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 :الملخص

 ،في اعادة انتاج تيار المسرح الوجوديساهمت التي كنفاني  غسان األعمال المسرحية للكاتب الفلسطينييتناول البحث بالتحليل  

معالجة مثل "القبعة والنبي"، و"الباب" في  مسرحيات كنفاني نوضح أهمية. وفيه الستينياتفي  العربيفي ثوب قضايا واقعنا 

، وهو ما قديمةاألساطير ال وفي بعض األحيان ةوالسياس والفانتازيا الوجودية ين الفلسفةب يجمع قضايا العالم العربي في إطار

سارتر الوجودية  جان بولل مختارة مسرحياتكنفاني، و مسرحياتبين  والتناصية المقارنةالدراسة  سيوضحه الباحث من خالل

 .  مثل جلسة سرية، والذباب في أوروبا

 والمسرح العربي.يعد مدخال للفلسفة الوجودية بين المسرح األوروبي  األول محورال؛ محاورثالثة يقسم الباحث الدراسة إلى 

 متناوال حوار حية القبعة والنبي لغسان كنفانييقارن من خالله الباحث بين مسرحية جلسة سرية لسارتر ومسر نيالثا المحورو

يتناول فيه الباحث كيفية تطويع سارتر ف واألخير المحور الثالثأما . بين سارتر وكنفاني األنا واآلخر في الفلسفة الوجودية

ثم قائمة بالمصادر  ،ي الدراسة بالنتائجتهوتن ا الوجودية.اطير القديمة سواء إغريقية أو عربية لخدمة افكارهموكنفاني لألس

 والمراجع.

    .، البير كاموجان بول سارتر الوجودية، غسان كنفاني، :الكلمات المفتاحية
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The Manifestations of Existential Philosophy in the Arab theater (A comparative study 

Between Sartre and Kanafani's selected plays) 

Abstract: 

The research analyzes the theatrical works of the Palestinian writer Ghassan Kanafani, which 

contributed to the re-production of the existential theater, in the frame of the issues of our Arab 

reality in the sixties.The research underlines the critical role that Kanafani's texts, such as "The 

Hat and the Prophet" and "The Door," play in addressing the issues of the Arab world in a 

framework that combines existential philosophy, fantasy, politics and sometimes ancient myths. 

The researcher aims to demonstrate such a role by conducting a comparative study between 

Kanafani and Jean-Paul Sartre's selected plays produced in Europe such as "No Exit" and "The 

Flies". 

The researcher divides the study into three axes; The first axis is an introduction to the existential 

philosophy between the European theater and the Arab theater. In the second axis, the researcher 

compares Sartre's play "No Exit" and Ghassan Kanafani's "The Hat and the Prophet," addressing 

the dialogue of the ego and the other in both playwrights' existential philosophies. As for the 

third and final axis, the researcher deals with how Sartre and Kanafani adapted the ancient 

myths, whether Greek or Arab, to serve their existential ideas. The study ends with the findings, 

followed by a list of sources and references. 

Keywords: Existentialism, Ghassan Kanafani, Jean Paul Sartre, Albert Camus 

      

 :المقدمة

شهدت الساحة  الغربية.دور المسرح العربي في اعادة صياغة التيارات المسرحية  نحو كتابة نقدية في المسرح تكشف عن

المسرحية العربية دعوات عديدة لتأصيل الظاهرة المسرحية العربية، حيث صدرت العديد من األشكال المسرحية التي دعي من 

 ى األشكال التراثية التي تحمل خصائص درامية وتوظيفها في العمل المسرحي.خاللها المبدعين العرب للعودة إل



 

 

 

 

وهو ما نتج عنه ظهور بعض االتجاهات الجديدة في مسارحنا العربية، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، مسرح  

مسارح التي شكَّلت غيرهم من الالتسيسس لسعد هللا ونوس، والمسرح االحتفالي لعبد الكريم برشيد والتمسرح ليوسف إدريس، و

ساهمت في بلورة نظريات نقدية جديدة لمواجهة هيمنة بعض النظريات الغربية على التراث المسرحي  اتجاهات عربية

لنا دورا  رغم أننا، بريادتها العالم الغربييحتفي و الفلسفية التي تم توظيفها في المسرح،اإلنساني. ولكن ماذا عن بعض التيارات 

مما يجعلنا شركاًء فيها  ،الممارسة والتطبيق؟ أو على أقل تقدير أعدنا صياغتها بشكل مغاير عن األصلفيها على مستوى  هاما

  .ولسنا مقلدين لها فقط كما يظن البعض

 اشكالية البحث  أوال:

العناصر  هذه كيفية توظيففي أعمال كنفاني، وتتلخص االشكالية البحثية في محاولة الكشف عن أهم عناصر الفلسفة الوجودية 

 .واقعنا العربيقضايا للتعبير عن 

ا مكنفاني بكتابتهوقد قام  والباب،والنبي  وهما: القبعةغسان كنفاني مسرحيتان لتحليل  هذه االشكالية من خالليجيب الباحث عن 

 فيوتتفشى ا كانت تستفحل النازية ، مثلمفلسطين تعبيرا عن المعاناة من المناخ التشاؤمي الذي تسبب به الوجود الصهيوني في

، وهو ما كان سببا من األسباب الهامة في ظهور التيار الوجودي في أثناء الحرب العالمية األولى والثانيةأوروبا  ساحات بلدان

 . ومن ثم حاول كنفاني أن يضفي بعدا سياسيا على موضوعاته للتعبير عن موقفه من العدواألساس خاصة في مسرحيات سارتر

سوى التمرد للحصول على الحرية،  . فلم يعد لكنفاني وقتهااالحتاللعلى  ورأيه في اإلرادة الحرة والثورة والتمرد ،الصهيوني

 رادة الحرة. أو التسليم بانتفاء اإل

 ثانيا: أهمية البحث 

اغة وطرح أفكار التيار ابراز وتسليط الضوء على بعض النماذج المسرحية لغسان كنفاني، التي أعاد من خاللها صي - -1

الوجودي بشكل مغاير يعبر عن خصوصيتنا وقضايانا العربية، حتى يتسنى للباحثين المهتمين بمجال المسرح من االطالع 

عليها واالفادة منها، نظرا لندرة األعمال المسرحية للكاتب غسان كنفاني، حيث أنه يعد كاتبا روائيا في األساس وبالتالي كان من 

 نقوم بتحليل بعض أعماله المسرحية. المهم أن

المجال الخاص بعالقة هذا إلى اكتشاف  يسعى البحث تيار الوجودية، لذاالتي تستند إلى  مسرحية العربيةندرة النصوص ال -2

 يعتبر مجاال جديدا بالنسبة للبحث العلمي والدراسات المسرحية. ، فهومسارحنا العربية بالفلسفة الوجودية

 

 هج البحثيالمنثالثا: 

حيث يسعى الباحث من خالل دراسته إلى  ة له في تحليل النماذج المختارة،دعامة أساسي المقارنيتخذ الباحث من المنهج 

 الفلسفةي ، وهالوجودية وبعض أعمال سارتر التي تبنت أفكار الفلسفة ألعمال كنفاني المسرحي، المقاربة بين النماذج المختارة

 . ومن ثم تتخذ الدراسة منظورا فكريا، من خالل المسرح إنتاجها اعادةالم العربي ساهم في التي رأى الباحث أن الع



 

 

 

 

بالدراسة. وإذا كان تحديد المنظور الفكري  التي يتناولهاالتي يعتمد عليها الباحث لتفسير القضية  الرؤية الفلسفيةونقصد به 

ار المرجعي الموجه للباحث أثناء مضيه في دروب البحث، فقد اإلط لكونه يشكلللدراسة يعد أحد الركائز المهمة والرئيسة 

 والبير كامو ترروالمقارنة بينها وبين أعمال جان بول سا في تحليل النماذج المختارة الوجوديةحاول الباحث االفادة من مفاهيم 

استخدام ية، وتوضيح كيفية ، من خالل عدة استراتيجيات أهمها؛ المقارنة على مستوى التيمة الخاصة بكل مسرحفي أوروبا

إلى  باإلضافة، من أجل تقديمها في سياقات زمانية ومكانية مغايرة. الوجودية لبلورة وطرح أفكارهما الخاصة للفلسفة الكاتبين

  التناص بين النماذج المختارة. وآليات تبيان مواقع

 المختارة المصادر المسرحيةرابعا: 

 .1491ول سارتر لجان ب The Flies الذباب أو الندم-

 .1491لجان بول ساتر  No Exit جلسة سرية-

 .1419مسرحية الباب لغسان كنفاني -

 .1411مسرحية القبعة والنبي -

 

  الواقع األوروبي والعربيبين  1الوجودية: أوال

 نشأة الوجودية في أوروبا -1

الذي يعيشه العالم إثر وجود النزاعات والحروب، لذا  من خالله تجربة القلق الوجودي نقلواشكلت الوجودية منفذا فنيا للمبدعين 

كان من أهم إرهاصات ظهورها الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية، حيث عبرت الوجودية عن حالة القلق العام 

كانت  ال الفناء قريبا؛ لذالذي تملك العالم وقت الحربين. فلهذين الحدثين األثر البالغ في اشعار االنسانية بقرب النهاية وبحلو

 (. 14 ص :1491الشائكة والمتفجرة في التاريخ العالمي الحديث في أوروبا )بدوي، وجودية أصدق تعبير عن تلك الفترةال

 Sorenتلك الفترة المتفجرة في التاريخ األوروبي التي صعد في إثرها أعالم الوجودية، مثل سورين كور كيغارد شهدت 

Kierkegaard (1911-1911 وجان بول سارتر )Jean-Paul Sartre (1411-1491 بداية من العشرينيات والثالثينيات ،)

 من القرن العشرين، مساوئ الحروب التي خلفت ماليين القتلى وراءها،

                                                           

الوجودية تمثل حركة ثقافية في أوروبا إزدهرت في األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي من خالل االنتاج األدبي والفلسفي - 1

كيركغارد بمثابة بداية لتلك لمفكرين مثل سارتر وموريس ميرلوبونتي والبير كامو وهايدجر وكارل جاسبرز، ويعتبر نيشتة وسورين 

الحركة. تعبر الوجودية عن ظاهرة أدبية بقدر أنها ظاهرة فلسفية أيضا. وقد حددها جان بول سارتر وسيمون دى بفوار أنها"النظرية 

قيمة جوهرية األخالقية التي يجب أن نتعامل مع الحرية ونعدها العنصر األهم في تفسير جوهر الوجود البشري بإعتبار ذلك الوجود ذات 

 (.Stanford Encylopedia of Philosophy,2004وأساس جميع القيم األخرى ) 



 

 

 

 

 وجوده التي قيمته المهدرة ويعزز أهمية لإلنسانمما كان من الضروري أن يبحث مفكري ذلك العصر عن تيار أو فكر يعيد  

ظهار الجانب اإلى  قد جنحت(. غير أن هناك بعض الكتابات األخرى لهؤالء المفكرون 2111ضاعت في ثنايا الحرب )طه، 

 ،لقوى العليا أو سياسات المستعمررادة االنسانية والفعل البشري تحت وطأة سيطرة وتحكم اضعف اإل ؛المظلم من الحياة وهو

على األحرى صراع اإلنسان األزلي  الحرية أوفكرة انتفاء اإلرادة البشرية  إليضاح مثل العدو النازي حينذاك في أوربا، وذلك

 مع تلك القوى للحصول على حريته.

األفكار، حيث ثار ضد المقاربات الميتافيزيقية  هذه( الوجودي األول الذي تناول 1844-1900) Nietzscheيُعد نيتشة 

نتقد االستسالم لفكرة تحكم القوى العظمى او ،ومن ثم دعا إلى موت اإلله في كتاباتهوالتقليدية تجاه اإلنسان ومكانته في الكون، 

 (.Aldegheishem,2015 ,p:297والمفاهيم الدينية واآللهة )

فالسفة  بعض أن الوجود يسبق الماهية، بعد أن كان ؛على هذا المنوال يتبلور فكر سارتر الوجودي في الفكرة التالية وهي

العكس أن الماهية تسبق الوجود، ومن هنا جاءت أفكار سارتر متمردة ومتفردة عن السائد، فقد أرسى مبدأ أن  الوجودية يرون

 فاإلنسانالماهية الخاصة به في الحياة بشكل حر. " يخلق فهو منموضوعا في حد ذاته بعيدا عن العالم الخارجي،  اإلنسان يعد

من بعد. اإلنسان في أول وجوده ليس شيئا وال يمكن أن نحده، فهو كما يتصور العالم، ثم يتحدد  فيوال ويصادف وينبثق أيولد 

 (.212 :ص،1491نفسه، وكما يريد نفسه بعد أن يوجد وكما يشاء" )بدوي، 

الوجودية وهو أن الوجود يسبق الجوهر، أي أن األفراد يولدون كائنات حية مستقلة  فلسفته يطرح سارتر افتراضا محوريا في

ستكون  الفعلية ومااعية بدون قالب نمطي أو تعريف مسبق مفروض عليهم، ثم بعد ذلك يقومون بتكوين حياتهم ومسؤولة وو

)جوهرهم الحقيقي(. بالتالي فإن البشر، من خالل وعيهم الحر، يخلقون قيمتهم الخاصة ويحددون معنى وشكل لحياتهم بعيدا عن 

ومن هنا تتكون الماهية واإلرادة الحرة، وإن حدث غير ذلك فهو ينذر  ،ليهماآللهة والعادات والتقاليد والقوانين المفروضة ع

 بضياع الحرية واإلرادة االنسانية. 

لقاء له يدافع فيه عن الوجودية ضد ما ـ كتابه " الوجودية مذهب إنساني" الذي يعد ترجمة ل فيعلى هذا األساس، يقول سارتر 

وأنها فلسفة مرفهة تضاف إلى  لليأس.حالة استكانة واستسالم  فيوال بأنها دعوة للبقاء " هم يتهمونها أ انتقادات:يقدم إليها من 

 التي االتهاماتكل هذه  ممكنة.أعرف الفلسفة الوجودية كمذهب يجعل الحياة اإلنسانية  فأنننيالفلسفات البرجوازية األخرى ... 

وال نتدخل فيما ال يعنينا وما  منا.لطة وال نقاوم من هم أقوى نعارض الس أالوجهت إلى الوجودية تتفق جميعها على دعوتهم إلى 

فالوجودية فلسفة متفائلة ـ  صحيح،فالعكس  بالتشاؤم،الوجودية ويتهمونها  في. هؤالء الناس الذين يشككون اختصاصناليس من 

مزعج لهؤالء الناس" وهذا أمر  ،حرا، يختار لنفسه ما يشاء لذاته،صميمهما فلسفة تضع اإلنسان مواجها  فيألنها 

(Sartre,2007,p:17-23.) 

ناهض سارتر الطموح االستعماري النازي في أوروبا في األربعينيات والخمسينيات، من خالل مسرحه  لألفكار السابقةطبقا 

 إطار وبلورها فيقمع الحريات واإلرادة،  االستبدادية فيالذي حمل بشكل غير مباشر اسقاطات سياسية تكشف سياسة المستمر 

 (،اإلنسان-المستعَمر)واآلخر والقوى العليا(  اآللهة-الُمستعِمرفلسفي يوضح ثنائية األنا )



 

 

 

 

يوضح صراع اإلنسان األبدي للحصول على حريته واثبات كينونته  :فلسفي وهو ما يؤكد أن فلسفته قد تستوعب مضمونين؛ 

التوقيت، على العالقة بين النازية ودول أوروبا األخرى في ذلك الحرة، واآلخر قد يكون سياسيا، يلقي الضوء  وارداتهالمستقلة 

 بنفس المنطلق. مساندة سارتر للقضية الفلسطينيةكان األمل كبير في  لذا

العام زار  ذلك، ففي بداية 1411على غير المتوقع سقط سارتر سقوطا عربيا كبيرا تزامن مع هزيمة العرب من إسرائيل عام 

بعد ذلك بالزيارة  الزيارة أدوارد سعيد خرى إلى إسرائيل نفسها، وقد وصفار القاهرة، ثم قام بزيارة أتر وسيمون دى بوفورسا

المخيبة، حيث أصدر سارتر بيانا صادما لمؤيدي القضية الفلسطينية في مجلة األزمنة الحديثة، يساند فيه بشكل غير مباشر دولة 

، وسقطت معه آمال عربيا الفيلسوف وسقطي الجزائر، ف فوري، وأُحرقت ُمنعت كتب سارتر في العراق بشكل  إسرائيل. "وهنا 

، لتتعالى األصوات، أولها صوت سهيل إدريس، الستبدال سارتر بمفكرين 1411كبيرة، وكبرت الخيبات مع خيبة هزيمة 

 (. 2121)منصور،  آخرين"

ن، كل منهما تعرض للظلم عالقة بين مظلومي  واليهود هي  الفلسطينيينعتبر سارتر على غير الحقيقة أن العالقة بين ا

 اليهود فيواالضطهاد ويجب أن يقدر كل منهما موقف اآلخر، حيث أنكر حق الوجود الفلسطيني متأثرا فيها بأحداث اضطهاد 

 (. 2111، الحمامصي)اليهود أوروبا من الجانب النازي، ومن ثم ظهر موقفه متعاطفا بشكل أكبر مع 

سطينية متأثرين لكان من الضروري أن يهب بعض المفكرين والكتاب العرب للدفاع عن القضية الف لسابقة،لالعتبارات انتيجة 

توظيفها بشكل يندد بسياسية المستعمر الصهيوني، في موقف مشابه لما كان يفعله سارتر في  ليتم ،ببعض التيارات الوجودية

يني غسان التوقيت، الكاتب الفلسط هذاالكتاب الذين ظهروا في  ويبقى من أبرز وأهم هؤالء .أوروبا وقت االحتالل النازي

هل ظهر التيار  األهم:نحاول من خاللها االجابة عن السؤال و ،النقطة المحورية في بحثنا (. وهي1412-1411كنفاني )

  تجاهلها سارتر؟الوجودي في بعض أعمال كتاب المسرح العربي؟ وكيف تم توظيفه لخدمة القضايا السياسية العربية التي 

خاصة مع ظهور  ،فقد شقت الوجودية طريقها إلى العالم العربي وسيطرت على أدب النصف األول من القرن العشرين

فيه الوجوديون الغربيون إلى الحرية  الذي سعىالصراعات السياسية في فلسطين والحروب في الوطن العربي. ففي الوقت 

ليأخذ المرء مسؤولياته وخياراته. فإن الوجوديين العرب  ،تية أو سياسية أو اجتماعيةسواء كانت الهو ،وتحرير جميع الحدود

( 2111-1429أنيس منصور )استخدموا الفكر الوجودي لخدمة السياسة بشكل أكبر، حيث أشار الصحفي والكاتب المصري 

 الم العربي لدفاعها عن قيمة الحرية"هل نعود إلى الوجودية؟" إلى أن الوجودية هي األيديولوجية األنسب للع في مقاله

(Aldegheishem,2015 ,p: 298).  

 ورأى أننكار الحتمية، ادعا منصور في مقاله إلى وجوب تحقيق اإلنسان لحريته وتقدير وجوده كإنسان. ومضى منصور في 

ذي يعكس التجربة القاتمة للنضال سبب انتشار الوجودية في العالم العربي، ال مقالهاإلنسان هو من يصنع نفسه بنفسه، وذكر في 

ضد االستعمار. عالوة على ذلك، أعلن منصور أن الوجودية ساعدت أوروبا واليابان على الخروج من مآسي الحربين 

 .(Aldegheishem,2015 ,p: 298) العالميتين وتسخير قوتهما من أجل المستقبل



 

 

 

 

 2كنفاني والوجودية العربية -2

التي تتحدث عن ثالثة فلسطينيين يحاولون عبور  Men in the Sunالشمس  فيرواية رجال  1411نشر غسان كنفاني عام 

وال شاحنة، ل اعمل سائقيلكويت عن طريق مرشد فلسطيني مأجور قد خسر أرضه بفلسطين فيما سبق وإلى االحدود من العراق 

تناق في خزان المياة الذي قام مرشدهم بتخبئتهم حيث يموتون من العطش واالجهاد واالخ ،لكويتإلى اأبدا  يصل الرجال الثالثة

، تعبيرا عن سوء اإلدارة وتنتهي الرواية بموتهم ،دون مالحظة الشرطة بالشاحنة المحملة بالخزان داخله، ليعبر بهم الحدود

 (.  -Capua,2018, p:127 Di)1499الفلسطينية في إدارة األزمات عام 

قيادتهم والتحكم  مهمة المرشد المأجور رجال لهذاة في مسألة ترك الالوجودية وخاصنستشعر أيضا في الرواية بعض المالمح 

التحكم في مصير اآلخر عبر  قضية فيهم وتحديد وجهتهم إلى أن يصلوا لحتفهم في النهاية، إذ يطرح كنفاني بشكل غير مباشر

وحياتهم. وهو ما انعكس على مسرحه الذي أنفسهم وأرضهم وحريتهم ووجودهم الرجال  ، مما يؤدي لخسارةالتوجيه الخاطئ

الباب التي قام بكتابتها في العام التالي لكتابة رواية رجال في الشمس، ثم  يوضح تلك األفكار واالشكاليات وخاصة مسرحيتي  

عجب العدو . ويبدو أن كتباته الثورية لم ت1411كتابتها نفس عام النكسة العربية ببعد ذلك مسرحية القبعة والنبي التي قام 

 (.  -Capua,2018,p: 128 Diفي بيروت ) 1412عام  الموسادالصهيوني، حيث قام بقتله عمالء 

ن تأثره بالتيار الوجودي قد يرجع إلى رغبته في بلورة أفكاره بشكل سياسي في أعماله، أيتضح إلى حد كبير من كتابات كنفاني 

ياراته الخاصة. باإلضافة إلى رم شعبها من حقوقه األساسية ومن اتخاذ خمثل رغبة التحرر من الحكومات الديكتاتورية التي تح

، أو على أقل تقدير المقاومة والثورة ، قد تكون الرغبة في تحرير األراضي الفلسطينية من االستعمار واالحتالل الصهيونيذلك

 .الطرق للوصول لهذا الهدف أنسبومن ثم كانت الوجودية  ضد االحتالل،

 اآلخر بين سارتر وكنفانيوعة والنبي وجلسة سرية وحوار األنا القب :ثانيا

الجزء من البحث تحليل مسرحيات غسان كنفاني التي يرى فيها نقاط تماس مشتركة مع مسرحيات  هذايحاول الباحث في 

، وذلك عبر عدة ها داخل مسرحه، وكيفية اعادة توظيفسارتر الوجودية، وذلك لتوضيح أوجه تأثر كنفاني بالفلسفة الوجودية

 نقاط:

 

 

                                                           

-1411عندما ناقش عبد الرحمن بدوي)1499يذكر في ذلك الصدد أن الكتابات الوجودية العربية قد عرفت طريقها في مستهل عام - 2

نوان "الزمان الوجودي" وقد جمعت بين الفلسفة الظاهراتية ( أحد أبرز المفكرين والفالسفة المصريين أطروحته التي حملت ع2112

 Capua,2018,p: 47) الهايدجرية ممزوجة بالصوفية االسالمية. وأعلن وقتها طه حسين إنها والدة للفلسفة الوجودية العربية الحديثة

Di- .) 



 

 

 

 

 : الحبكة المسرحية والبناء1

في  الحبكة في بعض النقاط، حيث يظهر كليهمامع نص القبعة والنبي لكنفاني على مستوى  3يتشابه نص سارتر جلسة سرية

 صورة أشبه بالمحاكمة للشخصيات الرئيسية جراء بعض األفعال المقيتة.  

يذكر أن الديكور الخاص كمة صريحة ونجد في اإلرشادات المسرحية أن كنفاني محمسرحية القبعة والنبي في قاعة  تدور

على طاولتان متشابهتان يفصل بينهما حاجز حديدي يوحي بقفص االتهام، والقفص مكون من  يحتويفضل أن يُ  بالمسرحية

المتهم الموجود في القفص ضلعين، ضلع منهم قابل للحركة بحيث يدور على مفصلة تجعل من الممكن تبادل األدوار بين 

وهنا أراد كنفاني تنبيه الجمهور لنقطة مرجعية وهي أن كل من المتهم والقضاة يمكن لهما تبادل األدوار، فالمتهم قد  .والقضاة

تسبب في مقتل كائن فريد قادم من  حية نفسها فهي تدور حول محاكمة متهميصبح قاضيا والقاض  قد يصبح متهما. أما عن المسر

، وقد استقر بمركبته الفضائية على شرفة المتهم الذي تبناه ورفض تسليمه إلى أي جهات علمية أو الشيءضاء يدعى الف

يقم بتزويده بالماء لمدة طويلة  ، والفي رعايته قصرحكومية، معتبرا إياه نبيا أو رسالة كونية ال يمكن التفريط فيها، ولكنه ي

 في النهاية، ويمتثل المتهم أمام القضاء الذي يحقق في الحادث ومالبساته. لشيءايتغذى على الماء فقط( فيموت  الشيء)

حيث تسترسل كل شخصية في سرد بعض التفاصيل  ،(Flash Backباك  )فالشيستخدم سارتر في مسرحيته تقنية االسترجاع 

مثل اشتراكهم في أعمال سيئة و، يوالخاصة بمجيئها إلى الجحيم، فنجد أن هناك قواسم مشتركة بينهم أدت إلى مصيرهم المأس

أو المثلية الجنسية أو الهروب من الخدمة العسكرية )بالنسبة لجارسان( وبالتالي يجمعهم نفس المصير في نفس الحجرة  الخيانة

أ يستخدمها كنفاني في مسرحيته حيث أن المسرحية تبد التيحيث أن وجودهم لم يكن مصادفة على األحرى. وهي التقنية ذاتها 

المتهم أيضا مثل شخصيات سارتر في سرد األحداث  المتهم، فيسترسلبالمحاكمة وبسرد القضاة لتفاصيل الجريمة التي قام بها 

ولكن بأشكال  ،المسرحيتين طابع المحاكمة ذ. ومن ثم تتخيءالماضية، حتى يبرأ ساحته في القضية عبر انكار قصدية قتل الش

كل شخصية تمثل الجالد  أن ، حيثاألحداثفي  المحورية ود إرادة حرة للشخصياتوطرق مختلفة توحي للقارئ بعدم وج

ومن ثم يرفض الفكر الوجودي مسألة االجبار، فاإلنسان حين يختار، يختار بكل حرية  المعاقب لآلخر والمتحكم في مصيره.و

بقة مسطورة نقيس عليها أعمالنا ونسترشد ألن الوجودية، تنفي كل احتمال لوجود قيم سا الحرية.آخر غير هذه  شيءوال يعينه 

فليس  البشر.فقد انتهى كل امكان للرجوع إلى طبيعة إنسانية مشتركة بين جميع  ،فلما كان الوجود يسبق الماهية حياتنا. فيبها 

هو الحرية نسان اإل ،األنسان حر الطبيعة.ليس هناك من جبرية ال من الطبيعة وال مما فوق  ،هناك مرشد وليس هناك من قاض

 .(11 ص: ،2111 ،)القصاص

                                                           

بعد موتهم، وقد قضي أن يعيشوا معا إلى  داخل إحدى الغرف داخل الجحيم، حيث يتشارك ثالث شخصيات الغرفة جلسة سرية تدور 3

شاذة تدعى أينيز ماتت باالختناق بالغاز،  وامرأةاألبد، وهم جارسان صحفي فرنسي فر من أداء الخدمة العسكرية فحكم عليه باإلعدام، 

ع ثالثة شخصيات داخل الرئوي بعد فترة قصيرة من خيانتها لزوجها، وقد قصد سارتر وض بااللتهابجميلة تدعى إستيل ماتت  وإمراه

 مسرحيته حتى تمثل الشخصية الثالثة دوما دور الرقيب والقاضي الذي يقمع رغبات الشخصيتين األخريتين.



 

 

 

 

 الوجودية بين سارتر وكنفاني من منظور فانتازي: 2

تبقى الفكرة الوجودية المحورية التي كان ينادي بها سارتر في مسرحيته جلسة سرية، هي انتفاء وجود اإلرادة الحرة لإلنسان 

مقولته الشهيرة في المسرحية "أن الجحيم هو  بسبب وجود اآلخرون الذين يتحكمون في إرادة من حولهم، ومن ثم كانت

اآلخرون" تعبيرا عن تلك الفكرة أن اإلنسان غير الحر هو من يولد وال يستطيع تحقيق ماهيته الخاصة بنفسه ويتكفل بتحديدها 

 اآلخر.

كنفاني مع بعض أفكار تتشابه مسرحية القبعة والنبي ل نقطة حيثفي مسرحية القبعة والنبي وجلسة سرية في أكثر من  هذايظهر 

الذي أتى من الفضاء الخارجي بصفته كيانا موجودا ال يحمل أي  باآلخر، فالشيءنص سارتر الجلسة سرية في عالقة األنا 

وصنع ماهيته الخاصة بتحويله إلى قبعة أو نبي تعبيرا عن صنع بقولبته ماهية بعد، يقوم المتهم بطل المسرحية طوال الوقت 

أو شخص  بتحويله إلى قبعة للرؤوس، أو على مستوى المضمون بتحويله إلى نبي ى مستوى الشكل الخارجيسواء عل ،الماهية

 الفكروهو ما يتنافى مع  ،المجبر والُمسير لإلنسان ، الذي يعد معادال فنتازياشيءذو كرامات. ومن ثم فالمتهم يتحكم في مصير ال

في  ومن ثم تنتفي إرادة الشيء الحرة .يصنع ماهيته الخاصة بعد وجوده الوجودي، الذي يتبنى فكرة أن اإلنسان الحر هو من

 :وال يستطيع االعتراض ، فهو ال يتحكم في مصيره وإنما هو يتقولب على حسب رغبة المتهممسرحية القبعة والنبي

ستبني كونك  كإنني على أي حال ال أخسر شيئا، ولذلك ال رغبة عندي في المعارضة اآلن، ولكن يضحكني أن :الشيء"

 الجميل مبتدئا بقبعة.

 .(52: ص ،2112 المتهم: ال كن رقيقا، قبعة على رأس حماتي، نحولها أنا وأنت إلى نبي مثلك")كنفاني،

حيث تقوم إينيز بقولبة شخصية إستيل داخل  ،تررجلسة سرية لسا في مسرحية يتشابه هذ المقتطف مع حوار إينيز وإستيل

 بإقناعهاتبدأ إستيل في البحث عن مرآة داخل الجحيم لتعدل مكياجها فال تجد أي مرآة، تقوم إينيز  عندماف، هي األخرى الجحيم

 ، مما يؤكدباإلشارات والكلمات عبر توجيهها ، ومن ثم تقوم بصنع ماهيتها(نها مرآتها )المرآة هنا قد تعبر عن صنع الماهيةأ

إال من خالل عيون حداث ال تستطيع صنع ماهيتها الخاصة في الجحيم األ فينها أانتفاء ارادة استيل الحرة حيث  رمزيا على

 :عليها، وكأن إينيز هنا تحولت إلى إله يفرض سلطته إينيز

 هذا أفضل..اتبعي خط شفتيك، انتظري سأرشد يداك، هذا جميل إينيز:"

 جميل تماما مثلما حضرت هنا؟ ستيل:

 طريقةفمك يبدو شيطانا بهذه ال أجمل بكثير، إن إينيز:

 ستيل: يا، وتقولين إنك تحبينه! كم يبدو األمر مثير للجنون اال يرى المرء نفسه" 

 ،1521،سارتر)أنا مرآتك يا عزيزتي ولن تفلتي مني" هناك..أنت تعرفين الطريقة التي يصطادون بيها القبرات بمرآة؟ إينيز:

 .(21: ص



 

 

 

 

وعندما يتدخل شخص آخر في ذلك  ،ا، تحدد أفعاله إرادته وحدهاامي إلى أن اإلنسان فرد مستقل تممن هنا يشير سارتر وكنفان

االرادة الحرة.  وانتفاءفهو يضرب مبدأ الحرية المعصومة واالختيار الحر في مقتل وبالتالي فهو يتعرض لجحيم االجبار 

تصنع جوهر  التيهي  مسرح سارتر وكنفاني، في فجوهر اإلرادة الحرة هو أن اإلنسان يصنع جوهره بنفسه ولكن الشخصيات

فكرة  ومن ثم تناقش المسرحيتين ،تنتفي اإلرادة الحرة لذاكل شخصية تترك لألخرى المجال لصنع جوهرها الخاص، فاآلخر، 

 الماهية والجدوى من الحياة ولكن بمنظور فانتازي خيالي.

ويطلق على جنس أدبي  ،سراح الخيال إطالقلى ويعتمد اعتمادا كليا ع ،يتحرر من قيود المنطق والشكل اأدبي انوع تعد الفانتازيا

قصصي تقع أحداثه في عالم متخيل، يخضع لقوانين فيزيائية تختلف عن العالم الذي نعيش فيه، ويتناول شخوصاً غير واقعية 

عية مع تجربتنا الواقتتناقض  قوانين، أو لقوانين لم تكتشف بعدوخيالية محضة وغرائبية غالباً، أو يصور عالماً يخضع 

تستعرض الفانتازيا قصة مستحيلة في العالم كما نتصورها أو ندركها، لكنها ستكون ممكنة وفقا لشروط عوالم  .4الحاضرة

 (.Clute & Grant,1999,p:viiiأخرى. )

األساس  ويعتمد في في أن الخيال العملي له امكانية التحقق على سبيل المثال والخيال العلمي بين الفانتازياويبقى االختالف  

خيال يثير الدهشة  . فالفانتازيا، بينما الفانتازيا هي تعبر عن عوالم غرائبية ليس لها أي تحقق في الواقععلى حقيقة علمية

عوالم أو كائنات أو أشياء خارقة للطبيعة أو مستحيلة  للطبيعة وعلىويحتوي علي عنصر جوهري وغير قابل لالختزال وخارق 

(Manlove,2014,P: 206.) 

وبتطبيق عناصر الفانتازيا على مسرحية كنفاني، سوف نكتشف أنه قد تعامل مع مسرحيته وشخوصه بمنطق أدب الفانتازيا  

أخرى غير اإلنسان، ومن ثم يكسر كنفاني  عاقلة المناقض للواقع، حيث لم يتم اثبات بالدالئل وجود أي كائنات فضائية أو كائنات

 يأخذنا من خالله إلى عالم متخيل ،ويؤلف حوارا افتراضيا بين إنسان وكائن فضائي ،مات الواقعية في عالمناالمسل جميع

والشعب الفلسطيني، ومن بين القادة  والغربة في فقدان التواصل ، ليعبر عن مضامينه الوجوديةال وجود له في الواقع ميتافيزيقي

لمسرحية. ولعل لجوء كنفاني لمثل هذه الحبكة الفانتازية ثم ستكون نتيجته هو ضياع األرض في النهاية مثلما يموت الشيء في ا

إطار لوحة  االسرائيلي فيمحاولة منه أيضا للهرب من الرقابة الصهيونية على أعماله، عبر تقديم قضية الصراع الفلسطيني 

 .  لثوري؛ لتكون باعثة على التفكير الكنها تحمل معان سياسية ثورية في الباطن ،في الظاهر فانتازية خيالية

الجمهور للجحيم في بشكل مغاير عن تصورات في مسرحية جلسة سرية على مستوى آخر يأخذنا سارتر إلى عالم الجحيم  

الجحيم عند سارتر ليس به أدوات تعذيب أو نار أو شياطين كما يتصور البعض وإنما هو اآلخرون كيفما أراد،  عالمهم الواقعي. 

اية المسرحية عندما يتحدث مع الخادم الذي يلبي طلبات السجناء، حيث يكتشف جارسان أن وهو ما يتعجب منه جارسان في بد

 ومن ثم فهو تصور خيالي للجحيم.  الغرفة.شكل الجحيم المتعارف عليه في الحياة الواقعية ال يتوافق مع ما يراه في 

                                                           

. تم Arab Encyclopediaفي مقال بعنوان "الفانتازيا في األدب" من الموسوعة العربية للفانتازيا ريما الحكيم  فتم االستعانة بتعري- 4
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 وكنفاني جدوى بين ساتر الال :3

الحرية، إذ أن المكان المسرحي من بداية  الحصول أبدا علىاة وعدم امكانية جدوى الحي التنتهي المسرحيتين بشكل يؤكد 

ختار غرفة انتفاء ونفي وجود الحرية واإلرادة، حيث أن سارتر أ األحداث في كلتا المسرحيتين يؤكد على المعنى السابق، وهو

تعارف عليه في الكتب والديانات، إنما كانت أشبه إلى الجحيم بشكله التقليدي المال تحيل ذهنيا الغرض،  مغلقة داخل الجحيم لهذا

 بمثابة السجن الذي سيظل فيه أبطال الحدث إلى ما ال نهاية ال يستطيعون الخروج منه. 

تصل الشخصيات في نهاية األحداث إلى محاولة قتل بعضهم البعض حيث تسعى إستيل لقتل إينيز حتى تترك لها المجال الحر  

أن إينيز ميتة بالفعل ومن ثم سوف تظل عملية القتل مثل الدائرة المغلقة ال جدوى  تتفاجئىن، ولكنها عالقة مع جارسا إلقامة

وهنا نرى  نهاية.منها، وهو ما يصدمهم جميعا في نهاية المسرحية أن الجحيم الخاص باآلخرون ال مفر منه وسيبقى إلى ما ال 

على  ، فالكل مجبرخرقتل اآل ال يملك أي منهم رفاهية قتل نفسه أوي للدرجة الت أبطال المسرحيةالحرية من  تم انتزاعكيف 

 .في جحيمهم الخاص المكوث معا إلى األبد

أما مسرحية كنفاني التي تدور داخل قفص زنزانة باألساس يتبادل فيه المتهم وهيئة المحاكمة األدوار )الجاني والقاضي( عن 

رة فيما بينهما، فتؤكد بشكل مباشر وجود اإلنسان داخل سجن الحياة طيلة طريق حيلة مسرحية وهي تحريك الدائرة المستدي

العمر حتى لو ظهر عكس ذلك على المستوى الظاهري، فحتى هيئة المحاكمة التي من المفترض أنها تمتلك الصالحيات في قمع 

لمطلقة أيضا، وهو ما يتشابه مع فكرة رادة احرية والحكم عليه بالسجن، إال أنهم داخل القفص مثله ال يمتلكون الحرية أو اإل

جلسة سرية التي تلعب فيها كل شخصية دور المراقِب والمراقَب في نفس اللحظة ومن ثم يصبح الجحيم هو اآلخرون في عالم 

 يخلو من الحرية المطلقة سواء كنت داخل القفص أو خارجه.

جدوى الحياة للتأكيد  حيث أن سارتر قد قام بطرح فكرة الويبقى استخدام فكرة الالجدوى داخل المسرحيتين يتم بغرض مختلف 

، بينما يغلف كنفاني وجوديته بشكل سياسي ارادة الحرة ومن يصبح الوجود عبثيعلى معان  فلسفية بأن اإلنسان ال يمتلك اإل

ته "األدب العربي في مقال( 1449-1421وهو ما يقوله الشاعر الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا) .لخدمة القضية الفلسطينية

د بدأ مقالته باستكشاف تطور األدب فقموضحا من خالله األثر الكبير للفلسفة على العالم العربي.  ،(1411الحديث والغرب" )

قال جبرا: "ليس  ،والتأثير القوي لألدب الغربي على الكتابات العربية المعاصرة. وتعليقًا على الوجودية ،العربي عبر القرون

لكن أفكاره أصبحت محورية للجيل الجديد من الكتاب الذين سعوا للمشاركة في  ،أن يوافق على كل ما قاله سارترعلى المرء 

القضايا السياسية واالجتماعية في عصرهم، فهي محاولة للحفاظ على الفكرة العامة وحصرها في السياقات السياسية بعيًدا عن 

 .(Aldegheishem,2015,p:298) "جوهرها الفلسفي

طبقا لذلك الطرح يقدم كنفاني في مسرحيته القبعة والنبي بعض الرموز التي تؤكد أن الهدف من كتابة المسرحية وفلسفتها هو 

 سياسي بحت، حيث نستطيع القول أن الالجدوى تتمثل في ضياع السالم واألرض واالستقرار بضياع األراضي الفلسطينية،



 

 

 

 

الغامض الذي كان يمثل  الشيءحينها وأن األراضي الفلسطينية تتمثل في ذلك  الفلسطينيين إذا اعتبرنا أن المتهم قد يمثل القادة 

لكنه قام بقتله بشكل غير مباشر عندما  ويرغب كل العالم والمؤسسات العلمية الكبرى في الحصول عليه، الحياة كلها للمتهم

 كله:حيث يقول في المسرحية أنه عالمه  ولم يعيره االهتمام الكافي على الرغم من قيمته الكبيرة له ،أهمله

 .( 35: ص ،2112أنت الشيء الوحيد في عالمي..بل أنت عالمي في الحقيقة)كنفاني،  "المتهم:

ومن هنا نرى كيف قد قام كنفاني بتطويع الفكر الوجودي من األجل االسقاط السياسي على قضية بلده، لكنه استخدم أسلوب 

تابته حتى يتم تصنيف المسرحية أنها مسرحية فنتازية، ومن ثم يستطيع التملص من الرقابة، ولكن الفانتازيا والال معقول في ك

قد نطلق عليه  ،بالنظرة المتأنية للموضوع سنجد أن المسرحية قد تدعو إلى ظهور نوع مسرحي جديد في الوطن العربي

 االحتاللُمسائلة النظم الحاكمة في الغرب وقادة  اسفي األس تستهدف وهي وجودية الوجودية السياسية وليست الفلسفية فقط، 

سياسي وجودي، في باطنه يبدو أنه يناقش النواميس  يوحتى قادة فلسطين المتقاعسين عن الثورة، وكل هذا في إطار فانتاز

  .   الكونية، ومسألة االختيار واالجبار، وفي باطنه يحمل انتقادات سياسية مباشرة لجيوش االحتالل اإلسرائيلي

لم يكن المجتمع الدولي على فبشكل كبير في القضية الفلسطينية،  المتواطئأما هيئة المحاكمة فقد تعبر عن المجتمع الدولي 

بشكل أكبر وخاصة سارتر نفسه الذي يعتبر األب الروحي  اإلسرائيليا للجانب زكان متحي فقدمسافة الحياد بين الطرفين، 

مستعرضا هموم الوطن العربي مثل الشقاء أن يبلور وجوديته بشكل سياسي لخدمة قضية بلده،  للوجودية، ومن ثم حاول كنفاني

الذي خلفه وجود االستعمار وغياب الشمس وضياع األمل، وهي رموز داللية تؤكد على العزلة والوحدة والشقاء والمعاناة من 

 االستعمار:

 يخبئ الحب في جيبه كسالح للدفاع عن نفسه؟"المتهم: هل هناك ما هو أكثر رعبا في حياة إنسان كان 

 : للدفاع عن نفسك ضد من؟ هل كان ثمة من يتهددك؟1 رقم

الشقاء الذي ال ينتهي وفرص السعادة التي ال  المرض والشقاء. الغربة والوحشة والوحدة. المتهم: كل الناس، كل شيء.

")كنفاني، الدهشة. الموتشمس وغياب الصديق وغياب . الفشل. غياب الاالنكسارنستطيع أن نمألها. العمل والبطالة. 

 (11:ص ،2112

نكسار، في ظل الظروف الشائكة التي يصور المقتطف السابق من المسرحية، معاناة اإلنسان من الغربة والمرض والشقاء واال

، 1411زامنت مع نكسة ، وهي الظروف التي تالستينياتاالسرائيلي في عاش خاللها كنفاني وجميع المبدعين وقت االحتالل 

، وانتظار الموت. وهو ما يوضحه كنفاني من خالل واالنكسارمما خل ف داخل نفس المواطن العربي، اإلحساس بالحزن والفشل 

عن غياب قيم العدل والحق والخير في المجتمع العربي إبان النكسة. يجسد  رمزيا كلماته؛ مثل غياب الشمس التي تعد تعبيرا

الشقاء الذي ال " :في مقتطفوهو ما يظهر على وجه التحديد جدوى الال أفكار من خالل اإلنسان العربي وقتهامعاناة كنفاني 

" الذي يؤكد على استمرار الشقاء في حلقة دائرية مغلقة ال يستطيع أي فرد أن نمألها نستطيعينتهي وفرص السعادة التي ال 

 ، على أن اإلنسان سيموت في شقاء ودون الحصول على السعادةمنها. وينهي مقتطفه بكلمة الموت للتدليل الخروج 



 

 

 

 

فهو يكشف عن عدم جدوى الحياة في ظل الظروف المحيطة التي ال يستطع أن يقف حائال دون حدوثها وبالتالي فهو غير حر، 

 العدالة والحرية في المجتمع تتهاوى وأنها مجرد قيم زائفة.  جميع قيموهنا يكتشف أن 

يموت وهو التي عبرت عن فلسفته الوجودية، بأن اإلنسان  6في مسرحيته الشهيرة كاليجوال 5مع أفكار البير كامو وهو يعد تناصا

هيليكون صديقه ليكشف عندما  وهو ما يقوله كاليجوال ،محروم من السعادة، دليال على ال جدوى الحياة في فلسفة كامو الوجودية

 :عن حقيقة العالم

 حقيقة يا كايوس؟ما هي إذن ال "هيليكون:

   (.22:ص  ،1551" )كامو، سعداء ليسوايموت الناس وهم  كاليجوال:

 Juliaع أفكار كامو في نص كالجيوال، وذلك بمنظور جوليا كرستيفا يكشف المقتطف السابق عن تناص نص كنفاني م

kristeva (1491- حيث ترفض كرستيفا فكرة نقاء النص، فهي ترى أن النص يعد خطابا ي ،) خترق وجه العلم واإليديولوجيا

"إن کل نص هو عبارة عن "لوحة مع بعضها.  7النصوص فاعلوالسياسة ويسعى إلى إعادة صهرها، ومن ثم طرحت فكرة ت

فسيفسائية" من االقتباسات وکل نص هو تش رب وتحويل لنصوص أخري، فالتناص عند کريستيفا أحد مميزات النص األساسية 

 (.2111مزرائي، ) "خري سابقة عنها أو معاصرة لهاالتي تحيل علي نصوص أ

، فكليهما يعبران عن االضطراب الوجودي في أعمالهما بين مقتطفات كامو وكنفاني نلتمح الصلة القويةمن هذا المنطلق 

ى من العالم ن الحب انتفأكالهما قد يرى  ،الوحشة والوحدة والسأم بمعانيومرارة الحياة وعبث الكون، كالهما يزخر مسرحياته 

ومعاصرة كنفاني لالحتالل ، كامو ألحداث الحرب العالميةرض، وذلك بالنظر إلى توقيت معاصرة لى جهنم على األإفتحول 

في أهداف الكتابة على نهج المدرسة الوجودية بين  بعض االختالفاتبأن هناك  . ولكننا نستطيع القول1411الصهيوني ونكسة 

                                                           

 كان معبرا عنن ياسلوبه المسرح .1411 عام وتوفى ،1411 عام ولد فرنسي وروائي مسرحي وكاتب وجودي فيلسوف كامو ألبير -5

أما  .رواية سيزيفوس يف (، العنصر األول قام بمعالجته كامولتمردالال معقول والثورة )ا ؛تقوم على عنصرين التيفلسفته الوجودية 

لبث  وما إن صخرة إلى قمة جبل جدوى، فهو يحملالحياة دون  فيسيزيفوس يمثل شقاء االنسان المتمرد. كتابه  فيتحقق العنصر اآلخر 

 ومن ثم فإنه يكرر ما يفعله يوميا، (. 111ص:  ،1491، فيهرول خلفها ليحملها مرة أخرى )بدوي، خرىأأن يضعها فوق القمة تهبط مرة 

وهو ما يتشابه بشكل كبير مع ما يقوله المتهم أن اإلنسان  فيسأل نفسه ما جدوى الوجود؟في النهاية ، لى الموت والفناءإ به الحال يوينته

 سوف يظل في شقاء دون أن يحصل على السعادة.

خت الملك أنعرف من خالله حادثة موت دروزيال عشيقة و الذيول األ االحداث بالفصلتبدأ  ،ربعة فصولأ يف تدور مسرحية كاليجوال -6

تمر  .موال واغتصاب السيداتتجويع الشعب وسلب األ فيلى شخص قاتل وحاكم طاغية يستخدم نفوذه إالحادثة هذه  إثريتحول ف ،كاليجوال

 .المشهد األخير يالنهاية ويقتله ف ييثور ف يع الطغيان على شعبه الذنواأشد أخاللها  فيول بثالثة سنوات يمارس األحداث بعد الفصل األ

حيث ال يوجد تطابق بين نصوص كامو وكنفاني من حيث الصياغة أو  .آلية التفاعل بين النصوص وبعضها بالتناص؛ يقصد هنا الباحث- 7

 ته الخاصة في سياقه.بعض التفاعل ولكل نص داللوإنما يوجد  بشكل كامل، الخصائص الوظيفية والدرامية



 

 

 

 

 ،كانت محاولة أكثر لتحرير اإلنسان من كل الحدود التي تسيطر عليه ،. على الصعيد الغربيالعربيلعالم الغربي وبين العالم ا

استدعاًء للتحرر الفكري والالهوتي كذلك. بينما استخدمه الكتاب العرب بطريقة مقلوبة كوعد لتحرير العرب من التقاليد 

، ومقاربة ات لتغيير بيئتهم اليائسة الناجمة عن القضايا السياسيةاالجتماعية والسياسية المهيمنة. إنهم يدعون إلى اتخاذ إجراء

 (.Aldegheishem,2015 ,p:300) واقعهم االجتماعي العبثي وانتقاده

 الذباب والباب: الوجودية بين األساطير اإلغريقية والعربية: ثالثا

ساطير اليونانية قديمة، فيستخدم سارتر األكل من سارتر وكنفاني إلى تغليف أعمالهما الوجودية بغالف األساطير ال يتجه

 لخاصة بالكاتب اإلغريقي إيسخيلوسأسطورة أوريست وأسطورة الكترا، ليطرح معالجة جديدة لألورستيا ا القديمة، وخاصة

 والمستندة إلى األساطير السابقة، وذلك ليوضح أفكاره الوجودية والسياسية في مسرحية الذباب، بينما يعتمد كنفاني على

 وهي أسطورة قوم عاد ومدينة إرم القديمة. تعبر عن خصوصيتنا العربية، أسطورة عربية قديمة

 خدمة األفكار الوجودية ل اطيرمعالجة األس -1

له حق االختيار  الذيعند سارتر هو الوحيد  فاإلنسان ،معتقدات يمن أهم أفكار سارتر الوجودية هو أن يتحرر اإلنسان من أ

في  ي يبدو عنيفامن هذا الجدل الذو، "ومن هذه الفلسفة ارادته.دون  شيءن تجبره على فعل . وال يحق ألي قوى أخرى أالحر

، يختلف عن ن يجب أن ينشأ لونا مسرحيا جديداكا ،لتحرره من سلطان العقائد التي تواتر التسليم بها خفيفا شائقا ،تكوينه وبنائه

ال تقهر  ي، أو بصورة ُسنة الكون التال راد لقضائها التيلهة المطلقة القدر بصورة ارادة اآلالمسرح اإلغريقي الذي كان يصور 

(. وعلى ذلك اختار سارتر األساطير  111:ص ،1419، ) فام والتي ينبغي النزول على حكمها والخضوع لنواميسها"

تحسه على الندم  يمره الت، وال يخضع ألواتريعارض أوريست فيها اإلله جوبيتبجل اآللهة، ليصنع معالجة  التياإلغريقية 

 .والخضوع

ففرض  ،فعلته وجريمته يليصرفهم عن التفكير ف ،الموتى الذي ابتدعه إيجست لسكان أرجوس الندم بعيدتبدأ مسرحية الذباب أو 

حياء طالبين الصفح من ويصرخ األ ،لتعبر أرواح الموتى وسط األحياء ،عليهم يوم يُفتح فيه الباب المؤدي للمقابر مرة كل عام

وريست لينتقم من أمها بينما تنتظر الكترا عودة شقيقها أ السماح.ا أسرى الندم وطلب وهكذا ليظل األحياء دائم الموتى.

 ،يتسرب الندم إلى نفس الكترا ،، وعشيقها إيجست. وعندما يحين ذلك ويتمكن أوريست من االنتقام وقتل األم والعشيقكليتمنسترا

بينما لم يتمكن جوبيتر من أوريست الذي يصمم على أن ال يشعر  فعلتها.لح عليها جوبيتر بأنها البد أن تشعر بالندم على بعد ما أ

يمأل أرجوس بالذباب ويجبر  الذيإله الذباب والموت  فجوبيتر ،، وأساس المعالجةجوبيتر هي مفتاح المسرحيةوشخصية  بالندم.

األورستيا التي قام بكتابتها الكاتب إيسخيلوس في القرن الخامس قبل الميالد،  مسرحية اتولم يكن من شخصي ،الناس على الندم

 .الصافحات(-حامالت القرابين-ممنونوتشمل ثالثية )أجا

عاد هو ملك قبيلة  ، بقليل من التصرف في األصل.عاد القديمةيعتمد كنفاني على معالجة أسطورة عربية فأما مسرحية الباب 

 هـ(،  121 -119)، كما يذكر المؤرخ العربي ياقوت الحموي تسكن األحقاف



 

 

 

 

بن ابن سام ارم ابن ابن عوص اوهو  ،وعاد هو الحفيد الثاني لنوح هبا. –صمود  –صدا  للطبري:القبيلة آلهة وفقا  هذهوكانت ل

ى ما قاله تقتصر عل ،متينإلى آيتين من القرآن عا باإلضافةاألسطورة غير مثبتة تاريخيًا بشكل مفصل، وكل المصادر  نوح.

(. أصاب قبيلة عاد القحط الشديد بسبب  1-1 :ص، 2119،مطلع تواريخه ) كنفاني في ، والطبريمعجم البلدان فيالحموي 

فقد رفض أن يشعر بالذل والتضرع حتى  الماء.يستسقي  يوعدم اعتراف الملك عاد بضرورة التضرع إلى "هبا " ك ،الحادها

فيرسل عاد وفدا إلى مكة فيه قيل ولقمان كي يستسقي الوفد الماء من مكة، ولكن الوفد يذهب إلى مكة  اء.الميعطيه اإلله هبا 

ويخلفه  ذلك.ل على محاربة هبا ويلقي حتفه إثر فيعلم عاد ويُقبِ  مكة.ويتضرع آللهة األحقاف صدا وصمود وهبا بدال من آلهة 

التي شيدها وجعلها جنة على األرض  ،ه في دخول مدينة إرم ذات العمادالذي يكمل مسيرة عاد ويحاول تحقيق حلماد ابنه شد

 ،ولكنه يُقتل دون الوصول إلى هذه المدينة .فقد جعل لنفسه ثوابه على األرض عقاب.ليخالف اآللهة وال ينتظر منهم ثواب أو 

 وهكذا.ليتبع مسيرته ابنه مرثد 

إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد * الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَا فِي اْلباَِلدِ  لها.مدينة ال مثيل القرآن الكريم أنها كانت  فيوقد تم ذكر مدينة إرم 
.  كما تم  8

 ايضا.ذكر األحقاف 

 السياسي سقاطاال-2

وراء  توارىي اسياسي انالحظ في مسرحية الذباب لساتر أن بها جوانب سياسية أخرى غير االفكار الوجودية، فقد كان هناك بُعد

وظلت تعرض على ، النازي األلماني االحتاللتحت  فرنسا وهي يوقُدمت للتمثيل ف ،1491عام  فيعالجة. ُكتبت الذباب الم

ى تمثيلها بالرغم من عل لم يعترضوامن أن األلمان  تعجب ومن الناس من شهرا.ي أكثر من ثمانية عشر خشبة المسرح الفرنس

ابة النازية قد شغلوا بمضمونها الميتافيزيقي عن مضمونها السياسي، إلى أن أن رجال الرق هذا،، وقد قيل عن خطورة هدفها

وسارتر  ،(. الذباب مسرحية مقاومة21ص:،2111، )القصاصنبههم معاونوهم من الفرنسيين إلى هذه النقطة فأوقفوا تمثيلها 

ن التوبة لدى أهل أرجوس بسلوك فشبه دي ،أراد بها أن يسند أعمال رجال المقاومة ضد المغتصب النازي من قتل وتخريب

كما اعتبر إيجست رمزا لأللمان  ،قرارها بأن على الفرنسيين أن يكفروا عن أخطاء آباءهم وساستهمافي  9حكومة فيشي الفرنسية

يانة لتسهيلها عملية الغدر والخ -للفرنسيين المعاونين مع األلمان وكليتمنيسترا رمًزا  –الغتصابه عرش أجاممنون  –المغتصبين 

ولو كان ذلك ضد قوانين أرجوس ودين أهلها، كأنه يبرر  ،وهكذا يتيح سارتر ألوريست أن يقتل الملك المغتصب وأمه الخائنة  -

                                                           

ية المذكورة وذلك لإلحالة لصفات مدينة إرم ه تناص مع القران الكريم في اآلسورة الفجر من اآلية الخامسة إلى السادسة. النص ب -8

 المذكورة بالقران.

 التي الهزيمة ثرإ ،Philippe Pétain بيتان فيليب المارشال نظام حكم تحت فرنسا في أصبحت التي الحكومة هي فيشي حكومة- 9

الثانية. وقد قاموا بالتعاون مع األلمان فيما بعد لعمل هدنة  العالمية الحرب في لها الحلفاء تحرير وحتى النازية ألمانيا قبل من بها لحقت

 معهم، فثار الشعب الفرنسي عليه.



 

 

 

 

ا معاونيهم من الفرنسيين وأنصار حكومة فيشي ) بل أيض ،ن الغزاة النازيين فحسبأعمال رجال المقاومة الذين لم يكونوا يقتلو

 (.  14 ،ص:2119 ،القصاص

تتحدى  مرثد(وشداد ومن بعدهما  )عادفي معالجة كنفاني لألسطورة سمات الوجودية التي جعلت الشخصيات  كذلك تظهر

 ،رادة الحرة ال يمكن اكتسابها من الخارج ولكنها تنبع من داخل الكيان الذاتي لإلنسانفي قناعة تامة أن الحرية واإل ،اآللهة

رض ال يتطلب سوى االختيار الحر، ومعارضة أي قوى أو كيانات أخرى تريد أن تقمع وبالتالي فإن تحقيق حلم الجنة على األ

ويمكن فهم مغزى  األولوية.ولكن ال ننسى أن أغلب كتابات كنفاني كان لها مغزى سياسي. فالمقاومة عند كنفاني هي  حريته.

محاولة من كنفاني لقول أن ك ،تبع نفس الخطى، ومن بعد شداد نرى مرثد يمسيرة األب عاد بإكمالقام شداد  المسرحية عندما

مهما كانت القوى الخارجية أقوى ومهما زاد قمعها والمتمثلة في  ،كل األجيال يتوارثها جيل بعد جيل فيالمقاومة مستمرة دائما 

ومة الشعب الذي يعادل موضوعيا اآللهة التي تفرض سيطرتها على اإلنسان، كيفما تناول سارتر فكرة مقا العدو الصهيوني

  فرنسا.الفرنسي للنازية وحلفائها في 

ويتبعه ابنه  الحرب.والذل وفضل  المشترط بالطاعةيُقتل عاد دفاعا عن حريته ضد القوى العليا عندما يقاوم فرض سقي الماء 

يتبع نفس  الذي ،ومن بعدهما مرثد ابن شداد ،شداد ويُقتل في أعقاب تحقيق حلمه ومواجهة القوى العليا والوصول إلى جنته

في مقاومة هبا. فلم يعد يسلك نفس الطريق الذي سلكه جده ووالده يظهر من كالمه أنه س أحدا.منهج المقاومة ولكن ال يخبر 

ويقول رجل آخر.  وبين أيا ألن هبا لم يترك والده أن يصل إلى إرم، ألن هبا قتله بسبب تحديه، فال يجد فرقا بين هبا يؤمن به

  لجدته: مرثد

فمن  ،و إذا كانت أروع ،كان أبي هنا يحكي لنا عن جنته كنت أقول لنفسي إن جنة هبا ال بد أن تكون أروع مرثد: حين"

ولكنه  بناها هبا .. التيمام الجنة أالطبيعي أن يتركه يكتشف ذلك بنفسه، يتركه يرى كم هي سخيفة الجنة التي يبنيها اإلنسان 

ألنه ال توجد ثمة جنة ..و إذا كانت هناك واحدة فهي لن تعطي التعويض الجدير  …ماذا؟ل يتركه .. ذلك. لملم يتركه يكتشف 

 بعذاب الحياة ..لقد خاف هبا أن يكتشف شداد ذلك.

، 2112)كنفاني، شادها جدك نفسه" التيكال .. البداية  ،دها أبوكشا التينفس الطريق .. تبدأ من بدايته  فيإنك تتجه  األم:

 (.23ص: 

ف السابق زيف اآللهة وكذبهم حول الجنة، حيث أن هبا يسوق الشعب ويتحكم به عبر اغوائهم بالجنة غير تطيوضح المق

األنظمة الموجودة بشكل فعلي، فال يوجد في هذه الحياة سوى العذاب والشقاء الذي يعاني منه اإلنسان تحت وطأة النواميس و

، 10لمواجهة حتى لو مات في سبيل ذلك، فالثورة قد تعطي أمال للحريةل هذا واالثورة على ك مرثد علىالمستبدة ومن ثم يجب 

                                                           

نقطة التمرد. فمرثد يكشف لجدته زيف اآللهة  يظهر هنا التناص بين أفكار كنفاني الوجودية وأفكار كامو في مسرحية كاليجوال في- 10

وتحايلها، ويعزم النية على مواجهة هبا كما كان يفعل والده للتدليل على فكرة التمرد للحصول على الحرية، وهو ما يتشابه مع رغبة 

 حل أن بعد الحرية في دروسا قومه تعليم المسرحية خالل من يحاول كاليجوال في مسرحية كاليجوال ورغبته في إدراك القمر. كاليجوال

 أي لها ليس أنها طالما والخير، الشر عناصر بها تتساوى له بالنسبة أصبحت الحياة أن حيث حبيبته دروزيال، موت بعد في نفسه التشاؤم



 

 

 

 

ة هبا، كـأنه يبغى الثورة على المعتقدات واالفكار االستسالمية التي تسلم بالخضوع واالمتثال لآللهة أو هولذلك فهو يريد مجاب

 الصهيوني.  العدو

  ال المتعاقبةوصراع اآللهة مع األجي الحرة اإلرادةعقاب  ..الذباب والجفاف-3

وألن ارادة اإلنسان الحر ال  واآللهة.صورة القوى العليا في  يتمثل، واآلخر اآلخر كال المسرحيتين هناك صراع األنا / يف

له الموت والذباب ينشر الذباب والدم والضفادع كعقاب لجريمة إمسرحية الذباب أن جويبتر  يفنرى ف خارجي.تخضع ألى قمع 

 :والندميتحرروا من اللعنة  لكيالالندم على كل سكان أرجوس  ولجلب ،قتل أجاممنون

 ،وقيظ الفح ،وماليين من الذباب ،حوائط ملطخة بالدماء العدل؟: أهذا هو "أوريست

 عقر دورها  فيوحشرات  ،وإله له سحنة قتيل ،وشوارع مهجورة قاحلة   

 ال  يالذهذا الصياح  ،وهذا الصياح اإلرهاب.تقرع صدورها من سطوة     

 (.25: ص، 2115)سارتر، أذلك ما يرضى جوبيتر ؟" يطاق.    

له وطلب  ، فال يوجد سقي ماء إال فى حالة التضرعه هبا قد فرض الجفاف على األحقافلمسرحية الباب أن اال فيكما نرى 

ي تعتبر جريمته، ولكنه ألرض والتالجنة على التمثل بناها  يمدينة إرم الت في. وأن يبتعد شداد عن حلمه الندم والتوبة والغفران

، فهو يحيل إلى مدلول مغاير بالنسبة للسياق ، وهو ما يشكل تناصا مع مقتطف سارتر السابق في نص الذبابيستمر في المقاومة

 :11العربي والهدف من قوله ولكنه يتقاطع خطابات نص سارتر في عالقة البطل باآللهة

 

 خطيئة   أي، بأن الخطيئة ليلقد قال  ،ى شعبهقإنه يعتقد بإن اإلله يجب أن يس قيل:"

 إلى االنتقام بأن يقتل النبات ويجفف  -هبا!عفًوا  –يجب أن ال تدفع اإلله  

 الجوع.الضروع ويزرع  

 الماء؟ولماذا لم يطلب غفران هبا فيعطيه  رعد:

 (.11، ص: 2112)كنفاني، أنت تعرف لماذا ... أنه يعتقد أن طلب الغفران ذل" قيل:

                                                                                                                                                                                                   

 وبالرغم ورة والتمرد.اآللهة بمحاولة الث ارادة تتحدى التي المطلقة اإلرادة الموت، ومن هنا يتحول إلى رجل وهي معروفة فالنهاية جدوى.

 .حوله في تحقيقه للمستحيل من ذهول اثارة في نجح فقد بالقمر طوال أحداث المسرحية االمساك في فالحه عدم من

"يحيل المدلول الشعري إلى مدلوالت  تستعرض كرستيفا في كتاب "علم النص" تحليلها للتداخل النصي في فضاء اللغة الشعرية قائلة- 11

ولكن بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري، هكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري، خطابية مغايرة 

. هنا  (19، ص:1441 )كرستيفا، هذا النص سنسميه فضاء متداخال نصيا، فهو مجال لتقاطع عدة شفرات تجد نفسها في عالقة متبادلة

ن نص سارتر وكنفاني من حيث األفكار العامة حول الفلسفة الوجودية، وعالقات التحدي القائمة نستطيع القول أن هناك بعض التقاطع بي

بين بطل العمل واآللهة للثورة على المسلمات واألفكار المترسخة، وهو ما يظهر في المقتطف الخاص بالحوار بين جوبيتر وأورستيس 

 ويقابله الحوار بين قيل ورعد.



 

 

 

 

 

قبها التوبة وتزكي يصحبها الندم وتع يتلك الجريمة الت ،تطيب لآللهة وتروقهم يهو الجريمة الت ؛النوع األول .نافالجريمة نوع

، أما نسانمة ال يمكن أن يتحرر معه اإلويقينا أن هذا اللون من الجري والفزع.ا من التقوى الصادرة عن الخوف في القلوب لون

( . ونرى أن كال من سارتر 111 ص: 1419 ،فاما )ي يقدم الضمير على اتيانها مسرورا منتشيالت النوع اآلخر فهو الجريمة

عند  فنرى أوريست االختيار.ا عن اإلرادة الحرة وحق ي مواجهة اآللهة دفاعف المتمرد صنعا البطل مسرحيتهما فيوكنفاني 

ونرى عاد وشداد عند  نفسها.الخوف إلى وا ويتسرب الندم بينما تقتنع الكتر ،ا التوبة والندمسارتر يثور على جوبيتر رافض

 الحرة.عالن الحرب لتحقيق الحلم وإلثبات اإلرادة االثورة ضده وومحاولة كنفاني في مواجهة هبا 

 اآللهة:فنجد سارتر فى مسرحيته فى حوار البطل مع  

 أنت أيتها الدودة الخالية من  ،أنت ،"جوبيتر: لست مليكك

 خلقك؟من  ولكن فطنة.كل 

 حًرا. تخلقنيأوريست: أنت. ولكن كان يجب أال 

 لخدمتي.جوبيتر: أنما وهبتك الحرية 

  ليوال حيلة  ،ولكنها انقلبت ضدك ،أوريست: هذا جائز

 (.112، ص :2115ذلك" )سارتر، فيوال لك  

ه يرى أنه حر ويصنع حلمه له األحقاف ألنإكذلك نرى أن كنفاني رسم شخصية البطل شداد الذي ينشد حلمه ويعارض هبا 

 أمه:فنرى حوار شداد مع  ،وغايته بيده

  وتساؤلي وخوفي قلقيجهنم  فيأن أعيش  تريدينني مستغربًا(شداد :) " 

 أن ال أصل إلى الجنة –وهبا يريد أيًضا  – تريدينني كذلك؟أليس   

 لقد كذلك؟بجنة ال أعرفها .. أليس  ليعدني بإرادتيبنيتها  التي  

 إنه ال يريدني أن أصل إلى جنتي.. ورغم ذلك ..  اآلن!فهمت   

 كتفاءاال تعطينيال  جنتيأريد أن أذهب .. أن أعرف أن  فأننني  

 (.31 ص:، 2112)كنفاني،  "ولكنها تبقى أفضل من جنة لم أبنها أنا ،أريد الذي  

 الكيان في المسرحية ل اآللهة الديكتاتوريةتمث قد حيث ،بشكل سياسي الرموز في المقتطفنالحظ من السابق كيف يمكن تفسير 

والوجود  التي تمثل الجنة المغتصبة نيةاألراضي الفلسطي استرجاع في الحرية، وفي الفلسطينيينالصهيوني الذي يقمع حلم 

االستعمار ، ولكن شداد يجابه هذا الظلم معبرا عن ثورة الشعب الفلسطيني المستمرة التي ال تخمد شعلتها ضد هذا بالنسبة لهم

تتجلى المعركة لمصلحة  حيث تتغلف وجودية كنفاني في شكل المقاومة ضد الظلم والعدوان، وهنا .لألرض والكيان الفلسطيني

اإلله هبا في البداية وتأخذ مقاومة سلطته أبعادا زمنية، عبر تتابع األجيال في الثورة على هبا، كما يحدث في الثورة والمقاومة 

 األجيال قتنا الراهن. ومن ثم فإننا نجد تسليم راية المقاومة من عاد إلى شداد، ثم مرثد كناية تتابع المقاومة عبرو حتىالفلسطينية 

 الحقب الزمنية. و



 

 

 

 

فالمواجهة هنا متفاوتة "وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تسليم الراية من جيل إلى جيل يوضح تفاوت مستويات المقاومة وتطورها. 

ل يعلن رفضه لعطية اإلله هبا و للخير الذي يأتي من عنده، و يبقى األمر كذلك حتى يرسل إليه هبا عاصفة في مستواها. "فاألو

هوجاء فتقتله، فهذا البطل هو بطل ثائر يعبر عن ثورته بالتمرد، و الرفض المطلق، لكن حالة المجابهة عنده جاءت أقل منها 

لى هبا لمواجهته، و رغم إيمانه بقوة هبا و أنه ميت ال محالة، فإن موقفه يأتي عند البطل الثاني شداد الذي يأخذ سالحه و يتجه إ

 ،نتيجة لقناعاته بأن الموت في ساحة المعركة يبعث الفخر و االعتزاز أكثر من البقاء في صمت و خنوع و الموت موتا مجانيا

ل من سابقيه، إذ سيختار الخيار النضالي بينما الحفيد مرثد فلم يختر طريقة بعد، و على األغلب أنه سيبدأ بوعي أفض

  (.111 ، ص:2111)عيسى ونقرش، "الثوري

النضال الفكري والثقافي وليس المادي ب إال لن يتحقق االنتصارفي  هنا يود كنفاني احالتنا إلى نقطة مرجعية هامة وهي أن األمل

فالحرب القادمة ليست حرب  مجابهة الحربية فقط.قديما، حيث اكتفا بالرفض أو ال كيفما فعل عاد أو شداد ،والجسدي فقط

وليس القنابل والصواريخ فقط، إن وجدت  ،عسكرية بقدر أنها حرب وعي، يحتاج فيها المواطن الفلسطيني التسلح بالعلم والفكر

نية بشكل أكثر ذكاء في ظل الظروف االقتصادية الطاحنة. ومن ثم فإن الجيل الجديد بقيادة مرثد عليه التعامل مع القضية الفلسطي

مراسم تتويجه كملك جديد ويتوجب عليه حينها تعظيم  فيفحين يطلب الكاهن من مرثد أن يلقي خطابا  وحنكة متسلحين بالوعي.

ولكنه أراد أن يكتسب القوة  ،عليه ومقاومته مثل أجداده التحدي بإعالنيوافق مرثد على الفور، رغم نيته المسبقة  ،وتمجيد هبا

 توارثها أجيال تزداد عنادا وذكاءً وإن كان هذا يعطي بصيصا من األمل بأن المقاومة الفلسطينية مستمرة ت ذلك.فعل  كي يستطيع

 الفلسطينيين.ضد المحتل الصهيوني الذي قد يمثل هنا اآللهة التي تحاول قمع حرية 

 الجحيم  في الباب والجلسة سرية  تصوير -2

 مصير هيئة غرفة مغلقة بها اشخاصا يتحكمون في سرية علىفي مسرحية الجلسة  تماما كما صور سارتر الحياة األخرى

بها رجالن تأثر كنفاني في مسرحيته الباب بهذه الفكرة، حيث صور شداد بعد موته بأنه انتقل إلى غرفة مغلقة  ،اآلخرين

 وتجلس في حجرة مجاورة: صيرهمافتاة تتحكم بمب الفوز كلفهما هبا بخياطة ثوب من أجل وقد ،الخياطة يشتغالن بأعمال

 وبالتالي ،مستمر وال نهاية له شيء: إن وجودك هو الرجل" 

 فأنت المسؤول األوحد عنه .. 

 أريد  عقلك!فقدت  ،هل فقدت عقلك أيها الرجل كيف؟شداد:  

 أعنى هبا،  الحد؟أثر عليك إلى هذا  الذيأن أعرف هل هو   

  ،نت تعيش هنا كالبقرةأ الغباء؟أقنعك بكل هذا  الذيهل هو   

 تعيش كحيوان ال أكثر .. تعيش كما لو أنك ..  

  سمعته؟هل  ويبتسم(اآلخر يهز رأسه  ،يقاطعه وينقر على كتف زميلهالثاني: )الرجل 

 إليه بشفقة )ينظرأنه يقول أنت تعيش! ما زال يفكر برأس من تراب ..   

 هل نسيت أيها الفتى أننا أموات؟ مفتعلة(  

 (.22-22، ص:2112)كنفاني، "أموات!نحن  ،صحيح )برعب( شداد:



 

 

 

 

 

ترجعنا إلى أساس  ،فأنت المسؤول األوحد عنه ي، وبالتالمستمر وال نهاية له شيءوجودك هو  إنولعل جملة الرجل األول 

جل عن حقيقة ة، وهنا يكشف شداد للرواضح الوجودية ترفنرى تأثر كنفاني بفلسفة سار الماهية(يسبق  )الوجودفلسفة سارتر 

رادة الحرة كما كان يظن الوجود اإلنساني وهو أن اإلنسان ليس مخيرا في أفعاله، وإنما هو يُعامل مثل الحيوان، وال يملك اإل

 حيث كل شخص يتحكم في اآلخر ويقمع حريته، ،رة بشداد والرجالنالغرفة المجاو فين تحكم اآلخرو وهو ما يؤكده. الرجل

 مع بعضهماإستيل وجارسان وإينيز  للصراع الثالثي بين وهو موقف مشابه، (هو اآلخرون لجحيم)امقولة سارتر لتنطبق 

  الجلسة سرية:  مسرحية البعض في

 ( انظر ماذا عملهما فيإلى الرجلين المنهمكين  )يشير هراء! )غاضبًا( شداد:" 

  يوأنظر بماذا حكمت عليهما .. ألم تكن تلك ه ،فعلت بهذين المسكينين  

 حكمك؟ألم يكن  النهائية؟كلمتك   

 أنا أقترح فقط .. ،فأن ال أحكم قط ،ورغم ذلك هبا: 

  إذن؟يحكم  الذيمن  شداد: 

 الغرف  فيأولئك الموجودون  الجدران(بأصبعه بهدوء مشيًرا إلى  )يدور هبا: 

 إنهم يحكمون عليك أو لك .. ،األخرى  

 يعرفوني؟دون أن  عليكيف يحكمون  شداد: 

 إنهم يحكمون عليك ألنهم ال يعرفونك .. هبا: 

 لي؟أن يحدث هذا  الضروريهل من  شداد: 

 إنه يحدث لهم .. الحكم على اآلخرين قضية ال تهم المحكوم عليهم كال! هبا: 

 (.52، ص:2112)كنفاني،  تهم الحاكم .."  

وال  ،، ال الرجالن يكمال الثوبودائرة مكتملةى بأنها مكان مغلق وتصور الحياة األخر ،لنعود إلى فلسفة الجحيم هو اآلخرون

أن يضرب كرة مطاط إلى الحائط وعندما ترتد يلتقطها  ؛ليقترح هبا على شداد بمهمة ال تنتهي وهي اآلخرون.مفر من حكم 

حيث تصل الشخصيات في نهاية  ،في آخر مشهد من جلسة سرية لسارتروذلك تماما مثلما يحدث  وهكذا.ويقذفها مرة أخرى 

ن، اعالقة مع جارس إلقامة حرااألحداث إلى محاولة قتل بعضها البعض، فتسعى إستيل إلى قتل إينيز حتى تترك لها المجال 

، وإنه أن إينيز ميتة بالفعل وهو ما يصدمهم جميعا في نهاية المسرحية أن الجحيم الخاص باآلخرون ال مفر منه ولكنها تتفاجأ

فكرة  . وهنا يشترك الكاتبين فيكما سيبقى شداد في جحيمه مع الرجال اآلخرين إلى األبد، ايةما ال نه كل منهم فيهسيبقى 

فجميع البشر  ،نتحارفهو ال يملك قدرة الخالص سواء بالهرب أو حتى باال ،حرية في أفعالهالأن اإلنسان ال يملك  مفادها،

  مجبرون على العيش معا دون حرية وإلى ما ال نهاية.

ذلك من خالل مقتطف هام في النص، يؤكد و ،فقط ونهايته ، وليس أفعالهلهتهآي فكرة أن اإلنسان مجبرا على يثير أيضا كنفان

 فكرة االجبار: 

 



 

 

 

 

 الجنة، أدخلنيلو أطعته  لي.. وكنتم تقولون  أظافريطاعة هبا منذ نعومة  علمتمونيلقد  شداد:"

 فأتخلص من هبا.. جنتيأن أبنى  ذهني فيهبا .. لذلك وضعت  في شيءالجنة كانت كل  

 (.22، ص: 2112هبا ال يريد أن يطاع وال يريد أن يطيع")كنفاني،  نفسيوأجعل من  

إلنسان إلى مجرد دمية يتالعب بها بعض الثورة على جميع المعتقدات الراسخة التي حولت امحاولة يتبلور فكر كنفاني في 

تتحكم في االحتالل التي  دول اسقاطا سياسيا أيضا على الذي يعدوهو األمر ، باسمهمالمتسترين في ثوب اآللهة ويتحدثون 

وهنا ال  .، وكأنها خليفة هللا على األرضوامرهاطاعتها واالمتثال أل داعية الجميع إلى والشعوب المستضعفة، مصائر الدول

 مة ووشيكة:حتى لو كانت النهاية محتو ،الثورة والتمرد على جميع هذه األفكار محاولة إال يبقى لكنفاني

 أنت ال تستطيع أن تختار ،لنا جميًعا الباقيختيار الحقيقي الموت! إنه اال الموت!كال!  شداد:"

 ختيار الحياة ألنها معطاه لك أصاًل .. والمعطى ال اختيار فيه .. اختيار الموت هو اال 

 ب الوقت غير المناس فيالوقت المناسب قبل أن يفرض عليك  فيأن تختاره  ،الحقيقي 

 ال تستطيع أن تختارها كالمرض أو الهزيمة  التيقبل أن تُدفع إليه بسبب من األسباب  

 (.33،ص: 2112")كنفاني، والحقيقية!للحرية الوحيدة واألخيرة  الباقيأنه المكان الوحيد  ،أو الخوف أو الفقر 

التي تتحكم في مصيره سواء قوى عليا مثل  كل األشياءيوضح كنفاني في المقتطف السابق أن اإلنسان يجب عليه التمرد على 

ظهر التمرد هنا بشكل فلسفي مثلما يظهر في مسرحية كاليجوال اللبير كامو، حيث ومن ثم يأو قوى سياسية مثل المحتل،  هبا

يعد  قدرته على التمرد والوصول إلى المستحيل، حتى لو كان الموت محتوما. فاألمر إلثباتيتوق كاليجوال لمالمسة القمر، 

وهو ما يوضحه مرثد  .االحتاللانتصارا للفكر الثوري فلسفيا وليس واقعيا، وهو ما كان يحلم به كنفاني في استمرار الثورة ضد 

 هو انتصارا لإلرادة الحرة، حتى لو كان الموت هو النهاية هباتحديه لوأن مجرد  ا،من خالل كالمه عن ثورة أبيه على هب

   :المتوقعة

 الصحراء حتى يذوب بدل أن يحمل إلى مذبح هبا فيأن يبقى  والديفضل لجسد : من األمرثد"

 أن يخسر المعركة ميتًا بعد أن ربحها حيًا لوالديفيحرق تكفيًرا عن خطاياه .. ال أحب  

 تعتقد أنه ربحها ؟ ( أو )باكية األم:

 جنته.قاتل هبا ودمر  ،لقد نفذ إرادته مرثد:

 شيئًا؟هذا مات .. أال يعنى  األم: ولكنه

 (.35، ص: 2112)كنفاني،  "كانت هذه إرادته مرثد:

" أن اإلنسان يقف بمفرده  الرشد:يدعو هنا كنفاني إلى أهمية التمرد واالختيار في مسرحياته مثلما كان يقول سارتر في سن 

م عليه أن يكون حرا كما حك ،فقد حكم عليه أن يقرر مصيره دون رجعة ممكنة ،بال عون وال عذر ،وسط سكون موحش مفزع

الثورة تبدأ عند كنفاني بهدم كل المعتقدات التي تقوض حرية اإلنسان وتجعله حبيسا لها وتنتهي ف(. 111: 1419،إلى األبد ")فام

في الواقع السياسي وليس في عالم الفلسفة  والخونة والمتواطئين االحتاللبالثورة على جميع أنواع القمع األخرى المتمثلة في 

الماركسية كانت تحمل فلسفات واقعية حسية تبدأ من ولعل هذا الفكر مستمد من الفلسفة الماركسية، إذ أن جميع األفكار  فقط.

 الواقع وتنتهي إليه فكل ما هو في الوجود من أفكار، وحياة اجتماعية، ما هي إال انعكاسات للمادة التي ترتد إليها، 



 

 

 

 

الوجودية الشعب الفلسطيني أن يهدم الجوانب المكب لة بالعادات والتقاليد  فلسفتهفي . ومن ثم يدعو كنفاني ويبدأ منها الجدل

االجتماعية، وأن يخرج من أسطورته، ومن معجزاته اإللهية نحو تفكير أكثر واقعية وعلمية. "إن ه الولوج إلى عالم المحسوسات 

ا هو سائد في حياتنا جتماعية نحو مساحة أوسع من الحرية")أبو اليومية اال والتفكير النقدي للتجربة. هي دعوة للخروج عم 

 (.2121ناصر، 

وهو ما يوضحه شداد من خالل متقطف هام يوضح رمزية الباب وأنه السبيل الوحيد إلى الخروج للحرية واالنعتاق من جميع 

  الجائرة:أنواع الظلم واالستبداد والقوانين 

أترى هذا الباب، أنظر إليه جيدا! لقد تآكلت أظافري، و أنا أخشمه كالقط إلى الباب،  وهو يشير"ينهض، يهز شداد بعنف، 

ران كلمة حقيقية طيلقد حطمت جمجمتي كي أشق ثغرة تتسع ل…المجنون، لقد ذابت عظامي من فرط ما انهمرت فوقه

 (.13، ص: 2112كنفاني، ) !نعمثم ماذا؟ كنت أتهاوى كالقطن، هنا، …واحدة

ويتحول إلى رمز  ،وتمرد في شموخ شداد نفسه للموت حيث يقدم .آخر نقطة دماء حتى على هبا ورةلثإلى ا هنا يدعو كنفاني

فيه  يعاني، له جدوى الفي عالم  وذلك لتحقيق كينونتهم ووجودهم ،المحتل ليواصلوا مسيرتهم ضد األجيال القادمة يحتذي به

 :كيفما يشير شداد في حواره مع هبا ،من الشقاء المستمر اإلنسان

"شداد: العالم الذي وهبتنا إياه مقابل وعد مجهول كان عالما قميئا سخيفا.. عالما ال جدوى منه وال غاية، ألن المرء يعيش 

مخلفا كل شيء على حين  تأن يمو الثمن؟لماذا؟ ألنه على موعد مع كلمة اسمها الجنة.. وما هو  ويذوب.فيه يتعذب 

 (.52، ص: 2112فجأة!!")كنفاني، 

موقف كاليجوال عندما تموت  في حيث يضع شداد الحياة واآللهة وجميع المسلمات، نفاني بعدها فلسفته الخاصة فيك يكتشف

، وهو ما يختم به حلقة مفرغة من الشقاء مثل سيزيف يلهث داخل ،عشيقته ويتيقن أن اإلنسان يموت وهو محروم من السعادة

                مثل حجرة جلسة سرية لسارتر ن من عبور الباب، فال مفر من العذابهبا المسرحية موجها تحديه إلى شداد بأنه لن يتمك

No Exit : 

هذه مملكتي! هذا الباب فقط: مملكة صغيرة ولكنها منيعة، العرش المجهول هو سر منعتها، والصولجان غير المرئي  "هبا:

 (.15، ص:2112هو حارسها األبدي" )كنفاني، 

 

 :نتائج الدراسة

تيار الوجودية في مسارحنا العربية، من خالل أعمال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني الذي لم  وجودائج البحث كشفت عن أهم نت

في السياقات الزمنية  لخدمة قضايا وطنه بتطويع الفلسفاتيكتف بمضامين الفلسفة الوجودية الميتافيزيقية والفلسفية فقط، بل قام 

ى يد الكيان الصهيوني من أجل فضح أساليب قمع حرية الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه عل، وذلك والمكانية لوطنه العربي

سياسي فلسفي يتناسب  ودي في مسرحه داخل إطار. ومن ثم نستطيع القول أن كنفاني أعاد صياغة المذهب الوجوبعض الخونة

القبعة والنبي، ومنها األساطير القديمة مثل  مثل مسرحية ؛، بصور وبأشكال مختلفة منها الفانتازيافلسطينمع هموم وقضايا 

، يغلفها للفلسفة الوجودية، تحمل رؤى سياسية وواقعية من أجل الثورة والتمرد صياغة مسرحية جديدةالتي تعد  مسرحية الباب

  سارتر وكامو. مثلالتناص مع أفكار ونصوص بعض الكتاب الوجودين 



 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 عربية والمترجمةال أوال: المصادر

 .للترجمة القوميالمركز  القاهرة:ترجمة وتقديم محمد القصاص،  ،مسرحية الذباب أو الندم(. 2111)  بول.سارتر، جان  -

 ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد. القاهرة: دار الثناء للنشر.مسرحية جلسة سرية (.1419)بول. سارتر، جان  -

 . دمشق: حوران للنشر.الجماني، ترجمة يوسف كاليجوالمسرحية  (.1441)البير. كامو،  -
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The Islamic Culture Course is a Necessity to Keep up 
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 الملخص:

وتنوير ثقافة االسالمية في تثقيف لا دور مقرراتو اإلسالمية الثقافة واهداف مقرر طبيعةهدفت الدراسة الحالية الى معرفة 

 مثل اإلسالمية الثقافة مقرر وعرضها فيحضورها  يجب التي القضاياعلى  الصحيح والوقوفالطالب تجاه دينهم  عقول

 .والحداثةوالعولمة  وحقوق اإلنسانوالمرأة واإلرهاب اإللحاد 

 بدوره وليقوم الشرعية، العلوم بين مكانته الثقافة علم االسالمية ليأخذالتأصيل المنهجي لمقررات علم الثقافة  وتتمثل اهمية

 الثقافة علم الى الشديدة األمة لحاجةوايضا  البحث ثنايا في تفصيلها سيأتي والتي منه، المرجوة هدافاأل ويحقق به المناط

 ونظمه اإلسالم عن شاملة متكاملة اليوم ليقدم للعالم صورة لماالع يسود الذي والفكري األيدلوجي الصراع ظل في اإلسالمية

 فروع من فرع تخصيص معه اقتضى ما المعاصر واقعهم في المسلمون لها يتعرض التي والمستجدات القضايا كثرةو .وقيمه

 .اإلسالمي العالم اضرح الدراسة العلم هذا

 شرعية فريضة ؛ لإلسالم المعادية المعاصرة الفكرية التيارات ضد وتحصينها السوية الشخصية إعدادوخلصت الدراسة الى 

مواجهه التحديات العصرية  الحديثة كاإللحاد  و الحداثة  والحد من انتشار هذه المصطلحات البغيضة بين و  ية عصر وضرورة

 سبق لقدو مواكبة العولمة و العالمية بفروض و اسس اسالمية تتبع و تتوافق مع الشرع و بما يرضي هللا تعالى و   النشء

 الغربي الفكر مقاومةو  بتحقيقهم حديثا الغرب ينادي التي و المرأة حقوق و االنسان حقوق على التأكيد و الترسيخ االسالم

 .إلسالميا االرهاب بمصطلح لإلسالم حصارهم و هللا لدين الباغض و الكارهة

 مواكبة.، ضرورة المية، مقرر الثقافة اإلسالميةالثقافة االسال الكلمات المفتاحية:
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The Islamic Culture Course is a Necessity to Keep up 

Abstract: 

The current study aimed to know the nature and objectives of the Islamic culture course and the 

role of Islamic culture courses in educating and enlightening the minds of students towards their 

true religion and to stand on the issues that must be attended and presented in the Islamic culture 

course such as atheism, terrorism, women, human rights, globalization and modernity. 

The importance of the systematic rooting of the decisions of the science of Islamic culture is for 

the science of culture to take its place among the legitimate sciences, and to play its role and 

achieve the desired goals of it, which will be detailed in the folds of the research, as well as the 

strong need of the nation for the science of Islamic culture in light of the ideological and 

intellectual conflict that prevails in science today to present to the world An integrated 

comprehensive picture of Islam, its systems and values. The large number of issues and 

developments that Muslims are exposed to in their contemporary reality has necessitated the 

specialization of one of the branches of this science for the study of the demise of the Islamic 

world. 

The study concluded by preparing a normal personality and immunizing it against contemporary 

intellectual currents hostile to Islam; It is a legal duty and a modern necessity, facing modern 

challenges such as atheism and modernity, limiting the spread of these hateful terms among 

young people, and keeping pace with globalization and globalization with Islamic assumptions 

and foundations that follow and conform to Sharia and to the satisfaction of God Almighty. 

Islam has preceded the consolidation and emphasis on human rights and Women’s rights, which 

the West recently calls for their realization and resistance to Western thought that hates and hates 

the religion of God and their siege of Islam with the term Islamic terrorism 

Keywords: Islamic culture, Islamic culture course, The necessity of keeping pace. 

 

 



 
 
 

 

 

 المقدمة: 

 بعد: أجمعين، أماهلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد

 العلمواغناء  إلثراء وذلك ،الحديثة العلوم فئة ووضعه في مكانه علم كل يأخذ بحيث ومتفرعة متشعبة الحديث العصر في العلوم

 بال العلوم جميع في موجود االتجاه وهذا. جمعاء للبشرية وعرض خدماته وتقديم العلم مهام إلنجاز الدقيق التخصص وتمكين

 علم مثل اإلنسانية العلوم أو ،وتحوالتها...  والفيزياء ،والكيمياء ،والصيدلة ،كالطب ودراسات عملية علوم كانت سواء استثناء

 عدة عنهاوانقسمت  وانبثقت ،الرئيسية العلوم تشعبت. اتجاه. هذا من تحرمني لم الشرعي الطب وعلوم ،االجتماع وعلم النفس

وتكون  نشأ وقد ،الحديث وعلم ،المفسرين طرق وعلم ،التفسير أصول وعلم ،التفسير علم من الحج نشأ ،المثال سبيل على. علوم

 هكذا و....  الغريب الحديث علم وكذلك ،والتعديل الجرح علم من

 التأصيل من كبيًرا نصيبًا تأخذ ال منفصلة معلومة هناك أن تكتشف سوف ،العلوم جميع في للتخصص الحالي االتجاه مع

 والثقافة ،اإلسالمي النفس وعلم ،للتاريخ اإلسالمي والتفسير ،اإلسالمي االجتماع علم مثل ،واالنتشار االنتشار على والقضاء

 1.اإلسالمية

 مفاهيمهم تصحيح في ،والشعوب األمم حياة في عالية مكانة ويحتل كبيرة أهمية له اإلسالمي العلم أن أحد على يخفى ال

 في اإلنسانية ومع ،الصادقة والعبودية ،الخالص التوحيد مع ،تعالى ،وخالقهم ربهم مع تعاملهم في ،والحياة للكون وتصوراتهم

: هي أقوم )االسراء للتي يهدي القرآن هذا إن: تعالى قال كما ،أمورها جميع وفي ،الفاضلة وقيمهم ،وسلوكهم ،أخالقهم تهذيب

 .وسنته وسلم عليه هللا صلى الرسول هدى على كانت والحسنات ،الخطأ من معصومال الوحي مصدره كان ما النافع والعلم. (9

 لتعزيز اإلسالمية الثقافة بقرارات االهتمام الضروري من كان ،مطالبها ومتشابكةومتنوعة  متجددة الحياة أشكال كانت ولما

 من وكان ،وطرقها وآلياتها المملكة جامعات في والسلوكية الفكرية أهدافها تحقيق على تساعد ودراسات برؤى جانبها

 الفكرية أهدافها تحقيق على تساعد ودراسات برؤى وتثبيت جانبها لتعزيز اإلسالمية الثقافة بقرارات االهتمام الضروري

 .بها االهتمام الضروري من وكان ،وآلياتها المملكة جامعات في والسلوكية

 معظم في مادة أصبحت أن بعد ،الماضي القرن من األخير الثلث في اإلسالمية بالثقافةوالتركيز  االهتمام دائرة وقد اتسعت

. موضوعاتها عن اإلسالمية الثقافة أساتذة وكتب ،وخاصمميز  بشكل العربي الوطن وجامعات ،عامة اإلسالمي العالم جامعات

 2 .لجامعاتهم الخطط الدراسيةوالنهج  وفق لطالبهم الجمعة يوم محاضرات غالبيتها وكانت

 تكون ان نصت فقد الدراسية، المراحل جميع في الشرعي بالتعليم العناية المباركة البالد هذه في علينا تعالى هللا نعم ومن

 ..«العالي التعليم سنوات جميع في أساسية مادة اإلسالمية الثقافة»

                                                           
 العردد ،4 المجلرد ،بالقراهرة اإلسرالمية الردعوة کليرة األزهرر، جامعة ،نحو تأصيل منهجي لعلم الثقافة االسالمية بكر،محمد رمضان ابو  محمود، 1

 99ص  ،7024 ،72

 4 :7 ص ،ه 2441 ،السعودية العربية المملكة ،القرى أم جامعة ،االسالمية الثقافة مقرر ،وأصول الدين الدعوة بكلية العلمية اللجنة   2



 
 
 

 

 

فإنه بناء على تجربتي في تدريس مادة الثقافة اإلسالمية ومتابعتي لواقع المسلمين المعاصر والحراك الثقافي القائم، يسرني أن 

 تحت عنوان: مقصودةأقدم هذا البحث في أهمية تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية بما يحفظ أصالته ويحقق 

 )مقرر الثقافة اإلسالمية وضرورة المواكبة(.

 يلي: ما-العملأو ورقة -ويتضمن البحث 

 تقديم في طبيعة وهدف مقرر الثقافة اإلسالمية. -

 القضايا المعاصرة التي يجب حضورها في مقرر الثقافة. -

 مهمات وتوصيات. -

 

 هداف البحث:أ

  -التالي: يهدف البحث الى 

 اإلسالمية الثقافة مقرر طبيعةمعرفة  -2

   اإلسالمية الثقافة مادةمعرفة اهداف  -7

 الطالب تجاه دينهم الصحيح  وتنوير عقولاالسالمية في تثقيف  الثقافةدور مقررات   -4

 اإلسالمية الثقافة رمقر فيوعرضها  حضورها يجب التي القضاياالوقوف على  -4

 

 أهمية البحث:

 -اآلتية:في النقاط  –من وجهه نظري  –تتمثل اهمية التأصيل المنهجي لمقررات علم الثقافة االسالمية 

 سيأتي والتي منه، المرجوة أهداف ويحقق به المناط بدوره وليقوم الشرعية، موالعل بين مكانته الثقافة علمليأخذ  -2

 البحث ثنايا في تفصيلها

للعالم اليوم ليقدم  العلم يسود الذي والفكري األيدلوجي الصراع ظل في اإلسالمية الثقافة علم الى الشديدة ةاألم ةحاج -7

 .وقيمه ونظمه اإلسالم عن شاملة متكاملة صورة

 فروع من فرع تخصيص معه اقتضى ما المعاصر واقعهم في المسلمون لها يتعرض التي والمستجدات القضايا كثرة -4

 اإلسالمي العالم ضراح الدراسة العلم هذا

 الدراسات السابقة:

تحليلية للقضايا المعاصرة بمحتوى الثقافة االسالمية في دراسة عوض بن زوبيان عودة بعنوان " ،الجهنيدراسة  -2

خلصت الى تعرف القضايا و " كتب الحديث و الثقافة االسالمية للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية



 
 
 

 

 

افة المعاصرة الالزمة دراستها لطالب المرحلة الثانوية و تضمينها بمحتوى الثقافة االسالمية في كتب الحديث و الثق

و لتحقيق اغراض الدراسة قام الباحث باستخدام استبانة مكونة من ثالثة محاور رئيسية  ،االسالمية لتلك المرحلة

 للقضايا المعاصرة، و يندرج تحت كل محور من هذه المحاور الرئيسية عدد من القضايا الفرعية المعاصرة 

 فياالستقصاء الموجه وحل المشكالت  استراتيجيتيفاعلية  بعنوان " حمد محمد حمد عبدا هللا العجمي،دراسة  -7

لدى طالب معهد السكرتارية واإلدارة المكتبية بالهيئة  اإلبداعيتحصيل مقرر الثقافة اإلسالمية وتنمية التفكير 

بين متوسـط درجـات  ايوجد فروق دالة إحصائي" و خلصت الى  والتدريب بدولة الكويت التطبيقيالعامة للتعليم 

و مقياس  الطـالب الـذين درسـوا مقرر الثقافـة اإلسـالمية باسـتخدام االستقصـاء الموجـه فـي االختبـار التحصيلي

البعــدي وأقـرانهم الـذين درسـوا نفـس المقـرر  و مهارات التفكير االبداعي و حل المشكالت في االختبار التحصيلي 

 لك لمصـلحة الطـالب الـذين درسـوا باسـتخدام االستقصـاء الموجهبالطريقـة المعتادة، وذ

 ،المجتمعات لدى الثقافة اإلسالمية تنمية في الجامعات دور بعنوان " (7002 ،حسـين محمـد ،الربابعةدراسـة ) -4

، اهـا خصوصفـي صـقل ثقافت واإلسـهام ماعموالتـي توصـلت إلـى أن للجامعات دور كبير في تنمية المجتمعات "

 .تدريسهاوأوصى البحث بضـرورة أن توسـع الجامعـات اهتمامهـا بمنـاهج الثقافة اإلسالمية وطرق 

 تعزيـز فـي ودورهـا لمختلـف الطالب اإلسـالمية الثقافـة مـادة تدريس أهمية بعنوان " (7020 ،إليـاس ،بلكادراسـة ) -4

يـرى بـه العـالم، ا ا معرفيجافة اإلسالمية سيكسب الطالب نموذتـدريس الثقالتـي توصـلت أن "، بيـنهم الوسـطية قـيم

 .عندهقيم الوسطية  ويعزز المعقدةويفهـم بـه ظواهره 

 

 النظري:اإلطار 

 طبيعة وهدف مقرر الثقافة اإلسالميةالمبحث األول: 

ومن لم يتفطن إلى ذلك يظن أن تدريس العلوم األخرى إن علم الثقافة اإلسالمية يتميز عن غيره من العلوم اإلسالمية األخرى، 

 يغني عن تدريس الثقافة اإلسالمية، ويمكن أن نلخص القول في هذه القضية بالنظر إلى جانبين:

 األول: طبيعة هذه المادة، والثاني: الهدف منها أو النتائج الصادرة عنها.

 أوالً: طبيعة مقرر الثقافة اإلسالمية

افة في معرفة كليات اإلسالم كنظام حياة وال يتناول الجزيئات والتفاصيل كما هو الحال في العلوم والفنون .يبحث مقرر الثق١

 األخرى.

. التناول الشمولي للمواضيع واألفكار وربط بعضها ببعض، فمثالً: يُنظر لإلسالم ويُدرس على أنه منهج حياة مترابط من ٢

على وتأثيُرها  هاينظر للصالة من جهة أثرُ ، ومثال آخر الصالة حيث واالقتصادية عيةواالجتمابادية جميع جوانبه العقدية والع

 ، وليس فقط من حيث حكمها الفقهي صحة أو بطالناً.االجتماعيةالعقيدة والسلوك واألخالق والحياة 



 
 
 

 

 

ع الصراع الفكري والغزو الثقافي ، وهذا نتيجة طبيعية وضرورية لواقعلى منهجية المقارنة والنقد. يقوم علم الثقافة اإلسالمية ٣

 وتراث المستشرقين المسموم الذي أدى إلى تغييب الحقائق حيناً وقلبها حيناً آخر.

 ثانيا: أهداف مادة الثقافة اإلسالمية

الوجود والكون واإلنسان  بيان فضل اإلسالم وخصائصه الفكرية ونظرته المعتدلة والمنضبطة والواقعية عن -2

للفطرة وللعقل، ومراعاته وإرشاده للمصلحة العامة والخاصة، وتفوقه على سائر المناهج والحياة، وموافقته 

 والنحل.

