من وجهتتة نظر معلمي لواء نتتاعور  كورونتتاالتعليم عن بعتتد في المتتدارس األردنيتتة خالل جتتائحتتة فيروس  متطلبتتاتل

 (: 3مجتمعة )الكلي(، كما يوضح جدول رقم )

التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة  متطلبات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل4جدول رقم )

 من وجهة نظر معلمي لواء ناعور على المجاالت مجتمعة، مرتبة تنازليا وفقاً للمتوسط الحسابي كورونافيروس 

درجة 

 هميةاال

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجال

قم
لر
ا

بة 
رت
ال

 

 5 4 متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد 2325 134 مهمة

 2 3 متطلبات بشرية وتنظيمية الستخدام التعلم عن بعد 2332 1341 مهمة

 4 2 متطلبات خاصة باستخدام التعلم عن بعد لدى المعلم 2326 134 مهمة

 3 5 متطلبات عامة في استخدام الحاسوب والشبكات االلكترونية للمعلم 2363 1322 مهمة

 الدرجة الكلية 02.5 2200 مهمة
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من وجهتتة نظر  كورونتتاالتعليم عن بعتتد في المتتدارس األردنيتتة خالل جتتائحتتة فيروس  متطلبتتات( يتبين أن 3) الجتتدولمن 

(، حيث كانت إجابة أفراد 2325-2363المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ) أنناعور على المجاالت مجتمعة، حيث معلمي لواء 

متطلبات مادية وتقنية الستتتتتخدام التعلم عن " موضتتتتوعه( والتي 4رقم ) وحصتتتتل المجال، جميع المجاالت مهمةالعينة على فقرات 

بات عامة في استتتتتخدام الحاستتتتوب متطل" ( والتي موضتتتتوعه5العبارة رقم ) فيما حصتتتتل( 2325" على أعلى متوستتتتط بمقدار )بعد

( وبدرجة 2335بمقدار ) مجاالت مجتمعه( وكان متوستتط مجموع ال2363" على اقل متوستتط بمقدار  )والشتتبكات االلكترونية للمعلم

من وجهتة نظر معلمي لواء  كورونتامهمتة، وعليته فتإن جميع متطلبتتات التعليم عن بعتد في المتتدارس األردنيتة خالل جتائحتة فيروس 

 تعتبر متطلبات مهمة الستخدام التعليم عن بعد. ناعور

 : متطلبات عامة في استخدام الحاسوب والشبكات االلكترونية للمعلمأوالً 

التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة  متطلبات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل5جدول رقم )

 وفقاً للمتوسط الحسابي تنازليا مرتبة على المجال األول، ناعورمن وجهة نظر معلمي لواء  كورونافيروس 

درجة 

 االهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجال

قم
لر
ا

بة 
رت
ال

 

 5 7 .يجيد استخدام االنترنت في البحث عن المعلومات 2.95 0.23 مهمة

 2 5 .االلكترونييجيد التعامل من البريد  2.87 0.36 مهمة

 4 10 .يجيد البحث عن المعلومات المرتبطة بالمقررات التي يدرسها إلكترونياً  2.86 0.36 مهمة

 3 1 .يجيد تشغيل جهاز الحاسوب وملحقاته 2.85 0.34 مهمة

 1 3 .يجيد التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس 2.84 0.38 مهمة

 6 13 .الحاسوب يراعي اخالقيات استخدام 2.83 0.40 مهمة

 2 2 .يتعامل مع برامج تشغيل الحاسوب مثل الويندوز 2.75 0.45 مهمة

 3 12 .يقدر أهمية الحاسوب في خدمة العملية التعليمية 2.72 0.50 مهمة

 2 8 .يصمم وينشر صفحات الكترونية من خالل مواقع التواصل االجتماعي 2.69 0.35 مهمة

 51 4 .مع الشبكات االلكترونيةيحسن التعامل  2.66 0.50 مهمة

 55 11 .يتعامل مع المشكالت الفنية البسيطة للحاسوب 2.44 0.67 مهمة

 52 9 .يجد التعامل من برامج المحادثة االلكترونية 2.32 0.67 الى حد ما

 54 6 .يتمكن من إدارة الملفات اإللكترونية 2.10 0.66 الى حد ما

 الدرجة الكلية .026 2200 مهمة

من وجهتتة نظر  كورونتتاالتعليم عن بعتتد في المتتدارس األردنيتتة خالل جتتائحتتة فيروس  متطلبتتات( يتبين أن 1) الجتتدولمن 

ناعور على المجال األول "متطلبات عامة في استتتتتتخدام الحاستتتتتوب والشتتتتتبكات االلكترونية للمعلم"، أن المتوستتتتتطات معلمي لواء 

بدرجة بين مهمة إلى حد ما  إجتابتة أفراد العينتة على فقرات هذا المحور (، حيتث كتانتت2323-2351الحستتتتتتابيتة تراوحتت متا بين )

 ( ومهمة لباقي فقرات هذا البعد،53، 52للفقرات )
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( 2323( والتي نصها "يجيد استخدام االنترنت في البحث عن المعلومات" على أعلى متوسط بمقدار )2حيث حصتلت العبارة رقم ) 

( وكان متوستتط 2351نصتتها "يتمكن من إدارة الملفات اإللكترونية" على اقل متوستتط بمقدار  )( والتي 6فيما حصتتلت العبارة رقم )

( وبتتدرجتة مهمتة، وعليتته فتإن جميع متطلبتات التعليم عن بعتد في المتدارس األردنيتة خالل جتائحتتة 2363مجموع العبتارات بمقتدار )

لبات عامة في استتخدام الحاستوب والشبكات االلكترونية من وجهة نظر معلمي لواء ناعور على المجال األول "متط كورونافيروس 

 عن بعد.للمعلم" تعتبر متطلبات مهمة الستخدام التعليم 

 ثانياً: متطلبات خاصة باستخدام التعلم عن بعد لدى المعلم

عيقات تتعلق متم استتخراج المتوستطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمين في تربية طلبتهم تربية وطنية على 

 (: 6كما يوضح الجدول رقم ) بالطالب

التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (6جدول رقم )

 وفقاً للمتوسط الحسابي مرتبة تنازلياً  المجال الثاني، ناعور علىمن وجهة نظر معلمي لواء  كورونا

درجة 

 االهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجال

قم
لر
ا

بة 
رت
ال

 

 5 5 .يختار المحتوى اإللكتروني المناسب لتحقيق أهداف المقرر 2.86 0.38 مهمة

 2 11 .يتابع الجديد في كل ما يتعلق بالتعلم عن بعد 2.85 0.37 مهمة

 2.84 0.38 مهمة
الستخدام التعلم عن بعد في تدريس يتأكد من توفر الحاجات األساسية 

 .مقرراته
3 4 

 3 1 .يعرف مفهوم التعلم عن بعد 2.83 0.40 مهمة

 2.83 1.98 مهمة
ينوع في الوسائط المتعددة )الصوت، الصورة، الفيديو( المستخدمة في 

 .تقديم المحتوى اإللكتروني للطالب
6 1 

 6 4 .وفقاً للمعايير العلميةيحدد أهداف المنهج اإللكتروني  2.82 0.42 مهمة

 2 8 .يراعي سهولة آلية التفاعل بين الطالب والمحتوى اإللكتروني 2.80 0.42 مهمة

 3 12 .ينمي اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو التعلم عن بعد 2.75 0.44 مهمة

 2 7 .يستخدم أنشطة التعلم عن بعد المرتبطة بطبيعة المقرر الدراس الخاص به 2.71 0.46 مهمة

 51 9 يتواصل مع الطلبة إلكترونياً  2.63 0.54 مهمة

 55 10 .يحرص على تقييم المستوى التعليمي للطلبة إلكترونياً بشكل مستمر 2.58 0.5 مهمة

 52 2 .يحدد أنواع التعلم عن بعد 2.57 0.58 مهمة

 الدرجة الكلية 0226 2222 مهمة

من وجهتتة نظر  كورونتتاالتعليم عن بعتتد في المتتدارس األردنيتتة خالل جتتائحتتة فيروس  متطلبتتات( أن 6يتبين من الجتتدول )

على المجال الثاني "متطلبات خاصتة باستتخدام التعلم عن بعد لدى المعلم"، أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما معلمي لواء ناعور 

 درجة مهمة على جميع فقرات هذا البعد،ب (، حيث كانت إجابة أفراد العينة على فقرات هذا المحور2336-2312بين )
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( والتي نصها "يختار المحتوى اإللكتروني المناسب لتحقيق أهداف المقرر" على أعلى متوسط بمقدار 1حيث حصلت العبارة رقم ) 

توستتتط ( وكان م2312( والتي نصتتتها "يحدد أنواع التعلم عن بعد" على اقل متوستتتط بمقدار  )2( فيما حصتتتلت العبارة رقم )2336)

( وبتتدرجتة مهمتة، وعليتته فتإن جميع متطلبتات التعليم عن بعتد في المتدارس األردنيتة خالل جتائحتتة 2326مجموع العبتارات بمقتدار )

من وجهة نظر معلمي لواء ناعور على المجال الثاني "متطلبات خاصتتة باستتتخدام التعلم عن بعد لدى المعلم" تعتبر  كورونافيروس 

 عليم عن بعد.متطلبات مهمة الستخدام الت

 ثالثاً: متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد

تم استتخراج المتوستطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمين في تربية طلبتهم تربية وطنية على معيقات تتعلق 

 (: 2بالطالب كما يوضح الجدول رقم )

التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتلمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا: (2جدول رقم )

 من وجهة نظر معلمي لواء ناعور على المجال الثالث، مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي كورونا

درجة 

 االهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجال

قم
لر
ا

بة 
رت
ال

 

 2.95 0.22 مهمة
استخدام أجهزة )التلفاز والحاسوب والهواتف الذكية واألنترنت القدرة على 

 .في المنزل( الالزمة في التعلم عن بعد
1 5 

 2 4 .وجود مكتبة الكترونية غنية بكتب الكترونية تخدم التعلم عن بعد 2.92 0.30 مهمة

 2.90 0.31 مهمة
 Googleدرسك، نور سبيس، ) القدرة على استخدام المنصات االلكترونية

classroom) الالزمة الستخدامها في التعلم عن بعد. 
2 4 

 2.88 0.36 مهمة
وجود أجهزة )التلفاز والحاسوب والهواتف الذكية واألنترنت في المنزل( 

 .الالزمة في التعلم عن بعد بمواصفات مناسبة
3 3 

 الدرجة الكلية 0205 2222 مهمة

من وجهتتة نظر  كورونتتاالتعليم عن بعتتد في المتتدارس األردنيتتة خالل جتتائحتتة فيروس  متطلبتتات( أن 2يتبين من الجتتدول )

"، أن المتوستتطات الحستتابية تراوحت ما بين متطلبات مادية وتقنية الستتتخدام التعلم عن بعد" ثالثمعلمي لواء ناعور على المجال ال

ة مهمة على جميع فقرات هذا البعد، حيث حصتتتتتتلت بدرج (، حيتث كتانتت إجابة أفراد العينة على فقرات هذا المحور2333-2321)

القدرة على استتتخدام أجهزة )التلفاز والحاستتوب والهواتف الذكية واألنترنت في المنزل( الالزمة في ( والتي نصتتها "5العبارة رقم )

لتلفاز والحاستتتوب وجود أجهزة )ا( والتي نصتتتها "4( فيما حصتتتلت العبارة رقم )2321" على أعلى متوستتتط بمقدار )التعلم عن بعد

( وكان 2333" على اقل متوستتتتتط بمقدار  )والهواتف الذكية واألنترنت في المنزل( الالزمة في التعلم عن بعد بمواصتتتتفات مناستتتتبة

( وبتدرجتة مهمتة، وعليه فإن جميع متطلبات التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل 2325متوستتتتتتط مجموع العبتارات بمقتدار )

تعتبر  "متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد" ثالثمن وجهة نظر معلمي لواء ناعور على المجال ال ناكوروجائحة فيروس 

 متطلبات مهمة الستخدام التعليم عن بعد.

 رابعاً: متطلبات بشرية وتنظيمية الستخدام التعلم عن بعد

تم استتخراج المتوستطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمين في تربية طلبتهم تربية وطنية على معيقات تتعلق 

 (: 3بالطالب كما يوضح الجدول رقم )
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وس رالتعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة في متطلباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (.جدول رقم )

 من وجهة نظر معلمي لواء ناعور على المجال الثالث، مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي كورونا

درجة 

 االهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجال

قم
لر
ا

بة 
رت
ال

 

 5 1 .وجود فريق دعم فني 2.91 0.28 مهمة

 2 2 .وجود فريق قادر على تخطيط التعلم عن بعد 2.9 0.34 مهمة

 4 5 .توفر مدربين في تطبيقات الحاسوب ذات العالقة بالتعلم عن بعد 2.88 0.34 مهمة

 3 3 .نتوفر مختصين في تقنيات التعلم عن بعد 2.85 0.38 مهمة

 1 4 .توفر فنيين بتصميم عروض الكترونية على اختالفاتها 2.82 0.41 مهمة

 الدرجة الكلية 02.2 2225 مهمة

من وجهتتة نظر  كورونتتاالتعليم عن بعتتد في المتتدارس األردنيتتة خالل جتتائحتتة فيروس  متطلبتتات( أن 3يتبين من الجتتدول )

ا "، أن المتوستتطات الحستتابية تراوحت ممتطلبات بشتترية وتنظيمية الستتتخدام التعلم عن بعد" على المجال الرابعمعلمي لواء ناعور 

بدرجة مهمة على جميع فقرات هذا البعد، حيث حصلت  العينة على فقرات هذا المحور(، حيث كانت إجابة أفراد 2325-2332بين )

( والتي نصها 3( فيما حصلت العبارة رقم )2325" على أعلى متوستط بمقدار )وجود فريق دعم فني( والتي نصتها "5العبارة رقم )

( وكان متوستتط مجموع العبارات بمقدار 2332ر  )" على اقل متوستتط بمقداتوفر فنيين بتصتتميم عروض الكترونية على اختالفاتها"

من وجهة  كورونا( وبتدرجتة مهمتة، وعليته فتإن جميع متطلبتات التعليم عن بعتد في المتدارس األردنيتة خالل جائحة فيروس 2332)

ستتتتتخدام مهمة ال" تعتبر متطلبات متطلبات بشتتتترية وتنظيمية الستتتتتخدام التعلم عن بعد" رابعنظر معلمي لواء ناعور على المجال ال

 التعليم عن بعد.

 وروناكالتعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتما هي النتائج المتعلقة بالساال الثاني والصي نص : 

 من وجهة نظر معلمي لواء ناعور تبعاً الختالف النوع االجتماعي وسنوات الخبرة؟

 اعيالنتائج المتعلقة بمتغير النوع االجتم

نحراف المعياري تبعاً لمتغير النوع االجتماعي، كما يوضتتتح لإلجابة عن هذا الستتتؤال تم حستتتاب المتوستتتط الحستتتابي واال

 (.2جدول رقم )

 

التعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة  متطلباتل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 0جدول رقم )

 لمتغير النوع االجتماعي على مجاالت الدراسة ناعور وفقامن وجهة نظر معلمي لواء  كورونافيروس 

النوع  المجال

 االجتماعي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

متطلبات عامة في استخدام الحاسوب والشبكات 

 االلكترونية للمعلم

 1325 2332 ذكور
524 5322 1321 

 1323 2322 إناث

 1323 5312 524 1322 2324 ذكور متطلبات خاصة باستخدام التعلم عن بعد لدى المعلم

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر اثالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                           443  

ISSN: 2706-6495 

 

 1323 2363 إناث

 متطلبات مادية وتقنية الستخدام التعلم عن بعد
 1313 1364 524 1322 2322 ذكور

    1345 2321 إناث

 عدب متطلبات بشرية وتنظيمية الستخدام التعلم عن
 1321 2326 ذكور

524 5326 1321 
 1326 2362 إناث

( بين استجابات عينة الدراسة تعزى للنوع 1311ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )( 2يتضح من الجدول )

 . محاور أداة الدراسة على جميعاالجتماعي 

 النتائج المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة

عن هتذا الستتتتتتؤال تم تحليتل التبتاين األحتادي لدور المعلمين في تربية طلبتهم تربية وطنية على المجال الكلي تبعاً  لإلجتابتة

 (. 51لمتغير الخبرة كما يوضح الجدول رقم )

ن م كوروناالتعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتنتائج تحليل التباين األحادي (: 52جدول رقم )

 المجال الكلي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة ناعور علىوجهة نظر معلمي لواء 

مستوى 

 الداللة

قيمة )ف( 

 المحسوبة

متوسط 

 االنحرافات

مجموع مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية
 جوانب الدراسة مصادر التباين

13423 53523 
1343 

1343 

1326 

5163626 

2 

524 

 بين المجموعات

 الكلي خالل المجموعات

 المجموع 505 5522426   

الجدولية مما يعني أنه ال يوجد فرق ذو داللة  (ف)( يتضتتتتح أن قيمة )ف( المحستتتتوبة كانت أقل من قيمة 51) الجدولمن 

من وجهة نظر معلمي لواء ناعور على  كوروناالتعليم عن بعد في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس  متطلباتإحصتتتتتتائيتة في 

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرةالمجال الكلي 

 :التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي: 

 .االستفادة من متطلبات التعليم عن بعد في المدارس األردنية التي حدها الدراسة بفروعها المختلفة -

 والتعليم األردنية بتوفير متطلبات التعليم عن بعد وفق ما ورد في هذه الدراسة.وزارة التربية ضرورة مساهمة  -

ية والتنظيمية الستخدام والبشر المادية والتقنية المتطلبات توفيرفي  والتي تتمثللهذا النوع من التعليم  التحتيةتوفير البنية  -

 التعلم عن بعد.

 تقنية التعلم عن بعد.المعلمين لالستفادة القصوى من وضع برامج لتدريب  -

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر اثالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                           444  

ISSN: 2706-6495 

 

  والمراجع:المصادر 

 :المراجع العربية

، بحث مقدم للّقاء السنوي الحادي عشر التعليم اإللكتروني ومستقبل التعليم الجامعي بالمملكة(. 2114الجرف، ريما سعد ) -

ودية، متوفر على المملكة العربية السعللجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية بعنوان "ندوة التربية ومستقل التعليم في 

(، تاريخ التصفح pssolibrary/nadwa12/nadwa12.htm so. or g. sa/arabi c htp: //www. psالصفحة )

(14-13-2121.) 

 (31-63، ص )532، التربية، عاإلنترنت وعناصر العملية التعليمية الحلقة الثانية(. 2112حسن، محمد ) -

المعوقات التي تواج  المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة (. 2116حمايل، عبد عطا هلل وماجد عطا هلل حمايل ) -

، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد المفتوحة في استخدامهم لبوابة المدرسة األكاديمية القدس

 (. 63-55الثامن، تشرين األول، ص )

برامج مقترحة جديدة إلعداد المعلمين في التخصصات األكاديمية باعتبار تكنولوجيا الوسائط (. 2112حمدان، محمد ) -

 (.562-533، ص )531ع. التربية، المتعددة،

 ، عالم الكتب، القاهرة.التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا(. 2113زيتون، عبد الحميد ) -

أثر تجربة التعليم عن بعد في المدارس المصرية على التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم (. 2116زين الدين، محمد ) -

 كلية التربية النوعية جامعة قناة السويس.، مصر، المؤتمر العلمي الثاني لنحوها

 ، كلية التربية جامعة الزقازيق، مكتبة الرشد.تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد(. 2113سالم، أحمد محمد ) -

 ،دوافع ومعوقات استخدام شبكة االنترنت من قبل العاملين في جامعة القدس المفتوحة(. 2111شاهين، محمد عبد الفتاح ) -

 (.523-32معة القدس المفتوحة، العدد السادس، تشرين األول، ص)مجلة جا

( التعليم عن بعد والتعليم المفتوح الجذور والمفاهيم والمبررات، المجلة الفلسطينية للتربية 2112الفرا، إسماعيل صالح ) -

 (.12-1المفتوحة عن بعد، المجلد األول، العدد األول، كانون الثاني، ص )

 ،نحو مشروع جامعة مصرية مفتوحة"، مستقبل التعليم الجامعي العربي "رؤى تنموية"(. 2112)محمود، حسين بشير  -

 أبحاث علمية وفعاليات أكاديمية، الجزء الثاني، المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة.

ات ليم اإللكتروني آفاق وتحدي، بحث مقدم لمؤتمر التعمتطلبات التعليم اإللكتروني(. 2112الموسى، عبد هللا بن عبد العزيز ) -

(، تاريخ التصفح http://age.gov.sa/elern/showthread.php?t=16مارس، متوفر على الموقع ) 52-52الكويت 

(14-13-2121.) 

 ، مؤسسة شبكة البيانات الرياض.س والتطبيقاتاألس-التعليم عن بعد(. 2111الموسى، عبد هللا وأحمد المبارك ) -
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لدى  التعلم الذاتيمهارات التعلم عن بعد في تحسين  خاللاستراتيجية الصف المقلوب  توظيف فاعلية

   من وجهة نظر معلميهم سحاب طلبة المدارس األردنية في لواء

The effectiveness of employing the inverted classroom strategy during distance learning in 

improving self-learning skills for Jordanian school students in the Sahab District from the 

viewpoint of their teachers 

 

 د. فاديه عبد الرحمن محمد حاضري

 وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية، وزارة التربية والتعليم، المملكة األردنية الهاشميةتخصص مناهج 

  fadya.abd0096@gmail.com Email: 

 

 الملخص:

هذا االنتشار العديد العالم، حيث انتشر الفيروس في كل دول العالم، وقد صاحب ( COVID-19) كورونالقد اجتاح فيروس 

من اإلجراءات التي اتخذتها الكثير من الدول من أجل محاصرة الفيروس ومنع انتشاره، والتي من بينها الحجر المنزلي الذي يستلزم 

 األشخاص به بالبقاء في منازلهم. التزام

ل فاعلية توظيف استراتيجية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمي المدارس األردنية في لواء سحاب حو

الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس، إضافة لطرح فكرة التعليم عن بعد كحل 

أساسي لتطوير المستوى التعليمي في المدارس األردنية خالل جائحة فيروس كورونا، وذلك من أجل السمو به إلى أرقى المستويات 

 ليواكب التطور التكنولوجي الهائل والعمل على تحديد معوقات التعليم عن بعد بشكل عام في األردن.

في الفصل  كورونا( معلماً ومعلمة بالمدارس األردنية في لواء سحاب خالل جائحة فيروس 211وتكونت عينة الدراسة من )

 (.1122/1111الثاني من العام الدراسي )

سة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها: اعتماد استراتيجية الصف المقلوب في التعلم عن وبناء على نتائج الدرا

 بعد من أجل تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األساسية.

 حاب.واء ساستراتيجية الصف المقلوب، التعلم عن بعد، مهارات التعلم الذاتي، طلبة المدارس األردنية، ل الكلمات المفتاحية:
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The effectiveness of employing the inverted classroom strategy during distance learning in 

improving self-learning skills for Jordanian school students in the Sahab District from the 

viewpoint of their teachers 

 

Abstract 

The COVID-19 virus has swept the world, as the virus has spread in all countries of the world, 

and this spread has been accompanied by many measures taken by many countries to besiege the 

virus and prevent its spread, among which is the home quarantine that requires the commitment of 

people to remain in Their homes. 

This study aimed to identify the attitudes of Jordanian school teachers in the Sahab Brigade 

regarding the effectiveness of employing an inverted classroom strategy during distance learning in 

improving self-learning skills among school students, in addition to proposing the idea of distance 

education as a basic solution to develop the educational level in Jordanian schools during the Corona 

Virus pandemic And, in order to elevate it to the highest levels to keep pace with the huge 

technological development and work to identify obstacles to distance education in general in Jordan. 

The sample of the study consisted of (122) male and female teachers in the Jordanian schools 

in the Sahab District during the Corna virus pandemic in the second semester of the academic year 

(2019/2020). 

Based on the results of the study, the researcher recommended a set of recommendations, 

including: Adopting the inverted classroom strategy in distance learning in order to improve self-

learning skills among basic school students. 

 

Key words: Inverted classroom strategy, distance learning, self-learning skills, Jordanian school 

students, Major General Sahab. 
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 :مقدمة

العالم، حيث انتشر الفيروس في كل دول العالم، وقد صاحب هذا االنتشار العديد COVID-19) ) كورونالقد اجتاح فيروس 

من اإلجراءات التي اتخذتها الكثير من الدول من أجل محاصرة الفيروس ومنع انتشاره، والتي من بينها الحجر المنزلي الذي يستلزم 

جد مهم لمواجهة الفيروس، فإن لديه الكثير من النتائج التي  التزام األشخاص به بالبقاء في منازلهم، وألن هذا اإلجراء االحترازي

يمكن أن تترتب لدى األشخاص، وهو ما قد يؤثر على التحاق الطلبة بمدارسهم وجامعاتهم، لذا فمن المهم جدا في هذه المرحلة معرفة 

-COVID) كوروناارة أزمة فيروس أهم اإلجراءات التي يمكن لألشخاص اتخاذها من أجل تعزيز التعليم المدرسي لمواجهة وإد

19.) 

اكتسح عصر المعلوماتية الرقمية عالم اليوم، ونتج عن ذلك تغيرات عديدة، في جميع مناحي الحياة، لعل من أبرزها التدفق 

 ةالسريع في المعلومات من خالل التقنية، ولمسايرة هذه التغيرات أصبح الطلبة بحاجة إلى مهارات ذاتية تساعدهم على مواجه

التغيرات المختلفة والتكيف معا بطريقة إيجابية، وأضحت استراتيجيات التدريس الحديثة ال سيما المعتمدة على التعلم عن بعد، تضطلع 

بدور رائد في تنمية المهارات بمختلف أنماطها وسائر مستوياتها للطلبة في جميع المراحل التعليمية، وإكسابهم القدرة على صناعة 

ات المناسبة للتعامل اإليجابي مع المشكالت والقضايا المعاصرة، ومواجهة تحديثات المستقبل، وعالمة على فعاليتها واتخاذ القرار

 (1127، الدوسري وآل مسعدفي بقاء أثر التعلم واالستفادة منه في المواقف الحياتية المختلفة. )

تعد استراتيجية الصف المقلوب من أفضل الممارسات حول تطويع التقنيات الحديثة لتطوير طرق التدريس، ففي السياق 

يقوم المعلم بشرح الدرس بينما يترك للطلبة تعميق المفاهيم المهمة في المنزل، من خالل الفروض المنزلية، األمر الذي ال التقليدي 

م في استراتيجية الصف المقلوب فيقوم المعلم بإعداد ملف مرئي يشرح المفاهيم الجديدة باستخدام يراعي الفروق الفردية للطلبة، أ

التقنيات السمعية والبصرية وبرامج المحاكاة والتقييم التفاعلي ليكون في متناول الطلبة قبل الدرس، ومتاحة لهم على مدار الوقت 

ون إلى مزيد من الوقت بشكل خاص، على االطالع على المحتويات التفاعلية وبهذا يتمكن الطلبة عامة، ومتوسطو األداء المحتاج

مرات عدة، ليتسنى لهم استيعاب المفاهيم الجديدة، وفي هذه الحالة يأتي الطلبة إلى اللقاء المتزامن من خالل التعلم عن بعد باستخدام 

الً من فاهيم، والمشاركة في  األنشطة، وحل المسائل التطبيقية، بدتعداد التام لتطبيق تلك المالمنصات التعليمية المختلفة ولديهم االس

إضاعة الوقت في االستماع إلى شرح المعلم، وحسن استغالل بيئة التعلم االلكترونية وتنظيمها يدعن هذا النموذج التفاعلي شريطة أن 

أصبح  ، حيثالل المادة التفاعلية المعدة قبل الدرستكون هناك إبداعات لدى المعلم إليجاد الدافع والمحفز لدى الطالب للتعلم من خ

الطالب محور العملية التعليمية التعلمية، وتحول إلى باحث ومستخدم للتقنية بفاعلية من خالل التعلم خارج الصفوف الدراسية، معززاً 

 (Ali, 2015) التفكير الناقد والتعاون بينه وبين بقية الطلبة.

 ( في أنه:1122كما يشير إليها بدير وعبد الرحيم ) وتتمثل أهمية التعلم عن بعد

 تساعد على االستثمار األمثل للوقت. -

 تطوير دور المعلم من كونه ملقناً إلى كونه موجه ومرشد. -

 توفير وقت المعلم من تكرار المحاضرة لعدة صفوف أصبح بإمكانه تسجيل المحاضرة واستخدامها لعدة سنوات. -

 وتشويقهم للمادة التعليمية من خالل توظيف األشكال واأللوان والصور المتحركة.جذب انتباه الطلبة  -

 توظيف البيئة المحلية لطالب من األجهزة التقنية ووسائل التواصل االجتماعي في العملية التعليمية. -

 استثمار التكنولوجيا في إزالة الفجوة الموجودة بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم المختلفة. -
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 الدراسة: مشكلة

دم تعطل مناحي الحياة المختلفة، وعفي مرحلة تحول جذري يعود إلى جائحة فيروس كورونا، تمر المؤسسات التعليمية في  

تمكن الطلبة من االلتحاق بمقاعدهم الدراسية ضمن التعليم النظامي، بسبب إعالن حالة الطوارئ والتعطيل الكلي للمدارس، وكون 

  :ينالتالي ين، ولذا فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على السؤالبعد هو مستقبل التعليمالتعليم عن 

فاعلية توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس  هي ما -

 ؟األردنية في لواء سحاب من وجهة نظر معلميهم

استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس ما هي فاعلية توظيف  -

 األردنية في لواء سحاب من وجهة نظر معلميهم تبعاً الختالف النوع االجتماعي وسنوات الخبرة؟

 فرضيات الدراسة:

علية توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل ( في فاα≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى 

 لمتغير النوع االجتماعي.

الصف المقلوب خالل  ( في فاعلية توظيف استراتيجيةα≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى 

 لمتغير سنوات الخبرة.

   البحث: أهداف

هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمي المدارس األردنية في لواء سحاب حول فاعلية توظيف استراتيجية  هدفت

كحل  عدالتعليم عن بطرح فكرة الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس، إضافة ل

ات السمو به إلى أرقى المستوي األردنية خالل جائحة فيروس كورونا، وذلك من أجلالمدارس تطوير المستوى التعليمي في أساسي ل

ذلك لى ع المسؤولينواطالع األردن، بشكل عام في  التعليم عن بعدتحديد معوقات  والعمل علىي الهائل ليواكب التطور التكنولوج

ا وزيادة وعي المجتمع بمؤسساته وحكوماته ألهمية هذعن بعد،  قد تفيد في تذليل وإزالة أهم معوقات التعليم الممكنة والتيبعض الحلول  وطرح

 التعليم كتحد تكنولوجي معاصر.

 حدود الدراسة:

 سحابلواء : المدارس األردنية في المكانيةالحدود  -

 (.1122/1111في الفصل الثاني من العام الدراسي ) كوروناخالل جائحة فيروس  :الحدود الزمانية -

 : معلمي المدارس األردنية في سحاب.الحدود البشرية -

 السابقةالدراسات 

دراسة للتعرف إلى أثر قياس فاعلية الصف المقلوب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العلوم وتقييمها على  (0202الروساء )أجرى 

بي، وتكونت يالتحصيل األكاديمي، وتنمية عادات العقل لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجر

( طالبة بين مجموعة الدراسة ومجموعة المقارنة، 17طالبة من طالبات قسم المناهج وطرق التدريس، وتم تقسيمهن بالتساوي ) (42عينة الدراسة من )

 وتمثلت أداتي الدراسة في اختبار التحصيل األكاديمي ومقياس لعادات العقل، وتم تطبيقهما قبلياً وبعدياً على المجموعتين، 
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( بين متوسطي المجموعتين في درجات التطبيق  البعدي في اختبار α≤0.05ات دالة إحصائية عند مستوى الداللة )وكشفت النتائج عن وجود فروق ذ

حصائية إالتحصيل األكاديمي لصالح مجموعة الدراسة، وإلى فاعلية الصف المقلوب في التحصيل األكاديمي. وأظهرت النتائج عدم وجود فرق ذات داللة 

 ي درجات التطبيق البعدي لمقياس عادات العقل.بين متوسطي المجموعتين ف

دراسة لقياس فاعلية توظيف بيئة تعليمية قائمة على الصف المقلوب في تنمية النحو واالتجاه نحوه لدى طالبات الصف ( 0202شرير ) وأجرى

( 42زيع الطالبات على مجموعتين بطريقة عشوائية )( طالبة من إحدى مدارس البنات بغزة ، وتم تو77، وتكونت عينة الدراسة من )بغزة التاسع األساسي

( طالبة لمجموعة المقارنة، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي باإلضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت 44طالبة لمجموعة الدراسة، و)

و النحو، وتم التأكد من صدق وثبات األداتين، وأظهرت النتائج وجود الدراسة أداتين وهما: اختبار التحصيل المعرفي لمهارات النحو، ومقياس االتجاه نح

ومقياس  ( بين المجموعتين، وفي اختبار مهارات النحوα≤0.05فروق بين متوسطي درجات الطالبات في االختبار  البعدي عند مستوى الداللة اإلحصائية )

لدراسة فاعلية الصف المقلوب في تنمية مهارات النحو حيث بلغ معدل بلك للكسب االتجاه نحو النحو لصالح طالبات مجموعة الدراسة، كما أظهرت ا

(2.1.) 

وجهات نظر طالب الجامعة الوطنية بأستراليا حول استخدام طريقة الصف المقلوب دراسة هدفت إلى التعرف على  (Butt, 2014)أجرى 

 وقد أظهروا اتجاهات إيجابية نحو استخدام هذه الطريقة في التعليم العالي.( طالب، 211وقد أجريت على طالب السنة األخيرة والبالغ عددهم )

حيث هدفت إلى معرفة تصورات معلمي مراحل التعليم العام الذين يطبقون نظام الصف المقلوب من ( De los Arcos, 2014أما دراسة )

( معلم ممن يستخدمون نظام 411يات المتحدة األمريكية، وقد شملت العينة )خالل المصادر التعليمية المفتوحة على أداء المتعلمين في بعض مدارس الوال

ى رالصف المقلوب، وطبق عليهم استبيان أعد خصيصاً لهذا الغرض، للتعرف على تصورات عينة الدراسة، وقد توصل الباحث إلى أن عينة الدراسة ت

 زيادة رضا الطلبة عن عملية التعلم ومشاركتهم وزيادة معدل التعاون بين الزمالء.أن توظيف المصادر التعليمية المفتوحة في الصف المقلوب أدى إلى 

( طالباً 12دراسة لتصورات الطلبة حول التعليم بالصف المقلوب وقد طبقة على طالب كلية المجتمع وعددهم )( Dove, 2013وأجرى )

صة، لمدة فصل دراسي وقد كان الباحث يسجل فيديو المحاضرة ويرفعها على ( منهم من ذوي االحتياجات الخا4(، وكان )44-21تتراوح أعمارهم بين )

ن خالل األنشطة م اليوتيوب، ومن ثم يضع الرابط عبر نظام إدارة الفصول الدراسية، وقد أشاره النتائج أن الطالب يفضلون هذه الطريقة ألنها ابقتهم بنشاط

همهم في الصف، وقد اتفق جميع الطلبة أن التعاون بين الطلبة كان مفيداً، وله تأثير إيجابي   كبير على فالمختلفة، بدالً  من االستماع بشكل سلبي للمحاضرة 

 للمحتوى.

 :مجتمع الدراسة

في الفصل الثاني من العام الدراسي  كوروناسحاب خالل جائحة فيروس لواء تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس األردنية في 

(1122/1111.) 

 عينة الدراسة:

ني من العام في الفصل الثا كوروناسحاب خالل جائحة فيروس  لواء ( معلماً ومعلمة بالمدارس األردنية في211تكونت عينة الدراسة من )

لمتغيراتها (، توضح توزيع عينة الدراسة تبعاً 1(، )2ة العشوائية البسيطة، والجدولين )العيناختيروا بطريقة (، 1122/1111الدراسي )

 المستقلة.

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

  %45 55 ذكر

 %55 67 انثى
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 %100 000 المجموع

 

 

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة0جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرار سنوات الخبرة

  %30 36 ( سنوات4أقل من )

 %35 43 ( سنة24-7من )

 %35 43 سنة (24) من أكثر

 %100 000 المجموع

 

 منهج الدراسة:

في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل  اتبع

 اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 أداة الدراسة:

اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء في مجال مناهج الدراسات االجتماعية، بنيت استبانة لجمع 

  ( فقرة.11)البيانات من عينة الدراسة اشتملت على 

 صدق األداة:

ن بوازرة التربية والتعليم األردنية وأوصى أداة الدراسة على مجموعة من المختصين بالجامعات األردنية والمشرفي عرضت

 بصالحيتها بعد جراء التعديالت عليها وقد اجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.

 ثبات األداة

( 1.14للتحقق من ثبات األداة استتخدمت معادلة كرونبا  ألفا الستتخراج الثبات فبلغت نستبته الكلية على فقرات االستتبانة )

 وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

 المعالجة اإلحصائية:

(، وقد استتخدمت SPSSبعد جمع البيانات أدخلت بياناتها للحاستب لتعالج بواستطة البرنامج اإلحصتائي للعلوم االجتماعية )

(، One way anovaالتباين األحادي )(، واختبار تحليل (t-Testالنستتتتتتب المئوية والمتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية الموزونة، واختبار)

 ومعادلة كرونبا  الفا.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما هي فاعلية توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين  أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه:

 ؟من وجهة نظر معلميهم مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء سحاب

من أجل اإلجابة عن هذا الستتؤال، استتتخدمت المتوستتطات الحستتابية والنستتب المئوية لكل فقرة من فقرات كل بعد من أبعاد 

 االستبانة.
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( درجات عن كل إجابة 2( درجتات عن كتل إجتابة )موافق بشتتتتتتدة(، و)4وقتد أعطي للفقرات ذات المضتتتتتتمون اإليجتابي ) 

عن كل إجابة )محايد(، ودرجتان عن كل إجابة )معارض(، ودرجة واحدة عن كل إجابة )معارض بشتتدة(، ( درجات 4)موافق(، و)

 ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:

 

 

 (: ميزان النسب المئوية لالستجابات3جدول رقم )

 النسبة المئوية درجة االستجابات

 %41أقل من  منخفضة جدا

 %42-%41من  منخفضة

 %72- %71من  متوسطة

 %72- %71من  مرتفعة

 فما فوق %11من  مرتفعة جدا

 :( النتائج2وتبين الجدول )

 لفقرات االستبيان، مرتبة تنازليا وفقاً لمتوسط االستجابة(: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 4جدول رقم )

بة
رت

ال
 

#
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

2 5 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتكوين 

 عالقات بين أعضاء المجموعة.
 مرتفعة جدا 95% 4.8

1 6 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتبادل 

 المعلومات واألفكار بين أعضاء المجموعة.
 مرتفعة جدا 93% 4.7

4 3 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تعلم 

 الطلبة من خالل تعليم األقران.
 مرتفعة جدا 92% 4.6

2 8 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في مساعدة 

 الطلبة لبعضهم البعض بشكل أفضل.
 مرتفعة جدا 92% 4.6

4 12 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد فرصاً 

 أفضل للحوار.
 مرتفعة جدا 91% 4.5

7 2 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في زيادة 

 فاعلية التعلم المتمركز على أنشطة الطالب.
 مرتفعة جدا 91% 4.5

7 13 
باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد جديدة  كانت تجربة التعلم

 بالنسبة لي كمعلم.
 مرتفعة جدا 89% 4.3

 مرتفعة جدا %85 4.2 التعلم عن بعد أصبح أكثر متعة باستخدام استراتيجية الصف المقلوب. 14 1
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2 1 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في التغلب 

 مشكلة الفروق الفردية بين الطلبة.على 
 مرتفعة جدا 85% 4.2

21 7 
تقلل استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد من االعتماد على 

 أساليب التعليم المعتمد على أنشطة المعلم.
 مرتفعة جدا 85% 4.2

22 15 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد على إبقاء 

 أثر التعلم.
 مرتفعة جدا 85% 4.2

21 10 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتحسين 

 تعلم الطلبة وتقدمهم.
 مرتفعة جدا 83% 4.1

24 18 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد على 

 مشاركة وانتباه الطلبة.
 مرتفعة جدا 83% 4.1

22 20 
أعتقد أن التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد له 

 إمكانيات فاعلة في التدريس.
 مرتفعة جدا 80% 4

24 4 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد مهارات 

 التفكير الناقد لدى الطلبة.
 مرتفعة 79% 3.9

27 16 
كير الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد على التفيساعد التعلم باستراتيجية 

 في استخدامه في التعليم الوجاهي أيضاً.
 مرتفعة 79% 3.9

27 11 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحقيق 

 أهداف المعلم بسهولة أكبر.
 مرتفعة 79% 3.9

21 9 
يادة خالل التعلم عن بعد في زيساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب 

 دافعية الطلبة للتعلم.
 مرتفعة 79% 3.9

22 21 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في 

 الحصول على أفضل المعارف والمهارات لدى الطلبة.
 مرتفعة 78% 3.8

11 19 
عد في بأرغب في استخدام استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن 

 مقررات دراسية أخرى.
 مرتفعة 78% 3.8

12 22 
أفضل استخدام استراتيجية الصف المقلوب في التعليم الوجاهي على 

 الطريقة التقليدية.
 مرتفعة 77% 3.7

11 17 
أشجع على استخدام استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد 

 لجميع المراحل الدراسية
 مرتفعة 74% 3.4

 مرتفعة جدا 84 4.15 الكليةالدرجة 

 ( درجات4أقصى درجة للفقرة )*

فاعلية توظيف استتتتراتيجية الصتتتف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحستتتين مهارات التعلم أن  (4يتبين من الجدول رقم )

على  (95%أعلى نستتتتتبة مئوية استتتتتتجابة وهو ) كانت الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء ستتتتتحاب من وجهة نظر معلميهم

والتي نصتتها سيستتاعد التعلم باستتتراتيجية الصتتف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتكوين عالقات بين أعضتتاء المجموعةس، ( 4الفقرة )
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وب خالل ( والتي نصتتها سأشتتجع على استتتخدام استتتراتيجية الصتتف المقل27( للفقرة رقم )%72في حين كانت أقل نستتبة مئوية هو ) 

 (.%12) مرتفعة جدا بداللةعلى الدرجة الكلية  متوسط االستجابة وكانت التعلم عن بعد لجميع المراحل الدراسيةس، 

ما هي فاعلية توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين  ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه:

ى طلبة المدارس األردنية في لواء سحاب من وجهة نظر معلميهم تبعاً الختالف النوع االجتماعي وسنوات مهارات التعلم الذاتي لد

 الخبرة؟

 ( تبين نتائج فحصها  7(، )4) ينولوالجد وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة،

( في فاعلية α≤0.05ى الداللة )أوال: نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء 

 سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير النوع االجتماعي

 النتائج:( يبين 21( والجدول رقم )tلفحص الفرضية تم استخدام اختبار )

 

 (: نتائج اختبار )ت( تبعاً لمتغير النوع االجتماعي4جدول رقم )

 الدرجة الكلية

 انثى ذكر
 الداللة )ت(

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

1.86 0.47 1.91 0.46 -0.24 0.56 

 (1.14*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( في فاعلية توظيف α≤1.14داللتة إحصتتتتتتائيتة عنتد مستتتتتتتوى الداللة ) ( عتدم وجود فروق ذات2يتبين من الجتدول رقم )

استتتراتيجية الصتتف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحستتين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء ستتحاب من 

( 1.14ة لقيم )ت( عليها أكبر من )وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير النوع االجتماعي على الدرجة الكلية حيث كان مستتتتتتتوى الدالل

 وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.  

في فاعلية ( α≤0.05: نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ثانيا

طلبة المدارس األردنية في لواء توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى 

 . سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 ( يبين النتائج22( والجدول رقم )ANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي )

 لمتغير سنوات الخبرة( تبعا ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )5الجدول رقم )

 الدرجة الكلية

 ( سنة05أكثر من ) ( سنة05-6من ) ( سنوات5من ) أقل
 الداللة ف

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط

1.79 0.43 1.86 0.44 1.93 0.47 1.34 0.39 

 (1.14*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

فاعلية توظيف ( في α  ≤1.14عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية عند مستتتتتتتوى الداللة )( 4يتبين من الجدول رقم )

استتتراتيجية الصتتف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحستتين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء ستتحاب من 

( 1.14على الدرجة الكلية حيث كان مستتتتتتتوى الداللة لقيم )ف( عليها أكبر من )وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير ستتتتتتنوات الخبرة 

 ا نقبل الفرضية الصفرية. وبهذ
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 :التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي: 

إجراء دراسات مماثلة عن فاعلية توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم النظامي المدرسي في تحسين مهارات  -

 .التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية

معيقات توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم النظامي المدرسي في تحسين مهارات إجراء دراسات مماثلة عن  -

 التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية.

 اعتماد استراتيجية الصف المقلوب في التعلم عن بعد من أجل تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األساسية. -

 يجية الصف المقلوب.تدريب المعلمين على استرات -

 تدريب المعلمين على البرامج التي تساعدهم على انتاج الفيديوهات التعليمية. -

  والمراجع:المصادر 

 :المراجع العربية

 ، علم الكتاب، القاهرة.التعلم الذاتي: رؤية تطبيقية تكنولوجية متقدمة(. 1122بدير، كريمان وعبد الرحيم، هناء ) -

فاعلية تطبيق استراتيجية الصف المقلوب على التحصيل الدراسي لتعليم (. 1127الدوسري، فؤاد وآل مسعد، أحمد ) -

الدولية للبحوث التربوية، جامعة  المجلةالبرمجة في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لدى طلبة الصف األول الثانوي، 

 (14-71(، ص )4) 22االمارات، 

فاعلية الصف المقلوب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العلوم وتقييمها على التحصيل (. 1121الروساء، تهاني ) -

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات األكاديمي، وتنمية عادات العقل لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 (.241-211التربوية والنفسية، فلسطين، ص )

ة توظيف بيئة تعليمية قائمة على الصف المقلوب في تنمية النحو واالتجاه نحوه لدى فاعلي(. 1127شرير، ميساء ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 المراجع األجنبية:

- Ali, Ahmed (2015). Changing instructional landscapes: How use of social media technology 

is flipping instructional rooms and roles. Retrieved Mar,.25,2016 from :http://www. aace.org/ 

papers/ 39627/share 

- Butt, Adam (2014). Student Views on the Use of a Flipped Classroom Approach: Evidence 

from Australia. Business Education & Accreditation. 6(1). 

- De los Arcos, (2014).Flipping with OER: K12 teachers’ views of the impact of open practices 

on students. In Proceedings of The 10th annual Open Course Ware Consortium Global 
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 Conference “Open Education for a Multicultural World” .Ljubljana, Slovenia, on April 23-25, 

2014. Retrieved Mar,5,2016 from: https://ar.scribd.com/doc/299769306/Arcos-b-2014/ 

- Dove, Anthony (2013). Students’ Perceptions of Learning in a Flipped Statistics Class. 

Retrieved Apr,13,2016 from: https://www.learntechlib.org/p/48133/ 

 

 

 الملحق: 

 االستبيان

 الفاضل/ـة معلم/ـة المدارس األردنية في سحاب المحترم/ـة:

 تحية طيبة وبعد،

يهدف هذا االستبيان التعرف على رأيكم حول سفاعلية توظيف استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحسين 

مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة المدارس األردنية في لواء سحاب من وجهة نظر معلميهمس. آمالً اإلجابة على االستبيان بكل دقة 

 دقائق. (10)مل بكل سرية، وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. ستعبئة االستبيان يستغرق وموضوعية، علماً بأن إجاباتك ستعا

( فقرة. آمل اختيار اإلجابة التي تعبر عن رأيك مقابل كل عبارة من عبارات االستبيان. بوضع 11يتكون االستبيان من )

 )×(.إشارة 

 مع فائق االحترام والتقدير

 

 

 الباحثة

 

 البيانات العامة

 النوع االجتماعي:

 ☐ ذكر

 ☐ انثى

   

 سنوات الخبرة:

 ☐ ( سنوات4أقل من )

 ☐ ( سنة24-7من )

 ☐ سنة (24) من أكثر
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 العبارة #

 درجة الرضى
ًدا

ج
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اف
و
م

 

ق
اف

و
م

 

يد
حا

م
ض 

ار
مع

ًدا 
ج

ض 
ار

مع
 

4 2 4 1 2 

2 
وق التعلم عن بعد في التغلب على مشكلة الفريساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل 

 .الفردية بين الطلبة
     

1 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في زيادة فاعلية التعلم المتمركز 

 .على أنشطة الطالب
     

4 
ن خالل تعليم ميساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تعلم الطلبة 

 .األقران
     

      .يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة 2

4 
يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتكوين عالقات بين أعضاء 

 .المجموعة
     

7 
الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتبادل المعلومات واألفكار بين يساعد التعلم باستراتيجية 

 .أعضاء المجموعة
     

7 
تقلل استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد من االعتماد على أساليب التعليم المعتمد 

 .على أنشطة المعلم
     

1 
هم البعض في مساعدة الطلبة لبعضيساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد 

 .بشكل أفضل
     

      .يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في زيادة دافعية الطلبة للتعلم 2

2

1 
      .يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد بتحسين تعلم الطلبة وتقدمهم

2

2 

باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في تحقيق أهداف المعلم بسهولة يساعد التعلم 

 .أكبر
     

2

1 
      .يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد فرصاً أفضل للحوار

2

4 
      .معلمككانت تجربة التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد جديدة بالنسبة لي 
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2

2 
      .التعلم عن بعد أصبح أكثر متعة باستخدام استراتيجية الصف المقلوب

2

4 
      .يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد على إبقاء أثر التعلم

2

7 

ي ف يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد على التفكير في استخدامه

 .التعليم الوجاهي أيضاً 
     

2

7 
      أشجع على استخدام استراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد لجميع المراحل الدراسية

2

1 
      .يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد على مشاركة وانتباه الطلبة

2

2 
      .المقلوب خالل التعلم عن بعد في مقررات دراسية أخرىأرغب في استخدام استراتيجية الصف 

1

1 
      .أعتقد أن التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد له إمكانيات فاعلة في التدريس

1

2 

يساعد التعلم باستراتيجية الصف المقلوب خالل التعلم عن بعد في الحصول على أفضل المعارف 

 .الطلبةوالمهارات لدى 
     

1

1 
      .أفضل استخدام استراتيجية الصف المقلوب في التعليم الوجاهي على الطريقة التقليدية
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 السالمیة علی التشریعات االفغانیةثار الشریعة اآ

The Effects of islamic law on afghan legislation 

 

 سید احمد فاطمی

ـ افغانستانفی کلیة الشریعة بجامعة ننجرهار  ذاالستا  

 همایون حامد

المحاضر فی کلیة الشریعة بجامعة ننجرهار ـ افغانستان ذاالستا  

Email : sayedahmadfatemi49@gmail.com 

 

 

                                               خالصة البحث

 ةغمنذ ذلک الزمن الی عصر صیا مالراشدین رضی هللا عنهء عهد الخلفاعندما تشرف شعب افغانستان بدین االسالم المقدس فی 

  یة ومعالنبو نةلساکلهم وفق تعالیم القران واشل قضایاهم ومحو همـــیدیرون شؤون حیات  القوانین فی افغانستان اصبح شعب االفغان

المی االسلفقه من ا فةتدوین القوانین باالضا  اکلهم الیشم  لحاالفغان الصالح شؤون حیاتهم و لزمن و تطوره اضطر شعبمرور ا

 ینشدد قوانتکذلک میة واالسال یعةوجود قانون فی افغانستان یتعارض مع احکام الشر فبذل االفغان قصاری جهدهم لضمان عدم

ثار لها ا میةاالسال یعةفیظهر من هذا ان الشر کامل فی مجالها . بشکل مياحکام الدین االسال ةمراعاة افغانستان االخری علی ضرور

 .نیةلمصدر الرئیسی لجمیع القوانین االفغایعة االسالمیة هي اوالشر نیةعلی التشریعات االفغاة کبیر

 السنة. القران، االفغاني،التشریع  ،االسالمیةالشریعة  :مفتاحیةالكلمات ال
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The Effects of islamic law on afghan legislation 

 

Abstract 

When the people of Afghanistan honored the religion of Islam in the era of the Rightly-Guided Caliphs, 

may God be pleased with them from that time until the era of the drafting of laws in Afghanistan, the 

people of Afghanistan managed their affairs, Their issues and problems were solved according to the 

teachings of the Qur’an and the Sunnah of the Prophet, and with the passage of time and its 

development, people were forced  Afghans to reform their life affairs and solve their problems in 

codifying laws in addition to Islamic jurisprudence. Afghans made every effort to ensure that there is 

no law in Afghanistan that contradicts the provisions of Islamic Sharia. Also, other Afghan laws stress 

the need to observe the provisions of the Islamic religion in a manner Complete in its field.  It appears 

from this that Islamic law has major implications for Afghan legislation and Islamic law is the main 

source of all Afghan laws. 

Key Words: islamic law, afghan legislation, the Qur’an، the Sunnah. 

 

   مقدمة  

  .رب العالمین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد وعلی اله وصحبه اجمعین الحمد هلل

 اما بعد!                                                                                          

 قدجعل هللا سبحانه و تعالی االنسان من المخلوقات االجتماعیة ال یمکن ان تعیش وحدها

تمع ء بحاجیاته وذلک یستتبع وجود عالقات عدیدة بین أفراد المجطبیعیة،ال یستطیع أن یعتزل الناس ألنه عاجز بمفرده عن الوفا بطریقة

لی القانون للحد من حریات األفراد جة انظمها کل فرد وفق رغبته و مشیئته لذا ظهرت الحان أن تترک فوضی یکوهی عالقات الیم

والتوفیق بین مصالحهم، وذلک بعد أن استشعر األفراد الحاجة الی قواعد تنظم تصارع المصالح بینهم محققة وآزالة ما فیها من تعارض،

 بذلک العدل واالستقرار.          
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 اسئلة البحث                                                                   

   علی االسئله التالیه:                                                     ةستجیب هذه المقال

                                   ؟انستان فی الماضی غماهی المصادر الرئیسیة لقوانین اف-۱

                                         ؟ماهی المصادر الرئیسیة لقوانین افغانستان االن   -۲

            ؟الی ای مدی یتم مراعاة احکام الشریعة االسالمیة فی التشریعات االفغانیة  -۳

                             ؟ما مدی اهمیة الدستور االفغانی الحکام الشریعة االسالمیة  -۴

 بصرف النظر عن الدستور،ما قیمة احکام الشریعة االسالمیة فی قوانین افغانستان؟  -۵

                       ؟ما مدی تناقض قوانین افغانستان معی احکام الشریعة االسالمیة  -۶

 اهمیة البحث                                                                    

 بالضرورة، عن األخر فحیثما یوجدمجتمع یوجد هناک قانونصل أحدهماال ینفالقانون والمجتمع قرناء

 نما ئه و من أجل هذا یتکلف القانونیهدد المجتمع فی أسس بقائه وااذالقانون قدیم قدم المجتمع وأي خروج علی مقتضی هذا النظام انما 

 المناسبة فمعنی هذا أن العقوبة بمواجهة هذالخروج بالعقوبة

                          ذین یعیشون فیبالنظر الی الحقائق المذکورة أعاله ،فان البشرال هی قدیمة قدم القانون والمجتمع

وحضارات مختلفة  یخضعون ألدیان ،وثقـــــافــاتالء کانوا قبل االسالم ؤی اآلن ، هـتة آالف حتـــالی سحو ذأفغانستان)خراسان(من

م ن حسب ضروریاتهلمصالحهم المتبادلة وحل قضایاهم حیث یستفیدون من أصول وقواعد مدونة و غیر مدونة الموجودة فی ذلک الزم

                           (۱)و ظروفهم ، لم نعثر علی تلک األنظمة والقواعد تفصیال

ق( أصبح الناس یدیرون ۲۲ق(الی)۱۱عند وصول دین االسالم المقدس الی هذه المملکة و اعتناق سکانها لهذا الدین االلهی من سنة )

وفق تعالیم القرآن  والسنة النبویة ، ومع مرور الزمن و تطوره اضطرالناس الصالح شؤون حیــاتهم و حل قضـــایاهم ومشاکلــهم 

 شؤون حیاتهم وحل

 

 ۲اریخ،دانش خپرندویه ټولنه،پیښور،ص د استاد عبدالحی د لیکنی پښتو ژباړه، دافغانستان لنډ ت-۱ 

 القوانین فی افغانستان( استمر تشریع ۱الفقة االسالمی ) مشاکلهم الی تدوین القوانین باالضافة من

 مطلوبة أخری.   حتی العصر الحاضر،فاآلن افغانستان لدیها دستور و قوانین

http://www.ajrsp.com/
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  الدراسات السابقة                                                             

ن ماولت أن أجد رسالة کتبت حول موضوع آثار الشریعة االسالمیة علی التشریعات االفغانیة لکن لم أجدها،لذا اعتقدت أنه مهما ح

 الضروری کتابة المقالة حول هذالموضوع ،فعمدت الی أن اکتب فی هذالموضوع مقالة من غیر اطناب ممل وال ایجاز مخل باسلوب

 سهل و عبارات ال غموض فیها

 القانونیة و سأقوم بعون هللا عزوجل بذکرالمواد (ریعات االفغانیةــــة االسالمیة علی التشعالشریب)اثار هاؤها،وعنونتمنها من یقر تفیدیسل

                                                                   االفغانیة تبین الموضوع المطلوب.

                                                            خطة البحث                          

 یتکون هذالبحث من مقدمة و مبحثین و خاتمة:                                               

                                                                                   الذی اتبعته فیه. البحثمنهج  اسئلة البحث وو ه،اما المقدمة فبینت فیها أهمیة الموضوع ،وسبب اختیار

 المبحث االول:اثار الشریعة السالمیة علی دستور افغانستان                                 

 را الخاتمه واهم النتائج.                                                                    ث الثانی:اثار الشریعة االسالمیة علی القوانین االفغانیة دون دستور افغانستان و اخیحالمب

 المبحث االول:آثار الشریعة االسالمیة علی دستور افغانستان                                

الخلفاء الراشـدین أجروا جمیع معامالتهم وفق احکام ذکرنا قبال ان سکان افغانستان)خراسان( منذ اعتناقهم لدین االسـالم المقدس زمن 

صیاغة قوانین أخری و بدأت سلسلة  الضروریالفقة االسالمی،بمرورالوقت،علی الرغم من الحــاجة الی الفـــقة االسـالمی،أصبح من 

          کامـــة بأحــغانیـــونیة افـــادة قانــأی مض ــــهد لضمان عدم تناقـــــین تم بذل کل الجـــک الحـــتدوین القوانین االفغانیة، منذ ذال

انیة اال یکون هناک تناقض ـــاالفغ ی، وقد تم التاکید علی هذا بشکل  خاص فی الدستور االفغانی الذی یعتبر أم القوانینـــالفقة االسالم

  بین الفقة االسالمی  والقانون االفغانی فی أی مادة قانونیة، نذکر

 

                  ۴کال د اسد میاشتی ګڼه،ص۱۳۳۶قضاء میاشتنی مجله،دستری محکمی نشراتی ارګان،د -۱

                               االدعاء أعاله، علی سبیل المثال:                                                              حالتی توض فیما یلی بعض المواد القانونیه من الدستور االفغانی الحالی

ته اآلتیه صراحة علی أئه ال یمکن سن ای قانون فی افغانستان یخالف احکام الدین االسالمی ر:ینص الدستور االفغانی الحالی فی عبا۱

                                     (۱)حیث یقول:)فی افغانستان،الیمکن ألی قانون أن یعارض معتقدات الدین االسالمی و احکامه(

 هفقالحکام یجاد حل للمشکلة فی  ضؤ استور االفغانی المحاکم بالسعی ال:اذا لم یکن هناک حل للمشکلة فی القوانین االفغانیة یلزم الد۲

:)تمتثل المحاکم ألحکام هذا الدستور والقوانین األخری فی القضایا قید النظر،عند ما ال دفی هذا الصد الحنفی، یقول الدستور االفغانی
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علیها هذا  الحنفی و ضمن حدود التی ینص هفی الدستور والقوانین األخری للنظر فی القضیة،تتبع المحاکم احکام الفق نصیکون هناک  

                                                       (۲)کنة.(ل القضیة بطریقة تضمن العدالة بأفضل طریقة ممحالدستور فت

:کلف الدستور االفغانی رئیس الدولة علی التحلیف بالتمسک بالدین االسالمی فی بدایة وظیفته یقول الدستور االفغانی فی هذا ۳

                                                  :قانونال دهخاص یحد :)قبل تولی المنصب،یؤدی رئیس الدولة الحلف التالی وفقا الجراءدالصد

أقسم بسم هللا العظیم علی طاعة و دعم دین االســالم المقدس. ألتزم بالدستور والقوانین األخری وسـأعمل سم هللا الرحمن الرحیم ب

 علی تنفــیذها. أحمی استقالل افغانستان وسیادتها الوطـنیة

ـــالمة  ــــ ل جهودی من أجل سعادة و تقدم الشعب غالشعب االفغان و باستعانة الرب التعالی و مساعدة الشعب،است أراضیها ومصالحوسـ

 (                                             ۳)(االفغان

)یحلف ددالصــ:کلف الدســتور االفغانی الوزراء علی التحلیف بالتمســک علی احکام الدین االســالمی یقول الدســتور االفغانی فی هذا ۴

                                                                           ة:الوزراء بالحلف االتی قبل تولی المنصب بحضور رئیس الدول

 بسم هللا الرحمن الرحیم  اقسم باهلل العظیم  أن أحمی دین االسالم المقدس،وأن التزم بالدستور 

 ألفغانستان ،وان أحمی حقوق المواطنین وأن احمی االستقالل والسالمة االرضیةوالقوانین األخری 

 

 ماده.۳ګڼه رسمی جریده،۱۱۱ل( ۱۳۱۲د افغلنستان اساسی قانون)-۱

 .۱۳۱المرجع السایق،المادة -۲

 .۶۳المرجع السابق،المادة-۳

                                                                                    (۱)(ی باخالصتواجبافی کل افعالی،أودی  اهللا تعالی حاضرحدة الوطنیة للشعب االفغان،أعتبروالو

 تری محکمی غړی( علی الیمین امام رئیســاة المحکمة العلیا)د ســــکلف الدستور االفغانی قض:۵

ضاء المحکمة العلیاء قبل تولیهم منصب القضاء الرسمی الدولة بالتمسـک علی تطبیق احکام الدین االسـالمی بنصـه:)یؤدی القضاة أع

أمام رئیس الدولة الیمین التالی:بســـم هللا الرحمن الرحیم،أقســـم باهلل العظیم أن أقوم بوظائفی بکل صـــدق و أمانة و نزاهة،وان التزم فی 

 ألفغانستان فی تأمین العدالة بکل حیادة مع سـیر القضـاء بأحکام الدین االسـالمی ، و ما جاء فی القانون األسـاسـی و غیره من القوانین

 (    ۲)مراعاة الحفاظ علی شرف القضاء واالستقاللیة(

ســمی دســتور افغانســتان النظام الســیاســی االفغانی باســم)دولة الجمهوریة االســالمیة( حیث یصــرح:)افغانســتان الدولة الجمهوریة :۵

االسـالم دینه الرسمی بنصه:)أن دین دولة جمهوریة افغانستان االسالمیة هو  وجعل( ۳االسـالمیة،مسـتقلة،واحدة وغیر قابلة للتجزئه()

 (۴).(دود أحکام القانونــــدین االسالم المقدس. اتباع الدیانات األخری احرار فی اتباع دینهم واداء طقوسهم الدینیة فی ح
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ح أن یکون مسلما حیث صرح بنصه:)یتمتع المرش واشترط دستور افغانستان علی أنه یجب علی مرشح رئاسة الدولة فی افغانستان:۶ 

 لرئاسة الدولة بالمؤهالت التالیه:         

        (۵)موطن افغانستان،مسلم،مولود من أبوین افغان ولیس لدیة جنسیة بلد آخر(

ــــــالم المقدس ح أکد الدســــــتور االفغانی علی أن المناهج التعلیمیة للمدارس االفغانیة یجب أن تتوافق بالکامل مع احکام:۷ یث دین االس

یصـرح بنصـه:)نظراألحکام الدین ااالسـالمی والثقافة األفغانیة واألصول العلمیة فان الدولة ترتب و تطبق منهجا تعلمیا موحدا،وتدون 

  (۶المواد االسالمیة للمدارس وفق المذاهب االسالمیة الموجودة فی افغانستان()

 

                  

 .ماده  ۷۴ی قانون،د افغانستان اساس-۱

                                                                     .۱۱۳المرجع السابق،المادة-۲

 األولی. المرجع السابق،المادة-۳

   . ۲المرجع السابق،المادة-۴

    ،البند األول.۶۲المرجع السابق،المادة-۵

                                                                                  .۴۵،المادة المرجع السابق-۶

:یلزم الدســـتور االفغانی الحکومة بالغاء ثقافات المجتمع األفغانی التی تتعارض مع احکام االســـالم بنصـــه:)األســـرة رکن اســـاســـی ۱

ما تنمیة الحالة الجســـــمیة و الروحیة للم والطفل و یلتنمیة األســـــرة والســـــللمجتمع وتهتم بها الدولة وکذلک تقوم الدولة بتدابیر الزمة 

  (۱)(تربیة األطفال والقضاء علی العادات والرسوم المضادة ألحکام الشریعة االسالمیة

ه:)من حق نصها واسـاسـاتها مع الشریعة االسالمیة بفداهة اال تخالف انیرط الدسـتور االفغانی لتکوین الجمیعات السـیاسـیة والمهت:اشـ۳

تضیاتهم المادیة او المعنویة ومن حق کل االفغان تکوین المنظمات السیاسیة قکل االفغان تکوین الجمعیات وفق أحکام القانون لتأمین م

                           وفق القانون بالشرائط اآلتیة:             

ــــن االســــــــــالم  ــــدی ــــة ل ــــف ــــظــــمــــة مــــخــــال ــــن ــــم ــــکــــن أهــــداف و أســــــــــاســــــــــات ال ــــم ت و نصــــــــــوص واحــــکــــام هــــذا اذا ل

(                                                                                 ۲)(دستور...ـــال  

   دستور الدون  یآثار الشـریعة االسالمیة علی القوانین االفـغانیة األخـرمبحث الثانی:ـال

فی هذا المبحث بعض مواد قوانین افغانستان  ــرالحکام الشریعة االسالمیة، سنذکد فی کل قانون افغانی مواد قانونیة تؤکد االمتثال ـتوج 

                                                                                           نحو اآلتی: ال،التی تظهر آثار الشریعة االسالمیة علی تشریعات افغانستان علی 
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والقصــــــاص والـدیات وفقا ألحکام الفقه یریـة فقط ،تطبق العقوبـات المتعلقـه بـالحـدودعزبـات االفغـانی العقوبـات الت:ینظم قـانون العقو۱ 

(یعاقب مرتکب ۲یریه. )عز(ینظم هذا القانون الجرائم والعقوبات الت۱بنصــه:)) دالحنفی ،یصــرح قانون العقوبات االفغانی فی هذالصــد

(                            ۳) (احکام الفقه الحنفی من الشریعة االسالمیة.جرائم الحدود والقصاص والدیات وفق   

منظمی المظاهرات والمســــــیرات منظمات کانت أو أفرادا  ةوالمســـــیرات فی البند الرابع من المادة الســـــابق:کلف قانون المظاهرات ۲

 (        ۴الدینیة والوطنیة والتاریخیة والثقافیة للبالد()باحترام احکام االسالم بنصه:)احترام شعائر االسالم واألعراف والتقالید 

 

 ماده.۵۴د افغانستان اساسی قانون،-۱

 ۳۵المرجع السابق،المادة-۲

 ماده.    ۲ګڼه رسمی جریده،۱۲۶۱ل(۱۳۳۶د افغانستان د جزا کوډ)-۳

 بند۴ماده،۷جریده،ګڼه رسمی ۱۱۵ل( ۱۳۱۱د افغانستان د ټولنو،اعتصابونواو تظاهراتو قانون)-۴

 انونـــــــــالق سن هذا)ه:ــــیه بنصــریعة االسالمــقانون االعالم االلتزام بمراعاة احکام الشذکر:و۳

مبادی واحکام الدین االســالمی و تطبیقا لحکم المادة الرابعة والثالثین من الدســتور و نظرا للمادة التاســعة عشــر من االعالن  تامراعا

                                 (۱) .(العالمی لحقوق االنسان لضمان حق حریة الفکر والتعبیر و تنظیم أنشطة و سائل االعالم

احترام مبدأ حریة التعبیر ووســـائط االعالم )اف ســـن هذا القانون مراعاة احکام الشـــریعة االســـالمیة بنصـــه:وعد نفس القانون من أهد

       (۲)(المسجلة فی االعالن العالمی لحقوق االنسان وفقا لمبادی و أحکام الدین االسالمی.

                                                                                  

                                                      الخاتمة

                                                                                             نقاط تالیة:     یالة، وأرتب هذه النتائج فقالم هأبین فی الخاتمة ملخص نتائج البحث التی توصلت الیها خالل کتابة هذ

دین أصبح سکان هذا البلد یدیرون منذ وصول دین االسالم المقدس الی افغانستان و اعتناق سکانها لهذا الدین زمن الخلفاء الراش:۱

                                                                                                  . ؤون حیاتهم وفق تعالیم الشریعة االسالمیةش

:حین اضطر سکان افغانستان الصالح شؤون حیاتهم و حل مشاکلهم الی تدوین القوانین اضافة من الفقه االسالمی ، دونوا القوانین ۲

                                                                                  کام الشریعة االسالمیة.فی ضؤ احکام الشریعة االسالمیة بطریقة ال تتعارض مع اح

  ة.ن االفغانیة هو الشریعة االسالمیدر الرئیسی للدستور االفغانی وجمیع القوانیـ:المص۳

                                                                                          لتی تتعارض مع أحکام الشریعة االسالمیة.:یبطل الدستور االفغانی کل تلک القوانین والمواد القانونیة االفغانیة ا۴

                                                                             ور فی مجال تطبیق القانون المذک :توجد عدة مواد قانونیة فی کل قانون أفغانی توکد علی أنه یجب مراعاة أحکام الشریعة االسالمیة۵

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشراألكاديمية لألبحالمجلة 

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 466  

ISSN: 2706-6495 

 هذا ما توصلت الیه من نتائج فی هذا البحث. 

                                      و صلی هللا تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله و صحبه اجمعین.

 

                   ده،لومړی ماده.            ګڼه رسمی جری۳۱۶ل(۱۳۱۱د ټولیزو رسنیو قانون)-۱

                                                              المرجع السابق،المادة الثانیة،البند الخامس.-۲

                                              المآخذ  

 ګڼه رسمی جریده.۱۱۱ل(۱۳۱۲:د افغانستان اساسی قانون)۱

 ګڼه رسمی جریده.۱۱۵ل( ۱۳۱۱:د افغانستان د ټولنو،اعتصابونو او تظاهراتو قانون)۲

 رسمی جریده. ګڼه۳۱۶ل( ۱۳۱۱:د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون)۳

 ګڼه رسمی جریده .۱۲۶۱ل( ۱۳۳۶:د افغانستان د جزأ کوډ)۴

 کال د اسد د میاشتی ګڼه. ل۱۳۳۶رګان،د قضاء میاشتنی مجله د ا:د افغانستان د ستری محکمی نشراتی ۵

 :د عبدالحی د لیکنی پښتو ژباړه، دافغانستان لڼډ تاریخ، دانش خپرندویه ټولنه،پیښور.۶

 

 ، المجلة األكادیمیة للبحاث والنشر العلمي.همایون حامد ،سید احمد فاطمی ،2020 ©جمیع الحقوق محفوظة 
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خالل جائحة بين المدرسة واألسرة مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل و اإلعالم المرئي   دور

 ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبةCOVID-19فيروس كورونا )

The role of visual media and social media in promoting school-family communication during 

the Coronavirus (COVID-19) pandemic from the viewpoint of students ’parents 

 

 د. علي لطفي قشمر

 فلسطين –اريحا - جامعة االستقاللدكتوراه في المناهج وطرق التدريس، 

alilutfe@gmail.comEmail:  

  

 

 الملخص:

دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة إلى معرفة  هذه الدراسة هدفت

وذلك بتسليط الضوء على إيجابيّات هاتين الوسيلتين  ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة،COVID-19جائحة فيروس كورونا )خالل 

وجهة نظر أولياء أمور الطلبة،  ( منCOVID-19تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )في 

 وظيفهما توظيفًا سليماً.اء عدم ت، والعوائق جرّ والتوظيف األمثل لهما

( من أولياء أمور طلبة المدارس الفلسطينية واألردنية خالل جائحة فيروس كورونا 612وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

(COVID-19( في الفصل الثاني من العام الدراسي )تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة6112/616 ،). 

لبحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء من أكاديميين في الجامعات الفلسطينية واألردنية، تم بناء واعتمادا على أدبيات ا

 ( فقرة.12استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت على ثالثة أبعاد، وتكونت من )

ما توصلت له الدراسة من توصيات ضرورة تفعيل دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز  همومن أ

 ( لالرتقاء بالعالقة بينهما.COVID-19التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .(، فلسطين، األردنCOVID-19كورونا ) سجائحة فيرو، مواقع التواصل االجتماعي، االعالم المرئي: الكلمات المفتاحية
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The role of visual media and social media in promoting school-family communication during 

the Coronavirus (COVID-19) pandemic from the viewpoint of students ’parents 

 

 

Abstract 

This study aimed to know the role of visual media and social media in enhancing 

communication between the school and the family during the Corona Virus Pandemic (COVID-19) 

from the viewpoint of the parents of students, by highlighting the positive aspects of these two 

methods in enhancing communication between the school and the family during the Corona Virus 

pandemic (COVID-19) From the viewpoint of the students ’parents, the optimal employment of 

students and the obstacles that prevent them from properly employing them. 

The study was conducted on a sample of (216) of the parents of Palestinian and Jordanian 

school students during the Corona Virus Pandemic (COVID-19) in the second semester of the 

academic year (20/22/2019), they were chosen using a simple random sample method. 

Based on the literature of research and previous studies and expert advice from academics in 

Palestinian and Jordanian universities, a questionnaire was built to collect data from the study sample 

that included three dimensions, and consisted of (16) paragraphs. 

Among the most important findings of the study from the recommendations of the necessity 

of activating the role of visual media and social media in promoting communication between the 

school and the family during the Corona Virus Pandemic (COVID-19) to improve the relationship 

between them. 

Key words: Visual media, social media, Corona Virus Pandemic (COVID-19), Palestine, Jordan. 
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 المقدمة: 

يعد االتصال والتواصل قديما قدم العالقات اإلنسانية نفسها؛ فاالتصال عملية تتم في كل وقت، والكل يسهم ويشارك فيها. 

ويمكن القول: إن االتصال يعد من األساسيات الحياتية لألفراد والمجتمعات، فال يستطيع أي إنسان أن يعيش بمعزل عن اآلخرين دون 

أن يتصل بهم، خاصة في هذا العصر، فاإلنسان يميل بطبعه إلى مخالطة الناس والتعامل معهم، وهو بحاجة إلى ذلك بحكم المصالح 

 (.6112سان ألخيه اإلنسان، فال يمكن له االستغناء عن اآلخرين في تحقيق مصالحه )عبد الحميد ومحمد، المشتركة، وحاجة كّل إن

تشكّل وسائل اإلعالم بحكم طبيعتها، وتفاعل اإلنسان معها أداة من أدوات التربية كونها تعكس جوانب متعّددة من ثقافة و

تعد مقتصرة على األسرة، أو المدرسة فحسب، بل أصبحت وسائل اإلعالم من المجتمع العاّمة وال سيّما أّن مصادر المعلومات لم 

المؤّسسات التي يتلقى منها الطفل أضعاف ما يتلقّاه في مدرسته، أو من أسرته كما أصبح لها دور في تنشئة الجيل تنشئة اجتماعيّة 

 (622-622: 6112سلوكّي. )الحسن، انطالقًا من أهّميّتها التأثيريّة في نمّو األفراد وتطّورهم المعرفّي وال

ا في عمليّة التنشئة االجتماعيّة، والنمّو االجتماعّي للفرد والجماعات، وتندرج الوظيفة التربويّة  ويؤّدي التلفزيون دوًرا مهّمً

ا بللتلفزيون تحت المفهوم الشامل للتنشئة االجتماعيّة، والتلفزيون شأنه شأن الوسائط اإلعالميّة األخرى يؤّدي د ما يعرضه وًرا مهّمً

 (6112من معلومات، ومعارف في برامجه المتخّصصة التي يقّدمها. )إطميزي، 

لقد وفّر التطّور التقنّي الهائل الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات، واالتّصال في العقدين األخيرين، أدواٍت، وتقنيّاٍت، 

في حّي واحد، وليس قرية صغيرة كما كان يُظّن، وتعّدت تأثيرات هذا التواصل  وخدمات جعلت الناس في أنحاء العالم وكأنّهم يعيشون

ما كان يُعتقد في النواحي السياسيّة، واالجتماعيّة، واالقتصاديّة، والثقافيّة، ولعّل أهّم هذه التقنيّات ما يعرف بشبكات التواصل 

 (6112)قّروش،  يوله.االجتماعيّة التي يشترك عبرها ماليين الناس كّل حسب اهتمامه وم

فأصبح في اآلونة األخيرة لشبكات التواصل االجتماعّي تأثيٌر كبيٌر للتواصل والتفاعل بين األفراد، والمجتمع بشكّل لم يكن 

+” Google“جوجل بلس، ”، و”Twitter” “تويتر”، و”Facebook” “فيسبوك“يتوقّعه أحد. حيث أضحت مواقع مثل 

وغيرها تستخدم في شتّى أنحاء المعمورة، وتزيد من مهارات التواصل االجتماعّي عبر الشبكة ، ”YouTube” “يوتيوب”و

العنكبوتيّة.. حيث برز في السنوات القليلة الماضية دور هذه الشبكات في وبالتالي فإنّه باإلمكان االستفادة من ميزات هذه الشبكات 

تعطل  ضوءوفي (، COVID-19وخاصة خالل جائحة فيروس كورونا )باستخدامها في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة، 

فاشترك في شبكات التواصل االجتماعّي آالف المؤّسسات التعليميّة من مدراس، ومعاهد،  ،المدارس والجامعات بشكل كلي وشامل

ن خدماتها في إطار ما يُعرف وكلّيّات، وجامعات على مستوى العالم، ناهيك عن اشتراك الطالّب بغرض التعليم، حيث استفادوا م

 بالتعليم المدمج، أو التعليم على اإلنترنت بالكامل. 

 مشكلة الدراسة:

(، حيث أن األسرة هي COVID-19من منطلق أن تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

ومصدر األخالق والقيم والدعامة األولى لضبط السلوك السوي  النواة األساسية في بناء المجتمع من خالل تأثيرها في تربية األبناء

 لألفراد.

 :نييالتال ينالرئيسي ينكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤالويم

دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا ما  -

(COVID-19 من وجهة نظر )؟أولياء أمور الطلبة 
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 في( متوسط الدخل الشهري عدد األبناء في المدرسة، المؤهل العلمي، العمر،، النوع االجتماعي) اتهل هناك أثر لمتغير - 

دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا 

(COVID-19من وجهة نظر ) أولياء أمور الطلبة . 

 فرضيات الدراسة:

اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي  دور في≤( α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة COVID-19في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 لمتغير النوع االجتماعي.تعزى 

اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي  دور في≤( α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة COVID-19في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .لميمؤهل العتعزى لمتغير ال

اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي  دور في≤( α 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة COVID-19في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 تعزى لمتغير العمر.

اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي  دور في≤( α 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة -

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة COVID-19في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .عدد األبناء في المدرسة تعزى لمتغير

اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي  دور في≤( α 0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة COVID-19في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .متوسط الدخل الشهريتعزى لمتغير 

 أهمية الدراسة:

 :يأتيتتمثل أهمية هذه الدراسة فيما 

إلعالم في دور اتمثل الدراسة أهمية علمية كونها تشكل واحداً من المراجع والجهود العلمية القليلة التـي تبحث في موضوعات  -

-COVIDالمرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

في مجال المساءلة -الباحثانعلى حسب علم -وكونها واحدة مـن المرجعيـات النادرة  الطلبة،( من وجهة نظر أولياء أمور 19

 .المجتمعية على أداء الحكومة

التواصل بين المدرسة واألسرة وخاصة  حات المهمة التي من شـأنها تعزيزتخرج الدراسة بمجموعة من التوصيات، والمقتر -

 .(COVID-19خالل جائحة فيروس كورونا )

 داف الدراسة:أه

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 

دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس عرف على الت -

 ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة.COVID-19كورونا )
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 متوسط الدخل عدد األبناء في المدرسة، االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر،هناك أثر لمتغيرات )النوع التعرف على وجود  - 

الشهري( في دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس 

 . ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبةCOVID-19كورونا )

 حدود الدراسة: 

 .فلسطين واألردنالمدارس في كل من : حدود مكانية -

 (.6112/616الفصل الثاني من العام الدراسي ) في، وذلك (COVID-19خالل جائحة فيروس كورونا ): حدود زمانية -

 .في كل من فلسطين واألردن أولياء أمور طلبة المدارس: حدود بشرية -

 

 مصطلحات الدراسة:

األشخاص تربطهم روابط الزواج، أو الدم، ويكونون بيتا واحدا، ويتفاعلون مع : فهي بأنها عبارة عن جماعة من األسرة -

بعضهم البعض في إطار األدوار االجتماعية المحددة، كزوج، وزوجة، وأب، وأم، وابن، وابنة، وأخ، وأخت 

 (. 29: 6112)العويضي،

، لمجتمع، وتشتمل على األب، واألم، والذين هم األساسيشير الباحثان بأن األسرة هي الفئة األساسية التي يتكون منها ا إجرائياً:

 فتتكون هذه الفئة، وينشأ بينهم ما يسمى العالقات األسرية القائمة على عالقات اآلباء باألبناء، وعالقة األبناء باآلباء.

