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 الملخص

العديد من المخاطر وأهمها عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها، األمر الذي  يكتنفه التكافلين نشاط شركات التأمين إ

هناك تحديات تواجه التأمين التكافلي في لبنان يتطلب منها اتخاذ التدابير واإلجراءات المالئمة إلدارة وضبط هذه المخاطر. 

الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على  دور. لقد تناول البحث يالتأمين التكافلي للقانون اللبناني الوضع إخضاع شركات بسبب

غياب الرقابة ذات "البعد الديني " ان على مستوى اإلدارة الداخلية لشركات التأمين شركات التأمين التكافلي وتمت معالجة نقطة 

ب تطوير قانون التأمين التكافلي في لنصل الى استنتاج مفادده وجو .التقليدية أو على مستوى رقابة الدولة على شركات التأمين

بتعيين قانوني يُلزم مؤسسات التأمين التكافلي  اوال تعديلفالحوكمة في التأمين التكافلي ضرورة وحاجة، يقترح البحث  لبنان.

وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على  ،هيئة للفتوى والرقابة الشرعية الداخلية تكون فتاواها ملزمة إلدارة الشركة

والعقود الخاصة  ،كافة الدفاتر والسجالت والبيانات التي تتطلبها الرقابة واالطالع على ،وحق الطلب ،عمليات الشركة المنفذة

مية لالنعقاد إذا رفض ورفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة ودعوة الجمعية العمو ،حق الرقابة الكاملة على أعمال الشركة ،بالشركة

ضرورة انشاء هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى الدولة للتحقق من اعمال شركات  ثانيا، .مجلس اإلدارة االستجابة لفتاواها

. خلص البحث الى اقتراح يقوم على ان ينص القانون على ضرورة التأمين التكافلي التأمينية واالستثمارية من الناحية الشرعية

 الشرعية.جنة عليا للفتوى والرقابة تشكيل ل

 لبنان  الشريعة، الرقابة، الحوكمة،التأمين التكافلي،  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

The activity of Takaful insurance companies faces many risks, the most important of which is 

their inability to fulfill their obligations towards their creditors, which requires them to take 

appropriate measures and procedures to manage and control these risks. There are challenges 

facing Takaful insurance in Lebanon due to the subjection of Takaful insurance companies to 

Lebanese law.  

The research dealt with the role of governance in raising the efficiency of supervision over 

Takaful insurance companies, and the point of absence of control with a "religious dimension" 

was addressed, whether at the level of the internal management of traditional insurance 

companies or at the level of state control over insurance companies. To come to the conclusion 

that it is necessary to develop the Takaful insurance law in Lebanon. Governance in Takaful 

insurance is a necessity and a need. The research first proposes a legal amendment that obliges 

Takaful insurance institutions to appoint a fatwa and internal Shariah oversight board whose 

fatwas are binding on the company’s management, and it has the authority to control and audit 

Sharia over the company’s executing operations, 
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and the right to request, and to have access to all books, records and data that it It is required by 

oversight, and the company’s own contracts, the right to fully control the company’s business, 

submit its reports to the board of directors and call the general assembly to convene if the board 

of directors refuses to respond to its fatwas. Second,  the necessity of establishing a supreme 

Shariah supervisory board at the state level to verify the activities of the Takaful insurance and 

investment insurance companies from the legal point of view. The research concluded with a 

proposal based on the law stipulating the necessity of forming a supreme committee for fatwa 

and Shariah supervision. 

Keywords: Takaful insurance, Cororate Governance, Control, Lebanon   

 

 :المقدمة

" وآمنهم من  تعالى:ن الباحث في تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي يجد أن التأمين التكافلي والتعاوني عميق الجذور لقوله ا

ينطلق من أصول شرعية ُمستندها في التعاون المنظم القائم على )عقد التبرع الُملزم( لمجموع  شرعيالفكر التأميني الفخوف "، 

شهده  الملحوظ الذيفي ظل النمو  .ميون المنظم المستند إلى الشريعة يسمى بالتأمين التكافلي اإلسالوهذا التعا ،هيئة المشتركين

الذي ظل  ،دخل لبنان في سوق التأمينات التكافلية رغم المنافسة القويًة للتأمين التقليدي ،التأمين التكافلي اإلسالمي في العالم