 ربط المسلم بالقرآن والسنة وأصله االعتقادية وتحصينه من التيارات المعادية. -7

 توضيح موقف اإلسالم من القضايا المعاصرة في شتى مجاالت العلوم والفكر واالجتماع والسياسة واالقتصاد -4

 واألخالق

حضارته أو جانبه  والمثارة حول تاريخ اإلسالم أ قه في شتى المجاالت ورد الشبهعن تميز اإلسالم وتفوالكشف  -4

 العقدي أو التشريعي أو غيره

 .الذات وتشخيص حالة األمة وبيان موطن الخلل وطريقة العالجنقد  -1

انتماء الطالب ألمته وثقافته عن طريق بناء لى بناء الشخصية وترسيخ الهوية وتعميق وتوثيق إومن ثم الوصول  -6

 القناعة القوية باإلسالم عقيدةً وشريعةً ومنهج حياة، وتأهيل المسلم لحمل رسالة اإلسالم والرحمة للعالم كله.

وإذا علم ما تقدم من طبيعة مادة الثقافة وأهدافها فيجب أن يراعى في اختيار مواضيعها ويراعى في طريقة طرحها ما 

 وهي:الهدف ويتماشى مع طبيعة هذا العلم وليس هذا موضع شرحه وبيانه وحسبنا هنا أن نشير إلى جزئية من ذلك يحقق 

 3القضايا التي يجب حضورها في مقر الثقافة اإلسالميةالمبحث الثاني: 

انب السلوك الذي ال جكرية التي ال تتناهى، كما تعنى بلما كانت الثقافة اإلسالمية مادة تعنى بمعالجة التصورات واآلراء الف

يزال يتجدد في صوره وأساليبه، كما أنها تناقش الرؤى المخالفة والواردة على أصول وأحكام اإلسالم أو نظرة اإلسالم، 

ا السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وأمثال ذلك، وكلها قضايا ة اإلسالمية وواقعهكما تهتم بدراسة أسباب وحدة األم

متغيرة ومتجددة فكان ال بد من أن تكون مفردات المادة متناسبة مع هذه المتغيرات دائمة التجدد ومع الواقع الملموس وما 

تتصف حقيقة باألصالة والمعاصرة وتالمس  ، إال أن عملية التغيير والتطوير يجب أن تكون واعية وحكيمةيعايشه المسلم

 ومن أهمها من وجهة نظري ما يلي:حاجة الطالب والمجتمع 

 اإللحاد -2

 اإلرهاب -7

 المرأة -4

                                                           
ضرمن بحروث نردوة "مقرررات الثقافرة اإلسرالمية فري  الحليبري،انظر " مقررات الثقافة اإلسالمية برين الواقرع والتطروير " أحمرد برن عبرد العزيرز  3

 .في رحاب جامعة الملك فيصل باإلحساء جامعات المملكة بين واقعها والمتغيرات"



 
 
 

 

 

 حقوق اإلنسان  -4

  العولمة -1

 الحداثة -6

واجتماعية وثقافية  األول قضايا فلسفية أوفكرية ،بجانبين يجب توضيحهما المفردات مرتبطةوكل مفردة من هذه 

ونحو ذلك، والثاني مرتبطة أو مالمسة لقواعد وأصول دينية يجب ترسيخها وبناؤها بناء صحيحا ليقوم بناء 

 الثقافة والهوية قويا ومتماسكا

 أوالً: اإللحاد

من انتقال الشبهات ما وأن وسائل اإلعالم والتواصل سهلت يالبحث في هذه المسألة حساس جدا كما أنه مهم ال يجوز إهماله الس

يسبب ورود الشكوك أو ضعف اإليمان، وفي الوقت ذاته ليس من الحكمة أبدا عرض الشبهات  ونشرها بين الغافلين عنها مما

على من سلم منها ولم يتلوث بها، ولذلك فإن األنسب فيما أرى أن يكون عرض هذا الموضوع من خالل موضوع اإليمان باهلل 

د التعرض لألدلة الشرعية والعقلية على وجود هللا تعالى وكماله من كل وجه عندها يتم تفنيد أهم وبع ،وداتعالى ربا وخالقا ومعب

العظيم أو غيرها  واالنفجارشبهات الملحدين والنقد للنظريات التي يستندون عليها كنظرية الشك ومشكلة الشر أو نظرية دارون 

 مما يسمح به المجال ويحظى بأكثر أهمية.

والمقصود أن بدو ظاهرة اإللحاد وتناقل شبه الملحدين وتأثر بعض أبناء المسلمين يجعل هذه القضية ذات أهمية ويستدعي 

القائمين على اإلعالم والدعوة والمناهج  االهتمام والجدية من كل طبقات المسؤولين ابتداء من سمو األمير ومجلس الوزراء إلى

 اإلسالمية.التعليمية ومن ذلك مقرر الثقافة 

 ثانياً: اإلرهاب 

الء وويرتبط بطريقة أو بأخرى بمسألة الجهاد ومسألة ال ،بقضايا عدة كاالسالموفوبيا باإلرهابيرتبط موضوع اتهام االسالم 

 والبراء.

السنة في كما يرتبط فهم هذه القضية بدراسة أقوال بعض الفرق المبتدعة وهي فرقة الخوارج وقابلهم المرجئة وتوسط بينهم أهل 

حكم مرتكب الكبيرة ومعرفة حقيقة اإليمان وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن سوء الفهم الذي وقع 

 لفرقة الخوارج هو الذي أدى بها إلى تكفير المسلمين واإلسالم بريء من هذا االنحراف الفكري والسلوكي.

بطةً بديٍن معين فضال عن ارتباطها بدين اإلسالم بل اإلسالم يبتعد عن اإلرهاب ومن جهة أخرى أن اإلرهاب ليست قضيةً مرت

 مع غير المحاربين عندما تلجأ المعتقدات األخرى لإلقصاء واإلرهاب للمخالفين لها.

 ومآربها.أداة في أيدي القوى الكبرى تتخذه ذريعة لتحقيق أهدافها  الومن زاوية أخرى في أرض الواقع نجد أن اإلرهاب ليس إ



 
 
 

 

 

حتى كاد بعض أبناء المسلمين يصدق –وبالتالي فهذه القضية التي أصبحت تتصدر وسائل اإلعالم وكثيراً ما يتهم بها اإلسالم 

يجب أن تأخذ حظها وموقعها من مقرر الثقافة اإلسالمية فإن طرحت كقضية متكاملة من كل جوانبها كان هذا  -هذه االتهامات

 هو المطلوب وهو الطريقة الصحيحة وإال لم ولن يعطى الموضوع حقه من النظر والفهم والوعي. 

 ثالثا المرأة

س بنفس الطريقة التي تقوم موضوع المرأة م وضوع طويل ويصلح مع موضوع حقوق اإلنسان ألن يكون مقرراً مستقال يَُدرَّ

 عليها مادة الثقافة اإلسالمية.

واستطاع الموجهون لوسائل اإلعالم  أن يظهروا هذا  ،وسائل اإلعالم والتواصل أبشع استغاللالمرأة عبر غلت لقد استُ 

تقدم والرقي والحضارة، ولقد صدق نبينا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم إذ يقول )) اتقوا الدنيا االستغالل على أنه عنوان ال

 .4 واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء((

يصطدم بالفطرة إن القضايا المتعلقة بموضوع المرأة كثيرة ومتداخلة وأيضا متشعبة، ابتداء من موضوع المساواة المطلقة الذي 

سرة التي هي لبنة المجتمع، وموضوع مؤتمرات األسرة والسكان التي جعلت موضوع المرأة وبأصل الخلقة ويصطدم ببناء األ

 رأة.وهكذا أيضا اتفاقيات القضاء على أشكال التميز ضد الم ،نصب عينها

ألن الخطاب  ،يتماشى مع عقلية وفهم المسلم والكافروهذه المؤتمرات واالتفاقيات تحتاج إلى دراسات واعية وناقدة نقدا علميا 

 في هذه القضايا لن يكون مع المسلمين فقط بل الخطاب سيوجه إلى غير المسلمين أيضا.

يقف عند ظواهرها ال وكٌل يخاطب بما يناسبه ويخصه، والكالم في بنود هذه االتفاقيات وما تطرحه هذه المؤتمرات، يجب أن 

ومن ال يحسن النظر في الغايات ومقاصد األمور فليس له أن يخوض  ،ر إلى ما وراءها وما تؤول إليهبل يجب أن يكون النظ

 في شرح أو نقد هذه المؤتمرات واالتفاقيات.

فكار حملة األ يقومأضف إلى ذلك أن الكالم في موضوع المرأة سيجر إلى قضايا كثيرة أصبحت مسرحا لوسائل اإلعالم و

مرار، فيجب أن يكون المسلم على وعي وإدراك لحقيقة هذه القضايا مثل ميراث المرأة، ودية المرأة، المعادية بطرحها باست

وتعدد الزوجات والخلوة واالختالط والعمل السياسي وتولي المناصب  أو غيره، في عقد النكاحعليها  والوالية المرأة، وشهادة

 والواليات العامة وما إلى ذلك، فإما أن تبحث بحثا مستقال أو تبحث كل مسألة في مظنتها وهذا أنسب وهللا أعلم.

 5 رابعا: حقوق اإلنسان

ضخامة ، وهو حقيق بذلك ل6اإلسالم(طرح هذا الموضوع كمقرر مستقل في بعض الجامعات بعنوان )حقوق اإلنسان في 

 .يتعلق بالمرأة والطفل وحقوقهملما  أيضا الموضوع وتشعبه وشموله
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المنراهج الجامعيرة" محمرد  انظر "حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام" علي عبد الرحمن الطيار، و"حقوق اإلنسران فري 5
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 هي:الحقوق التي ركز عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 المساواة العامة وعدم التمييز بأي مقتض ال بالدين وال باللون وال باللغة وال بغيرها. -2

 والتعذيب الحق في الحرية وعدم القهر -7

 القضاء. الحق في اإلنصاف أم -4

 حق التنقل والسكن -4

 حق الدين وحق تغيير الدين -1

منضبطة ال أيضا هي و ،وأما الحقوق التي جاء بها اإلسالم وبينتها الشريعة فهي أكثر عددا ووضوحا وتفصيال وأكثر واقعية

حيث كانت لهم القوة  طبقها المسلمونبها لما  الناسُ  مَ ع  ونَ  ملموسا،اقعا صارت وبقت تلك الحقوق وتناقض فيها، ولذلك طُ 

 نها نظرية أكثر من كونها عملية.أل أوالوالمنعة، ولكن لم يستطع الغرب ولن يستطيع أن يطبق الحقوق التي ينادي بها 

الحقوق في كثير من ألنها ال تتفق مع سياسة القوة الكبرى المتنفذة في البشر التي لها السيطرة على الناس، وبقيت تلك  ثانيا

 .األحيان مجرد وسائل للضغط والتحكم في الغير

كثيرا  قم لخصوصياتها وزنا، وبالنسبة لنا كمسلمين فإنألن تلك الحقوق في تفصيالتها لم تعترف بالثقافات األخرى ولم تُ  ثالثا

 ر بصدق اإلسالم وأنه الدين الحق.تصادم مع اإلقرايتفاصيل تلك الحقوق  من

وأنه ال يتعارض  ،يجب معالجة هذه القضية بحيث يوضع كل شيء في نصابه ويعرف المسلم أن دينه هو الدين الحقوبالتالي 

اإلدعاءات الزاعمة أن اإلسالم لم  بطل كل  وأنه يوصل الحقوق إلى أهلها وال يظلم أحدا مثقال ذرة، وبحيث تُ  ،مع إقامة العدل

 افة الغربية.قالثيكفل حقوق اإلنسان وأن الذي تكفل بذلك هو 

 وعالمية ووحدة اإلسالم خامسا: العولمة

موضوع العولمة ليس غائبا عن عامة مقررات الثقافة ولكن الغائب هو طرحه من جهة أن العولمة هي محاولة الغرب لسرقة  

 لوحدة اإلسالمية وهاتان القضيتان:وأن تطبيق العولمة قائم على أنقاض ا ،صفة العالمية من اإلسالم

ينَ  َوَما))قضية عالمية اإلسالم  -  (( أَْرَسْلنَاَك إ الَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَم 

َدةً َوأَنَا َرب ُكْم فَاْعبُُدون   هذهإ نَّ وقضية الوحدة اإلسالمية )) - ةً َواح  تُُكْم أُمَّ  (( أُمَّ

بيان ما تحمله العولمة من تناقض وظلم التي يجب أن يسلط عليها الضوء في مقررات الثقافة إلى جانب نقد العولمة و القضايا من

بناء المركزية الغربية على نرى مقابل مصلحة الرجل الغربي، وفي إفساد وإضعاف األمم  فنرى ،واستغالل لمقدرات الشعوب

 ما يحوطه من يحوطهو لم يطلب ابتداءً  الذي محاربة رق األفرادولك أن تعجب كيف يقومون بحساب المجتمعات األخرى، 

 ونهب خيراتها.وقتلها وتشريدها الجهة األخرى يقومون باسترقاق األمم وظلمها بينما هم في  والرحمة،العدل 

 سادسا: الحداثة
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ال يمكن لمقرر الثقافة اإلسالمية أن يناقش موضوع الحداثة برمته أو بجذوره الفكرية ومراحله التي مر بها فهذا يجب أن 

 لمعاصرة.يخصص له مقرر آخر هو المذاهب الفكرية ا

دراسة مستفيضة فال بد من اشتمال المقرر على بيان أهم أصول الحداثة وبيان تشغيب الحداثيين في  وإذ لم يمكن دراسة الحداثة

ستها وإنكار الوحي والنبوة، وأيضا بيان عبثهم في أصول ومناهج الفهم االمصادر الدينية ومحاولة التشكيك فيها وإنكار قد

 وهي محاولة منهم لتضليل العقل 7والتأويلية الالعقلية واستبدالها بمناهج موهومة مضطربة كالتاريخية والعقليةواالستدالل، 

 ومنع قدرته على معرفة الحقيقة.

يتعرف الطالب على طبيعة الفكر الغربي وتناقضه وفي المقابل سالمة منطق العقل اإلسالمي وثبات  بهذه الدراسات النقديةو

ي ُمك ب ًا نه، تماما كما يقول هللا تعالى ))أصوله وبراهي ي ًا  أهدىَوْجه ه   علىأَفََمن يَْمش  ي َسو  ْستَق يمٍ  علىأَمَّن يَْمش  َراٍط م   ((.ص 

إذا هناك مقررات مرادفة لمقرر الثقافة ال تقل أهمية عنه يجب أن تكون ضمن المقررات الجامعية وهي مقرر "المذاهب 

"حقوق اإلنسان في اإلسالم" فإنها في غاية األهمية في بناء الهوية والشخصية وتحقيق االنتماء  الفكرية المعاصرة" ومقرر

 والوالء لألمة وللوطن وتحصين العقول من التيارات الفكرية المعادية.

 الخاتمة:

الطالب  وتثقيف عقولفي تنوير  ودور عظيمفي ختام هذا البحث يمكننا القول ان لدراسة مقررات الثقافة االسالمية اهمية 

حسن الى صحيح  واعادتهم بشكل وطبائع شخصياتهمدور بالغ االهمية في تحسين خلق  وايضا لهابمختلف مراحل دراستهم 

   وسلمالحبيب المصطفى صل هللا عليه  واتباع نهج والدين االسالميالفطرة 

 النتائج:

  -: وهييد من النتائج في بحثنا هذا الى العد وقلد خلصنا

 وضرورة شرعية فريضة لإلسالم؛ المعادية المعاصرة الفكرية التيارات ضد وتحصينها السوية الشخصية إعداد -2

 ية عصر

  النشءمن انتشار هذه المصطلحات البغيضة بين  والحداثة والحدكاإللحاد  العصرية الحديثةمواجهه التحديات  -7

 هللا تعالى  وبما يرضيالشرع  وتتوافق معتتبع  واسس اسالمية والعالمية بفروضمواكبة العولمة  -4

 الغرب حديثا بتحقيقهم  والتي ينادي وحقوق المرأةحقوق االنسان  والتأكيد علىلقد سبق االسالم الترسيخ  -4

بمصطلح االرهاب االسالمي و تعليم الطالب  لإلسالمو حصارهم و الباغض لدين هللا  الكارهةمقاومة الفكر الغربي  -1

 حقيقة و صحيح االمر و ما حث عليه النبي محمد صل هللا عليه و سلم من مبادئ االمن و االمان 

 مهمات وتوصيات

                                                           
 انظر "موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل في اإلسالم" محمد بن حجر القرني 7



 
 
 

 

 

 : أوال

واالنتماء يجب أن تكون مادة الثقافة اإلسالمية مادة مواكبة للمستجدات للقضايا المعاصرة ألن الهدف منها هو تأصيل الهوية 

وحمايته من كل ما يعرض له من مؤثرات سلبية وهذه المؤثرات السلبية هي الشبهات التي تثار أو التصورات الفاسدة التي 

وهذا يستلزم أن يكون منهج الثقافة في تطوير مستمر يلبي حاجة المتعلم والمجتمع في توضيح الموقف  ،يروج لها من حين آلخر

 السليم من كل ما يستجد.

 انياً:ث

 يجب أن يكون التركيز في مقرر الثقافة على المحكمات والقطعيات والثوابت وعدم اإلغراق في الجزئيات والخالفيات.

وطرح الجزئيات في مادة الثقافة إنما يكون على سبيل التدليل وضرب المثال واالستشهاد، وليس على سبيل الدراسة والتقرير 

قول اإلسالم حريص على بناء المجتمع وتلبية حاجة الفرد للشعور بالقبول والتقدير من ، ومثال ذلك، أننا نلهذه الجزئيات

اآلخرين، ولذلك أمر اإلسالم بإلقاء السالم ورد السالم وتشميت العاطس وتلبية الدعوة وإبرار المقسم ونحو ذلك، وسواء كان 

ينبغي اإلغراق في دراسة هذه القضيا من جهة  بعض ذلك مستحبا أو واجبا أو فيه خالف فليس هذا هو موضوع البحث فال

حكمها والخالف فيه فليس هذا محله وإنما المقصود هو االستدالل بعموم هذه األحكام على أن اإلسالم قام ببناء المجتمع في 

 جانبه العاطفي والنفسي وشمل ذلك بتشريعاته كما أنه أيضا بين الحقوق والواجبات المادية، وهكذا.

 ثالثاً:

الثقافة كي يؤتي ثمرته وأكله أن يُدرس في فصل واحد كما هو الحال في بعض الكليات بل يجب أن يعطى  يكفي في مقرر ال

 معات يستمر مع الطالب إلى أربع فصول.االوقت الكافي كما هو في بعض الج

 رابعا:

سالمية فيبين ارتباطها بأصول العقيدة المطروحة بأصولها العقائدية والفكرية فإن كانت في جانب الثقافة اإلربط القضايا 

اإلسالمية وإن طرحت القضية المخالفة فيبين ارتباطها بأصولها الفكرية، ومن أمثلة ذلك ربط النظام االقتصادي اإلسالمي 

هللا بحسب ما ومبدأ الملكية فيه باإليمان باهلل تعالى وأنه هو الرب المالك فالملك الحقيقي له تعالى وأن العبد متصرف فيما خوله 

يريده هللا تعالى شرعا وقدرا، وفي المقابل ربط المذهب الرأسمالي بأصوله الفكرية مثل الغلو في حق الفرد وتقديس حق الفرد 

 مقابل إنكار حق هللا تعالى أو تجاهله ألن مذهبهم الفكري يقوم على إنكار الشرائع السماوية وإنكار الرساالت.

 خامساً:

اإلسالمية وبالذات حول القضايا المستجدة فإن هذا من شأنه أن يجلي هذه  نقاشية حول قضايا الثقافةعقد دورات وندوات 

 القضايا ويبين الطريق األنجع في عالجها ويقرب وجهات النظر ويوحد الجهود.

 سادساً:



 
 
 

 

 

المقصود ويزيل كثيرا من العناية بتحرير المصطلحات والسيما في مجال النقد ألن هذا من شأنه أن يحدد المفاهيم ويوضح 

 اللبس واإلشكال والتداخل في المفاهيم، كمفهوم العدل والمساواة مما يحل كثيرا من اإلشكاالت.

 سابعاً:

 "ضمن المقررات الجامعية. إدراج مقرر "حقوق اإلنسان في اإلسالم" ومقرر " األفكار والمذاهب المعاصرة

 ثامناً:
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The impact of Green Human Resource Management Practices Green Recruitment and 

Green Performance Evaluation on The Differentiation Strategy (A field study on SEDCO 

Holding in Jeddah) 

 الباحثة/ دالل محمد الغامدي1، الباحثة/ لمياء عبد هللا سالم بادغيش2*

   1,2 ماجستير إدارة موارد بشرية، كلية األعمال، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

*Email: lamyaabdallaa@hotmail.com  

  :ملخصال

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء التوظيف األخضر وتقييم األداء األخضر على 

 شركةبالة العاملين كافالمتمثل من  مجتمع الدراسةعلى االستبانة حيث تم توزيع القابضة بجدة  وسدكالتمايز في شركة  استراتيجية

فقد تكونت من كافة المديرين ورؤساء األقسام ومشرفي الذين تم  ،( موظف. أما عينة الدراسة46والبالغ وعددهم ) محل الدراسة

منهج اعتمدت الباحثتين على ال الدراسة.( موظف متاح وقت 05) والبالغ عددهماالحصائي  للتحليلاسترجاع االستبانة الصالحة 

بهدف تحقيق أهداف الدراسة. وكان من أبرز  SPSSالوصفي التحليلي من خالل استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ) التوظيف األخضر تقييم األداء األخضر(  ووجود أثر ذ ،نتائج الدراسة

ظة أوصت الدراسة ضرورة إشاعة ثقافة االهتمام بالمحاف ،وفي ضوء النتائج ،القابضة بجدة وسدكبشركة  على استراتيجية التمايز

القابضة بجدة واهمية تبني المبادرات الخضراء للمحافظة على بيئة العمل كأجراء  وسدكعلى بيئة العمل بين العاملين في شركة 

ات محل الدراسة كما اوصت الدراسة بأجراء بحوث مستقبلية لمعرفة واقع المسابقات بين األقسام والوحدات المختلفة في الشرك

اعتماده  يادةوباقي المنظمات في البلدان العربية عموما  ونموه وز ،تطبيق الممارسات الخضراء في المنظمات السعودية خصوصا  

 .عبر مختلف القطاعات

 ،مايزاستراتيجية الت ،تقييم األداء األخضر ،التوظيف األخضر ،ءممارسات إدارة الموارد البشرية الخضرا المفتاحية:الكلمات 

 بجدة.القابضة و دكشركة س
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The impact of Green Human Resource Management Practices Green Recruitment and 

Green Performance Evaluation on The Differentiation Strategy (A field study on SEDCO 

Holding in Jeddah) 

Abstract: 

This study  is aimed to understand the impact of the green human resource management 

practices, which is called the Green Recruitment, and evaluate the green performance on the 

differentiation strategy in SEDCO Holding Company in Jeddah, where the questionnaire was 

distributed to the study population represented by 64 employees who are working in the study 

company .In terms of the study sample, it consisted of all managers, heads of departments, and 

supervisors who retrieved the valid questionnaire for statistical analysis, there were 

approximately (50) employees available at the time of the study.The two researchers relied on 

the descriptive analytical method using the sociology statistical package SPSS for the purpose of 

achieving the study objectives.Among the most prominent results of the study was the presence 

of a statistically significant effect of green human resource management practices (green 

recruitment, green performance evaluation) on the differentiation strategy of SIDCO Holding 

Company in Jeddah. In the light of the results, the study recommended the necessity of spreading 

a culture of interest in preserving the work environment among employees of SEDCO Holding 

Company in Jeddah, and the importance of adopting green initiatives to maintain the work 

environment, such as conducting competitions between the different departments and units in the 

companies under the study. The study also recommended conducting future research to know the 

reality of the application of green practices in Saudi organizations in particular and the rest of the 

organizations in Arab countries in general and its growth and increase its adoption across various 

sectors 

Keywords: Green Human Resource Management Practices, Green Recruitment, Green 

Performance, Differentiation Strategy, SIDCO Holding Company  

 

 



 
 
 

 

 

 

 طار العام للدراسةاإل: الفصل االول

 مقدمة 1 -1

 توقعاته،واإلدارة الخضراء، إدارة إنسانية الرؤى، إيجابية التوجيهات، تركز على احترام اإلنسان، والتحاور معه ومعرفة تطلعاته 

 ياد النقصوازدة للمسائل البيئية وازداد الوعي باإلدارة الخضراء نظرا  لما يشهده العالم من تداعيات سلبي الموارد،والمحافظة على 

أدى ذلك ألجراء دراسات وأبحاثا  مكثفة، للوصول إلى منهجيات ناجحة في الحفاظ على البيئة، وتطوير مفاهيم  ممافي الموارد، 

 االقتصاد المستدام لخدمة اإلنسان وإسعاده.

ت المنظمات الدولية المهتمة بالقضايا البيئة الناتجة ظهرت الحاجة الى ممارسات الموارد البشرية الخضراء استجابة الى مبادراف 

التي وضعت من أهدافها الرئيسية البيئة  0505لتطلعات رؤية المملكة العربية السعودية  وكذلك استجابةعن منظمات االعمال 

من  ورة الحدوضرمن المقومات األساسية لجودة الحياة  وهي أيضاضرورة الحفاظ عليها  ونصت على والتنمية المستدامة

 البيئة.مستويات التلوث في 

وارد خالل االستخدام األمثل لم وللتميز من ومفتاحها للمنافسةاصحبت ثقافة العمل الخضراء هي التوجه الجديد لمنظمات االعمال 

 العمليات.المنظمة المتاحة بالشكل الذي يساعدها على تقليل التكاليف مع بقاء جودة 

 األخضر والتقييم والتدريب والتطوير األخضرالمواد البشرية الخضراء بممارساتها )التوظيف األخضر  فيه ان إدارة ومما ال شك

  للمنظمات.هيا شريك أساسي لتحقيق استراتيجية التمايز  (والحوافز والتعويضات الخضراء

ان  المجتمع اذول االثار السلبية للبيئة التقنيات الفعلية التي من خاللها المنظمة تستطيع تقليالممارسات الخضراء هي العمليات وو

 Arulrajahفي أنظمة بيئية سليمة ) واالجتماعي للعيشاالستدامة لألداء البيئي  والغاية المثلى لإلدارة الموار البشرية الخضراء ه

et al., 2015) 

رد إلدارة الموا جراءات العائدةواإلباألخص الممارسات  وتخضير الشركاتفالممارسات الخضراء تدفع العاملين إلنجاز أكبر  

 (0552 ،)نجماالهتمامات البيئية  والبشرية تمثل اتجاها جديدا في عالم االعمال نح

لألبداع عن طريق إيجاد  وعامل مهمالمنظمة من خالل مساهمتها في تحقيق أهدافها  وهام داخللها دور كبير  واإلدارة الخضراء

الميزة  البشرية كعلم حديث يعنى بالحفاظ على وأيضا ممارسات المواردليل من كفاءتها طرق بديلة لتخفيض التكاليف بدون التق

 .موارد بشرية متميزة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث والحصول علىالتنافسية بين المنظمات 

 في إدارة شؤون الموظفينان أن الموارد البشرية هي من أهم األصول في المنظمات التي تلعب دور مهم تى الباحثترحيث من هنا 

توجب عليها وعلى مدراء الموارد يقبل منظمات األعمال قد  والتركيز منعالميا  باإلدارة الخضراء االهتمام والتوجه  وأن زيادة

ى تعزيز تؤدي إلسهذه الممارسات  وسياساتها وإنلديها إلى دمج فلسفة الموارد البشرية الخضراء في رسالتها البشرية الحديثة 

اإلبداع في على  يعالتشجالتنافسية و ستزدادوبالتالي  وتقلل التكاليفأي أنها تزيد الكفاءة  وزيادة انتاجيتهمنشاط العمال وصحتهم 

 ،البشرية إدارة الموارد



 
 
 

 

 

 ثرهاأمعرفة والقابضة  وسدكتهدف هذه الدراسة الى معرفة مستوى تنفيذ ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في شركة  

على استراتيجية التمايز وسيتم التركيز على ممارستين من ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء وهيا التوظيف األخضر 

 (Renwik,Redman&Maquir,2013)البارز. تأثيرها وتقييم األداء األخضر وذلك ألهميتها و

 مشكلة الدراسة 1-2

فرص والناتجة عن العولمة والتي أدت الى ظهور تحديات  المتسارعةالتغيرات واالضطراب  تتميز بيئة منظمات االعمال اليوم بدرجة عالية من

ميزة العالمية وجب عليها االستفادة من موردها البشري كوحتى تستطيع المنظمات االستمرار في ظل حدة المنافسة بين األسواق المحلية وبيئية 

على الرغم من وجود دراسات عن إدارة الموارد و. البشرية الخضراء كاستراتيجية للتمايزتنافسية لها من خالل تبني ممارسات إدارة الموارد 

االهتمام به والن مفهوم اإلدارة الخضراء حديث والخضراء اليزال هناك غموض في عملية تنفيذ ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 

ة يتراتيجتأثيرها على اسوة اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء بالمنظمات على دراس للباحثتيناصبح عالميا أدى ذلك االهتمام حافزا 

 للمنظمة .التمايز 

 قييم األداءوتدراسة ممارستين وهي التوظيف األخضر  الخضراء وتمممارسات إدارة الموارد البشرية  أثرالبحث من خالل معرفة  ةتتجسد مشكل

ممارساتها والموارد البشرية الخضراء  والتعريف بمصطلحتيجية التمايز في المنظمة محل الدراسة على استرااألخضر ومعرفة مدى تأثيره 

 .االعمال اليوم وأهميتها لمنظمات

 وعليه فقد جاءت هذه الدارسة لإلجابة على السؤال الرئيسي التالي:

 ؟ركات الخضراءفي الشما أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على استراتيجية التمايز 

 التالية:وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية   

 الخضراء؟في الشركات  استخدام التوظيف األخضر على استراتيجية التمايز أثرما  -

 الخضراء؟في الشركات  زتقييم األداء األخضر على استراتيجية التماياستخدام  أثرما  -

 أهمية البحث 1-3

منه وعليه يمكن بيان أهمية الدراسة  والمساهمة واإلضافة المتوقعةة من خالل الموضوع الذي تتناوله يمكن تحديد أهمية الدراس

 من جانبين:

 :األكاديميأوال أهمية الدراسة على الصعيد 

يعد موضوع الدراسة من المواضيع الجديدة في اإلدارة فمصطلح الموارد البشرية الخضراء اليزال حديث وال تزال 

ذلك ل الى تحقيق إضافة علمية في هذا الخصوص وجميعها تسعىاألجنبية  وسات في بداياتها سواء العربية اجميع الدرا

تعمل الدراسة على جذب انتباه الباحثين للبحث، واكتشاف المزيد من األفكار المتعلقة بالممارسات الخضراء في إدارة 

مفاهيم حديثة نسبيا في العالم العربي وبخاصة موضوع الموارد البشرية لتحقيق التميز وخاصة أن الدراسة تتناول 

Green HR. 

 



 
 
 

 

 

 ثانيا أهمية الدراسة على الصعيد الميداني:

لعات رؤية الوطني تماشيا مع تط واثراء المحتوىندرة األبحاث المطبقة في الوطن العربي الذي دفع بالباحثتين لتطبيقها  -1

0505. 

تضمين الممارسات الخضراء لكافة األنشطة والممارسات العائدة إلدارة  زيادة الوعي لدى متخذي القرار بالسعي إلى -0

تقييم األداء األخضر، وبيان المنافع المتحققة للممارسات ، األخضرالموارد البشرية، وزيادة الوعي بأهمية التوظيف 

 .الخضراء إلدارة الموارد البشرية

 

 اهداف الدراسة  4 -1

لى وتم التركيز عر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على استراتيجية التمايز التعرف على أثهدفت هذه الدراسة الى 

اء الشركات الخضرفي األخضر  تقييم األداءواألخضر  وهيا التوظيفممارستين من ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 

 على:وذلك من خالل التعرف  على هاتين الممارستين رغبة بالتركيز

 الشركات الخضراء.على أثر استخدام التوظيف األخضر على استراتيجية التمايز في التعرف  -

 الشركات الخضراء.التعرف على أثر استخدام تقييم األداء األخضر على استراتيجية التمايز في  -

 فرضيات الدراسة 1-5

س ممارسات إدارة الموارد البشرية مقيا على"توجد عالقة إيجابية بين متوسطات درجات أفراد العينة  الفرضية الرئيسية:

 القابضة في جدة محل الدراسة". وسدكشركة  التمايز فيمقياس استراتيجية  علىالخضراء ومتوسطات درجاتهم 

 الفرضيات الفرعية:

ممارسات مقياس ممارسة التوظيف األخضر ضمن  على"توجد عالقة إيجابية بين متوسطات درجات أفراد العينة  .1

القابضة في جدة محل  وسدكشركة  التمايز فيمقياس استراتيجية  علىلبشرية ومتوسطات درجاتهم الموارد ا إدارة

 الدراسة".

 ممارساتمقياس ممارسة تقييم األداء األخضر ضمن  على"توجد عالقة إيجابية بين متوسطات درجات أفراد العينة  .0

القابضة في جدة محل  وسدكشركة  لتمايز فيامقياس استراتيجية  علىالموارد البشرية ومتوسطات درجاتهم  إدارة

 الدراسة".

 منهج الدراسة  1-6

بالممارسات بالشركات الخضراء الموظفين  إدراكهذا لوصف و ،هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلياعتمدت       

 SPSSخدام البرامج االحصائية استذلك من خالل وتقييم األداء األخضر والتوظيف األخضر الموارد البشرية  إلدارةالخضراء 

تراتيجية على استقييم األداء األخضر والتوظيف األخضر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء  أثرالنتائج لمعرفة  وتحليل

 التمايز.



 
 
 

 

 

 مجتمع الدراسة 1-7

 موظف. (46)بعدد موظفين  القابضة وسدكشركة     

 الدراسة:حدود 

 بشرية:حدود -1

 .سدكوبشركة الموظفين ع يجم على ةاقتصرت الدراس

  جغرافية:حدود -0

 جدة.تمت الدراسة في منطقة مكة المكرمة تحديدا بمدينة  

 زمنية:حدود -0

  0505خالل الفصل الدراسي الثاني 

 الدراسة:عينة  1-8

 موظف.( 46وعددهم )يتألف مجتمع الدراسة من جميع الموظفين المتاحين وقت الدراسة     

 :البياناتمصادر  1-9

 الى:حيث اقسمت  على عدة مصادر لجمع المعلومات ومنهاتان حثاعتمدت البا

 تم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات. أولية:مصادر  -1

سائل الر ،الدراسات ،الدوريات ،التقارير ،الكتب واألجنبية منستعانة بالمصادر العربية تم اال ثانوية:مصادر  -0

 .التي تفيد موضوع البحث محل الدراس الرقمية( )المكتبةشبكة االنترنت  ،العلمية

 :نموذج الدراسة 1-11

لتحقيق الغرض من هذه الدراسة، والوصول إلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة قامت 

 الباحثتان بتطوير أنموذج خاص بالدراسة يوضح ابعادها. 

 ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء المستقل:متغير ال

 استراتيجية التمايز المتغير التابع:

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 الدراسة:نموذج 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثتاننموذج الدراسة ( 1-1)الشكل 

 

 :التعريفات اإلجرائية 1-11

 ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء/ -أ

اتجاهات تحديد ما تقوم به من ة الموارد البشرية في الحفاظ على البيئة، وذلك من خالل هي مساهمة سياسات وممارسات إدار 

 وتنميتها. مساهمة الشركة في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليهاوالمبادئ التي تحدد مدى 

 التوظيف األخضر/ -ب

ئية، وسلوكيات المنظمة الخضراء والمشاركة بالقيم البيعملية تعيين االفراد الذين يوجد لديهم ذكاء بيئي، وفهم لثقافة واتجاهات  

 من اجل الحفاظ على سالم البيئة. وأن توضحه وتضمنه في الوصف الوظيفي للوظائف المختلفة

 تقييم األداء األخضر/ -ج     

ملية ضراء ضمن علألفكار الخ ومدى طرحهمعلى البيئة  ومقايس المحافظةربط عملية تقييم االفراد بمدى تحقيقهم لمؤشرات 

 التقييم لكافة المستويات في المنظمة.

  استراتيجية التمايز/ -د     

ها تتميز الممارسات بالشكل الذي يجعل أفضلقدرة المنظمة على تبني السياسيات والخطط االستراتيجية التي تجعلها تتبنى هي 

 على غيرها من المنافسين في نفس النشاط.

 المتغير المستقل 

 التوظيف األخضر 

 تقييم األداء األخضر

 

 

 تابعالمتغير ال

 

 استراتيجية التمايز



 
 
 

 

 

 

 الدراسات السابقةو ظريالن : اإلطارالفصل الثاني

 النظري اإلطار/ االولالمبحث 

 إدارة الموارد البشرية الخضراء:ممارسات  2-1

 :مقدمة

من ثقافة  طلقالألعمال منمثل تبني المفهوم األخضر  واستراتيجيات لتحقيقيهاتحظى الميزة التنافسية في منظمات األعمال بخطط 

إذ أصبحت إدارة الموارد البشرية شريكا أساسيا في المحافظة على البيئة والمجتمع  العمل الخضراء وخاصة في العقدين األخيرين،

 (0514)الزبيدي، 

رات البيئية على فرضتها التغي والتحديات التيحيث زاد االهتمام بالبيئة في أواخر القرن العشرين بسبب مخلفات الثورة الصناعية 

 البيئة.ن االثار السلبية للمنظمة على المنظمات فكان البد عليها ان تبتكر طرق للحد م

وأصبحت االهتمامات البيئية واالجتماعية تسير جنبا إلى جنب مع االهتمامات االقتصادية والمالية، والحقيقة أن كافة الوحدات 

 ،جيا المعلوماتولوالتنظيمية لها دورها في انجاز الدور االجتماعي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة مثل المالية والتسويق وتكن

وإنجاز  ،والتحديات البيئيةوتعد إدارة الموارد البشرية هي من الوحدات واإلدارات الهامة في المساهمة الفعلية في حل المشكالت 

 ( Ahmad ,2015)الخضراء األداء البيئي المستدام في تأييد النهج األخضر الذي تبنته عدة حقول ومنها اإلدارات 

 فاهيمي إلدارة الموارد البشرية الخضراء:اإلطار الم 2-1-1

من  GHRMالذي يشار له اختصارو(Green Human Resource Managementيعد مصطلح الموارد البشرية الخضراء )

كان ظهور هذا المفهوم متزامن مع ظهور عدت مفاهيم حاولت ربط وظائف المنظمة  ،المفاهيم الحديثة نسبيا في المجال اإلداري

( ان 0512إدارة العمليات الخضراء.)باللي احمد،وادارة التوريدات الخضراء ومثل مفهوم التسويق األخضر  ،البيئي مع أدائها

بعنوان  1994( في كتابة عام Wehrmeyerاول ظهور لمصطلح إدارة الموارد البشرية الخضراء كان على يد الكاتب اإلداري )

(Greening People: Human Resources and Environmental Management حيث كانت اول محاوله لربط إدارة )

  (Jackson, Renwick, Jabbour & Muller-Camen 2011) الموارد البشرية باإلدارة البيئية للمنظمة.

بيئية ال في مواجهة التحديات ومدى مساهمتهايميل غالبية الباحثين الى تسخير هذا المصطلح في تحديد دور إدارة الموارد البشرية 

الموارد البشرية في تحسين األداء البيئي للمنظمات للتقليل من اآلثار السلبية للمنظمات  وجهود إدارةالتي تتعرض لها المنظمات 

 (:1-0)بعضها كما في جدول  الخضراء نورد تعددت تعريفات الباحثين إلدارة الموارد البشرية البيئة.على 

 

 



 
 
 

 

 

 خضراء:التعريفات إلدارة الموارد البشرية 

 تعريف اإلدارة الخضراء للموارد البشرية الباحث

(2014 ،opatha & Arulrajah )  األنشطة والسياسات والممارسات واألنظمة تتضمن تنفيذ وتطوير وصيانة مستمرة

العاملين والتزامهم في المنظمة  وإدراك األفرادلألنظمة بهدف رفع من وعي 

تحويل األفراد العاملين  ووارد البشرية هفالجانب المتعلق بإدارة الم ،الخضراء

االعتياديين إلى أفراد يؤمنون بالنهج األخضر من أجل تحقيق األهداف البيئية 

 للمنظمة.

(2012 .Mishra , et al ) وذلك من خالل رفع وعي  ،مجموعة من األنشطة التي تشجع المبادرات الخضراء

 البيئية. األفراد العاملين والتزامهم بقضايا االستدامة

(2012 )Cherian & Jacob  هيا تلك األنشطة الخاصة بإدارة الموارد البشرية الخضراء التي تؤدي الى زيادة

قدر  أكبربالشكل الذي يساعد على الوصول الى  ،المعنوية للعاملين وتقوية الروح

 الوقت.نفس  والعاملين فيمن الفائدة العائدة لكل من المنظمة 

 تانمن اعداد الباحثيفات الباحثين إلدارة الموارد البشرية الخضراء تعر (:1-0جدول )

 

  الخضراء:أهمية إدارة الموارد البشرية  2-1-2

 & , Mishr , Sakar، 2014( بالنقل عن ) 0512 ،وفيما يختص بأهمية إدارة الموارد البشرية الخضراء أكد ) السكارنة

Kiranmai اء كانت جزءا من استراتيجية عمل المنظمات خالل تسعينات القرن الماضي( أن إدارة الموارد البشرية الخضر، 

حيث انه يمكن إلدارة الموارد البشرية الخضراء أن تقوم بدور هام من خالل مختلف الممارسات الصديقة للبيئة من خالل إشراك 

من خالل اعتماد ممارسات جديدة مثل إدارة العاملين كجزء من االنشطة الخضراء الهادفة إلى تغيير الممارسات الحالية، وذلك 

تقييم من شأنها ان تشجيع التنوع والقيادة بالشكل الذي يساعد في ووالتدريب  ،واالختيار ،واالستقطاب ،المعرفة ومشاركة األفراد

 تحسين بيئة المنظمة .

الذي يهدف إلى تحقيق اندماج الموارد وتزيد أهمية إدارة الموارد البشرية الخضراء أيضا في انغماسها ضمن اإلطار العام  

البشرية مع االستراتيجية البيئية للمنظمة من خالل مشاركتها ضمن مختلف المجاالت الوظيفية الخضراء بالمنظمة مثل إدارة 

( أن إدارة  0512 ،حيث يأكد ) السكارنة األخضر.العمليات الخضراء وإدارة سلسلة التوريد األخضر والمحاسبة والتمويل 

ة فهي تلعب دور حاسم في حل المشكالت المتعقلة بالبيئ ،الموارد البشرية الخضراء تتعدى حدود المسؤولية االجتماعية للمنظمات

وذلك من خالل تدريب الموظفين حول متطلبات تنفيذ القوانين المتعلقة بسالمة البيئة وربطها بتقييم االداء. إضافة إلى ذلك يمكن 

وتحسين اندماج العاملين ضمن البرامج  ،وزيادة الكفاءة ،ة الخضراء أن تساهم في الخفض من التكاليفإلدارة الموارد البشري

األمر  ،( Nijhawan، 2014العمل والحياة العامل الذي يؤدي الى جودة الحياة ) التوازن بينالخضراء التي تهدف الى تحقيق 

 . ظمةتحقيق الميزة التنافسية للمن الذي يساعد بشكل أساسي في



 
 
 

 

 

ويمكن للموارد البشرية الخضراء أن تلعب دور المحرك لالستدامة البيئية داخل المنظمة من خالل مواءمة ممارساتها وسياساتها 

مع أهداف االستدامة التي تكون صديقة للبيئة، وأن تسهم في تحقيق أهداف المنظمة، تنطوي على تنفيذ مبادرات الموارد البشرية 

 يؤدي إلى:الصديقة للبيئة مما 

   زيادة الكفاءة مع التحفيز 

   خفض التكاليف 

 .تحسين مستوى مشاركة الموظفين واالحتفاظ بهم ضمن فريق المنظمة 

 

 فوائد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء: 2-1-3

البشرية الخضراء في الموارد  وممارسات إدارةوهناك عدد من الفوائد التي يمكن للمنظمة الحصول عليها نتيجة تبني مبادئ 

 (: Cherian & Jacob، 2012ومنها ) ،العمل

  .زيادة معدالت االحتفاظ بالعاملين 

  العمالء.تحسين صورة المنظمة لدى المجتمع وتلبية احتياجات  

  الكفاءات الموهوبة للعمل للمنظمة.  أفضلجذب 

  المستدامة.تحسين اإلنتاجية 

 ئة. تخفيض االثار السلبية للمنظمة على البي 

  واألداء للمنظمةزيادة القدرة التنافسية . 

  للمستثمرين. وأرباح مستدامةتحقيق عوائد  

   .االستجابة السريعة للتغيرات االجتماعية 

مدى مساهمة ممارسات إدارة الموارد البشرية  وتلتقي فيانها تتفق  وتختلف االترى الباحثتين ان التعاريف تتعدد  ومن هنا

 في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات. فعالودورها الالخضراء 

 أبعاد الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية 2-1-4

أشارت العديد من الدراسات إلى أبعاد الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية، والتي اعتبرت أساسا  لنجاح مفهوم 

 ( األبعاد وفقا  لعدد من الباحثين والُكتّاب.0-0ل )الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية، ويلخص الجدو

 أبعاد الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية. :(0-0الجدول )

 االبعاد الكاتب ت

 التوظيف، والتدريب، وأنظمة التعويضات، وتقييم األداء 0514الزبيدي،  1



 
 
 

 

 

0 Ahmad, 

2015 

 دريب والتطوير األخضر،االستقطاب األخضر، وإدارة األداء األخضر، والت

 والتعويضات الخضراء، وعالقات العاملين الخضراء.

0 Yusoff et al, 

2015 

 المسؤولية المجتمعية للشركات، إدارة الموارد البشرية اإللكترونية،

 الموازنة بين العمل والحياة.

6 Popli. 2014 .التدريب والتطوير األخضر، تقييم األداء األخضر 

0 Renwick, et 

al,2013 

 ممارسات التدريب األخضر، الحوافز والتعويضات الخضراء.

4 Arulrajah et 

al, 2015 

( بعدا منها تحليل وتصميم الوظيفة األخضر، واالستقطاب األخضر، والحث 10أوردت الدراسة )

األخضر، وتقييم األداء األخضر، وإدارة االنضباط الخضراء، وعالقات العاملين الخضراء 

 يب والتطوير األخضر، والصحة واألمان األخضروالتدر

 ثتانمن اعداد الباح (0-0جدول)

( في تحديد اهم االبعاد بالممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية وهي:)التوظيف 0514تتفق الباحثتين مع )الزبيدي،

ضر( حيث تريان أنها تمثل أهم متغيرات تقييم األداء األخ ،، أنظمة التعويضات الخضراءوالتطوير األخضراألخضر، التدريب 

فستقتصر الدراسة على بعدين سيتم  واالمكانية الزمانيةالبحث  ووفقا لظروفالممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية 

 األخضر فيما يأتي: وتقييم األداء: التوظيف األخضر وهمامناقشتهم 

 :Green recruitment التوظيف األخضر 2-1-5

عبارة عن فكرة حديثة في مجال إدارة االعمال ولدى جميع المنظمات  ويتوارد إلى األذهان مصطلح التوظيف األخضر فه كثيرا ما

تماد على االعوتقليل استخدام الورق والتي تسعى إلى الوصول لالستدامة البيئية في اعمالها ومواردها، يعتبر الحد من السفر 

خضر، ويتم تحقيق ذلك من خالل )االعتماد على المقابالت الوظيفية المرئية / السمعة، احد متطلبات التوظيف اال واالنترنت ه

ترشيح المتقدمين عن طريق االنترنت، ارسال رسائل عبر البريد االلكتروني( كل ذلك يساعد في التقليل من االثار البيئية المباشرة 

 (Muniandi&Nasruddin,2015ما ينتج عنه.)والتوظيف والغير المباشرة للسفر و

تنتهج العديد من المنظمات الى اشراك العاملين في ورش عمل ودورات تدريبية حتى تزيد من درجة وعيهم بالثقافة البيئية التي 

خالل حرص المنظمة على اظهار  وذلك منتنتهجها المنظمة مما يساعد المنظمة على جذب االفراد المتوقع ترشيحهم للوظيفة، 

 ( Renwick,et al2013)  بالتوظيف االفتراضي. وذلك باالستعانةالبيئة  والمحافظة علىة التزامها باالستدام

حيث تم اعداد نماذج التوظيف داخل المنظمة على توفير أكبر مقدار من المعلومات حول شروط متطلبات الوظيفة الشاغرة، 

لسمات واالخصائص  ومدى مطابقةهتمين بالبيئة الذي يمكن المنظمة من توظيف االفراد الم ونوعها بالشكلوطبيعة الوظيفة 

اضافة الى معايير التوظيف االخرى المتعلقة بواجبات الوظيفة المحددة  ،لشاغل الوظيفة مع الكفاءات البيئية المطلوبة الفردية

 ،ركة( يتم توظيف المرشحين عن طريق اعالنات الوظيفية على موقع الش٨١٠٢البردان،وللوظيفة المعنية. )اسماعيل 



 
 
 

 

 

ين السير الذاتية تخز وايضا يتم ،حيث يتم استقبال السير الذاتية للمتقدمين الكترونيا وجدولة المقابالت الوظيفية للمرشحين 

 (  Rao,2012) .دمين في حالة االحتياج المستقبليللمتق

فراد الذين يوجد لديهم ( بانه عملية توظيف االStringer,2009عرف العديد من الباحثين التوظيف األخضر فقد عرفه )

 ة. اماالبيئالبيئية الخاصة بالمنظمة، وذلك بغرض الحفاظ على سالمة  والمهارات والمعرفة واالساليب بالعلمياتالخبرات 

( فقد عرف التوظيف االخضر على انه "النظام الذي يركز على أهمية البيئة من حيث جعلها الركن االساسي ٨١٠٢)داوود،

على توظيف المتقدمين للوظيفة يجعل من السهل على المنظمة ان توظف اصحاب  وان العمل ،المنظمة ضمن بيئة العمل في

سائل االعالم كمساهمة في المسؤولية المجتمعية وذلك من خالل والكافي بعمليات االستدامة  واألدراك وذوي الوعيالخبرة 

 (: Dilchert & Ones,2011) ارئيسيين هم جزئيينالبيئية" وتتكون عملية التوظيف االخضر من و

ب المحدد عند عملية االستقطا واستخدام الورقتبني الطرق الصديقة للبيئة عند التوظيف مثل استخدام شبكة االنترنت -٠

 .واالختيار

عة الطباوتبني االتجاهات الخضراء عند عملية التوظيف، ويتم ذلك عن طريق استخدام انشطة صديقة للبيئة كإعادة التدوير، -٨

 ، توفير الطاقة، مع االخذ باالعتبار االختالفات الفردية عند اجراء التوظيف االخضر.االقل

ال تأكد الكفؤ ويكون ذلك من خووعليه فأن الباحثين تريان أن ممارسات التوظيف االخضر يمكن أن تعزز اإلدارة البيئية الفعالة  

 ،افة البيئية للمنظمة وقادرين على االندماج والحفاظ على قيمتها البيئيةالمنظمة بأن الوافدين الجدد لديهم معرفة مسبقة بالثق

الجدد  فأن الموظفين ،النظام الذي يركز على اهمية البيئة من حيث جعلها العنصر األساسي ضمن المنظمة وفالتوظيف االخضر ه

البيئة  فتوظيف المرشحين الذين لديهم عقلية ."يكونوا متحمسين ولديهم الرغبة في العمل لدى المنظمة صديقة للبيئة " الخضراء 

الخضراء يسهل على المنظمة أن توظف المهنيين الذين على وعي بالعمليات المستدامة وهم بالفعل يألفون االساسيات مثل إعادة 

 البيئة.التدوير والحفاظ على 

 : تقييم األداء األخضر 2-1-6 

ة وفعاليتحقيق األهداف التنظيمية بكفاءة  وه واإلدارات والهدف منهاأداء العاملين إدارة األداء هي اإلدارة التي تهتم بمراقبة 

يف االخضر في بحث عن التوظ وتطويره وألننا نناقشتحسينه  والعمل علىالعاملين  وتقييم أداءاألداء الفعال لقياس  وتحدد معايير

 رد البشرية الخضراء. تعتبر من اهم الممارسات إلدارة الموا األخضر حيث وتقييم األداء

كيفية وضع معايير  و( تقييم األداء األخضر ه0514عرف العديد من الباحثين تقييم األداء األخضر فقد عرفها )الزبيدي، 

 بيانات مفيدة عن أداء المديرين في المجاالت البيئية.  والحصول علىاألداء البيئي على جميع المستويات  ومؤشرات لقياس

من اهم االعمال التي تقوم بها المنظمة فيتبين لنا هنا ضرورة قيام إدارة الموارد البشرية بتضمين اإلدارة الخضراء وتقييم األداء هو

األداء على  يتم االستناد عليها عند تقييموالوصف الوظيفي للعاملين فيجب اعتماد معايير لألداء البيئي وفي عملية تقييم األداء 

مؤشرات السلوك األخضر لتكون مقياس في تقييم أداء العاملين من اجل تحسين فعاليتهم البيئية ترجمتها الى ومستوى المنظمة 



 
 
 

 

 

سبة التلوث نواستهالك الطاقة وطريقة استخدامها والصديقة للبيئة  على المواردتحقيق األهداف البيئية بالمنظمة مثل الحصول و

 النفايات.إدارة و

الطلب  وهوتقييم األداء على وفق المنهج األخضر وفي أدوار المديرين في إدارة  أن هناك جانب مهم (0512وذكر )السكارنة 

أن مدى تحقق هذه األهداف سينعكس على تقييمهم. لذا ومن العاملين تقديم أفكار خضراء يمكن أن تندرج كأهداف للسنة القادمة 

ة البيئ وهم منسجمة مع توجهات المنظمة نحتحرص إدارة الموارد البشرية الخضراء على تشجيع العاملين أن تكون مخرجات

داء من الجدير بالذكر فإن العديد من أنظمة تقييم األوتتطلب عملية تقييم االداء البيئي للعاملين من المدرين تحمل مسؤولياتهم و

استخدام معايير وبيئية ال دارةثقافة اإلبدمج المعابير البيئية في عملية تقييم األداء البيئي للعاملين من خالل تشجيع  المستخدمة أخذت

 اري اإلدومراجعة الحسابات للحصول على بيانات مفيدة عن األداء البيئي وتطوير نظم المعلومات الخضراء واألداء البيئي 

في  توزيع مسؤولية األداء البيئي بين العاملينولكن هناك بعض المشكالت التي قد تواجه المنظمة في كيفية تحديد المقاييس و

 الوظيفي.معرفة تأثيرها على تقدم األداء وختلف اإلدارات م

المراقبة الفعالة ألنشطة البيئية  للعاملين  و( والهدف منه ه(EMISفيجب على المنظمات إنشاء نظم معلومات اإلدارة البيئية

يم الخضراء بين الموظفين غرس القوبالمنظمة اذا كان متماشيا وفق المعايير ودمجه مع تقييمات أداء المديرين والموظفين، 

لتدريب اوقيم المنظمة بيانا  مؤيدا للبيئية الخضراء من اجل موائمة أداء العاملين مع استراتيجيتها الخضراء وتضمين رؤية و

جعلها وتبني ثقافة اإلدارة الخضراء وتغيير سلوكياتهم والتعليم المستمر من اجل نشر المعرفة حول ممارسات اإلدارة الخضراء و

ارة دعم اإلدوهي وسيلة فعالة لجذب المواهب الجديدة ونصر  رئيسي داخل المنظمة الكتساب الموظف سمعة صديق للبيئية ع

 .البيئية

 استراتيجية التمايز الثاني/المبحث 

 :مقدمة

ة للعميل م فوائد كثيرتقدومختلفة  والخدمات مع مزايا مضافة ينظر اليها على انها فريدة من نوعها اوتطوير المنتجات  والتمايز ه

(Vijande et al, 2012 )وعها فريدة من نوانتاج منتجات تتمتع بالجودة وأيضا التمايز يضيف قيمة للعميل من خالل خدمات و

امتالك الشركة مدى  و( أن التمايز ه0511وضح ) أحمد والبياتي، و، وهذه المميزات تجعل المنظمة مختلفة عن باقي المنظمات 

لية يضم التمايز اإلنتاجية الكوخصائص مختلفة عن المنافسين . وبمواصفات والمنتجات المتميزة ومن الخدمات واضح وواسع 

رف استراتيجية يمكن ان تعو ،التجارةوالبعض يرى ان التمايز يرتكز على تنافسية السعر و ،االقتصادي والنمومستويات المعيشة و

 المرجوة.لتحقيق األهداف  التمايز بأنها المحاولة للتغلب على االخرين

تهدف استراتيجية التمايز للتميز بتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة من خال ترسيخ مفاهيم تتعلق بالمستهلك للحصول على منتج و

ى لها القدرة علواشباع رغبات المستهلك من اجل زيادة المبيعات والمنظمات المتميزة هي التي تستطيع جدب و فريدة.خدمة و

 المنافسين.منظمة من حماية ال

 يلي:( بما 0-0الكتاب بتعريف استراتيجية التمايز كما يظهر في جدول)وقام العديد من الباحثين 



 
 
 

 

 

 :تعريف استراتيجية التمايز

 التعريف  الكاتب 

Jones, 2013 قادرين مدراءهاذلك الن و ،حدة بالتغلب على الشركات األخرىالشركة الوا وبأنها قدرة المنظمة ا 

 خلق قيمة من الموارد المتاحة له على

ادريس، والغالبي 

2115 

تلك  اذات قيمة لدى العمالء بحيث تتفرد بهوخدمات متميزة  و( بأنها قيام المنظمة بتقديم منتجات ا

فيها وبالتالي فإن الزبون يقبل ان يدفع فيها سعر أعلى من المعتاد ، و ،المقدمة من مؤسسات منافسة

 متميزة .والمنافسين على انها فريدة والخدمة بحيث ينظر لها من قبل الزبائن  ويتم تطوير المنتج ا

Heizer; 

Render & 

Alzu'bi  2113 

 االستجابةوالتكلفة وبأنها خلق ميزة فريدة فوق المنافسين من خالل التمييز 

 من اعداد الباحثينتعريف استراتيجية التمايز  (:0-0جدول)

 هي:وى األنشطة التي تعد من عوامل النجاح األساسية الستراتيجية التمايز ال (0554 ،)الحسينيأشار و

  جودة عالية للمواد األولية 

  أداء متميز للتصميم 

  الرقابةوالتفتيش وجودة عالية في اإلنتاج 

  تسليم جيد للمبيعات 

  عالقات جيدة مع العمالء 

  عمليات تصنيع متميزة 

 .Wheelen, T. L. and  J Dمايز في تحقيق الميزة التنافسية تتحد في النقاط التالية )ويعتبر من اهم مجاالت استراتيجية الت

Hunger, 2000 ) 

  الكلفة قد تترتب على المستهلك  وتخفيض درجة المخاطرة 

 التميز أساس التفوق الفني 

  للمستهلك  أكبرالقدرة على تقديم منتج يحقق قيمة 

 االجتماعية  المكانةوالتفاخر وولوجية للفرد كالحاجة لالحترام القدرة على اشباع حاجات المستهلك السيك 

  للمستهلك  أكبرالتميز في تقديم خدمات كمالية إضافية 

 :التمايز عوامل 2-2

 أوال: الجدارة الجوهرية 



 
 
 

 

 

نتاج رات اإلهي التنسيق بين مهاوالمعرفة الذي تحصل عليه المنظمة وقابلية المنظمة الى التعلم  وتشير الجدارة الجوهرية ه

القدرات التي و(" هي مزيج من اإلمكانات Ana&Guan,2002تحقيق التكامل بين أنماط التكنولوجيا المختلفة ويقصد بها ) و

 التي تدفع المنظمات للتميز عن مثيالتها "وكشفها  ويصعب أحيانا تقليدها ا

 نوعين:تنقسم الجدارات الى و

التي يستطيعون من خاللها المشاركة في الرؤى والتي يمتلكها االفراد  والقدرات المعارفوهي المهارات و فردية:/ جدارات 1

توليد والتعامل مع الوسائل المستخدمة بالعمل وتولد لديهم القدرة على تطوير أساليب العمل والتوجهات المستقلة واألهداف و

 األفكار 

المعرفة التي تعود الى المنظمة نفسها والخبرات والمهارات هي تلك الجدارات التي تتكون من مجموعة من  تنظيمية:/ جدارات 2

 (Ana&Guan,2002 )تعد واألنظمة التي تبقى بالمنظمة حتى عندما يترك االفراد منظمتهم وتتضمن هذه الجدارة العمليات و

 فسية القدرات التي تدفعها الى الميزة التناوالمهارات والجدارات المتعلقة بالمنظمة مجموعة من المصادر 

 العمل:ثانيا: قيمة 

هي وأساليب حل المشاكل وهي التي تحدد الى حد بعيد السلوك اإلداري في مجاالت اتخاذ القرار وهي عامل مهم لثقافة المنظمة 

مات القدرة على توفير مستلزووضع اهداف واضحة ومتطلباتها وتعبر عن قدرة المنظمة على التكييف مع المتغيرات البيئية 

 المنظمة.بشكل منتظم كل ذلك يحمل قيمة للمخرجات التي تقدمها والتي يتم العمل من خاللها بسالسة وفة العمل كا

 المسؤولية االجتماعية : ثالثا:

 من ثم كسب دعم المجتمع بشكلواصل نجاحها والى جانب الربح ينبغي على المنظمات أن تكون مسؤولة عن نشاطاتها بالمجتمع 

(  أما Davis,1975:28االجتماعية  )وام طوعي لمنظمات االعمال لإلسهام في األهداف البيئية يقصد بها " التزودائم 

(Lockwood,2004 فقد عرفها "بأنها االلتزام )التعهد الذي تقطعه المنظمة على نفسها تجاه المجتمع المخدوم من خالل الحفاظ و

ي االلتزام بضوابط إدارية متميزة ينتج عنها تأثير إيجابولشفافية تطبيق سياسية اوعوائلهم " وحياة العاملين وعلى جودة العمل 

بشكل وخارجيا بناء على أسس أخالقية وتساعد في االستمرار في تطوير العالقات بالشركة داخليا وعلى المجتمع بشكل عام 

 تحفيزهم وتقديرهم ومسئول كما تعني االهتمام بالموظفين 

 على:ه االستراتيجية المتبعة تساعد المنظمات ( يقول ان هذ0514) Beaurdreauكما 

  لقوة  التمايز تكون اقل حساسية استراتيجيةالزبائن حيث ان المنظمات التي تنتهج وإقامة عالقات مختلفة مع الموردين

 لتمايز وعدمايزيد للمنظمات التي تتبنى استراتيجية  والء الزبائنوجودة العرض تسمح بالتصدي للموزعين والتفاوض 

 تركهم لها 

  ديهم الخدمات بالتالي العمالء لوالن استراتيجية التمايز مبنيه على أساس تمايز المنتجات  اعلى،اكتساب حصة سوقية

 .القدرة على دفع اعلى سعر للحصول على القيمة المميزة



 
 
 

 

 

  لتي تجعل منتجاتاوالخدمات والدخول في الصناعة التنويع في المنتجات  ركائز عوائقان اهم  إذا المنافسة،تجنب 

استبعاد المنافسين المباشرين ذوي العروض الغير واضحة وخدمات المنظمة مميزة عن البقية فبالتالي يمكن عزل و

 للعمالء 

 المنظمات:أهمية تحقيق الميزة التنافسية في  2-3

 - هي:ومن المزايا في عدة مجالت يعتبر تحقيق الميزة التنافسية من أهم وسائل تحقيق أهداف المنظمة فضال  عن تحقيق العديد 

  المنظمة.تقدم منتجات ذات جودة عالية وخدمات متميزة ومميزات أفضل للعمالء مما يحقق أهداف  

  اآلخرين.االستفادة من موظفيها المتميزين والقدرة على التفوق على المنافسين  

 أكبر.سرعة متابعة جديد متطلبات السوق من حيث المهارات والتكنولوجيا الحديثة ب  

 .االستجابة السريعة للمتغيرات البيئية والعالمية 

  تسمح للمنظمة بالمحافظة على نفسها من المنافسين في ذات الصناعة 

  تمكن هذه االستراتيجية المنظمة من تقليل حساسية المستهلك 

  تساهم في زيادة الحصة السوقية للمنظمة 

 الل قوة المنظمة على تخفيض األسعار  صنع المنافسين المحتملين خارج الصناعة من خ

وتعتبر الميزة التنافسية ذات طابع مميز ونادر يصعب تقليدها واإلحالل مكانها وال تتحقق من خالل اإلستراتيجية النظرية بل من  

 (1990العزاوي،.) االستراتيجيةخالل تطبيق هذه 

 

 تنافسية:دور المورد البشرية في خلق ميزة  2-4

 : (٨١٠٢)فالق،عليد البشرية أن تساهم في خلق بيئة تنافسية من خالل طريقتين وهما يمكن للموار 

ي تلعب المواد البشرية دور مهم فو تتكون من داخل المنظمةوهيا االستراتيجية التي تنشئ  :الناشئةاالستراتيجيات  •

 هذهلأفكار العاملين في التوصل وار جهود يمكن انك التوصل الى هذه االستراتيجيات بتالي رفعها الى اإلدارة العليا فال

 االستراتيجيات.

تنمية  ومن الوسائل التي يمكن اإلدارة الموارد البشرية أن تدعم بها القدرة التنافسية للمنظمة ه :التنافسيةتعزيز القدرة .  •

 معها. التكيفوئية المتسارعة راس المال الفكري لدى المنظمة بالشكل الذي يساعد المنظمة على التغلب على التحديات البي

الى  تهدف بشكل رئيسي ألنهاعليه ترى الباحثين ان استراتيجية التمايز لمنظمات االعمال، هي استراتيجية ذات مدى بعيد و

ك بعدة ويتم ذل ،في سوق العمل منافسيهاخدمات مميزة مقارنة بوتطوير الطرق التي تتمكن المنظمة من خاللها بتقديم منتجات 

 ،تقدمها الى عمالئها خدماتها التيوعلى سبيل المثال تقوم المنظمة بتحسين جودة أنشطتها طرق 



 
 
 

 

 

من خالل التركيز على جزء معين من السوق حتى تلفت انتباه العمالء الى جوانب  وا ،من خالل المنافسة بكفاءة موظفيهاوا 

 السوق.تمايزها عن باقي المنافسين في 

اه التي تجذبهم باتجووحيد من نوعه من جهة نظر الزبائن  وخدمة بسعر فريد أ وتشكيل منتج اتقوم هذه االستراتيجية على 

لتتم هذه االستراتيجية يتوجب االهتمام بما و( .Boseman & phatak, 1989تؤدي الى زيادة المبيعات )والخدمة  والمنتج ا

تهلكين تميز للمس أكثرالخدمة  والمثال جعل أداء المنتج ا منتجاتها فيمكن للمنظمة على سبيل وتقدمة الشركة بنوعية خدماتها ا

عن طريق استخدام األسلوب التكنولوجي فبهذه الطريقة ستضاف قيمة للمستهلك وتكون صعبة التقليد او أفضلوتحسينها بشكل 

 ومنها:من خالل عدة أمور 

  تحفيض التكلفة 

  زيادة رضا المستهلك 

  إدراكتعديل ( المشتريPitts and lei, 1996) 

 التالية:مخاطر هذه االستراتيجية في النقاط واما اهم عيوب 

 (:.Boseman & phatak, 1989حيث تمثلت عيوب ومخاطر استراتيجية التمايز )

 الذي ربما تطلب التغبر المستمر للمعدات واالستثمار الكبير في معدات حديثة يحدده التغير التكنولوجي المستمر •

 بالشكل الذي يحقق تخفيض التكاليف ومزايا اإلنتاج الواسع صعوبة الحصول على •

 الحصول على تكاليف اقل.والتقليد من القادمين الجدد •

 /الدراسات السابقة ثالثالالمبحث 

 الدراسات السابقة العربية

 استخدام اإلدارة الخضراء في استقطاب العاملين بالبنوك الكويتية" أثر"  2119دراسة بندر النويهض 

ة لمجتمع تم استخدام االستبانوقياس اثر استخدام اإلدارة الخضراء في استقطاب العاملين بالبنوك الكويتية  ولهدف من الدراسة ها

 وتوصلت الدراسة الى وجود اثر معنوي ذواتبع فيها األسلوب الوصفي التحليلي وكانت الدراسة ميدانية و 140عددها والدراسة 

تقييم األداء األخضر والتطوير األخضر والتدريب األخضر وارة الخضراء ) التوظيف األخضر داللة احصائية لعناصر اإلد

التوصيات  للدراسة هي ضرورة قيام إدارة وأظهرت النتائج والحوافز الخضراء ( في استقطاب العاملين بالبنوك الكويتية  و

المقابالت الشخصية لألفراد المتقدمين للوظيفة  وات البنوك بعمل إجراءات مختلفة في عمليات التوظيف مثل اجراء االختبار

ار من كاألفومشاركة العاملين على تقديم االقتراحات وتطوير العاملين الجدد وضرورة اعتمادها على برامج منتظمة لتدريب و

 .اجل تحسين كفاءة العمليات



 
 
 

 

 

إجراءات واب العاملين مثل عمليات التوظيف تفيدنا هذه الدراسة بالتنويع في استخدام اإلدارة الخضراء في عملية استقط -

ير العاملين تطوويجب على المنظمات اعتماد برامج منتظمة لتدريب واالختبارات والمقابالت الشخصية للمتقدمين للوظائف 

 -األفكار لتحسين كفاءة العملياتومشاركتهم من خالل تقديم االقتراحات و

بحث ميداني في شركة  البشرية:الريادي للمنظمة وفق اإلدارة الخضراء للموارد  األداء بعنوان: ،(۷۱۰۲) ،دراسة داوود وعلي

الحفر العراقية هدفت هذه الدراسة إلى تقدير وتحديد دور اإلدارة الخضراء وأثرها على األداء الريادي للمنظمة بعناصرها المختلفة 

وكانت نتائج  استبانة. (٢١)استرد منها  ،استبانة (۹۹)زيع تو وتم) الحوافز ،التقييم ،التدريب والتطوير ،)التوظيفوالمتضمنة 

وجود عالقة إيجابية ومعنوية أثرها كبير على األداء الريادي أوصت الدراسة بزيادة اهتمام إدارة المنظمة بالتوظيف  الدراسة هي

 المنظمة.أداء  للمنظمة لتحسينوالعمل على وضع آلية مناسبة  ،والتدريب

اإلدارة الخضراء على األداء الريادي بجميع عناصره المختلفة عن طريق توزيع االستبانات  أثرمعرفة  الدراسة الىهدفت  -

 –معنوي في تحسين أداء المنظمة وكبير  أثراثبتت ان وضع الية مناسبة لإلدارة الخضراء لها و

بشرية الخضراء : دراسة استطالعية : الروحانية التنظيمية وتأثيرها في الموارد ال بعنوان ،(۷۱۰۲) ،دراسة زوين وأخرون

معرفة العالقة بين الروحانية التنظيمية والموارد البشرية  وألراء عدد من عاملي معمل اسمنت الكوفة الجديد هدف الدراسة ه

 على عدد من العاملين في المعمل استبانة (۰٢١)الخضراء في معمل اسمنت الكوفة . تم استخدام طريقة العينة العشوائية ل 

 ألكاديمي.اوأظهرت أهم نتائج الدراسة النظرية وجود فجوة معرفية لتفسير طبيعة العالقة بين متغيرات البحث الحالي في اإلطار 

لدراسة توصيات اوطردية ومعنوية بين الروحانية التنظيمية والموارد البشرية الخضراء  ارتباطمن أهم النتائج هي وجود عالقة 

 تنميتهم.لن الذين يتميزون بالمهارات والسلوكيات الخضراء عن طريق البرامج التدريبية التي تسعى تدريب العامليوهي تطوير 

الموارد البشرية الخضراء فكلما كانت المنظمة تتبنى وهناك عالقة طردية بين الروحانية التنظيمية  الدراسة انأوضحت لنا  -

لين التركيز على تطوير العاموتوصي بتدريب وبالمنظمة  ممارسات اإلدارة الخضراء بشكل كبير فستزيد من الروحانية

 -تنميتهم من خالل البرامج التدريبية وسلوكيات خضراء واللذين لديهم مهارات 

: دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق متطلبات المواطنة البيئية دراسة  ( بعنوان2116دراسة الزبيدي )

قياس دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق  وامة للزيوت النباتية هدف الدراسة هميدانية في الشركة الع

توصلت وليلي المنهج الوصفي التحوتم استخدام العينية العشوائية ومتطلبات المواطنة البيئية في الشركة العامة للزيوت النباتية 

ي ثقافة المواطنة البيئية بين العاملين فوراسة الموارد البشرية الخضراء على ان هناك استخدام ضئيل جدا في تبني ممارسات د

التحفيز األخضر اثر على المواطنة البيئية أوصت الدراسة على وأنظمة التعويض األخضر وليس للتوظيف األخضر والشركة 

ة نتقييم األداء وبما يعزز من المواطاالهتمام بممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء من خالل انشطة التوظيف والتدريب و

 .البيئية لدى األفراد العاملين

غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد المجتمع لتساعدهم في أن يكونوا  وبصفة عامة ه المواطنة البيئية هدف -

ني لدراسة توصينا بأهمية تبهذه او ومشكالتها لبيئةا صالحين وقادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضايا



 
 
 

 

 

التقييم والتوظيف والممارسات الموارد البشرية الخضراء لعزيز المواطنة البيئية لدى العاملين من خالل أنشطة التدريب 

 -إيجابي على تعزيز المواطنة البيئية لديهم  أثرأن أنظمة التعويض األخضر لها و

-الة دراسة ح التنافسية:ق معايير اإلستقطاب والتعيين في تحقيق الميزة دور تطبي :بعنوان ،(۷۱۰۱) ،دراسة عريقات وآخرون

بيان دور تطبيق معايير اإلستقطاب والتعيين وأثرها في تحقيق الميزة  وهدف الدراسة ه ":اإلسكان للتجارة والتمويل األردني  بنك

الخبرة  ومعايير اإلستقطاب في تعيين العاملين ذ واعتبارها ركن أساسي في بيان أهمية المورد البشري لتحقيق أفضل ،التنافسية

حيث تكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملين في بنك  ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اإلسكان.العالية لدى بنك 

إلى أن نجاح بنك  نتائج الدراسة ( وتوصلت06)فقد تم إختيار عينة عشوائية مكونة من  ،فرد (٠٢١١)اإلسكان والبالغ عددهم 

اإلسكان في عملية اإلستقطاب سببه اعتماده على شركات التوظيف بشكل كبير. أوصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق معايير نوعية 

 التوظيف.اإلستقطاب والتي تعتمد فيها المنظمات بشكل كبير على مستوى الخبرة والمؤهل العلمي لغايات 

أسباب  ان منوتعيين الموارد البشرية التي لديها خبرة عالية ولعملية االستقطاب تبين لنا الدراسة أهمية وضع معايير  -

ظمات ضرورة اعتماد المنومعايير االستقطاب  التوظيف لتحقيقاالعتماد بشكل كبير على شركات  واالستقطاب الناجح ه

  -المؤهل العملي لغايات التوظيف وعلى مستوى الخبرة 

ت لنا أهمية تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء بجميع العمليات بدءا من االستقطاب أوضحوالدراسات اثبتت  غالبية

توجيه وملين كيف انها تعزز المواطنة البيئية لدى العاوعلى تحسين أداء العاملين بشكل كبير  لنا أثرهاتبين والتقييم والى التدريب 

بسبب وة توجهه بيئي بشكل كبير بالفترة الحالي أصبحة المنظمة بحكم ان العالم تحسن من سمع أنهاو أكبراهتمامهم بالبيئية بشكل 

 تنمي الميزة التنافسية لديها وتبنيها لهذه الممارسات فستصيح مصدر جذب للمواهب 

 :األجنبيةالدراسات السابقة 

 Measuring Green Human Resource Management Practices and بعنوان Alruwaili (۷۱۰۲)دراسة 

Behaviour through Saudi Organizations  هدفت هذه الدراسة إلى قياس دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تعزيز

نظمات وتمت الدراسة على م وسلوكياتهم.على أداء األفراد العاملين  أثر مباشرالثقافة الخضراء بين األفراد العاملين والتي لها 

عامال  تم استخدام اختبار )آموس ( بتحليل بيانات  14سعودي من خالل استبيان على عينة مكونة من القطاعين الخاص والعام ال

ن هناك كانت أهم نتائج الدراسة أووالعالقات السببية بين الهياكل .  ،مسار التطبيق للتأكد من هياكل الدراسة ومكونات كل متغير

خلق السلوك األخضر من خالل تسهيل الحصول على األفراد العاملين  كبير في ممارسات الموارد البشرية الخضراء على أثر

أوصت و بقة.المطالذين يتميزون بالممارسات الخضراء والتي تمكن المنظمة من العمل في بيئة خضراء عبر التعليمات واألساليب 

لقيم البيئية واألحكام الصريحة لحماية ا على النتائج بأنه ينبغي على مديري المنظمات السعودية التعامل مع القيم الدراسة بناء  

 البيئية 

ى مباشر عل أثران لها وإيضاح دور ممارسات اإلدارة الخضراء في تعزيز الثقافة الخضراء لدى العاملين  وهدف الدراسة ه -

منظمات لاوصت مديري اواألساليب المطبقة والتي تجعل بيئة المنظمة بيئة خضراء من خالل التعليمات وسلوكهم وأدائهم 

 .ام الصريحة لحماية القيم البيئيةاالحكوالسعودية بالتعامل مع القيم البيئية 



 
 
 

 

 

 Green Human " Resource Management In Hotels"  :بعنوان Elsawalhy & Farid (2116)دراسة 

Awareness And Implementation  البشرية بالفنادق هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وعي مدراء إدارة الموارد

قصاء تم جمع البيانات الميدانية باستمارة است بالفنادق.على مدى تطبيق تلك الممارسات وبمفهوم وممارسات إدارة الموارد البشرية 

فندقا تم تحليل النتائج  ٨٢وزعت على عينة من مدراء إدارة الموارد البشرية بفنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ شملت

أهم نتائج الدراسة أنه على الرغم من إدراك عدد كبير و(  SPSSإستخدام تحليل الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) إحصائيا ب

ق إال أنه ال توجد آلية لتطبي ،من مدراء إدارات الموارد البشرية بالفنادق لمفهوم وأبعاد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء

صت الدراسة بضرورة اتباع خطوات ممنهجة للممارسات الخضراء ضمن كل وظيفة إدارية من ممارستها بصورة ممنهجة . أو

 وظائف إدارة الموارد البشرية للحصول على عمالة فندقية خضراء.

اوصت الدراسة على تضمين الممارسات الخضراء بوظائف إدارة الموارد البشرية للحصول على بيئية عاملين خضراء  -

 .لتطبيق تلك الممارسات وضع الية العمل علىو

 : Green Human Resources , ' Management"  بعنوان Cheema , Pasha & Javed(  2115)دراسة 

Implementation and Hurdles of SME ' s in Pakistan  إدارة الموارد البشرية الخضراء التنفيذ والمعوقات أمام

إلى دراسة الممارسات البشرية الخضراء في الشركات الصغيرة والمتوسطة  الشركات المتوسطة والصغيرة في الباكستان " هدفت

وأثر هذه الممارسات على أداء العاملين في الشركات الصغيرة  ،درجة تبنيهم ممارسات الموارد البشرية الخضراءوفي الباكستان . 

أما عينة الدراسة فقد شملت  باكستان.في  شركة صغير ومتوسطة تعمل (60)تكون مجتمع الدراسة من  ،والمتوسطة في الباكستان

تائج أبرز نو االستبانة.وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل  الدراسة.موظفا  يعملون في الشركات مجتمع  (100)

مخلفات وقة اواستخدام اإلبداع للط ،لتقليل التكاليف وأن بقاء المنظمات الصغيرة والمتوسطة في الباكستان خضراء ه الدراسة هي

اتضح أن ممارسات الموارد البشرية الخضراء و ،المواد التي يمكن إعادة تصنيعها على شكل منتجات نهائية وللمواد الحيوية أقل أ

 وهذه العوامل تؤثر على أداء العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الباكستان. ،تتأثر بالعمر والخبرة والجنس

فات كميات مخلواستخدام االبداع بالطاقة وان الممارسات الخضراء تساعد على تقليل التكاليف وة هتبين لنا هذه الدراس -

الخبرة والجنس وتتأثر الممارسات الخضراء بالعمر ويمكن إعادة تصنيعها على شكل منتجات نهائية والمواد الحيوية اقل 

 .المتوسطةوأيضا على أداء العاملين بالشركات الصغيرة و

 Innovation & Competitiveness in HRM = " through Green"  بعنوان Sharma & Singh(  2114 دراسة )

HR Practices واإلبداع والتنافسية في إدارة الموارد البشرية من خالل ممارسات الموارد البشرية الخضراء هدف الدراسة ه 

يقترح ودارة الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية الخضراء أن هنالك فجوة بين إوتوضيح مبادرات الموارد البشرية الخضراء 

ثل تطرق إلى مصطلحات موالباحثين بدمج الموارد البشرية الخضراء والموارد البشرية  في إدارة واحدة تسمى اإلدارة البيئية 

واإلدارة  ،ارد البشرية الخضراءوإدارة المو ،ومواطنة الشركات البيئية ،نظام اإلدارة البيئية ورأس المال الفكري األخضر

قام بتعريف كل مصطلح على حدة وما دوره في التنافسية واالبداع من خالل الممارسات و ،ورأس المال الفكري ،الخضراء

 الخضراء.



 
 
 

 

 

مج دان هذا الو دارة واحدة تسمى اإلدارة البيئيةإ البشرية فيتقترح هذه الدراسة بدمج الموارد البشرية الخضراء والموارد  -

 .التنافسية بالمنظمةوسيزيد من االبداع 

 A Study of Green HR Practices and. "Its Effective"  بعنوان Cherian & Jacob (2112)دراسة 

Implementation in the Organization: A Review  دراسة لممارسات الموارد البشرية الخضراء وفعالية تنفيذها في "

سة تبنت الدرا المنظمات.هدفت إلى دراسة ممارسات الموارد البشرية الخضراء وفاعلية تنفيذها في  مراجعة نظرية المنظمات:

المنهج النظمي عبر تحديد واستعراض عدد من البحوث والمقاالت لها عالقة باإلدارة الخضراء ونظام إدارة البيئة وإدارة الموارد 

 (14)ومن أبرز نتائج الدراسة أن هناك  دراسة. (19)أعتمد الباحثان و ،(0510- 1990)البشرية الخضراء | للفترة الزمنية 

أتضح و ،مكافآت خضراءوبلدان كان العاملين فيها أكثر ميال  لتنفيذ اإلدارة الخضراء بسبب عرضها لجوائز  (0)شركة من أصل 

تعزيز فرق والبيئي  التدريبو ،االستقطاب أن الشركات التي تنشر مواقفها في كيفية المحافظة على البيئة ترتفع جاذبيتها في مجال

 العمل الخضراء تساعد على تحسين ممارسات الموارد البشرية الخضراء.

أن المنظمات التي تعرض مواقفها وهدفت إلى دراسة ممارسات الموارد البشرية الخضراء وفاعلية تنفيذها في المنظمات  -

يساعد تعزيز فرق العمل الخضراء على تحسين ممارسات وتقطاب في كيفية المحافظة على البيئية تكون مصدر جذب لالس

اإلدارة  ميال لتنفيذ أكثرمكافآت خضراء يكونوا العاملين فيها والمنظمات التي تعرض جوائز والموارد البشرية الخضراء 

 -الخضراء

 Green HR practices: an empirical study of certain automobile :بعنوان Jafri (،۷۱۰۷)دراسة 

organizations of India تقديم مراجعة شاملة لألدبيات حول ممارسات الموارد البشرية الخضراء وتقديم  وهدف الدراسة ه

خدمت است الهند.تقرير عن نتائج استطالع حول ممارسات الموارد البشرية الخضراء في بعض منظمات صناعة السيارات في 

لك من خالل تطوير استبيان لقياس ممارسات الموارد البشرية الخضراء في بعض مؤسسات وذ ،الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

توصلت أهم نتائج الدراسة أن معظم صناعات السيارات في الهند أظهرت أن هناك فائدة كبيرة في تنفيذ و الهند.السيارات في 

في الدافع  كانو ،تكلفة التنفيذ ولكن أكبر عائق هولها دور في تحسين معنويات العاملين وممارسات الموارد البشرية الخضراء 

سات ومن بين أفضل الممار ،ممارسات الموارد البشرية الخضراء هي المساهمة في المجتمع ثم تليها االعتبارات البيئية تنفيذ

فات في إدراك االختالأوصت الدراسة بضرورة إجراء بحث حول  للبيئة.البيئية هي تشجيع العاملين على العمل بشكل أكثر مالئمة 

 العاملين في الموارد البشرية والعاملين فيما يتعلق بفوائد ممارسات الموارد البشرية الخضراء.

لدمج هذا ا البيئية وانإدارة واحدة تسمى اإلدارة  البشرية فيتقترح هذه الدراسة بدمج الموارد البشرية الخضراء والموارد  -

  -الموارد البشرية الخضراء ستزيد من الميزة التنافسية بالمنظمةأن تأثير إدارة وسيزيد من االبداع 

هدفت  :Green Human Resource Management: Policies and Practices :بعنوان Ahmed, S.  (2115)دراسة 

إذ أن  ،لعالم كافةهذه الدراسة إلى التركيز على أهم استراتيجيات الموارد البشرية الخضراء التي انتهجتها اإلدارات في أنحاء ا

لخضراء. ااإلدارة الموارد البشرية دور حاسم وكبير في تعيين العاملين الجدد والذين هم أكثر مسؤولية تجاه الممارسات التجارية 



 
 
 

 

 

جارية لألعمال التأوصت بتحفيز العاملين وتشجيعهم على اتخاذ الممارسات الخضراء  ،من خالل النتائج التي أظهرتها الدراسة

 .ة للبيئةالصديق

ركزت هذه الدراسة على أن استراتيجيات الموارد البشرية الخضراء لها دور كبير في تعيين العاملين الذين لديهم مسؤولية  -

ألعمال التجارية الصديقة تشجيعهم عل اتخاذ الممارسات الخضراء باواوصت بتحفيز العاملين واتجاه هذه الممارسات 

 .للبيئية

 (6-0اهم نتائجها في الجدول )واألجنبية ولدراسات السابقة العربية لجميع افيما يلي تلخيص 

 نتائجها:أهم واألجنبية والدراسات السابقة العربية 

مكان   عنوان الدراسة الباحث

 الدراسة

 النتائج اهداف الدراسة

بندر 

 النويهض

  (۷۱۰9 ) 

استخدام اإلدارة  أثر

الخضراء في 

استقطاب العاملين 

 ةبالبنوك الكويتي

البنوك  

 الكويتية

 المتغير المستقل

 اإلدارة الخضراء 

المتغير التابع 

 استقطاب العاملين 

االعتماد على برامج منتظمة 

تطوير العاملين ولتدريب 

مشاركة العاملين على والجدد 

 األفكار منوتقديم االقتراحات 

 اجل تحسين كفاءة العمليات

زوين 

 وأخرون

 (۷۱۰۲ ) 

 الروحانية التنظيمية

وتأثيرها في الموارد 

 البشرية الخضراء

معمل اسمنت  

 الكوفة

المتغير المستقل 

الروحانية 

التنظيمية المتغير 

 التابع 

الموارد البشرية 

 الخضراء

وجود عالقة ارتباط طردية 

ومعنوية بين الروحانية 

التنظيمية والموارد البشرية 

 الخضراء

 داوود وعلي

 (۷۱۰۲ ) 

األداء الريادي 

وفق اإلدارة  للمنظمة

الخضراء للموارد 

 البشرية

شركة الحفر  

 العراقية

المتغير المستقل 

اإلدارة الخضراء 

المتغير التابع 

األداء الريادي 

 للمنظمة 

وجود عالقة إيجابية ومعنوية 

أثرها كبير على األداء 

الريادي أوصت الدراسة 

بزيادة اهتمام إدارة المنظمة 

 بالتوظيف والتدريب



 
 
 

 

 

الزبيدي 

(2116) 

دور ممارسات إدارة 

الموارد البشرية 

الخضراء في تحقيق 

متطلبات المواطنة 

 البيئية

لشركة العامة  

للزيوت 

 النباتية

المتغير المستقل 

ممارسات إدارة 

الموارد البشرية 

الخضراء المتغير 

التابع المواطنة 

 البيئية

ليس للتوظيف األخضر 

أنظمة التعويض األخضر و

 على أثرالتحفيز األخضر و

 المواطنة البيئية

عريقات 

 وآخرون

 (۷۱۰۱ ) 

دور تطبيق معايير 

اإلستقطاب والتعيين 

في تحقيق الميزة 

 التنافسية

بنك اإلسكان  

للتجارة 

والتمويل 

 األردني

المتغير المستقل 

اإلستقطاب 

المتغير التابع 

 الميزة التنافسية

نجاح بنك اإلسكان في عملية 

لى عاإلستقطاب سببه اعتماده 

 شركات التوظيف بشكل كبير

Alruwaili 

 (۷۱۰۲ ) 

Measuring 

Green Human 

Resource 

Management 

Practices and 

Behaviour 

المنظمات  

 السعودية

المتغير المستقل 

ممارسات إدارة 

الموارد البشرية 

المتغير التابع 

 الثقافة الخضراء

كبير في ممارسات  أثرهناك 

اء الموارد البشرية الخضر

 على خلق السلوك األخضر

Elsawalhy 

& Farid 

 (2115 ) 

Green Human " 

Resource 

Management In 

Hotels 

Awareness And 

Implementation 

فنادق شرم  

 الشيخ

 مصر

ممارسات إدارة 

الموارد البشرية 

على والخضراء 

مدى تطبيق تلك 

الممارسات 

 بالفنادق

على الرغم من إدراك عدد 

راء إدارات كبير من مد

الموارد البشرية بالفنادق 

لمفهوم وأبعاد ممارسات إدارة 

 ،الموارد البشرية الخضراء

إال أنه ال توجد آلية لتطبيق 

 ممارستها بصورة ممنهجة

Cheema , 

Pasha & 

Javed 

 (2115 ) 

Green Human 

Resources , ' 

Management : 

Implementation 

ممارسات ال باكستان 

البشرية الخضراء 

في الشركات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

اتضح أن ممارسات الموارد 

البشرية الخضراء تتأثر 

 ،بالعمر والخبرة والجنس

وهذه العوامل تؤثر على أداء 



 
 
 

 

 

and Hurdles of 

SME 

العاملين في الشركات 

 الصغيرة والمتوسطة 

Sharma 

& Singh 

 (2114 ) 

Innovation & 

Competitiveness 

in HRM = " 

through Green 

HR Practices 

توضيح فجوة بين  الهند 

إدارة الموارد 

البشرية وإدارة 

الموارد البشرية 

 الخضراء

يقترح الباحثين بدمج الموارد 

البشرية الخضراء والموارد 

إدارة واحدة  البشرية في

 تسمى اإلدارة البيئية

 (2114  )

Papli 

A Study of 

Green HR 

Practices , its 

awareness and 

implementation 

in the industries 

ممارسة الموارد  شركة ناسك 

البشرية الخضراء 

وتنفيذها في 

الشركات 

 الصناعية 

هي أن الشركات الهندية في 

ناسيك لديها دراية جيدة عن 

مفهوم الموارد البشرية 

الخضراء ودوره في الحفاظ 

 ولكن ،على البيئة الخضراء

ال يزال بعض الشركات 

 ليلة غير قادرة على تطبيقهالق

 (۷۱۰۷  )

Jafri 

Green HR 

practices : an 

emp irical study 

of certain 

automobile 

organizations 

الشركات  

 الهندية

تقديم تقرير عن 

نتائج استطالع 

حول ممارسات 

الموارد البشرية 

الخضراء في 

بعض منظمات 

 صناعة السيارات 

أن معظم صناعات السيارات 

ي الهند أظهرت أن هناك ف

فائدة كبيرة في تنفيذ 

ممارسات الموارد البشرية 

لها دور في والخضراء 

تحسين معنويات العاملين 

تكلفة  ولكن أكبر عائق هو

 التنفيذ

 (٨١٠٨  )

،Cherian 

Jacob 

A study of 

Green HR 

Practices and its 

effective 

Implementation 

دراسة ممارسات   بيظ وأب 

الموارد البشرية 

الخضراء وفاعلية 

تنفيذها في 

 المنظمات

أتضح أن الشركات التي تنشر 

مواقفها في كيفية المحافظة 

على البيئة ترتفع جاذبيتها في 

 مجال االستقطاب



 
 
 

 

 

in the 

Organization 

 (۷۱۰۱  . )

Ahmed , 

S 

Green Human 

Resource 

Management : 

Policies and 

Practices 

المملكة  

عربية ال

 السعودية

التركيز على أهم 

استراتيجيات 

الموارد البشرية 

 الخضراء 

أوصت  ،أظهرتها الدراسة

بتحفيز العاملين وتشجيعهم 

على اتخاذ الممارسات 

الخضراء لألعمال التجارية 

 الصديقة للبيئة

 من اعداد الباحثتان. (6-0 )جدول

 

 إجراءات الدراسةومنهجية  الثالث:الفصل 

 الدراسة منهجية 3-1

باحثتين فمن الناحية الوصفية فقد قامت ال ،المنهج الوصفي التحليلي على الحالية  مت الباحثتان في تحقيق أهداف دراستهاعتمد 

بإجراء مسح مكتبي من خالل االطالع على الدراسات والبحوث العربية منها واألجنبية بهدف التعرف على كيفية كتابة اإلطار 

إلجابة عن ل الدراسةا من الناحية التحليلية فقد لجأت الباحثتان إلى تطوير االستبانة وهي األداة رئيسة في أم ،للدراسةالنظري 

تحليل النتائج ل(  SPSSوتم استخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )  ،الدراسةأسئلة دراستهم الميدانية واختبار فرضيات 

 تقييم األداء األخضر على استراتيجية التمايز .وشرية الخضراء التوظيف األخضر لمعرفة اثر ممارسات إدارة الموارد الب

 حدود الدراسة 3-2

 بشرية:حدود  .1

 موظف.( 46البالغ عددهم )و وسدكاقتصرت الدراسة على جميع الموظفين بشركة 

  جغرافية:حدود  .2

 جدة.تمت الدراسة في منطقة مكة المكرمة تحديدا بمدينة  

 زمنية:حدود  .3

 .0505الفصل الدراسي الثاني  خالل



 
 
 

 

 

 أداة البحث 3-3

باس االستبانة من تم اقتواستخدمت الباحثتين االستبانة كإدارة رئيسية لجمع بيانات الخاصة بالدراسة حيث تعتبر األكثر شيوعا 

 البحث.وتعديلها بما يوافق  (0512)السكارنة،

 مين:وتم تصميم االستبانة بما يتوافق مع أهداف الدراسة الى قس

 القسم األول: 

 –العمر  –معلومات عامة: عبارة عن مجموعة من البيانات الشخصية وذلك لتوضح خصائص عينة البحث وتشمل: الجنس     

 سنوات الخدمة. –التحصيل الدراسي 

 القسم الثاني:

 تتضمن عبارات تقيس متغيرات الدراسة، وتكونت االستبانة من ثالث محاور وهي كاآلتي:

 (2-1يتكون من فقرة )واألخضر يناقش مفهوم التوظيف  الول:المحور ا

 (16–2يتكون من فقرة )ومفهوم تقييم األداء األخضر يناقش  المحور الثاني:

 (01 –10يتكون من فقرة )ومفهوم استراتيجية التمايز يناقش  المحور الثالث:

 عينة الدراسةومجتمع  3-4

تم وموظف حيث تم توزيع االستبانة على جميع العاملين في الشركة  (46لغ عددهم )القابضة البا وسدكجميع الموظفين في شركة 

 استبانة صالحة للتحليل االحصائي. (05استرداد )

 تعريف بالشركة:

القابضة لما لها من مساهمات خضراء فهي مجموعة رائدة في مجال االستثمارات المسؤولة والمستدامة،  وتم اختيار شركة سدك

باقة متنّوعة من االستثمارات العقارية واالستثمارات في قطاع األسهم، باإلضافة لشركات  وتدير سدكوعاما   60من تمتد ألكثر 

في عدة قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق االزدهار على المستوى الوطني، من أبرزها الرعاية الصحية، التعليم، إدارة األصول، 

 ل المملكة العربية السعودية وحول العالم.الضيافة، تقنية المعلومات والعقارات داخ

في الثروة من خالل االستثمار في نشاطات تجارية مجدية ومنافسة من الناحية االقتصادية ومتوافقة مع  ومهمتها تحقيق النم

 الشريعة اإلسالمية. 

 ابتكار الفرص التجارية.ومية أن تكون الشركة الرائدة عالميا  في مجال إدارة الثروات وفق مبادئ الشريعة اإلسال رؤيتها

وتحقق االستدامة أهداف الشركة في الوقت الحالي مع الحفاظ على احتياجات األجيال المقبلة. ونؤمن بإرساء أسس استدامة 

ن، يمثل إيجاد قوة عاملة تنافسية محليا  وتمكين الموردين المحلي –اقتصادية واجتماعية وبيئية عن طريق معالجة القضايا الرئيسية 

 واتباع الممارسات البيئية الهامة، وابتكار حلول لتحقيق التنمية االجتماعية.



 
 
 

 

 

أفضل بيئة “القابضة من تحقيق المرتبة الثانية عشرة عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قائمة  وتمكنت مجموعة سدكو

غريت بليس “درها المنظمة العالمية بيئة عمل للشركات في آسيا، والتي تص 00، ضمن أفضل ″0512عمل في آسيا لسنة 

ويأتي هذا اإلنجاز بعد أن حققت المجموعة المركز الرابع على مستوى المملكة العربية ”. Great Place to Work” “ووركوت

 .0512السعودية لعام 

 عرض وتحليل البيانات 3-5

 المعالجة اإلحصائية للبيانات

تخراج معالجتها وتحليلها واس اآللي، ثمالحاسب  إلىدانية، تم ترميز البيانات وإدخالها بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة المي  

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية: تم اللجوء الي المعامالت واالختبارات اإلحصائية  برنامج "النتائج اإلحصائية باستخدام 

 التالية في تحليل بيانات الدراسة:

 نسب المئوية.التكرارات البسيطة وال •

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. •

( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين من المبحوثين في أحد متغيرات T- Testاختبار ) •

 ( Interval Or Ratioالنسبة ) والفئة أ

( لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين متغيرين من Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) •

 النسبة. ومستوى المسافة أ

لدراسة الداللة  ANOVA( المعروف اختصارا  باسم Oneway Analysis of Varianceالبعد الواحد ) وتحليل التباين ذ •

النسبة  وين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أاإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوث

(Interval Or Ratio.) 

 الوزن النسبي. •

 فأقل.( 5.50) معنويةأي عند مستوى  ،( فأكثر%90وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة )

 خطوات تقنين أداة الدراسة:

 : االستبيان صدق: أوالا 

 من لتحققل) (.  لقياسه وضدع ما يقيس الصدادق واالختبار يقيسده، انه يدعى ما قياس في صدحته االختبار بصددق يقصدد

 المحكمين، صدددق أو الظاهري الصدددق المنطقي، الصدددق: وهي مختلفة طرق ثالث على االعتماد تم المقياس صدددق

 .الداخلي االتساق صدق

 



 
 
 

 

 

 الصدق المنطقي )صدق المحتوى(: -أ

خذت من الدراسات السابقة التي ات علىستبيان واختيار العبارات المكونة ألبعاده بناء هذا اال فياعتمدن الباحثتين 

انات بعض االسددتبي ادارة وتنمية الموارد البشدرية الخضددراء موضددوعا لها، وكذلك اشددتقت بعض عبارات االسددتبيان من

التي  ستبيان من الدراساتغير مباشر، واستكملت باقي عبارات اال والخاصدة بالدراسدات السدابقة، سواء بشكل مباشر أ

عية تمتع االستبيان والمقاييس الفر إلىالمصادر السابقة  علىأبعاد الدراسدة، ويشير هذا االعتماد  وتناولت أحد جوانب أ

 المكونة له بقدر مقبول ومعقول من الصدق المنطقي وأن االستبيان صالح للتطبيق.