م ربطه خاص به، ومن ث: بأنها منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك بإنشاء موقع مواقع التواصل االجتماعي -

من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات، إذ باتت مواقع التواصل االجتماعي 

 (.22: 6111االلكتروني في اآلونة األخيرة تسيطر على أوقات الشباب وأفكارهم )العلمي، 

تماعي هي مجموعة من المواقع االلكترونية التي يستخدمها أفراد المجتمع يشير الباحثان بأن مواقع التواصل االج إجرائياً:

للتواصل فيما بينهم وتكوين عالقات اجتماعية بمختلف أنواعها من مختلف بلدان العالم، وهي عالقات أصبحت بديال عن 

 العالقات األسرية واالجتماعية الواقعية.

 الذين يمثلون أولياء أمور الطلبة وقاموا باالستجابة على جميع فقرات االستبانة.: هم جميع اآلباء واألمهات أولياء أمور الطلبة -

 الدراسات السابقة

( بعنوان )تصور مقترح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية ومدى إدراك 3102دراسة كانوح )

وتمثلت مشكلة الدراسة باإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هو التصور  األخصائيين االجتماعيين ألهميته في محافظة طولكرم(

المقترح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية؟ ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين، ألهميتها في مدينة 

، ن جميع األخصائيين االجتماعيين في مدينة طولكرمطولكرم؟ استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة م

( أخصائًيا، وأخصائية اجتماعية، 21( اخصائًيا اجتماًعيا في مدينة طولكرم، وتكونت عينة الدراسة من )6221حيث بلغ عددهم )

( فقرة، 22عدد الفقرات ) وقد تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية غير االحتمالية، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة، حيث بلغ

( ومن أهم النتائج التي SPSSوزعت على أربعة مجاالت رئيسية، واستخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 ىتوصلت إليها الدراسة:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية، ومد

إدراك األخصائيين االجتماعيين ألهميته في مدينة طولكرم تبعا لمتغير الجنس،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية،
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 ذات داللة إحصائية لدرجة ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين ألهميته في مدينة طولكرم تبعا لمتغير العمر، ال توجد فروق  

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية، ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين ألهميته في مدينة طولكرم تبعا 

 لمتغير سنوات الخبرة.

، من خالل ة( دراسته للكشف عن اثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في  العالقات االجتماعي3103أجرى نومار )

( فردا، وتم 691دراسة عينة من مستخدمي موقع )الفيس بوك( في الجزائر، وقد اختار الباحث العينة بطريقة قصدية بلغ عددها )

االعتماد على أداة االستبانة لجمع البيانات من المبحوثين، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: يستخدم اغلب أفراد 

)الفيس بوك( بدافع التواصل مع األهل واألصدقاء، إلى جانب التثقيف، وتبين أن استخدام موقع التواصل االجتماعي العينة موقع 

)الفيس بوك( يختلف من مستخدم إلى آخر، تبعا لمتغيري الجنس والِسن، يؤثر في التفاعل االجتماعي ألفراد العينة مع عائالتهم 

العينة لموقع )الفيس بوك( قلل من تواصلهم وجها لوجه مع أصدقائهم وأسرهم وهذا ما قلل من وأصدقائهم؛ إذ تبين أن استخدام أفراد 

 الوقت الذي يقضونه مع أسرهم.

( بعنوان )أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي "الفيس بوك" على تقدير الذات لدى الشباب 3100) دراسة واوي

سة التي تحددت بالسؤال الرئيس التالي: ما أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي" وتناول الباحث مشكلة الدرا في محافظة طولكرم(

الفيس بوك "على تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم؟ وتكون مجتمع الدراسة من جميع مستخدمي "الفيس بوك" في 

( مستخدم، ومستخدمة، لمواقع التواصل 111( وأجريت الدراسة على عينة مكونة من )12299محافظة طولكرم، ويقدر عددهم )

( من مجتمع الدراسة، وقد استخدم المنهج الوصف ّي التحليل ّي، وتم تصميم استبانة 22االجتماعي "الفيس بوك"، أي بنسبة )%

م الّرز( فقرة، وتم جمع االستبانات، ثم ترميزها، وادخالها على الحاسوب، ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج 61تتكون من )

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة أثر الدراسة: ( ومن النتائج التي توصلت إليها SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ية في ، ال توجد فروق ذات داللة احصائاستخدام "الفيس بوك" على تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم تعزى لمتغير السن

"الفيس بوك" على تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ال توجد فروق درجة أثر استخدام 

ذات داللة احصائية في درجة أثر استخدام "الفيس بوك" على تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم تعزى لمتغير مكان 

 السكن.

( إلى التعرف إلى التأثير االجتماعي الستخدام مواقع الشبكات Keith et al, 2011وقد هدفت دراسة )كيث( وآخرون )

( شاب بأمريكيا واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة توصلت الدراسة 1611. وأجريت الدراسة على عينة قوامها )االجتماعية

، كما توصلت تلك الدراسة إلى أن استخدام إلى أن العالقات االجتماعية في أمريكيا أصبحت أكثر حميمة مما كانت عليه قبل عامين

)الفيس بوك( ساعد بشكل كبير في إيجاد عالقات وثيقة بين األفراد وأن جزءاً صغيراً فقط من مستخدمي )الفيس بوك( في أمريكا لم 

 يلتقوا بأصدقائهم في )الفيس بوك( من قبل.

دام موقع "فيس بوك" على التحصيل الدراسي بعنوان )أثر استخAren karbnsky 2010) دراسة )أرين كاربنسكي( )

. وتمحورت مشكلة الدراسة باإلجابة على السؤال الرئيس التالي: ما أثر استخدام موقع" فيس بوك " على لدى طلبة الجامعات(

شملتهم  من الطالب الجامعيين( الذين22طالًبا جامعياً(، و) 612التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعات؟ وطبقت الدراسة على )

الدراسة، اعترفوا بأّن إدمانهم على موقع" الفيس بوك "أثّر سلبًيا على تحصيلهم الدراسي وقد استخدم المنهج الوصف ّي التحليل ّي، 

 واالستبانة كأداة دارسة للحصول على معدالت العامة للطلبة أفراد العينة. واستخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(SPSS من أجل معالجة البيانات، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها )دراسة: إّن الدرجات التي يحصل عليها طالب الجامعات ال

 المدمنون على شبكة اإلنترنت، 
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وتصفح موقع "فيس بوك" أدنى بكثير من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الذين ال يستخدمون هذا الموقع، كما أظهرت النتائج أنه  

داد الوقت الذي يمضيه الطالب الجامع ّي في تصفح هذا الموقع كلما تدنت درجاته في االمتحانات، بينت النتائج أّن األشخاص الذين از

يقضون وقتًا أطول على االنترنت، يخصصون وقتًا أقصر للدراسة، مشيرا إلى أّن لكل جيل اهتمامات تجذبه، وأّن هذا الموقع يتيح 

( 22حل الفوازير، وابداء رأيه في كثير من األمور، والبحث عن أصدقاء جدد، أو قدامى، وبينت النتائج إّن )%للمستخدم الدردشة، و

 من الطالب الجامعيين الذين شملتهم الدراسة، اعترفوا بأّن إدمانهم على موقع" الفيس بوك " أثّر سلبًيا على تحصيلهم الد راسي.

إلى معرفة تأثيرات االتصال عبر )االنترنت( في العالقات االجتماعية في  ( في دراسته التي هدفت3112وتحدث ساري )

( فردا من دولة قطر بطريقة عشوائية، واستخدم الباحث أداة االستبانة 221، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اختير )المجتمع القطري

تة، دمون )االنترنت( في حياتهم اليومية بنسب متفاولجمع المعلومات. وقد توصلت الدراسة إلى أن أفراد العينة من كال الجنسين يستخ

لكن تأثير )االنترنت( في اإلناث كان أكثر من تأثيره في الذكور، وتبين أي أن االتصال عبر )االنترنت( ترك تأثيرا في اتصال أفراد 

(. وتوصلت الدراسة %22سبة )(، وتأثيرا في اتصالهم بأصدقائهم ومعارفهم بن%22،2العينة الشخصي المباشر مع أسرهم بنسبة )

)أيضا( إلى وجود تأثير )لألنترنت( في نسق التفاعل االجتماعي بين أفراد العينة وأقاربهم، تمثل في تراجع عدد زياراتهم ألقاربهم 

 (.%22،2(، وتراجع في نشاطاتهم االجتماعية بنسبة )%22،2بنسبة )

رنت في التحصيل الد ارس  ي لدى طالب جامعة نايف العربية ( بعنوان )أثر استخدام شبكة االنت3112دراسة العوض )

وتمثلت مشكلة الدراسة باإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما دور استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الد  للعلوم األمنية(.

جستير والدكتوراه في السنة األولى، ارس ّي لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية؟ وشمل مجتمع الدراسة جميع طالب الما

والثانية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مع اختالف تخصصاتهم وأقسامهم، والمسجلين منذ بداية العام 

ة الماجستير، في السن( طالًبا موزعين على النحو االَتي: بالنسبة لطلبة 221( حتى إعداد هذه الدراسة وقد بلغ عددهم )6112-6112)

( طالباً 22( طالباً، وأّما لطلبة الدكتوراه في السنة الدراسية األولى والثانية، بلغ عددهم  )212الدراسية األولى، والثانية، فبلغ عددهم )

لعلوم األمنية، ربية ل، وتم استخدام أسلوب المسح الشامل لجميع طالب الماجستير، والدكتوراه، بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف الع

( من المجتمع األصلي، وعند تفريغ  االستمارات وفق عدد ّمرات 22( بنسبة )%121( استبانة، وتم استرداد عدد )221تم توزيع )

(من مجتمع الدراسة %2112( بنسبة )122استخدام شبكة االنترنت، تبين أّن العدد اإلجمال ّي الصالح، من االستمارات لتحليل )

( استبانة ال يستخدمون شبكة االنترنت، باإلضافة إلى وجود تسرب في أعداد طلبة الماجستير في السنة 121ى وجود )يعزى إل

( من أجل معالجة البيانات. ومن أهم النتائج SPSSالدراسية األولى والثانية، واستخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

وجد فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام شبكة اإلنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب : ال تالدراسةالتي توصلت إليها 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية تعزى لمتغير العمر، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام شبكة اإلنترنت في 

ية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم األمن

وى الخبرة تعزى لمتغير مستفي أثر استخدام شبكة اإلنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 في التعامل مع شبكة اإلنترنت.

 مجتمع الدراسة:

-COVIDخالل جائحة فيروس كورونا ) أمور طلبة المدارس الفلسطينية واألردنيةأولياء وتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 (.6112/616)في الفصل الثاني من العام الدراسي  (19
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 عينة الدراسة:

أولياء أمور طلبة المدارس الفلسطينية واألردنية خالل جائحة فيروس كورونا  من( 612)أجريت الدراسة على عينة قوامها 

(COVID-19 )( 6112/616في الفصل الثاني من العام الدراسي)،  (، 1) اولالبسيطة، والجد عشوائيةالعينة التم اختيارهم بطريقة

 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة.توضح (، 2(، )2(، )2، )(6)

 ( توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي0جدول رقم )

 النسبة المئوية رارالتك النوع االجتماعي

 %47 102 ذكر

 %53 114 انثى

 %100 216 المجموع

 ( توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %16 35 توجيهي فأقل

 %17 37 دبلوم

 %56 122 بكالوريوس

 %10 22 دراسات عليا

 %100 302 المجموع

 ( توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %35 76 ( سنة21أقل من )

 %41 88 ( سنة22-21من )

 %10 21 ( سنة22-22من )

 %14 31 ( سنة22أكثر من )

 %100 302 المجموع

 المدرسةعدد األبناء في ( توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير 2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار عدد األبناء في المدرسة

 %15 33 ولد واحد فقط

 %31 68 ( أبناء2-6من )

 %41 88 ( أبناء2-2من )

 %13 27 ( أبناء2أكثر من )

 %100 302 المجموع
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 ( توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير متوسط الدخل الشهري5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار متوسط الدخل الشهري

 %34 74 ( دينار211أقل من )

 %48 104 ( دينار1211-211من )

 %18 38 ( دينار1211أكثر من )

 %100 302 المجموع

 

 منهج الدراسة:

ات حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانالتحليلي وذلك وفق محاور الدراسة وطبيعتها،  اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي

 وإجراء التحليل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 

 أداة الدراسة: 

م تفي الجامعات الفلسااطينية واألردنية، من أكاديميين  اعتمادا على أدبيات البحث والدراسااات السااابقة واسااتشااارة الخبراء

 ( 2أبعاد كما في الجدول رقم ) من عينة الدراسة اشتملت على ثالثةلجمع البيانات  استبانةبناء 

 فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة (2جدول رقم )

 الفقرات عدد الفقرات األبعاد #

1 
المجال األول: استخدام اإلعالم المرئّي ومواقع 

 التواصل االجتماعي في متابعة أنشطة المدرسة.
12 11-12 

6 
ومواقع استخدام اإلعالم المرئّي المجال الثاني: 

 التواصل االجتماعي في متابعة األبناء.
12 12-11 

2 

معيقات استخدام اإلعالم المرئّي ومواقع  :الثالثالمجال 

التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة 

 واألسرة.

12 16-12 

 

 صدق األداة:

حيتها بصال واوأوصالتربويين والمشرفين الجامعيين  من األكاديميين تم عرض أداة الدراساة على مجموعة من المختصين

 النهائية.بعد جراء التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها 

 ثبات األداة

( 1121للتحقق من ثبات األداة اساتخدمت معادلة كرونباخ ألفا الساتخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة )

 ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة. وهي نسبة
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 المعالجة اإلحصائية:

(، وقد SPSSبعاد جمع البيااناات تم إدخاال بياناتها للحاسااااااب لتعالج بواسااااااطة البرنامج اإلحصااااااائي للعلوم االجتماعية )

 One wayاألحادي )(، واختبار تحليل التباين (t-Testاساااااتخدمت النساااااب المئوية والمتوساااااطات الحساااااابية الموزونة، واختبار

anova.ومعادلة كرونباخ الفا ،) 

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

ما دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة  أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه:

 أولياء أمور الطلبة؟( من وجهة نظر COVID-19واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

من أجل اإلجابة عن هذا الساااؤال، اساااتخدمت المتوساااطات الحساااابية والنساااب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من 

 مجاالت االستبانة.

( درجات عن كل إجابة 2( درجاات عن كل إجابة )موافق بشاااااادة(، و)2وقاد أعطي للفقرات ذات المضاااااامون اإليجاابي )

عن كل إجابة )محايد(، ودرجتان عن كل إجابة )معارض(، ودرجة واحدة عن كل إجابة )معارض بشاادة(، ( درجات 2)موافق(، و)

 ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:

 ( ميزان النسب المئوية لالستجابات7جدول رقم )

 النسبة المئوية درجة االستجابات

 %21أقل من  منخفضة جدا

 %22-%21من  منخفضة

 %22- %21من  متوسطة

 %22- %21من  مرتفعة

 فما فوق %91من  مرتفعة جدا

 

 ( خالصة النتائج11( النتائج، ويبين الجدول )11، 2، 9وتبين الجداول )

 (المدرسةاستخدام اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في متابعة أنشطة ( النتائج المتعلقة بالمجال األول )0

 ، مرتبة تنازلياً وفقاً لمتوسط االستجابةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول (2جدول رقم )

بة
رت
ال

 

قم
لر
ا

 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

1 4 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

تساهم في التعرف إلى المشكالت التي تواجه  التواصل االجتماعي

 المدرسة.

 مرتفعة 79% 3.96
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6 2 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

التواصل االجتماعي يسمح لي أن أتلقي دعوات اجتماعات مجالس 

 أولياء األمور.

 مرتفعة 79% 3.94

2 5 

خالل اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل بين المدرسة واألسرة من 

التواصل االجتماعي يتح لي متابعة ما يستجد من معلومات عن 

 المدرسة.

 مرتفعة 78% 3.92

2 3 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

التواصل االجتماعي يساهم في التعرف على أوجه المساعدة التي 

 يمكن أن أقدمها للمدرسة.

 مرتفعة 78% 3.88

2 1 
التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

 التواصل االجتماعي يتيح لي متابعة أنشطة المدرسة التي تنشرها.
 مرتفعة 77% 3.84

 مرتفعة %78 3.91 الدرجة الكلية

 

 ( درجات2أقصى درجة للفقرة )*

المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة دور اإلعالم  ( أن9يتبين من الجدول رقم )

اسااااااتخاادام اإلعالم المرئّي ومواقع على مجااال  ( من وجهااة نظر أولياااء أمور الطلبااةCOVID-19خالل جااائحااة فيروس كورونااا )

(، %22-%21نسااابتها المئوية من )كانت مرتفعة على الفقرات كافة حيث كانت  التواصااال االجتماعي في متابعة أنشاااطة المدرساااة

 (.%29وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )

 (استخدام اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في متابعة األبناء( النتائج المتعلقة بالمجال الثاني )3

 

 ، مرتبة تنازلياً وفقاً لمتوسط االستجابةوالنسب المئوية للمجال الثاني( المتوسطات الحسابية 9جدول رقم )
بة
رت
ال

 

قم
لر
ا

 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

1 6 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

لى إالتواصل االجتماعي يعتبر بدالً مناسباً عن الحضور الماشرة 

 المدرسة.

 مرتفعة جدا 85% 4.26

6 7 
التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

 التواصل االجتماعي يسمح لي بمتابعة تحصيل األبناء.
 مرتفعة جدا 83% 4.16

2 8 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

تواصلي مع المعلمين الذين التواصل االجتماعي تسهل من 

 يدرسون أبنائي في المدرسة.

 مرتفعة جدا 83% 4.14
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2 10 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

التواصل االجتماعي يسهل على اإلدارة المدرسة تزويدي بجميع 

 المعلومات الالزمة عن سلوك وانضباط األبناء في المدرسة.

 مرتفعة جدا 82% 4.08

2 11 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

التواصل االجتماعي يسمح إلدارة المدرسة بالرد على 

االستفسارات والشكاوى والرسائل التي تتعلق بمتابعة أبنائي في 

 المدرسة.

 مرتفعة جدا 81% 4.06

2 9 

اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل 

التواصل االجتماعي يمكنني من التواصل من اإلدارة المدرسية 

 خارج ساعات العمل الرسمي.

 مرتفعة جدا 80% 4

 مرتفعة جدا %22 2102 الدرجة الكلية

 

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل ( أن 2يتبين من الجدول رقم )

اسااااااتخاادام اإلعالم المرئّي ومواقع على مجااال  ( من وجهااة نظر أولياااء أمور الطلبااةCOVID-19خالل جااائحااة فيروس كورونااا )

(، وكانت %91من ) أكثركانت مرتفعة جدا على الفقرات كافة حيث كانت نسااااابتها المئوية  التواصااااال االجتماعي في متابعة األبناء

 (.%91النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )

معيقات استخدام اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة ( النتائج المتعلقة بالمجال الثالث )2

 (واألسرة

 

 ، مرتبة تنازلياً وفقاً لمتوسط االستجابةالحسابية والنسب المئوية للمجال الثالث ( المتوسطات01جدول رقم )
بة
رت
ال

 

قم
لر
ا

 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

1 16 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

إلى الجهة التواصل االجتماعي من الصعوبة تقديم المعلومات 

 األخرى.

 مرتفعة جدا 83% 4.14

6 12 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

التواصل االجتماعي غير مناسبة لطبيعة الموضوع )مضمون أو 

 محتوى الرسالة(.

 مرتفعة جدا 82% 4.1

2 13 

 التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع

التواصل االجتماعي غير مناسبة لطبيعة الموضوع غير مالئمة 

 للوقت المتاح فيه.

 مرتفعة جدا 81% 4.04
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2 15 

التواصل بين المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع 

 التواصل االجتماعي تفتقر وسيلة التواصل إلى التخطيط المسبق.
 مرتفعة جدا 81% 4.04

2 14 
المدرسة واألسرة من خالل اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل بين 

 التواصل االجتماعي تحتاج إلى إجراءات رسمية الستخدامها.
 مرتفعة جدا 80% 4

 مرتفعة جدا %81 4.06 الدرجة الكلية

 

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

في تعزيز التواصاااااال بين المدرسااااااة دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصاااااال االجتماعي ( أن 11يتبين من الجدول رقم )

معيقات اسااااااتخدام اإلعالم على مجال  ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبةCOVID-19واألساااااارة خالل جاائحة فيروس كورونا )

كانت مرتفعة جدا على الفقرات كافة حيث كانت  المرئّي ومواقع التواصااال االجتماعي في تعزيز التواصااال بين المدرساااة واألسااارة

(، وكاانات النسااااااباة المئوياة لالسااااااتجااباة على الادرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النساااااابة المئوية %91من ) أكثرنساااااابتهاا المئوياة 

(91،69%.) 

 خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات: (2

 الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات ( المتوسطات00جدول رقم )

بة
رت
ال

 

قم
لر
ا

 

 المجال
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

1 2 
استخدام اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في متابعة 

 األبناء
 مرتفعة جدا 83% 4.14

6 3 
ومواقع التواصل االجتماعي معيقات استخدام اإلعالم المرئّي 

 في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة
 مرتفعة جدا 81% 4.06

2 1 
استخدام اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في متابعة 

 أنشطة المدرسة
 مرتفعة 78% 3.91

 مرتفعة جدا %20 2127 الدرجة الكلية

 

 ( درجات2أقصى درجة للفقرة )*

دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصاااااال االجتماعي في تعزيز التواصاااااال بين المدرسااااااة أن  (11رقم ) يتبين من الجدول

كانت مرتفعة جدا على المجال الثاني  ( من وجهاة نظر أولياء أمور الطلبةCOVID-19واألساااااارة خالل جاائحاة فيروس كوروناا )

( وكانت %29،12ى المجال األول حيث كانت نساااااابتها )( وكانت مرتفعة عل%91والثالث والرابع حيث كانت نساااااابتها أكثر من )

 (.%91النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )

هل هناك أثر لمتغيرات )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، عدد األبناء في  ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه:

المدرسة، متوسط الدخل الشهري( في دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة 

 ؟( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبةCOVID-19خالل جائحة فيروس كورونا )

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  الرابع عشراث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح
  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                      480  

ISSN: 2706-6495 

 نتائج فحصها.( 11(، )11وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة، والجداول ) 

( في دور اإلعالم المرئّي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ج فحص الفرضية األولى التي نصها: نتائ

( من وجهة نظر COVID-19ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 النوع االجتماعي.أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير 

 ( يبين النتائج 16( والجدول رقم )tاختبار ) استخداملفحص الفرضية تم 

 النوع االجتماعي( نتائج اختبار )ت( تبعاً لمتغير 03جدول رقم )

#
اد 
بع
ال
ا

ع  
و
لن
ا

ي
ع
ما
جت
ال
ا

 

دد
لع
ا

ط 
س
و
مت
ال

ي 
اب
س
ح
ال

ف 
را
ح
الن
ا

ي 
ار
عي
لم
ا

 

"
ة 
يم
ق

ت
"

 

ى 
و
ست
م

لة
ال
لد
ا

 

1 
المرئّي ومواقع التواصل استخدام اإلعالم 

 االجتماعي في متابعة أنشطة المدرسة

 52074. 3.8545 102 ذكر
-.648- .520 

 51244. 3.9500 114 انثى

6 
استخدام اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل 

 االجتماعي في متابعة األبناء

 24424. 4.0818 102 ذكر
.034 .973 

 42283. 4.0786 114 انثى

2 

معيقات استخدام اإلعالم المرئّي ومواقع 

التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين 

 المدرسة واألسرة

 32400. 4.0857 102 انثى

-.650- .519 
 37739. 4.1364 114 ذكر

 الدرجة الكلية
 37239. 102 102 انثى

-.2053- .682 
 52074. 114 114 ذكر

 

 (1112الداللة )دال إحصائيا عند مستوى *

الذي  التعزيزفي  (α≤0.05)( عادم وجود فروق ذات داللاة إحصااااااائياة عند مسااااااتوى الداللة 16يتبين من الجادول رقم )

تعزى لمتغير  على تحصااايل طلبة المدارس األسااااساااية في فلساااطين واألردن من وجهة نظر أولياء األموريساااتخدمه أولياء األمور 

( وبهذا تقبل 1112على الادرجاة الكلياة وعلى األبعااد كاافاة حياث كاان مسااااااتوى الداللة لقيم )ت( عليها اًكبر من ) النوع االجتمااعي

 الفرضية الصفرية. 

( في دور اإلعالم المرئّي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التي نصها: نتائج فحص الفرضية الثانية 

( من وجهة نظر COVID-19االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )ومواقع التواصل 

 .أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 ( يبين النتائج12( والجدول )ANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي )
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دور اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في  (02جدول رقم )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير COVID-19التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 المؤهل العلمي

 مصدر التباين األبعاد
مجموع مربعات 

 نحرافاال

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 المجال األول

 167. 3 500. بين المجموعات
.619 

 

.606 

 
 269. 46 12.396 داخل المجموعات

 49 12.897 المجموع 

 المجال الثاني

 045. 3 135. بين المجموعات
.348 

 

.791 

 
 129. 46 5.945 داخل المجموعات

 49 6.080 المجموع 

 المجال الثالث

 002. 3 007. بين المجموعات

.082 
.030 

 

.993 

 
 46 3.788 داخل المجموعات

  49 3.795 المجموع

 الدرجة الكلية

 051. 3 154. بين المجموعات

.109 
.469 

 

.705 

 
 46 5.031 داخل المجموعات

  49 5.185 المجموع

دور اإلعالم المرئّي في  (α≤0.05) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة12رقم )يتبين من الجدول 

( من وجهة COVID-19ومواقع التواصااال االجتماعي في تعزيز التواصااال بين المدرساااة واألسااارة خالل جائحة فيروس كورونا )

كاافاة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسااااااتوى الداللة لقيم )ف(  على األبعااد نظر أوليااء أمور الطلباة تعزى لمتغير المؤهال العلمي

 ( وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.1112عليها اًكبر من )

( في دور اإلعالم المرئّي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها: 

( من وجهة نظر COVID-19تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )ومواقع التواصل االجتماعي في 

 .أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير العمر

ومن أجل فحص الفرضاااية تم اساااتخراج المتوساااطات الحساااابية تبعا لمتغير العمر ومن ثم اساااتخدم تحليل التباين األحادي 

(One-Way ANOVA للتعرف على داللة )دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصاال االجتماعي في تعزيز التواصاال  الفروق في د

( من وجهاة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير العمر، COVID-19بين المادرسااااااة واألساااااارة خالل جاائحاة فيروس كوروناا )

 ( تبين ذلك:12( و)12والجداول )
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المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة  (: المتوسطات الحسابية لدور اإلعالم14جدول )

 ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير العمر.COVID-19خالل جائحة فيروس كورونا )

 المتوسط الحسابي التكرار العمر

 6122 76 ( سنة21أقل من )

 6192 88 ( سنة22-21من )

 6192 21 ( سنة22-22من )

 6121 31 ( سنة22أكثر من )

( وجود فروق بين المتوساطات الحساابية، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت 12يتضاح من خالل الجدول )

 ( يوضح ذلك:12(، والجدول )One-Way ANOVAلمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في لدور اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل (: نتائج 05جدول )

 ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير العمرCOVID-19بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 قيمة )ف( المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى 

 الداللة

 0.28 3 0.86 بين المجموعات

 0.34 616 108.4 داخل المجموعات 0.24 0.84

  305 109.2 المجموع

 (α≤0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

لى بلغت ع العمر قد( أن قيمة مسااتوى الداللة المحسااوب من العينة على الدرجة الكلية تبعا لمتغير 12يتضااح من الجدول )

 وهذه القيمة أكبر من قيمة مسااااتوى الداللة المحددة للدراسااااة أي أننا نقبل الفرضااااية الصاااافرية على الدرجة الكلية. (0.24التوالي )

دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصااااال االجتماعي في ويعني ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية على مساااااتوى الداللة في 

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى COVID-19واصااااال بين المدرساااااة واألسااااارة خالل جائحة فيروس كورونا )تعزيز الت

 (6119مارك وكاثي( وتعارضت مع دراسة ساري )ودراسة )(، 6112، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة )العويضي،لمتغير العمر

( في دور اإلعالم المرئّي α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذاتنتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها: 

( من وجهة نظر COVID-19ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير عدد األبناء في المدرسة

اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية تبعا لمتغير عدد األبناء في المدرسااة ومن ثم اسااتخدم تحليل ومن أجل فحص الفرضااية تم 

( للتعرف على داللة الفروق في دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصاااااال االجتماعي في One-Way ANOVAالتبااين األحاادي )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى COVID-19تعزيز التواصااااال بين المدرساااااة واألسااااارة خالل جائحة فيروس كورونا )

 ( تبين ذلك:12( و)12لمتغير عدد األبناء في المدرسة والجداول )
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(: المتوسطات الحسابية لدور اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة 02جدول )

 وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير عدد األبناء في المدرسة( من COVID-19خالل جائحة فيروس كورونا )

 المتوسط الحسابي التكرار عدد األبناء في المدرسة

 6122 33 ولد واحد فقط

 6199 68 ( أبناء2-6من )

 6192 88 ( أبناء2-2من )

 6192 27 ( أبناء2أكثر من )

الحسااابية، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصاالت ( وجود فروق بين المتوسااطات 12يتضااح من خالل الجدول)

 ( يوضح ذلك:12( والجدول )One-Way ANOVAلمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

اصل في تعزيز التو (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في لدور اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي07جدول )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير عدد األبناء COVID-19بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 في المدرسة

 قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى 

 الداللة

 0.23 1.23 0.42 3 1.2 بين المجموعات

 0.34 616 108 داخل المجموعات

  305 109.2 المجموع

 (α≤0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( أن قيمة مسااااااتوى الداللة المحسااااااوب من العينة على جميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية تبعا 12يتضااااااح من الجدول )

( وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة 11269،11129،11622،11622)قد بلغت على التوالي  عدد األبناء في المدرسة لمتغير 

( أي أننا نقبل الفرضية الصفرية على هذه المجاالت، وعلى الدرجة الكلية، ويعني ذلك عدم وجود فروق ≥1112المحدد للدراسة )

تواصال االجتماعي في تعزيز التواصل بين دور اإلعالم المرئّي ومواقع ال( في ≤0,05ذات داللة إحصاائية على مساتوى الداللة )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير عدد األبناء في COVID-19المدرسااااة واألساااارة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .(6111( واختلفت مع دراسة )بوروم( )6111وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عوض) ،المدرسة

( في دور اإلعالم α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج فحص الفرضية الخامسة التي نصها: 

( من COVID-19المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 .ر متوسط الدخل الشهريوجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغي

ومن أجل فحص الفرضااية تم اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية تبعا لمتغير متوسااط الدخل الشااهري ومن ثم اسااتخدم تحليل 

( للتعرف على داللة الفروق في دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصاااااال االجتماعي في One-Way ANOVAالتبااين األحاادي )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى COVID-19واألسااااارة خالل جائحة فيروس كورونا )تعزيز التواصااااال بين المدرساااااة 

 ( تبين ذلك:12( و)19لمتغير متوسط الدخل الشهري والجداول )
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(: المتوسطات الحسابية لدور اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة 12جدول )

 ( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير متوسط الدخل الشهريCOVID-19جائحة فيروس كورونا )خالل 

 المتوسط الحسابي التكرار متوسط الدخل الشهري

 6192 74 ( دينار211أقل من )

 6122 104 ( دينار1211-211من )

 2116 38 ( دينار1211أكثر من )

فروق بين المتوسااطات الحسااابية، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصاالت ( وجود 19يتضااح من خالل الجدول)

 ( يوضح ذلك:12( والجدول )One-Way ANOVAلمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل  (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور اإلعالم المرئي  ومواقع09جدول )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير متوسط COVID-19بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 الدخل الشهري

 قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى 

 الداللة

 0.03 2.84 0.95 3 2.88 بين المجموعات

 0.33 616 106.4 داخل المجموعات

  305 109.2 المجموع

 (α≤0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( أن قيمة مستوى الداللة المحسوب من العينة الدرجة الكلية لدور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل 12يتضح من الجدول )

( من وجهة نظر أولياء أمور COVID-19المدرساااة واألسااارة خالل جائحة فيروس كورونا )االجتماعي في تعزيز التواصااال بين 

( وهذه القيم أقل من قيمة مسااااتوى الداللة المحددة للدراسااااة  أي أننا 0.03الطلبة تعزى لمتغير متوسااااط الدخل الشااااهري، قد بلغت )

ساااااتوى الداللة في دور اإلعالم المرئّي ومواقع نرفض الفرضاااااية الصااااافرية، ويعني ذلك وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية على م

( من وجهة نظر أولياء COVID-19التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 أمور الطلبة تعزى لمتغير متوسط الدخل الشهري.

ق في دور اإلعالم المرئي  ومواقع التواصل االجتماعي في للمقارنات البعدية لداللة الفرو LSD( نتائج اختبار31جدول رقم )

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى COVID-19تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة فيروس كورونا )

 لمتغير متوسط الدخل الشهري )الدرجة الكلية(.

 ( دينار511أقل من ) المتوسط المقارنات
( 0511-511من )

 دينار

( 0511أكثر من )

 دينار

  *1119  6122 ( دينار211أقل من )

 *1119   6192 ( دينار1211-211من )

   *1162 2116 ( دينار1211أكثر من )
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دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصاااااال االجتماااعي في تعزيز ( وجود فروق في 614يتضااااااح من خالل نتااائج الجاادول ) 

( من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغير COVID-19خالل جائحة فيروس كورونا ) التواصاااال بين المدرسااااة واألساااارة

( 1211أكثر من )وبين  (1211-211من )لصاااالح  ( دينار211أقل من )و ( دينار1211-211من ) بينمتوساااط الدخل الشاااهري 

من لصاااااالح  ( دينار1211أكثر من ) ار( دين1211-211وبين من )، ( دينار211أقل من )لصاااااالح  ( دينار211أقل من )و دينار

 .(6116( وحداد)6112( واختلفت مع دراسة ساري)6111، اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )كيث( )(211-1211)

 التوصيات:

 ان بعدة توصايات بناء على النتائج التي تم التوصلرف على محاورها، فقط أوصات الباحثبعد مناقشاة نتائج الدراساة والتع

 إليها:

تفعيل دور اإلعالم المرئّي ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة خالل جائحة  ضرورة -

 ( لالرتقاء بالعالقة بينهما.COVID-19فيروس كورونا )

 ضرورة مشاركة أولياء األمور في المناسبات التي تعقدها المدرسة. -

 .ـص العمليـات التعليمية والتحديات التي تواجههبالمستجدات التي تخ المرئيضرورة اطالع اإلعالم  -

أهمية إشراك الطالب والمعلمين في األعمال الخيرية والتطوعية بهـدف زيـادة درجـة التواصل بين المدرسة واألسرة، ومن  -

 ثم دعم روح التفاعل والتعاون.

 المراجع والمصادر:

 المراجع العربية:

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العمالية ودورها في التنمية السياسية في فلسطينالنقابات (. 6111أبو دالل، حسام ) -

 األزهر، غزة، فلسطين.

دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة (. 6116أبو زيد، طاهر) -

 زة، فلسطين.. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة األزهر. غالسياسية

 ، مكتبة المتنبّّي، الدّمام.نظم التعليم اإللكتروني  وأدواته(. 6112إطميزي، جميل ) -

"، ترجمة: عال أحمد إصالح، القاهرة، فهم اإلعالم البديل(. "6112أولجا جوديس بيلي، بيلي كاميرتس، نيكوكاربنتيير) -

 مجموعة النيل العربية.

. مجلة العلوم لعالقات األسرية في مجال الدور والسلطة داخل األسرة الجزائريةحول ا(. ت6116بن بعطوش، عبد الحكيم ) -

 ، جامعة باتنة الجزائر.92_22اإلنسانية العدد التاسع،

. جامعة المقاهي االلكترونية ودورها في التحول الثقافي في مدينة إربـد: دراسة انثروبولوجية(. 6116حـداد، جيهان) -

 ر منشورة.اليرموك، رسالة ماجستير غي

 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.علم االجتماع التربوي  (. 6112الحسن، حسان محّمد ) -

 ،دور األسرة الموصلية في الحد من جرائم التقنية الحديثة، دراسة ميدانية في مدينة الموصل(. 6116داود، سفانه أحمد ) -

 األساسية/ جامعة الموصل.     دراسة علمية غير منشورة، قسم التربية الخاصة، كلية التربية

 6+1، العدد 62"، مجلة جامعة دمشق، مجلدتأثير االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية(. "6119ساري، حلمي ) -

،622-221. 
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، بحث مقدم ضمن الطفل العراقي بين إشكالية التنشئة االجتماعية والتغيير االجتماعي(. 6112سلمان، محمود محمد) - 

 الموسم الثقافي األول لمركز أبحاث الطفولة واألمومة، مطبعة القيس، بغداد.  محاضرات

المشكالت الناجمة من كثرة استخدام األطفال والشباب لشبكة التواصل االجتماعي وبعض الحلول (. 6116شعالن، محمد) -

 .222-262(، 22)6. مجلة جامعة طنطا، العدد المقترحة لحلها

"، البوابة العربية لعلوم اإلعالم الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة" (.6111صادق، عباس مصطفى ) -

 اإلعالم واالتصال.

، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، االتصال والتواصل األسري قديما وحديثا(. 6112عبد الحميد، معوش ومحمد، برو ) -

 ول: االتصال وجودة الحياة في األسرة.جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الملتقى الوطني الثاني ح

العضوية في مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في تحسين الوعي السياسي لدى طلبة جامعة النجاح (. 6111العلمي، لينا ) -

 . كلية االقتصاد والعلوم، جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطين.الوطنية

ة االنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم دور استخدام شبك(. 6112العوض، وليد بن محمد ) -

 ، رسالة ماجستير، العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.األمنية

السعودية في محافظة  عدد األبناء في المدرسةأثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية بين (."6112العويضي، إلهام ) -

 ". كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية. جدة، السعودية.جدة

الرهانات االبستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي/ نحو أفاق جديدة لبحوث اإلعالم (. 6116العياصي، نصر الدين ) -

 ، جامعة دمشق سوريا.21-22. مجلة العلوم اإلنسانية العدد الثامن،واالتصال في المنطقة العربية

، العدد الحادي والعشرين، ص دور وسائل اإلعالم في العملي ة التعليمي ة، مجل ة المعل م(. 6112قّروش، عبد القادر بن يونس ) -

(2-11.) 

 تصور مقترح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية ومدى إدراك األخصائيين(. 6112كانوح، هنادي ) -

 ، كلية التنمية االجتماعية واالسرية، جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم، فلسطين.االجتماعيين ألهميته في مدينة طولكرم

". قسم العلوم اإلنسانية، جامعة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرها في العالقات االجتماعية(. "6111نومار، مريم ) -

 الحاج لخضر. باتنة، الجزائر.

كلية التنمية االجتماعية  أثر استخدام الفيس بوك على تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم،(. 6111واوي، ليث ) -

 واألسرية جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم، فلسطين.

 المراجع األجنبية:

- Aren, Karbiniski. (2010) Facebook and the technology revolution, N, Y Spectrum Publications. 

- Isbulan, Onur. (2011)"opinions of university Graduates about social networks according to their 

personal characteristics". To jet: the Turkish online Journal of Educational Technology, 

volume10, issue. 

-  Keith, N and et al.(2011),"social networking sites and our lives", Pew Research Center’s 

Internet & American Life Project. 
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 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تطور فيودورها  اإللكترونيةالمعلومات إدارة نظم 

 0202وفقًا لرؤية المملكة 

 (ميدانيةدراسة )

Electronic information management systems in the development of the Saudi Commission 

for Health Specialties in accordance with the Kingdom's Vision 2030 

 () دويسآل  محمدهللا بشرى عبد اعداد الباحثة/ 

 المملكة العربية السعودية–الرياض -كلية اآلداب جامعة الملك سعود –محاضر بقسم علم المعلومات 

  bushra.alduwais@gmail.com mail:E 

 0505551928ت/ 

 

 مستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى: التعرف على معالم اإلدارة اإللكترونية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومدى تأثر دورة عمل 

 الخصوص.الوثائق المتداولة المنتجة في الهيئة على وجه 

هذه الدراسة في أهمية التعرف علىى رىرو ويليىات اإلدارة اإللكترونيىة فىي أهىد الهيئىات العلميىة المتخصصىة فىي  مشكلةوتكمن 

 المجال الصحي في المملكة العربية السعودية، بما تقدمه من خدمات بالغة األهمية في المجال الطبي والصحي في المملكة.

تحليىىل الوضىىق القىىائم والكشىى  عىىن رىىرو ويليىىات اإلدارة اإللكترونيىىة بالهيئىىة للتعىىرف علىىى أهىىم وقىىد قامىىه هىىذه الدراسىىة علىىى 

المتطلبىىات المسىىتخدمة فىىي نعىىاب العمىىل بالهيئىىة، والتىىي تنىىته عىىن أداة نشىىاراتها المختلصىىة فىىي خدمىىة المجىىال الصىىحي والطبىىي 

 والممارسين في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية.

 

صىحي المجال الطبي والهيئة التخصصات الصحية، اإلدارة اإللكترونية، نعم إدارة المعلومات اإللكترونية، تاحية: الكلمات المف

 تطبيقات المعامالت اإللكترونية.في المملكة العربية السعودية، إدارة المعلومات اإللكترونية، 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:bushra.alduwais@gmail.com


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         488  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 

Electronic information management systems in the development of the Saudi Commission 

for Health Specialties in accordance with the Kingdom's Vision 2030 

 

 

Abstract: 

This study aims to identify the features of electronic management in the Saudi Commission for 

Health Specialties and the extent of the work cycle of the documents produced in the authority in 

particular. 

The problem of this study lies in the importance of identifying the methods and mechanisms of 

electronic management in one of the specialized scientific bodies in the health field in the 

Kingdom of Saudi Arabia, with the services it provides are extremely important in the medical 

and health field in the Kingdom. 

This study has analyzed the status quo and revealed the electronic management methods and 

mechanisms of the authority to identify the most important requirements used in the Authority's 

work system, which results from the performance of its various activities in the service of the 

health and medical field and practitioners in this field in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Keywords: Health Specializations Authortity, Electronic management Systems, The medical and 

health field in the Kingdom of Saudi Arabia, Electronic Information Management, Electronic 

transaction applications. 
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 أوالً: اإلطار العام للدراسة:

 مقدمة:

هعى القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية باهتماب كبير بشكل مستمر ومتتابق مىن وةة أمرنىا سىعيان مىنهم لتحقيىق األمىن 

، "مسيرة رويلة من النمو والتوسق بالخدمات الصىحية أرلقهىا الملىك الم سىم المغصىور لىه بى    الصحي لكل فرد في هذا الورن

"مديريةةة ب نشىىاة  ب5291أصىىدر أمىىره السىىامي عىىاب  عنىىدما-ثىىراهريىىهللا هللا  –رهمن يل سىىعود هللا الملىىك عبىىد العبيىىب بىىن عبىىد الىى

 .(5)الصحة واإلسعاف"

ارتسىمه مالمىع عهىد جديىد مىن الرعايىة الصىحية مىن خىالل ر يىة  –هصعىة هللا –عهىد الملىك سىلما  بىن عبىدالعبيب ومنذ بدايىة 

اةرتقاة بالخدمات الصحية، وكا  أول مبدأ تسعى المملكة لتحقيقىه  ، هيث ُ كر في البُعد األول من الر ية التي تنص على9202

هيث  كىر فيىه "اةرتقىاة بالرعايىة الصىحية إلىى تحقيىق مجتمىق هيىو  مىن  -في الخطط المستقبلية نعران ألهمية القطاع الصحي 

فعىاةن ، وتعبيىب الصىحة العامىة خالل التحول الىورني الىذ  يسىعى إلىى إعىادة هيكلىة للقطىاع الصىحي ليغىدو نعامىان هيىان  ىامالن و

والوقاية من األمراض عبر تطبيق الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من األمراض قبىل وقوعهىا، وتعبيىب وعىي المجتمىق 

الصحي، وكذلك من خالل تحسين الوصول إلىى الخىدمات الصىحية عبىر التغطيىة األمثىل والتوجيىق الجغرافىي العىادل واأل ىمل، 

تقىديم الخىىدمات الصىىحية اإللكترونيىة، والحلىىول الرقميىة لالرتقىىاة بجىىودة الخىدمات الصىىحية، والتركيىب علىىى رضىىا  والتوسىق فىىي

 .(9)المستصيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية المبنية على البراهين

/ 9/ 6( وتىاري 9بموجىهللا المرسىوب الملكىي رقىم )ب/ السةعودية للتخصصةات الصةحية ( )الهيئةةعلى نعىاب  الموافقةوقد صدرت 

هـ كهيئة علمية  ات  خصية اعتبارية مقرها الرئيم بمدينة الرياض، وأجاج النعاب لها أ  تنشئ لهىا فروعىان فىي مختلى  5150

 51أكثىر مىن منارق المملكة مق اإلجاجة لها في الوقه نصسة إنشاة فىروع تابعىة لهىا فىي مختلى  المملكىة والتىي بلغىه هتىى اآل  

ا بأنحاة المملكة  .(0)فرعن

وقد هددت المادة الثانية من نعاب الهيئة األهداف والمهىاب التىي أُنشىئه لتحقيقهىا، هيىث تهىدف إلىى تطىوير األداة المهنىي، وتنميىة 

 وإثراة الصكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلصة. المهارات،وتشجيق 

ا لتعدد المهاب واةختصاصات للهيئة السىعودية التخصصىات  فقىد اسىتدعى األمىر أ  تقىوب الهيئىة منىذ وقىه مبكىر  الصىحية،ونعرن

لىىذا عملىىه الهيئىىة علىىى إعىىداد تجهيىىبات  ،باإلعىىداد للبنيىىة التحتيىىة اإللكترونيىىة، و لىىك لتنصيىىذ هىىذه المهىىاب المنورىىة بهىىا إلكترونينىىا

 ب.5229هـ/ 5150في منذ إنشائها عاب  ومتطلبات اإلدارة اإللكترونية

 مشكلة الدراسة وأهميتها:

الهيئىات العلميىة المتخصصىة فىي  ويليىات اإلدارة اإللكترونيىة فىي أهىدهذه الدراسة فىي أهميىة التعىرف علىى رىرو  مشكلةتكمن 

 المجال الصحي في المملكة العربية السعودية، بما تقدمه من خدمات بالغة األهمية في المجال الطبي والصحي في المملكة.

هذه الدراسة على تحليل الوضق القائم والكش  عن ررو ويليات اإلدارة اإللكترونية بالهيئة للتعرف على أهم المتطلبىات وقامه 

مستخدمة في نعاب العمل بالهيئة، والتي تنته عن أداة نشاراتها المختلصة في خدمة المجال الصحي والطبي والممارسين في هذا ال

 المجال بالمملكة العربية السعودية.
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ة العاملىة كما أنه ة توجد أية دراسة علمية سابقة تناوله اإلدارة اإللكترونية في مثىل هىذه النىوع مىن الهيئىات العلميىة المتخصصى

داخل المملكة العربية السعودية؛ وهو ما يعد سببنا ضرورينا في إجراة مثل هذه الدراسات التىي نتعىرف مىن خاللهىا علىى الطىرو 

 واألساليهللا التي تتعامل من خاللها مثل هذه الهيئات مق إدارة المعلومات إلكترونينا.

 الدراسة في النقاط التالية: وتتلخص أهمية

علىى دراسىة واقىق إدارة المعلومىات اإللكترونيىة فىي )الهيئىة  تقىوب-هىد علىم الباهثىة  على-علمية  اسةدرتعد هذه أول  -

هيث تقوب الباهثة بتحليل هالة المعامالت واألنعمة والقوانين واللوائع المسىتخدمة فىي إدارتهىا  (،السعودية للتخصصات الصحية

 تطويرها إ  تطلهللا األمر  لك.داخل الهيئة ومن ثم تقديم أهم اةقتراهات والتوصيات ل

 قلة الدراسات والرسائل المطروهة في مجال وثائق ومحصوظات الهيئات العلمية المتخصصة بالمملكة. -

المتخصصىىة فىىي مجىىال األر ىىصة اإللكترونيىىة التىىي تسىىتخدمها الهيئىىة  واألنعمىىة الحديثىىةالتعىىرف علىىى أهىىم البىىرامه  -

 السعودية للتخصصات الصحية في مجاةت عملها المتخصص.

 أهداف الدراسة:

فةي الهيئةة السةعودية  واإلدارة اإللكترونيةة للمعلومةات الصةحية تهدف هذه الدراسةة إلة : التعةرف علة  معةالم التحةول الر مةي

 القطاعةةات واإلداراتفةةي فةةي أداا اشنشةةطة باسةةتخدام التطبيقةةات اإللكترونيةةة  عمةة التةةر ر دورة ومةةدى  ،للتخصصةةات الصةةحية

 ، وتتلخص هذه اشهداف في:بالهيئة

 الممارسين(.) التعرف على التطبيقات المتخصصة وإمكانياتها التي تستخدمها الهيئة لخدمة المستصيدين .5

 واةتصاةت اإلدارية المستخدمة بالهيئة.التعرف على تطبيقات التعامالت اإللكترونية  .9

 تقديم عدد من التوصيات والمقترهات التي تحسن من أداة العمل اإللكتروني في الهيئة. .0

 أسئلة الدراسة:

 ما التطبيقات المستخدمة بالهيئة وإمكانياتها البرمجية التي وفرتها الهيئة لخدمة المستصيدين؟ .5

 التعامالت اإللكترونية اإلدارية والمالية والقانونية بالهيئة؟ما التطبيقات المستخدمة إلدارة  .9

 ما التوصيات والمقترهات القابلة للتنصيذ لتحسين األداة اإللكتروني في الهيئة؟ .0

 حدود الدراسة:

الناتجىىة عىىن  ، واألنشىىطة الصىىحيةتناولىىه هىىذه الدراسىىة المقترهىىة واقىىق اإلدارة اإللكترونيىىة للمعىىامالت الحةةدود الموعةةوعية:

 نشارات وأعمال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 اقتصرت هذه الدراسة على مقر )الهيئة السعودية للتخصصات الصحية( بالرياض.   الحدود المكانية:

 .ب 9292/ هـ  5115الدراسة خالل عاب تم إجراة  الحدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

  اإلدارة اإللكترونيةElectronic management 

هىىو مصهىىوب واسىىق  ىىامل تتسىىق تطبيقاتىىه لتشىىمل العديىىد مىىن المجىىاةت وة تقتصىىر علىىى دفىىق الصىىواتير  اإللكترونيىىةمصهىىوب اإلدارة 

لمتصىىل بشىىبكة ومتابعىىة المعىىامالت، وإنمىىا تتضىىمن بىىداخلها كىىل مىىا هىىو إدار ، وتسىىتطيق تنصيىىذها مىىن خىىالل الحاسىىهللا اآللىىي ا

 .(4) تلك( بدو  الحاجة للتواجد  خصينا في هذه الدائرة أو اإلنترنه) المعلومات العالمية
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 :الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

هـ 5150/ 9/ 6( وتاري 9بموجهللا المرسوب الملكي رقم )ب/ الصحية(السعودية للتخصصات  )الهيئةصدرت الموافقة على نعاب 

كهيئة علمية  ات  خصية اعتبارية مقرها الرئيم بمدينة الريىاض، وأجىاج النعىاب لهىا أ  تنشىئ لهىا فروعىان فىي مختلى  منىارق 

ىا  51أكثىر مىن إنشىاة فىروع تابعىة لهىا فىي مختلى  المملكىة والتىي بلغىه هتىى اآل   نصسىهالمملكة مق اإلجاجة لها في الوقه  فرعن

 .(1) المملكةبأنحاة 

 منهج الدراسة:

 ، وهما اللذا  يمكن توضيحهما فيما يلي:اشول نظري، والثاني تطبيقيالدراسة على دراسة جانبين  هذه اعتمدت

وهىىو اإلرىىار الصكىىر  لبنىىاة الدراسىىة، ويىىتم تكوينىىه عىىن رريىىق قىىراةة وتحليىىل وعىىرض اإلنتىىا  الصكىىر   أوالً: الجانةةا النظةةري:

سىواة كانىه رسىائل أكاديميىة، أو كتىهللا، أو دراسىات وبحىوق، أو مقىاةت، أو منشىورات  واإللكترونىيالمنشور بالشكل التقليىد  

 بية.صادرة عن الهيئات والمنعمات المشابهة باللغتين العربية واإلنجلي

في فحص ووص   الميداني في هذا الجانهللا التطبيقي على تطبيق المنهه الوصصي الباهثةاعتمدت حيث   انياً: الجانا التطبيقي:

، و لىك لمناسىبة هىذا المىنهه لتحقيىق أهىداف وتقويم هالة اإلدارة اإللكترونيىة وتطبيقاتهىا بالهيئىة السىعودية للتخصصىات الصىحية

 الدراسة.

 أدوات الدراسة:

 التي اعتمدت عليها الباهثة في: الدراسة تمثله أدوات

 المقابالت الشخصية المقننة:

بالهيئىة بىالمقر  ، مىق عىدد كبيىر مىن المىوظصين(6) البحثاعتمدت الباهثة على المقابالت الشخصية المقننة كأداة رئيسة من أدوات 

 الرئيم والصروع.

 المالحظة:

الهيئىة فىي مععىم اإلدارات واألقسىاب  مىوظصياعتمدت الباهثة على المالهعة الشخصية أثنىاة إجراةهىا للمقىابالت الشخصىية مىق 

كانىه الباهثىة تقىوب بتىدوين بعىال المالهعىات أثنىاة وجودهىا بالمكاتىهللا فالمختلصة، سواة في المقىر الىرئيم أو الصىروع المختلصىة، 

 .اإلدارية

 االستبانة:

استمارة استبانة وجهتها للمسى ولين والمىوظصين العىاملين بقطىاع المعلومىات، والوهىدات اإلداريىة المختلصىة بمقىر  صممه الباهثة

 .لالجمة عن الوثائق اإلدارية والصنية داخل وخار  الهيئة الهيئة وفروعها للحصول على المعلومات

 لالجمة لتحقيق أهداف الدراسة، وبيانها كالتالي:( محاور رئيسة تغطي جميق المعلومات ا0وقد تكونه هذه اةستبانة من )

 المحور األول: البيانات األولية ألفراد العينة. -

 المحور الثاني: البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها. -

 .نية واةتصاةت اإلدارية بالهيئةالمحور الثالث: تطبيقات التعامالت اإللكترو -
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 مجتمع وعينة الدراسة:

الدراسة مىن جميىق المسى ولين والمىوظصين العىاملين بقطىاع المعلومىات، والوهىدات اإلداريىة المختلصىة بمقىر الهيئىة يتكو  مجتمق 

(، وتوجيىىق اةسىىتبانة علىىيهم بهىىدف 512السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية، هيىىث تىىم أخىىذ عينىىة عشىىوائية بسىىيطة مىىنهم بحجىىم )

( استبانة صالحة للتحليىل، 512ية داخل وخار  الهيئة، تم استرداد )الحصول على المعلومات الالجمة عن الوثائق اإلدارية والصن

 وترى الباهثة أ  هذا العدد كاٍف لتحقيق أهداف الدراسة. %2290أ  بنسبة استرداد 

أسلوب الصىدو العىاهر  بهىدف التأكىد مىن مىدى صىالهية اةسىتبانة ومىدى  استخدابتم صدق أداة الدراسة )صدق المحكمين(: 

 Cronbach's كرونبىا -ألصىاهيىث تىم اسىتخداب معامىل   بةات أداة الدراسةة:، كمىا اسىتخدمه الباهثىة اض البحثمالةمتها ألغر

Alpha (  ممىا يىدل علىى أ  أداة الدراسىة تتمتىق بثبىات 29291لقياس الثبات في البيانات، وبينه النتائه أ  معامل ألصا كرونبا )

 قبل أفراد العينة.مرتصق، وبالتالي صحة البيانات التي تم جمعها من 

 الدراسات السابقة:

هىد علىم الباهثىة،  علىى –أل  دراسة أكاديمية من قبل للتخصصات الصحية(  في )الهيئة السعودية اإللكترونيةلم تخضق اإلدارة 

 ولكن توجد بعال الدراسات األكاديمية التي تناوله اإلدارة اإللكترونية في م سسات مختلصة منها بالعالم، ومنها:

دراسةة حالةة  :. بعنةوا:: "اإلدارة اإللكترونيةة كدعامةة لعصةرنة البلديةةم(0202. )وكمةال العقريةا بةومعزة،بالقاسةم سةة درا

 .(7)ببلدية حجرة النص"

هدفه هذه الدراسة إلى تشخيص واقق اإلدارة اإللكترونية في البلدية ودورها في عصرنة هىذه األخيىرة مىن خىالل التعىرف علىى 

التحتية ودرجة تبنيها لتكنولوجيا المعلومات واةتصال في ممارساتها اإلدارية وتعامالتهىا مىق المىوارن وكىذا مدى جاهبية بنيتها 

إهالل التطبيقات الحديثة مكا  التعامالت التقليدية، وقد استخدمه الدراسة الوصصي التحليلي، واعتمىدت علىى عىدة أدوات بحثيىة 

 بالبلدية. سجالتوهي المالهعة، والمقابلة، وفحص الوثائق وال

( بعنةةوا:: "دور اإلدارة اإللكترونيةة فةي تحسةين اشداا الةةوايفي دراسةة حالةة علة  الواليةةات 0202دراسةة )ههةرة حمةزة(. )

هدفه هذه الدراسة لتوضيع أثىر اإلدارة اإللكترونيىة فىي تحسىين األداة الىوظيصي فىي ، حيث (8)المنتدبة أوالد هالل في الجزائر"

فىرد  12وقاب الباهث باستخداب اةستبانة كأداة رئيسية في جمق البيانات وتم تطبيقه على عينىة مكونىة مىن  الم سسة محل البحث،

مىىن المىىوظصين اةداريىىين بمختلىى  رتىىبهم بصىىصه عشىىوائية، وتىىم اسىىتخداب المىىنهه الوصىىصي بأسىىلوب التحليىىل اإلهصىىائي فىىي هىىذه 

 هللا دور كبير في تحسين األداة الوظيصي للم سسة.الدراسة، وخلصه الدراسة إلى أ  اإلدارة اإللكترونية تلع

، التةي (2)م( بعنوا:: " أمن الو ائق في البيئة اإللكترونيةة بةادارة السةج  المةدني بالسةودا:"0208ودراسة )أميرة صالح(. )

ى وسىائل تعبيىب هدفه إلى التعرف على اةستراتيجيات والوسائل التي انتهجتها اإلدارة المدروسة لتأمين الوثائق، والتعىرف على

تىم اسىتخداب مىنهه دراسىة وأمن الوثائق والتخطيط لمواجهة الكوارق، كما هدفه الى الوقوف على مهددات أمن نعم المعلومىات 

الحالىىة وتوظيىى  أداة المقابلىىة لتجميىىق البيانىىات، وتوصىىله الدراسىىة الىىى عىىدد مىىن النتىىائه أهمهىىا تىىوفير البنىىي التحتيىىة ألمىىن نعىىم 

 اليهللا وررو متعددة ألمن المعلومات.لسجل المدني واهتماب اإلدارة بتطبيق أسالمعلومات ب دارة ا

 أما الدراسات اشهنبية في موعوع اإلدارة اإللكترونية، فقد نشر منها:

الممكنةات لنمةو    علة  المبنيةة إللكترونيةة اإلدارة نظةم وا ةع م(. بعنوا:: " يةا 0202دراسة )فاع  عبد العلي خرميط(. )

 .(02)" اشوربي في النتائج ودورها المعلومات مؤسسات في  )EFQM) اشوربيالتميز 
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هدفه الدراسة إلى دراسة وتحليل واقق ارتبار وتأثير تطبيق المنهجيات/ الممكنات من عناصر التميىب اةوربىي فىي نعىم اإلدارة 

المنهه الوصصي لدراسىة الحالىة واسىتنبار مىا أوردتىه اإللكترونية  ومستوى ارتبارها وتأثيرها بالنتائه للنمو   نصسه، وتم اعتماد 

المصادر واستمارات جمق البيانات  ات العالقىة بنتىائه تحليىل الموقى  الحىالي، وكانىه أهىم التوصىيات التىي ررهتهىا الدراسىة: 

ى تصعيىل مبىادا القيىادة تعبيب مقومات القيادة الصاعلة وفق أسم التميب األوربي اعتمادان على نعم اإلدارة اإللكترونية والعمىل على

 .المشتركة للمهاب واإلنجاجات إلبراج الر يا والرسالة واألهداف للم سسة وبيا  الصئات المستهدفة وتحديد اةهتياجات

هىدفه هىذه الدراسىة ، و(55) المةوافين(( بعنةوا:: )تةر ير الحكومةة اإللكترونيةة علة  أداا 0202دراسة خا: & فيجي اشري )

من 591الحكومة اإللكترونية على أداة الموظصين، وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية يبلغ عددهم إلى التعرف على أثر 

موظصي الحكومة اإللكترونية في هكومىة كارنىا تاكىا، وخلصىه الدراسىة إلىى أنىه توجىد ثمىة عالقىة إيجابيىة بىين كىل مىن الصعاليىة 

 تطبيق الحكومة اإللكترونية. الشخصية والكصاةة الشخصية واإلبداع لدى الموظصين عند

  انيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 اختصاصات الهيئة:

ا مىن اةختصاصىات العامىة، واألهىداف المرجىو تحقيقهىا مىن خىالل     هدد النعاب األساس إلنشاة الهيئة فىي )مادتىه الثانيىة( عىددن

 :(59) يليبما اةختصاصات قد تحددت أهم وجودها في المملكة العربية السعودية، وكانه 

" وضق البرامه التخصصية المهنية وإقرارها واإل راف عليها، ووضىق البىرامه للتعلىيم المسىتمر فىي التخصصىات  .5

 الصحية، و لك في إرار السياسة العامة للتعليم".

 توصياتها"."تشكيل المجالم العلمية الصحية واللجا  الصرعية الالجمة ألداة عمل الهيئة واإل راف عليها وإقرار  .9

 "اةعتراف بالم سسات الصحية ألغراض التدريهللا والتخصص فيها بعد تقوميها". .0

أنها تسعى لتحقيق العديد من األهداف منىذ إنشىائها، والتىي ويتضع منها اةختصاصات التي هددها نعاب إنشاة الهيئة، هذه بعال 

مهىارات، وإثىراة الصكىر العلمىي، والتطبيىق العلمىي السىليم جاة على رأس هذه األهداف: "تطوير األداة المهني وتنمية وتشىجيق ال

 في مجال التخصصات الصحية المختلصة بالمملكة".

كا  من أولى مهاب الهيئة وأبرج أهدافها المتعلقة بوضق األسم والمعايير الصىحيحة لمباولىة المهىن الصىحية، وتصىني  هىاملي 

  العلمية وقدراتهم العملية. الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لم هالتهم

لذا قامه الهيئة بوضق معايير عدة روعي فيها الدقة والموضوعية في تقدير الخبرة العملية السابقة )التىدريهللا( والالهقىة )الخبىرة 

ثىق ( للحصول على الشهادات والتدريهللا المهني وتقويم قدرات هامليها مهنيان وتصنيصهم تبعان لىذلك ، ويجىهللا علىى الممىارس أ  يو

 :أ هذه األنشطة من  هادته هتى يتم اعتمادها لضما  خلوها من التبوير والتحري ، و

 .أتاهه الهيئة للمتدربين إمكانية الحصول على  هادة البورد السعود  المعادل لشهادة الدكتوراه 

  التسجيل والتصني  المهني.جميق الممارسين الصحيين في المملكة بألبمه الهيئة 

  الشهادات التىي يحصىل عليهىا الممىارس وخبراتىه والتحقىق منهىا، سىواة كانىه صىادرة داخىل المملكىة أو توثق الهيئة

 خارجها.

  .أنشأت الهيئة قاعدة بيانات محدثة لجميق الممارسين الصحيين في المملكة 

  (50) بالمملكةإعادة تشكيل مجلم إدارة الجمعيات العلمية الصحية. 
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  محاور التغيير في الخطة االستراتيجية للهيئة( 5شك  ر م )

  الخطة االستراتيجية للهيئة:

سعه الهيئة في تنصيذها، كا  من  والتي-السابق اإل ارة إليها  –من أجل تحقيق األهداف المحددة، واةختصاصات المختلصة و

الضرور  وضق خطة استراتيجية للتنصيذ لضما  أفضل الممارسات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للموارنين، 

والعناية بالممارسين للمهن الصحية في المملكة من خالل أعمال الهيئة واختصاصاتها، فكانه الخطة اةستراتيجية التي أقرها 

 .(04) ب9252اة الهيئة في عاب مجلم أمن

و د الحظت الباحثة أ: هذه المحاور التةي تناولتهةا أهةداف الخطةة االسةتراتيجية  ةد اشةتملت علة  عةدة محةاور تتعلةق بةاإلدارة 

الحديثة، وتقنية المعلومات، وتكوين  يادات متخصصة فيها، واالعتماد عل  البيانةات المسةتخدمة التةي يقةوم عليهةا المةوافين 

بالهيئة، وهو ما يشير إل  اهتمام الهيئةة ومجلةس أمنائهةا بهةذه الجوانةا المعلوماتيةة واإلداريةة التةي تعتبةر أساًسةا للنجاحةات 

 واإلنجازات في الممارسات الصحية والطبية المنشودة في المملكة، وهو ما ستركز عليه الفصول القادمة في هذه الدراسة.

 جية للهيئة توعيًحا لهذه المحاور وما تتضمنه، ومن  لك:ولذلك فقد تناولت الخطة االستراتي

 : الخاصىة لالختبىارات إلكترونىي وإدارة تقديم نعاب تطوير أ: محور " يادين في تقنية المعلومات"  د اشتم  عل 

 بصاعليىة، واةسىتخداب واستخدامه الثانية )ممارس بلم(، المرهلة نعاب "ممارس" إرالو خالل من متكاملة فعالة بالهيئة، وأتمتة

 كامل. المهنية وتطبيقه بشكل للشهادات "ألصا" لمشروع كامل اإللكتروني، تطوير التدريهللا والمتدربين إدارة لنعاب الصعال

 المهمىة، وإتاهىة مصىادر  والمعلومىات البيانىات البيانىات، فقىد تضىمن العمىل علىى: إتاهىة علىى أمىا محىور اةعتمىاد

 والمعلومىات المهمىة للجمهىور، وتحديىد البيانات بعال القرار"، وإتاهة ودعم األبحاق نشاة "إدارةالثرية من خالل إ المعلومات

 وخارجها. الهيئة داخل للمستصيدين من وإبداعية دقيقة بطريقة مصادرها، وتقديمها من جمعها ثم المهمة البيانات
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  عةن مةدى مةا وصةلت إليةه الهيئةة مةن وترى الباحثة أيًضا أ: هذين المحورين بشك  خاص يعبةرا: بشةك  أو بة خر

التفكير االستراتيجي المعتمد بشك  أسا  عل  البيانات وإتاحتها، وتقنية المعلومات وتطبيقاتها لخدمة هميةع المسةتفيدين مةن 

 نشاطات الهيئة.

 الهيك  اإلداري التنظيمي للهيئة:

 اشمانة العامة للهيئة ومجلس أمنائها:أوالً: 

ب، وبموجىهللا هىذا الهيكىل التنعيمىي 02/1/9251 األول بتىاري أقر مجلم األمناة بالهيئة الهيكل التنعيمي الجديد خالل اجتماعه 

 :(51) ()نائبا:ومعه  )اشمين العام(األهدق للهيئة فقد ترأس أعمال الهيئة 

  انيًا: المجالس التنفيذية بالهيئة:

 تنصيذيين تحدد اختصاصاتهما بما يلي:يضم الهيكل التنعيمي للهيئة مجلسين 

 المجلس التنفيذي للتعليم والتدريا:  .0

والقواعىىد التنصيذيىىة يىىرتبط هىىذا المجلىىم التنصيىىذ  بىىاألمين العىىاب للهيئىىة السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية، وهىىو يُعنىىى بىىالقرارات 

 إقىرارهىو المرتبطة باةعتماد والتدريهللا والتقييم بما يتوافق مق أنعمة الهيئة ولوائحها المعتمدة من مجلىم األُمنىاة، والهىدف منىه 

 .(06) والتدريهللا القواعد المنعمة للتعليم

 المجلس التنفيذي للممارسة المهنية: .0

يرتبط هذا المجلم مبا رة باألمين العاب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو يُعنىى ب صىدار وإقىرار القىرارات التنصيذيىة، 

 من مجلم األمناة.والقواعد التنصيذية المرتبطة بالتصني  والتسجيل بما يتوافق مق أنعمة الهيئة ولوائحها المعتمدة 

 المجلس التنفيذي للجمعيات الصحية: .0

األمين العاب مبا رة، وهو يُعنىى ب نشىاة ومتابعىة أعمىال الجمعيىات  –كسابقيه  – )المجلس التنفيذي للجمعيات الصحية(يتبق هذا 

ا برئاسة األمين العاب.52الصحية بالمملكة، ويتكو  من )  ( سبعة عشر عضون

 اإلدارات التنفيذية:

ومتطلبىات نشىارها الىذ   أكثر وفقنا ألعمالهاعلى إدارة تنصيذية واهدة، أو  التنصيذية(تمله كل رئاسة تنصيذية من هذه )الرئاسات ا 

 .(52)( الهيكل التنعيمي للهيئة 9تقدمه، كما يتضع من الشكل التالي رقم ) 

 :اإلدارات التنفيذية المتعلقة بموعوع الدراسة 

ا من اإلدارات التنصيذيىة  ات الصىلة بموضىوع الدراسىة، وجدت الباهثة من خالل  مراجعتها للهيكل التنعيمي للهيئة أ  هناك عددن

أو بتخصص علم المعلومات على وجه العموب، وهو ما دفق الباهثة للعمل على التنقيهللا عن اختصاصات هذه اإلدارات واألقسىاب 

قد كانه مسميات هىذه اإلدارات منىذ البدايىة أهىد أسىباب اختيىار موضىوع هىذه التنصيذية أينا كا  موقعها بالهيكل التنعيمي للهيئة، ف

ا أل  هذه اإلدارات واألقساب تقوب بمهاب عديدة تقق في تخصص علم المعلومات، وتعاله قضىايا الهيئىة مىن جوانىهللا  الدراسة؛ نعرن

قساب، وتوضيع و ر  عالقاتها بموضوع مختلصة، فكا  هذا الجبة من الدراسة في محاولة لتصهم اختصاصات هذه اإلدارات واأل

 الدراسة، وكذلك بتخصص علم المعلومات وما يدور في فلكه، وهو ما سوف تتناوله هذه الدراسة في الصصول القادمة.

 ومن هذه اإلدارات واش سام التنفيذية:

 :من  سمي: وهي تابعة لألمين العام مباشرة، والتي تشم  ك  اإلدارة التنفيذية لالبتكار والتقنية 

  .سم تقنية المعلومات  
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 .سم التعليم اإللكتروني  

 تقنيىة المعلومىاتلقد كانه تقنيىة المعلومىات أهىد أهىم محىاور الخطىة اةسىتراتيجية للهيئىة، فقىد سىعه لتعبيىب قىدراتها فىي مجىال 

باعتبارها أهد محاور التغيير، فقامه بتعبيب األتمتة في قطاعات وإدارات الهيئىة المختلصىة، فصعلىه )نعىاب ممىارس(، ثىم رورتىه 

بلم(، ثىم أنشىأت نعىاب )ألصىا( للشىهادات المهنيىة والتطبيقيىة، هىذا باإلضىافة إلىى تعبيىب قىدراتها فىي النهىوض  )ممارسإلى نعاب 

 .(51) إلكترونيناالتقييم والمحاكاة، وتطوير النعم اإللكترونية للتقدب لالختبارات وإدارتها كاملة بالتعليم الطبي اإللكتروني، و

أما التعليم اإللكتروني ف نه يعتمد علىى إتاهىة بىرامه التعــىـليم اإللكترونىي الصـىـحية المتخصصىة التىي تتىا  عىن بُعىد مىن خىالل 

هيىث تتىا  مىن خىالل عىدد مىن البىرامه الدراسىية التىي تتىا  للممارسىين لرفىىق  (،الىبالك بىورد (L M Sنعـــــىـاب إدارة الىتعلم 

" وضىق  ، مق مراعاة ما جاة في )المادة الثانية( من نعاب تأسيم الهيئة مىن(52) المهنيةكصاةاتهم العلمية في تخصصاتهم الصحية 

 .(92)مة للتعليم"التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، و لك في إرار السياسة العا برامه

ويأتي هذا التطور في إتاهة برامه التعلىيم اإللكترونىي والتعلىيم عىن بعىد مىن خىالل اسىتراتيجية الهيئىة فىي تطىوير التعلىيم الطبىي 

ب، وهىو مىا تىم تعديلىه فىي عىاب 5226المهني للممارسين بالمملكة، هيث أقرت قواعد " التعليم الطبي المستمر" وةئحته منذ عاب 

تضمن هذا اةتجاه فىي التعلىيم الطبىي المسىتمر العديىد مىن الصاعليىات مثىل المى تمرات، والنىدوات، والمحاضىرات،  ب، وقد9222

 . (95) المختلصةوالدورات في مجاةت الطهللا 

 :(99) ومنهافي عدد من المهاب المكلصة بها مركبينا على مستوى الهيئة ككل،  )إدارة التقنية واالبتكار(وتتلخص مهاب 

  اإلدارة بتصميم جميق البرمجيات الالجمة للهيئة.تقوب 

  جميق المشىكالت التقنيىة التىي تواجىه العىاملين فىي اإلدارات المختلصىة  بحل-من خالل قسم الدعم الصني  –تقوب اإلدارة

 سواة ما يتعلق منها باألجهبة، أو البرمجيات المستخدمة، أو الشبكات.

 تواجه الممارسين أو المتدربين أو األعضاة أثناة اسىتخدامهم للبرمجيىات، أو  تقوب اإلدارة بحل المشكالت التقنية التي

 لموقق الهيئة على اإلنترنه.

 .أتمتة جميق اإلجراةات والعمليات اإلدارية مما يحتاجه العمل اإلدار  والمالي والمتخصص بالهيئة 

  إعدادها داخل الهيئة. تستخدمها الهيئة، وخاصة تلك التي تم البرمجيات التيتطوير وتحديث جميق 

 :إدارة المعرفة 

 :(00) التاليةوهذه اإلدارة تابعة لإلدارة التنفيذية للتخطيط والجودة واالعتماد، وتضطلع بالمهام 

  تهتم اإلدارة بىالتخطيط اةسىتراتيجي للهيئىة والتميىب الم سسىي، هيىث قامىه اإلدارة علىى تحقيىق  لىك فىي الصتىرة مىن

 ب.9252إلى  9252

  م  رات األداة اةستراتيجية بالهيئة، هيث تقوب اإلدارة بمتابعة أداة كل إدارة بما كلصه به مىن أعمىال محىددة متابعة

 لها في الخطة اةستراتيجية، وتنبيه اإلدارات التي يقل مستواها عن المعدةت المطلوبة.

 لحلول التي يمكن المواجهة من خاللها.تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة، ومن ثم تحديد الحلول وبدائل ا 

 .عمل مراجعات سنوية لمبادرات اةستراتيجية المحددة للهيئة للوقوف على ما تم إنجاجه من الخطة اةستراتيجية 

 .إعداد التقارير السنوية عن مدى تقدب اإلدارات المختلصة بما أنيط بها من أعمال خالل السنة 
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ى عدد من األقساب: فمنها ما يختص بم  رات األداة، ومنهىا مىا يخىتص بىالتميب الم سسىي، وتتوجع وظائ  )إدارة المعرفة( عل

 ومنها ما يختص بوضق الخطط اةستراتيجية.

 :إدارة التو يق 

 وهي تابعة لإلدارة التنفيذية لالعتماد المهني:

ويعتبرها من أهىم تعريصىات مصىطلع )التوثيىق(  الصكر ،وقد أورد هشمه قاسم ثالثة عشر تعريصنا ا تمله عليها مصادر اإلنتا  

 :(91) منهاوتم انتقاة ما يلي 

 التوثيق هو: "فن تجميق مختل  أ كال مسجالت النشار الصكر ، وتصنيصها وتيسير سبل اإلفادة منها والوصول إليها".و

 لتحقيق أقصى إفادة ممكنة منها ". وتنعيمها؛وهو: "علم تجميق مصادر المعلومات المدونة واختبانها 

وهو: "فن تيسير اإلفادة من أوعيىة المعلومىات المتخصصىة و لىك بعرضىها، ونسىخها، ونشىرها، وبثهىا، وتجميعهىا، واختبانهىا، 

وتنعيمهىىا، واسىىترجاعها"، وعلىىى كىىل هىىال فىى   كىىل هىىذه التعىىاري  تتصىىق فىىي القيىىاب بىى جراةات التسىىجيل،  موضىىوعيان،وتحليلهىىا 

 ، وتيسير سبل اإلفادة، والتخبين، والتحليل.والتنعيم

عمليىة التأكىد مىن صىحة الشىهادات، و لىك لجميىق الممارسىين الصىحيين الحاصىلين علىى  هىو-وفقنىا لتطبيقىه فىي الهيئىة  والتو يق

صىة خالل اةتصال بالجهة المـصدرة للشهادة، بالتعىاو  مىق  ىركة عالميىة متخص  لك من هادات من خار  المملكة، هيث يتم 

يوب إلى  99تم اةتصاو معها لتنصيذ هذه العملية من خالل فروعها المنتشرة في جميق أنحاة العالم، وتستغرو عملية التوثيق ما بين 

 .(91) المتطلبات هر هسهللا مصدر الشهادة وتعاو  الممارس في إكمال 

 :إدارة التسجي  والتصنيف 

 وهي تابعة لإلدارة التنفيذية لالعتماد المهني:

تتبع هذه اإلدارة )لإلدارة التنفيذية لالعتماد المهني(، التابعة )للرئاسةة التنفيذيةة لشةؤو: الممارسةة المهنيةة(، وتقةوم بالمهةام 

 التالية: 

تنشأ عملية التسجيل في الهيئة من خالل إعداد سجل مهني في قاعدة بيانات الممارسين بالهيئة بحيث يضمن قدرة الممارس علىى 

، ويىىرتبط بعمليىىة التسىىجيل عمليىىة أخىىرى مرتبطىىة بهىىا ارتبارنىىا وثيقنىىا وهىىي عمليىىة التصىىني ، هيىىث يىىتم تصىىني  مباولىىة المهنىىة

الممىىارس بنىىاةن علىىى  ىىهاداته وخبراتىىه المهنيىىة التىىي يتقىىدب بهىىا، وهىىو مىىا يىى د  إلىىى التطىىور المهنىىي الىىذ  يحمىىي المجتمىىق مىىن 

( هتىىى نهايىىة عىىاب 252615تىىم تسىىجيلهم وتصىىني  تخصصىىاتهم )الممارسىىين غيىىر المىى هلين، وقىىد بلىىغ عىىدد الممارسىىين الىىذين 

 .(96)ب9252

وألهميىىة هىىذه اإلدارة وهىىذا الموضىىوع بالنسىىبة ألعمىىال الهيئىىة، فقىىد تىىم إصىىدار "ةئحىىة التصىىني  التسىىجيل المهنىىي"، ثىىم إصىىدار 

وع ونشىىارات هىىذه اإلدارة "القواعىىد التنصيذيىىة لالئحىىة العامىىة للتصىىني  والتسىىجيل المهنىىي"، وهىىو مىىا ي كىىد علىىى أهميىىة الموضىى

 .(92) الهيئةالتنصيذية ضمن نشارات 

 : اإلدارة التنفيذية العامة للتواص 

 ويندر  تحت إشرافها )إدارة التواص  االهتماعي(:
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خصصىىه بالهيئىىة إدارة مسىىتقلة تعمىىل علىىى التواصىىل مىىق المسىىتصيدين مىىن داخىىل وخىىار  الهيئىىة، هيىىث تقىىوب )إدارة التواصىىل 

كل ما يتعلق بالموارد اإلعالمية مثل: نشرات األخبار، والتواصل مىق اإلعالميىين، وإنتىا   دإعدا :(91) التاليةاةجتماعي( بالمهاب 

 المواد اإلعالمية، والتواصل مق القنوات التليصبيونية، وتغطية أهداق الهيئة، وتحسين صورة الهيئة إعالمينا لدى المجتمق.