عبر شركة "األمان للتأمين التكافلي " الشركة الوحيدة في لبنان التي تعمل في  ،لسنوات عديدة يحظى وحيداً بحصة هذا القطاع

  .مجال التأمين التكافلي اإلسالمي

نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه التأمين اإلسالمي بأنه "  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالميةعرفت   

دفع تعويضات األضرار التي تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين بكل أو جزء من االشتراكات المقدمة ل

" بأنه عمل مجموعات من الناس على تخفيف ما يقع على بعضهم من أضرار وكوارث  :البلتاجي". وعرفه 1واستثمار أموالها

ورأب الصدع  ،يضم كل مجموعة يجمعها جامع معين، وبحيث يكون المقصود من هذا التعاون المؤازرة ،من خالل تعاون منظم

فقصد التجارة والكسب والربح الذاتي معدوم عند كل منهم في  ،الذي ينزل ببعض األفراد من خالل تكاليف مجموعهم على ذلك

 .2هذا التجمع "

"عبارة عن تعاون مجموعة من األشخاص يسمون هيئة المشتركين بأنه  د والتمويلالهيئة اإلسالمية العلمية لالقتصاعرفته فيما 

 ،يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة على تالفي آثار األخطار التي يتعرض لها أحدهم

                                                           
 من معايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية. 314ص. 21المعيار رقم 1
  1002،ةالقاهر ،والترجمةدار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  ،اإلسالميعقود التأمين من وجهة الفقه  ،محمد بلتاجي2



 
 
 

 

 

 

بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه األخطار وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى القسط أو  

  .3االشتراك تحدده وثيقة التأمين أو عقد االشتراك "

ضرار التي تلحق بأنه " نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التكافل بتعويض األ لطفي وقدمه

وهؤالء هم المساهمون في تحمل المخاطر لهم في المصالح ما للمؤمن له الذي أصابه  ،بأي منهم عن تحقق المخاطر المتشابهة

 .4الضرر " 

 ،بأنه " تعاون مجموعة من األشخاص على تحمل الخطر قره داغي والتعريف الدقيق للتأمين التكافلي المعاصر هو ما قدمه

 ،تجتمع فيه األقساط و اإليرادات ،واألضرار المحتملة من خالل إنشاء حساب )صندوق( غير هادف للربح له ذمة مالية مستقلة

وفق نظام الحساب الذي تتوكل في إدارته  وذلك ،وما تبقى هو الفائض ،وتصرف منه االستحقاقات من تعويضات و مصروفات

  .5يعة اإلسالمية " واستثمارته شركة متخصصة وفق أحكام الشر

ألن نشاط هذه ،خاصة في شركات التأمين التكافليذو اهمية قصوى أصبح ولقد تطور مفهوم الحوكمة في العصر الحديث 

الشركات يكتنفه العديد من المخاطر ولعل أهم هذه المخاطر عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها، مما يعني إفالسها 

خاطر وفق أفضل واإلجراءات المالئمة إلدارة وضبط هذه الم السوق، األمر الذي يتطلب منها اتخاذ التدابيروخروجها من 

 الممارسات الدولية.

مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق تمثل حوكمة الشركات " 

الحوكمة "وبمعنى آخر فإن  .الة لتحقيق خطط وأهداف الشركات والهيئات المالية واالقتصاديةاألساليب المناسبة والفع اختيار

تعني النظام أي وجود نُظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على 

 .6المدى البعيد وتحديد مهام كل من المسؤول والمسؤولية"

 ،ومجلس المدراء ،هي مجموعة من الضوابط التي تنظم العالقة بين حملة االسهم ،الحوكمة في شركات التأمين االسالمي

والمبادئ  ،واالستقاللية ،والمسؤولية ،والمشتركين بما يحفظ مصالحهم بطريقة عادلة في إطار الشفافية ،االدارة التنفيذية

  7الشرعية االسالمية والقيم المهنية.