 صدق المحكمين: والصدق الظاهري أ -ب

مجموعة من المحكمين المتخصدصين في إدارة األعمال في الجامعات السعودية، وذلك  علىيان تم عرض االسدتب

ضددددوء التعريف اإلجرائي له، وكذلك الهدف من االسددددتبيان، وقد أقر المحكمون  فيبغرض دراسددددة مفردات كل مجال 

 التي م اإلبقاء على المفرداتالمحكمون، وقد ت اقترحهاصددالحية االسددتبيان بشددكل عام بعد إجراء بعض التعديالت التي 

 التيضدددوء المالحظات  فيفأكثر، وتم حذف بعض العبارات وتعديل بعضدددها  ٪95جاءت نسدددبة اتفاق المحكمين عليها 

 المحكمون.أبداها 

صدق االتساق الداخلي:  -جـ  

كل  ارتباط مدى ن، وذلك لمعرفةلالستبيا االستبيان والدرجة الكلية أبعاد بعد من كل درجة بين االرتباط معامالت حساب تم    

  .التالي جدول خالل ذلك من االستبيان، ويتضح صدق مدى التحقق من لالستبيان، ولهدف الكلية بعد بالدرجة

 توصيف العينة خاص بتوصيف العينة( 1-0جدول )

 النسبة المئوية التكرار الخصائص

 الجنس
 20 61 ذكور 

 12 9 إناث

 111 51 اإلجمالي

 العمر

 05 15 05ل من أق

01-65        12 04 

61-05        15 05 

01 -45  10 06 

 111 51 اإلجمالي

 2 6 ثانوية        



 
 
 

 

 

التحصيل 

 الدراسي

 20 04 دبلوم      

 12 9 بكالوريوس

 0 1 ماجستير

 111 51 اإلجمالي

 سنوات الخدمة

 0 1 أقل من سنة

 00 11 سنوات 0-٠من 

 16 2 سنوات 4-15

 14 2 سنوات 10 -11

 4 0 سنة 14-05

 65 05 سنة أكثر 01

 111 51 اإلجمالي

 

 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرعى والدرجة الكلية لالستبيان  خاص بمعامالت االرتباط (0-0)جدول

 المحاور
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 5.551دالة عند  **5.960 المحور األول

 5.551دالة عند  **5.961 المحور الثاني

 5.551دالة عند  **5.265 المحور الثالث

 

 أقل داللة إحصددائيا  عند مسددتوى قوية ودالة ارتباط بمعامالت االسددتبيان تتمتع أبعاد الجدول السددابق أن من يتبين

أن  على كاف   دليل ( وهذا5.960 ،5.265االرتباط لمجاالت االسددددددتبيان بين ) وقدد تراوحدت معامالت ،5.551من 

 صدق عالي. بمعامل المقاييس المكونة ألداة الدراسة تتمتع



 
 
 

 

 

 ثانياا: ثبات االستبيان:

يقصدد بثبات االسدتبيان عادة أن يكون علي درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق فيما تزودنا به من بيانات عن 

عطي نفس النتائج )تقريبا( إذا طبق علي نفس األشددخاص في فرصددتين الذي ي و، واالختبار الثابت ه(1)سددلوك المبحوثين

 ، وتم استخدام  معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات. (2)مختلفتين

 معامل ثبات أداة الدراسة ومحاورها المختلفة باستخدام ألفا كرونباخ  معامل ثبات الفا كرونباخ( 0-0جدول )

 معامل ألفا المحاور

 5.209 المحور األول

 5.229 المحور الثاني

 5.440 المحور الثالث

يتضدددح من الجدول السدددابق مدى تقارب نسدددبة الثبات بين األبعاد المختلفة، كما يتضدددح أن معامالت ثبات األبعاد 

( وجميعها معامالت ثبات مرتفعة، وهي نسب توحي بالثقة في صالحية 5.209 – 5.440المختلفة قد تراوحت ما بين )

 أداة لجمع بيانات الدراسة.االستبيان ك

 

 نتائج الدراسة

 الدراسة الميدانية:نتائج  -أوال

د الموار ممارسات إدارةمقياس ممارسة التوظيف األخضر ضمن  علىاستجابات أفراد العينة  األخضر:التوظيف  المحور األول

 البشرية:

 ممارسات إدارةمارسة التوظيف األخضر ضمن مقياس م علىاستجابات أفراد العينة ) استجابة افراد العينة( 6-0جدول )

 (الخضراء الموارد البشرية

                                         

 االستجابة

 عبارات المقياس 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق

 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

                                                           
 .225، ص1920، القاهرة، األنجلو المصرية، التقويم النفسيحطب، سيد عثمان: ( فؤاد أبو 1)

 .61ص ،سابقمرجع  والتربوي،( السيد محمد خيري: اإلحصاء النفسي 2)



 
 
 

 

 

كون شركتنا تعمل ... هنالك فوائد 

البشرية مثل زيادة تحفيز  للموارد

 الموظفين / زيادة االرتباط / 

 

بالعمل / تقليل الدوران في العمل / 

 تحسين الصحة للقوى العاملة

 12 01 2 0 1 ك

6.54 5.90 21.0 

% 0.55 6.55 14.55 60.55 04.55 

يتم وصف الوظائف اإلدارية 

 في للبيئة( )الصديقةالخضراء 

ن تضمالتي توشركتنا للموظفين 

 األهداف الخضراء

 2 06 10 6 0 ك

0.46 5.92 20.2 

% 6.55 2.55 06.55 62.55 14.55 

أفهم ما يعنيه مفهوم ممارسات 

 الموارد البشرية الخضراء

 2 00 16 0 1 ك
0.40 5.90 20.6 

% 0.55 15.55 02.55 66.55 14.55 

تعمل الشركة على )استقطاب 

 تعيين( الكفاءاتواختيار و

 )الصديقةلمهارات الخضراء او

 للبيئة(

 11 10 19 6 1 ك

0.40 5.99 20.6 

% 0.55 2.55 02.55 05.55 00.55 

توضيح الجوانب ويتم ابراز 

الخضراء عند التوظيف في 

التعود وشركتنا من أجل التعرف 

عليها من قبل الموظفين بشكل 

 عام

 11 14 10 11 5 ك

0.06 1.52 25.2 

% 
5 

00.55 06.55 00.55 00.55 

تمتلك إدارة الموارد البشرية في 

تصورات جول وشركتنا رؤى 

 )وتستخدمالممارسات الخضراء 

للمرشحين للوظائف  المعايير(

 الخضراء

 4 19 14 2 1 ك

0.60 5.92 42.6 

% 0.55 14.55 00.55 02.55 10.55 

يتم توظيف العاملين الذين لديهم 

وعي أخضر الذي أصبح جزء ال 

 42.4 5.99 0.02 2 14 14 11 5 ك



 
 
 

 

 

تجزأ من جدول المقابلة في ي

 شركتنا
% 

5 
00.55 00.55 00.55 16.55 

 51 جملة من سئلوا

تشدير بيانات الجدول السددابق إلى: اسدتجابات أفراد العينة علي مقياس ممارسددة التوظيف األخضدر ضددمن ممارسددات  إدارة 

تعمل ... هنالك فوائد للموارد البشدرية مثل زيادة تحفيز الموظفين / زيادة االرتباط  الموارد البشدرية،  حيث جاءت )كون شدركتنا

، وجاءت )يتم وصددددف %21.0/ بالعمل / تقليل الدوران في العمل / تحسددددين الصددددحة للقوى العاملة( في المقدمة بوزن نسددددبي 

بوزن  تضمن األهداف الخضراء( في المرتبة الثانيةالتي توالوظائف اإلدارية الخضراء ) الصديقة للبيئة ( في شركتنا للموظفين 

، وجاء كل من )أفهم ما يعنيه مفهوم ممارسدددات الموارد البشدددرية الخضدددراء، وتعمل الشدددركة على )اسدددتقطاب %20.2نسدددبي 

تم ابراز ، وجاءت )ي%20.6المهارات الخضراء ) الصديقة للبيئة (( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي وتعيين (الكفاءات واختيار و

التعود عليها من قبل الموظفين( في المرتبة الرابعة وتوضدددديح الجوانب الخضددددراء عند التوظيف في شددددركتنا من أجل التعرف و

تصددددورات جول الممارسددددات الخضددددراء ) و، وجاءت )تمتلك إدارة الموارد البشددددرية في شددددركتنا رؤى %25.2بوزن نسددددبي 

 .%42.6الخامسة بوزن نسبي تستخدم المعايير ( للمرشحين( في المرتبة و

 هذا المقياس تبعاا لمتغيرات الدراسة يمكن توضيحها كالتالي: علىولبيان الفروق 

 :الفروق تبعاا للنوع 

ممارسة التوظيف األخضر على مقياس  العينةاختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  ( نتائج5-3جدول )

 تبعا  للنوعالخضراء  يةالموارد البشر ممارسات إدارةضمن 

 الداللة قيمة )ت( ع م العدد العينة المتغير

 النوع

 0.46200 00.6222 61 الذكور
 غير دالة 5.042

 6.26242 06.0000 9 اإلناث

 

 الجدول السابق: فيتشير نتائج اختبار "ت" 

قياس ممارسدددددة التوظيف إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددددائية بين متوسدددددطات درجات أفراد العينة على م ¯

 5.042، حيث بلغت قيمة "ت" تبعا  للنوع )الذكور واإلناث( الموارد البشدددرية ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن 

 .5.50قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  وهي

 

 



 
 
 

 

 

 :الفروق تبعاا للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخدمة 

سة ممارعلى مقياس  العينةلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  األحادياختبار تحليل التباين  نتائج( 6-3جدول )

 للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخدمةتبعا   الخضراء الموارد البشرية ممارسات إدارةالتوظيف األخضر ضمن 

مجموعات  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة ف

 عمرال
 2.160 0 06.604 بين المجموعات

5.002  5.200 
داخل 

 المجموعات

1669.466 64 01.016 

   69 1626.52 المجموع

 المؤهل التعليمي
 60.409 0 105.224 بين المجموعات

1.696  5.009 
داخل 

 المجموعات

1060.196 64 09.0 

   69 1626.52 المجموع

 سنوات الخدمة
 14.419 0 20.590 اتبين المجموع

5.004  5.204 
داخل 

 المجموعات

1095.920 66 01.410 

   69 1626.52 المجموع

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلي:

على مقياس ممارسة التوظيف األخضر  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

عام(،  45-01عام،  05-61عام،  65-01، 05، تبعا  للعمر )أقل من الموارد البشدددددرية ممارسدددددات إدارةضدددددمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  5.002حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسة التوظيف األخضر  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

تبعا  للمؤهل التعليمي )الدكتوراه، الماجسدددتير، البكالوريوس، الدبلوم،  الموارد البشدددرية، ممارسدددات إدارةضدددمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  1.696المرحلة الثانوية(، حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسة التوظيف األخضر  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

 10-11سنوات،  15-4سنوات،  0-1الموارد البشرية، تبعا  لسنوات الخدمة )أقل من سنة،  رسات إدارةمماضمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  5.004سنة فأكثر( حيث بلغت قيمة ف  01سنة،  05-14سنة، 

 

 ةممارسررات إدارمارسرة تقييم األداء األخضرر ضرمن مقياس م على: اسرتجابات أفراد العينة تقييم األداء االخضرر المحور الثاني

 البشرية:الموارد 

 

 



 
 
 

 

 

 الخضراء الموارد البشرية ممارسات إدارةمقياس ممارسة تقييم األداء األخضر ضمن  على( استجابات أفراد العينة 7-3جدول )

 االستجابة

 عبارات المقياس 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة
 المتوسط

 النحرافا

 المعياري

الوزن 

 النسبي

تطبيق ممارسات الموارد البشرية 

الخضراء ضرورية وملحة في 

 عملنا

 16 02 4 0 5 ك

6.56 5.21 25.2 

% 5 4.55 10.55 06.55 02.55 

يأخذ المدراء تحقيق النتائج 

المدروسة في التقييم بعين 

 االعتبار

 10 19 11 4 1 ك

0.26 1.50 26.2 

% 0.55 10.55 00.55 02.55 04.55 

دمج المعايير البيئية ويتم كتابة 

 في التقييم ووضعها موضع التنفيذ

 2 00 15 2 1 ك

0.02 1.51 21.4 

% 0.55 14.55 05.55 64.55 14.55 

تلتزم شركتنا بنظام داخلي خاص 

لتحقيق األهداف التي تم وضعها 

من اجل الحفاظ على بيئة خضراء 

 مستدامة

 9 19 10 2 0 ك

0.0 1.59 25 

% 6.55 14.55 06.55 02.55 12.55 

تقوم الشركة بوضع برامج 

االتصاالت الخضراء لجميع 

 مستويات الموظفين

 9 12 11 11 1 ك

0.64 1.59 49.0 

% 0.55 00.55 00.55 04.55 12.55 

لدى إدارة الموارد البشرية في 

شركتنا مؤشرات لألداء األخضر 

 داءتقييم االوة إلدارة الصديق للبيئ

 2 00 2 9 6 ك

0.6 1.12 42 

% 2.55 12.55 16.55 64.55 16.55 

يقوم المدراء في شركتنا بوضع 

 األهداف الخضراء

 15 10 11 11 0 ك

0.04 1.01 42.0 

% 4.55 00.55 00.55 05.55 05.55 

 51 جملة من سئلوا



 
 
 

 

 

فراد العينة علي مقياس ممارسددة التوظيف األخضدر ضددمن ممارسددات  إدارة تشدير بيانات الجدول السددابق إلى: اسدتجابات أ

الموارد البشدددرية،  حيث جاءت )تطبيق ممارسدددات الموارد البشدددرية الخضدددراء ضدددرورية وملحة في عملنا( في المقدمة بوزن 

ي تبة الثانية بوزن نسددددددب، وجداءت )يدأخدذ المدراء تحقيق النتائج المدروسددددددة في التقييم بعين االعتبار( في المر%25.2نسددددددبي 

، %21.4دمج المعايير البيئية في التقييم ووضددعها موضددع التنفيذ( في المرتبة الثالثة بوزن نسددبي و، وجاءت )يتم كتابة 26.2%

وجاءت )تلتزم شدددركتنا بنظام داخلي خاص لتحقيق األهداف التي تم وضدددعها من اجل الحفاظ على بيئة خضدددراء مسدددتدامة( في 

، وجاءت )تقوم الشدركة بوضدع برامج االتصداالت الخضدراء لجميع مستويات الموظفين( في %25ة بوزن نسدبي المرتبة الرابع

 .%49.0المرتبة الخامسة بوزن نسبي 

 هذا المقياس تبعاا لمتغيرات الدراسة يمكن توضيحها كالتالي: علىولبيان الفروق 

 :الفروق تبعاا للنوع 

ممارسة تقييم األداء األخضر على مقياس  العينةلفروق بين متوسطات درجات أفراد اختبار )ت( لداللة ا نتائج (8-3جدول )

 تبعا  للنوع الخضراء الموارد البشرية ممارسات إدارةضمن 

 الداللة قيمة )ت( ع م العدد العينة المتغير

 النوع
 4.15292 06.9042 61 الذكور

 غير دالة 5.021

 0.2950 00.2222 9 اإلناث

 الجدول السابق: فيج اختبار "ت" تشير نتائ

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددائية بين متوسدددطات درجات أفراد العينة على مقياس ممارسدددة تقييم األداء  ¯

 5.021، حيث بلغت قيمة "ت" تبعا  للنوع )الذكور واإلناث( الموارد البشدددرية ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن 

 .5.50توى داللة قيمة غير دالة إحصائيا  عند مس وهي

 

 :الفروق تبعاا للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخدمة 

سة تقييم ممارعلى مقياس  العينةلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  األحادياختبار تحليل التباين  نتائج( 9-3جدول )

 اسي، وسنوات الخدمةللعمر، والمؤهل الدرالموارد البشرية تبعا   ممارسات إدارةاألداء األخضر ضمن 

مجموعات  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة ف

 العمر
 0.554 0 10.519 بين المجموعات

5.101 5.961  
داخل 

 المجموعات

1245.441 64 02.020 

   69 1220.42 المجموع

 44.42 0 055.561 بين المجموعات



 
 
 

 

 

داخل  المؤهل التعليمي

 المجموعات

1020.409 64 06.000 1.962 5.100  

   69 1220.42 المجموع

 سنوات الخدمة
 05.514 0 155.529 بين المجموعات

5.004 5.204  
داخل 

 المجموعات

1420.451 66 02.520 

   69 1220.42 المجموع

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلي:

على مقياس ممارسددددددة تقييم األداء  العينةة إحصددددددائية بين متوسددددددطات درجات أفراد عدم وجود فروق ذات دالل ¯

 45-01عام،  05-61عام،  65-01، 05الموارد البشددرية، تبعا  للعمر )أقل من  ممارسددات إدارةاألخضددر ضددمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  5.101عام(، حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسددددددة تقييم األداء  العينةداللة إحصددددددائية بين متوسددددددطات درجات أفراد عدم وجود فروق ذات  ¯

الموارد البشددرية، تبعا  للمؤهل التعليمي )الدكتوراه، الماجسددتير، البكالوريوس،  ممارسددات إدارةاألخضددر ضددمن 

 .5.50داللة = وهذه القيمة غير دالة عند مستوى  1.962الدبلوم، المرحلة الثانوية(، حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسددددددة تقييم األداء  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصددددددائية بين متوسددددددطات درجات أفراد  ¯

 15-4سدددنوات،  0-1الموارد البشدددرية، تبعا  لسدددنوات الخدمة )أقل من سدددنة،  ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن 

وهذه القيمة غير دالة عند  5.004 سددددنة فأكثر( حيث بلغت قيمة ف 01سددددنة،  05-14سددددنة،  10-11سددددنوات، 

 .5.50مستوى داللة = 

 

 مقياس استراتيجية التمايز: على: استجابات أفراد العينة استراتيجية التمايز المحور الثالث

 مقياس استراتيجية التمايز على( استجابات أفراد العينة 11-3جدول )

                                         

 االستجابة

 رات المقياس عبا

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

تعتبر إنتاجية القوى 

العاملة هي مفتاح 

الحفاظ على شركة 

تكوين ومتميزة ومربحة 

صورة إيجابية عن 

الشركة في اذهان 

 العمالء

 19 01 15 5 5 ك

6.12 5.20 20.4 

% 5 5 05.55 60.55 02.55 



 
 
 

 

 

تمتلك شركتنا قدرات 

متميزة بالمقارنة مع 

 المنافسين

 14 19 15 6 1 ك

0.9 1.50 22 

% 0.55 2.55 05.55 02.55 00.55 

تهتم شركتنا بأنشطة 

التطوير بهدف والبحث 

تصميم منتجات مبتكرة 

 صديقة للبيئةومتميزة و

 16 01 15 6 1 ك

0.24 5.99 22.0 

% 0.55 2.55 05.55 60.55 02.55 

تستخدم شركتنا أفكار 

غير مسبوقة في 

تحسين عملياتها 

 اإلنتاجية

 15 04 11 0 1 ك

0.26 5.22 24.2 

% 0.55 6.55 00.55 00.55 05.55 

تمكن إدارة الموارد 

البشرية شركتنا من 

منتج  وتقديم خدمة أ

فريد للعمالء عما يقدمه 

 المنافسون

 10 00 11 0 5 ك

0.20 5.90 24.6 

% 5 15.55 00.55 66.55 06.55 

تمتلك شركتنا مرونة 

كافية لتعديل عملياتها 

اإلنتاجية وفقا لرغبات 

 الزبائن

 9 02 11 0 1 ك

0.20 5.20 24.6 

% 0.55 6.55 00.55 06.55 12.55 

تمتاز الشركة بقدرها 

على سرعة االستجابة 

 لطلبات الزبائن  

 9 05 10 6 0 ك

0.4 1.51 20 

% 6.55 2.55 05.55 65.55 12.55 

 51 جملة من سئلوا

تشدير بيانات الجدول السددابق إلى: اسدتجابات أفراد العينة علي مقياس ممارسددة التوظيف األخضدر ضددمن ممارسددات  إدارة 

ة تكوين صددددددورو متميزةوالموارد البشددددددرية،  حيث جاءت )تعتبر إنتاجية القوى العاملة هي مفتاح الحفاظ على شددددددركة مربحة 

، وجاءت )تمتلك شدددركتنا قدرات متميزة بالمقارنة مع %20.4إيجابية عن الشدددركة في اذهان العمالء( في المقدمة بوزن نسدددبي 

التطوير بهدف تصميم منتجات مبتكرة و، وجاءت )تهتم شدركتنا بأنشدطة البحث %22المنافسدين( في المرتبة الثانية بوزن نسدبي 

، وجاءت )تسددددتخدم شدددركتنا أفكار غير مسددددبوقة في تحسددددين %22.0في المرتبة الثالثة بوزن نسددددبي  صدددديقة للبيئة(ومتميزة و

 ،%42.2عملياتها اإلنتاجية( في المرتبة الرابعة بوزن نسبي 



 
 
 

 

 

ا تمتلك شددددركتنومنتج فريد للعمالء عما يقدمه،  ووجاءت كل من )تمكن إدارة الموارد البشددددرية شددددركتنا من تقديم خدمة أ 

 .%24.6فية لتعديل عملياتها اإلنتاجية وفقا لرغبات الزبائن( في المرتبة الخامسة بوزن نسبي مرونة كا

 هذا المقياس تبعاا لمتغيرات الدراسة يمكن توضيحها كالتالي: علىولبيان الفروق 

 :الفروق تبعاا للنوع 

 بعا  للنوعت استراتيجية التمايزعلى مقياس  العينةاختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  نتائج( 11-3جدول )

 الداللة قيمة )ت( ع م العدد العينة المتغير

 النوع
 6.20200 02.609 61 الذكور

 غير دالة 1.050

 6.20000 00.1111 9 اإلناث

 

 الجدول السابق: فيتشير نتائج اختبار "ت" 

بعا  ت فراد العينة على مقياس استراتيجية التمايزإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أ ¯

 .5.50قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  وهي 1.050، حيث بلغت قيمة "ت" للنوع )الذكور واإلناث(

 

 :الفروق تبعاا للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخدمة 

تراتيجية اسعلى مقياس  العينةق بين متوسطات درجات أفراد لداللة الفرو األحادينتائج اختبار تحليل التباين  (12-3جدول )

 للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخدمةالتمايز تبعا  

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 العمر

 2.006 0 00.540 بين المجموعات

داخل   5.209 5.096

 المجموعات

1162.912 64 06.924 

   69 1125.92 المجموع

 المؤهل التعليمي

 40.990 0 192.92 بين المجموعات

0.10 

5.500 

دالة عند 

5.50  

داخل 

 المجموعات

920 64 01.100 

   69 1125.92 المجموع

 12.959 0 29.062 بين المجموعات



 
 
 

 

 

 سنوات الخدمة
داخل 

 المجموعات

1521.600 66 06.022 
5.209  5.454 

   49 1171.98 المجموع

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلي:

بعا  ت ،على مقياس اسدددتراتيجية التمايز العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصدددائية بين متوسدددطات درجات أفراد  ¯

غير دالة  وهذه القيمة 5.096عام(، حيث بلغت قيمة ف  45-01عام،  05-61عام،  65-01، 05للعمر )أقدل من 

 .5.50عند مستوى داللة = 

على مقياس استراتيجية التمايز، تبعا  للمؤهل  العينةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

وهذه  0.105التعليمي )الددكتوراه، المداجسددددددتير، البكدالوريوس، الددبلوم، المرحلدة الثدانوية(، حيث بلغت قيمة ف 

 .5.50ى داللة = القيمة دالة عند مستو

على مقياس اسدددتراتيجية التمايز، تبعا   العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصدددائية بين متوسدددطات درجات أفراد  ¯

سددنة فأكثر( حيث  01سددنة،  05-14سددنة،  10-11سددنوات،  15-4سددنوات،  0-1لسددنوات الخدمة )أقل من سددنة، 

 .5.50لة = وهذه القيمة غير دالة عند مستوى دال 5.209بلغت قيمة ف 

 فرضيات الدراسة: نتائج اختبار -أوال

مقياس ممارسدددات إدارة الموارد البشدددرية  على"توجد عالقة إيجابية بين متوسدددطات درجات أفراد العينة الفرضرررية الرئيسرررية: 

 القابضة في جدة محل الدراسة". وسدكفي شركة  مقياس استراتيجية التمايز علىهم الخضراء ومتوسطات درجات

مقياس ممارسات إدارة  علىبين متوسطات درجات أفراد العينة  االرتباطارتباط بيرسون لقياس  معامل (13-3) جدول

القابضة في جدة محل  وسدكشركة  التمايز فيمقياس استراتيجية  علىالموارد البشرية الخضراء ومتوسطات درجاتهم 

 الدراسة

 المتغيرات
 مقياس استراتيجية التمايز

 الداللة باطمعامل االرت

ممارسددددددات مقياس  علىمتوسددددددطات درجات أفراد العينة 

 إدارة الموارد البشرية الخضراء
5.424** 5.551 

مقياس ممارسددددات إدارة الموارد البشددددرية الخضددددراء وجود عالقة دالة احصددددائيا بين  إلىيتضددددح من الجدول السددددابق:    

حيث بلغ معامل  القابضدددة في جدة محل الدراسدددة، وسددددككة شدددر التمايز فيمقياس اسدددتراتيجية  علىومتوسدددطات درجاتهم 

 (. 5.551(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوي داللة )5.424)ارتباط بيرسون 

 

 



 
 
 

 

 

 الفرضيات الفرعية:

ممارسررات مقياس ممارسررة التوظيف األخضررر ضررمن  على"توجد عالقة إيجابية بين متوسررطات درجات أفراد العينة   .1

القابضة في جدة محل  وسدكشركة  التمايز فيمقياس اسرتراتيجية  علىرية ومتوسرطات درجاتهم الموارد البشر إدارة

 الدراسة".

مقياس ممارسة التوظيف  علىبين متوسطات درجات أفراد العينة  االرتباطمعامل ارتباط بيرسون لقياس  (14-3جدول )

 وسدكشركة  التمايز فيمقياس استراتيجية  علىاألخضر ضمن ممارسات إدارة الموارد البشرية ومتوسطات درجاتهم 

 القابضة في جدة محل الدراسة

 المتغيرات
 مقياس استراتيجية التمايز

 الداللة معامل االرتباط

مقيداس ممددارسدددددددة  علىمتوسددددددطدات درجددات أفراد العيندة 

 التوظيف األخضر ضمن ممارسات إدارة الموارد البشرية
5.425** 5.551 

   

 ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن التوظيف وجود عالقة دالة احصدددائيا بين مقياس ممارسدددة  إلىلسدددابق: يتضدددح من الجدول ا  

 (.5.551(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوي داللة )5.425بيرسون )الموارد البشرية، حيث بلغ معامل ارتباط 

 ممارساتقييم األداء األخضر ضمن مقياس ممارسة ت على"توجد عالقة إيجابية بين متوسرطات درجات أفراد العينة  .2

القابضة في جدة محل  وسدكشركة  التمايز فيمقياس اسرتراتيجية  علىالموارد البشررية ومتوسرطات درجاتهم  إدارة

 الدراسة".

ء مقياس ممارسة تقييم األدا علىبين متوسطات درجات أفراد العينة  االرتباطمعامل ارتباط بيرسون لقياس  (10-0جدول )

كة شر التمايز فيمقياس استراتيجية  علىومتوسطات درجاتهم  الخضراء الموارد البشرية ممارسات إدارةضمن األخضر 

 القابضة في جدة محل الدراسة وسدك

 المتغيرات
 مقياس استراتيجية التمايز

 الداللة معامل االرتباط

مقياس ممارسدددة تقييم  علىمتوسدددطات درجات أفراد العينة 

 ممارسات إدارة الموارد البشرية األداء األخضر ضمن
5.400 5.551 

     

وجود عالقة دالة احصددائيا بين مقياس ممارسددة تقييم األخضددر ضددمن ممارسددات إدارة الموارد  إلىيتضددح من الجدول السددابق: 

 (.5.551(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوي داللة )5.400بيرسون )البشرية، حيث بلغ معامل ارتباط 

 



 
 
 

 

 

 تائج الدراسة:أهم ن

  التحصددددديل الدراسدددددي الغالبية و % 12.6اما االناث  %20.6معظم افراد عينة الدراسدددددة من الذكور حيث بلغ عددهم

سدددنة حيث بلغت  05من  أكثرعدد سدددنوات الخبرة الغالبية و %20.0حاصدددلين على البكالوريوس حيث بلغت نسدددبتهم 

 .% 61.0نسبتهم 

  انية تالها بالمرتبة الثوممارسددات خضددراء بشددكل كبير  المبحوثه لديهاالشددركة  اتضدح من خالل التحليل االحصددائي ان

لى انهم حريصددين عوتالها بالمرتبة الثالثة ولكن ليس في جميع األقسددام وان هناك اهتمام كبير بوضددع اهداف خضددراء 

تبة بالمروود عليها توضدددديحها عند التوظيف من اجل التعوالمهارات الخضددددراء وتعيين الكفاءات واختيار واسددددتقطاب 

 الخضراء.الرابعة جاءت ان الشركة لديها معايير جيدة حول الممارسات 

 تالها بالمرتبة الثانية بأن المدراء يأخذون بعين وة اإليجابية للممارسدددات الخضدددراء جاء أيضدددا بالمقدمة مدى اسدددتجابو

تبين و التنفيذ،ضدددع وضدددعها في مووالمعايير البيئية  مجالثالثة ديتم كتابة والمرتبة واالعتبار نتائج التقييم بعين االعتبار 

تم وضددعها من اجل الحفاظ على بيئة خضددراء مسددتدامة  األهداف التيمدى التزام الشددركة بنظام داخلي خاص لتحقيق 

 الرابعة.بالمرتبة 

  ارسات إدارةمممقياس ممارسة التوظيف األخضر ضمن  علىهناك عالقة إيجابية بين متوسدطات درجات أفراد العينة 

 الشركة. التمايز فيمقياس استراتيجية  علىالموارد البشرية ومتوسطات درجاتهم 

   ممارسددات مقياس ممارسددة تقييم األداء األخضددر ضددمن  علىهناك عالقة إيجابية بين متوسددطات درجات أفراد العينة

 الشركة. التمايز فيمقياس استراتيجية  علىالموارد البشرية ومتوسطات درجاتهم  إدارة

 

 التوصياتوالفصل الرابع: مناقشة النتائج 

 المقدمة 4-1

خصصت األولى لعرض نتائج الدراسة ومناقشتها من حيث  ،يختتم هذا الفصل المشروع البحثي من خالل فقرتين رئيستين

ها رحات التي تقدمبينما تتضمن الفقرة الثانية مجموعة من التوصيات والمقت ،االختالف مع الدراسات السابقة واالتفاق أ

 دراسته.الباحثتين بما ينسجم مع محتوى موضوع 

 مناقشة النتائج 4-2

 بعد تحليل االحصائي ألداة الدراسة توصلت الباحثتين الهم النتائج مع ربطها بالدراسات السابقة حيث تمثلت في:

 مناقشة النتائج الوصفية للدراسة: 4-2-1

 للنوع:تبعاا  الموارد البشرية ممارسات إدارةن ممارسة التوظيف األخضر ضمنتائج مقياس  -1



 
 
 

 

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددددائية بين متوسدددددطات درجات أفراد العينة على مقياس ممارسدددددة التوظيف  ¯

 5.042، حيث بلغت قيمة "ت" تبعا  للنوع )الذكور واإلناث( الموارد البشدددرية ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن 

 .5.50ا  عند مستوى داللة قيمة غير دالة إحصائي وهي

 الخدمة:النتائج الفروق تبعاا للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات   -2

على مقياس ممارسة التوظيف األخضر  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

عام(،  45-01عام،  05-61عام،  65-01، 05الموارد البشدددددرية، تبعا  للعمر )أقل من  ممارسدددددات إدارةضدددددمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  5.002حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسة التوظيف األخضر  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

ير، البكالوريوس، الدبلوم، الموارد البشدددرية، تبعا  للمؤهل التعليمي )الدكتوراه، الماجسدددت ممارسدددات إدارةضدددمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  1.696المرحلة الثانوية(، حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسة التوظيف األخضر  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ¯

 10-11سنوات،  15-4سنوات،  0-1لخدمة )أقل من سنة، الموارد البشرية، تبعا  لسنوات ا ممارسات إدارةضمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  5.004سنة فأكثر( حيث بلغت قيمة ف  01سنة،  05-14سنة، 

 للنوع:تبعاا  الموارد البشرية ممارسات إدارةممارسة تقييم األداء األخضر ضمن نتائج مقياس  -3

لة إحصدددائية بين متوسدددطات درجات أفراد العينة على مقياس ممارسدددة تقييم األداء إلى عدم وجود فروق ذات دال ¯

 5.021، حيث بلغت قيمة "ت" تبعا  للنوع )الذكور واإلناث( الموارد البشدددرية ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن 

 .5.50قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  وهي

 :ي، وسنوات الخدمةالفروق تبعاا للعمر، والمؤهل الدراسنتائج  -4

على مقياس ممارسددددددة تقييم األداء  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصددددددائية بين متوسددددددطات درجات أفراد  ¯

 45-01عام،  05-61عام،  65-01، 05الموارد البشددرية، تبعا  للعمر )أقل من  ممارسددات إدارةاألخضددر ضددمن 

 .5.50د مستوى داللة = وهذه القيمة غير دالة عن 5.101عام(، حيث بلغت قيمة ف 

على مقياس ممارسددددددة تقييم األداء  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصددددددائية بين متوسددددددطات درجات أفراد  ¯

الموارد البشددرية، تبعا  للمؤهل التعليمي )الدكتوراه، الماجسددتير، البكالوريوس،  ممارسددات إدارةاألخضددر ضددمن 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  1.962ف  الدبلوم، المرحلة الثانوية(، حيث بلغت قيمة

على مقياس ممارسددددددة تقييم األداء  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصددددددائية بين متوسددددددطات درجات أفراد  ¯

 15-4سدددنوات،  0-1الموارد البشدددرية، تبعا  لسدددنوات الخدمة )أقل من سدددنة،  ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن 

وهذه القيمة غير دالة عند  5.004سدددددنة فأكثر( حيث بلغت قيمة ف  01سدددددنة،  05-14سدددددنة،  10-11سدددددنوات، 

 .5.50مستوى داللة = 

 



 
 
 

 

 

 تبعاا للنوع: استراتيجية التمايزمقياس نتائج  -5

بعا  ت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس استراتيجية التمايز ¯

 .5.50قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  وهي 1.050، حيث بلغت قيمة "ت" ناث(للنوع )الذكور واإل

 النتائج الفروق تبعاا للعمر، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخدمة: -6

مر )أقل تبعا  للع ،على مقياس استراتيجية التمايز العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية بين متوسدطات درجات أفراد  -

وهذه القيمة غير دالة عند مسددتوى داللة =  5.096عام(، حيث بلغت قيمة ف  45-01عام،  05-61عام،  65-01 ،05من 

5.50. 

على مقياس استراتيجية التمايز، تبعا  للمؤهل التعليمي  العينةوجود فروق ذات داللة إحصدائية بين متوسطات درجات أفراد  -

وهذه القيمة دالة عند مستوى  0.105، المرحلة الثانوية(، حيث بلغت قيمة ف )الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس، الدبلوم

 .5.50داللة = 

على مقياس اسدددتراتيجية التمايز، تبعا  لسدددنوات  العينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصدددائية بين متوسدددطات درجات أفراد  -

سدددنة فأكثر( حيث بلغت قيمة ف  01سدددنة،  05-14سدددنة،  10-11سدددنوات،  15-4سدددنوات،  0-1الخدمة )أقل من سدددنة، 

 .5.50وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  5.209

 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة: 4-2-2

مقياس ممارسدددات إدارة الموارد البشدددرية  على"توجد عالقة إيجابية بين متوسدددطات درجات أفراد العينة  الفرضرررية الرئيسرررية:

 القابضة في جدة محل الدراسة" وسدكياس استراتيجية التمايز في شركة مق علىالخضراء ومتوسطات درجاتهم 

 (.5.551(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوي داللة )5.424بيرسون )حيث بلغ معامل ارتباط 

التي بينت ان الشددركات .Cherian & Jacobا   (2112)دراسررة وهذه النتيجة تتفق مع  وهذا يؤكد صددحة الفرضددية الرئيسددية

تي تنتهج ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء تساهم في تعزيز حصتها السوقية من األرباح وايضا  تحسين من صورتها ال

 العامة في اذهان الجمهور.

 الفرضيات الفرعية:

 ممارسدددات إدارةمقياس ممارسدددة التوظيف األخضدددر ضدددمن  على"توجد عالقة إيجابية بين متوسدددطات درجات أفراد العينة -1

 القابضة في جدة محل الدراسة". وسدكفي شركة مقياس استراتيجية التمايز  علىم الموارد البشرية ومتوسطات درجاته

الموارد البشدددرية، حيث بلغ  ممارسدددات إدارةاألخضدددر ضدددمن التوظيف ة احصدددائيا بين مقياس ممارسدددة لدالذات وجود عالقة 

 ( 5.551يا  عند مستوي داللة )(، وهي قيمة دالة إحصائ5.425بيرسون )معامل ارتباط 

أتضح أن الشركات التي و (۷۱۰۱) ،دراسة عريقات وآخروناألولى وهذه النتيجة تتفق مع وهذا يؤكد صدحة الفرضية الفرعية 

 تنشر مواقفها في كيفية المحافظة على البيئة ترتفع جاذبيتها في مجال االستقطاب.



 
 
 

 

 

 

 ممارسددات إدارةمقياس ممارسددة تقييم األداء األخضددر ضددمن  علىراد العينة "توجد عالقة إيجابية بين متوسددطات درجات أف-0

 القابضة في جدة محل الدراسة". وسدكشركة  التمايز فيالموارد البشرية ومتوسطات درجاتهم علي مقياس استراتيجية 

لبشددرية، حيث بلغ معامل احصددائيا بين مقياس ممارسددة تقييم األخضددر ضددمن ممارسددات إدارة الموارد اذات داللة وجود عالقة 

 ( 5.551(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوي داللة )5.400بيرسون )ارتباط 

ان االهتمام العالي من قبل  Alruwaili (۷۱۰۲)دراسرررررة وهذه النتيجة تتفق مع  وهذا يؤكد صدددددحة الفرضدددددية الفرعية الثانية

تنشدددديط تفكيرهم حول تقديم أفكار خضدددراء لتحقيق ميزة تنافسددددية الشدددركات بدراسددددة األداء البيئي إضدددافة الى تحفيز العاملين و

 لشكتهم.

 :معدل أنموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من اعد الباحثتين1-4شكل)

 

بانه توجد عالقة إيجابية بين ممارسددات إدارة الموارد البشددرية الخضددراء واسددتراتيجية  يلخص نموذج الدراسددة نتائج الفرضدديات

 (.5.424بيرسون )ث بلغ معامل ارتباط حيالتمايز 

 .(5.425بيرسون )حيث بلغ معامل ارتباط  األخضر على استراتيجية التمايزوتوجد عالقة إيجابية بين ممارسة التوظيف 

 .(5.400بيرسون )حيث بلغ معامل ارتباط  وتوجد عالقة إيجابية بين ممارسة تقييم األداء األخضر على استراتيجية التمايز

 التوصيات والخاتمة  4-3

 وسدكدراسة لشركة نتائج اللقامتا بوضع بعض التوصيات وفقا   ،بعد أن انتهاء الباحثتين من مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها

القابضة بجدة والتي تأمل من خاللها الباحثتين في زيادة االهتمام بتطبيق إدارة الشركة لمفهوم الممارسات الخضراء اإلدارة 

 ،بهدف مواجهة التغيرات البيئية المختلفة ،موارد البشرية بأبعادها جميعا  ال

 

 المتغير التابع

 

 استراتيجية التمايز

 

 المتغير المستقل 

التوظيف األخضر 

5.425   

تقييم األداء األخضر 

5.400 

 المتغير المستقل 

 التوظيف األخضر 

 

 تقييم األداء األخضر 

 

(5.400) 

(5.400) 
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الل هذه كما تبينا من خاألفضل في تحقيق الميزة التنافسية  وفضال  عن تحقيق أداء متميز وقادر على الوصول بالمنظمة نح 

لميزة التنافسية للمنظمة التي تضمن لها الدراسة مدى مساهمة سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق ا

يث حوكذلك مدى مساهمتها في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.  ،االستمرار في ظل مواجهة المتغيرات البيئيةوالبقاء 

يم ثقافة تعمتبنى ممارسات تشجع المبادرات الخضراء من خالل زيادة وعي العاملين والتزامهم بقضايا البيئة المستدامة ويتم 

إلى  تعزيز الثقة للوصولالمنظمة ستطيع تبهذه الطريقة واإلدارة الخضراء لدى جميع العاملين، ولجميع المستويات اإلدارية، 

من المزايا التي يمكن للمنظمة تحقيقها نتيجة إدخال و ،رسالتهاويتوافق مع رؤيتها  مستقبل متقّدم، خالل طريق أخضر مستدام

بشرية الخضراء في العمل تخفيض األثر البيئي للمنظمة مما يحسن من صورة المنظمة لدى الجمهور ويحسن إدارة الموارد ال

 يزيد من تميزها ويحسن من اإلنتاجية والعوائد المستدامة للمستثمرين.والقدرة التنافسية 

 الدراسة:وفيما يلي بعض التوصيات التي نقدمها ألصحاب القرار في المنظمة محل  

 الذين لديهم وعي اخضر ليزيد والمهارات الخضراء وتعيين مرشحين من الكفاءات واختيار واالهتمام باستقطاب  زيادة

 للبيئية.من جعل المنظمة صديقة 

  من اجل  ين الجددمرشحلل قديم العرض الوظيفيتوضيح الجوانب الخضراء بكل وظيفة عند توتعزيز االهتمام بإبراز

 األخضر.تاد على النهج يعوان يتعرف عليها الموظف 

  حصرها على بعض األقسام فقط لتعزيز الثقافة الخضراء  خضراء وليسيجب على جميع مدراء األقسام وضع اهداف

 المنظمة.بجميع جوانب 

  ن ال يكون لبعض األقسام ليزداد حرص العامليو تقييم االداءدمج المعايير البيئية بكل اقسام المنظمة في عملية وكتابة

 مستدامة.لحفاظ على ان تكون بيئة المنظمة خضراء ل فيزهمتحو

  لجميع مستويات الموظفينموحده برامج اتصاالت خضراء انشاء وتعميم.  

 خدام لتوفير من استلمنزل تعزيز المرونة في بعض الوظائف التي ال تلزم بحضور الموظف لمقر الشركة والعمل من ا

 مرنة.رية لوضع خطة عمل يمكن التعاون مع الموارد البشوالطاقة 

  بالممارسات الخضراء على االلتزامتحفيزهم واإلدارات بالشركة ليزداد وعي العاملين وإجراء مسابقات بين األقسام 

 سنوي.من الممكن اجراءها بشكل والمادية وتعزيز ذلك بالحوافز المعنوية و

 ش ور وال الصديقة للبيئية عن طريق محاضرات ازيادة تدريب العاملين وتطويرهم في الممارسات الخضراء واالعم

تعزيز المواطنة البيئية لديهم وتنمية اإلحساس بالمسؤولية بأهمية المحافظة ومنشورات ترسل بالبريد االلكتروني  وعمل ا

 البيئة.

  صميم تاالستشارات لالستفادة منها في والتواصل مع مراكز البحوث والتطوير وعلى أنشطة البحث  أكثرالعمل بشكل

 ها.بعملتعطي ادلة لعمالئها بأنها تحافظ على البيئة وصديقة للبيئية  أكثرتكون ومتميزة ومنتجات مبتكرة 

  الحصول على شهادة والعمل على جعل مبنى المنظمة من المباني الخضراءLEED  العاملين  الخضراء لجذبللمباني

ل نفسية العاملين مما يؤثر بشكوتساعد في تحسين إنتاجية  أيضا المباني الخضراءوذوي االهتمام باإلدارة الخضراء 

 انتاجيتهم.إيجابي على 



 
 
 

 

 

  مما يعزز ومشاركة العاملين باقتراحاتهم و لجميع إدارات المنظمة تعزيز اإلدارة الخضراءووضع خطط مستقبلية لتقوية

ون التخطيط المستقبلي يساعدها على ان تكومستمرة بين منظمات االعمال ودائمة القدرة التنافسية لديها الن المنافسة من 

 .قادرة على مواجهة المنافسين بكل وقت

   مات وباقي المنظ ،إجراء بحوث مستقبلية لمعرفة واقع تطبيق الممارسات الخضراء في المنظمات السعودية خصوصا

 القطاعات.ونموه وزيادة اعتماده عبر مختلف  ،في البلدان العربية عموما  

 

 عقائمة المراج

 المراجع العربية:

 عمان دار الوراق للنشر والتوزيع. ،العملياتوالمفاهيم االستراتيجيات  المعرفة:( إدارة 0552نجم، عبود نجم ) -

( دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق متطلبات المواطنة البيئية: دارسة 0514زبيدي، غني، ) -

 .20-00ص ص  ،29العدد  ،00العدد  ،االداريةوالنباتية، مجلة العلوم االقتصادية ميدانية في الشركة العامة للزيوت 

كلية العلوم االقتصادية  ،جامعة الوادي ،والميزة التنافسية ممارسات الموارد البشرية الخضراء (0512باللي، احمد ) -

 .0عدد ،مجلة رؤى اقتصادية ،التجارية وعلوم التسييرو

ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على استراتيجية التمايز ابداع الموارد  أثر (0512السكارنة، محمد احسان) -

 البشرية متغير معدل، جامعة الشرق الوسط.

" دور تطبيق معايير اإلستقطاب والتعيين في تحقيق (:0515)محمود  ،العتيبيوناصر  ،وجرادات ،احمد ،: عريقات -

المجلد  ،الدراسات اإلنسانيةوبنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردني مجلة الزرقاء للبحوث  - حالة دراسة التنافسية:الميزة 

 األردن. ،العدد الثاني ،15

 متكامل.منظور منهجي  االستراتيجية( . اإلدارة  0510)  صبحي.وائل محمد  ،طاهر محسن منصور وإدريس ،الغالبي -

 األردن. عمان: ،يعدار وائل للنشر والتوز ،الطبعة الثانية

 األردن. ،عمان ،دار وائل ،طبعه ثانيه ،المراحل والعمليات االستراتيجية: اإلدارة (0554)فالح حسن  ،الحسيني -

ظمة على وفق اإلدارة الخضراء للموارد البشرية بحث ميداني ناألداء الريادي للم (٨١٠٢)أسرار  ،فضيلة وعلي ،داوود -

 العراق . ،16٢ - ٠٠٢ص ص  ،٨۰المجلد  ،٠١١مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية العدد  ،ةفي شركة الحفر العراقي

( الروحانية التنظيمية وتأثيرها في الموارد البشرية الخضراء دراسة 0512ليث ) ،السكافيوحاكم  ،حسونيوزوين عمار  -

 .04العدد  ،اإلداريةولعلوم االقتصادية مجلة الكوت ل ،عدد من موظفي معمل سمنت الكوفة الجديد آلراءاستطالعية 

( ألداء الريادي للمنظمة وفق اإلدارة الخضراء للموارد البشرية" بحث ميداني في 0512أسرار ) ،فضيلة وعلي ،داوود -

 العراق. ،162-112ص ص  ،00المجلد  ،155العدد  ،اإلداريةومجلة العلوم االقتصادية  ،شركة الحفر العراقية
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  :مستخلص

 السعودية األسرة افراد بين االجتماعية التواصل برامج استخدام إلى تحديد هدف عام وهو: ما أثر الدراسة تهدف

 والديهم، ويتفرع مع االجتماعية عالقتهم نوعية على وتأثيره السعودية العربية المملكةب بيشة محافظة في الخصوص وجه وعلى

عي من قبل الشباب في محافظة التعرف قياس استخدام برامج التواصل االجتماعدة أهداف فرعية تتمثل في  من هذا الهدف

الشباب بمحافظة بيشة، إضافة إلى قياس استخدام جتماعية لدى استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم اإل بيشة، وكذلك

قياس استخدام برامج التواصل االجتماعي على لخالقية لدى الشباب بمحافظة بيشة، وبرامج التواصل االجتماعي على القيم األ

بنائهم لبرامج دور األسرة في التعامل مع ظاهرة استخدام أسي لدى األبناء الطالب من الشباب، مع تحديد مستوى التحصيل الدرا

  التواصل االجتماعي.

االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم تطبيقها على عينة  واستخداموذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 

من  %58.8بلغت نسبة من يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  أبرزها: ة، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائجمفرد 825بلغت 

ة من ال ينتظمون في بينما بلغت نسب ،%5.8ينة الدراسة وذلك في المرتبة األولى مقارنة بمن ال يستخدمونها بنسبة إجمالي ع

تنوعت مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها األفراد عينة الدراسة فجاء الواتس آب في المرتبة األولى ، %3االستخدام 

في ألخر تلك المواقع بنسبة باقي مواقع التواصل االجتماعي وجاء الفيس بوك ثم  22.2، يليه سناب شات بنسبة %25بنسبة 

 .%88.5أكد أفراد عينة الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي تشكل عائقًا أمام األنشطة اليومية وذلك بنسبة ، 2.5%

االت امتالك الهواتف النقالة تفعيل دور األسرة في الرقابة على األبناء في ح كما توصي الدراسة بعدة توصيات أهمها:

ين األبناء واآلباء، والعمل على تفعيل لغة الحوار والتفاهم بيههم الصحيح نحو كيفية االستخدام، وكذلك لخاصة المراهقين وتوج

من مواقع التواصل االجتماعي بشكل إيجابي من لخالل المحاضرات والندوات ومن  لدى األبناء بضرورة االستفادة الوعينشر 

 ل وسائل االعالم المختلفة.لخال

 .األسرة استقرار االجتماعي، التواصل برامج، االجتماعي، التواصل برامج الكلمات المفتاحية:
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Social Media Programs and Their Impact on Family Stability 

(A Field Study) 

Abstract: 

The study aims to determine a general goal, which is: What is the impact of the use of social 

communication programs among Saudi family members, in particular in the Bisha governorate in 

the Kingdom of Saudi Arabia, and its impact on the quality of their social relationship with their 

parents. by young people in Bisha governorate, as well as the use of social communication 

programs on social values among young people in Bisha province, in addition to measuring the 

use of social communication programs on moral values among young people in Bisha province, 

and measuring the use of social communication programs on the level of academic achievement 

among young students, With defining the role of the family in dealing with the phenomenon of 

their children's use of social media programs. 

By relying on the descriptive analytical method, and using the questionnaire as a tool for data 

collection, it was applied to a sample of 528 individuals. The study reached several results, most 

notably: The percentage of those who use social networking sites reached 95.5% of the total 

sample of the study, in the first place compared to those who do not use them by 1.5%, while the 

percentage of those who do not regularly use them is 3%, The social networking sites used by 

individuals in the study sample varied, so WhatsApp came in the first place with 28%, followed 

by Snapchat with 22.6, then the rest of the social networking sites, and Facebook came in the last 

of those sites with 6.8%, The study sample confirmed that social networking sites constitute an 

obstacle to daily activities, with a rate of 55.1%. 

The study also recommends several recommendations, the most important of which are: 

activating the role of the family in monitoring children in cases of owning mobile phones, 

especially adolescents, and directing them correctly towards how to use, as well as activating the 

language of dialogue and understanding between children and parents, and working to spread 

awareness among children of the need to benefit from social networking sites in a positive way. 

Through lectures and seminars and through various media 

Keywords: Social networking programs, Programs, Social communication, Family stability. 



 
 
 

 

 

 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة الدراسة:. 1.1

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم 

مهدت االتصال، حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء المعمورة، وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع، و

الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات، واستفاد كل متصفح لهذه الشبكة من الوسائط 

المتعددة المتاحة فيها، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين األفراد والجماعات، تم ظهرت المواقع اإللكترونية 

ثة، التي غيرت مضمون وشكل اإلعالم الحديث، ولخلقت نوعاً من التواصل بين أصحابها والمدونات الشخصية وشبكات المحاد

 .ومستخدميها من جهة، وبين المستخدمين أنفسهم من جهة ألخرى

 ، المنتديات blogger، المدونات Twitter، تويتر Facebookالتواصل االجتماعية مثل: )الفيس بوك حتى ظهرت برامج

forumsبوون، هاي فايف، أوركت، تاجد، ليكند إن، يوتيوب وغيرها(، التي أتاح البعض منها مثل:  ، ماي سبيس، اليف

)الفيس بوك( تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة الملفات وإجراء المحادثات الفورية، والتواصل والتفاعل المباشر بين 

ا شكلت عامل ضغط على الحكومات والمسؤولين، ومن جمهور المتلقين، ويسجل لهذه الشبكات كسر احتكار المعلومة، كما إنه

هنا بدأت تتجمع وتتحاور بعض التكتالت واألفراد دالخل هذه الشبكات، تحمل أفكاراً ورؤى مختلفة، متقاربة أو موحدة أحياناً، 

أو السيطرة  مما أثرت هذه الحوارات على تلك الشبكات وزادتها غنى، وجعلت من الصعب جداً على الرقابة الوصول إليها،

  .(2152)دفون،  عليها، أو لجمها في حدود معينة

 المواقع عن تميزها لخصائص من تمتلكه لما اإلنترنت، شبكة على انتشاراً  األكثر هي االجتماعية التواصل مواقع تعتبر وحيث

 اإلقبال فيه تراجع الذي الوقت في عليها، المتزايد اإلقبال على العالم أنحاء كافة من اإلنترنت متصفحي شجع مما اإللكترونية،

 (موقع ولخصوصاً  الدوام على االجتماعية الشبكات لها تتعرض التي الشديدة االنتقادات من وبالرغم اإللكترونية، المواقع على

 وانهياره، عقده انفرا في والمساهمة ي،األسر المجتمع على والمباشر السلبي بالتأثير االنتقادات تلك تتهمه والتي ،)بوك الفيس

 والتعرف واالطالع اآللخر، مع والرؤى المفاهيم وتقريب المجتمعات، بين وااللتحام للنامي مهمة وسيلة فيه ىري  من هناك فإن

 يةالجماهير واالنتفاضات الهبات في ناجعة اتصال كوسيلة والمتميز الفاعل لدوره إضافة المختلفة، الشعوب ثقافات على

 .(3228، ص 2158)العرايشي، 

  مشكلة الدراسة:. 1.1

نتيجة لتغلغل شبكات التواصل االجتماعي في حياتنا، فقد أصبحت ذات أثر على منظومة القيم والسلوكيات المجتمعية، وأداة 

لخطوات االستفادة  مهمة من أدوات التغيير االجتماعي، وأصبح إدراك أهميتها وآثارها الملموسة على طالب الجامعات هو أولى

( أن مواقع التواصل االجتماعي لها 2158حيث أوضحت دراسة )العريشي،  المثالية منها لمواجهة مخاطر الفكر المخالف،

تستلزم الدراسة والتحميص، لخاصة توعية طالب الجامعات بالجانب السلبي  والتيالعديد من الجوانب اإليجابية والسلبية 

 جتماعي عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة المسموع منها والمقروء،الستخدام شبكات التواصل اال



 
 
 

 

 

، حتى يكون المتلقي ذا مناعة قوية أمام كل ما من شأنه أن يجرده من فضال عن تنمية اإلحساس بالدين والوطن واالنتماء 

اء وأهمية غرس الوازع الديني انتمائه وأصوله، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة توعية األسرة بأهمية التربية الدينية لألبن

( إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بشكل عام والشباب بشكل لخاص منهم بما يمكن 2152فيهم، كما توصلت دراسة )مسعودان،

د دور األباء واألمهات في يعود عليهم بالنفع، فضال عن تؤك القيام به من لخالل الشبكة وتوجيههم ناحية االستغالل األمثل لها بما

 عاية ووقاية األبناء من مخاطر اإلنترنت من لخالل التوجيه والمتابعة والرقابة والتنظيم.ر

 بيشة؟ما أثر برامج التواصل االجتماعي على استقرار األسرة بمحافظة 

 أهداف الدراسة:. 1.1

 وجه وعلى السعودية سرةاأل افراد بين االجتماعية التواصل برامج استخدام إلى تحديد هدف عام وهو: ما أثر الدراسة تهدف

من هذا  والديهم، ويتفرع مع االجتماعية عالقتهم نوعية على وتأثيره السعودية العربية بالمملكة بيشة محافظة في الخصوص

 الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في اآلتي:

 استخدام برامج التواصل االجتماعي من قبل الشباب في محافظة بيشة. تحديد -5

 مج التواصل االجتماعي على القيم اإلجتماعية لدى الشباب بمحافظة بيشة.استخدام برا توضيح -2

 برامج التواصل االجتماعي على القيم األلخالقية لدى الشباب بمحافظة بيشة. قياس استخدام -3

 استخدام برامج التواصل االجتماعي على مستوى التحصيل الدراسي لدى األبناء الطالب من الشباب. تحديد أثر -4

 األسرة في التعامل مع ظاهرة استخدام أبنائهم لبرامج التواصل االجتماعي. تحديد دور -8

 تساؤالت الدراسة:. 1.1

 تترجم أهداف الدراسة في مجموعة تساؤالت هي كاآلتي:

 بيشة؟برامج التواصل االجتماعي من قبل الشباب في محافظة  قياس استخدامما مدى  -5

 بيشة؟ى القيم اإلجتماعية لدى الشباب بمحافظة استخدام برامج التواصل االجتماعي عل ما أثر -2

 بيشة؟استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم األلخالقية لدى الشباب بمحافظة  ما أثر -3

 الطالب؟استخدام برامج التواصل االجتماعي على مستوى التحصيل الدراسي لدى األبناء  أثر ما -4

 االجتماعي؟بنائهم لبرامج التواصل ما دور األسرة في التعامل مع ظاهرة استخدام أ -8

 

 أهمية الدراسة:. 1.1

 األهمية العلمية للدراسة: -

 التحديد وجه على بوجه عام والسعودية، العربية المكتبة إثراء في إسهامه لخالل من الراهن البحث أهمية تظهر 

 .أهميتها ومدى االجتماعي التواصل برامج على الضوء تسلط بأبحاث

 والشابات الشباب عقول تشكيل يعمل على للتغير مهما مصًدرا باعتبارها والشابات الشباب ىعل العميق تأثيرها 

 .لألفراد االجتماعي الوعي وتشكيل للمجتمع الفكري واألمن ثقافتهم على يؤثر وبالتالي

 



 
 
 

 

 

 ألهمية العملية للدراسة:ا -

 السلبية وكذلك اإليجابية التأثيرات أبرز علي بالتعرف الحالية الدراسة لها تتوصل سوف التي النتائج هذه تسهم 

 .والشابات الشباب على االجتماعي التواصل لبرامج

 المجتمع لتبصير وذلك الشباب بقضايا واالهتمام العالقة، ذات الحيوية القطاعات مختلف أمام النتائج هذه وضع 

 .الموضوع هذا بأهمية

 اإليجابيات وتعزيز السلبيات انتشار من الحد على العمل. 

 

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 األسرة: -1

 أيضا ومنها والقيد الربط وهي أسر وجمعها مشترك امر يربطها التي الجماعة وعلى وعشيرته الرجل اهل على يطلق :لغة

 .(53، صفحة 2158)عبدالفتاح،  الحرب اسير أي األسير

 يرتضيها التي المقتضيات وتقوم على اإلنساني النوع على المحافظة إلى تهدف التي ىاألول االجتماعية الوحدة هي :اصطالحا 

 .(2158)عبدالفتاح،  المختلفة المجتمعات تقررها التي والقواعد الجمعي العقل

 .البعض بعضهم مع االجتماعية الحياة يتقاسمون الدم روابط تربطهم والدوأ زوجين بين تتكون اجتماعية حلقة هي :ااجرائيً 

 مواقع التواصل االجتماعي: -1

 وتشبيكهم ومشاركتهم العالم أرجاء شتى من من المستخدمين كبير عدد ربط على تعمل اإلنترنت عبر متوفرة لخدمة بأنها تعرف

 بينهم، مشتركة أهمية لها قضايا ويناقشون األفكار والمعلومات ويتبادلون مباشرة معا يتواصلون واحد إلكتروني موقع في

 .(2158)العرايشي،  ومشاركة اإللكتروني والبريد الفورية والمحادثة األلخبار، بخدمات ويتمتعون

المستخدمين تجمعهم اهتمامات إجرائيًا: هي مجموعة من التطبيقات المتاحة على شبكة اإلنترنت، تتيح تواصل ماليين من 

من أجل التواصل الشخصي أو العمل أو قضاء أوقات الفراغ ...إلخ من لخالل تبادل الرسائل أو الفيديوهات وغيرها  لفةمخت

 لتحقيق التواصل فيما بينهم.

 االستقرار: -1

، وفقده يؤدي إلى الفشل، وارتباك لخطير في السير اآلمن في يؤدي وجوده إلى الشعور باالستقرار واألمان هو مقياس

 (2153غالب، )الحقيقية. دام لقيمة الحياة عبانعدامه انألن  الحياة،

 

 والدراسات السابقة النظريإلطار ا .1

 اإلطار النظري: .1.1

 التواصل االجتماعي: أوال: برامج

 التواصل االجتماعي: نشأة برامج -1



 
 
 

 

 

 (Classmates.com) قعومر هر القرن العشرين إذ ظخأوافي التواصل االجتماعي وكان أول ظهور لها  برامج فقد ظهرت 

ل ساإرعلى للمستخدمين، وشخصية ت على فتح صفحاالمواقع ه ذهدت عتم( ا(SixDegrees.comقع وتاله مم ( ث5558م )عا

قع واصناعة مت جح لمالكيها. ويبقى األمر كذلك إلى أن راباربألم تأت ألنها ، غالقهام إتء، لكن قادألصن امل لمجموعة سائر

ل خالالكترونية قع وامن نة مومكث شبكة بر عبت ياومحتن عنه مون ميها بما يبحثدمستخد يوزعلى توم تقت( التي نرإلنت)ا

ت الحوار، والتطبيقات االلكترونية األكثر يادمنتت البريد االلكتروني، والدردشة، وبيقاطتن فقها مراماوات التسعينيات، وسن

 .)جيوسي، د.ت( الوكيبيدياعة وسومل مث، يةورثوثة داح

االجتماعية  وأكبر البرامج( األميركي الشهير الذي يعتبر من أوائل my spaceظهر موقع )ماي سبيس  2005ومع بداية عام 

على مستوى العالم ومعه منافسه الشهير فيسبوك و الذي بدأ أيضاً في االنتشار المتوازي مع ماي سبيس حيث وصل عدد 

، ص: ٩٨٨٢مليون مشترك من كافة أنحاء العالم )السيد ، ٠٨٨عد ست سنوات من عمره أكثر من المشتركين في الفيسبوك ب

مليون  ٩٨٨( إلى أكثر من ٩٨١٨م فقد وصل عددهم حتى نهاية عام )٩٨٨٢(، أما مستخدمي موقع تويتر والذي ظهر عام ١١

 . (53، صفحة 2151)شعشوع،  مغرد

 التواصل االجتماعي: برامج مفهوم -1

شـبكة مواقـع فعالـة جـداً في تسـهيل الحيـاة اإلجتماعيـة بـين مجموعـة مـن المعـارف واألصدقاء، كما تمكن األصدقاء هي 

القدامى من االتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات، وتمكنهم أيضاً مـن التواصـل المرئـي والصـوتي وتبـادل الصـور 

 . (28، صفحة 2152)المنصور،  ن اإلمكانـات الـتي توطـد العالقـة اإلجتماعيـة بيـنهموغيرهـا مـ

كما تعرف برامج التواصل االجتماعي بأنها الترابط الشبكي االجتماعي أي التواصل مع عدد من األفراد من لخالل مواقع 

 المعلومات على نطاق واسع،ولخدمات الكترونية، توفر سرعة توصيل 

هذه المواقع تتزامن وتتفاعل مع الفرد أثناء إمداده بتلك المعلومات ومع من هم في نطاق الشبكة، بهذا يكون التواصل  

 .(2، صفحة 2158)عبدالباقي،  االجتماعي أسلوب لتبادل المعلومات بشكل فورى عبر شبكة اإلنترنت

 

 التواصل االجتماعي وأهدافها: أهمية برامج -1

، ففي الفترات الماضية ربما تطلب ظهور الرأيالتواصل االجتماعي بأنها وسيلة من وسائل التعبير عن  قد أوضحت برامج

ر لنقد بعض اآلراء الشخصية وجود جريدة مطبوعة، أو قناة فضائية أو محطة إذاعية، ولذلك لجأ إليها الشباب متخذين منها مناب

لألوضاع االجتماعية  فالمراقبوالتظاهر، المجتمع الواقعي بكل مكوناته في محاولة لتغييره عبر الدعوات إلى االحتجاج 

االجتماعي  في طريقة التأثير على البناءي بدأ يألخذ منحى لخاص، وبدأ يتجه السائدة، يدرك أن استخدام مواقع التواصل االجتماع

 .(2152)عبداللطيف،  .للمجتمعات اإلنسانية

حيث تشكل التعامل مع تلك الشبكات باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من الحياة لغالبية مستخدمي اإلنترنت، حيث تشير االحصائيات 

لخالل تلك أن أربعة من أصل لخمسة ممن يستخدمون شبكة اإلنترنت لديهم حساب على شبكات التواصل االجتماعي، ويمكن من 

المواقع أن يمتلك الشخص حسابا فيها ويقوم بالتواصل بطرق عدة )كتابة، صوت، وصورة( مع من يريده سواء أكانوا أشخاصا 

 أو أصدقاء العمل أو زبائن، القدامىطبيعيين كاألصدقاء 



 
 
 

 

 

هي مساحات شبه واقعية ويمكن القول أن شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت ليست مجرد مواقع افتراضية، بل  

أو اتصالية فعلية لمجموعات من األفراد يتفاعلون من لخالل عالقات اجتماعية منتظمة ومعقدة، والتفاعل االجتماعي هو تأثير 

 .(2155)مغازي،  متبادل بين فردين بحيث يؤثر كل منهما في اآللخر، ويتأثر به

واالهتمامات المشتركة والظواهر المعاصرة ولكن  وآراء التواصل االجتماعي ليس فقط تبادل األفكاركما إن الهدف من وسائل 

البحث عن حلول وتقديم االقتراحات للقضايا والمعضالت في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية مستفيدة من 

 :(24، صفحة 2155)العمران،  لهم، وترتب على ذلكذوي الميول واالتجاهات المتقاربة وتواص األفرادلخصائصها بتجميع 

كسر احتكار المؤسسات اإلعالمية الكبرى وظهور إعالميين جدد غير متخصصين في اإلعالم ألنهم استطاعوا  -

 .بها على المحترفين من أهل االلختصاص واتفقوااستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 .الميين من الجمهور للجمهورظهور إع -

 .ظهور مضامين ثقافية وإعالمية جديدة -

ظهور منابر جديدة للحوار حيث بوسع أي فرد أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعقب ويستفسر ويعلق بكل حرية وبسرعة  -

 .فائقة

 

 التواصل االجتماعي: برامجأنواع  -1

 :(211-552، الصفحات 2152)عبداللطيف،  التواصل االجتماعي، ولعل أهمها اآلتي برامجع انوأ دتتعد

 الفيسبوك: -1

على يد )مارك زوكربرغ( في جامعة  2114هو من أشهر شبكات التواصل االجتماعي استخداًما وقد تم إنشاءه عام 

عات وبعدها لطالب الثانوية ولعدد محدود هارفارد، وكانت بدايته متاحا فقط لطالب جامعة هارفارد ثم فتح لطلبة الجام

 حيث يتميز الفيسبوك بعدة مميزات هي ،بهتحه ألي شخص يرغب في فتح حساب من الشركات وبعدها تم ف

 :(2152)عبداللطيف، 

 إتاحة الحرية في التعبير والتبادل الثقافي وتصفح األلخبار. -

 من الحروف في التعبير وحرية استخدام الصورة والفيديو وتبادلهم مع األصدقاء. عدم التقيد بمساحة محدودة -

يمكنه رؤية المعلومات الشخصية المتاحة ويمكن لصاحب الصفحة من وضع قيود على بعض  فيمنتسمح بالتحكم  -

األنشطة، باإلضافة إلى إمكانية رفض مصادقة أي شخص بسهولة، ويعكس ذلك مدى حرص الفيس بوك على 

 حماية لخصوصية أعضائه.

لخاصية الدوام وتعنى بقاء المعلومات المتعلقة بصفحة الشخص لفترة طويلة قد تصل إلى ستة شهور على عكس  -

 الوسائط األلخرى.

القدرة على العزل والتصنيف للمجموعات المتقاربة فكريا وثقافيا كما يتميز بسهولة البحث عن األعضاء  -

 المشتركين.

 طرحت على ساحة التفاعل الحادث على الموقع. التيرر لألفكار إمكانية النسخ المتك -



 
 
 

 

 

 تويتر:  -1

هو أحد مواقع التواصل االجتماعي الذي ال يقل أهمية عن الفيسبوك ويعتبر المنافس األكبر له، ويقدم لخدمة مصغره 

سية واالجتماعية في انتشرت في السنوات األلخيرة ولعبت دورا كبيرا في األحداث السيا والتيلمستخدميه من المغردين 

 حرفا للرسالة ويجود للمرء أن يسميها 541العديد من البلدان، وتسمح لخدمته للمغردين بكتابة رسالة قصيرة ال تتعدى 

 :(2152)عبداللطيف،  ومن لخصائصه اآلتي ،جزا مكثفا لتفاصيل كثيرةونصا م

 لمواقع.سهولة االستخدام مقارنة بغيره من ا -

 معرفة ما يقم به أصدقاؤهم دائما وفي أي وقت. -

 أسرع وسيلة لطرح التساؤالت على األصدقاء وتلقى اإلجابات الفورية. -

 يتيح للمستخدم إمكانية إرسال األلخبار الهامة جدا والسريعة كاالستغاثة. -

 يضع المستخدم في معرفة دائمة عن الذين يتابعهم ويهتم بهم. -

 

 سناب شات: -1

من التطبيقات، وهو مجاني م وغيرها الكثير نستجرانه وسيلة من وساقل التواصل االجتماعي مثل توتير فيسبوك واف بأعري

، أما عن آلية عمله فهنا يكمن الفرد بينها وبين التطبيقات األلخرى، فهو عبارة عن تطبيق رسائل مصورة يُمكننا من بالكامل

، صفحة 2152)شمدين،  .سومات، وارسالها الى قائمة التحكم من المتلقينالتقاط الصور، وتسجيل الفيديو، وإضافة نص ور

255) 

 

 الخدمات التي تقدمها مواقع التواصل االجتماعي:    -1

 .  (Profile Pageلخدمة الملفات الشخصية أو الصفحات الشخصية ) -5

  ( Connections ،Friends) لخدمة تكوين مجتمع جديد من األصدقاء والعالقات  -2

 لخدمة إرسال الرسائل  -3

  إنشاء ألبومات الصور والفيديوهاتلخدمة  -4

 لخدمة تكوين المجموعات -8

 لخدمة عرض الصفحات واإلعالنات التجارية  -2

 

 التواصل االجتماعي على الشباب: مخاطر برامج -1

)مطالقة و  :د من المخاطر، والتي من أهمهاوكما تتمتع مواقع التواصل االجتماعي بالعديد من المميزات، فإّن لها العدي

 .(2118)طالب، ودراسة  (2155العمري، 

وعادات اجتماعية  وسلوكياتحيث تعّرض مواقع التواصل االجتماعي المستخدمين لها لِقيم انهيار النظام االجتماعي:  -5

قيمنا اإلسالمية، فتتسبب في إحداث تفسخ اجتماعي دالخل األسرة ودالخل المجتمع وبالتالي انهيار  دلخيلة ال تتناسب مع

 .) المجتمعللقيم والعادات االجتماعية السائدة في 



 
 
 

 

 

تمّكن مواقع التواصل االجتماعي المستخدمين لها من سهولة الدلخول إلى هذه المواقع بأسماء انتشار الكذب والخداع:  -2

وهمية افتراضية من أجل لخداع بعض األشخاص وانتحال صفة الغير وتحقيق مصالح اجتماعية أو  ُمستعارة وصور

 ) الناسمكاسب مادية وغير ذلك، مما يُسهم في نشر الكذب والخداع، ٕوالخفاء الحقائق بين 

ن بث تُمّكن مواقع التواصل االجتماعي أصحاب الفكر المتطرف والجماعات االرهابية منشر الفكر المتطرف:  -3

أفكارهم وسمومهم في المجتمع، ونشر األفكار الهدامة الُمضللة المنافية للقيم اإلسالمية بين صفوف الشباب المسلم 

 والتي تُمهد الطريق الوقوع في المحرمات والسلوك المنحرف.

غ فيه في وذلك من لخالل نشر األلخبار المغلوطة ونشر الشائعات وتضخيمها بشكل مبالزعزعة األمن واالستقرار:  -4

فترة زمنية وجيزة، فيترتب على ذلك تفشي الفوضى والذعر وعدم االستقرار بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى تهديد 

األمن االجتماعي، وبالمقابل فإّن هذه المواقع تتيح للمشتركين والمستخدمين فرصة كبيرة إلى الختراق حياة اآللخرين 

 يؤدي إلى فقدان أمنهم ولخصوصيتهم.واالطالع على لخصوصياتهم وأسرارهم مما 

 االجتماعي:التوصل  وبرامج األسرةثانيا: 

واألسرة في العصر الحديث تميل إلى استخدام ثمار الثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة من وسائل اتصال ومعلومات مثل برامج 

المتوقع أن تشغل هذه المستجدات حيزا كبيرا الحاسبات وشبكات االنترنت الدولية وغير ذلك من تقنيات سمعية وبصرية ومن 

من اهتمامات أفراد األسرة، فضال عن التغيرات في بناء األسرة لتصبح نووية صغيرة الحجم فكلما زادت مشاركة األبناء في 

 .(2152)أحمد،  واالتجاهات.الحيز االجتماعي دالخل األسرة أثر ذلك ايجابيا على اكتساب القيم والمعتقدات والعادات 

 مفهوم األسرة ووظائفها والعوامل المؤثرة فيها:   -1

 مشترك، أمر   يربطها التي الجماعة على وتطلق األدنون، وأقاربه عشيرته هم الرجل وأهلُ  الحصينة، الدرع هي: لغةً  األسرة

 .(52، صفحة 5523)أنيس،  والقوة والشدة القيد على تُطلق كما

 أو الزواج روابط تربطهم األشخاص من مجموعة: كونها حول تدور وكلها تعريفاتها تعددت فقد اصطالحاً  األسرة مفهوم أّما

 وأخ وأم وأب وزوجة كزوج الُمحددة، االجتماعية األدوار إطار في البعض بعضهم مع ويتفاعلون واحداً، بيتاً  كونونوي الدم

 (5552)زكي، . وألخت

 والُمشكالت المخاطر من وتحميه للفرد حصانة تشكل األسرة أن إذ واالصطالحي؛ اللغوي المعنيين بين العالقة تتبين هنا ومن

 .  حياته في تواجهه التي

، 2155)مطالقة و العمري،  تياآل لخالل من تتمثل وظيفتها فإنّ  ألفرادها السوية الشخصية إيجاد من األسرة تتمكن ولكي

 :   (228صفحة 

 كائن من الفرد لتحويل هادفة متنامية عمليات مجموعة: تعني والتي التنشئة، وظيفة وهي لها وظيفة بأهم األسرة تعنى .5

 به، يحيط ما كل مع االجتماعي علالتفا من ليتمّكن وتربيته تعليمه على وتعمل اجتماعي، راشد إلى بيولوجي فطري

 والقيم السلوك معايير يكتسب كما واالجتماعية، والنفسية العقلية المختلفة شخصيته جوانب جميع تنمو لكي

 .  أسرته محيط في دوره ويتحدد مجتمعه ثقافة على ويتعرف واالتجاهات،



 
 
 

 

 

 البيولوجية، واالحتياجات األلخالقية، والضوابط الدينية، القيم أفرادها من احتياجات تلبية على األسرة بالعمل تقوم .2

 واالهتمامات والمعارف واالتجاهات المهارات من العديد األفراد يكتسب وبالتالي والفكرية، واالجتماعية، والنفسية،

 مع اإليجابي والتفاعل احتياجاتها، توفير على القادرة السوية الشخصية تكوين في أساسية بجوانب والمرتبطة المختلفة

 . سوية ٕوٕانسانية اجتماعية عالقات إقامة لخالل من بها المحيطة البيئة

 أفرادها أفكار في التأثير من األكبر القدر تمتلك التي المجتمع في األولى االجتماعية المؤسسة األسرة تعتبر .3

 لهم، والنصح التوضيح لخالل من وذلك وتطوره، وتقدمه المجتمع ثقافة مع يتناسب الذي بالشكل واتجاهاتهم،

 . لهم ونافعة ايجابية لخبرات إلى وتحويلها السلبية األفكار لبعض والتصحيح

 نقل لخاللها من يتم ألفرادها، اجتماعية تنشئة من به تقوم ما لخالل من والمجتمع الفرد بين الوصل حلقة األسرة تعد .4

 الفرد ذهنية من جزًءاً  الُمجتمع فكيرت وطرائق وعادات ومعايير قيم تصبح حيثُ  والحضاري؛ الثقافي للتراث كامل

 .  ونقله التراث هذا بتنقية ومعرفتها لخبراتها لخالل من بدورها األسرة وتقوم تفكيره، وطريقة

 المراهق وشبكات التواصل االجتماعي: -1

دم المعلومات يتعاظم في مرحلة المراهقة دور وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية ولتطبيع االجتماعي، فهي تق

وتؤثر في السلوك، وتتيح فرصة للترفيه والترويح ويشعر المراهق بحاجة كبيرة لإلنترنت أكثر من فئة األطفال وتستحوذ 

سماتهم االجتماعية ولخصائصهم  مام المراهقين في المدارس بمختلفشبكات التواصل االجتماعي على حيز كبير من اهت

 ة بطريقة الفتة للنظر وتوفر برامجا بشكل متزايد، واالعتماد عليها في حياتهم اليوميالفكرية الثقافية، ويالحظ استخدامه

التواصل االجتماعي فرصا عدة ومتسعة لعقد صداقات ذات مستويات وأنواع وأهداف مختلفة، وذلك يجذب المراهقين بشدة، 

ها اهتمامات المراهق، ويحل الصديق محل تدور حول التيحيث الدور المهم للصديق في هذه المرحلة، بل هو محور الحياة 

 (2155)مغازي،  العائلة ويتم قضاء  معظم األوقات معه.

 مواقع التواصل االجتماعي: وأثرها علىالقيم األسرية  -1

إلنسان واإلله، كما تعرف القيم بأنها مجموعة من المعايير واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة وا

صورها اإلسالم، تتكون لدى الفرد والمجتمع من لخالل التفاعل مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنه 

من الختيار أهداف وتوجهات لحياته تتالءم مع قدراته وإمكانياته، وتتجسد من لخالل االتجاهات أو االهتمامات أو السلوك 

ويرى البعض أن صفات عينية تقوم في طبائع األفعال، ومن ثم كانت ثابتة  مباشرة،رة مباشرة وغير اللفظي أو العملي بصو

 (53، صفحة 2154)الجمال،  موضوعية مطلقة.

 : (52، صفحة 2154)الجمال،  كما تتمثل أهمية القيم في

 قيم دورا هاًما في تشكيل شخصية الفرد وتحديد أهدافه في إطار معياري صحيح.تلعب ال -

يمكن التنبؤ بسلوك صاحبها متى عرف ما لديه من قيم وألخالق في المواقف المختلفة، وبالتالي يكون التعامل  -

 معه في ضوء التنبؤ بسلوكه.

التكيف والتوافق اإليجابي ليحقق الرضا  تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، كما تمنحه القدرة على -

 الجماعة.عن نفسه من لخالل تجاوبه مع 

 تساعد اإلنسان في التحرر من األنا والذاتية وتجعله يسلك سلوكا أكثر إيجابية. -



 
 
 

 

 

 تحقق للفرد اإلحساس باألمان، كما تعطي له فرصة التعبير عن نفسه وتساعده على فهم العالم المحيط به. -

 السلوك.الفرد نفسيا ولخلقيا وتوجهه نحو الخبر واإلحسان والواجب، فهي أداة لتغيير  تعمل على إصالح -

 (2154)الجمال، 

 :(553-552، الصفحات 2155)إبراهيم،  وقد صنفت القيم إلى ست مجموعات تتمثل في اآلتي

 .تميز الفرد بإدراكه للكون التي : هي مجموعة القيمالقيم الدينية -5

نفوذ في مجاالت الحياة تميز الفرد باهتماماته بالبحث عن الشهرة وال التيالقيم السياسية: هي مجموعة القيم  -2

 .المختلفة

 والمعرفة.يعبر عنها اهتمام الفرد بالعلم  التيالقيم النظرية: هي مجموعة القيم  -3

 .ميز الفرد باهتماماته االجتماعيةت التيمجموعة القيم  القيم االجتماعية: هي -4

 .تميز الفرد باالهتمامات العلمية التيالقيم االقتصادية: هي مجموعة القيم  -8

 والجمالية.تميز الفرد باالهتمامات الفنية  التيالقيم الجمالية: هي مجموعة القيم  -2

 

 

 تواصل االجتماعي:ال في وقاية أفرادها من مخاطر برامج دور األسرة -1

 ، وهذا وضع أحكام أُسرية عاّمة الستعمال األبناء لإلنترنت بشكل عام، ومواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص .1

وحياتية  ومدرسية وأُسريةيتطلب من األسرة توجيه األبناء الستعمال هذِه المواقع بصورة منتظمة؛ ألّن لديهم حاجات شخصية 

جب التركيز على األبناء ببناء عالقات اجتماعية واقعية وهادفة، دون االنعزال بأنفسهم جانباً مع هذِه عليهم الوفاء بها، كما ي

 .ا يتوقع منها معرفتهم في الواقعالمواقع، وعلى األسرة كذلك معرفة األصدقاء والمعارف الذين يتواصلون مع أبناءهم تماماً كم

، فاألسرة يتوقع منها أوالً الجلوس مع أبنائهم، وفهم شخصياتهم خاطرتخطيط األسرة الُمسبق للوقاية من هذه الم  -2

وطموحاتهم وتفهم رغباتهم وحاجاتهم، بما فيها من معارف ومهارات ُمتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي، ومن ثّم تعليمهم ما 

بناء وتعويدهم بالقول والعمل على مبادئ ينقص عليهم من هذِه المجاالت العلمية والسلوكية االلكترونية الُمعاصرة، وتربية األ

األمانة والصدق وصراحة الكالم، والتصرف ذاتياً في هذِه المواقع أو في واقعهم بهذِه القيم، سواء كانوا على مرأى من األسرة 

 .أو بصحبة أقران لهم لخارج المنزلأو بمفردهم 

وذلك من أجل التشاور سرة الواحدة وأصدقاء األسرة، تكوين مواقع تواصل اجتماعي على شكل مجموعات تضم أعضاء األ .3

في قضايا تهم األبناء، ودعم ُمشاركاتهم وتوجيه آرائهم، وتبادل المعارف والخبرات واالطالع على ُكل ما هو جديد وُمفيد لهم، 

تجنب أسباب االنحراف واشباع رغباتهم في التواصل والتعارف الُمنضبط؛ مما يُتيح لألسرة متابعة أبنائهم بشكل متواصل، و

 نتيجة استخدام هذِه المواقع بصورة فاسدة.

 الدراسات السابقة: .1.1

 الدراسات العربية: .1.1.1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تدفع إلى االشتراك في موقعي الفيسبوك  (1212)شعشوع،  دراسة

 العالقات االجتماعية عبر هذه المواقع، وتويتر والتعرف على طبيعة



 
 
 

 

 

ومن أجل تحقيق هذه األهداف اعتمدت الدراسة  ،والكشف عن اآلثار اإليجابية والسلبية الناتجة عن استخدام تلك المواقع 

على منهج المسح االجتماعي واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات حيث تم تطبيق البحث في جامعة الملك عبد العزيز 

 ( طالبة تم الختيارهن بطريقة قصدية.  ١٥٨لى عينة مكونة من )ع

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن من أقوى األسباب التي تدفع الطالبات الستخدام الفيسبوك وتويتر  

أشارت النتائج كذلك أن الفكرية التي ال يستطعن التعبير عنها صراحة في ا تمع و تهي سهولة التعبير عن آرائهن واتجاها

الطالبات استفدن من هذين الموقعين في تعزيز صداقاتهن القديمة والبحث عن صداقات جديدة. والتواصل مع أقران البعيدين 

وتويتر العديد من اآلثار اإليجابية أهمها االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي فيما  الستخدام الفيسبوككما تبين أيضا أن  ،مكانيا

 قلة التفاعل األسري أحد أهم اآلثار السلبية.  جاء

شهدت السنوات األلخيرة مرحلة االندماج والتكامل بين تكنولوجيا االتصال والمعلومات، وقد أثار ذلك  (1211)الجمال،   دراسة

إللكتروني وظهر جيل جديد يتفاعل مع اإلعالم التطور المذهل مجموعة تحديات أبرزها تنامي استخدام تقنيات االتصال ا

اإللكتروني يسمى بالجيل الشبكي أو جيل اإلنترنت، وامتزج االتصال الذاتي والشخصي والجمعي والجماهيري في بيئة واحدة 

 وك الفرد. أعادت تشكيل الحياة االجتماعية واالتصالية للفرد، وساهمت في التأثير على منظومة القيم واأللخالق التي تكون سل

وانطالقا مما سبق فقد تركزت المشكلة البحثية في رصد وتحليل طبيعة تأثير المواقع االجتماعية على النسق القيمي األلخالقي 

للشباب السعودي، وسعت للكشف عن أسلوب تعامل الشباب السعودي مع الواقع االفتراضي لتلك الشبكات، وبالتطبيق على 

الشباب الجامعي، باستخدام نظرية المجال العام، ومدلخل التلقي، وقد أثبتت النتائج ان مواقع ( مفردة من 211عينة قوامها)

التواصل االجتماعي استطاعت أن تخلق مجاال عاما أحدث للشباب تأثيرا على النسق القيمي األلخالقي لديهم، وأكدت الدراسة انه 

 .والوجدانية والسلوكية لتأثيرات المعرفيةكلما زاد استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي زادت ا

تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير شبكات التواصل االجتماعي )الواتساب نموذًجا( على العالقات  (1211)المطوع،  دراسة

السعوديين ، كما تهدف إلى التعرف على  ) لدى عينة من المتزوجين االنسانية االجتماعية ، األسرية ،الزوجية، الوحدة النفسية

النسبة المئوية والتكرارات ألنماط وعادات المتزوجين للواتساب وما يتبعها من متغيرات ألخرى باإلضافة إلى الكشف عن داللة 

، ل بينهماستخدام، وفي ضوء التفاع، وفقا للمتغيرات الخاصة بالنوع وعدد ساعات االفي العالقات االنسانية للمتزوجينالفروق 

أنثى( من  823ذكراً ،  352فرد )  235، وطبقت على عينة عشوائية عددها الوصفي المقارنواتبعت هذه الدراسة المنهج 

الواتساب كحالة نسانية إلى العالقات االفتراضية ، وتم تطبيق عليهم مقياس توجه المجتمع من العالقات االالمتزوجين السعوديين

اسوبياً عبر رابط إلكتروني بعد حساب الخصائص السيكومترية من حيث الصدق والثبات له ، ) من قبل الباحث مبرمج ح

 وانتهت الدراسة إلى النتائج التالية

 .سنوات( كانت عدد سنوات االستخدام لديهم من سنة إلى ثالث %21.2النسبة األكبر من العينة ) -

 .ساعاتاب يومياً من ساعة إلى ثالث ( كانت لمن يستخدم الواتس%88.8النسبة األكبر من العينة ) -

 .صديق عبر الواتساب 25( كانت لمن لديه أكثر من %22.2أن النسبة األكبر من العينة )  -

 مجموعات على الواتساب 85إلى  5( كانت لمن لديه من %48.4النسبة األكبر من العينة )  -

 .للواتسابكانت  (%42.5النسبة األكبر من مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداماً ) -



 
 
 

 

 

هدفت الدراسة المعرفة أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على قيم طالبات جامعة القصيم، وقد  (1212)إبراهيم،  دراسة

، وهي كليات يوسالبكالورتكون مجتمع الدراسة من طالبات من كليات مختلفة في جامعة القصيم المنتظمات بالدراسة لمرحلة 

كلية االقتصاد والتصاميم(، وذلك باستخدام  – واآلدابكلية العلوم  –كلية التربية  –كلية الشريعة  –االقتصاد واإلدارة  –)الطب 

( طالبة 311المنهج الوصفي التحليلي القائم على منهج المسح االجتماعي لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

 ي يستخدمن شبكات التواصل االجتماعي ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج تتمثل في اآلتي:من اللوات

توجد عالقة ارتباطية بين كثافة استخدام شبكات التواصل االجتماعي وبين متغير القيم ككل لدى الشباب موضع  -

اكتساب العديد من القيم  الدراسة، حيث ساعد استخدام شبكات التواصل االجتماعي كثيرا من الطالبات على

 االجتماعية والمعرفية والمحافظة على القيم الدينية لديهن.

توجد فروق ذات داللة احصائية نحو أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على القيم لدى الشباب موضع  -

 الدراسة تعزى لمتغير العمر ومتغير السنة الدراسية.

في  األفرادتمثل هدف الدراسة في التعرف على تأثير شبكات التواصل على العالقات االجتماعية بين  (1212)العمران،  دراسة

المجتمع السعودي، وذلك من لخالل بحث لخصائص مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، والعوامل المختلفة المؤثرة فيها، 

ثار السلبية لهذه الشبكات. � ك، وكذلك سبل تعزيز االستخدام اإليجابي والحد منوالسلبية المترتبة على ذل اإليجابية واألثار

على دراسة ميدانية، وصفية تحليلية، من لخالل منهج المسح االجتماعي لعينة عمدية من  األهدافواعتمدت في تحقيق هذه 

ن الطالب وأعضاء هيئات التدريس في مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في الجامعات السعودية، ومن لخالل المقارنة بي

ى التي تعكس طبيعة تأثير رلخهذه الجامعات، وبين الفئات العمرية المختلفة، وعلى مستوى الجنس، والعديد من المتغيرات اآل

هذه الشبكات كما اعتمدت في جمع بياناتها الميدانية على استمارة االستبيان؛ والتي تضمنت عدة محاور ألهداف الدراسة 

 جامعتي(شمال ساؤالتها. وطبقت الدراسة الميدانية على عينة من المستخدمين لهذه وفقا الشبكات في عينة من الجامعات: وت

نورة بنت عبدالرحمن، واألميرة سط جامعات:) الملك سعود، وو )جامعتي الباحة والملك لخالد(وجنوب  )حائل والجوف

وقد  )جامعتي طيبة والطائف(وغرب  )جامعتي فيصل وحفر الباطن(رق والمجمعة، واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(، وش

 .مفردة 2535بلغ إجمالي ما تم تحليله إحصائيا  من استبانات الدراسة

وأن أغلب  ،لاير 7550إلى أقل من   5550وتوصلت الدراسة إلى أن ما يزيد قليال على نصف العينة يقع دلخلها الشهري بين 

سر متوسطة من حيث المستوى االقتصادي، وتعيش أغلب مفردات العينة في أحياء سكنية على ربع مفردات العينة ينتمون أل

متوسطة، وأن ما يزيد قليال العينة يعيشون في أحياء راقية. وأفادت النتائج بارتفاع نسبة استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 

نذ عدد أكبر من السنوات، وبعدد مرات دلخول يومي أعلى، ومن وأن اإلناث يستخدمن هذه الشبكات بدرجة أكبر من الذكور، وم

 .لخالل شبكات متعددة، وفي أوقات مختلفة من اليوم، وبدرجة متابعة أعلى لآللخرين

ية من وجهة هدفت الدراسة إلى بيان أثر مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسر (2155)مطالقة و العمري، دراسة 

لمالءمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة  اً نظر نظر الشباب الجامعي، ولتحقيق هدف الدراسة أُتبِع المنهج الوصفي المسحي،

رهم بطريقة عشوائية من ( طالب وطالبة من جامعة اليرموك، تّم الختيا565ارسة من )راضها وأهدافها؛ وتكونت عينة الدوأغ

اسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن الستخدام مواقع التواصل االجتماعي تأثيراً واضحاً ارسة، وتوصلت الدرمجتمع الد

 على الشباب الجامعي وعالقاتهم األسرية، حيث كان أعالها لآلثار الدينية واأللخالقية، 



 
 
 

 

 

ية والنفسية، وعلى ضوء ذلك وفي المرتبة الثانية جاء مجال اآلثار االجتماعية، وجاء في المرتبة األلخيرة مجال اآلثار الصح

أوصت الباحثتان بعقد لقاءات وندوات توعوية للشباب الجامعي بأهمية االستفادة إيجابيا من مواقع التواصل االجتماعي، وتوعية 

آلثار الطالب بكيفية انتقاء المعلومة، والختيار ما يناسب ديننا الحنيف وقيمه وألخالقه وعادات مجتمعاتنا المسلمة، والتحذير من ا

 السلبية لهذه المواقع. 

تتناول هذه الدراسة موضوع مواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها على البناء األسري وهي دراسة  (1212)الخليفة،  دراسة

ماعي هي الوسيلة الفعالة في ميدانية لألسر في مدينة الحلفاية بمحلية بحري في والية الخرطوم، أصبحت مواقع التواصل االجت

التواصل االجتماعي بين األفراد وهي ظاهرة تخص الفرد والمجتمع باعتبارها عالم افتراضي يتسع لكل الناس ويعتبر التفاعل 

األسري أو العائلي من أبرز المجاالت التي تؤثر فيها التكنولوجيا الحديثة وما تحدثه هذه التكنولوجيا من تأثيرات في سلوك 

فراد وعالقاتهم االجتماعية فكان البد من معرفة مواقع التواصل االجتماعي ودورها في تنمية وتطور العالقات االجتماعية األ

ومعرفة مدى تأثيراتها على العالقات األسرية، وأتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي وأداة االستبيان عن طريق الدراسة 

ة من األسر بمدينة الحلفاية وكذلك تم إجراء مقابالت مع بعض الشخصيات وتمثلت نتائج الميدانية بالختيار عينة عمدية قصدي

 الدراسة في:

 .تسهيل عمليات التواصل من لخالل هذه المواقع االفتراضية  -

  .االنفتاح الفكري والثقافي وتعلم عادات وتقاليد المجتمعات األلخرى -

ية التعليمية في ظل مجتمع المعلومات المتسارع والمعرفة مواقع التواصل االجتماعي لخيار ناجح لمساندة العمل -

  .الذي نعيشه

 .االستفادة منها في عمليات الشراء والبيع واإلعالن عن الخدمات -

 مواقع التواصل االجتماعي آثاراً سلبية أنها قللت من عمليات التواصل الفعلي القائم على الحركة.ل -

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تغلغل وسائل التواصل االجتماعي في المجتمع الكويتي  (1212جمي، )الع دراسة

نعكاسات هذا التغلغل على المستوى الثقافي والسياسي واالجتماعي من الناحيتين السلبية وااليجابية في مجتمع يتميز بالتقليدية او

فردا  3285المسافات وانهارت السدود، وشملت عينة الدراسة عينة شملت  في عالم منفتح اآلفاق زالت فيه الحواجز وتقلصت

في مختلف  21إلى ما فوق ال 21اث في المرحلة العمرية إلنلكويت الست من الجنسين الذكور واموزعين بين محافظات ا

 المستويات التعليمية والمهنية واالقتصادية.

طلق من تساؤل رئيس هو: هل يصاحب استخدام وسائل التواصل وسعت الدراسة إلى اإلجابة على تساؤالت عديدة تن

االجتماعي انفتاح على المجتمع العالمي واغتراب عن المجتمع الوطني، وكشف النتائج عن أن وسائل التواصل االجتماعي 

 فتحت أذهان الشباب على الحياة الجنسية، وشكلت تحديات لألسرة وحياة األزواج،

ا تطورات العالم وما يحدث فيه، كما أنها أثرت على زيادة العنف لدى الشباب وجعلتهم أكثر رفضً وفتحت عيون الشباب على  

 للواقع وساعدتهم على تكوين آراء موضوعية في األحداث الجارية ودفعتهم نحو الديمقراطية.

 

 

 



 
 
 

 

 

 الدراسات األجنبية: .1.1.1

حول الشباب في المملكة العربية  (SMN) اسة على شبكة التواصل االجتماعيركزت هذه الدر (Alsharkh, 2012)راسة د

على أسر  SMN تكمن أهمية هذه الدراسة في فهم تأثير ،على الشباب مع عائالتهم وتقاليدهم SMN السعودية، على تأثير

 .SMN لسعودي باستخدامالشباب. وعالوة على ذلك، تم تقديم توصيات من منظور الشباب للمساعدة في تحسين المجتمع ا

وأظهرت نتائج االستطالع أن  ،عاًما 24و 55طالبًا من جامعة الدمام تتراوح أعمارهم بين  252شارك في المسح ما مجموعه 

 SMN تأثير الشبكة على الشباب وعالقاتهم بأسرهم يتسم بالمرونة في بعض الجوانب. ومع ذلك، فإن نتيجة المشاركة مع شبكة

وعالوة ب ألخرى أيضا، مثل القدرة المكتسبة على صنع القرار الذاتي والقدرة على قبول اآلراء المعارضة. واضحة على جوان

تشير نتائج البحوث الخاصة بالمرأة إلى أنها أكثر نشاطا في النطاقات الصغيرة. وتبين النتائج أيضا أن المرأة اكتسبت  ذلك، على

ا، أدت النتائج إلى استنتاج مفاده أن هناك تغييرا اجتماعيا محتمال في المجتمع معرفة بحقوقها واكتسبت حرية التعبير. وألخير

 .السعودي، على الرغم من أن هيكل األسرة ال يتغير بشكل كبير

للشباب البالغين  بعنوان من عائلة إلى صديق: أنماط التواصل األسري وتأثيرها على التفاعل العائلي  (Mann, 2016)دراسة 

هناك تحول ملحوظ من االتصال وجها لوجه إلى االتصاالت  إلى أنفي السنوات األلخيرة  ، حيث هدفت Facebookعبر 

بوساطة الكمبيوتر. وأدى هذا التحول أيضاً إلى تغييرات في الطريقة التي تتواصل بها األسر، حيث أصبحت مواقع التواصل 

ى، وسيلة اتصال أساسية لعدد من المجموعات. وقد تم منذ فترة طويلة دراسة العالقة بين االجتماعي، أكثر من أي وقت مض

أنماط التواصل العائلي والتفاعل دون اتصال باإلنترنت. ومع ذلك، هناك ندرة ملحوظة في البحوث التي تدرس العالقة بين 

طالبًا  242التي تم جمعها من مسح تديره المجموعة من تم استخدام البيانات وأنماط االتصال األسري والتفاعل عبر اإلنترنت. 

جامعيين لدراسة أحد عشر فرضية تتعلق بأنماط التواصل العائلي واحترام الذات واستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

توجها أو محادثات لل االتصال األسري إما بأنها توجه عال   ووصفت أنماطوالتفاعل األسري عبر اإلنترنت/غير المتصل. 

وتشير البحوث الحالية إلى أن أنماط االتصال هذه مرتبطة عكسيا وأن تحليل االرتباط في هذه الدراسة يدعم هذه  العالي، توافقلل

الفكرة. وتشير النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين األسر ذات التوجه العالي للمحادثة والتفاعل األسري عبر اإلنترنت وغير 

باإلضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين األسر ذات  ،، فضالً عن مقاييس احترام الذاتالمتصل باإلنترنت

التوجه العالي للتوافق والتفاعل األسري غير المتصل باإلنترنت. لم يتم العثور على أي ترابط كبير بين األسر ذات التوجه 

األسري عبر اإلنترنت. وينبغي أن تنظر البحوث المستقبلية في الدوافع الكامنة  المطابقة العالية وإما احترام الذات أو التفاعل

 .وراء اإلجراءات ألن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عرض وتقييم المجيبين ألنماط تفاعلهم

دة إلى سيئة. كما ُصنفت األنشطة عبر يختلف تأثير الشبكات االجتماعية من جي (Tang-Mui & Teng., 2017) دراسة

اإلنترنت إلى إيجابيات وسلبيات الشبكات االجتماعية، إما على أنها تخفي أنشطة اإلنترنت بين المراهقين أو تقتل الشعور 

 هناك جدل حول قربها ونوعية العالقة عبر اإلنترنت في إعدادات اإلنترنت.ن. من حيث العالقات، كان بالوحدة بين المسني

غير عالقة بالنظر إلى التناقض في التفاعل المبتكر بين التواصل المجتمعي الكالسيكي ووسائل التواصل االجتماعي، هناك 

 في وجود الثقافة الرقمية. لبشريمعروفة للمستقبل تكافح وتحدي كل من التواصل والعالقات ا



 
 
 

 

 

تمر للثقافة الرقمية في التواصل البشري؛ واالعتماد على نشر االبتكار لدراسة االنتشار الواسع والمس إلى البحث ويهدف هذا 

وسائل اإلعالم في التعلم وهيكلة التأثيرات المعرفية والعاطفية والسلوكية لوسائل التواصل االجتماعي على كل شخص يستخدم 

كة االجتماعية كتحديث عبر اإلنترنت الكتساب اآلراء من موقع الشب هذا المسحوسائل اإلعالم بطرق مختلفة. سيتم استخدام 

 Facebook (FB) إلى وسائل التواصل االجتماعي مثل حيث يُنظرلوعي الذاتي لجميع مستويات الناس، لآلراء وانعكاس ا

 FB كأداة جيدة لالتصال أنها قادرة على تحقيق التقارب بين أفراد األسرة. وتظهر النتائج أن وسائل التواصل االجتماعي مثل

ابيا تجاه أفراد األسرة؛ وسوف تساعد على بناء مجتمع أفضل ومتناسق؛ وسيتم تحسين العالقات بين أفراد يجلب تأثيرا إيج

 .األسرة واالتصاالت وتعزيزها إلى مستوى مجتمع موحد

لمراهقين والمشاركة ل بعنوان تأثير استخدام وسائل التواصل االجتماعي على الصحة العقلية (Ward, 2018) دراسة

التأثير اإليجابي والسلبي المحتمل لوسائل التواصل االجتماعي على الصحة العقلية  إلى دراسة، حيث تهدف االجتماعية

كما تهدف هذه الدراسة إلى زيادة فهم التأثير المحتمل الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على الصحة العقلية  والعافية،

لدى السكان المراهقين. باإلضافة إلى ذلك، استخدمت هذه الدراسة نموذًجا تجريبيًا لتحديد أي تأثير فوري واألداء االجتماعي 

 الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على االكتئاب واحترام الذات ورضا الحياة. 

والديهم. أكمل  من 23 و، 55-54جرام، والعمر ستنإلمراهقين من الفيسبوك ومن المستخدمين ا 52وكان من بين المشاركين 

المشاركون المراهقون مقاييس استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي، واالكتئاب، واحترام الذات، ورضا الحياة، ولعبة 

أو قراءة  Instagram أو Facebook تم تعيين المشاركين المراهقين بشكل عشوائي لعرض صفحتهم علىوالدكتاتور المعدلة. 