مثابة الواههة التي تعبر عن نشاطات الهيئة، وتبةرز مجهوداتهةا التواص ( تُعد ب )إدارةوبذلك فا: الباحثة ترى أ: هذه اإلدارة 

المستمرة، وتزي  الغموض عن الموعوعات التي يعتريها الغموض في بعض اشحيةا:، كمةا أنهةا تغطةي بشةك  فاعة  اشحةدا  

 .(02) وغيرهاالتي تقوم بها الهيئة، وخاصة اشحدا  العلمية مث  المؤتمرات والندوات والمحاعرات 

  (02) اشعمال إدارة تحلي: 

 وهي أحد إدارات الرئاسة التنفيذية للتقنية واالبتكار: 

بعمليات التخطيط والتحليل لكل المشروعات التقنية والصنيىة التىي تحتىا  إدارات الهيئىة لتنصيىذها، كمىا  )إدارة تحلي  اشعمال(تهتم 

وكىىذلك القيىىاب بتعىىديل وتطىىوير  (،أنىىه يقىىوب بتحويىىل جميىىق الخىىدمات الورقيىىة إلىىى خىىدمات إلكترونيىىة )عمليىىات التحويىىل الرقمىىي

تقوب بتحليىل جميىق الىنعم اإلداريىة بالهيئىة لتحسىينها بمىا يتوافىق وتطلعىات  الخدمات اإللكترونية التي تم إنتاجها سابقنا، وهي بذلك

 الهيئة وتحقيق أهدافها وسياساتها المحددة للنهوض بالخدمات الصحية في المملكة.

ا من البرمجيات الالجمة لتنصيذ أعمالها، ومن هذه البرمجيات:  وتستخدب إدارة التحليل عددن

 يستخدب في رسم الخطط بعد تحليل األعمال بالهيئة.( وهو فيبو- Visio)برنامه  -

 ( لكتابة الخطط بشكلها النهائي بعد تنصيذها على التطبيق المتخصص في تحليل األعمال.ورد- WORD)برنامه  -

الهيئىة التىي تسىتخدمها  )النمةا   اإللكترونيةة(وتقوب إدارة التحليل بالعديد من تحليالت المشروعات ومن هذه المشروعات: تنصيذ 

والعمىل علىى تنصيىذه وفقنىا للمعىايير  اإللكترونيىة،في أ  إدارة من اإلدارات، فتقوب اإلدارة بتحليل مدى اةهتيا  إلىي هىذه النمىا   

 العلمية المحددة في النشار الذ  تقدمه اإلدارة التي تطلبه، مق تحديد اهتياجات هذه اإلدارة من النمو   المطلوب.

متطلبات الخىدمات المطلىوب تحليلهىا وفقنىا لعىدد مىن اإلجىراةات المحىددة وفقنىا لنمىو   بيانىات إلكترونىي،  ويتم التعامل مق تحليل

 :(9تتحدد بياناته في الجدول التالي رقم )

 اإلهرااات المتبعة في إدارة التحلي  0هدول 

( سةواا كانةت: مبةادرة، أو الجهةة)اإلدارةتهدف هذه الفقرة إلة  تحديةد نةوع الخدمةة المطلوبةة مةن  تعريف الخدمة

 تصميم، أو إدارة فعالية.

الخدمىىة المطلوبىىة للتعىىرف علىىى هجىىم  المسىىتصيدين مىىنتهىىدف هىىذه الصقىىرة إلىىى التعىىرف علىىى فئىىات  المستفيدو: من الخدمة

 التصميم المراد تنصيذه فعلينا ونوعيته التي تتناسهللا مق كل نوعية من ه ةة المستصيدين.

 التعرف على الشرور المطلوبة لتنصيذ الخدمة على المستصيدين منها. شروط الخدمة

ا لهذا ( بالتقدب بطلهللا إلدارة )اإلدارةأوةن تبدأ الجهة  سير عم  الخدمة التحليل عن رريق نمو   إلكتروني أعد خصيصن

إقامىة أهىد  –علىى سىبيل المثىال  –الغرض، بحيث تتضع فيه المتطلبات السابقة، ف  ا كىا  المطلىوب 

 الصاعليات، يتم تحديد ما يلي:

 اهتصىال-مطبوعات  –سنو   ملتقى-عمل  ور ة-)م تمرالصعالية  نوع-وقه الحدق  –تاري  الصعالية 

إعىىال  علىىى مواقىىق التواصىىل  نشىىر-اجتمىىاع  –علىىى مسىىتوى اإلدارة  اهتصىىال-توى الهيئىىة علىىى مسىى

 للهيئة(اةجتماعي 

ثم تحديد موقق الصعالية فهل هي: داخىل الهيئىة، مىق اختيىار رقىم القاعىة، وإمىا أ  تكىو  خىار  الهيئىة 

 يعهر مبا رة هيث يدو  مكا  وموقق تنصيذ الصاعلية.
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ا بعال  المتطلبات الالجمة للصعالية المقامة مثىل: السىما  بالتصىوير، واإل ىراف علىى كما تتحدد أيضن

 التنعيم، وغير  لك من األمور الالجمة أثناة إجراة الصاعلية.

ثانينا تقوب إدارة التحليل بتحويل الطلهللا الىوارد مىن الجهىة )إدارة التواصىل( الطالبىة للخدمىة لالرىالع  خصائص إعافية للخدمة

عليىىه بعىىد إبىىداة المالهعىىات، وبعىىد الىىرد مىىن الجهىىة بتعىىديل المالهعىىات، واإلجابىىة عىىن األسىىئلة 

مىل يىتم إقصىال أيىاب ع 2التحليل المطلوب، وإ  لم يتم الرد في ظرف  تصيدواةستصسارات المطلوبة يتم 

 الطلهللا نهائينا.

 ة يوجد اشنظمة المرتبطة /التكام 

 البيانات التالية يتم تعبئتها بالنمو   اإللكتروني من الجهة )اإلدارة( المعنية بالخدمة

 إدارة التواصل  اإلدارة المعنية بالخدمة

 اسم الموظ  المشرف على تنصيذ الخدمة المواف المسؤول

إلطالق التاريخ المتو ع 

 الخدمة

 التاري  المحدد لتنصيذ الخدمة

 إقامة فعالية  عنوا: الخدمة 

 الطريقة المطلوبة لعرض محتوى اإلعال  صيغة اإلعال: عن الخدمة 

 )داخل الهيئة أو في خار  مقر الهيئة( مو ع تنفيذ الخدمة 

 

بعد بكتابة جميىق المتطلبىات لتنصيىذ المطلىوب وفقنىا  فيما-خالل فريق العمل المحدد لتنصيذ التحليل للصاعلية  من-وتقوب إدارة التحليل 

للنمو   المعبأ والذ  تمه مناقشته مق اإلدارة المعنية بالحدق، ومن ثم يتم تحويله إلىى فريىق المطىورين بالهيئىة لتنصيىذ المطلىوب 

 ة.بكل دقة وفقنا لبيانات التحليل المرفق

هذه اإلجراةات تتبق في الطلبات صغيرة الحجم المعتاد رلبها في الهيئة، أما إ ا كا  المطلوب جوهرينا وأساسينا في أعمال الهيئىة 

مثل إنشاة أهد التطبيقات مثل تطبيق )ممارس بلم( أو غيره من التطبيقات، ف   األمر يحتا  إلى أكثر مما سبق هيث يتم تحديىد 

(، تتحىدد مىن خاللىه جميىق Flow-chartsلالجمة، مق عمل التحليل الىالجب باسىتخداب خىرائط تىدفق العمليىات )المتطلبات بالدقة ا

ا لالسىتخداب مىن قبىل المسىتصيدين، وعمليىات تحليىل  العمليات المطلوب تنصيذها بالبرنامه من بدايتها إلى نهايتها هتى يصبع جىاهبن

 بين ستة  هور إلى عاب بحسهللا مقتضيات التنصيذ. هذه المشروعات الكبيرة قد تستغرو مدة تتراو  ما

وقد قامه إدارة التحليل بتنصيذ التحليل لعدد من المشروعات الكبيرة التي تهم الممارسىين والمتىدربين واألعضىاة، ومنهىا: نمىو   

س بلىم(، رلهللا بطاقة عضوية لرابطة الخريجين، ونمو   رلهللا  ىهادة  ىكر وتقىدير لمىن سىاهم بىدعم مسىيرة ، وتطبيىق )ممىار

(، وجميىىق الصاعليىىات المقامىىة بالهيئىىة، ونمىىو   اةختبىىار النهىىائي للتخصصىىات العامىىة، وخدمىىة الترقيىىة  Matchingوتطبيىىق )

والتسجيل السنو  للمتدربين، وخدمة التقديم على اختبار الترميب الطبي عن رريق موقق الهيئة الخارجي من خالل الدخول على 

 الدخول على  الخدمة وتعبئة النمو   المطلوب. الخدمات اإللكترونية، ومن ثم

  (00) البرامجإدارة تطوير: 

ما يتم إنجاجه من ملصات عمليات التحليل للمشروعات التي تقوب بها إدارة التحليل، والتىي تتضىمن )إدارة تطوير البرامج( تستقبل 

التدفق( للمشروع، وتحديد اإلمكانيات المادية والبشىرية  )خرائطتحديد األهداف من المشروع، والرسومات التوضيحية باستخداب 

الالجمة، والمتوافرة للتنصيذ بالهيئة، والحد األقصى للمىدة البمنيىة المطلىوب التنصيىذ فيهىا، وبالتىالي فى   إدارة تطىوير البىرامه تُعىد 

ا يتخذا  الخطوات التالية   المشروعات: ذلتنصيمكملة إلدارة التحليل في تنصيذ المشروعات، وهما معن

ا لمخطط المشروع المطلوب. .5  ترسل إدارة تحليل األعمال نمو جن
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يتم دراسة المشروع من قبل إدارة تطوير البرامه واةستصسار عما إ ا كانه اإلمكانات التقنية، والوقه متوفرا   .9

 لتنصيذ المشروع في المواعيد المحددة.

 تغرو لتنصيذ المشروع، يتم تنصيذ ما يلي:في هال موافقة إدارة تطوير البرامه على الوقه المس .0

 ( تقديم الخدمة المطلوبة.) ا ات –نما    –تصميم نمو    .1

 البدة في تصميم قاعدة البيانات أو تعديل قاعدة البيانات الموجودة إلضافة الخدمة الجديدة. .1

 اةنتهاة من  ا ات الخدمة، والتعديل في قاعدة البيانات. .6

 ، و لك ببرمجة الخدمة من قبل فريق خاص من المبرمجين ب دارة تطوير البرامه.البدة في التنصيذ البرمجي .2

 البدة في اختبار البرنامه هتى يتم التأكد من صحة الخدمة المقدمة قبل تصعيلها وعرضها على جمهور المستصيدين. .1

اإلدارات تكىو  مختلصىة عىن منع الصالهيات للموظصين في اإلدارة المعنية للمشروع، بحيث تعطى صالهيات لمدير  .2

 تلك التي تعطى لباقي الموظصين باإلدارة.

 إرالو الخدمة ونشرها على موقق الهيئة، ووسائل التواصل اةجتماعي للتعري  بها من قبل المستصيدين. .52

 البدة في استقبال رلبات المستصيدين من الخدمة وفقنا للتوقيتات المحددة.  .55

 .Excel sheetأو  PDFلمتقدمين على اةستمارة اإللكترونية، وتبويدهم بمل  تبويد اإلدارة المعنية بأسماة ا .59

يتم اةتصاو بين إدارة تطوير البرامه واإلدارة المعنية عبر إدارة تحليل األعمال على  بعدما-السابقة  –وبداية من الخطوة الرابعة 

( K2موظصو تطوير البرامه بالدخول على منصة برنىامه )الوقه المستغرو لتنصيذ المشروع، والموافقة على الوقه المحدد يقوب 

 ا   الذكية المطلوبة.لعمل مخططات سير العمل والنم

 :الحوكمة الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

تعد الخطط اةستراتيجية التي تتوافق مق الر ية والرسالة أهد أهم مهاب ووظائ  الحوكمة الصحية في الم سسات الصحية، كمىا 

أ  توفير الموارد المادية والبشرية الالجمة لتنصيذ عملية الحوكمة الصحية من المقومات التي تساعد على التنصيذ، وهو مىا يسىتلبب 

واعتمادها، هتى يمكن تقييم األداة في الم سسة، ومتابعىة أداة اإلدارة الصىحية فىي جميىق الم سسىات وضق السياسات والقوانين 

 .(09) الصحيالتي تعمل في المجال 

ا بىىين األرىراف المعنيىة   مىىن-"وإ  تقيىيم القىوى العاملىة الصىىحية ووضىقا السياسىات والتخطىىيط والرصىد يتطلىهللا هىوارن

يساهمو  في إيجاد قىوة عاملىة مسىتدامة ومسىتجيبة". وإ  منعمىة الصىحة  لذينا-الشركاة الحكوميين وغير الحكوميين 

 :العالمية تتصدى لهذه التحديات من خالل

 .تعبيب قدرات الحوكمة كي تتصدى للتحديات التي تواجه القوى العاملة الصحية 

 .تحسين القاعدة العالمية للمعلومات واألدلة 

 وغيرهىىىا مىىىن يليىىىات التعىىىاو  المعنيىىىة بتبىىىادل الخبىىىرات  تيسىىىير تطىىىوير مراصىىىد القىىىوى العاملىىىة الصىىىحية

 .(00)والمعلومات واألدلة لدعم اتخا  القرار السياسي"

وقد قامه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتحديد كل هىذه المحىاور المهمىة لتنصيىذ عمليىات الحوكمىة الصىحية داخىل الهيئىة 

المملكة ثانينا، لقد هاوله اةستصادة من الحوكمة لمواجهة التحىديات التىي تواجىه أوةن، ثم تنصيذها على الم سسات الصحية العاملة ب

القطىىاع الصىىحي بالمملكىىة، لىىذا فقىىد قامىىه الهيئىىة بتحديىىد الر يىىة والرسىىالة واألهىىداف منىىذ بدايىىة إنشىىائها، ثىىم وضىىعه الخطىىط 

نصيذيىىة ألعمىىال الجىىودة واةعتمىىاد المهنىىي، ، وهىىددت إدارات ت9295اةسىىتراتيجية المتتاليىىة هتىىى انتهىىه بالخطىىة اةسىىتراتيجية 
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ووضعه المعايير الالجمة التىي يحصىل مىن خاللهىا الممارسىو  علىى إجىاجات العمىل المهنىي الصىحي فىي الم سسىات الصىحية 

بالمملكة، كما أنها اهتمه بالتحول اإللكتروني لجميق المعامالت مق اإلفصا  عن تلك المعلومىات الضىرورية لجميىق المسىتصيدين 

ىىا إلىىى التركيىىب علىىى تععىىيم دور الكصىىاةة الثقافيىىة، ودور التعلىىيم والتىىدريهللا المسىىتمر فىىي نجىىا  مىى ن خىىدماتها، هىىذا باإلضىىافة أيضن

الحوكمة الطبية، ومن خالل جميق ما سبق فقد هددت المسى وليات والواجبىات المصروضىة علىى كىل المسىتصيدين الىذين يمارسىو  

عملىه جاهىدة علىى تحسىين وضىق اإلدارة والمىوظصين داخىل الهيئىة فىي جميىق الجوانىهللا  مهنة الطهللا في أرجاة المملكة، كما أنهىا

التقنية، والمهنية التي تستلبب النهوض بمستوى الهيئة، وجعلها تمارس الحوكمة الصحية على أعلى درجىة ممىا يمكنهىا مىن تنصيىذ 

 معاييرها على الممارسين والجمعيات الطبية، والمجالم الصحية بالمملكة.

هذا السةياق فةا: الباحثةة تةرى أ: الهيئةة بمةا  امةت بةه حتة  اي: مةن تحةديث للهيكة  اإلداري التنظيمةي، ووعةع الخطةط  وفي

االستراتيجية، وبناا اإلدارة اإللكترونية الحديثة، ووعع معايير الجودة واالعتمةاد المهنةي واإلداري، وتغطيةة هميةع الخةدمات 

  محاور الحوكمة الصحية داخ  أرو ة الهيئة، بما مكنها فعليًا من العم  علة  تطبيةق الصحية المهنية بالمملكة  د طبقت بالفع

 هذه الحوكمة عل  القطاعات الصحية كافة، المنتشرة بجميع أنحاا المملكة.

  0202الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورؤية المملكة: 

( لتتواكىىهللا ور يىىة 9295راتيجية جديىىدة )يفىىاو جديىىدة نحىىو ، أقىىرت الهيئىىة اسىىت9292تحقيقنىىا لتوجهىىات برنىىامه التحىىول الىىورني 

، وهىىو مىىا يسىىاهم فىىي رسىىم خاررىىة رريىىق جديىىدة للهيئىىة إلهىىداق التغييىىرات الشىىاملة فىىي جميىىق قطاعىىات الهيئىىة 9202المملكىىة 

في المملكىة مىن ومجاةت عملها، واهتماماتها، وتبلور الهدف اةستراتيجي الرئيم وفقنا لهذه الخطة في " هماية وتعبيب الصحة 

 .(04)خالل الكصاةات الصحية الم هلة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات"

ا أل  ر ا مىىىن األهىىىداف اةسىىىتراتيجية والمسىىىتهدفات، وم  ىىىرات قيىىىاس األداة،  9202يىىىة المملكىىىة  ونعىىىرن قىىىد تضىىىمنه عىىىددن

ىا المحىاور والمبىادرات، والتىي ينبغىي أ   يشىترك فىي تحقيقهىا جميىق القطاعىات بالدولىة واةلتبامات الخاصة لذا فقد تعىددت أيضن

سواة العاب منها أو الخاص أو غير الربحي ، وقد عمل مجلم الش و  اةقتصادية والتنمية بالمملكة على تأسيم نمىو   هوكمىة 

والتوجيهىات العامىة للر يىة ،  اةسىتراتيجيةفعال ومتكامل بهدف ترجمة هىذه الر يىة إلىى بىرامه تنصيذيىة متعىددة تحقىق األهىداف 

وتعتمد تلك البرامه على يليات عمل جديدة تناسهللا ومتطلبات كل األهداف الورنية المشتركة والمرتبطة بالر ية وفقان لمستهدفات 

ا وفقنا للمتطلبات الالجمة وصوةن لتحقيق "ر ية المملكة العربية السعودية   .(02)"9202محددة جمنينا، وتطلق هذه البرامه تبعن

 والتنمىو ،" لتكىو  بمثابىة مىنهه وخاررىة رريىق للعمىل اةقتصىاد   9202وقد تبنه المملكة العربية السعودية "ر ية المملكة 

ليكو  الورن نمو جان ناجحان ورائدان في العالم  بها،واألهداف واةلتبامات الخاصة  للمملكة،وقد رسمه الر ية التوجيهات العامة 

 .وطن طموحمجتمع حيوي، ا تصاد مزهر، من خالل ثالثة محاور أساسية هي:  كعلى كافة اةصعدة و ل

ىا  ا وعالمينىا وناجحن ىا رائىدن وهذه العبارات السابقة توضع أ  ما ورد في الر ية إنما هو يسعى " لوصول المملكة بىأ  تكىو  نمو جن

ولو لم يرد  كرها صىراهة فىي الر يىة، فهىي في كافة األصعدة"، وهوما يعني أ  "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية" هتى 

مىىن الم سسىىات األسىىاس فىىي تحقيىىق بعىىال جوانىىهللا هىىذه الر يىىة، أل  اهتمامهىىا بالممارسىىين والمتىىدربين العىىاملين بالتخصصىىات 

ب الصحية هو الذ  يدفق هذا المجال لألماب بما يحقق بعال ما جاة بالر ية، فالممارسين هم المنور بهم تطبيق مهنتهم في المراكى

كما جاة بالر ية؛ ولىذلك فقىد وضىعه الهيئىة  –الصحية والمستشصيات بالمملكة ليحققوا " الرعاية الصحية" للموارنين والمقيمين 

أهداف الر ية في الجوانهللا الصحية أمامها، والتبمه بها، فطورت هيكلها اإلدار ، وهددت استراتيجية جديىدة تتوافىق وأهىداف 

 .(06)ل المهم سوف يختصر على الهيئة الكثير من الوقه في تطويرها ورقيهاالر ية والمملكة في هذا المجا
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  الثًا: اإلطار التطبيقي:

 نظم إدارة المعلومات اإللكترونية: .0

 .(02)هي "اإلدارة الصعالة للوثائق المخبنة في النعم المحوسبة، لدعمها خالل دورة هياتها" :اإللكترونيةواإلدارة 

 

 (08) اإللكترونيةيوضع محاور عمل اإلدارة ( 5 كل )

اإلنشىاة، والتخىبين،  ( أ: اإلدارة اإللكترونيةة تعمة  علة  أربعةة محةاور أساسةية هةي:0هةذا الشةك  السةابق ر ةم ) ويتضح مةن

واإلدارة، والنشىىر، وكىىل مىىن هىىذه المحىىاور يتطلىىهللا وجىىود وتنصيىىذ عىىدد مىىن العناصىىر المهمىىة إلنجىىاجه، هتىىى تىىتم بىىذلك اإلدارة 

 اإللكترونية أل  مشروع أو هيئة أو م سسة.

تعمىىل علىىى تجهيىىب وترتيىىهللا إ  مصهىىوب اإلدارة اإللكترونيىىة يمكىىن تحديىىده ب يجىىاج بأنىىه: " مجموعىىة مىىن األدوات والتقنيىىات التىىي 

على تحقيق جملة من األهىداف  –اإلدارة اإللكترونية  –وتخبين الوثائق بشكل رقمي باستخداب التكنولوجيا الحديثة"، وهي تعمل 

التي تعمل على إيجاد نوع من الصاعلية في التعامل مق المعلومات، منها على سبيل المثىال: تقلىيص الحاجىة إلىى التخىبين والحصى  

ليىد ، المحافعىىة علىىى المعلومىىات فىىي أ ىىكالها اإللكترونيىىة، العمىىل علىىى مركبيىىة إدارة المعلومىىات فىىي مكىىا  واهىىد إلمكانيىىة التق

 .(02)التحكم المنعم فيها"

فلقد أصبحه إدارة الوثائق اإللكترونية أكثر مركبية في إدارة العمل بحيث أنها ة تعمىد فقىط علىى اسىتخداب الىنعم الداعمىة مثىل: 

 الداخلية، ونعم التصوير اإللكترونية، ونعم إدارة تدفق العمل. الشبكات

 لك أل  إدارة المعلومات أو المحتوى في أ  هيئة أو م سسة إنما يتعلق عملها بتوفير هذه المعلومات وتوثيقها مىن خىالل قواعىد 

 .(12) المعلوماتكنولوجيا البيانات المستخدمة في التخبين، وهي بذلك تكو  أكثر أهمية لنجا  الم سسة من إدارة ت

ويجهللا وضق خطة لحص  الوثائق والمعامالت إلكترونينىا فىي المىدى الطويىل، هتىى يمكىن تىوفير معلومىات ومحتىوى هىذه الوثىائق 

وهو ما سي د  بالضرورة إلى تطبيق نعاب الحكومة اإللكترونية بالدولة، والذ  سىوف يىوفر العديىد ، (15) إلكترونينا،ستخدامها وا

 : (19) فيمن المبايا المتمثلة 

: هيث أنه ب هالل الحاسهللا اآللي محىل النعىاب اليىدو  التقليىد ، هىدق تطىور فىي تقىديم الخدمىة سرعة أداا الخدمات .5

ألداة خدمىىة يعىىود  لىىك إلىىى سىىرعة تىىدفق المعلومىىات والبيانىىات مىىن الحاسىىهللا اآللىىي للجمهىىور هيىىث قلىىه الصتىىرة البمنيىىة الالجمىىة 

 .بخصوص الخدمة المطلوبة
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: يالهىى  أ  أداة األعمىىال اإلداريىىة بالطريقىىة التقليديىىة يسىىتهلك كميىىات كبيىىرة جىىدا مىىن األوراو تخفةةيض التكةةاليف .9

 والمستندات واألدوات الكتابية. 

العمل اإلدار  التقليىد  السىائد اآل  يتسىم بالعديىد مىن التعقيىدات اإلداريىة و لىك  : ة  كاختصار اإلهرااات اإلدارية .0

 المطلوب،ن جهة إدارية على العمل ألنه يحتا  في مععم األهيا  إلى موافقة أكثر م

ا يمكىن وهناك من يرى أنه وللقضاة علىى هىذه البيروقراريىة ف نىه ةبىد مىن إتبىاع رريىق الحكومىة اإللكترونيىة والتىي مىن خاللهى

 .(10) والنصقاتلة توفيرا للوقه والجهد تبسيط هذه اإلجراةات، وإنجاجها بسرعة وسهو

اإلدارة اإللكترونيىة ثىورة فىي عىالم اإلدارة الحديثىة نتيجىة لمىـا قدمتىـه مىن يثىار إيجابيىة فىي تسىهيل العمليىات اإلداريىة،  وتعد     

وتقليص وقـه وتكلصـة إنجـاج المهاب، وإتاهة المعلومة في كل وقه، وتطوير األداة الوظيصي، ورفىق مىـستوى الكصىاةة واإلنتاجيىة 

ة ونعم المعلومات في دعـم عملية اإلدارة، وة تقتصر فوائىد اإلدارة اإللكترونيىة علىـى النىواهي للمنعمة من خالل توظي  التقني

 .(11) للمنعمةاإلدارية بل تمتد إلى النواهي اةقتـصادية والـسياسية واةجتماعيـة 

مىة وتحسىينها وتطويرهىا مىن يعتبر موضوع اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على الخدمة العامة هو األسىاس لتر ىيد الخىدمات العا 

 خالل العناصر التالية: 

 هداثة موضوع اإلدارة اإللكترونية باعتبارها أهد أهم استراتيجيات اإلدارة الحديثة. .5

لإلدارة اإللكترونية دورها في الحياة المعاصرة من جميق جوانبها باإلضافة إلى دور الشبكات المستخدمة كالحاسوب  .9

 سة ببعضها البعال. التي تربط جميق فروع الم س

 أ  اإلدارة اإللكترونية هي أنسهللا الحلول لتحقيق التنمية.   .0

 إعادة الصوائد للبالد من خالل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال تنعيمها. .1

ظهور العديد من معاهر البيروقرارية والنباعات اليومية بين المىوارنين والمىوظصين، هىول تقىديم الخىدمات العامىة،  .1

 لذ  استلبب تسليط الضوة على اإلدارة اإللكترونية والسعي لتقديم أفضل الخدمات.األمر ا

إ  تطبيق أسلوب اإلدارة اإللكترونية يحقق العديد من الصوائد مىن الناهيىـة اإلداريىة والسياسىية واةقتصىادية واةجتماعيىة، ومىن  

 : (11)أبرج المبايا اإلدارية التي تقدمها اإلدارة اإللكترو نية ما يلي

 تسهيل عملية التخطيط من خالل ما توفره اإلدارة اإللكترونية مـن نعـم معلومات، و بكات اتصال بجميق اإلدارات. .5

تسهيل عملية إدارة الموارد البـشرية بجميـق وظائصهـا مثـل تحديـد اةهتياجات البشرية، والتنمية والتـدريهللا، وتحديىـد  .9

 المـسار الـوظيصي وغيرها.

 الرقابة ومتابعة العمليات المختلصة وسير القرارات وتنصيذها وتحديد مصادر األخطاة. تسهيل عملية .0

تحسين الكصاةة وجيادة الصعالية و لك من خالل القيىاب باألعمىال المطلوبىـة بالطريقىة الصىحيحة مىق جيىادة القىدرة علىى  .1

 .التنسيق بين الدوائر واألقـساب اإلدارية المختلصة

ي استغالل مواردها المختلصة لتوليـد المخرجـات المطلوبة بأقىل تكلصىة ممكنىة، و لىك مىن خىالل جيادة كصاةة المنعمة ف .1

 .أتمتة عملياتها وأنشطتها مما يسهم في تحسين نوعية المخرجات وتقليل التباين والتصاوت في مـستوى األداة

وتحسىىين مسىىتوى أداة المنعمىىات  لمنعمىىة،انخصىىاض تكىىالي  اةنتىىا  وجيىىادة ربحيىىة ا دارة اإللكترونيىىة فىىيوتتمثىىل أهميىىة اإل

الحكومية، وتالفي مخارر التعامىل الىورقي، وجيىادة الصىادرات وتىدعيم اةقتصىاد الىورني، وايجىاد فىرص جديىدة للعمىل الحىر، 

 . (16) المتاهةواةستصادة من الصرص 
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ب ب نشىىاة برنىىامه 9221مىىق بىىدايات عىىاب وقىىد بىىدأت المملكىىة العربيىىة السىىعودية مسىىيرة تحولهىىا للتعىىامالت اإللكترونيىىة الحكوميىىة 

ىر( بهىدف رفىق كصىاةة وإنتاجيىة القطىاع الحكىومي مىن خىالل تقىديم خىدمات إلكترونيىة سىهلة  التعامالت اإللكترونية الحكوميىة )يسر

 .(12) وميسرة لجمهور المستصيدين من الموارنين والمقيمين والبوار وقطاع األعمال

ية عن هاجة القطاع الخاص إليها، فلدى القطاع العاب من المشكالت اإلداريىة مىا يدفعىه دائمىا ة تقل هاجة القطاع العاب إلى التقنو

إلى البحث عن هلول لهذه المشكالت، ومن هلىول تغييىر أسىلوب اإلدارة مىن التقليىد  الجامىد إلىى األسىلوب اإللكترونىي المىر ، 

 :(11) فيفاإلدارة اإللكترونية تساهم 

 القضاا عل  البيرو راطية. .5

 رفع كفااة اشداا اإلداري. .9

   زيادة د ة البيانات .0

  تقليص اإلهرااات اإلدارية، .1

 .(12) العالمانفتاح اإلدارة الحكومية عل   .1

 .(12) الوطنيدعم اال تصاد  .6

ي هل الكثير من الصعوبات التي تعترض من خالل اةسهاب بصاعلية ف دعم اال تصاد الوطنيوتتضع يثار اإلدارة اةلكترونية في 

هركىىة الصىىادرات فىىي الدولىىة، بمىىا يتىىا  لهىىا فىىي ظىىل اإلدارة اإللكترونيىىة مىىن فىىرص التواصىىل مىىق األسىىواو العالميىىة ومعرفىىة 

ا معرفة أهم وأجود المنتجات في هال اةستيراد، للحصول على منتجات األسواو الخارجيىة  اهتياجاتهم في هال التصدير، وأيضن

ا عىىن هيمنىىة بأسىى عار معقولىىة، بىىالتعرف إلىىى معروضىىات األسىىواو، واختيىىار األفضىىل واألنسىىهللا مىىن عروضىىها وأسىىعارها، بعيىىدن

 .(15) خسائرالوسطاة ومشكالتهم، وما قد يلحقونه بالمصلحة الورنية من 

امهىا لتكىو  بىديال إ ا مىا إضافة إلى أ  انصتا  اإلدارة الحكومية على العالم سيقضىي علىى اةهتكىار، ويجعىل الخيىارات متاهىة أم

رفىىق أهىىد المىىوردين األسىىعار عليهىىا، وبخاصىىة فىىي السىىلق  ات الحساسىىية التىىي تمىىم اةهتياجىىات اليوميىىة للمىىوارنين كالسىىلق 

 الحىرةاةستهالكية الضرورية، بما هو متا  من فرص للوصول إلى األسواو الخارجيىة والتنىافم فيهىا فىي ظىل عالميىة التجىارة 

(19). 

  البرمجيات والنظم المستخدمة بادارات الهيئة:نما   من 

 نظام اشرشفة اإللكترونية في اشمانة العامة:

(، وفيىه يىتم هصى  أسىماة  ( Business keyب  كىا  يسىتخدب برنىامه خىاص باألمانىة اسىمه  9226   - 9222فيمىا بىين  عىامي 

ونيىة، و يسىجل بىه محاضىر اةجتماعىات التىي ترسىل إلىى األعضاة فقط، والمهاب التي قاموا بها ،فلم يكىن هنىاك أ  أر ىصة إلكتر

المجىىالم واللجىىا  العلميىىة ، وهىىي عبىىارة عىىن مىىذكرة بحضىىور اةجتمىىاع، التىىي تسىىتخدب فىىي إصىىدار عىىدة تقىىارير تتضىىمن عىىدد 

اةجتماعىىات، وتقريىىر إثبىىات اةجتمىىاع، وتقريىىر هضىىور اةجتمىىاع، وتقريىىر المكافىىيت لألعضىىاة، أمىىا بىىاقي المهىىاب المنورىىة 

 باألعضاة فكانه تصدر بشكلها  الورقي، فكا  يتم الصرف عبر إدارة البنوك سابقان بالهيئة .

، ومن خالله قامه األمانة العامة بعمل نعاب أر صة إلكترونية كاملىة لجميىق القىرارات  4sب عندما أنته برنامه  9226ومنذ عاب 

جتماع بشكل إلكتروني لألعضاة سواة من كا  منهم داخل المملكة الصادرة عن المجلم، كما استخدب البرنامه في الدعوة لعقد ا

 .(10)أو خارجها، تقرير الصرف، وإرسال رلهللا تذكرة سصر بشكل إلكتروني عبر البرنامه
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 :المالية بالهيئةإدارة المشتريات واإلدارة  -

الذ  يسمع أل  موظ  في أ  إدارة برفىق رلىهللا  ىراة  (ERB)نعاب وإدارة المشتريات بالهيئة  (11) في اإلدارة الماليةيستخدب  

 أهد المستلبمات المطلوبة بالهيئة، هيث يتحول الطلهللا إلى الموظ  المختص ب دارة المشتريات والعقود عبر النعاب، 

مىر أ الشىراة إلىىرلىهللا  ورقىي بتحويىلويقوب الموظ  المختص ب دارة المشتريات والعقود بعد اسىتالب المسىتندات األصىل بشىكل 

الشراة إلى أمر  يتحول أمرالتي تمر بسلسلة من اةعتمادات المالية، إلى أ   الشراة، راة، فيقوب الموظ  بتجميق رلبات أوامر 

 المالية.للمورد من اإلدارة  صرف يصدر

 إدارة المشاريع: -

أنتجته  ىركة مايكروسىوفه خىاص (  وهو برنامه تجار  عاب Project professionalتستخدب إدارة المشاريق اآل  برنامه ) 

، هيث يكو  لكىل موظى  ملصىه الخىاص بىه فىي المشىروع، ويمكىن مشىاركته مىق فريىق العمىل، و كىرت (11)ب دارة المشاريق فقط

( وهىو Enter Price project  Managementمديرة اإلدارة أنه سوف يىتم تطبيىق برنىامه جديىد فىي القريىهللا وهىو برنىامه:) 

اإلدارات بالهيئة تعبئة نمىو   المبىادرة الخاصىة بىاإلدارة، و كىذلك ب مكىا  مىوظصي جميىق هىذه اإلدارات برنامه يتيع لكل مدراة 

 .(16)اةرالع على خطط المشاريق المقدمة مما يوفر الوقه والجهد المستغرو في استخداب البرنامه الحالي

إدارة المشىروعات هيىث تتبىق الخطىوات التاليىة  أما اآل  فيتم اسىتخداب نمىا   إدارة المشىروع مىن خىالل تصىميمها علىى برنىامه

 موضحة بالصور التالية:

ىا، ومىن ثىم تحويلهىا  تبدأ عمليات التقدب على المشروعات من اإلدارات المختلصة، واسىتقبال إدارة المشىروعات لهىذه الطلبىات تباعن

عند تقديمىه  تضمن بيانات كاملة عن المشروعإلى األمانة العامة للحصول على الموافقة المبدئية على المشروع المقدب، على أ  ي

 من اإلدارة الطالبة.

الخطىوة التاليىىة هىىي: اعتمىىاد المشىىروع المقىىدب بعىىد موافقىىة األمانىىة عليىىه، وتحديىىد الميبانيىىة الالجمىىة لىىه، تعقىىد إدارة المشىىروعات 

ا مق اإلدارة التي ررهه   المطروهة هول جدوىاةستصسارات وتعبئة نمو   كامل يتضمن الرد على  المشروع للمناقشةاجتماعن

يتم تنصيذ المشروع ؟، وكل ما يخصه من متطلبات لتجهيب ها في  المشروع؟ وكي المشروع المطلوب تنصيذه، وماهي الصوائد من 

نطاو العمل من األرراف المعنية بالمشروع، مق تحديد الخطة البمنية الالجمىة لىذلك، وتحديىد اختصاصىات العمىل لكىل موظى  

 ئة في إنجاج المشروع.الهيمعني ب

أما الخطوة األخيرة، فتبىدأ بعىد إنهىاة المشىروع واسىتيصائه لجميىق الشىرور والخطىوات المحىددة، والتأكىد مىن تنصيىذه وفقنىا لمىا هىو 

 ومن ثم يتم عمل نمو   إقصال المشروع.مخطط له دو  خلل، 

 يوجىىد تطبيىىق خىىاص تسىىتخدمه اإلدارة للتعامىىل مىىق إدارة المشىىروعات، فيسىىتخدب اآل  برنىىامه ة-وكمىىا سىىبق الىىذكر  –وهاليىىان 

(Project professional:وهو برنامه تجار  كما سبق القول. وتوضع الصورة التالية أهد  ا ات التطبيق )  

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         506  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 ((Project professionalصورة ر م أحد شاشات برنامج

 : (27) الصحيةالرئاسة التنفيذية للجمعيات  -

جمعية صحية ومهنيىة بالمملكىة مىن خىالل تطبيىق مخصىص لهىذا النشىار المهنىي  16كما سبق ف   هذه الرئاسة تقوب على خدمة 

الصحي، هيىث يمكىن للمىارس أ  ينشىئ جمعيىة جديىدة وفقنىا للشىرور والقواعىد المحىددة مىن قبىل الهيئىة، فيقىوب الممىارس بتعبئىة 

عن رريق موقىق الهيئىة، وبالىدخول علىى قسىم الجمعيىات الصىحية يقىوب العضىو بتعبئىة نمىو    نمو   رلهللا  إنشاة جمعية جديدة

رلهللا إنشاة جمعية بشكل إلكتروني من موقق الهيئة، ثم يقوب بطباعته، ومن ثم إهضاره  ورقينا إلى الموظ  المس ول عىن  لىك، 

مىرة أخىرى وإرسىالها إلىى الموظى  المخىتص عىن رريىق ليتم توقيق  العضو الذ  رلهللا إنشاةها بالتوقيق أمامه ومن ثم أر صتها 

 البريد اإللكتروني . 

العضو تسجيل اسمه، ورقم الهوية، وتخصصه، ورقم التصىني  الخىاص بىه فىي الهيئىة، والىذ  يعتبىر مىن  ويتضمن النمو   من

أهم البيانات المطلوبىة؛  لىك أل  الموظى  المخىتص يقىوب بمراجعىة ومطابقىة رقىم تصىني  العضىو مىق مىا هىو مسىجل إلكترونينىا 

 ت.( للتأكد من صحة جميق البيانا4sبالهيئة، و لك بالرجوع لبرنامه )

يقوب العضىو ب رسىال الطلىهللا بعىد تسىجيل جميىق مىا هىو مطلىوب ثىم تنتقىل هىذه البيانىات لىدى الموظى  فىي برنىامه إدارة  ومن ثم

 الجمعيات الصحية، 

 إدارة التدريا بالهيئة:  -

أكتىوبر مىن كىل تستخدب إدارة التدريهللا موقق الهيئة اإللكتروني لإلعال  عن برامه الدراسات العليا والتدريهللا المهني بالهيئىة فىي 

الذ  يربط الممارس بالمركب الطبي الذ  يختاره، وهو برنىامه خىاص  ( (matching systemعاب، مستخدمة في  لك برنامه 

السىيرة  –درجىة التصىني   –رقىم الهويىة  –بقسم القبول والتسجيل، هيث يىتم تسىجيل بيانىات الممىارس التىي تتكىو  مىن:) اسىمه 

 .(28)درب بتسديد المبلغ المطلوب عن رريق برنامه سداد(، ثم يقوب المت  .C.vالذاتية
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 ((matching systemحد شاشات برنامج شصورة 

وبعدها تصل الطلبات المقدمة لموظصي اإلدارة بحسهللا التخصصات المهنية الصحية، فيتعامل كل منهم مق قائمة المقبولين هسىهللا 

 التدريهللا.( يحص  ب دارة Excel Chetإكسيل )تلك التخصصات، ومن ثم يتم هص  أسماة المقبولين في مل  

ىا مختلصىة، ومتعىددة فىي ي  واهىد،  ا من التطبيقات المختلصة التي تخدب أغراضن ومما سبق، يتضع أ  الهيئة أنتجه واستخدمه عددن

المطلوبىة فىي  ولذلك ف   الجدول التالي يوضع التتابق البمني إلنشاة هذه التطبيقات في الهيئىة، ومىدى تغطيىة كىل منهىا للخىدمات

 :(12) واألقساباإلدارات 

 يوعح التتابع الزمني إلنشاا بعض التطبيقات بالهيئة   0هدول 

 اسم البرنامج التاريخ

والتسجي  المهني( من كلية  برنامج التصنيف) 0222-0227

 الحاسا لجامعة الملك سعود

 برنامج إلكتروني لإلدارة المالية بالهيئة إطالقتم  0220-0227

 4Sإنتا  برنامج فور ا  0222

 إنتا  برنامج ممار  0202

 إنتا  برنامج ممار  بلس 0208
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 شك  يوعح الشك  مدى التطور الزمني إلنتا  تطبيقات اشرشفة في الهيئة

إدارات الهيئة إداريىان وتضىمن  بربط-الذ  كا  نقطة التحول في برمجيات الهيئة  – (4Sب بدأ برنامه )فور أس 9221ومنذ عاب 

ا تقديم عدة  برنىامه التعلىيم  –أعمىال اإلدارة الماليىة  –إعىادة التسىجيل  –إدارات مختلصة وهي: التصني  المهنىي  خدمات فيأيضن

أعمىال  –إدارة التىدريهللا –المجىالم واللجىا  العلميىة  –الحسىابات  –عمليىة التسىديد المىالي علىى البنىوك  برنىامه-المستمرالطبي 

 ( لخدمات اإلدارات المختلصة:4Sاةتصاةت اإلدارية بالهيئة، ويوضع الجدول التالي مدى تغطية برنامه )فور أس 

 ( لخدمات اإلدارات المختلفة4Sهدول يوعح مدى تغطية برنامج )فور أ  

 للخدمةمدى التغطية  4sاسم اإلدارة في برنامج 

 متكامل إدارة االتصاالت اإلدارية

 متكامل الخدمات البنكية 

 متكامل التعليم الطبي المستمر  

 متكامل اللجا: العلمية

 لم يطبق على برنامه الصور اس إدارة التدريا

 

الرسةوم فةي هميةع البةرامج التةي مةرت بهةا الهيئةة  وطريقة تسةديدويوعح الجدول التالي البرامج ونسبة اشرشفة اإللكترونية 

 التي تختص بالممار  :

 يوعح البرامج ونسبة اشرشفة اإللكترونية في الهيئة   0هدول 

 اشرشفة االلكترونية اسم البرنامج
نسبة اشرشفة 

 اإللكترونية
 عيوبها طريقة السداد

)برنامج كلية 

الحاسا بجامعة 

 الملك سعود(

ة يوجد أر صة كانه األوراو على 

 األرف 
2% 

 الممارس والتسديدبحضور 

 ورقي بقسم التصني 
 هضور الممارس للهيئة

المرحلة االنتقالية 

 بين البرنامجين
 %22 تمه أر صة أوراو الممارسين

تمه المرهلة اةنتقالية من الشكل 

الورقي إلى اإللكتروني للسداد 

 للماليةوبانتقال السداد 

 الجهد المضاع  على الموظ 

0

5

10

ة برنامج  داخلي بواسط
كلية الحاسب األلي 

4S برنامج ممارس  برنامج ممارس بلس

التطور الزمني للتطبيقات بالهيئة

1سلسلة 
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 اشرشفة االلكترونية اسم البرنامج
نسبة اشرشفة 

 اإللكترونية
 عيوبها طريقة السداد

 برنامج الفور ا 

للهيئة يتم األر صة بحضور الممارس 

 فيهبحضور ممثل المنشئة بصالش  أو

أوراو الممارسين من المركب 

 الصحي

22% 

 بحضور الممارس للهيئة

ويتم أر صته بشكل إلكتروني 

 52ويحتص  به في ورقي لمدة 

 سنين

ضوره الجهد الكبير على الممارس بح

 للهيئة

 برنامج ممار 

بداية يحضر الممارس للهيئة هتى يتم 

أر صة أوراقه ومن ثم يتابق أوراقه 

 إلكترونيان دو  الحضور

21% 

بحضور الممارس إلدارة 

اةستقبال ألر صة أوراقه هتى يتم 

التسجيل ودفق الرسوب في مقر 

 الهيئة

جهد على الممارس بحضوره اوةن 

المملكة هضورهم كذلك من هم خار  

 للتسجيل واةختبار في مقر الهيئة

 ممار  بلس
األر صة إلكترونينا دو  هضور 

 الممارس في أ  خدمة
22% 

الدفق والتسجيل واةختبار كلها 

تتم بشكل إلكتروني دو  هضور 

الممارس هتى من هم خار  

 المملكة

قد تحدق مشاكل في بداية تصعيل 

البرنامه مما استدعه تواجد الممارس 

في الهيئة وبشكل عاب يعتبر هو 

 عيوبه.األفضل بقلة 

 

 ومن خالل هذه المعلومات السابقة ترى الباحثة ما يلي:

 ة أنىىه ينبغىىي أ  تسىىتغني الهيئىىة عىىن هصىى  ملصاتهىىا علىىى سىىيرفرات  ىىركات التقنيىىة الخارجيىىة، و لىىك لضىىما  سىىري

 وخصوصية المعلومات التي تتعلق بالمستصيدين من خدمات الهيئة.

  ا ا من الخدمات المهمة التي تتعلق بالممارسين والمتدربين الصحيين بالمملكة باعتبارهم يغطي قسم الحاسهللا عددن كبيرن

بمىا يتعلىق بالملصىات اإلداريىة التىي الصئة األولى المستهدفة مىن هىذه الخىدمات اإللكترونيىة، إة إ  القسىم لىم يىول كىل هىذا اةهتمىاب 

 تنتجها اإلدارات المختلصة أثناة ممارسة العمل اإلدار  والمالي بالهيئة.

 ( ولىذا ينبغىي أ  تبىدأ 1229222تمتلك الهيئة كمية كبيىرة مىن البيانىات والمعلومىات متمثلىة فىي ملصاتهىا التىي بلغىه ،)

 ات الهيئة في المستقبل.الهيئة في تطبيق نعم البيانات الضخمة في إدارة بيان

  فور أس 9221تطورت عملية إنتا  التطبيقات التي استخدمتها الهيئة منذ عاب( 4ب ب نتا  برنامهS.) 

 :اشرشفة الذاتية باستخدام )برنامج ممار  بلس( بالهيئة 

في رده هول يلية تقديم الممارس ألوراقه ومستنداته المطلوبة للتسجيل والتصني ، أو للتدريهللا، أفاد األستا / عبد العبيب الماجىد 

 :(62) الصحيمدير إدارة القبول والتسجيل باإلجراةات واآلليات التالية المتبعة مق الممارس 

(، و لك باستخداب برنامه )ممىارس ) اتيناهيث يقوب الممارس بأر صة مستنداته وأوراقه إلكترونيان من مكانه دو  الحضور للهيئة 

بلم(، فعندما يبدأ وقه فتع التقديم على الدراسات بالهيئة، يبدأ الممارسو  في تقىديم رلبىاتهم ومسىتنداتهم، التىي تصىل إلىى إدارة 

إلكتروني، ومنها إلى إدارة العناية بالممارسين التي تحيل أوراقه إلى إدارة التصني  للتوثق والتأكىد مىن  التسجيل مبا رة وبشكل

 صحة  هاداته وأوراقه المقدمة. 
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وكىا  العمىل فىىي تسىجيل الممارسىىين سىابقنا مىىق اسىتخداب برنىىامه ) ممىارس( يىىتم بحضىور الممىىارس للهيئىة لتقىىديم أوراقىه، ودفىىق 

ينا، أمىىا األ  ف نىىه يقىىدب كىىل المطلىىوب منىىه إلكترونينىىا، كمىىا تىىتم بقيىىة اإلجىىراةات لتسىىجيله وتصىىنيصه إلكترونينىىا الرسىىوب المقىىررة يىىدو

باسىىىتخداب )برنىىىامه التصىىىني ( وعبىىىر ) ىىىركة برومتىىىرك (، ومىىىن ثىىىم الىىىرد ب رفىىىاو نتيجىىىة اةختبىىىار باسىىىتخداب ) الىىىداتا فلىىىو  

DATAFLOWتصىىني  عبىىر البرنىىامه، أمىىا إ ا تقىىدب الممىىارس بأوراقىىه (، هيىىث يىىتم تصىىني  الممىىارس، ثىىم ظهىىور  ىىهادة ال

ومستنداته من خالل هضوره للهيئة مبا رة، ف   الموظ  القائم على استالب أوراقه يقوب بمسحها ضوئينا وتحويلهىا رقمينىا، ومىن 

 .(65)ثم إدخالها على النعاب، ثم رد األوراو للممارس أثناة وجوده وقبل مغادرته للهيئة

 انات برنامج ممار  بلس:مميزات وإمك

عندما تم التصكير في إعداد برنامه )ممىارس بلىم( كىا  الهىدف منىه هىو تالفىي األخطىاة والقصىور فىي البرمجيىات السىابقة التىي 

كانه تستخدمها الهيئة في إداراتها المختلصة، وكىا  الهىدف األسىاس منىه هىو محاولىة منىق أو تقليىل هضىور الممارسىين إلىى مقىر 

 م رلباتهم، ودفق رسومهم المطلوبة عن كل خدمة مما يطلبو .الهيئة لتقدي

وفي تطور أخر بدأت الهيئة في تطوير البرنامه كل فترة ليشمل أكبر عدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة للممارسين الصىحيين، 

ب يتضىمن البرنىامه 9252ه/ 5112(، وهالينىا web ampliconوقد تم إعداده ليكو  متوافقنا مىق موقىق الهيئىة علىى اإلنترنىه )

 الخدمات التالية:

 .إعىادة التصىني  المهنىيو .التسىجيل المهنىي مىن داخىل المملكىة، والتصني  المهني من داخل و مىن خىار  المملكىة ،

اةعتىراف بسىىاعات ، وإصىدار  ىهادة بىىراةة مهنيىة، وإصىدار خطىاب تىىدريهللا، ودراسىة م هىل جديىىد، وإعىادة التسىجيل المهنىىيو

 اةستصسارات و خدمات أخرى.، واةرالع على ساعات وسجل التطوير المهني المستمر، ولمهني المستمرالتطوير ا

 :(69)وهذه اآللية يمكن توضيحها من خالل  ا ة البرنامه التالية

 

 واههة برنامج ممار  بلس المستخدمة في إدارة التدريالصورة 

 :(60) بلس(فماهي الخطوات لتسجي  الممار  في برنامج )ممار  

 كمثال عل  هذه الخطوات، يفترض تسجي  أحد الممارسين من خار  المملكة، ويتبع الخطوات التالية:

عندما يتقدب أهد الممارسين من خار  المملكة للتسجيل والتصني  عن رريق الهيئة، ف نىه ة يلىبب هضىوره بىل يقىوب  .5

 بتعبئة بياناته في الطلهللا المعد لذلك على موقق الهيئة.
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 يرفق الممارس أوراقه و هاداته على الموقق من خالل البرنامه. .9

 

 توعح طريقة رفع المستندات عل  المو عصورة 

 رياةن من خالل فيبا كارت. 922يطلهللا من الممارس تسديد رسوب التسجيل وقدرها  .0

للتأكىد مىن اسىتيصاة يصل الطلهللا إلى الموظ  المختص ب دارة التسجيل، هيث يقوب بمراجعة جميق األوراو المطلوبىة  .1

 الطلهللا بحسهللا تخصص الممارس.

في هال قبول الطلهللا يتم تحديد هالة الممارس من بين عدة خيارات موجودة وهي إما أ  يتم تسىجيله مبا ىرة، أو أ    .1

كا  قىد لمراجعة تسجيله وتصنيصه إ ا  (4sيتم اختباره، أو أنه يحتا  إلى تقييم، و لك من خالل مراجعة برنامه يخر هو )برنامه 

 قاب بذلك من قبل.

ا   .6 ا يقوب الممارس بدفق رسوب الخدمة إ ا كا  قرارن ا مبا رن ا أو قرارن من ثم يرجق الطلهللا للممارس في هال كا  اختبارن

ا يدفق رسوب الخدمة وهىو يحصىل علىى التصىني  مبا ىرة، ومىن ثىم يقىوب بعمىل تسىجيل مهنىي لمبا ىرة العمىل والممىارس  مبا رن

نه إقامة هتى يتأكد أنه داخل المملكة هتى يعطى تسجيالن مهنينا ويىتم دفىق الرسىوب كاملىة بنىاة علىى الدرجىة الغير سعود  يطلهللا م

 المخصصة.المهنية 

الممىىىارس مىىىن خىىىار  المملكىىىة العربيىىىة السىىىعودية، إمىىىا  اختبىىىار فيختبىىىروفىىىي هىىىال كىىىا  المطلىىىوب منىىىه إجىىىراة  .2

 ص المطلوب بعد إجراة اةختبار وهصوله مبا رة على نتيجته.اختبار)برومترك(، أو )بيرسو (، يتحدد تصنيصه في التخص

الخطىىوات السىابقة بنجىىا ، ومىن ثىىم يىىتم  مىىر بجميىقوفىي الخطىىوة األخيىر يحصىىل الممىارس علىىى  ىهادة تصىىنيصه إ ا   .1

 إعطاة الممارس التصريع والقبول للعمل في المراكب الصحية في المملكة العربية السعودية.

 

 برنامج ممار  بلس في الهيئة:مميزات استخدام  

 ا ىات وواجهىات البرنىامه العديىد المميىبات واإلمكانىات التىي تعىم علىى الهيئىة أهىد التاليىة  ةتعرض الباهثة مىن خىالل الصىور

 :(61) كالتاليباستخداب برنامه ممارس بلم، وهي 
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 بلسمكانات لبرنامج ممار  شاشات وواههات البرنامج العديد المميزات واإللصورة 

 :(61) النقار التاليةوالجدول التالي يبرج الصروو بين كل من برنامه )ممارس(، وبرنامه )ممارس بلم( في 

مدى التطور الذ   هدته الهيئة في الجوانهللا البرمجية، هيث هاول القائمو  عليهىا أ  يغطىوا  التالي وكما يتضع من هذا الجدول

 إلكترونينا. –وهي كثيرة  –جميق الخدمات المقدمة 

 النتائج التطبيقية للدراسة )تحلي  نتائج االستبانة واإلهابة عن التساؤالت( .0

ا وتحليالن ألهم النتائه اإلهصائية التي تم التوصل إليها هول مشكلة الدراسة والتي تهدف للتعىرف علىى  يتناول هذا الصصل عرضن

، والتي تجمعه مىن خىالل اةسىتبانة التىي معالم التحول الر مي واشرشفة اإللكترونية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

 يئة.قدمتها الباهثة للموظصين باله

 تحلي  النتائج المتعلقة بالمحور اشول: البيانات اشولية شفراد العينة. -

( التالي يبىين توجيىق أفىراد العينىة مىن المسى ولين والمىوظصين العىاملين بقطىاع المعلومىات، والوهىدات اإلداريىة 52الجدول رقم )

 المختلصة بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هسهللا البيانات األولية.

 نسبة التحول الر مي بين البرنامجين برنامج ممار  بلس برنامج ممار  عناصر المقارنة

 بشكل إلكتروني هضور الممارس للهيئة الرسوب
لعدب هضور الممارس إة  21%

 المستثنيين

 الممارس للهيئةهضور  إرفاو الملصات
بشكل  اتي من الممارس 

 إلكتروني
522% 

 %22 بشكل  اتي إلكترونينا هضور الممارس للهيئة تحديد الطلهللا

 هصول الشهادة
هضور الممارس للهيئة وهصوله 

 على الشهادة بشكل ورقي
 %522 بشكل  اتي إلكترونينا

التواصل بين 

 الممارس والموظ 

هضوره للهيئة في هال نقص  ية 

 أوراقه من

يتم مراسلته إلكتروني من قبل 

 الموظ  إلرفاو الالجب
22% 
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 أفراد عينة الدراسة حسا البيانات اشولية.توزيع هدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة البيا:

 العمر

 35.6 53 سنة 02أ   من 

 38.3 57 سنة 02-42

 6.0 9 سنة 40-22

 20.1 30 غير محدد

 100.0 149 اإلهمالي

 الجنس
 61.1 91  كر

 38.9 58 أنث 

 100.0 149 اإلهمالي

 المؤه  العلمي

 10.7 16 الجامعة  ب  ما

 75.2 112 بكالوريو 

 14.1 21 ماهستير

 100.0 149 اإلهمالي

 الخبرة الوايفية

 38.3 57 سنوات 2-0من 

 38.9 58 سنوات 02-6من 

 8.1 12 سنة 02-00من 

 8.1 12 سنة. 02أكثر من 

 6.7 10 غير محدد

 100.0 149 اإلهمالي

 المستوى الوايفي

 5.4 8 إدارة مدير

 6.7 10  سم رئيس

 7. 1 شعبة رئيس

 85.9 128 مواف

 1.3 2 متعاو:

 100.0 149 اإلهمالي

 

 مالحظة/ النسا بالجدول مقربة ش رب ر م بعد الفاصلة.

تتىراو  أعمىارهم مىا بىين  %0190( سىنة، وأ  02من أفىراد العينىة تقىل أعمىارهم عىن ) %0196يتضع من الجدول السابق أ  

إنىىاق. وبالنسىىبة  %0192مىنهم  كىىور، مقابىل  %6595( سىىنة. ونالهىى  أ  15تبيىد أعمىىارهم عىن ) %6سىنة، بينمىىا ( 02-12)

 %5195مى هلهم العلمىي بكىالوريوس،  %2199لديهم تعليم ما قبل الجامعىة،  %5292لتوجيعهم هسهللا الم هل العلمي، نجد أ  

 م هلهم العلمي ماجستير.

لىديهم سىنوات  %0192( سىنوات، 1-5لىديهم سىنوات خبىرة مىن ) %0190لوظيصية، نجد أ  أما بالنسبة لتوجيعهم هسهللا الخبرة ا

 ( سنة.51لديهم سنوات خبرة أكثر من ) %195( سنة، و51-55لديهم سنوات خبرة من ) %195( سنوات، 52-6خبرة من )
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مدير إدارة،  %191وظصو ، بينما منهم م%1192أخيران؛ بالنسبة لتوجيعهم هسهللا المستوى الوظيصي، ناله  أ  الغالبية الععمى 

 متعاو . %590رئيم  عبة، و %292رئيم قسم،  692%

 والشكل البياني التالي يلخص النتائه السابقة:

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسا البيانات اشولية. 0ر م شك  

 :البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتهاتحلي  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع:  -

( يبىين التكىرارات، والمتوسىطات الحسىابية، واةنحرافىات المعياريىة، واألوجا  النسىبية، والترتيىهللا لكىل 56الجدول التالي رقىم )

فقىرة مىن فقىرات المحىور الرابىق "البرمجيىات المتخصصىة بالهيئىة واسىتخداماتها"، وهىو الىذ  يحقىق الهىدف الرابىق مىن أهىىداف 

 ((.المستصيدين)الممارسينالمتخصصة وامكانياتها التي تستخدمها الهيئة لخدمة  الدراسة وهو )التعرف على التطبيقات

 نتائج المحور الرابع " البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها" تحلي  7هدول 

 العبارة م

 (042التكرارات ):=

 الوسط الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

5 

 سادت  قافة التحول اإللكتروني

للو ائق والمعامالت بين فئات  

 الموافين.

11 10 126 2.78 .568 93% 1 

18 

 يمكن للممار  أ: يتقدم بجميع

 أورا ه الثبوتية إلكترونيًا من خالل 

 المو ع.

9 20 118 2.74 .562 91% 2 

4 

 الموافو: العاملو: بالهيئة

 ادرو: عل  التعام  مع البرامج  

 التخصصية بالهيئة.

12 18 118 2.72 .607 91% 2 

 2 %91 605. 2.72 119 18 12 توزع الصالحيات اإللكترونية 8
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العمر الجنس المؤهل العلمي الخبرة الوظيفية المستوى الوظيفي

35.638.3

6
20.1

61.1
38.9

10.7

75.2

14.1

38.338.9

8.1 8.1 6.7 5.4 6.7 0.7

85.9

1.3

توزيع أفراد العينة حسب البيانات األولية
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بالنظام وفقًا للصالحيات. اإلدارية  

 الممنوحة لك  مواف

9 

 يُستدعى الدعم الصني من قسم

الحاسهللا لحل مشاكل التطبيقات  

 المستخدمة بالقسم.

14 15 120 2.71 .629 90% 5 

16 

 يتبق نعاب خاص

لحسابات المستخدمين   Accounts 

 المحمية بكلمة سر.

9 24 112 2.71 .576 90% 5 

17 

 عدد رلبات الممارسين تبداد

يومينا بشكل مطرد وهو ما يستدعي   

وجود تطبيقات إلكترونية محدثة.   

12 22 114 2.69 .616 90% 7 

11 

 من رأيي أنه يجهللا تطوير نعم

التطبيقات التخصصية بالهيئة   

بشكل مستمر.   

16 19 114 2.66 .665 89% 8 

7 

 سهولة الوصول إلى المرفقات

ية المخبنة في التطبيقات اإللكترون 

 التخصصية من ملصات وصور

وثائق وغير  لك.   

19 23 106 2.59 .709 86% 9 

12 

 من رأيي أ  تدمه التطبيقات

المستخدمة بالهيئة في تطبيق   

واهد فقط.   

22 18 109 2.58 .736 86% 10 

3 

 يتوفر الدعم الصني الالجب للتغلهللا

على مشكالت نعاب األر صة لكل  

 التطبيقات المستخدمة بالهيئة

المستخدب.   

16 32 101 2.57 .680 86% 11 

2 

 أرى أ  الحماية الالجمة للبيانات

المستخدمة تتوافر من خالل نعاب 

 األر صة اإللكترونية المستخدب

بالهيئة.   

18 32 99 2.54 .702 85% 12 

6 
 التأكد باستمرار من جودة الوثائق

المنتجة من خالل المس ولين   
22 41 85 2.43 .739 81% 13 
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عن نعاب األر صة اإللكترونية.   

13 

 يمكنني التعامل مق جميق

1التطبيقات المتوفرة بالهيئة )  S - 

ممارس(. -ممارس +   

33 21 94 2.41 .832 80% 14 

1 

خطة تصني  الوثائق الورقية هي 

ات المستخدمة إلكترونينا في التطبيق

 المختلصة.

23 56 68 2.31 .727 77% 15 

10 

أرى أ  استخداب الهيئة لعدد من 

 التطبيقات قد يقلل من عدد

الموظصين الموجودين بالصعل.   

49 29 70 2.14 .888 71% 16 

15 

 أهتا  إلى تدريهللا مستمر على

استخداب التطبيقات التخصصية   

التي توفرها الهيئة لخدمة   

الممارسين.   

57 16 76 2.13 .939 71% 17 

20 
 يرسل الممارس أوراقه و هاداته

بالبريد المسجل إلى الهيئة.   
59 39 50 1.94 .859 65% 18 

19 

 يجا أ: يقدم الممار  نسخة

من أورا ه وشهاداته يدويًا   

في شكلها الور ي بعد رفعها   

إلكترونيًا.   

70 34 44 1.82 .863 61% 19 

14 
 لم يسبق لي التعام  مع

البرمجيات التي وفرتها الهيئة.   
91 21 37 1.64 .856 55% 20 

  %81 296. 2.44  الدرهة الكلية

 

( أ  درجىىات تقىىدير أفىىراد العينىىة علىىى جميىىق فقىىرات محىىور "البرمجيىىات المتخصصىىة بالهيئىىة واسىىتخداماتها " 56يبىىين جىىدول )

، ممىا يىوهي بدرجىة %15(، كما بلغه الدرجىة الكليىة إلجابىات أفىراد العينىة علىى هىذا المحىور %20- %11تراوهه ما بين )

 أعل  فقرتين نالتا أعل  درهة ترييد من  ب  أفراد العينة، هما:هذا وكانت موافقة عالية على فقرات هذا المحور، 

 ( والتىىي نصىىه علىىى "1الصقىىرة رقىىم ) "سةةادت  قافةةة التحةةول اإللكترونةةي للو ةةائق والمعةةامالت بةةين فئةةات المةةوافين

 (.%20اهتله المرتبة األولى بوج  نسبي قدره )
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  الموافةو: العةاملو: بالهيئةة  ةادرو: علة  ه علىى ( والتىي نصى1) الصقىرة رقىمتساوت في المرتبة الثانية كل مىن "

" تةوزع الصةالحيات اإللكترونيةة بالنظةام وفقًةا ( والتىي نصىه علىى1، والصقىرة رقىم )التعام  مع البرامج التخصصية بالهيئة "

وتيةة "يمكةن للممةار  أ: يتقةدم بجميةع أورا ةه الثب( والتىي نصىه علىى 51، و)للصالحيات اإلدارية الممنوحة لكة  مواةف "

 (.%25نسبي قدره ) بوج  "إلكترونيًا من خالل المو ع

ا ت كىد علىى أ  الهيئىة تسىير فىي الطريىق الصىحيع نحىو  وترى الباهثة أ  هذه األرقاب والنسهللا الواردة على هىذه العبىارات تحديىدن

 ."البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها "تطوير 

المحور قد جاةتا لت كدا على نصم النتيجة التي مصادها التطوير والتحىديث المسىتمرا  فىي أض  إلى  لك أ  أدنى فقرتين في هذا 

 المجال التقني والبرمجي بالهيئة، بما يحقق أهدافها الطموهة في هذا المضمار.

 وأ: أدن  فقرتين في هذا المجال كانتا:

 ( والتي نصه على " لم يسبق لي التعامل مق البرمجيات 51الصقرة رقم ) التي وفرتها الهيئة" اهتله المرتبىة األخيىرة

 (.%11بوج  نسبي قدره )

الذين أجابوا عن اةسىتبانة بنسىبة  مععم الموظصينوترى الباهثة أ  تدني النسبة التي جاةت لهذه الصقرة يدل فيما يدل عليه من أ  

ميق األعمىال المنورىة بهىم فىي جميىق اإلدارات ( استخدموا التطبيقات التي وفرتها الهيئة إلجراة أعمالهم وأنشطتهم في ج11%)

 واألقساب بالهيئة.

 ( والتي نصه على "يجهللا أ  يقدب الممارس نسخة من أوراقه و هاداته يدوينا في  ىكلها الىورقي بعىد 52الصقرة رقم )

 (.%65رفعها إلكترونينا" اهتله المرتبة ما قبل األخيرة بوج  نسبي قدره )

في هذه الصقرة يىدل علىى أ  الممىارس يسىتطيق اآل  أ  يقىدب أوراقىه عبىر موقىق الهيئىة، ولىيم يىدوينا  إ  تدني هذه النسبة الواردة

بحضوره للهيئة كما جاة في الصقرة التاسعة عشرة، وهو التطور األخير الذ   هدته الهيئة ب نتا  تطبيق ممارس بلم الىذ  مكىن 

ع األر صة اإللكترونية الذاتية التي رورتها الهيئة، وهو بىذلك يحىل أهىد مارسين أ  يقدموا أوراقهم عبر الموقق، وهو أهد أنواملل

أهىىم مشىىكالت الحصىى  الىىورقي لملصىىات الممارسىىين وهىىي مشىىكلة التكىىدس التىىي كانىىه تنىىته عىىن تكىىدس أوراو أولئىىك الممارسىىين 

 .وملصاتهم

 ( يلخص هميع النتائج السابقة:00والشك  البياني التالي ر م )
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 نتائج المحور الرابع " البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها" يوعحشك  

هدول يبين أهم الخدمات واإلمكانات البرمجية المتوفرة في التطبيقات المتخصصة المتاحة والمسةتخدمة مةن  بة  العةاملين فةي 

 الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

 بالهيئة المتوفرة في التطبيقات المتخصصةيبين أهم الخدمات واإلمكانات البرمجية  هدول
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متطلبات وظيصتي  1

تستدعي استخداب 

....برنامه  

 23 42 1 9 1 15 16 39 تكرار

 15.4 28.2 7. 6.0 7. 10.1 10.7 26.2 نسبة

 32 36 4 4 7 22 18 21 تكراريتم الوصول إلى  2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

…طاعااات سااادت ثفا ااة التحااول انلكترونااي للوثااائت والمعااام ت بااين ق

…الموظفااااون العاااااملون بالريئااااة قااااادرون علااااى التعاماااال ماااا  الباااارامج 

اااا لليااا حيات ا …ندارياااة تاااوال اليااا حيات انلكترونياااة بالنظاااام و فا

ن خ ل الموق يمكن للممارس أن يتفدم بجمي  أوراقه الثبوتية إلكترونياا م

…ات ُيساااتدعى الااادعم الفناااي مااان قسااام الحاساااب لحااال مشااااكل التطبيفااا

المحمية بكلمة سر Accountsيتب  نظام خاص لحسابات المستخدمين 

ااا بشااكل مطاارد وهااو مااا يسااتدع …ي عاادد طلبااات الممارسااين تاااداد يوميا

…ئاة بشاكل من رأيي أنه يجاب تطاوير نظام التطبيفاات التخيياية بالري

…فة لكاال يتااو ر الاادعم الفنااي الاا ام للتملااب علااى مشااك ت نظااام األرشاا

…رونيااة ساارولة الويااول إلااى المر فااات المخانااة  ااي التطبيفااات انلكت

احد  فطمن رأيي أن تدمج التطبيفات المستخدمة بالريئة  ي تطبيت و

…ظااام أرى أن الحماياة ال اماة للبياناات المسااتخدمة تتاوا ر مان خا ل ن

…ن عان التأكد باستمرار من جودة الوثاائت المنتجاة مان خا ل المساؤولي

…+ مماارس -4S)يمكنني التعامل م  جمي  التطبيفات المتو رة بالريئاة 

…ي التطبيفاات خطة تينيف الوثائت الورقية هي المستخدمة إلكترونياا  

…ماوظفين أرى أن استخدام الريئة لعدد من التطبيفات قد يفلل من عدد ال

…ية التاي أحتاج إلى تادريب مساتمر علاى اساتخدام التطبيفاات التخييا

يرسل الممارس أوراقه وشراداته بالبريد المسجل إلى الريئة

ا  اي شاك …لرا يجب أن يفدم المماارس نساخة مان أوراقاه وشاراداته يادويا

لم يسبت لي التعامل م  البرمجيات التي و رترا الريئة

93%
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80%
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71%
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55%
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 معلومات

الممارس عن   

رريق رقم   

الطلهللا المقدب   

منه.   

 21.5 24.2 2.7 2.7 4.7 14.8 12.1 14.1 نسبة

يتم الوصول إلى  3

 معلومات

الممارس عن   

رريق رقم    

 الطلهللا المقدب منه.

 39 41 5 5 5 21 5 16 تكرار

 26.2 27.5 3.4 3.4 3.4 14.1 3.4 10.7 نسبة

يتم الوصول إلى  4

  معلومات

الممارس عن   

رريق رقم   

الهوية.   

 41 29 2 10 8 17 4 34 تكرار

 27.5 19.5 1.3 6.7 5.4 11.4 2.7 22.8 نسبة

إلى يتم الوصول  5

 معلومات

الممارس   

عن رريق اسمه.   

 44 22 2 10 6 15 5 41 تكرار

 29.5 14.8 1.3 6.7 4.0 10.1 3.4 27.5 نسبة

 يمكن استرجاع 6

الوثائق المدخلة   

للنعاب بالتاري .   

 72 15 3 4 5 14 6 24 تكرار

 48.3 10.1 2.0 2.7 3.4 9.4 4.0 16.1 نسبة

 يمكن استرجاع 7

الوثائق المدخلة   

للنعاب برقم   

الوثيقة.   

 88 12 - 4 3 12 7 16 تكرار

 59.1 8.1 - 2.7 2.0 8.1 4.7 10.7 نسبة
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 يمكن استرجاع 8

الوثائق المدخلة   

 للنعاب بعنوا  

 المعاملة.

 142 91 14 3 4 11 8 11 تكرار

 95.3 61.1 9.4 2.0 2.7 7.4 5.4 7.4 نسبة

 يمكن استرجاع 9

الوثائق المدخلة   

للنعاب    

بموضوع   

المعاملة.   

 104 11 - 1 1 7 5 12 تكرار

 69.8 7.4 - 7. 7. 4.7 3.4 8.1 نسبة

 يمكن استرجاع 10

الوثائق المدخلة   

للنعاب باسم   

الموظ  مقدب   

الخدمة.   

 100 12 - 2 1 8 3 15 تكرار

 67.1 8.1 - 1.3 7. 5.4 2.0 10.1 نسبة

م اةسترجاع باسخدمة  11

 الممارس تكو 

في تطبيق.   

 79 13 2 4 3 11 6 24 تكرار

 53.0 8.7 1.3 2.7 2.0 7.4 4.0 16.1 نسبة

يسمع التطبيق/  12

 التطبيقات التالية

بتعديل بيانات  

 الممارس.

 66 20 7 5 8 10 8 18 تكرار

 44.3 13.4 4.7 3.4 5.4 6.7 5.4 12.1 نسبة

 أنا أفضل استخداب 13

 برنامه.

 41 8 3 5 8 27 10 38 تكرار

 27.5 5.4 2.0 3.4 5.4 18.1 6.7 25.5 نسبة

 أرى أ  أفضل 14

تطبيق متا    

بالهيئة من هيث  

 المرونة.

 47 10 - 5 4 25 12 35 تكرار

 31.5 6.7 - 3.4 2.7 16.8 8.1 23.5 نسبة
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 أرى أ  أفضل 15

تطبيق متا    

بالهيئة من هيث  

 سرعة التشغيل.

 53 7 - 2 2 28 16 32 تكرار

 35.6 4.7 - 1.3 1.3 18.8 10.7 21.5 نسبة

 أرى أ  أفضل 16

تطبيق متا    

بالهيئة من هيث  

 الدخول إليه.

 49 4 2 1 5 38 14 27 تكرار

 32.9 2.7 1.3 7. 3.4 25.5 9.4 18.1 نسبة

 أرى أ  أفضل 17

تطبيق متا    

ة بالهيئة من هيث قل 

 تعطله.

 65 1 2 1 3 21 18 29 تكرار

 43.6 7. 1.3 7. 2.0 14.1 12.1 19.5 نسبة

من وجهة نعر   18

 التطبيق األ مل

لجميق بيانات  

 الممارس هو.

 46 - 2 3 3 55 8 23 تكرار

 30.9 - 1.3 2.0 2.0 36.9 5.4 15.4 نسبة

خدمات التصني   19

 توفروالتسجيل المهني ت

 في تطبيق.

 44 14 3 12 - 39 7 22 تكرار

 29.5 9.4 2.0 8.1 - 26.2 4.7 14.8 نسبة

الخدمات المقدمة في  20

البرنامه محددة 

 وبسيطة وتصي

بالغرض   

المطلوب.   

 56 5 2 3 3 38 13 21 تكرار

 37.6 3.4 1.3 2.0 2.0 25.5 8.7 14.1 نسبة

 التواصل مق 21

الممارس   

ومراسلته بشكل   

 56 5 5 8 3 38 14 11 تكرار

 37.6 3.4 3.4 5.4 2.0 25.5 9.4 7.4 نسبة
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سريق يتم من   

خالل برنامه   

 ..... 

 أرى أ  أفضل 22

واجهة برنامه   

في الهيئة هي   

:......... 

 47 3 3 5 3 42 21 16 تكرار

 31.5 2.0 2.0 3.4 2.0 28.2 14.1 10.7 نسبة

 يتميب تطبيق...... 23

 بسهولة التنقل

بين الشا ات   

المختلصة:   

 54 1 6 3 4 32 17 24 تكرار

 36.2 7. 4.0 2.0 2.7 21.5 11.4 16.1 نسبة

 يتميب تطبيق 24

 . بسهولة

اةستخداب   

لوظائصه   

المختلصة.   

 51 1 2 2 5 46 12 22 تكرار

 34.2 7. 1.3 1.3 3.4 30.9 8.1 14.8 نسبة

 تتوافر مهاب 25

ووظائ  جديدة   

ة تتوفر في   

البرامه األخرى   

كما في برنامه.،   

 59 4 1 1 1 58 8 9 تكرار

 39.6 2.7 7. 7. 7. 38.9 5.4 6.0 نسبة

يخدب برنامه  26

 الممارسين من

خار  المملكة   

عن رريق   

الشبكة العالمية  

 )اإلنترنه(.

 48 3 14 2 1 56 13 4 تكرار

 32.2 2.0 9.4 1.3 7. 37.6 8.7 2.7 نسبة
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 يخدب البرنامه 27

ى جميق الممارسين عل 

 هٍد سواة.

 43 7 8 1 2 64 8 7 تكرار

 28.9 4.7 5.4 7. 1.3 43.0 5.4 4.7 نسبة

 يُغني التطبيق 28

المستخدب عن   

مقابلة الممارس   

أثناة العمل.   

 48 2 17 - - 62 8 2 تكرار

 32.2 1.3 11.4 - - 41.6 5.4 1.3 نسبة

 ينبغي تعميم 29

. استخداب تطبيق.....

 داخل الهيئة.

 47 2 5 2 1 69 7 6 تكرار

 31.5 1.3 3.4 1.3 7. 46.3 4.7 4.0 نسبة

تتعدد  كوى  30

 الممارسين من

استخداب تطبيق.   

 53 1 18 - - 54 12 3 تكرار

 35.6 7. 12.1 - - 36.2 8.1 2.0 نسبة

أكثر التطبيقات  31

 المستخدمة وفقنا

لكمية الشكاوى  

 المقدمة من

الممارسين.   

 56 39 4 - 3 33 3 1 تكرار

 37.6 26.2 2.7 - 2.0 22.1 2.0 7. نسبة

تتوفر ملصات  32

 الممارسين

القدامى على   

نعاب.   

 42 5 2 5 7 20 10 50 تكرار

 28.2 3.4 1.3 3.4 4.7 13.4 6.7 33.6 نسبة

يتعرض البرنامه  33

 لألعطال

والتوق  بشكل  

 مستمر.

 51 12 7 9 4 29 6 22 تكرار

 34.2 8.1 4.7 6.0 2.7 19.5 4.0 14.8 نسبة
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تتكرر بيانات  34

 الممارسين في

كل من.   

 41 1 9 21 31 10 3 21 تكرار

 27.5 7. 6.0 14.1 20.8 6.7 2.0 14.1 نسبة

أهتا  إلى تدريهللا  35

مكث  للعمل على 

 تطبيق.

 45 4 3 2 2 72 3 6 تكرار

 30.2 2.7 2.0 1.3 1.3 48.3 2.0 4.0 نسبة

 

 جملة من األمور التالية:( 52من هذا الجدول السابق رقم ) ويتضع

  متطلبات وظائ  العاملين في الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية تتطلىهللا اسىتخداب كىل مىن برنىامهS4  وبرنىامه

 عن التطبيقين اآلخرين. S4ممارس وبرنامه ممارس بلم، بأفضلية برنامه 

  كىىل مىىن برنىىامهS4  وبرنىىامه ممىىارس وبرنىىامه ممىىارس بلىىم يمكنىىوا العىىاملين بالهيئىىة مىىن الوصىىول إلىىى معلومىىات

 الممارس عن رريق رقم الطلهللا المقدب منه.

  كىىل مىىن برنىىامهS4  وبرنىىامه ممىىارس وبرنىىامه ممىىارس بلىىم يمكنىىوا العىىاملين بالهيئىىة مىىن الوصىىول إلىىى معلومىىات

 الممارس عن رريق رقم الهوية.

  كىىل مىىن برنىىامهS4 برنىىامه ممىىارس وبرنىىامه ممىىارس بلىىم يمكنىىوا العىىاملين بالهيئىىة مىىن الوصىىول إلىىى معلومىىات و

 الممارس عن رريق اسم الممارس.

  برنامهS4 .يمكن العاملين بالهيئة من استرجاع الوثائق المدخلة للنعاب بالتاري ، أو برقم الوثيقة 

  كل من برنامهS4 عىاملين بالهيئىة مىن اسىترجاع الوثىائق المدخلىة وبرنامه ممارس وبرنىامه ممىارس بلىم يمكنىوا ال

 للنعاب بعنوا  المعاملة.

  خدمة اةسترجاع باسم الممارس تكو  في تطبيقS4. 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يسمحا  بتعديالت بيانات الممارس 

  أكثر التطبيقات المتاهة بالهيئة من وجهة نعر العاملين هوS4 .من هيث المرونة، وسرعة التشغيل 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم سهل الدخول 

 .برنامه ممارس بلم هو األ مل لجميق بيانات الممارس، هسهللا وجهة نعر العاملين بالهيئة 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يوفر خدمات التصني  والتسجيل المهني 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يوفر خدمات محددة وبسيطة وتصي بالغرض المطلوب 
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  كل من برنامهS4  وبرنىامه ممىارس وبرنىامه ممىارس بلىم يمكىن العىاملين مىن التواصىل مىق الممىارس ومراسىلته

 .سرعةب

 .أفضل واجهات المستخدب كانه في برنامه ممارس بلم 

  كل من برنامهS4   وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يتميب بسهولة التنقىل بىين الشا ىات المختلصىة، والوظىائ

 المختلصة، ويوفر مهاب ووظائ  جديدة، ويخدب الممارسين من خار  المملكة عن رريق الشبكة العالمية )اةنترنه(.

 ني الممارسين عن المقابلة برنامه ممارس بلم هو األفضل من هيث خدمة جميق الممارسين على هد سواة. ويغ. 

 .ينبغي تعميم استخداب تطبيق ممارس بلم داخل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية 

  تتوفر ملصات الممارسين القدامى على نعابS4. 