كشفت كما . وسلوكهم االجتماعيأبلغوا عن أنشطتهم آلباء االستبيانات الديمغرافية وأكمل المشاركون ادقائق. و 51مقاطع لمدة 

ذات داللة إحصائية في احترام الذات بعد التعرض لفيسبوك؛ ومع ذلك، الختفى هذا التأثير عند  عالقة نتائج هذه الدراسة أن هناك

نس. لم تكن هناك عالقات هامة ألخرى بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومتغيرات الصحة العقلية السيطرة على الج

 .األلخرى في هذه الدراسة. وتناقش األهمية والتفسيرات المحتملة لهذه النتائج

 

 التعليق على الدراسات السابقة: .1.1.1

 أوجه االتفاق:

مع  بعض الدراساتاتفقت  عليها كماجتماعي واإلدمان ات التواصل االتناولت الدراسات السابقة استخدامات اإلنترنت وشبك

 الدراسة الحالية في عدة نقاط هي:

 .عليها واالجتماعية المترتبة واآلثار النفسيةتأثير شبكات التواصل االجتماعي   -

ك وتويتر كمواضيع تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوكما  -

 أمام العديد من الباحثين في وقتنا الراهن.   هامة فرضت نفسها

اسات السابقة الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بموضوع هذه الدراسة حيث أكدت بعضها وقد سلطت الدر  -

دام الفيسبوك على جملة أمور أهمها: تأثيرات اإلنترنت في المجتمع من لخالل الفوائد التي يقدمها، دوافع استخ

ومعرفة األبعاد النفسية والعاطفية واالجتماعية والثقافية وتحليل ظواهر استخدام اإلنترنت من حيث إبراز 

 الثقافية على قيم المجتمع. وتأثيرات العولمةالتأثيرات االجتماعية 



 
 
 

 

 

 

 أوجه االختالف:

تمثل أبرزها في النقاط  والتيرض أوجه االلختالف السابقة مع الدراسة الحالية يمكننا عوجه اتفاق الدراسات عرضنا أكما 

 اآلتية:

طبقت عليها  التيهناك تفاوت في المجتمعات التي طبقت فيها الدراسات السابقة سواء من حيث طبيعة الدول  -

 الدراسة أو حتى المجتمع وتعداده.

رامج التواصل ركزت على استخدام ب التيفها العام مثل بعض الدراسات في هدالختلفت بعض الدراسات  -

 االجتماعي وتأثيرها على الصحة.

 طُبقت عليها الدراسة الحالية. التيالختلفت بعض الدراسات في حجم العينة  -

 

 ما تميزت به الدراسة الحالية:  

تغيرات على الرغم من وجود بعض الدراسات التي قد تطرقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى متغير أو أكثر من م    

وفيما يلي توضيح لما تميزت  الدراسة ككللم يدرس بصورة مباشرة العالقة بين متغيرات هذه  امنهلدراسة، إال أن أيا هذه ا

 به الدراسة الحالية: 

وركزت في تناولها شبكات  االجتماعية واأللخالقيةلوجيا وتأثيرها على العالقات تناولها موضوع مهم وهو التكنو -5

التي تعتبر اآلن محرك لكثير من الشعوب لم تتناوله الدراسات السابقة( و )وتويتر الذيالتواصل االجتماعي الفيسبوك 

 وأثر ذلك من وجهة نظر الشباب على األسرة.

العالقـات  االجتماعي علـىتتميـز الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات السـابقة في محاولتهـا دراسـة أثـر برامج التواصل  -2

 ن الشباب وأثر ذلك على األسرة بمنطقة بيشة بحي الخالدية بالسعودية.االجتماعية واأللخالقية بي

وألخيرا فقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في بلورة الفكرة البحثيـة بكافـة جوانبهـا ومحاولـة التطـرق لبعض المتغيرات التي 

 لم تبحثها تلك الدراسات.     

 

 النظريات المفسرة للدراسة: .1.1

 ترتبط بالعالقات االجتماعية والمتمثلة في اآلتي: التيعة من النظريات هناك مجمو

 النظرية التفاعلية الرمزية: -1

تعتقـد النظريـة التفاعليـة الرمزيـة بـأن الحيـاة االجتماعيـة ومـا يكتنفهـا مـن عمليـات وظـواهر وحـوادث مـا هي إال 

األفـراد والجماعـات الـتي يتكـون منهـا المجتمـع، فالحياة  شبكة معقـدة مـن نسـيج التفـاعالت والعالقـات بـين

االجتماعية يمكن فهمها واستيعاب مظاهرها الحقيقية عن طريق النظر إلى التفاعالت التي تقـع بـين األفراد وأن لهذه 

الرمزية يمكن أن تفهم التفاعالت دوافعها الموضوعية والذاتية وآثارها على األفراد والجماعـات، والنظريـة التفاعليـة 

ة معـه لخـالل مـدة نموذج اإلنسان عبر الدور الذي يحتله والسلوك الذي يقوم به نحو الفـرد اآللخـر الـذي  كـّون عالقـ

 .(2151)شعشوع،  .زمنيـة محـددة



 
 
 

 

 

 نظرية انتشار المستحدثات لروجرز: -1

ات أحد النظريات األساسية في العصر الحديث لظاهرة تبني المجتمعات المستحدث النتشارتعتبر نظرية روجرز 

يتم من لخاللها المعرفة بابتكار أو الختراع ما  التيللمخترعات الجديدة، ويمكن تعريف المقصود باالنتشار بأنه العملية 

فى هذا المجال، ووجد أن ، وقد قام )روجرز( بدراسات عديدة االجتماعيمن لخالل عدة قنوات اتصالية بين أفراد النسق 

ة ، حيث تعتمد درجة انتشار المستحدثات على فعالياالجتماعيهناك عالقة بين انتشار المستحدثات وحدوث التغير 

 . (285-282، الصفحات 5555)عماد و حسين،  ي.االتصال دالخل النسق االجتماع

 عات:مدخل االستخدامات واإلشبا -1

يُعنى مدلخل االستخدامات واإلشباعات في األساس بجمهور الوسيلة اإلعالمية التي تشبع رغباته وتلبي حاجاته الكامنة 

في دالخله، ومعنى ذلك أن الجمهور ليس سلبياً يقبل كل ما تعرضه عليه وسائل اإلعالم، بل يمتلك غاية محددة من 

بدرجة ما باحثون نشطون عن المضمون الذي يبدو أكثر إشباعاً لهم،  تعرضه يسعى إلى تحقيقها، فأعضاء الجمهور هنا

 .(2151)شعشوع،  وكلما كان مضمون معين قادراً على تلبية احتياجات األفراد كلما زادت نسبة الختيارهم له.

المرتبطـة بوسـائل اإلعالم واالتصال  ( الحاجـاتHass( وهـاس )Gurovtch( وجيرفـتش )Katzكـاتز )صـنف كـل مـن 

 :  (25، صفحة 2151)شعشوع،  إلى لخمس فئات رئيسية

 الحاجات المعرفية: وهي الحاجات المرتبطة بالمعلومات والمعارف ومراقبة البيئة.   -1

 اعر.  الحاجات الوجدانية: وهي الحاجات المرتبطة بالنواحي العاطفية والمش -2

حاجـات التكامـل النفسـي: وهـي الحاجـات المرتبطـة بتـدعيم المصـداقية والتقـدير الـذاتي وتحقيـق االستقرار  -3

 الشخصي.  

على  حاجات التكامل االجتماعي: وهي الحاجات المرتبطة بالتواصل مع العائلة واألصدقاء والعـالم وتقـوم -4

 رغبة في التقارب مع اآللخرين.  

 روب: وتعكس كل ما هو مرتبط بالترفيه والتسلية.  حاجات اله -5

 لوسائلكما يوجد نظريات ألخرى تتمثل في توقعات الجمهور من وسائل االعالم، واالشباعات المتحققة من التعرض 

اإلعالم، ونظرية التأثير القوي لوسائل االتصال، وفي ضـوء مـا سـبق نجـد أن مـدلخل االسـتخدامات واإلشـباعات يقـدم 

مجموعـة مـن المفـاهيم والشـواهد بالنسبة لشبكات التواصـل االجتمـاعي الـتي تؤكـد أسـلوب األفـراد أمـام تلـك 

 الوسـائل مـن لخـالل تعليقـاتهم وآرائهـم وتوجهـاتهم.

 

:منهجية الدراسة وإجراءاتها .1  

 الدراسة: منهج. 1.1

 على يعتمد الذي االرتباطي بأسلوبه الوصفي المنهج استخدام تم هاتحقيق إلى تسعى التي واألهداف الدراسة طبيعة ضوء في

 العالقة نوع توضيح أجل من كمياً  تعبيراً  عنها ويعبر دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الحالي، الواقع في كما الظاهرة أو الواقع دراسة

 العالقة. تلك ةدرج معرفة ثم ومن عكسية، أم طردية سالبة، أم موجبة هي هل :أكثر أو متغيرين بين



 
 
 

 

 

 حدود الدراسة ومجالها:. 1.1

حدود موضوعية: قياس استخدام برامج التواصل االجتماعي على استقرار األسرة وذلك بقصد رصد أثر برامج  -5

 التواصل االجتماعي ودورها في تغير القيم االجتماعية واأللخالقية لألسرة.

 حدود مكانية: منطقة الخالدية بمحافظة بيشة. -2

 يونيةحتى االنتهاء من الدراسة، وتمثلت فترة تطبيق أداة الدراسة من أبريل حتى  2125ة: لخالل عام حدود زمني -3

 م.2125

 

 الدراسة:مجتمع . 1.1

 بأنه مجموع أفراد الظاهرة التي تعاني من مشكلة الدراسة وستعمم نتائجها عليهم ومنها تشتق العينة يعرف مجتمع الدراسة

حي الخالدية بمحافظة بيشة بالمملكة العربية  الشباب في من جميع الدراسة الحالييتكون مجتمع ، حيث (2155)أبوزايدة، 

 السعودية.

 :الدراسة عينة. 1.1

 تعرف العينة بأنها جزء من المجتمع على أن يكون الجزء ممثال للكل، بمعنى أنه يجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع المسحوبة

منه تمثيال صادقا، أو بمعنى آلخر يجب أن تكون لخصائص المجتمع بما فيها من فروق والختالفات ظاهرة في العينة بقدر 

اإلمكان، فالعينة يتم الختيارها بهدف تعميم النتائج التي يحصل عليها الباحث منها على المجتمع بأكمله بعد ذلك، ولذلك يجب أن 

، صفحة 2155)أبوزايدة،  لباحث استخدام بيانات ونتائج العينة في تقدير معالم المجتمعسنى لالعينة ممثلة للمجتمع حتى يتتكون 

بناء على ، وقد تم تحديد هذه العينة مفردة تمثل المجتمع األصلي 825عينة عشوائية بلغت  في عينة البحث تتمثل، حيث (582

سنة فأكثر،  21سنة وحتى  21بيشة والذي تراوحت أعمارهم من أقل من  بمحافظةن القريبة منها سكان حي الخالدية واألماك

 من اإلناث والذكور.

 أداة الدراسة:  . 1.1

 على باالعتماد كونها أكثر الوسائل استخداماً في الدراسات الوصفية؛ وذلك تم االعتماد على االستبانة كأداة لجمع البيانات،

أهدافها، حيث قام الباحث بتصميم أداة  تحقيق أجل منالدراسة.  بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات النظري، اإلطار

 هما:على محورين  واشتملتالدراسة )االستبانة( 

 المحور األول: استخدام مواقع التواصل االجتماعي وشيوعها بين أفراد األسرة )أسباب ومبررات االستخدام. -

 واقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة.المحور الثاني: أثر م -

 المحور الثالث: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة. -

 المحور الرابع: أثر برامج التواصل االجتماعي على القيم األلخالقية لألسرة -

 صل االجتماعي على العالقات األسريةالمحور الخامس: سلبيات وإيجابيات برامج التوا -

 ( بنًدا، ولكل بند ثالث مستويات لإلجابة كاآلتي:42حيث تكونت االستبانة في صورتها األولية من )



 
 
 

 

 

 ال أوافق(. -محايد -)أوافقبــ  للمحاور االستبانةجاءت مستويات اإلجابة  -

لمناظرة وذلك بتقسيم مدى ليكرت الثالثي وتحديد ومن لخالل قيمة الوزن النسبي لكل عبارة يمكن معرفة درجة التوافر ا

 ال أوافق(، كما يلي: -محايد -)أوافقمدى كالً من االستجابات الثالث 

 

بالتالي فإن مستوى وهى االستجابات "أوافق"، "محايد"، "ال أوافق"، و، (3حيث )ن( تشير إلى عدد االستجابات وهى تساوى )

 .22 =  3÷   2=   3÷  5 - 3الموافقة = 

 وبالتالي فإن الحكم على درجة توافر كل عبارة يكون حسب الجدول التالي:

 

( مستوى ومدى التحقق لكل استجابة من االستجابات الثالث1جدول )  

 درجة التحقق مستوى التحقق

3.1 - 2.34 أوافق  

2.33 -  5.22 محايد  

5.22 -     1 ال أوافق  

 

 الدراسة:ثبات أداة . 1.1

معامل ألفاا كارو نبااخ لكال محاور مان محااور االساتبانة مان لخاالل اساتخدام الحازم  باستخدام الدراسة أداة ثبات تم حساب معامل

 يوضحها الجدول اآلتي: والتيبعد تطبيقها على العينة االستطالعية،  SPSSاالحصائية 

حساب معامل الثبات لمحاور االستبانة (1جدول رقم )  

 معامل الثبات المحور

 1.51 ني: أثر مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة.المحور الثا

 1.58 المحور الثالث: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة.

 1.25 المحور الثالث: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة.

 1.52 الرابع: أثر برامج التواصل االجتماعي على القيم األلخالقية لألسرة المحور

 1.52 المحور الخامس: سلبيات وإيجابيات برامج التواصل االجتماعي على العالقات األسرية

 



 
 
 

 

 

 – 1.25( أن محاااور االسااتبانة تتساام بدرجااة ثبااات دالااة إحصااائيا وتراوحاات معااامالت الثبااات بااين )5يتضااح ماان الجاادول رقاام )

 ( ومن ثم يمكن تعميم االستبانة على عينة الدراسة األساسية1.58

 صدق وثبات الدراسة:. 3.1

  صدق المحكمين(: الظاهريالصدق( 

بنود االستبانة  ليصبح عدديتم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين، وبعد ذلك يتم إجراء التعديالت وفقا لمقترحاتهم، 

ئي، ويعد اتفاق المحكمين بيانا لصدق محتوى االستبانة، ويوضح الجدول اآلتي محاور االستبانة في بنًدا( في شكلها النها 42)

 صورتها النهائية وعدد البنود بكل محور.

( محاور االستبانة في صورتها النهائية1جدول رقم )  

 معامل الثبات المحور

 55 بي والتوجيهي لرب األسرة.المحور األول: أثر مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقا

 8 المحور الثاني: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة.

 53 المحور الثالث: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة.

 2 ية لألسرةالمحور الرابع: أثر برامج التواصل االجتماعي على القيم األلخالق

 2 المحور الخامس: سلبيات وإيجابيات برامج التواصل االجتماعي على العالقات األسرية

 42 االجمالي

 

 

 :صدق االتساق الداخلي 

 التيتم التأكد من صدق االتساق الدالخلي لالستبانة عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة 

( شابًا، وذلك باستخدام الحزم 31يها من الدراسة االستطالعية، حيث طبقت االستبانة على عينة تكونت من )تم الحصول عل

 ومعامل ألفا كرونباخ االحصائي لحساب النتائج كما هي في الجدول اآلتي: SPSSاالحصائية 

حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل االرتباط االحصائي (1جدول رقم )  

 معامل االرتباط المحور

 1.22 المحور الثاني: أثر مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة.

 1.52 المحور الثالث: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة.

 1.25 جتماعية لألسرة.المحور الثالث: أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم اال

 1.58 المحور الرابع: أثر برامج التواصل االجتماعي على القيم األلخالقية لألسرة



 
 
 

 

 

 1.52 المحور الخامس: سلبيات وإيجابيات برامج التواصل االجتماعي على العالقات األسرية

 

ستبانة مرتفعة ودالة احصائيا عند بين كل محور من محاور اال االرتباط االحصائي( أن معامل 3يتضح من الجدور رقم )

 ( وهذا يدل على االتساق الدالخلي ومن ثم صدق البناء.1.58-1.22ما بين ) وتراوحت( 1.15مستوى داللة )

 المعالجة االحصائية:. 2.1

نامج يتم ادلخال البيانات االحصائية المستخدمة في الدراسة التي ستجمع بواسطة االستبانات وتتم معالجتها من لخالل البر

 :باستخراج اآلتيوذلك  (SPSSاالحصائي )

 .Frequencyالتكرارات  -

 .Percentageالنسب المئوية  -

 .Meanالمتوسط الحسابي  -

 .Standard Deviationاالنحراف المعياري  -

 

 تحليل البيانات وعرض نتائج وتوصيات الدراسة الميدانية .1

 تحليل البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة: . 1.1

مثل البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة في تحديد النوع والعمر والحالة االجتماعية ومكان اإلقامة، وتوضيح مدى استخدام تت

 يفضل استخدامها. التيمواقع التواصل االجتماعي، والوقت الذي يقضيه الفرد لالستخدام، وأبرز المواقع 

 النوع: -1

 قا للنوع( يوضح توزيع عينة الدراسة وف1جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع م

 %42.5 222 ذكر 5

 %82.2 312 انثى 5

  825 511% 

 

 %42.5، بينما عدد الذكور بلغ %82.2عدد اإلناث يأتي في المرتبة األولى حيث بلغ نسبة  ( أن8يبين الجدول رقم )

ور مما يؤدي إلى استخدامهم لمواقع في المرتبة الثانية، وقد يرجع السبب في ذلك كون اإلناث أكثر تفرغا من الذك

 التواصل االجتماعي.

 

 

 



 
 
 

 

 

 الحالة: -1

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للحالة االجتماعية1جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع م

 %35.2 212 أعزب 5

 %82.5 252 متزوج 2

 %5.5 51 أرمل 3

 %2.5 58 مطلق 4

 %511 825 المجموع 

لمرتبة األولى ألفراد عينة الدراسة وفقا للحالة االجتماعية كانت من نصيب المتزوجين ( أن ا2يبين الجدول رقم )

، أما المرتبة الثالثة فجاءت من نصيب مطلق بنسبة %35.2، يليه في المرتبة الثانية العزاب بنسبة %82.5بنسبة 

 عينة الدراسة.األفراد  إجماليمن  %5.5، وتأتي أرمل في المرتبة الرابعة واأللخيرة بنسبة 2.5%

الظروف النفسية واالجتماعية  هيويرجح الباحث أن األرمل والمطلق أتيا في المرتبة األلخير ألسباب قد يكون أهمها 

يمر بها الشخص من مشكالت وأحزان قد تؤدي لعدم إقباله على استخدام برامج التواصل االجتماعي وعدم رغبته  التي

 مع اآللخرين. في استخدامها لقلة رغبته في التواصل

 :مكان السكن -1

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لمكان السكن3جدول رقم )

 النسبة التكرار مكان السكن م

 %55.4 431 الخالدية 5

 %55.2 55 ألخرى 2

 %511 825 المجموع 

 

، %55.4لك بنسبة ( أن أغلبية األفراد عينة الدراسة يتبعون مناطق سكنية الخالدية وذ2تبين من لخالل الجدول رقم )

، وتأتي مرتبة الخالدية في المرتبة %55.2في المرتبة الثانية بنسبة  بينما من ينتمون لمنطقة ألخرى غير الخالدية يأتون

شكلت المرتبة الثانية فلعل سكانها مقيمين بالقرب من منطقة  التيالمنطقة المعنية بالبحث، وأما المدن  هياألولى كونها 

 ظروف عمل أو تجارة ...إلخ. بالحيليست من سكانها األصليين الذين يربطهم الخالدية أو أنهم 

 العمر: -1

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للعمر2جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر م

 %51.4 88 سنة. 21أقل من  5

 %31.5 523 .31سنة إلى أقل من  21من  2

 %33.2 525 سنة. 41سنة إلى أقل من  31من  3

 %52.8 52 سنة. 81سنة إلى أقل من  41من  4



 
 
 

 

 

 %2.4 35 سنة. 21سنة إلى أقل من  81من  8

 %5.5 2 سنة فأعلى. 21من  2

 %511 825 المجموع 

 

سنة حيث  41سنة إلى أقل من  31( أن غالبية أفراد عينة الدراسة بلغ عمرهم من 5تبين من لخالل الجدول رقم )

، %31.5سنة بنسبة  31سنة إلى أقل من  21، يليهم من تتراوح أعمارهم من %33.2جاءوا في المرتبة األولى بنسبة 

، أما المرتبة الرابعة %52.8سنة بنسبة  81سنة إلى أقل من  41أما المرتبة الثالثة فيأتي من تتراوح أعمارهم من 

تراوحت أعمارهم من  ، يليها في المرتبة الخامسة من%51.4سنة بنسبة  21فجاءت لمن تراوحت أعمارهم أقل من 

من  %5.5سنة فأعلى فبلغت نسبتهم  21، وألخير من تراوحت أعمارهم من %2.4سنة بنسبة  21سنة إلى أقل من  81

 األفراد عينة الدراسة. إجمالي

 

 المستوى التعليمي: -1

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للمستوى التعليمي9جدول رقم )

 ةالنسب التكرار المستوى التعليمي م

 %5.2 5 أقل من الثانوي 5

 %52.2 55 ثانوي 2

 %22.5 385 جامعي 3

 %53.5 23 دراسات عليا 4

 %511 825 المجموع 
 

( فيما يخص المستوى التعليمي ألفراد العينة أن الغالبية حاصلون على التعليم الجامعي 5تبين من لخالل الجدول رقم )

، أما المرتبة الثالثة %52.2يها في المرتبة الثانية التعليم الثانوي بنسبة ، يل%22.5وذلك يحتل المرتبة األولى بنسبة 

 .%5.2األقل من الثانوي بنسبة  عليمأما المرتبة الرابعة فيأتي الت، %53.5فيأتي الدراسات العليا بنسبة 

 هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي -1

 م لمواقع التواصل االجتماعي( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا الستخدامه12جدول رقم )

 النسبة التكرار استخدام مواقع التواصل االجتماعي م

 %58.8 814 نعم 5

 %5.8 5 ال 2

 %3.1 52 إلى حد ما 3

 %511 825 المجموع 

 



 
 
 

 

 

( أن الغالبية من أفراد هينة الدراسة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وذلك بنسبة 51تبين من لخالل الجدول رقم )

، أما من ال يستخدمونها فيأتون في %3.1، وأن من يستخدمونها إلى حد ما يأتون في المرتبة الثانية بنسبة 58.8%

 .%5.8المرتبة الثالثة بنسبة 

 بداية استخدام شبكات التواصل االجتماعي: -3

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لبداية استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي11جدول رقم )

 النسبة التكرار بداية استخدام شبكات التواصل االجتماعي م

 %4.8 24 سنوات 3من سنة إلى  5

 %55.4 21 سنوات 8 – 3من  2

 %24.2 525 سنوات 5-8من  3

 %23.8 524 سنة. 55-5من  4

 %32.4 552 سنة. 55أكثر من  8

 %511 825 المجموع 

راد عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي، فجاء من يستخدمون ( بداية استخدام أف55تبين من لخالل الجدول رقم )

-8، يليها في المرتبة الثانية %32.4سنة في المرتبة األولى بنسبة  55مواقع التواصل االجتماعي لخالل فترة تزيد عن 

 ،%23.8سنة بنسبة  55-5أما الرتبة الثالثة فجاء من  %24.2سنوات بنسبة  5

المرتبة األلخيرة الفترة الزمنية  تأتي في، بينما %55.4سنوات بنسبة  8-3من  الفترةعة تحتلها بينما المرتبة الراب 

 .%4.8سنوات بنسبة  3-لالستخدام بالنسبة ألفراد عينة الدراسة من سنة 

 أي برامج التواصل االجتماعي تستخدم: -2

 يستخدمونها( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لنوع مواقع التواصل التي 11جدول رقم )

 النسبة التكرار أي برامج التواصل االجتماعي تستخدم: م

 %22.4 355 تويتر 5

 %2.5 525 فيس بوك 2

 %25.1 455 الواتس آب 3

 - - االنستغرام 4

 %22.2 413 سناب شات 8

2 Google 322 21.3% 

 511 825 المجموع 

ن أنواع متعددة من مواقع التواصل االجتماعي وجاء في ( أن أفراد العينة يستخدمو52تبين من لخالل الجدول رقم )

، %22.2سناب شات بنسبة في المرتبة الثانية استخدامهم لل، يليها %25.1آب بنسبة المرتبة األولى استخدامهم للواتس

 ، %22.4أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب استخدامهم تويتر بنسبة 



 
 
 

 

 

، بينما %2.5، وجاء استخدام فيس بوك في المرتبة السادسة بنسبة %21.3ة بنسب  Googleأما المرتبة الخامسة فجاء 

 ال يستخدم األفراد عينة الدراسة االنستغرام.

 

 الوقت الذي تقضيه في استخدام مواقع التواصل االجتماعي: -9

 الوقت الذ يقضيه أفراد عينة الدراسة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي وضح( ي11جدول رقم )

 ي برامج التواصل االجتماعي تستخدمأ م

 

 النسبة التكرار

 %54.2 28 ساعة فأكثر 5

 %23.5 522 ساعات 3-2من  2

 %22.2 542 ساعات 8-3من  3

 %55.5 511 ساعات 2-8من  4

 %58.3 55 ساعات 2أكثر من  8

 %511 825 المجموع 

  

اد العينة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي، ( الختالف الوقت الذي يقضيه أفر53تبين من لخالل الجدول رقم )

، يليه في المرتبة الثانية %22.2ساعات بنسبة  8-3حيث جاء في المرتبة األولى استخدامهم الوقت المستغرق من 

 ،%23.5ساعات بنسبة  3-2الوقت من 

ساعات بنسبة  2الوقت أكثر من  ، يليها%55.5ساعات بنسبة  2-8أما المرتبة الثالثة تتمثل في الوقت المستغرق من  

 .%54.2 فقط بنسبة، ويأتي الوقت المستغرق في المرتبة األلخيرة ساعة واحدة 58.3%

 

 :مدى تشكيل مواقع التواصل االجتماعي عائقا أمام أداء الواجبات واألنشطة اليومية -12

 ومية( يوضح مدى تشكيل مواقع التواصل االجتماعي عائقا أمام األنشطة الي11جدول رقم )

مدى تشكيل مواقع التواصل االجتماعي عائقا  م

 أمام أداء الواجبات واألنشطة اليومية

 النسبة التكرار

 %88.5 255 نعم 5

 %44.5 235 ال 5

 %511 825 المجموع  

 

يومية أنها ( للتعرف على مدى تشكيل استخدام مواقع التواصل االجتماعي عائقا أمام األنشطة ال54تبين من لخالل الجدول رقم )

بالنسبة ألفراد عينة الدراسة، يليها في المرتبة الثانية ما يرون أنها ال  %88.5تشكل عائقا أمام األنشطة اليومية وذلك بنسبة 

 .%44.5تشكل عائقا بنسبة 

 



 
 
 

 

 

 واقع استخدام برامج التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة: .1.1

 :مدى قياس استخدام برامج التواصل االجتماعي  -1

 ( يوضح قياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة11جدول رقم )

المتوسط  ال أوافق محايد أوافق العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 % ت % ت % ت الموافقة

غالبية أفراد أسرتي ليست  5

لديهم المقدرة والمعرفة على 

استخدام مواقع التواصل 

 .عياالجتما

 محايد 525.5 5.22 85.3% 315 58.3% 55 22.3% 535

مواقع التواصل االجتماعي  2

ضرورة البد منها لكل فرد 

 .في الوقت الحاضر

 

 محايد 525.5 5.22 5.5% 45 28.5% 532 28.1% 343

أشجع أبنائي على التحصيل  3

األكاديمي بوعدهم بهاتف 

 .ذكي في حالة النجاح

 محايد 58.18 2.52 23.2% 528 38.1% 558 45.3% 255

ال أطلع على وسائط التواصل  4

االجتماعي ألفراد أسرتي 

 .ألنها لخصوصية

 محايد 512.4 2.28 55.5% 518 38.2% 552 44.5% 232

ال اتعرف من لخاللها على  8

 ثقافات مختلفة

 محايد 552.3 5.25 84.1% 258 22.5% 525 23.5% 522

أصبح استخدام هذه الوسائل  2

 ا مهما من حياتي اليوميةجزء

 أوافق 554.5 2.25 8.5% 22 55.5% 55 22.5% 412

يعزز الثقة بنفسي من لخالل  2

 الرأيالمشاركة والتعبير عن 

 أوافق 532.4 2.42 52.8% 22 22.3% 544 21.2% 355

 

وأثرها على األسرة تمثلت  اعياالجتم( الذي يوضح مدى استخدام أفراد العينة لمواقع التواصل 58تبين من لخالل الجدول رقم )

تنص على أن "أصبح استخدام هذه الوسائل جزءا مهما من حياتي  التيفي سبع عبارات جاءت مستوى الموافقة للعبارة السادسة 

في المرتبة األولى، يليها في المرتبة الثانية من حيث  554.5وانحراف معياري  2.25اليومية" بدرجة موافق بمتوسط حسابي 

 2.42العبارة عبارة "يعزز الثقة بنفسي من لخالل المشاركة والتعبير عن الرأي" بدرجة موافق بمتوسط حسابي بلغ مستوى 

، أما باقي العبارات بداية من العبارة األولى وحتى الخامسة فجاء مستوى الموافقة بدرجة محايد، 532.4وانحراف معياري 



 
 
 

 

 

التواصل االجتماعي ألفراد أسرتي ألنها لخصوصية" في المرتبة األولى  ال أطلع على وسائط ( "4حيث جاءت العبارة رقم )

( " أشجع أبنائي على التحصيل 3ة عبارة رقم )ي، يليها في المرتبة الثان2.28من مستوى الموافقة المحايد بمتوسط حسابي 

( " ال اتعرف 8فجاءت العبارة رقم ) ، أما المرتبة الثالثة2.52" بمتوسط حسابي .األكاديمي بوعدهم بهاتف ذكي في حالة النجاح

رتبة األلخيرة بمتوسط حسابي ( في الم2( و)5، بينما جاءت العبارة رقم )5.25من لخاللها على ثقافات مختلفة" بمتوسط حسابي 

5.22. 

 أثر مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة:  -1

 ل االجتماعي على الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة( يوضح أثر مواقع التواص11جدول رقم )

المتوسط  ال أوافق محايد أوافق العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 % ت % ت % ت الموافقة

ينتهي الدور  أاليجب  5

الرقابي والتوجيهي لرب 

األسرة بدلخول األبناء 

 .للجامعات

 أوافق 521.5 2.82 55.4% 21 55.3% 512 25.3% 322

حدت مواقع التواصل  2

االجتماعي من الدور 

الرقابي لرب األسرة 

 .على أفراد األسرة

 أوافق 543.3 2.82 5.2% 85 25.4% 581 25.5% 322

ال يمكنني معرفة  3

أصدقاء أبنائي 

االفتراضيين أو معرفة 

 .سلوكياتهم

 محايد 555.12 2.31 21.8% 515 25.2% 545 85.3% 225

قش أسرتي دائماً تنا 4

سلبيات استخدام مواقع 

 .التواصل االجتماعي

 أوافق 535.8 2.8 51.5% 82 25.4% 581 21.5% 325

تنتهك مواقع التواصل  8

االجتماعي 

الخصوصيات الفردية 

واألسرية بسوء 

 .استخدمها

 أوافق 522.2 2.21 5.3% 44 22.8% 555 25.5% 328

لب مستويات الموفقة لقياس أثر مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي ( أن أغ52تبين من لخالل الجدول رقم )

( بدرجة موافقة 8 -4-2 -5والتوجيهي لرب األسرة جاءت بمستوى موافقة "أوافق" حيث جاءت العبارات رقم )

( في 8( ، حيث جاءت العبارة رقم )522.2-535.8( وانحراف معياري )2.21-2.8تتراوح من بين متوسط حسابي )

" .تنتهك مواقع التواصل االجتماعي الخصوصيات الفردية واألسرية بسوء استخدمها المرتبة األولى وتنص على "

حدت مواقع التواصل االجتماعي من الدور الرقابي لرب  ( وتنص على "2)يليها في المرتبة الثانية العبارة رقم 

 " .األسرة على أفراد األسرة



 
 
 

 

 

( وتنص على " تناقش أسرتي دائماً سلبيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي 4ي العبارة رقم )أما المرتبة الثالثة فتأت

ينتهي الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة  أاليجب  ( وتنص على "5فتأتي العبارة رقم )"، أما المرتبة الرابعة 

رقم العبارة  وهي( 2.82) يد بمتوسط حسابيمستوى موافقة محاببدلخول األبناء للجامعات، بينما جاءت عبارة واحدة 

 ".ال يمكنني معرفة أصدقاء أبنائي االفتراضيين أو معرفة سلوكياتهم تنص على " والتي( 3)

 

 أثر استخدام برامج التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة: -1

 جتماعية لألسرة( يوضح أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على القيم اال13جدول رقم )

المتوسط  ال أوافق محايد أوافق العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 % ت % ت % ت الموافقة

عالقاتنا األسرية متينة  5

 .ومترابطة ولم تتأثر

 أوافق 535.5 2.42 52.8% 52 24.2% 525 85.3% 353

أثرت مواقع التواصل  2

االجتماعي على عالقات 

 سلبياالجتماعية األسرة ا

 محايد  511.5 2.22 21.5% 551 38.2% 555 43.2% 231

ضعفت عالقاتنا  3

االجتماعية األسرية 

بشيوع مواقع التواصل 

 .االجتماعي

 محايد 552.3 2.32 25.4% 553 24.2% 531 84.1% 258

قلت ساعات األنس بين  4

أفراد األسرة نتيجة 

الستخدام مواقع التواصل 

 .االجتماعي

 أوافق 581.4 2.84 51.2% 82 24.5% 522 28.3% 348

تراجعت نشاطاتي  8

ومشاركاتي في المناسبات 

األسرية واالجتماعية منذ 

استخدامي لمواقع 

 التواصل االجتماعي

 محايد 55.3 5.52 28.4% 534 23.2% 528 45.8% 255

الوقت الذي أقضيه في  2

الحديث مع األصدقاء 

واألقارب عبر مواقع 

ل االجتماعي أكثر التواص

من الوقت الذي أقضيه في 

 أوافق 555.5 2.32 55.2% 52 22.3% 544 84.8% 255



 
 
 

 

 

 .التحدث معهم وجها لوجه

أشعر أن استقالليتي  2

واعتمادي على نفسي 

تراجعت نتيجة تأثري 

بأفكار اآللخرين عبر 

مواقع التواصل 

االجتماعي واعتمادي 

عليهم مما أضعف 

 .تواصلي مع أسرتي

 محايد  51.55 5.55 41.3% 253 25.2% 582 25.5% 585

 

( أن أغلب مستويات الموفقة لقياس أثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم 52تبين من لخالل الجدول رقم )

( بدرجة موافقة تتراوح 2 -8-2 -5االجتماعية لألسرة جاءت بمستوى موافقة "محايد " حيث جاءت العبارات رقم )

 (، 552.3-55.3( وانحراف معياري )2.32-5.55حسابي )من بين متوسط 

ضعفت عالقاتنا االجتماعية األسرية بشيوع مواقع  ( في المرتبة األولى وتنص على "3حيث جاءت العبارة رقم )

أثرت مواقع التواصل االجتماعي على  ( وتنص على "2)التواصل االجتماعي"، يليها في المرتبة الثانية العبارة رقم 

( وتنص على " تراجعت نشاطاتي 8أما المرتبة الثالثة فتأتي العبارة رقم )سلبيا"، ت األسرة االجتماعية عالقا

ومشاركاتي في المناسبات األسرية واالجتماعية منذ استخدامي لمواقع التواصل االجتماعي"، بينما جاءت العبارة رقم 

عت نتيجة تأثري بأفكار اآللخرين عبر مواقع التواصل ( وتنص على أشعر أن استقالليتي واعتمادي على نفسي تراج2)

االجتماعي واعتمادي عليهم مما أضعف تواصلي مع أسرتي" في المرتبة األلخيرة من حيث مستوى الموافقة محايد،  

( 2.84-2.32(  بمستوى موافقة )أوافق( بدرجة موافقة تتراوح من بين متوسط حسابي )2-4-5بينما جاءت العبارة )

قلت ساعات األنس  ( في المرتبة األولى وتنص على "4( وجاءت العبارة رقم )581.4-555.5معياري )  فوبانحرا

( في المرتبة الثانية وتنص 5" بينما جاءت العبارة رقم ). بين أفراد األسرة نتيجة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

( وتنص على " أن 2مرتبة األلخيرة فجاءت العبارة رقم )على " عالقاتنا األسرية متينة ومترابطة ولم تتأثر" أما ال

الوقت الذي يُقضى في الحديث مع األصدقاء واألقارب عبر مواقع التواصل االجتماعي أكثر من الوقت الذي أقضيه 

 .في التحدث معهم وجها لوجه

 

 أثر برامج التواصل االجتماعي على القيم األخالقية لألسرة: -1

 برامج التواصل االجتماعي على القيم األخالقية لألسرة ( يوضح أثر12جدول رقم )

المتوسط  ال أوافق محايد أوافق العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 % ت % ت % ت الموافقة

استخدام مواقع التواصل  5

االجتماعي بعيدا عن 

الضوابط الدينية 

 أوافق 545.1 2.45 53.4% 25 24.5% 522 22.8% 331



 
 
 

 

 

واأللخالقية يعمق الخالفات 

 .األسرية

أشعر بأن استخدام مواقع  2

التواصل االجتماعي مكان 

للسقوط القيمي واأللخالقي 

مما يضعف من االنتماء 

 .لألسرة

 محايد 58.52 2.55 24.2% 525 32.5% 523 43.1% 222

أُقصر في واجباتي الدينية  3

إلسرافي في استخدام 

مواقع التواصل 

ا أثر سلباً االجتماعي مم

 .على عالقتي مع أسرتي

 محايد 52.55 5.51 44.8% 238 31.3% 521 28.2% 533

أصبحُت فريسة سهلة  4

إلقامة عالقات مع الجنس 

اآللخر عبر مواقع 

التواصل االجتماعي مما 

 .جعلني أعتزل أسرتي

 محايد 558.3 5.22 82.2% 225 55.4% 52 25.1% 583

أُهدر وقتي في استخدام  8

ع التواصل مواق

االجتماعي مما أثر على 

دراستي وواجباتي مما 

 .جعلني أعتزل أسرتي

 محايد 558.5 5.22 83.2% 253 28.5% 532 21.2% 515

ال ألتزم بمواعيدي  2

النشغالي بمواقع التواصل 

االجتماعي مما جعلني 

أتجاهل التزاماتي تجاه 

 أسرتي

 دمحاي 512.1 5.54 42.2% 242 22.2% 552 35.3% 528

 

( أن أغلب مستويات الموفقة لقياس أثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم االلخالقية 55تبين من لخالل الجدول رقم )

( بدرجة موافقة تتراوح من بين 2-8 -4-3 -2لألسرة جاءت بمستوى موافقة "محايد " حيث جاءت العبارات رقم )

( في المرتبة األولى 2(، حيث جاءت العبارة رقم )558.5-52.55( وانحراف معياري )2.55-5.22متوسط حسابي )

أشعر بأن استخدام مواقع التواصل االجتماعي مكان للسقوط القيمي واأللخالقي مما يضعف من االنتماء  وتنص على "

ال ألتزم بمواعيدي النشغالي بمواقع التواصل  ( وتنص على "2)لألسرة "، يليها في المرتبة الثانية العبارة رقم 

( وتنص على " أُقصر 3أما المرتبة الثالثة فتأتي العبارة رقم )"،  االجتماعي مما جعلني أتجاهل التزاماتي تجاه أسرتي

، بينما .في واجباتي الدينية إلسرافي في استخدام مواقع التواصل االجتماعي مما أثر سلباً على عالقتي مع أسرتي

تنص على أصبحُت فريسة سهلة إلقامة عالقات مع الجنس اآللخر عبر (  في المرتبة الرابعة و4جاءت العبارة رقم )

( في المرتبة األلخيرة من حيث مستوى 8" وتأتي العبارة رقم )االجتماعي مما جعلني أعتزل أسرتيمواقع التواصل 



 
 
 

 

 

اتي مما بالموافقة محايد وتنص على " أُهدر وقتي في استخدام مواقع التواصل االجتماعي مما أثر على دراستي وواج

 .جعلني أعتزل أسرتي"
 

 سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية: -1

 ( يوضح السلبيات واإليجابيات مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية لدى األفراد عينة الدراسة19جدول رقم )

المتوسط  ال أوافق محايد أوافق العبارة م

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

مستوى 

 % ت % ت % ت الموافقة

سهلت مواقع التواصل  5

االجتماعي عملية 

التواصل بين أفراد 

 .األسرة

 أوافق 525.2 2.25 8.5% 22 21.5% 551 24.5% 355

أصبحت مواقع التواصل  2

االجتماعي بديالً مقبوالً 

عن التواصل الفعلي 

 .بالحركة

 أوافق 548.5 2.82 55.2% 25 24.2% 531 23.5% 332

قللت مواقع التواصل  3

االجتماعي الصرف 

المادي لألسرة في 

 .المجامالت االجتماعية

 محايد 55.24 2.53 22.2% 545 33.5% 528 41.2% 252

تعتبر مواقع التواصل  4

االجتماعي بديالً معرفياً 

 .موثوقاً به

 محايد 514.2 2.22 21.3% 512 32.4% 525 42.3% 281

مت مواقع التواصل أسه 8

االجتماعي في ضعف 

التحصيل األكاديمي 

 .للطالب

 محايد 555.5 2.32 58.8% 52 32.2% 554 42.2% 282

تهدر مواقع التواصل  2

االجتماعي الوقت فيما 

 .ال فائدة منه

 أوافق 534.4 2.42 51.2% 82 35.3% 528 85.5% 312

أثرت مواقع التواصل  2

االجتماعي على الوضع 

 أوافق 522.8 2.24 4.5% 22 28.2% 538 25.8% 322



 
 
 

 

 

لألفراد  الصحي

)أمراض العيون 

واألمراض المرتبطة 

 بالسهر(.

 

( لقياس االيجابيات والسلبيات المتوقعة من استخدام مواقع التواصل االجتماعي لألسرة جاءت 55تبين من لخالل الجدول رقم )

-2.52( بدرجة موافقة تتراوح من بين متوسط حسابي )2 -2-2 -5بمستوى موافقة "أوافق " حيث جاءت العبارات رقم )

 ( في المرتبة األولى  من السلبيات وتنص على "8(، حيث جاءت العبارة رقم )555.5-55.24( وانحراف معياري )2.32

( وتنص 2)قم أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في ضعف التحصيل األكاديمي للطالب"، يليها في المرتبة الثانية العبارة ر

أما "، أثرت مواقع التواصل االجتماعي على الوضع الصحي لألفراد )أمراض العيون واألمراض المرتبطة بالسهر(. على "

( وتنص على " أصبحت مواقع التواصل االجتماعي بديالً مقبوالً عن التواصل الفعلي 2المرتبة الثالثة فتأتي العبارة رقم )

" في المرتبة .( وتنص على تهدر مواقع التواصل االجتماعي الوقت فيما ال فائدة منه2رة رقم )بالحركة"، بينما جاءت العبا

 أوافق، األلخيرة من حيث مستوى الموافقة 

 وبانحراف( 2.84-2.32موافقة )محايد( بدرجة موافقة تتراوح من بين متوسط حسابي ) ( بمستوى8-4-3جاءت العبارة ) بينما

( في المرتبة الثانية وتنص على " تعتبر مواقع التواصل االجتماعي 4جاءت العبارة رقم ) ينماب (،581.4-555.5)معياري 

( وتنص على "قللت مواقع التواصل االجتماعي الصرف 3بديالً معرفياً موثوقاً به"، أما المرتبة األلخيرة فجاءت العبارة رقم )

 .المادي لألسرة في المجامالت االجتماعية

 

 اسة:نتائج الدر .1.1

 تتلخص نتائج الدراسة في اآلتي:

من إجمالي عينة الدراسة وذلك في المرتبة األولى  %58.8بلغت نسبة من يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  -5

 .%3بينما بلغت نسبة من ال ينتظمون في االستخدام  ،%5.8مقارنة بمن ال يستخدمونها بنسبة 

سنة بنسبة  55عينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي منذ أكثر من تبين من لخالل الدراسة أن أغلبية أفراد ال -2

 .%4.8إال انه قليل منهم يستخدمونها منذ فترة ال تزيد عن ثالث سنوات وبلغت نسبتهم  ،32.4%

تنوعت مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها األفراد عينة الدراسة فجاء الواتس آب في المرتبة األولى بنسبة  -3

ثم باقي مواقع التواصل االجتماعي وجاء الفيس بوك في ألخر تلك المواقع بنسبة  22.2، يليه سناب شات بنسبة 25%

2.5%. 

ساعات يوميا في  8-3تبين من لخالل الدراسة أن تنوع فترات استخدام مواقع التواصل االجتماعي فجاءت الفترة من  -4

ساعات يوميا، بينما يأتي استخدام أفراد العينة لمواقع  3-2نية من ، يليها في المرتبة الثا%22.2المرتبة األولى بنسبة 

 .%54.2التواصل االجتماعي ساعة فأكثر في المرتبة األلخيرة بنسبة 

 .%88.5أكد أفراد عينة الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي تشكل عائقًا أمام األنشطة اليومية وذلك بنسبة  -8



 
 
 

 

 

واقع التواصل االجتماعي لعينة الدراسة أن غالبية مستوى اجاباتهم "محايد" تبين من لخالل قياس أثر استخدام م -2

حيث أكد األفراد على أن  "،( بدرجة موافق "أوافق2-2( بينما جاءت العبارة رقم )8-5فجاءت من العبارة رقم )

، كما أنه يعزز 2.25استخدام مواقع التواصل االجتماعي أصبح يمثل جزءا من الحياة اليومية وذلك بمتوسط حسابي 

 .2.42الثقة بالنفس والتعبير عن الرأي بمتوسط حسابي بلغ 

كما تبين من لخالل قياس أثر مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي والتوجيهي لرب األسرة أن غالبية مستوى  -2

 (،2.21-2.8ابية من )( بمتوسطات حس8-4-2-5األفراد عينة الدراسة جاءت "أوافق: وتمثلت من العبارات ) إجابات

خدامها وذلك بمتوسط حيث أكد األفراد أن مواقع التواصل االجتماعي تنتهك الخصوصيات الفردية واألسرية بسوء است

 .2.21حسابي 

تبين من لخالل قياس أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية لألسرة أن غالبية مستوى اجابات  -5

( ومن أهمها أن مواقع 2.32-5.55راسة جاءت "محايد" وتراوحت في متوسطها الحسابي من )األفراد عينة الد

 األسرية.ت عالقاتنا االجتماعية التواصل االجتماعي ضعف

بين من لخالل قياس أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على القيم األلخالقية لألسرة أن غالبية مستوى اجابات ت -5

( وتراوحت في متوسطها الحسابي من 2-8-4-3-2جاءت "محايد" وتمثلت في العبارات )األفراد عينة الدراسة 

يضعف  لخالق مماواأل( ومن أهمها أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي أصبح مكان للسقوط القيمي 5.22-2.55)

 .االنتماء لألسرة

فجاءت أبرز  االجتماعي،ام مواقع التواصل تبين من لخالل الدراسة أن هناك العديد من االيجابيات والسلبيات الستخد -51

بالحركة، كما أنها تعد بديال  الفعليااليجابيات أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت بديال مقبوال عن التواصل 

 في المجامالت االجتماعية وأغلب تلك االجابات كان مستوى لألسرة الماديمعرفيا موثوقا فيه، وقللت الصرف 

أن ، أما فيما يخص السلبيات فجاءت مستوى االجابة عليها "أوافق " وتمثلت في درجة "محايدة" االجابة فيها عند

 .التواصل االجتماعي أسهمت في ضعف التحصيل األكاديمي للطالب مواقع

 

 توصيات الدراسة: .1.1

 توصي الدراسة بعدة توصيات هي:

الهواتف النقالة لخاصة المراهقين وتوجيههم الصحيح تفعيل دور األسرة في الرقابة على األبناء في حاالت امتالك  -5

 نحو كيفية االستخدام.

 تفعيل لغة الحوار والتفاهم بين األبناء واآلباء. -2

لدى األبناء بضرورة االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي بشكل إيجابي من لخالل المحاضرات  الوعينشر  -3

 والندوات ومن لخالل وسائل االعالم المختلفة.

يام بتنظيم الوقت وتوزيعه دون أن يغلب الوقت الذي يخصص الستهالك ما تطرحه شبكات التواصل الق -4

 االجتماعي على حساب الواجبات وااللتزامات دالخل األسرة.



 
 
 

 

 

فرض نظام أسري الستخدامات مواقع التواصل االجتماعي وجعل أكثر األوقات من لخالل التواصل األسري  -8

 توسيع القراءات للكتب والمطالعة وغيرها من األنشطة. وجها لوجه مع األبناء عن طريق

حث األبناء على االبتعاد عن جوانب اإلثارة والموضوعات السطحية في مواقع التواصل االجتماعي، وعمل فلترة  -2

 وحظر لجميع المواقع اإلباحية مع سن قوانين صارمة لمواجهة قراصنة اإلنترنت.

 للغة العربية وتاريخ امة وأصالتها.تهتم با التيتفعيل المواقع النافعة  -2

تفعيل دور اإلعالم وإطالق حمالت إعالمية إلبراز القدوة البناءة عبرة وسائل التواصل االجتماعي إلنقاذ المجتمع  -5

 من مخاطر مستخدمي مواقع التواصل.

مراحل مبكرة  وضع مقرر دراسي يتناول مواقع التواصل االجتماعي ويبرز مخاطرها وكيفية استعمالها وذلك منذ -5

 من الدراسة.
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 ملخص:

مل تخاصية عليي ييد المتكلميين المسيلمين الي ين ت ي ،عبر السييااا  التاريخييةظاهرا  اإن دليل النظام والتصميم عرف تطور      

الدهرية. وايد المادية و تفسيرب حتفاظل، ومعايير الك ف عن مقدماته التي يستحيل معها االعلي صورة ومادة ه ا الدلي نصوصهم

وجيد نفسيه  أجزااليهعلي طريقة السبر والتقسيم بحيث أن من تأمل الترتيب العجيب في نظيام الكيون وااليت ف  تجديدهوتم صياغته 

 راجييب إليييأو أنيه ، أو وااييب بيالجزاف والعبييث وأن وراءه ميدبر حكيييم عليي الحكميية إنييه مبنييي: إمييا القيو  أميام التفسيييرا  التاليية

 تيد  عليي العميل المنهجيي عنيدو ،مين جهية يسيتجد آخير أي احتميا  واختبيار صيحة  ه الصيياغة تتييإ إفيافةهيو .نفسها الطبيعة

 .المتكلمين من جهة أخرى

 سييفة إن المكانيية التييي حظييي بهييا هيي ا الييدليل فييي الفكيير الفلسييفي ب ييكل عييام والغربييي ب ييكل خييا  جعييل مجموعيية ميين الف      

 ،ال يبه بيين عيالم الطبيعية والمصينوعا  الب يرية ة المبنية عليصيغته التمثيلي تاستهدف يية التالنقدالمحدثين يخصونه بالدراسة 

وهيو  ،: الت يكيك فيي تيوفر دلييل النظيام عليي اليروط االسيتدال  العلييذلك مثا  وأهم ه ه االنتقادا  هي التي سااها هيوم وكانط

م حي  فيي جيزء مين الكيون ن النظيام الم ياهد "إالقو  أو كي ،أاوى نقد واجه به هيوم صيغة البرهان التي تتضمن  اياس التمثيل

أو كالقو  بتفرد العالم وهو اعتراض علي معيار الك ف عن النظيام وطرييل بييان أنذ هي ا العيالم غايية فيي التصيميم  ،"دون الكل

 .المعاصر اإللحاد الجديد في طرحهم رموز ال يتجاوزها عترافا اال كما أن ه ه ،والضبط
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Evolution and renewal of the System Manual and Design 

 

Abstract:  

The Guide to Order and Design has been an apparent development across historical contexts, 

particularly by Muslim speakers, whose texts include the image and substance of this reasoning, 

the criterias for the detection of its introductions, the teleology of the existence with which it is 

impossible to retain the possibility of chance , and not to say that this is due to the very nature 

itself as it is the case of the interpretation of materialism. It was formulated in stages of its 

renewal according to the way of probing and dividing, so that whoever contemplates the strange 

arrangement in the system of the universe and the convergence of its parts, finds himself in front 

of the following explanations:  Either to say that it is based on wisdom and that behind it there is 

a wise mastermind,  or it happened by random and tampering or that it is due to nature itself. 

This formulation allows for the addition and testing of the validity of any other new possibility, 

on the one hand, and indicates the methodological depth of speakers on the other. 

This Guide's place in philosophical thought in general and in the West in particular has led a 

group of modern philosophers to study it and to criticize its representative version, which is 

based on the similarity between the world of nature and human manufactures. And the most 

important of these critiques are those ones that Hume and Kant assumed, for example: 

Questioning the availability of the system's proof of the conditions of superior inference, which 

is the strongest critique with which Hume confronted the proof formula that includes the 

measurement of representation; Or as saying, the viewing system is observed in part of the 

universe without the whole. Or as saying, the singularity of the world, which is an objection to 

the standard of disclosure of the system and the way to show that this world is very determined 

and disciplined. These objections that are the symbols of new atheism do not exceed in their 

contemporary discourse. 

Keywords: Wisdom, Perfection, Fine-tuning, Irreducible Complexity, Specified Complexity 

 
 



 

 

 

 مقدمة:

ْمُس يانباِغي لاهايا  كل ،تصادموال  فيها باطرفاتي ال ال علي ه ه الهيئة أجزاءه ن اهد ه ا الكون ال يإن        في موفعه }الا ال َّ

ابُِل النَّهااِر{ الا اللَّْيُل سا را وا إلدراك اوانينيه وك يف    ملكة العقل والتأمل والتدبرإعما مزيد من إلي يدعو (04س: )ي أان تُْدِركا اْلقاما

موجيود فيرورة  وهيل يمكين القيو  أنيهنفسيه  به ا النظيام البيديب ايد أوجيد الكون العظيم  يكون ه ا فهل يعقل أن ،بعض أسراره

  أنها علي نظام دايل يتوهم فقط أو وجد صدفة  أم أن هيئته تلك علي ه ا النحو

وعلميه  سيبحانه وتعياليأهيم األدلية عليي وجيود هللا  ايوف عليهيا ومعالجتهيا فيي سيياي تقرييرتم الواد  إن ه ه األسئلة وغيرها     

 في االحتجيا  استند عليهو من اعتمدهمن تطور بين  لما عرف والحافرالدليل ال ي اختلفت أسماؤه بين المافي  وهو ،وحكمته

 .التجريبيين المحدثين والعلماءنقده من المتكلمين والف سفة و إيراد االعترافا  عليهأو حاو  

بيية بيال هو  رة الغحأو الي ي عيرف فيميا بعيد فيي السيا ه ا الدليل ال ي سماه البعض دلييل النظيام واإلبيداو أو دلييل العناييةف     

يايعتبر من أوفإ األدلة علي وجيود هللا الطبيعي ايا   ،اإلتقيان فيي الكيون ألنيه يعتميد عليي م حظية ،لعامية النياس  وأيسيرها فهم 

{ تعييالي ييْيء  ِ الَّييِ ي أاْتقايينا ُكييلَّ الا يقييوم علييي أسيياس م يياهدة ايثييار واييييا  اإللهييية فييي العييالم، وم حظيية و ،(88)النمل: }ُصييْنبا هللاَّ

 ايل البيديب السياالد فييم ياهدة هي ا النظيام اليد، واالهتداء إلي وجود هللا تعالي عن طريل مخلواا السب القاالم بين االنسجام والتنا

فيي  كلميا ردد العقيل الموفيل النظير والتفكير» رحميه هللا وفي ذلك يقو  الغزالي ،أن الناظرين من خ له ليسوا سواء رغي ،الكون

فكيل مثيا  مين ذليك عليي  ،ثم الخلل فيي ذليك متفياوتون ،اله وتعظيمارعجاالب الصنب وبداالب الخلل ازداد معرفة ويقينا وإذعانا لبا

 بيين مين يعتبيره والمادة حيث الصورة نه ا الدليل م فيأاوالهم  مختلفةالناس ف ،1«الهدايةهب له من نور العقل ونور وُ  حسب ما

 رأميا مين حييث مادتيه ومقدماتيه فالنياس متفياوتون فييه بمقيدا ،وبيين مين يعتبيره برهانيا عقلييا ،من حيث صورته أنه دليل تجريبي

 معرفتهم به ا الكون وتفاصيل اوانينه.

نفس ما جياء بيه اليوحي أو ميا يطليل وال ييراد  سبحانه وتعالي في ه ه الوراة فهو أن ما يطلل علي هللا إلي الارةوالبد من اإل     

إذا أثبيت الرجيل معنيي حقيا ونفيي معنيي بياط  »ألن ذكره من باب تقريب المعاني عند مخاطبة المخالف الملحد ف  بيد  ،به معناه

ألن ذليك  ،واحتا  إلي التعبير عن ذلك بعبارة ألجل إفهام المخاطب ألنهيا مين لغية المخاطيب ونحيو ذليك ليم يكين ذليك منهييا عنيه

رى لييفهم أهيل تليك اللغية معياني ك ميه وأسيمااله وهي ا جياالز بيل مسيتحب أحيانيا بيل يكون من باب ترجمة أسمااله وآياته بلغية أخي

 .2«لم يكن ذلك م روعا علي اإلط يوإن  ،واجب أحيانا

    أهمية الموضوع:

 ،وصيورهمقيدما  هي ا اليدليل  ه نصيو  المتكلميين مينليتيإ الواوف عليي ميا ت يم بداية رصد تطور ه ا الدليل وتجددهإن      

مين ابيل أبيرز  إاليادة كبييرة عيرف كما أن هي ا اليدليل ،منهجية في الموفوو ها وغناها لما تتضمنه من داااللمن ثراال واالستفادة

 تناسبه ومستوى إدراك العقل الب ري العامي، همعند بيان نقاده من الف سفة أمثا  كانط وهيوم

                                 
 (847م،  8798)الغزالي،  1

 (  987  0هـ، 8041)ابن تيمية،  2



 

 

 فييوة كبييرة ايه سيبكأميا وهي ا  ،واابليته لتطوير مقدماته ومادته بدراسة الطبيعة وتأمل جمالها وعظيم تكوينها وانسجام اوانينهيا 

 .والكونية العلوم والمعارف الطبيعية للتطور الهاالل ال ي ت هده عصرنا ه ا

وصييياغة بعييض  بنيياء هيي ا الييدليل إلعييادة سييواءالن علييي ميياء وال هوتيييوالعل منييه اسييتفاد هيي ه الثييورة العلمييية الحديثيية هييي مييا     

 التعقييدخاصية ميا ارتيبط بمظياهر  ،ه وأسيرارهالتلميإ إلي غاياتتقان واإلعلي  جديدة للداللةمفاهيم علمية  اد تم إنضا و مقدماته.

فيي تقرييرا  اليدليل  واإلحكيام النضي لم يكين بي لك  ال يوهو الجانب  ،الحكيم مختارالفاعل ال علي  الدا والضبط الكوني الدايل

 ند بعض الف سفة المتقدمين. ع

مد  ببد   الطعدو  التدي رعداه لهدا زاهدي أ د مداو؟ ومدا اععتااضدات التدي واههدته ؟ هي صيغ هذا الددلي  عددد المتكلمدي  فما

 رحديثه؟و  في االعلماء التجايبيو  المعاص عتمد عليهاالفالسفة المحدثي ؟ وما المفاهي  العلمية التي ا

 :الموفوو من خ   المطالب ايتية سنحاو  بحو  هللا مقاربة ه ا

 تقان عند المتكلميناإلحكام واإل دليلالمطلب األو : 

 -هيوم وكانط- ن لدليل النظامنقد الف سفة المحدثيالمطلب الثاني: 

 الصيغة الحديثة لدليل النظام المطلب الثالث:

 ال نتاال

 :يةالبحثالوربة أهداف 

  واستثمار الدااالل المنهجية في استدالالتهم عند المتكلمين قان والنظامومادة دليل اإلتبيان صورة. 

 معرفة االنتقادا  التي وجهت إلي ه ا الدليل من ابل أبرز الف سفة ال ين االتغلوا به. 

 .الك ف عن مساهمة نقد الف سفة في تطور دليل النظام 

 تجدد دليل النظام ساهمت في ة التيالك ف عن المفاهيم العلمية الحديث. 

 

 رقا  عدد المتكلمي  اإلحكام واإلالمطلب األول: دلي  

  كقيو- ،ة مين كتياب هللارفيي آييا  كثيي وبيديب نظاميه وتصيميمه لقد ورد  الدعوة إلي التأمل والتدبر في هي ا الكيون الفسييإ      

األاْرِض تعالي اِ  وا اوا ْلِل السَّما ُ ِمينا }إنَّ فِي خا يا أانيزا ا هللاذ ما يا يانفايُب النَّياسا وا اْلفُْليِك الَّتِيي تاْجيِري فِيي اْلباْحيِر بِما النَّهاياِر وا اْختِ اِف اللَّْيِل وا  وا

ي السَّ ياياِ  وا تاْصيِريِف الرَّ آبَّية  وا بايثَّ فِيهايا ِمين ُكيلَّ دا ْوتِهايا وا اء فاأاْحياا بِِه األْرضا باْعيدا ما اِء ِمن مَّ ما ابِ السَّ األاْرِض  حا اء وا يما ِر بايْينا السَّ يخَّ اْلُمسا

{يياا   لَّقاوْ  داللية عليي النيوو مين االسيتدال  فيي الما جعل المسلمين عامية والعلمياء خاصية يوظفيون هي ا   -810البقرة: م  ياْعقِلُونا

 وجود هللا ومطلل علمه وحكمته.

الي ي كيان  بعة وعلي رأسهم اإلمام أبو حنيفة رحميه هللاره ا االستدال  فيما ذكره فخر الدين الرازي عن األالمة األ واد ورد      

فبينميا هيو يوميا فيي مسيجده ااعيد إذ هجيم علييه جماعية بسييوف مسيلولة  ،سيفا علي الدهرية، وكيانوا ينتهيزون الفرصية ليقتليوه»

عن مسألة ثم افعلوا ما الئتم فقالوا له ها ، فقا : ما تقولون في رجل يقيو  لكيم إنيي رأييت سيفينة  وهموا بقتله فقا  لهم: أجيبوني

 تجري مستوية ليس لها م   يجريها وال متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل  االوا: ال،



 

 

بحير مسيتوية مين غيير متعهيد وال ه ا اليء ال يقبله العقل  فقا  أبو حنيفة: يا سبحان هللا إذا لم يجز في العقل سفينة تجري فيي ال 

فكيف يجوز ايام ه ه الدنيا علي اخت ف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانب وحاف   فبكوا  مجر

   3.«غمدوا سيوفهم وتابواجميعا واالوا: صدات وأ

وراية الفرصياد طعمهيا ولونهيا وريحهيا »وجود هللا من ابل جماعة من الدهرية فقا :  ال افعي رفي هللا عنه عنواد سئل        

وطبعها واحد عندكم  االوا: نعم، اا : فتأكلها دودة القز فيخر  منها اإلبريسم، والنحل فيخر  منهيا العسيل. وال ياة فيخير  منهيا 

البعر، ويأكلها الظبياء فينعقيد فيي نوافجهيا المسيك فمين الي ي جعيل هي ه األاليياء كي لك ميب أن الطبيب واحيد  فاستحسينوا منيه ذليك 

بقلعية حصيينة ملسياء ال »أميا اإلميام أحميد بين حنبيل رفيي هللا عنيه فقيد تمسيك  4…«وا علي يده وكان عددهم سبعة ع يروأسلم

يوان سميب بصير ف  بد مين ها كال هب اإلبريز، ثم ان قت الجدران وخر  من القلعة حفرجة فيها ظاهرها كالفضة الم ابة وباطن

  الفاعل.

   5.«الفرخ ؛وبالحيوان ،البيضة ؛عني بالقلعة

مين قربهيا ول ،اسيتجابة لفريضية التيدبر والنظير لقد اعتمد األالمة رحمهم هللا علي ه ه الداللة التي ورد  فيي القيرآن الكيريم       

 تخصييصواستفسروا عن مصيدر العلماء المتقدمين الحظوا ه ا الوجه من الداللة، وه ه النصو  ت هد أن  ،لناس جميعاأفهام ا

صيدفة أو  ذليك لة كيونيجزميون باسيتحاوهيم عيي  فيهيا، البيئية التيي تالمنسيجمة ميب  االفهاقوم بوظعينة لتبخصاالص م ل األالياءك

 .مطلل حكمته وعلمه ود هللا وعلييعد من أعظم األدلة علي وج ، فإن توافل ه ه الظواهراعتباطا

أن أوفيإ ميا يقتضيي  فبعيد ،في رسالته إليي أهيل الثغير اإلمام األالعري اد أفحي أكثر إحكاما عند الدليل أن ه ا نجدكما        

ن أل ،ث ايادر حكييمالترتييب ييد  عليي محيدِ  هي ا وأن ،ث اإلنسان باالستناد إلي تغير الهيئا  التي ليم يكين عليهياوالداللة علي حد

فييإذا وجييدنا مييا صييار إليييه اإلنسييان فييي هيئتييه » رحمييه هللا اييا  ،ااصييدميين غييير مرتييب وال ذلييك ال يجييوز أن يقييب باالتفيياي فيييتم 

مما يطو  الرحه مما ال يصإ واوعه باالتفاي، وال يسيتغني فيميا … ه من األجسام، وما فيه من ايال المخصوصة به دون غير

د كيل إذ كان ذلك ال يصإ أن يترتب وينقسم في سي لة الطيين والمياء المهيين بغيير صيانب وال ميدبر عني هو عليه عن مقوم يرتبه.

 .6«ترتب الدار علي ما يحتا  فيها من البناء بغير مدبر يقسم ذلك فيها، ويقصد إلي ترتيبهاعاال متأمل، كما ال يصإ أن ت

بأن العيالم وجيد عين طرييل  يرد علي الم حدة ال ين ينكرون وجود هللا، ويقولون في ه ا القو  هللا فاإلمام أبو الحسن رحمه      

 ،ألنه ينفي واوو تلك الهيئا  المخصوصة وايال  البديعة الصنب التي تكون جسيم اإلنسيان منهيا باالتفياي أي بالصيدفة الصدفة،

  .7فالعرب تقو  وافقت ف نا  في موفب ك ا أي: صادفته

أن  الرييب كميا ،الحكييمالميدبر القيادر ي أوجيدتهم أليقنيت اليوبهم بلو تأمل هؤالء في أنفسهم، وفي آثار القدرة والحكمية التيو      

 .ألن وجودها غير ممكن بغير مدبر يقسم ذلك فيها، ويقصد إلي ترتيبها ،هندسة الدار وترتيبها يد  علي مرتبها

                                 
 (999   4هـ،  8044)الرازي،  3

 نفس المصدر  4

  (990  4هـ،   8044)الرازي،  5

 (82-89هـ،  8089)األالعري،  6

 (    984   84هـ ،  8080)ابن منظور،  7



 

 

وهيو نظير  ،إلي م حظية الغااليية أو العنايية وتأملهيا فيي الوجيود ،انتقل اإلمام األالعري من م حظة النظام ب كل عام هك ا       

الكيون بعيض أجيزاء  ناد ال ييد  عليي عنايية خاصية، إذ يمكين تصيور أ والتصميم النظام عن  فبمعني أن الك ،ااالم علي األو 

إليي  افتقيرفيكيون رغيم تصيميمه وانتظاميه م، لحياة كاالن آخير بيديب الصينب أيضيا ص حيتها منظم كالساعة الدايقة، لكن من دون

وحتيي بعيد  ،من بطين أميهمكتم    في بطن أمه عناية محكمة كغرض خروجهل نجد في تكون الجنين وتطوره ابقمالعناية. وفي ال

 اإلنسيان فيي هيئتيه المخصوصية بيه يفيرضفميا يصيير إلييه  .ن ي يخ ويهرمبلغ منه ابل أإلي أ ما يوصله نه يواجهه ا الخرو  فإ

 الوالدة عندما يضيل الرحم بالجنين حا   يد لغاية أخرى بعد المو ، حالهاها تمهالنهاية، أم أنهل ه ه هي  :ايتيالسؤا  

ي رحمه هللا م يقف أبو الحسنل         والنظيام  س الترتييبعند ه ا الحد بل أالار إليي مسيألة دايقية فيي هي ا اليدليل وهيي طريقية تلمذ

فيي مصيالحهم التيي ال يخفيي  فدلهم تعالي بحركية األفي ك عليي المقيدار الي ي بيالخلل الحاجية إلييه»: اوله في الكون عند والقصد

كالليل ال ي جعل لسكونهم، ولتبريد ما زاد عليهم من حر ال مس في زروعهم وثمارهم، والنهار الي ي جعيل  انتفاعهم بها. موااب

معاي هم علي القدر ال ي يحتملونه في ذلك، ولو كان دهرهم كله لي   ألفر بهم ما فيه من الظلمية التيي  النت ارهم وتصرفهم في

وجعل لهم مين النهيار اسيطا  لتصيرفهم ال يجيوز بهيم …تقطعهم عن التصرف في مصالحهم، وتحو  بينهم وبين إدراك منافعهم، 

 قصير عليي ايدر حياجتهم لتعتيد  فيي ذليك أحيوالهم، وتكميل مصيالحهم،ادر الطااة فيه، وجعل لهم من اللييل اسيطا  لسيكونهم، ال ي

       8«.من البرد والحر فيهما مقدار ما لهم ولثمارهم ولموااليهم من الص   رفقا  لهم وجعل لهم

 االحتمياال افاتهم وأبطلوهيا وطرحيوا رونقضوا اعتالدليل أحكموا ه ا  اد إن المتكلمين في مواجهتهم للدهرية والملحدين       

   :ه من خ   مستويينرعلي تطوي فقد االتغلوا ،وناا وها

  في الصنب. والقدرة بداوفي اإل الحكمةعلي  استقراء مظاهر المخلواا  الدالةهو  األو :

 الة وجييود المصيينوعا  البديعيية فييي الكييونسييتحلبيييان ا طريقيية تلمييس الترتيييب والنظييام والقصييد التعمييل فيييوالمسييتوى الثيياني: 

ن هي ا الترتييب العجييب فيي تركييب هي ه إ» يقيو  اليرازي رحميه هللا ،عين طرييل السيبر والتقسييم مصادفة أو بمحض الطبياالببال

 أم هي وااعة بالجزاف والعبث   ركاتها أترى أنها مبنية علي حكمة األف ك واالت ف ح

أن التيراب والمياء انضيم أحيدهما إليي ايخير، ثيم أما القسم الثاني: فباطل وبعيد عن العقل، فإن جوز في بناء رفيب، واصر م ييد 

تولد منهما لبنا ، ثم تركبها اصر م يد وبناء عا ، فإنه يقضي عليه بالجنون، ونحن نعلم أن تركييب هي ه األفي ك وميا فيهيا مين 

إما أن يقا : إنها أحيياء مة، ثم ال يخلو يالكواكب، وما لها من الحركا  ليس أال من ذلك البناء، فثبت أنه ال بد فيها من رعاية حك

ناطقة فهي تتحرك بأنفسها أو يقا : إنه يحركها مدبر اياهر، واألو  باطيل ألن حركتهيا إميا أن تكيون لطليب اسيتكمالها أو ال لهي ا 

الغرض، فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كما  فهي نااصة في ذواتها، طالبية ل سيتكما  أو ال لهي ا الغيرض، والنيااص ب اتيه 

فلم يبل في العقو  اسم  … ستكما ، فهي عابثة في أفعالهاله من مكمل، فهي مفتقرة محتاجة، وإن لم تكن طالبة بحركتها ل ال بد

 .9«هر والزمان يحركها ألسرار مخفيةدهو األليل بال هاب إليه إال أن مدبرا ااهرا غالبا علي ال

مين تأميل الترتييب العجييب فيي تركييب األفي ك وااليت ف ن بحييث إر والتقسييم طريقية السيب عليي لقد صاغ اإلميام حجتيه          

 .نها مبنية علي حكمة، أو وااعة بالجزاف والعبثد نفسه أمام تفسيرين: إما القو  إوج ،حركاتها
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ال يتيأتي وحيده  بالتراب والماء واللبنا  م يدأما القسم الثاني فباطل عند اإلمام بحجة أنه بعيد عن العقل، فكما أن البناء الرفيب ال 

، وميا لهيا مين الحركيا  لييس أايل مين ذليك واألجيرام فإن تركيب ه ه األف ك وما فيها من الكواكيب -بالجنونومن اا  به نعت -

إليي نفسيها وطبيعتهيا فإما أن ذلك راجيب  :أيضا احتمالين وهو او  يحيل علي حكمةالنها مبنية علي أ ول لك وجب اإلارار ،البناء

 .أن وراءها مدبر حكيم يحركها أو

، فإن كانت طالبة بحركتها تحصييل كميا  واصد ال لغرضفباطل ألن حركتها إما أن تكون لطلب الكما  أو  :أما االحتما  األو 

السيتكما ، فهيي تاجية، وإن ليم تكين طالبية بحركتهيا افهي نااصة في ذواتها والنااص ب اته ال بد له من مكمل، إذا فهي مفتقرة مح

وأسيرار  خفيية ليي اليدهر والزميان يحركهيا لحكميةفلم يبل إال القو  بأن مدبرا اياهرا غالبيا ع ،وه ا ما لم يثبت ،عابثة في أفعالها

 .مكنونة

إن هي ا الترتييب العجييب فيي تركييب هي ه األفي ك وااليت ف أجزاالهيا واتسياي »اوليه: سيبل فيي  واد أجمل رحمه هللا كل ميا       

إ األذهيان وبدااليه تيأتي مين الطبيعية الجاهلية، بيل صيرااللمصلحة ه ا العالم، ال يتأتي بالعبث واالتفياي، وال يحركاتها نظم موافل 

 . 10«األفكار ناطقة بأن ذلك ال يتأتي إال من القادر الحكيم

فيي  لتفيت إلييهفليم يُ  ،وما عليه من تناسيل ن نفس النظام كاف في تفسير وجود الكوناالعتراض علي ه ا الدليل بالقو  إأما        

وتعيين جهية » حيين ايا : فيي كتابيه تهافيت الف سيفة اإلميام الغزالييفيي رد  بقدر ميا جياء إال-فعفه وظهور لعدم أهميته- زمانهم

النظام هل هو كاف في وجود ما به النظام أم يفتقر إلي علة موجدة  فإن كيان كافييا  فقيد اسيتغنيتم عين وفيب العليل، فياحكموا بيأن 

ام في ه ه الموجودا  ااتضي ه ه الموجودا  ب  علة زاالدة، وإن كان ذليك ال يكفيي بيل افتقير إليي علية في لك أيضيا  ال كون النظ

 11.«يكفي ل ختصا  بالمقادير بل يحتا  أيضا  إلي علة التركيب

معايير الك ف عن النظيام، و والنظام،االستدال  باإلتقان إن ه ه العبارا  رغم إيجازها، إال أنها ت تمل علي صورة ومادة        

دهريية، ال ة كما ييزعمالطبيعمن مجرد  وأنه ليس، أن ينت  صدفة واتفااا يستحيل ا الترتيب واالتقان، ومن كون ه وغاالية الوجود

مثييل العلميياء فييي ذلييك مثييا  ميين نظيير إلييي »واييد ذهييب ابيين تيمييية إلييي أن  ،حكيييمالدالليية ااطعيية علييي وجييود الخييالل  د وأنييه ييي

المصنوعا  التي عنده ببعض صنعها وبوجه الحكمة فيها، وال اليك أن مين حاليه مين العليم بالمصينوعا  هي ه الحيا ، فهيو أعليم 

وأما مثا  الدهرية في هي ا الي ين  بالصانب من جهة ما هو صانب، من ال ي ال يعرف من تلك المصنوعا  إال أنها مصنوعة فقط.

رأى فيهيا مين الصينعة إليي  أحس مصنوعا  فلم يعرف أنها مصنوعا ، بل ينسب ميا جحدوا الصانب سبحانه وتعالي، فمثا  من

 12.«االتفاي واألمر ال ي يحدث من ذاته

 علي الصورة التالية: له ه الحجةالطريقة الكلية  صوغويمكننا أن ن       

 يخلو اإلتقان والترتيب والنظام فإن ه ا التظهر فيها معالم نسان، اإل ماجسأحيوان، أو ال رأو صو الكواكب ن حركا لو فرفنا أ

 الوجود.نفسها هي السبب وراء  الطبيعة يناوانأو أن  ه ه الموجودا  ةأو ناتجا عن طبيع صدفة واتفااا يكون: إما أن
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نظمهيا الحكيم جيل ج ليه هيو مين  الفاعلوهو المقصود أي أن  ،خيراألحتما  فقط اال يبقييمكن إبطا  جميب ه ه االحتماال  لو 

 ها.ورتبها وأحكم صور

واعتبير هي ه  ،الجيواز عليي حيدوث الكيونوباإلمكيان    اإلمام الجوينيستدالاد ابن الد علي بعض المتكلمين رفض وفي سياي ر

ثيم  ثر من معرفة أسباب ال يء،ألن الحكمة ليست اليئا  أك مبطلة لحكمة الصانبأنها كاذبة واطلة من جهة أنها خطابية وب المقدمة

تبنيي عليي »هيي و ،دليل العناية امن أجله، سماهالواوف علي العناية باإلنسان وخلل جميب الموجودا   ة بديلة وهيطريق ااتر 

 أصلين: 

  أحدهما: أن جميب الموجودا  التي ها هنا موافقة لوجود اإلنسان.

فأميا  أن تكون ه ه الموافقة باالتفياي. نك مريد، إذ ليس يمكلواألصل الثاني: أن ه ه الموافقة هي فرورة من ابل فاعل ااصد ل 

كونها موافقة لوجود اإلنسان، فيحصل اليقين ب لك، بدليل موافقة الليل والنهار، وال مس والقمر، لوجود اإلنسان، وكي لك موافقية 

موافقية وعلي ه ا المنيوا  را  يسيتطرد فيي أدلية ووجيوه ال 13«…مكان ال ي هو فيه أيضا  وهو األرضاألزمنة األربعة له، وال

رده فيي إال أن القصيد مين ذكير ميا أو ،عليي التفراية التراثيية ال يعد من المتكلميين هللا ورغم أنه رحمه ،بين الموجودا  واإلنسان

 .ما ارره اإلمام األالعري والرازي من بعدهعتلك  طريقتهلم يزد رحمه هللا في  بيان أنه الباب

الف سفة والمتكلمون اإلس ميون المتقدمون فلم يوظفيوا دلييل النظيام فيي أما » :يدعي ااال  رغم كل ما سبل فقد وجد منو         

ي إثبيا  ذا  لهي مب أن الحكماء المتأخرين استدلوا به علتخدامه في باب التوحيد والعلم اإلإثبا  ذا  واجب الوجود مكتفين باس

 .14«الباري تبارك وتعالي

ي ير إلي توظيف المتكلمين المتقدمين لدليل النظام في باب التوحيد وصفا  هللا عيز جزالها ال ي  الدعوى صحيحة في ه ه        

فالمعتزلة كما هو معلوم وفعوا أصل العيد  المبنيي  ،وذلك عند معالجة بعض اإلالكاليا  به ا الباب بمنه  عقلي ،وجل وأفعاله

يفعيل ميا  ألنه عز وجيل ،أفعا  هللا معللة نفي كونفقد استقر اولهم علي  األالاعرةوأما  ،علي موافقة أفعا  هللا للحكمة والمصلحة

 .بمسألة إيجاب الص   واألصلإو التقبيإسين ووهي مساالل ترتبط بمسألة التح ،ي اء

كانت بعض جهود األالاعرة تحاو  أن تك ف عن عجز العقل عين اكت ياف الحكمية أو منياط الحسين فيي األفعيا  فقيط لقد         

ورغم ذلك فه ا ال يبرر تأوييل نصيو  الحكمية عنيد  ،اإلس مية خطرا علي العقيدة فيه عقلي ال ي يرونإلفساد أصل المعتزلة ال

واإلميام  "الحكمية فيي مخلوايا  هللا"اإلمام الغزالي في بعض كتبه مثا  ذلك  ك وإن حاو  بعضهم الخرو  عن ،بعض األالاعرة

 الحكمية التيي أثبتهيا نفيي   يختليف األمير عنيدف ،علي هللا يءفإن كان من سوء األدب أن نقو  بوجوب ال  ،الرازي كما مر معنا

ن هي ا الصيراو اليداخلي تنياو  المتكلميو في ظل ه ا .اإللهية وما جاء من نصو  فيها سبحانه لنفسه لمجرد تأکيد عموم الم يئة

ميا وايب مين خي ف بيين  رغيم ،تقيان والتصيميم الي ي يعتيري الكيون ييد  عليي مطليل عليم هللا وحكمتيهالدليل وحاولوا بيان أن اإل

تيد   صانب العالم عالم ألن أفعاله محكمية متقنية والم ياهدة»: ازي في مباحث الصفا ريقو  اإلمام ال ،الاعرة أنفسهم في ذلكاأل

 ،15«عليه وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يكون عالما وهو معلوم بالبديهة
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ثيم نياا  ث ثية  ،16«يعني أن اإلحكام واإلتقان في الفعل يد  علي أن فاعله عيالم بالضيرورة» ابن التلمساني ه ا بقولهواد الر   

 :تقان وداللته علي العلم وهيواإل معايير إلدراك اإلحكام

 للمصلحة والمنفعة.الفعل  ةموافق_ 

 .استحسان الفعل في العرف _

الثالث فلم يحدده . _ وأما
17

 

تقيان ييد  عليي صيفة اإلحكيام واإلالي ي ال ييرى أن  18في كتابه البرهيان ا واست هد بم هب اإلمام الجوينيوحاو  إفعافها جميع

فداللية إحكيام األفعيا  عليي وجيوب صيفة العليم   تعيالي هيو اختييار اإلميام أبيي الحسين  ،وه ا في الحقيقة بخ ف الم هب ،العلم

إن األفعا  المحكمة ال تتسل في الحكمية إال » حيث اا في كتاب اللمب في الرد علي أهل الزيغ والبدو،  األالعري رفي هللا عنه

 19 .«من عالم

المتيأخرين  والمتكلميين لكين ادعياء أن الحكمياء ،اعتُمد فيهيا عليي هي ه الدالليةلمجاال  التي فه ا الخ ف ي ير إلي بعض ا        

ميا ييد  عليي مير معنيا  وايد ،ي فظاهر فعفههم من استدلوا بدليل النظام علي إثبا  ذا  الباري تبارك وتعال المتقدمين دون فقط

 نيال يعيا» ونضيف هنا مثا  او  أبي منصيور الماترييدي رحميه هللا ،أيضا من ابل المتقدمين مثلة ت ير إلي اعتمادهبط نه من أ

وعلم كل  ،يته وكيفية خروجه علي ما خر ة مما يعجز الحكماء عن إدراك ماهاليء إال فيه حكمة عجيبة وداللة بديع -العالم-منه

فهيي ه الضييرورة وغيرهييا دالليية حكميية مبييدعها  ،علييي مييا عنييده ميين الحكميية والعلييم عيين إدراك كنييه ذلييك عقلييه أحييد ميينهم بقصييور

 .معا ينرأن ه ا المسلك في االستدال  هو أحد مسالك المتكلمين المتقدمين والمتأخ ره ا يظه .20«وخالقها

لبياري عيز وجيل بيه فيي الداللية العقليية عليي صيفا  لإن اعتماد المتكلمين علي ه ا الدليل في باب الصفا  إنميا ل سيتعانة        

د علييه ميب بيااي اعتميباالأميا توظيفيه فيي االسيتدال  عليي وجيوده سيبحانه وتعيالي فكيان  ،أخرى كداللته علي العلم والحكمةدون 

طريقة خامسة وهي عند التحقييل عااليدة إليي الطيري األربعية، وهيي  وهاهنا» وفي ذلك يقو  اإلمام الرازي ،األدلة ب كل تداخلي

 .21«االستدال  بما في العالم من اإلحكام واإلتقان علي علم الفاعل، وال ي يد  علي علم الفاعل فهو بالداللة علي ذاته أولي

 

 

 

 

                                 
 (499م   4484)ابن التلمساني،  16

 (490م   4484ينظر) ابن التلمساني،   17

في التمهيد عند الرد علي من اا : فما الدليل علي صحة ما ت هبون إليه من أنه عالم   بقوله: وه ا بخ ف ما ذهب إليه الباا ني  18

من  "يد  علي ذلك وجود األفعا  المحكما  منه ألن األفعا  المحكا  ال تقب منا علي ترتيب ونظام كالصياغة والنجارة والكتابة والنساجة إال

 14أولي بأن تد  علي أنه عالم." الباا ني، أبوبكر الطيب. التمهيد   عالم، وأفعا  هللا تعالي أدي وأحكم، فكانت

 (89م،  8711)األالعري  19

 (88بدون تاريخ"   )الماتريدي، دار الجامعا  المصرية، " 20

 ( 041  8م،  4481)الرازي،  21



 

 

 -هيوم وكانط-  لدلي  الدظام الفالسفة المحدثيالمطلب الثاني: نقد 

ه فيروألن كيل ميا يع ،عنيدهما ي بيه ا  لما حظيالب له ا الدليل الحديث في ه ا المطلب عن نقد هيوم وكانط لقد خصصت        

في القرنين السابب ع ر والثامن ع ر ظهر تيار واسب في الغرب يدعی تيار ال هيو  الطبيعيي. ف .الملحدون اليوم مستلهم منهما

في سبيل ذليك منياه  العليوم  الكينس ،هللا وساالر المعتقدا  الدينية وجودب التي تحاو  عقلنة القو  فيه كثير من الكتب سود واد 

لثيامن ع ير ان للكاتيب ال يهير سيامواليل کي رك فيي مطليب القيرن اوايد كي. صيحت عين نفسيها فيي الثيورة العلمييةالحديثية التيي أف

)مقا  حيو  وجيود هللا وصيفاته،  فيما بعد تحت عنوان ن ر  التي المحافرا  خ   من م( األثر الكبير في ه ا8940-8941)

لنوو من ال هيو  جعيل أاليهر ف سيفة الغيرب أمثيا  ه ا ال الكبير  يووال . ه ا(وحقانية الوحي المسيحي الطبيعيإلزاما  الدين 

 وهو دليل النظام. ،علي وجود هللا في أاوى أدلته -بمنه  نقدي-وفون هيوم وكانط يخ

 وم لدلي  الدظام أوع: نقد هي

واييد  ،التخطيييط والتييدبير أو برهييان النظييام، هييو برهييان الفيلسييوف هيييوم إن أهييم بييراهين إثبييا  وجييود هللا ميين وجهيية نظيير        

تضيمن نقيدا كيان ليه تيأثير كبيير عليي الفكير اليديني  الي ي اليدين الطبيعيي(في كتياب )حيوارا  حيو   خصص له مساحة لدراسته

في القرن الع رين، وال الك أن بحيوث هييوم فيي هي ا الكتياب  كتاب باهتمام وإابا  كبيريني ه ا الظحكما  ،المعاصر في الغرب

ه علي الكل محاورا  بين ث ث الخصيا  لهيا تاغيصوما يعاتب عليه هو  ،من  زمن ليبنتس إلي زمن كانط تعد من أهم البحوث

 تحديده.   فيصعب ن رأي هيوم يضيب بينهابحيث إآراء متضاربة 

 يلي:  هي كما في كتابه حوارا  حو  الدين الطبيعي إن الصيغة التي يعرفها هيوم لبرهان النظام         

عظيمية مقسيمة إليي عيدد المتنياه مين آال  أصيغر تتييإ تأمل كيل جيزء فييه، تجيده لييس إال آلية أنظر حو  العالم، تأمله برمته و»

يعيا موه ه ايال  المتنوعة ج وتفسره.واس والملكا  الب رية أن تتبعه إلي درجة تتخطي ما تستطيب الح ىخربدورها تقسيما  أ

. إن التوافيل العجييب بيين الوسياالل والغاييا  فيي تأملهياعجياب كيل مين منظمية فيميا بينهيا بداية تفيتن إ -بل وأدي أجزاالها أيضا  -

. وعلي ذلك فميا ، وإن كان يفواهار والفكر والحكمة وال كاء الب ريوالتدبي بداو به في الداة ثمرا  اإلجوانب الطبيعة جميعها ي

إلي االستدال  عليي أن العليل أيضيا تت يابه وأن صيانب الطبيعية  -طبقا لقواعد التمثيل -  هبحن نفن ،دامت المعلوال  تت ابه فيها

 .العمل ال ي أنجزهتتناسب مب ج   ، وإن كان مزودا بملكا  أوسب ما ذهن الب ري به إلي حد 

 . 22«ء الب ريينبه ه الحجة البعدية، وبه ه الحجة وحدها، نبرهن في عين الوات علي وجود إله وعلي م ابهته ل هن وذكا

تتناسيب ف ،أوسيب حكمتيه تذهين الب ير، وإن كاني يستنت  عن طريل اواعد التمثيل علي أن صانب الطبيعة ي به إليي حيد ميا        

فهيي  ،ايخير حكيم أحيدهما إليي يقييس حياال  ال يبه بيين طيرفين لنقيل منه وهو  ،والبناء ال ي اليده أنجزه مب ج   العمل ال ي

يكون علي فيربين،  ستدال حكم أمر م اهد علي آخر غاالب، وه ا النوو من اال وتعميمصيغة البيهة بقياس ال اهد علي الغاالب 

 ليس تاما وهو الغالب. آخرو، ابه تاماستدال  يكون ال به فيه بين الم اهدا  وغير الم اهدا  ال

إن من بين النقود التي يسواها هيوم علي االستدال  التمثيلي الم كور في برهان النظام هو الت كيك في توفره علي اليروط         

، ألن ه ا هو عليي الداية فيرب م يقين أنه كان له مهندس أو بناءذا رأينا منزال فإننا نستنت  في أعظفإ» اولهاالستدال  العلي في 

 .العلةالمعلو  ال ي رأينا بالتجربة أنه ينجم عن ذلك الضرب من 
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، أو أن ليةبيين المنيز  ت يابها بحييث يمكننيا بينفس اليقيين أن نسيتد  عليي علية مماثهب بالتأكييد إليي أن بيين العيالم وولكنك لن تي  

تخميين أو تكهين أو افتيراض خيا  بعلية  -هنيا  -يية ميا يسيعك زعميه . واالخت ف مين القيوة بحييث أن غاام کاملهنا تاالتمثيل ه

 . 23«م ابهة

الصيناعي وبيين  إن ه ا النقد هو أاوى ما واجه به هيوم برهان النظام حسب الصيغة التيي تتضيمن ع اية عليية بيين النظيام       

عامل ذكي خلفه. وسيبب هي ا لما صادفنا مصنوعا من المصنوعا  اإلنسانية المنظمة ينبعث في ال هن تصور  فمتي ،ذكي مسبب

م فهييو ا. أمييا برهييان النظييال ييبه بييين النظييام اليي ي ن يياهده اين واليينظم المتعييددة التييي سييبل أن اليياهدناها االسييتنتا  عنييد هيييوم هييو

مما  هااياس مب وجود الفاري بين النظام الم هود الموجود في الكون وبين النظم الصناعية المتعددة التي سبل أن الاهدنا يتضمن

 حصيلة لن اط اإلنسان. هو

أميا ايياس  .علي ال به بين النظم التي سبل أن الاهدناها في أحد طرفيي الع اية العليية كيان ال يبه تاميا افإن كان القياس مبني       

تيام لي لك فنتيجتيه  غيير صيناعية فهيو ايياس مبنيي عليي اليبهاله ا النظام الموجود في الكون علي ميا سيبل أن الياهدناه مين الينظم 

الميؤثرة وتحدييد أوصيافه  ،فحيص مقيدار ال يبهالنظيام  دليله ه الصيغة ل معرفة فعفلعلينا  وه ا االعتراض يحتم .ظنيةنتيجة 

  .المؤثرة رفي الحكم وغي

ومعيايير  والي ي ي حي  أن مفهيوم ال يبه .فييه ياروالفي تحدييد ومعييار معييارهمفهوم ال به عنيده وعين  نساالل هيوم عن هنا       

 يلجيأ فقيط إليي اصيحيحوليو كيان ايياس نتيجة ال يريد ابو  وه ا يجعل كل من  ،محددة هي وال ،هعندغير وافحة  هفواراتحديد 

في جيزء  ن النظام الم اهد إنما هو م ح بادعااله أ فكان علي الدليل ه الثانيعترافوأما ا. فعيفادعاء أن ال به بين الطرفين 

لكين إذا سيلمنا بأنيه ينبغيي لنيا أن » حييث يقيو  ،ء إليي الكيلالجيز ه افيز مينتينتيج االنتقيا  فيي فإن وبالتالي ،من الكون دون الكل

وهي ا ميا ال يمكين األخي  بيه  -ب ا يختص بأصل الجميمجزء من أجزاء الطبيعة بعمليا  جزء آخر لنقيم حكمنا في نضاهی عمليا 

 أيذ  فيي هي ا الكوكيب   -اليأن العقيل والتيدبير فيي الحيوانيا  -دأ البالغ في داته وصعوبته وفيقهفلم إذن نختار مثل ذلك المب ،اط

 ولكين ينبغيي أن يجعلنا نتمثله علي كيل الظيروف حتي يلزم ل لك  ل ي ندعوه فكراا -يل في المخميزة خاصة له ا االخت   الضئ

هب مين ثيم أنيك ارتيد  »ثم عاد ف كر ما من الأنه إفعاف ه ا النقد بقوله:   .24«للفلسفة السليمة أن تدفب في عناية ه ه األغلوطة

وسعك أن تفتإ مجلدا واحدا منها وت يك فيي أن  مكتبتك وهي حافلة بمجلدا  طبعة م تملة علي أرفب عقل وأبدو جما ، فهل في

فإذا كيان ثمية فياري بيين هي ه الحالية المفترفية والحالية الحقيقيية …  بين ال هن وال كاء لة بينها وعلته األصلية تحمل أاوى مماث

أايوى مين تليك التيي تزودنيا بهيا  ،التيدبيرزودنيا بأمثلية عدييدة عليي ن ت يريإ حييوان ي. إفيإن النفيب كليه يعيود عليي األخييرة للعالم

 .25«المطالعة

أنذ هي ا العيالم بييان طرييل و معييار الك يف عين النظيام وهو اعتيراض يوجيه إليي في نقده العالم تفردعلي  ك لكاعتمد اد و       

خيرى مين العيالم أاليكا  أ جربةت تم لنا إثبا  ه ه القضيذة  وهل من أين لنا: االستفسار ايتيمن خ    في التصميم واإلتقان غاية

حين تكون الموفوعا  كما هي في الحالية الراهنية فرييدة  كيف يمكن أن نطبل ه ه الحجة» ميقو  هيو قارن بينها لتفي السابل 
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رغم تفرد العالم فإن العلماء لم يجيدوا ذليك مانعيا لكن   .26«ويتطلب ه ا االستدال  أن تكون لنا تجربة عن أصل العوالم… فردية

 ،جييدا توصييلوا إلييي نتيياال  علمييية بيياهرة اييوانين الكييون حتييي يتتبعييون العلمييية ون البحييوث العلمييية، وراحييوا فييي أبحيياثهميحييو  د

بين النظام والتصميم والفوفي  فض الخبرة الب رية وبداهة تمييزهارو ،فض اإلارار بالنظام اإللهيرفاعترافه ه ا ينطلل من 

 والع واالية.

نظامهيا فيي  تحتيوي الميادةوبيأن  ،القيو  ب اتيتيه هيووبرهيان النظيام  فكيرة يعيارض بهيا نتيجيةعن كان عبارة ه لد وآخر نق        

 النمياءوتفسيير النظيام بيليية التواليد و ،وت بيهه بد  ذلك بعالم الحيوانا  والنباتا  ،دفب ت بيه العالم بالمصنوعا  الب ريةل ،ذاتها

هي ا  رهيو اعتبياف عنيده تيرجيإالوأميا وجيه . رة أن علة العيالم الميادي عالمية حكيميةعلي فك هحيجتر او حال ي  ضرفباعتباره ال

م يبها  المتناهيية لعليل النظام فيي سلسيلةمتابعة ال جدوى منها لمصدر يحو  دون  أنه كما، من القو  بغيره أبسط اتفسير الفرض

نسيتطيب أن نعيرف معرفية ابليية أن الميادة يمكين أن ت يتمل فيي األصيل فيي ذاتهيا عليي نبيب  فإننيا» ذلك ب هن اإلنسان حيث يقو 

وال نيدري  27.«مجهوليةأدي بفعيل علية باطنيية ترتييب لها  العناصر يقب في تصور أن النظام أو مصدره علي نحو ما يفعل ال هن

فيي ذليك وافتيرض فييه  أو أنيه فكيرا . نفسيه النظيام فيي الي هن عليةالبحيث عين  عيدم فيي اسببيكون هل يظن هيوم أن ت بيهه ه ا س

غيير أن هي ا االفتيراض   ميا الفااليدة مين هي ا التقيدم ال نهيااليوتواف عند العيالم الميادي نفسيه  لماذا ال نثم اا   التسلسل المزعوم

فهيل  ،فياري نيات  الي هن الب يريينااض ما سيبل أن ذكيره مين أن نظيام الكيون الميادي ييحتا  إلي دليل غير ال ي استد  به ألنه 

 فسها يمكن إثبا  تنظيم للمادة من تلقاء ن

لطبيعيية ال ييبه بييين عييالم ا تسييتند إلييي التييي السييتدال  التمثيليييا صيييغة التييي عرفييها هيييوم لبرهييان النظييام هييي صييورةالإن        

اليدليل عنيد مين يقيو  بيه  أم أن دلييل النظيام  صيورة هي افهل هي ه هيي  ،النظام أو الغاالية هو وجه ال بهوالمصنوعا  الب رية و

 من جنس االستدالال  التمثيلية  ليس

ألن البرهان الغاالي عادة ما يفترض وجود غايا   ،فالصيغة الك مية مث  تستند علي العلوم التجريبية في إحدى مقدماتها       

في فاعله، في حين أن  الوعي واإلرادةللطبيعة أو الموجودا  الطبيعية، ثم ينظر إلي أن وجود غاية للفعل تستلزم وجود 

؛ وهو هللا حكمةوال اإلرادة والعلميتصف ب   فاعل في ه ه الطبيعة يفواهاإثبا يقودنا ذلك إلي، لطبيعية فاادة لهماالعوامل ال

 سبحانه وتعالي. 

إدراك العقل وفهمه لوجود ع اة منطقية وافحة تربط بين النظام ال ي يسود العالم » قدما  ه ه الصيغة هيمإذا فإحدى  

وهدفيته من جهة، والوعي من جهة أخرى؛ فالعقل يوحي إلي صاحبه أن الجهاز ال ي تتحلي به كل من ه ه الظواهر يحكي عن 

ب فيما بينها كما وكيفا، وفرفت عليها حالة من ألوان من الحسابا  والمعادال ، جعلت األجزاء المختلفة فيها تتناغم وتتناس

أي الت زم العقلي القاالم بين اإلتقان والتصميم في من يحكي . 28«الهدف المن ود -في نهاية المطاف-التعاون واالنسجام، ليتحقل 

 .لتمثيليةفي غير الصيغة ا جوهر ه ا الدليل وموجده، وه ا هال ي يتصف به فاعلبين الحكمة والعلم ، وتكوينه ذلك
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 نقد كانط لدلي  الدظامثانيا: 

باعتبياره ااالميا  عليي دراسية الكيون والظيواهر الطبيعيية نية ببييااي األدلية رقانظيام عنيد كيانط بمكانية متمييزة ميحظيي دلييل ال        

األاييدم واألوفييإ يسييتحل هيي ا الييدليل أن ييي كر داالمييا بيياحترام، فهييو » يقييو  كييانط. ظهييار عجاالبهييا وجمالهييا واكت يياف اوانينهيياوإ

 ،ط دراسة الطبيعة في الوات ال ي فييه يسيتمد منهيا وجيوده، ويتيزود داالميا بقيوى جدييدةواألنسب للعقل الب ري العامي، وهو ين ذ 

وهو يقود إلي غايا  ومقاصد حيث ال تكون م حظتنا اد اكت فتها بنفسها، ويوسيب معرفية الطبيعية بفضيل الخييط الموجيه لوحيدة 

 .  29«تقوي إيماننا بصانب أسمي إلي حد جعله ااتناعا ال نزاو فيه …  الطبيعةخاصة، مبدأها خار

اابليتييه لتطييوير لعقييل الب ييري العييامي، وتناسييبه ومسييتوى إدراك اتتضييمن كييانط بهيي ا الييدليل ميين  الكبيييرة الييادةإن هيي ه اإل        

عنيده فيي  دلييل ال هيو  الطبيعيية رصيوأميا  ،وتأميل جمالهيا وعظييم تكوينهيا وانسيجام اوانينهيا دراسة الطبيعةب مقدماته ومادته

 :اوله

ال يوصيف مين  ذا تنيوو (كيل) يرة وفقا لمقصد معيين،بحكمة كب منف ع الم بارزة علي تنظيم  في العالم يوجد في كل مكان -(8» 

 .ود لما صداهدحيث مفهومه، ومن حيث الكم ال مح

ة عالم، وال ينتمي إليها إال ب كل عرفي، أعني إن طبيعة األالياء المتنوعيعن أالياء ال إال أن ه ا التنظيم الغاالي غريب كليا -(4 

تعينية ليو ليم تكين تليك الوسياالل ايد يية مالمقاصيد نها تلقاالييا ميب  تتفيل معية أنتجمدة هي ا القيدر مين الوسياالل البمساعمكنها يلم يكن 

 سة.بمبدأ يعقل وينظم وفقا ألفكار مؤسله ه الغاية اصد وخصصت ر  عن اختي

صيب وحسيب، لغية القدرة وع واالية، عن طرييل اعة كلسامية وحكيمة يجب ال أن تحدث العالم بوصفها طبي وجد إذن علةي -(9 

 بل يجب أن تكون بوصفها عق  علة للعالم بحرية. 

منظيورا إليهيا بوصيفها اطعييا مين بنياء فنييي،  العييالملية بيين أجيزاء يية هيي ه العلية مين وحيدة الصييلة المتبادعليي واحد يسيتد و -(0 

 .30«التمثيل مبادئوفقا لكل  وتستنت  بيقين، في الفلك ال ي تبلغه م حظتنا، وعلي وجه االحتما ، في ما يتعداه

الب رية وما في ذلك مين  أيضا لما في ه ا االستدال  من تمثيل لبعض منتجا  الطبيعة مب ما تنتجه الصنعةكانط قد أالار ل        

تمثييل المنتجيا  الغااليية التيي مين هي ا النيوو وسييلة أوثيل مين اتبياو ومب ذلك فهيو ييرى انعيدام  ،اتناإرغامها علي االنضواء لغاي

لييي ليية التييي يعرفهيا إإذا هييو أراد تيرك اي لنقيدأسيبابها وطريقيية صينعها، ألن العقييل سييتعرض ل ا  الوحييدة التييي نعيرفوالمنتجي

دعياء الي ي ييود هي ا إنه ال يمكننا مب ذليك أن نحبيد لهي ا السيبب اال» ومجمل نقده ورد في اوله غير اابلة لإلثبا . جهولةم أخرى

 أزعيم إذن، أن اليدليل ال هيوتي الطبيعيي ال… دعيم خيارجي بتأييد ال يحتا  ألي مراعاة، وال أليين واجب والدليل أن دعيه بيق

وإنميا يعتيرض عليي نتيجتيه  ،مقدماتيه وليهقبو ال يعترض علي الدليل جملية لفه 31«.لكاالن أسمي الوجود يمكنه اط لوحده أن يثبت

 ه ا االستدال ، حسب» ــــــف دعاء ال ي يدعيهوعلي اال
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وث الصيورة وحسيب، ال عليي حيدوث الميادة، وانسيجامها عليي حيد من استعدادا  الطبيعية ربيكال ب أن تدلل غاالية ه ا العددجي 

باسيتعدادا   محيدودا سييظل داالميا للعيالم يمكن إذن للدليل أن يثبت علي األكثر مهندسا… ر في العالمحدوث الجوهأعني ال علي 

 . 32«لفكرتهللعالم يخضب كل اليء  القاالمادة التي ي تغل بها، ال خ

ومبيدو  ه مهنيدس الصيورثباتيبإ  حظة نظام الطبيعة، إذ اعترفعلي ممبني ال من نفي الدليل لم يتمكن هك ا يظهر أن كانط       

دوث المادة أو خلل الجوهر. وبي لك با  حعن إث جزهع ادعاء فاعترافه ااالم علي ،مادة العالما  خلل ثبدون إمكانية إ تصميمها

» يقيو  كيانط  ،فبطرييل آخير أما داللة اإلحداث علي المحيدث ،الحوادث كصور غاالية للمادةنب اص في الداللة علي يمكن إعماله

جيديرة بموفيوعه، األمثل ال ي لم يكن سوى نتا  للعقل المحض، يفسرونه بالتجربة، بطريقة واهية جدا في الحقيقة وغيير  وه ا

 .33«رض بمسلك آخر غير مسلك التجربةاإلارار بأنهم توصلوا إلي ه ه المعرفة أو إلي ه ا الف مب ذلك من دون أن يريدوا

رغيم أنيه أبيدى و ،السيتعانة باليدليل الكيونيا ، في  بيد لهيا مينمطلل القيدرة ثبا  وجودإل كافية تليس إذا فصيغة دليل النظام       

وفيل  ألن هي ا القيدر يثبيت العالم مادة حدوثل اعترض علي إمكان إثباتها نه، إال أالخالل وادرته من خ لهاإعجابه بعظمة حكمة 

 وال يطيا  مين يضييف ،ر التجربية هيي مصيدر المعرفية الوحييدوبالتالي يكون ه ا النقد موجها إلي من يعتبي ،الدليل الكسمولوجي

وميا يلفيت االنتبياه هنيا هيو أن طريقية توظييف المتكلميين  ،يستد  بمنه  تكاملي علي حدوث الصورة والمادة إليه مصدر العقل ثم

 ط ي.معنا ال يطالها نقد كانط علي اإل له ا الدليل ووجه داللته كما مر

 

 الحديثة لدلي  الدظام الثالث: الصيغةالمطلب 

مما أدى إلي ظهور تحديا  جديدة لبرهان  ،هيوم وكانط اادها رموز اإللحاد الجديد بانتقادا  لقد استعانت الحملة التي        

ضرورة، الو ،يواجه ث ثة خيارا  لتفسير الظواهر المنظمة في الكون، وهي: الصدفة رهانبلالنظم، فقد كان ال كل التقليدي ل

، لكن ظهور خيار آخر أحدث خيار األو  والثانيال عدم معقوليةنظم من خ   بيان كان يتم إثبا  وجود المظم، وووجود المن

وت بيه الكون بعالم  ،بالقو  ب اتية النظام الدليلم كلة بالنسبة للتقرير السابل، وهو ال ي ورد في نقد هيوم عند معارفته نتيجة 

وعلي  ،مدبر الحكيمال علي فكرةحاو  ترجيحه  ال ي فرضظام بيلية التوالد والنماء باعتباره الوتفسير الن ،الحيوانا  والنباتا 

 أساس ه ا النقد دعم الملحدون رؤيتهم في تفسير النظام بنظرية التطور.

 ككتاب )صانب الساعا  األعمي(  آثاره العديدة فياإللحادية دوکينز آراءه البيولوجي واد فصل            

(The Blinal Watchmaker ،وحاو  أن يبين كيف أن نظرية التطور تدعم بقوة عدم االعتقاد بأي موجود أعلي ) في خاصة

 .( عالم ال هو  في القرن الثامن ع رWiliam Paleyه علي بلي )ودرد

وفيل  بل جملة من الف سفة والعلماءمد من اِ اعتُ  فقد ،ظامالن برهانب كل كبير في تجدد  ه أسهمه ا النقد وغيره مما سبل ذكر      

والكبيرى وهيي  ،متعددة إلثبا  واجب الوجود ومنها الصيغة التي تعتمد علي مقدمتين: الصغرى وهي أن هي ا العيالم مينظم صيغ

 ،مقدماتهب كل متوازن معها من حيث  مومب تطور العلوم الطبيعية والكونية تطور برهان النظا ،كل منظم يحتا  إلي منظم أن
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م المعارفية 8789سينة  لتي حصلت حو  تدريس نظريية الخليل فيي الميدارس األمريكييةواد زامن ه ا التطور تلك النزاعا  ا 

داروي  فدي صاحب كتاب  " (Phillip.Johnsonم علي يد فيليب جونسون  )8778واد نض  ه ا التوجه سنة  ،لنظرية التطور

( عييالم Michael Behe، ومايكييل بيهييي )ا فيلسييوف اإللهيييسييكي عييالم الريافيييا  و" ثييم بعييده علييي يييد ويليييام ديمبالمحكمددة

صددددود دارويدد  " فييي كتابيهمييا والتعقيييد المخصييص التعقيييد غييير القابييل ل ختييزا  :بتأسيسييهما لمفهييومين همييا وذلييك ،األحييياء

 ".  التصمي  دلي " و"األسود

 ،عتمياد علييه فيي الك يف عين النظيام والتصيميمأحد المفاهيم العلميية الي ي تيم االهو  غيا القا   لالختزالالتعقيد  إن مفهوم       

 وهو ي ير إلي الع اة الموجودة بين أجزاء ال يء بحيث ليو ،عة من النظم والمجودا  في الكونوفي بيان استحالة تطور مجمو

دا هو نظيام واحيد مكيون مين أجيزاء متعيددة مترابطية جيي» بقولنان تعريفه ح ف أحد ه ه األجزاء فقدا ال يء وظيفته تماما، ويمك

 .34«وتساهم في الوظيفة األساسية، وإزالة أي جزء منه يعني تواف النظام عن العمل ،ومتفاعلة فيما بينها

   :بخاصيتين تندر  تحته تتميز التي الياءاأله ه  نإوبناء علي ه ا المفهوم ف       

 ة.علي أساس الصدف ال يمكن أن يكون تكوينهاو وفل نظام معقد األولي: أنها مصممة

سييتكون نظريية التطييور وآلييية  ولهي ا ،وظيفتهيياالثانيية: أنهييا غيير اابليية ل ختيزا ، ألن اسييتغناءها عيين أحيد أجزاالهييا يعنيي إلغيياء و

إذا  مبيدعها.و هالقاخنسبتها ل إنما يكون من خ   مةالوحيد له ه األنظ تفسيرالوعي عاجزة عن تفسير كيفية إيجادها. االنتقاء الطبي

 .  مم ينظمهافه ا المفهوم العلمي ينااض نظرية التطور لتصير ه ه النظم في حاجة إلي مص

إنيه لمين المهيم للغايية أن نمييز فيي حياتنيا العمليية ة أي فيي فيوء نميط التصيميم. العديد مين األحيداث اليوميي»ر فسأن ن يمكنكما 

نمطي الصدفة والتصميم، ونطالب بإجابا  عين أسيئلة مين جينس: هيل واعيت هي ه الميرأة أم أنهيا دفعيت  وهيل ميا   اليومية بين

عليم الطيب  ميث :هناك علوم بأكملها مكرسة لرسيم تميييز بيين نمطيي الصيدفة والتصيميم، خي  و…  أحدهم صدفة أم أنه انتحار  

"دلييل التصيميم"، حيدد  مبسيكييد فيي كتيابو  ، 35«الفحص، وعليم الت يفيرا  التأمين والجناالي، واانون الملكية الفكرية، ومطالب

، وهو مفهوم علمي حديث يد  علي األثر الناجم عن  تصرف معيار التعقيد المخصصعلي وجه الداة ه ا المعيار، وأطلل عليه 

التصيميم وذليك بم حظية ث ثية أاليياء العق ء أو تلك الع مة المميزة في أفعيالهم. فمعييار التعقييد المخصيص يمكنيه الك يف عين 

 : االحتمالية، والتعقيد، والتخصيص.هي أساسية

 ىخيرا، بعبيارة أصيمخص معقيدا يكيون ال ييء المحتميلحتيا  أيضيا أن ي، بيل فه ا المفهوم ال يقف علي م حظة االحتما         

ه مسيتقل عنيحيدث آخير  يتوافيل ميبويجب أن نبيين أن هي ا الحيدث  ،واجب الواوو ه ليسلكندث واب بحاجة إلي م حظة حنحن 

ملة، ولكن ليست مخصصة، أما رسالة مكتوبة بيالحبر تإن لطخة حبر ع واالية مح» :مثا  ،ع اة تظهر مدى تعقيده وتخصيصهب

«والداللييةالقيود اإلم الية والنحويية  ناتجا عن تتضمن تعقيدا معينا علي الوري فهي محتملة ومخصصة
36

ا ،  فيالحرف لييس معقيد 

أما الجملة المكونية مين أحيرف متنياثرة ع يواالي ا، فهيي معقيدة لكين ايد تكيون بي   ،يرسم صدفةالوراة فحبر علي الويمكن أن يقب 

 معني واد تخصص بمعني محدد.
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فر اليروط وجيود تتيوالعواميل الكونيية األوليية كيي ومن جهة أخرى فإن درجية التعقييد والتيوازن التيي يجيب أن تتسيم بهيا          

الي ي يسيمإ   الضبط الدبيقوه ا االتزان الدايل في العوامل الكونية األولية هو ال ي سيعرف فيما بعد  ،الحياة اد أده ت العلماء

الثوابت والكميا  يجب أن تنوو فيمن ميدى محيدود » يغ ه ا المفهوم العلمي بقولهبوجود الحياة في الكون. ويعرف وليم لين كر

 .37«قيم الريافية حتي تسمإ بوجود الحياة في الكون. وه ا هو المقصود بالضبط اليدايل للكيون السيامإ بوجيود الحيياةجدا من ال

ثوابيت الطبيعية، أميا الثياني فييعلم مين الحسيابا  الن مين الضيبط اليدايل، ي يمل األو  وجيود نيوعي يتبيين  من خ   ه ا التعريف

 الكمية الفيزياالية المحددة.

سييتجد فيهييا بعييض وعنييدها  ن الطبيعيية بصييورة معييادال  ريافييية،عنييدما نعبيير عيين اييواني»تتضييإ  األولدالليية المفهييوم ف         

الرموز المحددة التي تعبر عن كمييا  ريافيية ثابتية ال تتغيير، مثيل ايوة الجاذبيية، والقيوة الكهرومغناطيسيية والقيوة دون ال ريية 

المحددة: وهي كميا  معينة محددة سلفا تمثل ال روط األساسية التيي تقيوم عليهيا ايوانين : الكميا  الفيزياالية الثانيو… الضعيفة

  عليي ذليك هيو كميية االمثي الطبيعية، وتعميل وفقيا لهيا. وألن هي ه الكمييا  محيددة سيلفا، فهيي ال تتحيدد بواسيطة ايوانين الطبيعية.

لمراحل الباكرة للكون. واد جرى التعبير عن ه ه الفوفيي الفوفي التي خلفتها الديناميكا الحرارية )أو القصور الحراري( في ا

 .38«يتطور بها الكون بعد ذلكالطريقة التي س وبعد ذلك بدأ  اوانين الطبيعة تحددباالنفجار العظيم بوصفه الرطا أوال، 

في بعديه الفيزياالي  ل ي وجد عليه الكونمدى النظام والتصميم االعلمية والمعايير التي توحي بإن ه ه المفاهيم  

 :ل لك عن االحتماال  المفسرةهو ما يفرض كثيرا من األسئلة الفلسفية بحثا  والبيولوجي

  وهل مب ه ه الصدفة أمللضرورة  والطبيعة القابل ل ختزا  الموجود في الكون رالتعقيد غيوالنظام وفهل يعود الضبط الدايل 

 محكم وجود تصميم ذكيلتفسير واحد هو  مكان إال   أم لم يبلنظرية التطور التفسير باالعتماد علي الحتما  المفاهيم بقي مكان

 بدعه لصممه وم محتا 

أي  بنظريية التطيور عليي دلييل النظيام هييوم الي ي تيم انضياجه فيي االعتيراضحتما  ال لم تترك الدايقة ه ه المفاهيم إن

الحي  أن التركييز عليي فكيرة » هلياو فيي وليم لين كريغ تحيدي فكيرة التطيور مواجهةعند ب كل جلي  وه ا يظهر ،ادرة تفسيرية

فيية، وهيي اضيية التطيور بالكثير من العاط كثيرون الضبط الدايل في الكون تؤلف حجة من الأنها أن تتحدى القضية التي يتبناها

«ود تصميم ال روط الكونية األولييةفمعني ذلك أن تطور الحياة ال كية في أي مكان في الكون إنما يعتمد علي وج …الطبيعي
39

. 

وهيي  ،ةتأسيس عليي ال يروط الكونيية األولييولوجي، وأصل اليوعي، وميا إليي ذليك يأي أن فكرة أصل الحياة، وأصل التعقيد البي

 . ك ال روطلتل المصمم والوافببعيدا عن وجود  ةغير ممكن

المقدمية األوليي القااللية إن » :ايا  ييثح هي ا االحتميا  ني علي نظرية الضبط الدايل لم ييدر عندما صاغ دليله المب فهو

الضبط الدايل يعيزى إميا إليي الضيرورة الفيزيااليية أو الصيدفة وإميا إليي التصيميم الي كي ال يمكين االعتيراض عليهيا، ألنهيا بكيل 

«بساطة تقدم ااالمة بالبداالل الث ثة المتاحة لتفسير الضبط الدايل. وإن كان لدى أحد بديل رابب، فليضفه إلي القاالمة.
40
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فييي ال ييل  معيييار التصييميمعلييي ض اعتييرحيياو  االفي مسييبقة للميي هب المييادي الطبيعيييطلييل أحييدهم ميين رؤييية اييد ينو

ذكيية،  كاالنيا البيولوجي مدعيا أن األالياء الوحيدة التي يستطيب أن يك ف علي أنهيا مصيممة هيي األعميا  المصينوعة مين ابيل 

اسيتخدام معييار التعقييد المخصيص السيتنباط التصيميم بي لك بدورها نتا  للعمليا  التطورية العمياء كالب ر، فيكون  والتي تعتبر

نهيا تتضيمن ن هي ه الحجية غيير صيحيحة، ألإ» يقيو  دمبسيكي وفي الك ف علي فعف ه ا االعتراض فيما عداها غير صحيإ.

تطور ال كاء ثم توظيف ه ا التفسير لتحصيين المي هب الطبيعيي مين النقيد دورا ممتنعا إذ أن االست هاد بالم هب الطبيعي لتفسير 

كاء يجيب أن ينطليل فيأي تفسيير لظياهرة الي  ،أدلة ي وليس نظرية علمية ااالمة عليمغالطة. إن الم هب الطبيعي مواف ميتافيزيق

 . 41«من رؤية حيادية

مييوو ميين االحتميياال  التييي كانييت تييرو  فييي دحضييت مجديثيية التييي دعمييت دليييل النظييام حالعلمييية ال إن هيي ه المفيياهيم

كتياب "وهيم اإلليه"  دوكينيز صياحبريت يارد البيوليوجي  مثا أالت وي  والم اغبة  يحاو  البعض زا  ال ذلك ورغم ،المافي

عليي أن فكيرة المصيمم الكيوني ذاتيه فكيرة ليم تجيد مين يفسيرها.  ال ي يقيوماالعتراض طر  عند  ال ي استفاد كثيرا من نقد هيوم

 :أوجزه كما يلي ، وادعتراض هو الحجة المحورية في كتابهوه ا اال

. واحييدة ميين أعظييم التحييديا  التييي واجهييت العقييل الب ييري هييي تفسييير التصييميم المعقييد للكييون واليي ي يبييدو أنييه غييير محتمييل 8»

 الحدوث. 

 سب ما يبدو في الظاهر كأنه تصميم إلي وجود تصميم فعلي.. الميل الطبيعي ألن نن4 

 م المصمم هو: من صم . ه ا الميل خاطئ بالضرورة؛ ألن فرفية وجود مصمم تثير سؤاال أكبر9 

 . التفسير األاوى واألكثر إاناعا لما يبدو تصميما في الكون هو التطور باالنتخاب الطبيعي كما الرحه داروين .0 

 للفيزياء.نا تفسير مواز . ال يوجد لدي1

يتسيم بقيوة الداروينيية فيي عليم األحيياء بنياء عليي  -تفسيير –يجب أال نيأس من إمكانية وجود تفسيير أفضيل فيي عيالم الفيزيياء  .1

 42«ذلك، فإن المرء يكاد أن يجزم بعدم وجود هللا.

وأن  ،ليه كيالقو  بيأن نظيام الكيون فيرورةاستدالله علي مجموعة من المقدما  المستخلصة من نقود الف سيفة اب لقد بني دوكينز

فيي عيالم األحيياء هيو التطيور باالنتخياب التفسير األايوى للتصيميم وأن  ،ال علي الحقيقةه ا التصميم هو ما يبدو فقط في الظاهر 

   الطبيعي.

 هقدماتيملعدم وجود أي اواعد منطقيية تسيمإ بمثيل هي ا االسيتدال  ألن ت الضعف والتهاف من جتهح ما ي وب هنا أالير إلي       

هي ه المقيدما  التيي انطليل منهيا هيو كونهيا ميادة علي   ح لكن ما ي كل واحدة منها علي حدة. غير متسقة، ه ا مب فرض صحة

مينظم غيير  أنيه"أو  "أن أغلب الكون غير صالإ للحيياة"بالقو   فالت كيك في وجود النظام نفسه وفي تلمسه سواء ،أيضا متهافتة

كون آخر يمكن وجود يه لعدم د انطباو ال دليل عليه لتفرد العالم وعدم إمكانية الحكم علرنظام مجالأن "أو  ،"لوجود الفوفي فيه

المفياهيم العلميية التيي تك يف عين ليم يعيد لهيا أي اعتبيار لقيوة  حتي يمكننا القو  بأن كوننا منظم وغيرها من األاوا  "مقارنته به

وعيين مييدى التصييميم المعقييد سييواء المخصييص أو غييير القابييل  فييي بعييده الفيزييياالي والطبيعييي الضييبط اليي ي يعتييري هيي ا الكييون
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بيل ي يترط  هال يسيتلزم وجيود مماثلي ال ييء ي القو  بأن الكون منتظم وجود آخر يقارن بيه، ألن وصيفال ي ترط فو ،ل ختزا 

   .ومعاييره بب وصفهفيه الك ف عن س

ه ا مب العليم أن القيوانين الطبيعية  ،ف  مكان له في ساحة العلم الحديث ،النظم الكونية وأما تلميحه إلي انتفاء االحتمالية عن       

وأميا رفضيه القيو  بالنظيام ألنيه  ع رفسدا لمدا ا يعمد  الكدو   هدذر الطايقدة  الدذات تصف حالة الكون، وتصف طريقة عمليه، و

أي تفسييير  صييحةكييي نييدرك  ألننييا ،فييي فلسييفة العلييم فكييرة أولييية هييو: ميين صييمم المصييمم  فهييو ينييااضويييؤدي إلييي سييؤاال أكبيير 

ليو »يقيو  كرييغ  ،بالمنه  ال ي يعتقد عصيمته لكيي ال ينيااض نفسيه وهو جواب ي كره ،له اتفسير وأفضليته عن غيره، ال نحتا 

 لفيي مين القمير، فليدى هيؤالء ميا يسيوغمين ايال  فيي الجانيب الخ ضاء عثروا علي بقاييا آليةمن رجا  الفافترفنا أن مجموعة 

عاالة ذكية أنتجت ه ه ايلة، حتي لو لم تكن لديهم فكرة عن هوية ه ه الكاالنا ، وال عين الكيفيية التيي  كاالنا االستنتا  أن هناك 

تاحية للظيواهر. ال ي تيدرك أنيه أفضيل التفسييرا  الم رفسيفإنك ال تحتا  ألن تفسر الت ل لك .وصلوا بها إلي ه ه البقعة من القمر

تفكير إلي عدد غير محدود من التفسيرا  في كل مرة تحاو  فيها تفسيير التفسيير، ؤدي بنا ه ه الطريقة في الفي حقيقة األمر، ست

 .43«وهو ما يجعلنا في النهاية غير اادرين علي تفسير أي اليء، مما يهدم العلم من أساسه

 

 الدتائج:

  ،التييي يسييتحيل معهييا  ومعييايير الك ييف عنييهإن نصييو  المتكلمييين ت ييتمل صييورة ومييادة االسييتدال  باإلتقييان والنظييام

 الدهرية.الطبيعية ذاتها كما هو حا  تفسير المادية واالحتفاظ باحتما  الصدفة، وال القو  بمجرد 

  تجدد دليل النظام وإعادة صيياغته عليي طريقية السيبر والتقسييم يعيرض احتمياال  تفسييرية للترتييب العجييب فيي نظيام

والقيو  األو   ،"واايب بيالجزاف والعبيث"، أو "مبنيي عليي الحكميةنيه إ"كيالقو   ،الكون وااليت ف أجزااليه فيي المافيي

هي ه الصييياغة تتييإ اليييوم . يعيية أو أن وراءه ميدبر حكيييميحييل علييي احتميالين أيضييا: فإميا أن ذلييك راجيب إلييي نفيس الطب

 .للتمحيص والنقد إفافة أي احتما  يستجد

 نة بيه فيي الداللية العقليية عليي صيفا  للبياري عيز وجيل اعتماد المتكلمين علي ه ا الدليل في باب الصفا  إنما ل سيتعا

أما توظيفه في االستدال  علي وجوده سبحانه وتعالي فكان باالعتمياد علييه ميب  ،دون أخرى كداللته علي العلم والحكمة

 عتيراضاالكانط ال ي يكمين فيي  بااي األدلة ب كل تداخلي. وطريقة توظيف المتكلمين له في البابين تجعله يسلم من نقد

 ، مب ابوله في الداللة علي صانب الحوادث كصور غاالية للمادة.إثبا  حدوث المادة بدعوى عجزه عن عليه

  إن االنتقادا  التي توجه إلي دليل النظام والتصميم من ابل دعاة اإللحاد الجديد ال تتجاوز ما سااه الفيلسوف ديفيد هيوم

وهو أايوى ت كيك في توفره علي الروط االستدال  العلي الك ،هان النظامفي مواجهة االستدال  التمثيلي الم كور في بر

والقو  بأن االنتقا  في نتيجته افز مين  ،في جزء من الكون دون الكلفقط م ح   كادعااله أن النظام الم اهد أو ،نقد له

أو القو  ب اتيية النظيام وتفسييره بيليية  ،أنه ال سبيل إلي بيان أنه غاية في النظاموأو كالقو  بتفرد العالم  الكلالجزء إلي 

 ليها. دليل النظام والتصميم يستند إاهيم العلمية الحديثة التي صار را للمفوهي اعترافا  متجاوزة نظ ،النماءالتوالد و
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 ف بإثباتيه مهنيدس الصيور ه ا الدليل المبنيي عليي م حظية نظيام الطبيعية، إذ اعتير من نفي كامل لم يتمكن نقد كانط أن

دلييل  حسيبالوجود  فيوهو خلط بين طبيعة النظر  ،عن إثبا  حدوث المادة ادعاء عجزه علي وااتصر فقط ،ومبدعها

 دليل الحدوث. ه حسبوطبيعة النظر في ،النظام

 دا  علييي نظييام واحييد مكييون ميين أجييزاء متعييددة مترابطيية -كالتعقيددد غيددا القا دد  لالختددزال مفيياهيم العلمييية الحديثيية الن أ

الي ي ييد  -ومفهوم التعقيد المخصص  -عن العمل هنظامن إزالة أي جزء منه يعني تواف إبحيث  ،فيما بينهاومتفاعلة 

الي ي يسيمإ بوجيود - ومفهوم الضبط الدبيق -يزة في أفعالهمعلي األثر الناجم عن  تصرف العق ء أو تلك الع مة المم

التيي سياهمت هيا مين المفياهيم العلميية تعتبير كل  -دةاليية المحيدالحياة في الكون بنوعيه الثوابت الطبيعة والكمييا  الفيزيا

عين تفسيير كيفيية إيجياده  ومعها صار  نظرية التطور وآلية االنتقاء الطبيعي عياجزة ،ب كل كبير في تجدد دليل النظام

ليبقي التفسير الوحيد له ه األنظمة هو القو  بأن من وراالها خالقا أوجدها علي تلك الهيئة وأبدعها عليي تليك  ،ه ه النظم

 إذا فه ه المفاهيم العلمية تنااض نظرية التطور لتصير ه ه النظم في حاجة إلي مصمم ينظمها.  ،ال اكلة

 ميية ألنيه مين الضيروري أن نمييز فيي حياتنيا العمليية نتيجة دليل النظام ال يمكين االعتيراض عليهيا بكونهيا ليسيت علن أ

 ميا  أحيدهم صيدفة أم أنيه انتحيار أم اليومية بين نمطي الصدفة والتصميم، ونطالب بإجابا  عن أسيئلة مين جينس: هيل

ولهي ا هنياك عليوم بأكملهيا مكرسية لرسيم التميييز بيين   جريمة اتل   وهل التطابل بين البحوث العلمية صيدفة أم سيراة

 .وغيرها ،الفكرية، وعلم الت فير الصدفة والتصميم، كعلم الطب الجناالي، واانون الملكيةنمطي 

 روصيات:

 إعادة اراءة التراث الك مي لما يتضمن من العمل المنهجي والنقدي الكفيل بإحياء ملكة المتكلم المعاصير  فرورة

 ف سفة الغرب المحدثين.من مناه  بعض لمناهضة ال بها  الحديثة بحكم ارب بعض مناهجه النقدية 

  ميين الرؤيية اإلسيي مية التيي تميييز   القضييايا الدينييةو وجيود هللا عييز وجيل فييي االسيتدال  عليييفيرورة االنطي ي

 ،فيي طرييل واحيد التيي فييقت المعيارف وحصيرتها ،ةبالتكامل وال مو  بخ ف بقية الم اهب والمدارس الفلسيفي

يي الي ي حصيير المعرفية في العقيل هيو سيبيل المعرفيية  الحس أو االتجياه العقليي الي ي جعييلبيي ميا ييدرككاالتجياه الحسذ

 وتفردها بمصدر الوحي. ،بين ه ه المصادر المعرفية هاجمعر ميزة الرؤية اإلس مية وهنا تظه. ةالحق

 فهيو أنفيب مين  ،ان مكيامن الخليل فيهياوبيي ،فرورة الواوف علي األمور المنهجية في أاوا  الملحيدين المعاصيرين

 الغاية منها الت غيب فقط.  ةتتبب أاوا  متفرا

  العمييل علييي تحييديث األدليية الك مييية وتجديييدها ميين حيييث المقييدما  وهيي ا ال ييل يييتم عيين طريييل اسييتقراء مظيياهر

 .والقدرة في اإلحداث والخلل بداو والتصميممة في اإلالمخلواا  الدالة علي الحك
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 الملخص:

مشركال  هرا أهم كرا  مر  يوالتر األسرري،مشركال  مرللرة المراه رة وأارهرا علرى االسرت رار  علرى هدفت الدراسة الى التعرر 

الترري تواجرره  الدراسررية  –االجتماعيررة  –مشرركال  لالسيسررية للباإلضررافة  ،المراهررم مررر أفررراد أسرررته مرر  وجهررة ن ررر الوالرردي 

كررأدا   ةواسررتخدمت االسررتبان ،بأسررلوب العيسررةكدراسررة وصرريية ح االجتمرراعي وقررد اعتمررد  الدراسررة علررى مررسه  المسرر المررراه ي  

وكرا  مر  أهرم نترائ  الدراسرة  ،  م  آبرا  وأمهرا  لمرراه ي  بمظاف رة جرد 222رئيسية لجمر البيانا  م  عيسة عشوائية بلغت ل

ويثررور  ،رد بسيسره لوقررت لوير أظهرر  أهررم مشركال  المراهرم مررر افرراد أسرررته مر  وجهرة ن ررر الوالردي  أ  المراهررم يسير هرانأ

أ  أهم المشكال  السيسية التي تواجره المرراه ي  مر  وجهرة ن رر الوالردي  جرا   بدرجرة متوسر ة أ  و ،ويغضب ألتيه األسباب

أهررم المشرركال  االجتماعيررة الترري تواجرره ومرر   ،ويخررا  مرر  انت رراد اآلهررري  لرره ،المراهررم يعرراني مرر  سرررعة االنيعررا  والغضررب

وييت ررر للمهررارا   ،أ  المراهررم يلجررأ للكررهب لل هررور بةررور  الئ ررة أمررام اآلهررري أيضررا هررة ن ررر الوالرردي  المررراه ي  مرر  وج

ظهر  الستائ  أ  أهم المشكال  الدراسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن رر الوالردي  أ  المراهرم يعجرز كهلك أ ،االجتماعية

السترائ  أ  أهرم اآلارار المترتبرة  كمرا أظهرر  ،س والواجبا  المسزليرةوقلي  االهتمام بالدرو ،ع  تس يم وتخةيص وقت للدراسة

اسرتخدام وفري  ،تجسب إبسي / إبستي الظديث معري عر  مشراكله الخاصرةعلى االست رار األسري م  مشكال  مرللة المراه ة في 

كرو  لرديهم آلبرا  واألمهرا  أ  يعلرى ا يجربنره أوقد أوصرت الدراسرة   االسري  است رارنايؤار في إبسي / إبستي الهواتف الهكية 

  وأ  يأههوها بعي  االعتبار عسد التعام  معهم في مرللة المراه ة مشاعر أبسائهمواليهم لالمعرفة 

 .جد  مظاف ة المراه ي ، مشكال ، األسري، االست رار المراه ة، مرللة الكلمات المفتاحية:
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Adolescence Problems and their Impact on Family Stability  

(Descriptive Study on a Sample of Parents of Adolescents in Jeddah Governorate) 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the problems of adolescence and their impact on family stability, the 

most important of which was the adolescent's problems with his family members from the 

parents' point of view, in addition to the (psychological - social - academic) problems facing 

adolescents. The study relied on the social survey method as a descriptive study using the sample 

method, and the questionnaire was used as a main tool for collecting data from a random sample 

of (226) parents of adolescents in Jeddah Governorate. The teenager is alone for a long time, 

rages and gets angry for the most trivial reasons, and that the most important psychological 

problems facing adolescents from the parents’ point of view came to a moderate degree that the 

teenager suffers from irritability and anger, and is afraid of others criticizing him, and one of the 

most important social problems facing adolescents from the parents’ point of view Also, the 

adolescent resorts to lying to appear appropriately in front of others, and lacks social skills. The 

results also showed that the most important academic problems facing adolescents from the 

parents' point of view are that the teenager is unable to organize and allocate time for study, and 

has little interest in lessons and homework. The results also showed that the most important 

effects the consequences of family stability are among the problems of adolescence in my 

son/daughter’s avoidance of talking to me about his own problems, and my son/daughter’s use of 

smart phones Affect our family stability. The study recommended that parents should have 

knowledge and understanding of the feelings of their children in adolescence and take them into 

consideration when dealing with them  

Keywords: adolescence stage, family stability, problems, adolescents, Jeddah governorate 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المقدمة. 1.

فاألسرر  هري السروا   ،األسر  هي مظور الدراسا  االجتماعية في علم االجتماع واالنثروبولوجيا وعلم السيس بشك  عام

خاصررة باألسررر  والترري القررت لرها يعررد االسررت رار األسررري مرر  أهرم المواضررير ال ،الرئيسرة والس ررام االجتمرراعي األساسرري للمجتمررر

كمرا يعرد االسرت رار  ،كمرا أفرردوا لهرا العديرد مر  الدراسرا  االجتماعيرة والسيسرية ،الغرربيي  ظديرداً وتم  المختةري   اهتماماً بالغاً 

ف ياس االست رار األسري ودرجته ألرد اهتمامرا  البرالثي   ،األسري ألد الجوانب األساسية التي تعتمد عليها الدراسا  األسرية

مر المع يا  ومظي ها االجتماعي والث افي الهي يعيش به اليرد وبري   في الشئو  األسرية والتي ت وم بتظديد مدى تكيف األسر 

   22:  2002 ،م دار الضغول االجتماعية وتأايرها على اليرد سوا  بةور  مباشر  أو غير مباشر  لالكسدري

ومشراعرهم إلرى  التياهم والتظاور بي  أفراد األسر  التري تس ر  أفكرار كر  مرسهم لغةً:واالست رار األسري هسا م ةوٌد به 

بط بري  اليث تعم  ههه العالقة على جع  جمير أفراد األسر  سعدا  في لياتهم األسررية، كمرا تزيرد الترر ،اآلهري  داه  األسر 

وم  المؤكد أ  االست رار األسري الجيد بي  األبسا  واأله  يساعد على تماسك األسرر  ويظراف   ،أفرادها وتساهم في استمرارها

ويخلرم جرو داعرم ومسراعد فري إعرداد أفرراد فراعلي  داهر   ، أفرادهرا سروا  لفيزيولوجيراً أو نيسرياً أو اجتماعيراً ة جميرر على صظ

   852 ،2020 ،لكريمةالمجتمر 

تبردأ بتخ ري بلرول الظلرم واكتمرا  و ،إ  مرللة المراه ة التي يمر بها اليرد ت ر بي  مرللتي ال يولرة المترأهر  والرشرد

ويظرد  للرك فري سر  الظاديرة عشرر ت ريبراً علرى  ،و  جسم ال ير  أو ال يلرة إلرى جسرم رجر  أو امررأ السض  الجسسي، ليث يتظ

وهري كمرا يررى الربع  مر  أكثرر مرالر   ،وتمترد عشرر  سرسوا  ت ريبراً فتستهري فري العشرري  أو مرا بعردها ،األق  بالسسبة لإلنا 

   02 :2000 ،العمر تع يداً وااار  للتظدي لم  يريد دراستها ووصيها لجال 

ليث يرو  أنهرا  ،Statusوالمكانة  Roleول د ركز علما  االجتماع في تعرييهم لمرللة المراه ة على ميهومي الدور 

فري  هاللهرا المسراهمةتلك المرللة التي ية  فيها اليرد لمكانته في البسا  االجتماعي ويؤدي أدواراً اجتماعية معيسة يسرت ير مر  

 البسا  االجتماعي 

ع  التكيرف مرر المجتمرر الرهي يعريش فيره، ألنره يختبرر ، ويعجز أيضاً وقد تسشأ لدي المراهم بع  االض رابا  السلوكية       

في بداية انت اله م  مرللة ال يولة إلى مرللة الرشد بتغيرا  نيسرية وجسردية قرد ال يسرت ير فهمهرا أو التكيرف معهرا، كمرا يعتبرر 

وتكو  الظيا   ا فتر  ميالد جديد، ليث تولد في ههه المرللة الخةائص اإلنسانية الكاملة،كثير م  المختةي  فتر  المراه ة بأنه

االنيعالية للمراهم في صور  لاال  متساقضة، فم  الظيوية والسشال إلى الخمو  والكس ، وم  المرح إلى الظرز ، ومر  الرقرة 

فالبرد لهرا أ  تتعرر  علرى لررم معاملرة  ،لساجمة ع  المراه ةإلى الي اظة، ولها لتى تسلم وتأم  األسر  ب در كبير م  اآلاار ا

   425هـ :4840 ،المراهم بةور  تتماشى م  ههه التغيرا  الجديد  للمراهم ومر مت لباته ودوافعه لمسةور وآهرو 

المراهرم ليرث يترأار  ،وفي تلك المرللة الظرجة م  ليا  المراه ي  ي ر الدور الكبير فري رعايرة األبسرا  علرى الوالردي 

 ،كما أ  لألسر  دور فري تروفير المسرال المساسرب لرعايرة األبسرا  برد اً مر  مرللرة ال يولرة مرروراً بالمراه رة ،بالعالقا  األسرية

فاألسر  هي السوا  األولى في المجتمر التي ت وم بالتسشئة االجتماعية ألبسائها، بشك  متواز  وهالي م  االضر رابا  والمشراك  

   2042 ،مسدي السلوكية لأبو 

 



 

 

 

 مشكلة الدراسة. .1.2

المتعدد  يعرد قضرية أساسرية تررتبط باسرت رارها وتكييهرا السرليم مرر بيئتهرا المجتمعيرة  إ  أدا  األسر  لوظائيها وأدوارها

 المظي ة، فأساس عملية االست رار هو التكيف االجتماعي والةظي لألفراد ولألسر ، ولوجود عالقا  أسرية بري  أفرراد األسرر 

الوالد  بالغ األهمية أيضاً، ليث م  الممك  أ  تخلم ههه العالقا  داه  ن ام األسر  مساهراً اجتماعيراً مميرزاً يعرزز مر  ميهروم 

   2002 ،االست رار لالكسدري

، لمعرفرة كيييرة التعامر  دنى الم لوب مر  الث افرة التربويرةولهلك فم  الواجب على اآلبا  واألمها  أ  يمتلكوا الظد األ

مر مث  ههه المشاك  لتى تمر ههه المرللة بسالم ، وم  المعرو  أ  مرللة المراه ة لهرا ترأاير كبيرر فري ليرا  اليررد وسرلوكه 

لها كا  وجوبًا على األسر  والمربي  االهتمرام برالمراه ي  وبمشركالتهم ، فعلرى سربي  المثرا  ال الظةرر قرد  ،السيسي واالجتماعي

علرى مسرتوى األسرر  مسردفر أو مسيعر ، وأليانرا أهررى نجرده رافر  للسةريظة والتوجيره وربمرا نجد المراهم في بع  األليرا  

يمير  إلرى السرلول العردواني الرهي ربمرا يردفر المظي ري  بره مر  أفرراد االسرر   ، وألياناً يمي  للعزلة وعدم المشاركة في أي نشال

ليرث يبظرث االبر  عر  الظريرة  ،ثرر مشراك  المرراه ي  شريوعاً المعاملة بالمث ، كما تعد عالقتهم مر آبرائهم والتظردي بيرسهم مر  أك

الم ل ة في ل  يسعى بوجدانه لبلول مرللة المراه ة ألنها السبي  الوليد لتظ يم للك، لهلك يرى في سل ة الوالدي  ت ييد لظريتره 

مراقبرة مسرتمر  لره قيود وقواعد و وأ  ما يضعه اآلبا  م  ،ويسعى دائما للتظرر م  السل ة وبلول موقر المسئولية واالست اللية

    يظد م  ت لعاته

مشرركال  مرللررة المراه ررة وأارهررا علررى االسررت رار تضررم  ومرر  هررال  العرررب السررابم فررا  الدراسررة الظاليررة ت وعليرره

 جده لمراه ي  بمظاف ة  عيسة م  أبا  وأمها عسد األسري 

 

 أهمية الدراسة. .1.2

 تبرز أهمية الدراسة م  ناليتي  هما:

 النظرية.همية األ -2

تكم  أهميرة الدراسرة فري عرد  جوانرب أهمهرا نردر  الدراسرا  االجتماعيرة واألسررية فري مجرا  االسرت رار األسرري بشرك   -

المكتبرة العربيررة ليرث وجررد  افت رار  ،قلير فالدراسرا  العربيرة والمظليررة فري هرها الجانررب المهرم فري ليرا  األسررر   ،هرا 

 االسري االست رار للدراسا  في جانب 

نيسررية وأهميرة المرللررة العمريررة الترري تتساولهررا الدراسررة لمرللررة المراه ررة  ومررا يتخللهررا مرر  تغيرررا  وتظرروال  بيولوجيررة  -

 وع لية واجتماعية ليث تعد مرللة انت الية مهمة في ليا  االنسا  

 التطبيقية.األهمية  -1

اتجاهرا  ايجابيرة فري التعامر  مرر المرراه ي  قد تسهم نتائ  الدراسرة فري معرفرة مت لبرا  تلرك المرللرة واكسراب الوالردي   -

 هال  تلك المرللة الظرجة 

قد تسهم نتائ  الدراسة في مساعد  البالثي  في المجا  التربوي والسيسي واالجتماعي في التعر  علرى هةرائص مرللرة  -

 االمر المراه ة وتسمية الجانب الوقائي ووضر الخ ط العالجية في لا  لزم 



 

 

 

 

 ة.أهداف الدراس .1.2

 يلي:تهدف الدراسة إلى تحقيق ما 

فنر  لننا األهنداف تتومنن هننا من مشكالت مرحلة المراهقة على االستقرار االسري معرفة االثار المترتبة هو  الهدف الرئيسي

 التالية:

  الوالدي ر م  وجهة ن  سرتهأفراد أمراهم مر مشكال  الهم أالتعر  على   4

 الوالدي  اجه المراه ي  م  وجهة ن ر التعر  على المشكال  السيسية التي تو  2

 الوالدي  التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر  التعر  على المشكال  االجتماعية  3

 الوالدي  التعر  على المشكال  الدراسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر   8

 على االست رار االسري  مشكال  مرللة المراه ة تأايرالتعر  على مدى   5

 

 الدراسة.لة أسئ .1.2

 التالية:األسئلة جاءت هذه الدراسة لإلجابة على 

 الوالدي ؟م  وجهة ن ر مراهم مر افراد اسرته مشكال  الهم أهي ما   4

 الوالدي ؟المشكال  السيسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر  هي ما  2

 الوالدي ؟التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر  المشكال  االجتماعيةهي ما   3

 الوالدي ؟المشكال  الدراسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر هي ا م  8

 المراه ة؟ما هي االاار المترتبة على االست رار االسري م  مشكال  مرللة   5

 

 مفاهيم الدراسة. .1.2

  المراهقة.مفهوم 

وهي تبردأ  ،ولة وس  البلولنسا  بي  ال يبأنها " هي فتر  في دور  ليا  اإليعر  قاموس الخدمة االجتماعية المراه ة 

 "كمرا ترررتبط المراه ررة بسررما  سررلوكية تميرز اليرررد فرري هررهه المرللررة ،البلررولوتشررم  المرللرة المبكررر  مرر  سرر   ،مر  سرر  الظلررم

   20هـ :4820 ،لالسكري

  التري المراه ة بأنها " المرللة التي تبدأ بالبلول وتستهي بدهو  المراه ي  مرللرة الرشرد وفرم المظاكرامرللة وتعر  

يظددها المجتمر ليث نجد أ  بع  المجتمعا  تظدد س  الرشد بثمانية عشر سسة في لي  ترى مجتمعرا  أهررى أ  سر  والرد 

ولهرها فر   المراه رة ال تعسري السضر  ولكر  تعسري االقترراب مر   ،وعشري  عاماً هو السر  المساسرب لردهو  اليررد مرللرة الرشرد

   802: 2008،ماعي ب ري ة تدريجية " لأبو جادوالسض  الجسمي والع لي والسيسي واالجت

مرللة م  السمرو متوسر ة بري  سر  البلرول وسر  الرشرد تظريط بهرا عرد  بانها  اجرائياً:ويعر  البالث مرللة المراه ة 

  والتأايرا  السيسية واالجتماعية التغيرا  اليسيولوجيةع  مشكال  وأزما  ناشئة 

 



 

 

 

  األسري:االستقرار 

لركرة المجتمرر فري أنمررال  انت رامأي  ،اصر اللاً بأنره " مرا يعسرري اإلب را  علرى الواقرر كمرا هرو كررائ  يعرر  االسرت رار

   824: 2020،والتي تضبط لركة المجتمر وبما يتظ م م  هال  المشاركة ويستيي في لالة الةراع" لكريمة ،معيسة

تماعيرة كرالزوو والزوجرة ومراكرز اج سرر  بوجره عرام جماعرة صرغير  لا  أدوارأسر  بأنهرا " تعسري كلمرة وتعر  األ

م واالبسا  يرتب و  بربال شرعي أقره وأعر  به المجتمرر لجانرب راب رة الردم والرزواو والتبسري وتشرترل فري سرك  واألب واأل

   83:  4222 ،والد وتتعاو  اقتةادياً" لالوليشي

تتغير بتغير مرال  السمرو التري يعيشرها أفرراد نه ن ام تتظدد فيه األدوار وأب إجرائياً: سريألويعر  البالث االست رار ا

وتعريش فري لالرة مسرت ر  مر  الهردو  والثبرا  والسركيسة  ،سر  مر  ناليرة أهررىوبالتغيرا  في دور  ليا  األ ،االسر  م  نالية

  كال بعيد  ع  الةراعا  الداهلية والمش

 

 الخلفية النظرية للدراسة .1

 النظريات المفسرة لمرحلة المراهقة .2.1

أما الس رية االجتماعية تشير إلى  ،لها عدد م  المعاني المختلية باهتال  اليرع التي تستخدم به ههه الكلمة الس رية       

وفهم الكثير م  ال واهر  ،في أغلب األليا  لهياك  مركبة ن رية لتَوضيح وتَظلي  أنمال الظيا  االجتماعية استعما  مجرد

وتعم  على إارا  المخزو  المعرفي للدارس والبالث، وفيما يلي يستعرب  ،ا يظد  م  لولساوالتياعال  االجتماعية وك  م

 يلي:البالث أهم الس ريا  الميسر  لمرللة المراه ة كما 

 Stanely Hallنظرية ستانلي هول  -2

د جديررد وتررتلخص وجهررة ن ررر هررو  الترري عرفررت بس ريررة " الشررد  والمظرر " فرري أ  المراه ررة مرللررة تغيررر شررديد أو مرريال

 نمروه أاسرا  يعيرد المراهرم اليررد ، بمعسرى أ كيرف فري كر  موقرف يوجرد فيره المراهرممةظوب بالضرور  بالشد  وصعوبا  الت

ملخرص،  بشرك  ولكر  ونموه، ت وره مرال  ومختلف الجسس البشري، واهتبارا  الث افي، الترا  االرت ائي وت وره الشخةي

 الجرسس البشرري، فال ير  تراري  يعيرد وت روره نمروه مرالر  هرال  اإلنسرا  " أ  فري هرهه الس ريرة يتمثر  ملخرص آهر، وبتعبير

 قريرب اإلنسانية، وهرو أيضرا تاري  في البدائية بالمرللة السمو شبيه م  لوراً  يجتاز ت ريباً  عشر الرابعة س  إلى لدود الةغير

 فترر  المراه رة بردورها وفترر  ،لير  لاتره ىإلر تسرعى ال رور هرها فري الظركيرة الظسرية المهارا  لك  مع م كسوع، الظيوا  م 

 صرور إلرى البدائيرة الظيرا  م  بسيسه لالرت ا  م  هاللها كا  يعم  التي اليتر  وهي اإلنسا ، ماضي م  التاريخية لليتر  مماالة

التري  براألدوار لمرورا إلى يمي  نضجه اكتما  إلى ميالده " مسه اإلنسا  أ  هها ويعسي األكثر تظضراً  المجتمعية الظيا  وأشكا 

 4220 ،لال وصري عامراً  مرروراً  هرهه األدوار فري اإلنسرا  ويمرر ،اآل  " إلى اإلنسا  ظهور مسه البشرية ت ور الظضار  بها مر

:232   

 .نظرية التعلم االجتماعي -1

 ،االجتماعيرةيعتمد أصظاب هرهه الس ريرة بدرجرة كبيرر  علرى ن ريرا  علرم االجتمراع والسترائ  التري توصرلت اليهرا البظرو  

 ،ودراسا  االنثروبولوجيا ويعت دو  بأ  األليا  يتعلمو  م  هال  عملية تعليمية مع د 



 

 

 

فعلى سبي  المثرا   ،بةور  مباشر  أو غير مباشر  مما يشجعهم على م اب ة سلوكهم مر السلول المتوقر ضم  لضارتهم 

فري البلرول ولكر  نتيجرة لعمليرة التسشرئة  هرمونيرةنتيجة لتغيرا    ضد المجتمر ليس يف   السلول العدواني الهي ي وم به المراه 

يعتبر سلوكاً  المراه ي كما أ  الس رية ترى بأ  سلول  المراه ة االجتماعية التي تبدأ بشك  مبكر جداً في ال يولة وتستمر لتى 

لهي يعتمد علرى التعزيرز المباشرر لربع  متعلماً مكتسباً ال يختلف ع  أي سلول اجتماعي يكتسبه ال ي  وهها م  أنمال السلول ا

: 2002،لبيروميي نيرس البيئرة أعما  األليا  التي يثابو  عليها وأيضاً يعتمد على الت ليد االجتمراعي لسرلول أشرخا  آهرري  فر

22   

 

 (.Ausubel) الالتمركزنظرية  -1

 ت رور فري التري ترتظكم لمتعردد ا العوامر  مر  واالن رالم ،األنرا ت رور علرى ركرز بأوسروبي  الرهي وهرهه الس ريرة مرتب رة

 هرال  مر  األولرى، م  ال يولرة ابتدا ً  األسر  على بالتمركز المراه ة م  مرال  مرللة أو  لههه الس رية تبدأ ووف اً  ،المراه ة

 ،ها الر علرى باالعتمراد الالتمركرز نظرو والمير  الرشرد، مرللرة إلرى ال يولة يست   م  الوالدي ، وعسدما بمواف ة األنا البظث ع 

االسرت اللية،  إلرى التبعيرة مر  االنت را  ضررور  هرها ويعسري ،تمركز األنرا ع  المراهم فيسسل  ،الشخةية والمي  نظو االست اللية

المعرفي،  والعام  لعام  البلول، مسها على سبي  المثا  والتظو  الت ور هها في تتظكم التي العوام  م  فثمة مجموعة وبالتالي

 السيسي   والعام  ،االجتماعي العام و ،الث افي والعام 

 

 (.Alport) ألبورت نظرية -1

 أو األنرا أو الرها  ت رور تتبرر هرو يهمره ولكر  مرا ،دفروير كما والمراهم الجسسي لدى ال ي  الجانب ت ورب لم يهتم ألبور 

 كثيرراً  يهرتم بهاتره فاليرد لكوله ال يولة نظو المراه ة، م  الشخةية ت وير في تساهم التي األنا هي أ  بمعسى ،الشخةية ت ور

المتالرة  السرب  بكافرة اسرت الليتها الردفاع عر  أو أو تأكيردها مظاولرة مسره إلاباتهرا فري ،والمراه رة البلرول فترر  إلرى وصروله لري 

 إل والشرباب، المراه رة مرللرة لترى ال يولرة مرللة م  ابتدا ً  المرال  المختلية الها  عبر ت ور ألبور  رصد وقد ،والممكسة

في  وتوسيعها تعميم الها  مرللة وتثبيتها، ام الها  تأكيد مرللة ام الها ، هوية فمرللة ،الها  الجسمية ع  في البداية يتظد 

السمرو  المراه رة االسرت اللية، كمرا أ  دور  ارم مرللرة ،العارفرة الرها  أو الع لية مرللة الها  ام الها ، صور  مرللة ام المدى،

 والعضروي البيولروجي العامر  كا  وإلا ،الةدار  أو االهتمام في بؤر  جديد وتضعه هاجس الها  م  عيدت المراه ة في مرللة

علرى  تغيررا  مياجئرة مر  مرا يضرييه سرببوب العامر  نيسره هرها ف   األولى الشعور بالها ، شهوره في لدى ال ي  هو الهي أي  

 ومكوناتهرا، كمرا يضرا  إليره نمرو وت ةي جوانبها بالها  الهتماما إاار  في عامالً مهما م  جديد البلول يشك  س  في الشخص

 ،ل أوزي ت يرداً وتجريرداً و قرو  الع ليرة أشرد العمليرا  علرى ممارسرة قرادر  والتري أصربظت اليررد لردى الع ليرة وال ردرا  ال روى

2000   

 

 الدراسات السابقة .1.1

لرى إوهلةرت نترائ  الدراسرة  األردنري:فري المجتمرر بعسروا  " مرللرة المراه رة ومشركالتها ( 1001 ،)المجالي دراسة

كانت نسبتها متدنية وقد كرا  مر  أبررز ليث تبي  أ  المشكال  الةظية  ،وجود مشكال  مختلية في الشد  يعاني مسها المراه ي 

  ،  لب الشبابيالمشكال  الةظية التي يعاني مسها المراه 



 

 

 

يث تبي  أ  أكثر أفراد العيسية ال يعانو  م  مشكال  اقتةرادية علرى الررغم ل ،أما المشكال  االقتةادية ف د كانت غير واضظة

ث عر  لى أ  المراهم يخج  م  الظديإم  أ  مع م العيسة هم م  لوي المستوى االقتةادي المتوسط والمظدود وقد يرجر للك 

أ  السسبة األكبر م  أفراد العيسة يملكو  ال ردر  أما فيما يتعلم بالعالقا  االجتماعية ف د تبي   ،هري مشكالته االقتةادية أمام األ

لمرراه ي  مرر أهروتهم فري لري  تبري  أ  اكما تبي  عدم وجود مشكال  أسرية تتعلم بعالقة  ،على إقامة عالقا  ناجظة مر الساس

نشر بررام  عر    وقد أوصت الدراسة بضرور  تيعي  دور االعالم م  هال  م  مشكال  مر والديهم يعانو  ةمع م أفراد العيس

 ه  وتوعيتهم بخةائص ههه المرللة م  ليا  أبسائهم اف ة لها لتث يف األمرللة المراه ة والتغيرا  المر

وهلةت نتائ  الدراسرة  ،"لما  بعسوا  " مشكال  المراه ة األكثر شيوعاً م  وجهة ن ر المع (1002 ،)جاللدراسة 

بيسما الشرعور بالملر  يعرد  ،با  في سل سة عما  هي صعوبة التظكم في العوالفإلى أ  أكثر المشكال  السيسية شيوعاً بي  ال ال

كما اتضح أ  المشكال  االجتماعية واألسرية األكثر شيوعاً بري  ال البرا  فري كر   ،م  أبرز المشكال  لدى ال لبة في البظري 

بالسسربة للمشركال  االكاديميرة األكثرر شريوعاً  أمرا ،م  سل سة عما  ومملكة البظري  كانت عدم ال در  على تس ريم أوقرا  اليررال

بيسمرا كانرت  ،بي  ال البا  في سل سة عما  هي: الشعور بالضغط السيسي للوصو  إلى مستوى تظةيلي مت ردم يرضرى الوالردي 

سترائ  كمرا توصرلت ال ،أبرز ههه المشكال  االكاديمية لدى ال البا  بمملكة البظرري  هري شررود الرهه  والسررلا  أاسرا  الظةرة

لعدم وجود فروم لا  دالله إلةائية في ك  أنواع المشكال  والدرجة الكلية بي  لالبرا  المرللرة الثانويرة فري كر  مر  سرل سة 

 عما  ومملكة البظري  لةالح مملكة البظري  في ك  الظاال   

األسررية فري المملكرة بعسروا  " المشركال  السرلوكية لردى المرراه ي  المظررومي  مر  الرعايرة ( 1002 ،)فقيهي دراسة

 ،العربيررة السررعودية "  مرر  أهررم نتررائ  الدراسررة أ  أكثررر المشرركال  السررلوكية شرريوعاً لرردى المررراه ي  مشرركلة السررلول العرردواني

 داللررهكررهلك وجررود فررروم لا   ،المشرركال  األهالقيررة ،والمشرركال  السررلوكية التعليميررة ،والمشرركال  السررلوكية المتعل ررة بالررها 

أنمرا ب يرة المظراور  ،ومظور المشكال  السلوكية الديسية واألهالقية ،العمر في مظور مشكال  السلول العدوانيإلةائية لمتغير 

 إلةائية فلم تك  هسال فروم لا  دالله 

بعسوا  " واقر مشكال  المراه ة لدى للبة المرللة الثانوية التخةةرية بمديسرة لررابلس " ( 1002 ،)البدريدراسة و

تررائ  الدراسررة أ  أبرررز مشرركال  المراه ررة الترري تواجرره للبررة ولالبررا  المرللررة الثانويررة التخةةررية بمديسررة وكررا  مرر  أهررم ن ، 

كما توصرلت الدراسرة  ،لرابلس هي المشكال  السيسية ام الدراسية ام االجتماعية ام مشكال  التكيف للمست ب  التربوي والمهسي

ر المشركال  هري : فيمرا يتعلرم بالمشركال  السيسرية وجرد أ  مشركال  لى أ  أبرز مشكال  المراه ة داه  ك  مظور مر  مظراوإ

وفيمرا يخرص المشركال  الدراسرية فهري : لري رة شررح المعلمري   ،سرعة الغضب والشعور بتأنيب الضمير هي أبرز المشركال 

ظاجرا  السيسرية   وقرد أوصرت الدراسرة بضررور  دراسرة الشرعور برأ  الرس م المدرسرية متشردد  وال ،وعدم مسراعدتها علرى اليهرم

 واالجتماعية والدراسية لدى المراه ي  ومدى مالئمة سوم العم  لها 

سترائ  أ  ، ليث توصلت ال"بعسوا  " مشاك  الشباب المراهم في المرللة المتوس ة بالرياب ( 1022 ،)غاليدراسة 

هروتهم أوتشاجرهم مرر  ،شئونهم الخاصةوتده  الوالدي  في  ،سرية هي عدم سماح الوالدي  بالخروو في اللي أهم المشكال  األ

هرم المشركال  الجسسرية والجسرمية ف رد وبالسسربة أل ،التياجاتهم بأنيسهمفي المسز  كثيراً، كما ال يمسظهم والديهم الظرية في شرا  

  ،وأ  المدرسي  ال يظداونهم ع  األمور الجسسية ،الخج  م  التظد  في أمور الزواو أ  لىإتوصلت الستائ  



 

 

 

  عر  لريرم وقد أوصت الدراسة بضرور  توليرد الةرلة بري  المدرسرة والمسرز ،درسة ال تهتم بالث افة الجسسيةلم  اأو

ا زيراد  التعراو  با  ويكو  هردفهالتي يظضرها اآل سشالا السدوا  والبا  والمعلمي  وإقامة المعارب وتسشيط فاعلية مجالس اآل

 واآلبا  بي  المدرسة 

بعسرروا  " المشركال  السرلوكية وعالقتهرا بالتواصرر  األسرري لردى المرراه ي  مسررتخدمي ( 1021 ،)أبنو منندي دراسرة و

الهواتف الهكية م  وجهة ن رر الوالردي  "  وكرا  مر  أهرم نترائ  الدراسرة أ  بلرغ الروز  السسربي للمشركال  السرلوكية للمرراه ي  

سررري وبلررغ الرروز  السسرربي للتواصرر  األ ،ةأي بدرجررة متوسرر  ، %2 83الوالرردي  ل مسررتخدمي الهواتررف الهكيررة مرر  وجهررة ن ررر

كمررا أظهررر  الدراسررة وجررود عالقررة عكسررية لا  داللرره إلةررائية برري  الدرجررة الكليررة للمشرركال  السررلوكية وأبعادهررا  ، %5 02ل

 وقرد ،ف الهكيرة مر  وجهرة ن رر الوالردي سري للمراه ي  مستخدمي الهواتراسية  والتواص  األالد ،االجتماعية ،الثال  لالسيسية

وتوجيره المرراه ي  نظرو االسرتخدام  ،سرريواترف الهكيرة فري تعميرم التواصر  األأوصت الدراسرة بضررور  توظيرف اسرتخدام اله

 سرية أسرية متخةةة لعالو المشكال  األ وانشا  مراكز ،الرشيد للهاتف الهكي

م  للبرة المرللرة الثانويرة  بعسوا  " مشكال  المراه ة وعالقتها ببع  المتغيرا  لدى عيسة (1021 ،)الهبيدةدراسة 

ال لبرة المرراه ي  مر  أبسرا  الم ل ري  فري الكويرت هري  يواجهراظهر  نترائ  الدراسرة أ  مجراال  المشركال  التري أ"في الكويت 

كمررا أظهررر  الستررائ  وجررود اهررتال  فرري ترتيررب  ،اررم المشرركال  االجتماعيررة اررم المشرركال  االكاديميررة ،مجررا  المشرركال  السيسررية

بسا  غير الم ل ي  وعيسة ال لبة المراه ي  م  أبسرا  الم ل ري  ألكاملة  ألسركال  بي  أفراد عيسة ال لبة المراه ي  مجاال  المش

في الكويت على مجاال  المشكال ، كما أظهر  الستائ  وجرود فرروم جوهريرة بري  متوسر ا  الردرجا  فري المجراال  الثالارة 

أبسرا  الم ل ري  فري  غير الم ل ي  وعيسة ال لبة المرراه ي  مر  ألبسا أفراد العيسة االكاديمي واالجتماعي والسيسي بي  متوس ا  

ولةالح عيسة ال لبرة المرراه ي  مر  أبسرا  الم ل ري  فري الكويرت  وقرد أوصرت الدراسرة بضررور  وضرر  ،الكويت تعزى لل الم

 شار ظاهر  ال الم م  جهة أهرى الهي  يعانو  م  انيةا  الوالدي  م  جهة وللظد م  انت لألبسا برام  ارشادية 

سرر هلةرت نترائ  الدراسرة أ  مع رم األ المرراه ي :سرر  وتةررفا  بعسوا  " العالقة بي  األ (1021 ،)ليري دراسةو

نمرا تسراعده علرى إيجراد الظلرو  إو ،وال تترده  كثيرراً فري شرئونه الخاصرة ،الكويتية تعام  المراهرم معاملرة موضروعية وتشرجعه

سررية النعكاسراتها السرلبية لر  السزاعرا  األ  وقد أوصرت الدراسرة بضررور    والتظديا  التي تعترب لري هوقاالمساسبة للمع

سر  بوصف للك نوعراً مر  التردريب علرى تظمر  المسرئولية ممرا ه في اتخال ال رارا  التي تهم األعلى المراهم وضرور  اشراك

 يظتم إشراكه في اتخال ال رارا  

 

 السابقة.التعقيب على الدراسات 

 السابقة.أوالً: أهم النقاط التي ركزت عليها الدراسات 

يتضح للبالث مدى أهمية دراسة مرللة المراه ة ومشكالتها لما لها م  تأاير علرى ليرا   ،في ضو  نتائ  الدراسا  الساب ة -4

 االسر  واست رارها 

لالمجرالي  ، 2000 ،لجرال  ، 2000 ، يهريفل ، 2002،لالبدري ، 2044،لغالي ، 2042 ،الهبيد م  لركز  دراسة كالً  -2

دراسرة بيسمرا ركرز   معهرا علرى دراسرة المشركال  التري تواجره المرراه ي  ولررم التعامر    2042 ،لأبو مسدي  ، 2003ل

 فيها   على لبيعة العالقة بي  األسر  وتةرفا  المراه ي  2042 ،ليريل



 

 

 

 قة.ثانياً: أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات الساب

 ، 2002 ،لالبردري ، 2000 ،لف يهري ، 2003 ،عدد م  الدراسا  الساب ة مث  دراسرة لالمجرالي ت الدراسة الظالية مر اتي -4

   على استخدام مسه  المسح االجتماعي كمسه  مساسب للدراسة 2042 ،لليري ، 2042 ،لالهبيد  ، 2042 ،لأبو مسدي 

  على استخدام المسه  الوصيي التظليلري كمرسه  2044 ،ولغالي ، 2000 ، كالً م  لجال مر دراسةالدراسة الظالية  اتي ت -2

 للدراسة مساسب 

 ،تتيم الدراسا  الساب ة مر الدراسة الظالية في استخدام االستبيا  كأدا  رئيسرية لجمرر البيانرا  مثر  دراسرة كرالً مر  لجرال  -3

   2042 ،لليري ، 2042 ،بيد لاله ، 2042 ،لأبو مسدي  ، 2002 ،لالبدري ، 2044 ،ولغالي ، 2000

 

 ثالثاً: أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.

ال تختلرف وولكسها  ،المظلية والعربية المختلية التي تتيم مضموناً مر الدراسة الظالية الساب ة قدم البالث عدداً م  الدراسا  -4

كما  ،المترتب على االست رار االسري م  مشكال  مرللة المراه ةار وهو األالظالية مر الشم الثاني لعسوا  الدراسة  تتيم

في مكا  ت بيم الدراسة، ليث أ  هسال اهتالفاً في بيئا  الدراسة ليث لب ت في المملكة العربية السعودية دراسة اهتليت 

 ،اسررة لالبرردريودر ،  لب ررت فرري سررل سة عمررا 2000 ،دراسررة لجررال بيسمررا  ، 2000 ،ولف يهرري ، 2044 ،كررالً مرر  لغررالي

 ،ودراسررة لالمجررالي ،  لب ررت فرري الكويررت2042 ،الهبيررد ل  و 2042 ،ودراسررة كررالً مرر  لليررري ،  لب ررت فرري ليبيررا2002

عيسة م  أبرا   ىعل لب تما الدراسة الظالية ا  لب ت في فلس ي    2042 ،ودراسة  لأبو مسدي  ،  لب ت في األرد 2003

 جده وأمها  المراه ي  بمظاف ة 

 ،ولغرالي ، 2002،لالبردري  ، 2003 ،هتالفاً في مجتمر البظث ولجم العيسة، ليث لب ت دراسة كالً مر  لالمجراليهسال ا -2

  ،  على عيسة م  المراه ي 2042ولأبو مسدي ،  ، 2044

 المراه ي  با  وامها  لبع  لب ت على عيسة م  أالظالية دراسة الما ا

 

 النظري للدراسة اإلطار .1.1

 تمهيد:

كما أنها فتر  انت الية يةالبها عد  تغيررا  فري الجوانرب المختليرة  ،نسا هي مرللة عمرية مهمة في ليا  اإل  ةالمراه

وهرري وفررم هررها المس ررور مرللررة بالغررة التع يررد وفتررر  عمريررة متوسرر ية برري  البسررالة والغمرروب برري   ،للشخةررية اإلنسررانية

ويسرتعرب البالرث فري هرها المبظرث أهرم  ،على واقر األسر  واسرت رارها وهها المرللة لها تأاير كبير ،والمسئولية الالمسوؤلية

كهلك استعراب ميهوم االسرت رار األسرري وأهميتره وأهرم  ،مياهيم ومة لظا  مرللة المراه ة ومشاكلها ولرم التعام  معها

 مرللة المراه ة المةالبة لوكهلك المراه ة والمسال االسري وأهم المشكال  األسرية  ،م وماته

 

 

 



 

 

 

 أوالً: مرحلة المراهقة ومشكالتها 

  المراهقةمفهوم 

هر ونةسر في السهاية ميهومراً كليراً عر  هرهه المرللرة وفري مجملهرا فهري عرييا  للمراه ة ك  مسها يؤكد األهسال عد  ت

قةرير   لرة األمرد أو تبدأ بسهاية ال يولة وتستهي بابتدا  مرللة السضر  أو الرشرد وهري إمرا تكرو  فترر  لويفتر  م  ليا  ك  فرد 

لرى مسرتوى اقتةرادي اجتمراعي أهرر ومر  إلى أسر  وم  مستوى اقتةادي اجتمراعي إأ  لو  تلك اليتر  يختلف م  أسر   كما

    220: 4204، لى لضار  لزهرا إلضار  

 ألنهرا بدقرة، دهاتظدير يمكر  ال العمرر فتر  وإ ، األنواة أو الرجولة وبي  ال يولة بي  ت ر السمو م  فالمراه ة هي لالة

 وإنما فظسب، مظدد  غير ليست السيكولوجي السمو عملية بيسما متياوتة، وهي الجسمي، السمو في الضرورية السرعة على تعتمد

 اليترر  هرههو، كليرة بةرور ناميراً  اليررد يةبح لتى اإلنسا  ليا  م  المرللة ههه تيرز أ  السه  غير وم  أيضاً، غامضة هي

    32: 4220 ،لالظاف الظيا  "  م  الثاني الع د في هم الهي  األفراد أولئك تشم  ولوجيةالسيك السالية م 

 إلرى البلرول مر  مترديو سرسة 24 اليررد عمرر برهلك ويكرو  السضر ، اكتمرا  إلرى باليرد وتة  تسبم التي المرللة وهي

 الرشد 

تغيررا  اانويرة ت ررأ علرى  تةرالبها سييرة التريالييزيولوجيرة الع الت لبرا  أو التغيررا  تلرك "هري المراه رة أ  نجرد كما

 وهلالً  اً يجسم اض رابا األمر أو  في للمراهم وتبدو الجسم أعضا  مختلف

   320: 4220 ،لالمليجيم  لساسيته لسيسه "  عضوياً يزيد

 هرايف  تظرد بكونهرا زيرتتمو والرشرد ال يولرة  يبر فاصرلة مرللرة المراه رة أ  السراب ة الميراهيم مر  البالث ستخلصيو

 أه ر م  تعد أنها كما ،والع لية واالجتماعية والتربوية والتعليمية ةيالسيسالييزيولوجية و السوالي: رميج في اليرد تمس را غيت

 نيسه  على يعتمد نامي شخص إلى عاجز مكتم  غير شخص م  هايف ظو يت ثيل نموه في اإلنسا  بها مري التي المرال 

 

 ة.المراهقأهمية دراسة مرحلة 

ليرث أنهرا تضرر اليررد علرى أبرواب مرللرة جديرد  مر  لياتره وهري مرللرة  ،تعد دراسرة مرللرة المراه رة فري غايرة األهميرة

 :2002ل ضرميريةولهلك نجد في جمير أنظا  العالم أ  المس ما  التربوية قد أولتها اهتماماً بالًغا لعرد  أسرباب يوضرظها  ،الشباب

 يلي:  فيما 32

أل  هررها يررؤار فرري اهتيررار المررسه  والوسررائ  المالئمررة  ،وي  المراهررم نيسررياً واجتماعيرراً وجسررمياً وع ليرراً المعرفررة الكاملررة بتكرر -4

 فيها للتربية والعوام  المؤار  

، فالبد م  مواجهرة مرللرة المراه رة باعتبارهرا تغيرا  التي ت رأ على اليرد فيهامعرفة سما  وهةائص ههه المرللة وال -2

 اليساد واالنظرا   باستخدام ك  ما يضم  سالمتها م  الوقوع في مرللة انت ا  وتغيير كلي

يتعرب المراهم لمشكال  نيسية واجتماعية وهل ية وديسية تظتاو إلى للو  علميرة صرظيظة تتيرم مرر نيسريته وتكويسره فري  -1

 ول  تكو  ههه الظلو  ناجظة إال إلا تيهمسا المراهم ومشكالته تيهماً صظيظاً  ،ههه المرللة

 
 



 

 

 

 المراهقة.هر النمو في مرحلة مظا

 يلي:وتتمث  أهم م اهر السمو في مرللة المراه ة كما 

 الجسمي: النمو -2

 نمروه الع لري واالنيعرالي سررعة مرر تساسربت ال فهرها السمرو المراهرم، علرى ت ررأ التري التغيررا  أهرم يعد السمو الجسمي م 

 المراهرم شخةرية علرى ليث التأاير المباشرر م  مهمة ماهي  درب لاتها في مهمة كما أنها ليست ،واالجتماعي في ههه المرللة

 علرى الجسرمي السمرو ويشرتم  ،براألهر وعواليره وع لره المراهرم باإلضافة إلى تأار كر  والرد مر  جسرم ،وعلى سلوكه وقدرته

   482: 2008 ،لقاسم هما: م هري 

 الغردد  إفررازا  مثر  تغيررا  ،لإلنسرا  اهليرةالد األجهرز  فري تظرد  التري التغيررا  والم ةرود بره الفيزيولنوجي: النمنو

 الرهي الوظييي التساسلية للسض  األعضا  والتي تعسي وصو  ،الجسسي والبلول السض  وتغيرا  ،الجسسية والغدد الةما 

 .التساس  لديه ال در  على يةبح أ  علىال در  يمسح اليرد

  :مر  وغيرهرا الوجره مالمرح فري والروز  والتغيرر كرال و  ،للمراهرم الخارجيرة األبعاد نمو والم ةود بهالنمو العضوي 

أ  يت بلهرا ويكيرف لياتره كما يجب عر  المراهرم  ،التي سيكو  لها أارها ونتائجها السمو لعملية المةالبة الجديد  الم اهر

 وسلوكه وف اً لمت لباتها 

 النمو االجتماعي:  -1

 واالتجاهرا  والمشراعر الخبررا  فري لآلهرري  مشراركتهل وتزايرد الجمراعي االتةرا  لس راماتسراع مر  الماللر  أ  هسرال 

 مر  االجتماعيرة التسشرئة للمراهرم، وكرهلك تسرتمر عمليرة تظرد  التري واالنيعاليرة والع ليرة الجسرمية للتغيررا  واألفكرار نتيجرة

   325: 2008 ،ملظمل الرفام الوالدي  والم ربي  م   كاألسر  متمثلة في لياته األشخا  المهمي  في

 العقلي: النمو -1

 ويسرمى ال ردر  الع ليرة العرام الرهكا  تلرك المرللرة يسمرو فيري ،الع لية ال درا  ونض  وأهم ما يميز مرللة المراه ة هو نمو

م  العمليا  الع ليرة العليرا كرالتيكير  ال يام بكثير على المراهم قدر  وتزداد الخاصة وال درا  االستعدادا  تتضح وكهلك ،التامة

 المع رد  العالقرا  إدرال إلرى الظركري اإلدرال أي مر  ،المع رد إلرى البسريط مر  الع ليرة ليرث تتظرو  الظيرا   ،والتخيروالترهكير 

   322: 2008 ،لملظم

 

 :االنفعالي النمو -1

بعالمرة  للمراهرم تظرد  التري االنيعراال  وجرود ارتبرال وايرم بري  علرى البرالثي  بهرا قام التي ل د أكد  العديد م  الدراسا 

 الييزيولوجيرة وتغيراتهرا الوجرداني عبرر شرعورها الرداهلي العضوي وبي  العالم ،مظيط به عبر مثيراتها واستجاباتهاالخارجي ال

 الثبرا  إلرى أقررب الداهليرة م اهرهرا ت ر  بيسمرا ،مباشرراً لسمرو اليررد هضروعاً  الخرارجي ارتبالهرا كمرا يخضرر ،الكيميائيرة

 .التغيير الت ور إلى مسها واالست رار

 

 

 



 

 

 

 المراهقة.وأشكال  أنوا 

أمرا فري المجتمعرا  المتظضرر  فترتم  الرجولرة،فيي المجتمعا  البدائية يكرو  االنت را  مباشرراً مر  مرللرة ال يولرة إلرى 

وقرد أسرير  الدراسرا  علرى هسرال أشركاالً  ،بأشكا  مختلية لسب ال رو  االجتماعية والث افية التي يعيش في وس ها المراهرم

  25: 2042 ،أبو مسدي مسها: لمختلية للمراهم 

مراه ة سوية هالية م  المشكال  والةعوبا ، يكو  فيها المراهم مدركاً لهاته متظمالً لمسئولياته، ومر  أهرم مرا يميزهرا  -4

 الهدو  واالتزا  االنيعالي والعالقة الجيد  مر اآلهري ، وعدم اإلسرا  في التخي  أو ألالم الي  ة 

لمراهرم مر  مجتمرر األسرر  ومر  مجتمرر األقررا  وتيضريله للعزلرة واالنيرراد برالسيس مراه ة انسظابيه، وتعسري انسرظاب ا -2

 متأماًل لهاته ومشكالته 

 عليه مراه ة عدوانية، ويكو  السلول العدواني للمراهم على نيسه وعلى غيره م  الساس هو السمة الغالبة  -3

سروي والمير  لالنظررا  الخل ري والجريمرة مثر  المراه ة المسظرفرة، وي ةرد بهرا انظررا  المراهرم عر  أنمرال السرلول ال -8

 السرقة واالدما  

 مرحلة المراهقة.مشكالت 

 مرللة فلك ، المرال  األهرى مشكال  تيوم المرللة ههه مشكال  البظث ع  مشكال  مرللة المراه ة أ  يعسي ال

، والتري تت لرب واالجتماعيرة لوجية والسيسريةلاجاتهرا اليسريو مرللرة كمرا أ  لكر  ،المجتمرر ييرضرها التري االنت اليرة عملياتهرالها 

 تكيرف كمرا أ  ،االشرباع للرك لليررد يتروفر المظي رة إلا لرم البيئرة التكيرف مرر وعردم واهرتال  كما سيظد  توتر ،اإلشباعجميعها 

 يتروفر وعسردما ،لهرا للرو  وإيجراد المشركال  مواجهرة ىي اس تكيرف اليررد ب درتره علر ب  ،م  المشكال  هلوه يعسي ال المراهم

 كمرا أ  اآلهرري ، ومرر نيسره مرر التكيرفى علر يةبح قادراً  بيئته في لها يتعرب مواجهة المشكال  التي ىعل ال در  اليرد لدى

 واكتسرابه األسراليب السروية لمواجهرة ،ومشركالته نيسره في فهرم المراهم مساعد  هو مشكال  المراه ة الهد  األساسي لعرب

 .مساسبة لهاوإيجاد الظلو  الالمشكال   ههه

  مشكال  المرراه ي  بأنهرا " عبرار  عر  ع برة أو عرائم تظرو  بري  األفرراد وبري  إرضرا  02: 4220ويعر  الزراد ل

 لاجاتهم" 

وبتظديد المشكال  التي تواجه المراه ي  سسجد أنها وجد  نتيجة للتياع  السرلبي بري  االارة أبعراد يمكر  عرضرها علرى 

 السظو التالي:

  والسريكولوجية واالقتةرادية  لالبيولوجيرةمثر  الظاجرا   ،وع الظاجا  التري تسرتسد إلرى مكونرا  الشخةريةمجم األول:البعد

 والث افية  لليرد المراهم 

  للمراه ي  السيام االجتماعي والث افي الهي يمتلك إمكانيا  إشباع الظاجا  األساسية  الثاني:البعد 

  يا   السيام االجتماعي والث افي سلباً أو ايجاباً فري اشرباع هرهه الظاجرا  أو قرد البعد العالمي الهي قد يؤار في ك الثالث:البعد

 يزود الشخةية بظاجا  جديد  

في تكوي  شخةية المراهم بما تظمله في لياتها مر  صريا  واسرتعدادا   هه األبعاد الثالاة الساب ة دوراً أساسياً كما تلعب ه

 السيسي وهي تظدد نوع وكم المشاك  التي تواجهه  مورواة وتياع  اجتماعي وا افي معي  واتجاهه



 

 

 

  85: 2002 ،لالبدري يلي:وفي هها السيام تتضح مشكال  المراه ي  م  هال  ما 

قد ترجر مشكال  المراه ي  إلى المشكال  التي يعاني مسها أبسا  المجتمر، وم  ام ف   معالجرة هرهه المشركال  يسرتوجب  -4

    المجتمر ومواجهتها عامة وشاملةاالتعام  المباشر مر جهورها في بس

 هي:قد تس سم مشكال  المراه ي  إلى أنمال م  المشكال   -2

 عامة المشكال  التي يعاني مسها المراه ي  بةية  -

 ما قد تعاني مسه ال  اعا  المسظرفة م  المراه ي  م  مشكال  لا  الةبغة اإلنظرافية  -

 أ  المشكلة تمر بمرللتي  هما: -3

لرهلك يمكر  مواجهتهرا عر  لريرم بعر  التغييررا  فري  ،وتكو  فيها المشكلة مجرد مشركلة اجتماعيرة المرللة األولى: -

 للمشكلة البيئة المباشر  

وفيها تةبح مشكلة المراهم مشكلة بسائيرة ليرث يت لرب للهرا اجررا  تغييررا  جهريرة فري البسرا  ال رائم  الثانية:المرللة  -

 للمجتمر 

أمرا إلا  ،سيجعلها ت   في لدود كونهرا مشركلة اجتماعيرة ،ي بع  ق اعا  المراه ي إ  مظدودية المشكلة وانظةارها ف -8

اتسر ن اقها بظيث هدد  باالنتشار بي  مختلف ال  اعا  لما قاربت م  التظو  إلى مشكلة بسائية يت لب مواجهتها للوالً 

 جهرية 

لدراسة مرللرة المراه رة وأهرم  أجرا ها مت التي والبظو  الدراسا  هال  م  المشكال  أهم ههه استخال  كما يمك 

 يلي:مشكالتها فيما 

 والجسمية. الصحية المشكالت -2

ي ونعسر ،المراهرم لهرا يتعررب التري تمث  مظوراً هامراً مر  المشركال  المشكال  الةظية والجسمية أ ى إل الدراسا  تشير

 التري الجسردية للتغيررا  لهرا ومردى ت بلره يتعررب يالتر واالض رابا  للمراهم الةظية بالظالة المتعل ة المشكال  تلك ها هساب

   4220 ،لع ا المرللة ههه في له تظد 

 .النفسية المشكالت -1

 يثير السرير الهي الجسسي كالسمو وبعضها فسيولوجي ،مظليه بيئية يعود ل رو  اجتماعي بعضها كثير  عوام  نتاو وهي

والتري ترسعكس بشرك  أو بر هر  إلشرباعه مظاوال  م  يةالبه وما لجسسيا والدافر ،المختلية لاجاته إشباع لىع المراهم اهتمام

   4225 ،على مشاكله السيسية لزهرا 

 األسرية. المشكالت -1

ومردى تيهرم  ،أوالدهرم المرراه ي  معاملرة في الوالدية واالتجاها السائد  األسرية العالقا  نمط األسرية ع  المشكال  تعبر

 الها ى واالعتماد عل االست اللية في المراهم كما تعبر ع  رغبة ،األبوية ههه المت لبا  ى  إلالمراه ي ون ر  ،لظاجاتهم اآلبا 

 مر  بسيسره عر  لريرم الرتخلص قراراتره وانجراز وقتره تس ريم في نيسه علىاالعتماد  يود فالمراهم ،مت لبا  الظيا  مواجهة في

   4225 ،لزهرا  له الوالدي  مراقبة

 



 

 

 

 المدرسية. المشكالت -1

 المرتب رة مدى تكييه معهم، كما تشير أيًضا إلى المشركال ووزمالئه  بمدرسيه ال الب بعالقة تتعلم التي المشكال  سيوتع

مرر  يتعامر أ   علرى المراهرم المدرسري المدرسية، ليث ييررب الجرو واالمتظانا  االستهكار ولرم الدراسي بعملية التظةي 

وبالترالي  ،قيمتره مر  وت لر  لريرة المراهرم م  تظد م  شأنها جميًعا أ التي و هاوأن مت والمدرسة والواجبا  والمسه  المدرسي 

   4222 ،لاألشو مدرسته  داه  متوازنة إقامة عالقا  في وييش  المراهم يتمرد

 المهنية. المشكالت -1

 المسراعد  فري لظرةبمسرت ب  المراهرم ولاجاتره الم، ليث أنها تررتبط لليرد الظياتية المرال  أه ر م  المراه ة مرللة تعد

   4220،أفض  لع ا مهسة ه فرصة تعليمل توفر التي العملية بال در  وجهله الظياتي لمست بله للتخ يط

 الجنسية. المشكالت -1

 إلرى أقرانره فري كثيرر مر  الظراال  فيلجرأ ،مشركالته ولبيعة الجسس لظ ي ة معرفته عدم م  المراهم في ههه المرللة يعاني

المعلوما  التي تظة  عليها م  أقرانره  لتساقص شعور ال لم والظير  ن راً  ع  يست  مما ،الجسس  لو معلوما ى عل للظةو 

   4220،لع ا

 األخالقية. المشكالت -2

كمرا  ،المرللرة هرها بوضروح فري ي هر الشعور الديسي ليث ،أ  هسال أهمية كبير  للدي  واألهالم في ليا  المراهم ال شك

 نيروس فريعسره وإنمرا يسرت   المراهرم والرتظكم فري نرزوا  الضربط بوظرائف ال يرام علرىمرللرة فري تلرك ال الردي  دور ال ي تةرر

   2008 ،عم اً لملظم أكثر نيسية لاجا  المراه ي 

  االقتصادية. المشكالت -2

كمرا تعرد المشركال   ال لرم مر  الكثيرر لره وتسربب المراهرم ليرا  فري هامراً  دوراً  تلعرب االقتةرادية مر  المؤكرد أ  المشركال 

 وفري الغالرب ،المراهرموم الرب  لظاجرا  إشرباع عليره عردم ترتبسر ممرا ،االقتةادي المستوى ضعف مؤشًرا على القتةاديةا

   4222 ،ال واباستغاللها على ال ري ة المثلى ل وعدم لس وده المراهم إنيام كييية لو  المشكال  االقتةادية تدور

 االجتماعية. المشكالت -9

 االعتبرار وال برو ى لاجاتره إلر تظ يرمى فشرله فري العالقرا  االجتماعيرة ومرد ىإلر للمراهم يةاالجتماع كما تشير المشكال 

   4220،لع ا اآلهري  رم تكييه والت دير وعدم واالنتما  االجتماعي

 المراهقين:طرق التعرف على مشكالت 

 :ر  صظيظة وموضوعية وم  ههه ال رمبع  ال رم للتعر  على مشكال  المراه ي  بةو هسال

 المباشرة:طريقة المالحظة  -2

وللك للتعر  على مشركالتهم وفهرم  ،والم ةود بها هو مالل ة م اهر سلول المراه ي  كأفراد وجماعا  ب ري ة مباشر 

وعلى الرغم م  قيمة المالل ة إال أ  المراه ي  إلا أدركوا أنهم موضوع الدراسة ف نهم ي اومو  للرك وبرهلك  ،لبيعتها وأسبابها

 ،الستائ  المرجو ال تأتي ب



 

 

 

وربمررا تكررو  عرضررية دو  تخ رريط  ،كمررا أنرره قررد تكررو  المالل ررة م ةررود  ومخ ررط لهررا وتررتم مرر  قبرر  االهتةاصرري المرردرب 

   28: 4222 ،ومزود  بوسائ  علمية تساعد على تةوير سلول األفراد لتوفيم

 الشخصية:طريقة المقابلة  -1

كما يتوقرف نجراح هرهه الم ابلرة الشخةرية  ،  المشاك  التي يشعرو  بهاوتتم مر المراه ي  أنيسهم في مظاولة لمساقشتهم لو

كما يجب اإلعداد الجيد للم ابلة والتخ ريط لهرا مر  قبر  ال رائم  ،على مدى مهار  الشخص ال ائم بالم ابلة وعلى مدى استجابتهم له

ا  تروفر بعر  الشررول إلنجراح الم ابلرة مر مراعر ،وأ  يتمتر بمهارا  وصيا  شخةية تساعده على إنجاح ههه الم ابلة ،عليها

وضررور  إتالرة اليرصرة الكافيرة للمراهرم فري  ،مث  مكانها وزمانها لتى ال تيش  في تظديرد المعلومرا  عر  مشراك  المرراه ي 

   422: 4220 ،التعبير ع  مشاكله بظرية دو  تظي  أو إلظاح ل الشيباني

 الطبية:طريقة الفحوص والتحالي   -1

ومرردى تررأاير هررهه المشرركال  علررى لياترره وعلررى  ،بيررة عرر  المشرركال  الةررظية الترري يعرراني مسهررا اليررردتكشررف اليظررو  ال 

 كما يمك  إضافة اهتبارا  الميو  واالتجاها  واهتبارا  ع لية ونيسية واهتبارا  الشخةية بةية عامة ،مستوى تواف ه

 الحالة:طريقة التجربة المنظمة وطريقة دراسة  -1

إلمررام كررا  ب رررم البظررث العلمرري وبالمسرراه  ولرررم ال يرراس، كمررا يمكرر  أ  يسررتخدم البالررث هررهه  تظترراو هررهه ال ري ررة إلررى

 ال ري ة المييد  في التعر  على مشاك  المراه ي  ودراسة هةائةهم ولاجاتهم 

 القائمة:مراجعة وتحلي  الثقافة  -1

الساجظة م  اليرد الةالح في للك المجتمر مر   والم ةود بها ا افة المجتمر التي يعيش فيها اليرد، وتظديد ما تظتاجه الظيا 

باإلضرافة إلرى تظديرد لاجرا  المجتمرر ومت لبرا  نمروه وت دمره ألنره ألا عرفرت مرا تت لبره الظيرا   ،معار  ومهارا  واتجاهرا 

 االجتماعية الساجظة فسستمك  م  معرفة جانباً كبيراً م  لاجا  ومشكال  المراه ي  

 :ي أجريت في البلدان األخرىمراجعة وتحلي  الدراسات الت -1

الممكر  أ  نسرتييد  البلردا  فمر والم ةود بها الدراسا  التي أجريت على لاجا  واتجاها  ومشكال  المراه ي  فري تلرك 

 مسها في تظديد لاجا  المراه ي  ومشكالتهم 

 

 سري وأهم مقوماته االستقرار األثانياً: 

 األسري:االستقرار  مفهوم

ومر  ي يرر بهرها السروع مر   ،و بسا  عالقة زوجية ت وم على التواز  والتكام  بي  الرجر  والمررأ سري هاالست رار األ

والسررابر مرر  سررمو  ،العالقررة يسررت ير بسررا  ليررا  زوجيررة علررى أسرراس مرر  االسررت رار، هررها التكامرر  المبسرري علررى االلترررام المتبرراد 

بكر  هةوصريتهما دو  إلغرا  أي مسهمرا بر  العكرس ي  العوالف وارت ا  اليهم سريوجد شخةرية اجتماعيرة تظمر  صريا  ال ررف

ونسري  والرد يظمر  عوامر  تيرتح  ،هرر فري بوت رة والرد إلرى جانرب هةوصرية اآليست ير ك  م  الزوجي  أ  يجد هةوصريته 

   434: 4222 ،لالظس  ونمو وازدهار الشخةيتي  معاً 



 

 

 

ى ب در عا  م  الخ يط الواعي الرهي تراعرى فيره سري بأنه " العالقة الزوجية السليمة التي تظ ويعر  االست رار األ

اليردية والتكام  في أدا  األدوار لتظديد كييية تظم  المسئوليا  والواجبا  ومدى ال در  علرى مواجهتهرا مرر اعتبرار ديم راليرة 

   32 :4222 ،التعام  في االسر  كي تست ير الةمود أمام االزما  وتظ يم المرونة والتكيف مر المتغيرا  " لأبو سكيسة

 

 األسري:أهمية االستقرار 

وتعتبررر  ،المظي ررة يشرير أدا  األسررر  لوظائيهررا وأدوارهرا المتعرردد  إلررى اسررت رارها وتكييهرا السررليم مررر البيئرة المجتمعيررة

 فالتكيف االجتماعي والةظي ألفراد األسر  همرا األسراس فري عمليرة االسرت رار، كمرا يعرد مر  المهرم جرًدا وجرود ،قضية مرتب ة

أل  للرك يمكر  أ  يخلرم مساهراً اجتماعيراً مميرزاً داهر  ن اقهرا ويعرزز مر  ميهروم هرها  ،عالقا  أسرية بي  أفراد األسر  الوالرد 

فسرو  تترأار بشرك  مباشرر صرظة األسرر  وأداؤهرا لوظائيهرا االجتماعيرة  ،أما إلا لد  أي تغير داه  مظريط األسرر  ،االست رار

خلم نوعاً م  عدم االسرت رار، فاالسرت رار يعسري الثبرا  فري لري  عردم هرها االسرت رار يعسري فظدو  أي تغيير ي ،على أكم  وجه

والظركة في الغالب تخلم بع  المشكال  والةراعا  والتساقضرا  التري تظرد  كستيجرة لبيعيرة لهرها التغييرر  ،التغير والظركة

  23: 2002 ،لالكسدري

 

 األسري:خصائص االستقرار 

  يلي:  فيما 4222ست رار األسري ما لكرته سميظة توفيم لويعد م  أهم هةائص اال

درجة المرونة التي تكتسبها األسر  والتي تسمح لها بالتكيف مر المتغيرا  التي قرد تظرد  فري المجتمرر الخرارجي ويكرو   -4

 فيه لها تأاير على األسر  باعتبارها جز  م  مجتمعها الهي تعيش 

وار لتظديد كييية تظم  المسئوليا  والواجبا  ومدى ال در  على مواجهتها مر اعتبار وجود اليردية والتكام  في أدا  األد -2

 ديم رالية التعام  مر األسر  كي تست ير الةمود أمام األزما  وتظ يم المرونة والتكيف مر المتغيرا   

ها للخ رر أو يجلرب أي قلرم م  ليث المأوى المريح والغها  السرليم دو  أ  يعرضرهم هر ،توفير الواجبا  ليوية ألفرادها -3

 لهم 

 مر غرس قيم الظب والخير والكرامة االجتماعية في نيوسهم  ،مساعد األسر  ألليالها كي يسموا نمواً صظياً  -8

 بسي ة عسدما تكو  العالقا  االجتماعية اإلنسانية مازالت  ،تدريب األبسا  على ف  الظيا  االجتماعية في ن اقها الضيم -5

ابهم السلول والمهارا  وال درا  الالزمة والخبرا  كي يست يعوا مواجهة قواني  السلول العامة فري تسشئة األليا  وإكس -2

 المجتمر في المست ب ، باإلضافة إلى أ  تكو  استجابتهم للمواقف اإلنسانية المتعدد  استجابة سليمة 

 

 األسري:مقومات االستقرار 

 يلي:ر األسري كما   إلى أ  م وما  االست را820: 2020ليشير كريمة 

 الموفق:االختيار  -4

فمر  شرررول  ،إ  اهتيرار اليررد للشرريك المساسرب يعرد ألرد أصرعب ال رررارا  التري تمكر  االنسرا  أ  يتخرهها لروا  لياتره

أل  بره تتظ رم  ،والبعد ع  الهوى ويضم  العريش الكرريم الهران  ،االهتيار الظس  أ  يكو  مبسيًا على أصو  الظكمة والمس م

 الزوجية التي تدعم تماسك واست رار األسر ،السعاد  



 

 

 

فاألسرر  هري اللبسرة األساسرية فري  ،ليث يتخ ى أار للك إلى المجتمر كك  وال ي تةرر علرى الرزوجي  وأليالهمرا فظسرب 

لرهلك وجرب علرى كر  م بر  علرى الرزواو أ  يترروى  ،ف لا صلظت األسر  صلح المجتمر كله والعكس صرظيح ،تكوي  المجتمر

 اتخال هها ال رار المةيري لظياته المست بلية  ويتمه  قب 

 االلتزام: -1

كما يعرفرو  جيرداً مرا لهرم مر  ل روم ومرا علريهم مر   ،فاألسر  المست ر  يكو  أفراد ملتزمي  بأدا  الواجبا  الموكلة إليهم

سرر  دو  تبعيرة أو اجبرار هها االلترزام مر  نيروس أفرراد األ ويسبر ،العائلةباإلضافة إلى اإلهال  والتضظية م  أج   ،واجبا 

 بالظرية واالست اللية التي تشعرهم ب يمة وجودهم وأهميتهم داه  أسرتهم المست ر   فالجمير يظ ى ،عليه

   ممتعة:قضاء أوقات  -1

هو أ  يروح اليرد ع  نيسه سوا  م   ،يعد م  األمور المهمة لدعم است رار األسر  وتعزيز التماسك والت لف بي  أفرادها

أو الرتخلص مر  الضرغول السيسرية وشربح االكتئراب الرهي  ،أو الخروو م  دوامرة الرروتي  اليرومي ،يام بأنش ة ترفيهيةهال  ال 

فاإلنسرا  مي رور علرى لرب  ،األسرر والهي يضيي جواً م  المررح علرى  ،ك  للك يعد م  أساليب الترويح ع  السيس ي ارده،

اسا  على أهمية الممارسرا  واألنشر ة الترويظيرة فري هير  لرد  التروتر وقد شدد  العديد م  الدر ،البهجة والترفيه ب بيعته

 وت لي  الخالفا  التي قد تسشأ بي  الزوجي  

 الدعم:تحم  الصعاب والحصول على  -1

ليث يكو  هسال استعداد لك  م  الزوجي  ببه  الجهد الكافي للخروو م  األزما  وتخ ي المشاك  التي تواجه لياتهمرا 

كما ال ت تةر  ،مر ألدهما ب رو  عةيبة كالمرب، وهها ما تتميز به األسر  المست ر  ع  غيرها م  األسرالزوجية إلا ما 

فألياناً يكو  لألصدقا  واألقارب الياعلي  دور بالغ األار في دعم است رار ههه األسر   ،عوام  نجاح األسر  على أفرادها ف ط

   24 :2048 ،لصظا 

 

 :سرياأل االستقرار قيتحق عوام 

 أهمها:  م  األسر  في االست رار   إلى أنه البد م  دراسة مجموعة م  العوام  لتظ يم0-5: 2040يشير الرفاعي ل

شررعاً لره ويكونرا  مًعرا  فتظر  بره وامررأ  رجر  يربط بي  ع د فالزواو الشرعي، الع د وهو متي  أساس على قيام األسر  -4

 مرر وجروب كرو  المررأ  غيرر فيره، شرهول الفاإلسرالم  وأنثرى  للكرر يري مختل جسسري  فري إال يكرو  وهرها الع رد ال ،أسر 

 الشرول؛م  األركا   مجموعة فيه تتوفر أ  البد م  الع ود م  كغيره الع د وهها لتى يةح الع د، الرج  على مظرمة

 صظيظة  بةور  مسع داً  ليكو 

ف د قرا  عليره  ،والتوايم الع د على اإلشهاد سها:وم األركا  لةظةوالالزمة  الزواو بع د الخاصة الشرول يجب أ  تتوفر -2

 ع د الزواو  لةظة شرل لها فاإلشهاد ،عد   وشاهدي بولي إال نكاح الةال  والسالم لال

 الظ روم أكانرت هرهه سروا  علرى مراعاتهرا والظرر  ،الزوجيرة  مرا يترترب علرى ع رد الرزواو مر  آارار لالظ روم معرفة -3

 ،هللا لاعرة علرى السسرب، والتعراو  ، وابرو المةاهر  ولرمة ،االستمتاع ول  ،المعاشر  كظس  الزوجي  بي  مشتركة

  ،وماله عرضه، وصيانة ،والمةالبة ،كال اعة زوجته هاصة بظم الزوو على كانت أو التوار ،و



 

 

 

هرا زوج علرى بظرم الزوجرة هاصرة ل وقراً  كانرت أو ،لضررور  إال ب لنه إال بيته م  البيت وعدم الخروو على أمر وال يام

 والمعاملة بالمعرو   ،والعد  في المهر والسي ة كظ ها

 يتعرامال أ  الرزوجي  فعلرى ،بألكرام الشررع وانضربال أفرراد األسرر  ،العشرر  ولسر  الت وى أساس أ  ت وم األسر  على -8

 لألسر   االست رار تظ يم عوام  أهم أل  هها يعد م  ،وُهل ا وفعالً  قوالً  واإللسا  باليض 

 

 األسرة.ت المراهقة وعالقتها باستقرار ثالثاً: مشكال

 بالمراهقين:المناخ األسري وعالقته 

وأ  الجررو  ،الشررك أ  للعالقررا  األسرررية الترري تسررود برري  أفررراد األسررر  دوراً هامرراً فرري تسميررة شخةررية المررراه ي  فيهررا

أما إلا شاع فري األسرر   ،يانها العضويالديم رالي في األسر  يكي  لهم األم  وضما  االست رار والشعور باالنتما  لألسر  وبك

وتشرير الدراسرا  والبظرو  أنره  ،العسف وإشاعة الخو  ف   للك في الغالب قد يتيح لألبسا  فرصة التمرد والثور  والعسف أيضراً 

سرل تهما وأنره يجرب أ  يرتيهم الوالردا  أ   ،م  أسباب العسف لدى األبسا  في مرللة المراه ة العسف األسري والمشاك  األسررية