 .يحتا  العاملو  بالهيئة إلى تدريهللا مكث  للعمل على تطبيق ممارس بلم 

برنةامج ) التعةامالت اإللكترونيةة واالتصةاالت اإلداريةة بالهيئةةتطبيقةات تحلية  النتةائج المتعلقةة بةالمحور الخةامس:  -

 (:شير بونيت وبرنامج االتصاالت اإلدارية

يبىين التكىرارات، والمتوسىطات الحسىابية، واةنحرافىات المعياريىة، واألوجا  النسىبية، والترتيىهللا، لكىل فقىرة مىن  الجدول التىالي

تطبيقات التعامالت اإللكترونية واةتصاةت اإلدارية بالهيئة"، وهو ما يحقق الهدف الخامم من أهداف  " الثالثفقرات المحور 

 )التعرف على تطبيقات التعامالت اإللكترونية واةتصاةت اإلدارية المستخدمة بالهيئة(. وهو:الدراسة 

 " تطبيقات التعامالت اإللكترونية واالتصاالت اإلدارية بالهيئة " الثالثتحلي  نتائج المحور  هدول

 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

36 

أرى أ: استخدام نظام المعامالت 

ي اإللكترونية واشرشفة له دور كبير ف

الخدمات المقدمة لجميع تحسين 

 المتعاملين مع الهيئة.

10 18 117 2.74 .578 91% 1 

37 

أرى أ: استخدام نظام المعامالت 

ي اإللكترونية واشرشفة له دور كبير ف

ن تحسين الخدمات المقدمة للممارسين م

 الهيئة.

11 18 117 2.73 .593 91% 2 

33 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

أكبر  مرونة المستخدب يحققاإللكترونية 

 في أداة العمل اإلدار  بالهيئة.

11 20 115 2.71 .598 90% 3 

35 
أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

على المستخدب يساعداإللكترونية   
14 15 117 2.71 .634 90% 3 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 إمكانية تنصيذ األعمال عن بعد من

خالل اإلنترنه.   

3 

 يمكن تصدير واستيراد الوثائق

والملصات المنتجة على النعاب  

 اإللكتروني

بصيغ مختلصة منها صيغة:   PDF. 

6 38 104 2.66 .554 89% 5 

30 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

المستخدب يخصالاإللكترونية   

الوقه المستغرو إلنهائهنا.   

9 32 106 2.66 .591 89% 5 

38 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

واألر صة يمكن أ اإللكترونية   

يقضي نهائينا على استخداب الورو  

 والملصات والطرو التقليدية في

اإلدارة.   

16 18 112 2.66 .669 89% 5 

31 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

الجهد المستخدب يقللاإللكترونية   

المبذول في العمل.   

14 23 110 2.65 .648 88% 8 

32 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

ات النصق المستخدب ير داإللكترونية 

المالية اإلدارية المطلوبة إلنجاج 

 المعامالت واألنشطة بالعمادة.

10 33 104 2.64 .608 88% 9 

34 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

ة األخطا المستخدب يقللاإللكترونية 

 البشرية في العمل اإلدار .

16 22 108 2.63 .675 88% 10 

5 
مينيتبق نعاب خاص لحسابات المستخد  

Accounts .المحمية بكلمة سر 
7 45 96 2.60 .580 87% 11 

6 
 تصن  هسابات المستخدمين على

النعاب إلى أنواع تبعا لصالهيات  
7 45 94 2.60 .582 87% 11 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 استخداب كل موظ  للنعاب.

19 
 يمكن رباعة الوثائق التي أرلبها

من نعاب األر صة المستخدب هالينا.   
13 40 90 2.54 .658 85% 13 

10 

 استخداب الماسع الضوئي )اإلسكانر(

 أساسي في عملي لتحويل الوثائق

إلى نعاب األر صة اإللكتروني.   

20 29 99 2.53 .723 84% 14 

17 

( Hardwareالمكونات المادية )

والمعدات( متوافرة )األجهبة  

هذا  باستمرار وليم لدينا مشكالت في 

 اإلرار.

16 41 91 2.51 .685 84% 15 

23 
ئة يرتبط نعاب األر صة الحالي بالهي

 وفروعها
15 44 88 2.50 .676 83% 16 

18 

 اإلجراةات اإلدارية اآللية على

نعاب األر صة الحديث تتم بطريقة   

بسيطة وسهلة.   

16 50 79 2.43 .685 81% 17 

15 

تخبين مسودة من المعاملةيمكن   

إ ا لم تكتمل إجراةاتها لمعاودة   

استكمال اإلجراةات.   

17 54 76 2.40 .689 80% 18 

16 
 إ ا لم تكتمل إجراةات المعاملة

الواردة أقوب بردها لمن أصدرها.   
24 45 79 2.37 .749 79% 19 

12 

تقوب الهيئة بحص  جميق الوثائق 

داخل اإللكترونية على )سيرفرات( 

 المقر.

12 71 64 2.35 .628 78% 20 

7 

 يتم إرسال نتائه المعامالت بعد

انتهائها إلى أصحابها من   

الممارسين   

والموظصين المعنيين من   

إ ا  –اإلدارية خالل نعاب اةتصاةت  

15 70 63 2.32 .652 77% 21 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 تطلهللا األمر  لك.

13 

 تعمل إدارة اةتصاةت اإلدارية

على توفير القرارات والتعليمات  

 اإلدارية إلكترونينا لكل األقساب

بالهيئة.   

28 53 67 2.26 .759 75% 22 

20 

 يمكن تسجيل وإدخال واسترجاع

جميق أنواع البيانات المكتوبة   

والصور والتسجيالت الصوتية   

على نعاب –إ  وجد  –والصيديو    

األر صة المستخدب.   

26 60 60 2.23 .734 74% 23 

2 

 يمكن تصدير واستيراد الوثائق

والملصات المنتجة على النعاب  

 اإللكتروني بصيغ مختلصة منها

 Excel صيغة: 

34 54 59 2.17 .780 72% 24 

14 

 أعلم بوصول المعامالت

اإللكترونية من خالل تنبيه   

دور  يعهر من خالل نعاب   

األر صة المستخدب.   

37 49 60 2.16 .802 72% 25 

24 

 يتم عمل النس  اةهتيارية من

المعامالت اإلدارية باستمرار كل   

فترة محددة   

  هر(. –أسبوع  – )يوب 

21 84 40 2.13 .637 71% 26 

8 

توجد وهدة ب دارة   و  الموظصين 

 مس ولة عن مراجعة الجودة في

النعاب األر يصي اإللكتروني   

المستخدب.   

23 84 41 2.12 .648 71% 27 

25 
مال تتوفر البرامه التدريبية على أع

 األر صة في داخل الهيئة.
32 65 49 2.12 .738 71% 27 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

4 
يمكن اةتصال ببميلي الذ  أصدر 

 المعاملة عن رريق النعاب مبا رة.
38 55 55 2.11 .787 70% 29 

22 

 يستخر  للموظ  أصل ورقي معتمد

 لمعاملته الخاصة به بعد اةنتهاة من

خالل النعاب.اإلجراةات من   

40 56 48 2.06 .782 69% 30 

1 

 يمكن تصدير واستيراد الوثائق

والملصات المنتجة على النعاب  

اإللكتروني بصيغ مختلصة منها 

 .Wordصيغة:

45 54 48 2.02 .798 67% 31 

9 

 تنته كثير من المعامالت والوثائق

في الشكل الورقي منذ البدة في   

استخداب وتطبيق نعاب األر صة  

 اإللكترونية.

42 59 44 2.01 .773 67% 32 

26 
مال تتوفر البرامه التدريبية على أع

 األر صة خار  الهيئة.
30 70 30 2.00 .682 67% 33 

21 

 أكبر سلبيات نعاب األر ي 

اإللكتروني المستخدب جيادة   

اإلجراةات اإلدارية المطلوبة   

.أكثر مما سبق في  كلها التقليد    

48 58 40 1.95 .777 65% 34 

28 

تدربه )داخل المملكة( في دورات 

 متخصصة في األر ي 

اإللكتروني وأعماله الصنية.   

80 35 30 1.66 .803 55% 35 

29 

جامعات المملكة إهدىتدربه في   

في دورات متخصصة في   

األر ي  اإللكتروني وأعماله   

الصنية.   

85 37 22 1.56 .745 52% 36 

27 
تدربت )خار  المملكة( في دورات 

 متخصصة في اشرشيف اإللكتروني
89 36 19 1.51 .719 50% 37 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 وأعماله الفنية.

قط.القرارات اإلدارية تص  إلينا ور يًا ف 11  109 28 11 1.34 .612 45% 38 

  %77 299. 2.30  الدرهة الكلية 

 

تطبيقىىات التعىىامالت اإللكترونيىىة واةتصىىاةت  درجىىات تقىىدير أفىىراد العينىىة علىىى جميىىق فقىىرات محىىور "( أ  51يبىىين جىىدول )

، ممىا %22(، كمىا بلغىه الدرجىة الكليىة إلجابىات أفىراد العينىة علىى هىذا المحىور %25- %11اإلدارية بالهيئة" تراوهه بين )

ل  فقرتين نالتا أعلة  درهةة ترييةد مةن  بة  أفةراد العينةة، هذا وكانت أعيوهي بدرجة موافقة متوسطة على فقرات هذا المحور، 

 هما:

 ( والتىىي نصىىه علىىى " أرى أ  اسىىتخداب نعىىاب المعىىامالت اإللكترونيىىة واألر ىىصة لىىه دور كبيىىر فىىي 06الصقىىرة رقىىم )

 (.%25تحسين الخدمات المقدمة لجميق المتعاملين مق الهيئة" اهتله المرتبة األولى بوج  نسبي قدره )

  ( والتىىي نصىىه علىىى " أرى أ  اسىىتخداب نعىىاب المعىىامالت اإللكترونيىىة واألر ىىصة لىىه دور كبيىىر فىىي 02رقىىم )الصقىىرة

 (.%25تحسين الخدمات المقدمة للممارسين من الهيئة" اهتله المرتبة الثانية بوج  نسبي قدره )

معظةةم المةةوافين يعتبةةرو: أ: وتةةرى الباحثةةة مةةن خةةالل مقابالتهةةا الشخصةةية، ومالحظاتهةةا أ نةةاا وهودهةةا فةةي الهيئةةة، أ: 

الممارسين هم فقط المتعاملو: مع الهيئة، و لك عل  الةرغم مةن أ: هنةائ فئةات أخةرى مةن المتعةاملين كالشةركات والمةوردين 

للمستلزمات وغيرهم من أولئك الذين تربطهم أعمال مختلفةة مةع الهيئةة، ولةذلك هةاات الفقرتةا: السةابقتا: فةي ترتيةا ووز: 

 نسبي واحد.

( والتي نصه على "القرارات اإلداريىة تصىل إلينىا ورقينىا فقىط" اهتلىه 55الصقرة رقم )أدن  فقرتين في هذا المحور كانتا: وأ: 

 (.%11المرتبة األخيرة بوج  نسبي قدره )

 ( فىىي دورات متخصصىىة فىىي األر ىىي  اإللكترونىىي 92الصقىىرة رقىىم )( والتىىي نصىىه علىىى " تىىدربه )خىىار  المملكىىة

 (.%12اهتله المرتبة ما قبل األخيرة بوج  نسبي قدره )وأعماله الصنية " 

( إلى اةستخداب اإللكتروني للوثائق والمعامالت بالهيئة هو الغالهللا على التعىامالت 55ويشير الوج  النسبي وترتيهللا الصقرة رقم )

دورات تدريبيىة فىي مجىال الوثىائق ( إلىى اهتيىا  المىوظصين إلىى 92في الهيئة، بينما يشير الىوج  النسىبي والترتيىهللا للصقىرة رقىم )

(، وترجىق الباهثىة هىذا القصىور فىي التىدريهللا 92( و)91هتى داخلية في المملكة كما في فقرتي أرقاب ) أو-(واألر ي  )خارجية

 على برامه الوثائق واألر صة إلى عدب وجود )مركب للوثائق( بالهيئة كما  كرت الباهثة عن  لك في الصصول السابقة. 

 ( يلخص جميق النتائه السابقة:50بياني التالي رقم )والشكل ال
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 " تطبيقات التعامالت اإللكترونية واالتصاالت اإلدارية بالهيئة " الثالثنتائج المحور يوعح شك  

 

 النتائج:

بلغ الوج  النسبي إلجابات العاملين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على جميق فقرات محىور "البرمجيىات  .5

، مما يوهي بدرجة موافقة عالية على فقرات هىذا المحىور، هىذا وكانىه أعلىى فقىرتين %15المتخصصة بالهيئة واستخداماتها " 

 نالتا أعلى درجة تأييد من قبل أفراد العينة، هما:

 رتبىة الصقرة التي تنص على "سادت ثقافة التحول اإللكتروني للوثائق والمعامالت بين قطاعات المىوظصين" اهتلىه الم

 (.%20األولى بوج  نسبي قدره )

أ   –وهىذه النتيجىىة تىىدل علىى تصهىىم العىىاملين بالهيئىة ألهميىىة التحىىول الرقمىىي، وأ  الهيئىة تواصىىل تقىىدمها فىي هىىذا المجىىال، وهىىم 

ا الذين يساهمو  بشكل فعال في نجا  هذا التحول اإللكتروني الذ  تنصذه وتطوره الهيئة، وهذا يعطي للقارا م –الموظصو     ىرن

ا عن إمكانية نجا  جميق التطبيقات التي تقدمها الهيئة له ةة الموظصين.  جيدن

  الصقرة التي تنص على "يمكن للممارس أ  يتقدب بجميق أوراقه الثبوتيىة إلكترونينىا مىن خىالل الموقىق" اهتلىه المرتبىة

 (.%25الثانية بوج  نسبي قدره )

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

…ة له أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية واألرشف

…م  أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية المستخد

…ة على يمكن تيدير واستيراد الوثائت والملفات المنتج

…ة أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية واألرشف

…م  أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية المستخد

… Accountsيتب  نظام خاص لحسابات المستخدمين 

…يمكن طباعة الوثائت التي أطلبرا من نظام األرشفة 

…(  األجراة والمعدات ) (Hardware)المكونات المادية 

…تم انجراءات اندارية اآللية على نظام األرشفة الحديث ت

…إذا لم تكتمل إجراءات المعاملة الواردة أقوم بردها لمن 

…را من يتم إرسال نتائج المعام ت بعد انترائرا إلى أيحاب

…يمكن تسجيل وإدخال واسترجال جمي  أنوال البيانات

…دوري أعلم بويول المعام ت انلكترونية من خ ل تنبيه

…يتم عمل النسخ االحتياطية من المعام ت اندارية 

…يمكن االتيال باميلي الذي أيدر المعاملة عن طريت

…ة على يمكن تيدير واستيراد الوثائت والملفات المنتج

ريئةتتو ر البرامج التدريبية على أعمال األرشفة خارج ال

… ي دورات متخيية  ي ( داخل المملكة)تدربت 

… ي دورات متخيية  ي ( خارج المملكة)تدربت 

91%
91%
90%
90%
89%
89%
89%
88%
88%
88%
87%
87%

85%
84%
84%
83%

81%
80%
79%
78%
77%

75%
74%

72%
72%
71%
71%
71%
70%
69%

67%
67%
67%

65%
55%

52%
50%

45%
تطبيقات التعامالت اإللكترونية
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ئة السىعودية للتخصصىات الصىحية علىى جميىق فقىرات محىور "تطبيقىات بلغ الوج  النسبي إلجابات العاملين في الهي .9

، مما يوهي بدرجىة موافقىة متوسىطة علىى فقىرات هىذا المحىور، هىذا %22التعامالت اإللكترونية واةتصاةت اإلدارية بالهيئة" 

 وكانه أعلى فقرتين نالتا أعلى درجة تأييد من قبل أفراد العينة، هما:

  " أرى أ  استخداب نعاب المعامالت اإللكترونيىة واألر ىصة لىه دور كبيىر فىي تحسىين الخىدمات الصقرة التي تنص على

 (.%25المقدمة لجميق المتعاملين مق الهيئة" اهتله المرتبة األولى بوج  نسبي قدره )

ذها فىي أعمىالهم، بمىا ي كىد وهذه النتيجة العالية تشير إلى أهمية األر صة اإللكترونية بالهيئة، وأ  الموظصين قد اعتىادوا علىى تنصيى

ا. ا كبيرن  على تطور الهيئة في هذا المجال تطورن

  الصقرة التي تنص على " أرى أ  استخداب نعاب المعامالت اإللكترونيىة واألر ىصة لىه دور كبيىر فىي تحسىين الخىدمات

 (.%25المقدمة للممارسين من الهيئة" اهتله المرتبة الثانية بوج  نسبي قدره )

هاجت على نسبة موافقة عالية، ممىا يىدل علىى رضىا مىوظصي الهيئىة عمىا يقىدب مىن خىالل هىذه التطبيقىات اإللكترونيىة هذه الصقرة 

المستخدمة هالينا، وقد هصله الباهثة على معلومات ت كد أنه بدخول تطبيق ممارس بلم إلى الخدمة بالهيئة بكامله سوف تتوفر 

نسىبة الرضىا المحىددة فىي هىذه الصقىرة سىوف تبيىد فىي المسىتقبل باسىتخداب تطبيىق خدمات أكثر مما هو متىا  هالينىا، مىا يعنىي أ  

 ل.ممارس بلم بشكل كام

تعددت النعم والبرمجيات المستخدمة في اإلدارات المختلصة، فكا  لكل إدارة الىنعم البرمجيىة المناسىبة ألعمالهىا مثىل  .0

عىىىدب وجىىىود تطبيىىىق أر ىىىصة متخصىىىص فىىىي الوثىىىائق إدارة المشىىىتريات، وإدارة المشىىىروعات، وغيرهمىىىا مىىىن اإلدارات، مىىىق 

 والمحصوظات بالهيئة.

بدأت الهيئة في إنتا  تطبيقات متخصصة بأعمالها تشمل مععم الوظىائ  والخىدمات، وكىا  أولهىا )برنىامه فىور أس  .1

4S ب.9221( الذ  أنته عاب 

أدية أغىراض صىحية مهنيىة توجد بعال التطبيقات التخصصية التىي تصىردت بهىا الهيئىة عىن غيرهىا، وقىد أنشىئه لىـت  .1

 محددة.

اسىىتخدب فىىي الهيئىىة العديىىد مىىن التطبيقىىات العامىىة ومىىن بينهىىا هبمىىة األوفىىيم التىىي اسىىتخدب منهىىا تطبيقىىات الىىوورد  .6

(Word( واإلكسىىىيل ،)Excel(( كمىىىا اسىىىتخدب تطبيىىىق  ىىىير بوينىىىه ،)SharePoint وهىىىو أهىىىد تطبيقىىىات هبمىىىة  األوفىىىيم )

(Microsoft Office Applications .) 

استخدب بالهيئة في هص  الملصات رريقة التخبين السحابي علىى موقىق مايكروسىوفه مىن خىالل اسىتخداب تطبيىق  ىير  .2

 ( الذ  يسمع بتخبين الملصات والمعامالت خار  الهيئة على موقق مايكروسوفه.SharePointبوينه )

ا من الخدمات المهمة التي تتعلق بالممارسي .1 ا كبيرن ن والمتدربين الصحيين بالمملكة باعتبارهم يغطي قسم الحاسهللا عددن

الصئة األولى المستهدفة مىن هىذه الخىدمات اإللكترونيىة، إة إ  القسىم لىم يىول كىل هىذا اةهتمىاب بمىا يتعلىق بالملصىات اإلداريىة التىي 

 تنتجها اإلدارات المختلصة أثناة ممارسة العمل اإلدار  والمالي بالهيئة.

بلىىم( ليكىىو  بمثابىىة البىىديل الصعلىىي عىىن هضىىور الممىىارس إلىىى مقىىر الهيئىىة أو أهىىد أنتجىىه الهيئىىة برنىىامه )ممىىارس  .2

فروعها، هيث يمكن للمارس أ  ي ر   أوراقه ومستنداته و هادته مىن خىالل البرنىامه علىى موقىق الهيئىة، مىق تسىديد الرسىوب 

 المطلوبة لكل خدمة.
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نعم الجديىدة، و لىك مىن خىالل إدارة التحليىل وإدارة تخطه الهيئة المشاكل التنعيمية التي تسبق إعىداد التطبيقىات والى .52

المشروعات اللتين تقوما  على تحليل المتطلبات التي تحتا  إليها اإلدارات قبل القياب بعملية اإلعداد المحلي ) الداخلي( للتطبيىق 

 أو النعاب، أو قبل الشراة إ ا كا  خارجينا.

واهىدة متكاملىة، فقىد تنوعىه البرمجيىات واألنعمىة اإللكترونيىة  لم تحول جميق أعمال الهيئة مىن خىالل منعومىة يليىة .55

المسىىتخدمة فىىي إدارات كافىىة، ومىىن هىىذه اإلدارات التىىي ماجالىىه تسىىتخدب برمجيىىات عامىىة ومنهىىا: برنىىامه )اإلكسىىيل( وهىىو أهىىد 

 مكونات هبمة األوفيم ك دارة التوثيق بالهيئة.

ترونية بدو  استخداب أنعمة إلكترونية متكاملة، أو قواعد بيانات، ماجاله تحتص  بعال اإلدارات بالهيئة بوثائقها اإللك .59

( ألجهبة الكمبيوتر، مما يعرضها لخطىر الصقىد، وعىدب األمىا ، Desktopوبطريقة بدائية بالتخبين المبا ر على سطع المكتهللا )

 مثلما يحدق في إدارة اةعتماد البرامجي بالهيئة.

 التوصيات:

سىواة كانىه النتىائه التطبيقيىة لتحليىل اةسىتبانة، أو النتىائه العامىة التىي ظهىرت  -إليهىا الدراسىة  من خالل النتىائه التىي توصىله

رأت الباهثة أنه من المصيد أ  تخر  هذه الدراسة بمجموعة مىن التوصىيات و لىك تحقيقنىا للهىدف السىادس واألخيىر مىن  -للباهثة 

رأت الباهثة أهميتها لتحسين واقق الحص  واةسترجاع للوثائق والملصات األهداف التي هددتها الباهثة، وهذه التوصيات المقترهة 

بالهيئة سواة ما كا  منها ورقينا أو إلكترونينا، وجميق هذه التوصيات يمكن أ  تستصيد منها الهيئة في تطىوير وتحىديث نعىم الحصى  

 واألر صة اإللكترونية للوثائق والملصات المحصوظة لديها فيما بعد.

الباهثة أنه ينبغي أ  تحدد خطة  املة لتغطيىة جميىق إدارات الهيئىة إلكترونينىا مىن خىالل نعىاب إلكترونىي  ىامل ترى  .5

 وموهد، يشمل جميق المعامالت والتعامالت واألنشطة التي تدخل في نطاو عمل الهيئة.

معلومىىات عىن الممارسىىين تىرى الباهثىة أنىىه ة ينبغىي أ  يىىتم هصى  وثىىائق وملصىات الهيئىة التىىي تحتىو  علىىى بيانىات و .9

ا لخصوصية هذه المعلومات التي تتعلىق  الصحيين بالمملكة على سيرفرات  ركات التقنية الخارجية كشركة مايكروسوفه؛ نعرن

بجميق العاملين في المجال الصحي بالمملكة، و لك لضما  سىرية وخصوصىية المعلومىات التىي تتعلىق بالمسىتصيدين مىن خىدمات 

 الهيئة.

 Big Data systemأنىىىىه ينبغىىىىي علىىىىى الهيئىىىىة أ  تطبىىىىق نعىىىىم إدارة البيانىىىىات الضىىىىخمة ) تىىىىرى الباهثىىىىة .0

management ب ، وأ  تستخدب األدوات الالجمة لذلك مما يساعد على 5222(على البيانات المخبنة لديها منذ إنشاة الهيئة عاب

 وجيادة نشاراتها المطردة باستمرار.دعم اتخا  القرار المناسهللا في الوقه المناسهللا، وخاصة مق تطور أعمال الهيئة 

العمىىل علىىى سىىرعة هىىل جميىىق مشىىاكل برنىىامه )ممىىارس بلىىم( لتحقيىىق الهىىدف منىىه هيىىث إ  العديىىد مىىن الممارسىىين  .1

يحضىىرو  للهيئىىة  مىىن منىىارق مختلصىىة بعىىد تصعيىىل البرنىىامه لمىىواجهتهم العديىىد مىىن المشىىاكل فىىي إرفىىاو الصىىور أو إضىىافة خبىىرة 

 ومشاكل أخرى متعددة .

تسعى الهيئة بتشكيل فريق متكامل إلدارة التوثيق وتكو  مىن نصىم مىوظصين الهيئىة للكشى  عىن تبويىر الشىهادات  أ  .1

 بدل من  ركة داتا فلو.

توفير برنامه خاص موهد لقبول جميق التخصصات لتقديم خدمات القبول، والتسجيل، والتدريهللا، يضم التسىجيل فىي  .6

ات الُعليا، دو  رجىوع الممىارس إلىى موقىق الهيئىة والتسىجيل عبىر رابىط للبىرامه الدقيقىة البرامه الدقيقة والبرامه العامة للدراس

 لتسهيل  لك على الممارس أو المتدرب.

http://www.ajrsp.com/
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اةهتصىاظ بجميىق مىىا نشىر عبىر الجمعيىىات المهنيىة وتىوفيره إلكترونينىىا عبىر المكتبىة اإللكترونيىىة للهيئىة، أو عبىر بوابىىة  .2

 هذه الجمعيات .الهيئة؛ هتى يتم اةستصادة من أعمال 

توفير بث مبا ر عبر البرامه المشهورة بحيث يمكن تحميلها عبر الجوال لمشىاهدة الملتقيىات والمى تمرات التىي تقىاب  .1

ا بشكل إلكتروني.  عن كل ما يخص الهيئة، سواة داخل الهيئة أو خارجها، وتوفيرها أيضن

ن خىدمات التسىجيل، والتصىني ، والتىدريهللا، وغيىر إنشاة تطبيقات  كية تخدب الممارسين في كل ما يحتاجو  إليه مى  .2

  لك من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

توفير الدورات التدريبية للعاملين بالهيئىة علىى اسىتخداب النعىاب والتطبيقىات اإللكترونيىة والملصىات الرقميىة للرفىق مىن  .52

 مستوى ه ةة العاملين بالهيئة في الجوانهللا التقنية، والوثائقية.

 

 

 والحواشي والتعليقات العلمية: المراهع

                                                           
( تتقدم الباحثة بجزي  الشكر والتقدير للمشرف القدير اشستا  الدكتور/ عصام أحمد عيسوي عل  ما  دمه أ ناا )

 إهراا هذه الدراسة.

. 52610جريدة الجبيرة. الرعاية الصحية في عهد الصهد. م سسة الجبيرة للصحافة والطباعة والنشر. الرياض. ع ( (5

 ب.51/55/9225

ىا مىن  91( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نبال الخاررة الصحية. (9 عامن

 .96ه. ص 5102رين.  اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحر

 ه. متا  على الرابط:5150( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. نعاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (0

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

كلية  -(. اإلدارة اةلكترونية وتقديم الخدمات العامة. مجلة الحقوو. الجامعة المستنصرية 9259( هنا  محمد القيسي.)(1

 .56. ص 56،52، ع 1القانو . مه 

 ه. متا  على الرابط:5150عاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. ن(1

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

 ذا الموضوع أنعر: ( للمبيد هول ه(6

ب(. المقابلىىة كىىأداة بحثيىىة فىىي جمىىق المىىادة العلميىىة. الجبائىىر. مجلىىة جيىىل العلىىوب اإلنسىىانية 9256)هصيعىىي نىىور الىىدين 

 . مركب جيل البحث العلمي. جامعة محمد بوضياف. واةجتماعية

البلدية: دراسة هالة ببلدية هجرة  . اإلدارة اإللكترونية كدعامة لعصرنةب(9292( بالقاسم بومعبة، وكمال العقريهللا . )(2

 .556- 22. ص ص 9. ع6الشل . مه بوعلي بن هسيبة األعمال. جامعة ةقتصاديات الريادة النص. الجبائر. مجلة

http://www.ajrsp.com/
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=170
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(. دور اإلدارة اإللكترونيىة فىي تحسىين األداة الىوظيصي: دراسىة هالىة علىى الوةيىات المنتدبىة 9252( جهرة همىبة. ) (1

 ئر )رسالة ماجستير(. بسكرة: جامعة محمد خيضر.أوةد جالل في الجبا

ب(. مىى تمر ومعىىرض السىىودا  إلدارة الوثىىائق واألر ىىصة اإللكترونيىىة. الخررىىوب. 9251( أميىىرة عىىالة الىىدين صىىالع. )(2

السىىىودا . مجلىىىة المسىىىتند العلميىىىة. مركىىىب المسىىىتند للتىىىدريهللا وتنميىىىة المىىىوارد البشىىىرية، وجارة اةتصىىىاةت وتكنولوجيىىىا 

 ب.9251مارس،  92-92ات. المعلوم

ب(. قياس واقق نعم اإلدارة إللكترونية المبنية على الممكنات في م سسات 9292( فاضل عبد علي خرميط. )(52

. مجلة المركب العربي للبحوق والدراسات في علوب المكتبات EFQMالمعلومات ودورها في التميب في النتائه األوربي 

 591 - 20. ص ص 50. ع 2والمعلومات. مه 

(11) khan, M. and Vijayashree, L. (2015) “impact of E-Governance on Employees 

Performance”, International Journal of Scientific and Research Publication. 

 ه. متا  على الرابط:5150( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. نعاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (59

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

 ( موقق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. متا  على الرابط:(50

https://www.scfhs.org.sa/Pages/default.aspx    

 – 9252( الهيئىىة السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية. الخطىىة اةسىىتراتيجية للهيئىىة السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية (51

 .2ه. ص 5102ب.  9292

ىا  91( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية نىبال الخاررىة الصىحية. (51 عامن

 .15ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

ىا  91نىبال الخاررىة الصىحية. ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية (56 عامن

 .01ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

 ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. نصم المرجق. نصم الصصحة.(52

 .15( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. المرجق السابق. ص (51

 .22المرجق. ص ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. نصم (52

 ه. متا  على الرابط:5150( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. نعاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (92

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

 .22( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. المرجق السابق. ص (95

 هـ.5112/ 1/ 59( مقابلة  خصية مق مدير اإلدارة األستا / على الغامد ، في تاري  (99

 هـ.5112/ 2/ 91ة في تاري  ( مقابلة  خصية مق مدير إدارة المعرف(90

http://www.ajrsp.com/
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https://www.scfhs.org.sa/Pages/default.aspx
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=170
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=170


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         536  

ISSN: 2706-6495 

 
                                                                                                                                                                                 

. القىاهرة: دار 9هشمه علي قاسم. دراسات في علم المعلومات: علم المعلومات في رهلة البحث عن الهوية. ر (91)

 11-10ب ،ص 5221غريهللا للطباعة والنشر، 

 هـ.5112/ 6/ 5( مقابلة مق مدير إدارة التوثيق في تاري  (91

ىا  91الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية نىبال الخاررىة الصىحية. ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (96 عامن

 .509ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. موقىق الهيئىة السىعودية للتخصصىات الصىحية. ةئحىة التصىني  والتسىجيل المهنىي. (92

 متا  على الرابط:

https://www.scfhs.org.sa/Registration/Regulation/Pages/default.aspx  

/ 96( مقابلة مق رئيم المركب اإلعالمي والمتحدق الرسمي للهيئة. ورئيم وهىدة التواصىل اةجتمىاعي. فىي تىاري  (91

 هـ.5112/  9

 ( للمبيد أنعر هساب الهيئة على موقق تويتر على الرابط التالي:(92

https://twitter.com/SchsOrg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ea

uthor  

 على موقق الصيم بوك على الرابط التالي: وهساب الهيئة

https://www.facebook.com/scfhs.org.sa/  

( مقابلة  خصية مق بعال الموظصات ب دارة تحليل األعمال ومىنهن األسىتا ة/ يةة، واألسىتا ة أريىه عسىير . وتمىه (02

 هـ.5112/ 1/  51 -52المقابالت في تاري  

 هـ5112/ 1/ 92( مقابلة  خصية مق مدير إدارة تطوير البرامه، في تاري  (05

 ب. متا  على الرابط:9251أغسطم  21( عبد هللا الهوساو . اإلدارة والحوكمة الصحية. صحيصة عكاظ. بتاري  (09

https://www.okaz.com.sa/article/1010925  

 ( منعمة الصحة العالمية. الحوكمة والتخطيط )القوى العاملة الصحية(. متا  على الرابط:(00

https://www.who.int/hrh/governance/ar/  

ىا  91الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية نىبال الخاررىة الصىحية.  ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.(01 عامن

 .511ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

 . متاهة على الرابط:9202( ر ية المملكة العربية السعودية (01

https://vision2030.gov.sa/ar/foreword  

 .9202( ر ية المملكة العربية السعودية (06

 . متاهة على الموقق:9292 – 9252الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الخطة اةستراتيجية للهيئة  -

www.scfhs.org.sa    

اإللكترونيىة: اةتجاهىىات البحثيىىة فىىي اةنتىا  الصكىىر  األر ىىيصي فىىي العقىىدين ( السىيد صىىال  الصىىاو . إدارة الوثىىائق (02

 .1ب. ص 9251األخيرين. مل  غير منشور. 

http://www.ajrsp.com/
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( السىيد صىىال  الصىىاو . إدارة الوثىىائق اإللكترونيىة: اةتجاهىىات البحثيىىة فىىي اةنتىا  الصكىىر  األر ىىيصي فىىي العقىىدين (01

 .1ب. ص 9251األخيرين. مل  غير منشور. 

 قسىنطينة وةيىة األر ىي : أر ىي  مجىال فىي تطبيقاتهىا و المعلومىات (. تكنولوجيىا9222بوسىمغو  ) اهيم( ابىر(02

اةجتماعيىة.  والعلىوب اإلنسىانية العلىوب قسنطينة. كلية منتور ، نمو جا. أرروهة ماجستير غير منشورة. الجبائر. جامعة

 .21المكتبات. ص  علم قسم

المعلومىىات والمعرفىىة: أبعىىاد ومىىداخل. ترجمىىة د. مصتىىا  محمىىد ديىىاب. جامعىىة ب(. إدارة 9226( كريسىىتين  ىىلوغل )(12

 الصاتع. ررابلم. ليبيا. موقق ناد  اإلهياة العربي. متا  على الرابط:

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=950&id=092 

 اإلمارات العربية المتحدة. وجارة  ئو  الرئاسة. األر ي  الورني. متا  على الرابط:( دولة (15

https://www.na.ae/ar/archives/faq.aspx  

 .52بعة األولى. ص(، اإلدارة اإللكترونية، دار الصكر الجامعي، اإلسكندرية، الط9222( الصيرفي، محمد. )19)

 

 

)44) Al-Aaama, A., (2008). The Electronic College: A Study of the Effectiveness of 

Electronic Management Systems Within Colleges, Oriental Journal of Computer Science & 

Technology.P14 

المصـاهيم، الخصائص، المتطلبات، عما : م سسة الىوراو  (. اإلدارة اإللكترونيـة:9255( الحـسن، هـسين محمـد، )11)

 .562للنشر والتوجيق. ص

 .10(، ص9221(غنيم. )16)

(47( http://www.egovconcepts.com  

، الجامعىة المستنصىرية، مجلىة الحقىوو ،ب(. اإلدارة اةلكترونية وتقديم الخدمات العامىة9259( القيسي، هنا  محمد)11)

 .96، العراو، ، ص 56،52. اةصدار: 1مه

العناصر)دراسة وثائقية(، الم تمر العالمي  -السمات -(العوض اهمد محمد الحسن، اةدارة اةلكترونية: المصاهيم12)

جوا   1-5ن األول لإلدارة اةلكترونية: تواصل خالو مق رصرة اةتصال والمعلومات في عالمنا المعاصر، ليبيا، م

 .2، ص 9252

 1مجلة الحقوو، الجامعة المستنصرية، المجلد:  ،(القيسي، هنا  محمد، اإلدارة اةلكترونية وتقديم الخدمات العامة12)

 .96، ص 9259، العراو، 56،52اةصدار: 

 ، جامعة 2سحر قدور الرفاعي، الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاديات  مال إفريقيا، العدد  15))

  11، ص  9222المستنصرية، بغداد، العراو، 

،ص 9221(عصاب عبد الصتا  مطر، الحكومة اإللكترونية بين النعرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، األجاررية، 19)

01. 
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 هـ..6/6/5112ة  خصية مق أ. عمر موسى نائهللا األمين العاب، في تاري  ( مقابل(10

 هـ.56/6/5112( مقابلة  خصية مق أ.  ناصر الغناب رئيم قسم الحسابات باإلدارة المالية بالهيئة. في تاري  (11

 ي:( متا  على موقق مايكروسوفه، على الرابط التالProject professional( تطبيق إدارة المشاريق )(11

https://products.office.com/ar/project/project-online-professional 

 (  من إنتا  شركة مايكروسوفت، ويوفر المميزات التالية:Project professionalهذا البرنامج )

إلى مىا يصىل إلىى خمسىة أجهىبة كمبيىوتر  خصىية، هتىى  Project الصريق بالمشروع تثبيه عميليمكن ألعضاة 

كما يمكن إضافة موارد بسرعة وموثوقيىة مىق  .يتمكن الموظصو  من الوصول إلى خطط المشروع من أ  مكا  يعمل فيه

، كما يمكن استخدب أهىد ب اإلداريةالمحسنة التي تقلل الوقه المستغرو في العمل على المها Active Directory مبامنة

للوصول إلى خطط المشروع األفضىل فىي فئتهىا، ويىوفر  Office.com وبموقق Project القوالهللا المضمنة مسبقان لعميل

أدوات مألوفة فهو مصمم لمدير  المشاريق المتخصصين، مثل مخططات جانه، لمساعدتك علىى إنشىاة  Project عميل

كمىا يقىوب باألتمتىة الذكيىة فيقلرىل نقىار عىدب الكصىاةة بىالميبات التلقائيىة. ويقىوب بتعبئىة تىواري   جداول وتقليل وقه التدريهللا،

البدة واةنتهاة تلقائيان استنادان إلى التبعيات، واستخداب مركب التحكم بالمهمة لتحديد المهاب األكثر فعالية وترتيبات المىوارد، 

سىميان. ويسىاعدك "مخطىط الصريىق" علىى تحديىد مشىاكل تعيىين المىوارد تتيع ميبة لمدراة المشىاريق رلىهللا مىوارد معينىة ر

المحتملة التي يمكن أ  ت ثر في الجدولة وتصحيحها، ويقوب ب نشاة موقق مشروع مخصص لمشىاركة المعلومىات، وغيىر 

  لك من المميبات المتعددة للتطبيق.

 ه.5112/ 1/ 59ة. في تاري  بالهيئ المشاريق( مقابلة  خصية مق أ. هال السليم. مديرة إدارة (16

 هـ .92/0/5112( مقابلة  خصية مق أ. رالل الشري  بالرئاسة التنصيذية للجمعيات. في تاري  (12

 هـ.91/0/5112( مقابلة  خصية مق أ. أفنا  القثامي. مديرة إدارة التدريهللا بالهيئة. في تاري  (11

 هـ5112/ 1/ 1العاب، في تاري  ( مقابلة  خصية مق أ. عمر بن موسى مستشار األمين (12

 هـ.5112/ 1/ 51( مقابلة مق  أ. عبد العبيب الماجد مدير إدارة القبول والتسجيل  في تاري  (62

 ه.5112/ 1/ 51( مالهعة للباهثة أثناة وجودها في قسم التسجيل والتصني  بالهيئة. في تاري  (65

فىىىرع النىىىرجم، فىىىي تىىىاري   -تخصصىىىات الصىىىحية ( مقابلىىىة  خصىىىية مىىىق أ. عمىىىر موسىىىى. الهيئىىىة السىىىعودية لل(69

 هـ.6/6/5112

 هـ.5112/ 1/ 56( مقابلة  خصية مق د. فهد رئيم الرئاسة المهنية بالهيئة. في تاري  (60

 هـ90/1/5112مقابلة  خصية مق أ. خالد العتيبي. مدير إدارة التصني  والتسجيل المهني. في تاري   -

 (. الرياض .9252للتخصصات الصحية )برنامه ممارس بلم. ( ملتقى  ركا نا .الهيئة السعودية(61

 هـ.6/6/5112. مدير إدارة التصني ، في تاري  عبد هللا البارقي( مقابلة  خصية مق أ. (61
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 أثر استراتيجية التعلم النشط على التحصيل الدراسي لدي الصفوف الثالثة األولي

The effect of the active learning strategy on the academic achievement of the first three grades 

 الخزاعله راضي دخيل أملاعداد الباحثة/ 

 الهاشمية األردنية المملكة – والتعليم التربية وزارة تربوية، وقيادة إدارة ماجستير

 amal.rad221@gmail.comEmail:  

  

 ملخصال

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم التعلم النشط، التعرف على أهمية التعليم النشط في التحصيل  النشط،استناًدا إلى قيمة التعلم 

الدراسي للطالب، التعرف على مفهوم التحصيل الدراسي للطلبة، واخيراً. تقصي فاعلية التدريس باستخدام التعلم النشط. وتتمثل أهمية 

ألن  الباحثين،ألن البحث عن طريقة تدريس فعالة ال يزال يهيمن على عقول  عنه،حث الدراسة الحالية من جوهر الموضوع الذي تب

يتم تحقيق األهداف  التربوي،طريقة التدريس هي الركيزة الرئيسية التي يعتمد على نجاح العملية التعليمية. إذا كان المنهج مناسبًا للدور 

وقلة إدراك تحصيل الطالب وحل المشكالت األخرى التي  البرنامج،متعلقة بتنفيذ التربوية المنشودة ومن ثم التأثير على حل المشكالت ال

حيث تؤكد الدراسات األخيرة على دور  والعملية،يعاني منها المعلم. تنبع أهمية هذه الدراسة من مجموعة متنوعة من المبررات النظرية 

غالبًا ما تؤكد أنماط التعلم الحديثة على دور المتعلم في تحمل المسؤولية  في المعرفة التعليمية. فقط،المتعلم كمتفاعل نشط وليس مستقبالً 

ويساهم تحمل هذه المسؤولية في تحسين قدرة المتعلم على استدعاء التجارب المحفوظة  عاتقه،وتقع هذه المسؤولية على  تعلمه،عن 

مفهوم التعلم النشط واهميته وتطرقت الدراسة الى معرفة  وتتبع نجاحه والتقنيات المستخدمة في تعزيز عملية دمج الطالب في التعلم.

هذا النوع من التعلم. ايضاً تطرقت الدراسة الي  وخطوات احداثوفوائده، باإلضافة الى عرض دور المعلم والمتعلم في التعلم النشط 

 بيان مفهوم التحصيل الدراسي مع توضيح أنواع وشروط تحقيق تحصيل دراسي عالي للمتعلمين. 

 التعليم النشط، التحصيل الدراسي، الصفوف األولية، المعلم، المتعلم، العملية التربوية، التفاعل، األردن. :الكلمات المفتاحية
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The effect of the active learning strategy on the academic achievement of the first 

three grades 

 

Abstract 

        Based on the value of active learning, this study aims to identify the concept of active learning, to 

identify the importance of active education in students' academic achievement, to understand the 

concept of academic achievement of students, and finally. Investigate the effectiveness of teaching with 

active learning. The importance of the current study is the essence of the topic you are looking for, 

because the search for an effective teaching method still dominates the minds of researchers, because 

the teaching method is the main pillar that depends on the success of the educational process. If the 

curriculum is suitable for the educational role, the desired educational goals are achieved and then the 

effect on solving problems related to the implementation of the program, lack of awareness of student 

achievement and solving other problems that the teacher suffers from. Modern learning styles often 

emphasize the learner’s role in taking responsibility for his learning, and this responsibility rests with 

him, and this responsibility contributes to improving the learner’s ability to recall the saved experiences 

and track his success and the techniques used to enhance the process of integrating students into 

learning. The study touched on the knowledge of the concept of active learning, its importance and 

benefits, in addition to presenting the role of the teacher and the learner in active learning and the steps 

for making this type of learning. The study also touched upon the concept of academic achievement, 

clarifying the types and conditions for achieving a high academic achievement for learners. 

Key words: active education, academic achievement, elementary grades, teacher, learner, educational 

process, interaction, Jordan. 
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 المقدمة:

يعتبرررر الرررتعلم المحررر  الحقيقررري لكرررل عمليرررة تربويرررة ألنررره مرررا مرررن فعرررل تربررروي إال وينتظرررر منررره الحصرررول علرررى ت يررررات فررري سرررلوك 

المرررتعلم علرررى شرررتى المسرررتويات المعرفيرررة والوجدانيرررة والحسرررية فحصرررول المرررتعلم علرررى مقررردار معرررين مرررن المعرفرررة مررررتبط بمررردى 

 .المناسبة والظروف المحيطةوبالبيداغوجية التعليمية وبالجو الدراسي توافق المقرر الدراسي مع ميول ورغبات التالميذ 

يقرررع علررري عررراتق النظرررام التربررروي العمرررل المسرررتمر مرررن أجرررل تطررروير المجتمعرررات وإيجررراد األفرررراد القرررادرين علررري االبتكرررار واإلبرررداع، 

التعلررريم، إذ يشرررهد العرررالم ابتكرررارا  حيرررث أن مسرررتقبل التربيرررة فررري الررروطن العربررري رهرررن باالرتقررراء بمسرررتوي المعلرررم والنهررروض بمهنرررة

فرررري مختلررررا مجرررراالت الحيررررا كالتكنولوجيررررا، واالتصرررراالت والمعلومررررات، وأثرررربح التحرررردي واضررررحا للفرررررد مررررن حيررررث اكتسررررابه 

للمعررارف، والمهررارات، والقررريم، والمبررادك التررري تمكنرره مرررن مواكبررة هرررذا التطررور، لررم يعرررد يكررا أن يرررتقن المعلررم المرررادة العلميررة التررري 

 (5002)األحمد، بل أثبح عليه أن يكون موجها ومحفزا لتعليم المتعلمين.تدرسها، 

أسررراليذ الرررتعلم والتعلررريم، وإعطائهرررا القررردر األكبرررر مرررن االهتمرررام  علرررىوبسررربذ هرررذا الررردور الهرررام للنظرررام التربررروي فقرررد ركرررز االهتمرررام 

وتعرررد مفررراهيم الصرررا النشرررط والرررتعلم  حديثرررة فررري أسررراليذ التعلررريم، اتجاهررراتمرررن أجرررل أن تتحقرررق األهرررداف، ممرررا سررراعد فررري ظهرررور 

 (5002)الشوبكشي، النشط من أبرز هذه االتجاهات التدريسية الحديثة.

أن الررتعلم عمليررة نشرررطة  علررىومررن أجررل أن يكررون الطالررذ عنصرررا نشررطا فعرراال، فذنرره البررد مرررن األخررذ بمبررادك البنائيررة الترري تركررز 

 علرررىفررري تكررروين أو إعرررادة بنررراء معرفتررره، فعنررردما يشرررجع الطلبرررة  وغرضرررية ومسرررتمرة، ويتضرررمن العمرررل النشرررط مرررن جانرررذ المرررتعلم

المناقشررة وطرررح األسررللة والتوضرريحات الخاثررة بمحترروي المقرررر، فررذل  يسرراعد فرري  إلررىالمشرراركة فرري األنشررطة الترري تررؤدي بهررم 

ط البررد مررن ترروافر تنميررة قرردرات التفكيررر لررديهم بجانررذ االحتفرراظ بررأكبر قرردر مررن المعلومررات، ولكرري يحرردث الررتعلم فرري الصررا النشرر

 (5002)محمد،  بيلة تعلم نشطة.

ولرررذل  فرررذن إدارة العمليرررة التعليميرررة التعلغميرررة تقضررري بت ييرررر دور المعلرررم ت ييرررراً جرررذرياً والررردخول بم رررامرة الشرررراكة مرررع المرررتعلم، 

هررذه العمليررة التأهيليررة، شررراكة ال تنحصررر فرري الصررا بررل تطررال خبرررة المررتعلم كلغهررا. لررذل  فررالمعلم ينهررل لرريس مررن علمرره فقررط ليرردير 

 بل أيضاً من كل مصدر معلومات ممكن يسمح للمتعلم أن يدخل في الشراكة المرجوة.

وفررري ضررروء االنفجرررار المعلومررراتي الهائرررل الرررذي نالحظررره هرررذه األيرررام، فرررذن ذلررر  يتطلرررذ تطررروير طريقرررة للرررتعلم تشرررجع الطلبرررة علرررى 

المعررارف، والررذي ال يكررون ناجحرراً إال بررالتعلم النشررط الررذي يركررز علررى تحمررل المسررؤولية فرري التعامررل مررع هررذا الكررم الالمحرردود مررن 

مبرردأ الرررتعلم بالعمرررل والتشرررجيع علرررى الرررتعلم العميرررق الرررذي يسررراعد الطالررذ فررري فهرررم المرررادة التعليميرررة بشررركل أفضرررل، ويتوقرررع أن يكرررون 

لة المعلرررم، ويعمرررل جاهرررداً علرررى قرررادراً علرررى شررررحها أو توضررريحها بكلماتررره الخاثرررة، ويطررررح األسرررللة المختلفرررة، ويجيرررذ عرررن أسرررل

 & Carroll حرررل المشررركالت المتنوعرررة بعرررد التعامرررل بفعاليرررة معهرررا والوثرررول إلرررى تعميمرررات مفيررردة واتخررراذ قررررارات بشرررأنه.

Leander, 2001)) 
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 ويضرريا بعرررن المناثرررين للرررتعلم النشرررط أهميررة أخررررى، تتمثررل فررري أن األنشرررطة الكثيرررة التررري يعتمررد عليهرررا هرررذا النرروع مرررن الرررتعلم 

تقلرررل مرررن األنشرررطة التعلميرررة السرررلبية مثرررل اإلثررر اء السرررلبي، وأخرررذ وتررردوين المالحظرررات طيلرررة وقرررت الحصرررة، وذلررر  بشررركل يثيرررر 

 دافعيتهم للتعلم واالن ماس فيها.

وإذا كررران الرررتعلم النشرررط ضررررورياً ومهمررراً للطالرررذ، فهرررو كرررذل  بالنسررربة للمعلرررم، حيرررث يسررراعده علرررى اختيرررار النتاجرررات واألسرررللة مرررن 

يات متفاوترررة فررري الصرررعوبة كررري تراعررري مرررا برررين المتعلمرررين مرررن فررررول فرديرررة، ويقررردم لهرررم المسررراعدة والنصرررح واإلرشررراد فررري مسرررتو

كمرررا يمثرررل الرررتعلم النشرررط لكرررلم مرررن الطالرررذ والمعلرررم مجررراالً للتسرررلية والمتعرررة فررري العمرررل والتفكيرررر، ويبعررردهم عرررن  .الوقرررت المناسرررذ

 (.(Shenker, et al, 1996 الملل والرتابة في أنشطتهم اليومية.

 مشكلة الدراسة:

فررري ضرررروء مررررا يشررررير إليررره األدب التربرررروي والنفسرررري فرررري مجررررال الرررتعلم النشررررط مررررن أهميررررة التررردريذ للطلبررررة علررررى الررررتعلم النشررررط 

وممارسرررة اسرررتراتيجياته مرررن خرررالل بررررامج تعرررد لرررذل ، واسرررتناداً إلرررى نررردرة الدراسرررات التررري أجريرررت فررري هرررذا المجرررال، وتقرررديراً مرررن 

ألهميرررة تررردريذ الطلبرررة علرررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط، فرررذن مشررركلة البحرررث تحرررددت فررري استقصررراء أثرررر اسرررتراتيجيات  البررراحثين

 التعلم النشط في تنمية الفاعلية الذاتي.

 الدراسة: اسئلة

 ما العناثر األساسية للتعلم النشط؟ 

 ما مدي أهمية التعلم النشط لدي المعلمين والطالب؟ 

  التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدي طالب الصفوف الثالثة األولي؟ما أثر استراتيجية 

 أهداف الدراسة:

 تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط األتية:

 .التعرف على مفهوم التعلم النشط 

 .التعرف على أهمية التعليم النشط في التحصيل الدراسي للطالب 

 .التعرف على مفهوم التحصيل الدراسي للطلبة 

 .تقصي فاعلية التدريس باستخدام التعلم النشط 

 أهمية الدراسة:

انطالقرراً مررن أهميررة الررتعلم النشررط، تررأتي أهميررة الدراسررة الحاليررة مررن طبيعررة الموضرروع الررذي تبحثرره، إذ مررا يررزال البحررث عررن طريقررة 

 جاح العملية التربوية،فاعلة للتدريس يش ل بال الباحثين، فطريقة التدريس هي الركن األساسي الذي يعتمد عليه إلن
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فرررري حررررل  إذ إنرررره بمقرررردار مررررا تكررررون الطريقررررة مناسرررربة للموقررررا التعليمرررري، تتحقررررق األهررررداف التربويررررة المنشررررودة، وتررررؤثر مررررن ثررررم  

المشررركالت المتعلقرررة بتطبيرررق المنهرررات الدراسررري، وتررردني تحصررريل الطلبرررة، وفررري حرررل المشررركالت األخررررى التررري قرررد تعتررررض طريرررق 

 .المعلم

الدراسرررة مرررن عررردد مرررن المبرررررات النظريرررة والعمليرررة، حيرررث تؤكرررد االتجاهرررات الحديثرررة علرررى دور المرررتعلم فررري وتنبرررع أهميرررة هرررذه 

نشرررطاً، وفررراعالً، ولررريس مسرررتقبالً، أو متلقيررراً سرررلبياً مسرررتهلكاً للمعرفرررة، كمرررا تؤكرررد االتجاهرررات الحديثرررة فررري  ةالعمليرررة التعليميرررة بعرررد

وتقررع علررى عاتقرره هررذه المسؤوليررية وأن تبنرري هررذه المسؤوليررية يسررهم فرري زيررادة  الررتعلم علررى دور المررتعلم فرري تحمررل مسررؤولية تعلمرره،

قررردرة المتعلررريم علرررى استحضررريار الخبررررات المخزنرررة فررري الذاكررريرة، ومراقبتررريه ألدائررره واالستراتيجيررريات المستخدمرررية التررريي تسهررريل 

 (5005)قطامي،  .عمليية إدميات الطلبية فيي التعليم

 مصطلحات الدراسة:

طريقرررة تعلرررم وطريقرررة تعلررريم فررري فن واحرررد، يشرررارك فيهرررا الطلبرررة فررري األنشرررطة والتمرررارين والمشررراريع المرثرررودة فررري  نشرررط:الرررتعلم ال

أثنررراء تررردريس مسرررال اإلرشررراد التربررروي، مرررن خرررالل بيلرررة تعليميرررة غنيرررة متنوعرررة، تسرررمح لهرررم باإلثررر اء اإليجرررابي، والحررروار البنغررراء، 

يررتم قراءترره أو كتابترره أو طرحرره مررن فراء وقضررايا وموضرروعات، بررين بعضررهم بعضرراً، والمناقشررة الثريررة، والتحليررل السررليم لكررل مررا 

مرررع تشررررجيع مدرسررررهم لهررررم علررررى تحمرررل مسررررؤولية تعلرررريم أنفسررررهم بأنفسررررهم تحررررت إشررررافه الرررردقيق، ودفعهررررم إلررررى تحقيررررق األهررررداف 

 ((Paulson, 2006 الطموحة للمادة الدراسية، والتي تركز على بناء الشخصية المتكاملة للمتعلم.

هررو نرراتج مررا يتعلمرره الطالررذ بعررد فترررة زمنيررة مررن الدراسررة، وقدرترره علررى اسررترجاع وفهررم وتطبيررق المحترروى  التحصرريل الدراسرري:

المرررتعلم، مقاسررراً بالعالمرررة التررري حصرررل عليهرررا الطالرررذ علرررى اختبرررار تحصررريلي مرررن إعرررداد فريرررق البحرررث، ومرررن نررروع االختيرررار مرررن 

 ي.متعدد يقيس النتاجات المتوقع تحقيقها في مسال اإلرشاد التربو

 الدراسات السابقة:

(، هرررردفت الدراسررررة إلرررري التعرررررف علرررري تحصرررريل طلبررررة الصررررا الثالررررث المتوسررررط فرررري مررررادة 5000دراسررررة السرررراعدي ) .0

الرياضررريات باسرررتخدام الرررتعلم النشرررط، وأثرررر اسرررتخدام الرررتعلم النشرررط فررري الميرررل نحرررو دراسرررة الرياضررريات لطلبرررة الصرررا 

ريسرررية، األولررري للمجموعرررة الضرررابطة وفرررق الطريقرررة االعتياديرررة الثالرررث المتوسرررط، وأعرررد الباحرررث نررروعين مرررن الخطرررط التد

والثانيررة للمجموعرررة التجريبيرررة التررري درسرررت علرري وفرررق اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط، وقررد أعرررد الباحرررث أداترررين للبحرررث همرررا 

االختبرررار التحصررريلي ومقيررراس الميرررل نحرررو الرياضررريات، وقرررد أظهررررت نترررائج البحرررث وجرررود فررررل ذو داللرررة إحصرررائية فررري 

 الختبار التحصيلي وفي مقياس الميل نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.ا

(، حيرررث هررردفت الدراسرررة إلررري معرفرررة أثرررر اسرررتخدام الرررتعلم النشرررط فررري تحصررريل بعرررن المفررراهيم 5002دراسرررة مرررداح ) .5

يقرررا لهررردف الهندسرررية واالتجررراه نحرررو الرياضررريات لررردي تلميرررذات الصرررا الخرررامس االبتررردائي بمدينرررة مكرررة المكرمرررة، وتحق

( تلميرررذة مرررن تلميرررذات 86الدراسرررة اسرررتخدمت الباحثرررة منهجرررا شررربه تجريبررري حيرررث طبرررق البحرررث علررري عينرررة بلررر  عرررددها )

 الصا الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة من مدرستين مختلفتين،
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( تلميررررذة، ومثررررل امخررررر المجموعررررة 23اختيررررر منهمررررا فصررررلين اختيررررارا عشرررروائيا، مثررررل أحرررردهما المجموعررررة التجريبيررررة )  

( حيررررث قامررررت 5002(، وقررررد طبقررررت الدراسررررة البحررررث بالفصررررل الدراسرررري األول مررررن العررررام الدراسرررري )23الضررررابطة )

النشرررط، ثرررم شررررعت فررري تررردريس المفررراهيم  الباحثرررة بتصرررميم أنشرررطة الرررتعلم وإعرررداد مصرررادر الرررتعلم وتهيلرررة بيلرررة الرررتعلم

الهندسرررية المحرررددة فررري وحررردة القيررراس والهندسرررية باسرررتخدام الرررتعلم النشرررط، وقرررد أخضرررعت عينرررة البحرررث الختبرررار المفررراهيم 

الهندسررررية المعررررد مررررن قبررررل الباحثررررة ولمقيرررراس االتجرررراه نحررررو الرياضرررريات، باسررررتخدام برنررررامج الحررررزم اإلحصررررائية للعلرررروم 

وأظهررررت النترررائج وجرررود فررررول ذات داللرررة إحصرررائية لررردي تلميرررذات الصرررا الخرررامس االبتررردائي (، SPSSاالجتماعيرررة )

 لصالح المجموعة التجريبية.

دراسرررة هررردفت إلرررى استقصررراء أثرررر الرررتعلم النشرررط  (Anderson & McCarthy ،2000)مكرررارثي وأندرسرررون دراسرررة  .2

تعلميررررة التعاونيررررة كأسرررراليذ فاعلررررة فرررري تنويررررع بأسرررراليبه المتنوعررررة بمررررا فيهررررا أسررررلوب لعررررذ األدوار الجمعرررري واألنشررررطة ال

األنشرررطة التعليميرررة لطلبرررة الجامعرررات فررري مسررراقات التررراريا والعلررروم السياسرررية، واستقصررراء تأثيرهرررا فررري زيرررادة التحصررريل 

الدراسررري لطلبرررة الجامعرررات مقارنرررة مرررع أسررراليذ التررردريس االعتياديرررة. أظهررررت نترررائج الدراسرررة أن الطلبرررة الرررذين تعلمررروا 

سررراليذ الرررتعلم النشرررط أحررررزوا نترررائج أفضرررل مرررن أقررررانهم الرررذين تعلمررروا باسرررتخدام أسررراليذ التررردريس االعتياديرررة باسرررتخدام أ

 في االختبارات التحصيلية واختبارات تقييم األداء.

هرررردفت إلررررى استقصرررراء أثررررر توظيررررا اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط فرررري التحصرررريل ) Wilke ،5002ويلكرررره )دراسررررة  .3

والفاعليرررة الذاتيرررة لطلبرررة جامعرررة أنجيلرررو فررري واليرررة تكسررراس األمريكيرررة فررري مسرررال الفسررريولوجيا  الدراسررري وإثرررارة الدافعيرررة

)علرررم وظرررائا األعضررراء(. اشرررتملت عينرررة الدراسرررة علرررى مجموعرررة تجريبيرررة ترررم تدريسرررها المسرررال مرررن خرررالل توظيرررا 

ذ التعلررريم االعتياديرررة اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط ومجموعرررة ضرررابطة ترررم تدريسرررها المسرررال ذاتررره مرررن خرررالل توظيرررا أسرررالي

كأسررررلوب المحاضرررررة. ولتقيرررريم تررررأثير اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط علررررى أفررررراد الدراسررررة خضررررع أفررررراد الفلتررررين الختبررررار 

تحصررريلي موحرررد فررري المسرررال ذاتررره. بينرررت نترررائج االختبرررار التحصررريلي أن نترررائج طلبرررة المجموعرررة التجريبيرررة كانرررت أفضرررل 

ة، وكانرررت دافعيرررتهم للرررتعلم أفضرررل فررري أثنررراء تررردريس المسرررال، وكرررانوا أكثرررر بكثيرررر مرررن نترررائج طلبرررة المجموعرررة الضرررابط

فاعليرررة مرررن أقررررانهم فررري المجموعرررة الضرررابطة. أظهررررت نترررائج الدراسرررة وجرررود فروقرررات ذات داللرررة إحصرررائية فررري دافعيرررة 

لررررديهم  طلبررررة المجمرررروعتين التجريبيررررة والضررررابطة، كمررررا بينررررت أن الطلبررررة فرررري المجمرررروعتين التجريبيررررة والضررررابطة كانررررت

اتجاهررات إيجابيرررة نحرررو الررتعلم النشرررط، وأفرررادوا أن الررتعلم النشرررط يسررراعدهم فرري تعلرررم المسررراقات الجامعيررة بشررركل أفضرررل مرررن 

 أسلوب المحاضرة التقليدية.

بدراسررة هرردفت إلررى استقصرراء أثررر توظيررا ) A, Orhan. & R, Tandogan .5002تانرردوغان وأورهرران )دراسررة  .2

اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط علررررى التحصرررريل الدراسرررري لطلبررررة الصررررا السررررابع  أسررررلوب حررررل المشرررركالت المسررررتند إلررررى

األساسرري فرري إحرردى مرردارس اسررتنبول فرري تركيررا فرري مررادة العلرروم ومرردى فهمهررم للمفرراهيم العلميررة. اشررتملت عينررة الدراسررة 

ق علررررى مجمرررروعتين إحررررداهما ضررررابطة واألخرررررى تجريبيررررة. تررررم ترررردريس أفررررراد المجموعررررة الضررررابطة باسررررتخدام طرائرررر

الترررردريس التقليديررررة فرررري حررررين تررررم ترررردريس طلبررررة المجموعررررة التجريبيررررة محترررروى المنهررررات ذاترررره باسررررتخدام أسررررلوب حررررل 

المشررركالت المسرررتند إلرررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط. أظهررررت نترررائج الدراسرررة التررري اسرررتندت إلرررى االختبرررار التحصررريلي 

المجموعررررة التجريبيررررة فرررري االختبررررار التحصرررريلي الرررذي أجررررري علررررى المجمرررروعتين الضررررابطة والتجريبيررررة أن نتررررائج طلبررررة 
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كانرررت أعلرررى بكثيرررر مرررن أقررررانهم فررري المجموعرررة الضرررابطة تعرررزى إلرررى طرائرررق التررردريس المسرررتخدمة. كمرررا أظهررررت نترررائج  

الدراسرررة أن لتوظيرررا أسرررلوب حرررل المشررركالت المسرررتند إلرررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط أثرررر كبيرررر فررري تحسرررين مسرررتوى 

وتحسرررين اتجاهررراتهم نحرررو مرررادة العلررروم. كمرررا بينرررت الدراسرررة أن توظيرررا اسرررتراتيجيات الرررتعلم  التحصررريل الدراسررري للطلبرررة

 حسين فهم الطلبة للمفاهيم العلمية.النشط ساهم بشكل كبير في ت

 اإلطار النظري:

 الفصل األول: التعلم النشط.

 .مفهوم التعلم النشط 

 .أهمية التعلم النشط 

 .مبادك التعلم النشط 

  النشط.فوائد التعلم 

 .دور المعلم والمتعلم في التعلم النشط 

 .خطوات حدوث التعلم النشط 

 .التعلم النشط والتعليم الفعال 

 .مقارنة بين التعلم النشط والتعليم العادي 

 التحصيل الدراسي. الفصل الثاني:

 .مفهوم التحصيل الدراسي 

 .أنواع التحصيل الدراسي 

 .شروط التحصيل الدراسي 

  الدراسي.خصائص التحصيل 

 .الفصل األول: التعلم النشط 

 .مفهوم التعلم النشط 

عرررف الررتعلم النشررط بأنرره طريقررة لررتعلم الطلبررة بشرركل يسررمح لهررم بالمشرراركة الفاعلررة فرري األنشررطة الترري تررتم داخررل ال رفررة الصررفية، 

بحيرررث تأخرررذهم تلررر  المشررراركة إلرررى مرررا هرررو أبعرررد مرررن الررردور االعتيرررادي للطالرررذ الرررذي يقررروم بتررردوين المالحظرررات إلرررى الررردور الرررذي 

لفرررة مرررع زمالئررره خرررالل العمليرررة التعليميرررة التعلميرررة داخرررل غرفرررة الصرررا، علرررى أن يتمثرررل يأخرررذ زمرررام المبرررادرة فررري األنشرررطة المخت

دور المعلررررم هنررررا فرررري أن يحاضررررر بدرجررررة أقررررل وأن يوجرررره الطلبررررة إلررررى اكتشرررراف المررررواد التعليميررررة الترررري تررررؤدي إلررررى فهررررم المررررنهج 

يذ تررردريس متنوعرررة مثرررل اسرررتخدام الدراسررري بدرجرررة أكبرررر، بحيرررث تشرررمل فعاليرررات الرررتعلم النشرررط مجموعرررة مرررن تقنيرررات أو أسرررال

 مناقشات المجموعات الص يرة، ولعذ األدوار المختلفة، وعمل المشاريع البحثية المتنوعة، 
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وطرررح األسررللة بمسررتوياتها المتعررددة وال سرريما السررابرة منهررا، بحيررث يررتم تشررجيع الطلبررة علررى تعلرريم أنفسررهم بأنفسررهم تحررت إشرررراف  

 .(Lorenzen, 2006) .معلمهم

ه عررررف بأنررره بيلرررة التعليميرررة التررري تتررريح للطلبرررة التحررردث واإلثررر اء الجيرررد والقرررراءة والكتابرررة والتأمرررل العميرررق، وذلررر  مرررن كمرررا أنررر

خررررالل اسررررتخدام تقنيررررات وأسرررراليذ متعررررددة مثررررل حررررل المشرررركالت، والمجموعررررات الصرررر يرة، والمحاكرررراة، ودراسررررة الحالررررة، ولعررررذ 

 (Myers, 1993) طبيق ما تعلموه في عالم الواقع.الدور وغيرها من األنشطة التي تتطلذ من الطلبة ت

كمرررا ينظرررر إلرررى الرررتعلم النشرررط علرررى أنررره عمليرررة إشررر ال الطلبرررة بشررركل نشرررط ومباشرررر فررري عمليرررة الرررتعلم وال سررريما مرررن حيرررث القرررراءة 

معلومرررات والكتابرررة والتفكيرررر والتأمرررل، حيرررث يقومرررون بعمليرررات المشررراركة والتطبيرررق بررردالً مرررن االقتصرررار علرررى عمليرررة اسرررتقبال ال

 (Felder,1997) بأشكالها المختلفة

كمررا أنرره نشرراط يقرروم برره المررتعلم فرري ال رفررة الصررفية غيررر اإلثرر اء السررلبي لمررا يقولرره المعلررم داخررل المحاضرررة، بحيررث يشررمل برردالً 

أو فراء مرررن ذلررر  اإلثررر اء اإليجرررابي الرررذي يسررراعدهم علرررى فهرررم مرررا يسرررمعونه، وكتابرررة أهرررم األفكرررار الرررواردة فيمرررا يطررررح مرررن أقررروال 

أو شرررروحات، والتعليرررق أو التعقيرررذ عليهرررا، والتعامرررل مرررع تمرررارين المجموعرررات وأنشرررطتها بشررركل يرررتم فيهرررا تطبيرررق مرررا تعلمررروه فررري 

 .(Paulson, 2006) حياتية مختلفة، أو حل المشكالت اليومية المتنوعة مواقا

 .أهمية التعلم النشط 

أن أهميررررة الررررتعلم النشررررط تظهررررر مررررن النتررررائج اإليجابيررررة الترررري يحرررردثها المررررتعلم مررررن خررررالل اكتسررررابه للمعرفررررة وتنميررررة المهررررارات 

أميرررة الرررتعلم النشرررط ومنهرررا تظهرررر أهميرررة الرررتعلم النشرررط فررري  علرررىواالتجاهرررات وقرررد أورد مجموعرررة مرررن نترررائج األبحررراث والتررري تررردل 

إيجابيرررة لررردي الطرررالب نحرررو المرررادة التعليميرررة، وزيرررادة نسررربة اسرررتبقاء المعلومرررة،  زيرررادة التفاعرررل داخرررل الصرررا، وتنميرررة اتجاهرررات

 (5005)جيران،  بين المتعلم والمعلم.وتنمية مهارات التفكير المختلفة، وزيادة تحصيل الطلبة، وتدعيم الثقة 

 .مبادئ التعلم النشط 

 تتشكل مبادك التعلم النشط فيما يلي:

 تفاعل بين المعلم والمتعلمين، فيجعلهم يفكرون في قيمهم وخططهم المستقبلية.التعلم النشط هو الذي يشجع ال .0

يشرررجع الررررتعلم النشررررط علررري التعرررراون بررررين المتعلمرررين، حيررررث أن الررررتعلم يتعرررزز بصررررورة أكبررررر عنررردما يكررررون علرررري شرررركل  .5

 جماعي.

وكتابرررة المرررذكرات، النشررراط، حيرررث وجرررد أن المتعلمرررين ال يتعلمرررون إال مرررن خرررالل اإلنصرررات  علرررىيشرررجع الرررتعلم النشرررط  .2

 وإنما من خالل التحدث والكتابة عما يتعلمون وربطها بخبراتهم السابقة، بل وتطبيقها في حياتهم اليومية.

أن يتررررأملوا فيمررررا تعلمرررروه ومررررا يجررررذ أن يتعلمرررروه وتحديررررد مررررا ال  إلررررىيقرررردم ت ذيررررة راجعررررة سررررريعة، فررررالمتعلمون بحاجررررة  .3

 يعرفونه.

 محاولة تحقيقها. علىالتعلم النشط هو الذي يضع توقعات عالية ألداء المتعلمين، ألن ذل  يساعد المتعلمين  .2
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مشرركلة  علررىلررذل  فررذن مبررادك الررتعلم النشررط فرري الخبرررات المألوفررة تعررد جسررور للخبرررات الجديرردة )نقررل التعلرريم(، وتطبيررق المفرراهيم  

)حررررل المشرررركلة(، والموازنررررة )لتثبيررررت المررررألوف(، والنشرررراط الجمرررراعي )عمررررل  )الممارسررررة(، والتفكيررررر الناقررررد والعمررررل اإلبررررداعي

 (5000)بدوي، (.مجموعة(، والتعزيز )محدد النجاح(، والتطبيق )مواقا جديدة

 .فوائد التعلم النشط 

 (5000)الزايدي،  توجد الكثير من الفوائد للتعلم النشط والتي تتمثل في:

حلرررول ذات معنررري عنررردهم للمشررركالت ألنهرررم يربطرررون برررين المعرررارف  إلرررىط يتوثرررل المتعلمرررون مرررن خرررالل الرررتعلم النشررر .0

 الجديدة بذجراءات وأفكار مألوفة عندهم.

 تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف الجديدة. علىيحصل المتعلمون  .5

يتفرررق تشررركل خبررررات ومعرررارف المتعلمرررين السرررابقة خرررالل الرررتعلم النشرررط قاعررردة أساسرررية لالنطرررالل للمعرررارف الجديررردة، وهرررذا  .2

 مع الفهم بأن استثارة المعارف شرط ضروري للتعلم.

 استرجاع معلومات من الذاكرة ثم ربطها ببعضها. علىالتعبير عن فكرة تجبر المتعلمين  إلىالتوثل  إلىالحاجة  .3

 الذات. علىالتعلم، وتعزيز ثقتهم بذواتهم واالعتماد  علىيبين التعلم النشط للمتعلمين قدرتهم  .2

  والمعلم في التعلم النشط.دور المتعلم 

الموقرررا التعليمررري برررل يررردير الموقرررا التعليمررري إدارة ذكيرررة، مرررن  علرررىأن دور المعلرررم هرررو الموجررره المرشرررد الميسرررر للرررتعلم ال يسررريطر 

خرررالل إلمامررره بمهرررارات مهمرررة فررري طررررح األسرررللة وإدارة المناقشرررات وتصرررميم المواقرررا التعليميرررة المشررروقة، بينمرررا المرررتعلم يجرررذ أن 

شررراركا نشرررطا فررري العمليرررة التعليميرررة، حيرررث يقررروم المتعلمرررون بأنشرررطة عررردة تتصرررل بالمرررادة التعليميرررة مثرررل طررررح األسرررللة يكرررون م

 وفرض الفروض واالشتراك في المناقشات والبحث والقراءة والكتابة والتجريذ.

أو عمرررل تجريبررري، ألن الرررتعلم لكررري يكرررون الرررتعلم نشرررطا يجرررذ أن ينهمررر  المتعلمرررون فررري قرررراءة أو كتابرررة أو مناقشرررة أو حرررل مشررركلة 

 (5000)حيدر، النشط هو الذي يتطلذ من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا.

 .خطوات حدوث التعلم النشط 

 (5000)بدير، تتمثل خطوات التعلم النشط في الخطوات التالية:

االسرررتعداد اإلدراكررري لررره بامتالكررره الرغبرررة فررري موضررروع الرررتعلم ويرررتحكم فررري هرررذه الرغبرررة عرررامالن همرررا حافزيررره الفررررد ثرررم  .0

 لخبرات مشابهة جزئيا يمكن بها استيعاب ومعالجة الخبرات الجديدة.

 مالحظة موضوع التعلم وتتم باستقبال الفرد عن طريق حواسه الخمس لموضوع التعلم. .5

 معالجة موضوع التعلم وتحدث هذه المعالجة في الدماغ وينتج عنها إدراك الفرد لموضوع التعلم. .2

تحصررريل موضررروع الرررتعلم ويرررتم فررري هرررذه الخطررروة تخرررزين الفررررد لموضررروع الرررتعلم فررري المنررراطق، أو الخاليرررا المناسررربة مرررن  .3

 الذاكرتين القصيرة والطويلة المدي، أي تندمج ترميزات المعلومات الجديدة بالتعلم.
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 .التعلم النشط والتعلم الفعال 

لخبررررة، أمرررا المت يررررات قصررريرة األمرررد الحادثرررة فررري السرررلوك أو الت يررررات إن الرررتعلم هرررو ت يرررر النررراتج فررري سرررلوك المرررتعلم كذنترررات ل

المرحليرررة الناتجرررة عرررن النضررروت والنمرررو والعوامرررل الطارئرررة فذنهرررا ال تعرررد تعلمرررا، ولتحقيرررق التعلررريم الفعرررال البرررد مرررن تررروفير بيلرررة 

مليررة بنرراء أو اختبررار أو تطبيررق إلمكانررات مناسرربة لررذل  حيررث تعرررف بيلررة الررتعلم الفعررال بأنهررا البيلررة الترري ينهمرر  الطلبررة فيهررا فرري ع

قرردراتهم العقليررة فرري التعامررل لكررري يكررون الطالررذ مشرراركا فعررراال فرري العمليررة التعليميررة إذ ال يكفررري أن يصرر ي أو يراقررذ عنرردما تقررردم 

هرررذه لررره فررري الفصرررل ولكرررن أن يفكرررر فررري المعلومرررات وبيلرررة التعلررريم الفعرررال هررري البيلرررة التررري تشرررجع الطالرررذ علررري المشررراركة فررري 

 (5006)بدير، العملية.

 الفرق بين التعلم النشط والتعلم العادي. 

 التعلم النشط التعلم التقليدي وجه المقارنة

 ؛المعلومات بنسبة أعلىالمتعلم بفظ تحي قلة احتفاظ المتعلم بالمعلومات  اكتساب المعلومات

بسبذ التركيز على الخبرات والخطوات 

 ومدة الممارسة

 مستويات التفكير العليا يكون غالبا في مستويات التفكير الدنيا يكون غالبا في للمتعلممستوى التفكير 

 تتمركز العملية التعليمية حول المتعلم تتمركز العملية التعليمية حول المعلم محور العملية

وتكون يقوم المتعلم بخطوات محددة،  موقا المتعلم في عمل المجموعات

و التعلم رغبته واثارة دافعيته نح

 محدودة.

يتفاعل المتعلم مع األنشطة ويحدد 

بناء على  لألنشطة الخطوات الالزمة

أفراد  معالفرضيات التي أعدها 

وتزداد رغبته ودافعيته نحو  مجموعته،

 التعلم

  الثاني: التحصيل الدراسي.المبحث 

 .مفهوم التحصيل الدراسي 

يسرررتخدمه المعلرررم لتقررردير مررردى  .األنشرررطة العقليرررة التررري يمارسرررها الطالرررذيعرررد التحصررريل الدراسررري عنصرررر مهرررم فررري الحكرررم علرررى 

تحقيررق األهررداف عنررد المررتعلم، كمررا يسررعى أيضررا الررى مسرراعدة المؤسسررات التعليميررة التربويررة فرري توظيررا نتررائج فرري عمليررة التقرردير 

يحصرررل عليررره الطالرررذ فررري والتخطررريط، وعلرررى هرررذا األسررراس، فالتحصررريل الدراسررري محكرررا أساسررريا للحكرررم علرررى مررردى مرررا يمكرررن أن 

 .المستقبل وهو بمثابة المحصلة لعدد من العوامل المرتبطة بجوانذ العمليات المعرفية

بأنررره اإلنجررراز التحصررريلي للطالرررذ فررري مرررادة دراسرررية أو مجموعرررة المرررواد الدراسرررية مقررردار بالررردرجات ويعررررف التحصررريل الدراسررري 

 العام أو نهاية الفصل الدراسي.طبقا لالمتحانات المحلية التي تجريها المدرسة اخر 
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أو مسررررتوى محرررردد مررررن اإلنجرررراز أو الكفرررراءة أو األداء فرررري عمررررل المدرسررررين يجرررررى مررررن قبررررل المعلمررررين أو بواسررررطة االختبررررارات  

 (5000)إسماعيل، المقننة.

 .أنواع التحصيل الدراسي 

 (5000ي،دعبضعيا: )تبين الدراسات المختلفة أن التحصيل الدراسي نوعان تحصيل جيد وتحصيل 

 .التحصيل الدراسي الجيد .1

التحصررريل الدراسررري الجيرررد علرررى أنررره سرررلوك يعبرررر عرررن تجررراوز األداء التحصررريلي للفررررد ألداء أقرانررره، العمرررر نفسررره العقلررري والزمنررري، 

 فالفرد المتفول دراسيا يمكنه تحقيق مستويات تحصيلية مرتفعة عن المتوقع وحسذ.

 .لتحصيل الدراسي الضعيفا .2

التحصرريل الدراسرري أو التخلررا الدراسرري علررى شرركلين رئيسرريين، العررام والخرراظ، العررام هررو الررذي يظهررر عنررد التلميررذ يكررون ضررعا 

فررري كرررل المرررواد الدراسرررية، أمرررا الخررراظ فهرررو قصرررور ملحررروظ فررري عررردد قليرررل مرررن الموضررروعات الدراسرررية، مثرررل مرررادة الرياضررريات 

 الفيزياء.

قرررص، أو بعبرررارة أخررررى عررردم اكتمرررال النمرررو التحصررريلي نتيجرررة عوامرررل كمرررا أن التحصررريل الدراسررري الضرررعيا هرررو حالرررة ضرررعا أو ن

، ويكررررون ذلرررر  نتيجررررة عديرررردة، عقليررررة، جسررررمية أو اجتماعيررررة بحيررررث تررررنخفن درجررررة أو نسرررربة الررررذكاء عررررن المسررررتوى العررررادي

الصررررعوبات الترررري يتلقاهررررا التالميررررذ فرررري عمليررررة التحصرررريل الدراسرررري، وهررررذه العراقيررررل تحرررردهم مررررن مواثررررلة مشرررروارهم، لررررذل  

  فالتحصيل الدراسي الضعيا يظهر من خالل تدني الدرجات الدراسية والذي يظهر من خالل التأخر الدراسي.

 .شروط التحصيل الدراسي 

 شرط التكرار. .0

مرررن المعرررروف أن اإلنسررران يحترررات إلرررى التكررررار لرررتعلم خبررررة معينرررة والتكررررار الرررذي نقصرررده هنرررا هرررو التكررررار الموجررره المرررؤدي إلرررى 

التكررررار املررري األعمرررى، فلكررري يسرررتطيع الطالرررذ مثرررال أن يحفرررظ قصررريدة مرررن الشرررعر فذنررره البرررد أن يكررهرررا عررردة الكمرررال ولررريس 

مررررات. ويرررؤدي التكررررار إلرررى نمرررو الخبررررة وإتقانهرررا، بحيرررث يسرررتطيع اإلنسررران أن يقررروم بررراألداء المطلررروب بطريقرررة فليرررة وفررري نفرررس 

 الوقت بطريقة سريعة ودقيقة.