وأنه يجب أ  يعمر  الوالردي  علرى اتالرة اليرصرة لألبسرا  للمشراركة فري  ،ليست سل ة ال مر والكبت ب  سل ة التوجيه والمشور 

تظم  بع  المسئوليا  األسرية وأ  يتاح لهم مسرالة مر  المساقشرة واالقسراع والث رة وأال يكرو  الوالردي  مراقبرا  لكر  تظركرا  

 األبسا  وسكساتهم  

ليث يرى فوتي  برأ  هسرال م ولرة تؤكرد علرى " إلا لرم تظراو  وضرر  ،أ  لألسر  تأاير واضح على سلول المراهمكما 

   5: 2004 ،نيسك مكا  ال ي  المراهم، فل  تست ير التواص  معه" لفونتي 

 ،بهرا المراهرم وتعد األسر  أهم مظيط للمراهم باعتبارها المؤسسرة والخليرة األولرى واألساسرية فري المجتمرر التري يسشرأ

 ،وم  أهم المشراك  التري يتعررب لهرا المراهرم فري لياتره اليوميرة ،وتلعب دوراً هاماً في مساعدته على تجاوز ههه اليتر  بسجاح

األسرر  دوراً هامراً  لعربليرث ت ،والتي ت ف عائ اً أمام تظ يم التكيف السيسي واالجتماعي هي عالقته بالراشدي  هاصة مر اآلبا 

 وم  أهم وظائف األسر  المظاف ة على البسا  األسري واشباع الظاجا  األساسية لألبسا   ،دها نمواً سليماً في نمو أفرا

  .على االستقرار األسريوتأُثيرها أهم مشكالت مرحلة المراهقة 

   الى أهم مشكال  األسر  في مرللة المراه ة كما يلي:2042تشير العتوم ل

وأكثرر لمايرةً لهرم، هةوصراً أ  الُمرراه ي  أشرد هوفراً فري هرهه المرللرة،  الوالردي يةبح ليث  الخوف الزائد على األبناء: -4

را يُشركي عرُو  فري المشراكب  بةرور س ُمسرتمر ، مر  هُسرا يُ وضو  للعديرد مر  التاجرارب، يتعر   ةربح هرو  الوالردي  أكبرر، مما

 راه ي  الوالدي  واألَبسا  المُ ة على صعيدب العالقة التي تجَمر بي  ي يُمشكلة ل 

، األَمرر الرهي  هةوصاً وأ  سوء التواص  مع المراهقين:  -2 رغار السر ا الكثيري  مرسهُم يعتببررو  أ ا الُمرراه ي  ال يزالرُو  صب

ب ربعايتهم بشدا ،  فري  ،مسُعهم ع  الكثيبرر مر  األُمرور التري تُعتبرر مضررم  لهُرمويدفُعهم إلى التاعام  معهُم على أناهم أوالد ويجب

ا يُؤداي إلى مشاكب  َكبير هها اإللار  وار بيسهم مما  األسر  في است رار  يغيُب الظب

لة لل بيام بك  ما يريد، لكر يسعى الُمراهم في ههه  الحرية الكاملة لألبناء: -3  الوالردي  المرللة إلى الُظةو ب على الظرياة الكامب

 ة،يمتسبعو  في كثيرس م  األليا  ع  مسحب أبسائبهم الُمراه ي  ههه الظريا 



 

 

 

مر  الممسُوعرا  بشرك س  الوالردي ُهةوصاً لرية التس ا  والساهر والُخروو برف ةب األصردقا ، هرهه األُمرور تُعتبرر بالساسربة إلرى  

جة ليظُةلوا عليها بالكامب  في س ِّ الشاباب   كبير، لكساهم ي دِّمو  للُمراه ي  الظرياة ب ري ة ُمتدرِّ

سهم، ال يعرفو  الكثير ليث إ  عدم مسؤولية المراهقين: -8 ي  مسهُم ال يةغُوَ  إلى أهلهبم، ال يريدو  ال بيام بما ي لُبه األه  مب

با  األُسرية واليردياة والمدرسياة وغيربها يا  الواجب مر   كييياة تدبيرب أُمورهم بأنيُسهم، هها يَسمِّ ع  عدمب مسُؤولياة الُمراه ي  لب

ب أ  يتسبمهوا إبليها  .األُمور التي يجب

 

 .خطاء التي يرتكبها المراهق بحق أسرتهاأل

 يلي:  كما 2002البدري لهسال عدد م  األه ا  يرتكبها المراهم بظم أسرته يشير اليها 

  االبتعاد ع  العائلة وعدم الرغبة في قضا  الوقت معهم -4

ةيا  ليث يعت بد الكثيبر مب  األَبسا  أ  ،يا  األوامر وعدم اتباع التعليما عة -2 ر، عب   ةيُد  على قوا  الشخةي األوامب

  دم العود  للمسز  في الوقت المظددع -3

ر أو الشكوى عسد ال يام بالواجبا  -8  المسزلية  التهمُّ

  تجَع  اآلبا  واألُمها  يشعُرو  باالستيبا  ، وههه االشيا عدم االعتهار عسد ارتكاب األه ا  -5

 ة مساداتهم بال أل اب أو ب ري ة غير الئ  -2

  االمتساع ع  شكرهم  -0

يسخُر عدد كبير م  األَبسا  م  آبائبهم وأُمهاتهم، ربما ل ري ةب تيكيرهبم ال ديمة أو لبعردم ُمرواكبتهم ، ليث السخرية م  األه  -2

را  العةر وما إلى للبك   لت وا

 

 المراهقين.وظائف وأدوار األسرة تجاه 

   يلي:لى أهم تلك الوظائف وتتمث  فيما   إ405: 2002ويشير عيييي ل ،تتعدد وظائف األسر  تجاه األبسا  المراه ي 

وأنهرا مرللرة مر   ،أ  يتم التوضيح م  قب  األسر  بأ  التغيرا  الجسمية التي ت هر علرى المراهرم هري تغيررا  لبيعيرة -4

 مرال  السمو العادية في ليا  أي إنسا  

ممارسرتهم للشرعائر الديسيرة كالةرال  غرس ال يم الديسية في نيوس المراه ي  وتعمي ها ولثهم علرى االلترزام بهرا مر  هرال   -2

 بالمسجد وقرا   الكتب الديسية 

 كي يستييدوا ويتعلموا ويكتسبوا مسهم بع  الةيا  اإليجابية  ،لث المراه ي  على ال را   في سير الع ما  والعلما  -3

وكرهلك  ،هب والهوايا  لرديهمتشجير المراه ي  على ممارسة األنش ة الرياضية واالجتماعية والث افية واليسية لتسمية الموا -8

لضور المظاضرا  الث افية والسدوا  الديسية مر لرر  الوالردي  باسرتمرار علرى مساقشرة أبسرائهم فيمرا قررأوه أو اسرتمعوا 

 إليه وسماع آرائهم لو  للك 

صة لزياد  ك  للك يوفر الير ،اتخال األسر  للمراهم كةديم مث  اص ظابه لبع  الرلال  والتسزه في المسالم الخلوية -5

 للث ة والظب المتباد  بي  األسر  والمراهم 



 

 

 

فمرر  الضررروري أ   األسرر ،ضررور  االبتعرراد عر  السزاعررا  والخالفررا  وعردم اللجررو  إلرى مررا يعررر  بالتظاليرا  داهرر   -2

لت ردير وأ  يوق  اآلبا  بأ  أبسائهما المرراه ي  يظتراجو  الظسرا  والظرب والع رف وا ،يةبح اآلبا  للمراهم ال دو  الظسسة

 والتشجير أكثر م  العسف وال سو  

والتي ت هر لها بع  العالما  عليره كسررلانه  ،سرعة المبادر  الكتشا  ما يعاني مسه المراهم م  مشكال  أو عثرا  -0

 وم  ام يجب سرعة البد  في توجيه الرعاية اليردية إليه  ،أو عدم تركيزه

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة .1

 سة:نو  الدرا. 2.1

تعتبر ههه الدراسة م  الدراسا  الوصيية ليث تستهد  الدراسا  الوصيية ت رير هةرائص ظراهر  معيسرة أو موقرف 

وتةر  مر  هرال  للرك إلرى إصردار  ،وتعتمد على جمر الظ ائم وتظليلها وتيسيرها الستخال  داللتهرا ،تغلب عليه صية التظديد

   422 ،4220 ،للس  بدراستهابالث التعليما  بشأ  الموقف أو ال اهر  التي ي وم ال

 الدراسة:منهج . 1.1

وللك ألنه م  المساه  الرئيسية فري الدراسرا  الوصريية  ،بأسلوب العيسةاعتمد  الدراسة على مسه  المسح االجتماعي 

نرا  والمعلومرا  ويروفر الكثيرر مر  البيا ،ليث يعر  بأنه ألد المساه  الرئيسية التي تسرتخدم فري الدراسرا  الوصريية ،التظليلية

ونسررت ير بواسرر ته أ  نجمررر وقررائر ومعلومررا  موضرروعية عرر  ظرراهر  معيسررة أو لاداررة مخةةررة أو  ،عرر  موضرروع الدراسررة

  452 ،4225 ،لمختار ال  االجتماعية      ،التربوية ،جماعة م  الجماعا  أو نالية م  السوالي لالةظية

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

 ،وأسرتخدم البالرث أسرلوب العيسرة العشروائية البسري ة ،أبا  وأمها  لمراه ي  بمظاف رة جرده  يتكو  مجتمر الدراسة م

 ، وقد قام البالث بجمرر أكبرر عردد مر  مجتمرر Google Driveالكترونياً مستييداً م  نمالو ت بيم ل االستبانةليث قام بتوزير 

 عيسة الدراسة    مبظوااً يمثلو 222ليث تجاوب مر البالث عدد ل ،الدراسة الكلي

 

 مجاالت الدراسة:. 1.1

 يلي:تتحدد مجاالت الدراسة فيما 

  البشري:المجال   

 ميرد    222وعددهم ل ،جد ظاف ة عيسة عشوائية م  آبا  وأمها  لمراه ي  بم 

   :المجال المكاني 

جرد  ممرا يسره   ظاف رةد ألرد سركا  مجد  بالمملكة العربيرة السرعودية وللرك أل  البالرث يعرظاف ة بمتم ت بيم الدراسة الميدانية 

 عليه م  مهمة جمر بيانا  الدراسة 

  الزمني:المجال 

 م4/8/2024م الى 45/3/2024م  اليتر  الزمسية هال  أسبوعي  تم جمر البيانا  لههه الدراسة 

 



 

 

 

 الدراسة:أدوات . 1.1

بواسرر تها وعرر  لريررم لسرر  بمررا أ  وسرريلة جمررر المعلومررا  مرر  أهررم مرالرر  اإلجرررا ا  المسهجيررة فرري كرر  بظررث، و

تظديدها واهتيارها وتةميمها يمك  أ  تةبح معلومرا  البظرث علرى درجرة كبيرر  مر  الموضروعية والدقرة،  وأ  تخردم أهردا  

الدراسة وتجيب على أسئلتها المختلية  ولها قرر البالث لجمر البيانا  لههه الدراسرة أ  يخترار األسرلوب المعتمرد علرى أدا  جمرر 

المبظواي  وهي لاستبانة  والتي تعسري مجموعرة مر  األسرئلة المكتوبرة بغررب اسرت الع الررأي أو جمرر المعلومرا   البيانا  م 

وههه األدا  لاالسرتبانة  تسرت ير أ  تعكرس واقرر المشركلة مر  ناليرة، وتجيرب علرى تسراؤال  الدراسرة مر   ،لو  موضوع معي 

 دراسا  الساب ة واالسترشاد ببع  األدوا  الموجود  في هها المجا  نالية أهرى بعد أ  تم االلالع على اإللار الس ري وال

 خطوات إعداد أداة الدراسة وجمع البيانات: 

تم تةرميم مجموعرة  ،على االست رار األسري أارهامرللة المراه ة ومشكال  بعد تظديد هد  الدراسة وهو التعر  على       

مر  األجرزا   االستبانةعلى أدبيا  الدراسة والدراسا  الساب ة، ليث تكونت  م  األسئلة تختص بموضوع الدراسة بعد االلالع

 التالية:

  األساسية.القسم األول: البيانات 

 ،المسرتوى الدراسري العرام للمراهرم ،ترتيرب المراهرم داهر  األسرر  ،لالجرسسمثر   ويشتم  على البيانا  األوليرة لعيسرة الدراسرة

 االقتةادي لألسر   الوضر  ،لوالد/ المستوى التعليمي ل

 .القسم الثاني: محاور الدراسة 

   ف ر  م سمة إلى همسة مظاور على السظو التالي:83واشتم  على ل

   ف را  2واشتم  على ل ،فراد أسرته م  وجهة ن ر الوالدي المظور األو : أهم مشكال  المراهم مر ا -

   ف را  2وجهة ن ر الوالدي ، واشتم  على لالمراه ي  م   المظور الثاني: المشكال  السيسية التي تواجه -

   ف را  2المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي ، واشتم  على ل المظور الثالث: المشكال  االجتماعية التي تواجه -

   ف را  2المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي ، واشتم  على ل المظور الرابر: المشكال  الدراسية التي تواجه -

     ف ر42، واشتم  على لالمترتبة على االست رار االسري م  مشكال  مرللة المراه ة اارالخامس: االالمظور  -

وم  ام تم إعداد قائمة االستبيا  لههه الدراسة والتي قام ببسائها مستخدماً م ياس ليكر  الثالاي وللرك لمعرفرة مردى مواف رة أفرراد 

 الي:العيسة على عبارا  أدا  الدراسة وللك وف اً للجدو  الت

 ( يوضح توزيع أوزان ومدى العبارات حسب مقياس ليكرت2-1جدول رقم )

 درجة الموافقة اإلجابة الوزن المدى

 ضعيية ال أوافم 4 20 4إلى  4م  

 متوس ة ال اعلم 2 33 2إلى  20 4م  

 كبير  أوافم 3 3إلى  33 2م  

 

 



 

 

 

 الدراسة:إجراءات الصدق والثبات ألداة 

 ق.الصدأوالً: إجراءات 

 صدق التكوين )الصدق الظاهري(.)أ( 

هررو الس ررام العررام لررألدا  أو الةررور  الخارجيررة لهررا، مرر  ليررث نرروع الميررردا ، وكيييررة صررياغتها ومرردى وضرروح هررهه 

الميردا ، كهلك يتساو  تعليما  االستبانة ومدى دقتها ودرجة ما تتمتر به م  موضوعية كمرا يشرير هرها السروع مر  الةردم إلرى 

 أجله ة مساسبة للغرب الهي وضعت م  أ  االستبان

 )ب( صدق المحتوى: 

هري قرو  االرتبرال بري  درجرا  كر  مجرا  ودرجرا  أسرئلة االسرتبانة الكليررة،  االسرتبانةي ةرد باالتسرام الرداهلي ألسرئلة 

 ،أنره ي يسرهاوالةدم ببسالة هو أ  ت يس أسئلة االسرتبانة أو االهتبرار مرا وضرعت ل ياسره أي ي ريس فعرال الوظييرة التري ييتررب 

بري  ف ررا  االسرتبانة والدرجرة الكليرة لهرا وسيتم التأكد م  صدم االتسام الرداهلي لالسرتبانة بظسراب معرامال  ارتبرال بيرسرو  

 والستائ  موضظة في الجدو  التالي:

 ( يوضح معامالت ارتباط بيرسون لك  فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية1-1جدول رقم )

المراهق أهم مشكالت 

مع افراد أسرته من 

 وجهة نظر الوالدين

المشكالت النفسية التي 

تواجه المراهقين من 

 وجهة نظر الوالدين

المشكالت االجتماعية 

التي تواجه المراهقين 

 من وجهة نظر الوالدين

المشكالت الدراسية 

التي تواجه المراهقين 

 من وجهة نظر الوالدين

االثار المترتبة على 

السري من االستقرار ا

مشكالت مرحلة 

 المراهقة

رقم 

 العبارة

معام  

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معام  

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معام  

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معام  

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معام  

 االرتباط

4 .527(**) 4 .563(**) 4 .577(**) 4 .475(**) 4 .222(**) 

2 .496(**) 2 .403(**) 2 .571(**) 2 .552(**) 2 .565(**) 

3 .402(**) 3 .381(**) 3 .429(**) 3 .544(**) 3 .615(**) 

8 .494(**) 8 .431(**) 8 .598(**) 8 .528(**) 8 .663(**) 

5 .534(**) 5 .604(**) 5 .477(**) 5 .440(**) 5 .559(**) 

2 .540(**) 2 .604(**) 2 .472(**) 2 .615(**) 2 .424(**) 

0 .566(**) 0 .305(**) 0 .558(**)   0 .675(**) 

2 .502(**) 2 .456(**) 2 .500(**)   2 .399(**) 

    2 .592(**)   2 .675(**) 

        40 .528(**) 

        44 .563(**) 

        42 .482(**) 

  



 

 

 

لدراسرة والدرجرة الكليرة لرألدا  نجرد أ  جميرر م  نتائ  الجدو  أعاله تبي  أ  معامال  االرتبرال بري  كر  عبرار  مر  عبرارا  أدا  ا

 معامال  كانت إيجابية ولا  داللة إلةائية، مما يعسي أ  هسال اتسام داهلي بي  ك  عبار  والدرجة الكلية 

 )ج( صدق المحكمين:

 تم عرضها على مجموعة مر  المظكمري  والمختةري  فري الخدمرة االجتماعيرة ،االستبانةللتظ م م  صدم مظتوى أدا  

 لتظلي  مظتوى عبارا  األدا  والتأكد م  تمثيلها ألهدا  الدراسة وتساؤالتها 

 األداة.ثانياً: ثبات 

ويرتم التظ رم  ،لى مدى قدر  الم ياس على إع ا  نيس الستائ  في لالة ت بي ه مر  أهرى في ظرو  مماالةإيشير الثبا  

نبررال باسررتخدام برنررام  الظررزم اإللةررائية الخررا  بررالعلوم مرر  ابررا  اسررتبانة الدراسررة عرر  لريررم اسررتخراو معامرر  أليررا كرو

  SPSSاالجتماعية 

 يوضح معام  ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة( 1-1جدول )

 الفاكرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.796 8 أهم مشكال  المراهم مر افراد أسرته م  وجهة ن ر الوالدي  

 0.738 8  ي  م  وجهة ن ر الوالدي  المشكال  السيسية التي تواجه المراه

 0.814 9 المشكال  االجتماعية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي  

 0.732 6 المشكال  الدراسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي  

 0.612 12 االاار المترتبة على االست رار االسري م  مشكال  مرللة المراه ة

 0918 43 كك األداة 

 

  وهري قريم 242 0  ولرألدا  ككر  بلغرت ل248 0-242 0كرونبرال للمظراور تراولرت مرا بري  ل الجدو  أعاله بيا  معرامال  أليرا

 مرتيعة جداً ما يعسي أ  هسال ابا  عالي ألدا  الدراسة، أي يمك  االعتماد عليها م  ليث جمر البيانا  وكهلك تعميم الستائ  

 حصائية المستخدمة:األساليب اإل. 1.1

  وللرك SPSSتم ترميز االستبيانا  وإدهالها في الظاسب اآللري باسرتخدام برنرام  الظزمرة اإللةرائية للعلروم االجتماعيرة ل

 بغرب تظلي  بيانا  الدراسة تظليالً علمياً يظ م أهدا  الدراسة ويجيب ع  تساؤالتها وقد استخدم البالث االهتبارا  التالية:

 ظسابية واالنظرافا  المعيارية لترتيب إجابا  ميردا  الدراسة لعبارا  االستبانة لسب درجة المواف ة المتوس ا  ال  4

  إليجاد العالقة بي  بع  المتغيرا  وكهلك إيجاد معام  االتسرام الرداهلي وتظديرد (Pearsonمعام  ارتبال بيرسو    2

 جابة على اليرضيا  نوع العالقة بي  المتغيرا  والدرجة الكلية لألدا  وكهلك لإل

   لظساب ابا  مظاور الدراسة وأدا  الدراسة كك  ALPHAمعام  اليا كرونبال ل  3

 Independent sample t-test  للعيستي  المسيةلتي  tاهتبار ل  8

 One Way ANOVAاهتبار تظلي  التباي  األلادي   5

 

 



 

 

 

 عرض وتفسير نتائج الدراسة .1

 الدراسة.وصف عينة  .2.1

 راهقنو  الجنس للم -2

 نو  الجنس للمراهق( توزيع أفراد العينة على حسب 2-1جدول )

 النسبة التكرار الفئة

 58.4 133 لكر

 41.6 93 أنثى

 100 226 المجمو 

 

، فسجد أ  الغالبيرة لكرور بسسربة نوع الجسس للمراهمالجدو  أعاله عبار  ع  السسب والتكرارا  لتوزير أفراد العيسة على لسب 

    الشك  التالي يبي  ههه السسب:%2 84بلغت نسبة االنا  ل   بيسما%8 52ل

 

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب نو  الجنس للمراهق2-1شك  )

 

 ترتيب المراهق بين اخوته: -1

 ( توزيع أفراد العينة على حسب ترتيب المراهق بين اخوته.1-1جدول رقم )

 النسبة التكرار الترتيب

 31.0 70 األو 

 22.1 50 الثاني

 17.7 40 الثالث

 12.4 28 الرابر

 7.1 16 الخامس

 9.7 22 غير للك

 100 226 المجمو 

 

ذكر
58%

أنثى
42%



 

 

 

أ  الغالبيررة  أهوترره، فسجرردالمراهررم برري  الجرردو  أعرراله عبررار  عرر  السسررب والتكرررارا  لتوزيررر أفررراد العيسررة علررى لسررب ترتيررب 

  ، %0 40الترتيب الثالث بسسبة ل  ، يليه%4 22 ، وم  ام الثاني بسسبة ل%34الترتيب األو  بسسبة ل

 ، الشرك  الترالي يبري  %4 0 ، وأهيرراً الترتيرب الخرامس بسسربة ل%0 2 ، يليه غيرر للرك بسسربة ل%8 42وم  ام الرابر بسسبة ل

 ههه السسب: 

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب ترتيب المراهق بين اخوته.1-1شك  رقم )

 

 المستوى الدراسي العام للمراهق: -1

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي العام للمراهق. (1-1دول رقم )ج

 النسبة التكرار المستوى

 5.3 12 ضعيف

 48.2 109 متوسط

 46.5 105 ممتاز

 100 226 المجمو 

 

الغالبيرة  فسجرد أ  الدراسرية للمراهرمالجدو  أعراله عبرار  عر  السسرب والتكررارا  لتوزيرر أفرراد العيسرة علرى لسرب المسرتويا  

 ، الشرك  %3 5 ، وأهيراً المستوى ضعيف بسسربة ل%5 82 ، وم  ام ممتاز بسسبة ل%2 82مستواهم التعليمي متوسط بسسبة ل

 التالي يبي  ههه السسب: 

 

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي العام للمراهق. (1-1شك  رقم )
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 :المستوى التعليمي للوالد/ة( 1

 .المستوى التعليمي للوالد/ةتوزيع أفراد العينة حسب ( 1-1جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى

 2.2 5 ال ي رأ وال يكتب

 11.9 27 تعليم ابتدائي

 8.4 19 تعليم متوسط

 29.2 66 تعليم اانوي

 48.2 109 تعليم جامعي فأعلى

 100 226 المجمو 

 

راد العيسررة علررى لسررب المسررتوى التعليمرري للوالرردي  فسجررد أ  الغالبيررة الجرردو  أعرراله عبررار  عرر  السسررب والتكرررارا  لتوزيررر أفرر

  %2 44  يليره تعلريم ابتردائي بسسربة ل%2 22 وم  ارم التعلريم الثرانوي بسسربة ل%2 82مستواهم التعليمي جامعي فأعلي بسسبة ل

 الشك  التالي يبي  ههه السسب: ، %2 2 ، وأهيراً ال ي رأ وال يكتب بسسبة بلغت ل%8 2وم  ام تعليم متوسط بسسبة بلغت ل

 

 .المستوى التعليمي للوالد/ة( توزيع أفراد العينة حسب 1-1شك  رقم )

 

 :الوضع االقتصادي لألسرة -1

 .الوضع االقتصادي لألسرة( توزيع أفراد العينة على حسب 1-1)جدول رقم 

 النسبة التكرار الوضع

 1.3 3 ضعيف

 81.9 185 متوسط

 16.8 38 مرتير

 100 226 و المجم

 

 ، ومرر  اررم مرتيعرري الررده  بسسرربة %2 24يبرري  الجرردو  أعرراله أ  أغلررب أفررراد العيسررة أوضرراعهم االقتةررادية متوسرر ة بسسرربة ل

  ، الشك  التالي يبي  ههه السسب:%3 4 ، بيسما بلغت نسبة ضعييي الده  ل%2 42ل

2.2

11.98.4

29.2

48.2

ىتعليم جامعي فأعلتعليم ثانويتعليم متوسطتعليم ابتدائيال يقرأ وال يكتب

Series1



 

 

 

 

 

 .سرةالوضع االقتصادي لأل( توزيع أفراد العينة على حسب 1-1)شك  رقم 

 

 محاور الدراسة. .1.1

 األول: سؤالالنتائج المتعلقة بال

 فراد أسرته من وجهة نظر الوالدين؟".أأهم مشكالت المراهق مع هي األول على "ما  سؤالنص ال

األو  تررم اسررتخدام المتوسرر ا  الظسررابية واالنظرافررا  المعياريررة لعبررارا  المظررور األو " أهررم مشرركال  سررؤا  لإلجابررة علررى ال

 راهم مر افراد أسرته م  وجهة ن ر الوالدي " كما يوضح الجدو  التالي:الم

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات أهم مشكالت المراهق مع افراد أسرته 1-1جدول )

 من وجهة نظر الوالدين.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

ة درج

 الموافقة
 الترتيب

 0 متوس ة 67.7 0.95 2.03 يتشاجر مر أسرته كثيرا وبشك  مستمر

 3 كبير  78.0 0.92 2.34 يتظاور مر والديه بةو  مرتير 

 4 كبير  83.0 0.84 2.49 يسيرد بسيسه لوقت لوي  

 5 متوس ة 72.0 0.95 2.16 يرف  مشاركة افراد اسرته في لاجاته 

 8 متوس ة 74.3 0.94 2.23 لتعام  مر إهوته يستخدم ال و  في ا

 2 كبير  81.3 0.88 2.44 يثور ويغضب ألتيه األسباب 

 2 متوس ة 72.0 0.93 2.16 دائما ما يتوعد اهوته باالنت ام عسد لدو  أي هال  معهم 

 2 ضعيية 51.0 0.84 1.53 يخرو م  المسز  مباشر  لمجرد لدو  اي مشكلة 

 المجمو 
2.17 0.91 72.4 

  متوسطة

 

الجدو  أعاله عبار  ع  المتوس ا  الظسابية واالنظرافا  المعيارية إلجابا  أفراد العيسة على أهم مشكال  المراهم 

   24 0  بانظرا  معياري ل3م  40 2مر افراد أسرته م  وجهة ن ر الوالدي  فسجد أ  المتوسط العام بلغ ل

1.3

81.9

16.8

مرتفعمتوسطضعيف

Series1



 

 

 

  والتري تعسري أ  أفرراد العيسرة مرواف ي  33 2إلرى  20 4يرار ليكرر  الثالاري لت رر برداه  اليئرة الثانيرة لمعوالمتوس ا  

 " أهم مشكال  المراهم مر افراد أسرته م  وجهة ن ر الوالدي " مظور بدرجة متوس ة على

ط وبسا  على المتوس ا  الظسرابية واالنظرافرا  المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا  تسازليراً ابترداً  مر  العبرار  لا  المتوسر

  ودرجرة مواف رة 82 2األكبر وانتها  بالعبار  لا  المتوسرط األصرغر فسجرد أ  العبرار  ليسيررد بسيسره لوقرت لوير   بمتوسرط بلرغ ل

  ودرجة مواف ة كبير ، تليها العبار  ليتظراور مرر والديره 88 2كبير ، وم  ام العبار  ليثور ويغضب ألتيه األسباب  بمتوسط بلغ ل

  ودرجة مواف ة كبيرر ، ومر  ارم العبرار  ليسرتخدم ال رو  فري التعامر  مرر إهوتره  بمتوسرط بلرغ 38 2لغ لبةو  مرتير   بمتوسط ب

  ودرجرة مواف رة 42 2  ودرجة مواف ة متوسر ة، تليهرا العبرار  ليررف  مشراركة افرراد اسررته فري لاجاتره  بمتوسرط بلرغ ل23 2ل

 ، تليها العبار  ليتشراجر 42 2سد لدو  أي هال  معهم  بمتوسط بلغ لمتوس ة، وم  ام العبار  لدائما ما يتوعد اهوته باالنت ام ع

  واهيررراً العبررار  ليخرررو مرر  المسررز  مباشررر  لمجرررد لرردو  اي مشرركلة  03 2مررر أسرررته كثيرررا وبشررك  مسررتمر  بمتوسررط بلررغ ل

   ودرجة مواف ة ضعيية 53 4بمتوسط بلغ ل
 

 الثاني:سؤال بالالنتائج المتعلقة 

 لمراهقين من وجهة نظر الوالدين؟"المشكالت النفسية التي تواجه اهي ي على "ما الثان لسؤالنص ا

الثاني تم اسرتخدام المتوسر ا  الظسرابية واالنظرافرا  المعياريرة لعبرارا  المظرور الثراني" المشركال  السيسرية  سؤا لإلجابة على ال

 لي:التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي  " كما يوضح الجدو  التا

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور المشكالت النفسية التي تواجه 2-1)جدول 

 المراهقين من وجهة نظر الوالدين.

 الترتيب درجة الموافقة الزون النسبي االنحراف المعياري المتوسط العبارة

 3 متوس ة 69.67 0.91 2.09 لمسز  يشعر بالضيم والتوتر وال لم داه  ا

 2 كبير  78.00 0.87 2.34 يخا  م  انت اد االهري  له 

 5 متوس ة 65.00 0.92 1.95 ليس لديه الجرأ  الكافية في الظديث مر اآلهري  

 7 متوس ة 56.67 0.87 1.70 يعاني م  صعوبة التركيز واالنتباه 

 6 متوس ة 64.00 0.89 1.92 يشعر باستمرار بعدم الرالة السيسية 

 1 كبير  81.00 0.85 2.43 يعاني م  سرعة االنيعا  والغضب 

 4 متوس ة 67.00 0.91 2.01 يتجاه  الكثير م  المواقف نتيجة الخج  

 8 متوس ة 49.33 0.79 1.48 يشعر بالخو  عسد الظديث مر افراد اسرته 

 المجمو 

1.99 0.88 
66.33 

 متوسطة
 

 

ار  ع  المتوس ا  الظسابية واالنظرافا  المعياريرة إلجابرا  أفرراد العيسرة علرى عبرارا  المشركال  الجدو  أعاله عب

 السيسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي ، 



 

 

 

ت ررر بررداه  اليئررة الثانيررة لمعيررار والمتوسرر ا    22 0  بررانظرا  معيرراري ل3مرر   22 4فسجررد أ  المتوسررط العررام بلررغ ل

" المشركال  السيسرية عبرارا  مظرور   والتي تعسي أ  أفراد العيسة مواف ي  بدرجرة متوسر ة علرى 33 2إلى  20 4ل ليكر  الثالاي

 التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي " 

وبسا  على المتوس ا  الظسرابية واالنظرافرا  المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا  تسازليراً ابترداً  مر  العبرار  لا  المتوسرط 

  ودرجرة 83 2كبر وانتها  بالعبار  لا  المتوسط األصغر فسجد أ  العبار  ليعاني م  سرعة االنيعا  والغضب  بمتوسرط بلرغ لاأل

  ودرجررة مواف ررة كبيررر ، تليهررا العبررار  ليشررعر 38 2مواف ررة كبيررر ، ومرر  اررم العبررار  ليخررا  مرر  انت رراد االهررري  له بمتوسررط بلررغ ل

  ودرجة مواف ة متوس ة، وم  ام العبرار  ليتجاهر  الكثيرر مر  المواقرف 02 2سز   بمتوسط بلغ لبالضيم والتوتر وال لم داه  الم

  ودرجرة مواف رة متوسر ة، تليهرا العبرار  للريس لديره الجررأ  الكافيرة فري الظرديث مرر اآلهرري   04 2نتيجة الخجر   بمتوسرط بلرغ ل

  ودرجرة مواف رة 22 4ار بعدم الرالة السيسية  بمتوسرط بلرغ ل  ودرجة مواف ة متوس ة، وم  ام ليشعر باستمر25 4بمتوسط بلغ ل

واهيرراً العبرار   ،  ودرجرة مواف رة متوسر ة00 4بلرغ ل العبرار  ليعراني مر  صرعوبة التركيرز واالنتبراه  بمتوسرط وم  ارممتوس ة، 

   ودرجة مواف ة متوس ة 82 4ليشعر بالخو  عسد الظديث مر افراد أسرته  بمتوسط بلغ ل

 

 الثالث: سؤالبالالمتعلقة النتائج 

 ؟"المشكالت االجتماعية التي تواجه المراهقين من وجهة نظر الوالدينهي الثالث على "ما  سؤالنص ال

المشركال  االجتماعيرة التري "تم استخدام المتوس ا  الظسرابية واالنظرافرا  المعياريرة لعبرارا  مظرور  سؤا لإلجابة على هها ال

 كما يلي: "  ر الوالدي تواجه المراه ي  م  وجهة ن

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور المشكالت االجتماعية التي تواجه  ( المتوسطات2-1)جدول 

 المراهقين من وجهة نظر الوالدين.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 1 متوس ة 71.33 0.94 2.14 لل هور بةور  الئ ة أمام اآلهري  يلجأ للكهب 

 7 متوس ة 56.33 0.84 1.69 تتسم عالقاته مر اآلهري  بالتوتر 

 4 متوس ة 64.00 0.93 1.92 يتجسب المشاركة في األنش ة االجتماعية مر اآلهري  

 8 متوس ة 62.67 0.92 1.88 تستابه نوبا  م  ف دا  السي ر  على نيسه 

 2 متوس ة 68.00 0.92 2.04 ييت ر للمهارا  االجتماعية 

 3 متوس ة 65.00 0.95 1.95 عسدما يغضب يتلي  بكالم غير الئم 

 6 متوس ة 58.67 0.91 1.76 يسدفر للمشاجرا  بدو  سبب 

 9 ضعيية 43.67 0.67 1.31 يتلف الممتلكا  العامة والخاصة لألهري  

 5 متوس ة 64 0.93 1.92 هري  يبرر أه ائه بالكهب على اآل

  متوسطة 61.52 0.89 1.85 المجمو 



 

 

 

 

الجدو  أعاله عبار  ع  المتوس ا  الظسابية واالنظرافا  المعياريرة إلجابرا  أفرراد العيسرة علرى عبرارا  المشركال  

  22 0  برانظرا  معيراري ل3مر  25 4االجتماعية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن رر الوالردي ، فسجرد أ  المتوسرط العرام بلرغ ل

  والتي تعسي أ  أفراد العيسة مواف ي  بدرجرة متوسر ة 33 2إلى  20 4ت ر بداه  اليئة الثانية لمعيار ليكر  الثالاي لوالمتوس ا  

 " المشكال  االجتماعية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي  " ف را  مظور على

االنظرافرا  المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا  تسازليراً ابترداً  مر  العبرار  لا  المتوسرط وبسا  على المتوس ا  الظسرابية و

األكبر وانتهرا  بالعبرار  لا  المتوسرط األصرغر فسجرد أ  العبرار  ليلجرأ للكرهب لل هرور بةرور  الئ رة أمرام اآلهرري   بمتوسرط بلرغ 

  ودرجة مواف ة  متوس ة، تليها 08 2جتماعية بمتوسط بلغ ل  ودرجة مواف ة متوس ة، وم  ام العبار  لييت ر للمهارا  اال48 2ل

  ودرجة مواف ة متوس ة، وم  ام العبار  ليتجسب المشراركة فري 25 4العبار  لعسدما يغضب يتلي  بكالم غير الئم  بمتوسط بلغ ل

رر أه ائرره بالكررهب علررى   ودرجررة مواف ررة متوسرر ة، تليهررا العبررار  ليبرر22 4األنشرر ة االجتماعيررة مررر اآلهررري   بمتوسررط بلررغ ل

  ودرجرة 02 4  بمتوسرط بلرغ ليسردفر للمشراجرا  بردو  سربب  ودرجرة مواف رة متوسر ة، ومر  ارم ل22 4االهري   بمتوسط بلرغ ل

تستابره   ودرجة مواف ة متوس ة، تليهرا العبرار  ل22 4  بمتوسط بلغ لتتسم عالقاته مر اآلهري  بالتوترالعبار  لام مواف ة متوس ة، 

يتلررف الممتلكررا  العامررة العبررار  ل وأهيررراً   ودرجررة مواف ررة متوسرر ة، 22 4  بمتوسررط بلررغ لف رردا  السرري ر  علررى نيسرره نوبررا  مرر 

   ودرجة مواف ة ضعيية 34 4  بمتوسط بلغ لوالخاصة لألهري 

 

 الرابع: لسؤالباالنتائج المتعلقة 

 ين من وجهة نظر الوالدين ؟:المشكالت الدراسية التي تواجه المراهق هي الرابع على" ما سؤالنص ال

المشركال  الدراسرية التري تواجره "لإلجابة على هها التساؤ  تم استخدام المتوس ا  الظسابية واالنظرافا  المعيارية لعبارا  مظور 

 كما يلي: "المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي 

 

 

 

 

ينة على عبارات محور المشكالت الدراسية التي تواجه ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الع9-1جدول )

 المراهقين من وجهة نظر الوالدين.

 الترتيب درجة الموافقة الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط العبارة

 4 ضعيية 55.0 0.90 1.65 يههب متأهراً للمدرسة 

 2 وس ةمت 71.7 0.94 2.15 قلي  االهتمام بالدروس والواجبا  المسزلية 

 6 ضعيية 52.0 0.80 1.56 كثير الشكوى م  زمالئه في الية  

 5 ضعيية 54.7 0.84 1.64 يتمرد على أساته  المدرسة ولوائظها الس امية 



 

 

 

 3 متوس ة 69.0 0.93 2.07 يشعر بالتوتر السيسي مر اقتراب موعد االمتظانا  

 1 س ةمتو 72.7 0.92 2.18 يعجز ع  تس يم وتخةيص وقت للدراسة 

  متوسطة 62.50 0.89 1.88 المجمو 

 

الجدو  أعاله عبار  ع  المتوس ا  الظسابية واالنظرافا  المعياريرة إلجابرا  أفرراد العيسرة علرى عبرارا  المشركال  

  22 0  برانظرا  معيرراري ل3مر  22 4الدراسرية التري تواجره المرراه ي  مرر  وجهرة ن رر الوالردي ، فسجرد أ  المتوسررط العرام بلرغ ل

  والتي تعسي أ  أفراد العيسة مواف ي  بدرجرة متوسر ة 33 2إلى  20 4ت ر بداه  اليئة الثانية لمعيار ليكر  الثالاي لوالمتوس ا  

 " المشكال  الدراسية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي  " ف را  مظور  على

تيرب العبرارا  تسازليراً ابترداً  مر  العبرار  لا  المتوسرط وبسا  على المتوس ا  الظسرابية واالنظرافرا  المعياريرة ترم تر

  42 2األكبر وانتها  بالعبار  لا  المتوسط األصغر فسجد أ  العبار  ليعجز ع  تس ريم وتخةريص وقرت للدراسرة  بمتوسرط بلرغ ل

  ودرجررة مواف ررة  45 2ودرجررة مواف ررة متوسرر ة، ومرر  اررم العبررار  لقليرر  االهتمررام بالرردروس والواجبررا  المسزلية بمتوسررط بلررغ ل

  ودرجة مواف ة متوس ة، وم  ارم 00 2متوس ة، تليها العبار  ليشعر بالتوتر السيسي مر اقتراب موعد االمتظانا   بمتوسط بلغ ل

  ودرجة مواف ة متوس ة، تليها العبار  ليتمرد على أساته  المدرسة ولوائظهرا 25 4العبار  ليههب متأهراً للمدرسة  بمتوسط بلغ ل

  25 4  ودرجرة مواف رة متوسرر ة، ومر  ارم لكثيرر الشركوى مرر  زمالئره فري اليةر   بمتوسرط بلررغ ل28 4س اميرة  بمتوسرط بلرغ لال

 ودرجة مواف ة ضعيية 

 

 الخامس: سؤالبالالنتائج المتعلقة 

 المراهقة؟سري من مشكالت مرحلة آلثار المترتبة على االستقرار األاهي الخامس على" ما  سؤالنص ال

الاار المترتبة علرى االسرت رار ا"ة على هها التساؤ  تم استخدام المتوس ا  الظسابية واالنظرافا  المعيارية لعبارا  مظور لإلجاب

 كما يلي: "سري م  مشكال  مرللة المراه ةاأل

 

 

ترتبة على االستقرار الثار الم( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور ا20-1جدول )

 سري من مشكالت مرحلة المراهقة.األ

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 5 متوس ة 76.3 0.88 2.29 يتواص  ابسي / ابستي معي تواصالً فاعالً 

يجد إبسي / إبستي صرعوبة فري التعبيرر معري عمرا يردور فري 

 رأسه 
 8 متوس ة 67.3 0.92 2.02

 9 متوس ة 66.0 0.97 1.98ي هررر الضرريم والضررجر علررى إبسرري/ إبسترري أاسررا  لررديثي 



 

 

 

 معهم 

 44 متوس ة 63.0 0.90 1.89 يرى إبسي / إبستي أ  تواصلسا معاً مضيعة للوقت 

 42 ضعيية 48.7 0.77 1.46 يشعر إبسي / إبستي بعدم األما  داه  األسر  

الهواتف الهكية علرى اسرت رارنا يؤار استخدام إبسي / إبستي 

 األسري 
 2 كبير  83.3 0.80 2.50

تساعد الجلسا  العائليرة مرر إبسري / إبستري علرى زيراد  فهرم 

 كالً مسا لألهر 
 4 كبير  93.0 0.58 2.79

 3 كبير  83.3 0.82 2.50 يشاركسي إبسي / إبستي في األنش ة والمساسبا  األسرية 

ورهم الخاصررة قبرر  اتخرررال يساقشررسي إبسرري / إبسترري فرري أمرر

 ال رار 
 0 متوس ة 74.7 0.88 2.24

ال يتبرراد  ابسرري / ابسترري معرري وجهررا  الس ررر لظرر  مشرركلة 

 اسرية 
 40 متوس ة 65.3 0.93 1.96

 8 متوس ة 77.0 0.89 2.31 يتهمر إبسي / إبستي عسد ت ديم السةح واإلرشاد له 

 2 متوس ة 75.3 0.91 2.26  يتجسب إبسي / إبستي الظديث معي ع  مشاكله الخاصة

  متوسطة 72.78 0.85 2.18 المجمو 

آلاررار الجرردو  أعرراله عبررار  عرر  المتوسرر ا  الظسررابية واالنظرافررا  المعياريررة إلجابررا  أفررراد العيسررة علررى عبررارا  ا

انظرا  معيرراري   برر3مرر  42 2سررري مرر  مشرركال  مرللررة المراه ررة، فسجررد أ  المتوسررط العررام بلررغ لالمترتبررة علررى االسررت رار األ

  والتي تعسي أ  أفراد العيسرة مرواف ي  بدرجرة 33 2إلى  20 4ت ر بداه  اليئة الثانية لمعيار ليكر  الثالاي ل   والمتوس ا 25 0ل

 سري م  مشكال  مرللة المراه ة"  ف را  مظور " اآلاار المترتبة على االست رار األ متوس ة على

نظرافرا  المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا  تسازليراً ابترداً  مر  العبرار  لا  المتوسرط وبسا  على المتوس ا  الظسرابية واال

األكبر وانتها  بالعبار  لا  المتوسط األصغر فسجد أ  العبار  لتساعد الجلسرا  العائليرة مرر إبسري / إبستري علرى زيراد  فهرم كرالً مسرا 

  ليرؤار اسرتخدام إبسري / إبستري الهواترف الهكيرة علرى اسرت رارنا   ودرجة مواف رة كبيرر ، ومر  ارم العبرار02 2لألهر  بمتوسط بلغ ل

   ودرجة مواف ة كبير ،50 2األسري بمتوسط بلغ ل

  ودرجرة مواف رة كبيرر ، 50 2تليها العبار  ليشاركسي إبسي / إبستري فري األنشر ة والمساسربا  األسررية  بمتوسرط بلرغ ل 

  ودرجرة مواف رة متوسر ة، تليهرا العبرار  34 2ةرح واإلرشراد لره  بمتوسرط بلرغ لوم  ام العبار  ليتهمر إبسي / إبستري عسرد ت رديم الس

  ودرجرة مواف رة متوسر ة، ومر  ارم ليتجسرب إبسري / إبستري الظرديث 22 2ليتواص  ابسي / ابستي معي تواصالً فاعالً  بمتوسط بلرغ ل

  ليساقشسي إبسي / إبستري فري أمرورهم الخاصرة   ودرجة مواف ة متوس ة، تليها العبار22 2معي ع  مشاكله الخاصة  بمتوسط بلغ ل

  ودرجة مواف ة متوس ة، وم  ام العبرار  ليجرد إبسري / إبستري صرعوبة فري التعبيرر معري عمرا 28 2قب  اتخال ال رار  بمتوسط بلغ ل

لرديثي    ودرجرة مواف رة متوسر ة، ومر  ارم لي هرر الضريم والضرجر علرى إبسري/ إبستري أاسرا 02 2يدور في رأسه  بمتوسرط بلرغ ل

  ودرجررة مواف رة متوسرر ة، ومرر  ارم العبررار  لال يتبراد  ابسرري / ابسترري معري وجهررا  الس رر لظرر  مشرركلة 22 4معهرم  بمتوسررط بلرغ ل

  ودرجة مواف ة متوس ة، تليها العبار  ليرى إبسي / إبستي أ  تواصلسا معاً مضيعة للوقت  بمتوسط بلرغ 22 4اسرية  بمتوسط بلغ ل



 

 

 

  ودرجررة 82 4توسرر ة، وأهيررراً العبررار  ليشررعر إبسرري/ إبسترري بعرردم األمررا  داهرر  األسررر   بمتوسررط بلررغ ل  ودرجررة مواف ررة م22 4ل

 مواف ة ضعيية 

 

 ت الشخصية في محاور أداة الدراسة.الفروق بين المتغيرا  .1.1

، ار فري اإلجابرة علرى األسرئلةفي معرفة ما إلا كا  لت سيما  ههه المتغيرا  أللتعر  على داللة اليروم في استجابا  أفراد العيسة 

والرهي   ANOVAاالهتال  فيما بيسها في هيارا  اإلجابة، تم استخدام ك  م  اهتبار تظلي  التباي  األلادي يكو  أي مدى  إلىو

 ،المسرتوى الدراسري العرام للمراهرم ،ترتيب المراهم بي  اهوترهمر المتغيرا  التي تس سم إلى اال  مجموعا  فأكثر مث  ل استخدم

تستخدم  Independent sample t-test  للعيستي  المست لتي  t ، واهتبار لالوضر االقتةادي لألسر  ،المستوى التعليمي للوالد/ 

 للمتغيرا  التي تس سم فيما بيسها إلى مجموعتي  ف ط مث  لالسوع للكر/أنثى   كما يبي  الجدو  التالي:

 خصية في محاور أداة الدراسة( الفروق بين المتغيرات الش22-1جدول رقم )

االثار المترتبة على 

االستقرار االسري 

من مشكالت مرحلة 

 المراهقة

المشكالت الدراسية 

التي تواجه المراهقين 

من وجهة نظر 

 الوالدين

المشكالت 

االجتماعية التي 

تواجه المراهقين 

من وجهة نظر 

 الوالدين

المشكالت النفسية 

التي تواجه 

المراهقين من 

نظر  وجهة

 الوالدين

أهم مشكالت المراهق 

مع افراد أسرته من 

 وجهة نظر الوالدين.

المتغيرات 

 الشخصية

 االهتبار T الداللة T الداللة T الداللة T الداللة T الداللة

 النو  1.277 775. 513.- 720. 1.558 340. 1.760 935. 1.857 130.

F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F اللةالد  

1.472 .200 .947 .451 1.641 .150 .841 .522 2.550 .029 
ترتيب 

 المراهق

F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة  

2.396 .093 17.860 .000 9.080 .000 7.714 .001 11.613 .000 
المستوى 

 الدراسي

F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة  

2.159 .075 1.592 .178 1.388 .239 .501 .735 3.246 .013 

المستوى 

التعليمي 

 للوالد/ة

F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة  

.818 .443 .156 .855 .123 .884 2.603 .076 1.210 .300 
الوضع 

االقتصادي 



 

 

 

 لألسرة

لةررائية برري  متوسرر ا  ترتيررب المررراه ي  عسررد مظررور لأهررم مشرركال  بيسررت نتررائ  الجرردو  أعرراله أ  هسررال فروقرراً لا  داللررة إ

   05 0المراهم مر افراد أسرته م  وجهة ن ر الوالدي   عسد مستوى داللة إلةائية ل

وبيست نتيجة أعاله أ  هسال فروم لا  داللة إلةائية بي  المستويا  الدراسية عسد المظاور لالمشكال  الدراسية التري تواجره 

م  وجهة ن ر الوالدي ، المشكال  االجتماعية التي تواجره المرراه ي  مر  وجهرة ن رر الوالردي ، المشركال  السيسرية  المراه ي 

التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي ، أهم مشكال  المراهم مر افرراد أسررته مر  وجهرة ن رر الوالردي   عسرد مسرتوى 

   05 0داللة الةائي ل

 

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج. .2.1

 التالية:توصلت الدراسة إلى النتائج 

 ، وأغلرب افرراد العيسرة تررتيبهم األو  بري  أهروتهم بسسربة %8 52أ  أغلب أفراد العيسة مر  الرهكور بسسربة ل أظهر  الستائ  -4

  ، %2 82 ، والمستوى الدراسي العام للمراه ي  هو متوسط بسسبة ل%34ل

 متوسرط  ، وبيست الستائ  ا  الوضرر االقتةرادي لألسرر %2 82جامعي فأعلى  بسسبة ل المستوى التعليمي للوالدي  لتعليمو

   %2 24بسسبة ل

وللرك بمتوسرط  ،أظهر  الستائ  أ  أهم مشكال  المراهم مر افراد أسرته م  وجهة ن ر الوالردي  جرا   بدرجرة متوسر ة -2

 ،فرري أ  المراهررم يسيرررد بسيسرره لوقررت لويرر   وتمثلررت أهررم هررهه المشرركال  24 0  وانظرررا  معيرراري ل40 2لسررابي بلررغ ل

ويررف  مشراركة  ،ويستخدم ال و  في التعام  مر إهوته ،ويتظاور مر والديه بةو  مرتير ،ويثور ويغضب ألتيه األسباب

ويتشراجر مرر أسررته كثيرراً وبشرك   ،أفراد أسرته في لاجاته، ودائما ما يتوعد اهوته باالنت رام عسرد لردو  أي هرال  معهرم

 مشكلة ويخرو م  المسز  مباشر  لمجرد لدو  أي  ،مستمر

وللرك  ،أظهر  الستائ  أ  أهرم المشركال  السيسرية التري تواجره المرراه ي  مر  وجهرة ن رر الوالردي  جرا   بدرجرة متوسر ة -3

يعرراني مرر  سرررعة أ  المراهررم   وتمثلررت أهررم هررهه المشرركال  فرري 22 0  وانظرررا  معيرراري ل22 4بمتوسررط لسررابي بلررغ ل

 له ويخا  م  انت اد اآلهري   ،والغضباالنيعا  

وللرك  ،أظهر  الستائ  أ  أهم المشكال  االجتماعية التي تواجه المراه ي  م  وجهة ن ر الوالدي  جرا   بدرجرة متوسر ة -8

يلجرأ للكرهب لل هرور المراهرم  فري أ   وتمثلرت أهرم هرهه المشركال  22 0  وانظرا  معياري ل25 4بمتوسط لسابي بلغ ل

يتجسرب المشراركة فري و ،عسردما يغضرب يرتلي  بكرالم غيرر الئرمو ،ييت ر للمهارا  االجتماعيةو ،أمام اآلهري  بةور  الئ ة

  اآلهري األنش ة االجتماعية مر 

وللرك  ،أظهر  الستائ  أ  أهم المشكال  الدراسية التي تواجه المرراه ي  مر  وجهرة ن رر الوالردي  جرا   بدرجرة متوسر ة -5

ز عرر  تس رريم عجرريأ  المراهررم   وتمثلررت أهررم هررهه المشرركال  فرري 22 0وانظرررا  معيرراري ل  22 4بمتوسررط لسررابي بلررغ ل

 للدراسة وتخةيص وقت 



 

 

 

وللرك  ،أظهر  الستائ  أ  أهم اآلاار المترتبة على االست رار األسري م  مشكال  مرللة المراه ة جا   بدرجة متوسر ة -2

الجلسرا  العائليرة مرر إبسري / إبستري  أ م هرهه اآلارار فري   وتمثلت أهر25 0  وانظرا  معياري ل42 2بمتوسط لسابي بلغ ل

يشراركسي إبسري و ،يؤار استخدام إبسي / إبستي الهواتف الهكية على است رارنا األسرريو ،على زياد  فهم كالً مسا لألهرتساعد 
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 :الملخص

هدفت الدراسةةةةة تلق ق قيف هدي ر يسةةةةي هو ق ديد متملةار قنمية رأا الما  الةجةةةةر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة 

، ويدور موضةو  الدراسةة تلق تلقاا الءوا علق متملةار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة المكرمة

 مكة المكرمة.

يقة  رة تلق: الفصةةةأل ا و : اإل ار العام للدراسةةةة، الفصةةةأل الاا ي: اإل ار النظر  للدراسةةةة، الفصةةةأل الاال : وقنقسةةةم الدراسةةة

أظهرر و وتجرااار الدراسةة، والفصةأل الراب : ق ليأل الةيا ار و تا ا الدراسةة وقفسةيرها، الفصأل الخامل: النتا ا والتو.يار.

(، ثم 4..9ما  الةجةةةةر  متملةار الخةرة، بي  بلتت متوسةةةةما بسةةةةابيا  درة   تا ا الدراسةةةة أن مه أهم متملةار قنمية رأا ال

(، وأخيراً متملةار قنمية المعاري بي  بلغ متوسةةمها 4..9يليها أهمية متملةار قنمية المهارار بي  بلغ متوسةةمها ال سةةابي  

تي يمتلكها الموظفون القدامق، بي  أن مه أهم متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجةةةةةر ، هي الخةرة الو (..0.4ال سةةةةةابي  

 (.9.09قسهم هذه الخةرة في قنمية خةرار الموظفيه الجدد، بي  بلغ متوسمها ال سابي  

لماد  الت فيز او ءةةرورة االهتمام بالخةرار الةجةةرية الموجودة في جمعيار رعاية ا يتام والم افظة عليها.ب وقو.ةةي الدراسةةة

 اكتسابهم الخةرار والمهارار والمعاري التي ي تاجو ها لألداا مهام الوظيفية. للعامليه بالجمعيار لت فيزهم علق

 رأا الما  الةجر ، جمعيار رعاية ا يتام، قنمية، قنظيم المجتم الكلمات المفتاحية: 
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Human capital development requirements for orphan care associations in the Makkah Al 

Mukarramah region 

(A study from the perspective of the way society is organized( 

 

Abstract: 

The study aimed to achieve a main goal, which is to determine the requirements of human capital 

development for orphan care associations in the Makkah region. 

The study is divided into: chapter one: the general framework of the study, chapter two: the 

theoretical framework of the study, chapter three: method and procedures of the study, chapter 

four: data analysis and study results and their interpretation, chapter five: results and 

recommendations. The results of the study showed that one of the most important requirements 

for human capital development is the requirements of experience, as it reached an arithmetic 

average of (4.09), followed by the importance of skills development requirements, where its 

arithmetic average reached (4.01), and finally the requirements for knowledge development, 

where its arithmetic average reached (3.90). And that one of the most important requirements for 

the development of human capital expertise is the experience possessed by the old employees, as 

this experience contributes to the development of the experiences of new employees, with an 

arithmetic average of (4.34 . 

The study recommends the need to pay attention to the human experiences found in orphan care 

associations and to preserve them. And financial incentives for association workers to motivate 

them to acquire the experiences, skills and knowledge they need to perform their job duties. 

Keywords: human capital, orphan care associations, development, community organization. 

 

 

 



 

 

 :مقدمة. 1

ال ققأل أهمية رأا الما  الةجر  عه رأا الما  الماد     مجرو   ا م أو    شركة، فهو اللةنة ا ولق لنجاح هذا المجرو ، 

تمويرها أل المرق لوقنميته مه قنمية الجركة وقمويرها و جابها، ولكي قستفيد منه المؤسسار أضةح لزاما عليهم أن يجدوا أفء

فرأا الما  الةجر  الذ  ال يتم قنميته وقمويره ال يقدم أ  فا دة بأل يصةح عةئ علق الجركة أو  ،وقدريةها لتقديم أفءأل الخدمار

المؤسسة، وم  التموير ال دي  أ.ة ت الجركار قهتم في قنمية ا موا  أكار مه العنصر الةجر  مما أدى تلق  صور في ققديم 

في ها الة   سنت دث عه أهمية قنمية رأا الما  الةجر   ،سةب ضعف الما  الةجر  وعدم قموير مهاراقهم و دراقهمالخدمار ب

فهي  ليست كأ  مؤسسة بأل كأل اعتمادها يكون علق العنصر  ،لدى جمعيار رعاية ا يتام لتقدم أفءأل ما يمكه لهذه الجمعيار

ةجر في المجتم  وي تاج تلق معاملة خا.ة ورعاية قامة، بي  أو.ا ا الرسو  الةجر  و ريقة التعامأل م  اليتيم، فهو أضعف ال

 .لق هللا عليه وسلم باليتيم وضرورة قوفير كافة االمكا يار له.

قنمية رأا الما  الةجر  في جمعيار رعاية اإليتام، والمعو ار التي قواجه قنميته، مما  متملةارعه للكجف  جاار هذه الدراسة

 تها. تجراا دراسة ميدا ية لمعرف كتجاي تلق ق سيه الخدمار المقدمة لأليتام المستفيديه مه خدمتها وذلك عه  ريفيؤد  ذلك اال

 :مشكلة الدراسة .1.1

و امتدر سيمرة هذا االهتمام علق المفهوم السا د لرأا  ،بقوة رأا الما  الماد  أزداد االهتمامعصر ما بعد الاورة الصناعية  في

تمام وم  بدايار الاورة التكنولوجية وزيادة االه ،ما بعد الاورة الصناعية وبتق منتصف القرن الماضي ققريةًا الما  خال  الفترة

بالمعلومار كجزا فني للاروة المرقكزة علق قكنولوجيا المعلومار وزيادة االهتمام بالمعرفة كإبدى ا جزاا اإل سا ية الر يسية 

ة والخةرار والمهارار و درار ا فراد علق ت تاج المعاري الجديدة التي قت و  تلق قمةيف للاروة القا مة علق القدرار اإلبداعي

إلشةا  ال اجار اإل سا ية الجديدة، وأظهر هذا  االهتمام بالمعرفة مفهوم رأا الما  الةجر  الذ  يعد مه أبد الموارد ا ساسية 

 (.471ص ،4.49 العمامي،   .للمنظمار اإل سا ية

ق ا همية التي ي تله رأا الما  الةجر ، أ.ةح ضرورياً علق المنظمار تيجاد أفءأل المرق لتنميته، لالستفادة منه وبالنظر تل

بي   ،فتنمية رأا الما  الةجر  مه المهام التي يرقكز عليها الفكر اإلدار  المعا.ر ،في ق سيه جودة الخدمار التي ققدمها

( و الذ  بدأر 4.41االهتمام بتنميته و قمويره كذهب غير المستخرج  الجكرجي، راا الما  الةجر  الذ  ال يتم Brownشةه 

أهمية المعرفة التي يمتلكها قتزايد كم رك ر يل للنمو اال تصاد  في زمه الميزة التنافسية، وازداد هذا الوض  قأّزًم م  ققدم 

ا  بجر  مؤهأل وكفا، يتميز بقدرة كةيرة علق المجتمعار علق .عيد اإل تاج واالستهالك؛ مما زاد مه ال اجة تلق رأا م

 ( .964 ،4.44استخدام التقنيار الجديدة والتفاعأل معها بمهارار فكرية عالية ومتميزة  عةدال ي، 

منمقة ب قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام علق متملةاروفي ضوا ما سةف جاار هذه الدراسة لتلقي الءوا 

 المكرمة.مكة 

 

 



 

 

 الدراسة:أهمية  .1.1

 األهمية العلمية: ()أ

  يزداد اليوم االهتمام بتنمية رأا الما  الةجر  في المنظمار االجتماعية، باعتةاره يساعد اكتجاي وقدعيم  درار

 المنظمة.العنصر الةجر  في 

   تم  تذا لم يكه هناك اهتماما يكون له قأثير سلةي علق أ  مج والذ مجا  رعاية ا يتام مه المجاالر المهمة في المجتم

 به.كافيا 

  يتام، مه يتعاملون م  ا  وخةرار ومعاري لة الدراسار السابقة التي قناولت المتملةار الواجب قوفرها لتنمية مهارار

 والمعو ار التي قواجه قنميتهم.

 )ب( األهمية العملية:

مما  ميته،قنوالمعو ار التي قواجه  اإليتام،ي جمعيار رعاية قنمية رأا الما  الةجر  ف لالكتجاي متملةارقأقي هذه الدراسة 

 يؤد  ذلك االكتجاي تلق ق سيه الخدمار المقدمة لأليتام المستفيديه مه خدمتها وذلك عه  ريف تجراا دراسة ميدا ية لمعرفتها. 

 أهداف الدراسة: .1.1

 التالية:الفرعية  الر يسي ا هدايالهدي ويتفر  مه 

 قنمية خةرار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام. ق ديد متملةار .4

 ق ديد متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام. .4

 ق ديد متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام. .0

 ق ديد معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام. .9

 الدراسة:تساؤالت  .1.1

 ماهي متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة؟ للدراسة:السؤال الرئيس 

 السؤا  الر يل مه خال  ا سئلة الفرعية التالية: وسنجيب علق

 ما هي متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام؟ .4

 ما هي متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام؟ .4

 ما هي متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام؟ .0

 ماهي معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام؟ .9

 



 

 

 الدراسة:مصطلحات  .1.1 

 . المتطلبات:1

 .(4447 بدو ،بعمأل ما أو عالج خلأل معيه   والجماعار والمنظمار للقياما فراد  ورغةار يريدهاجار هي ابتيا

ويعرفها الةاب  تجرا يا بأ ها: المتملةار التي يجب قوفرها لتنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة 

لدى موظفي جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة  متوفرةأن قكون  يجب والمهارار والخةرار التيوهي المعاري  ،المكرمة

 المكرمة.

 مفهوم رأس المال البشري:  .1

( تلق مساهمار أدم سمي  في بدايار وض  فكر رأا الما  الةجر ، وترسا ه والتي كا ت منذ Nafukho & Brooksيجير  

ذلك الكاقب  د شكلت فيما بعد جزًاا أساسيًا مه فكر رأا الما  في كتابه  ثروة ا مم(، تذ أن ا فكار التي وضعها  4776عام 

 (.0..4الةجر   المفرجي وآخرون، 

 البشري:. مكونات رأس المال 1

 ( 462ص، 4.47، عز الديه "والمهارة االجتماعية والمهارة المهنيةاالبتكار "أن رأا الما  الةجر  يتكون مه  Lothgrenيرى 

 البشري:.تنمية راس المال 1

عز .  "المادية والةجرية استخدماً فعاالً لت سيه مستوى معيجته مواردهقمكه المجتم  مه استخدام  "التنمية هي العملية التي 

 ( 449ص، 4.47 الديه،

 . جمعيات رعاية األيتام:1

 أو غير معينة، مؤلفةهي كأل مجموعة ذار قنظيم مستمر لمدة معينة  -وفقاً للنظام والقا ون السعود -قعري الجمعيار ا هلية 

مه أشخاص مه ذو  الصفة المةيعية أو االعتةارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك مه أجأل ق قيف غرض مه 

أغراض الةر أو التكافأل، أو مه أكأل  جا  ديني ق دده وزارة الجؤون اإلسالمية وا و اي والدعوة واإلرشاد، أو  جا  اجتماعي، 

ي أو سيابي، و  و ذلك مه  جا ار أو شةاب ،أو تبداعي ،أو مهني ،أو علمي ،أو قعليمي ،أو قربو  ،أو بيئي ،أو . ي ،أو ثقافي

 .(4.44 ،.  الدويكار

 اليتيم: .1

وهم  ومار أبوهمكسب لهم  الذيه ال سالم هماإل واليتامق في( 116 ص ،.4.4، الصةي ي "فقد أباه  ةأل أن يةلغ"اليتيم هو مه 

 الكسب.مقدرة علق  تار وليل لهمو.ضعاي 

 



 

 

 :المعارف .6

كما عرفها دايفت بأ ها  اقا ما قم  (462ص، 4.47، عزالديهوالتعليم "المعلومار المتراكمة عه  ريف التكويه  هي "مختلف 

 (.4.44،ية.  أدموالعمليار اإلبداعللعال ار  والممارسار واإلدراك التام والمهارار والخةرار، والمعلومار، الةيا ار،جمعه مه 

 المهارات: .7

 (.4.44، المنظمة.  يوسفو يادة الموظفيه في  وقوجيها، القرارار، اقخاذيعري  اموا ا عما  المهارار بالمقدرة علق 

 :الخبرات .8

 (  462ص، 4.47،عه  ريف الممارسة المهنية" عزالديه والعملية المكتسةة والخةرار العلميةمختلف التجارب  هي"

 

 للدراسةاطار النرري اإل .1

 السابقةالدراسات  .1.1

 بتنمية رأس المال البشري اهتمتأوالً: الدراسات التي 

 .أل الةاب  تلقوقو ،الةجر (بعنوان  دور قنمية الموارد الةجرية في بناا وقموير رأا الما   (:1212 ،وسليمدراسة )خالد 

يساهم   لتقني.ايساعد رأا الما  الةجر  علق التقدم  ا داا،اسي لت سيه لةجرية مدخأل أسقنمية الموارد ا قعتةرالتالية: النتا ا 

ال ة وجود ع التنافسية.يؤد  قموير رأا الما  الةجر  تلق ق قيف الميزة  جديدة.قمور رأا الما  الةجر  في خلف معاري 

ورة االهتمام بالموجودار اإلدارية الدراسة بءر الةجر . وأو.تالةجرية علق رأا الما   ذار قأثير تيجابي لتنمية الموارد

والفنية في المؤسسة والمتمالة في الكفااار والمهارار والم افظة عليها، وكذا التوجه   و اكتساب المهارار والمعاري الجديدة 

 مه خال  قججي  مراكز الة   العلمي.

لوظيفي في المنظمار اإل سا ية( و أظهرر بعنوان  آثار كفااار الموظف علق أداا الموظف ا :(1212 دراسة )ماناني ونغوي،

( وكان أكارها قأثيراً مهارار  ٪4..1      تا ا الدراسة أن هناك قأثير تيجابي للكفااار علق أداا الموظف الوظيفي بنسةة

ل قا ف في ا واستخدام ،وأن الكفااار ا كاديمية قمكه الموظف مه ق ليأل المعلومار بجكأل  قد  وتجراا ققييم د يف لها ،االقصا 

وأن الموظفيه الذيه يمتلكون هذه الكفااار مه المرجح أن يؤدوا أداا  ،بأل المجكالر، والمجاركة بنجا  في التعلم أثناا العمأل

أفءأل مه  ظرا هم الذيه يفتقرون تلق هذه الكفااار وأو.ت الدراسة بءرورة قججي  الموظفيه علق قموير كفااقهم التي 

 .وبءرورة تجراا دراسة أخرى عه قأثير أماكه العمأل  ،ءرورة وض  بر اما قدريةي أثنااوب ،ي تاجو ها في العمأل

 ا ردن(بعنوان  أثر قموير رأا الما  الةجر  علق أداا المجاري  السورية .تيرة ال جم في  (:1218،دراسة )السرحان

رأا الما  الةجر  علق أداا المجروعار السورية وجود قأثير ذو داللة تبصا ية لتموير  لت الدراسة تلق النتا ا التالية:وقو.

 السورييه.ة ال جم بيه الالجئيه .تير



 

 

جمأل الرب ية ي التاب  الذ أبعاد المتتير  الةجر ( علققأثير ذو داللة تبصا ية للمتتيرار المستقلة  قموير رأا الما   وجود 

مه أجأل  صتيرة  همية قموير رأا الما  الةجر تدراك أ. اب المجروعار ال واستدامة المجرو . جرو  وبقااالمو مو 

أداا  بمستوى وق سينه لالرققااالدراسة بزيادة االهتمام بتموير رأا الما  الةجر   وأو.ت ،وق سيه مجروعاقهمقموير 

   تيرة.الصرأا الما  الةجر  لمالكي المجروعار  بتمور وقنميةا عما  التي قعني  وقوفير باضنار الصتيرة،المجروعار 

بعنوان  درجة فاعلية تدارة الموارد الةجرية بوازرة التربية والتعليم بسلمنة عمان بالرضا الوظيفي  :( 1218،دراسة )الجرايدة

 ،وقو.لت  تا ا الدراسة  تلق أن هناك ققصير مه تدارة الموارد الةجرية في االهتمام بنظام التر يار و الكفااار( للعامليه فيها 

 ،وأو.ت الدراسة بءرورة اعتماد آليار بدياة لالختيار ،ر و المكافئار ال يميز بيه اختلف المؤهالر العلميةوأن  ظام التر يا

واالستقماب قكون فاعله و  ابلة للتمةيف و قتمابف م  المو.فار العالمية،  االهتمام بالتدريب والتموير وقنوي  الةراما  ،والتعييه

  القدرار العلمية و العملية لديهم، وضرورة وجود قخميط فعا  للموارد الةجرية قجعلها التدريةة وفف ابتياجار الموظفيه ورف

 . ادرة علق جذب واستقماب ذو  الخةرة والكفااار 

 لتالية:ا تلق النتا ات الدراسة وقو.ل الةجر (بعنوان  أثر ال وافز والتدريب في قنمية رأا الما   :(1216 )العاتي،دراسة 

   ذو داللة تبصا ية ل وافز الة أثروجود  قنمية رأا الما  الةجر . علقوالمادية لة تبصا ية لل وافز المعنوية ذو دال أثروجود 

اسة و.ت الدروأ الةجر .ب علق قنمية رأا الما  أثر ذو داللة تبصا ية للتدري الةجر . وجودمي علق قنمية رأا الما  العل

يادة التدريب زفي الجامعار ال كومية العرا ية .و المعنوية و الة   العلمي(  ،  الماديةزيادة استخدام ال وافز  :بالتو.يار التالية

 :في رأا الما  الةجر  علق أداا العامليه االستاماربعنوان   أثر  :(٦١٠٢دراسة )صبحي، في الجامعار ال كومية العرا ية 

ية هناك عال ة ايجاب -- :ت الدراسة تلق النتا ا التاليةدراسة ميدا ية في المصل ة المةية الجرابية الءياا ور لة ( وقو.ل

اداا العامليه  لقاالبتكار، فريف العمأل( ع ،الخةرة العملية ،القدرار ،المهارار ،لالستامار في رأا الما  الةجر  بأبعاده   المعرفة

 فيز ق خةرة والمهارة والقدرار. ضرورةوال االهتمام بالموظف ذو المعرفة :التالية الدراسة بالتو.يار.ت واو في المستجفيار.

قججي  العما  بالعمأل كفريف وابد   ه عامأل مهم لنجاح المؤسسة وق قيف  جديدة.وققديم المكافئار لمه يساهم في ققديم أفكار 

 أفءأل النتا ا.

اسة أن اكتساب الكفااار وأظهرر  تا ا الدر (:ة الكفااار كأداة إلدارة المواهببعنوان  تدار (1211،وبيناباتيدراسة )سيتا 

 الدراسة بءرورة وض  براما قدريةة وقعلمية لإلكساب الموظفيه المزيد مه الكفااار. الموظفيه وأو.تيساهم في قموير 

الدراسة تلق أ ّن التدريب  التنظيم( وقو.لتبعنوان  قأثير استامار رأا الما  الةجر  علق ا داا  :(Wang,2008) دراسة

عال ار الاقة الداخليّة بجكأل تيجابي مه خال   يم المنظمة.  عال ة ا بعاد الاالثة لألداا بكأل مه التوظيف واإللهام والتموير يرقةط ب

ّددة قناسب م  استراقيجيةالتنظيمية. كما أو.ت الدراسة أن ينةتي علق كأل مؤسسة أن قعتمد  الاقافةلم قتأثر بوجود عنا.ر 

 ا ي قف ق سيه ا داا وارقفا  معد  العا د علق االستامار.ووضعها الخاص ويمكه قنفيذها عمليا م

 

 



 

 

 بمتطلبات تنمية رأس المال البشري بالجمعيات الخيرية اهتمتالدارسات التي  ثانياً:

القيادية لدى أعءاا جماعة الهال  ا بمر  وقنمية المهاراربعنوان  تسهامار  ريقة خدمة الجماعة  :(1212دراسة بسطاوي )

أن مه معو ار قنمية المهارار القيادية لدى أعءاا جماعة الهال  ا بمر عدم  :تاليةو.لت الدراسة تلق النتا ا الوق المصر (

في  قوتن مه وسا أل قنمية المهارار القيادية هو  قأل الخةرار مه ا عءاا القدام التدريةية.اهتمام الجمعية بتوفير الدورار 

اسة بااللتزام باالشتراك في الدورار التدريةة التي قرف  مه كفااة االخصا ي في العمأل وأو.ت الدر الجمعية تلق ا عءاا الجدد

  الجماعة.م  

بعنوان  الخدمار التربوية لمؤسسار رعاية أ فا  ما  ةأل المدرسة كما قتءح مه جهود بعض الجمعيار  :(1212دراسة )محمد، 

لخةرار التزود با وباجتها تلقا هلية  العاملة بالجمعيارادر الةجرية ضعف الكو منها،عدة  تا ا  تلق وقو.لت الدراسةا هلية( 

 بالجمعية.الدراسة بعقد دورار قدريةية للعامليه  وأو.ت معها.الءرورية ومعرفة ا وضا  الم يمة وكيفية التعامأل 

سة علق المنظمار غير ال كومية درا :فعالية أدوار التموير التنظيمي وعال تها بإدارة التتيير  بعنوان :(1217دراسة ياغي )

ملية التتيير ع وقمويرهم فيهذه المنظمار ب اجة تلق قنمية مهارار العامليه  تلق النتا ا التالية: ت الدراسةوقو.ل فلسميه(في 

 .ياقهام أولويدخأل ضمه سل فتدريب العامليه علق تدارة التتيير ال يعتةر مه ضمه خمط وبراما قنمية وقموير العامليه فيها وال

  .فعالية أدوار التموير التنظيمي وجود عال ة ارقةا ية موجةة  ردية بيه

أهدافه ووأو.ت الدراسة أن ققوم هذه المنظمار بإعداد ورش قدريةة لتدريب العامليه لديها علق عملية التتيير وقوضح لهم أهميته 

 المنظمة.ر داخأل وأن قستعيه بخةراا في مجا  تدارة التتيير لمعالجة المجكال للمنظمة،

بعنوان  المتملةار التنظيمية الواجب قوفرها في الجمعيار ا هلية العاملة في مجا  رعاية المعا يه  :(1211دراسة )السيد، 

ف العمأل يأثةتت الدراسة وجود متملةار مهارية يجب قوافرها لدى فر :ت الدراسة تلق النتا ا التاليةوقو.ل وأسرهم(التوبدييه 

 الجمعيار. هذهبالعمأل  بها فريفالتي يلزم أن يت لق  المتملةار المعرفيةأثةتت الدراسة وجود مجموعة مه   اية ا يتام.بجمعيار رع

ة مناسةة ر بجريأثةتت الدراسة وجود عدة متملةار يلزم قوافرها في  ةيعة الةراما المقدمة لأل فا  التوبديه منها وجود  درا

المتملةار اإلدارية التي الالزم لدى فريف العمأل وأو.ت الدراسة بتعميم هذه المتملةار علق  مجموعة مه الةراما. هناكلتنفيذ 

 قرعاها.الجيدة للفئار التي  قوفير الخدمارقتمكه مه  وا هلية بتق والجمعيار ال كوميةجمي  المؤسسار 

 

 النرريات المفسرة للدراسة .1.1

 :نررية األنساق االجتماعية

  (Veronica,1998,p47)ق االجتماعية علق مجموعة مه المسلمار ا ساسية وهي كما يلي ققوم  ظرية ا  سا

أن النسف يتألف مه مجموعة مه ا جزاا المترابمة م  بعءها ب ي  أن ما ي دث في جزا منها يكون له قأثير علق  .4

 با ي النسف.

 علق بالتها. يجب ال فاظ علق بالة التوازن لأل ساق وأن قكيف  فسها دا ماً لل فاظ  .4



 

 

 البد مه وجود ما يسمق بالتتذية العكسية لتزويد ا  ساق بالقدرة علق التتيير. .0

 .  " (M.Norline,2003,p28)أ سا ا اجتماعيةالمنظمار االجتماعية بجمي  أشكالها قعتةر "وقوكد هذه المريقة علق أن كأل 

 رأس المال البشري .1.1

لمنظمة، ومه أهم المؤثريه في ق ديد هوية المنظمة ال دياة ويرسم معالم سياساقها يعتةر رأا الما  الةجر  مه أهم عنا.ر ا

 المستقةلية، كما أ ه الم دد لمكا ة المجتم  بيه الدو ، وهو الهدي الر يسي لعملية التنمية.

 االهتمام بمفهوم رأس المال البشري:األول:  طلبالم

هتمام به كان علق يد ويليام بيتي الذ  باو  وض   يمة لرأا الما  الةجر  مه خال  قتة  مفهوم رأا الما  الةجر  فإن أو  ا

التنمية تال أن العديد مه أدبيار  ،(Kiker ,1966المفقودة في ال رب   وقكلفة ا رواحإلثةار  وة ت جلترا مه خال   يمة العما  

 .أشاره

 خصائص رأس المال البشري:الثاني: طلب الم

 (:4.42،يتصف بها مه أهمها  زبأل والخصا ص التيمه السمار لرأا الما  الةجر  عدد  .1

 أ ه خاص بمالكه وال يمكه فصله عنه فهو مالزم له في كأل مكان وزمان. .2

 أ ه م دود، فإمكا ية قراكمه قرقةط ارقةا ا وثيقا بالقدرار الجسمية والعقلية للفرد. .3

  .فرد ال يمكه مالبظته تال مه خال  اإلداا الذ  يقدمهأ ه غير ملموا، فالمعاري والقدرار والمهارار التي يمتلكها ال .4

  وا خر مكتسبأ ه يتجزأ تلق جزا فمر   .5

 التجديد.تلق  وب اجه دا مةأ ه دا م التقدم  .6

 الدخأل.أ ه مصدر مه مصادر  .7

 :مكونات رأس المال البشريالثالث:  طلبالم

 االعتمادبر رأا الما  الةجر  كما هو موضح الجدو  التالي واضح في المفاهيم التي ذكرر سابقاً في ق ديد مكو ا اختاليهناك 

 :علق المراج  التي أخذر منها المفاهيم

 ( يوضح مكونات رأس المال البشري1جدول رقم )

 مكونات رأس المال البشري السنة المؤلف

 االقجاهار المهارار، المعرفة، 4.46 أبو دوح

 دا اإلب ال ماا، المعرفة، الخةرة، 4.46 شتاتحة



 

 

 الدواف  المهارة، التخصص، 4.41 عباس ،الربيعاوي

 المهارار. المعاري، 4.46 مصطفى

 االبتكار، المهارة المهنية، المهارة االجتماعية 4.47 عز الدين

 العلوم، القدرة علق التموير المعاري، 4.44 شتاتحة

 المعاري، المؤهالر الخةرار،التجارب،  الكفااار، 4.47 عز الدين

 تبداعار، ابتكارار مواهب،  درار، معاري، مهارار، 4.47 بلوشيال

 المعاري، المهارار 4.47 أبو النصر، محمد

Jones, Spender 2012 ،الكفااار المهارار، المعاري 

Subhash 4.44  الخةرة. الص ة، اإل تاجية،المهارار 

Quarter et al 4.41 ،القدرار المهارار، المعرفة 

 المهارة  الخةرة، المعرفة، :دو  أقءح لنا أن هناك ققارب وجهار  ظر بو ومه خال  الج

 كاآلقي.وسيتم تيءابها بالتفصيأل  الدراسة،االعتماد عليها في سيتم  وهي التي 

 أوالً: المعرفة:

 مفهوم المعرفة: .أ

ون في بقأل يؤكد الةابا علومار بي والمبينها وبيه الةيا ار  فهم العال ةيجب علينا  المعرفة، ةأل أن  تمرق تلق تيءاح مفهوم 

 المعلومار،وسنوضح هذه العال ة مه خال   رح مفاهيم  بهما،الن المعرفة قرقةط  العال ة،المعرفة علق ضرورة فهم هذه 

 والمعرفة. والةيا ار،

 مفهوم البيانات: 

ر ذار معنق مالم قت و  تلق معلومار وهي في ذاقها قصةح غي أولية،قعري الةيا ار بأ ها عةارة عه " رموز أو .ور أو بقا ف 

 (.01، ص4.46  عيسق،" 

اقفف عليها لتمايأل ا شخاص أو ا شياا أو  المعنق،غير واض ة  رياضية،وهناك مه يجير تليها بأ ها مفاهيم لتوية أو رموز 

 والسيارة، والصندوق، ي،الكرسفمفاهيم ماأل  ومالبظار خام،وهي بقا ف  المنظمة،ا بداث أو الظواهر المادية أو معامالر 



 

 

تلق عملية معالجة لت ويلها مه المعنق الظاهر  تلق مفاهيم لها معنق  لها ق تاجظاهرياً  ال معنق، وكةير، هي بيا ار وأبمر

 (4.49الفريجار،  ومعالجة المجكالر.  وتيجاد ال لو يستفاد منها في .ن  القرار ار 

 مفهوم المعلومات: 

جكيلها بعد أن يتم معالجتها و قصنيفها و ق استخدمهاها الةيا ار التي قمت معالجتها في سياق و معنق ليمكه يجار تلق  المعلومار  بأ 

ويجب أن يكون لها سياق م دد  ،والمعلومار هي بيا ار قم معالجتها مه خال  الت ليأل و التركيب ،(4.46،في مهمة معينة   عيسق

 ،كما يقو  بيتر دراكر أن المعلومار مرقةمة ضمه سياق و هدي  بوران ،و الاقة و منتظم داخلياً و علق مستوى عالي مه الد ة

بالةيا ار و  يةدأبي  يء  المعلومار ضمه سلم  Anthony Debonsو مه أكار التعاريف تيءاباً للمعلومار قعريف  ،(4.46

 (.4.47ينتهي بال كمة .  الخزعلة و آخرون، 

 مفهوم المعرفة: 

ذه ومه ه لمفهوم المعرفة،التو.أل تلق قعريف م دد متفف علية  ولم يتم المعرفة،لمفهوم  ف الموض ةالتعاريهناك العديد 

ارار والقرا فعا   واإلجرااار مهالقواعد  ا فكار، المفاهيم،عه خليط مه  بأ ها عةارةمه يجير تليها  بها،التعريفار المأخوذ 

  (4.40السيد، 

 أنواع المعرفة: -ب

  اإلجرااار.هي المتعلقة بتنفيذ  :يةالمعرفة اإلجرا 

  للموضو .المعرفة السةةية  معرفة لماذا(: هي التي قتملب فهماً شامأل 

  وق قيف أعلق مستويار الخةرة في معرفة  ا ساسية،المعرفة اإلدراكية  معرفة ماذا(: قصأل تلق ما بعد المهارار

 و ماق المجكلة.الموضو  

  مةاشر أو خفي في المدى القريب أو  االجتماعية بجكألقتملب مواجهة السيا ار : بماذا(معرفة ا غراض  االهتمام

 الةعيد.

 وفي إاطار ما سبق فإننا سنحدد نوعين للمعرفة وهما:

 والوثا ف والمقاالر وغيرهاهي معرفة موثقة المصدر ماأل التي قوجد في المراج  العلمية كالكتب  :المعرفة الواضحة .1

 وقعلمها. ويسهأل التعامأل معها و قلها

 واآلراا والروايار التيرهي معرفة غير موثقة المصدر ماأل التي قوجد في عقو  ا فراد  المعرفة غير الواضحة: .1

 .و قلها وقعلمهاموثقة التي قتنا أل بيه الناا، وهي معرفه يصعب التعامأل معها 

 :ج. خصائص المعرفة

 :(4.44 بركا ي، قتميز المعرفة بعدة خصا ص منها ما أشار تليه هوسيأل بيأل 

 ديدة.جأ ها  ابلة للتوليد: فالةعض مه منظمار ا عما  لديها وفرة في العقو  يجعأل لديها القدرة علق قوليد معرفة  .4



 

 

أو الموجودة في عقو  مه  المكتةار،وهي المعلومار الموجودة في الكتب المنسية علق رفوي  :تمكا ية موقها .4

 موقهم.اآلخريه فماقت ب ولم يعلموهايمتلكو ها 

 غيرها.فهي ليست خا.ة بفرد دون آخر أو مقتصرة علق جهة معينة دون  وال صو  عليهايمكه امتالكها  .0

 وسا أل التخزيه  وغيرها مه والوثا ف و واعد الةيا ارتمكا ية قخزينها خارجياً في الكتب  .9
 

 :تنمية المعرفةد.  

 والخةرار واالستنةا ، واالستقراا، المعرفي،اإلرث  معارفهم، قنمية الةجر فيأعتمد عليها  وا دوار التيومه أهم الوسا أل 

بي  تن السلوك  واالشترا ،  ريقة االرقةا ( تلق المرق السابقة 4.46(.  ويءيف  الصفار، 4.44  مصمفق، والة   العلمي

ر  استجابة يجت ،هزار ا رضيةال الجو ، ،الممر الرعد،اإل سا ي  اقا عه عملية االرقةا  بمايرار معينة موجودة في بيئته ماأل 

 الخ.. الفرح وا كأل،الة   عه المأوى  الخوي،ماأل  معيه.لتعلم سلوك 

 :( أرب  مرابأل لل صو  علق المعرفة4.40وي دد  السيد،

 :المرحلة األولى النفاذ المعرفة

مه يملكو ها مه أهأل العلم  واسترجاعها والتوا.أل م  والو.و  تليهاهي مربلة الة   عه المعلومار التي قجكأل المعرفة 

 والمكتةار. والخةرة والمراكز الة اية

 :المرحلة الثانية استيعاب المعرفة

أفكار وما ق تويه مه مفاهيم  وفهرستها واستخالصهي مربلة ق ليأل المعلومار التي قم ال صو  عليها وقةويةها وقرشي ها 

 م ورية.

 :المرحلة الثالثة توظيف المعرفة

 العامة.عرفة التي قم ال صو  عليها وقمةيقها في مجاالر ال ياة هي استخدام الم

 المرحلة الرابعة توليد المعرفة:

 وهي مربلة االستفادة مه المعرفة ال الية والقا مة في ال صو  علق معرفة جديدة.

 

 (1211 ،)السيد ه( من إعداد الباحث لتوضيح مراحل الحصول الذي حدد1شكل رقم )

 

الحصول على 
المعرفة

ة تحليل المعرف
وتصنيفها

فة تطبيق المعر
إنتاج معرفة

جديدة



 

 

 الخبرة: ثانياً:

 الخبرة:مفهوم  .أ

وعند عملية التوظيف عندما قتف ص الجرو  قجد شر  الخةرة،  ،استخداما في شتق المجاالر أكار المصمل ارقعتةر الخةرة مه 

بأ ها "  ( الخةرة4.44 ك المقصد، بي  يعري راشد لذ وأشمأل مهتال أن الخةرة أوس   ،والمهارة ا.ديه بها سنوار العمأل 

كما أن  ،(4.2المعرفة أو المهارة أو  درة المالبظة لكه بأسلوب فمر  عفو  عميف " ص فهومضمه ممصملح عام يختز  

 ( 4.42 ،بساا به  الجما أو اال ال  علق شيا معيه واال ،الخةرة هي معرفة أو مهارة أكتسةها الفرد مه خال   يامة بمهمة

 في ال ياة.   وقجاربهمارسار الجخص وفي ت ار التعاريف السابقة يجير الةاب  تلق الخةرة بأ ها  اقا م

 الخبرة:أنواع  .ب

قصنيف الخةرة وهناك مه .نفها بسب  و  المهنة ماأل الخةرة المةية  والعلوم بو هناك اختالي بيه مختلف التخصصار 

 :ومه خال  هذا االختالي قو.لنا للمعيار التالية ،أو الخةرة التعلمية أو الخةرة القءا ية ... الخ

ةرة الخ ،الخةرة تلق  وعيه هما المعيار ا قسمتوبناا هذا  ،: وهو كيفية بصو  الجخص علق الخةرةر التكوينمعيا :أوالً 

تي مةاشرة وهي ال والخةرة التير ،المةاشرة وهي التي قكو ت عندما قعامأل اال سان م  عنا.ر الوا   المراد قعلمة مةاشرة

 م(4474 ،صورة غير مةاشرة  ش ادةاستخدم فيها وسا أل بديلة عه الو   المراد قعلمة ب

 وعيه، ويجير هذا المعيار تلق  سةة الخةرة التي يمتلكها الفرد وقنصف الخةرة في هذا المعيار تلق  الشمولية:ثانيا: معيار 

النو  ا و  الخةرة الةسيمة وهي الخةرة التي يكتسةها الفرد في بياقه اليومية مه دون مقصد الكتسةها كالخةرة في 

تسةها التي يك وهي الخةرة والخةرة الواسعة اليومية،عادقنا  والتجريعار وهيالتعامأل م  القوا يه  والخةرة فيأل العم

 (4.40 ،دماغ ال ياة. في  ومتنوعةفي مجاالر عديدة  والتمرا واالبتكاك الدا مالفرد بجكأل مقصود مه خال  التعلم 

 :ج. خصائص الخبرة

 (:.4.4 ،بي  أ ها  الجمر  سماقها مهويمكه تبراز أهم خصا ص الخةرة  

 والمعرفة والممارسة.مركةة بي  أ ها قتكون مه عنا.ر ر يسية هي المهارة  .1

 الو ت.قتميز بالنمو بي  أ ها قتجه   و الزيادة بمءي  .2

 وقعا ةها. وقوارث ا جيا خال  الزمه  ومستمرة مهمتصلة  .3

  ةوالتدريب والتلقيه والممارسمكتسةة مه خال  التعليم  .4

 فيها.عه التفاعأل الذ  بدث  والمجاهدار وما ينتاخال  ما قءيفه الموا ف  وقتراكم مهقراكمية بي  أ ها قزيد  .5

  :تنمية الخبرةد. 

بي  يجير جون ديو  أن مصدر الخةرة هو عال ة  ،والممارسةمه مصدريه هما التجربة  اكتسابهاعه  ريف  ،يتم قنمية الخةرة

 ،(4419، عةد الربيمعه هذا ال دث   وما ينتافيها  وما ي دثهبه اإل سان بالةيئة الم يمة 



 

 

 واكتسابه معاري( أن الخةرة عةارة عه " قجارب يعيجها الفرد ب ي  قمكنه مه قنمية  دراقه العقلية 4.47هر مة   ويرى 

المتعمدة علق استامار  سةخال  الممارالخةرة ال قأقي تال مه  تلق أن( 4.44،بسمةويجير  ، (.0" ص. وبقيقيمصدرها وا عي 

 و واعد بأل مجكالر في مجا  معيه جزا كةير مه الو ت لتعلم أ ما  

 ه ــ أهمية الخبرة لتنمية رأس المال البشري:

فهي أفءأل معلم له قعينه علق ق ديد المعو ار وقجخيص ا سةاب ثم العمأل علق  ،الخةرة ق سه مه با  اإل سان وقنمية وقموره

 (.4.40 ،ا عه قلك العملية التعليمة قعمف لمعرفته وقمور لها بو  الموضو  الذ  واجه المعوق فيه  الزمينت قجاوزها، مما

 :يلي فيماذار أهمية في قنمية رأا الما  الةجر  مه بي  دورها  وقعد الخةرة  

عمأل في معرفة قموير المعرفة بي  تن المعرفة قعتمد علق زيادقها في مجا  العمأل واستفادة ا فراد بدياي ال  .4

 (  4.47 ، مروانمنهم  والصفار المملوبةالمهارار 

وغير ها مه المهارار التي قجعأل  ومهارة القيادةمهارة االقصا   :جديدة ماأل واكتساب مهارارقموير المهارار   .4

 .(Leitch,2018) ةأل أ. اب العمأل  ومملوب مهالعنصر الةجر  ذار أهمية 

 .(Penrose,2020)مه التدريب  وتجراا المزيدلدية لمو.لة التعلم  زيادة الدافعيةو ذاقه،مساعدة الفرد علق قموير  .0

 (.4.44 المهندا،  المملوبة منه وقأدية المهامرف  مستوى الاقة عند الفرد لمزولة عملة  .9

 :ثالثاً: المهارات

  :مفهوم المهارة .أ

ي  يتم ب  ،مه التدريب المقصود، والممارسة المنظمة عدة معا ي منها: خصا ص ا داا الذ  يتملب فترة بمفهوم المهارةيرقةط 

 دليأل علق السلوك المتعلم أو المكتسب المهارة بأ هابي  يجار تلق  ،بالمريقة الص ي ة، وعادة ما يكون لهذا ا داا وظيفة مفيدة

أن يكون  :ر  الاا يوالجالجر  ا و : أن يكون موجها   و تبراز هدي أو غرض معيه،  ،الذ  يتوافر له شر ان جوهريان

منظما ب ي  يؤد  تلق تبراز الهدي في أ صر و ت ممكه. وهذا السلوك المتعلم يجب أن يتوافر فيه خصا ص السلوك الماهر. 

  ،(4449 .ادق، أبو بمب، 

ومنظم ة ( بأ ه مكتسب بالممارس4.42 ،ويرى  وهب هللا ،(Cottrell,1999ذلك   ريد  والتعلم عندماعلق ا داا  وهي المقدرة

 ويؤدى بأد ق مستوى مه الجهد. ،لهدي م دد وموجه

 أنواع المهارات:  .ب

 :مهارار معرفية ،مهارار فنية االقصا ،مهارار  :قصنف المهارار تلق ثالثة أ وا  ر يسية 

  :مهارات االتصال .1

آلخريه ماأل مهارار التو.أل ا والناجح م التوا.أل الفعا   ومقدرقه علق( 4.44،  يوسفهي المهارار المتعلقة بجخصية الفرد 

وتيجاد  ،والقيادة ،واإل صار ،والتفاوض ،اإل نا  االقصا  مهاراروقجمأل مهارار  ،(4.47 ، أبو النصر والتير اللفظياللفظي 

 (..4.4 ، عةده والتفكير الفعا  ،ال لو  للمجكالر



 

 

 :المهارات الفنية .1

( وهي التي يتم استخدمها  داا ا عما  4.47 ،النصر  أبوالص ي ة  هي مقدرة الفرد علق القيام بالعمأل المملوب منه بالمريقة

ه فالمهارار التي في المستجفيار قختلف ع ، و  النجا  الذ  قمارسه المنظمة وقختلف باختالي ،التخصصية داخأل المنظمار

  (4.44 ،وآخرون  عريقار والمؤسسار االستاماريةالمهارار التي في الةنوك 

 :هاراتجــ . خصائص الم

 :(4.42أربعة خصا ص للمهارار هي  مراد، jeplatبدد 

 أ  أ ها ذار عال ة بمهمة م ددة لت قيف الهدي الم دد لها. :واحد اتجاهعملية ذات  .4

لتلةية متملةار المهام في ت ار خمط  ،قتكون منها والممارسار التي: أ  أ ها ققوم بمزج المعاري عملية هيكلية .4

 وأهداي م ددة.واض ة 

  تا جها.تال عه  ريف مالبظة  ،أ  أ ها ال يمكه مالبظة المهارة أو اإلبساا بها :هوم مجردمف .0

  والتدريب والممارسة.فالمهارار يتم اكتسابها مه خال  التعليم  :مكتسبة .9

 :والفنية( لخصا ص المهارار الجخصية 4.42،وهب هللاوأشار  

 خصائص المهارات الفنية   الشخصية  خصائص المهارات

 مرقةمة بالمهنة  يتم اكتسابها بالخبرة

  وعلمية و.ناعيةذار خصا ص فنية   والمواقف والسلوكمرتبطة باألشخاص 

 والتقنيارقستخدم ا دوار  ال ترتبط بالمهن 

 و ظاميةمتخصصة  عامة وغير فنية

 وإلبساا بهايمكه قو عها و ياسها  غير فنية و ال يمكن اإلحساس بها
 

 خصائص المهارات الشخصية وخصائص المهارات الفنيةيوضح  (1جدول رقم )

 

 :( خمسة خصا ص للمهارار هيVILLASEÑOR,2018وق دد  

غير معرفية أو ذار  واجتماعية أوفيمكه أن قكون مهارار معرفية  ،أ ها ذار أبعاد عديدة مرقةمة م  بعءها الةعض .4

 الفرد.عال ة بمهنة 

 أ ه متعددة التخصصار. .4

 والقماعار.ة بمجوعة واسعة مه المهه أ ها ذار .ل  .0

 تلق أخرى.أ ها  ابلة لال تقا  مه مهنة  .9

 للتقييم. ابلة  .1

 



 

 

 :د. تنمية المهارات

والجماعار  وقموير ا فراد( تلق قنمية المهارار بأ ها " مجموعة مه ا  جمة المخصصة الستخدام 4.44  يجير مصنوعة

الت فيز وأداا ا فراد، بي  قماأل أ جمة قموير المسار، التكويه، التوظيف،  مالق بهدي ق قيف مهمة المؤسسة وق سيه بمريقة

( ثالثة أساليب لتنمية المهارار هي 4.42 ،وي دد  مراد ،وسا أل ق سيه أداا المؤسسة وليست أهدافا في بد ذاقها " وغيرها مه

 والتكويه والتعلم التنظيمي.قنمية المسار المهني 

 ،تقابة التسيير الذاقي ،استخدام المهارار في العمأل ،التدريب ،مية المهارار يتم مه خال   التكويهأن قن (4.40 ،ويرى  شنافي

 وجود الرغةة لتعلم المهارة  عةدال فيظ، والممارسة م مه خال  التدريب  وقنميتها تالتققان أ  مهارة  وال يمكه ،بالتعلم(االهتمام 

4.42) 

 

 تنمية رأس المال البشري .1.1

 مفهوم تنمية رأس المال البشري في المنرمة: األول:  بمطلال

   .الةجر سنتمرق أوالً لمفهوم التنمية ثم مفهوم قنمية رأا الما  

 :مفهوم التنمية .1

  ققليد  يعا ي بهدي  قأل مجتم ،وعرفت التنمية بأ ها عملية اجتماعية قستخدم الموارد المةيعية و الةجرية و التكنولوجية المتوفرة

تلق بالة قتصف بالتنمية المستدامة قعمأل علق ق رير الناا مه  ،خلف الاقافي ة االجتماعي و العلمي و الجمود اال تصاد مه الت

وعري  ،(4.42ورف  مستوى بياة كأل فرد مه أفراد المجتم    ربي ، ،ال اجة المادية و الظلم و الةؤا و الجهأل و المرض

رار واستخدام هذه القد ،أ ها ق سيه القدرار الةجرية ماأل الص ة و المعرفة و المهاراربر اما ا مم المت دة اإل ما ي التنمية ب

لت قيف المستوى المملوب مه الرفاه الةجرية    ،في المساهمة الفعالة في  جمار المجتم  الاقافية و االجتماعية و السياسية

 ( 4.47 ،الجورا ة و و.وص

 مفهوم تنمية راس المال البشري:

 ية بهديوالجسد ولمهاراقها العقليةا الما  الةجر  هي عةارة عه ق فيز للما ار الةجرية وقموير لقدرقها المتعددة قنمية رأ

زيادة  يمتها ورف  مكا تها ليمكه االستفادة منها بصورة مةدعة في  ريف االستتال  ا ماأل لكافة الموارد اال تصادية 

عملية ق سيه أداا الموظفيه و دراقهم ومواردهم  المنظمة هيا  الةجر  في رأا الم عملية قنمية( كما قعتةر 4.41 يوسف،

 Bhattacharya,4.46.) 

 :أهمية تنمية رأس المال البشري في المنرمة الثاني: طلبالم

 المنظمة والتي هي:تن قركيز المنظمة علق قنمية رأا مالها الةجر  يرج  أساساً تلق أهميت وجود رأا الما  الةجر  في 



 

 

ومالما ي تو  هذا النظم علق عنا.ر مالية  ويؤثر فيها.يتأثر  ،األ المنظمة  ظاما مفتوباً علق الةيئة الم يمة بهاقم .4

 ،ويقوم بمتملةار العمأل مه جهة أخرى ،فأ ه يءم رأا ما  بجر  يتفاعأل م  بعءه الةعض مه جهة ،ومادية

 .(Bloom,2020)مة هو شريان ال ياة الما  الةجر  للمنظ أن رأامه ا همية أن  درك  وبالتالي فأن

يعتةر رأا الما  الةجر  مقياا للقيمة اال تصادية للمنظمة التي يوفرها الموظف مه خال ، معرفته ومهاراقه  .4

وهناك وجهة  ظر ققو  بأن  يمة المنظمة في المجتم  قعتمد علق رأا مالها الةجر   ،(Jeanetta,2019)و دراقه 

  (Pasban&Nojedeh,2016)لها المادية أكار مه اعتمادها علق أ.و

معاري الفرد و مهاراقه و  ا ته  في تجمالييرى شون جريملسي أن أهمية رأا الما  الةجر  في المنظمـة قتماأل   .0

 . (Ferreras&Crumpton-Young,2018)التي يمكه للمنظمة استخدمها لت قيف أهدفها 

في المنظمة ليل فقط عمأل بد ي يقوم به ا شخاص الذيه تلق أن رأا المـا  الةجر   (Longley,2019)يجيـر  .9

يعملون في المنظمة بأل أ ه مجموعة مه الصفار التير ملموسة التي يجلةها هؤالا ا شخاص تلق المنظمة وهي التي 

  د قساعدها علق النجاح.