 شرط االهتمام. .5

علررى حصرررر االنتبررراه يسررتلزم برررذل الجهرررد اإلداري وترروفر االهتمرررام لرردى المرررتعلم حترررى يسررتطيع االحتفررراظ بالمعلومرررات تتوقررا القررردرة 

الترري يتعلمهررا وتسررتقر عناثرررها فرري تنظرريم معررين فمررا ننسرراه هررو غالبررا مررا ال تهررتم برره والشرريء الررذي ألحضررناه بررادك األمررر سرروف 

 رار هذا االهتمام من الصعوبات التي تعترض المعلم في الدراسة،نتذكره خطأ. إن إثارة اهتمام التلميذ وضمان استم
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ويمكرررن الت لرررذ علرررى هرررذه المشررركلة لرررو اشرررت ل المعلرررم علرررى نشررراط التالميرررذ اإليجرررابي واهرررتم بطريقرررة االستكشررراف والتسرررا ل أكثرررر   

 من اهتمامه بالتلقين وحشو األذهان.

 فترات الراحة وتنوع المواد. .2

ثررر فرري يرروم واحررد بينررت نتررائج تجررارب أهميررة فترررة الراحررة عقررذ دراسررة كررل مررادة مررن أجررل تثبيتهررا فرري حالررة دراسررة مررادتين أو أك

واالحتفررراظ بهرررا، فالطالرررذ يجرررذ أن يراعررري اختبرررار مرررادتين مختلفترررين فررري المعنرررى والمحتررروى، والشررركل فكلمرررا زاد تشرررابه أي طمرررس 

 التالي أثبحت أقل عرضة لنسيان.إحداهما لألخرى، وكلما اختلفت المادتان قلت درجة التداخل بينهما وب

 الطريقة الكلية والطريقة الجزئية. .3

لقررد أثبتررت التجررارب أن الطريقررة الكليررة أفضررل مررن الطريقررة الجزئيررة، حررين تكررون المررادة المررراد تعلمهررا سررهلة وقصرريرة، فكلمررا كرران 

وضرروع الررذي يكررون وحررده طبيعررة يكررون الموضرروع المررراد تعلمرره متسلسررال تسلسررال منطقيررا كلمررا سررهل تعلمرره بالطريقررة الكليررة، فالم

 أسهل في تعلمه بالطريقة الكلية عن الموضوعات المكونة من أجزاء الرابطة بينها.

 اإلرشاد والتوجيه. .2

ال شرر  أن التحصررريل القررائم علرررى أسررراس اإلرشرراد والتوجيررره أفضرررل مررن التحصررريل الرررذي ال يسررتفيد فيررره الفررررد مررن إرشرررادات المعلرررم، 

 الررتعلم بمجهررود أقررل وفرري مرردة زمنيررة أقصررر ممررا لررو كرران الررتعلم دون إرشرراد، ويجررذ أن يراعرري فيرره: فاإلرشرراد يررؤدي الررى حرردوث

 (5002)لوناس،

 .أن تكون اإلرشادات ذات ثب ة إيجابية ال سلبي 

 .أن يشعر المتعلم بالتشجيع ال باإلحباط  

 .أن تكون اإلرشادات موجهة الى التالميذ في المراحل األولى من عملية التعلم 

 تكون اإلرشادات متدرجة. أن 

 .يجذ اإلسراع في تصحيح األخطاء حتى ال تثبت في خبرة المتعلم 

 .خصائص التحصيل الدراسي 

يكرررون التحصررريل الدراسررري غالبرررا أكررراديمي، نظرررري وعلمررري يتمحرررور حرررول المعرررارف والميرررزات التررري تجسررردها المرررواد الدراسرررية 

والرياضررريات والج رافيرررا والتررراريا ويتصرررا التحصررريل الدراسررري بخصرررائص المختلفرررة خاثرررة والتربيرررة المدرسرررية عامرررة كرررالعلوم 

 (5002)لوناس، منها:

 يمتاز التحصيل الدراسي بأنه محتوى منهات مادة معينة أو مجموعة مواد لكل واحد معارف خاثة بها.  

 ة واألدائيةيظهر التحصيل الدراسي عادة عبر اإلجابات عن االمتحانات الفصلية الدراسية الكتابية والشفهي.  

 التحصيل الدراسي يعني بالتحصيل السائد لدى أغلبية التالميذ العاديين داخل الصا، وال يهتم بالميزات الخاثة. 
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   التحصرررريل الدراسرررري أسررررلوب جمرررراعي يقرررروم علررررى توظيررررا امتحانررررات وأسرررراليذ ومعررررايير جماعيررررة موحرررردة فرررري اثرررردار

 األحكام التقويمية.

 المراجع:

 العربية.المراجع باللغة 

، اإلمررررارات العربيررررة تكووووان المعلمووووين موووون العوووداد الووووى التوووودرا   دار الكتوووا  الجووووامعي(، 5002األحمرررد، خالررررد طرررره ) .0

 المتحدة.

 ، دار الفكر، عمان، األردن.التعلم النشط(، 5000بدوي، رمضان ) .5

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.التعلم النشط(، 5006بدير، كريمان ) .2

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.التعلم النشط(، 5005بدير، كريمان ) .3

، مركرررز االعررررالم والتنسررريق التربررروي، البيرررررة، الصوووف كمركوووز تعلووووم حقيقوووي –الوووتعلم النشووووط (، 5005جيرررران، وحيرررد ) .2

 رام هللا.

 ية، جامعة االمارات.، كلية التربالتعلم النشط –أسالي  التعلم الحيثة (، 5000حيدر، عبد اللطيا ) .8

أثوووور الووووتعلم النشووووط فووووي تنميووووة التفكيوووور البتكوووواري والتحصوووويل الدراسووووي (، 5000الزايرررردي، فاطمررررة خلررررا هللا عميررررر ) .2

، رسرررالة ماجسرررتير، بموووادل العلووووم لووودي طالبوووات الصوووف الثالوووث المتوسوووط بالمووودارم الحكوميوووة بمدانوووة مكوووة المكرموووة

 جامعة ام القري، مكة المكرمة.

اكتسوووا  المفووواهيم العلميوووة  علوووىأثووور اسوووتخدام اسوووتراتيجيات الوووتعلم النشوووط (، 5002ي، محمرررود والسررريد، هبرررة )الشررروبك .6

 ، جامعة الزقازيق، مصر.في مادل العلوم وتنمية التجاهات التعاونية لدي تالميذ المرحلة اإلعداداة

اسوووووي لووووود  المراهووووو  الضوووووغط المدرسوووووي وعالاتوووووه بسووووولوكيات العنوووووف والتحصووووويل الدر(، 5000عبررررردي سرررررميرة ) .2

، رسرررالة لنيرررل درجرررة الماجيسرررتير جامعرررة مولرررود ( سووونة لعينوووة مووون تالميوووذ السووونة األولوووى ثوووانوي11ـووو11)المتمووودرم 

 معمري، تيزي وزو، الجزائر.

 .. عميان: دار الشرول للنشر والتوزيعسيكولوجية التعلم الصفي(، 5000قطامي، يوسا وقطامي، نايفة ) .00

التحصووويل الدراسوووي بدافعيوووة الوووتعلم لووود  الموووراهقين المتمدرسوووين لعينوووة تالميوووذ السووونة اوووة الع(، 5002لونررراس حررردة ) .00

 ، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة أكلي محند أولحات، البويرة، الجزائر.الرابعة متوسط

 علووووىبعووووت اسووووتراتيجيات الووووتعلم النشووووط وفاعليتووووه  علووووىبرنووووامر توووودرابي اووووائم (، 5002محمررررد، منرررري مصررررطفي ) .05

 ، مجلة التربية العلمية، مصر.دا  لتل  الستراتيجيات والتفكير النااد لمعلمي العلوم حداثي التخر التحصيل واأل

، دار اليرررازوري العلميررررة للنشررررر أنمووواط التفكيوووور ومسووووتواات التحصووويل الدراسووووي(، 5000يامنرررة عبررررد القرررادر إسررررماعيل ) .02

 والتوزيع األردن، عمان.
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 "الحرب إنسان في شعر المعلّقات" األنطولوجيةاالستعارة 

 (مقاربة عرفانيّة) 

Metaphors of Ontology: War is a Human Being in Al-Muallaqat 

 A Conceptual Metaphor Analysis 

 جهاد معلى /الباحثةاعداد 

 ونست-أستاذة جامعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية صفاقس ، في اللغة والحضارة واآلداب العربيةاه دكتور

 moallajihed@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 68822112رقم الهاتف: 

 ملخص

إن تفّحصنا عالمة الحرب وتقّصينا عالمها وإشاراتها وأشراطها عن طريق هوامشها وجزئيّاتها مّكننا من تبيّن توّحد أجزاء 

استعارة الحرب في رؤية كلّية تجلي ظواهر ومعاني جديدة تبلغ بنا شكال أرقى في الفهم، إذ أنّنا نحتاج إلى أن نجمع أجزاء 

بعضها ببعض ونبني منها استعارات جديدة تكون نتاجا لتضافر األجزاء وتعالقها فيغدو  هذه االستعارات الجاهزة فنرّكب

أو ليست محاولة  تمازج هذه األجزاء أمرا مهّما قد يقودنا إلى تبيان حقائق ومفاهيم جديدة عن تصّورات شعراء المعلّقات.

راء المعلّقات للحرب. أو ليس حريّا بنا ضّم بعضها تأويل كّل جزء منعزال عن اآلخر، قادتنا إلى فهم غير كلّي عن روية شع

ببعض حتّى ال تفترق فيفتقر المعنى إلى متّمم وحتّى تلتقي فيستقي كّل جزء من معين صاحبه وتتدفّق معان جديدة من بعد أن 

نا إحدى يح لإنّها يجب أن تتفاعل وتتعاضد وتندمج من أجل إجالء فهم متكامل ليست تغّشيه سحابة غموض، ولن تت مزجت.

 هذه االستعارات بمفردها فهم هذه الظاهرة بشكل شامل ومتماسك،
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أّما إذا نظرنا إليها مجتمعة فإنّها تعطينا فهما منسجما لهذا التصّور في كلّيته هكذا أسهم التفاعل بين االستعارات الوضعية   

ها في استعارة كلّية لتصّور قلق الشاعر تجاه ظاهرة الثالث في إنتاج استعارة واحدة أبت إالّ أن تجمع شتات أجزائها وهوامش

الّزوال الكونيّة مّما جعله أبدا يصارع الموت بالبحث عن حقيقة الوجود وهذا ما يعّمق فكرة الصراع الذي ال ينتهي ما دام 

 اإلنسان ساعيا إلى فهم وجوده.

 .الفهم المنسجم للتّصّورات، الوجود البحث عن حقيقة، تفاعل االستعارات، عالمة الحربالكلمات المفتاحية: 

 

Metaphors of Ontology: War is a Human Being in Al-Muallaqat 

 A Conceptual Metaphor Analysis 

Abstract 

       Our investigation of the icon WAR and of its associations, symbols, and conditions through 

its own details enabled us to identify the unification of parts of the war metaphor. This 

investigation uncovers many aspects and new meanings that enable us to achieve a better 

understanding. That is because we need to gather parts of these ready-made metaphors and built 

them together so that we can come up with new metaphors out of the small components. This 

infusion among parts of a metaphor can lead us to understand truths and new meanings about 

the way poets conceptualize the Mu’Allaqat. Isn’t it the attempt to understand every part 

separately from the other what led us to an incomplete understanding of the conceptualization 

of the Mu’Allaqat to the metaphor war? Isn’t better to combine all the different parts so that 

meaning can be complete and so that new meaning can overflow? All the different parts of 

metaphor should come together to come up with a complete understanding free of confusion 

and ambiguity. Focusing on only one of these metaphors would not allow us to have a full 

complete picture of the phenomenon. That is why we need to analyze it as a whole to have a 

coherent understanding of this conceptualization. This is how the infusion between the three 

types of metaphors has contributed to the production of a single complete metaphor to 

understand the worries of the poet towards the universal vanishing phenomenon. These worries 

are what made him fight death in his endeavor to look for the meaning of the universe  and this 

is what accounts for the idea that fighting will never end as long as the man tries to understand 

his universe.   

Keywords: The Icon war, The infusion between the metaphors, Endeavor to look for the 

meaning of the universe, A coherent understanding of this conceptualization. 
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 تمهيد: 

ليس من شّك في أّن شعر المعلّقات هو من النصوص القديمة تخلّق من رحم البيئة الجاهليّة وهو إلى ذلك أيضا من        

النصوص العجيبة من حيث أنّه ولود للمعاني الّدائمة ورغم أن تلك النّصوص قرئت قراءات مختلفة ومتعّددة، فإنّنا نعتقد أيضا 

ية منهجا اختيار العرفان إلىرسون في قراءة شعر المعلّقات قد تولد نتائج طريفة مّما قادنا أّن كّل المناهج التي استهدى بها الّدا

قراءة عرفانيّة في ضوء االستعارة التصّوريّة، فكيف يمكن للعرفانيّة أن تنشئ معاني  المعلقاتبه نستهدي في قراءة شعر 

 ي قوارير جديدة؟ي المتقادمة فجديدة من معان قديمة وكيف يمكن تقطير تلك المعان

قصد  يةاألنطولوجويرتكز الّرهان في هذا المقال على: قراءة شعر المعلّقات قراءة عرفانيّة في ضوء االستعارة التصوريّة      

ومعرفة كيفية تصّور شعراء المعلّقات للكون والعالم من خالل فهم ذوات أصحاب المعلّقات والنّفاذ إلى بواطنهم نفاذا عميقا 

 .األنطولوجيةيطفو على سطحها من االستعارات التصّوريّة  على اشعارهم وما ما يهيمن

 (151)ص  األنطولوجيةاالستعارة  مفهوم-1

بعد أن أنعمنا النّظر في المدّونة تبيّن لنا أن شعراء المعلّقات احتفوا بكلمة الحرب مّما جعلهم يستعملونها بكثرة في  -

 كالمهم.

الحرب في المدّونة عددا تبيّن لنا أنّها تواترت ثمان وستّين مّرة ويمكن تبعا لذلك ولّما عمدنا إلى احصاء كلمة 

 اعتبارها كلمة مركزيّة.

 

 للكلمة المركزيّة الحرب األنطولوجيةستعارة التصورية اال بنية-2

 الحرب

  شيء جيّد ضيّق سيّئ إنسان

  مفازة طويل جيّد شيء سيّئ

  نار جدال وعاء

  عاجل جيّد شيء فوق جيّد

 موت صوت سيّئ كثير جيّد ميثاق 
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 الرسم البياني لالستعارة التصّوريّة لكلمة حرب

 

رت ، إذ أنّها توات«الحرب إنسان»ح لنا من خالل الرسم البياني أن االستعارة التصّوريّة الكبرى هي استعارة ضيتّ 

عشرة  بعس« سيّئالحرب شيء »تسع عشرة مّرة فهيمنت بهذه النسبة على باقي االستعارات الفرعيّة، وقد تواترت استعارة 

ثماني مّرات، وتواترت استعارة « الحرب وعاء»ت، وتواترت استعارة تسع مّرا« الحرب فوق جيّد»مّرة، وتواترت استعارة 

 مّرتين فقط، في حين وردت باقي االستعارات مّرة واحدة.« الحرب شيء جيّد»

 جدول االستعارات التصوريّة-3

 البيت البحر لكلمة المركزيّة

االستعارة التصّوريّة 

المستخرجة من الكلمة 

 المركزيّة

 الحـــرب

 أالَّ ُربَّ َخْصٍم فِيِك أَْلَوى َرَدْدتُـــهُ  84 الطّويل

 8نَِصيـٍح َعلَى تَْعَذالِِه َغْيِر ُمْؤتِـلِي
 إنسان

 يُِضيُء َسنَاهُ أَْو َمَصابِيُح َراِهـــبٍ  26 الطّويل

ـــلِ  بَاِل الُمفَتَـّ لِيـطَ بِالذُّ  6أََماَل السَّ
 إنسان

                                                           
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، أي أنّه يخبرها بحبّه الشديد لها غير مبال بلوم الالّئمين. األنباري )ابو بكر(،  8

 . 24(، ص امرؤ القيس، )8811دار المعارف الطبعة الرابعة  محمد هارونتحقيق وتعليق، عبد السالم 
 . 811(، ص امرؤ القيس، )المصدر نفسهيميل المصباح إلى جانب فيكون أشّد إضاءة لتلك النّاحية من غيرها. 6
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 ال يَْنفَكُّ َكْشِحي بِطَانَـــة   فَـآلَْيتُ  14 الطّويل 

ــدِ  ْفَرتَْيِن ُمهَنَـّ  8ألَْبيََض َعْضِب الشَّ
 إنسان

 َوبَْرٍك هُُجْوٍد قَْد أَثَاَرْت َمَخافَتِـــي 12 الطّويل

دِ   6نََواِديَهُ أَْمِشي بَِعْضٍب ُمَجــــرَّ
 إنسان

َماِح  88 الطّويل  يَنَْلنَـــهُ َوَمْن يَْبِغ أَْطَراَف الرِّ

ـمِ  َماَء بُِسلَـّ  4َولَْو َراَم أَْن يَْرقَى السَّ
 إنسان

 َسبَقَـْت يَداَي لهُ بِعاِجِل طَْعنَـــةٍ  84 الكامل

شـاِش نافِـَذٍة َكلَْوِن الَعْنــَدمِ  ََ  8وِر
 إنسان

ِجٍج َكـِرهَ الُكماةُ نَِزالَــــهُ  81 الكامل  وُمـدَّ

 5هَـَربا  وال ُمْستَْسلِـــمِ  الُمْمعـنٍ 
 إنسان

ُدنَـا َوأَْوِعـْدنَا ُرَوْيــــدا   82 الوافر  تَهَـدَّ

ـَك َمْقتَِوينَــــا َمتَـى ُكـنَّا ألُمِّ
2 

 إنسان

تْ  81 الوافر  إَِذا َعضَّ الثَّقَاُف بِهَا اْشَمـــأَزَّ

 2َوَولَّْتهُْم َعَشـْوَزنَة  َزبُـْونَــــا
 إنسان

ـــتْ  88 الوافر  َعَشـْوَزنَة  إَِذا اْنقَلَبَْت أََرنَـّ

ِف َوالَجبِينَـــــا  1تَُدقُّ قَفَا الُمثَقِـّ
 إنسان

ـا تَْعِرفُوا ِمنَّا َوِمْنُكــــــمْ  22 الوافر   أَلَمَّ

 8َكتَـائَِب يَطَِّعـنَّ َويَْرتَِمينَـــــا
 إنسان

 اليََمانِــــي َعلَْينَا البَْيُض َواليَلَبُ  22 الوافر

 81َوأْسيَـاٌف يَقُْمـَن َويَْنَحنِينَــــا
 إنسان

ــــا األَْبطَالِ  َعنِ  إَِذا ُوِضَعتْ  28 الوافر  يَْوم 

 88ُجونَـــــا القَْومِ  َرأَْيَت لَهَا ُجلُودَ 
 إنسان

                                                           
 . 684(، ص طرفة، )نفسه المصدريزال كشحي لسيف قاطع بمنزلة البطانة للظّهارة.  أالولقد حلفت  8
 .682(، ص طرفة)المصدر نفسه،  6
 .614(، ص زهير بن أبي سلمى) المصدر نفسه، 4
 . 486، )عنترة(، ص المصدر نفسهطعنته طعنة في عجلة ترّش دما من طعنة نافذة كلون العندم.  8
 .485، )عنترة(، ص المصدر نفسه 5
 . 816(، ص عمرو بن كلثوملها. المصدر نفسه، )أي لم نكن خدما ألّمك حتّى نعبأ بتهديدك  2
 . 818(، ص عمرو بن كلثومجعل القناة الّتي ال يتهيّأ تقويمها مثال لعّزتهم الّتي ال تضعضع. المصدر نفسه، ) 2
 . 818(، ص عمرو بن كلثومإّن عّزتهم ال تضعضع لمن رامها بل تهلكه وتقهره. المصدر نفسه، ) 1
 . 884(، ص عمرو بن كلثوم، )شرح القصائد السبعا ومنكم يطعن بعضهم بعضا. األنباري، ألم تعلموا كتائب منّ  8

 .888(، ص عمرو بن كلثوم، )المصدر نفسه 81
 . 882(، ص عمرو بن كلثوم، )المصدر نفسهإذا خلعها األبطال يوما رأيت جلودهم سودا للبسهم إيّاها.  88
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 آَذنَتنَـا بِبَْينهـا أَْسَمـــــــاءُ  8 الخفيف 

ـــواءُ ُربَّ ثَـاٍو يَُمـلُّ ِمنهُ   8الثَـّ
 إنسان

ـــــا يُْنتَهَبُ  أَيَّامَ  َعلِْمتُمْ  هَلْ  46 الخفيف  النَـّ

ا لُِكلِّ   6ُعـــــَواءُ  َحي   ُس ِغَوار 
 إنسان

 بِأَْيِديـــــــ تَِميمٍ  ِمنْ  َوثََمانُونَ  56 الخفيف

 4القََضـــاءُ  ِرَماٌح ُصُدوُرهُنَّ  ـِهمْ 
 إنسان

 وأَْيقَنَْت إِْن لَْم تَـــــُذدْ  لِتَُذوَدهُنَّ  58 الكامل

أَْن قَْد أََحمَّ َمَع الُحتُوِف ِحَماُمهَــا
8 

 إنسان

تِـــي 24 الكامل  َولَقَْد َحَمْيُت الَحيَّ تَْحِمُل ِشكَّ

 5فُُرطٌ ِوَشاِحي إِْذ َغَدْوُت لَِجاُمهَــا
 إنسان

 َوَما َذَرفَـْت َعْينَاِك إالَّ لِتَْضِربِــي 66 الطّويل

ــلِ   2بَِسْهَمْيِك فِي أْعَشاِر قَْلٍب ُمقَتَـّ
 إنسان

 

رب "الح األنطولوجيةسعينا من خالل هذا الجدول إلى رصد األبيات الشعرية التي ضّمت االستعارات التصّوريّة 

مل بناء يل ليكتانسان" ونحن على وعي بأّن مرحلة التحديد وبأّن الجانب الكّمي غير كاف ومن هنا تتأّكد حاجتنا الماسة للتأو

 2المعنى.

 إنسان في شعر المعلّقات الحرب-1

نّنا نتصّور عادة ما هو محّدد بوضوح أقل عن طريق إن جّل التصّورات تفهم جزئيّا بواسطة تصّورات أخرى، وإ

لنسقي الطابع ا، من شأنها أن تكشف معقّدة وملغزةما هو محّدد بوضوح أكثر. فرغبة اإلنسان في فهم أشياء العالم الّتي تبدو 

للتصّورات المحّددة استعاريّا، هذه التصّورات تفهم بواسطة استعارات. والالّفت لالنتباه في المدّونة أن شعراء المعلّقات احتفَْوا 

 بتشخيص الحرب وأعطْوها بعض خصائص اإلنسان، ونلمس ذلك في البيت التالي لعمرو بن كلثوم )الوافر(:

 

                                                           
 . 844(، ص الحارث بن حلّزةمصدر نفسه، )يريد أنّها وإن طالت إقامتها لم أمللها. ال 8
(، ص الحارث بن حلّزة، )المصدر نفسهقد علمتم غناءنا في الحروب وحمايتنا أيّام إغارة النّاس بعضهم على بعض.  6

821 . 
 .815(، ص الحارث بن حلّزة) المصدر نفسه، 4
 .528)لبيد(، ص  المصدر نفسه، 8
 . 528، )لبيد(، ص المصدر نفسهولقد حميت قبيلتي وأنا على فرسي أتوّشح بلجامها إذا نزلت ألركبها.  5
 . 82(، ص امرؤ القيس، )المصدر نفسه 2

ال يكون )جورج( وجونسن )مارك(، االستعارات التي نحيا بها، ترجمة عبد الحميد جحفة، دار توبقال للنشر، الطبعة  2 

 .868ات التي نحيا بها، ص:االستعار 8882األولى 
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 واليَلَُب اليََمانِـيالبيُض  َعَلْينَا» 

 8«وأْسيَـاٌف يَقُْمـَن ويَْنَحنِينَـا

الحرب »والنّاظر في هذا البيت يستشّف أن التصّورات مبنيّة استعاريّا بطريقة نسقيّة مثلما هو الشأن في استعارة 

 للحديث عن تصّورات تقابلها في« اإلنسان»من مجال خاص وهو « ويَْنَحنِينَـا يَقُْمـنَ »، فقد استعرنا أفعاال من قبيل «إنسان

 «.وأْسيَـافٌ  البيُض واليََلُب اليََمانِـي»مجال آخر تّم تحديده استعاريّا وهو "الحرب" ودلّت على ذلك عبارات من نحو 

وجلّي أّن شعراء المعلّقات أَْولَوا الحرب أهميّة قصوى في حياتهم فما كادت تفارقهم وما كانوا يفارقونها، إنّها دائمة 

لحرب لقد اغتدت ا«. يؤنسنونها»لحضور في حياتهم اليوميّة في مأكلهم ومشربهم وفي رحالتهم وجميع أنشطتهم، مّما جعلهم ا

تّى تتمثّل مجاال ح إنسانا بما أحالتنا عليه بعض لوازم اإلنسان، وبما أّن االستعارة على مبدإ عرفاني رئيس ترتكز، فإنّها ال تقوم

( بما هي جملة التناسبات أو Conceptuel mappingوّسطهما عالئق اإلسقاط المفهومي )ما على أساس مجال آخر تت

 «. اليكوف»و« جونسن»الترابطات مثلما أسماها 

ويحسن بنا أن نشير إلى كون اإلسقاط كائنا "ما بين المستويات العليا من المقوالت، واإلسقاط محكوم بمبدإ الثبات 

 .6الغلبة فيه للمجال الهدف" الطوبولوجيّة ويجعلمن حيث كونه يحافظ على األبعاد 

 «.سانالحرب إن» األنطولوجيةويمكن أن نتوّضح ذلك أكثر من خالل شبكة اإلسقاط المفهومي لالستعارة التصّوريّة 

 : الحرب إنسانشبكة اإلسقاط المفهومي

 المجال الهدف  المجال المصدر

 اإلنسان  الحرب

 

 الفوز(تحقيق هدف ما )الصراع حتّى 

 التخطيط

 التّحّدي

 

 الّدفاع

 الهزيمة

 

 االنتصار

 

.................................... 

 

.................................... 

.................................... 

 

.................................... 

.................................... 

 

.................................... 

 

 الهدف )الصراع من أجل البقاء(

 

 التخطيط لمجابهة الموت بالحياة

تحّدي الظروف القاسية واالحتمال 

 والمقاومة.

 الدفاع عن النفس ألجل الحياة 

 االستسالم والخضوع لها. 

األمل والصبر والمقاومة والرغبة في 

 الحياة.

                                                           

 .888، ص : شرح القصائد السبعاالنباري،  8 

مباحث لسانية عرفانية دار محّمد علي للنشر، مركز النشر الجامعي، تونس، الطبعة ، النّص والخطاباألزهر الزناد،  6 

 .645ص:  6188األولى، 
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نالحظ من خالل شبكة اإلسقاط المفهومي تناسب عناصر الحرب مع عناصر اإلنسان، لقد عبّر شعراء المعلّقات عن  

مجال الحرب بمجال اإلنسان، فالواضح أّن ذاك المفهوم قد كان بشيء من الغموض في أذهانهم مشحونا، لذا عمدوا إلى 

ما فهم ال يعتبرون الحرب من حيث الجانب الفيزيائي فيها، وإنّ  تشخيصه قصد تيسير فهمه والتخفيف من صبغة اإلبهام فيه.

حين يقومون بأنسنتها فإنّهم يفهمونها باعتبارها هاجسا سيطر على أذهانهم وتصّوراتهم، وهم بذلك يرّسخون فكرة الصراع 

هم ما يبدو لهم غير واضح في أذهان الدائم باعتباره حربا من أجل بقاء اإلنسان. ونشير إلى أّن شعراء المعلّقات أنّى حاولوا فهم

مبهما من المّرة األولى أنّى حاولنا إيجاد طريقة  الّذي نشأمن خالل تشخيصه فإّن ذاك الفهم يبقى جزئيّا ومحدودا، فالشيء 

 لفهمه فإّن الفهم يتوّضح قليال في أذهاننا وليس كثيرا مّما يؤّكد جزئيّة فهم هذه االستعارات.

القائمة على الفهم واإلفهام، لقد سعى شعراء المعلّقات لفهم  األنطولوجيةتجالء وظيفة االستعارة وبذلك، أمكن لنا اس

 تالتناسبياولقد أسهمت تلك  8«نوعا من الوجود»إنّهم من خاللها يبنون  األنطولوجيةتجاربهم المعقّدة عن طريق االستعارات 

المفهومي وفي بلورة الطريقة الّتي إليها عمد شعراء المعلّقات لفهم تجاربهم  المعرفيّة الّتي فيها نظرنا، في إجالء عمليّة اإلسقاط

قاّرة ما بين المجالين، فإذا ما انطبقت "تلك القوالب على  األنطولوجية تالتناسبياوتصّوراتهم. وقد الحظنا أّن هناك قوالب من 

 . 6وإذا مالم تنطبق تلك القوالب لم تحدث االستعارة" مجال ما )سواء أكانت بنية معرفيّة أم وحدة معجميّة( حدثت االستعارة

وليس يخفى انبثاق تلك االستعارات من صميم التجربة وإالّ فعّم يعبّر شعراء المعلّقات إن لم يكونوا قد عبّروا عن 

م ماهيّة الحرب فما كنّا لنفه« نسقيّة داخل حقل تجربتنا»جيّة تتأّسس على لوتجاربهم في الحياة استعاريّا، فاالستعارات األنطو

كلمة مفردة عن سياقها فهما مغايرا، لكّن « الحرب»لدى شعراء المعلّقات لوال تصّورها استعاريّا، فقد يتسنّى لنا أن نفهم 

ى جميعا، وأثبتت في الوقت نفسه "القدرة عل تشخيص شعراء المعلّقات لها، أّكد حالة الحرب الّتي تغّشت حياتهم في جوانبها

تصّور اإلنسان وتجاوز ذاته، مّما يدفعه إلى تجاوز أّي حالة من حاالته الراهنة" فشاعر المعلّقة حينما يحارب الموت بالحياة 

ة االستعداد فاإلنسان أبدا على أهب 4فإنّه بذلك ينخرط في العالم و"عندئذ سوف يكون على نحو ما يصنع من ذاته" ويواجه

فلئن سعى إلى فهم تجاربه فذاك سعي الّذي  يبحث عن حقيقة وجوده، إّن "قدرة اإلنسان األنطولوجي  8"إلدراك معنى وجوده"

 .5أن يكون باحثا لهويّته باالنخراط في الوجود وقدره المالزم كذلك، أنّه كائن ناطق بالوجود"

ستعصية على الفهم من خالل تشخيصها، فكانت االستعارة هكذا عبّر شعراء المعلّقات عن أشياء عالمهم الم

مرآة لفهم العالم وسبيال لنحت كيان اإلنسان فهو مركز العالم و"دون العالم ال وجود للشخص والذات البشريّة،  األنطولوجية

 .2ودون الّذات البشريّة أو الشخص اإلنساني ال وجود للعالم"

                                                           

 .668ص: االستعارات التي نحيا بها، انظر خاتمة كتاب  8 

 .642، ص: النّص والخطاباألزهر الزناد،  6 

ص :  8816ترجمة إمام عبد الفتّاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا سلسلة عالم، الكويت عدد ،الوجوديّةجون ماكوري،  4 

885. 

 .88المرجع نفسه، ص: 8 

دة البحث في المناهج ، جامعة صفاقس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس وحالكيان والبيانمحّمد بن عياد،  5 

 .82، ص: 6184 -8التأويلية، مطبعة التسفير الفني بصفاقس، ط

 .885، ص : ، الوجوديّةجون ماكوري 2 
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 .8كانت "ضروريّة لتحقيق بعض حاجاتنا" األنطولوجية ترااالستعاوالحاصل مّما تقّدم، أّن هذه  

للحاجيات أّن عمليّة الفهم تخّص الجزء وال تشمل الكّل، معنى « اليكوف»و«  جونسن"»ولعلّنا قد نفهم من تبعيض 

 ذلك أّن لها طبيعة جزئيّة باألساس.

تشخيصها  مع األشياء الفيزيائيّة الّتي نسعى إلىتشمل تجربة اإلنسان  األنطولوجيةويحسن بنا التنبيه إلى أّن االستعارة 

"فتجاربنا مع األشياء الفيزيائيّة مصدر ألسس استعارات أنطولوجيّة متنوعة «: اليكوف»و« جونسن»ويظهر ذلك في قول 

 .6جّدا"

مثلما أنّها تشمل تجربته مع األشياء المجّردة الّتي يحاول فهمها من خالل تشخيصها ونستوضح ذلك من خالل قول 

"إّن النّظر إلى شيء مجّرد مثل التضّخم عن طريق ماهو بشري له سلطة تفسيريّة تشّكل بالنسبة  «:اليكوف»و« جونسن»

قد تنظر إلى األشياء الفيزيائيّة من خالل  األنطولوجيةهنا نفهم أن االستعارة . من 4إلى غالبيتنا الوسيلة الوحيدة إلعطائه معنى"

تشخيصها، وقد تنظر إلى األشياء المجّردة عبر تشخيصها أيضا، والمهّم من هذا وذاك أن تتوّضح تلك التصّورات الّتي تكون 

ملموسة أكثر، فاألشياء الفيزيائيّة وإن كانت ملموسة بصفة أقل مجّردة كانت أم فيزيائيّة من خالل التصّورات الّتي تكون 

 بالنسبة إلينا مفهومة فإّن ذاك الفهم سيتضح أكثر إذا ما استدعينا مجاال ملموسا أكثر، وأكثر وضوحا.

5- // 

 اءوعالفرعيّة الحرب  األنطولوجيةالتصّويّة الكبرى الحرب إنسان واالستعارة  األنطولوجيةتفاعل االستعارة 

الستعارة افي شعر المعلّقات تألّفت من استعارات كبرى وتمثّلت في  األنطولوجيةنشير إلى أّن االستعارات التصّوريّة  -

 الحرب انسان" واستعارة فرعيّة تمثّلت في استعارة "الحرب وعاء" ونتبيّن ذلك من خالل الترسيمة التّاليّة."

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .82، ص: االستعارات التي نحيا بهاانظر  8 

 .85المرجع نفسه، ص :  6 

 .82، ص: االستعارات التي نحيا بها 4 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 562  

ISSN: 2706-6495 

  

  
 الكلمة المركزيّة "الحرب"

االستعارات 

 األنطولوجيّة

 االستعارات الكبرى

 الحرب إنسان

 االستعارة الفرعيّة

 الحرب وعاء
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من حضور مكثّف للحرب في حياة اإلنسان بمختلف مجاالتها، « الحرب إنسان»وغير خفّي ما في االستعارة الكبرى  

وتشييئها، لقد غدت مثل اإلنسان ما دامت تشترك معه في خصائصه إلى حّد أّن الشاعر مضى في تصّوره لها، إلى أنسنتها 

البشريّة، فتجادل بفمها وتبطش بيدها وتستنشق الغبار الّذي  تخلّفه األقدام والحوافر، وتبصر الموت يقترب وتسمع أصوات 

شر؟ املة بعض خصائص البالضوضاء والغوغاء والمعمعة، وتأتي على قدم وساق بصفة دائمة. أليست الحرب تبعا لهذا كلّه ح

أال يحّق لنا أن نعتبر أّن ابتالء الشاعر الجاهلّي بالحرب وتصّوره المعقّد إزاءها، دفعاه ألنسنتها علّها بذلك تمّكنه من إعطاء 

 .8تفسير متّسق لسبب ابتالئه بهذه الحرب

ي لقد كان يحيا بها ويعقد األمل ف إّن إسناد الشاعر صفات بشريّة للحرب أّكد حلول الحرب في اإلنسان وحلوله فيها،

، «ب وعاءالحر»تتفاعل تفاعال كبيرا مع االستعارة الفرعيّة « الحرب إنسان»البقاء من خاللها، ولعّل هذه االستعارة الكبرى 

 :ذا ما تبيّنه الترسيمة التّاليةأليست الثانيّة وليدة األولى وكأّن الوعاء هو حياة الشاعر قد ملئ حربا وه

 

 

 

 

 

نالحظ أّن حياة الشاعر الجاهلّي مملوءة حربا. إنّها في شعر المعلّقات ليست تنتهي، فما إن ينطفئ فتيل واحدة حتّى 

حياة اإلنسان زادت أو نقصت، فاألمر سيّان طالما تندلع أخرى، معنى ذلك أن كميّة الحرب الموجودة داخل الوعاء أي داخل 

أنّها ال تنتهي وال تتوقّف. وقد نخال أّن توقّفها يهوي باإلنسان الجاهلّي نحو الموت، فكيف ال وهي مصدر عيشه، ومطيّة لبقائه، 

من )«: بن ابي سلمى زهير»ونهايتها إعالن عن فنائه. وكيف تكون الحرب عنوانا لحياة الشاعر والحال أنّها مثلما يقول 

 الطويل(

 تَْبَعثُوهَا تَْبَعثُوهَا َذِميَمة   َمتَى»

ْيتُُموهَا فَتَْضَرمِ      6«وتَْضَر إذا َضرَّ

أفال ننظر إلى الوعاء ثانية وثالثة كيف ملئ نارا ودماء ودخانا وسالحا وأسرى وموتا وأشالء وغبارا؟ أليست تظهر 

في صورة الوحش الضاري والنّار المستعرة؟ فالوعاء إذن قد احتوى أشياء سيّئة مصدرها الحرب، أي ال جدال في 

 يعتبر حتّى مذاقها سيّئا ومّرا إذ يقول )من الطويل( « ي سلمىزهير بن أب»، بل إّن الشاعر «شيئا سيّئا»اعتبارالحرب 

 

                                                           

 .58، ص: االستعارات التي نحيا بهاانظر،  8 

 .622، ص: شرح المعلّقات السبعاألنباري،  6 

 دماء/غبار/أشالء

 نار دخان

 موت/أسر.../سالح

الحر

 وعاء

 )حياة الشاعر(
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 وما الَحرُب إاِّل ما َعلِمتُم وُذقتُمُ » 

مِ  وما  8«هُو َعنها بِالَحديِث الُمَرجَّ

فالحرب إذن لمن خاض غمار تجربتها مرير طعمها، إالّ أنّها أمر ضرورّي بالنسبة إلى حياة الشاعر، فرغم ما 

دماء سائلة، وإبادة شاملة، ومرارة طائلة، فإنّه ال بّد منها رغم شّرها المستطير، ما دامت ضامنة  تفضي إليه الحرب من

الستمرار حياة الجاهلّي، فلتكن متى أرادت أن تكون وتندلع حتّى تستمّر الحياة وتبقى. ومن هنا يفضي تفاعل االستعارتين 

 «.الحرب شيء سيّئ»دة استعارة جديدة وهي إلى وال« الحرب وعاء»والفرعيّة « الحرب إنسان»الكبرى 

ولنتصّور، أّن الّذات ما إن شاركت في الحرب حتّى تجد نفسها في مواجهة مع اآلخر حيث يكمن ذاك الصراع من 

 .أجل البقاء، فكالهما يتصارع من أجل الحياة، والنتيجة الطبيعيّة الّتي ننتظر بلوغها هي حياة أحد الطرفين وفناء أحدهما اآلخر

أي أّن صراع الّذات مع اآلخر وتحاربهما من أجل الحياة سيفضي حتما إلى انتصار ألحدهما وهزيمة ألحدهما اآلخر، وموته، 

وألّن الّذات أو اآلخر كالهما إنسان، وكالهما ينتمي إلى الثقافة ذاتها والعصر ذاته فإن الحرب سينجم عنها موت أحد الطرفين 

من يكون هذا اإلنسان بقدر ما تهّمنا نتيجة الموت الناجمة عن أي حرب، فإذا كانت كّل حرب  أي موت اإلنسان، وال يهّمنا

كّل مشارك في الحرب يجهل مصيره وما يرتقبه بعدها. تلك إذن  فإنّ -الحياةأبقت على آخرين على قيد  وإن-يسقط فيها أموات 

 6قاعدة عاّمة أو قانون يقضي "بأّن البشر جميعا فانون، فاإلنسان يعرف من خالل التجربة أنّه هو أيضا عليه أن يلقى حتفه"

س لموضوع، إذ "يسّمي القوويبدو اهتمام هرقليطس بموت البشر بالغ الوضوح في عدد كبير من الّشذرات الّتي تعالج هذا ا

من هنا  4بالحياة، لكن عمله هو الموت والخالدون فانون والفانون خالدون وأحدهما يعيش بموت، اآلخر ويموت بحياة اآلخر"

نتبيّن أّن وعي اإلنسان بالموت جعله يصارع أبدا من أجل الحياة ويتجّسد هذا الصراع الدائم في الحرب الّتي يخوضها لحظة 

مادامت نتيجة كّل حرب إّما حياة وإّما موت، فإّن الّذي  ينتصر ويبقى على قيد الحياة وينجو من هذه الحرب، ما بلحظة، و

ينفّك يستعّد لمواجهة حرب أخرى أو باألحرى ما ينفّك يتهيّأ لمواجهة الموت مّرة ثانية، فيداخل القلق نفسه مّرة أخرى ومّرات 

هو انتصر ومن الحرب نجا، يكفي أّن الحيرة تسري في بدنه، فمهما حاول اإلنسان  عديدة، وليس يهنأ بالعيش مستقّرا إن

البدائي أن يتناسى واقعة الموت أو "يتغافل عن فكرة الفناء، فإنّه ال بّد أن يجد نفسه مهموما بهذه الواقعة محاصرا بوسواس 

ة واالتّجاهيّ  األنطولوجيةاالستعارات التصّوريّة  إلى والدة استعارة جديدة تمّخضت عن تفاعل كلّ  يفضي. وهذا ما 8الفناء"

، فالشاعر الجاهلّي ال يحيا إالّ وهو يحارب وال يحيا إالّ وهو يصارع الموت، وال «الحرب موت»والبنيويّة وهي استعارة 

ارب فيها هي لحظة يحيا إذن إالّ وهو يموت، ألّن حياته المتّشحة بالقلق والخوف من الموت هي إدراك منه، بأّن كّل لحظة يح

شاعر  بنا بعيدا عن الفهم الجزئي لتصّور لتأنىنحو الفناء. ومن ثّم تجّمعت االستعارات الثالث باختالف أجزائها وخصائصها، 

، «تالحرب مو»المعلّقة للحرب وتسوقنا إلى فهم شامل وواضح انكشف لنا من خالل االستعارة التصّوريّة الجديدة الجامعة: 

                                                           

 المصدر نفسه و الصفحة نفسها. 8 

، ترجمة كامل يوسف حسين، مراجعة د.إمام عبد الفتّاح، سلسلة عالم المعرفة، الموت في الفكر الغربيجاك شورون،  6 

 .8818، 22الكويت عدد

قوس ولكن كثرة فعلها يهلك القيثارة، انظر : شذرات هرقليطس تعني كلمة القوس أّن القيثارة ال تدّب فيها الحياة بغير ال 4 

، 8858، دار إحياء الكتب العربيّة، فجر الفلسفة اليونانيّة قبل سقراطنقال عن : د. أحمد فؤاد األهواني،  21، 22، 22رقم 

 .811/818ص ص 

 .81القاهرة، ص :  ، دار المعارف828، مقال ضمن سلسلة إقرأ، عدد مشكلة الحياةزكريا إبراهيم،  8 
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حرب ضرورة بالنسبة إلى الشاعر، فإّن تلك الضرورة أكرهته عليها صعوبات الحياة، ودخوله الحرب مكرها فأنّى كانت ال 

لغاية في نفسه هو الّذي  شحن تصّور الحرب بقوة تصّور آخر وهو الموت، فالحرب بالنسبة إليهم يعنى الموت، مّما يفّسر أّن 

 «.الموت»عن طريق المجال الهدف « حربال»الشاعر الجاهلّي قد عمد إلى فهم المجال المصدر 

 خاتمة:

تبيّنّا من خالل االستعارة الجامعة "الحرب حياة" أّن الحرب صراع من أجل البقاء وهي روُح شاعر المعلّقات ليس 

لحياة ايقدر على االستغناء عنها، إنّها تُحقّق مطاِمَحه وتُكّمل نقائصه، وتقضي حوائجه، فالنّفس تصطدم واإلنسان مع صعوبات 

يتصارع، فحياته إذن حرب ظاهرة متجّسدة في الحرب الماّديّة، وحرب ُمضمرة، ونقصد بذلك الحرب النّفسيّة إذ أّن شاعر 

المعلّقة يحرص على تجاوز الخطّ التّهميشّي المتسبّب في افتقاره النّفس وهو المحفّز الّرئيس لملِء الفراغ وإعادة التّوازن عن 

ت تكتمل بوجود اآلخر. وتتمثّل هذه المغنيات في إبراز القّوة والّشجاعة والبطولة في الحرب مّما طريق البحث عن ُمغنيا

ه من خالل رحلة الحرب وإن بصفة ُجزئيّة.  يجعلنا ننتبه إلى أنّه يشكو من نقص، ثّم تمَّ َسدُّ

 النّتائج:

غنّي عن البيان أّن االستعارة الجامعة "الحرب حياة" اختزلت تجربة شاعر المعلّقة وتصّوره الّذي يقضي باُكتساح  

الحرب عالمه وحياته، حرب للبحث عن الماء، وحرب لضمان البقاء، وحرب لألخذ بالثّأر وحرب لتحصيل القوت. فالحرب 

دور االستعارة التّصّوريّة في الفهم واإلفهام. فلئن كان المعنى مخفيّا فقد إذن لدى شاعر المعلّقة رحلة بحث، ولسنا نغفل عن 

 أظهرته، ولئن كان التّصّور غير واضح، فقد أجلَته، ولئن كان كامنا في الّداخل فقد أخرجته.

 الُمقترحات:

ّور، فإنّه يُخفي ال محالة يجب أن نعي بأّن الفهم الّذي تمّدنا به االستعارات التّصّوريّة، أنّى بلّغ، ومهما أظهر وص

بعض الخصائص الكامنة في االستعارة، فيقع تبئير عناصر فيها وإخفاء أخرى مّما يجعلنا حيال أجزاء مستعملة من االستعارة 

 وأجزاء مهملة ال حاجة لَنا بها، ومن هنا نوصي بأهّميّة االنسجام اآللّي بين الّشكل والمحتوى لالستعارة التّصّوريّة.
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  باستخدام تقديرات المعلمات بة في مرحلة رياض األطفالالسمات السلوكية كمؤشرات للموه

Behavioral traits as indicators of giftedness in the kindergarten stage using parameter 

estimates 

 رحاب خالد عبد هللا شعالناعداد الباحثة/ 

 دكتوراه في التربية الخاصة، وزارة التربية والتعليم، المملكة األردنية الهاشمية

  rehab.kaled121@gmail.comEmail:  

 الملخص:

جة وتحدلد در ،بمؤشررررررراه الموهبرة فنرد األمرراة في مرالة رلا  األمراةهدفت الدراسة الحالية إلى بناء مقياس للتنبؤ 

وتكونت أداة الدراسررة م   مقياس الاررماه الاررلوكية لامراة الموهوبي  م   ،موهوباما إذا كا  الطرل لتحدلد  االسررتبيا القطع فلى 

الجوانب  ،( فقرة11هي القدراه العقلية وتكونت م  ) ،م  ثالثو  فقرة موزفة فلى ثالثة أبعاد االستبيا ايث تكو   ،إفداد البااثة

 ،( فقرة03بمجموع كلي وصررررل إلى ) ،( فقراه7والجوانب اإلبدافية وتكونت م  ) ( فقرة،11وتكونت م  ) واالنرعالية االجتمافية

ومرلة في مرالة ( مرل 111وتكونت فينة الدراسرررررة م  ) تم تقييم اسررررتجاباه المرحوصررررري  باسرررررتخداا مقياس ليكره الربافي لو

( مرل 13واسرررتخالع أفلى ) المقياس،مبق   ( معلماه األمراة1و) مرلة(، 11و) مرل(، 73) سرررحا ،رلا  األمراة في مدلنة 

والحصرررررروة فلى أفلى درجاه ذكاء  اختبار رلر  لقياس القدراه العقليةو المقياس،ومرلة مم  اصررررررلوا فلى أفلى درجاه فلى 

د ما إذا ( درجة لتحدل133وتوصرررررلت نتادر الدراسرررررة أ  درجة القطع التي اددتها البااثة ) ومرلة،( مرل 11لإلفراد وبلغ فددهم )

  وأ ،(α=0. 01فند ماررتوا الداللة )للمقاس نتادر الدراسررة إلى دالاله صرردب وثباه فالية  كما توصررلت ال،كا  الطرل موهوبا أا 

 المقياس لمك  استخدامه للتنبؤ بمؤشراه الموهبة فند األمراة بمرالة رلا  األمراة 

 تقدلراه المعلماه  األمراة،مرالة رلا   الموهبة، الالوكية،الاماه  :الكلمات المفتاحية
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Behavioral traits as indicators of giftedness in the kindergarten stage using parameter 

estimates 

Abstract 

The current study aimed at building a scale for predicting talent indicators for children in the 

kindergarten stage، and determining the degree of cutting on the questionnaire to determine whether 

the child is gifted، and the study tool consisted of a measure of behavioral characteristics for gifted 

children prepared by the researcher، where the questionnaire consisted of thirty paragraphs divided 

into three Dimensions are mental abilities and consisted of (11) items، social and emotional aspects، 

and consisted of (12) items، creative aspects، and consisted of (7) items، with a total of up to (30) 

items، and the responses of the subjects were evaluated using the Likert quadrant scale. The sample 

of the study consisted of (125) boys and girls in the kindergarten stage in the city of Sahab، (70 boys)، 

(55 girls)، and (5) female teachers applied the scale. and extracting the highest (50) children who 

obtained the highest scores on the scale، and the Raven test to measure the mental abilities and 

obtaining the highest levels of intelligence for individuals، whose number reached (12) boys and girls، 

and the results of the study found that the degree of severance set by the researcher (100) degrees to 

determine whether The child was gifted or not، and the results of the study also found high sincerity 

and reliability indications of the size at the level of significance (α = 0.01)، and that the scale can be 

used to predict talent indicators in children in kindergarten. 

Key words: behavioral traits، talent، kindergarten stage، teacher estimates. 
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 المقدمة: 

لرا فلمراء نر  النمو أ  الخم  سررررررنواه األولى م  فمر الطرل تمثل أهم مرالة لنمو المي الب رررررررذ وهو األمر ال ذ 

  البااثي  إلى الت كيد فلى أنه كلما كا مرا دفاوهر ا  المرالرة،لقودنرا إلى القوة بر   القردرة العقليرة تتميل برالنمو الارررررررلع خالة تلر  

مر وهو األ مالدمة،اكت رراا األمراة الموهوبي  مبكرا كلما سررافد ذل  في تقدلم الخدماه اإلثرادية الالزمة لهؤالء األمراة بصررورة 

 (  Kuo، Maker، Hu،Su، 2010ال ذ لاافد فلى تكول  بيئة ثرلة بالخبراه التي تاتثمر تل  المواهب )

أشار فدد م  البااثي  أ  التحدذ الحقيقي في مجاة تعليم وتربية الموهوبي  لكم  في التعرا الصحيح والقيق فلى هؤالء 

 ( Cramer،1991األمراة )

الكت ررررراا األمراة الموهوبي  تهتم  تصرررررميمهاوت رررررير الدراسررررراه أ  م ررررركلة فملية التعرا أ  معتم األدواه التي تم 

وأ  فددا م  ه ه األدواه تارررتخدا في تقييم جوانب الموهبة دو  وجود معالير  أخرا،بالتحصررريل األكادلمي فقت وتتجاهل جوانب 

 يةلهرا ومثراة ذل  اسررررررتخداا ال كاء في التعرا فلى األمراة الموهوبي  وإلحامهم ببرامر خاصررررررة أكادلمية دو  وجود برامر إبداف

 ( Rosado Pfeiffer & Patcher،2009كالرنو  اإلبدافية )

ه ه  إ  معتمالقوة  لمكناوبنترة فرااصررررررة لاسرررررراليرب التي اتبعهرا معتم البرااثي  والعلماء في التعرا فلى الموهوبي  

التي أصبحت و  كاء،الاألسراليب ركله فلى استخداا موادم الخصاد  الالوكية والتحصيل الدراسي والخلرية المعرفية واختباراه 

 فلى االختباراهوم  أهمها فدا مدرة تل   االختباراه،مثار جدة بي  المختصرررررري  لوجود بعك الم رررررركاله التي صرررررراابت تل  

طبيق والم كاله الرنية في الت الدراسي،والتحصيل  اللغة،فلى  االختباراهوافتماد الكثير م   الموهبة،التعرا فلى جميع مجااله 

 (1332 ،اإلاصادية )الخالدذلياه والعم

 ،وموادم الخصراد  الالوكية م  أهم أساليب التعرا فلى األمراة الموهوبي  التي ركل فليها المختصو  أمثاة رلنلولي

ولمك  التعرا م  خاللها فلى القدراه العقلية المعرفية والقدراه  ،والتي تاررررررتخردا فادة الماررررررح األولي للتعرا فلى الموهوبي 

 ولاُلاظ أ  الخصاد  ،وهي م  أكثر األساليب استخداما وأكثرها شيوفا ،المختلرة واالجتمافيةوالخصراد  ال رخصرية  ،المتعددة

ا فلى رة مميلة في البدادل المعاصرررررررة للتعكما أنها تحتل مكان ،الاررررررلوكية كانت محورا ردياررررررا في التعرلراه التارلخية للموهبة

بتطولر وتقني  موادم سررلوكية للتعرا فلى أبعاد وخصرراد  سررلول الطرل الموهو   ومد أوصررت العدلد م  الدراسرراه ،الموهوبي 

ال ل  ركلوا فلى أ   ،(1111وأشرررررركناني ) ،(1330وأبو هاشررررررم ) ،(1332ومدراته ومهاراته كدراسررررررة الجغيما  وفبد الحميد )

 ( 1310 ،الاماه الالوكية م  أهم المؤشراه للتنبؤ بالموهبة فند األفراد  )الجغيما 

وركله الدراسررررة الحالية فلى وااد م  أهم محكاه التعرا فلى الموهوبي  وهي موادم الاررررماه الاررررلوكية  الفتقاد     

والتي ترصررررررد مدراه الطرل في الوامع  االبتدادية،البرااثرة بر هميرة هر ا المح  خاصررررررة لمعلماه رلا  األمراة ومعلماه المرالة 

 الحقيقي 

  :مشكلة الدراسة

الدراسرة الحالية في نق  توافر المقالي  واألدواه المخصصة للتعرا فلى مؤشراه الموهبة في المراال تتمثل م ركلة 

 المبكرة في الدوة العربية ب كل فاا وفي األرد  ب كل خاع 

ايث أ  اكت رررررراا  وامتصررررررادلة، بدراسررررررة الموهبة في مراال الطرولة له أبعادا تعليمية وتربولة واجتمافية االهتمااإ  

   مبكرا لؤدذ إلى استثمار وفدا إهدار للطاماه اإلبدافية هوبيالمو
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وإنما موة  والماة،( أ  القوة في القر  الحادذ والع ررررل  لم تعد موة الارررلطة 1331ولرا فبد الحميد وأنور والارررولدذ ) 

فه ه الموارد المعدة جيدا تكو  مادرة فلى إنتاج مناف  وابتكار واضرررررح  الب ررررررلة،المعرفة والقدرة فلى توظيرها في تنمية الموارد 

 ( 1331،ورلادة أكيدة )الارور

 بال ررركل ال ذ لمكنهم م  همتطولر المهاراه والقدراه فندالك رررن ف  الموهوبي  وكل ذل  لحتم فلينا أ  نركر جدلا في 

Tchadow (1121 )ول كر ت ادو  ،محاولة اسرت راب الماتقبلو ،ومواكبة مارتجداه العصرر ،مواجهة ه ه المتغيراه المتارارفة

ى تربية وأ  الماتقبل لعتمد فل ،ولقاس تقدا األمم وفقا للناربة بي  فدد المبدفي  وفدد سركانها ،  ثروة األمم تقاس بعقوة موامنيهاأ

راة وأ  األم ،األمراة العادلي  موهوبي  وأ  ،لوجد شررريء أكثر أهمية فلى اإلمالب م  البدء في بناء المارررتقبل م  ا   وال ،اليوا

 ( 1311 ،الموهوبي  هم مجرد أمراة فادلي  الموا فنالة فادقة )هاشم والمجالي

ثررة أ  أولى الجهود السررررررتثمررار مردراه األفراد التي تنعك  فلى ماررررررتقبرل الوم  هو بررالك ررررررن ف  األفراد وترا البراا

علمية ب رركل والتربولة وال االمتصررادلةو لحقق التنمية ال رراملة في جميع المجااله الموهوبي  ال ل  لجب تنميتهم واسررتثمارهم فلى نح

 فاا 

 أهمية الدراسة:

البرامر  ووضع فنهم،بالك ن  األمراة،تكم  األهمية النترلة في توجيه النتر إلى فئة الطلبة الموهوبي  في مرالة رلا   -

 لدلهم الخاصة لتنمية بعك القدراه 

 ماتقبال لاتند إليها العدلد م  البااثي   الدراسة،وضع توصياه ومقترااه خاصة بناء فلى نتادر  -

 لمك  أ  تريد ه ه الدراسة في فتح المجاة أماا بحوث ودراساه أخرا تهتم بجوانب أخرا تدور اوة اإلبداع فند األمراة  -

 فلى سماتهم الالوكية الة رلا  األمراة بناء تصميم مقياس م  مبل البااثة للك ن ف  الطلبة الموهوبي  في مر -

 التنبؤ بقدرة المعلماه فلى التعرا فلى سماه الموهبة وتقدلرها فند األمراة  -

 الدراسة:أهداف 

 التالية:تهدا الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداا 

الاررررررلوكية باسررررررتخداا تقدلراه م  خالة الاررررررماه  في مرالة رلا  األمراة بناء مقياس للك ررررررن ف  الطلبة الموهوبي  -

   المعلماه 

 األمراة الك ن ف  الطلبة الموهوبي  في مرالة رلا   -

 ودرجته الكلية(  الررفية،درجاته فلى  الاكومترلة للمقياس )دالاله صدب وثباه المقياس تحدلد الخصاد  -

 الاماه تحدلد درجة القطع التي لمك  م  خاللها تحدلد الطرل الموهو  فلى مقياس تقدلر  -

   ة المرالوإجراء البحوث ذاه العالمة بتل   األمراة،إثارة اهتماا العدلد م  البااثي  إلى فئة الطلبة في مرالة رلا   -

 التعرا فلى مدرة معلماه رلا  األمراة بالتنبؤ بمؤشراه الموهبة فند األمراة في مرالة الرلا   -

 ومحدداتها:حدود الدراسة 

 (1311/1313)العاا الدراسي  الزمانية:الحدود  -

 غرا رلا  األمراة في المدارس الحكومية في مدلنة سحا  امتصره الدراسة الحالية فلى  :المكانيةالحدود  -

( 1فلى )و ذكور(، 73)و إناث(، 11رلا  )( مرل ومرلة في مرالة 111امتصره فينة الدراسة فلى ) :البشريةالحدود  -

 اللواتي لقم  بتدرل  هؤالء األمراة معلماه في مرالة رلا  األمراة 
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 أسئلة الدراسة: 

ولتررع ف  ه ا الاررررررؤاة  التنبؤ بمؤشررررررراه الموهبرة فند األمراة في مرالة رلا  األمراة مردرة المقيراس فلى  مرا مردا -

 األسئلة التالية:

o وفلى الدرجة الكلية للمقياس الثالث، صدب وثباه المقياس بمجاالته الررفية  داللة ما 

o درجة القطع التي لمك  م  خاللها تحدلد الطرل الموهو  فلى مقياس تقدلر الاماه الالوكية للموهوبي   ما 

 مصطلحات الدراسة:

والتي تتهر م  خالة آراء وتصرررفاه الطرل في الموامن  سررلوكه،: الصررراه التي تميل الطرل أو تصررن السمممات السمملوكية -

 ( 1330 ،التعليمية العادلة )الارور

 الجتمافيةاوالجوانب  العقلية،وتُعرا البااثة الارماه الالوكية إجراديا ب نها خصاد  األمراة التي تتهر في فيها القدراه 

 والجوانب اإلبدافية كما لقياها المقياس م  إفداد البااثة  واالنرعالية،

لي م  النضر ال خصي في واادة أو فا بماتوا: هي مجموفة الاماه والصراه التي لتمتع بها األمراة مؤشرات الموهبة -

 ( Gross،1993)والتي تُعطي افتراضا بوجود موهبة فند الطرل  ب مرانهم،مقارنة أكثر م  الاماه الالوكية 

م  نارربة ضرر البااثة،وتعرفه البااثة ب نها الدرجة الكلية التي لحصررل فليها الطرل فلى مقياس الاررماه الاررلوكية م  إفداد 

 م  المجتمع الكلي  م  األمراة %4أفلى 

 اإلبداع، المتوسرت،( ب نها فبارة ف  ترافل ثالث خصراد : مدرة فقلية فوب Renzulli،2005: لعرا رلنلولي )الموهبة -

 وتلعب كل خاصية دورا مهما في نمو سلول الموهو   بالمهمة، االلتلاا

والقابلية إلنتاج األفكار الجدلدة في مختلن نوااي الحياة  االسرررتعدادلموهبة فند األمراة وجود ا( أ  1331وترا الاررررور )

ميل ايث لعتبر الت اإلنجاز،مجتمع لقدر  المتميل أمااوإمكانية اإلنجاز  والجمالية(،العقليرة  االجتمرافيرة المرادلرة، )األخالميرة،

ية والعوامل البيئ بال كاء،لمرتبطة العوامل غير ا الخاصرررة،القدرة  العامة،القدرة العقلية  وهي:هو نتيجة ترافل خم  فوامل 

 وفوامل الحظ 

 ب نها الاماه التي لقياها مقياس تقدلر الاماه م  إفداد البااثة البااثة  هاعرفوت

: هي مدرة معلماه مرالة رلا  االمراة في المدارس الحكومية فلى تمييل سررررررماه الطلبة الموهوبي  م  تقمدير المعلممات -

  خالة مقياس تقدلر الاماه 

( ب نها مؤساة تربولة واجتمافية تقوا بت هيل الطرل ت هيال سليما لدخوة المرالة 1331الحرلرذ ) : ولعرفهااالطفالرياض  -

م  البيرت إلى المردرسررررررة تراركرة للطررل الحرلرة التامة الكت رررررراا مدراته وميوله  لالنتقراةوهي مرالرة تمهيردلرة  االبترداديرة،

 الثالثة إلى الاادسة  ما بي جدلدة وتتراوح أفمار األمراة الملتحقي  بها  فتاافده فلى أ  لكتاب خبراه وإمكاناته،

اررررتها لها فل األسررراسررري،تاررربق مرالة التعليم  ذاتها،وتعرا البااثة مرالة رلا  األمراة ب نها مرالة تربولة ومميلة بحد 

ولتميلو  بالعدلد م  الخصررررراد  الجارررررمية  سرررررنواه،( 1-4وللتحق بها األمراة فيها فمر ) الاررررلوكية،التربولة وأهدافها 

 واالنرعالية  واالجتمافيةوالعقلية المعرفية 

رلا  األمراة هم األمراة الموجودل  فلى مقافد الدراسررررررة في الروضرررررراه داخل المدارس الحكومية م   مال  مرالةو

  1311/1313للعاا الحالي  1314/ 11/ 01اتى  1/1/1314مواليد 
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 األدب التربوي: 

 لرئة،ابالموهوبي  وأصررحا  القدراه الخاصررة فنالة نوفية لوامع ومارررتقبل ه ه  االهتماالي دوة العالم التي تعي أهمية تو

ولؤكد العلماء     ،البل وتاعى ب كل متواصل إلى متابعة أدب التراصيل المتعلقة بالبحوث والدراساه المتخصصة التي تتعلق به ا 

تنمية ولتم تقدلم البرامر الخاصة بهم ل المطلو ،اتى تتم رفالتهم فلى النحو  مبكرة بي  في سر  فلى أهمية اكت راا الطلبة الموهو

 الوفاء ولخلق جيل م  العلماء ال ل  تتطلع إليهم مجتمعاتهم بعي   لدلهم،مدراتهم مبل بدء الم كاله ال خصية 

تعرلره الم رررهور للموهبة مارررتندا إلى مراجعه لنتادر البحوث والدراسررراه فلى النحو  ،Renzulli)1331ي )مدا رلنلول

ماررررتولاه مرترعة م   المتوسررررت،هي مدراه فامة فوب  اإلناررررانية،تتكو  الموهبة م  ترافل ثالثة مجموفاه م  الاررررماه  التالي:

المترومو  والموهوبو  هم أولئ  ال ل  لمتلكو  أو لدلهم و اإلبدافية،وماررررررتولاه مرترعة م  القدراه  (،بالمهماه )الدافعية االلتلاا

 اإلنااني القدرة فلى تطولر ه ه التركيبة م  الاماه واستخدامها في أذ مجاة لاداء 

را رلنلولي القدرة العقلية فوب المتوست فلى عول الموهو ،ووفقا لرلنلولي تلعب كل خاصرية دورا هاما في نمو سلول 

أو القدرة المحددة التي تتكو  م  القدرة فلى اإلنجاز أو األداء بماررتوا  المجااله،امة التي لمك  تطبيقها فلى كل انها إما القدرة الع

م  أذ  (%13-%11)ولرا أنهررا القرردرة التي لمتلكهررا األفراد الرر ل  لتمكنو  م  أداء المتروب في أفلى  معي ،فرراة خالة مجرراة 

 الطرل  فمرمراة الموهوبي  لمك  أ  لتم خالة فترة مبكرة للغالة م  وت ير الدراساه أ  التعرا فلى األ مجاة،

بولة لتطلبو  خدماه وفرصررا تر الثالثة،إ  األمراة ال ل  لبدو  ترافال أو ال ل  بمقدورهم تطولر ترافل بي  المجموفاه 

 الدارجة فادة البرامر التعليمية  ال توفرهاواسعة التنوع 

فقاررررموهم إلى فدة فئاه هي:  الموهوبي ،افتمد بعك البااثي  نارررربة ال كاء فلى اختبار ذكاء فردذ ك سرررراس لتصررررنين 

والموهوبو  والتي تتراوح نارررربة ذكادهم بي   ،%13-1 ما نارررربته( ول رررركلو  101-113األذكياء المترومو  ونارررربة ذكادهم بي  )

ما ف كثر ول رررركلو   173امرة )الموهوبو  جدا( وتتراوح نارررربة ذكادهم والعب ،%0-1 ما نارررربته( ول رررركلو  173إلى 101-143)

 ( 1311،أذ نابة مليلة جدا )القمش ألن، مئةوااد م  كل  ما نابتهأذ  %303331 نابته

 141كانت نارربة ال كاء  فالية إذاوتقارريم آخر فلى اختبار ذكاء فردذ ك سرراس لتصررنين الموهوبي  إلى: موهو  بدرجة 

-111إذا كانت نارربة ال كاء بي   مقبولة:وموهو  بدرجة  ،144-103إذا كانت نارربة ال كاء بي   متوسررطة:بدرجة موهو   ف كثر،

111 IQ،  فليه م  خالة الارررلول  االسرررتدالةإخضرررافه للقياس المادذ ولك  لمك   ال لمك وال كاء كالموهبة والتروب مرهوا مجرد

 ( 1311،المالاظ للررد في موامن متنوفة )جروا 

وم  أبرز النترلراه التي اراولرت أ  ت رررررررح العالمرة بي  الموهبرة والر كراء نترلة أسررررررتاذ فلم النر  األمرلكي روبره 

التي  Gardner (1120)ونترلة جاردنر  ال كاء، الثالث فيباسررم النترلة ذاه األبعاد  ( وفرفت1121) Sternbergسررتيرنبر  

 :ثالثة اتجاهاهابة لل كاء اوة ركله بالنفرفت بنترلة ال كاءاه المتعددة والتي 

 ال كية،ولارريطر فلى جميع سررلوكياه اإلناررا   (،gبالرمل)نموذج ال كاء بافتباره مدرة فقلية فامة او فامال فاما لرمل له  -

لرتبت كل منها بنوع محدد م  المهماه التي تحتاج إلى  (،(Sباة رملمنها  لرمل لكلوتتررع منه فوامل خاصرررررة منرصرررررلة 

 ذكاء 

 العوامل المختلرة  و  م  مدراه فقلية فدة مختلرة أوج ال كاء المكنموذ -

 مد تصرررل إلى ف ررررة أو ال كاء،ولقترح أنوافا متبالنة م   خاع،نموذج ال كاء المتعدد ال ذ لنري نترلة العامل العاا بوجه  -

 ( 1310 ،تللد )جروا 
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 برعاية الموهوبين: االهتمامدوافع  

م  خالة التعرا فلى دور  1281به جالتو  فاا  ما مااأولى المحاواله العلمية لرهم ظاهرة الموهبة والتروب العقلي هو 

تمكنه م   د والتيالررالعبقرلة والتي فرفها ب نها "القدرة التي لتروب بها  اسرتخدا مصطلحايث  والتروب،الوراثة في تكول  الموهبة 

إال أ  ه ا المصررطلح اخترى سرررلعا وال محله  "،ء في مجاة الاررياسررة أو الر  أو القضرراء أو القيادةسرروا مركل ميادذالوصرروة إلى 

كثر اسرررتخداما وتداوال في البحوث والدراسررراه والبرامر التعليمية )القمش وأصررربح ه ا المصرررطلح هو األ العقلي،مصرررطلح التروب 

 ( 1311 ،والجوالدة

ه ه الرئة م  ش نها أ  ترفع وتدفم تطور     الموهوبي  ورفالتهم  ألبالك ن ف اااالهتمتلالد  القر  الع رل ومن  بدالة 

 ولعل م  أهم القطافاه،وغيرها م   الصرررحية،والخدماه  والتكنولوجية، والعلمية، واالجتمافية، االمتصررادلة،كثير م  القطافاه: 

 :ما لليبتربية الموهوبي  واكت افهم ورفالتهم  االهتماااألسبا  والدوافع التي ساهمت في 

لر لرر  م  المنطقي أ   مردراتهم،اركرة القيراس العقلي: إ  فمليرة الك ررررررن ف  الموهوبي  تتطلرب وجود مرلق لقيرراس  أوال: -

 هتماااللوفتح البا  أا تحارررري  األدواه المارررراندة  الرئة،به ه  االهتماالارررراهم تطور اكة القياس العقلي والنرارررري في زلادة 

 ( 1312 ،االستراتيجيةبالموهوبي  والمترومي  ورفالتهم )مركل اإلماراه للدراساه والبحوث 

ماء مما شرررررجع العل القياس،فقد كا  للحر  العالمية األولى ال ررررررارة األولى التي جعلت القادة والارررررياسررررريي  لهتموا بحركة 

ياس المختلرة الختيار المرشررررررحي  لرروع القواه الماررررررلحة والبرااثي  في مجراة التربيرة وفلم النر  فلى تطولر أدواه الق

 ( 1332 ،بتربية وتعليم الموهوبي  )المعمرذ االهتمااوه ا أدا إلى زلادة  المختلرة،

لارروفييتي ا واالتحادالحر  الباردة وسررباب التاررلح: بارربب الحر  الباردة التي سرراده بي  الواللاه المتحدة األمرلكية  ثانيا: -

وكانت  ،أفرزه ه ه الحر  سرررررباما في تطولر األسرررررلحة بما فيها أسرررررلحة الدمار ال رررررامل ،وما افقبها م  االة التوتر الدادم

  ل ل  م  الطبيعي أ  لكو ،الدولتا  ترصرررررردا  الموازناه وب رماا فالية لابحاث المتعلقة باألسررررررلحة الدفافية وتصررررررنيعها

الب إم ،ولعررل م  أبرز األمثلررة فلى ذلرر  ،يررا وتقنيررا دورا فررافال في هرر ه القطررافرراه والميررادل للموهوبي  والمترومي  أكررادلم

 ،ال ذ دفع بال عب األمرلكي إلى ال عور بالهللمة والضعن ،القمر الصرنافي )سربوتني ( 1117الاروفييت في فاا  االتحاد

 ( 1311 ،ااه التربولة والقادمي  فليها )جروا بل وصل األمر بالقادة والاياسيي  أ  املوا ماؤولية ه ا التخلن للمؤس

واتى نهالة القر  التاسررع ف ررر لم لك  فدد سرركا  العالم  1133والثورة التقنية والمعرفية: في فاا  الارركاني االنرجار: ثالثا -

 اراالنرجليصبح العالم أماا ظاهرة  ،وبعد نحو مئة فاا تجاوز فدد سكا  العالم سبعة ملياراه نامة ،مليار نامة 71،لتجاوز

مما وضع صناع القرار في العالم أما  ،الاركاني ال ذ أسرهم في تلالد الضرغت فلى موارد الغ اء والتعليم والصرحة واإلسكا 

البحرث ف  األفكار المبتكرة والحلوة الدادمة لمواجهة  أوجرب فليهمالر ذ  ،الحلوة المؤمترة لم تعرد تجردذ نرعرا  يف تحرد كبير

بهم بتخصرررررري  البرامر التعليميررة  واالهتمررااإلى فئررة الموهوبي  والمبتكرل  والمبرردفي   االنتبرراه مررا لرررتوهرر ا  ،التحرردلرراه

والتربولة التي تناسرررب ااتياجاتهم  ليتمكنوا م  فك  نتادر موهبتهم وابتكاراتهم وإبدافاتهم لحل تل  األزمة والوصررروة إلى 

 ( 1312 ،االستراتيجيةمعاء )مركل اإلماراه للدراساه والبحوث الوة ذاه ميمة تعود فلى المجتمعاه ج

تم إن رررررراء الجمعيرة الومنيرة لرفالة الموهوبي  في الواللاه  1111والمؤتمراه العلميرة: في فراا  المهنيرةالجمعيراه  رابعما: -

مؤتمر فالمي اوة االمراة أوة فقد فقد  ،ب رررررركل أكبر برئة الموهوبي  لالهتمرااوتوالرت الجهود بعردهرا  ،المتحردة االمرلكيرة

شرررررراركت فيه خماررررررو  دولة م  بينها ثالث دوة فربية هي: الكولت والعراب  ،1171هوبي  والمترومي  في لند  فاا المو

وفربيا تم إن رراء المجل  العربي للطرولة  ،واشررتملت أفماة المؤتمر فلى بحوث ومنام رراه لموضرروفاه متعددة ،وسررورلا

 ( 1332 ،لجمعية الكولتية لتقد الطرولة ومقره الكولت )المعمرذوا ،والتنمية ومقره القاهرة
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واألكادلمية الرردلة: تعتبر الدراسررراه التي ماا بها أسرررتاذ فلم النر  األمرلكي لول  تيرما  م  أهم  البحثيةالجهود  خامسممما: - 

واهتم فدد م   ،1111منها فاا في القر  الع رل  اوة األمراة الموهوبي  والمترومي  وكا  أوة إصدار  التبعيةالدراساه 

 ذ كا  ردياررا وال ،البااثي  بالموهوبي  أمثاة الدكتور جيم  جيلجار أسرتاذ التربية وفلم النر  في جامعة كارولينا ال رمالية

وم  البااثي   ،وله مؤلراه كثيرة أشررررررهرها )تعليم الطرل الموهو ( ،1121للمجل  العرالمي لامرراة الموهوبي  اتى فاا 

 ،لدكتور جوزلن رلنلولي أسررررررتاذ فلم النر  التربوذ ومدلر برنامر تعليم الموهوبي  في جامعة كونيكتكت )جروا كر ل  ا

 ( 1312 ،االستراتيجية)مركل اإلماراه للدراساه والبحوث  ،(1311

 خصائص الموهوبين والسلوكيات الدالة عليها:

خصرروصررا أ  ه ه المرالة تمثل العتبة  النترلة،تحتى مرالة اكت رراا وت ررخي  الموهوبي  ب همية خاصررة م  النااية 

 وم  ثم الصعود فلى سلم الموهبة  األولى في التعرا فلى موهبة الطرل

رح ف  مرلق متُتهر الدراسرراه أ  الموهبة تتهر فند الطرل ب رركل أوضررح إذا تم ت ررجيعه في بدالاه مارريرته التعليمية 

 Clark (1337)وترا كالرل  مدراته،ليُصرار فيما بعد إلى توجيه الطرل إلى األن طة التي تتناسب مع  االسرتجاباه،األسرئلة وتلقي 

أ  ت ررخي  الموهبة باررهولة أكثر وتطورها ب رركل أكثر سررالسررة سرريكو  م  نصرريب المؤسررارراه التعليمية التي تتبنى الممارسرراه 

 ا تية:

 بماتولاه متعددة  االلتحابإمكانية مع  مترردفرع تعلم  -

 أنمام م  التعلم ب كل متلام   -

 ( Clark،1992والتقييم كجلء م  خبرة التعلم ) والمالاتة، التعلم،م  بي  أن طة  االختيارإمكانية  -

الموهوبي   تميلالخصاد  الالوكية التي ( أنه ثمة مجموفة م  Tuttle & Becker، 1983أشار البااثا  تتل وبيكر )     -

 ف  أمرانهم وهي:

 محب للبحث ولتابع اهتماماته -

 كثير التااؤاله -

 اوله  ما لدوروافي ولاتوفب  -

 منتقد لنراه ولآلخرل   -

 جدا اااس  الدفابة،لدله ا   -

 لميل إلى فدا مبوة اإلجاباه أو األاكاا أو التعبيراه الاطحية وميادذ  -

 ولولد أفكارا متعددة  المتنوفة، ولدله القدرة فلى ربت األفكار للمبادئسرلع الرهم  -

( في نموذجها المكو  م  أربعة محدداه خصرراد  مرصررلة للموهوبي  معتمدة في ذل  Clark،1992وأدرجت كالرل ) 

 ،عالعني ذكاء مرترفعرفت الموهبة فلى أنها "مرهوا بيولوجي مت صررررررل  ،تعرلرهرا للر كراء وفالمة وظادن الدما  بالموهبة واإلبداع

 وفرفت ،ول رررررير إلى تطور متقدا ومتارررررارع لوظادن الدما  وأن رررررطته بما في ذل  الح  البدني والعوامن والمعرفة والحدس"

مت والحدسية والبدنية الناجمة ف  الترافل بي  الن واالنرعاليةال كاء فلى انه "محصلة األن طة الدماغية للررد في المجااله المعرفية 

وهو ب ل  اصررريلة الترافل بي  الارررماه الموروثة والمكتاررربة وال ذ لمك  تقولته أو  ،ي )الجيني( الررلد وبي  المحيت )البيئة(الوراث

 أما نموذجها المكو  م  أربعة محدداه لخصاد  الموهوبي  فيتكو  م : ،إفامته افتمادا فلى مبيعة ه ا الترافل"

 أوال: الخصائص في المجال المعرفي:

  االستيعا مع سرفة فالية في  فلى ارظ كمية كبيرة م  المعلوماهالقدرة  -
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وإمكررانيررة رؤلررة العالمرراه بي  األفكررار  تحليليررة،مرردرة و مجررااله،فرردة واهتمررامرراه متنوفررة في  العررالي، رضرررررروةلمتلرر  ال - 

 والموضوفاه 

 كار غير الناضجة تجنب إصدار األاكاا المتارفة وتبني األفمع  المراهيم،كرة فلى استخداا وتكول  مدرة مب -

وة تركيل فالية وم وا خرل ،التقولمي نحو ال اه  لالتجاهمع تطولر مبكر  المت عب،يد أفكار أصيلة والتركير القدرة فلى تول -

 في الالول أو الن ام  فادلة، ومثابرةغير 

 :االنفعاليثانيا: الخصائص في المجال 

 بالعدالة اإلاااس بمع تطور مبكر  ا خرل ،م افر لاااسية  -

 وموتها  واالنرعاالهمع فمق العوامن  األخالمي،ماتولاه فالية م  الحكم و ال اتي،القدرة المبكرة فلى الضبت  -

  القيادلة والدافعيةو الكماة،والنلوع إلى  والدفابة،سرفة الح   -

 ثالثا: الخصاد  في المجاة الحاي والبدني: -

 ااي مرهن  مرلق نتاامدخاله غير فادلة م  البيئة ف  مع  والبدني،فادلة بي  التطور العقلي وجود فجوة غير  -

 تقبل متد  للرجوة بي  معاليرهم المرترعة ومهاراتهم الرلاضية المتواضعة  -

 الجامية إهماة الصحة  معالنلفة إلى الدلكتاتورلة  -

 رابعا: الخصاد  في المجاة الحدسي أو البدلهي: -

 الغرلبة  األفكار والتواهربالمبكر  االهتماا -

 بالماتقبل  واالهتماا فليها، واالنرتاحالتواهر النراية ختبار ال االستعداد -

 ( Clark،1992كل مجااله العمل ) اللمااه اإلبدافية في -

 ادلي ،العالمدرسرة بالعدلد م  الاماه والخصاد  التي تميلهم ف  األمراة  ما مبلولتارم األمراة الموهوبي  في مرالة 

 للي:( بما 1311وللخصها جروا  )

تة أ  مع مالا وكثيرا، مبكرالتكلم  ومركبة،لاررررتخدا كلماه كثيرة  فليها:وم  الاررررلوكياه الدالة  للغة:المبكر  االكتاررررا  -

ولك  مررا أ  لتكلموا اتى لتهروا مرردرة متميلة في  مترر خرة،الكالا في سرررررر   لبرردؤو بعك األمررراة الموهوبي  والمترومي  

 اللغة 

لتحكم ولاتطيع ا مبكرة،لم ري ولتارلق ولركك بصرورة متوازنة في س   فليها:وم  الارلوكياه الدالة  الحركية:المهاراه  -

 واألمالا باهولة ب دواه صغيرة كالمقصاه 

رة لدله القدو متبافدة،ولاررتخل  فالماه بي  أفكار  اإلشرراراه،لقرأ  التالية:ولاررتدة فليها م  الاررلوكياه  العقلية:القدراه  -

 لرتراه موللة  االنتباهولدله مدرة فلى  واألخالمية،لهتم بالقضالا و والحقادق،فلى ت كر األاداث 

نراررررره لثق بفلى ا خرل  ولتعامن معهم  التالية: ل ررررررقولارررررتدة فليها م  الارررررلوكياه  االجتمافية واالنرعالية:لجوانب ا -

 هم وآرادلحترا ولقدر أفكار ا خرل   سنا،مراة األكبر لبني فالماه جيدة مع األ جمافية،ن اماه  وبماتقبله، ولقود

لاتخدا األدواه  واألفكار،لاتمتع باللعب بالكلماه  موذ،بخياة  ا تية: لتمتعولاتد فليها م  الالوكياه  اإلبدافية:الجوانب  -

 موسيقية ولعلا فلى آلة  تخيلية،واأللعا  واأللوا  بطرب 

 اماه،البطعماله أو الطوابع أو اللجمع  لغني، رلاضررية،لمارس ألعابا  ا تية:ولاررتدة فليها م  الاررلوكياه  خاصررة:جوانب  -

 لدله مدراه متميلة 
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   الموهوبين:مراحل الكشف عن الطلبة   

إذ لتومن نجاح أذ  م رررروع،أ  فملية الك رررن ف  الطلبة الموهوبي  والتعرا فليهم تمثل المدخل الطبيعي ألذ  ال شررر 

وتمر فملية الك رررن ف  الطلبة  اختيارهم،وسرررالمة اإلجراءاه التي اتبعت في  فنهم،برنامر بدرجة كبيرة فلى دمة فملية الك رررن 

 للي: ( بما1311لوجلها جروا  ) أربعة،الموهوبي  بمراال 

 (:والتصفية االستقصاء )الترشيحأوال: مرحلة 

الير ضرررم  مع االمور،المختصررري  وأولياء ولتم في ه ه المرالة ترشررريح الطلبة ال ل  لمتازو  بخصررراد  معينة م  مبل 

 موضوفية وم  األساليب التي تاافد فلى فملية الترشيح استخداا نموذج واضح لتضم  بنودا  محددة، خاصة، وأهداا

بة للدخوة في إجراءاه الك ن تجنب للوموع في معضلة فقدا  وتهدا ه ه المرالة إلى استيعا  أكبر فدد ممك  م  الطل

لمعلوماه وا المعلمي ،وتقارلر  اإلنجاز،وملراه  االختباراه،ونتادر  القوادم،ملبة مارررررتحقي  للرفالة  وت رررررمل وسرررررادل الترشررررريح 

 ( 1312 ،االستراتيجيةاألساسية )مركل اإلماراه للدراساه والبحوث 

 والمقاييس: االختباراتثانيا: مرحلة 

 سررررليمة لمك وتهدا إلى جمع المللد م  البياناه الموضرررروفية التي تقدمها البياناه الموضرررروفية م  أجل اتخاذ مراراه 

 كارررررلر،وكاختباراه ال كاء الرردلة كمقياس  والمقالي ، االختباراهوتنطبق فلى المرشرررررحي  في ه ه المرالة المللد م   تبرلرها،

 العقلية مقياس مكارثي لقياس القدراه و بينيه،وومقياس ستانرورد 

 االختيار:ثالثا: مرحلة 

سررماء في فليها تتدرج األ مجمعة، وبناءوتاررتخرج لكل مالب فالمة  البياناه،م  المرالتي  الاررابقتي  تتجمع  االنتهاءبعد 

راراه للطلبة واتخاذ الق واالتجاهاهوتت ركل لجنة خاصرة الختيارهم بعد إجراء المقاباله ال خصية واستخداا موادم الميوة  القادمة،

 النهادية 

 اهتماماتهموومدراتهم وميولهم  بما لتناسرررربتم فرزهم في البرامر التربولة  ولتم اتخاذ مراراه ب رررر   تارررركي  الطلبة ال ل 

 ( 1312 ،االستراتيجية)مركل اإلماراه للدراساه والبحوث 

 أساليب وأدوات الكشف عن الموهوبين:

 ت ررررررخي ه المتعلقرة بالموهبة أ  تضررررررع إمارا فاما أو مجموفة م  الصررررررراه التي م  خاللها لمك  اراولرت التعرلررا

 فلى االفتمادواترق الخبراء واألكرادلميو  العراملو  في مجراة رفرالرة الموهوبي  فلى ضرررررررورة فدا  فليهم،الموهوبي  والتعرا 

 ها التي لتم استخدامها:وم  ه ه األساليب المتعارا فلي الموهوبي ،أسلو  وااد للك ن ف  

 ي،اإلبدافواختبار التركير  ال كاء،وت ررررررمل اختبار القدراه العقلية واختباراه  المتخصررررررصررررررة،الموضرررررروفية  االختباراه -

 واختباراه التحصيل األكادلمي 

 والدوافع كمقالي  الدافع لإلنجاز  االستعداداختباراه  -

 والمقالي  التي تحدد درجة اإلبداع  االبتكارذ،والالول  واالتجاهاهمحدداه الاماه والدوافع ال خصية  -

 واألمرا  أو الترشيح ال اتي  االمور،وتلكية أولياء  المعلمي ،ترشيحاه  -

 الم اهداه والمالاتاه م  خالة المقابلة  -

 االمتصادذو االجتمافيالوضرع  ورة توافر المعلوماه األسراسرية مثلمع ضرر للموهو ،فلى الارجاله األكادلمية  االمالع -

 ( 1310 ،جروا الموهو  )لدا  واالنرعاليواألسرذ  بهدا تحليل النمو والتطور الجامي 

 ( كما للي:1311وفيما للي أكثر أساليب الك ن والتعرا فلى الطلبة الموهوبي  ل كرها القمش والجوالدة )
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 أوال: اختبارات الذكاء: 

كما انها تلود الراا   األكادلمي،جيردة بالنجاح  تنبؤلرهجيردة ومردرة  الر كراء بخصرررررراع سرررررريكومترلرة االختبراراهتتميل 

كما أنها تقدا المارررافدة  االختبار،بمعلوماه فلى درجة كبيرة م  األهمية لمك  أ  لحصرررل فليها ف  مرلق المالاتة أثناء تطبيق 

 هم المدرسية مدراتهم الحقيقية فالمات ال تعك القيمة للمعلمي  وأولياء األمور والمرشدل  في ت خي  الطلبة التي 

 الفردية:اختبارات الذكاء 

 مقياس ستانرورد بينيه  -

 مقياس وكالر ل كاء األمراة  -

 بطارلة تقييم كوفما  لامراة  -

 مقياس مكارثي لتقييم مدراه األمراة  -

 وم  مقالي  القدراه العقلية )ال كاء(

 مقاييس وكسلر للذكاء

المتعددة التي وجهت إلى مقالي  سررررررتانرورد بينيه  لالنتقاداهنتيجة  المعروفة، وظهرهوهي إاردا مقالي  القدرة العقلية 

 وم  مقالي  وكالر المعروفة لل كاء: لل كاء،

 فما فوب  18( م  س  WAISمقياس وكالر ل كاء الراشدل  ) -

 سنة  18-8( م  س  WISCمقياس وكالر ل كاء األمراة ) -

 سنة  801-4( م  WPPSIالمدرسة ) ما مبلمقياس وكالر ل كاء االمراة في مرالة  -

وانحراا معيارذ  133فمرلة ومتوسرررت ناررربة ال كاء في كل فئة  كلي(، أدادي، ذكاء )لرتي،الختبار وكارررلر ثالث نارررب  -

11  

 اختبارات الذكاء الجمعية:

التي  لمتقدمة،اوم  أهم اختباراه ال كاء الجمعية التي تارررتخدا للتعرا فلى الطلبة الموهوبي  مصرررروفاه رلري  التتابعية 

تطبيقها  بارهولة البداة ال ذ لكمل التصرميم، وتتميلوفلى المرحوع أ  لختار م  بي   منها،تت لن م  تصراميم هندسرية ُا ا جلء 

 ( 1111 ،)القرلوتي وآخرو  انحرافيهكاء وتحولل الدرجاه الخاا إلى ناب ذ

 ثانيا: مقاييس التقدير والسلوكية:

تركل ه ه المقالي  فلى فح  الخصاد  الالوكية التي أكده الدراساه فلى انها تمثل األشخاع الموهوبي  والمترومي  

ر لنت وال وكالها ،ولي هارتما  وم  امثلتها مقياس رلنل الخصرراد ،وذل  م  خالة فباراه تُصررا  بطرلق إجرادية تعك  ه ه 

وإنما ك داة مارررافدة جنبا إلى جنب مع األدواه  أسررراسرررية،إلى مقالي  التقدلر الارررلوكية فلى انها أداة للك رررن ف  الموهوبي  ك داة 

 والوسادل األخرا األكثر دمة 

 ثالثا: ترشيح المعلمين:

 ة،األسرراسررياا الموهوبي  إلى جانب األسرراليب األخرا للماررافدة فلى فملية اكت رر ك داةتم اسررتخداا ترشرريحاه المعلمي  

 ولجب ا  لتوافر لدا المعلمي  القادمي  فلى تطبيق استباناه الترشيح مجوفة م  الصراه أهمها:

 االنرعالي قدر كافي م  النضر ولتمتع ب مهنته،أ  لكو  المعلم متروما في  -

 هم تلبية ااجاتو الطلبة،مادر فلى ترهم ااجاه  -

 والتميل بالصبر  المبادرة،وتعللل روح ابتكارلة، جعل مناخ التعليم أكثر  -
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 رابعا: ترشيح الوالدين: 

وفليه لمك  أ  تكو   الموهوبي ،ولارررررراهم في التكامل مع رفالة  له،إ  دور األسرررررررة مكمل لدور المدرسررررررة ومارررررراند 

لداد دمة وت دميقة،  سرررلوكياه أبنادهم بطرلقة بداء آرادهم فإليهم إ ما ملبترشررريحاه الوالدل  أكثر دمة م  ترشررريحاه المعلمي  إذا 

 فلى ترشررريحاه الوالدل  وادهم بل االفتمادولجب فدا  الموهبة،لمرهوا انوا متعلمي  أو مثقري  وفلى وفيهم يح الوالدل  إذا كشرررتر

 ( 1112 ،خير هللالجب اللجوء إلى وسادل وإجراءاه أخرا )

 )األقران(:خامسا: ترشيح الزمالء 

ولتضررررررم  الطلرب م  األمرا  أو اللمالء في الصررررررن أ  لر كروا زميلهم الر ذ لمك  أ  لاررررررافردهم في بعك المهمراه 

والم ررارلع أو م  هو المتميل في موضرروع أكادلمي محدد أو م  ال ذ لدله أفكار أصرريلة ل هب إليه اللمالء للماررافدة في مومن ما 

 ( 1111 ،)القرلوتي وآخرو 

 الحوار مع الطفل الموهوب:سادسا: 

ولمك  ا  لتم توجيه فدة أسررررررئلة له  متقدمة،فملياه الت ررررررخي  في مراال فمرلة لارررررراهم في إ  الحوار مع الموهو  

 ( 1114 ،وما هي الاماه والمميلاه التي لمتلكها )صبحي موهو ،كالابب ال ذ جعله لعتقد بانه 

 إلبداعي:سابعا: التشخيص من خالل اختبار تورنس للتفكير ا

تكو  م  ت القر ،ظهره اختباراه تورن  للتركير اإلبدافي في الواللاه المتحدة األمرلكية في أواخر الاررررررتيناه م  ه ا 

وتقي  مهاراه فرفية هي: الطالمة واألصالة والمرونة واإلفاضة باإلضافة للدرجة  ال كلية،والصورة  اللرتية،صورتي : الصورة 

صررورة معربة تتميل بداله صرردب وثباه مقبولة لمك  اسررتخدامها للتعرا فلى القدراه العالية فلى التركير   وهنال الكلية لالختبار

 اإلبدافي 

 ثامنا: مقاييس المهارات االكاديمية )التحصيل األكاديمي(:

 ة،صرررريالت ررررخيوهي ثالثة انواع ردياررررة: اختباراه التحصرررريل  شرررريوفا، االختباراهتعتبر اختباراه التحصرررريل م  أكثر 

باإلضررافة إلى بطارلاه اختباراه التحصرريل العامة  ما،واختباراه مياس ماررتوا التهيئة في مجاة  الماررحية،واختباراه التحصرريل 

 ( 1112 ،وم  أمثلتها اختباراه جيت  للتهيئة في القراءة )صبحي الخاصة،وبطارلاه اختباراه التحصيل 

 تاسعا: حكم الخبراء:

تصرررررري  هو معرفة مدراه الطلبة الحقيقية واألصررررررلية وتمييلها ف  األداء المؤمت لبعك إ  المطلو  م  الخبراء والمخ

وفليهم معرفة الخصررررراد  النمادية للمرالة التي لمر بها الطرل والتي  الموهوبي ،نماذج سرررررلوكية ومت رررررابهة مع ما لقوا به الطلبة 

 ،هو متومع م  تل  المرالة النمادية )القمش والجوالدة تاررررررافردهم في الموازنرة بي  الاررررررلول الر ذ لعبر ف  مردرة متميلة تروب مرا

1311) 

 البرامج التربوية الخاصة بالموهوبين:

دا بحيث تق مدراتهم،هنال برامر تربولة خاصرررة لحتاج إليها الطلبة الموهوبي  للوصررروة إلى أمصرررى درجة ممكنة م  نمو 

ولة وتام البرامر الترب العادذ،وذل  ضرم  النتاا المدرسي  و ،الموهلهم الخدماه فلى شركل بدادل تربولة متنوفة تناسرب الطرل 

 للطلبة الموهوبي  ضم  نوفي  رديايي  هما:

 اإلثراء  -

 التارلع  -

 فر  لتل  البرامر: وفيما للي

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                                 579  

ISSN: 2706-6495 

 أوال: اإلثراء: 

في المناهر  ما لعطىاإلثراء هو تلولرد الطلبة الموهوبي  بخبراه متنوفة ومتعمقة في موضرررررروفاه أو ن رررررراماه تروب 

ولمك  أ  تكو  التعدلاله موادا  ،ولتضررررررم  إدخاة تعدلاله وإضررررررافاه فلى المناهر المقررة للطلبة العادلي  ،المدرسررررررية العادلة

لالزمة اللطلبة العادلي  أو بللادة صرعوبة المواد الدراسية التقليدلة دو  أ  لترتب فلى ذل  اختصار للمدة اللمنية  ال تعطىدراسرية 

ضررافة باإل ،ولجب أ  لتوافق اإلثراء مع ميوة الطلبة واهتماماتهم وأسرراليب التعلم المرضررلة لدلهم ،م  مرالة دراسررية نتهاءلال فادة

 ( 1333 ،إلى توافر اإلمكاناه المادلة للمدرسة ومصادر المجتمع المتااة )زالوب

 وهنال نوفي  رديايي  لإلثراء هما:

 نت الخبراه التي تعطى ضم  مجاة وااد م  الموضوفاه المدرسية اإلثراء العمودذ: ولامى فمودلا إذا كا -

 ( 1311 ،اإلثراء األفقي: ولامى أفقيا إذا كانت الخبراه في فدد م  الموضوفاه المدرسية )القمش والجوالدة -

 :لإلثراء هماوهنال اتجاها  

 أ  لكو  المنهر اإلضافي امتدادا وتعميقا في المنهر األصلي للعادلي   -

 ( 1330 ،فبد الغرارلكو  المنهر اإلضافي ليات له فالمة بالمنهر األصلي )أ   -

وبا   نراررررره،  بالبقاء وسرررررت أمرانه م  العادلي  في العمر اللمني واسرررررتراتيجية اإلثراء بالارررررماح للطالب الموه وتتميل

فلى الخبرة التعليمية الموافقة مع ضرررررما  اصررررروله  معتمه،الدراسررررري العادذ مواة اليوا أو  الرصرررررللمارس اياته الطبيعية في 

 ( 1331 ،كلرة امتصادلة فالية )القرلطي ال لتطلبوه ا  نراه،الستعداداته وااتياجاته في الومت 

 ولإلثراء العدلد م  المميلاه أهمها:

هاج العادذ لمنالتي تعد م  العملياه األسراسية المصاابة ل االبتكارلةلركل المنهر ال ذ تمت له فملية اإلثراء فلى العملياه  -

 ( 1337 ،)وهبة

 وال ذ لامح له بممارسة أدوارا ميادلة مع زمالده  للطالب، واالجتمافيالتكين النراي  -

إلى زلررادة كبيرة في النرقرراه المرردرسرررررريررة لرردفم الطلبررة الموهوبي   ال لحترراجفرر سررررررلو  اإلثراء  المرراليررة،اإلمالة م  النرقرراه  -

 ( 1332 ،)منطاوذ

ماررتوا أدادهم وتنمية أنرارهم مهنيا لتتناسررب أسراليب تدرلاررهم مع الطلبة الموهوبي  داخل الرصررل  لارافد المعلمي  فلى رفع -

 ( 1330 ،)فبد الغرار الدراسي

 ( 1333 ،إلى تجولد العملية التعليمية )فبيد مما لؤدذلااهم في تناف  المعلمي  أنراهم بحيث لطوروا أساليبهم التعليمية  -

 ثانيا: التسريع:

بحيث  المعتاد،الررصررررة للطال  فلى إتماا المناهر المدرسررررية المقررة في مدة أمصررررر أو ُفمر أصررررغر م   ولعني إتااة

 لتضم  تلولد الطالب الموهو  بخبراه تعليمية تعطى فادة لامراة األكبر منه سنا 

الاررل   باالنتقاةولتطلب ه ا األسررلو  تهيئة البرامر واإلمكاناه للطلبة الموهوبي  مع وجود الحرلة والمرونة التي تاررمح 

 ( 1338 ،بهؤالء الموهوبي  إلى برامر ومهاراه أفلى كلما أنهوا واجتازوا أهداا تل  المرالة )صالح

 روا،الصررررتخطي  المنهاج،تكثين  للمدرسررررة،: القبوة المبكر وهنال العدلد م  أشرررركاة وبدادل تنري  برامر التارررررلع منها

 ( 1311 ،تارلع المحتوا )جروا  الملدوج،تارلع القبوة  الجامعة،القبوة المبكر في 

 ومد اتبع ه ا األسلو  في الواللاه المتحدة األمرلكية فلى ثالثة أشكاة وهي:

 القبوة المبكر  -
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 تخطي الصروا  - 

 ( 1332 ،ادة )منطاوذضغت الصروا في المرالة الوا -

أوال: القبوة المبكر: مبوة األمررراة في مرالررة رلررا  االمررراة والمرااررل المبكرة مبررل العمر اللمني المعترراد فنرردمررا لُتهر  -

مما لؤهله إلى ذل  بغك النتر ف  خصاد  مميلة وكا  لدله  ف كثر(، 103الطرل اسرتعداداه فقلية مرترعة )معامل ذكاء 

 ( 1331 ،فمره اللمني )الداهرذ

وم   الواادة،الارررماح للطرل الموهو  بتخطي صرررن دراسررري وااد خالة المرالة الدراسرررية  وهوثانيا: تخطي الصرررروا:  -

 ( 1331 ،)الابيعيرل ب كل لتناسب مع ترومه العقلي ملالا ه ا األسلو  أنه لامح بتحرذ مدراه الط

لمدة اللمنية التي لقضررريها الطرل الموهو  في مرالة ثالثا: ضرررغت الصرررروا في المرالة الواادة: ولقصرررد ب ل  اختصرررار ا -

 ( 1333 ،)فبيدها الطرل العادذ في تل  المرالة مقارنة مع المدة التي لقضي ما،دراسية 

ومد اتبع ه ا األسرررلو  في الواللاه المتحدة األمرلكية ترادلا للصرررعوباه التي مد تنجم ف  تخطي الطرل لبعك الصرررروا 

 التعليمية إذا مور  ب مرانه ال ل  لجتازو  المرالة الدراسية ب كل مبيعي وادوث فجوة في خبراته 

ي فترة ف باالنتهاءإال أنها تاررمح لهم  للعادلي ،وتقوا فكرة ضررغت الصررروا فل إن رراء برامر خاصررة ت رربه البرامر المعدة 

 ( 1332 ،اوذومع فدا فقد أذ خبراه تعليمية كما هو الحاة في أسلو  تخطي الصروا )منط أمل،زمنية 

 وللتارلع بعك المميلاه أهمها:

وم  النلوع إلى الكال والخموة  المدرسة،التاررلع األكادلمي لؤدذ إلى التقليل م  م افر الموهوبي  بالملل واأللم م  جو  -

 ال ذ لنجم فادة فند تقييدهم بالبقاء في الصروا والمراال التعليمية المعتادة 

ا باء وانه لؤدذ إلى زلادة سررررنواه اإلسررررهاا المهني في المجتمع وزلادة الدخل القومي  ألنهم لوفر الكثير م  االمواة فلى  -

 ( 1313 ،لتخرجو  في زم  أمل م  المعتاد )صول 

 الدراسات السابقة:

 واألد  الارررررابق تم التوصرررررل إلى الدراسررررراه التالية المرتبطةوبالرجوع إلى المجاله العلمية الموثقة والمراجع المعتمدة 

 بالدراسة الحالية موضوع البحث:

( بعنوان إعداد وتقنين قائمة للخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين السعوديين 8002يد )دراسة الجغيمان وعبد المج

 ،فلى االمراة الموهوبي  في مرالة الطرولة للتعراوالتي تهدا إلى بناء مادمة بالخصررراد  الارررلوكية  ،( سمممنوات6-3من سمممن )

 ،ا(دادم ،كثيرا ،أايانا ،مليال ،المناسررررربة وهي: )نادرا االسرررررتجابةمعلماه الروضرررررة بمالاتة سرررررلول األمراة واختيار بحيث تقوا 

 والخصررراد  ،وخصررراد  التعلم ،والخصررراد  اللغولة ،( فقرة تم توزلعها فلى خمارررة أبعاد هي: الدافعية40تكونت القادمة م  )و

في إناث( م  أمراة الرلا   128و ،ذكور110( مرال )101ايث كونت فينة الدراسررررررة م  ) ،والتركير المنطقي ،ال ررررررخصررررررية

ليل وأظهره نتادر الدراسة نتادر التح ،صردب المحكمي  والتحليل العاملي ،واسرتخدا البااثا  للتوصرل إلى صردب القادمة ،الارعودلة

 ،التوصرل إلى ثباه فاة ب بعادها الخماة م  خالة التجلدة النصريةكما ماا االاثا  ب ،مرترعة ألبعاد القادمة فامليه ت رعباهالعاملي 

وتوصررررل البااثا  باسررررتخداا الدرجة المئينية إلى الدرجة التي لمك  فرز  ،الداخلي للقادمة االتاررررابومعامل كرونباخ ألرا وااررررا  

م   %11مراة الموهوبي  لقعو  ضرررررم  أفلى األمراة الموهوبي  بها وذل  بافتبار أ  األمراة الموهوبي  بها وذل  بافتبار أ  األ

 المجتمع األصلي لامراة 
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نذر  بههور الموهبة بين األطفال8002دراسمة البصمال )  في الروضة: دراسة تشخيصية  ( بعنوان بعض المؤشمرات المن

المؤشرررراه بتهور الموهبة فند األمراة في مرالة الروضرررة م  خالة إفداد مادمة بارررماه  أهمهدفت الدراسرررة إلى تحدلد  ،تنبؤيه

واصر األدوار التي لجب تقوا بها كل م  معلمة الروضة  ،وإفداد بطامة مالاتة الكت اا األمراة الموهوبي  ،األمراة الموهوبي 

( مرل ومرلة في مرالة 143و) ،معلمة م  رلا  األمراة (83وتكونت فينة الدراسة م  ) ،واألسرة الكت اا األمراة الموهوبي 

واسرتمارة الماتوا  ،وتكونت أدواه البحث م  اختبار ال كاء )جودانن هارس( ،رلا  االمراة وفينة م  أُسرر األمراة في مصرر

وبطامة مالاتة الكت رراا الطرل الموهو   ، هم المؤشررراه المن رة بتهور الموهبة في الروضررةومادمة ب ،واالجتمافي االمتصررادذ

ة وبطامة مالات ،مراة الموهوبي بها معلمة الروضررة للتعرا فلى األ واسررتبانة توضررح األدوار التي لجب أ  تقوا ،داخل الروضررة

  هول الموواسرررتبانة توضرررح األدوار التي لجب أ  تقوا بها األسررررة للتعرا فلى الطر ،الكت ررراا الطرل الموهو  داخل األسررررة

 ،دوار التي لجب أ  تقوا بها معلمة الروضة الكت اا األمراة الموهوبي صرر وتقدلر لاالدراسرة إلى ا وتوصرلت نتادر ،واكت رافه

 ومدرة المقياس فلى التنبؤ بمؤشراه الموهبة فند األمراة 

وبين في مرحلة طفال الموهمقياس لتقدير السممممممات السممممملوكية لألبعنوان تطوير  (8002دراسمممممة عطيات والسمممممالمة )

وتكو  المقياس م  خماررررة  ،إلى تقدلر الاررررماه الاررررلوكية لامراة في مرالة الروضررررة لهداولهدا إلى بناء مقياس  ،الروضممممة

والقيادة والقبوة  ،والموسررررريقيةالرنية  واالهتماماه ،والارررررماه الدافعية ،والمهاراه النر  اركية ،مجااله هي: الارررررماه اإلبدافية

ايث لختل   ،وتقوا المعلماه بتعبئة المقياس ،( فقرة موزفة فلى المجااله الخماررررررة13وبلغت فدد فقراه المقياس ) ،االجتمافي

وبلغت  ،بدرجة مليلة جدا( ،تنطبق بدرجة مليلة ،تنطبق بدرجة متوسررررررطة ،بدادل هي: )تنطبق بدرجة كبيرة أربعةاسررررررتجابة م  بي  

وماا البااثا  باستخراج نتادر التحليل العاملي باستخداا مرلقة المكوناه  ،األمراة ( مرل في مرالة رلا 833فينة الدراسة م  )

وللتوصرررل إلى  ،%27بناررربة  رديارررةإلى وجود خمارررة فوامل  Varimaxالرديارررية متبوفة بالتدولر فلى محاور متعامدة بطرلقة 

للك ررررن ف   PRIDEمعربة م  مقياس برالد صرررردب المقياس اسررررتخدا البااثا  الصرررردب المنطقي والتالزمي مع صررررورة أردنية 

 ،كما توصررال إلى ثباه المقياس باسررتخداا إفادة التطبيق والتجلدة النصرررية للمقياس ،المدرسررة ما مبلاألمراة الموهوبي  في مرالة 

الطرل  اررتواكما ماا البااثا  بوضررع جدوة لوضررح م ،وأظهره النتادر صرردب وثباه وفافلية فقراه مقبولة ،ومعامل كرونباخ ألرا

 فلى المقياس في كل مجاة م  مجاالته الخماة وفلى ماتوا الدرجة الكلية للمقياس 

بعنوان التعرف على األطفال الموهوبين الصمممممغار وتنمية قدرات حل المشمممممكالت  ،Kuo et، al.، (8000 )دراسمممممة 

المدرسررررررة وفر   ما مبلتقدلم نموذج للتعرا فلى االمراة الموهوبي  في مرالة  إلىهدفت ه ه الدراسررررررة  ،والذكاءات المتعدد 

( وال ذ ل رررير إلى البرنامر PSMTGPومد بنيت إجراءاه الدراسرررة فلى نموذج ) ،التالمي  في أن رررطة ال الم ررركاله أداءتحليل 

 Enrichment ،المتعددة لدا االمراة الموهوبي  في مرالة رلا  االمراة اإلثرادي لتومي  مردراه ارل الم رررررركاله وال كاءاه

Program for Cultivating Problem Solving Abilities and Multiple Intelligences for Gifted Preschoolers 

(PSMIGP)  النموذجوه ا ( تم بناده في ضروء منهرDISCOVERالمعروا فالميا )، لتعرا فلى االمراة ومد بدأه الدراسة با

ومد شملت فملية التعرا ثالث مراال اشتملت فلى تقييماه موضوفية مثل اختباراه ال كاء  ،الموهوبي  مبل تقدلم خدماه اإلثراء

تم تعدلل فددا  ومد ،والمقاباله ال ررخصررية ،الجمافية والرردلة واختباراه التحصرريل والتقييماه ال اتية مثل موادم المالاتة والتقدلر

 وتكونت فينة الدراسررررررة م  ،المقننرة لتالدم فرددا م  التالمير  الر ل  لجمعو  بي  الموهبرة واإلفرامرة في نر  الومت االختبراراه  م

اسة وأظهره نتادر الدر ،المدرسة اشتركوا ببرنامر إثرادي استمر لمدة ثالث سنواه ما مبل( م  األمراة الموهوبي  في مرالة 81)

التعرا وجرد أ  هنرال ارتبرامرا بي  درجراه التالمير  فلى اختبراراه األداء مثرل اختبراراه ال كاء واختباراه أنره برالنارررررربرة لعمليرة 

 ،وتقدلراه المعلمي  لقدراه ال الم كاله لدا التالمي  الموهوبي  ،التحصيل
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الة تحدذ مدراتهم اإلبدافية كما أظهر البرنامر اإلثرادي القدرة فلى اكارررررا  االمراة الموهوبي  الكراءة في ال الم ررررركاله م  خ  

 ال ل  لدلهم اضطرا  تواد  أولئ وذ الموهبة واإلفامة معا خاصة ذكما أظهر البرنامر تحاي  وارتراع أداء التالمي   ،والتخيلية

 ،الموهوبين والتحقق من فاعليته في عينة أردنية ( بناء مقياس للكشمممف عن أطفال الروضمممة8000كات )دراسمممة شمممني

( مرل م  433إلى بناء مقياس للك رن ف  أمراة الروضة الموهوبي  والتحقق م  فافليته فلى فينة أردنية بلغت )هدفت الدراسرة 

والبعررد  ،االنرعرراليوالبعررد  ،(فقرة موزفررة فلى ثمررانيررة أبعرراد وهي: البعررد الجاررررررمي101ومررد تكو  المقيرراس م  ) ،الرر كور واإلنرراث

اه ولطبق المقياس م  مبل معلم ،االهتماماهوبعد  ،االجتمافيوالبعد  ،د المعرفيوالبع ،والبعد اللغوذ ،والبعد ال ررخصرري ،الحركي

ل فقرة لك ،لنطبق دادما ،لنطبق كثيرا ،لنطبق متوسطا ،لنطبق نادرا ،ال لنطبق : ايث تضع إشارة أماا أربعة خياراه هي ،الروضة

ا مبدالاله الصررردب التالزمي مع مقياس سرررتانرورد بينيه في مرالة  عومد توصرررلت البااثة إلى أ  المقياس لتمت ،م  فقراه المقياس

 وصرررردب المحتواكما توصررررلت إلى الصرررردب البنادي  ،بي  المقياسرررري  فلى درجة مقبولة االرتبامايث كا  معامل  ،المدرسررررة مبل

كانت النتادر و ،ثباه المقياسالداخلي وثباه المصررححي  للتوصررل إلى  واالتارراباثة مرلق إفادة التطبيق واسررتخدمت البا ،للمقياس

 دالة إاصاديا 

 االطفال،رياض  مقياس-المدرسممة ما قبلالمقياس الصمميني المتر م لمرحلة  صممدو وثبات( بعنوان 8000) Siuدراسممة 

واشرررتملت فينة  األمراة،( الصرررورة الخاصرررة بمرالة رلا  GRS-Pهدفت الدراسرررة إلى تحليل البياناه الخاصرررة بتقني  مقياس )

وسررالمة  المقياس،وأظهره نتادر الدراسررة ثباه وصرردب  المدرسررة، ما مبل( مرال في مرالة 122و ) مرلة،( 127الدراسررة فلى )

الح م  المقالي  الررفية الخماررة المكونة للمقياس لصرر فقت،ووجود فروب جناررية فلى مقياس النبو  الرني  للمقياس،البناء الداخلي 

 اإلناث 

 على الدراسات السابقة: التعقيب

 :ما لليلتضح م  فر  الدراساه الاابقة 

المدرسررة  لما مباترق البااثي  في الدراسرراه فلى فعالية اسررتخداا تقدلراه المعلمي  في اكت رراا مؤشررراه الموهبة لامراة  -

ودراسة  (،1331)والاالمة  ودراسرة فطياه (،1332) وفبد المجيدودراسرة الجغيما   (،1332)البصراة  دراسرةكما في 

Kuo et،al. ،(1313،) ( 1313ودراسة ال نيكاه،)  ودراسةSiu (1313 ) 

( الصرردب التالزمي مع 1331) فاسررتخدا فطياه والاررالمة بناؤه،اسررتخدا بعك البااثي  اختباراه مرافقة للمقياس ال ذ تم  -

( اختباراه 1313) Kuo et، elواسررررتخدا  الموهوبي ،الصررررورة األردنية المعربة للك ررررن ف  األمراة  PRIDEمقياس 

( الصرردب التالزمي مع مقياس سررتانرورد بينيه 1313واسررتخدمت شررنيكاه ) التحصرريل،ال كاء الجمافية والرردلة واختباراه 

 ( الصورة الخاصة بمرالة رلا  األمراة GRS-P( فلى تقني  مقياس )1313)Siuوفمل  المدرسة، ما مبلفي مرالة 

ااثي  في جميع الدراسراه في بناء وتكول  المقالي  األسراليب اإلاصرادية المناسربة الصحيحة للوصوة إلى اسرتخدا جميع الب -

 وكانت النتادر دالة إاصاديا  الكلية،مقياس مقن  لتمتع بدرجاه صدب وثباه جيدة فلى مجاالته الررفية ودرجته 

 بتطبيق المقياس فلى األمراة استخدا جميع البااثي  فينة م  معلماه رلا  األمراة ليقوموا  -

تم الت كد م  فافلية المقياس فلى فينة  وثباته،( وبعد بناء المقياس والت كد م  دالاله صرررردمه 1313في دراسررررة شررررنيكاه ) -

 أردنية م  األمراة 

 مجتمع الدراسة:

 جميع الطلبة في مرالة رلا  األمراة في المدارس الحكومية 
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 عينة الدراسة: 

( 1المدارس الحكومية في مدلنة سرررررحا  و) ( مرل ومرلة في مرالة رلا  األمراة في111الدراسرررررة م  )تكونت فينة 

 رلا  أمراة  معلماه

  دول يوضح أفراد عينة الدراسة(: 0 دول رقم )

 األطفال
 المعلمات

 الذكور اإلناث

11 73 
5 

185 

 منهج الدراسة:

 للتوصرررل إلى صررردب وثباه spssت الدراسرررة، ايث اسرررتخدماتبعت البااثة المنهر الوصرررري التحليلي إللجاد نتادر فينة 

 واختبار مصروفاه رلر  لقياس ذكاء األمراة  الدراسة،أدواه 

 الدراسة:أدوات 

 :وهيالعدلد منى المراجع الاررررررماه الاررررررلوكية بالرجوع إلى مقياس تقدلر مرامت البااثة ببناء لتحقيق أهرداا الردراسررررررة 

 & Hallahanو) (،1311 ،و)لحيى (،1331 ،و)الارررررربيعي (،1314 ،و)اللفبي (،1331 ،و)الرررداهرذ (،1311 ،)جروا 

Kafuman، 2011 ) 

ة رلا  األمراة م  إفداد البااثمرالة المعلماه للك ررن ف  الطلبة الموهوبي  في  الاررلوكية م  مبل تقدلر الاررماهمقياس  -

هي  ،م  ثالثو  فقرة موزفة فلى ثالثة أبعاد االسررررتبيا ايث تكو   ،تم تطبيقه م  مبل معلماه الطلبة في رلا  األمراة ،

والجوانررب اإلبرردافيررة  ،( فقرة11وتكونررت م  ) واالنرعرراليررة االجتمررافيررةالجوانررب  ،( فقرة11القرردراه العقليررة وتكونررت م  )

فلى ف رررررة م  ذوذ  االسررررتبيا األداة باسررررتخداا صرررردب المحكمي  بعر  وتم الت كد م  صرررردب  ،( فقراه7وتكونت م  )

وتطبيقه  ،والصدب باستخداا الصدب العاملي  ،بالبعد والصياغة اللغولة االرتبامالخبرة والت كد م  مناسبة الرقراه م  ايث 

باه والث ،معادلة كرونباخ ألرا  الداخلي م  خالة اسرررتخداا باالتارررابوالت كد م  الثباه  ،فلى فينة م  خارج فينة الدراسرررة 

هي   جاباهاالسرررتوتم تقييم اسرررتجاباه المرحوصررري  باسرررتخداا مقياس ليكره الربافي فلى النحو التالي :  ، االختباربإفادة 

و)بدرجة فالية( إذا  ،(4)بردرجرة فالية جدا( إذا كانت العبارة تنطبق فلى الطرل بصررررررورة فالية جدا ولتم إفطاؤه الدرجة )

و)بدرجة متوسرررطة( إذا كانت العبارة تنطبق فلى  ،( 0العبارة تنطبق فلى الطرل بصرررورة فالية ولتم إفطاده الدرجة)كانت 

و )بدرجة منخرضررة( إذا كانت العبارة تنطبق فلى الطرل بصرررورة مليلة  ،( 1الطرل بصررورة متوسررطة ولتم إفطاؤه الدرجة)

 االستبيا  درجاه لتحدلد درجة الطالب الكلية فلى فقراه (   ولتم جمع ال1وب كل منخرك ولتم إفطاؤه الدرجة )

 ،( فاا 11-1اختبار المصررروفاه التتابعية الملونة )رلر (: ولاررتخدا لقياس القدرة العقلية العامة أو ال كاء لافراد م  فمر ) -

الرعلي  االختباروالثاني هو  ،( فقرة 11األوة تدرلبي ولضم ) ،وتت لن ه ه المصرروفاه م  جلأل   ،ب ركل جمعي أو فردذ

ولليها ثمانية  ،تت لن كل منها م  مجموفة تصراميم هندسررية ملونة ا ا منها جلء  ،( فقرة متدرجة الصرعوبة 08ولضرم ) ،

 وتاررتخدا جداوة المعالير المرافقة للمصررروفاه في ،وفلى المرحوع أ  لختار م  بي  البدادل ال ذ لكمل التصررميم  ،بدادل 

( 11( و انحراا معيارذ مدره )133لرئاه األفمار المختلرة بمتوست  مدره ) انحرافيهاه الخاا إلى نابة ذكاء تحولل الدرج

 ،(3028 -3070) االختبارل في صورته األصلة ف  مرلق إفادة تطبيق  االختبارومد بلغ ثباه  ،
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الداخلي والصد  االتااب(  والصردب المنطقي وصردب 18  3 -3027واسرتخداا معادلة كيودر رلت راردسرو  وتتراوح بي  )  

)فبد المجيد  (،3028-3014وتراوات ميمة المعاماله بي  ) ووكارررررلر،مع كل م  بينيه  االرتبامالتنبؤذ واارررررا  معامل 

 ( 1311 ،وفكاشة

 ب كل فردذ فلى األمراة فينة الدراسة  االختبار ومبقت البااثة

 مقياس السمات السلوكية للموهوبين في مرحلة رياض األطفال: –طريقة حساب ثبات المقياس  أوال:

 كرو نباخ بطريقة الفاالثبات 

 مرلقة اارررا ثباه اداة الدراسرررة )مقياس سرررماه األمراة الموهوبي  في رلا  األمراة( اسرررتخدمت البااثة  مدا لقياس

( مرردة وتم استبعادها م  50للت كد م  ثباه أداة الدراسة فلى فينة استطالفية مكونة م  ) نباخ(كرو  الداخلي )الرا االتاابمعامل 

 الدراسة ( لوضح معاماله ثباه أداة 1والجدوة رمم ) النهادية،العينة 

 الدراسة.ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أدا   ( معامل0) دول 

 اكرو نباخ الف المحور بطريقةثبات  عدد العبارات المحاور

 957 0 11 القدراه العقلية   1ا 

 964 0 12 الجانب االجتمافي واالنرعالي 2ا 

 946 0 7 الجانب االبدافي  3ا 

 0.984 30 الثبات العام لالستبيان بأبعاده المختلفة 

 

( ألجمالي فقراه المقياس 0.984( ب   معامل الثباه العاا لمحاور الدراسة مرترع ايث بلغ )1لتضح لنا م  الجدوة رمم )

كحرد أفلى وهر ا لردة أ  المقياس لتمتع بدرجة ثباه  0.964)و ) أدنى،كحرد  (0.946)تراوح ثبراه المحراور مرا بي   الثالثو  وفيمرا

 & Nunnally)( كحرد أد  للثبراه (0.70افتمرد مقيراس نرانلي والر ذ  للردراسررررررة بحارررررربفليرة برالتطبيق  االفتمرادفراليرة ولمك  

Bernstein 1994: 246-265). 

 االختباروإعاد   االختباريقة الثبات بطر 

 test-retest) االختبارداة الدراسة بطرلقة االختبار وافادة اسرة فقد تم ألضرا التحقق م  ثباه أوتحقيقا ألغرا  ه ه الدر

reliability)  سبوفا  وبراصرل زمني مدته أفينة الدراسرة  مرردة والتي م  خارج (50)المكونة م   االسرتطالفيةفلى نر  العينة

 اإلفادة ( لوضح معاماله ثباه أداة الدراسة بطرلقة 2والجدوة رمم ) الثاني بي  التطبيق األوة والتطبيق 

 (: معامالت ثبات أدا  الدراسة بطريقة اإلعاد .2الجدول رقم )

 ثبات االعاد  البعد

 0.875 القدراه العقلية 

 0.908 الجانب االجتمافي واالنرعالي

 0.893 الجانب االبدافي 

 0.930 الدر ة الكلية
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( إلجمالي فقراه المقياس والبالغ 0.930( بر   معرامل ثباه المقياس بطرلقة اإلفادة بلغ )2لتضررررررح لنرا م  الجردوة رمم ) 

أفلى وه ا ل ير  كحد (0.908)و  أدني،كحد  0.875)وفيما تراوات معامل ثباه اإلفادة للمقياس لكل بعد م  ) فقرة،( 30فددها )

 الدراسة فليها بالتطبيق فلى فينة  االفتمادولمك   واالستقرارأ  أداة الدراسة تتمتع بالثباه 

 صدو المقياس:ثانيا: 

 صدو المحكمين

تم فر  المقياس فلى ف ررررة محكمي  م  دكاترة الجامعاه وم  ذوذ الخبرة في مجاة التربية الخاصرررة والطرولة وفلم 

 ( 3013وتم التوصل إلى صدب محكمي  وصل إلى ) الطرولة،النر  وفلم النر  التربوذ والمناهر وم  ذوذ الخبرة في ميدا  

 صدو البناء

ياس تقدلر سماه األمراة الموهوبي  في رلا  األمراة وذل  باستخالع معاماله بحاا  صدب البناء المق ةالبااث تمام

بعد  لكلية لكلاوتم اارا  ارتبام الدرجة  لالسرتبيا ،بالبعد ال ذ تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية  االسرتبانةبي  فقراه  ارتبام بيرسرو 

  الكلية والتي تم استبعادها م  العينة  ( مرردة13فددها)والبالغ  االستطالفيةمع الدرجة الكلية للمقياس والتي مبقت فلى العينة 

مع الدر ة الكلية والبعد الذي تنتمي إليه على مقياس تقدير سمات  االختبار( معامالت االرتباط بين كل فقره من فقرات 3 دول )

 األطفال الموهوبين في رياض األطفال

 الرتباط مع الدر ة الكلية للمقياسمعامل ا معامل االرتباط مع البعد رقم الفقر 

1 .738** .686** 

2 .824** .818** 

3 .828** .772** 

4 .857** .807** 

5 .788** .739** 

6 .874** .834** 

7 .902** .901** 

8 .907** .889** 

9 .796** .798** 

10 .834** .809** 

11 .866** .882** 

12 .779** .756** 

13 .886** .879** 

14 .834** .824** 

15 .874** .839** 

16 .863** .831** 

17 .896** .877** 

18 .744** .723** 
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 19 .884** .887** 

20 .848** .841** 

21 .917** .908** 

22 .876** .861** 

23 .774** .779** 

24 .872** .875** 

25 .819** .773** 

26 .899** .881** 

27 .919** .913** 

28 .820** .774** 

29 .876** .806** 

30 .880** .831** 

 

  (α=0. 01** داة ااصاديا فند ماتوا داللة )

راوات م  ت الكلية للمقياسمعاماله ارتبام بيرسررو  بي  الرقراه والدرجة  ب   جميعلتضررح لنا م  نتادر الجدوة الاررابق 

ارتباماه بيرسررررررو  دالة  همعامال (، وجميع0.738 – 0.919بينما تراوات مع البعد ال ذ تنتمي إليه م  ) (،0.686 – 0.913)

لتم اسررررتبعاد أذ فقرة م  فقراه المقياس وفلية فا  المقياس لتم بالصرررردب البناء مما  ( ولم(α=0. 01 داللةإاصرررراديا فند ماررررتوا 

 لجعلنا نطبقه فلى كامل العينة النهادية 

 لالستبيانمعامالت ارتباط بيرسون بين األبعاد والدر ة الكلية  (4 دول )

 البعد
القدرات 

 العقلية

الجانب اال تماعي 

 واالنفعالي

الجانب 

 االبداعي

الدر ة الكلية 

 للمقياس

 971.** 899.** 925.** 1 القدراه العقلية  1

 984.** 934.** 1 925.**  الجانب االجتمافي واالنرعالي  2

 962.** 1 934.** 899.**  الجانب االبدافي 3

 

 (α =0. 01** داة ااصاديا فند ماتوا داللة )

كما أ  ميم  ،934.) – 899.بي  أبعاد المقياس مد تراوات بي  ) االرتباملتضررررررح م  الجدوة الاررررررابق ب   ميم معاماله 

داة ومرتبطة ارتباما  984.) – 962.كرانرت مرترعرة وتراوات بي  ) لالسررررررتبيرا  والردرجرة الكليرةبي  األبعراد  االرتبراممعراماله 

 وفلية فا  ه ه المؤشراه تؤكد ب   المقياس لتمتع بدرجة فالية م  الصدب البنادي  (3031)فند ماتوذ داللة  إاصاديا
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 البحث:إ راءات  

 الرجوع إلى المراجع العربية واألجنبية لبناء المقياس  -

 ( مرل في مرالة رلا  األمراة 111( معلماه لقم  بتدرل  األمراة فلى )1مبل)تطبيق المقياس م   -

 ( مرل فلى الدرجة الكلية لمقياس تقدلر الاماه 13اختيار أفلى ) -

 ( مرل في مرالة رلا  األمراة 13التوصل إلى دالاله صدب وثباه المقياس فلى العينة المكونة م  ) -

األمراة ال ل  اصررررلوا فلى درجاه ذكاء فلى اختبار رلر  للقدراه  واختيار( 13تطبيق اختبار رلر  فلى األمراة الـرررررررررر) -

  ( مرل ومرلة11وكا  فددهم ) العقلية للت كد م  صالاية المقياس

 التوصل إلى النتادر  -

 منام ة النتادر  -

 التوصل إلى توصياه مرتبطة بنتاج البحث  -

 :المعالجات اإلحصائية

والحصرروة فلى دالاله  البناء،وصرردب  المحكمي ،تم ذكر المعالجاه اإلاصررادية م  خالة الوصرروة إلى درجاه صرردب 

  (SPSS)وتحليل النتادر ف  مرلقة  االختبار،وإفادة  االختبارومرلقة  كرونباخ،الثباه بطرلقة ألرا 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

قدر  المقياس على التنبؤ بمؤشممممممرات الموهبة عند األطفال في مرحلة رياض  ما مدى الرديارررررري:لإلجابة ف  الاررررررؤاة 

 الاؤالي  الررفيي  التاليي :ف  جابة اإل تتمو  األطفال

 وعلى الدر ة الكلية للمقياس؟، صدو وثبات المقياس بمجاالته الفرعية الثالث داللة ما لإل ابة عن السؤال )أ(: 

وثباه المحاور  (،30124( برالثبراه بطرلقرة كرونباخ ألرا )α=0. 01الرداللرة )وصررررررلرت درجراه الثبراه فنرد ماررررررتوا  

ولكل  ،( إلجمالي فقراه المقياس30103إلى ) االختبار إفادةووصل الثباه بطرلقة  ،( كحد أفلى30184و ) ،( كحد أدنى30148)

 االفتمادوه ا لدة فلى أ  المقياس لتمتع بدرجة ثباه فالية ولمك   ،( كحد أفلى30132و ) ،( كحد أدنى30271بعد وصررررررل م  )

 فليه بالتطبيق 

( تبي  أ  α=0. 01وصدب البناء فند ماتوا الداللة ) (،3013)ووصرلت درجاه الصردب باستخداا صدب المحكمي  إلى 

بينما تراوات مع البعد ال ذ تنتمي  ،(30110-30828جميع معاماله بيرسرررو  بي  الرقراه والدرجة الكلية للمقياس تراوات بي  )

بي   االرتبامودرجاه  ،(30104 -30211بي  أبعراد المقيراس تراوات بي  ) االرتبراموميم معراماله  ،(30111-30702إليره م  )

وهر ا لردة فلى أ  المقيراس لتمتع بردرجراه فالية م  الصرررررردب  ،(30124-30181األبعراد والردرجرة الكليرة لمقيراس تراوارت بي  )

 بنادي ال

 فليه بالتطبيق  االفتمادوه ا لدة فلى أ  المقياس لتمتع بدرجة صدب فالية ولمك  

 ،واستخدمت صدب البناء باستخداا ألرا كرونباخ ،اسرتخدمت البااثة صردب المحكمي  كما اسرتخدمته جميع الدراسراهايث 

ودراسررة  ،(1313ودراسررة شررنيكاه) ،(1331ودراسررة فطياه والاررالمة ) ،(1332كما اسررتخدمته دراسررة الجغيما  وفبدالمجيد )

Siu (1313)،  ودراسرررة فطياه والارررالمة  ،(1332الجغيما  وفبدالمجيد ) صررردب المحتوا كما في دراسرررة واسرررتخدمت البااثة

في دراسرررة  كما ،الداخلي االتارررابواسرررتخدمت الثباه ف  مرلق  ،Siu (2010)ودراسرررة  ،(1313ودراسرررة شرررنيكاه) ،(1331)

واستخدمت الثباه ف  مرلق  ،(1332ودراسرة الجغيما  وفبد المجيد )  ،(1331ودراسرة فطياه والارالمة ) ،(1313شرنيكاه )

 ( 1313ودراسة شنيكاه ) ،(1331كما في دراسة فطياه والاالمة ) االختباروإفادة  االختبار
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القطع التي يمكن من خاللها تحديد الطفل الموهوب على مقياس تقدير السممممممات السممممملوكية  ما در ة :لإل ابة عن السمممممؤال )ب( 

 للموهوبين؟

ال ل  اصلوا فلى أفلى درجاه فلى مقياس الاماه الالوكية لامراة الموهوبي  م  ( 11د درجاه األمراة الـررررر)تم تحد

 والجدوة التالي لبي  نتادر األمراة: لية،العقالقدراه  ودرجاه ذكادهم فلى اختبار رلر  لقياس الدراسة،فينة 

 ى مقياس الموهوبين ودر ات ذكائهم على اختبار ريفن للقدرات العقلية( در ات العينة عل5) دول 

 االسم الرقم
العالمة الكلية على مقياس سمات األطفال 

 (080الموهوبين )

در ة الذكاء على مصفوفات ريفن 

 (IQالتتابعية الملونة )

 111 138 آلة 1

 111 131 أامد 1

 111 131 أنهار 0

 111 131 باسل 4

 113 131 بياا  1

 113 138 جاد 8

 111 131 سالا 7

 111 132 مي  2

 113 113 1مي   1

 113 131 مؤم  13

 111 131 مرلم 11

 111 138 رلماس 11

  

وه ه  درجة،( 111أدناها كا  ) وأ  IQ (113ولبي  الجدوة أفاله أ  أفلى درجة ذكاء اصرررررل فليها األمراة كانت ) 

( فلى الدرجة الكلية للمقياس 133درجة مطع ) ما سررربقه البااثة بناء فلى دادو الموهوبي ،ضرررم  درجاه ذكاء الطلبة الدرجاه 

 لتحدلد ما إذا كا  الطرل موهو  أا ال 

نابة األمراة ال ل  تمت تصريتهم  (، أذ131وأدنى درجة هي ) (،113وكانت أفلى درجة كلية فلى مقياس الاماه هي )

دراسة الجغيما  وفبد  ووصلت الموهوبي ،لتحدلد األمراة  فليها االفتماد( كنابة لمك  %4م  أفراد فينة الدراسة مد وصلـررررررت )

درجاه ( هم األمراة الموهوبي  م  المجتمع األصررلي للدراسررة  ولم تحدد الدراسرراه الاررابقة %11( إلى أ  أفلى )1332يد )المج

 مطع لتحدلد األمراة الموهوبي  
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 التوصيات: 

 ضرورة إلالء مرالة رلا  األمراة األهمية القصوا فلى أساس أنهم ذخيرة الوم  واستثماراتها  -

 بناء وإفداد البحوث المتعلقة بالك ن ف  الموهوبي  والمبدفي  في المراال المبكرة لتنميتهم والوصوة إلى نواتر إبدافية  -

 وجود الموهبة  مو لجب استخداا أدواه مرافقة للت كد  الموهوبي ،باإلضافة إلى مقياس تقدلر الاماه للك ن ف   -

 ثال،مكالموهبة الرنية والموسرريقية والرلاضررية  األمراة،إفداد وبناء مقالي  أكثر دمة تك ررن ف  جانب الموهبة الخاع فند  -

 ثمار أكبر مدراه الطرل في مجاة موهبته ليتم التركيل فليها وتنميتها ب كل ماتقل الست

افة للك ن باإلض فاا،ضررورة التركيل م  مبل البااثي  فلى الدراساه المتعلقة باألمراة في مرالة الطرولة المبكرة ب كل  -

 ف  الموهوبي  

 بناء البرامر الخاصة بتنمية جوانب الموهبة ب كل خاع أو ب كل لُدمر في المناهر الدراسية  -

وكيرية بناء وإفداد الخطت اإلثرادية الخاصررة  الطرولة،إفطاء دوراه للمعلماه بضرررورة الك ررن ف  المتميلل  في مرالة  -

 بهم 

فقد دوراه وورشررراه لارررماه الموهوبي  في مرالة الطرولة ألولياء األمور  ليكونوا مادرل  فلى اكت ررراا أمرالهم وتنمية  -

 مدراتهم 

 المرا ع:

 المرا ع العربية:

، بعض المؤشرات النمذر  بههور الموهبة بين األطفال في الروضة: دراسة تشخيصية تنبؤيه(  1331بصاة إلناس )ال -

 رسالة ماجاتير، جامعة في  شم ، القاهرة، مصر 

 ، دار الركر للن ر والتوزلع، فما ، األرد  الموهبة والتروب(  1310جروا ، فتحي ) -

 ، فما ، األرد ، دار الركر للن ر والتوزلع الموهبة والتفوو واإلبداع(  1311جروا ، فتحي فبد الرام  ) -

تقويم برنامج رعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام السعودية في ضوء معايير  ود  (  1310الجغيما ، فبد هللا ) -

  141-117(، ع1(، العدد )14، دراسة من ورة، مجلة العلوا التربولة النراية، المجلد )البرامج اإلثرائية

إعداد قائمة خصائص األطفال الموهوبين السعوديين وتقنينها من سن (  1332الجغيما ، فبد هللا وفبد المجيد، أسامة ) -

  42-11(، ع 01، رسالة من ورة، مجلة الجمعية الاعودلة التربولة للعلوا التربولة والنراية، العدد)( سنوات3-6)

ة، دار اليازورذ العلمية للن ر والتوزلع، فما ، التربوية وانعكاساتها على تعلم االطفااأللعاب (  1314الحرلرذ، رافده ) -

 األرد  

 ، دار وادل للن ر والتوزلع، فما ، األرد  سيكولو يا الفروو الفردية والتفوو العقلي(  1332الخالدذ، أدلب ) -

 العربية، بيروه، لبنا  ، دار النهضة علم النفس التربوي(  1112خير هللا، محمد سيد ) -

، دار سيكولو يا رعاية الموهوبين والمتميزين وذوي الحا ات الخاصة: األساليب والنهريات(  1331الداهرذ، صالح ) -

 واة للن ر، فما ، األرد  

 ، من وراه جامعة دم ق، دم ق التربية الخاصة بالمتفوقين(  1333زالوا، مها ) -

برنامج تدريبي مستند إلى نموذج تريفنجر في تنمية مهارات التفكير الناقد وحل فاعلية (  1314اللفبي، ااب  فلى ) -

، أمرواة دكتوراه، جامعة العلوا اإلسالمية العالمية، المشكالت لدى الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز

 فما ، األرد  
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، دار اليازورذ العلمية للن ر والتوزلع، فما ، ة المدرسيةالكشف عن الموهوبين في األنشط(  1331الابيعي، معيوا ) - 

 األرد  

 ، فما ، دار وادل للطبافة والن ر 1، ممقدمة في اإلبداع(  1331الارور، نادلا ) -

، بناء مقياس للكشف عن أطفال الروضة الموهوبين والتحقق من فاعليته في عينة أردنية(  1313شنيكاه، فرلاة ) -

 ية الدراساه العليا، الجامعة األردنية، األرد  أمرواة دكتوراه، كل

 ، دار أسامة للن ر والتوزلع، فما ، األرد  مهارات الموهوبين ووسائل تنمية قدراتهم اإلبداعية(  1338صالح، ماهر ) -

 ، منوراه جامعة القدس المرتواة، فما ، األرد  رعاية ذوي الحا ات الخاصة(  1114صبحي، تياير ) -

استراتيجيات المعلمين في التعامل مع المتفوقين دراسيا في المدارس الثانوية الحكومي من (  1313صول ، فاممة ) -

 ، رسالة ماجاتير، كلية الدراساه العليا، جامعة النجاح الومني، نابل ، فلاطي  و هة نهر المعلمين والمديرين

 ، دار الثقافة للن ر والتوزلع، فما ، األرد  أساليب تدريسهمالموهوبون وأساليب رعايتهم و(  1332الطنطاوذ، رمضا  ) -

 دار الرجر للن ر والتوزلع، القاهرة، مصر  الرعاية التربوية للمتفوقين دراسيا،(  1330فبد الغرار، أاالا ) -

، المدرسيةتنمية المهارات اال تماعية لألطفال الموهوبين ذوي المشكالت (  1311فبد المجيد، أماني وفكاشة، محمود ) -

  147-118(، ع4المجلة العربية لتطولر التروب، المجلد الثالث، العدد)

 ، دار صراء للن ر والتوزلع، فما ، األرد  تربية الموهوبين والمتفوقين(  1333فبيد، ماجدة ) -

 ،لة الروضةتطوير مقياس لتقدير السمات السلوكية لألطفال الموهوبين في مرح(  1331فطياه، متهر والاالمة، فماد ) -

  78-43(، ع1(، العدد)14العلوا اإلناانية واالجتمافية، األرد ، المجلد)-دراسة من ورة، مجلة مؤتة للبحوث والدراساه

، دار الركر العربي، القاهرة، الموهوبون والمتفوقون وخصاصهم اكتشافهم ورعايتهم(  1331القرلطي، فبد المطلب ) -

 مصر 

، دار القلم، اإلماراه المدخل إلى التربية الخاصة(  1111د العللل، والصمادذ، جميل )القرلوتي، لوسن والارماوذ، فب -

 العربية المتحدة 

 ، دار المايرة للن ر والتوزلع، فما ، األرد  مقدمة في الموهبة والتفوو(  1311القمش، مصطرى ) -

فصار العلمي للن ر والتوزلع، فما ، ، دار اإلالتربية الخاصة للموهوبين(  1311القمش، مصطرى والجوالدة، فؤاد ) -

 األرد  

، واقع رعاية الموهوبين في دولة اإلمارات العربية المتحد (  1312مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية، ) -

 ، دار مندلل للطبافة والن ر والتوزلع، اإلماراه العربية المتحدة 1318-1311دراسة ماحية ميدانية 

، مقاة من ور، دورلة التطولر التربوذ، سلطنة فما ، وزارة التربية الموهبة والتفوو(  1332  سالم )المعمرذ، بدر ب -

  13-11أكتوبر، ع-والتعليم، العدد الرابع واألربعو 

فاعلية برنامج ديبونو لتعليم التفكير "كورت اإلدراك" (  1311هاشم، رضا محمد اا  والمجالي، ماجدة فبد العللل) -

(CoRT في )دراسة غير من ورة، تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أطفال مرحلة رياض األطفال في منطقة الجوف ،

 كلية البناه، جامعة الجوا، الاعودلة 

، دار الوفاء للطبافة والن ر، خبرات عالمية-الموهوبون والمتفوقون: أساليب اكتشافهم ورعايتهم(  1337وهبة، محمد ) -

 اإلسكندرلة، مصر 
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، فما ، األرد ، دار المايرة للن ر 0، مرامج التربوية لألفراد ذوي الحا ات الخاصةبال(  1311لحيى، خولة أامد ) - 

 والتوزلع 
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Strategic Leadership and Its Relationship of Competitiveness of Public Secondary School 

Principals in Amman Governorate 

Abstract 

This study aimed to identify strategic leadership and its relationship the competitiveness of 

public secondary school principals in Amman governorate from principals’ assistants’ point of view. 

To achieve the objective of the study the researchers used the descriptive correlation survey method 

and developed two tools: strategic leadership questionnaire, and competitiveness questionnaire and it 

was verified and validated. The study sample consisted of (169) assistants, they were chosen by the 

stratified random method. The results of the study indicated that the degree of public secondary school 

principals in the capital Amman governorate practicing strategic leadership and achieving 

competitiveness was high. The results also showed a statistically significant correlation between the 

averages of the response of the principals’ assistants’ to the degree to which high school principals in 

the Amman governorate practicing strategic leadership and their relationship in achieving 

competitiveness. The study recommended that school leaders should formulate a long-term vision 

and message for their educational institutions, including strategic, realistic, applicable, measurable 

and adjusting goals to achieve the best educational outcomes.  

Keywords: Strategic Leadership, Competitiveness. 

 

 

 مقدمة

لذا سعت  ،يشهد التعليم في خضم العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً حيوياً في تطور المجتمعات وتقدمها

العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية إلى تفعيل دور النظام التربوي وتجويد مخرجاته، بحيث يتكيف مع التغيرات الداخلية 

والتحديات الخارجية، وتوظيفها في النهوض بالعملية التعليمية التعلمية إلى أعلى المستويات، ودعم الموهوبين والمتوفقين ورعاية 

 نهوض بهم بما يضمن تحقيق بيئة جاذبة لإلبداع واإلبتكار، لدفع عجلة التنمية االقتصادية. األفراد وال

هد اليها دور إذ يع لطلبة؛األخالقية لدى االثقافية ولتعزيز التربية الفكرية و الركيزة األساسيةالمدرسة تشكل  أضحتولقد 

دقيقة تخضع لمعايير وضوابط محددة، وتهدف في المقام األول إلى  التنشئة االجتماعية لهم من خالل اعتماد منهج وفلسفة تعليمية

غرس الدافعية في الطلبة نحو التعلم، واكتساب المهارات المتنوعة، التي من شأنها تطوير ذاتهم، وتنمية بنيتهم المعرفية، وبلورة 

التغيير االجتماعي؛ فهو يحتل مكانة بارزة كواحد ويعّد القائد أحد أهم مرتكزات  (.5192أفكارهم الى أعمال مثمرة وقيمة )الحوشان، 

من أنجع وسائل اإلصالح والتقويم في معظم البالد على اختالف وجهات نظر سياستها التربوية، وأصبحت نتائج هذه اإلدارة التربوية 

قادر على تعزيز أداء المدرسة ومساعدتها في حل مشكالتها التعليمية،  عمنوطة بشكٍل كبير بنوع القيادة التي يتبعها، فالقائد الناج

 وتحسين رؤيتها للمستقبل،
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تدعو إلى استخدام التخطيط بعيد المدى المدروس؛ لتحسين أداء  هنا تبلورت فكرة القيادة االستراتيجية كنوع من القيادة التي ومن 

وتمثل القيادة االستراتيجية من المواضيع األكثر أهمية في  (.Deeboonmee & Ariratana, 2014المدرسة والنهوض بها )

السياسات التعليمية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين أدائها، بإتاحة الفرص المناسبة لها الكتساب أفضل الطرق واألساليب في نقل 

 (. Chatchawaphun, Julsuwan & Srisa-ard, 2016المعرفة والمهارات للطلبة بما يحقق متطلبات التنمية فيها )

 مشكلة الدراسة

أهمية كبيرة في تحقيق األهداف التعليمية باالستثمار األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة وما  االستراتيجيةتكتسب القيادة 

تنسيق تعديل بما يحقق اليترتب عليه من تنظيم للعمليات اإلدارية ومواجهة التحديات الخارجية، وما يتبع هذه العمليات من توجيه و

 بين هذه الوظائف لضمان تحقيق المخرجات الرائدة.  

ضرورة الدراسة في موضوع القيادة االستراتيجية لما لها  لوحظفي وزارة التربية والتعليم  الباحثانخبرة وفي ضوء عمل 

من أهمية بالغة على سير العملية التعليمية بالتزامن مع التحديات واألزمات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية كزيادة أعداد الطلبة 

ما تبعها من تغير و ،ا المستجدكورون ، واألزمة الصحية التي تعرضت لها البالد مؤخراً من جائحة فايروسوالهجرات المجاورة

، من تأهيل وتدريب وما رافقها اإللكترونيةاستحداث المنصات التعلم عن بعد وعن التعلم التقليدي ب تراتيجيات التدريس واالستعاضةاس

م جهود كادرها اإلداري ومن هنا تأتي الحاجة إلى وجود القيادة االستراتيجية  كأداة مهمة لتوجيه المؤسسة التعليمية من خالل تنظي

ية لوالتعليمي المرتبط برؤية استراتيجية محددة تستثمر اإلمكانيات البشرية والمادية والمالية االستثمار األمثل لمواجهة المتغيرات الداخ

اتيجية االستردرجة ممارسة القيادة  الدراسة للكشف عنجاءت مشكلة  وبالتالي يمية.والخارجية؛ للنهوض بمستوى المخرجات التعل

 . وعالقتها بالقدرة التنافسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مساعدي المديرين

 هدف الدراسة وأسئلتها

الحالية تعرف درجة ممارسة القيادة االستراتيجية وعالقتها بالقدرة التنافسية لدى مديري المدارس الثانوية  الدراسة تهدف

 الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

فظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية من وجهة نظر مساعدي ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محا -

 المديرين؟

 ما درجة تحقيق القدرة التنافسية لدى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين؟ -

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة مديري المدارس  -

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية وعالقتها في تحقيق القدرة التنافسية؟ 

 أهمية الدراسة

ي عن متغيرات الدراسة )القيادة االستراتيجية، والقدرة التنافسية( بشكل يسهم في كوين إطار مفاهيمفي تتكمن أهمية الدراسة 

نقطة انطالق ألبحاث أخرى بما توفره ، وتحليل مضامينها وتعرف أهميتها وأبعاد المتغيران عن طريق جمع وتحليل أراء الباحثين

ة األردنية إثراء المكتبات العربية والمكتبو سية والعالقة بينهما. من إثراء لألدب النظري في مجال القيادة االستراتيجية والقدرة التناف

يؤمل أن تستفيد وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية بما فيها من معلمين وإداريين وبمرجع ذا أهمية لألكاديميين والتربويين. 

ض بالعملية التعليمية ا للنهومقدرة التنافسية وكيفية تفعيلهومشرفين تربويين من خالل تعريفهم بالقيادة االستراتيجية وعالقتها بال

 التعلمية. 
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يؤمل من هذه الدراسة لدى اإلدارات التربوية بأهمية تعزيز القدرة التنافسية، وأهم االستراتيجيات الالزم اتباعها لتحسينها وعكسها و

وتسيرها نحو رفع الروح المعنوية وزيادة الدافعية واإلنتاجية على المؤسسة التعليمية إذ تستطيع إدارة األزمات التي تتعرض لها 

 العملية.

 حدود الدراسة

ي في الفصل الدراس الدراسة الحالية على مساعدي المديرين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان اقتصرت

 .5191/5151الثاني للعام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة

بأنها "القدرة على التنبؤ بالمستقبل وتصوره، والمرونة في إنجاز األعمال، وتحسين الهيكل التنظيمي، وامتالك تعرف القيادة 

القدرة على التأثير على اآلخرين التخاذ قرارات طوعية تعزز احتماالت نجاح المؤسسة على المدى الطويل مع الحفاظ على المخرجات 

 (. Ismail et al.,  2018: 486التعليمية على المدى القصير" )

وتعرف القيادة االستراتيجية إجرائياً بأنها الممارسات القيادة االستراتيجية للمؤسسة التي يتبعها قائد المدرسة الثانوية الحكومية 

ليمية للطلبة، عفي محافظة العاصمة عمان، والتي تتمثل بجوانب القيادة مع تنظيم العمليات اإلدارية وتنسيقها، ليتم تحسين الخدمات الت

وتحقيق األهداف االستراتيجية، والحصول على نتائج إيجابية طويلة المدى، والتي تم قياسها من خالل استجابة مساعدي المديرين 

 الباحثة بإعدادها لهذا الغرض.  قامعلى االستبانة الخاصة بالقيادة االستراتيجية التي 

درسة المهارة والموارد التي تمكنها من تقديم قيمة ومنافع أكبر للطلبة إذ تتفوق تعرف القدرة التنافسية على أنها " امتالك الم

على منافسيها على الصعيدين المحلي والعالمي، والمحافظة على استمرارية تحسين جودتها التعليمية على المدى الطويل، مما يمنحها 

 (.Huang, 2012: 10) القدرة على تحقيق أهدافها، وتحسين مخرجاتها التعليمية"

وتعرف القدرة التنافسية إجرائياً بأنها قدرة المدارس الحكومية في العاصمة عمان على تقديم خدمات تعليمية تلبي معايير جودة 

المخرجات التعليمية للمجتمع المحلي والعالمي باالستثمار األمثل لإلمكانات والموارد المتاحة إذ يمكنها من الحصول على مراكز 

الترتيب العالمي للمدارس، والذي تم قياسها من خالل استجابة مساعدي المديرين على االستبانة الخاصة بالقدرة التنافسية متقدمة في 

 الباحثة بإعدادها لهذا الغرض. قامالتي 

 اإلطار النظري:

تعّد القيادة االستراتيجية احدى أهم القدرات والمهارات التي يتمتع بها القائد في أي مؤسسة كانت إذ يعد استخدام القائد ألساليب 

واستراتيجيات القيادة االستراتيجية من أبرز عوامل النجاح والتقدم والمحافظة على االستمرارية وتحقيق األهداف المنشودة للمؤسسة، 

ة القيادة االستراتيجية بوضع الخطط وتطوير الرؤى االستراتيجية القادرة على التنبؤ بجميع التحديات والمشكالت التي وتتمحور أهمي

يمكن أن تواجه القائد والمرؤوسين على حٍد سواء وإيجاد الروابط والصالت المتينة بينهم؛ لتقديم المصلحة العامة للمؤسسة فوق 

 (.Ferreira, Raposo, & Mainardes, 2014المصلحة الشخصية 

تؤدي القيادة االستراتيجية دورا أساسيا في تطوير قطاع التعليم في جميع المؤسسات العلمية التعليمية؛ إذ تعد ممارسة القائد 

قيادة الللقيادة االستراتيجية في المدرسة أحد أهم عوامل نجاح العملية التعليمية واالرتقاء بمستوى مخرجاتها، إذ تساهم ممارسة 

االستراتيجية في المدارس في زيادة مرونة العالقات المبنية على الود واالحترام بين المعلم والقائد من جهة وبين المعلم وزمالئه في 

 المدرسة من جهة أخرى،
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نع واتخاذ القرارات لية صكما تزيد القيادة االستراتيجية من قدرة القائد على تحفيز المعلمين وزيادة ثقتهم بأنفسهم عبر إشراكهم في عم 

والعمل على إكسابهم الخبرات والمهارات التعليمية الالزمة واالهتمام بجميع االقتراحات واألفكار اإلبداعية التي تصدر منهم وتبنيها 

 (. O’Connor Jr, 2018والعمل على تطويرها وتطبيقها مما يعمل على االرتقاء بمستوى العملية التعليمية والحفاظ على جودتها )

تتمثل األهداف الرئيسية للقيادة االستراتيجية في تبسيط العمليات، وتعزيز اإلنتاجية االستراتيجية، وتشجيع االبتكار وتنمية 

بيئة تشجع الموظفين على أن يكونوا منتجين ومستقلين ودفع أفكارهم إلى األمام، يستخدم القادة االستراتيجيون أحيانًا برامج المكافآت 

 (.5192وافز لتشجيع الموظفين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم )الرشيدي، والشمالن ومرسي والقحطاني والجهني، أو الح

( إلى أن من أهم أهداف القيادة االستراتيجية، تهيئة المنظمة داخلياً بإجراء التعديالت في الهيكل 5111) الحليميويذكر 

العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية،  التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى

فضالً عن تحديد األوليات واألهمية النسبية بحيث يتم وضع األهداف طويلة األجل واألهداف السنوية والسياسات، وإجراء عمليات 

لموضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة، وزيادة فعالية وكفاءة عمليات تخصيص الموارد باالسترشاد بهذه األولويات، وإيجاد المعيار ا

اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االنحرافات لوجود معايير واضحة تتمثل في األهداف االستراتيجية، وأخيراً، 

 ليمية. هو المعيار األساسي لنجاح المؤسسات التع التركيز على السوق والبيئة الخارجية باعتبار أن استغالل الفرص ومقاومة التهديدات

تعد القدرة التنافسية للمدرسة احدى اهم وأبرز الميزات التي تهدف المدرسة من خاللها إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة وقادرة 

قة واالستقاللية والث على تحقيق األهداف االستراتيجية للتعليم التي تتمحور حول صقل قدرات ومهارات الطالب وزيادة الوعي

واالنضباط لديهم، إذ تساهم قدرة المدرسة التنافسية في زيادة شعبية المدرسة وسمعتها بين المدارس في دولة أو منطقة معينة؛ إذ 

ارات ريعتمد تحقيق قدرة تنافسية عالية للمدرسة على توافر الكادر التدريسي الخبير المؤهل، والقائد المتميز القادر على اتخاذ الق

 (.5192المصيرية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية واالرتقاء بمستوى مخرجاته )حسن، 

تعد القدرة التنافسية للمدرسة احدى اهم المميزات التي تتحكم بجودة الخدمة التعليمية والثقافية فيها حيث تعمل القدرة التنافسية  

ن قدرتها على استقطاب الطالب الموهوبين والمدرسين المتميزين كما تساعد العالية للمدرسة على تحسين سمعة المدرسة وتزيد م

القدرة التنافسية للمدرسة والتنافسية بين المدارس على توسيع مدارك الطالب وتقوية مهارات البحث والستيعاب لديهم وينمي مهارات 

محفزة تدفع كل من الطالب والكادر التدريسي على حد سواء اإلبداع واالبتكار لديهم وتجعل من البيئة المدرسية بيئة تعليمية آمنة و

Mullakhmetov, et al., 2019).) 

ومن جهة أخرى فان القدرة التنافسية للمدارس تزيد من قدرة الهيئة اإلدارية في المدرسة على التخطيط والتنظيم وتصقل  

مهارات صنع واتخاذ القرارات المصيرية التي تتوقف عليها سالمة وجودة سير الحصة الدراسية وتزيد من مهارة الهيئتين اإلدارة 

راتيجيات التي تضمن التقدم العلمي للمدرسة واالرتقاء بجودة مخرجاتها العلمية والثقافية، في والتدريسية على وضع الخطط واالست

حين يساعد حرص الهيئة اإلدارية في الحفاظ على القدرة التنافسية للمدرسة على حثهم لبذل جميع الجهود واستخدام جميع اإلمكانات 

قدرة التنافسية للمدرسة وحث الكادر التدريسي على توظيف جميع قدراتهم ومعارفهم المتوفرة واالستفادة من مهارتهم اإلدارية لزيادة ال

على اكتساب المهارات والخبرات التدريسية الجديدة وتسخيرها في سبيل تطوير الخدمة التعليمية التي تقدمها المدرسة للطالب فيها 

 (. 5192)حسن، 

( توفير المناخ اإلداري Siudek & Zawojska, 2014وديك وزاوجسكا )أن من أهم سمات القدرة التنافسية كما أشار إليها س

والتنظيمي المالئمين لتوليد األفكار االبتكارية، وإيجاد الفرص التعليمية، وتدعيم مرونة اإلجراءات وحرية التصرف بما يسهم في 

 تحقيق إنجازات وأهداف المؤسسة التعليمية، 
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ة بين األفراد والوحدات التنظيمية داخل المؤسسة التعليمية، بوجود الرقابة والمتابعة والتقويم كما أنها تيسر عملية االتصال اإلداري

وفق أسس سليمة تضمن استثمار الموارد واإلمكانات بالشكل األمثل، وتحدد القواعد والسياسات واألنظمة اإلدارية التي تساعد في 

 تحقيق رؤية المؤسسة التعليمية وأهدافها. 

ة التنافسية األساس القوي، والورقة الرابحة في تمكين المؤسسات التعليمية من صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تعد القدر

تجعلها في مراكز أفضل في البيئة التعليمية، على مستوى المدارس المنافسة األخرى، ويمكن إيجاد القدرة التنافسية من خالل االستغالل 

الفنية والمادية والمالية والتنظيمية باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة، وتحسين قدرة قائد المدرسة األمثل لإلمكانيات والموارد 

على اتخاذ القرارات االستراتيجية التي تضمن تقديم المعرفة والعلوم للطبة بطريقة مبتكرة ومتميزة، يكون لها صدى كبير في البيئة 

 (.Chuang, 2013التعليمية )

القائد االستراتيجي من إيجاد قدرة تنافسية في المدرسة من خالل تفعيل ممارسات إدارة الجودة الشاملة، واإلبداع  ويستطيع

واالبتكار، والريادية، والتي تساعد المدرسة في الوصول إلى مستويات تنافسية عالية، وتمكنها من مواجه التحديات، وتحسين 

اتيجية التي وضعتها، الذي من شأنه أن يحقق للمدرسة مكانة عالية على الصعيدين المحلي اإلنتاجية، والوصول إلى أهادفها االستر

 (. Njue & Ongoto,, 2018والدولي، ويضمن استمرارية نجاحها وتقدمها في المستقبل )

 الدراسات السابقة

التنافسية من خالل دراسة  دراسة هدفت التعرف إلى أثر رأس المال الفكري على تعزيز القدرات( 7102الخزاعلة )أجرى 

المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت  استخدمحالة جامعة آل البيت، أجريت الدراسة في األردن، و

وان، س دي( فردا من جميع العاملين في جامعة آل البيت بالمسميات الوظيفية )مدير دائرة، مساعد مدير، رئي941عينة الدراسة من )

رئيس شعبة(، وأظهرت النتائج أن رأس المال الفكري بأبعاده ) رأس المالي الفكري، رأس المال المالي ، رأس المال المادي( له 

تأثير كبير في تعزيز القدرات التنافسية في جامعة آل البيت، وأظهرت النتائج بوجود درجة مرتفعة المتالك جامعة آل البيت للقدرات 

مما يدل على اهتمامها برأس المال الفكري، وأوصت الدراسة باالهتمام بالكفاءات العلمية وعقد الدورات التدريبة والتشجيع التنافسية 

على العمل الجماعي، باإلضافة إلى االهتمام بالبنية التحتية للجامعة ودعمها وصيانتها، واوصت الدراسة بوضع برامج للجامعة تقوم 

 تالكها لرأس المال الفكري. من خاللها بقياس درجة ام

دراسة هدفت تقييم آثار الكفاءة التعليمية على القدرة التنافسية الوطنية في المدارس  (Liu & Xu, 2017ليو وإكسو )أجرى 

 ( مدينة، ومدى تأثير الكفاءة25المنهج التحليلي، إذ تم دراسة بيانات ) استخدماألساسية في الصين، أجريت الدراسة في الصين، و

ب نالتعليمية على القدرة التنافسية، وتوصلت النتائج أن تأثير الكفاءة التعليمية ال ينعكس على القدرة التنافسية الوطنية فقط على الجوا

اإلدارية، ولكن أيًضا في صياغة السياسات، وأن قيمة الكفاءة التعليمية سيتم إبرازها فقط عندما يصل مستوى التنافسية الوطنية إلى 

معينة بغض النظر عن قوة التعليم األساسي في البلدان النامية وفعالية الكفاءة التعليمية، وأن محركات التعليم والتكنولوجيا  مرحلة

مهمة في معظم االقتصادات التنافسية وفقًا لمختلف البلدان والمناطق المتقدمة، فالمحرك لالقتصاد، وصادرات التكنولوجيا الفائقة، 

  المجموعتين الثانية )البلدان المتوسطة النمو( والثالثة )بلدان العالم الثالث(.والعمالة مهمة في 

بدراسة هدفت تحليل أثر عوامل القيادة  (Prasertcharoensuk & Tang, 2017)براسورتشارونسوك وتانغ قام و

.  أجريت الدراسة في تايلند، 5للخدمات التعليمية االبتدائية  االستراتيجية للمديرين على فعالية المدرسة في مدرسة مها ساراخام

المنهج الوصفي المسحي، وتم االعتماد على االستبانة لجمع بيانات الدراسة، إذ تكونت عينة الدراسة من اإلداريين والمعلمين  استخدمو

ومعلماً، تم تحليل البيانات باستخدام كل من  ( مديراً 291والبالغ عددهم ) 5مدرسة مها ساراخام للخدمات التعليمية االبتدائية 

 اإلحصاءات الوصفية واالستداللية.
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المديرين أظهروا مستوى عال من سلوك القيادة االستراتيجية في إدارتهم ولكن فعالية المدرسة بشكل 

 أن جميع المقارنات إما للقيادة االستراتيجية للمديرين أو فعاليةعام كانت في مستوى متوسط. باإلضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى 

المدرسة كانت مختلفة بشكل كبير وفقًا لحجم المدرسة، على التوالي. عالوة على ذلك، تم تركيب نموذج معادلة هيكلية لعوامل القيادة 

 االستراتيجية التي تؤثر على فعالية المدرسة.