 تجمالي فيمنظمة قتماأل أهمية رأا المـا  الةجر  في ال والتنظيمي أنالصناعي  وعلماا النفليجير اال تصاديـون  .1

 .(Callanan&Greenhaus,2006)القدرار التي قمكه الفرد مه القيام بوظيفة معينة 

 :متطلبات تنمية رأس المال البشري في المنرمةالثالث:  طلبالم

جموعة ( م4.47،بي  بدد  بماش ،في المنظمار تلق متملةار يجب علق المنظمار قوفيرها الموظف اليومق تاج عملية قنمية 

 :مه المتملةار التي قعمأل علق بناا وقنمية العقو  الةجرية المتميزة في المنظمة وهي

 ة يئار التعلم التنظيمية العالميمنها في التعلم عه بعد في ب لالستفادةالتقنية ال دياة  استخدامالتدريب علق  .4

 والتدريب والتموير.فرص للتعليم  واعتةارها بأ هااالستفادة مه ا خماا  .4

 واالبتكار.التموير المستمر في م يط العمأل لتوفير المناخ الداعم لعمليار اإلبدا   .0

 فيها.المجاركة  وقوفير فرصت جاا الةيئار التنظيمية التي قعمأل علق  جر المعرفة  .9

في  ةقوفير الخةرار الةجرية المةدعة التي قستمي  التكيف م  بيئة العمأل في المنظمة بتق يمكه دما الخةرار الةجري .1

 الداخلية. ظام وبيئة العمأل 

 

 تنريم المجتمع .1.1

 :تعريف تنريم المجتمعاألول:  طلبالم

 :يوجد تلق ا ن قعريف وابد متفف علية  ذكر منها وال المجتم ،وض  علماا قنظيم المجتم  قعريفار متعددة لمريقة قنظيم 

 :تعريف أرثر دائهام بأنها

 (. 6..4،سربانوالوظيفية  الجترافية  المجتمعار ومواردعملية التنسيف بيه ابتياجار 



 

 

 :تعريف ماكميالن

 (.4.4، آخرونو عامان  هي عملية هدفها الر يسي مساعدة الناا علق التعةير عه رغةاقهم في ق سيه بيئتهم التي يعيجون فيها.

معتمدة  ية،والوظيفاالجتماعية  اقهمبيئوقنظيم الناا في  الر يسي قمويرسياسة م ددة هدفها  عملية ضمهويعرفه الةاب  با ه 

 .وقلةية االبتياجارعلق الموارد المتابة لديها لمواجهة المجكالر 

 :المجتمع في المنرمات أهداف تنريمالثاني:  طلبالم

 : ريقة قنظيم المجتم  قعمأل مه خال  مجموعة مه النماذج لت قيف ا هداي التالية

 المنظمة.ق سيه كفااة العمأل المهني في  .4

 زيادة الوعي المجتمعي. .4

 ق سينها.قهتم بتنمية  درار ا فراد بهدي  والخدمار التي رح الةراما  .0

 :أدوات تنريم المجتمع

 (:6..4 ،ويمكه ق ديد أدوار قنظيم المجتم  فيما يلي  السروجي 

لف بفهم التي قتع وقستخدم بهدي قوضيح وشرح ا مور ،ا داة الر يسية في قنظيم المجتم  هي :والزياراتالمقابالت  .1

 الفرد .ككأل بتق لو قمت علق المستوى  والعمأل معهالمجتم  

جو يسمح بمجاركة جمي  أفراد  ومجكالقه في قنظيمههي  ريقة علمية ققوم بدراسة المجتم  المراد  :المؤتمرات .1

 االجتماعي.المنظم  ب ءورويسمح بتةاد  الخةرة بيه المسئوليه عه المجتم   ،المجتم  أو مه ينوب عنهم

 قهمه.هي أداة قستخدم بهدي قاقيف المجتم  وقوعيته بو  المجكلة التي  :والمؤتمراتالندوات  .1

 

 رعاية االيتام في المملكة العربية السعودية .6.1

 :رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية .1.6.1

ني واالجتماعي الذ  ققوم عليه سياسار الدولة كدولة معتقدها قنملف رعاية اليتيم في المملكة العربية السعودية مه المنملف الدي

 اإلسالمي  ا م علق القرآن الكريم والسنة الممهرة لت قيف أسل التكافأل االجتماعي بيه أفرادها وفف م ددار الجريعة. 

بتق  ،العيش الكريم لهمه بي  قربيته و رعايته و معاملته وضمان سةأل  ،بي  ب  اإلسالم علق رعاية اليتيم و االهتمام به

َويَْسأَلُو ََك َعِه اْليَتَاَمق  أُْل تِْ.الٌَح لَّهُْم َخْيٌر َوتِْن قَُخالِمُوهُْم فَإِْخَوا ُُكْم َوهللّاُ يَْعلَُم ﴿: -قعالق-يصةح عءواً  افعاً في المجتم  يقو  هللا 

ورعاية اليتيم في اإلسالم ال ققتصر علق  ،(.44  سورة الةقرة  ﴾هللّاَ َعِزيٌز َبِكيمٌ اْلُمْفِسَد ِمَه اْلُمْصلِِح َولَْو َشاا هللّاُ  ْعنَتَُكْم تِنَّ 

النوابي التذا ية فقط، بأل يتس  معناها ليجمأل ابتءا ه، وقعليمه، واالهتمام بص ته، وتعداده  فسياً، وقربوياً، ومهنياً لمواجهة 

 زر  ا مأل في  فسه، ومعاملته بصدق وتخالص،المستقةأل، وا خذ بيده   و الفءيلة، وققوية روبه وعقله، و



 

 

بي  شّدد اإلسالم علق رعايتهم بالمودة والعا فة الصاد ة، قعويءاً لهم عه بعض ما افتقدوه،  ،وال رص علق مستقةله وسلوكه 

ا ٱْليَتِيَم فاََل قَْقهَرْ  ﴿: -قعالق-وقخفيفاً للمصيةة التي يعا و ها وهم .تار يقو  هللا   (.4 -  الء ق﴾فَأَمَّ

 :تاريخ رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية .1.6.1

ـ بينما أ جئ ال جاج الهنود أو  دار لرعاية 4014كا ت الةدايار ا و  لرعاية اليتامق والم رومون مه أسرهم في المملكة عام  ه

ة تي أ جا ها مدير ا مه العام مهد  بك المصلح ربما يتام في المدينة المنورة، قلتها في  فل العام دار اليتامق في مكة المكرمة ال

هـ لرعاية ا يتام الذكور، ثم دار ال نان 4017هـ ثم دار اليتامق بالرياض عام 4011هللا و ام الملك عةد العزيز بافتتابها في عام 

 ه.4076ه ثم مةرة الكريمار بالرياض في عام 4071لرعاية اليتيمار في جدة في عام 

ه قم ت جاا اإلدارة العامة لرعاية ا يتام بر اسة سمابة المفتي العام للملكة العربية السعودية الجيخ م مد به تبراهيم 4071في عام 

ه قم تسناد رعاية .402وفي عام  المملكة،و امت الدار بافتتاح  رابة الاالثيه داراً لرعاية ا يتام في مختلف منا ف  هللا،يربمه 

 الجتماعية.امسمق دار التربية  ا يتام تلقوقم قتيير دور رعاية  والجؤون االجتماعية،يتهم لوزرة العمأل ا يتام وقموير  ظم رعا

 في عامو الرياض،في مدينة  مخصصة للةناره قم افتتاح دار لرعاية اإليتام ق ت مسمق دار التربية االجتماعية 4020في عام 

ه  امت الوزارة بإ جاا أو  دار لل ءا ة االجتماعية 4044وفي عام  رياض،بال للتربية النموذجيةه قم ت جاا أو  مؤسسة 4029

 (.0..4 السدبان،بالرياض.  

 :مؤسسات رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية .1.6.1

 تنمية االجتماعيةوال بوزارة الموارد الةجرية لمهم ممالةقهدي رعاية اليتامق في المملكة العربية السعودية تلق ققديم الرعاية الةديلة 

ق رعاية عل ،التي افتت ت العديد مه الدور االيوا ية واإلشراي علق المؤسسار والجمعيار الخيرية لرعاية اليتامق بر.ا منها

 في:العيش الكريم له عه  ريف ققديم أوجه الرعاية المتمالة  وقوفير سةألاليتيم الرعاية التي قءمه بقو ه 

 :دور ال ءا ة .4

ا ة هي المربلة ا ولق مه مرابأل رعاية اليتيم في المملكة العربية السعودية وققوم هذه الدور بتوفير الرعاية قعتةر ال ء

الص ية واالجتماعية والنفسية لأل فا  مه الجنسيه مه الميالد بتق سه السادسة مه الذيه ق يط بهم ظروي خا.ة ق و  

 دون رعايتهم رعاية سليمة داخأل أسرهم المةيعية.

 

 : والبنات( )للبنيندور التربية االجتماعية  .1.6.1

هذه الدور برعاية ا  فا  مه الجنسيه بجكأل مستقأل لكأل مه الذكور واإل اث  اليتامق وقختصقعتةر المربلة الاا ية مه رعاية 

 الذيه قتراوح أعمارهم بيه سه السادسة وسه الاامنة عجر.

 :مؤسسة التربية النموذجية .4



 

 

بي  ينتقأل تليهــا اليتامق الذيه بصلوا علق  ،لاة مه مرابأل رعاية اليتامق في المملكة العربية السعوديةوهي المربلة الاا

 وكا ت ظروفهم النفسية واالجتماعية قسمح بذلك. االبتدا ية،الجهادة 

 الجمعيات الخيرية والمؤسسات األهلية لرعاية األيتام:

ش قوفر لهم سةأل العيو ، فا  ا يتام وا  فا  الم رمون مه الرعاية ا سريةا  أهلية قرعقجمعيار رعاية ا يتام هي مؤسسة 

 علق أ فسهم االعتمادبتق يصلو لسه الرشد ويستميعون  ،وكساا ومسكها االكريم مه غذ

ه ه العوامأل مورغم هذا االهتمام والرعاية التي قوليها المملكة لهذه الفئة تال أن  جاح المؤسسة اإليوا ية، يتو ف علق العديد م

ق المال م ، والمةنوقنميتهمأهمها السياسة التي ققوم عليها المؤسسة مه قوفير المختصيه مه العامليه ثم العمأل علق قدريةهم 

 .(4..4جم ا  فا  فيه  التامد ،واإلمكا يار المادية وب

 

 اطريقة واجراءات الدراسة .1

 نوع الدراسة: .1.1

ية والتي ق او  قصف ال قا ف الراهنة المتعلقة بمعو ار قنمية رأا الما  الةجر  في قعد هذه الدراسة مه الدراسار الو.ف

  المكرمة.جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة 

 منهج الدراسة: .1.1

 همية هذا المنها في ال صو  علق كم كةير مه  ،أعتمد الةاب  هذه الدراسة علق منها المسح االجتماعي بال صر الجامأل

د كةير مه المة وثيه المتفر يه بمريقة موبدة، ويتناسب ذلك م  العامليه بجمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة الةيا ار مه عد

 المكرمة. 

 حدود الدراسة: .1.1

 ا تصر موضو  الدراسة علق متملةار قنمية رأا الما  الةجر  في جمعيار رعاية ا يتام. الحدود الموضوعية:

 في جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة. الموظفيه العامليه الحدود البشرية:

ستمةف الدراسة علق موظفيه جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة بمختلف قخصصاقهم الوظيفية المكرمة  الحدود المكانية:

 الموض ة في الجدو  التالي:

 عدد الموظفين بالجمعية  اسم الجمعية

 40 جمعية كافأل

 40 جمعية كهاقيه

 11 جمعية عهد



 

 

 3 جمعية عا.م

 30 جمعية تخاا

 54 جمعية الوداد

 20 جمعية أيتام جدة

 عدد موظفين جمعيات رعاية األيتام ( يوضح1جدول رقم )

 

 ه( 4990ربي  أو   41 تلق  (ـه4990.فر  4قم تجراا الدراسة مه   الحدود الزمنية:

 :هوعينت مجتمع الدراسة .1.1

مه خال   يامنا بإجراا مسح شامأل لمجتم  الة   ككأل  ،رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة  منا باختيار الموظفيه في جمعيار

علما ً  ،(4( موظف موزعيه علق الجمعيار التي قةمقت علية الدراسة كما هو موضح في الجدو  ر م   442الذ  يتكون مه  

 ان بإمكا نا قتمية المجتم  ككأل أن دراستنا هذه ال ق تو  علق عينة دراسة  ظراً لصتر بجم المجتم  و ك

 ( قوزي  موظفي جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة وفقاً للجمعية التي يعملون بها:9ويةيه الجدو   

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للجمعية التي يعملون بها (1جدول )

 النسبة % الموظفين عدد الجمعية م

 %4..4 .9 جمعية كافأل 4

 %4..4 .9 عية كهاقيهجم 4

 %1.6 44 جمعية عهد 0

 %4.1 0 جمعية عا.م 9

 %41.4 .0 جمعية تخاا 1

 %47.0 19 جمعية الوداد 6

 %4..4 .4 جمعية أيتام جدة 7

 %122 128 المجموع

              

المصدر: إحصائيات قسم شؤون الموظفين بالجمعيات     
  

 الدراسة: أداة .1.1

دام االسةةةتةا ة كأداة أسةةةاسةةةية لجم  الةيا ار المملوبة لدعم الة   النظر  بجا ب الة   التمةيقي لإلجابة علق  ام الةاب  باسةةةتخ

 .أسئلة الدراسة



 

 

 هما:ر يسييه  جز ييهولقد ابتور االستةا ة في .ورقها النها ية علق 

 سنوار العمأل بالجمعية، المؤهأل العلمي(. عه الةيا ار الجخصية  فراد عينة الدراسة وقمالت في  الجنل، عةارةاألول: الجزء 

 م اور االستةا ة، وقكون مه م وريه ر يسييه هما: الثاني:الجزء 

 متملةار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة: األول:المحور 

 ام بمنطقة مكة المكرمة:معوقات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيت :المحور الثاني

( عةارار، ققيل معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة مه وجهة .4وقكون مه  

 ظر الموظفيه بتلك الجمعيار وذلك وفقًا للدرجة التي يختارها الموظفون علق مقايل ليكارر الخماسي المتدرج قنازليًا  أوافف 

 ال أوافف بجدة( ،ال أوافف ،م ايد ،اففأو ،بجدة

 صدق أداة الدراسة: -

 :. الصدق الراهري1

بتصةةةةة يح بعض ا خماا مه بذي   اموابي   ،قم عرض االسةةةةةتةيان علق مجموعة مه الم كميه بلغ عددهم خمسةةةةةة م كميه

مه  وذلك بترض التأكد ،السةةةةةةتةا ةالفقرار تلق كأل بعد مه أبعاد اومعرفة مدى ا تماا كأل فقرة مه  ،وقعةديةأل فقرار االسةةةةةةتةا ة

 وبعد مراعاة ،وكذا التأكد مه .ةة ة منهجية االسةةتةا ة ،و.ةة ة العةارارسةالمة االسةةتةا ة خا.ةةة مه بي  د ة .ةةياغة ا سةةئلة 

 .تلق الصورة النها ية لالستةا ة قم التو.أل ،وقص يح ا خمااجمي  جوا ب االستةا ة 

 صدق االتساق الداخلي: .1

 دق وثةار االستةا ة في الدراسة ال الية مه خال  المرق التالية:قم الت قف مه .

صدددددددق االتسدددددداق الدداخلي للمحور األول )متطلبدات تنميدة رأس المدال البشددددددري لددى جمعيدات رعداية األيتام بمنطقة مكة  أ(

 :المكرمة(

ه الكلية للةعد الذ  قنتمي تليقم بسةةاب .ةةدق االقسةةاق الداخلي ب سةةاب معامأل ارقةا  بيرسةةون بيه درجار كأل عةارة والدرجة 

 :العةارة، كما يوض ها الجدو  التالي

المحور األول )متطلبات تنمية معامالت ارتبااط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من  (1جدول )

 رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 البعد األول

 الخبرات

 البعد الثاني

 المعارف

 البعد الثالث

 المهارات

 معامل االرتبااط م معامل االرتبااط م معامل االرتبااط م

4 ..247** 4 ..20.** 46 ..2.7** 

4 ..266** 4. ..761** 47 ..266** 



 

 

0 ..74.** 44 ..244** 42 ..794** 

9 ..711** 44 ..224** 44 ..442** 

1 ..240** 40 ..242** 4. ..444** 

6 ..246** 49 ..276** 44 ..4.4** 

7 ..261** 41 ..22.**   

2 ..726**     

 

 ب( الصدق البنائي للمحور األول )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

رقةا  بيه الدرجة الكلية لكأل بعد والمجمو  الكلي قم الت قف مه الصدق الةنا ي للم ور ا و  مه خال  تيجاد معامالر اال

 للمقياا، ويوضح  تا جها الجدو  التالي:

معامالت االرتبااط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات  (6جدول )

 رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 ااط معامل االرتب األبعاد م

 **414.. الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  4

 **464.. الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  4

 **416.. الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  0

 (2.21** دال إحصائياً عند مستوى داللة )

 (معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمةحور الثاني )( صدق االتساق الداخلي للم1

قم بسةةةاب .ةةةدق االقسةةةاق الداخلي ب سةةةاب معامأل ارقةا  بيرسةةةون بيه درجار كأل عةارة والدرجة الكلية للمجور الاا ي، كما 

 يوض ها الجدو  التالي:

كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني )معوقات تنمية رأس المال البشري لدى  معامالت ارتبااط بيرسون بين درجات (7جدول )

 جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 معامل االرتبااط م

4 ..444** 

4 ..4.1** 

0 ..404** 

9 ..441** 

1 ..244** 

6 ..404** 



 

 

7 ..242** 

2 ..242** 

 2.21** دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 

 ثبات أداة الدراسة: (1

يه النتا ا كما قة ،قم التأكد مه ثةار االسةةةتةا ة مه خال  بسةةةاب ثةار االقسةةةاق الداخلي للعةارار باسةةةتخدام معامأل ألفا كرو ةاخ

 ( التالي:7-0بجدو   

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد ومحوري االستبانة  (8جدول )

 معامل الثبات  عدد العبارات البعد م

 40.. 2 الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  4

 49.. 7 الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  4

 40.. 6 الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  0

 ةالمجموع الكلي للمحور األول )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاي

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(
11 2.27 

المجموع الكلي للمحور الثاني )معوقات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية 

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(
8 2.26 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .6.1

لعلوم ا ار باستخدام بر اما ال زمة اإلبصا ية لبناا علق  ةيعة الدراسة وا هداي التي سعت تلق ق قيقها، قّم ق ليأل الةي 

 (، واستخراج النتا ا وفقاً لألساليب ا بصا ية التالية:SPSSاإلجتماعية  

 للتعري علق خصا ص أفراد عينة الدراسة وفقا للةيا ار الجخصية. التكرارات والنسب المئوية: -4

عةارار االسةةتةيان وكذلك الدرجار الكلية والدرجار ار متوسةةم ل سةابالمعيارية: المتوسدطات الحسددابية واالنحرافات  -4

 .الدراسة. ومدى قجتت استجابار أفراد عينة الدراسة عه متوسماقهاعينة الفرعية لالستةا ة بناا علق استجابار أفراد 

 االقساق الداخلي  ل ساب بيرسون:معامل ارتبااط  -0

 ل ساب الاةار لعةارار االستةا ة. معامل ألفا كرونباخ:  -9

 : وذلك لو.ف المتوسط ال سابي لالستجابار علق كأل عةارة وبعد، علق الن و التالي:المدى معادلة  -1

( 0والدرجة   ،( لالسةةةةةتجابة أوافف9والدرجة   ،( لالسةةةةةتجابة أوافف بجةةةةةدة1قم ق ديد درجة االسةةةةةتجابة ب ي  يعمق الدرجة  

 .( لالستجابة ال أوافف بجدة4رجة  ( لالستجابة ال أوافف، والد4والدرجة   ،لالستجابة أوافف ل د ما



 

 

 للت قف مه اعتدالية قوزي  الةيا ار كلمنجروف سيمرنوف:  اختبار -6

 للت قف مه التجا ل في قوزي  استجابار أفراد عينة الدراسة علق جمي  أبعاد وم اور االستةا ةاختبار ليفين للتجانس:  -7

مار ال سةةةابية : للتعري علق داللة ما  د يالالمعلمي مان ويتني االختبار -2 عينة  السةةةتجابار أفرادوجد مه فروق بيه المتوسةةّ

  الجنل(. الدراسة وفقاً لمتتير 

مار ال سةةابية السةةتجابار أفراد  للتعري واليسالالمعلمي كروسددكال  االختبار -4 علق داللة ما  د يوجد مه فروق بيه المتوسةةّ

 أل العلمي( الدراسة وفقاً للمتتيرار  سنوار العمأل بالجمعية، والمؤه مجتم 

 

 تفسيرهانتائج الدراسة وتحليل البيانات و .1

 الدراسة: مجتمعخصائص أفراد  .1.1

قم بسةةاب التكرارار والنسةةب المئوية  فراد عينة الدراسةةة وفقاً للمتتيرار  الجنل، سةةنوار العمأل بالجمعية، المؤهأل العلمي(، 

 كما يلي:

 الدراسة وفقاً للجنس: مجتمع( توزيع أفراد 1

 ( التالي:4-0قم بساب التكرارار والنسب المئوية  فراد عينة الدراسة وفقاً لمتتير الجنل كما يتءح مه  تا ا جدو        

 الدراسة وفقاً لمتغير الجنس مجتمعالتكرار والنسب المئوية ألفراد  (4جدول )

 النسبة التكرار الجنس م

 %20.6 14 ذكر 4

 %46.9 .4 أ اق 4

 %122 61 المجموع الكلي

 

 الدراسة وفقاً لسنوات العمل بالجمعية: مجتمع( توزيع أفراد 1

( 0-0الدراسةة وفقاً لمتتير سنوار العمأل بالجمعية كما قةينه النتا ا بجدو    مجتم قم بسةاب التكرارار والنسةب المئوية  فراد 

 التالي:

 ير سنوات العمل بالجمعيةالدراسة وفقاً لمتغ مجتمعالتكرار والنسب المئوية ألفراد  (.4جدول )

 النسبة التكرار العمل بالجمعيةسنوات  م

 %2..1 04 سنوار 1أ أل مه  4

 %07.7 40 سنوار .4تلق أ أل مه  1مه  4



 

 

 %44.1 7 سنوار فأكار .4 0

 %122 61 المجموع الكلي

 

 الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي: مجتمع( توزيع أفراد 1

 ( التالي:0-0الدراسة وفقاً لمتتير المؤهأل العلمي كما قةينه النتا ا بجدو    مجتم وية  فراد قم بساب التكرارار والنسب المئ

 الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي مجتمعالتكرار والنسب المئوية ألفراد  (44جدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي م

 %44.7 44 ثا و ( –أ أل مه بكالوريوا  دبلوم  4

 %62.4 94 يوابكالور 4

 %44.1 7 دكتوراه( –دراسار عليا  ماجستير  0

 %122 61 المجموع الكلي

 

 تساؤالت الدراسة:اإلجابة على  .1.1

 ؟".بمنطقة مكة المكرمة : " ماهي متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتامإجابة السؤال الرئيسي

اب المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار   بعاد الم ور ا و  مه االسةةتةا ة ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةة

 ، متملةةار قنميةة رأا المةا  الةجةةةةةةر  لةدى جمعيةار رعةاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة(، والتي بددها الةاب  في ثالثة أبعاد

  :( التالي44الجدو    ومه ثم قرقيب هذه ا بعاد قنازلياً بسب المتوسط ال سابي لكأل بعد، ويةيه ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول من االستبانة )متطلبات تنمية رأس المال البشري  (11جدول )

 لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة( مرتبة تنازلياً 

 البعد  رقم البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ترتيب

 لبعدا

 درجة

 الموافقة

 عالية 1 214.. 4..9 متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  1

 عالية 1 244.. 4..9 متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  1

 عالية 1 4.4.. .0.4 متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  1

المجموع الكلي )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى 

 عاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(جمعيات ر
 عالية  --- 299.. ...9



 

 

 جتم مويفسر الةاب  بصو  متملةار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام علق درجة  عالية( مه وجهة  ظر 

رأا  ةلتنمية االيتام بأن متملةار قنمية رأا الما  الةجةةةر  أ.ةةةة ت مه أهم المتملةار التي ق تاجها جمعيار رعاي الدراسةةةة،

 مالها الةجر  

 ".اإليتام؟: " ما هي متطلبات تنمية خبرات رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية إجابة السؤال األول

الدراسةةة بو   مجتم ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةةاب المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار  السةةتجابار 

ثم قرقيب قلك المتملةار قنازلياً بناا علق المتوسةةةةةةط  ،ا  الةجةةةةةر  لدى جمعيار رعاية اإليتام( متملةار قنمية خةرار رأا الم

 :( التالي40كما قةيه  تا ا جدو    ال سابي،

الدراسة حول )متطلبات تنمية خبرات رأس المال  مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (11جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،رعاية اإليتام(البشري لدى جمعيات 

 متطلبات تنمية خبرات رأس المال البشري رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

9 
قسهم الخةرة التي يمتلكها الموظفون القدامق في الجمعية 

 في قنمية خةرار الموظفيه الجدد
 عالية جداً  4 270.. 9.09

4 
متلك الموظفون بالجمعية الخةرار الالزمة  داا ي

 مهامهم الوظيفية
 عالية جداً  4 4.4.. 9.40

4 
يقوم الموظفون باال ال  علق الخةرار المهنية في 

 مجا  قخصصاقهم لتموير أدا هم باستمرار
 عالية 0 442.. 9.41

0 
يوجد قةاد  للخةرار بيه الموظفيه في الجمعية 

 يفيةباختالي مراكزهم الوظ
 عالية 9 .0..4 9.41

6 
قهتم الجمعية باستقماب الخةرار الةجرية في مجا  

 رعاية االيتام
 عالية 1 4.464 ...9

1 
قمتلك الجمعية  سةة كافية مه الموظفيه القدامق الذيه 

  يمتلكون خةرار قسهم في قنمية خةرار موظفيها الجدد
 عالية 6 4.4.0 0.42

2 
فيز الموظفيه علق قنمية ق رص تدارة الجمعية علق ق 

 خةراقهم الوظيفية
 عالية 7 4.410 0.40

 عالية 2 4.470 0.44 قء  الجمعية براما قهدي تلق قنمية خةرار موظفيها 7

متطلبدددات تنميدددة خبرات رأس المدددال  األول:المجموع الكلي للبعدددد 

 البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام
 عالية  --- 2.812 1.22

 

 

 



 

 

 ".اإليتام؟: " ما هي متطلبات تنمية معارف رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية لثانيإجابة السؤال ا

الدراسةةة بو   مجتم ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةةاب المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار  السةةتجابار 

سةةةةةط ك المتملةار قنازلياً بناا علق المتوثم قرقيب قل ، متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجةةةةةر  لدى جمعيار رعاية اإليتام(

 :( التالي49كما قةيه  تا ا جدو    ال سابي،

)متطلبات تنمية معارف رأس المال  الدراسة حول مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (11جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام(

 ات تنمية معارف رأس المال البشريمتطلب رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

44 
 عمأل في الجمعية كفريف وابد  تةاد  فيه المعاري فيما 

 يخص مجا  عملنا في الجمعية
 عالية جداً  4 214.. 9.44

4 
اري بالمعيتوفر لدى موظفي الجمعية المعرفة الكافية 

  داا مهامهم الوظيفية زمةالـال
 عالية 4 4.0.. 9.40

4. 
يمتلك موظفو الجمعية المعرفة التامة الم دثة باستمرار 

 عه العمليار التي ققوم بها الجمعية
 عالية 0 229.. 0.41

49 
مية قن موظفيها علقق رص تدارة الجمعية علق ق فيز 

  معارفهم
 عالية 9 4.444 0.24

 عالية 1 4.424 0.77 اب بملة الجهادار ا كاديميةقهتم الجمعية باستقم 44

40 
نمية ققوفر الجمعية الةراما التعليمية التي قساهم في 

  موظفيها معاري
 عالية 6 4.442 0.64

41 

التعليمية  مه الجهارآلية لالستفادة  قء  الجمعية

قنمية  واالستجارار فيكالجامعار ومراكز ا ب اث 

 معاري موظفيها

 عالية 7 4.442 0.69

متطلبددات تنميددة معددارف رأس المددال  :المجموع الكلي للبعددد الثدداني

 البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام
 عالية  --- 2.221 1.22

 

 ".اإليتام؟" ما هي متطلبات تنمية مهارات رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية  إجابة السؤال الثالث:

 الدراسةةة بو   متملةار مجتم المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار  السةةتجابار  ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةةاب

 ثم قرقيب قلك المتملةار قنازلياً بناا علق المتوسةةةط ال سةةةابي، ،قنمية مهارار رأا الما  الةجةةةر  لدى جمعيار رعاية اإليتام(

 :( التالي41كما قةيه  تا ا جدو   

 

 



 

 

الدراسة حول )متطلبات تنمية مهارات رأس المال  مجتمعرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنح (11جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام(

 متطلبات تنمية مهارات رأس المال البشري رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

42 
في الجمعية التكيف م  ضتو  في  يستمي  الموظفون

 العمأل
 عالية جداً  4 246.. 9.90

47 
ي رص الموظفون في الجمعية علق قموير مهاراقهم 

   الوظيفية
 عالية جداً  4 749.. 9.46

46 
يمتلك الموظفون في الجمعية مهارار عالية  داا 

 مهامهم الوظيفية 
 عالية جداً  0 2.4.. 9.41

44 
 الالزمة لت سيها التدريةة قوفر الجمعية الةرام

 مهارار موظفيها.
 عالية 9 4.444 0.74

4. 
ق رص تدارة الجمعية علق ق فيز موظفيها علق قنمية 

 مهارقهم 
 عالية 1 .4.44 0.71

44 
التدريب  مه مراكزآلية لالستفادة  قء  الجمعية

 قنمية مهارار موظفيها االلي فيكمعاهد ال اسب 
 عالية 6 4.424 0.64

متطلبددات تنميددة مهددارات رأس المددال  :موع الكلي للبعددد الثددالددثالمج

 البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام
 عالية  --- 244.. 4..9

 

 ".اإليتام؟" ما هي معوقات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية  إجابة السؤال الرابع:

الاا ي  ور الدراسة بو  الم مجتم الستجابار   راي المعيار ولإلجابة علق هذا السؤا ، فقد قم بساب المتوسط ال سابي واال 

ط ثم قرقيب قلك المعو ار قنازلياً بناا علق المتوس (،مه االستةا ة  معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام

 :( التالي46جدو   ال سابي، كما قةيه  تا ا 

الدراسة حول )معوقات تنمية رأس المال البشري لدى  مجتمعت المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافا (16جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،جمعيات رعاية اإليتام(

 معوقات تنمية رأس المال البشري رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

0 
ظفيه علق ال يجج   ظام ال وافز في الجمعية المو

 قنمية مهارقهم
 متوسمة 4 .4.41 0.09

4 
ال يجج   ظام ال وافز في الجمعية الموظفيه علق 

  قنمية خةراقهم
 متوسمة 4 4.427 0.00



 

 

4 
ال يجج   ظام ال وافز في الجمعية الموظفيه علق 

  قنمية معارفهم
 متوسمة 0 4.421 0.04

7 
قواجه تدارة الجمعية .عوبار في االستفادة مه 

 لجهار التعليمة في قنمية معاري موظفيها ا
 متوسمة 9 4.421 0.44

2 
 االستفادة مهقواجه تدارة الجمعية .عوبار في 

 موظفيها قنمية مهارارالجهار التدريةية في 
 متوسمة 1 4.461 .0.4

9 
ال قساهم الةراما التعليمة التي قوفرها الجمعية في 

 قنمية معاري موظفيها 
 مةمتوس 6 4.424 4.40

1 
قواجه الجمعية  قص في الخةرار الةجرية في مجا  

 رعاية االيتام
 متوسمة 7 .4.41 4.40

6 
ال قساهم الةراما التدريةية التي قوفرها الجمعية في 

 قنمية مهارار موظفيها 
 متوسمة 2 4.4.7 .4.4

معوقات تنمية رأس المال البشري  :المجموع الكلي للمحور الثاني

 اإليتام لدى جمعيات رعاية
 متوسطة --- 1.281 1.11

 

إجابة السدددؤال الخامس: " هل توجد فروق ذات داللة إحصدددائية بين متوسدددطات اسدددتجابات العاملين بجمعيات رعاية األيتام 

بمنطقدة مكدة المكرمدة حول تقدديرهم لمتطلبدات ومعوقدات تنميدة رأس المدال البشددددددري بجمعيدات رعاية األيتام تبعاً الختالف 

 ".(؟، المؤهل العلمي سنوات العمل في الجمعيةلجنس)امتغيرات 

 ولإلجابة علق هذا السؤا ، قم استخدام االختةارار التالية:

الفروق بين متوسددطات اسددتجابات العاملين  بجمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات  -1

 ام والتي تعزى إلى اختالف الجنس:تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيت

قم اسةةةةتخدام اختةار مان ويتني للتعري علق داللة ما  د يوجد مه فروق بيه متوسةةةةمار اسةةةةتجابار العامليه بجمعيار 

رعةايةة ا يتةام بمنمقة مكة المكرمة بو  ققديرهم لمتملةار ومعو ار قنمية رأا الما  الةجةةةةةةر  بجمعيار رعاية ا يتام والتي 

 ( التالي:47ويوضح  تا جه الجدو    ،اختالي الجنلقعزى تلق 

نتائج اختبار مان ويتني للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات العاملين بجمعيات رعاية  (17جدول )

يتام والتي تعزى إلى األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األ

 اختالف الجنس

 العدد الجنس المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة مان 

 Uويتني 

مستوى 

 الداللة

الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار 

 رأا الما  الةجر 

 4646 04.64 14 ذكر
44. ..944 

 471 .47.1 .4 أ اق



 

 

الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري 

 الةجر رأا الما  

 4644.1 04.71 14 ذكر
446.1 ..914 

 474.1 47.41 .4 أ اق

الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار 

 رأا الما  الةجر 

 4649.1 04.21 14 ذكر
444.1 ..044 

 466.1 46.61 .4 أ اق

المجموع الكلي للمحور األول )متطلبات 

تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات 

 بمنطقة مكة المكرمة( رعاية األيتام

 4644 04.72 14 ذكر

441 ..901 
 .47 ...47 .4 أ اق

المجموع الكلي للمحور الثاني )معوقات 

تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات 

 رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 4647.1 04.74 14 ذكر

442.1 ..976 
 470.1 47.01 .4 أ اق

سددددددتجدابدات العداملين بمنطقدة مكدة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال الفروق بين متوسددددددطدات ا -1

 البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى إلى اختالف المؤهل العلمي:

ه العامليقم اسةةةةةتخدام اختةار كروسةةةةةكا  واليل للتعري علق داللة ما  د يوجد مه فروق بيه متوسةةةةةمار اسةةةةةتجابار 

ية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة بو  ققديرهم لمتملةار ومعو ار قنمية رأا الما  الةجر  بجمعيار رعاية ا يتام رعا بجمعيار

 ( التالي:42ويوضح  تا جه الجدو    ،والتي قعزى تلق اختالي المؤهأل العلمي

ات استجابات العاملين بجمعيات نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسط (18جدول )

رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى 

 إلى اختالف المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المتغيرات
متوسط 

 الرتب

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

متملةار قنمية خةرار  الةعد ا و :

 رأا الما  الةجر 

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 47.1. 

4.407 ..166 
 04.64 94 بكالوريوا

 47.44 7 دراسار عليا

الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري 

 رأا الما  الةجر 

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 46.22 

..249 ..666 
 04.44 94 بكالوريوا

 04.49 7 دراسار عليا

الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار 

 رأا الما  الةجر 

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 41.60 

4.479 ..007 

 00.44 94 بكالوريوا



 

 

 46.40 7 دراسار عليا

المجموع الكلي للمحور األول 

)متطلبات تنمية رأس المال البشري 

لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة 

 مكة المكرمة(

أ أل مه 

 الوريوابك
44 46.1. 

4.046 ..142 
 04.74 94 بكالوريوا

 42.90 7 دراسار عليا

المجموع الكلي للمحور الثاني 

)معوقات تنمية رأس المال البشري 

لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة 

 مكة المكرمة(

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 42.41 

..20. ..66. 
 46..0 94 بكالوريوا

 01.40 7 دراسار عليا

 

الفروق بين متوسطات استجابات العاملين  بجمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات  -1

 تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى إلى اختالف سنوات العمل بالجمعية:

ه العاملياللة ما  د يوجد مه فروق بيه متوسةةةةةمار اسةةةةةتجابار قم اسةةةةةتخدام اختةار كروسةةةةةكا  واليل للتعري علق د

رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة بو  ققديرهم لمتملةار ومعو ار قنمية رأا الما  الةجر  بجمعيار رعاية ا يتام  بجمعيار

 ( التالي:44ويوضح  تا جه الجدو    ،والتي قعزى تلق اختالي سنوار العمأل بالجمعية

 العاملين بجمعياتنتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات  (12جدول )

رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى 

 إلى اختالف سنوات العمل بالجمعية

 العدد سنوات العمل بالجمعية يراتالمتغ
متوسط 

 الرتب

قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار 

 رأا الما  الةجر 

 04..0 04 سنوار 1أ أل مه 

..492 ..444 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 04.44 40 سنوار

 7...0 7 سنوار فأكار .4مه 

الةعد الاا ي: متملةار قنمية 

 معاري رأا الما  الةجر 

 00.46 04 سنوار 1أ أل مه 

4.624 ..90. 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 .0..0 40 سنوار

 40.74 7 سنوار فأكار .4مه 

الةعد الاال : متملةار قنمية 

 مهارار رأا الما  الةجر 

 04.79 04 سنوار 1أ أل مه 

..669 ..747 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 44.17 40 سنوار

 ...42 7 سنوار فأكار .4مه 

 242.. 9.0.. 04.47 04 سنوار 1أ أل مه 



 

 

المجموع الكلي للمحور األول 

)متطلبات تنمية رأس المال 

البشري لدى جمعيات رعاية 

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 .4تلق أ أل مه  1مه 

 20..0 40 سنوار

 47.44 7 سنوار فأكار .4مه 

ور الثاني المجموع الكلي للمح

)معوقات تنمية رأس المال 

البشري لدى جمعيات رعاية 

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 29..0 04 سنوار 1أ أل مه 

..422 ..266 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 44..0 40 سنوار

 09.44 7 سنوار فأكار .4مه 

 

 والتوصياتالنتائج  5.

 النتائج: .1.1

  خرجت الدراسة بالنتا ا اآلقية:وق ليلهابعد جم  الةيا ار ، 

 وجاا  ،أظهرر  تا ا الدراسةةة قوفر متملةار قنمية رأا الما  الةجةةر  في جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة

ثم يليها أهمية متملةار قنمية المهارار بي   ،(4..9قوفر متملةار الخةرة عالياً، بي  بلتت متوسةةةةما بسةةةةابيا  درة  

 (..0.4قنمية المعاري بي  بلغ متوسمها ال سابي   وأخيراً متملةار ،(4..9ا ال سابي  بلغ متوسمه

  بي  قسةةهم هذه الخةرة في قنمية خةرار ،الخةرة التي يمتلكها الموظفون القدامق ،أظهرر  تا ا الدراسةةة قوفر متملب 

 (.9.09الموظفيه الجدد .، بي   بلغ متوسمها ال سابي  

  الالزمة  داا المهام الوظيفية في قنمية خةرار رأا  الموظف للخةرارسةةةةةةة قوفر متملب امتالك أظهرر  تةا ا الدرا

 (.9.40بي  بلغ متوسمها ال سابي   ،الما  الةجر 

 بي  بلغ متوسةةمها ال سةةابي  ،اسةةتماعت الموظف التكيف م  ضةةتو  في العمأل ،أظهرر  تا ا الدراسةةة قوفر متملب

 9.90.) 

 اسةةةة قوفر متملب برص الموظف علق قموير مهاراقه الوظيفية في قنمية رأا الما  الةجةةةر  كما أظهرر  تا ا الدر

 (.9.46بي  بلغ متوسمها ال سابي  

  مهارار رأاأظهرر  تةا ا الةدراسةةةةةةة قوفر متملةب امتالك الموظف لمهةارار عةاليةة  داا مهامه الوظيفية في قنمية 

 .(9.41بي  بلغ متوسمها ال سابي   ،الما  الةجر 



 

 

 وسمها بي  بلغ مت ،قةاد  الموظفون المعاري التي قخص مجا  عملهم فيما بينهم ،أظهرر  تا ا الدراسة قوفر متملب

 (.9.44ال سابي  

  هي  ظم ال وافز بي  أ ه ال يجةةةةج   ،.أظهرر  تا ا الدراسةةةةة بأن مه المعو ار التي قوجه قنمية رأا الما  الةجةةةةر

 فهم و مهارقهم .الموظفيه علق قنمية خةراقهم و معار

 في   ،.أظهرر  تا ا الدراسةةةة أن الجمعيار قواجه .ةةةعوبار في االسةةةتفادة مه الجهار مه الجهار التعليمية و التدريةة

 قنمية مهارار و معاري موظفيها .

 التوصيات: .1.1

 التالية:ه خال  ما سةف يمكه  رح التو.يار م  

 ألداا مهام ي تاجو ها ل والمعاري التيوالمهارار م علق اكتسابهم الخةرار الت فيز الماد  للعامليه بالجمعيار لت فيزه

 الوظيفية.

  ادة قتمكه الجمعيار مه االسةةةةتف والتدريةية بتقالجهار التعليمية  والصةةةةعوبار م  وتزالة العقوبارالعمأل علق معالجة

 .وخةرار موظفيهاومعاري مهارار مه هذه الجهار في قنمية 

 لموظف مه لتمكيه ا ،والت فيز المعنو بةةالجمعيةةار مه بيةة  التر يةةار  والمتال مةةة للعةةامليهرص المتكةةافئةةة قوفير الف

 العمأل.التكييف م  ضتو  

  ا يتام.وض  معايير لتنمية رأا الما  الةجر  في جمعيار رعاية 

 مقترحات الدراسة: .1.1

  في: قترح بعض الدراسار المتمالة 

 ا يتام.ما  الةجر  في جمعيار رعاية وا   قنمية رأا ال 

   وتدارة المعرفةالعال ة بيه قنمية رأا الما  الةجر. 

  الموظفيه.أثر قنمية رأا الما  الةجر  علق أداا 

  العامليه.أثر قنمية رأا الما  الةجر  علق أداا 
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ار، االبتك وهيمفاهيم الساعة بمجال التعليم الجامعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها  أحدعت الدراسة لتناول س

وتتبعتها من خالل رصد تعريفاتها ومبررات ظهورها بالمجتمع المعرفي في أدبيات الموضوع  االعمال، واالبداع، وريادة

لعالمية الدراسة الجهود والتوجهات ا الحالة، ورصدتودراسة  ،اع اسلوبي تحليل المحتوىوباستخدام المنهج الوصفي التحليلي واتب

وجهود وزارة التعليم السعودية  م٠٢٠٢ رؤية السعوديةوتتبعت ذلك في ثنايا  .االعمال االبتكار، واالبداع، وريادةلتبني ثقافة 

الدراسة للعديد من النتائج منها وجود توجه عالمي ينص  وتوصلت .المستقبلية واسهاماتها، ومبادراتها، وبرامجها، وخططها

ها والتعامل مع ،و ريادة األعمال ،و اإلبداع ،باإلجماع على ضرورة تبني الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي ثقافة االبتكار

 ،م ركزت على دور االبتكار 0202بشكل ملزم إذ أنه يمثل وظيفة ومهمة ثالثة من مهام الجامعات الرئيسة وأن رؤية  السعودية 

و  ،و العقول البشرية ،االستثمار في المعرفة ، و  و االستدامة ،وأداء الفرد ،و ريادة األعمال في رفع جودة االقتصاد ،و اإلبداع

البحث اء إلثر ،تراكمي  ،وبينت الدراسة أن جهود وزارة التعليم تسير مع الجامعات وفق نمط تعاوني تكاملي ،رأس المال الفكري

وأوصت الدراسة بأن تتبنى الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي ثقافة  .والمعرفة ،وريادة األعمال ،و اإلبداع ،واالبتكار العلمي 

انتها مك للجامعة، وتحددقيمة مضافة  االختراع لتشكلوتسجيل براءات  ،ودعم االختراعات االبتكار، واإلبداع، وريادة األعمال،

 التنافسية.عالمية بين الجامعات الدولية وتحفز في التصنيفات ال
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األعمال في موضوعات الساعة المرتبطة بمجاالت الثورة الصناعية الرابعة  االبتكار، اإلبداع، وريادةتوظيف  وضرورة 

ق جودة د وتحقيإنترنت األشياء البيانات الضخمة الطابعة ثالثية االبعاد ...إلخ لخدمة الفر االصطناعي،الذكاء  مثل:ومخرجاتها 

 .ورفاهية المجتمع

 .ثالثةالمهمة ال االختراع، المستدامة، براءات التنافسية، التنمية االعمال، الميزة االبتكار، االبداع، ريادة المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 

The study sought to address one of the current concepts in the field of university education in light 

of the Fourth Industrial Revolution and its outputs, which are innovation, creativity and 

entrepreneurship. It was followed by monitoring its definition and justifications for its appearance 

in the knowledge society in the literature on the subject, using the descriptive-analytical approach 

and following a stylistic approach Content analysis and case study. This was followed up in the 

Saudi Vision 2030 and the efforts of the Saudi Ministry of Education, its contributions, initiatives, 

programs and future plans. The study reached many results, including the existence of a global 

trend that unanimously states the need for universities and university education institutions to 

adopt a culture of innovation, creativity and entrepreneurship. And dealing with it in a binding 

manner, as it represents a third function and mission of the main universities, and that the Saudi 

Vision 2030 focused on the role of innovation, creativity and entrepreneurship in raising the quality 

of the economy, individual performance, sustainability and investment in knowledge, human 

minds and intellectual capital, and the study showed The efforts of the Ministry of Education are 

proceeding with universities according to a cumulative, integrative, cooperative pattern to enrich 

scientific research, innovation, creativity and entrepreneurship. The study recommended that 

universities and university education institutions adopt a culture of innovation, creativity and 

entrepreneurship, support inventions and register patents to constitute an added value to the 

university and determine its position in global rankings among international universities and 

stimulate competitiveness. Such as Artificial intelligence, Internet of things, big data, 3D printer, 

etc. to serve the individual and achieve the quality and well-being of society 

Keywords: Innovation, Creativity, Entrepreneurship, Competitive Advantage, Sustainable 

Development, Patents, the Third Mission. 



 

 

 

 اإلطار المنهجي: أوالً:

 المقدمة: .1

يعد االبتكار واإلبداع وريادة األعمال في الوقت الراهن مفاتيحاً رئيسةً لتحقيق متطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة      

زة التنافسية، ميوخوض تجاربها ونيل درجاتها العلمية، والمهنية، والثقافية، والتقنية للوصول الى تحقيق التنمية المستدامة، وال

 وولوج عالم االقتصاد المعرفي وتتبع خطوات التحول الرقمي.

ويشهد العالم بأجمعه ثورة في مجال االبتكار واالبداع و ريادة األعمال حتى أصبح هذا المجال ذا صبغة تنافسية لكافة     

ية .....الخ من كافة المؤسسات الحيوية ذات والسياس ،المؤسسات التعليمية، والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية، والصحية

االستراتيجيات الواضحة التي تتبادل التأثير والتأثر مع المجتمع وأفراده ولعل المملكة العربية السعودية لم تكن بمعزل عن هذا 

اد ول الوطني لتحقيق اقتصفي برنامج التح ،واالبداع، وريادة األعمال ،لمشاريع االبتكار وحرصا   الحراك اذ أولت الدولة اهتماماً 

 مزدهر وانعكس ذلك على كافة المستويات ومنها التعليمية .

وركزت هذه الدراسة على تناول واقع االبتكار واإلبداع وريادة األعمال بمجال التعليم الجامعي في العالم بشكل عام مع        

تلك الجهود  لتسليط الضوء على واالبتكارخالل منظومة البحث  السعودية منجهود وزارة التعليم التركيز على تتبع ذلك الواقع في 

 م.0202ماذا تهدف مستقبال تحقيقا لمستهدفات رؤية  وإلىومعرفة أين تقف 

وقد عمدت الدراسة إلى التعرف على جهود الوزارة اعتمادا على موقعها الرسمي على شبكة اإلنترنت 

https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx  وذلك الستقصاء المعلومات المرتبطة بالدراسة وتوظيفها في مجال

 ذات الصبغة الرسمية. والدراساتالبحث، لتوخي الدقة وحداثة المعلومات والقرارات 

 الدراسة:أهداف  .2

 عمال في مؤسسات التعليم الجامعي وماهيتهم ومبررات استخدامهم.التعرف على مفاهيم االبتكار اإلبداع وريادة األ .1

. تسليط الضوء على ألية توظيف مفاهيم االبتكار اإلبداع وريادة األعمال في مؤسسات التعليم الجامعي من خالل الوقوف على 0

 بعض التجارب العالمية.

 م. 0202في برنامج التحول الرقمي تحقيقا لمستهدفات رؤية التعرف على موقع االبتكار اإلبداع وريادة األعمال ومتطلباتهم -0

األعمال في التعليم الجامعي من خالل منظومة  واإلبداع وريادةالتعرف على جهود وزارة التعليم السعودية لدعم االبتكار -4

 .واالبتكارالبحث 

 تساؤالت الدراسة  .3

 استخدامهم؟يتهم ومبررات ماهي مفاهيم االبتكار واالبداع وريادة األعمال؟ وماه-١

https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx


 

 

 

ماهي ألية توظيف مفاهيم االبتكار اإلبداع وريادة األعمال في مؤسسات التعليم الجامعي؟ وما هي التجارب العالمية التي تم  .0

 الوقوف عليها؟

 م؟  0202هو موقع االبتكار واالبداع وريادة األعمال في برنامج التحول الوطني تحقيقا لمستهدفات رؤية  ما -0

جهود وزارة التعليم السعودية لدعم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال في التعليم الجامعي من خالل منظومة البحث ما هي  -4

 ؟واالبتكار

 منهج الدراسة: .4

 بإتباع أسلوبي دراسة Descriptive analytical methodتحقيقا لمتطلبات الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي      

مع االعتماد على أداة المالحظة وتتبع أدبيات الموضوع لتكوين  Content Analysisوتحليل المحتوى   Case Studyالحالة 

لوقوف الفعلي على واقع تلك الجهود وقد تم االعتماد على ل ،قاعدة معرفية عن موضوع الدراسة و الموضوعات ذات العالقة

جهود  لحصر  https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx لى شبكة اإلنترنت الرئيس ع وزارة التعليم السعودية موقع 

خططها و جهودها و مبادراتها و مشاريعها و موقعها من  يها ومعرفة و تسليط الضوء عل  بالوزارةاالبتكار منظومة البحث 

 .حويل الجامعات إلى جامعات رياديةوالهوية البحثية لت ،الميةمؤشر التنافسية  الع

 أهمية الدراسة: .5

يعيش المجتمع المعرفي اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي أوشكت أن تتمخض عنها ثورة خامسة قوامها صناعة      

ة إعداد وتكوين القدرات البشرية القادرة على المساهم المعلومات وتبادلها وأحقية إتاحتها للجميع لتكوين المعرفة التي تسهم في

دامة وريادة األعمال  لتحقيق الميزة التنافسية و التنمية المست ،اإلبداع ،في تدوير المعرفة المكتسبة و توظيفها في مجال االبتكار

تي  يعول عليها وال ،البحثية و التقنيةو  ،ولعل الجامعات من تلك المؤسسات ذات الطبيعة التعليمية ،في مؤسسات المجتمع الحيوية

ووزارة  ،و اكتشاف وتوظيف طاقات المبتكرين بها من منسوبيها ،و ريادة األعمال ،و االختراعات ،بأنها معمال لتوليد االبتكارات

اهتماما  دة األعمالوريا ،اإلبداع ،لم تكن بمعزل عن الحراك العلمي و الثقافي والتقني و أولت مجال االبتكار التعليم السعودية 

و  ظيفهاتو، و االبتكار و االبداع وريادة األعمال من شأنها التركيز على متطلبات التي واالبتكار منظومة البحث من خالل إنشاء 

 ا.توفير البيئة المناسبة لدعمه

البتكار، االعالمية في مجاالت  وقد تبنت الدراسة بعد االطالع على أدبيات الموضوع والوقوف على العديد من تجارب الجامعات    

 األعمال، ضمنوريادة  ،االبتكار، واإلبداعالتي تعنى بهم. فكرة التعرف على موقع  األعمال، والجهات واإلبداع، وريادة

 االبتكارومنظومة للبحث والجهود المبذولة في سبيل دعمهم وتطويرهم، وقد تبين أن هناك  وزارة التعليم السعوديةإستراتيجية 

ئة من الهي دعم المبتكريناألليات التي من شأنها  األعمال، ورسم باالبتكار، واإلبداع، وريادةقع ضمن مسؤولياتها االهتمام ي

 السعودية.في الجامعات ، وطالب، وباحثين ،األكاديمية أعضاء هيئة تدريس

م التعلي األعمال، بوزارة واإلبداع، وريادة باالبتكار،جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع جهود الجهات المعنية و    

 األعمال،  االبتكار، واإلبداع، وريادةإلى أين وصلت؟ وماذا حققت؟ ما المطلوب منها مستقبال؟ لدعم  السعودية لمعرفة

https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx


 

 

 

يسهم  راألعمال، وذلك من خالل وضع تصو االبتكار، واإلبداع، وريادةفي مجاالت  ات السعوديةلرفع مؤشر الجامع والمبتكرين

 يناألعمال والمبتكر لالبتكار، واإلبداع، وريادةفي رسم خارطة طريق تضمن قدر المستطاع الوصول لتحقيق بيئة خصبة 

أنها في مجاالت من ش الوقت، وتوظيفه االزدواجية، والتكرار، وتوفيروالبعد عن  ،مع ضمان توحيد الجهود السعودية،ات بالجامع

 ورفع جودة األداء وترشيد اإلنفاق. األعمال، دةواإلبداع، وريا ،دعم االبتكار

ع التعليم األعمال في قطا واإلبداع وريادةالعربية في مجال جهود االبتكار السعودية ووتعتبر الدراسة الحالية إضافة للمكتبة      

 م. 0202مستهدفات رؤية ل االجامعي تحقيق

 مشكلة الدراسة: .6

 التاالصطناعي، والتحوفي وظل الثورة الصناعية الرابعة وأدواتها من تطبيقات الذكاء يقاس تقدم الجامعات في العصر المعر

والتوجه نحو المدن الذكية في دورها الذي ستسهم به في ضخ المجتمع  ،التعامالت اليومية والقطاعات الحيوية الرقمية، في

للمعرفة فقد تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس  واإلضافةاألعمال  االبتكار، واإلبداع، وريادةبكوادر مؤهلة قادرة على 

 آالت: 

وريادة األعمال في التعليم الجامعي من خالل منظومة البحث  واإلبداعي جهود وزارة التعليم السعودية لدعم االبتكار ما ه

 ؟واالبتكار

 مجال الدراسة وحدودها: .7

 للتنافسية، والتنميةودعمهم  األعمال واإلبداع، وريادة ،كار واالبتركزت الدراسة على تناول أحد موضوعات الساعة وه

 م. 0202وتحقيق متطلبات التحول الرقمي وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية  ،المستدامة

التركيز على جهود وزارة التعليم  مجال التعليم الجامعي مع األعمال في االبتكار، واإلبداع، وريادة حدود الموضوعية:ال

 واالبتكار.عودية من خالل منظومة البحث الس

 اإلنترنت:بوزارة التعليم السعودية من خالل موقعها الرسمي على شبكة  واالبتكارمنظومة البحث  الحدود المكانية:

 https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx    

 م  0201: تمت إجراءات الدراسة في الربع األخير من عام نيةالحدود الزم

 : انحصرت الدراسة في تغطية اإلنتاج الفكري باللغتين العربية واإلنجليزية. الحدود اللغوية

 مصطلحات الدراسة:  .8

حق تحديد المفهوم تناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة المحورية بها ولكن سيتم في السياق الال

 اإلجرائي لتحديد المصطلحات المرتبطة ارتباطا مباشراً بالدراسة وهي:
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 : Fourth Industrial Revolution( 4IR)الثورة الصناعية الرابعة

واإلبداع في الرقمنة من خالل تطبيق الخوارزميات  ،هي تراكم معرفي لثالث ثورات سابقة ولكنها ركزت على االبتكار     

مشاركين  إلى والمجتمعات وتحولهمكيان واحد ضمن خطة تفاعلية على مستوى األفراد  وصهرها فيزالة الحواجز بين التقنيات وإ

و  ،دةو المركبات ذاتية القيا ،وإنترنت األشياء ،و الروبوتات ،منها الذكاء االصطناعي وابتكار التقنيات ،وتطوير ،في صناعة

 (.Blockchain)وسلسلة الكتل  ،و التقنية الحيوية ،ة النانووتقني ،الطباعة ثالثية األبعاد

 :Innovationاالبتكار 

يرتبط االبتكار بالقدرة على البعد عن التفكير النمطي المعتمد على الحلول ذات الصفة الروتينية ومحاولة التفكير التحليلي الناقد  

 .جتمعوالمبهدف الخروج بأفكار مبتكرة وخالقة تمثل إضافة للمعرفة 

 :Creativityاإلبداع 

ظير إنتاج أفكار خالقة ال ن والخبرات السابقة واإللهام في ،والتجارب ،والمواقف ،مزيج من المعلومات والتي هيتسخير المعرفة 

 المشكالت ومعالجة المواقف العلمية والعملية. التصدي لحللها غير مألوفة في 

 : BusinessesLeadingريادة األعمال 

االستثمارية لها من خالل االستفادة من رأس المال البشري  وإتاحة الفرصة منظمات قائمة أو مستحدثة وتطويرها هي إدار

 إهدار وتقليصاآلداء  ورفع جودةاإلمكان  والعقبات قدر وتفادي المخاطرمع تقليل  والتقنيات المتاحة واالستراتيجيات المرنة

 .والوقتالجهد 

 :ystemSnnovation Iand  searchReواالبتكار منظومة البحث 

برسم هوية بحثية للجامعات السعودية قوامها  السعودية تعنىالتعليم بوزارة  واالبتكار منبثقة عن وكالة البحث  وهي منظومة

لشراكة اباالقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وتحسين نواتج التعلم ودعم والبحث العلمي  ،وريادة األعمال ،واإلبداع ،االبتكار

 .م0202وفق إستراتيجيات وخطط تتفق مع مستهدفات رؤية المملكة القطاع الخاص مع 

 الدراسات السابقة: .9

 ،اعاالبتكار واإلبدالموضوع على حصر واستعراض الدراسات التي تندرج في مجاالت  ألدبياتاعتمدت الدراسة في تتبعها 

جهود وزارة التعليم السعودية من خالل ذلك على  العالم وانعكاسمستوى  وتوظيفها في التعليم الجامعي على ،وريادة األعمال

زية باللغتين العربية واإلنجلي ألقدمامن األحدث إلى سيتم عرض الدراسات وفق ترتيب زمني  و ،بها واالبتكارمنظومة البحث 

إنتاج كل ع من خالل جم يهاعلالتعليق و ،بقةالدراسات الساو تحليل  ،على منهجية في نقد االعتمادكما وسيتم  ،الفصل بينهمادون 

 .تناوله بشكل نقدي مع إبراز العالقة مع الدراسة الحاليةثالث سنوات و 



 

 

 

هدفت الدراسة إلى تتبع دور المؤسسات  ) آليات اعتماد ودعم الجامعات لريادة األعمال (بعنوان  (م  2221)  ثامر وباهيدراسة 

وريادة األعمال من خالل رسم مقترح يسعى إلى الوصول للريادة في  ،و اإلبداع ،ير االبتكارالتعليمية و الجامعات في دعم وتطو

 و  ،االبتكار و قد حددت أن هذا المطلب يحتم توافر عدة عناصر منها اإلستراتيجية المحددة المعالم ، و اإلبداع ، و مجال األعمال

 ،ويقع على الجامعات مسؤولية دعم االبتكار ،موارد مادية، و ردةموارد بشرية مؤهلة ذات خصائص متف ، و وجود رؤية ثاقبة

توفير  ، والمتابعة الدورية لتنميتها، و تطويرها ودعم ذلك بالدراسات المتعمقة ، و البحث العلمي، و ريادة األعمال ، و اإلبداع و 

تعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير و بيئة العمل المالئمة داخل المؤسسة األكاديمية مع ضرورة مد جسور التواصل و ال

 دعم متطلبات االستثمار المعرفي .

أكدت  ) دور الجامعات في دعم ممارسات االبتكار األخضر " تجربة  الجامعات األلمانية" (بعنوان  (م2221 ) وهيبةدراسة 

 المفهوم التقليدي المعتمد على التعليم و ر متعددة في المجتمع لم تعد تقتصر علىاالدراسة أن الجامعة كمؤسسة حيوية لها أدو

إنما تحولت في العصر المعرفي و الثورة الصناعية الرابعة إلى مؤسسات فاعلة، عليها أن تسهم في حل مشكالت  ،البحث فقط

، لها لمنتجاتويالظواهر البحثية و تح ، و وتطوير، و اختبار المشكالت ،المجتمع و البيئة من خالل االبتكارات، فهي معمالً  لتبني

صناعات استثمارية ذات قيمة مضافة لدعم متطلبات التنمية المستدامة.  وقد تناولت الدراسة دور الجامعات األلمانية في دعم  و 

االبتكار األخضر وخطواته من خالل تعريف وظائف الجامعة الرئيسة المستحدثة في الوقت الراهن ووضع تعريف لمفهوم 

 وتشجعه.فة سبل دعمه االبتكار األخضر ومعر

 Finding links between organization's culture andبعنوان ) (م2221وآخرون ) Gorzelany, Julia دراسة

innovation. The impact of organizational culture on university innovativeness سعت الدراسة إلى )

انيا. وقد وأوكر ،وألمانيا و ،والنمسا ،وهي بولندا دول:بتكار في جامعات أربعة الكشف عن العالقة بين ثقافة المنظمة و ثقافة اال

ناقشت العالقة بين ثقافة المنظمة وثقافة االبتكار ونادت بضرورة أن تكون الجامعات مؤسسات صديقة لالبتكار لتدعم المجتمع 

 ها.اإلداري ل وتوفير الدعمكار في الجامعات خلق فرص لالبت والعمل على، والعقبات، وسوق العمل وتستوعب كافة األزمات

ركزت الدراسة  (: الفرص و التحديات(19)ريادة األعمال الرقمية ظل جائحة كورونا )كوفيد ( بعنوان م2222) الراشديةدراسة 

في سلطنة على معرفة انعكاسات جائحة كورونا في رسم مجال ريادة األعمال وبروز مصطلح ريادة األعمال الرقمية عالمياً و 

وذلك من خالل استعراض أدبيات الموضوع في مجال ريادة األعمال الرقمية وربطها بالجائحة إذ أكدت  ،عمان على وجه التحديد

و ريادة األعمال  ،اإلبداع ، و رقمنه أعمالها مع التركيز على االبتكار الدراسة أن الجائحة قد عززت وشجعت المنظمات نحو

وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لتحديات قطاع ريادة األعمال الرقمية  ،ور  في تنمية االقتصاد الرقميبحسبانهم عوامالً ذات د

ات و تقني ،و دعم البنية التحتية ،وذلك من خالل رسم سناريوهات متعددة ومرنة تدعم التحول الرقمي مع تطوير السياسات

استخدامها بشكل واسع وعادل بين أفراد المجتمع . وأوصت الدراسة  و ، نشر ثقافة االستفادة من التقنيات الرقمية، و االتصاالت

في  فهماوتوظيوالذكاء االصطناعي  الضخمة،بضرورة التركيز على إجراء دراسات مستقبلية في مجاالت متعددة منها: البيانات 

األعمال  تناول ريادة وضرورة ده،وأفراعلى رفع الوعي المعلوماتي للمجتمع  والعمل الرقمية.إنجاز مشاريع ريادة األعمال 

 لتجاوزها.منها أثناء األزمات  واالستفادةالرقمية 



 

 

 

) دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي و متطلبات التنمية المستدامة ( بعنوان  م2222)  الشيتيدراسة 

ة سعت الدراس اء القيادة اإلدارية في جامعة القصيم  (م في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية آلر 2232وفق رؤية 

إلى التعرف على دور الجامعات السعودية في تحقيق مخرجات التعليم الجامعي للوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة وفق 

قد خرجت الدراسة قائدا إداريا و 02م وقد عمدت لتتبع آراء القيادات اإلدارية في جامعة القصيم وبلغ عددهم  0202رؤية 

بمجموعة من النتائج منها إجماع عينة الدراسة على ضرورة العناية بجودة التعليم و المستوى النوعي لخريجي الجامعة وكذلك 

 و  ،وجودة الخدمات االستشارية ،و المجتمع المحلي ،جودة البرامج التدريبية المقدمة من الجامعة لمجتمعها داخل الحرم الجامعي

و الحلقات التطبيقية . وأوصت الدراسة بضرورة متابعة  ،و وورش العمل ،و الندوات ،المؤتمرات ، و العلمية البحثيةالمشاريع 

وأكدت ي في عصر االقتصاد المعرف وتحقيق التنافسية والخطط الدراسيةمتطلبات سوق العمل وعكس ذلك على المناهج التعليمية 

وإيجاد  دعم برامج البحث العلمي وعلى ضرورة المستدامةوالتنمية ، ن التعليم الجامعيأن هناك عالقة وثيقة بشكل تبادلي بي على

، راتالخب لتبادلوالعالمية ، برامج شراكات تعاونية مع الجامعات المحلية واالنخراط فيالمنطقية لمشكالت المجتمع  الحلول

 الخالقة. األفكارز وتعزي، وصقل المواهب ،برامج التدريب العملي علىوالتركيز ، والتجارب

 Knowledge transfer for frugal innovation: where do( بعنوان )م2222و أخرون ) Fischer, Bدراسة 

entrepreneurial universities standتوصلت الدراسة إلى أن االبتكار أحتل وسيحتل مكانة متقدمة في سبيل الوصول  ؟ )

جارب وقد عرضت نقلها لالستفادة من الت ، و للمستفيدين من أفراد المجتمع لتبادل المعرفةلتحقيق التنمية المستدامة و توفير فرص 

أن هناك ب خرجتو   The University of Campinas (Unicamp)الدراسة ممارسات جامعة ريادة األعمال في البرازيل  

و  ،راسة لدور الشراكات التعاونية بين الجامعةو عززت الد ،و ربطها بالسوق العالمي ،و الصناعة ،عالقة وثيقة بين الجامعة

كما نادت الدراسة بضرورة إشراك القطاع الخاص في مشاريع الجامعة  ،القطاع الخاص لدعم مستهدفات االقتصاد الرقمي

 االبتكارية لتبادل المنافع بينهما .

 The status of innovation in( بعنوان ) مKhayati,  Anis & Selim, Mohammad   (2219دراسة 

Saudi Universities و التغيرات المتالحقة بشكل طردي وضع مؤسسات المجتمع  ،( أكدت الدراسة أن عصر العولمة

ات إستراتيجي ، و اثر وكان عليها لمواجهتيها أن تتبنى خططً تحديداً الجامعات أمام تحديات  ك   ، و ومنها المؤسسات التعليمية

المناهج الدراسية  ، و ريادة األعمال  في كافة أبعادها، وعناصرها من البرامج التعليمية، و اإلبداع و ،محورها االبتكار ،حديثة

 ،التعاون الدولي في مجال البحث العلمي ، و المشاركة المعرفية ، و العمليات اإلدارية، و البنية التحتية  ، و طرق التدريس، و 

ناولت ضمان االستدامة المالية للجامعة . وقد ت ، و في سبيل تحقيق التنمية المستدامةالبحوث التطبيقية  ، و و الدراسات المتقدمة

الدراسة دور ومكانة االبتكار في الجامعات مع دراسة حالة لواقع الجامعات السعودية من خالل تحليل مجموعة من السمات 

، ةواالبتكار في البحوث التطبيقية المرتبطة بالصناع البرامج والمناهج التعليمية، فيواالبتكار ، التعليمالرئيسة: وهي جودة 

 ،ستقالليةتحقيق اال فيواالبتكار ، االجتماعيواالبتكار ، وعالميا، تطوير الشراكات والشبكات التعاونية محليا فيواالبتكار 

امعات ك من خالل تحويل الج. وتوصلت الدراسة لضرورة تعزيز ثقافة االبتكار في مجال التعليم الجامعي وذلواالستدامة المالية

، و مالريادة األع ، و توظيف آليات ال مركزية لصناعة القرار ، و أفكار خالقة ، و إلى مؤسسات مبتكرة بإتباع تتدابر متنوعة

 ،وأكدت الدراسة على أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتسم بالقوة ،و االستدامة المالية ،ضمان االستقاللية



 

 

 

زيادة القدرة التنافسية بها ولكن على الرغم من ، وهذا من شأنه أن ينعكس على تحسين االبتكار في الجامعاتكية ووالدينامي 

ت إال أن واقع االبتكار في الجامعا .التطورات الملموسة في التعليم الجامعي وزيادة عدد الجامعات في السنوات القليلة الماضية

ود على الرغم من تصنيف الجامعات السعودية في مراتب متقدمة بالتصنيفات الدولية السعودية مازال يحتاج لمزيد من الجه

 األعمال.ريادة و ،واإلبداع ،وحصولها على االعتمادات األكاديمية إال أنه ال بد من إحداث نقلة نوعية لدعم وتشجيع االبتكار

 Co-creation of Social Innovation: Corporate( بعنوان )  Tachia Chin ,Yin Yang  (2219دراسة 

Universities as Innovative Strategies for Chinese Firms to Engage with Society  نادت الدراسة )

يمي والمؤسسات الناشئة في القطاع األكاد ،رسم اإلستراتيجيات للجامعات القوية ، و بضرورة تطبيق مفهوم االبتكار االجتماعي

ي العمل على تلبيتها في المجتمع المحلعرف على االحتياجات االجتماعية وخرى في المجتمع . بهدف التو المؤسسات الحيوية األ

كل وتثقيفية من شأنها أن تؤثر بش ،تعلميةلدراسة على أن مشاركة الموظفين وإلحاقهم بدورات تدريبية وأكدت او ،في الصين

 المجتمع مع تعزيز التقيد بنهج معياري ينظم عمل، ومرافق العملإيجابي على سلوكيات االبتكار وتنمية البيئة الصديقة في 

البتكار االجتماعي بين وقد خلصت الدراسة إلى اقتراح آلية منظمة لشؤون ا .، والمؤسسات المساهمة في المجتمعالجامعات

 .، ومؤسسات القطاع الخاصالقطاع الحكوميالجامعة و
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مثل  اراالبتكوإضافة أبعاد حديثة لمفاهيم  ،وريادة األعمال ،، واإلبداعاالبتكاربضرورة تبني ثقافة  الدارساتنادت معظم       

وأن العصر الراهن هو عصر الثورة  ،ثقافة المجتمعالجامعات مؤسسات حيوية تعكس  وأن ،االجتماعيو ،اإلبداعي االبتكار

ومشاريع ريادة األعمال لتحقيق الميزة التنافسية ويمكن  ،االختراعاتو ،االبتكاراتابعة والذي يتطلب المزيد من الصناعية الر

 ،للجامعات كمؤسسات تعليمية The Third Mission (TM) لدعم تطبيق المهمة الثالثة بالتوجهرحلة تلخيص إنتاج هذه الم

 ريادة.ذات وإبداعية  ،وبحثية

 :Social innovation in question( بعنوان)  Marques, P., Morgan, K., & Richardson, R  (2218دراسة 

The theoretical and practical implications of a contested concept عرضت الدراسة مصطلح االبتكار )

طلح المجتمعات و أكدت الدراسة أن المصاالجتماعي بحسبانه مصطلحا حديثا ذا أبعاد متداخلة بين الفرد و المجتمع وبين األفراد و 

و تطوير مجموعة من الحلول الفاعلة والتي تتناسب  ،و التعريفات المتداخلة ويقوم في مجمله على تقديم ،له العديد من المفاهيم

ى ركيز علو الخاصة . مع الت ،مع المجاالت االجتماعية و البيئية بهدف دعم التطور االجتماعي على كافة األصعدة الحكومية

ي إتاحة والعدل ف ،والمساواة ،الشفافية، وإثبات أن االبتكار االجتماعي هو وسيلة للتغير والتطوير مع مراعاة االندماج والتمكين

تبادلها، كما تناولت أهداف االبتكار االجتماعي التي تقوم على توفير االحتياجات االجتماعية وتلبية متطلباتها بشكل ، والمعرفة

 الحلول القائمة.أفضل من 

 Engaging universities in social innovation research( بعنوان ) 2217و آخرون ) .Oganisjana, Kدراسة 

for understanding sustainability issues  متد على ثالث مراحل اموسعاً  تحليليًا( اعتمدت الدراسة على تقديم بحثا

  ،جستير بجامعة ريغا التقنيةبالتعاون مع طالب دوليين لمرحلة الما



 

 

 

بهدف وضع إطاراً يحدد الدوافع التي تحفز الباحثين على المشاركة في حل المشكالت االجتماعية من خالل تقديم دراسات جدوى 

بكة أمريكا عبر مسح على ش، ووأروبا ،أسياو ،تستفيد من البيئة األكاديمية في جمع بيانات عن كافة قارات العالم من أفريقيا

 ،االجتماعيةو ،: الدوافع الشخصيةمن الدوافع المحفزة لالبتكار وهياإلنترنت إلنشاء قاعدة بيانات تعاونية تمزج ثالث مجموعات 

. وخلص البحث لضرورة االستفادة من األبحاث العلمية وتوظيفها في مجال االبتكار االجتماعي من خالل ممارسات والخارجية

 ت المجتمع بأفضل الحلول الممكنة في كافة مجاالت العمل التعليمية، والصحية، واالقتصادية ...إلخ.اجتماعية تسعى لتلبية احتياجا

ة ( تناولت الدراسدور االبتكار على تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة االقتصاد( بعنوان )  2217) عبدالحميد ورشيدةدراسة 

لمنظمة ووصوال لرفع القدرة التنافسية ل ،مستوى أدائها وتحقيق الجودة رفع، و دور االبتكار في تعزيز دور المنظمات االقتصادية

 لتياالتطورات المتسارعة وركزت على أن االبتكار ضرورة ومسألة حتمية للمؤسسات ، و في ظل الثورة الصناعية الرابعة

 معرفة جعل مؤسسات المجتمعالعالمي إذ أن عصر اقتصاد ال، و تسعى لالستمرارية والبقاء بل والتنافس في السوق المحلي

الحيوية في كافات المجاالت ومنها االقتصادية أمام العديد من التحديات لذا فان االبتكار أداة هامة لخلق فرص عمل مستحدثة من 

و  ،منتج جديد ما بينوأشكاال متعددة تتنوع  ،شأنها االسهام في دعم الثروة الوطنية وأكدت الدراسة على ان لالبتكار صورا

والتسويقية وقد حاولت الدراسة أن تجيب عن سؤاال  ،المالية، و وطرق مبتكرة لتطوير االنتاج والقطاعات االدارية ،اكتشاف

هيم ؟ وذلك من خالل رصد مفا إلى أي مدى يساهم االبتكار في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة االقتصاديةرئيسا تمثل في 

 وعرجتادرها ومص، وأنواعه ومفهوم الميزة التنافسية وأشكالهواالختراع ، ة بينه وبين االبداعوتعريفات االبتكار وأهميته والعالق

الدراسة على مفهوم االبتكار التسويقي وأوصت بضرورة تخصيص قسما داخل كل مؤسسة يعنى بشؤون االبتكار ودعم المبتكرين 

 ،خالل نظام حوافز شامال منوتحفيزهم ، فكار الجديدةوخلق األ ،مع ضرورة العمل على حث أعضاء فريق العمل على االبتكار

 والمنظمة.ألداء الموظفين ورية المتابعة الد معومادية ، ومتنوعا بين حوافز معنوية

كدت الدراسة على ا(  دور االبتكار  في دعم الميزة التنافسية للمنظمة االقتصاديةبعنوان ) ( 2217دراسة بورنان والمعراج  ) 

طلبات مجتمع مت، و ا  للوصول إلى مستهدفاتا بل ومفتاحً ا وملحً ا أوليً ا ثانويا في العصر الراهن إنما مطلبً مطلبً لم يعد أن االبتكار 

المعرفي وركزت على أن مفهوم المؤسسة الفعالة التي تسعى للبقاء واالستمرارية في ظل التنافس ذا الوتيرة المتصاعدة االقتصاد 

، و حديث كي ال يتراجع دورها، و اكتشاف كل ما هو جديد، و كبيرا من جهودها في مجال االبتكارعليها أن توجه قدرا يحتم 

مجال  ىتركز عل، و المنظمة الناجحة تتبنى استراتيجية محددة تتسم بالمرونة كما وأن.تظل تنافس القطاعات الحيوية األخرى 

، اجيةالميزة التنافسية ألنه يعمل على رفع اإلنت الوصول إلى تحقيق، و اراالبتكار إذ أن  الدراسة أكدت على وجود عالقة بين االبتك

فع دوا واستعرضت الدراسة .والجهد ،مما ينعكس على توفير الوقت ،قدر اإلمكانتحسين جودة األداء مع خفض التكاليف و 

تبني  حقيق فعاليتها واوصت الدراسة بضرورةت كيفيةو ، وأهميتها ،مع التعريف للميزة التنافسية ،هامعوقاتوومراحلها ، االبتكار

هو جوهر  البشري أن العنصرذ إعلى خلق افكار جديدة  متشجيعه، و نشرها بين افراد مجتمع العمل في المنظمة، و ثقافة االبتكار

 .بفكرةتخصيص صندوقاً لألفكار الخالقة يساهم فيه كافة أفراد فريق العمل الن أي ابتكار يبدأ  و ‘االبتكار عملية

 



 

 

 

 What Is Innovation? A Study of the Definitions, Academicبعنوان ) S. P. Taylor (2217)دراسة 

Models and Applicability of Innovation to an Example of Social Housing in England  تناولت )

و المفاهيم في أدبيات  ،در ممكن من التعريفاتالدراسة مصطلح االبتكار من كافة أبعاده في محاولة للخروج برصد أكبر ق

المفاهيم المرتبطة به .مع دراسة تطبيقية لمنظمة اإلسكان في المملكة  ، و الموضوع في تأطير تاريخي لتطور ذلك المصطلح

البيئات  فالمتحدة و خلصت الدراسة إلى أنه على مر العصور تم التعامل مع مصطلح االبتكار بعدة سيناريوهات تختلف باختال

 ،أو منتج ،وأكدت أن االبتكار يدور حول إنشاء فكرة ،السياسية لواضعيها ، و االجتماعية ، و و االقتصادية ،الثقافية ، و العلمية

أو جديدة تماماً، وأن االبتكار ال يخلوا مطلقا من اإلبداع و اإلستراتيجيات المنظمة  ،أو محسنة ،أو خدمة موجودة ،أو مشروع

 ادة األعمال في المجتمع و مؤسساته الحيوية .للعمل وري

 The role of an inclusive innovation culture and( بعنوان ) 2216و اخرون )  Anthony, Arundelدراسة 

innovation support strategies in university managerial and service innovations: Survey 

results for Australia and New Zealand ذات طابع تنظيمي مقنن ات ( ركزت الدراسة على أن الجامعات مؤسس

ت وريادة األعمال على كافة المستويا ،اإلبداع ، و نى لها ذلك إال بدعم برامج االبتكارسوخدمة المجتمع و لن يت ،تسعى للتطوير

دة األعمال ريا ، و اإلبداع، و االبتكار منتقف الجامعة مع تنظيم برامج ومقايس لقياس أين  ،و األكاديمية ،التنظيمية ، و اإلدارية 

 ، و ئة التدريسو أعضاء هي ،المسؤولين التنفيذين ، و منسوبين اإلدارة العليا بنى ثقافة االبتكاروحثت الدراسة على ضرورة أن يت

 .و توفير الدعم المناسب ،الطالب مع تبني األساليب الممكنة لالبتكار

 & Promoting a culture of innovation( بعنوان ) Yusuf, Nadia & Atassi, Huda( .2216دراسة 

entrepreneurship in Saudi Arabia: Role of the Universities ناقشت الدراسة ضرورة تعزيز ثقافة االبتكار )، 

م و متطلبات التحول الرقمي  0202 إذ أن ذلك أحد مستهدفات رؤية.و ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية  ،االبداع و 

، للعلم و  ،والجامعات إحدى المؤسسات الحيوية الفاعلة في المجتمع التي يخول عليها اإلضافة للمعرفة ،لدعم االقتصاد المعرفي 

عمل ت، و التطورات الحديثة ، و و برامج تعليمية ذات منهجيات مدروسة تستوعب التقنيات ،البحث العلمي من خالل  خطط و 

اإلضافة لها في بيئة تسمح باالبتكار و اإلبداع وريادة األعمال. وقد أكدت الدراسة أن المملكة العربية السعودية ، و على توظيفها

إال أنه مازال أمامها بذل المزيد .ريادة األعمال  ، و اإلبداع ، و خطت خطوات متقدمة نحو تجهيز جامعاتها للمشاركة في االبتكار

لوصول إلى أفضل الممارسات و نادت الدراسة بضرورة تحقيق التوافق اإلستراتيجي بين مساهمات الجامعات من الجهود ل

و  ،ريادة األعمال وطنيا ، و اإلبداع، ووأهداف االقتصاد الوطني و ضرورة التوجه نحو الشراكات مع الجهات المعنية باالبتكار

لملكية وق اوالعمل على  إرساء دعائم حق ،البعد عن البيروقراطية ، و مبادرةدوليا  والعمل على تحقيق الموائمة وتحفيز روح ال

 .الفكرية و العمل بها

 ( تطرقتمشاريع البحث الجامعي في الجزائرالمؤثرة على ابتكار في مناخ عمل فرق  )العواملبعنوان  (2216) السعيددراسة 

شر وغير المباشر في مناخ بيئة العمل للفرق البحثية في الجامعات الدراسة إلى وضع تصور للعوامل الكامنة ذات التأثير المبا

  ،الجزائرية استنادا للبرنامج الوطني للبحث



 

 

 

من عوامل رئيسة تندرج ضالوطنية لبرمجة البحوث الجامعية وتقيمها وقد خلصت إلى نموذج يتشكل من سبعة  ومشاريع اللجنة

يد من والتي يتداخل فيها العد والعوامل الخارجية ،ة العمل داخل فريق البحث: العوامل الداخلية التي ترتبط بطبيعفئتين وهي

 الخارجية.و ، و البيئة بنوعيها الداخلية ،الممارساتو ، اإلستراتيجيات، و والقواعد، العناصر مثل اإلجراءات

 م : 2216م /  2218التعليق على الدراسات الواقعة ما بين فترة 

، اإلبداع ، و تكاراالبالتي يبنى عليها برامج  ،الدعائم ، و الركائز ، و له في هذه الفترة بأنه يضع األسستميز اإلنتاج الفكري بمجم

زامن ذلك مع توجه معظم دول في المجتمع و مؤسساتها ومنها التعليم الجامعي وقد تفي القطاعات الحيوية  ،ريادة األعمال و 

و التي كان من مستهدفاتها م  0202والمملكة العربية السعودية تبنت رؤية  ،يتحول رقم ،برامج، و تبني رؤى، و العالم لوضع

نقل  و  ،رفد المجتمع بكل ما من شأنه تحقيق االقتصاد المزدهر القائم على المعرفة، و ريادة األعمال ، و اإلبداع ، و االبتكاردعم 

 الميزة التنافسية .و ،دامةو تسخيرها في خدمة المجتمع للوصول لتحقيق التنمية المست ،التقنية

 ,Open for Business: Universitiesبعنوان ) ( 2215)  و أخرون Alexander, Allenدراسة 

Entrepreneurial Academics and Open Innovation ركزت  الدراسة على ضرورة أن تعيد الجامعات )

و  ،ريادة اإلعمال بشكل موسع، و واإلبداع ،على االبتكار المجتمع المحلي من خالل االنفتاح ، و تفكيرها في مشاركة الصناعة

ريادة اإلعمال مع االنسجام بين ، و اإلبداع ،يعتمد على معرفة الدوافع لدى األكاديميين حول موضوع االبتكار.مدروس 

عي مجتمع الجاموالتطبيق في تلك المجاالت ضمن سياسة واضحة المعالم من شأنها تنظيم عمليات االبتكار في ال ،النظرية

ا ثر انفتاحً السعي في خطى متسارعة لضمان الوصول إلى مستقبل أك ، و لتوفير البيئة التحفيزية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة

 بأقل التكاليف و المخاطر الممكنة.

 Changing Role of the University in Innovation( بعنوان ) Taisia , Pogodaeva  (2215دراسة 

Development: New Challenges for Russian Regions  أكدت الدراسة أن دور الجامعات في العصر الحالي )

نى سا يساهم بشكل مباشر في تنمية االقتصاد المعرفي و لن يتالثورة الصناعية الرابعة يعد دوراً حيويً  ، و مع التطورات التقنية

بناء  وتشكيل و ،ريادة األعمال، و اإلبداع ، و من خالل تبنى سياسة قوامها االبتكار للجامعة القيام بالدور الجديد المنوط بها إال

نمية لتحقيق الت ،جامعات ذات ريادة من شأنها دعم االبتكار و رفع مستوى العمل باالبتكار و المبتكرين و المنتجات الحديثة

 ادية مطلباً رئيساً للمجتمع الروسي .المستدامة على كافة األصعدة و ذهبت الدراسة إلى أن وجود جامعة ري

أثر عمليات إدارة المعرفة في االبتكار التنظيمي في شركات الصناعات الدوائية في بعنوان ) 2014) ) الدوري و الحيتدراسة 

ت ا( سلطت الدراسة الضوء على أسس مفاهيم إدارة المعرفة وعملياتها وتتبعت تأثيرها على االبتكار في رقي المنظماألردن

وقد أثبت الدراسة أن هناك عالقة ذات دالالت .و على شركات الصناعة الدوائية على وجه التحديد في دولة األردن  ،بشكل عام

وقد أكدت الدراسة أن المنظمات وكافة ما تملك لن يكون لها دور إذا  ،التنظيمي واالبتكار إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة 

قائم و التفكير السليم ال ،م الذي يعد اليوم بمثابة رأس المال وهو رأس المال البشري الذي يمتلك الفكرفتقد وجود المورد األهأ  

 .وشرح عالقاتها إذ أن راس المال البشري ،تفسيرها، و المعلومات ونقدها ، و على التحليل وربط المعطيات



 

 

 

جديدة تخدم المجتمع وتعمل على دفع عملية التنمية المستدامة  عنها منتجات ابتكارية ينتجإذا وظفت إمكانياته ألداء المهام التي 

وأوصت الدراسة بضرورة وضع إطار تعريفي لمفهوم االبتكار في شركات الصناعات  التنافسية.به وتحقيق مقومات الميزة 

تكار على عملية االب التركيزو ، أشكالهو ، الدوائية في األردن ويكون واضحا للموظفين مع تعزيز دور التدريب بكافة صوره

يع على مراعاة أساليب التحفيز بأنواعه لفريق العمل لتشج التركيزو ، و دعم البيئة المناسبة له وفق سياسات واضحة ،التنظيمي

 المستطاع.طاقاتهم قدر  توظيفو ، االبتكار

 Economic impact of entrepreneurial( بعنوان ) 2214)  وآخرون Maribel , Guerreroدراسة 

universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom  أطرت الدراسة نظريا )

م إلى  0222 )ألنشطة الجامعات الريادية في المملكة المتحدة و دراسة األثار االقتصادية من خالل تتبع زمني يتراوح من

وريادة  ،اإلبداع ، و الجامعات الريادية التي تهتم باالبتكارمنطقة و توصلت أن  (24)جامعة تقع في (142)لعدد (م 0222

اد و المساهمة في االقتص ،التعاونية ، و و القدرة على االنخراط في المشاريع البحثية ،األعمال تعد جامعات مرنة تمتلك القوة

الدراسة على أن الجامعة الريادية  المعرفي من خالل رأس المال المعرفي البشري الذي يعد مصدراً للميزة التنافسية . وركزت

 ،و أنشطة وريادة األعمال و أن قوامها رأس المال البشري ،و البحث العلمي ،تعد قناة متعددة المهام و الوظائف وهي التدريس

ي وخلصت الدراسة إلى أن ارتباط التأثير االقتصاد ،ور أس المال الريادي ،و رأس المال االجتماعي ،ورأس المال المعرفي

 . المعرفي(المال  )رأساألعلى بنقل المعرفة 

 :Academic engagement and commercialization( بعنوان ) 2213و أخرون )  Markus ,Parkmanدراسة 

A review of the literature on university–industry relations سلطت الدراسة الضوء على أهمية نقل المعرفة  )

ريادة األعمال األكاديمية، إذ أن ، و و التسويق لها مع الحفاظ على الملكية الفكرية ،عة والقطاع الصناعيومشاركتها بين الجام

لتنسجم مع  ،طبيعة العمل في مؤسسات التعليم الجامعي ذا خصوصية في تطبيق مفاهيم التسويق البعيدة عن المفهوم التجاري

، تبراتمخ، و متطلباته من معامل، و لموارده ، و السياسة المنظمة له ، و البحث العلمي ، و طبيعة التعليم الجامعي وخصوصيته

تمدت روح الميزة التنافسية للوصول للتنمية المستدامة وقد اع و تحفيزوتسجيل براءات االختراع  ،نقل للتقنية، و بيئة مناسبةو 

المبتكرين األكاديميين في الصناعة لرسم صورة  و  ،عام، حول مشاركة العلماء( 02 )الدراسة على تتبع اإلنتاج الفكري على مدى

مستقبلية لتنظيم مشاركة المعرفة تستند إلى سياسة منظمة لكيفية إدارة األفراد داخل المؤسسات األكاديمية لدعم العلماء المتميزين 

 فق نظام معياري مقنن .، و ريادة األعمال ، و واإلبداع ،القادرين على دعم االبتكار

 م: 2213م /  2215على الدراسات الواقعة ما بين فترة التعليق 

، غيرةالصوريادة األعمال في المؤسسات  ،واإلبداع ،االبتكارركزت الدراسات في هذه المرحلة على التأريخ لظهور فكرة تبني 

حيوية سسات المجتمع الذلك المفهوم إلى مؤأن ينتقل  االستثماري. وضرورة الطابع ذاتوالخاص ، القطاعين العام فيوالمتوسطة 

 ،ومنها مؤسسات التعليم الجامعي بحسبانها الذراع الرئيس لرفد المجتمع بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على اإلضافة للمجتمع

 التنمية.دفع عجلة  فيوالمساهمة 



 

 

 

لدراسة في ؟ تمحورت اWhat is an innovative (university( بعنوان )Harvey P. Weingarten (2211دراسة 

 ،الجامعة المبتكرة؟ وماهي مواصفاتها؟ ومتطلباتها؟ مع التركيز على توافر تلك المواصفات من هياإلجابة عن تساؤل رئيس وهو 

 ا إذ أردت أن تعمل كل شيءوأكد الباحث فيها على أنه ال يمكن أن تكون مبتكرً  ،المتطلبات على الجامعات الحكومية الكندية و 

لتركيز على ا ، و راتيجية توضح ما ال يجب فعله و التوقف عن القيام ببعض العمليات ذات األولويات المنخفضةإذ ال بد من إست

 ،ترشيد اإلنفاق غير المدروس ، و داء مع تقليصالعمليات ذات األولويات المرتفعة مع المتابعة الدورية لمستوى وجودة األ

يادة األعمال المستمدة من مصادر غير تقليدية تعمل على تحقيق الميزة التنافسية و ر، و واإلبداع ،واالستفادة من عائدات االبتكار

وذهبت الدراسة في حينها إلى أنه على الرغم من وجود االبتكارات الخالقة و المتميزة، إال أن كندا ليس لديها  ،التنمية المستدامة

ة األعمال ورياد ،واإلبداع ،أن ذلك يتطلب تعزيز ثقافة االبتكار العديد من الجامعات التي يمكن أن تصنف أنها جامعة مبتكرة. إذ

 ،التعاونية مع المؤسسات النظيرة ذات العالقة لضمان الجودة المشاركةوتفعيل ، وتطبيق مفهوم التعلم القائم على حل المشكالت

 .واجتيازها، التصنيفات متطلباتوتحقيق 

 :The Innovative Universityالتي بعنوان ) Clayton M. Christensen & Henry J. Eyring  (2211)دراسة 

Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out  واالبتكار ( تتبعت الدراسة تاريخ االبتكار

ونادت  ،في الواليات المتحدة األمريكية (Harvard)و  ((Brigham Young University-Idahoات التعليمية في جامعتي 

 ، و توظيف قوى االبتكار في مناهج التعليم، و خططه اإلستراتيجية البعد عن التقليدية، و بضرورة ان يعكس التعليم الجامعي

ت مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة لكافة قطاعا ، و و الوصول إلى ابتكارات ،التدريب في المستقبل من خالل تقليص التكلفة

استخدام مرافق الحرم الجامعي بصورة استثمارية لتعزيز مفهوم أن الجامعة المبتكرة تقوم جمهورها المستهدف، و ، و الجامعة

بتمويل ذاتها بذاتها، إذ أن الركون إلى المفهوم التقليدي للجامعات التي تعتمد فقط على الدعم الحكومي يتنافى مع التوجه الحديث 

كيزها على االبتكارات ذات الصيغة المستدامة والتي من شأنها تكمن في تر (Harvard) . وذهبت الدراسة إلى أن قوة جامعة

لمدروسة تعمل ا ولكن اإلستراتيجيةتوفير مصادر دخل مستقلة متنوعة بعيدة كل البعد عن النمط التقليدي، وال تخلو من المخاطرة 

ة لمفهوم التغير، حتى تصل الجامع الخشية من وعدموالشجاعة ، على تقليل تلك المخاطر، فالتفكير خارج الصندوق يتطلب الجرأة

 الجامعة المبتكرة ذات الريادة.

 Universities as knowledge (providers in the)( بعنوان  2211)  Popescu, Danielaدراسة 

technological innovation: Romania’s situation   تناولت الدراسة الجامعات كمزود للمعرفة في مجال االبتكار

 استنادا لتحليل أدبيات الموضوع واالبتكار ع التركيز على واقع رومانيا و تناولت العالقة بين مفهومي المعرفة التقني م

اعات تدفقها في القط ، و المعرفة ، و االبتكار ، و المرتبطة بالمجال و ركزت على المفاهيم ذات العالقة الوثيقة مثل التقنية

 ، و ة الرومانية و كما وحددت مالمح و خصائص الجهات الفاعلة في مجال المعرفةمجال الدراسة وهي المؤسسات األكاديمي

يمية األكادو أوصت الدراسة بضرورة تشكيل شبكة لالبتكار في البيئة .التحول الرقمي على مستوى الجامعات الرومانية 

 .بالجامعات الرومانية

 



 

 

 

( تناولت اإلبداع لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تنمية القدرة على( بعنوان )  2211) حوري و خضراوي  دراسة

كمحرك رئيس في تنمية وجودة أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل عام مع التركيز  واالبتكار  ،الدراسة دور اإلبداع

صالة ما بين المحاكاة إلى األ نسبية تتركز االبتكار عمليات ، و أكدت الدراسة أن اإلبداع ، و على واقعها في المؤسسات الجزائرية

منها أن اإلداري الذي يتسم  واالبتكار  ،وحددت مجموعة من الخصائص و العوامل المحفزة على اإلبداع ،في االبتكار و اإلبداع

إنما يكون مياالً لتجريب كل ما هو حديث مع تحمل درجات من .ير يباإلبداع ال بد أن يكون شخصا ً غير نمطي وال يخشى التغ

رات مالحقة التطو، و االبتكار المؤسسي و ركزت على مجال التنافسية ، و كما عرفت الدراسة مفهوم اإلبداع ،المخاطرة المدروسة

ر و اإلبداع يذلك من خالل توضيح العالقة بين التغي، و المتسارعة باالعتماد على إستراتيجية محددة المعالم لبناء مؤسسة ابتكارية

 والمشاركة . ،نظم الحوافز، و و الرقابة ،إعادة التوجيه، و من إعادة الهيكلة وعمليات التخطيط ومراعاة متطلبات ذلك

 The role of universities in (innovation and sustainableتحت عنوان )G. Vidican   (2229   )دراسة 

development دامة في تقنيات الطاقة المتجددة إذ تتبعت ذلك وثقت الدراسة لدور الجامعات في مجال االبتكار و التنمية المست

ي القطاع الصناع ، و القطاع المعرفي من خالل أسلوب دراسة الحالة بهدف الوصول لمعرفة آليات تبادل المعرفة بين الجامعة

عزيز وريا في تو أكدت الدراسة على أن الجامعات تلعب دوراً مح ،لتعزيز االبتكار في مجال الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة

الخاص  و  ،و ريادة األعمال للقطاعين العام ،توفير البيئة المالئمة لتعزيز ثقافة االبتكار و اإلبداع ، و برامج االقتصاد المحلي

. التعليم 0. الجمع بين المعارف المختلفة المتاحة 0. المساهمة في البحوث األساسية 1وذلك من خالل خمس مجاالت رئيسة : 

. تعزيز ثقافة االبتكار وفتح مجال االستكشاف واالختراع دون قيود 4من خالل التركيز على تطوير المناهج الدراسية  والتدريب

. مشاركة المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة مع المجتمع إذ أن االبتكارات دون تبادلها ستظل 2تقليدية وبمرونة عالية .