هدفت الكشف عن تأثير أسلوب القيادة  (Gakenia, Katuse & Kiriri, 2017)وكيريري جاكينيا، وكاتوس كما قام 

عينة  المنهج الوصفي التحليلي، إذ تكونت استخدماالستراتيجية على األداء األكاديمي للمدارس الوطنية، أجريت الدراسة في كينيا. و

مدير، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتوصلت نتائج الدراسة  (15مديري المدارس الثانوية الوطنية والبالغ عددهم ) الدراسة من

ء اإلى أن أنماط القيادة االستراتيجية تحسن األداء األكاديمي لمدارسهم، وأن أساليب القيادة االستراتيجية ليس لها تأثير كبير على األد

يها من القادة تبني بالتالي اختالفات صغيرة من حيث األكاديمي بسبب أن المدارس الوطنية لديها سياسات وإجراءات محددة يطلب ف

أنماط القيادة في المدارس المختلفة وأنماط القيادة بالنسبة للفرد وبالتالي فهي ليست المحدد الرئيسي لألداء األكاديمي في المدارس 

 الوطنية.

فهدفت دراسته التعرف على تصور مقترح لتطوير ممارسات القيادة االستراتيجية بالمديريات العامة  (7102اللواتية )وأما 

دراسة، االستبانة كأداة لل استخدمالمنهج الوصفي، و استخدمللتربية والتعليم في سلطنة عمان، أجريت الدراسة في سلطنة عمان، و

ملين في دوائر وأقسام المديريات العامة للتربية والتعليم في عدة محافظات ( موظفا وموظفة من العا511وتكونت عينة الدراسة من )

( أبعاد مثلت متغيرات الدراسة، وأظهرت النتائج أن درجة 6في سلطنة عمان، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وتكونت من )

 ة عمان جاءت بدرجة متوسطة لجميع أبعاد الدراسة حسبممارسة القيادة االستراتيجية بالمديريات العامة للتربية والتعليم في سلطن

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وحقق بعد تطوير وتنمية رأس المال البشري أقل متوسط حسابي، بينما حقق بعد التأكيد على 

 الممارسات األخالقية أعلى متوسط حسابي. 

ستراتيجية وأثرها في تطوير قدرات التعلم التنظيمي من بدراسة هدفت التعرف إلى القيادة اال (7102الزهراني )كما قام 

المنهج الوصفي التحليلي، إذ قام الباحث بتصميم  استخدمخالل دراسة ميدانية في جامعة أم القرى، أجريت الدراسة في السعودية، و

ة األكاديميين في جامعة أم القرى، ( عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية والقاد524استبانة كأداة للدارسة، وتكونت عينة الدراسة )

درجة ممارسة القيادة االستراتيجية جاءت بدرجة مرتفعة ، وأن هناك عالقة  أنوتم استخدام االستبانة كأداة للدارسة، وأظهرت النتائج 

الدراسة أهمية تنبي  وصتارتباطية موجبة بين أبعاد القيادة االستراتيجية وبين تطوير قدرات التعلم التنظيمي التوليدي والتكيفي، وأ

القيادة  النتائج بتطوير مهارات وأوصتالنموذج المقترح للدراسة المقدمة، والتركيز على أبعاد القيادة االستراتيجية وتفعيلها، كما 

مستوى ب االستراتيجية لقادة الجامعة بشكل عام والقيادات األكاديمية بشكل خاص وذلك من خالل برامج تدريبية تساعد في االرتقاء

  جامعة ولمنظومة العمل األكاديمي.القدرات وبمخرجات التعلم التنظيمي لجميع أقسام ال

دراسة هدفت التعرف إلى أثر تعاون المعلم كوسيط للقيادة  (Ismail, et al., 2018واخرون ) إسماعيلأجرى كما 

انة كأداة لجمع تبالمنهج الوصفي التحليلي، وتم اعتماد االس استخدماالستراتيجية على جودة التدريس، أجريت الدراسة في ماليزيا، و

( معلم ومعلمة وتم 511، إذ تكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس الثانوية في مدينة كيالنتان والبالغ عددهم )بيانات الدراسة

يجية( للمتغير المستقل )القيادة االستراتاختيارهم بالطريقة المسحية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تعاون المعلم هو وسيط جزئي 

والمتغير التابع )جودة التدريس(، أن قادة المدرسة يخططون ويطورون برنامًجا أكثر فعالية من أجل تمكين التعاون بين المعلمين 

 قط. ستراتيجية فلتحسين جودة التدريس، وأنه مع وجود تعاون بين المعلمين، ستزداد جودة التدريس مقارنة بممارسة القيادة اال
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بدراسة هدفت التعرف إلى أثر التمكين اإلداري في تحقيق القدرات التنافسية من خالل دراسة حالة  (7102الشمري ) وقام

المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة من خالل استبانة، وتكونت  استخدمجامعة الكويت، أجريت الدراسة في الكويت، و

( عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأظهرت النتائج 462عينة الدراسة من ) 

الدراسة جاءت بدرجة متوسطة، وأن مستوى القدرات ان درجة ممارسة التمكين اإلداري في جامعة الكويت من وجهة نظر أفراد عينة 

التنافسية للجامعة من وجهة نظر عينة الدراسة قد جاءت بدرجة مرتفعة، كما وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ن العاملين لمستوى تمكي لمستوى تمكين العاملين تعزى لكل من متغير الجنس والرتبة العلمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

تعزى لكل من متغير سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي، وأوصت الدراسة بتنمية إدراك أعضاء الهيئة التدريسية ألبعاد التمكين 

 اإلداري من خالل تشجعيهم على تحمل المسؤوليات وجعل أخطاءهم فرصة للتعلم.

 (Singphen, Poopayang, Siphai & Charoensuk, 2019وبوبايانج وسيفي وتشارونشك ) ىسنقفنكما جاء 

بدراسة هدفت الكشف عن التأثير المباشر وغير المباشر والكامل لعوامل القيادة االستراتيجية لمسؤولي المدارس التي تؤثر على فعالية 

تكونت  لدراسة باستبانة، إذالمنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة ا استخدمالمدارس الصغيرة الحجم، أجريت الدراسة في تايلند، و

عينة الدراسة من مديري المدارس الصغيرة الحجم التابعة لمكتب منطقة الخدمة التعليمية األولية، وهي لجنة التعليم األساسي في العام 

تأثير مباشر ( له SETTD( مديراً. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تحديد االتجاه التنظيمي )9516والبالغ عددهم ) 5191الدراسي 

وتأثير غير مباشر وكلي على فعالية معظم المدارس الصغيرة الحجم. باإلضافة إلى ذلك، كان لصياغة االستراتيجية تأثير غير مباشر 

 يرة الحجم. لى فعالية المدرسة صغأعلى من تنفيذ االستراتيجية. كان للرقابة االستراتيجية والتقييم تأثير مباشر وتأثير كلي ع

بدراسة هدفت التحقيق في االبتكارات  (Mullakhmetov et al., 2019)خميتوف وأمينوفا وفليمونشوك موالقام 

ات المنهج التحليلي، إذ تم االعتماد على األدبي استخدماإلدارية كشرط ضروري للتنافسية في المدارس، أجريت الدراسة في روسيا، و

تائج الدراسة إلى أن عملية االبتكار ال تقتصر على مجال التكنولوجيا فقط، بل والدراسات السابقة لجمع بيانات الدراسة، وتوصلت ن

، كما أظهرت النتائج أن من أهم المشكالت التي تشكل عائق أمام تحقيق القدرة المؤسسية والتنظيمية واإلدارية تشمل االبتكارات

التنافسية في اإلدارة التربوية هي االفتقار إلى النماذج النظرية، والتفسير غير الصحيح لجوهر االبتكار وعمليات تنفيذه، وأولوية 

 واإلدارية. االبتكارات التكنولوجية والمنتجات مقارنة باالبتكارات التنظيمية 

دراسة هدفت الكشف عن درجة تحسين القدرة  (Palilingan & Batmetan, 2019باليلنجان وباتميتان )في حين أجرى 

المنهج الوصفي  استخدمالتنافسية للمدارس الثانوية المهنية باستخدام أدوات االستخبارات التنافسية. أجريت الدراسة في إندونيسيا، و

ذه الدراسة قياس إطار الذكاء التنافسي القائم على االستخدام المشترك لتقنيتين: مسح قائم على االستبيان وتحليل ه استخدمالتحليلي، إذ 

تجريبي. تم استخدام االستطالع لتحقيق التغذية المرتدة من وجهة نظر الموضوع. على وجه الخصوص، وتكونت عينة الدراسة من 

( مدير، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تعظيم القدرة التنافسية المتزايدة 92لبالغ عددهم )مديري المدارس الثانوية في إندونيسيا وا

 ةللمدارس الثانوية المهنية جاء بدرجة مرتفعة، وأن المدارس الثانوية المهنية التي تنفذ إطار االستخبارات التنافسية لديها زيادة كبير

 دارة في تطبيق إطار االستخبارات التنافسية. في القدرة التنافسية، بسبب التغيير التدريجي لإل

 منهج الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وهو المنهج المناسب للتعرف إلى القيادة االستراتيجية وعالقتها بالقدرة التنافسية 

المديرين من وجهة نظر مساعدي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي 

 المديرين.
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 مجتمع الدراسة 

مساعدي المديرين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان خالل تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع 

 .( مساعدا ومساعدة512والبالغ عددهم ) 5191/5151الفصل الدراسي الثاني 

 عينة الدراسة 

وهم )لواء قصبة عمان، ولواء الجامعة، عمان  في أربعة ألوية في محافظة العاصمة: العنقودية العشوائية العينة بالطريةتم اختيار 

( مساعدا ومساعدة موزعين على 961) الطريقة الطبقية العشوائيةباستخدام ، وقد بلغ حجم العينة ولواء القويسمة، ولواء ماركا(

 محافظة العاصمة عمانالمدارس الثانوية الحكومية في 

 أداتا الدراسة 

أداتين لقياس متغيري الدراسة، وهما: استبانة القيادة  الباحثان استخدملتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها  

 االستراتيجية واستبانة القدرة التنافسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة. 

 االداتان:صدق 

( خبراء من أعضاء هيئة التدريس 91بعرض المقياس بصورته األولية على ) الباحثان قام استبانة،للتحقق من صدق محتوى 

المختصين بالعلوم التربوية والنفسية من الجامعات األردنية، إذ طُلب منهم إبداء آرائهم في مدى سالمة فقرات المقياس، لقياس السمة 

، وتعديل الفقرات، وحذف ما يروه مناسباً، وقد تم األخذ بآرائهم بتعديل الفقرات التي أجمع على تعديلها المراد قياسها وصدق ترجمتها

 .( فأكثر من المحكمين21%)

 االداتان:ثبات 

 بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس الباحثان قاممن أجل التأكد من أن االستبانة تقيس ما أعدت لقياسه، 

(، وذلك ألن اختبار كرونباخ Cronbach Alpha، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل كرونباخ ألفا )القيادة االستراتيجية

 ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة للثبات

عامل ثبات أعلى مووتدل معامالت الثبات بتميز األداة بمعامل ثبات قادر على تحقيق أغراض الدراسة.  . باستخدام التجزئة النصفية

(، في حين 1.11فيما يالحظ أن أدنى قيمة للثبات كانت )(، 1.15بلغت أعلى قيمة للتجزئة النصفية )( 1.12ألبعاد االستبانة بلغ )

وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي ستسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم  (.1.21جزئة النصفية )بلغت أدنى قيمة للت

( مناسبة من أجل تطبيق االستبانة على عينة الدراسة. وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها أصبحت Alpha > 0.60معامل الثبات )

ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة ومناسبتها  ( فقرة.51بصورتها النهائية مكونة من )

 .للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة

األداة بمعامل ثبات قادر على تحقيق أغراض الدراسة. أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ  القدرة التنافسية تمبزتستبانة أما ا 

، في حين بلغت أدنى قيمة (1.15فيما يالحظ أن أدنى قيمة للثبات كانت ) (1.11قيمة للتجزئة النصفية )، وبلغت أعلى (1.11)

. وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي ستسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات (1.21للتجزئة النصفية )

(Alpha > 0.60مناسبة من أجل تطبيق االستبا ) نة على عينة الدراسة. وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها أصبحت بصورتها

ن دقة األداة ومناسبتها للتطبيق ( فقرة. ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز م51النهائية مكونة من )

 تحقيق أغراض الدراسة.
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 المعالجة اإلحصائية:

 Pearsonمعامل ارتباط بيرسون )، وواالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤالين األول والثانيحساب المتوسطات الحسابية تم 

Correlation لمعرفة العالقة بين بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية )

توى القدرة التنافسية لديهم لإلجابة عن السؤال الثالث، وكذلك مؤشرات في محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية وعالقتها بمس

 صدق البناء والثبات.

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

السؤال األول: ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة النتائج المتعلقة ب   

 المديرين؟االستراتيجية من وجهة نظر مساعدي 

ممارسة مديري المدارس الثانوية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األول، لإلجابة عن السؤال 

ولكل مجال من مجاالت القيادة  الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية من وجهة نظر مساعدي المديرين

 ( ذلك.9االستراتيجية، ويظهر الجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت استبانة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 0الجدول )

مرتبة تنازليا حسب المتوسطات  الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية من وجهة نظر مساعدي المديرين

 الحسابية

 المجال الرقم الرتبة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 درجة الممارسة

 متوسطة 0.53 3.63  تصميم االستراتيجية لدى مدير المدرسة 9 2

 مرتفعة 0.61 3.78 تحليل البيئة الخارجية لدى مدير المدرسة 5 5

 مرتفعة 0.63 3.86 مدير المدرسة تحليل البيئة الداخلية لدى 5 9

 مرتفعة 0.64 3.82 تنفيذ االستراتيجية لدى مدير المدرسة 4 5

 مرتفعة 0.65 3.76 التقويم والمتابعة لدى مدير المدرسة 2 4

 مرتفعة 0.57 3.77 القيادة االستراتيجية

محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 9يظهر من الجدول )

( وبانحراف معياري بلغ 5.11من وجهة نظر مساعدي المديرين جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل)

ة الحسابيذ تراوحت المتوسطات إ باستثناء المجال األول جاء بدرجة متوسطة، ( وجاءت مجاالت األداة في الدرجة المرتفعة1.21)

(، وقد جاء مجال  " تصميم االستراتيجية لدى مدير المدرسة" 1.62-1.25( واالنحرافات المعيارية بين )5.26-5.65ما بين )

( وجاء مجال "تحليل البيئة الخارجية لدى مدير المدرسة" في الرتبة الثانية 1.25( وبانحراف معياري )5.65بمتوسط حسابي )

(، في حين جاء مجال" تحليل البيئة الداخلية لدى مدير المدرسة " في الرتبة 1.69حراف معياري )( وبان5.12بمتوسط حسابي )

( وجاء مجال " تنفيذ االستراتيجية لدى مدير المدرسة" بمتوسط حسابي 1.65( وبانحراف معياري )5.26األولى بمتوسط حسابي )

( وبانحراف 5.16والمتابعة لدى مدير المدرسة" بمتوسط حسابي )(، وأخيرا جاء مجال" التقويم 1.64( وبانحراف معياري )5.25)

 (.1.62معياري )
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( ودراسة Deeboonmee & Ariratana, 2014وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ديبونمي واراتيانا )

جاء بدرجة  التي أظهرت أن مستوى القيادة االستراتيجية (Prasertcharoensuk & Tang, 2017براسورتشارونسوك وتانغ )

 مرتفعة. 

( التي أظهرت أن درجة ممارسة القيادة االستراتيجية بالمديريات العامة للتربية 5192في حين اختلفت مع دراسة اللواتية )

 والتعليم في سلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة. 

 وية الحكومية في محافظة العاصمة عمان منالثاني: ما درجة تحقيق القدرة التنافسية لدى المدارس الثانالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 وجهة نظر مساعدي المديرين؟

تحقيق القدرة التنافسية لدى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األول، لإلجابة عن السؤال      

ولكل مجال من مجاالت القدرة  المديرينمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي 

 ( ذلك.5التنافسية، ويظهر الجدول )

مديري  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت استبانة درجة تحقيق القدرة التنافسية لدى7الجدول )

المديرين مرتبة تنازليا حسب المتوسطات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي 

 الحسابية

 درجة التحقيق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 مرتفعة 0.69 3.75 رأس المال البشري 9 5

 مرتفعة 0.65 3.76 الريادة واإلبداع 5 5

 مرتفعة 0.63 3.94 القدرة التكنولوجية 5 9

 مرتفعة 0.63 3.82 القدرة التنافسية

محافظة العاصمة عمان من درجة تحقيق القدرة التنافسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في ( أن 5الجدول )يظهر 

( 1.65( وانحراف معياري بلغ )5.25وجهة نظر مساعدي المديرين جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل)

( واالنحرافات المعيارية 5.14-5.12جميعها في الدرجة المرتفعة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )وجاءت مجاالت األداة 

( 1.61( وبانحراف معياري )5.12(، وقد جاء مجال  " رأس المال البشري" في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )1.61-1.65بين ) 

(، في حين جاء مجال" القدرة 1.62( وبانحراف معياري )5.16بمتوسط حسابي ) وجاء مجال " الريادة واإلبداع" في الرتبة الثانية

 (.1.65( وبانحراف معياري )5.14التكنولوجية" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( التي أظهرت أن مستوى القدرات التنافسية للجامعة من وجهة نظر عينة 5192وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشمري )

 .راسة قد جاءت بدرجة مرتفعةالد

الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة النتائج المتعلقة بالسؤال 

 سية؟ فممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية وعالقتها في تحقيق القدرة التنا

 Pearson) تم حساب قيم االرتباط لتحديد العالقات االرتباطية باستخدام معامالت ارتباط بيرسونولإلجابة عن هذا السؤال 

Correlation)  بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة االستراتيجية وعالقتها

 ( يوضح ذلك. 5التنافسية لديهم والجدول )تحقيق القدرة  بدرجة
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( بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة Pearsonالعالقات االرتباطية بيرسون)(: 3الجدول )

 عمان للقيادة االستراتيجية وعالقتها بدرجة تحقيق القدرة التنافسية لديهم

 المعامالت المجال
رأس المال 

 البشري

الريادة 

 واإلبداع

القدرة 

 التكنولوجية

درجة 

 التحقيق

 تصميم االستراتيجية لدى مدير المدرسة

 **82. **71. **83. **83. معامل االرتباط

 00. 00. 00. 00. مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 البيئة الخارجية لدى مدير المدرسةتحليل 

 **89. **83. **86. **89. معامل االرتباط

 00. 00. 00. 00. مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 تحليل البيئة الداخلية لدى مدير المدرسة

 **89. **84. **88. **87. معامل االرتباط

 00. 00. 00. 00. مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 تنفيذ االستراتيجية لدى مدير المدرسة

 **89. **83. **86. **86. معامل االرتباط

 00. 00. 00. 00. مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 التقويم والمتابعة لدى مدير المدرسة

 **88. **83. **84. **87. معامل االرتباط

 00. 00. 00. 00. مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

 القيادة االستراتيجية

 **94. **87. **92. **93. معامل االرتباط

 00. 00. 00. 00. مستوى الداللة

 169 169 169 169 العدد

**. Correlation is significant at the 0.02 level (2-tailed). 

( العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان 5يظهر الجدول)

للقيادة االستراتيجية وعالقتها بدرجة تحقيق القدرة التنافسية لديهم ، حيث تبين وجود عالقات دالة احصائيا بين جميع درجات مجاالت 

لثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان ومجموع درجات تحقيق القدرة التنافسية القيادة االستراتيجية لدى مديري المدارس ا

( وعالقات دالة احصائيا بين جميع درجات تحقيق القدرة التنافسية لدى مديري المدارس الثانوية α= 1.12لديهم عند مستوى داللة)

(. كذلك وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين α= 1.12ة)الحكومية ومجموع درجات القيادة االستراتيجية لديهم عند مستوى دالل

 (، وكلها مرتفعة ودالة إحصائيا.1.145مجموع درجات القيادة االستراتيجية ومجموع درجات تحقيق القدرة التنافسية بلغت قيمتها)

وظيف مهارات المدرسة من خالل تهذه النتيجة إلى أن القائد االستراتيجي يستطيع توفير قدرة تنافسية في  الباحثانعزو يكما 

القائد وكفاياته، وتفعيل ممارسات إدارة الجودة الشاملة، واإلبداع واالبتكار، والريادية، والتي تساعد المدرسة في الوصول إلى 

 مستويات تنافسية عالية، وتمكنها من مواجه التحديات، وتحسين المخرجات التعليمية،
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ية التي وضعتها، الذي من شأنه أن يحقق للمدرسة مكانة عالية على الصعيدين المحلي والدولي، والوصول إلى أهادفها االستراتيج 

 ويضمن استمرارية نجاحها وتقدمها في المستقبل.

ساعد تكوين انعكاسات قوية وجوهرية توقد تفسر هذه النتيجة إلى أن تطبيق القيادة االستراتيجية بالشكل المطلوب يساهم 

تحقيق ثقافة التميز، وتعظيم مخرجاتها التعليمية، والتكيف مع المتغيرات والمستجدات التي تطرأ في البيئة الخارجية المدرسة على 

واالستعداد للتغلب على أي من التهديدات واألزمات التي ق تتعرض لها المدرسة، مما يحقق قدرة تنافسية كبيرة للمدرسة ال يمكن 

  مجاراتها.

( والتي أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد القيادة 5192نتائج دراسة الزهراني ) وتتفق هذه النتيجة مع

 االستراتيجية وبين تطوير قدرات التعلم التنظيمي التوليدي والتكيفي.

 التوصيات

افسية االستراتيجية والقدرة التنممارسة القيادة بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج والتي جاءت بدرجة مرتفعة لدرجة 

 توصي بما يأتي: الباحثانفإن  للمدرسة

ضرورة قيام قادة المدارس بصياغة رؤية ورسالة طويلة األجل لمؤسساتهم التعليمية شاملة أهداف استراتيجية، وواقعية،  -

 وقابلة للتطبيق والقياس والتعديل للتوصل إلى أفضل المخرجات التربوية والتعليمية. 

المحافظة على مناخ العمل الصحي الذي تسوده المحبة والروح المعنوية والدافعية العاليتين والعمل بروح الفريق وتحقيق  -

العدالة والمساواة وتكافئ الفرص وإشراك جميع المؤثرين والمتأثرين في اتخاذ القرارات والعمل على التمكين والتفويض 

 للمرؤوسين بما يضمن تحقيق بيئة آمنة.

لقيام باستحداث أنظمة اتصال حديثة وفعالة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها بهدف التزويد بالمعلومات الالزمة للكشف ا -

 والعمل على التحسين والتطوير.   اعن االنحرافات واألخطاء وتحليلها بفعالية ولمقارنة األداء مع نظيراته

دف تحسين أساليب التفكير اإلبداعي والنقدي لديهم، وصقل المهارات تكثيف برامج التدريب والتطوير للكوادر البشرية به -

تطويرها، وتحفيز التنمية المهنية الذاتية لضمان تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسة  على القيادية والفنية والشخصية والعمل

 التعليمية.

ى توظيف خالل توفير مختبرات وتجهيزات قائمة عل بلورة سياسة تعليمية قائمة على التكنولوجيا وتركز على ثقافة االبتكار من -

أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم مصلحة المعلمين والطلبة على حد سواء، والعمل على تحديثها باستمرار بما يتالءم مع 

 التطوير التكنولوجي العالمي.

لى تجارب الدول المجاورة والعالمية، فتح أواصر الشراكة الحقيقية مع مؤسسات وأعضاء المجتمع المحلي واالطالع ع -

 وإسقاطها لصالح العملية التربوية والتعليمية.

ضرورة تبني نتائج الدراسة وإجراء دراسات مماثلة على مجتمعات خارج محافظة العاصمة ودراسة العالقات بين متغيرات  -

 الدراسة بمتغيرات أخرى.  

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح
 

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 605  

ISSN: 2706-6495 
 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية

(. تصور مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمديري مدارس الثانوية الفنية التجارية بمصر في ضوء خبرات 5192، ايمان )حسن -

 .212-212، 91، مجلة البحث العلمي في التربيةبعض الدول المتقدمة، 

ء خبرات جارية بمصر في ضو(. تصور مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمديري مدارس الثانوية الفنية الت5192، ايمان )حسن -

 .212-212، 91، مجلة البحث العلمي في التربيةبعض الدول المتقدمة، 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقتها بتنمية (. 5191، محمد )الحليمي -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة. المهارات القيادية لدى معلميهم

 ، األردن، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.  9، ط القيادة التربوية في القرن الجديد(. 5116حمادات، محمد ) -

اض، ألمنية، الري. ورقة بحثية، جامعة نايف العربية للعلوم اأهمية المدرسة في تعزيز األمن الفكري(. 5192الحوشان، بركه ) -

 المملكة العربية السعودية.

، )رسالة أثر رأس المال الفكري على تعزيز القدرات التنافسية: دراسة حالة جامعة آل البيت(. 5191، سالمة )الخزاعلة -

 ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، األردن. 

، نماذج معاصرة في القيادة(. 5192، عايض، والشمالن، خالد، ومرسي مرفت، والقحطاني، شايع، والجهني، نعيم )الرشيدي -

 الرياض، السعودية، مكتبة االقتصاد والقانون.

ى"، ر(. القيادة االستراتيجية وأثرها في تطوير قدرات التعلم التنظيمي "دراسة ميدانية بجامعة أم الق5192الزهراني، إبراهيم ) -

 . 552-921(، 5) 45، المجلة الدولية لألبحاث التربوية

، )رسالة ماجستير أثر التمكين اإلداري في تحقيق القدرات التنافسية: دراسة حالة جامعة الكويت(. 5192، عايد )الشمري -

 غير منشورة(، جامعة آل البيت، األردن. 

، 1 ،مجلة الباحثمبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات، (. تنمية الموارد البشرية في ضوء تطبيق 5191، عاصم )علي -

912-514. 

تصور مقترح لتطوير ممارسات القيادة االستراتيجية بالمديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة (. 5192، فاكهة )اللواتية -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. عمان

، وزارة التربية والتعليم، متوفر عبر الموقع التالي: توصيات مؤتمر التطوير التربوي(. 5191التطوير التربوي ) مؤتمر -

http://www.moe.gov.jo/ar/node/6512  56/99/5191استرجع بتاريخ . 

المدرٌسة في تنمية مهارات التخطٌط االستراتيجي لدى مٌدري المدارس االبتدائية دور مشرًف اإلدارة (. 5195، خالد )الهويش -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. بمنطقة القصيم

 ، تقرير، عمان، األردن.  7177-7102الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (. 5192) التربية والتعليم وزارة -

 المراجع األجنبية

- Abduganiyev, O. (2019). Formation Of Legal Training Aimed At Competitiveness In Pupils Of 

Secondary Schools. European Journal of Research and Reflection in Educational 

Sciences, 7(9). 

http://www.ajrsp.com/
http://www.moe.gov.jo/ar/node/6512


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح
 

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 606  

ISSN: 2706-6495 
 

- Akmaludin, L., Wilian, S., & Sukardi, S. (2019). Study of the Competitiveness of Vocational 

High School Graduates towards Learning Outcome in Central Lombok Regency. International 

Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(3), 652-659. 

- Andrianopel, A. (2019). Build school competitiveness through the adiwiyata program (best 

practice). JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 4(2), 111-116. 

- Ashar, A. F., & Sari, E. (2019). The Strategy Of Building A Brand Image Through The 

Availability Of Facilities And Infrastructure In An Effort To Increase School 

Competitiveness. International Journal of Education, Information Technology, and 

Others, 2(1), 37-45. 

- Avidov-Ungar, O. (2018). Empowerment among Teachers in Leadership Positions Involving 

Ict Implementation in Schools. Leadership and Policy in Schools, 17(1), 138-163. 

- Chuang, S. F. (2013). Essential skills for leadership effectiveness in diverse workplace 

development. Online Journal for Workforce Education and Development, 6(1), 5. 

- DS, S. Nugraha, R. & Ardyanti, A. (2018). Seamanship Human Resource Development 

Management Strategy Based On Global Competitiveness At Maritime Secondary School-A 

Case Study In National Maritime Secondary School Purwokerto, Indonesia. European Journal 

of Education Studies, 4(2), 332-342. 

- Ferreira, J. J., Raposo, M. L., & Mainardes, E. W. (2014). Strategy and strategic management 

concepts: are they recognised by management students?. Economics and Management. 

- Huang, H. (2012). An empirical analysis of the strategic management of competitive 

advantage: a case study of higher technical and vocational education in Taiwan (Doctoral 

dissertation, Victoria University). 

- Ismail, S. Kanesan, A. & Muhammad, F. (2018). Teacher Collaboration as a Mediator for 

Strategic Leadership and Teaching Quality. International Journal of Instruction, 11 (4), 485-

498. 

- Ismail, S. Kanesan, A. & Muhammad, F. (2018). Teacher Collaboration as a Mediator for 

Strategic Leadership and Teaching Quality. International Journal of Instruction, 11 (4), 485-

498. 

- Luhangala, H. M., & Anyieni, A. (2019). Strategy Implementation on Organisation 

Performance: A Case of Public Secondary Schools Nyamira County, Kenya. International 

Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 3(5), 394-410.  

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح
 

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 607  

ISSN: 2706-6495 
 

- McGrath, J. & Laksana, (2018). A strategic leadership model for teacher evaluation using 

walkthroughs for student engagement at international schools in Thailand. Scholar: Human 

Sciences, 10(2), 111-121.  

- Moturi, B. K., Benjamin, W. K., & Kimeli, S. J. (2019). Influence of Principals’ Leadership 

Styles on Implementation Of Strategic Plans In Public Secondary Schools In Trans Nzoia West 

Sub County. International Journal of Recent Innovations In Academic Research, 3(4), 210-

221. 

- Mullakhmetov, K. S., Aminova, R. M., & Filimonchuk, I. I. (2019). Administrative Innovations 

as Necessary Condition of Competitiveness in Schools. Journal of Educational and Social 

Research, 9(4), 21. 

- Njue, C. M., & Ongoto, H. K. (2018). Strategic management practices and change 

implementation in selected public universities in Kenya. International Academic Journal of 

Human Resource and Business Administration, 3(4), 124-149. 

- O’Connor Jr, J. (2018). STRATEGIC LEADERSHIP IN SCHOOLS. Strategic Leadership, 

Information Age Publishing Inc. 

- Ojala, A. M. (2019). Business schools’ competitive strategies: whose goals, which 

aims? Management Research Review. 

- Palilingan, V., & Batmetan, J. (2019). Competitive Intelligence framework for Increasing 

Competitiveness Vocational High School Management. In 5 th UPI International Conference 

on Technical and Vocational Education and Training (ICTVET 2018). Atlantis Press. 

- Singphen, T., Poopayang, P., Siphai, S., & Charoensuk, P. (2019). Strategic Leadership Factors 

of School Administrators Influencing the Effectiveness of Small-Sized Schools. International 

Journal of Educational Administration and Policy Studies, 11(3), 20-28. 

- Siudek, T., & Zawojska, A. (2014). Competitiveness in the economic concepts, theories and 

empirical research. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13(1), 91-108. 

- ullakhmetov, K. S., Aminova, R. M., & Filimonchuk, I. I. (2019). Administrative Innovations 

as Necessary Condition of Competitiveness in Schools. Journal of Educational and Social 

Research, 9(4), 21. 

- Uzarski, D., & Broome, M. E. (2019). A Leadership Framework for Implementation of an 

Organization's Strategic Plan. Journal of Professional Nursing, 35(1), 12-17. 

 سناء كاسب عواد الرقادالباحثة/  ،أحمد فتحي عبد الكريم أبو كريمد/  ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.  

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                                 608  

 

ISSN: 2706-6495 

  

 

 تشجيع المقاوالتية ودوره فياألرضية القانونية لالقتصاد المعرفي )الرقمي( في الجزائر 

The legal ground for the knowledge (digital) economy in Algeria and its role in promoting 

entrepreneurship 

 د/عائشة عبد الحميد 

الجزائر– الطــارف جديد بن الشاذلي جامعــة محاضرة، أستاذة  

   Email: malekcaroma23@gmail.com 

  

  :  الملخص

ألن االقتصاد الرقمي مرتبط بوجود مجتمع  واالتصال،ال تزال الجزائر تتذيل الترتيب العالمي في مؤشر الخدمات المعلوماتية 

المرتبة أساسا بمجتمع المعلومات الذي يستند إلى تكنولوجيا  المعرفي،االنتقال من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد  وبات لزامامعرفي، 

وشبكات حيث تساهم النظم المعلوماتية  الناشئة،بابية ناشئة مبنية على نظام المقاوالتية من خالل دعم المشاريع )الش وإقامة مؤسساتالمعلومات 

 المعرفة.في توفير الظروف الضرورية لبروز اقتصاد  االنترنت

  الرقمي.االقتصاد  الناشئة،المؤسسات  الحاضنات،نظام  المعلوماتية، المعرفة،اقتصاد الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract : 

Algeria remains at the bottom of the global ranking in the index of information and communication services, 

because the digital economy is linked to the existence of a knowledge society, and the transition from the 

traditional economy to the knowledge economy, essentially arranged by the information society that is based 

on information technology and the establishment of emerging institutions based on the entrepreneurial 

system, is imperative. During the support of emerging youth projects, where information systems and 

internet networks contribute to providing the necessary conditions for the emergence of a knowledge 

economy. 

key words:  Knowledge economy, informatics, incubator system, emerging institutions, digital economy. 
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    مقدمة:

إن انفتاح المؤسسة االقتصادية الجزائرية و أهمية المعرفة في التكيف مع األوضاع العالمية ، نظرا لألزمات المتواصلة التي 

عرفتها المؤسسات االقتصادية الجزائرية بدءا من مرحلة التسيير الذاتي ، وصوال إلى مرحلة اإلصالحات ، و ما صاحبها من إعادة هيكلة و 

ات ، و التي لم تكن في مستوى الطموحات و لم تكن كافية لتحقيق األهداف المسطرة ، حيث بقيت هذه المؤسسات تعاني من استقاللية المؤسس

ت سلبيات المراحل السابقة ، و سعيا من المشرع الجزائري لتدارك هذه الوضعية و مواكبة التطورات العالمية ، تم الدخول في صميم اإلصالحا

، خاصة مع فتح مجال للخصخصة و محاولة االنتقال القتصاد السوق بغرض االنفتاح االقتصادي ، لكن المؤسسات  االقتصادية في الجزائر

أمام تحديات جديدة تفرض عليها جملة من القيود التي تشكل ضرورة التكيف معها ، منها المنافسة و  أخرىالجزائرية وجدت نفسها مرة 

 العالمية و التحديات التكنولوجية.

 و خلق قيمة مضافة إليه.  اإلنتاجيةيقوم اقتصاد المعرفة على المعلومات العلمية )المعرفة( التي تساعد في العملية حيث 

فكيف عالج المشرع الجزائري المقاوالتية و اقتصاد المعرفة في ظل تكنولوجيا المعلومات ؟ و إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري 

 و تفعليه ؟ قانونيا و تشريعيا؟. في تبني االقتصاد الرقمي ،

 أوال : نظام المقاوالتية و االقتصاد المعرفي في الجزائر : 

 حيث تعتبر ظاهرة المقاوالتية جديدة نسبيا في الجزائر ، ذات االرتباط الوثيق بالنظام الرأسمالي منذ بوادره األولى .

جديدة في التنمية االقتصادية و االجتماعية التي فرضت نفسها كضغوطات  تيجيةإستراو قد بدأ االهتمام بالمقاوالتية في الجزائر بعد تبني 

إلى المنظمة العالمية للتجارة و الشراكة مع االتحاد األوروبي ، و عليه جاء االهتمام بالقطاع الخاص و تشجيعه  لالنضمامقوانين السوق 

من أجل تحقيق تنمية شاملة أساسها المورد البشري   (1)ى المبادرة الخاصةبغرض االنتقال من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المبني عل

 المؤهل .

فة فالمقاربة االقتصادية المقاوالتية تهتم أساسا بالجانب العملي إلنشاء المؤسسة الجديدة في تركيز كبير على االبتكار و المراحل المختل

 إلنجاح المشروع المقاوالتي .

ترسانة قانونية و  إيجادنظرا لما للقطاع الخاص من دور في الديناميكية االقتصادية في نظام االقتصاد الحر ، عملت الجزائر على 

إجراءات تشجيعية متعلقة خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و قد تم في فترة ما إنشاء وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و ترقية 

،  ANSEJإن النظام المقاوالتي في الجزائر يعتبر آلية التمويل المصغر سواء كان بصفة مباشرة نجد مثال  (2)(I.PME.PIMاالستثمار )

CNAC , ANGEM   أو غيرها مباشرة نجد على سبيل المثال ، صندوق ضمان القروض التي تم وضعها من طرف الدولة الجزائرية

كما أن تطور المعلوماتية ال يرتبط فقط بأداء هيئات و برامج الدعم ، المقاوالتية ، باإلضافة إلى نظام  لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية،

 و لكن كذلك مدى توفر روح و ثقافة المقاولة لدى المجتمع ، و التي ما يالحظ عليها في الجزائر هو انخفاض مستواها. 

تكمن أهمية الدراسة في إطار إبراز الدور الفعال لبرامج الدعم المقاوالتي و دورها في خلق مناصب شغل اقتصادية ، باعتبارها 

الوطني ، التي تم وضعها من طرف الدولة الجزائرية لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و إبراز ما توصلت إليه  لالقتصادأداة محركة 

 جال إنشاء حاضنات األعمال . الجزائر في م
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 و لكن علينا إبراز بعض المصطلحات التي لها صلة بالموضوع :  

:  (3)على أنها من القانون المدني 954لقد عرفها المشرع الجزائري المقاولة ، من خالل نص المادة المقاوالتية :  -1

 أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر.  عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل

 فهي إذن عبارة عن نظام أحد أسسه هي المخرجات المتمثلة في المؤسسة ، و أن أغلب المؤسسات التي يقوم بها المقاولون بإنشائها هي عبارة

 . (9)عن مؤسسات صغيرة أو متوسطة

عرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهما كانت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  -2

( 2شخصا ، ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري ) 222إلى  1طبيعتها القانونية كاآلتي : هي مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات ، تشغل من 

، و قد اهتمت الجزائر بقطاع المؤسسات الصغيرة و  (5)قاللية مليون دينار و تستوفي معايير االست 522دينار ، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها 

 (6)المتوسطة من خالل تطبيقها برامج إصالحية تنموية

إال أنه يغلب عليها الطابع الخدماتي، البناء و األشغال العمومية ، فبسبب ضعف هذه المؤسسات فإنها  و هي تنشط في عدة قطاعات اقتصادية ، 

لكبير تبحث عن القطاعات التي يكون فيها تحكم و مراقبة لمختلف تشريعات العمل و كذا المنافسة ال تكون فيها شديدة ، و هذا ما يفسر التوجه ا

 لهذين القطاعين. 

اللها حيزا مميزا في األدبيات االقتصادية و السياسية ، و بالرغم من وجود خطاب سياسي لترقيتها تجسد من خالل وزارة لهذا وبالرغم من احت

 . (7)الغرض، و بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، إال أن إنشاء هذه المؤسسات ال يزال يلقي العديد من الصعوبات و العراقيل

تضاعف عددها في القرن التاسع عشر ، و هي على األغلب متوسطة لية أو الشراكات العائلية : المؤسسات العائ -3

و هذا النوع من المؤسسات أو الشركات  (8)أو صغيرة ، ذات أسهم أو مسؤولية محدودة ، باإلضافة إلى ذلك فإنها ذات رؤوس أموال صغيرة

 يتألف من أفراد عائلة واحدة .

 ، سيشرف على إدارة هذا النوع أحد أو بعض أفراد العائلة.  (4)غير مدرجة ، مساهموها من عائلة واحدةو هي شركات أو مؤسسات 

االقتصاد الرقمي هو التسمية المستخدمة لإلشارة إلى االقتصاد القائم على المعرفي )االقتصاد الرقمي :  االقتصاد -9

الرقمية ، الزبائن الرقميين ، أو الشبكات الرقمية ، أو اقتصاد الويب ، و هو االقتصاد الذي يتعامل مع الرقميات أو المعلومات  االنترنت

   . (12)التكنولوجيا الرقمية ، و المنتجات الرقمية

  .(11)من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق المبني على المبادرة الخاصة  وانتقال الجزائر

و تكنولوجيا االتصاالت من جهة و االقتصاد  المعلومات،بين تكنولوجيا  والتكامل والتنسيق المستمركما يقصد باالقتصاد الرقمي التفاعل 

 .(12)بما يحقق الشفافية و الفورية  أخرى،القومي و القطاعي و الدولي من جهة 

حيث لم  العربية،خرة نوعا ما مقارنة بالدول تعد تجربة الجزائر في مجال حاضنات األعمال متأ المحاضن:نظام  -5

المتضمن القانون التوجيهي لترقية  21/18باستثناء القانون رقم  ،2223يتم صدور أي قانون أو مرسوم ينظم نشاط الحاضنات إلى غاية سنة 

 .2221في سنة  والمتوسطة الصادرالمؤسسات الصغيرة 

، و  2214ديسمبر  12و تعد وزارة الحاضنات وزارة منتدبة استحدثت مؤخرا في حكومة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي أنتخب يوم 

 . (13)هي وزارة منتدبة تتعلق بحاضنات األعمال التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا في كل دول العالم 

الجديدة من خالل توفير إطار قانوني و اقتصادي مرن لتطورها ، هذه الوزارة قد تم و يقصد بحاضنات األعمال تنظيم يحتضن الشركات 

استحداثها ضمن عدة وزارات ترتبط باالقتصاد الجديد المبني على الشركات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي يرتبط جزء 

  (.19) كبير منها بالجامعات و بالمقاوالتية في أوسط الشباب
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 الرقمي المعرفي :  لالقتصادغياب اإلطار التشريعي  انيا:ث 

إن الحكومة الجزائرية قد تأخرت كثيرا في وضع وزارة االقتصاد الرقمي و عصرنة األنظمة المالية ، على اعتبار انتقال جميع 

ة ، رغم توافر المجهودات للدخول في االقتصاد و ظلت الجزائر تستعمل القلم و الورقة في معامالتها الماليدول العالم إلى االقتصاد الرقمي ، 

الوطني  لالقتصادالرقمي ، فاستحداثها لوزارة منتدبة مكلفة باالقتصاد الرقمي التي تستعمل على عصرنة األنظمة المالية أصبحت تشكل عائقا 

و ال تتماشى مع متطلبات العصر هذا من جهة ، و من جهة ثانية فما يميز تجربة الجزائر في خوض مشروع الحكومة االلكترونية هو غياب 

  (15)النصوص القانونية التي تحكم هذا المشروع بكل متطلباته و تحدياته .

يعوزه اإللمام بمتطلبات االقتصاد المعرفي، فقد اكتفى في مرحلة  كان تدخل المشرع الجزائري والتشريعية فمن الناحية القانونية 

  أين أظهر نيته في تبني بعض آليات التجارة االلكترونية التي تعد غير كافية.  المختلفة،أولى بتعديل فروع القانون 

جزائر : نالحظ أن الجزائر بعيدة حتى من خالل التمعن في األطر القانونية للتعامل مع االقتصاد المعرفي أو االقتصاد الرقمي في ال

ائر على الدول العربية في مجال إدماج تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في االقتصاد من خالل خلق بنية معلوماتية تسمح بتأهيل االقتصاد الجز

 للنمو السريع و المتوازن مع متطلبات العالم الحديث. 

، و انخفاض  1482حيث شهدت الجزائر عدة أزمات اقتصادية بعد االستقالل إلى غاية التسعينات ، بدءا بانفجار أزمة الديون سنة 

أصبحت قواعد القانون االقتصادي ، و اعتبار قطاع المحروقات المورد الوحيد لتمويل التنمية رغم تنوع الثروات لقد  1486سعر البترول سنة 

 37، حيث نصت المادة  2216ع بنوع من المرونة في تطبيقها عكس ما كانت عليه سابقا ، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة الجزائري تتمت

''حرية االستثمار و التجارة معترف  التي جاء 93منه ''حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون'' ، و كذا تنص المادة 

  (16)فيها ....'' 

بذلك فالمشرع الجزائري قد أقر مبدءا تحرر النشاطات االقتصادية من القيود التي كانت مفروضة عليها و ذلك بنية انتهاج سياسة و 

اقتصادية جديدة تتماشى مع التطور الهائل الذي يشهده مجتمع المعلومات و هذا يعد مؤشرا هاما و ممهد للدخول في مجال االقتصاد الرقمي 

 وماته األساسية تحرير التجارة و تبني األساليب التكنولوجية في ممارستها الذي يعد من مق

إن الجزائر باعتبارها دولة مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، و هذا يشير حتما إلى إدماجها لها ، سيكون بفارق زماني 

تها ، و عليه فبمواكبة عصر المعلومات يفرض على الجزائر امتالك عن ظهورها ، بمعنى وجود فجوة زمنية في استخدام التكنولوجيا في حد ذا

حيث يعتبر االقتصاد الرقمي )االقتصاد المعرفي( ،  (17)محيط قاعدي مالئم و تحكما أفضال في التكنولوجيات و تطبيقاتها المختلفة في بيئة آمنة

دية في المجال االلكتروني باستخدام تقنيات و وسائل االتصاالت و البديل الطبيعي عن االقتصاد التقليدي ، فهو ممارسة األنشطة االقتصا

تحسين نوعية الحياة بكافة مجاالتها و روابط فعالة ما بين أطراف النشاط االقتصادي بهدف  إيجادتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ، من خالل 

 (.18)أنشطتها

 (، 14)جتمع معلوماتي و اقتصاد رقميمن شأنها تجسيد م إستراتيجيةلقد بدأت الجزائر في انتهاج 

إال أننا نالحظ انعدام نصوص قانونية خاصة منظمة لها بكل أشكالها ، ألن  و انطالق ما يسمى المعامالت التجارية االلكترونية ،

 تدخل المشرع الجزائري التعديلية جاءت ضعيفة و متأخرة يعوزها التنظيم المحكم المساير لمتطلبات االقتصاد الرقمي . 
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تية أصبحت عماد االقتصاد في عصرنا و ثورة المعلوما االنترنتو مع تزايد حجم النشاطات االقتصادية ، و ظهور الحاسوب و  

 (14)الراهن.

        الجزائر:بدايات التوجه للرقمنة في  -1

، حيث عملت الرقمييمثل توجه الجزائر نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات و االتصال مدخال أساسيا نحو تبني سياسة االقتصاد 

عن  1449في مارس  االنترنتالجزائر على االستفادة من خدمات شبكات االنترنت و مختلف التقنيات المرتبطة من خالل ارتباطها بشبكة 

 .(22)1486من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في مارس  إنشاؤهطريق مركز البحث العلمي و التقني الذي تم 

الجزائر  تمثلو إفريقيا،إيطاليا من خالل مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو إلقامة شبكة معلوماتية في الجزائر و لقد جاء الربط بين

 . إفريقياالنقطة المحورية للشبكة في شمال 

  :البوادر األولى من خالل وقد جاء

أكتوبر  19بتاريخ  327-2222التنفيذي آخر تحت رقم  والمعدل بالمرسوم، 1448أوت  25المؤرخ في  257-48قم المرسوم التنفيذي ر -

  .(21)خدماتها  واالستفادة من االنترنتبكيفيات وضع  والشروط المتعلقةالمعايير  والذي يحدد 2222

 .(22)البيئة الرقمية  واعتماد مؤشراتحيث حاولت الجزائر في هذا الصدد االستفادة من شبكة االنترنت في المجال االقتصادي  -

 

       : ئر إلى االقتصاد الرقمي قانونيا توجه الجزا -2

من شأنها تجسيد مجتمع معلوماتي و اقتصاد رقمي ، حيث قامت وزارة البريد و تكنولوجيا  إستراتيجيةلقد بدأت الجزائر في انتهاج 

موارد النفطية و المتمثلة في الجزائر ذات أهداف نوعية محددة لتشكيل اقتصاد بديل لل إستراتيجية، بوضع  2228اإلعالم و االتصال سنة 

 محورا أساسيا ، تسعى من خالله لتكوين حكومة الكترونية ، مواطن الكتروني ، شركات الكترونية . 13االلكترونية و التي ضمت 

حيث يقوم هذا النوع من االقتصاد على تصميم  لقد تبنى المشرع الجزائري العديد من التشريعات في مجال االقتصاد الرقمي ،

 مواقع على شبكة االنترنت للتعريف بنشاطها و خططها و أسواقها و أهدافها لتحقيق االتصال الفوري باألسواق العالمية نذكر منها : 

 ف بالكتابة و التوقيع االلكترونيين . ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، أين اعتر 2225يونيو  22المؤرخ في  12-25القانون رقم  -

، و المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية  2227المؤرخ في ماي  162-27المرسوم التنفيذي رقم  -

 الكهربائية ، كما تبنى المشرع التصديق االلكتروني.

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و  ، 2224أوت  25المؤرخ في  29-24القانون رقم  -

 مكافحتها.

 .(23)كما أقر المشرع في مرحلة سابقة بالوسائل االلكترونية و االعتراف بحجيتها القانونية في اإلثبات أمام القضاء

 رنة العدالة. ، المتعلق بعص 2215فيفري  21المؤرخ في  23-15القانون رقم  -
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، المتعلق بتحديد القواعد العامة للتوقيع و التصديق االلكترونيين . فرغم انعدام نصوص  2215فيفري  21المؤرخ في  29-15القانون رقم  - 

 قانونية خاصة لها بكل أشكالها ، إال أنها تشهد من الناحية التطبيقية تطورا متسارعا مما يستدعي ضرورة العمل على تقنيتها .

 . (29قية االستثمار المعدل و المتمم)ر، المتعلق بت 2216أوت  23المؤرخ في  24-16لقانون رقم ا -

 (25)(suift, actiيتضمن اإلشارة لنظامي ) 2225أكتوبر  13المؤرخ في  29-25القانون رقم  -

 .(26)المستحدث لنظام المقايضة االلكترونية   2225ديسمبر  15المؤرخ في  26 -25نظام البنك المركزي رقم  -

 . (27)، المتعلق بمكافحة التهريب ، المعدل و المتمم 2225أوت  23المؤرخ في  26-25صدور القانون رقم  -

 .( 28)و المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتها  2212نوفمبر  28المؤرخ في  23-12النظام رقم  -

 المعدل و المتمم لقانون العقوبات .  2229نوفمبر  12المؤرخ في  15-29رقم  القانون -

إال أن الدولة الجزائرية لم تعط أي اهتمام و لم تستغلها بشكل مناسب  فرغم توفر الجزائر على إمكانيات مادية و بشرية كبيرة جدا ،

 تجعلها تتخطى المشاكل التي تقف دون تحقيق المعرفة في دولة الجزائر. 

  خاتمة:

ق و إن انتقال الجزائر من االقتصاد الموجه أي االقتصاد الريعي المبني أصال على الطاقات االقتصادية التقليدية إلى اقتصاد السو

ظام االنفتاح االقتصادي و التوجه إلى البدائل االقتصادية و هذا من خالل نظم المقاوالتية و إرساء المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة و كذا ن

ي الحاضنات الذي أفردت له الجزائر وزارة خاصة به في آخر تعديل وزاري ، و التوجه أكثر نحو األسواق العالمية من خالل االقتصاد الرقم

 أصال على بيئة معلوماتية تربط بين المؤسسة الرقمية و النظام الرقمي و كذا السوق الرقمية.  المبنيالمعرفي 

  يلي:نخلص إلى ما 

 واالتصال فيإن الجزائر ال تزال بعيدة حتى على الدول العربية في مجال إدماج التكنولوجيا الحديثة لإلعالم  -1

 االقتصاد. 

و هذا غير  محددين،و أشخاص الجزائر هي حبيسة قطاعات قليلة  واالتصال فيإن التكنولوجيا الحديثة لإلعالم  -2

 كاف القتصاد معرفي فعال و يكرس الفشل في االعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة لتدارك التخلف االقتصادي. 

 :قائمة الهوامش

  287، ص  www.app.court.dzنجوى بوزيد  -1

2- Tebani Amel , privatisation des entreprises publiques économiques en Algérie , belkeies éditions , Alger 

, 2011 , pp , 139-140. 

جريدة رسمية ، عدد  يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، 1475سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -3

 .1475سبتمبر  32الصادرة في  78
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 4- Julien Pierre – André , ‘’ trente ans de théorie en PME : de l’approche 

économique à la complexité , cetein ; revue internat nationale P.M.E : économique et gestion de la 

petite et moyenne entreprise val 21 n° 2 , p 23.  

،  11رحال علي ، بعيط آمال ، واقع المقاوالتية في الجزائر ، دراسة تحليلية ، مجلة االقتصاد الصناعي ، العدد  -5

 . 167، ص  2216ديسمبر 

 2212،  12محمد مسعي ، سياسات اإلنعاش االقتصادي في الجزائر ، و أثرها على النمو ، مجلة الباحث ، العدد  -6

 .23، ص 

 .  171، بعيط آمال ، مقال سابق ، ص  رحال علي -7

طباع نجاة ، مطبوعة في مقياس قانون الشركات ، قدمت لطلبة السنة الثالثة ، تخصص قانون خاص ، جامعة   -8

 . 61، ص  2218،  2217عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، 

، دراسة مبنية على التحليل التمييزي لعينة  بن زاوي محمد الشريف ، الشركات العائلية و تكاليف آليات الحوكمة  -4

 . 52( ، ص  2218)جوان  1، العدد  2من الشركات الجزائرية ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، المجلد 

م االقتصادية و التجارية و علوم سحقي نعيمة ، االقتصاد الرقمي في الجزائر ، القرض و التحديات ، دراسة حالة الجزائر ، كلية العلو -12

 . 35، ص  2216،  2215التسيير ، قسم علوم التسيير ، جامعة آكلي محند أولحاج ، البويرة ، مذكرة ماستير ، 

 . 31نجوى بوزيد ، الظاهرة المقاوالتية ، بين التناول النظري و خصوصية التجربة الجزائرية ، مجلة الحقيقة ، العدد   -11

لي مراد ، العيد فراحتية ، التحول الرقمي المبني على إقتصاد المعرفة رهان تحسين قدرات األداء ، واقع المؤسسات مخفي أمين ، صاو -12

  . http://www.dispaceuniv_msila.dzاالقتصادية ، مقال منشور على الرابط : 

 181، ص   2016رحال علي ، بعيط آمال ،   -13

 . www.m-elbilad.netجديدة البالد : موقع  -19

حزام فتيحة ، اآلليات القانونية لتفعيل االقتصاد الرقمي ، الجزائر ، مجلة البالد دراسات قانونية و سياسية ، تصدر عن جامعة  -15

 . 36، ص  2218بومرداس ، كلية الحقوق ، 

 . 2216أوت  23الصادرة في  96ج ر عدد ،  2216مارس  26دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ظن   -16

دليلة العوني ، اشكالية مواكبة الجزائر لمجتمع المعلومات من الفجوة الرقمية إلى الجريمة المعلوماتية ، مجلة الحكمة للدراسات   -17

 .  dzhttp://www.asjp.cerist.اإلعالمية و االتصالية على الموقع : 

جمال حود موسية ، االقتصاد الرقمي و متطلبات استجابة البنوك إلى التحديات الجديدة ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، عدد   -18

 .44-77، ص  2212،  12

، جامعة  2مجلة الحقوق ، العدد  ( الجوانب القانونية الستخدام المعلوماتية في المعامالت التجارية ،2213الصالحين محمد العيش )  -14

 الكويت .

 .31، ص  2222، جامعة ورقلة ،  21ابراهيم بختي ، االنترنت في الجزائر ، مجلة الباحث ، عدد   -22

، عالقة االنترنت كتكنولوجيا حديثة لالتصال و المعلومات بالتنمية في دول العالم الثالث ، الجزائر ، مذكرة  2223حفيظة بومايلة ،   -21

 تير غير منشورة ، جامعة باتنة ، الجزائر. ماجس

http://www.ajrsp.com/
http://www.dispace/
http://www.asjp.cerist.dz/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                                 615  

 

ISSN: 2706-6495 

، مذكرة ماستير ، جامعة أحمد دراية ،  2218 2213، الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر ،  2214مومنين فاطمة الزهراء ،   -22 

 أدرار ، الجزائر. 

 جزائر. ، الدليل االلكتروني في القانون الجزائري ، دار الخلدونية ، ال 2218مناصرة يوسف ،  -23

 .  2216أوت  23ج ر ، عدد   -29

  2226سنة  2ج ر عدد   -25

  2226لسنة  26ج ر ، عدد   -26

  2225سنة  54ج ر ، عدد   -27

  2213فيفري  27مؤرخة في  12ج ر ، عدد   -28
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 بالد غير اإلسالمية وحكمهالفي  المسلميندفع الزكاة لغير 

  )دراسة تحليلية فقهية( 

Payment of Zakat for non-Muslims in non-Islamic countries and its rule 

(Fiqh analytical study) 

 

 د. عبدهللا أبوبكر أحمد النيجيري: إعداد

 باكستان - اسالم آباد، أستاذ مساعد كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية

Email: jalingo12@yahoo.com  

Mobile:0092-3333044219  

     

:ملخص البحث  

بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء والصالح وصفوة الشيء، والطهارة حسية أو معنوية، وبمعنى: الزكاة في اللغة 

زكاة المال. وتطلق الزكاة على ما ينفقه المتصدق من مال، وتستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي 

يادة؛ فإخراج جزِء من من أهّم وهي هي بمعنى: التصدق بالمال، أركان اإلسالم بعد الصالة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّ

ويحفظه من  -بإذنه تعالى-المال الزائد عن حاجة المسلم لُمستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنّميه ويبارك فيه 

لزكاة لغير مسلمين في البالد غير اإلسالمية وحكمه" وقد افتتح وبناًء على ذلك تناول هذا البحث موضوع " دفع ا الزوال.

ماهية الزكاة، على: بيان أسباب اختيار البحث،وأهدافه، ومشكلته،وأهميته،ومنهجه،وبين في المبحث األول:  بتوطئة، اشتملت

ووقت  وعلى من تجب؟ وحكمة مشروعيتها، وحكمها، ودليل فرضيتها من الكتاب والسنة، واإلجماع، والمعقول، وفضلها،

ويختم بالمبحث الثاني: حكم بذل الزكاة ألهل الكفر  من الفقراء لدفع شرهم في البالد غير اإلسالمية، أو لكسب قلوبهم  تحققها.

وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه باإلحسان، أو لتخفيف مصلحة دينية أو اجتماعية في تلك الديار، 

 عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه. القضية،

 .اإلسالمية، حكمبالد غير ال ،الزكاة دفع، الكلمات المفتاحية:
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Payment of Zakat for non-Muslims in non-Islamic countries and its rule 

(Fiqh analytical study) 

 

 

Abstract 

Zakat literaly, means: growing, increasing, blessing, praising, morality, goodness of the thing, 

physical & spiritual purity, and also means money that the charitable person spends, and it is 

used in the religions of monotheism in this sense, which is proposed for worship of Allah 

almighty, and it is the the most important pillars of Islam after prayer, which is purification, 

cleanliness, growing and increasing, so that part of the money in additional of the need of a 

Muslim is deserved for the poor. The poor and others purify it, breed it and bless it - with Allah 

Almighty,s permission - and keep it from disappearing. This research dealt with the topic 

"Paying zakat to a non-Muslims in non-Islamic countries and its rule" and it was opened with 

preamble, which included: Explanation of the reasons for choosing the research topic, its goals, 

problems, importance, and approach, and explained in the first section: What is zakat, literally 

and technically,  its virtues, and evidences of its legitimacy from the Quran and Sunnah and 

consensus of scholars, and the reasonable, and the wisdom of it legitimacy, and its ruling, and 

who is it required? And the time of its realization. This discussion is followed through a number 

of suggestions to redress these problems. The modern world has witnessed many phenomena, 

which is very important, to Muslim to know the sharia ruling regarding it particularly this 

important topic. At the end conclusion drawn from variant views of the scholars, and the main 

findings and recommendations have been given.  

Key words: payment, zakat, non-Islamic countries, rule. 
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 المقدمة

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  من يهده هللا فال مضل له،  ومن  نحمده ونستعينه ونستهديه،إن الحمد هلل،  

 يضلل فال هادي له،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  وأشهد أن محمداً عبدد ورسوله،  وبعد:

يحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم الشرعي من ثور في كل زمان قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، ويف

وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها، وهم وإن اختلفت  خاللها،

به من اجتهادات في  منازعهم ومناهجهم في االجتهاد، إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون

 هذه المسألة أو تلك.

 أسباب اختيار البحث: أوالً:

رط، المفالحماس الديني  هلقد شدَّني للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض الدول اإلسالمية ممن يأخذ

.اإلسالميةبالد غير المسلم في الدفع الزكاة لغير العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة  والغيرة  

 :يليأما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع، فأهمها ما 

 . الرغبة الطبيعية في فهم المسائل في فقه النوازل.1

 . في البالد غير اإلسالمية يندفع الزكاة لغير المسلم. حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ب2

 زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.. بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل 3

 . لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم األمة اإلسالمية.4

 أهداف البحث: ثانيًا:

  من الكتاب والسنة. ودليل فرضيتها ماهية الزكاة، وفضلها،إبراز 

  ووقت تحققها. ، وحكمها،حكمة مشروعية الزكاةبيان 

  في ضوء الشريعة اإلسالمية المؤلفة قلوبهمإبراز حقيقة. 

 .بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين 

 .معرفة بعض األحكام الشريعة المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا 

  ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

دفع حكم الزكاة لغير مسلم في بالد غير اإلسالمية لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قديًما وحديثًا حول 

 أثر واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟ كيف

 وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قديًما وحديثًا؟ دفع حكم الزكاة لغير مسلم في بالد غير اإلسالميةهل لمفهوم 

  رابعاً: أهمية البحث:

وحكمة  ودليل فرضيتها من الكتاب والسنة، واإلجماع، والمعقول، وفضلها، لماهية الزكاة، تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه

 .ووقت تحققها وعلى من تجب؟ مشروعيتها، وحكمها،
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 خامساً: منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:

 في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي: انتهج الباحث

وذكر أسباب الخالف في  في هذه الدراسة: وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين، المنهج التحليلي والوصفي اعتمد الباحث

 وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين. أقوالهم،

 التزمت ضوابط البحث المنهجي عزًوا وتخريًجا وضبطًا وتحريًرا.

 البحث:ضوابط عملية  سادساً:

 ضوابط البحث المنهجي عزًوا وتخريًجا وضبطًا وتحريًرا. التزم الباحث

 اوين البحث أن تكون بارزة وشاملة.في استخراج عن حاول الباحث-1

وذكعر أدلعة كعل قعول ومعا  محل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المسألة، معع نسعبة كعل قعول لقائلعه، تحرير-2

 وترجيح ما يظهر رجحانه بناًء على المرجحات الظاهرة. عنها،ن مناقشات واعتراضات، وذكر األجوبة ورد عليها م

 جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين. عزو-3

الحععديث مععن مصععادره األصعيلة، والحكععم عليععه مععن خععالل أقعوال العلمععاء المتخصصععين فععي هعذا الشععأن إن لععم يكععن فععي  تخعريج-4

 الصحيحين

 األصيلة.مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها  توثيق-5

 شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.-6

 مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجًحا ما أراه راجًحا بالحجة والدليل.-7

بالحديث  واالستداللبقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة، من حيث التقيد بالمنهج العلمي  االلتزامفي البحث  وقد توخي الباحث

المنهجي ألقوال العلماء، كما تقصدت البحث بموضوعية وإنصاف، مجرًدا  الصحيح والحسن دون الضعيف، والتوثيق العلمي

تعالى على  هعن النزعة والتحيُّز، والقول بالهوى والعصبية، فإن يكن ما وصلت إليه صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه، وأحمد

هللا وسلم وبارك على نبِّينا محمد، وعلى توفيقه، وإال فمني ومن الشيطان ودوام النجاح والسداد، وحسن القبول والرشاد. وصلى 

 والحمد هلل رب العالمين. آله وصحبه وتابعيه بإحسان،

 خطة البحث: :بعاً سا

 ، وثالثة مباحث، وخاتمة:ومقدمةتتألف الدراسة من تمهيد  

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعتها فيه. فيها: أما المقدمة، فعرض الباحث

 وحكمها،وحكمة مشروعيتها،  ودليل فرضيتها من الكتاب والسنة واإلجماع، والمعقول، ماهية الزكاة، وفضلها، األول:المبحث 

 ووقت تحققها. وعلى من تجب؟

بالد غير اإلسالمية، أو لكسب قلوبهم باإلحسان، أو المن الفقراء لدفع شرهم في  المبحث الثاني: حكم بذل الزكاة ألهل الكفر

 وتحته مطلبين  .حة دينية أو اجتماعية في تلك الديارلتخفيف مصل

   هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ المطلب األول:
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 المطلب الثاني:حكم إعطاء الزكاة للجمعيات والمراكز اإلسالمية. 

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. النتائج والخاتمة وفيها:

 المبحث األول:

 .التعريف بالزكاة وحكمها

سميت بذلك، ألنها تثمر المال وتنميه، ومنه يقال: زكا الزرع: إذا  ،النماء والزيادةالزكاة في اللغة  الزكاة في اللغة:أوالً: تعريف 

كثر ريعه، وزكت النفقة، إذا بورك فيها، ومنه قول هللا تعالى: )أقتلت نفسا زاكية(. أي: نامية، ومنه تزكية القاضي للشهود، ألنه 

 )  :تعالىهللا  ومعناها أيًضا: التطهير، قال )1(ن.يرفع منهم بالتعديل، والذكر الجميل، ثم يقال منه: فالن زكي، وهو أزكى من فال

قال ابن منظور: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استعمل في ،[9]الشمس:  (قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها

القرآن والحديث، وهي من األسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى 

كَ  )المعنى وهي التزكية، قال تعالى:   فالزكاة طهرة لألموال وزكاة الفطر طهرة للنفوس[4]المؤمنون:  (اِة فَاِعلُونَ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ

يت بذلك؛ ألن في إخراجها نَماًء للمال، ويكثر بسببها األجر، وألنها تطهِّر النفس من رذيلة البخل.  سمِّ

                                                           
، 1،95حلية الفقهاء،تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، (1)

بيروت، غريب الحديث، أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  –(، الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع م1993 -هـ 1443الطبعة: األولى )

بغداد،تاج العروس من جواهر  –، الناشر: مطبعة العاني 1397، الطبعة: األولى، 194،،1الدينوري، المحقق: د. عبد هللا الجبوري،

بيدي،القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني،  ،المحقق: مجموعة من المحققين، 221، 39أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

،الناشر: 254، 1الناشر: دار الهداية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس،

رع إذا نما، وترد أيضا بمعنى التطهير؛ ويرد شرعا باالعتبارين معا، أما بيروت. الزكاة في اللغة النماء يقال زكا الز –المكتبة العلمية 

ودليل باألول فألن إخراجها سبب للنماء في المال أو بمعنى أن األجر يكثر بسببها أو بمعنى تعلقها باألموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، 

هللا تعالى يربي الصدقات )وأما الثاني( فألنها طهرة للنفس من رذيلة األول )ما نقص مال من صدقة( ألنها يضاعف ثوابها كما جاء إن 

 البخل وطهرة من الذنوب )قال الحافظ( وهي الركن الثالث من األركان التي بني اإلسالم عليها، قال أبو بكر ابن العربي تطلق الزكاة على

عطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف مانع شرعي يمنع الدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق، وتعريفها في الشرع إ

من الصرف إليه، ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكليف االحتجاج له، وإنما وقع االختالف في بعض فروعها فيكفر 

نها فرضت قبل الهجرة، واختلف األولون فقال جاحدها وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه فاألكثر أنه بعد الهجرة، وقال ابن خزيمة إ

النووي إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، وقال ابن األثير في التاسعة )قال الحافظ( وفيه نظر ألنها ذكرت في حديث ضمام بن 

لسابعة وقال فيها يأمرنا بالزكاة ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث وكذا في مخاطبة ابي سفيان مع هرقل، وكانت في أول ا

 وقد أطال الكالم الحافظ على هذا في أول كتاب الزكاة من فتح الباري، فليرجع إليه وهللا أعلم.
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الزكاة شرًعا إعطاُء جزء من النِّصاب إلى فقير ونحوه، غيِر متَّصف بمانع شرعي يمنع من ثانياً: تعريف الزكاة في الشرع:  

وأيضا: هو حق  (3 )"ويمكن تعريفها بأنها: "نصيٌب مقدَّر شرًعا في مال معيَّن، يُصرف لطائفة مخصوصة (2) إليه،الصرف 

 (4)واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص

 أداء الزكاة.فضل  ثالثاً:

َكاِة أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن * الَِّذيَن ُهْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذي قَدْ ) قال تعالى: َن ُهْم لِلزَّ

المؤمنين، وهو سبب للفالح، وهو من ففي هذه اآلية الكريمة يالحظ أن إيتاء الزكاة من سمات  [4-1المؤمنون ] (فَاِعلُونَ 

وإنما قيل للزكاة زكاة وهي مال يخرج من  قال ابن جرير الطبري في تفسيره" األعمال الصالحة التي يزداد بها المؤمن إيمانا.

 (5)مال لتثمير هللا بإخراجها مما أخرجت منه ما بقي عند رب المال من ماله"

َكاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا ) وقال تعالى: الةَ َوآتَُوا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموا الصَّ َوال ُهْم َوَعِملُوا الصَّ

التحريض على ذلك، وهذه اآلية في نفقة التطوع،  والنفقة في سبيل هللا يبين شرف هذه اآلية لفظها [277]البقرة:  ( يَْحَزنُونَ 

وسبل هللا كثيرة، وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين والملة، وأشهرها وأعظمها غناء الجهاد لتكون كلمة هللا 

ا َوعَ  ) قال تعالى: (6)هي العليا. النِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْموالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنَّهاِر ِسر ً

يالحظ في هذه اآلية الكريمة بتدبر وتعقل أنها تحرض الناس على اإلنفاق في سبيل هللا بأبلغ األساليب،  [274]البقرة: ( يَْحَزنُونَ 

 وأحكم التوجيهات القرآنية.

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيٍر فأَلْنفُِسُكْم َوَما تُْنفِقُوَن إاِل  لَْيسَ ) قال تعالى: ِ َوَما َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ هللاَّ اْبتَِغاَء َوْجِه هللاَّ

الطبري رحمه هللا: " ليس ذلك بالزكاة، ولكن ذلك مما ينفقون  [ قال272البقرة: ] (تُْظلَُمونَ تُْنفِقُوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال 

 (7)من أموالهم بعد إخراج الزكاة"

ِ َواْليَْوِم اآلِخرِ  لَّْيسَ ) قال تعالى: َواْلَمالئَِكِة َواْلِكتَاِب  اْلبِرَّ أَن تَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ولكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ

الةَ َوآتَى  َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبنَ  قَاِب َوأَقَاَم الصَّ آئِلِيَن َوفِي الرِّ بِيِل َوالسَّ السَّ

َكاةَ(  (9)"أي: ليس البر الصالة وحدها، ولكن البر الجمع لفعل هذه الخالل المذكورة بعده[177]البقرة:  الزَّ

                                                           
،الطبعة: األولى، 4/139(نيل األوطار، تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني،تحقيق: عصام الدين الصبابطي،2) 

،الناشر: دار الحديث، مصر،و بستان األحبار مختصر نيل األوطار، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك م1993 -هـ 1413

 م، الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض. 1999 -هـ  1419، الطبعة: األولى، 1/534الحريملي النجدي،

رحمه  -بن محمد العثيمين،تفريغ مكتوب لشرحين صوتيين للعالمة ابن عثيمين ( الشرح الصوتي لزاد المستقنع، تأليف:محمد بن صالح  3)

 .1/2957على زاد المستقنع، -هللا 

 ، دار المعرفة بيروت لبنان.1/397( اإلقناع لطالب االنتفاع، تأليف:أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي،  4)

 .1،611القرآن،( تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي  5)

( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي،  6)

 بيروت -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية  1422 -، الطبعة: األولى 1/355تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد،

 .22/419ي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن،( تفسير الطبر 7)
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]آل عمران:  (ألْنفُِسِهْم إِنََّما نُْملِي لَُهْم لِيَْزَداُدوا إِْثًما َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ ال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما نُْملِي لَُهْم َخْيٌر )َو تعالىقال  

 (9) الزكاةوهو إخراج  لن يضر هللا شيئا،قال السمعاني [ 179

يِن  ﴿ قال تعالى: َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ الةَ َوآتَُوا الزَّ ُل اآليَاِت لِقَْوٍم يَْعلَُمونَ فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ  وروي [11]التوبة:  ( َونُفَصِّ

عن عبد هللا )أي ابن مسعود( قال: أمرتم بإقام الصالة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فال صالة له. وروى غيره عنه أنه قال كما 

 (14) بينهما.بين شيئين جمع هللا  قال ابن زيد بعده: رحم هللا أبا بكر ما كان أفقهه. يعني بهذا قوله: وهللا ال أفرق

 .ثبتت فريضة الزكاة بالكتاب والسنَّة واإلجماع والمعقول .فرضية الزكاةدليل  رابعاً:

 من القرآن الكريم:-أ

 :وتعالىه تبارك من القرآن الكريم منها قول كثيرةفي مواضع  جاءتالزكاة  يةهناك الكثير من اآليات القرآنية الدالة على فرض 

ُ سَ ) يِهْم بِها َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُهْم َوهللاَّ قال شيخ [ 143]التوبة:  (َعلِيمٌ ِميٌع ُخْذ ِمْن أَْموالِِهْم َصَدقَةً تَُطهُِّرُهْم َوتَُزكِّ

اختالف أنواعها، ومنها  على-أي خذ أيها الرسول من أموال من ذكر، ومن سائر أموال المؤمنين " في تفسيره محمد رشيد رضا

 (11)غير معينة وهي التطوع"اللمفروضة أو معينة كالزكاة ا صدقة-مال التجارة 

اِكِعينَ  )ٹ ٹ  كاةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ الةَ َوآتُوا الزَّ قال أبو جعفر: ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا "[ 43]البقرة:  ( َوأَقِيُموا الصَّ

 (12)"الصالة وإيتاء الزكاة وال يفعلونه؛ فأمرهم هللا بإقام الصالة مع المسلمين المصدقين بمحمد وبما جاء به يأمرون الناس بإقام

ْنُكْم َوأَنْ  ) قال تعالى: َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَلِيالً مِّ الَةَ َوآتُوْا الزَّ ْعِرُضوَن َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْسناً َوأَقِيُموْا الصَّ قال [ 93]البقرة:  (تُْم مُّ

َوالَِّذيَن فِي أَْمَوالِِهْم  )تعالى:قال  (13)فالمراد الصالة التي كانوا يصلونها والزكاة التي كانوا يخرجونها." القاسمي في تفسيره"

ائِِل َواْلَمْحُرومِ  والحق المعلوم بمعنى: الالزم إخراجه من المال حتما، بقدر معلوم، والسائل [ 25 -24]المعارج: ( َحقٌّ َمْعلُوٌم لِلسَّ

 (َمْعلُومٌ فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ  ِذينَ َوالَّ )هو الذي يسأل من المتصدقين التصدق عليه، والمحروم الذي ليس له ما يسد حاجته. ومعنى: 

                                                                                                                                                                                           
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن  (9) 

امعية بكلية الدراسات العليا والبحث ، تحقيق،: مجموعة رسائل ج557 /1محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي، 

 -م، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة  2449 -هـ  1429جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الطبعة: األولى،  -العلمي 

 جامعة الشارقة. -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

مد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي. تحقيق: ( تفسير القرآن،تأليف:أبو المظفر، منصور بن مح 9)

 السعودية -م،الناشر: دار الوطن، الرياض 1997 -هـ1419، الطبعة: األولى، 2/21ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم،

بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي  ( تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، تأليف: محمد رشيد بن علي رضا 14)

 م،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1994،سنة النشر: 14/174خليفة القلموني الحسيني، 

منال ،تأليف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن 24، 11( تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،  11)

 م،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1994علي خليفة القلموني الحسيني،سنة النشر: 

م،الناشر: دار هجر للطباعة  2441 -هـ  1422،الطبعة: األولى، 1/611تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ،( 12 )

 والنشر والتوزيع واإلعالن.

،تحقيق: محمد باسل عيون السود، 344، 1محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي،  ( محاسن التأويل، تأليف: 13)

 بيروت. –هـ، الناشر: دار الكتب العلميه  1419 -الطبعة: األولى 
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الةَ َوآتُوا   )وقوله تعالى:  (14)فسره العلماء بأن الحق المعلوم هو: الزكاة، أو: الزكاة المفروضة. [24]المعارج:   َوأَقِيُموا الصَّ

ُموا أِلَْنفُِسُكْم ِمْن  َ قَْرضاً َحَسناً َوما تُقَدِّ كاةَ َوأَْقِرُضوا هللاَّ َ الزَّ َ إِنَّ هللاَّ ِ ُهَو َخْيراً َوأَْعظََم أَْجراً َواْستَْغفُِروا هللاَّ َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاَّ

قال الطبري: إيتاء الزكاة: إعطاؤها بطيب نفس على ما فرضت ووجبت. ومهما تعملوا من عمل [24]المزمل:  (َغفُوٌر َرِحيمٌ 

ا ألنفسكم في معادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به. والخير هو صالح في أيام حياتكم، فتقدموه قبل وفاتكم ذخر

وإقامة الصلوات كفارة للذنوب، وإيتاء الزكاة تطهير  )15(العمل الذي يرضاه هللا. وإنما قال: تجدوه، والمعنى: تجدوا ثوابه.

َكاةَ ) قال تعالى: (16)برضوان هللا.للنفوس واألبدان من أدناس اآلثام، وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز  الةَ وآتِيَن الزَّ َوأَقِْمَن الصَّ

َ َوَرُسولَهُ  أن إيتاء الزكاة  ﴿َوأَقِيُموْا الصالة َوَءاتُوْا الزكاة﴾ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: [33]األحزاب:  (َوأَِطْعَن هللاَّ

َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َواَل )ٹ ٹ  (17)بمعنى: اإلعطاء للزكاة المفروضة عليهم، وهو قول أكثر العلماء؛ القترانها بالصالة.

اجة. وذكر في فالزكاة حق فرضه هللا على األغنياء، ومستحقه هم ذوو الح[141]األنعام:  (تُْسِرفُوا إِنَّهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِين

 .: الزكاة الواجبة في الزروع والثمارأيحصاده. ﴾حقه يوم  :﴿ وآتواالقرآن

قاِب َواْلغا)ٹ ٹ  َدقاُت لِْلفُقَراِء َواْلَمساِكيِن َواْلعاِملِيَن َعلَْيها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الرِّ بِيِل إِنََّما الصَّ ِ َواْبِن السَّ ِرِميَن َوفِي َسبِيِل هللاَّ

ُ َعلِيٌم  ِ َوهللاَّ  [64]التوبة:  (َحِكيٌم.فَِريَضةً ِمَن هللاَّ

تفسيره "معناه: فرض هللا الصدقات لهم. والمعنى: أن كون الصدقات مقصورة على هذه األصناف هو حكم قال الشوكاني في 

َوآِت َذا اْلقُْربَى  ) قال تعالى: (19)الزم، فرضه هللا على عباده، ونهاهم عن مجاوزته وهللا عليم بأحوال عباده حكيم في أفعاله"

بِيِل وَ  ْر تَْبِذيًراَحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ قال السعدي رحمه هللا أي " آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول [27]اإلسراء:  (اَل تُبَذِّ

 (19)مسكنته"

 

 

                                                           
 .23،613تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن،(14)

 .426-2/425القرآن،  تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي (15)

 .2/427( المرجع السابقـ، 16)

 –،الناشر: دار الفكر  6/34روح البيان، تأليف: إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء،(17) 

هـ، الناشر: دار ابن كثير، دار  1414 -، الطبعة: األولى 1/94بيروت،و فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني،

 دمشق، بيروت -الكلم الطيب 

 

 

هـ،الناشر: دار ابن كثير،  1414 -،الطبعة: األولى 2/426( فتح القدير، تأليف:محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، 19)

 دمشق، بيروت. -دار الكلم الطيب 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معال  ( 19)

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة. 2444-هـ 1424، الطبعة: األولى 1/456اللويحق،
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 :منها من السنة النبوية المطهرة:-ب 

بُنَِي اإِلْسالَُم  »: - -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -بن عمر  حديث عبدهللا-ما رواه البخاري في صحيحه من  -1

الَِة، َوإِيتَاِء ا ِ، َوإِقَاِم الصَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ، َوَصْوِم َرَمَضاَن "َعلَى َخْمٍس: َشهَاَدِة أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ َكاِة، َوالَحجِّ والمراُد  ( 24)لزَّ

على أن كمال اإلسالم  أيضاً  يدل و فهي كاألركان والدعائم لبنيانه من هذا الحديث الشريف أنَّ اإلسالم مبنيٌّ على هذه الخمس،

 .وتمامه بهذه الخمس

َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َزَكاةً فِي أَْمَوالِِهْم، تُْؤَخُذ ِمْن َغنِيِِّهْم فَتَُردُّ َعلَى ...»لمعاٍذ حين أرسله إلى اليمن:  - -وقوله -2 فَأَْخبِْرهُْم أَنَّ هللاَّ

وا بَِذلَِك فَُخْذ ِمْنهُْم، َوتََوقَّ َكَرائَِم أَْمَواِل النَّاسِ  وجه الداللة في هذا الحديث الشريف أن الصدقة ترد على  (21)«فَقِيِرِهْم، فَإَِذا أَقَرُّ

 فقراء البالد،وأن الفقير من ليس بغني، وأن الغني من تجب عليه الزكاة وهو من يملك النصاب.