 أهدافها.  جهوداً ذات محدودية وذلك يتنافى مع 

 Creating a Culture of Innovation at Penn State( بعنوان ) Craig D. Weidemann  (2229دراسة 

Outreach  نادت الدراسة بضرورة خلق ثقافة االبتكار في برامج الوعي المعلوماتي والبرامج المعرفية في جامعة والية )

ه الجامعة كثقافة أن تتبنا بدمتنامية وال يمثل وجودها مسألة وقتية إنما االبتكار البنسلفانيا و أن يمثل االبتكار القاعدة الرئيسة ال

صاد االقت ، و ابتكارات مستجدة تدعم المجتمع، و منتجات، و ملزمة لها و لمنسوبيها وتدعم كل ما من شأنه الوصول إلى مخرجات

دعمها بكل  ، وتكوين فرق العمل البحثية ، و ات التعاونيةالعالمي مع ضرورة السعي لتحقيق تقدما في مجال الشراك ، و المحلي

 .ما تحتاج للوصول إلى تحقيق متطلبات الجامعة المبتكرة ذات الريادة 

 Innovation in Higher)( و التي بعنوان 2227)  Susan C. White, & Theodore S. Glickman دراسة

Education: Implications for the Future) راسة لمفهوم االبتكار من خالل استعراض أبعاده من عدة أصلت الد

وركزت على أن االبتكار مفهوم قائم على االستغالل األمثل لألفكار  .وتعليمية ،تجارية وصناعية، و إدارية ، و مناظير اقتصادية

ا نصت عليه ذلك من الشفافية وتوظيفها في رفع مستوى وجودة أداء المنظمات في بيئة تنافسية تعمل بمزيد م، والخالقة الجديدة

أن ذلك المفهوم يمكن سحبه على مؤسسات التعليم الجامعي في  وأكدت الدراسةالصناعة في المملكة المتحدة وزارة التجارة و

 ،وبرامجها التعليمية ،خططها اإلستراتيجية



 

 

 

ائها م االبتكار ضمانا لنجاح آدنفيذ مفهوخدمات الدعم ورفع جودة اآلداء ونادت بضرورة أن مؤسسات التعليم الجامعي تتبنى تو 

 ذلك بتوفير البيئة المالئمة لالبتكار والمبتكرين في المجتمع الجامعي على كافة المستويات اإلدارية واألكاديمية.و

 م : 2722م /  1221التعليق على الدراسات الواقعة ما بين فترة 

ع وكافة في المجتم األعمالوريادة ، اإلبداع، واالبتكارعمليات ت تنظم دراسات هذه الفترة بأنها تنادي برسم إستراتيجياتتسم 

 ،وقد طالبت معظم توصياتها بتنظيم برامج للوعي المعلوماتي ،إلخ ...والصناعية ، واالقتصادية ،والثقافية ،قطاعاته التعليمية

أنه رأس مال فكري ال بد أن ينمى من خالل على  والتعامل معه ،وتأهيل العنصر البشري ،ونقلها، وتبادلها ،المعرفةوتنمية 

 وتوفير متطلباته.تتبنى دعم ثقافة االبتكار منهجيات مدروسة 

البد من التعرف على مجموعة حقائق الموضوع ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة بمجال الدراسة  أدبيات استعراضوبعد 

 الحق. في السياق ال تناوله سيتما وهذا ما تباعً سة في سبيل اإلجابة عن تساؤالت هذه الدرا ومفاهيم وتجارب

 ثانياً: اإلطار النظري:

 :ماهيتهم ومبررات استخدامهم ،مفاهيم االبتكار واالبداع وريادة األعمال .1

 فياتبتنوع الخلريادة األعمال  ، و اإلبداع ،تنوعت وتعددت المفاهيم المرتبطة بالثالث مصطلحات الرئيسة وهي : االبتكار و

ة التي مرت بها المجتمعات وصوال إلى الثورة الصناعية الرابعالثقافية لواضعيها وبتنوع الفترات الزمنية و الثورات  ، و العلمية

ن تلك ا بيوثيقً ا ارتباطً وقد أتضح أن هناك  ،لمعنيةحديثاً للتعامل مع المصطلحات ا اً أنتجت منظورفي الوقت الراهن و التي 

راسة بادل أو الترادف وتذهب الدكبير بدرجة أن بعض اآلدبيات تستخدمها على سبيل التإلى حد ا وضوعيً المصطلحات و تداخال م

 .المصطلحات ستخدام ا في الترادف اعتمادإلى 

 ؟في اإلنتاج الفكري ،ريادة األعمال، واإلبداعو ،ما هي التعاريف المرتبطة بمصطلحات االبتكارالسؤال الذي يطرح نفسه و

 ،ال االختالفعلى سبيل الترادف مصطلحي ) االبتكار و اإلبداع (  استخدامم على  1984م ربية في عاعمع اللغة الأعتمد  مج 

فعالية  في واالبتكار  التكنولوجياالذي يعنى بوثائق سياسات العلوم و  العلميمرصدها ليونسكو من خالل وقد أكدت منظمة ا

 االجتهاداتإذ أن  االبتكار ، و ا محدد المعالم لمفهوم اإلبداعا عالميً أنه ال يوجد فهمً م 0201اإلبداعي في عام  باالقتصاد االحتفال

 لحادياثروة القرن لذا يتم التعامل معهما على سبيل الترادف مع التركيز على أنهما يالت متزايدة في كافة المجاالت أوو الت

نمية لتحقيق متطلبات التاإلبداع أصبح ضرورة و  االبتكاركما وأن ن على كافة المستويات الشخصية و االجتماعية يعشرالو

بموجب لألمم المتحدة وقد حددت الجمعية العامة تنوعها  ، و تنمية الثقافةالمساهمة في  ، و لدعم ريادة األعمال ، و المستدامة

)األمم ت التنمية و اإلبداع في جميع مجاال لالبتكارأبريل أن يكون يوما عالميا  01تخصيص يوم  21/  004قرار 

 ،واالبتكار  ،تعريفا لمفهوم اإلبداع(  22)هناك ما يزيد عن ( إلى أن م 0211،حوري و خضراوي) رصداو ، (0201مالمتحدة،

الفرد  داماستخقوامها هذه التعريفات أن االبتكار و اإلبداع عملية  ومن  االختالفو أنهما يمكن أن يستخدما على سبيل الترادف ال 

من أفراد و تجارب و معرفة في إنتاج منتج جديد يخدم المجتمع ويساهم في وإمكاناته العقلية و استخدام البيئة المحيطة به لقدراته 

فطر بها اإلبداع مرتبط بالموهبة التي و االبتكارلى أن إ (م0220 ،)كوك في حين ذهب  (م0222 ،عبويو)  بطرس التنمية 



 

 

 

بمنظور يختلف عن ما يراه  ومنتجات خالقة ،شكالت و الخروج بأفكارفي حل الم فهاو المبدع وذلك من خالل توظي، المبتكر

 ،ومشاريع جديدة وأنظمةتخليق أفكار ومنتجات في المقدرة على  يتجسد االبتكارأن  (م1990 ،)صبحيوأكد  .اآلخرون 

م( 0222 ،الخالقة. وأكد )جروانكار تحفيز األفوبشكل غير نمطي يعتمد على التفكير خارج الصندوق إجراءات ووإستراتيجيات 

، واالستعداد الفطري ،والقدراتاإلمكانات متعدد البنية إذ يشمل خلط مجموعة من المكونات منها  واإلبداع مفهوم االبتكارإلى أن 

ة الحداث والمعارف ذاتوالمنتجات ، واألفكار، الرؤىوالعمل على الخروج بمجموعة من  ،مجاالت الحياة المختلفة فيوالخبرات 

رة جديدة ال تخلو من المخاطو خدمات  ،أفكارو ، في حين أن مفهوم ريادة األعمال يرتبط بشكل مباشر بابتكار منتجات .واألصالة

 االبتكار ، و يتمحور حول تكوين منظمة تتسم باإلبداعإلى أن مصطلح  ريادة األعمال  ( Dollingوذهب )  (م 0212،) أبو قرن

( م0212 ،والعتيبي )موسىمن  وذهب كال. و الربح مع تقليص المخاطر و معدالتها  االستثماروتهدف إلى في مجريات أعمالها 

ولكنهما أكدا على أنه  ،الحديثةمن شأن العديد من مصطلحات العلوم  األعمال شأنهمحدد لمفهوم ريادة  اتفاقإلى أنه ال يوجد 

ة قيمة مضافة تساهم في دعم التنمي ليشكلوتوظيفه ، واستثماره عليهواإلنفاق  وتحمل إدارته خاصا يتركز في تكوين عماًل 

ع حول و التصورات الواردة في ادبيات الموضو المفاهيملبعض  االستعراضوبعد  التنافسية.تحقيقا لمتطلبات الميزة المستدامة 

معنى أن ب الترادفتخدما على سبيل و اإلبداع يس ،االبتكارأن مصطلحي مصطلحات الدراسة الثالث الرئيسة تذهب الدراسة إلى 

 اإلبداع فال ، و االبتكارالثالث ريادة األعمال فهو يتضمن في مفهومه  المصطلحالحديث عن أحدهما يعد حديثا عن اآلخر أما 

أن ذهبت الدراسة إلى وجهة نظر قوامها لذا  ،إبداع ، و ابتكارإبداع  بدون ريادة و لن يكون هناك ريادة بدون  ، و ابتكار

 ريادة األعمال يتمثل االختالف بينهم في الدرجة وليس في النوع . ، و و اإلبداع ،االبتكارالمصطلحات الثالث 

سليط واإلبداع وريادة األعمال ال بد أن يتم ت ،الثالث الرئيسة : االبتكارتبني الدراسة للمفهوم المشترك للمصطلحات وبعد اعتماد 

م إذ أحتلت مكانه  0202ة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات خطالضوء على واقعها في برنامج و

عزيز تأسلوب حياة مع  ، و ا ال بد أن تتبناه مؤسسات الدولة على أنه ثقافةمطلبا ملحً  االبتكارواضحة جدا وركزت الرؤية على أن 

، و بتكرينحاضنات أعمال مالئمة للم ، و العمل على توفير بيئات ، و و تحفيز روح التنافسية العالية لتحقيق التنمية المستدامة 

 معاونتهم ليصلوا إلى االبتكارات التي من شأنها خدمة المجتمع.، و التعرف على ميولهم ، و همشحذ هم

 م. 2232فات رؤية التعرف على موقع االبتكار اإلبداع وريادة األعمال ومتطلباتهم في برنامج التحول الرقمي تحقيقا لمستهد -2

 بوضوح تام فيوأدرجت ذلك والجامعي ، وأولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً ملحوظا بالتعليم بنوعيه العام       

إعدادها و ،توفير الكوادر البشريةوبرنامج التحول الوطني بهدف تحقيق الريادة في كافة المجاالت العلمية وم،  0202رؤيتها لـ 

 ،الرقميو ،ا غير تقليديًا يعتمد على االستثمار في تلك العقول بحسبانها رأس المال الفكري في عصر االقتصاد المعرفيإعدادً 

التغيرات و ،تحقيق التنمية المستدامة في ظل بيئة تمتاز بالتنافسية العالية، واالقتصاد، والمجتمع في تنميةللتطور تسهم  ومفاتيح

 ،الرائد األعموالمبدع، ، ولذلك ركزت الرؤية ضمن مستهدفاتها على االهتمام بصناعة المبتكرالمتالحقة بوتيرة متصاعدة. 

إستراتيجيات مدروسة تهدف ضمن ما  واالختراعات من خالل خطط ، والعمل على تبني البيئات المالئمة لتحفيز االبتكاراتو

ومناهج دراسية متطورة مع تنظيم العديد من المؤتمرات،  اإلمكانات من خالل توجهات علمية، وتهدف إليه إلى صقل تلك المواهب

 ، بداعاإل، وحديث في مجال االبتكار والتي تمثل بيئة خصبة لتناول كل ما ه، والحلقات التطبيقية، والملتقيات العلميةو



 

 

 

رواد و، المبتكرينو تخصيص الجوائز لتحفيز االبتكار،، ورصد الحوافز، وكما وسعت الدولة لعقد المسابقات ،ريادة األعمالو

وريادة األعمال  ،واالبداع ،تقدم قطاع من القطاعات وجود ما يدعم االبتكاروأصبح من المؤشرات الدالة لقياس جودة واألعمال، 

إذ أن النمط التقليدي لم يعد يستطيع الصمود في عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي يعتمد على  مجموعة من األنظمة،  بها.

ع المعزز الواق، والروبوتات، والطابعة ثالثية األبعاد، وإنترانت األشياء، والبيانات الضخمة، ومثل الذكاء االصطناعي واألدوات

دام كما وأن من مخرجات هذه الثورة استخ ،نقل المعرفة في الوقت المناسب للمستفيد المناسبوالتي تساهم في تبادل المعلومات 

ه الفصول االفتراضية وأصبح الطالب قادًرا على أن يتعلم ويشارك زمالئ، وه في عمليات التعليموتطبيقات ،تقنيات الهاتف الذكية

وقد سعت الرؤية الى ضرورة خدمة قطاع التعليم المكانية . ، وخبرات جديدة  مع تقليص الحواجز الزمانيةو ،وتجارب ،معارف

  :االتياستنادا إلى مجموعة من الركائز يمكن بلورتها في 

 ة فرص التعليم لكافة أفراد المجتمع بحسبانه حق للجميع. أتاح .1

 الحياة.العمل على تطبيق مبدأ التعلم مدى  .0

 الفاعلة.استقطاب الكفاءات البشرية وتطوير وظيفة التدريس  .0

 التعليم.ريادة األعمال في مجتمع ، واإلبداع، وخلق بيئة تحفز االبتكار .4

تحفيز المؤسسات التعليمية على أن تكون جهة ذات طبيعة استثمارية و، تعزيز الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم .2

، عاإلبدا، واالبتكار، والتدريب، والخاص في مجاالت التعليم، وبين قطاعات المجتمع العاموتعزز الشراكة بينها 

 األعمال.ريادة و

 ،من خالل تطوير دوري للمناهج العمل. وذلكربطها بسوق ، والتعلم، ونواتج التعليموتفعيل المواءمة بين مخرجات،  .2

 ،تعزيز ضرورة الحصول على االعتمادات األكاديمية، وتطوير سبل التقييم، والبرامج الجامعية، والمقررات الدراسيةو

 العالمية.المؤشرات التنافسية ، وشغر أماكن متقدمة في التصنيفات الدوليةو

م يتحتم الكتمال النظرة الموضوعية الشاملة وتحقيق  0202ية المملكة الجامعي في رؤووبعد تتبع موقع التعليم بنوعيه العام، 

 األعمال.ريادة ، واإلبداع، وأهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها التطرق إلى جهود وزارة التعليم في مجال االبتكار

الجامعي من خالل منظومة البحث جهود وزارة التعليم السعودية لدعم االبتكار، واإلبداع، وريادة األعمال في التعليم   .3

 واالبتكار:

تتبادل  وريادة األعمال لتكون ذات طبيعة حيوية قابلة للنم، وعمدت الوزارة إلى تشكيل منظومة متكاملة للبحث واالبتكار

 ةتشريعات تعمل على إتاحة الدعم بكافوالتأثر مع الجهات ذات العالقة بشكل منتظم من خالل سياسات مرسومة والتأثير 

االبتكار عنصران رئيسان يساهمان في تحقيق األهداف التي نصت عليها رؤية ، ووقد أدركت الوزارة أن البحث ،أشكاله

لذلك وضعت الوزارة أهدافا تسعى للوصول إليها ومنها العمل على أن تكون المملكة العربية السعودية ، وم 0202المملكة 

 م. 0202عالمي في عام ( دول في مؤشر التنافسية ال12أفضل)من بين 



 

 

 

االبتكار و أكدت الوزارة أن تحقيق التنافسية العالمية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي واالبتكار لذا قامت بدعم البحثو 

ولتحقيق  ،( جامعة مصنفة عالميًا022(جامعات سعودية ضمن أفضل ) 2للوصول إلى هدف يتمثل في وجود ما ال يقل عن )

 هناك عدة متطلبات تتمثل في : ،مجتمعة وفردة أتلك األهداف من

 ومشاركتها.تبادلها، ، وإنتاج المعرفة وإدارتها .1

 إلخ.االجتماعية ... ، واالقتصادية، والتنمية المستدامة في كافة المجاالت التعليمية .0

 متطلباتها.توفير ، وتعزيز الصناعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة .0

 التقنية.تعزيز برامج نقل ، وتوفير التقنيات الالزمة، وتطوير البنية التحتية .4

تعزيز التبادل المعرفي مع الجهات النظيرة ذات العالقة على ، وريادة األعمال، واإلبداع، واالبتكار، ودعم جهود البحث .2

 العالمية.و، اإلقليميةوكافة المستويات الوطنية، 

 الخاص.ولقطاعين العام، العمل على مد جسور التواصل بالعمل التعاوني بين ا .2

اإلبداع وريادة األعمال في الجامعات و واالبتكار وقد أسهمت  الوزارة بالعديد من المبادرات لتوظيفها في خدمة مجاالت البحث 

الذي يتركز على دعم المؤسسات ال األفراد في سبيل االرتقاء و نظاما للتمويل المؤسسيوذلك من خالل تخصيص  ،السعودية

حثية تشكيل فرق عمل ب، ونقلها، وتوليدها، وتوفير البيئة المالئمة إلنتاج المعرفة، وريادة األعمالواالبتكار ، ولبحث بمهام ا

ربية قد أحتلت المملكة العوإبراز الهوية البحثية للجامعات تمثل بجهودها قيمة مضافة للوطن في مجال البحث العلمي ، ومتميزة

 ( في الربع األخير من عام19ال البحث العلمي بالدراسات المتعلقة بجائحة كورونا ) كوفيد السعودية الصدارة عربيًا في مج

 (0201م  ) وزارة التعليم،  0201

 الجامعات:التطوير في ومبادرة دعم البحث العلمي،  .1

التعلم ، والتعليم إتاحة فرصوالتي تسعى إلى تأسيس بنية تحتية في قطاع التعليم للمساعدة في الوصول ألهداف التنمية المستدامة و

وفق مبدأ العدالة مع مراعاة رفع مستوى اإلنتاج العلمي من خالل أبحاث علمية رصينة يمكن أن تنافس في مجال البحث العلمي 

 The Times Higher)تتيح  للجامعات تبوء مكانه متقدمة في التصنيفات العالمية مثل تصنيف التايمز للتعليم الجامعي والعالمي 

Education World University Rankings)،  وشنغهاي((Shanghai Ranking's Academic Ranking of 

World Universities)  ،)إس وكيو(QS World University Rankings ليمثل ثروة )قيمة مضافة للوطن.، و 

 الريادية:الجامعة  ومبادرة التحول نح .2

مد الجامعات على تنويع مصادر الدخل لديها بكافة الطرق العلمية والتي يمكن أن توظف وهي التي تسعى إلى تأصيل مبدأ أن تعت

 ريادة األعمال وتوفير متطلباته منويتسنى لها ذلك إال من خالل تعزيز دور االبتكار و، اإلبداع،  استثماريا. ولنو، اقتصاديا

ل ير الخارج عن النمطية، وتعزيز ربط نواتج التعليم بسوق العمالمادية ورفع الوعي المعلوماتي بضرورة التفكوالموارد البشرية، 

 اإلنسان.صناعة ، وودور الجامعة ال بد أن كون ملموسا في خدمة المجتمع واألعمال التطوعية

 



 

 

 

 التأثير:ومبادرة دعم النشر العلمي عالي الجودة  .3

شر العلمي في الدوريات العلمية ذات الجودة العالية وهي التي تقوم في محورها على تحقيق الريادة في مجال البحث ودعم الن

  مجاالتها.المتوافقة مع أولويات وجهود المملكة البحثية في المعرفة بكافة و ،المصنفة في قواعد بيانات العالميةو

  والتطوير:مبادرة التعاون الدولي في البحث  .4

المنح  الحديثة. وترصدالمعرفة اإلنسانية ، وفي مجاالت العلم التشارك العلمي البحثيووهي التي تركز على ضرورة التعاون 

تقنية  ،المتجددة الطاقة الحصر:لتعزيز القدرات البحثية ودعم وتيسير المشاركة في بعض المجاالت المعرفية على سبيل المثال ال 

 خ.علم الجينات الحيوي ....إل ،إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ،النانو، إدارة الحشود

 ":مبادرة "ريادي .2

 ،تهتم مبادرة ريادي برفع مستوى الثقافة بريادة األعمال وكيفية توظيف االستثمار ضمن آليات مقننة في مجال التعليم العام

 م. 0202التعليم انسجاًما مع رؤية المملكة والجامعي بهدف توحيد جهود الوزارة في تحقيق جودة نواتج التعلم و

ات ريادة األعمال في الجامع، وسعى في خطى حثيثة للمزيد من التطوير لالرتقاء بشؤون االبتكار، واإلبداعومازالت الوزارة ت

جائزة  ،برنامج تنمية قدرات ريادة األعمال ،األنشطة منها تحدي الشركات الناشئةوالسعودية من خالل تنظيم العديد من الفعاليات، 

الحلول لمواجهة األزمات وملتقى التحديات  ،تحدي الجامعات للتنمية المستدامة ،مالكأس العالم لريادة األع ،االبتكار الرقمي

، اإلبداعواالبتكار ، وريادة األعمال كما دشنت الوزارة العديد من المنصات التي تدعم مسيرة البحث وإستراتيجية مراكز االبتكار 

 02( وتاريخ 210د بصدور القرار الوزاري برقم قرار رقم )ريادة األعمال في الجامعات السعودية. وقد تم تعزيز تلك الجهوو

تي " وبعد تتبع جهود وزارة التعليم والواالبتكارالتطوير وهـ الذي ينص على إنشاء هيئة باسم " هيئة تنمية البحث 1440/ 12/

التطلعات واإلنجازات، وإلبراز الجهود يحي المجدول التوض ستعمد الدراسة إلى استخدام العرضمطرد  وأتضح أنها في نم

 بها بلغة األرقام.واالبتكار المستقبلية لمنظومة البحث 

اإللكتروني في الجامعات منقول بتصرف من موقع الوزارة واالبتكار جدول توضيحي لمنظومة البحث 

https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx  

 الجامعات نجاحات دولية ومشروعات مستقبلية فيواالبتكار منظومة البحث 

  

 

جهود وزارة التعليم في 

تطوير منظومة البحث 

 الجامعات فيواالبتكار 

  واالبتكار توحيد الجهود الوطنية للبحث وتقنين 

 إحداث إصالحات محورية للمنظومة 

 الممكنة.أنظمتها والقانونية و تطوير اإلجراءات التشريعيةوتفعيل 

 المالية والتشريعيةبالشؤون  األنظمة المرتبطةوإرساء السياسات 

 القانونية.و

 العمل على تخطيها ومواجهة التحديات 



 

 

 

ة تحقيقا لمتطلبات رؤي بالجامعاتواالبتكار تعزيز ودعم منظومة البحث 

 م.0202

 

 

 البرامجوأهم المبادرات 

 تمويل المؤسسي مبادرة ال

 بناء اإلستراتيجيات البحثية للجامعات 

 مبادرة التعاون الدولي

 مبادرة دعم النشر العلمي عالي الجودة

 البنية التحتيةومشاريع التجهيزات 

 الدراسات اإلنسانيةومشروع تطوير الدراسات في العلوم االجتماعية 

 

 

 عالميةوإنجازات إقليمية 

في النشر العلمي  مياً ( عال14) ولى المرتبة األولى عربياً حصول المملكة ع

 العالمي المميز حول كورونا 

( ألف بحث 00( ألف بحث علمي منشور إلى )10صعود مؤشر النشر من )

 العالمية.منشور بحسب مؤشرات النشر 

م إلى 0219خالل  (24قفز مؤشر ريادة األعمال في الجامعات من )

 GEMد العالمي لريادة األعمال م في المرص0201(00)

جودة و( عالمياً في حصة 09تصدر المملكة المركز األول عربياً و)

 ( Nature Index 0201)األبحاث العلمية وفق 

 

 مشروعات مستقبلية

 الجامعة الريادية  وخارطة التحول نح

 منصات ريادة األعمال الريادية وإطالق مجموعة من المنصات البحثية 

 ين منصة "التبادل المعرفي" الريادية تدش

ث جوائز البح ،حلول ،البحثية )الكراسيإطالق منصات تفاعلية متنوعة 

 أسس( ،الجامعات الريادية واالبتكار،

  

االبتكار اعتماًدا على احتياجات المملكة ، وكما خطت الوزارة خطوات محددة لتحديد مالمح األولويات الوطنية للبحث

إستراتيجية للبحث  أولوية( 10)في سابقة تم صياغة ، وبرامج الرؤيةو ،الصناعية، وبالشراكة مع الجهات الوطنية، وجيةاإلستراتي

اللقاءات التي تم ، والعديد من ورش العمل، ووطنية، وقطاع خاص ( جهة02جاءت نتيجة جهد  تعاوني مع أكثر من )واالبتكار 

 :ياالتأولوية وطنية تمثلت في  (10)د على الدراسات المعيارية تم صياغة الـ االستنا، وتحليل البيانات، وبعدها جمع

 إنتاج وإدارة المياه .1

 الفضاءواألمن والدفاع  .0

  اإلنشاء والتعمير .0



 

 

 

 االقتصاديةوالتنمية االجتماعية  .4

 الصحة العامة  .2

 الغازوالنفط والتعدين  .2

 الطاقة المتجددة .2

 العمرة والحج  .0

 الخدمات اللوجستيةوالنقل  .9

 االتصاالت وتقنية المعلومات  .12

 الزراعةواالستدامة البيئية  .11

 التكريرو. البتروكيماويات 10

 فرعيا تحت مظلة األولويات الوطنية و‘( مجاال بحثيا رئيسا 22وتندرج تحت هذه األولويات ما يزيد عن )

 

 والتوصيات:النتائج 

 االتي:يق مجمل أهدافها وخرجت بمجموعة من النتائج تمثلت في قد أجابت الدراسة عن كافة تساؤالتها وتوصلت لتحق

أكدت الدراسة على وجود توجه عالمي ينص باإلجماع على ضرورة تبني الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي ثقافة  .1

الجامعات  مهمة ثالثة من مهام، ووالتعامل معها بشكل ملزم إذ أنه يمثل وظيفة ،ريادة األعمال، واإلبداع، واالبتكار

 األعمال.الريادة في واإلبداع ووالبحث والتدريب، االبتكار  ،الرئيسة التي تتمثل في التعليم

أن مصطلحات االبتكار واإلبداع وريادة األعمال تمثل مفاهيم خصبة لمجال البحث في العالم أجمع وأن معظم الرؤى  .0

تاحا إذ أنها تعد مف آدائهاخطط بهدف تطويرها، وتفعيل و ،العالمية تنادي بضرورة التعامل معها من خالل إستراتيجيات

 تنافسية.تلبية متطلباتها في ظل بيئة ، ولتحقيق التنمية المستدامة

 ريادة األعمال مطلباً رئيًسا وملًحا وليس، واإلبداع، وأن مؤسسات التعليم الجامعي أدركت بأن تبني ودعم برامج االبتكار .0

 كماليًا.مظهًرا 

ريادة األعمال في رفع جودة االقتصاد ، واإلبداع، وم ركزت على دور االبتكار 0202لمملكة العربية السعودية أن رؤية ا .4

رأس المال الفكري. بما ينعكس على موقع المملكة والعقول البشرية، ، واالستثمار في المعرفة، واالستدامة، ووأداء الفرد

 عالمياً في بيئة تنافسية.، وإقليما

، سة أن هناك جهوداً ملحوظة ذات خطى متسارعة من قبل وزارة التعليم السعودية لدعم البحث العلميأوضحت الدرا .2

 ريادة األعمال في الجامعات السعودية.، واالبداع، واالبتكارو

، بتكاراال، وبينت الدراسة أن جهود الوزارة مع الجامعات تسير وفق نمط تعاوني تكاملي تراكمي إلثراء البحث العلمي .2

 المعرفة.و، ريادة األعمال، واإلبداعو



 

 

 

 التوصيات:

 منها:وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات 

ريادة األعمال، ودعم االختراعات، ، واإلبداع، وضرورة أن تتبنى الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي ثقافة االبتكار .1

 لدولية.اها في التصنيفات العالمية بين الجامعات وتسجيل براءات االختراع. لتشكل قيمة مضافة للجامعة وتحدد مكانت

يادة ر، واإلبداع، وأن تعمل وزارة التعليم السعودية على إجراء دراسات دورية لمتابعة آداء الجامعات في مجال االبتكار .0

 التنافسية.األعمال، وتحفز 

ت الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها توظيف االبتكار اإلبداع وريادة األعمال في موضوعات الساعة المرتبطة بمجاال .0

إنترنت  ،العمرةوالحج  ،الرعاية الصحية ،تطوير الصناعات ،استدامة الموارد الطبيعية ،الذكاء االصطناعي مثل:

  المجتمع.األشياء...إلخ لخدمة الفرد وتحقيق جودة ورفاهية 

 

 المراجع:
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 :الملخص

ن من فرص التعلم المقدمة لهم. ؛ ألنها تحس  وسائل الدعم األكاديمي الفعالة مع الطالب ذوي صعوبات التعلم ىحدإتعتبر التقنية 

 أنواع التقنية المساعدة المستخدمة مع الطالب ذوي صعوبات التعلم،التعرف على تبحث هذه المراجعة المنهجية في لك لذ

في تطوير األداء األكاديمي )القراءة، الكتابة، الرياضيات( للطالب ذوي صعوبات التعلم. ها ومعرفة مدى فاعلية استخدام

دار المنظومة : عربيةال بياناتال قواعدفي ن خالل عمليات البحث المنهجية م؛ التجريبيةشبه الدراسات  وحددت المراجعة

موضوعي لجمع النتائج  تم إجراء توليف  و. ٠٢٠٢ ديسمبرفي  وأجريت المراجعة .والباحث العلميالمعرفة، ، التربوية، المنهل

 ، وذلك باستخدامتجريبيالشبه المنهج قييم أداة ت ؛ بواسطةالمشمولةلدراسات الجودة المنهجية ل جري تقييم. وأ  الدراساتعبر 

: محاور رئيسةأربعة  وحددت. في المراجعة المنهجية دراسات ثمانتضمين  وتم. Downs and Black (DB)مقياس 

 المراجعة على استنتاجاتملت تشاو ومستوى الداللة لكل دراسة.، مدى فاعليتهاو ونوع التقنية المستخدمة،، المهارة المستهدفة

  .الكتابةمهارة ا متليه، امم استهدافهت تينأعلى مهارهي  والرياضيات هارة القراءةم أن

mailto:alkhalaf.s.m@hotmail.com


 

 

 

أنها جميًعا أثبتت فاعلية التقنية في تقديم الدعم  باإلضافة إلى ،أنواع التقنية المستخدمة حاليًاكأحد استخدام الحاسب اآللي ر تصد  و

 األكاديمي للطالب ذوي صعوبات التعلم.

 ، صعوبات التعلم، مراجعة منهجية.التقنية المساعدة، الدعم األكاديمي ية:الكلمات المفتاح

 

Role of Assistive Technology in Academic Support of Students with Learning Disabilities 

(Systematic Review) 

Abstract 

Assistive technology is one of the methods of effective academic support for students with 

learning disabilities because it improves learning opportunities provided to them. So, this 

systematic review tried to identify types of assistive technology used with students with learning 

disabilities and to identify the effectiveness of using it to develop academic performance (in 

reading, writing and math) of students with learning disabilities. The study identified semi-

experimental studies by conducting a systematic search in Arabic databases: House of 

Educational System, Al Manhal, Knowledge and Scientific Researcher. The review was 

conducted in December, 2020. An objective synthesize was done to collect results across studies. 

Methodological quality of the included studies was evaluated by the instrument of evaluating 

semi-experimental methodology using Down and Black Measure. Eight studies were included in 

this systematic review. We identified four main domains: targeted skill, type of assistive 

technology used, extent of its effectiveness, level of significance for each study. The review 

concluded that the reading and math skills were the most targeted skills followed by reading. 

Computer was the main type of assistive technology currently used. All studies proved the 

effectiveness of assistive technology in providing academic support for students with learning 

disabilities. 

Keywords: Assistive technology, Academic support, Learning disabilities, Systematic review. 

 

 

 



 

 

 

 المقدمة:

الصادرة من منظمة  UNESCO Education Strategy (2014-2021)تضمنت استراتيجية التعليم المبكر لليونيسكو      

زيادة فرص التعلم عبر وسائل  ومن ذلكعمليات التعلم ونتائجها، وتجويد لتحسين  ابنودً  [1] األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

عاقات ذوي اإل وأاألفراد العاديين سواًء  ،شملت هذه االستراتيجية جميع فئات المجتمعوالت المختلفة. تقنية المعلومات واالتصا

صعوبات التعلم؛ بهدف تحقيق االندماج للجميع في المدارس الشاملة بشكل يترتب عليه االندماج  وفيهم الطالب ذون المختلفة بم

  . [2]وفق معايير تلبي جودة الحياة  ،المستقبلي الكامل لهم في بيئة الحياة الطبيعية

لما  اوفقً  اويقصد به ،صعوبات التعلم ومن نظام الدعم المتكامل الذي يحتاجه الطالب ذو امهمً  اوعليه، تعتبر التقنية جزءً       

و أة المكتوبة أنها: "اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغ [3] ورد في

والتي تبدو في اضطرابات االستماع، والتفكير، والكالم، والقراءة، والكتابة )اإلمالء، التعبير، والخط(،  ،اللغة المنطوقة

أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف  ،تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري والتي ال ،الرياضياتو

 ألسرية".التعلم أو الرعاية ا

عاًما من ذوي صعوبات التعلم، أعلى نسبة من بين  21و 3بين  تتراوح أعمارهم ما نكما بلغت نسبة الطالب الذي

لعام [ 4] الطالب ذوي اإلعاقة ممن يتلقون خدمات التربية الخاصة، وفقًا إلحصائية المركز الوطني إلحصائيات التعليم

لذلك؛ فإن استخدام التقنية ميع الطالب الذين تلقوا خدمات التربية الخاصة. ( من ج٪33(. حيث شكلت نسبتهم )2112-2112)

 .[5]ا في تطوير برامج واستراتيجيات التعليم للطالب ذوي صعوبات التعلممهمً  االمساعدة يؤدي دورً 

، أنها: منظومة متكاملة من األدوات واالستراتيجياتب( Supportive technologyوتعرف التقنية المساعدة )

. وتنقسم التقنيات [6لبيئة المحيطة والمهام اليومية ]حسب ا ،والخدمات المتوافقة مع احتياجات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة

هما: أجهزة التقنيات المساعدة، وخدمات ولى قسمين، ع IDEIAالمساعدة في قانون تحسين التعلم لألشخاص ذوي اإلعاقة 

. كما قسم بعض الباحثين التقنيات [7اكتساب وتنفيذ، وصيانة األجهزة ] طلح األخير في، حيث يساعد المصالمساعدةالتقنيات 

الحاسب  ومن أمثلتها، «Electronic Tech» التقنيات اإللكترونية :األول ،لى قسمين رئيسينععاقة المساعدة لذوي اإل

ومن أمثلتها السبورة، ، «No Electro Tech» : التقنيات غير اإللكترونيةفهو وبرامجه المختلفة. أما القسم الثاني اآللي

لى معقدة أو شديدة التعقيد، وتقنيات متوسطة، ع عاقةلذوي اإل المساعدة التقنيات وهناك أيًضا من يقسم .والكتاب، والصور

، وفي تتضمن اإللكترونيات المعقدة فقط المساعدةوأخرى بسيطة أو سهلة االستخدام، حيث يغلب على ظن البعض أن التقنيات 

اديمية، واجتماعية للفرد مصطلح جميع األدوات المعقدة وغير المعقدة، التي يتجلى أثرها في جوانب شخصية وأكالالواقع يشمل 

 .[2المعني]

أن التعلم بمساعدة التقنية يزيد من التحصيل األكاديمي  إلى ،وتشير الدراسة التي أجراها المركز القومي لألبحاث في أمريكا      

ا ألن عملية تقديم ب، ويجعل عملية التعلم قائمة على المعنى من خالل ربطها بالخبرات السابقة، وتتم بشكل أسرع؛ نظرً للطال

 .[2]مما يزيد من دافعية الطالب للتعلم ،لى الصوت وحيوية العرضإ، باإلضافة االمعلومة مصحوبة بالكلمات والصور معً 



 

 

 

ب ذوي صعوبات التعلم يعمل على مساعدتهم في الحصول على فرص تعلم مساوية للطال المساعدةن استخدام التقنيات أكما  

التي يتم  Individual Educational Plan (IEP)ألقرانهم، كما يساعدهم على تحقيق أهداف الخطة التربوية الفردية 

اندة؛ بهدف مساعدته وخدمات مس ،بحيث تشتمل على كل ما يحتاجه من خدمات تربوية ،معين لطالبتصميمها بشكل خاص 

. إذ تساهم تلك التقنيات في دعم مبدأ الفروق الفردية، [11نيت على جوانب االحتياج لديه]والتي ب   ،على تحقيق األهداف المكتوبة

 باإلضافة إلى إتاحتها .وتقلل من االعتماد على اآلخرين، كما تزيد من إدراك المدلول من خالل توفير خبرات حسية مناسبة

 .[11ويسر ]بكل سهولة إلى موضوعات التعلم الوصول 

ات التعلم؛ ومنها دراسة لذوي صعوب المساعدةتؤكد مجموعة من الدراسات فاعلية التقنيات  ؛وبالعودة إلى الدراسات السابقة      

مية، مما يشير في عالج بعض الصعوبات التعلي المساعدةوجود أثر للتقنيات التعليمية  على والتي أكدت، [13] ، ودراسة[12]

أن استخدامات  [14]( في2112إلى أهمية استخدام تقنيات التعليم في تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم. ويذكر القريوتي )

عاقة، وخاصة ذوي صعوبات التعلم في القيام بواجباتهم لمساعدة ذوي اإل االتقنية في مجال التربية الخاصة تتمثل في استخدامه

الخطة التربوية الفردية، ومساعدة الطالب في حل بعض المشاكل كمشكلة القراءة، واالستيعاب القرائي، وتطبيق  ،المدرسية

إلى  ىخلصت إلى أن استخدام برامج الحاسب اآللي متعددة الوسائط أد [15] في حين أن نتائج دراسة والحساب.والكتابة، 

 تحسين المهارات السمعية لدى ذوي صعوبات التعلم بشكل عام.

عبر أطر أخرى ومعايير شمول ذاته الموضوع بمن المراجعات المنهجية السابقة  اهتمت عدد   أنه قد ومن الجدير بالذكر،     

 .مع صعوبات التعلم التقنية المساعدةالستخدام مراجعة منهجية  :بعنوان [16] منها مراجعة منهجية قام بها كل منومختلفة، 

بهدف تحديد الخصائص الديموغرافية والمنهجية للمقاالت التي تركز على  ؛ألدبياتحيث عمال من خاللها على مراجعة ل

مع صعوبات التعلم، والتعرف على المهارات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير األدوات، وتحديد تأثير  التقنية المساعدةاستخدام 

تختلف وتلك التقنيات. طالب تجاه التعلم باستخدام تحديد تصورات الوعلى أداء الطالب ذوي صعوبات التعلم، التقنية المساعدة 

على أداء الطالب ذوي صعوبات  التقنية المساعدةتعمل على رصد تأثير استخدام  هاهذه المراجعة عن المراجعة الحالية بأن

التجريبية  من خالل مراجعة األدبياتها التعلم في القراءة، والكتابة، والرياضيات، وتحديد تصورات الطالب حول استخدام

 المساعدةنجليزية. بينما في المراجعة الحالية يتم االقتصار على الدراسات التجريبية فقط، والتي ترصد أنواع التقنية باللغة اإل

المستخدمة مع الطالب ذوي صعوبات التعلم، وفاعليتها في تطوير المهارات األكاديمية للطالب ذوي صعوبات التعلم باللغة 

الطالب ذوي صعوبات التعلم من المرحلة االبتدائية وحتى مرحلة التعليم  لت المراجعة المشار إليها جميع  شموقد العربية. 

العالي؛ بينما ستقتصر المراجعة الحالية على الطالب ذوي صعوبات التعلم في مرحلة التعليم العام. أما فيما يتعلق بالفترة 

مع الطالب  التقنية المساعدةي قيود على التاريخ لرؤية التقدم المحرز في استخدام الزمنية للمراجعة المشار إليها فلم يتم تطبيق أ

إلى  2111. أما المراجعة الحالية فقد حددت الفترة الزمنية من عام 2112على مدار السنوات حتى يونيو  ،ذوي صعوبات التعلم

 باينات األخرى. لى عدد من التإحدث في الفترة الزمنية، باإلضافة األوبذلك تكون  ،2121

وعلى الرغم من أهمية التقنيات المساعدة، إال أن استخدامها لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة نحو النمو بمهاراتهم         

وقدراتهم ال يتم بالقدر المناسب والمطلوب؛ حيث لم يتم تطوير التقنية المساعدة وتسخيرها للتعليم، وتحقيق جودة حياة 

 . [17لقدر المتيسر ألقرانهم العاديين ]با ألشخاص ذوي اإلعاقةا



 

 

 

الرغم من على ويبدو األمر أكثر أهمية فيما يتعلق بالطالب ذوي صعوبات التعلم؛ كونهم يعجزون عن التعلم بمستوى أقرانهم 

العصبي في الجهاز  صعوبات التعلم من خلل   وقدرات عقلية، حسية، وبصرية، وسمعية عالية. حيث يعاني الطالب ذو وأنهم ذو

أو التمييز في مجاالت  ،أو التركيب ،أو اإلدراك ،أو التحليل ،مما يؤثر على مهاراتهم األكاديمية المتعلقة باالستيعاب ،المركزي

 . [12أو المواد الدراسية األخرى] القراءة، والكتابة، والحساب،

لى تحديد أثر استخدام التقنيات إالعربية التي تهدف  في المراجعات المنهجية أن هناك ندرةً  د  ج  و  وبناًء على ما سبق،         

لى التعرف على أنواعها ومجاالت إالحاجة الملحة  من رغمعلى الالمساعدة على قدرات الطالب ذوي صعوبات التعلم، 

حافظة لى المإباإلضافة  ،استخدامها، والفاعلية من هذا االستخدام في ظل االحتياج الملح لتطوير مهارات هؤالء الطالب

 [.12عليها]

 السؤالين اآلتيين: نوعلى ذلك فإن الغرض األساسي من هذه المراجعة هو اإلجابة ع

 هي أنواع التقنية المساعدة المستخدمة مع الطالب ذوي صعوبات التعلم؟ ما .1

لطالب ذوي صعوبات ما مدى فاعلية استخدام التقنية المساعدة في تطوير األداء األكاديمي )القراءة، الكتابة، الرياضيات( ل .2

 التعلم؟ 

 :ألهميةا

( ١: )الحالي البحث   ؛ فقد يفيد  في تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلمالتقنيات المساعدة  استخدام ألهمية انظرً 

وذلك ؛ توجيه جهدهم وعملهم حول اختيار التقنيات المناسبة مع الطالب ذوي صعوبات التعلمل ،المختصين في هذا المجال

وتقديم مؤشر  ،في مدارس التعليم العام في البيئة السعودية هؤالء الطالبأنواع التقنية المساعدة المستخدمة مع  لتعرف علىبا

في التعرف على الدراسات التجريبية التي  ،( الباحثين٠). لهمتحسين المهارات األكاديمية  دعم التقنيات المساعدة في هذه لفاعلية

؛ إلجراء المزيد من بحوث المراجعة المنهجية للتحقق من 2121إلى  2111الزمنية من عام  شملتها معايير الدراسة في الفترة

تطبيق في البيئة السعودية ب، وتطوير جودة البحوث التجريبية تقنيات التعليم في تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلمفاعلية 

 .علمأخرى جديدة في تدريس الطالب ذوي صعوبات التمساعدة  تقنياتواختبار 

 :األهداف

نواع التقنيات المساعدة المستخدمة مع الطالب ذوي صعوبات التعلم أمعرفة ( ١: )لىإ ةتهدف المراجعة المنهجية التالي

نواع التقنيات المساعدة المستخدمة لتحسين أواستخالص الدراسات التجريبية التي تناولت  ،جراء مراجعة منهجيةإمن خالل 

 ٠٢١٢والمنشورة من عام  ،ثبتت فعاليتها مع هؤالء الطالبأتلفة )قراءة، كتابة، رياضيات( التي كاديمية المخالمهارات األ

للطالب ذوي صعوبات التعلم من  األكاديميداء ( التعرف على فاعلية التقنيات المساعدة في تطوير األ٠. )٠٢٠٢وحتى عام 

 .خالل حساب مستوى الداللة وحجم التأثير

 :الطريقة واإلجراءات

وهو دليل حديث لكيفية إجراء المراجعات Newman and Gough [21 ] هذه المراجعة تم الرجوع إلى دليلجراء إل

 بتطوير قواعد حول الدراسات التي يمكن اختيارها في قمنا PRISMA [21]باإلضافة إلى دليل . المنهجية في البحث التربوي

 هذه األدلة.في  ا لما وردوفقً المراجعة من خالل سلسلة متتابعة من الخطوات  هذه



 

 

 

 :معايير األهلية .1

الدراسة، تم تحديد معايير األهلية في اختيار الدراسات، فكانت الشروط أن تتضمن معايير الشمول  ي  سؤال نلإلجابة ع

  :تياآل (١في الجدول ) النموذج يوضحهاواالستبعاد التي 

 (معايير الشمول واالستبعاد) (١) جدول

 المبرر  ايير االستبعاد مع معايير الشمول 

الدراسات منشورة في مجلة 

محك مة، وتم نشرها في الفترة ما 

 (.٠٢٠٢-٠٢١٢)بين 

، رسائل الدراسات غير المحك مة

 ب،، والكتلماجستير والدكتوراها

وأوراق المؤتمرات، ، والمراجعات

 .2111والتي ن شرت قبل عام 

 بحكم ازدهار هيمنة تحديد هذا العقد من التاريخ

وخاصة مع  ،التقنيات فيه في مجال التعليم

 .الطالب ذوي صعوبات القراءة

الدراسات المنشورة باللغة 

 العربية.

 

 الدراسات المنشورة بغير اللغة العربية.

 

لندرة المراجعات المنهجية باللغة العربية حول 

التقنيات المساعدة في مجال صعوبات التعلم 

 .خاصبشكل عام وصعوبات القراءة بشكل 

الدراسات التي استخدمت التقنية 

المساعدة مع الطالب ذوي 

 صعوبات التعلم وكانت فعالة.

 

الدراسات التي استخدمت التقنية 

المساعدة مع الطالب ذوي صعوبات 

 التعلم ولم تكن النتائج فعالة.

 

لى تسهيل عمل إن المراجعة الحالية تهدف أل

التي  وتوجيههم إلى اختيار التقنيات ،المعلمين

أثبتت الدراسات المختلفة فعاليتها مع الطالب 

 ذوي صعوبات التعلم.

الدراسات التي استخدمت المنهج 

 التجريبي. هو شبأالتجريبي 

 

الدراسات الوصفية أو النوعية أو 

 تصاميم الحالة الواحدة.

 

لقوة هذا المنهج في الكشف عن السببية، 

حصيل كان األثر اإليجابي في التما ومعرفة إذا 

 .هو نتيجة استخدام تلك التقنيات أم ال

الدراسات التي تضمنت الطالب 

ذوي صعوبات التعلم في المرحلة 

 االبتدائية والمتوسطة والثانوية.

 

الدراسات التي تضمنت الطالب ذوي 

صعوبات التعلم في مرحلة الطفولة 

 المبكرة والتعليم العالي.

 

امية، ألنها مراحل التعليم األساسية، واإللز

 والتي يكفل قانون رعاية المعوقين بموجبها

 [.22تقديم خدمات التربية الخاصة لهم ]

 االدراسات التي تضمنت عالجً 

كاديمية: القراءة، للصعوبات األ

 الكتابة، الرياضيات. 

 

الدراسات التي تضمنت الدعم في 

خرى كالجوانب االجتماعية الجوانب األ

 يرها.والوظيفية، والحياة اليومية وغ

 

ألن من أبرز الخصائص المميزة للطالب ذوي 

التحصيل األكاديمي في  صعوبات التعلم تدني  

القراءة، والكتابة، والحساب، فقد توصلت 

دراسة طولية لمدة خمس سنوات إلى أن 

صعوبات التعلم تسببت في حصول الطالب 

على مستويات أدنى في التعليم؛ وذلك لوجود 

 .[36ياضيات]والرصعوبات في القراءة 



 

 

 

 المبرر  ايير االستبعاد مع معايير الشمول 

الدراسات المطبقة في المملكة 

 العربية السعودية.

 

بقت في غيرها من الدراسات التي ط  

 و دول العالم.أدول الوطن العربي، 

استمرارية في التجديد  ألن التقنية المساعدة لها

، وألن ما يناسب بيئة وثقافة معينة عبر الزمن

 قد ال يتناسب مع البيئات األخرى. لذلك تقتصر

هذه المراجعة على التقنيات المساعدة التي 

أثبتت فاعليتها مع الطالب ذوي العسر القرائي 

في المملكة العربية السعودية حتى تكون 

للمعلمين والممارسين والمتخصصين  امرجعً 

 في الميدان.

 

  :. تطوير استراتيجية البحث٢

عات ، أجرت هذه المراجعةهلة لإلدراج في من أجل تحديد الدراسات المؤو، [21]و [21] ا إلرشاداتوفقً   ابحثً الم راج 

للدراسات العربية . والباحث العلمي المعرفة، ،ا عن الدراسات في قاعدة البيانات العربية: دار المنظومة التربوية، المنهلمنهجيً 

وهي:  ،صطلحات رئيسةم ةخمساستخدام (. وتضمنت عملية البحث ٠٢٠٢) يناير ١ إلى( ٠٢١٢عام )يناير  ١المنشورة من 

  :ي مرادفات للكلمات التي تم البحث عنهاأتوفيما ي .فاعلية -حاسب –تقنية –تكنولوجيا -صعوبات التعلم

 .صعوبات التعلم: صعوبات القراءة، صعوبات الكتابة، صعوبات الرياضيات، تعبير شفوي، تعبير كتابي 

 .طالب: طالب/ة، تلميذ/ة، طالبات، تالميذ، تلميذات 

 لكتروني.إنية: تكنولوجيا، حاسب آلي، كمبيوتر، هاتف نقال، برنامج حاسوبي، آيباد، التق 

 .فاعلية: أثر، فعالية، عالقة، تدريب 

 :عملية اختيار الدراسات. ٣

تخضع الدراسات التي تم تحديدها بواسطة الكلمات المحددة مسبقًا في عملية البحث لعملية فحص؛ للتأكد من استيفائها 

لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون  ؛تم فحص العناوين والملخصات أواًل يحيث  ،تم ذلك على مرحلتينيوختيار، لمعايير اال

 [.21ة]الدراسة ذات صلة، ثم يتم الحصول على نسخة كاملة من الورقة إلكمال فحص الدراس

( ٥٤من قاعدة دار المنظومة، و) ( دراسة52: )تيكاآلعلى قواعد البيانات  اتموزعة، دراس (١١2)تم العثور على 

تم الحصول على ، استبعاد الدراسات المكررة وبعد. ( دراسة من الباحث العلمي14)( من المعرفة، و7و) ،دراسة من المنهل

استوفت معايير ة ( دراس١١تم الحصول على ) في المرحلة األولى قراءة العناوين والملخصات وبعد .(١)ملحق دراسة (٩5)

للتحقق  ؛لتم حصر هذه الدراسات بشكل كام في المرحلة الثانية .(٠ )ملحق التي لم تستوفيهامع استبعاد الدراسات ، االشتمال

مؤهلة لنتيجة هذه تعتبر  هذه الدراساتو، (٥ )ملحق ات( دراس2تم الحصول على )و .(٣)ملحق  لمعايير الشمول مالءمتهامن 

ليوضح تسلسل هذه المراحل ويفصل عدد  ؛(1 )شكل PRISMAطط كما تم تلخيص عملية المراجعة في مخ .الدراسة

 التكرارات التي تمت إزالتها، واألوراق المستبعدة، وأسباب االستبعاد لألوراق. 



 

 

 

فيناقش  ؛وعندما ال يتضح للمراجع في جميع مراحل عملية المراجعة المنهجية ما إذا كان ينبغي تضمين الدراسة أم ال

 تم استشارة مراجع ثالث. يراسة، وإذا لم يتوصال إلى توافق في اآلراء، فاثنان من المراجعين الد

 

الدراسات التي تم جمعها باستخدام قواعد البيانات: )دار المنظومة التربوية(، 

 دراسة 2١١= (و)الباحث العلمي، )المعرفة(، )المنهل(

 

 دارسة ٩5الدراسات بعد إزالة التكرار = 

  

 استبعادها =الدراسات التي تم 

 اسةدر ٨٧

 

شبه  امنهجً لم تستخدم =  ٠١

 .تجريبي

 .= مقال ١

 .= خارج السعودية ٠١

= ال تستهدف قراءة أو  ١٠

 .كتابة أو رياضيات

 ا.تقنيً  ا= ال تستخدم برنامجً  ٥

 .= طفولة مبكرة ٥

 .= مرحلة جامعية ١

 .= عينة معلمات ١

 .= تعدد عوق ١

 .= عينة متعددة١

 .يةفاعل ا= ليس له1

 ه.= أطروحة دكتورا٥

 .= رسالة ماجستير١

 
الدراسات بعد فحص الملخص والعنوان 

 دراسة ١7وفق المعايير = 

   

الدراسات التي تم استبعادها = 

 دراسات ٧

 

 
الدراسات بعد الفحص الكامل للمعايير= 

 دراسات 2



 

 

 

 .= خارج السعودية٤

 .= مرحلة مختلفة٠

 .= منهج مختلف١

   

 دراسات 2مراجعة = نتيجة ال

 (الستراتيجية البحث المستخدمة إلدراج الدراسات في المراجعة المنهجية PRISMAمخطط ) (1)رقم شكل 

 

 . استخراج البيانات من الدراسات:٤

إلى تحديد وتسجيل  ن يحتاجونيأن المراجعNewman and Gough[21 ]  أفاد بمجرد اختيار الدراسات ذات الصلة،

 ضمن هذه المعلوماتتتيجب أن وسؤال المراجعة بشكل منهجي.  نلإلجابة ع ؛الدراسة التي سيتم استخدامهاالمعلومات من 

 تي:اآل

  اآلتي: (2) جدولالويمثلها  ،. خصائص الدراسات التي سيتم تضمينها١.٤

 (نموذج اعتماد الدراسات وفق معايير األهلية إلدراجها في المراجعة المنهجية) (2) جدول

السنة 

والمؤل

 ف

هل 

الدراسة 

مستخدم

ة المنهج 

التجريبي

 ؟

هل 

الدراسة 

بقت في ط  

السعودية

 ؟

الدراسة 

ألي 

 مرحلة؟

ما هو 

عدد 

العينة

 ؟

ما الجانب األكاديمي 

 المستهدف؟

ما نوع 

التقنية 

المطبق

 ؟

هل 

أثبتت 

فاعليتها

 ؟

مالحظا

 ت

هل 

تستبعد

 ؟

نع

 م
 ث م ب ال نعم ال

قراء

 ة

كتا

 بة

رياضيا

 ت

نع

 م
  ال

نع

 م
 ال

 

 المراجعة. المتضمنة في هذهتقييم جودة ومالءمة الدراسات عملية . إجراء ٢.٤

، ونظام فرقة عمل Downs and Black (DB) [23]لكل دراسة باستخدام مقياس الرجوع إلى مؤشرات الجودة وذلك ب 

 :وهي ،سة معايير رئيسة(. حيث يفحص خصائص الدراسة من خالل خمUSPSTFالخدمات الوقائية بالواليات المتحدة )

من المعايير الفرعية تمثل  ويندرج تحت كل معيار عدد   .)كتابة التقرير، الصالحية الخارجية، الصالحية الداخلية، التحيز، القوة(

 (. ٠٨تي: الدرجة القصوى تبلغ ). وتتضح طريقة تصحيح المقياس كاآلا( معيارً ٠٨ما مجموعه )



 

 

 

نقطة( أو  12 –14نقطة(، "مقبول" ) 23-12نقطة(، "جيد" ) 22-24حال حصلت على ) يتم منح كل ورقة درجة "ممتاز" في

 .[24نقطة( ] 14"ضعيف" )>

 [32]؛[ 31و] [31و ] [22]و [22و][ 27و] ؛[26و] [25الدراسات ]لتقييم جودة الدراسات؛ فقد حصلت جميع  اووفقً 

وجود مؤشرات جودة يستطيع  عدمى لإقد يعود ذلك و ؛التي حصلت على مستوى ضعيف [33]دراسة  اعلى مستوى مقبول عد

وفق مؤشرات  الى أن تحكيم الدراسات التربوية يعتبر ضعيفً إجراء الدراسة في ضوئها في المجال التربوي. باإلضافة إالباحث 

 (.5)ملحق  الجودة

 :عرض النتائج من خالل استخالص البيانات. ٣.٤

في  بعمق   ،دام التقنية في الدعم األكاديمي للطالب ذوي صعوبات التعلمالتي تناولت استخهي و ،دراسات تسعتم فحص 

وأوجه االستخدام،  ،المهارة المستهدفة، نوع األدواتو ،ومنطقة الصعوبة ،العينةووالمجلة،  ،والمؤلف، السنة :تيةالمجاالت اآل

في  وتمثيلهاراجعة الستخراج البيانات منها، تم تلخيص الدراسات وإنشاء جدول الم بعد ذلك. ومستوى الداللة ،فاعلية األدوات

عاتحيث أصبح عدد الدراسات التي اتفقت عليها  .المعد لذلك جدولال المدرجة  ربها المعاييوالتي توفرت  ،٪١٢٢بنسبة  الم راج 

عات كما تم التواصل بين  .عرض ملخص الدراساتي (3). والجدول دراسات تسع  ،الدراسات الستخراج البيانات من تلكالم راج 

 باإلضافة إلى البريد اإللكتروني.  ،(ZOOMومناقشة كيفية عرض النتائج باستخدام برنامج )

نتائج الدراسات بجانب بعضها البعض، بحثًا عن  ب فيهاكتوالتي ت ،كما تم تلخيص نتائج هذه المراجعة بالطريقة السردية

  سؤال المراجعة. نبهدف اإلجابة ع ؛سير العلمي لذلكوالمختلفة فيما بينها، مع تقديم التف المجاالت المشتركة

 (في المراجعة المنهجية التي تم إدراجهاالدراسات  عرضنموذج ) (3) جدول
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عينة قصدية 

( طالبة 15)

صعوبات 

تعلم في 

الصف الثاني 

االبتدائي 

بالمدينة 

 ،المنورة

تتراوح 

أعمارهن 

ءة
را
لق
ا

 

تحسين 

بعض 

مهارات 

القراءة 

)قراءة 

جهرية، 

تمييز، 

 .التحليل(

قصص رقمية 

ع بطاقة تقييم م

 .لكل قصة

ـ قيـاس 

مســــتوى 

مهـارات 

القراءة: 

)مهـارة 

القراءة 

الجهريـة، 

مهـارة 

التمييز، 

مهـارة 

_أن ١

توظيف 

القصــص 

الرقمية 

 ايحدث أثرً 

في  اواضـحً 

تدريس 

مهارة 

القراءة 

الجهرية 

_مهارة 1

راءة الق

 ةالجهرية دال

 (.0.01عند )

_ مهارة 2

 ةالتمييز دال

 (.0.01عند )

_ مهارة 3

 ةالتحليل دال

 (.0.01عند )



 

 

 

 م
السنة 

لة والمؤلف
ج
لم
ا

 

ج
ه
من
ال

 

 العينة

ة 
طق
من

بة
و
صع

ال
 

المهارة 

 المستهدفة

نوعية 

 دواتاأل

أوجه 

 االستخدام

فاعلية 

 األدوات

مستوى 

 الداللة

( 2-2بين الـ)

 .سنوات

 (.التحليـل

ـ تحســــين 

بعض 

مهـارات 

القراءة 

لدى الطلبة 

ذوي 

صعوبات 

تعلم 

القراءة في 

الصف 

الثاني 

 .االبتدائي

لطالبات 

صـعوبات 

 التعلم.

_ أن 2

توظيف 

القصــــص 

الرقميـة قـد 

 اأحـدث أثرً 

 اواضــــحـً 

في تدريس 

مهارة 

 التمييز.

_ أن 3

توظيف 

القصــــص 

الرقميـة قـد 

 اأحـدث أثرً 

 اواضــــحـً 

في تدريس 

مهارة 

التحليل 

لطالبات 

صـعوبات 

 .التعلم
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تكونت عينة 

الدراسة من 

( طالب 11)

من ذوي 

صعوبات 

الرياضيات 

ت
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ض
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ال

 

عالج 

بعض 

صعوبات 

الرياضيات 

)جمع 

وطرح 

البرنامج 

المقترح للتعلم 

 أجهزةالنقال )

الهاتف النقال 

يباد واآل

 .والحاسوب(

الكشف 

عن فاعلية 

التعلم 

النقال في 

عالج 

بعض 

وجود فروق 

ذات داللة 

حصائية بين إ

متوسط 

درجات 

مجموعة 

البرنامج فعال 

عند مستوى 

 داللةال

 (0.05 ) 
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في الصف 

الخامس 

ئي االبتدا

 .بجدة

وضرب 

وقسمة 

 األعداد

 .الصحيحة(

 

 

صعوبات 

تعلم 

الرياضيا

)الجمع  ت

والطرح 

وضرب 

وقسمة 

عداد األ

 حيحة(الص

الدراسة في 

التطبيق 

القبلي 

والبعدي 

لصالح 

التطبيق 

مما  ،البعدي

 أنلى إيشير 

المستوى 

المعرفي 

للطالب قد 

وهذا  ؛زاد

يدل على 

فعالية تطبيق 

البرنامج 

المقترح عبر 

التعلم النقال 

في عالج 

بعض 

صعوبات 

تعلم 

الرياضيات 

ي المرحلة ف

 االبتدائية.

3.  
الشهراني 

(2112) 
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تكونت العينة 

 11من 

( 5)طالبات 

ضابطة 

( 5و)

من  ،تجريبية

ت 
يا
ض
يا
ر
ال

 

دراسة أثر 

ام استخد

برنامج 

بالوسائط 

المتعددة 

على 

برنامج وسائط 

متعددة 

باستخدام 

الحاسب اآللي 

خاص بمهارة 

الجمع الرأسي 

التعرف 

على أثر 

برنامج 

بالوسائط 

المتعددة 

على 

وجود فروق 

بين 

المجموعة 

التجريبية 

والمجموعة 

الضابطة في 

البرنامج فعال 

عند مستوى 

الداللة 

(٢٠٢٤)، 

فروق توجد و

بين 
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طالبات 

الصف 

الرابع 

االبتدائي من 

ذوات 

صعوبات 

تعلم 

 الرياضيات.

تحصيل 

طالبات 

الصف 

الرابع 

االبتدائي 

 الالتي

 لديهن

 صعوبات

 تعلم

 الرياضيات

 مهارة في

بدون  الجمع

 .حمل

تحصيل  .بدون حمل

بات طال

الصف 

الرابع 

االبتدائي 

الالتي 

لديهن 

صعوبات 

تعلم 

الرياضيا

ت في 

مهارة 

الجمع 

بدون 

 .حمل

االختبار 

البعدي 

لى إتعزى 

التدريس 

باستخدام 

البرنامج 

القائم على 

الوسائط 

المتعددة، 

حيث 

حصلت 

المجموعة 

التجريبية 

ط على متوس

حسابي قيمته 

بينما  (،٨٠١)

حصلت 

المجموعة 

الضابطة 

على متوسط 

حسابي قيمته 

(٥٠١ .( 

المجموعة 

التجريبية 

والضابطة 

لصالح 

المجموعة 

التجريبية 

تعزى إلى 

التدريس 

باستخدام 

البرنامج 

القائم على 

الوسائط 

 المتعددة.
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عينة قصدية 

 ا( طالبً 26)

( من ا)ذكورً 

ذوي 

صعوبات 

التعلم من 

الصف الثاني 

حتى الرابع، 

أعمارهم من 

7 – 12 

 سنة. وكل  

من 

 تين:المجموع

الضابطة 

والتجريبية 

فيها عدد 

 .ا( طالبً 13)

ءة
را
لق
ا

 

تحسين 

ارات مه

الوعي 

 الصوتي

اختبار -1

مهارات 

الوعي 

 الصوتي.

ثانيًا  -2

البرنامج 

التدريبي 

باستخدام 

 الحاسوب.

لقياس -1

مهارات 

الوعي 

الصوتي 

لدى ذوي 

صعوبات 

 القراءة.

لتحسين  -2

مهارات 

الوعي 

 الصوتي.

وجود أثر 

للبرنامج 

التدريبي في 

تحسين 

مهارات 

الوعي 

الصوتي لدى 

الطلبة ذوي 

صعوبات 

 لقراءة. ا

وجود فروق 
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إحصائية بين 
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المجموعة 

التجريبية في 
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 :المجموعتين

الضابطة 

 ،والتجريبية

لصالح 

التجريبية في 

اختبار الوعي 

الصوتي عند 

  1.15مستوى 
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( طالب 11)
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وجود فروق 
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بين 
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اختبار الحل 

اإلبداعي 

وجود فروق 

ذات داللة 
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متوسطي 

درجات 

الطالب 

الموهوبين 
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(١٢ )

 .سنوات

الرياضيات

.  

المتعددة 

وأساليب التعلم 

 الطالبلدى 

الموهوبين من 

ذوي 

صعوبات 

 التعلم

 

للمشكالت 

الرياضية 

واالنخراط 

م في تعل  
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ت لدى 
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صعوبات 
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للمشكالت 

الرياضية، 

وكذلك 

مقياس 

االنخراط في 
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لدى طالب 

 :المجموعتين
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 ،والضابطة

في القياس 

البعدي 

لصالح 

طالب 

المجموعة 

 التجريبية.

. عدم ٠

وجود فروق 

ا دالة إحصائيً 

بين 

متوسطي 

رتب درجات 

اختبار الحل 

اإلبداعي 

للمشكالت 

الرياضية 

وكذلك 

مقياس 

             االنخراط في 
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والحل 
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الرياضيات 

في القياس 

البعدي بين 

 :المجموعتين

الضابطة 

 ،والتجريبية

لصالح 

المجموعة 

التجريبية عند 

مستوى 

 0,01ة لالدال
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تعلم مادة 

الرياضيات 

لدى أفراد 

المجموعة 

التجريبية في 

 :القياسين

البعدي 

 والتتبعي

6.  

طالحفة 

والصمادي 

(2117) 

ل
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تأ
وال
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ص
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رب
الت
ة 
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م

 

ي
يب
ر
ج
الت
ه 
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عينة قصدية 

 ا( طالبً ٣٢)

من ذوي 

صعوبات 

في التعلم 

الصف 

الثالث 

االبتدائي في 

مدينة 

 .الرياض

بة
تا
لك
ا

 

تنمية 

مهارات 

الكتابة لدى 

طلبة 

صعوبات 

التعلم في 

المرحلة 

 االبتدائية

برنامج تعليمي 

محوسب، 

متعدد 

المصادر: 

نصوص 

مكتوبة 

ومنطوقة، 

 ةوصور ثابت

ومتحركة، 

ورسوم 

 امتحركة. وبه

أنشطة متعددة 

 .تنوعةمو

تحسين 

مهارات 

ن الكتابة م

خالل 

معرفة 

الفرق بين: 

)أشكال 

الحروف، 

المدود، 

التاء 

المربوطة 

والمفتوحة 

والهاء، 

الياء 

واأللف، 

أصوات 

تنطق وال 

تكتب، 

حروف 

تكتب وال 

تنطق(، 

البرنامج 

التعليمي 

المحوسب 

أثار دافعية 

الطلبة نحو 

التعلم، 

وساعد في 

تنظيم 

كارهم، أف

وخلق الوعي 

 ملديه

بالمهارات 

التي يجب أن 

تبقى في 

أثناء  مأذهانه

الكتابة، وزاد 

من سرعة 

استرجاع 

الطلبة 

لمهارات 

 الكتابة.

البرنامج فعال 

عند مستوى 

 اللةدال

(0.01). 

 



 

 

 

 م
السنة 

لة والمؤلف
ج
لم
ا

 

ج
ه
من
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 العينة

ة 
طق
من

بة
و
صع

ال
 

المهارة 

 المستهدفة

نوعية 

 دواتاأل

أوجه 

 االستخدام

فاعلية 

 األدوات

مستوى 

 الداللة

والقدرة 

على كتابة 

جمل مفيدة 

والتعبير 

 الكتابي.

لذلك وجدت 

فروق 

جوهرية 

لصالح 

الطلبة الذين 

تلقوا 

البرنامج 

التعليمي 

المحوسب 

مقارنة 

بالذين لم 

يتلقوا 

 البرنامج.



 

 

 

 م
السنة 

لة والمؤلف
ج
لم
ا

 

ج
ه
من
ال

 

 العينة

ة 
طق
من

بة
و
صع

ال
 

المهارة 

 المستهدفة

نوعية 

 دواتاأل

أوجه 

 االستخدام

فاعلية 

 األدوات

مستوى 

 الداللة

7.  

حسين 

والصياد 

(2116) 

ية
رب
الت
ا 
جي
لو
نو
تك
 ل
ية
رب
لع
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ية
مع
ج
ال

 

ي
يب
ر
ج
الت
ه 
شب

 

عينة 

عشوائية 

للصف 

الخامس 

االبتدائي 

 ،( طالبًا56)

في  14 

المجموعة 

الضابطة 

 في كل   14و

 :من

المجموعة 

التجريبية 

التي 

استخدمت 

نمط 

نفوجرافياإل

ك الثابت، 

والمتحرك، 

 والتفاعلي.

ضي
يا
ر
ال

ت
ا

 

التحصيل 

الدراسي 

للرياضيات 

وكفاءة 

 التعلم 

اختباران -1

تحصيليان 

2للرياضيات.

اختبار -

المصفوفات 

المتتابعة لجون 

رافن لقياس 

-3الذكاء. 

مقياس تقدير 

سلوك التلميذ 

لفرز 

صعوبات 

 -4التعلم. 

برامج  ةثالث

كمبيوتر قائمة 

على تقنية 

ك ياإلنفوجراف

التعليمي 

)ثابت، 

متحرك، 

 .تفاعلي(

ياس ق

النواتج 

المعرفية 

للتحصيل 

 في

الضرب 

في 

الرياضيات 

لتالميذ 

الصف 

الخامس 

االبتدائي 

الفصل 

 األول.

التعرف -

على القدرة 

العقلية 

 للفرد.

تقدير -

الخصائص 

السلوكية 

للطالب 

ذوي 

عوبات ص

 التعلم.

تنمية -

قدرات 

تالميذ 

الصف 

 الخامس

االبتدائي 

ذوي 

صعوبات 

تعلم 

الرياضيا

البرنامج -

التدريبي 

القائم على 

أنماط 

اإلنفوجرافي

ك الثالثة 

حقق فاعلية 

في التحصيل 

الدراسي 

للرياضيات 

وكفاءة التعلم 

 للطالب.

وجود فروق 

دالة إحصائيًا 

 1.15عند 

بين 

المجموعة 

التجريبية 

اإلنفوجرافيب

ك الثابت. 

والضابطة 

بالطريقة 

في  ،التقليدية

القياس البعدي 

لصالح 

المجموعة 

 التجريبية.

وجود فروق -

ذات داللة 

إحصائية عند 

 1.11مستوى 

بين 

المجموعة 

التجريبية 

اإلنفوجرافيب

 ك المتحرك

. والتفاعلي

والضابطة 

بالطريقة 

 ،التقليدية

لصالح 

 التجريبية.

 

وجود فروق -

دالة إحصائيًا 

عند مستوى 

بين  1.15
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ج
ه
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 العينة

ة 
طق
من
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و
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المهارة 

 المستهدفة

نوعية 

 دواتاأل

أوجه 

 االستخدام

فاعلية 

 األدوات

مستوى 

 الداللة

8.  

ربيع 

والعمري 

(٠٢١١) 

ل
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عة
مو
ج
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الت
ه 
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دة
ح
وا

 

عينة 

( ٤عشوائية )

طالبات 

ذوات 

صعوبات 

التعلم في 

القراءة في 

الصف 

الخامس 

االبتدائي في 

 .مدينة جدة

ءة
را
لق
ا

 

تنمية 

مهارات 

الفهم 

 القرائي

برنامج تعليمي 

قائم على 

كائنات التعلم: 

أصوات 

وصور 

ورسوم 

 .وفالش

التمهيد  -

بجذب 

االنتباه 

 والتهيئة.

التدريب  -

بعرض 

المحتوى 

 لة.واألمث

التقييم  -

من خالل 

التدريبات 

 والتعزيز. 

البرنامج 

كان  يالتعليم

فعال  له دور  

كبير  وتأثير  

في تنمية 

مهارات 

الفهم القرائي 

للطالبات 

ذوات 

صعوبات 

التعلم، فقد 

أثار الدافعية 

والحماس 

 لديهن.

البرنامج فعال 

عند مستوى 

 داللةال

(0.05) 



 

 

 

 م
السنة 

لة والمؤلف
ج
لم
ا

 

ج
ه
من
ال

 

 العينة

ة 
طق
من

بة
و
صع

ال
 

المهارة 

 المستهدفة

نوعية 

 دواتاأل

أوجه 

 االستخدام

فاعلية 

 األدوات

مستوى 

 الداللة

9.  

 علي

 والعنزي

(٠٢١١) 
ة 
بي
ر
الت
ة 
جل
م

ل
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تأ
وال
ة 
ص
خا
ال

 

ي
يب
ر
ج
الت
ه 
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عينة 

عشوائية 

طبقية عدد 

( طالبة 21)

من الصف 

الثالث إلى 

الرابع من 

ذوات 

صعوبات 

 .التعلم
ءة
را
لق
ا

 

تحسين 

مستوى 

اللغة 

التعبيرية 

  .الشفوية

مقياس -1

التعبير 

 الشفوي.

2- 

لقياس -1

التعبير 

 الشفوي.

تحسين -2

التعبير 

الشفوي 

باستخدام 

الحاسب 

اآللي 

وات لذ

صعوبات 

 التعلم.

فاعلية 

البرنامج 

المستخدم 

بالحاسب 

اآللي في 

تحسين 

مستوى اللغة 

التعبيرية 

 الشفوية.

التعبير -

الشفوي 

للطالبات 

يتميز 

باالنخفاض 

عند مستوى 

 .1.15 داللةال

وجود فروق -

ذات داللة 

إحصائية عند 

 1.15مستوى 

 ين:بين القياس

القبلي 

في  ،والبعدي

مقياس التعبير 

 شفوي.ال

عدم وجود -

فروق ذات 

داللة 

إحصائية عند 

مستوى 

 1.15داللة ال

بين طالبات 

الصف الثالث 

والرابع في 

مقياس التعبير 

في  الشفوي

القياس 

 .التتبعي

 



 

 

 

 النتائج ومناقشتها:

 اتالدراسات التي ناقشت استخدام هذه ( ملخص١دراسات. ويوضح الجدول ) تسعأسئلة الدراسة، تم فحص  نلإلجابة ع

 ٠٢٠٢و ٠٢١٢لقيود التاريخ التي تم تحديدها بين عامي  اووفقً  م.التقنية في الدعم األكاديمي للطالب ذوي صعوبات التعل

عات وتجد . ٠٢٠٢لى إ ٠٢١١من عام  كانت منشورة ن الدراسات التي استخلصتفإ ؛للدراسات التي يتم إدراجها أن الم راج 

وتشجيع في المملكة في مجال صعوبات التعلم  المساعدةعلى تفعيل التقنيات  تركيزفيها البدأ  البيئة الدراسية خالل هذه الفترة

 لكل عام. تجريبية دراسة فكانت ؛مقاالت مقابل األعوام التي تليها ةتم نشر ثالث ٠٢١١ففي عام تطبيقها. 

من جمهورية منظمات تتبع منها  أربعمجالت؛  ستفكانت التي نشرت هذه الدراسات، العربية وتنوعت المجالت 

ومجلة ؛ كالمجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية التي تتبع المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية بمصر، مصر

ومجلة البحث العلمي في التربية التي تتبع كلية اآلداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس،  الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية،

دراسات لحظيت بنشر أكثر إال أن األخيرة . التي تتبع كلية التربية بجامعة بنها في مصرلة التربية الخاصة والتأهيل ومج

تتبع ، والتي مجلة جامعة النجاح لألبحاثى لإباإلضافة  .[33؛ 22؛ 27 ؛26] عن غيرها، فقد نشرت أربع دراساتالمراجعة 

إال أن مجلة جامعة طيبة لآلداب ؛ تم تطبيقها في المملكة دراسات المراجعةأن الرغم من على و جامعة النجاح الفلسطينية.

عات والعلوم اإلنسانية كانت هي المجلة الوحيدة التي تصدر من جامعة سعودية. وتعتقد  أن إجراءات القبول والنشر لها الم راج 

  في ذلك. كبير   دور  

 ،من الطالب ذوي صعوبات التعلم ا( مشاركً ١2٠قد كان عددهم )أما بالنسبة للمشاركين في مجموع دراسات المراجعة ف

 ؛22؛ 26؛ 25] تعلمال اتصعوب يذو ا من( طالبً ١٣٠)، و[33؛ 32 ؛31 ؛27]تعلم ال صعوبات اتذو من ( طالبةً 51بواقع )

في [ 32؛ 22] ادراست. فاشتركت . وشملت الدراسات المشاركين في المرحلة االبتدائية ما بين الصفوف الدنيا والعليا[31؛ 22

يما اشتركت ففي كون المشاركين من الصف الرابع.  [31؛ 26] ابينما اشتركت دراستكون المشاركين من الصفوف الدنيا. 

اشتركتا في كون [ 33 ؛25]لخامس االبتدائي. إال أن دراستي في كون المشاركين من الصف ا[ 31 ؛22؛ 27] كل  من: دراسة

 الصفوف الدنيا والعليا. المشاركين منوعين ما بين

[ 27] افي المدينة المنورة، ودراستطبقت [ 32]فدراسة  ،ن متنوعين من مدن مختلفة في المملكةوكما كان المشارك 

[ 22]في الرياض، ودراسة  [31][ و22] اتفي الطائف، ودراس[ 26]سة رافي تبوك، ود[ 25]في جدة، ودراسة  اتمت   [31]و

  في عرعر.[ 33في الدمام، ودراسة ]

 هي أنواع التقنية المساعدة المستخدمة مع الطالب ذوي صعوبات التعلم؟ ما مناقشة السؤال األول:

 ما بين( يتضح أن منطقة الصعوبة المستهدف تحسينها باستخدام التقنية في هذه المراجعة جاءت متنوعة 2) الشكلمن خالل      

بواقع أربع  ،في المستوى األول ،والرياضياتالقراءة  :من كل  نطقة صعوبة صعوبات القراءة والكتابة والرياضيات. وجاءت م

وقد يرجع حصول  صعوبات الكتابة بواقع دراسة واحدة. وتلتهما ،املكل منه دراسات



 

 

 

 [.34لدى طالب المدارس] من أكثر أنواع الصعوبات انتشاًرا انا تعدمعلى أعلى مستوى؛ كونه ،والحسابالقراءة  :تيمهار

 

 (2رقم ) لشكلا

 (توزيع الدراسات حسب نوع الصعوبة المستهدفة في الدراسات)

 ما بينفنجد أن المهارات المستهدفة لصعوبات القراءة، تنوعت  ،وقد تنوعت المهارات المستهدفة لكل منطقة صعوبة

ن ، وتحسي[27]ت الفهم القرائي ، وتنمية مهارا[25، وتحسين مهارات الوعي الصوتي][32]القراءة الجهرية، التمييز، التحليل 

 .[33مستوى اللغة التعبيرية الشفوية ]

تحسين قدرة الطالب في العمليات الحسابية األربع  ما بينكذلك تنوعت المهارات المستهدفة لصعوبات الرياضيات 

طالب على إجراء جزئيًا في تحسين قدرة ال[ 22]وتشترك معها دراسة  .[31] الصحيحة( األعداد)جمع وطرح وضرب وقسمة 

[ 26]دراسة  كانتبينما  .على تحسين مهارة الجمع الرأسي [31] كما اقتصرت دراسةعمليات الضرب ورفع كفاءة التعلم فيها. 

أخيًرا، حصلت مهارة تنمية وفي تعلم الرياضيات.  واالنخراط ،الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضيةمهارات تحسين  حول

 [.22]عوبات التعلم في المرحلة االبتدائية على دراسة واحدة مهارات الكتابة لدى طالب ص

سبق، فإن أنواع التقنية المستخدمة لتحسين المهارات األكاديمية المختلفة )قراءة وكتابة ورياضيات( جاءت  وبناًء على ما

 أربعواحدة، فنجد أن  ستثناءباكأداة تقنية  الحاسب اآلليمتباينة، إال أن جميع هذه الدراسات اشتركت في استخدام برمجيات 

استخدمت تقنية [ 22]. في حين أن دراسة [33؛ 31؛ 26؛ 25] تدريبي؛كبرنامج  الحاسب اآلليفت استخدام دراسات وظ  

متحركة وبها  اومتحركة، ورسومً  ةثابت اومنطوقة، وصورً  مكتوبةً  انصوصً [ 22]واستخدمت دراسة  .التعليمي اإلنفوجرافيك

كمصدر لعرض األصوات والصور والرسوم  الحاسب اآلليبتوظيف [ 27]نوعة. بينما جاءت دراسة أنشطة متعددة ومت

في استخدام أكثر من أداة تقنية [ 31ختلفت دراسة ]في تقديم قصص رقمية مع بطاقة تقييم لكل قصة. وا[ 32]والفالش. ودراسة 

ل الحاسب اآللي على أكثر أداة تقنية تم االعتماد عليها في ويمكن إرجاع حصو(. والحاسب اآللييباد جهزة الهاتف النقال واآلأ)

وتوفر العديد من  ،لكونه من أهم األدوات المادية التي يتم تجهيز غرف المصادر بها، ولسهولة استخدامه ؛نتيجة هذه المراجعة

 ؛ي توظيف العديد من التقنيات األخرىف ا. بينما نجد أن هناك ضعفً البرمجيات الحاسوبية التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية

 وبرمجيات تصحيح اإلمالء وغيرها. ،واآليباد ،كالهاتف النقال ،إما لعدم توفرها، أو ضعف المعرفة بكيفية استخدامها

الصعوبات المستهدفة

القراءة الرياضيات الكتابة



 

 

 

ما مدى فاعلية استخدام التقنية المساعدة في تطوير األداء األكاديمي )القراءة، الكتابة،  مناقشة السؤال الثاني:

 ذوي صعوبات التعلم؟ للطالب) تالرياضيا

مستوى - أثبتت نتائج أربع دراسات فاعلية التقنيات المستخدمة بدرجة عالية حيث ،الفاعلية في نتائج الدراسات تفاوتت

القصص  حيث استخدمت ،[32]في دراسة  وهذا يدل على وجود أثر كبير الستخدام التقنيات المساعدة، كما -0,01داللة 

حداث أثر واضـح في تدريس إحيث استطاعت  ؛وقد أثبت القصص الرقمية فاعليتها .ات الصف الثاني االبتدائيالرقيمة مع طالب

فاعليتها مع  أثبتتلي فقد جهزة الحاسب اآلبأمهارة القراءة الجهرية، مهارة التمييز، مهارة التحليل. أما فيما يتعلق  :من كل  

بدرجة عالية كما في دراسة  افاعليته تثبتأالمراجعة المنهجية، منها ما  من دراسات الطالب ذوي صعوبات التعلم في سبع  

الموهوبين  الطالبالبرنامج المحوسب للتعليم المتمايز في ضوء الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم لدى  التي استخدمت[ 26]

ما أياضية واالنخراط في تعلم الرياضيات. فاعليته في تحسين الحل اإلبداعي للمشكالت الر اثبتأوقد  ،من ذوي صعوبات التعلم

متعدد المصادر مع طالبات الصف الثالث االبتدائي ذوات صعوبات التعلم،  امحوسبً  اتعليميً  ابرنامجً  التي استخدمت[ 22]دراسة 

، نظيم أفكارهحيث استطاع البرنامج التعليمي المحوسب إثارة دافعية الطالبات نحو التعلم، وساعد في تن ؛فاعليته تثبتأقد ف

لمهارات  الطالباتبالمهارات التي يجب أن تبقى في أذهانهن أثناء الكتابة، وزاد من سرعة استرجاع  نوخلق الوعي لديه

جرافيك مع طالب الصف الخامس االبتدائي وقائمة على تقنية اإلنف محوسبةبرامج  ةثالثالتي استخدمت [ 22]ما دراسة أالكتابة. 

 في تحسين التحصيل الدراسي للرياضيات وكفاءة التعلم.  افاعليته تثبتأقد فذوي صعوبات التعلم، 

 -0,05مستوى داللة  -خرى فاعلية التقنيات المستخدمة بدرجة أقل أدراسات  خمس، فقد أثبتت نتائج ذاته وفي السياق

 مية للطالب ذوي صعوبات التعلم،المساعدة في تحسين المهارات األكادي والذي يدل على وجود أثر مقبول الستخدام التقنيات

طالبات الصف الرابع االبتدائي الالتي  لزيادة تحصيلبالوسائط المتعددة  االتي استخدمت برنامجً [ 31]كما في دراسة  وذلك

 ثبت البرنامج القائم على الوسائط المتعددة باستخدام الحاسبألديهن صعوبات تعلم الرياضيات في مهارة الجمع بدون حمل، وقد 

[ 31لى دراسة ]إهذا باإلضافة  .واضح في تحسن تحصيل الطالبات في الرياضيات أثرحداث إحيث استطاع  ؛ليتهعلي فااآل

مع طالب الصف الخامس  ،لعالج بعض صعوبات تعلم الرياضياتاآللي يباد والحاسب جهزة الهاتف النقال واآلأ التي استخدمت

 .االبتدائي ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

حيث استطاع  ؛يباد فاعليتهجهزة الهاتف النقال واآلألي وجهزة الحاسب اآلأثبت التعلم النقال من خالل استخدام أد وق 

[ 25]لى دراسة إحداث أثر واضح في عالج بعض صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم. باإلضافة إ

 ؛ثبت البرنامج المحوسب فاعليتهأقد ف .ذوي صعوبات التعلم ،تى الرابعلي مع طالب الصف الثاني حالحاسب اآل التي استخدمت

 احاسوبيً  ابرنامجً [ 27]دراسة واستخدمت حيث ساعد في تحسين مهارات الوعي الصوتي لدى الطالب ذوي صعوبات القراءة. 

ثبت البرنامج القائم على أقد وءة، على كائنات التعلم مع طالبات الصف الخامس االبتدائي ذوات صعوبات التعلم في القرا اقائمً 

ثارة الدافعية والحماس لدي إكبير في  في تنمية مهارات الفهم القرائي وتأثير   ال  فع   كائنات التعلم فاعليته، فقد كان له دور  

إلى  لي مع طالبات الصف الثالثم جهاز الحاسب اآلااستخدفقد تم  [33] ما دراسةأالطالبات ذوات صعوبات تعلم القراءة. 

  (.3 الشفوية )شكللي فاعليته في تحسين مستوى اللغة التعبيرية ثبت الحاسب اآلأقد والرابع االبتدائي ذوات صعوبات التعلم، 



 

 

 

 

 

 توزيع الدراسات حسب حجم تأثير النتائج (3رقم ) شكل

 

عند  ، ومهارة التحليل دااًل ا في مهارة القراءة الجهرية، ومهارة التمييزملحوظً  اتحسنً  [32]قدمت الدراسة األولى  

تحسين الحل اإلبداعي [ 26دت الدراسة الثانية ]كحجم األثر كبير. كما أأن و %22والذي يعني أن الثقة بالنتائج تعادل  ،(0.01)

فهو دال عند مستوى  ،للمشكالت الرياضية، واالنخراط في تعلم الرياضيات لدى الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

في مهارات الكتابة من خالل معرفة الفرق بين: )أشكال الحروف،  املحوظً  اتحسنً  [22]بينما قدمت الدراسة الثالثة  (.0.01)

المدود، التاء المربوطة والمفتوحة والهاء، الياء واأللف، أصوات تنطق وال تكتب، حروف تكتب وال تنطق(، والقدرة على كتابة 

[ 22](. كما حققت الدراسة الرابعة 0,01وهو دال عند مستوى ) ،ذوي صعوبات الكتابةجمل مفيدة، والتعبير الكتابي للطالب 

عند  ، وذلكفي التحصيل الدراسي للرياضيات وكفاءة التعلم للطالب ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات املحوظً  اتحسنً 

دراسي لمهارة الجمع بدون حمل لطالبات في تحسين التحصيل ال[ 31](. بينما ساهمت الدراسة الخامسة 0,01داللة )المستوى 

 وحجم األثر مقبول.  ،(%25بالنتائج )والذي يعني أن الثقة  ،(0,05داللة )الصعوبات التعلم في الرياضيات عند مستوى 

عداد في عالج بعض صعوبات تعلم الرياضيات )الجمع والطرح وضرب وقسمة األ[ 31كما ساهمت دراسة ]

 اتحسنً  [25(. كما قدمت الدراسة السادسة ]0,05داللة )الصعوبات الرياضيات عند مستوى ذوي طالب الالصحيحة( لدى 

(. كما أدت الدراسة السابعة 0,05داللة )الفي مهارات الوعي الصوتي لدى الطالب ذوي صعوبات القراءة عند مستوى  املحوظً 

قدمت الدراسة في حين (. 0,05داللة )الند مستوى إلى تنمية مهارات الفهم القرائي للطالبات ذوات صعوبات التعلم ع [27]

داللة الصعوبات تعلم القراءة عند مستوى ذوات طالبات الفي مستوى اللغة التعبيرية الشفوية لدى  اواضحً  اتحسنً  [33الثامنة ]

(0,05.) 
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األكاديمية للطالب  لى دور التقنيات المساعدة في تطوير المهاراتإأشارت دراسات هذه المراجعة سبق فقد ووفقا لما 

 ،في تحسين مهارات الفهم القرائيفاعليتها وبرمجياتها المختلفة المستخدمة  الحاسبذوي صعوبات التعلم، فقد أثبتت أجهزة 

جمع لى تحسين مهارات الكتابة، وعالج بعض صعوبات الرياضيات )إواللغة التعبيرية الشفوية، باإلضافة  ،والوعي الصوتي

من التقنيات  اعددً أن لى إعداد الصحيحة(. بهذا الصدد؛ تجدر اإلشارة ضرب وقسمة األو، طرح، جمعو عداد بدون حمل،األ

التي استخدمت البرنامج التدريبي للتعليم [ 26]كدراسة  ،المساعدة كانت تستهدف الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

ثبت فاعليته في تحسين الحل اإلبداعي للمشكالت أوالذي  ،المتمايز المحوسب في ضوء الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم

 واالنخراط في تعلم الرياضيات لدى الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم.  ،الرياضية

بشكل عام، لم تقتصر التقنيات المساعدة على المجاالت السابق ذكرها؛ بل كان لها أثر إيجابي أظهرته جميع الدراسات و

قبالهم على التعلم، وهذه أمور ذات أولوية عالية للطالب ذوي إجعة على سلوكيات الطالب ودافعيتهم والتي شملتها المرا

حيث ساهمت التقنية المساعدة  ،[27]مع دراسة  كما هي كذلك للطالب العاديين على السواء. جاء ذلك متوافقاً  ،صعوبات التعلم

هذه المهارات دراسات كانت تستهدف تحسين  -ايضً أ-تعلم، ودعمت ثارة الدافعية والحماس لدى الطالب ذوي صعوبات الإفي 

 [.22][ و22منها دراسة ]و ،كاديميةالمهارات األ

[ 33ه ال يوجد سوى دراسة واحدة فقط ]نأال إفي نتائج الطالب،  اوعلى الرغم من أن معظم الدراسات أظهرت تحسنً 

مكانية إ أنكما  .نتائج الطالب على المدى البعيد ىفاعلية التقنية عل لتتأكد من ؛هي من قامت بقياس تتبعي بعد فترة من الزمن

، أو طالبة في الدراسة الواحدة ا( طالبً 31يتجاوز حجم العينة )فلم  ،بسبب صغر حجم العينة ؛تعميم النتائج كانت محدودة

في  الشرح والتفصيل من لى مزيد  إ حتاجالمراجعة يالدراسات األخرى لألدوات في هذه استخدام وتطبيق  قابلية أنلى إباإلضافة 

 .أكثرفائدة ال لتعم ؛طريقة التنفيذ

 محددات الدراسة:

من المحددات، إذ اقتصرت على الدراسات المنشورة باللغة العربية، وتجاهلت  اشتملت المراجعة الحالية على عدد  

التالي قد ال تمثل نتائج المراجعة الحالية الفجوة بين األجنبية، وبالبحث عن الدراسات باللغة اإلنجليزية، أو غيرها من اللغات 

كما كان التركيز على دور التقنية المساعدة في الجانب الدراسات العربية والدراسات المكتوبة بلغات أخرى كاللغة اإلنجليزية. 

ساعدة في الجوانب األخرى دور التقنية المى لإاألكاديمي، وخصوًصا مهارات الرياضيات، والقراءة، والكتابة؛ دون التطرق 

حول  امما قد يطرح قيدً  ؛كالجانب السلوكي، واالجتماعي، أو الترفيهي وغيرها من الجوانب التي تخدمها التقنيات المساعدة

وأما فيما يخص منهجية  بشكل دقيق لجميع المهارات األكاديمية والنمائية بشكل مكتمل. اعتبار نتائج المراجعة الحالية ممثلةً 

اسة فقد اقتصرت المراجعة الحالية على البحث عن دراسات اتبعت المنهج شبه التجريبي، ولم تشمل المنهجيات األخرى الدر

مما قد يحد من استكشاف بعض الجوانب الوصفية المتعلقة باستخدام التقنية  ؛خالفهاالبحث النوعي والوصفي وكدراسة الحالة و

سة الحالية اقتصارها على البيئة المحلية السعودية، وعدم التوسع الشتمال بيئات كما أن من أحد محددات الدرا في التدريس.

أخيًرا، لم يتم التوسع فيما يخص المراحل الدراسية؛ إذ اقتصر البحث على مراحل التعليم وعربيًا.  مسواًء خليجيًا أ ،أكبر

 .ة، والتعليم الجامعيدراسات الطفول إغفالالثانوي(؛ وبالتالي  –المتوسط –األساسي )االبتدائي



 

 

 

 التوصيات:الخاتمة و

أثبتت المراجعة المنهجية أن استخدام التقنية في تقديم الدعم األكاديمي للطالب ذوي صعوبات التعلم تم االعتماد عليه 

فت هذه . كما كشاالبتدائيةفي جميع الدراسات على الطالب في المرحلة اقتصرت ا في الدراسات الحديثة، إال أن العينة مؤخرً 

، وأن استخدام والرياضيات أن أكثر مهارة أكاديمية تم استهدافها لتحسينها باستخدام التقنية هي مهارة القراءةعن المراجعة 

وعلى الرغم من اختالف الدراسات من حيث مستويات الداللة اإلحصائية،  .أنواع التقنية المستخدمة حاليًا ر  الحاسب اآللي تصد  

 ثبتت فاعلية التقنية في تقديم الدعم األكاديمي للطالب ذوي صعوبات التعلم.إال أنها جميًعا أ

الحاجة إلى مزيد من األبحاث التجريبية حول  تتبين ؛من خالل االطالع على الدراسات السابقة ونتائج المراجعة الحاليةو

لمستقبلية في تطبيقها نحو المرحلة المتوسطة وأنه ينبغي توجيه الدراسات االتقنيات المساعدة التعليمية لذوي صعوبات التعلم. 

 فجوةً  هناك كما أنوذلك لقلة عدد الدراسات المنشورة في هذا المجال.  ؛والثانوية، باإلضافة إلى إيالء اهتمام أكبر لمهارة الكتابة

دام الحاسب اآللي، والتي تجريب أنواع متعددة من التقنيات المساعدة دون االقتصار على البرامج التدريبية باستخنحو  بحثيةً 

 درجت العادة على استخدامها في األبحاث المحلية.

كالهاتف النقال، أو األجهزة اللوحية، والتي تتميز  ،فهناك العديد من أنواع التقنيات اإللكترونية التي باإلمكان استخدامها

مج التدريبية التقليدية إلعداد برامج وتطبيقات بمميزات مختلفة عن الحاسب اآللي. كما أنه باإلمكان الخروج من دائرة البرا

من زيادة التوعية بأهمية استخدام التقنية  ة  قحديثة قائمة على األلغاز أو القصص وخالفها. وزيادة االهتمام بهذا المجال منطل  

إحدى الممارسات  من جهة، ولكونها تعد وفاعليتها في تحسين مستويات الطالب ،المساعدة التعليمية لذوي صعوبات التعلم

 .[35] المبنية على األدلة من جهة أخرى

والتأكد من إزالة معوقات  ،وعليه فإن على إدارة المدارس الحرص على توفير تلك التقنيات المساعدة للمعلمين

السريع نترنت"، والحث على استخدامها، وشرح كيفية العمل بها. ومع التطور التقني اإلاستخدامها وال سيما توفير خدمة "

للتعرف على التطورات الحديثة في التقنيات المساعدة. ويظهر في هذا الجانب أهمية عقد  ؛ينبغي توفير برامج تدريبية للمعلمين

كبير  لتوفير أحدث التقنيات التعليمية. كما أنه يقع على عاتق الباحثين دور   ؛شراكات مجتمعية بين المؤسسات التقنية والمدارس

 اعن طريق ترجمته ،ستخدم في البيئات الخارجية للبيئة المحليةمجيات والتطبيقات التعليمية الفاعلة التي ت  في نقل أهم البر

 وتقنين ما يلزم. ،وتعريبها

 مقترحات بحثية:

 فاعلية استخدام السبورة الذكية في تحسين التحصيل األكاديمي لذوي صعوبات التعلم.  -

 حسين التحصيل األكاديمي لذوي صعوبات التعلم. فاعلية استخدام الكتاب اإللكتروني في ت -

 .صعوبات التعلمفاعلية استخدام الواقع االفتراضي والواقع المعزز في تعليم ذوي  -

  فاعلية التقنية في تحسين مهارة الكتابة لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم. -

 



 

 

 

 لمراجعا

 : المراجع العربيةأواًل 

 (. منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.2115. ) 2121 – 2114[ استراتيجية اليونسكو للتعليم 1]

(. استخدامات التقنية المساعدة في تطوير المهارات الوظيفية لألشخاص ذوي 2121[ السجان، ندى؛ والصريري، نسيم. )2]

 .22 -72(، 2)2المجلة الدولية التربوية المتخصصة، اإلعاقة الفكرية: مراجعة منهجية. 

. الدليل التنظيمي للتربية الخاصةهـ(. 1436رة التعليم. )[ وزا3]

https://departments.moe.gov.sa/SPED/products/Documents/RegulatoryGuide.pdf 

. بحث مقدم الوسائل التقنية المساندة لذوي صعوبات التعلم دراسة استطالعية(. 2117[ الوابل، أريج؛ والخليفة، هند. )5]

 للنشر، المملكة المتحدة.

. مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية. التقنيات المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة(. 2113[ القاسمي، جميلة. )6]

https://gulfdisability.org/pdf/Gulf_Book_A2.pdf 

. كلية التربية، جامعة تكنلوجيا التعليم وذوي االحتياجات الخاصة: األجهزة التعليمية وصيانتها(. 2116[ المالح، تامر. )2]

 اإلسكندرية.

ة الفردية لذوي صعوبات التعلم من وجهة (. معوقات تطبيق الخطة التربوي2121[ الزهراني، أميرة؛ والزهراني، سلطان. )11]

 . 71 -35، 11المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة، نظر معلميهم بمحافظة جدة. 

(. واقع التقنيات المساندة لذوي صعوبات تعلم القراءة والكتابة في غرف مصادر 2112[ بعلوص، رنيم؛ والمغربي، رندا. )11]

 . 77 -64(، 3)2المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة، دة. المدارس االبتدائية الحكومية بج

فاعلية التقنيات التعليمية في تذليل صعوبات التعلم لدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة: (. 2112[ إبراهيم، صالح. )12]

عة أم درمان اإلسالمية، أم )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جام دراسة تطبيقية في مدارس التعليم األساسي بوالية الجزيرة

 درمان. 

درجة مساهمة تقنيات التعليم في مشاركة الطالب ذوي صعوبات التعلم في (. 2114[ البلوي، سعد؛ والهرش، عايد. )13]

 .62 -1)رسالة ماجستير منشورة(. جامعة اليرموك،  العملية التعليمية في مدارس محافظة العال

عالية برنامج قائم على استخدام النصوص المسرحية لتحفيز الفهم القرائي لدى التالميذ ف(. 2112[ القحطاني، مبارك. )14]

)رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية الشرق العربي، قسم التربية  ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، السعودية

 .الخاصة
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https://departments.moe.gov.sa/SPED/products/Documents/RegulatoryGuide.pdf
https://gulfdisability.org/pdf/Gulf_Book_A2.pdf
https://gulfdisability.org/pdf/Gulf_Book_A2.pdf


 

 

 

عض المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع فاعلية برنامج محوسب لعالج الضعف في ب(. 2113[ عيسى، بركة. )15]

 .)رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة االبتدائي

(. فاعلية تنوع األنشطة ببرامج الكمبيوتر التعليمية في تنمية التحصيل المعرفي واإلدراك البصري 2117[ أبو بكر، مي. )12]

 . 411 -326(، 36) ة دراسات في التعليم الجامعي،مجللدى الطالب ذوي صعوبات التعلم. 

 المملكة العربية السعودية. (.٠٠٥نظام رعاية المعوقين )(. ١٥٠١[ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )22]

https://2u.pw/4HgCl 

وقياس أثره في تحسين مهارات الوعي الصوتي لدى (. تطوير برنامج محوسب 2112، فيصل. )والبلويحمدان، محمد؛  [25]

 . 274 -247(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، األطفال ذوي صعوبات القراءة. 

(. فعالية برنامج للتعليم المتمايز المحوسب في ضوء الذكاءات المتعددة ٠٢١٧[ خليفة، وليد السيد؛ وعيسى، ماجد. )26]

علم لتحسين الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية واالنخراط في تعلم الرياضيات لدى التالميذ الموهوبين ذوي وأساليب الت

 .١٣٨-١٨(، ٠٣)١مجلة التربية الخاصة والتأهيل، صعوبات التعلم. 

هارات الفهم (. برنامج تعليمي مقترح قائم على استخدام كائنات التعلم لتنمية م2116[ ربيع، حنان؛ والعمري، نوف. )27]

 -114(، 15)4مجلة التربية الخاصة والتأهيل، القرائي لدى المتعلمات ذوات صعوبات القراءة في المرحلة االبتدائية. 

146 . 

(. فاعلية أنماط مختلفة لتقديم اإلنفوجرافيك التعليمي 2116[ حسن، حسن فاروق محمود؛ والصياد، وليد عاطف منصور. )22]

الجمعية العربية فاءة التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات. في التحصيل الدراسي وك

 . 71-1، 27لتكنولوجيا التربية، 

. أثر برنامج تعليمي محوسب في تنمية مهارات الكتابة لدى الطلبة (2117) ، حسين.والصمادي ، عبد الحميد؛طالحفة[ 22]

 .211-155(، 12)5، الخاصة والتأهيلمجلة التربية . ذوي صعوبات التعلم

(. فاعلية تطبيق برنامج مقترح عبر التعلم النقال في عالج بعض صعوبات 2112[ المزمومي، سعود؛ والحافظي، فهد. )31]

 . 67 -11(، 34)15المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، التعلم لدى طالب المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات. 

(. أثر توظيف برنامج بالوسائط المتعددة على تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي 2112الشهراني، عهود محمد. ) [31]

مجلة البحث العلمي في الالتي لديهن صعوبات تعلم الرياضيات في مهارة الجمع بدون حمل في مدارس الفردوس األهلية. 

 .432 -411(، 21)11 التربية،

(. أثر استخدام القصص الرقمية على الطالبات ذوات صعوبات تعلم القراءة 2121والصيعري، روان. ) [ العمري، عائشة؛32]

 .  567-515، 21مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية، في تحسين مهارات "القراءة، التمييز، التحليل". 

https://2u.pw/4HgCl


 

 

 

دام الحاسوب في تحسين مستوى اللغة التعبيرية (. فاعلية استخ2116[ علي، كوثر جمال الدين؛ والعنزي، ريم صافق. )33]

مؤسسة التربية الخاصة الشفوية لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية الحدود الشمالية )عرعر(. 

 .134 -22(، 13)4 والتأهيل،

 صحيفة الوطن. .ألف طالب ابتدائي يعانون من صعوبات القراءة 17(. ٠٤، أبريل ٧211[ الجعيد، منال. )34]
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