اإليمان: َمْن َعبََد هللا وحَده  ثالٌث َمْن فََعلَهنَّ فقد طَِعَم َطْعمَ »:- -قال: قال رسول هللا  - -وعن عبدهللاَّ بن معاوية الغاضريِّ -3

ِرنَة، وال المريضَ  ة، وال وأنَّه ال إله إال هللا، وأعطى زكاةَ مالِه طيبةَ بها نفُسه، رافدةً عليه كل عام، وال يُعطي الهَِرمة، وال الدَّ

هالشََّرطَ اللَّئيمةَ، ولكن من َوَسِط أموالُِكم، فإنَّ هللا لم يسأْلُكم َخيَره، ولم يأُمْركُ  دل الحديث علي الترغيب في اإلخالص (22) «م بَشرِّ

في العبادة. وعلى الترغيب في إعطاء الزكاة عن طيب نفس. وعلى أنه يؤخذ في الصدقة الوسط بن األموال فال يؤخذ الخيار وال 

 (23).الدنيء

                                                           
. 9/114، 7371، حديث رقم «مسبني اإلسالم على خ: »(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اإليمان، باب قول النبي  24)

 والحديث يدل على أن كمال اإلسالم وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه األركان الشهادة وبقية

دة غيره، وهذا مستقيم على شعب اإليمان كاألوتاد للخباء. فظهر من هذا التمثيل أن اإلسالم غير األركان كما في البيت غير األعمدة واألعم

 .353/ 1مذهب أهل السنة؛ ألن اإلسالم عندهم التصديق بالقول والعمل. نيل األوطار/

، حديث رقم 1،11أمته إلى توحيد هللا تبارك وتعالى( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي  21)

9. 

قال محققه: حديث صحيح، وهذا إسناد  1592، حديث رقم  3،16أبو داود في سننه، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، (أخرجه 22)

، -وهو األشعري  -رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بين يحيي بن جابر وبين ُجبير بن نفير. وقد جاء موصوالً من طرق عن عبد هللا بن سالم 

 بن نفير، وهو ثقة. الزبيدي: هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي. بذكر عبد الرحمن بن جبير

/ 7( من طريق عبد هللا بن سالم، بهذا اإلسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1462وأخرجه ابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني" )

، وابن قانع في "معجم 274 - 269/ 1يخ"، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتار31/ 5، والبخاري في "التاريخ الكبير" 421

/ 4(، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1974(، وفي "مسند الشاميين" )555، والطبراني في "المعجم الصغير" )143 - 142/ 2الصحابة"

يى بن جابر، ( = من طرق عن عبد هللا بن سالم األشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن يح3426، وفي "شعب اإليمان" )96 - 95

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد هللا بن معاوية الغاضري، به. وهذا إسناد صحيح موصول. وقوله: رافدة عليه، أي: 

ء: معينة، وأصل الرفد: اإلعانة، والرفد المعونة. والهرمة: كبيرة السن، والدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ، والشرط، بفتح الشين والرا

 صغار المال ورذالته، واللئيمة: الرذيلة والدنية.

 1353 - 1351، الطبعة: األولى، 192/ 9( المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود،تأليف: محمود محمد خطاب السبكي، 23)

 مصر. –هـ، الناشر: مطبعة االستقامة، القاهرة 
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ٍة، اَل يَُؤدِّي ِمْنهَا َحقَّهَا، إاِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم َما ِمْن َصاِحِب َذهٍَب َواَل » :- -قال: قال رسول هللا  - -عن أبي هريرة -4  فِضَّ

نُهُ َوظَْهُرهُ، ُكلََّما بََرَدْت أُِعيَدْت لَهُ، فِي يَْوٍم اْلقِيَاَمِة، ُصفَِّحْت لَهُ َصفَائُِح ِمْن نَاٍر، فَأُْحِمَي َعلَْيهَا فِي نَاِر َجهَنََّم، فَيُْكَوى بِهَا َجْنبُهُ َوَجبِي

ا إِلَى اْلَجنَِّة، َوإِمَّ َكا بُِل؟ « ا إِلَى النَّارِ َن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة، َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد، فَيََرى َسبِيلَهُ، إِمَّ قِيَل: يَا َرُسوَل هللاِ، فَاإْلِ

، (26)لَهَا بِقَاٍع قَْرقَرٍ  (25)إاِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة، بُِطحَ ( 24)ا َحلَبُهَا يَْوَم ِوْرِدهَا،َواَل َصاِحُب إِبٍِل اَل يَُؤدِّي ِمْنهَا َحقَّهَا، َوِمْن َحقِّهَ »قَاَل: 

هُ بِأَْفَواِههَا، ُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُواَلهَا ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراهَا، فِي يَْوٍم  َواِحًدا، تَطَُؤهُ ( 29)، اَل يَْفقُِد ِمْنهَا فَِصياًل (27)أَْوفََر َما َكانَتْ  بِأَْخفَافِهَا َوتََعضُّ

ا إِلَى اْلَجنَِّة، َوإِمَّ  قِيَل: يَا َرُسوَل هللاِ، فَاْلبَقَُر « ارِ ا إِلَى النَّ َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة، َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد، فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ

 قَْرقٍَر، اَل يَْفقُِد ِمْنهَا َشْيئًا، لَْيَس َواَل َصاِحُب بَقٍَر، َواَل َغنٍَم، اَل يَُؤدِّي ِمْنهَا َحقَّهَا، إاِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة بُِطَح لَهَا بِقَاعٍ »َواْلَغنَُم؟ قَاَل: 

تَْنطَُحهُ بِقُُرونِهَا َوتَطَُؤهُ بِأَْظاَلفِهَا، ُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُواَلهَا ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراهَا، فِي  (31)، َواَل َعْضبَاءُ (34)، َواَل َجْلَحاءُ (29)فِيهَا َعْقَصاءُ 

ا إِلَى النَّارِ يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة، َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد، فَيََرى َسبِيلَ  ا إِلَى اْلَجنَِّة، َوإِمَّ قِيَل: يَا َرُسوَل هللاِ، « هُ إِمَّ

ا الَّ  تِي ِهَي لَهُ ِوْزٌر، فََرُجٌل َربَطَهَا ِريَاًء فَاْلَخْيُل؟ قَاَل: " اْلَخْيُل ثاََلثَةٌ: ِهَي لَِرُجٍل ِوْزٌر، َوِهَي لَِرُجٍل ِسْتٌر، َوِهَي لَِرُجٍل أَْجٌر، فَأَمَّ

ا الَّتِي ِهَي لَهُ ِسْتٌر، فََرُجٌل َربَطَهَا فِي َسبِيِل هللاِ،(32)فَْخًرا َونَِواًء وَ  ْساَلِم، فَِهَي لَهُ ِوْزٌر، َوأَمَّ ثُمَّ لَْم يَْنَس َحقَّ هللاِ فِي  (33)َعلَى أَْهِل اإْلِ

ا الَّتِي ِهَي لَهُ أَ  ْساَلِم، فِي َمْرٍج َوَرْوَضٍة، فََما أََكلَْت ظُهُوِرهَا َواَل ِرقَابِهَا، فَِهَي لَهُ ِسْتٌر َوأَمَّ ْجٌر، فََرُجٌل َربَطَهَا فِي َسبِيِل هللاِ أِلَْهِل اإْلِ

ْوَضةِ  هَا، َحَسنَاٌت، َواَل ِمْن َشْيٍء، إاِلَّ ُكتَِب لَهُ، َعَدَد َما أََكلَْت َحَسنَاٌت، َوُكتَِب لَهُ، َعَدَد أَْرَواثِهَا َوأَْبَوالِ  (34)ِمْن َذلَِك اْلَمْرِج، أَِو الرَّ

، إاِلَّ َكتََب هللاُ لَهُ َعَدَد آثَاِرهَا َوأَْرَواثِهَا َحَسنَاٍت، َواَل َمرَّ بِهَا َصاِحبُهَا َعلَى نَْهٍر، فََشِربَْت (35)تَْقطَُع ِطَولَهَا فَاْستَنَّْت َشَرفًا، أَْو َشَرفَْينِ 

                                                           
المراد: حلبها على الماء لنفع من يحضر من المساكين، وألن ذلك ينفع اإلبل أيضا، وهو نحو النهي عن الجداد بالليل ، أراد أن تجد  ( 24)

 (245/ ص  7نهارا لتحضر المساكين. فتح الباري )ج 

بطحاء مكة ، النبساطها. شرح  ( البطح في اللغة بمعنى: البسط والمد، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سميت 25)

 (.422/ ص 3النووي )ج

 ( "بقاع" القاع: المكان الواسع. "قرقر" القرقر، بفتح القافين: المكان المستوي. 26)

 (69/ ص  4)ج  -( يريد به كمال حال اإلبل التي وطئت صاحبها في القوة والسمن ، ليكون أثقل لوطئها. عون المعبود  27)

 (455/ ص  3اقة إذا فصل من إرضاع أمه. شرح النووي )ج ( الفصيل: ولد الن 29)

 ( العقصاء: هي الملتوية القرن. 29)

 ( الجلحاء: هي التي ال قرن لها. 34)

 ( العضباء التي انكسر قرنها الداخل 31)

 .132/ 5أي معاداة ألهل اإلسالم. النهاية في غريب الحديث واألثر، (32 )

/  3أي: أعدها للجهاد، وأصله من الربط، ومنه الرباط، وهو: حبس الرجل نفسه في الثغر ، وإعداده األهبة لذلك. شرح النووي )ج  ( 33)

 (422ص 

( قال ابن األثير المرج هو األرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تسرح والروضة أخص من المرعى )وال تقطع  34)

طويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس واآلخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها وال تذهب لوجهها قال طولها( أي حبلها ال

 النووي ويقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطأ

 لشوط( معنى استنت جرت وعدت والشرف هو العالي من األرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن األثير الشرف هو ا 35)
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َما أُْنِزَل َعلَيَّ فِي اْلُحُمِر »َب هللاُ لَهُ، َعَدَد َما َشِربَْت، َحَسنَاٍت " قِيَل: يَا َرُسوَل هللاِ، فَاْلُحُمُر؟ قَاَل: ِمْنهُ َواَل يُِريُد أَْن يَْسقِيَهَا، إاِلَّ َكتَ  

ةُ  َ َشْيئًا َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  إِنَّ ): (36) «اْلَجاِمَعةُ َشْيٌء، إاِلَّ هَِذِه اآْليَةَ اْلفَاذَّ وا هللاَّ ]آل عمران:  (الَِّذيَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِاإليَماِن لَْن يَُضرُّ

177،] (37) 

بِِهنَّ يَا َمْعَشَر اْلُمهَاِجِريَن، ِخَصاٌل َخْمٌس إِِن اْبتُلِيتُْم »قال:  - -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن عبدهللا بن عمرو -5 

: لَْم تَْظهَِر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَطُّ َحتَّى يُْعلِنُوا بِهَ  ِ أَْن تُْدِرُكوهُنَّ ا إاِلَّ ظَهََر فِيِهُم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن َونََزْلَن بُِكْم، َوأَُعوُذ بِاهللَّ

ْلطَاِن َعلَْيِهْم، َمَضْت فِي أَْساَلفِِهُم الَِّذيَن َمَضْوا، َولَْن  ِة اْلُمْؤنَِة، َوَجْوِر السُّ نِيَن، َوِشدَّ َولَْم يَْنقُُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن إاِلَّ أُِخُذوا بِالسِّ

َماِء، َولَْواَل اْلبَهَائُِم لَْم يُْمطَُروا، َولَْن يَ  ُ َعلَْيِهْم يَْمنَُعوا َزَكاةَ أَْمَوالِِهْم إاِلَّ ُمنُِعوا اْلقَْطَر ِمَن السَّ ِ َوَرُسولِِه إاِلَّ َسلَّطَ هللاَّ ْنقُُضوا َعْهَد هللاَّ

ِ إاِلَّ جَ  هَْم، ثُمَّ َغَزْوهُْم َوأََخُذوا بَْعَض َما َكاَن فِي أَْيِديَهُْم، َوَما لَْم يَْحُكُموا بِِكتَاِب هللاَّ ُ بِأََسهٍُم بَْينَهُمْ َعُدوَّ ولم يمنعوا زكاة ،(39) «َعَل هللاَّ

 المطر أي: نزوله من السماء. لهم .. إال منعوا القطر( أي:أموا

ُ َمااًل فَلَْم يَُؤدِّ َزَكاتَهُ ُمثَِّل لَهُ يَْوَم الْقِيَاَمِة ُشَجاًعا أَْقَرَع لَهُ َزبِيبَتَاِن »: - -قال: قال رسول هللا  - -عن أبي هريرة -6 َمْن آتَاهُ هللاَّ

قُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة  َواَل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن  )ثُمَّ تاََل هَِذِه اآْليَةَ: ثُمَّ يَقُوُل: أَنَا َمالَُك أَنَا َكْنُزَك "  -يَْعنِي ِشْدقَْيِه  -ثُمَّ يَأُْخُذ بِلِْهِزَمتَْيِه  -يُطَوِّ

قُوَن َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلقِ  ُ ِمْن فَْضلِِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسيُطَوَّ ُ بَِما آتَاُهُم هللاَّ َماَواِت َواأْلَْرِض َوهللاَّ ِ ِميَراُث السَّ  يَاَمِة َوَّلِلَّ

 (39) [194]آل عمران:  (بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر 

ِر الَكانِِزيَن بَِرْضٍف يُْحَمى َعلَْيِه فِي نَاِر َجهَنََّم، ثُمَّ يُوَضُع َعلَى َحلََمِة ثَْدِي أََحِدِهْم »قال:  - -عن النبي  - -عن أبي ذر -7  بَشِّ

هُ َعلَى نُْغِض َكتِفِِه َحتَّى يَْخُرَج ِمْن َحلََمِة ثَْديِِه، يَتََزْلَزُل، ثُمَّ َولَّى، فََجلََس إِلَى َساِريٍَة، َوتَبِْعتُ َحتَّى يَْخُرَج ِمْن نُْغِض َكتِفِِه، َويُوَضُع 

وجه الداللة  (44) «: إِنَّهُْم الَ يَْعقِلُوَن َشْيئًا،لَ َوَجلَْسُت إِلَْيِه َوأَنَا الَ أَْدِري َمْن هَُو؟ فَقُْلُت لَهُ: الَ أَُرى القَْوَم إاِلَّ قَْد َكِرهُوا الَِّذي قُْلَت، قَا

                                                           
( )فالحمر( جمع حمار أي فما حكمها )ما أنزل علي في الحمر الخ( معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير  36)

 ومعروف ومعنى الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه اآلية العامة[

، ]  ش )ما من صاحب كنز( قال اإلمام 997، حديث رقم 2،694( أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة،  37)

أبو جعفر الطبري الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن األرض أو على ظهرها زاد صاحب العين وغيره وكان 

خير( يعني أن الخير مالزم بها كأنه معقود فيها )أشر اوبطرا وبذخا( قال أهل اللغة األشر هو المرح مخزونا )الخيل معقود في نواصيها ال

واللجاج وأما البطر فالطغيان عند الحق وأما البذخ فهو بمعنى األشر والبطر وقال الراغب األشر شدة البطر والبطر دهش يعتري اإلنسان 

 وصرفها إلى غير وجهها وقال ابن األثير البذخ هو الفخر والتطاول[من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها 

ْحَمِن،  39)  .4671،حديث رقم 52، 5( أخرجه الطبراني في معجمه األوسط، أبواب العين، َمِن اْسُمهُ: َعْبُد الرَّ

 269/  3، وأصل الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" )3434، حديث رقم 5/12أخرجه البيهقي في شعب االيمان، في الزكاة،  ( 39)

: ))من آتاه هللا ماال فلم يؤد - -( في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 1443رقم 

، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك(( -يعني شدقيه -امة شجاعا أقرع = = له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بالهزمتيه زكاته مثل له يوم القي

ه، وقيل: جاع": الحيَّة الذََّكر، و"األقرع": الذي تمعَّط رأُسه لكثرة سمِّ الذي اْبيضَّ  ، ثم تال: }وال يحسبن الذين يبخلون ... { اآلية. و"الشُّ

 .من السم، و"الزبيبتان"، قيل: النُّكتتان السوداوان فوق عينيه، و"اللِّْهزمتان": العظمان تحت األُذنينرأسه 

َي َزَكاتُهُ فَلَْيَس بَِكْنٍز ،  44) . ] ش )فبينا أنا في 1447،حديث رقم 146، 2( أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاٌب: َما أُدِّ

ي في الحلقة والحلقة بإسكان الالم وحكى الجوهري لغة رديئة في فتحها )مأل من قريش( المأل األشراف ويقال حلقة( أي بين أوقات قعود
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إن المال الفاضل عن حاجته كنٌز مطلقًا، سواء أدَّى زكاته، أو ال. وأقول اتباًعا لبعض السلف: إنه اسم للمال الذي في هذا الحديث  

 (41) فيه.لم تؤد زكاته، وال الحقوق المنتشرة 

وا »وروي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال عام حجة الوداع: » -8 اْعبُُدوا َربَُّكْم َوَصلُّوا َخْمَسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، َوُحجُّ

وا َزَكاتَُكْم طَيِّبَةً بِهَا أَْنفُُسُكْم تَْدُخلُوا َجنَّةَ َربُِّكمْ  فيه جواز نسخ الشيء قبل ف وجه الداللة في هذا الحديث الشري .)42(«بَْيتَُكْم، َوأَدُّ

وما رواه مسلم في صحيحه   (43)فعله فإن ما زاد على الخمس التي استقر فرضها من تمام الخمسين نسخ قبل أن يقام شيء منه.

ٍة، اَل يَُؤدِّي ِمْنهَا َحقَّهَا، إاِلَّ :»قال: قال رسول هللا من حديث أبي هريرة  إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة، َما ِمْن َصاِحِب َذهٍَب َواَل فِضَّ

، ُكلََّما بََرَدْت أُِعيَدْت لَهُ، فِي يَْوٍم َكاَن ُصفَِّحْت لَهُ َصفَائُِح ِمْن نَاٍر، فَأُْحِمَي َعلَْيهَا فِي نَاِر َجهَنََّم، فَيُْكَوى بِهَا َجْنبُهُ َوَجبِينُهُ َوظَْهُرهُ 

ا إِلَى النَّارِ ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة، َحتَّى  ا إِلَى اْلَجنَِّة، َوإِمَّ الشريف  وفي هذا الحديث (44)«يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد، فَيََرى َسبِيلَهُ، إِمَّ

 .على وجوب الحق وهو الزكاة فى الذهب كما فى الفضة داللة قاطعة

                                                                                                                                                                                           
أيضا للجماعة )أخشن الثياب الخ( هو بالخاء والشين معجمتين في األلفاظ الثالثة ونقله القاضي هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة )فقام 

الذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا والمبالغ في ادخارهما يسمىكنازا )برضف(  عليهم( أي فوقف )بشر الكانزين( هم

الرضف الحجارة المحماة الواحدة رضفة مثل تمر وتمرة )يحمى عليه( أي يوقد عليه )من نغض كتفيه( النغض هو العظم الرقيق الذي على 

زل إنما هو للرضف أي يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمه ثدييه )رجع إليه طرف الكتف ويقال له أيضا الناغض )يتزلزل( التزل

شيئا( رجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى قال تعالى }فإن رجعك هللا إلى طائفة منهم{ ويقال ليس لكالمه مرجوع أي جواب كما في 

رافع إلبهام المثلية )ال تعتريهم( أي تأتيهم وتطلب منهم يقال المفردات )فنظرت ما علي من الشمس( يعني كم بقي من النهار )ذهبا( تمييز 

ا عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة )ال أسألهم عن دنيا( هكذا هو في األصول عن دنيا وفي رواية البخاري ال أسألهم دني

 بحذف عن وهو األجود أي ال أسألهم شيئا من متاعها[

، تحقيق: محمد بدر 3/95فيض الباري على صحيح البخاري، تأليف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي، (41 )

 لبنان -م، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  2445 -هـ  1426عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة اإلسالمية بدابهيل، الطبعة: األولى، 

مد في مسند،في تتمة مسند األَنصار،حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن أخرجه أح (42) 

، -وهو التَّنُوخي الشامي-. قال محققه: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل فرج بن فضالة 36/451، 22137،حديث رقم النبي 

ابي الحمصي. وأخرجه محمد بن نصر في "الوتر فهو ضعيف. أبو النضر: هو هاشم بن الق مختصره"  -اسم، ولقمان بن عامر: هو الَوصَّ

 من طرق عن فرج بن فضالة التنوخي، بهذا اإلسناد. 6/191( ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7727( ، والطبراني في "الكبير" )19)

مد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو ، محمد بن مح«النفح الشذي شرح جامع الترمذي»( شرح الترمذي  43)

م،  2447 -هـ  1429، تحقيق: أبو جابر األنصاري، عبد العزيز أبو رحلة، صالح اللحام، الطبعة: األولى، 4/154الفتح، فتح الدين،

 المملكة العربية السعودية. -الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 

َكاِة، حديث رقم (أخرجه مس 44) )ال يؤدي منها حقها( قد جاء الحديث على  .997،2/694لم في صحيحه،في كتاب الزكاة،بَاُب إِْثِم َمانِِع الزَّ

وفق التنزيل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا اآلية فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب ألن 

قرب مرجع للضمير أكثر تداوال في المعامالت من الذهب ولذا اكتفى بها )صفحت له صفائح( الصفائح جمع صفيحة الفضة مع كونها أ

 وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال األلواح )من نار( يعني كأنها نار ال أنها نار.
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 (45)على وجوبها، واتَّفق الصحابةُ على قتال مانعيها" قال ابن قُدامة: "وأجمع المسلمون في جميع األعصار من اإلجماع: رابعاً: 

أن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب  من المعقول: خامساً:

 (46) وشرعا.تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها، وكل ذلك الزم عقال 

 ؟الزكاة متى فرضت سادساً:

 .اختُلف في وقت فرضيَّتها، هل كان قبَل الهجرة أم بعدها؟ واألكثرون على أنها بعد الهجرة

: إن ذلك كان في السنَة الثانية من الهجرة قال (47) وعليه أكثر العلماء. وقال ابن خزيمة: إنها فرضت قبل الهجرة. قال النَّوويُّ

كوية، -وهو أصحُّ األقوال  -: "وقال بعضهم الشيخ ابُن ُعثيمين : إنَّ فرضها في مكة، وأما تقديُر أنصابها، وتقدير األموال الزَّ

  (49)وتِبيان أهلها؛ فهذا في المدينة"

 .حكمة مشروعية الزكاة سابعاً:

 في األجر، وشكراً للرب. شرع هللا عز وجل الزكاة عبودية للرب، وطهرة للنفس، وطهرة للمال، وإحساناً إلى الخلق، وزيادة

الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب، بل الهدف األول أن يعلو باإلنسان عن المال،  ليس- 1

 ليكون سيداً له ال عبداً له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي واآلخذ وتطهرهما.

مية المال لكن آثارها زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، وزيادة اإليمان في وإن كانت في ظاهرها نقص من ك الزكاة- 2 

قلب صاحبها، وزيادة في ُخلقه الكريم، فهي بذل وعطاء، وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه، وهو إرضاء ربه 

 سبحانه، والفوز بجنته.

ولهذا ال يجوز استثمار أموال الزكاة، بل يجب صرفها فوراً  الفقراء، وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين. مواساة- 3

 للمستحقين.

 المصالح العامة، التي تتوقف عليها حياة األمة وسعادتها. إقامة- 4

األموال في طائفة محدودة، أو تكون دولة التحديد من تضخم األموال عند األغنياء، وبأيدي التجار والمحترفين كيال تحصر -5

 بين األغنياء.

 تكفر الخطايا، وهي سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار. الزكاة- 6

                                                           
دين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ( المغني البن قدامة، تأليف: أبو محمد موفق ال 45)

 ، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة.437، 2الشهير بابن قدامة المقدسي،

النَّبويَّة وتخريجها(، تأليف: الفِْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ )الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث  ( 46)

َحْيلِّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشق  ابعة 1994/ 3لشَّريعة،كلّيَّة ا -أ. د. َوْهبَة بن مصطفى الزُّ ، الطبعة: الرَّ

لة، الناشر: دار الفكر   دمشق. –سوريَّة  -المنقَّحة المعدَّ

م، الناشر: مكتبة وهبة،ونيل 2441-هـ1422، الطبعة: الخامسة 1/146( تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع بن خليل القطان، 47)

 .2414 – 9 - 15، تاريخ النشر: 34/25هيب عبد الجبار،، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد،تأليف: ص4/139األوطار،

َكاِة فَاِعلُوَن  ژ: -تعالى  -(، تفسير قوله 3/239(، وانظر ابن كثير )6/15( الشرح الممتع ) 49)  .[4]المؤمنون:  ژَوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ
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يها، وتقي المال من اآلفات، وتثمره، وتنميه وتزيده، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع  والزكاة- 7  تزيد في حسنات مؤدِّ

 والنهب، والسطو.الجرائم المالية كالسرقات، 

قال اإلمام أبو عبد هللا  (49) ومعنوية.تطهر المال من األوساخ، وتقيه من اآلفات، وتثمره وتنميه وتزيده زيادة حسية  الزكاة- 9

المازري في كتاب "المعلم على صحيح مسلم": "قد أفهم الشرُع أن الزكاة شرعت للمواساة في مال له بال، ولهذا حد النصاب 

   .(54)ير فيما دونه محماًل، وتلك هي األموال المعرضة للنماء"وكأنه لم 

 .في الشريعة الزكاة إخراج حكم ثامناً:

العلماء على أنها فرض  وأجمع والصالةن اإلسالم بعد الشهادتين الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي أهم أركا

َكاةَ  َوأَقِيُموا)لقوله تبارك وتعالى:  (51) خالفوركن وأن من أنكرها كافر بال  اَلةَ َوآتُوا الزَّ  َوَويْلٌ ) [ وقوله43]البقرة:  (الصَّ

َكاةَ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِرونَ  فرض عين على كل من توفرت فيه شروط  [ والزكاة7]فصلت:  (لِْلُمْشِرِكيَن الَِّذيَن اَل يُْؤتُوَن الزَّ

وجوبها. وال تصح الزكاة من كافر وال تقبل؛ ألنها عبادة، فال تقبل إال من مسلم. وال تجب على مملوك؛ ألنه وماله ملك لسيده. 

 ( 52). معينوال تجب في األموال العامة كاألوقاف، وما ليس له مالك 

 ؟الزكاة على من تجب تاسعاً:

على أن الزكاة تجب على كل مسلم بالغ مالٍك للنصاب ملكاً تاماً، وأما الكفار فقد أجمع الفقهاء على أن ال زكاة على أجمع الفقهاء 

 (53) الزكاةأما إذا أسلم فقد تفضل هللا عليه بإسقاط ما سلف عنه من  الكافر لمانع الكفر،

 .وقت تحقق الزكاة :عاشراً 

عليه أن  د انقضائه، فمن أدى ذلك بعد وجوبهايشترط في زكاته الحول، فال يجب إال عنذهب العلماء كافة إلى أن الزكاة فيما 

 (54) عنهذلك يجزئ 

                                                           
هـ، 1425، الطبعة: األولى، 1/59ن علي السدالن،( رسالة في الفقه الميسر،تأليف: أ. د صالح بن غانم بن عبد هللا بن سليمان ب 49)

المملكة العربية السعودية، مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن  -الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

ية السعودية، موسوعة الفقه اإلسالمي، والسنة،تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري، الناشر: دار أصداء المجتمع، المملكة العرب

الفقه  م،: الناشر: بيت األفكار الدولية. موسوعة 2449 -هـ  1434، الطبعة: األولى، 3/9محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري،

 بيت األفكار الدولية.م، الناشر:  2449 -هـ  1434، الطبعة: األولى، 3/14اإلسالمي،تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري،

الطبعة:  ،2/979( جمهرة مقاالت ورسائل الشيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، جمعها وقرأها ووثقها: محمد الطاهر الميساوي، 54)

المواساة إنما م، الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن. وقد أفهم الشرُع أنها شرعت للمواساة، وأن  2415 -هـ  1436األولى، 

، 2المعلم، ج تكون فيما له باٌل من األموال. فلهذا حدَّ النُُّصَب كأنه لم ير فيما دونها محماًل لذلك، ثم وضعها في األموال النامية". المازري: 

 .5ص 

 ، دار إحياء التراث اإلسالمي قطر.1/491(موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي للشيخ سعدي أبو حبيب  51)

م، الناشر: بيت  2449 -هـ  1434، الطبعة: األولى، 3/14الفقه اإلسالمي،تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري، موسوعة (52 )

 األفكار الدولية.

 .1/493،494( موسوعة اإلجماع،  53)

 م.2444ه/1425يع، الطبعة األولى، ، دار المسلم للنشر والتوز44( اإلجماع، تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص  54)
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تهم اآلية الكريمة، وهي قوله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تصرف لألصناف الثمانية التي ذكر فيمن تصرف له الزكاة؟ 

قاِب َواْلغا) َدقاُت لِْلفُقَراِء َواْلَمساِكيِن َواْلعاِملِيَن َعلَْيها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الرِّ بِيِل إِنََّما الصَّ ِ َواْبِن السَّ ِرِميَن َوفِي َسبِيِل هللاَّ

ُ َعلِيٌم  ِ َوهللاَّ  [64]التوبة:  (َحِكيٌم.فَِريَضةً ِمَن هللاَّ

 وهي: ي عدة مسائل،إال أنهم اختلفوا ف

 : المبحث الثاني

 اإلسالمية، أو لكسب قلوبهم باإلحسان، أو لتخفيف مصلحة بالد غيرالمن الفقراء لدفع شرهم في  بذل الزكاة ألهل الكفر حكم

 :مطلبينوتحته  .تلك الدياردينية أو اجتماعية في 

  هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ :المطلب األول

 المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون، وهم جميعا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم.قال ابن قدامة: 

 ثم ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضرب:

 مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم سادة- 1

 ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم.

 لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. قوم- 2

 يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار، ويحموا من يليهم من المسلمين. صنف- 3

 يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا الزكاة ممن ال يعطيها. صنف- 4

 ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين:

 .مثل صفوان بن أمية يرجى إسالمه فيعطى لتميل نفسه إلى اإلسالم من- 1

 (55) الطفيلعامر بن  مثل معهره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره يخشى ش من- 2

وإنه ألبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه ألحب لقد أعطاني رسول هللا »وعن الزهري، قال: قال صفوان بن أمية: 

قال الجصاص :المؤلفة قلوبهم من الكفار لدفع معرتهم، وكف أذيتهم عن المسلمين، واالستعانة بهم على غيرهم  (56)«الناس إلي

من المشركين، والثانية: الستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في اإلسالم، ولئال يمنعوا من أسلم من قومهم من 

إِنِّي »قال قال: رسول هللا البخاري في صحيحه من حديث سعد  وما رواه (57)الثبات على اإلسالم، ونحو ذلك من األمور،

                                                           
، 122، واألحكام السلطانية ص 314/  2، والروضة 199، 196/  3على شرح المنهاج  ، والقليوبي429 - 427/  6المغني  (55 )

، 2/271. و زاد المسير في علم التفسير، تأليف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، 495/  1والدسوقي 

 بيروت. –اب العربي هـ،الناشر: دار الكت 1422 -تحقيق: عبد الرزاق المهدي،الطبعة: األولى 

( تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن،تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،  56)

م،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر  2441 -هـ  1422،تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،الطبعة: األولى، 11/524

 التوزيع واإلعالن.و

،تحقيق: عبد السالم محمد علي شاهين،الطبعة: 3/159( أحكام القرآن، تأليف:أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، 57)

 لبنان. –م،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 1994هـ/1415األولى، 
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ُ فِي النَّارِ   ُجَل، َوَغْيُرهُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْنهُ، َخْشيَةَ أَْن يَُكبَّهُ هللاَّ أني أتألف قلب الرجل باإلعطاِء؛ لضعف "والمعنى:  (59)«أَلُْعِطي الرَّ

"أعطي أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وأيضا ثبت أنه  (59)بخالف من قَوَي إيمانه.ا لم يعط، إيمانه مخافة كفره، إذ

 (64)وعيينة بن حصن، واألقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من اإلبل".

بقي سهم المؤلفة قلوبهم أم نسخ بقوة اإلسالم وانتشاره؟؟ فكل ما تقدم من البيان تدل  هل تفصيل في المسألة: ثم يأتي بعد ذلك

وعيينة بن  ،في بداية األمر تألف قوماً على اإلسالم، كاألقرع بن حابس وصفوان بن أميةداللة قاطعة على أن الرسول 

كما ثبت أنه جاءه األقرع بن حابس  هذا السهم،أوقف فلما قوي المسلمون في عهد عمر  فأعطى كالًّ مائة من اإلبل، حصن،

ِ إنَّ َرُسوَل  وقال لهما: وعيينة بن حصن فمنعهما العطاء، َ قَْد أََعزَّ اإِلْسالَم فَاْذهَبْا  َكاَن يَتَأَلَّْفُكَما --هللاَّ َواإِلْسالُم يَْوَمئٍِذ قَلِيٌل، َوإِنَّ هللاَّ

ُ َعلَْيُكَما إِْن   (61) أَْرَعْيتَُما.فَاْجتَِهَدا ُجْهَدُكَما اَل أَْرَعى هللاَّ

َدقاُت  إِنََّما) ك وتعالى:ومما ال خالف فيه أن سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة الثمانية والمنصوص عليه في قوله تبار الصَّ

قاِب َواْلغاِرِميَن َوفِي َسبِيلِ  ُ  لِْلفُقَراِء َواْلَمساِكيِن َواْلعاِملِيَن َعلَْيها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الرِّ ِ َوهللاَّ بِيِل فَِريَضةً ِمَن هللاَّ ِ َواْبِن السَّ هللاَّ

 [64]التوبة:  (َحِكيٌم.َعلِيٌم 

 إلى أقوال: أو عدم بقائه بعد أن أوقفه عمر  الفقهاء في بقاء هذا الصرف من مصارف الزكاةاختلف 

 وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء،وحكم اآلية منسوخ القول األول:عدم جواز إعطاء الكفار تأليفاً بقلوبهم بعد أن منعه عمر 

وقال الحنفية: انعقد اإلجماع على سقوط (62)الحنفية والمشهور من مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل من

                                                           
الم على الحقيقة، وكان على االستسالم أو الخوف من القتل، ( أخرجه البخاري في صحيحه،في كتاب اإليمان،باب إذا لم يكن اإلس 59)

. ] ش )يكبه هللا( يقال أكب الرجل وكبه هللا وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل الالزم بغير همزة فيعدى 1/14، 27حديث رقم 

 من كفره إذا لم يعط[ بالهمزة وهنا عكسه والضمير في يكبه يعود على المعطي أي أتألف قلبه باإلعطاء مخافة

، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى «تحفة الباري»( منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى  59)

المملكة  -م، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض  2445 -هـ  1426، الطبعة: األولى، 179/ 1السنيكي المصري الشافعي،

 العربية السعودية.

 2442 -هـ  1423، الطبعة: األولى )لدار الشروق(، 434/ 4( فتح المنعم شرح صحيح مسلم، األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين، 64)

 م، الناشر: دار الشروق.

 

د ظهور اإلسالم، (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،في كتاب قسم الصدقات،باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عن 61)

 195/ 9(، وابن عساكر فى تاريخ دمشق 1623. وأخرجه الخطيب فى الجامع )13199،7/32واالستغناء عن التألف عليه،حديث رقم 

وابن أبى حاتم فى تفسيره  91/ 1(، والبخارى فى التاريخ الصغير 33594من طريق أبى الحسين ابن الفضل به. وابن أبى شيبة )

 من طريق المحاربى به مطوال ومختصرا. 94/ 3 (، والحاكم14377)

م،  1994 -هـ  1414، الطبعة: الثانية، 299/ 1( تحفة الفقهاء، تأليف:محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي، 62)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو  لبنان.و –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي،و الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفق 395/ 1يحيى السنيكي،
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لما ورد أن األقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر أرضا، فكتب لهما بذلك، فمرا (63)سهمهم من الزكاة  

يعطيكموه ليتألفكم، واآلن قد أعز هللا اإلسالم وأغنى عنكم،  ء كان رسول هللا على عمر، فرأى الكتاب فمزقه، وقال: هذا شي

عمر؟ فقال: هو إن شاء،  فإن ثبتم على اإلسالم، وإال فبيننا وبينكم السيف، فرجعا إلى أبي بكر، فقاال، ما ندري: الخليفة أنت أم

 (64) ذلكووافقه. ولم ينكر أحد من الصحابة 

وهو ما ذهب إليه بعض المالكية بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، وجواز صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك  القول الثاني:

والمذهب على خالف ما حكاه حنبل، ولعل معنى قول أحمد: انقطع قال ابن قدامة:  (65)والحنابلة،وبه قال الطبري وغيره.

ال يعطونهم اليوم شيئا، فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم، فال يجوز  حكمهم. أي ال يحتاج إليهم في الغالب، أو أراد أن األئمة

وهذه اآلية في سورة براءة، وهي من  قُلُوبُُهْم( َواْلُمَؤلَّفَةِ )الدفع إليهم إال مع الحاجة. ولنا، على جواز الدفع إليهم قول هللا تعالى: 

 (67):" الصحيح من المذهب، أن حكم المؤلفة باق، وعليه األصحاب"قال المرداوي (66)-آخر ما نزل من القرآن على رسول هللا 

وقال الخرشي في حاشيته:" ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق الصنف الرابع من األصناف الثمانية: المؤلفة قلوبهم وهم كفار 

 (69)يعطون ليتألفوا على اإلسالم والصحيح أن حكم ذلك باق"

 .األدلة والمناقشات

، استدل أصحاب القول األول باإلجماع والمعقول: فقد أجمع الصحابة على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم القول األول: أصحاب أدلة

بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر أرضا، فكتب لهما بذلك،  لما ورد أن األقرع بن حابس وعيينة فقد ورد في سنن البيهقي:"

يعطيكموه ليتألفكم، واآلن قد أعز هللا اإلسالم وأغنى فمرا على عمر، فرأى الكتاب فمزقه، وقال: هذا شيء كان رسول هللا 

لخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن عنكم، فإن ثبتم على اإلسالم، وإال فبيننا وبينكم السيف، فرجعا إلى أبي بكر، فقاال، ما ندري: ا

                                                                                                                                                                                           
م،  1994 -هـ  1414، الطبعة: األولى، 425/ 1سي ثم الدمشقي الحنبلي،الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقد

 الناشر: دار الكتب العلمية

 .495/  1، والدسوقي 427/  6، والمغني 14/  2( فتح القدير  63)

 ط دائرة المعارف العثمانية( بلفظ مقارب. - 24/  7( األثر: أخرجه البيهقي ) 64)

،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،الناشر: 1/495بير،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،( حاشية الدسوقي على الشرح الك 65)

دار الفكر.ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات،تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن 

م،الناشر: عالم الكتب،وتفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي 1993 -هـ 1414،لطبعة: األولى، 456/ا1إدريس البهوتى الحنبلى،

 .11/523القرآن، 

 .475/ 6( المغني البن قدامة، 66)

: الدكتور عبد هللا ( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،تأليف: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الَمْرداوي،تحقيق 67)

م،الناشر: هجر للطباعة والنشر  1995 -هـ  1415،الطبعة: األولى، 7/232الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، -بن عبد المحسن التركي 

 جمهورية مصر العربية. -والتوزيع واإلعالن، القاهرة 

،الطبعة: بدون طبعة وبدون 2/217و عبد هللا،( شرح مختصر خليل للخرشي،تأليف: محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أب 69)

 بيروت. –تاريخ،الناشر: دار الفكر للطباعة 
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، وبلغ لم ينكر أبوبكر قول وفعل عمر  الداللة في هذا الحديث الشريفوجه  (69)شاء، ووافقه. ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك 

 (74)ذلك الصحابة فلم ينكروا عليه، فيكون إجماعا منهم على ذلك.

 من المعقول:

إنما كان يعطيهم ليتألفهم على اإلسالم ولهذا سماهم هللا المؤلفة قلوبهم واإلسالم يومئذ في ضعف  - -ثبت باتفاق األمة أن النبي 

وأهله في قلة وأولئك كثير ذو قوة وعدد واليوم بحمد هللا عز اإلسالم وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ بنيانه وصار أهل 

وقال الشافعية: ال يعطى من هذا السهم لكافر  )71(اب ذلك المعنى.الشرك أذالء، والحكم متى ثبت معقوال بمعنى خاص ينتهي بذه

 بل تعطى لمن أسلم فعال،(72)وترد على فقرائهم  أغنياهمأصال، ألن الزكاة ال تعطى لكافر، للحديث: تؤخذ من 

 .القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة أصحاب أدلة

 القرآن الكريم. أوالً:من

قاِب َواْلغاِرِميَن وَ  إِنََّما) قوله تبارك وتعالى: َدقاُت لِْلفُقَراِء َواْلَمساِكيِن َواْلعاِملِيَن َعلَْيها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الرِّ فِي َسبِيِل الصَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ َوهللاَّ بِيِل فَِريَضةً ِمَن هللاَّ ِ َواْبِن السَّ لكريمة أن هللا تبارك وتعالى ذكر [ وجه الداللة في هذه اآلية ا64التوبة: ] (.هللاَّ

 يتألفهم: قوم كان رسول هللا لجوزي رحمه هللا"والمؤلفة قلوبهمسهم المؤلفة قلوبهم ضمن من تصرف لهم الزكاة، قال ابن ا

على اإلسالم بما يعطيهم، وكانوا ذوي شرف، وهم صنفان: مسلمون، وكافرون... وأما المشركون، فصنفان، صنف يقصدون 

تألفهم بالعطية ليؤمنوا، كصفوان  المسلمين باألذى، فتألفهم دفعا ألذاهم، مثل عامر بن الطفيل وصنف كان لهم ميل إلى اإلسالم،

 (73)بن أمية."

، َوهَُو بََعَث َعلِيٌّ  قال:ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري  السنة النبوية الشريفة: منها ثانياً:من

، َوُعيَْينَةُ ْبُن بَْدٍر فَقََسَمهَا َرُسوُل هللاِ بِاْليََمِن بَِذهَبٍَة فِي تُْربَتِهَا، إِلَى َرُسوِل هللاِ  بَْيَن أَْربََعِة نَفٍَر: اأْلَْقَرُع ْبُن َحابٍِس اْلَحْنظَلِيُّ

، ثُمَّ أَحَ  قَُرْيٌش، فَقَالُوا: ُد بَنِي نَْبهَاَن، قَاَل: فََغِضبَْت اْلفََزاِريُّ َوَعْلقََمةُ ْبُن ُعاَلثَةَ اْلَعاِمِريُّ ثُمَّ أََحُد بَنِي ِكاَلٍب، َوَزْيُد اْلَخْيِر الطَّائِيُّ

وجه الداللة في هذا الحديث الشريف جواز ( 74)«إِنِّي إِنََّما فََعْلُت َذلَِك أِلَتَأَلَّفَهُمْ : »أَتُْعِطي َصنَاِديَد نَْجٍد َوتََدُعنَا؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ 

 إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم.

                                                           
 ط دائرة المعارف العثمانية( بلفظ مقارب. - 24/  7( األثر: أخرجه البيهقي ) 69)

 -هـ 1446بعة: الثانية، ، الط2/45( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، 74)

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.1996

 -هـ 1446،الطبعة: الثانية، 2/45بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  (71)

 م،الناشر: دار الكتب العلمية.1996

 .1395كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة،حديث رقم  ( أخرجه البخاري في صحيحه،في 72)

 .2/271( زاد المسير في علم التفسير، 73)

)بذهبة( هكذا هو في جميع  . ] ش1464،2/741( أخرجه مسلم في صحيحه،فيكتاب الزكاة،باب ذكر الخوارج وصفاتهم،حديث رقم  74)

نسخ بالدنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى )في تربتها( صفة لذهبة يعني أنهاغير مسبوكة لم تخلص 
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 المناقشة:

 يلي: فقد نوقشت أدلة أصحاب القول األول بما

 (75) قلوبهم،لم يقل بسقوط سهم المؤلفة إن عمر  أوالً:

 إذا كان المسلمون زمن عمر بن الخطاب والخالفة الراشدة وما بعدها بحيث ال يحتاجون إلى قوة أو عدد المؤلفة قلوبهم، ثانياً:

  (76)وهم بحاجة لدفع أي أذى عنهم. اليوم قد ضعفت شوكتهم، والمسلمون في بالد األقليات فال يسلم هذا في كل وقت،

 ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

 والناسخ أحد ثالثة: بإعطاء المؤلفة، قد نسخ، أن الحكم المذكور في اآلية الكريمة

بُِّكْم فََمن  َوقُلِ )وأتاه عيينة بن حصن:   القرآن الكريم: فقد روى الطبري في تفسيره، قال عمر بن الخطاب -1 اْلَحقُّ ِمن رَّ

 (77)أي ليس اليوم مؤلفة " [29]الكهف:  فَْليَْكفُْر(َشآَء فَْليُْؤِمن َوَمن َشآَء 

وترد على فقرائهم" وضمير فقرائهم  "تؤخذ من أغنيائهم عن الزكاة:-وفيهومن السنة، ما جاء في حديث معاذ بن جبل -2

للمسلمين، فال تدفع إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيا وتدفع إلى من كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر ال لكونه من المؤلفة 

 (79) لخصوص.فالنسخ للعموم أو 

 (79) قلوبهماجماع الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة -3

 الواردة على القول الثاني بما يلي:ولكن قد تم رد المناقشات 

فإن لم يوجد  فإن الزكاة تعطى لمن يوجد من األصناف الثمانية، أن عمر بن الخطاب لم يعطّل نصاًّ، ولم ينسخ شرعاً، أوالً:

 (94)إن ذلك تعطيل لكتاب أو نسخ له" ولم يجز أن يقال: صنف سقط سهمه،

حديث معاذ عام، يقرر أن األصل صرف الزكاة إلى فقراء المسلمين، وقد بينت اآلية الكريمة استثناء من ذلك، وهو  ثانياً:

 (91) لديننا.إعطاء الكفار رجاء إسالمهم ونفعهم 

                                                                                                                                                                                           
ين كان يقال له في من ترابها )وزيد الخير( كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية التي بعدها زيد الخيل وكالهما صحيح يقال بالوجه

 في اإلسالم زيد الخير )صناديد نجد( أي ساداتها واحدها صنديد الجاهلية زيد الخيل فسماه رسول هللا 

 .497/ 2( المغني البن قدامة، 75)

 .2/944( فقه النوازل لألقليات المسلمة، 76)

 .522/ 11( تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 77)

، الطبعة: 342/ 2رد المحتار على الدر المختار،تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ( 79)

 بيروت.-م، الناشر: دار الفكر1992 -هـ 1412الثانية، 

 .2/45( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 79)

 .2/641في ضوء القرآن والسنة، ( فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفتها  94)

 .2/946( فقه النوازل لألقليات المسلمة، 91)
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وقال أبو عبيد:" ، (92) قلوبهم.أن دعوى اإلجماع غير صحيحة وال مسلمة، قال الزهري:" ال أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة  ثالثاً: 

ال ينسخ وال ينسخ  قدامة "اإلجماعوقال بن   (93) سنة.وهذا هو القول عندي؛ ألن اآلية محكمة، ال نعلم لها ناسخا من كتاب وال 

 (94)به"

، حتى أنه يرد ما ينسخه، وإذا وقع بعد وفاته فال يمكن أن يأتي بعده "وال ينسخ إجماع"؛ ألنه ال يكون إال في حياة النبي 

ناسخ"وال ينسخ" حكم "به" أي باإلجماع؛ ألنه إذا وجد إجماع على خالف نص فيكون قد تضمن ناسخا ال أنه هو الناسخ. وألن 

اإلجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي، ال معارض له وال مزيل عن داللته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا، أن ذلك إما غير 

 (95) للحكم،سخ بناسخ؛ ألن إجماعهم حق. فاإلجماع دليل على النسخ، ال رافع صحيح، إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو ن

ألن النسخ ال يكون إال بنص،وال نص بعد وفاة الرسول  ،ويضاف لذلك أيضا أن النسخ ال يكون إال في حياة الرسول 

.(96)وانتهاء نزول الوحي عليه السالم 

                                                           
 .2/271( زاد المسير في علم التفسير، 92)

 -،تحقيق: خليل محمد هراس،الناشر: دار الفكر. 1/721( كتاب األموال،تأليف: أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي، 93)

 بيروت.

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن  ( 94)

م،الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 2442-هـ1423،الطبعة: الطبعة الثانية 1/265قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،

جماع ال ينسخ وال ينسخ به، هو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق الذي ينبغي عدم التعويل على غيره، وقد نقل اآلمدي والتوزيع. أن اإل

عن بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان من الحنفية أنهم أجازوا النسخ باإلجماع، كما نقل عن بعض العلماء القول بنسخ الحكم الثابت 

". خالصة االستدالل على أن اإلجماع ال ينسخ: أن النسخ ال يكون إال في عهد النبوة، واإلجماع ال 161-164/ 3باإلجماع. انظر اإلحكام "

سخ يكون إال بعد عهد النبوة، فيلزم من ذلك: أن حكم اإلجماع ال ينسخ، ألن النسخ ال يكون إال بنص. وأما االستدالل على أن اإلجماع ال ين

ا، فاإلجماع الناسخ ال بد له من  به: فألن اإلجماع لو كان ناسًخا، لكان ا، أو إجماًعا، أو قياًسا، فإن كان نّصً دليل الحكم المنسوخ إما نّصً

مستند، وإال كان خطأ، وذلك المستند هو الناسخ، ال نفس اإلجماع. وإن كان دليل الحكم المنسوخ إجماًعا، فلو نسخ باإلجماع، لزم تعارض 

وإن كان دليل الحكم المنسوخ قياًسا، فهو إما غير صحيح، فال عبرة به، فال نسخ، وإن كان صحيًحا، اإلجماعين، فأحدهما باطل، فال نسخ. 

" وشرح 161/ 3فاإلجماع الناسخ، إن استند إلى نص، فالنص هو = = الناسخ، واإلجماع دل عليه كما سبق. انظر: اإلحكام لآلمدي "

 ".332-331/ 2مختصر الروضة "

، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، المحقق: ( شرح الكوكب المنير 95)

، 224مـ، الناشر: مكتبة العبيكان، يراجع وينظر أيضا: "المسودة ص 1997 -هـ 1419محمد الزحيلي ونزيه حماد، الطبعة: الطبعة الثانية 

، 2/196، نهاية السول 92، مختصر الطوفي ص33، اللمع ص1/433، المعتمد 3/532ق 1ج، المحصول 314شرح تنقيح الفصول ص

، اإلحكام 193، إرشاد الفحول ص3/134، اآليات البينات 2/76، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/195شرح البدخشي 

، فواتح 1/126، المستصفى 3/161كام لآلمدي ، اإلح97، روضة الناظر ص2/199، العضد على ابن الحاجب 4/499البن حزم 

، أصول السرخسي 2/133، فتح الغفار 2/34، التلويح على التوضيح 1/123، الفقيه والمتفقه 3/175، كشف األسرار 2/92الرحموت 

2/66." 

 .2/641( فقه الزكاة،دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، 96)
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 الترجيح:

 -يلي: والذي يترجح عند الباحث وهللا أعلم بقاء سهم المؤلفة قلوبهم سواء كانوا من المسلمين أم من الكفار وذلك لما 

وضعف القول بالنسخ، قال أبوبكر بن العربي  قوة أدلة أصحاب القول األول المجوزين ذلك وسالمتها من المعارضة الراجحة-1

؛ فإن - -والذي عندي: أنه إن قوي اإلسالم زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول هللا  المالكي:"

ْساَلُم َغِريبًا َوَسيَُعوُد َغِريبًا َكَما بََدأَ  »الصحيح قد روي فيه:   (99،)(97)«.بََدأَ اإْلِ

 بين الصدقات وأموال الزكاةحيث أوضحت عندما سئلت عن التفريق  فتوى دار اإلفتاء المصرية:

 ألن بينهما فرقاً من جهات عدة. يلزم التفريق بين الصدقات وبين أموال الزكاة،"-1

 فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم، وهذا مأخوذ من نص الحديث: مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة،-2

،كما أنه خاص الذي أخرجه الشيخان عن  ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي  "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"

َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلمَساِكيِن ) بمصارف ثمانية مخصوصة نصت عليها سورة التوبة في اآلية الستين، وهي قوله تعالى: إِنََّما الصَّ

بِيلِ  َواْلَعاِملِيَن َعلَْيَها ، َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم ، ِ ، َواْبِن السَّ قَاِب ، َواْلَغاِرِميَن ، َوفِي َسبِيِل هللاَّ وهذا معناه أن  [64]التوبة:   (َوفِي الرِّ

 (99)فهي لهذا المعنى أعم من الزكاة" الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم،

"تدارس المجلس هذا الموضوع،  دورته الثالثة: فتاء فيلإل وجاء في قرار المجلس األوروبي :قرار المجلس األوربي لإلفتاء

  أو من وجد منهم، وانتهى إلى مشروعية تحصيل هذه المؤسسات للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارفها الثمانية،

                                                           
 2443 -هـ  1424،الطبعة: الثالثة، 2/534اضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي،( أحكام القرآن، الق 97)

 لبنان. –م،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

ءوط: ، وقال الشيخ شعيب األرنا245/ 7، 7293( (أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، باب الميم، من اسمه: محمد،حديث رقم  99)

على إسناده جيد.أي: بدأ في آحاد من الناس وقلة ، ينكرهم الناس وال يخالطونهم ،  )الغرباء( أي: المسلمين الذين في أوله وآخره ، لصبرهم 

( وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم: ليس هذا على إطالقه ، بل هو مبني على قاعدتين: أن 427/ ص  6)ج  -األذى. تحفة األحوذي 

: " بدأ اإلسالم غريبا وسيعود - -عمال تشرف بثمراتها، والثانية: أن الغريب في آخر اإلسالم كالغريب في أوله ، وبالعكس، لقوله األ

لخالد  - -غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء "، يريد المنفردين عن أهل زمانهم ، إذا تقرر ذلك فنقول: اإلنفاق في أول اإلسالم أفضل ، لقوله 

: " لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ، ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه "، أي: مد الحنطة ، ألن تلك النفقة أثمرت في فتح اإلسالم - -بن الوليد 

لة وإعالء كلمة هللا ما ال يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس ، ال يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين ، لقلة عدد المتقدمين وق

: " أفضل الجهاد كلمة - -أنصارهم ، فكان جهادهم أفضل. وألن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها، ولذلك قال 

حق عند سلطان جائر " ، فجعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته. وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر اإلسالم ، فإن 

: " يكون القابض على دينه - -لى المتأخرين لعدم المعين ، وكثرة المنكر فيهم ، كالمنكر على السلطان الجائر ، ولذلك قال ذلك شاق ع

ن ، كالقابض على الجمر"، أي: ال يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة ، فكذلك المتأخر في حفظ دينه، وأما المتقدمون فليسوا كذلك ، لكثرة المعي

 (.379/ ص  7". تحفة األحوذي )ج  وعدم المنكر.

 .22/3/2449( دار اإلفتاء المصرية،نشر بتاريخ  99)
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ُروا إَِذا َخَرَج » ولو كانوا ثالثة، كما جاء في الحديث النبوي: مأمورون بتنطيم حياتهم، ال سيما أن المسلمين  ثاََلثَةٌ فِي َسفٍَر فَْليَُؤمِّ

 إلسالم، ال يتوقف على وجود الخليفة،كما أنه إحياء لركن من أركان ا وأن ذلك من التعاون على البر والتقوى،( 94) «أََحَدهُمْ 

َ َما اْستَطَْعتُمْ  ) لقوله تعالي: بها  يؤتون الزكاة التي وصف هللاوقد كان المسلمون في العهد المكي [ 16]التغابن:  (  فَاتَّقُوا هللاَّ

بها الزكاة المطلقة قبل تحديد  ونعني وذلك قبل قيام دولة المدينة، المؤمنين والمحسنين في كتابه الكريم في السور المكية،

 (91)األنصبة والمقادير"

، وإذا ثبت وتحقق للمؤلفة قلوبهمفية جلية على جواز دفع الزكاة ما تقدم من األدلة والبراهين تدل داللة قاطعة كافية شا وكل

وكل  :في هذا الصدد وجاز ذلك من أموال الزكاة المفروضة فمن باب أولى أن تكون جائزة في الصدقة المندوبة قال بن قدامة

 (92)من حرم صدقة الفرض من األغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم أخذها،

وهُ  ) وله تبارك وتعالى:مصداقاً لق يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ ْم َوتُْقِسطُوا اَل يَْنَهاُكُم هللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ]اإلنسان:  (الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَتِيماً َوأَِسيراً َويُْطِعُموَن  ) وقوله جل شأنه: [9]الممتحنة:  ( إِلَْيِهْم إِنَّ هللاَّ

9] 

 .حكم إعطاء الزكاة للجمعيات والمراكز اإلسالمية :المطلب الثاني

من التوكيل في إيصال الزكاة إلى فعملهم نوع  المحتاجين، ةمساعد والجمعيات الخيريةمن المعروف لدي الجميع عمل المراكز 

 هداف التالية:األفال بد أن تشمل  لذا مستحقيها،

 مفاهيمها بشتى الوسائل المتاحة. وتبليغ نشر الدعوة اإلسالمية،-1

 ه من خالل القنوات المختلفة.وتوجيهه وتنوير اإلسهام في تربية النشأ اإلسالمي،-2

 به االلتزام ، وتجديد الدعوة لتعميقالتذكير باإلسالم وتعاليمه بين المسلمين الغافلين-3

 دعم الجهاد اإلسالمي في أي مكان ما أمكن سواء بالكلمة أو بالمال.-4

للمحتاجين والمستضعفين من المسلمين ورعايتهم في تلك الديار والتخفيف من الكوارث واألزمات  تقديم المعونات المختلفة-5

 عنهم.

                                                           
. قال محققه: رجاله ثقات، 249/ 4، 2649(أخرجه أبو داود في سننه، في أول كتاب الجهاد، باب في الرجِل يُسافر وحَده،حديث رقم  94)

، ورجح المرسل 94/ 1ة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في "العلل" وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح المرسل أبو حاتم وأبو زرع

. وقال أبو زرعة: وروى أصحاب ابن عجالن هذا الحديث، عن أبي سلمة مرسالً. = وأخرجه أبو 326/ 9كذلك الدارقطني في "العلل" 

( و 9493الطبراني في "األوسط" )(، و4624(، والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" )7539(، وأبو عوانة )1359( و )1454يعلى )

( من طريق حاتم بن إسماعيل، بهذا 2676، والبغوي في "شرح السنة" )7/ 24، وابن عبد البر في "التمهيد" 257/ 5(، والبيهقي 9494)

: 2496طابي اإلسناد. وتحرف قوله: " فليؤمروا" عند أبي يعلى في الموضعين إلى: "فليؤمهم". ]قال األلباني[: حسن صحيح وقال الخ

رجال = = "إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً، وال يتفرق بهم الرأي، وال يقع بينهم خالف، فَيْعنَتُوا، وفيه دليل على أن الرجلين إذا حّكماً 

 بينهما في قضية فقضى بالحق، فقد نفذ حكمه". وفيه النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث.

 ، دار التوزيع والنشر القاهرة.25وفتاوى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث،المجموعتان األولى والثانية،ص: (قرارات 91)

 2/492( المغني البن قدامة، 92)
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ينفق عليها المراكز اإلسالمية منها ما يدخل من المعلوم أن ما  الوقوف في وجه خصوم اإلسالم والرد على دعواتهم الباطلة.-6 

، وقد ذكر تحت سهم )الفقراء والمساكين(، ومنها ما يدخل تحت سهم )المؤلفة قلوبهم(، ومنها ما يدخل تحت سهم )في سبيل هللا(

َدقَاُت ) ( الواردة في اآلية الكريمة في قوله تبارك وتعالى:العلماء في معنى )سبيل هللا لِْلفُقََراِء َواْلمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن إِنََّما الصَّ

بِيلِ  ِ ، َواْبِن السَّ قَاِب ، َواْلَغاِرِميَن ، َوفِي َسبِيِل هللاَّ   [64]التوبة:   (َعلَْيَها ، َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم ، َوفِي الرِّ

 وهذا الصنف ثالثة أضرب. )سبيل هللا(

ى، والذين ليس لهم نصيب في الديوان، بل هم متطوعون للجهاد. وهذا الضرب متفق الغزاة في سبيل هللا تعال الضرب األول:

عليه عند الفقهاء من حيث الجملة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون به للغزو من مركب وسالح ونفقة وسائر ما 

 يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت.

الغازي أن يكون فقيرا، بل يجوز إعطاء الغني لذلك، ألنه ال يأخذ لمصلحة نفسه، بل لحاجة وال يشترط عند الجمهور في 

 فلم يشترط فيه الفقر. عامة المسلمين

وقال الحنفية: إن كان الغازي غنيا، وهو من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب كما تقدم في صنف الفقراء فال يعطى من 

يقعده عن الجهاد. وعند محمد الغازي منقطع الحاج ال منقطع الغزاة. وصرح  ان كاسبا؛ ألن الكسبالزكاة، وإال فيعطى، وإن ك

المالكية بأنه يشترط في الغازي أن يكون ممن يجب عليه الجهاد، لكونه مسلما ذكرا بالغا قادرا، وأنه يشترط أن يكون من غير 

ال يعطون من الزكاة، وفي أحد قولين عند الشافعية: إن امتنع آل البيت. وأما جنود الجيش الذين لهم نصيب في الديوان ف

  (93) الزكاةإعطاؤهم من بيت المال لضعفه، يجوز إعطاؤهم من 

 الضرب الثاني: مصالح الحرب

وهذا الضرب ذكره المالكية، فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد األخرى غير إعطاء الغزاة،  

نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو، ونحو بناء المراكب الحربية، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو، مسلما كان 

 أو كافرا.

ى من الزكاة السالح وآالت الحرب وتجعل وقفا يستعملها الغزاة ثم يردونها، ولم يجزه الحنابلة. وأجاز بعض الشافعية أن يشتر

قصروا سهم سبيل هللا على الغزاة، أو الغزاة والحجاج، أنه ال يجوز الصرف منه في هذا  إذ-وظاهر صنيع سائر الفقهاء 

، أو كما قال أحمد: ألنه لم يؤت الزكاة ألحد، وهو مأمور الضرب، ووجهه أنه ال تمليك فيه، أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة

 ( 94)بإيتائها

 الضرب الثالث: الحجاج:

ذهب جمهور العلماء )الحنفية والمالكية والشافعية والثوري وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن أحمد، وقال ابن قدامة: إنه  

ن سبيل هللا في آية مصارف الزكاة مطلق، وهو عند اإلطالق الصحيح( إلى أنه ال يجوز الصرف في الحج من الزكاة؛ أل

 ينصرف إلى الجهاد في سبيل هللا تعالى، ألن األكثر مما ورد من ذكره في كتاب هللا تعالى قصد به الجهاد، فتحمل اآلية عليه.

 ناقته في سبيل هللا،وذهب أحمد في رواية، إلى أن الحج في سبيل هللا فيصرف فيه من الزكاة، لما روي أن رجال جعل 

                                                           
 .213، 212/  6، والمجموع 497/  1، والشرح الكبير مع الدسوقي 17/  2، وفتح القدير 61/  2، وابن عابدين 436/  6( المغني  93)

 437، 436/  6، والمغني 213، 212/  6، والمجموع 497/  1الدسوقي والشرح الكبير  ( 94)
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فعلى هذا القول ال يعطى من الزكاة من (95): فهال خرجت عليه فإن الحج من سبيل هللا فأرادت امرأته أن تحج، فقال لها النبي   

إال أن مريد كان له مال يحج به سواها، وال يعطى إال لحج الفريضة خاصة، وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج التطوع. 

الحج يعطى من الزكاة عند الشافعية على أنه ابن سبيل وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف في سبيل هللا هو لمنقطع 

وذهب أحمد في رواية، إلى أن الحج في سبيل هللا فيصرف فيه من الزكاة، لما روي أن رجال جعل ناقته في سبيل  (96) الحجاج

فعلى هذا القول ال يعطى من الزكاة (97): فهال خرجت عليه فإن الحج من سبيل هللا ج، فقال لها النبي هللا، فأرادت امرأته أن تح

 من كان له مال يحج به سواها، وال يعطى إال لحج الفريضة خاصة، وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج التطوع.

وسبيل هللا عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق لتقرب إلى هللا تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع  قال ابن األثير:

 (99)"التطوعات

والمراد "في سبيل هللا" يشمل كل أمر مشروع أريد به مرضاة هللا تعالى، بإعالء كلمته، وإقامة  قال الشيخ محمد رشيد رضا:

 (99) وعبادته.دينه، وحسن منفعة 

قال الشيخ شلتوت: وسبيل هللا يشمل اإلعداد القوي الناضج لدعاة إسالميين يظهرون جمال اإلسالم، ويتعقبون مهاجمة الخصوم 

 (144) الكريملمبادئه، وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن 

 (141) عامةوقد أفتى الشيخ شلتوت بجواز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات ودور التعليم مما ينتفع بها المسلمون  

 العلموكذلك أفتى الشيخ محمد رشيد رضا بجواز إعطاء الزكاة للجمعيات اإلسالمية إذا كانت تنفقها في مصارفها الشرعية على 

أيضاً بذلك الشيخ مخلوف في فتاويه حيث قال بجواز دفع مصاريف المركز إذا كان يقوم بمهمة الدعاة من الزكاة  وأفتى (142)

 (143) وموظفوه.وكذا بناؤه 

                                                           
 - 493/  1تحقيق عزت عبيد دعاس( والحاكم ) - 544/  2( حديث: " فهال خرجت عليه فإن الحج من سبيل هللا ". أخرجه أبو داود ) 95)

 شواهد يتقوى بها. ط دائرة المعارف العثمانية( وضعف الذهبي أحد رواته، ولكن له 494

 .67/  2، وابن عابدين 212/  6، والمجموع 739/  6( المغني  96)

 - 493/  1عزت عبيد دعاس( والحاكم ) تحقيق - 544/  2( حديث: " فهال خرجت عليه فإن الحج من سبيل هللا ". أخرجه أبو داود ) 97)

 ط دائرة المعارف العثمانية( وضعف الذهبي أحد رواته، ولكن له شواهد يتقوى بها. 494

( النهاية في غريب الحديث واألثر، تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  99)

 م.1979 -هـ 1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية  -، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 339 /2الجزري ابن األثير،

م، الناشر: الهيئة المصرية  1994،سنة النشر: 14/434( تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،تأليف: محمد رشيد بن علي رضا، 99)

 العامة للكتاب

 ، من طبعة األزهر الشريف.97،99،تأليف: الشيخ محمود شلتوت، ص (اإلسالم عقيدة وشريعة 144)

 ، دار الشروق الطبعة العاشرة بيروت لبنان.129(الفتاوى، للشيخ شلتوت،ص  141)

 ، الطبعة األولى دار الكتاب الجديد بيروت لبنان.6/2424(الفتاوى، محمد رشيد رضا،  142)

 ، الطبعة الخامسة  دار االعتصام مصر.1/255(فتاوى شرعية، تأليف:حسنين محمد مخلوف،  143)
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العلم قياسا على أهل  وأجاز الحنفية إعطاء الزكاة لطالب( 144) أغنياء.وقد أدخل ابن حجر المدرسين بالمجاهدين وإن كانوا   

 (145) مالكالصفة، وبه قال اإلمام 

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. النتائج والخاتمة وفيها:

هللا ورسوله، وصفيه من خلقه، صلوات  وال حول وال قوة إال باهلل، وأشهد أن محمدا عبد الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،

 بمحض فضله وكرمه، فقد وفقني هللا تعالى، أما بعد: ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،

ه إخواني إلتمام هذا البحث المتواضع، فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية، وما أذكر ب

 من توصيات نافعة لي ولهم جميًعا، ويكون ذلك كاآلتي:-طالبا وأساتذة-أهل العلم

 ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: النتائج: أوالً:

  يت بذلك؛ ألن في إخراجها نَماًء للمال، ويكثر بسببها األجر، وألنها  للنفوس طهرهلألموال وزكاة الفطر  طهرهالزكاة سمِّ

 تطهِّر النفس من رذيلة البخل.

 .الزكاة تكفر الخطايا، وهي سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار 

  يها، وتقي المال من اآلفات، وتثمره، وتنميه وتزيده، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع الزكاة تزيد في حسنات مؤدِّ

 الجرائم المالية كالسرقات، والنهب، والسطو.

 .الزكاة تطهر المال من األوساخ، وتقيه من اآلفات، وتثمره وتنميه وتزيده زيادة حسية ومعنوية 

  كانوا من المسلمين أم من الكفار.أبقاء سهم المؤلفة قلوبهم سواء 

  ودور التعليم مما ينتفع بها المسلمون عامة.جواز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات 

 ثانيًا: أهم التوصيات المقترحة:  

-وأن يخلصوا نياتهم هلل-في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل، توصي الدراسة-1

 .رسوله  وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة عز وجل:

ألن فهم الكتاب والسنة -ولغة أهل الجنة في الجنة--لغة كتاب هللا وسنة رسوله باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية، توصيو-2

 وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.   وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة، واجب،

البحث العلمي في مجال فقه الخالف، وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في مثل هذه  تنشيط 3

 القضايا.

من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك لتحقيق  . االهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية،4

 ل مع النصوص، وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.إبراز ضوابط الفهم والتعام

                                                           
 .2/634،سبل السالم،636(األموال،ص  144)

 ، دار الفكر بيروت لبنان.1/196، سراج السالك،لإلمام عثمان بن حسين العجلي المالكي، 2/93( رد المحتار،  145)
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وبعًدا عن القول بغير علم فقد كان  حرًصا على السالمة في الدين،-وتركها ألهلها المختصين من أهل الذكر التريُّث في الفتيا،-5 

فإن كان صوابا فمن  ذا ما توصلت إليه،جواب اإلمام مالك رحمه هللا عن كثير من المسائل )ال أعلم( ورًعا وتأنيًا في الفتوى. وه

وأسأل هللا المغفرة لمن أهدى إلّي  ويشهد هللا أني لم أقصد إال اإلصالح، وإن كان غير ذلك فمني، وحده، سبحانه وتعالى،-هللا

محمد وعلى آله إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا  كما أسأله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، عيوبي،

 بإحسان إلى يوم الدين. وتابعيهموصحبه أجمعين 

وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.    

 

 قائمة المصادر والمراجع البحث:

 م.  2444ه/1425تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى اإلجماع،-1

 -هـ  1424القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي،الطبعة: الثالثة،   تأليف:  أحكام القرآن،-2

 لبنان. –م،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  2443

األولى،  تأليف:أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،تحقيق: عبد السالم محمد علي شاهين،الطبعة: أحكام القرآن،-3

 لبنان. –م،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 1994هـ/1415

 ،تأليف: الشيخ محمود شلتوت، من طبعة األزهر الشريف.اإلسالم عقيدة وشريعة-4

زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى  تأليف:  أسنى المطالب في شرح روض الطالب،-5

 بدون تاريخ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي.السنيكي،الطبعة: بدون طبعة و

 ، تأليف:أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، دار المعرفة بيروت لبنان.لطالب االنتفاعاإلقناع -6

،تأليف: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الَمْرداوي،تحقيق: الدكتور  في معرفة الراجح من الخالف اإلنصاف-7

م،الناشر: هجر للطباعة  1995 -هـ  1415الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،الطبعة: األولى،  -هللا بن عبد المحسن التركي  عبد

 جمهورية مصر العربية. -والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة 

ي الحنفي، الطبعة: الثانية، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان  تأليف:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،-8

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.1996 -هـ 1446

: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي، الطبعة: تأليف، بستان األحبار مختصر نيل األوطار-9

 م، الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض. 1999 -هـ  1419األولى، 

:  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، تأليف ،العروس من جواهر القاموس تاج-11

بيدي،المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية،  الزَّ

 م، الناشر: مكتبة وهبة.2441-هـ1422الطبعة: الخامسة  تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع بن خليل القطان،-11

تأليف: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى:  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،-12

 .بيروت –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 1353
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م،  1994 -هـ  1414بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي، الطبعة: الثانية،  تأليف:محمد تحفة الفقهاء،-13 

 لبنان. –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

م،الناشر: دار هجر للطباعة  2441 -هـ  1422،الطبعة: األولى، تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن-14

 الن.والنشر والتوزيع واإلع

،تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن-15

م،الناشر: دار هجر للطباعة  2441 -هـ  1422الطبري، تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،الطبعة: األولى، 

 والنشر والتوزيع واإلعالن.

تأليف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال  سير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،تف-16

 م،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1994علي خليفة القلموني الحسيني، سنة النشر: 

أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم  تأليف:أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابنتفسير القرآن،-17

م،الناشر: دار الوطن، الرياض 1997 -هـ1419الشافعي. تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الطبعة: األولى، 

 السعودية. –

تحقيق: عبد الرحمن بن  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي،  تأليف:  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان-18

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة. 2444-هـ 1424معال اللويحق، الطبعة: األولى 

 .2414 – 9 - 15تأليف: صهيب عبد الجبار، تاريخ النشر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد،-19

تأليف:  ،البخاري-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح -21

ه ،الناشر: دار 1422محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة: األولى، 

 قيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة تر

الطبعة:  الميساوي،-جمعها وقرأها ووثقها: محمد الطاهر جمهرة مقاالت ورسائل الشيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، -21

 م، الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن.  2415 -هـ  1436األولى، 

،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،الطبعة: بدون طبعة وبدون  تأليف:  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-22

 تاريخ،الناشر: دار الفكر.

تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: د. عبد هللا بن عبد المحسن حلية الفقهاء،-23

 بيروت، –تحدة للتوزيع م(، الناشر: الشركة الم1993 -هـ 1443التركي، الطبعة: األولى )

 .22/3/2449،نشر بتاريخ دار اإلفتاء المصرية-24

،تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات-25

 م،الناشر: عالم الكتب1993 -هـ 1414بن إدريس البهوتى الحنبلى،لطبعة: األولى، 

تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الطبعة: ار على الدر المختار،رد المحت-26

 بيروت.-م، الناشر: دار الفكر1992 -هـ 1412الثانية، 
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هـ، 1425تأليف: أ. د صالح بن غانم بن عبد هللا بن سليمان بن علي السدالن، الطبعة: األولى،  ،رسالة في الفقه الميسر-27 

 المملكة العربية السعودية. -الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 –الناشر: دار الفكر  تأليف: إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء، روح البيان،-28

 .بيروت

محمد موفق الدين عبد هللا بن  أبوتأليف:  ،مذهب اإلمام أحمد بن حنبل روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على-29

الناشر: مؤسسة  م،2442- هـ1423الطبعة: الطبعة الثانية  أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،

 الريّان للطباعة والنشر والتوزيع. 

تأليف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق  زاد المسير في علم التفسير،-31

 بيروت. –الناشر: دار الكتاب العربي  هـ، 1422-الطبعة: األولى  المهدي،

 عثمان بن حسين العجلي المالكي، دار الفكر بيروت لبنان.، تأليف: سراج السالك-31

ِجْستاني )المتوفى:  ،سنن أبي داود-32 تأليف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

  بيروت –هـ( تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 275

تفريغ مكتوب لشرحين صوتيين للعالمة ابن  محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ، تأليف:الصوتي لزاد المستقنعالشرح -33

 على زاد المستقنع. -رحمه هللا  -عثيمين 

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار  تأليف: شرح الكوكب المنير،-34

 .مـ، الناشر: مكتبة العبيكان 1997 -هـ 1419الحنبلي، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الطبعة: الطبعة الثانية 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، تأليف: محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا، ،شرح مختصر خليل للخرشي-35

 بيروت. –الناشر: دار الفكر للطباعة 

، الطبعة: 194،،1:  أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المحقق: د. عبد هللا الجبوري،غريب الحديث، تأليف -36

 .بغداد –، الناشر: مطبعة العاني 1397األولى، 

 حسنين محمد مخلوف، الطبعة الخامسة  دار االعتصام مصر. تأليف: فتاوى شرعية،-37

 العاشرة بيروت لبنان.، دار الشروق الطبعة الفتاوى، للشيخ شلتوت-38

 ، الطبعة األولى دار الكتاب الجديد بيروت لبنان.الفتاوى، محمد رشيد رضا-39

الناشر: دار ابن  هـ، 1414 -الطبعة: األولى  محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، تأليف: فتح القدير،-41

 دمشق، بيروت. -كثير، دار الكلم الطيب 

هـ  1423األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين، الطبعة: األولى )لدار الشروق(،   تأليف:  ،شرح صحيح مسلم فتح المنعم-41

 م، الناشر: دار الشروق. 2442 -

النَّبويَّة الفِْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ )الشَّامل لألدل ة الشَّرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهم  النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث -42

َحْيلِّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشق وتخريجها(،  كلّيَّة  -تأليف: أ. د. َوْهبَة بن مصطفى الزُّ

لة، الناشر: دار الفكر ال ابعة المنقَّحة المعدَّ  دمشق. –سوريَّة  -شَّريعة، الطبعة: الرَّ
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الطبعة  الدكتور يوسف القرضاوي، تأليف:، فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة-43 

 بيروت لبنان.-م، مؤسسة الرسالة1973ه/1373الثانية،

، 2413ه/1434الطبعة األولى، تأليف:الدكتور محمد يسري إبراهيم،تأصيالً وتطبيقاً،  لألقليات المسلمةفقه النوازل -44

 قطر.-لشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف وا

 المجموعتان األولى والثانية، دار التوزيع والنشر القاهرة. ،قرارات وفتاوى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث-45

محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  أبوتأليف:  في فقه اإلمام أحمد، الكافي-46

 م، الناشر: دار الكتب العلمية 1994 -هـ  1414الطبعة: األولى،  الدمشقي الحنبلي،

الناشر: دار  تحقيق: خليل محمد هراس، البغدادي،تأليف: أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي  ،كتاب األموال-47

 بيروت. -الفكر. 

تحقيق: محمد باسل عيون السود،  جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي، تأليف: محمدمحاسن التأويل، -48

 بيروت. –هـ، الناشر: دار الكتب العلميه  1419 -الطبعة: األولى 

، تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي الكتاب العزيزالوجيز في تفسير المحرر -49

 .بيروت –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية  1422 -المحاربي، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، الطبعة: األولى 

راهيم بن عبد هللا التويجري، الناشر: دار أصداء تأليف: محمد بن إب ،مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة-51

 .المجتمع، المملكة العربية السعودية

هـ( 241تأليف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل-51

 .مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة عادل -تحقيق: شعيب األرنؤوط 

تأليف:  أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس،الناشر: المكتبة المنير في غريب الشرح الكبير، المصباح -52 

 بيروت. –العلمية 

تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  المغني البن قدامة،-53

 الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة.

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري،   تأليف:  ،«تحفة الباري»منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى -54

م، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  2445 -هـ  1426زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي، الطبعة: األولى، 

 المملكة العربية السعودية. -الرياض 

 سعدي أبو حبيب ، دار إحياء التراث اإلسالمي قطر. تأليف:  الشيخ موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي،-55

م، الناشر:  2449 -هـ  1434،تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري، الطبعة: األولى، الفقه اإلسالمي موسوعة-56

 بيت األفكار الدولية.

، تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم في غريب الحديث واألثر النهاية-57

 -هـ 1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية  -الشيباني الجزري ابن األثير،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 م.1979
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الشوكاني اليمني،تحقيق: عصام الدين الصبابطي،الطبعة: األولى، ، تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا نيل األوطار-58 

 م،الناشر: دار الحديث، مصر،1993 -هـ 1413

تأليف: أبو محمد مكي بن  إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، الهداية-59

: مجموعة رسائل جامعية بكلية األندلسي القرطبي المالكي، تحقيقأبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 

م،  2449-هـ  1429الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الطبعة: األولى،  جامعة-الدراسات العليا والبحث العلمي 
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