 

                                                           
 .1002كانون األول  11،السعودية ،الرياض ،الندوة العلمية الدولية حول التأمين التعاوني3
 .142ص. ،1002 ،االسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،نظرية التأمين " ،والحلول اإلسالمية"المشكالت العلمية  ،احمد محمد لطفي4
دراسة فقهية اقتصادية "، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر التأمين  ،ماهيته وضوابطه ومعوقاته ،علي محي الدين القرة داغي، " مفهوم التأمين التعاوني5

  .21ص.  ،األردن ،الجامعة األردنية ،1020نيسان  24/  22 ،الشريعة اإلسالمية منه " وأفاقه وموقف"أبعاده  ،التعاوني
6Charreaux( G.), « Vers une théorie du gouvernement des entreprises », in Charreaux G. (dir.), Le 

Gouvernement des entreprises : corporategovernance, théories et faits, Economica, Paris,1997, p.  421-469. 
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 :إشكالية البحث

 :أن هذا البحث يتناول اإلشكالية الرئيسية التالية

 ؟الشريعةحتى يحقق أهدافه ومقاصد في رفع كفاءة الرقابة على شركات التأمين التكافلي الرشيدة هو دور الحوكمة ما  -

   :اهداف البحث

 :من ضمن اهداف البحث نذكر منها على سبيل المثال ما يلي

 أركان التأمين التجاري وفق القانون اللبناني مع مقاصد الشريعة وعالقة التأمين التكافلي بها تحديد مدى توافق -2

 تحديد الخصائص الجوهرية التي يتحلى بها عقد التأمين التكافلي االسالمي  والتي تميزه عن عقد التأمين التقليدي  -1

 المي تحديد ودراسة اإلطار العام للرقابة على عقود التأمين االس -4

شركات التأمين التكافلي في لبنان على صعيد الرقابة في ظل عدم وجود قانون خاص للتأمين تحديد الصعوبات التي تواجه  -3 

 التكافلي اإلسالمي 

 شركات التأمين التكافليالوصول الى حوكمة رشيدة في  -5

  .التكافليالتأمين لتفعيل الرقابة ضمن شركات المعايير الواجب مراعاتها تحديد  -6

 :منهجية البحث

بهدف اإلجابة على إشكالية البحث وتحقيق األهداف المرجوة منه ونظراً لطبيعة سؤال البحث فإننا نرى ضرورة االعتماد على   

  .المنهج التحليلي واالستنباطي البحث اتبع :مناهج متعددة وفقاً لما تقتضيه كل حالة وفقاً لآلتي

أننا بحاجة لقانون  لبنان لنصلبتحديد اشكالية تطبيق القانون الوضعي على التأمين التكافلي في قمنا على ضوء المنهج التحليلي 

عملية  وآليات تنفيذوأخيراً اعتماداً على المنهج االستنباطي تم اقتراح قانون تأمين تكافلي  تأمين متكامل وشامل وعصري.

 .التحويلمن تأمين تقليدي إلى تكافلي

 الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على شركات التأمين التكافلي دور :والأ

ان حوكمة المؤسسات تندرج في أولى إهتمامات مجتمع األعمال الدولي والمؤسسات المالية العالمية، حيث تتفق اآلراء على 

ا يساهم في إتخاذ الصعيد العالمي على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين إدارة الشركات وضمان تطوير األداء مم

األمر الذي يتطلب ضرورة إرساء مبادئها في شركات التأمين التكافلي لتحقيق فعالية على  ،القرارات اإلدارية على أسس سليمة

  .8صعيد االداء نظراً ألهمية تطبيقها في الشركات مع اإلشارة إلى أهمية اإللتزام الشرعي كآلية لتعزيز مبادئ الحوكمة

                                                           
8Pesqueux (Y.)-(2007), « Éthique et gouvernance : la dualité hard law/soft law », Revue française de gouvernance 

d'entreprise, no 1, p.  35-48. 



 
 
 

 

 

 

شركات التأمين التكافلي أهمية كبرى تفوق أهميتهىا في الشركات المماثلة التقليدية نظراً لطبيعة عمل شركات ان للحوكمة في 

لذا فان العنصر االول المطلوب توافره في حوكمة شركات التأمين التكافلي هو  ،التأمين التكافلي القائمة على الشريعة االسالمية

مبادئ الشريعة اإلسالمية عند وضع إطار الحوكمة الخاصة بها، وكذلك تفعيل دور التزام شركات التأمين التكافلي بأسس و

 .الرقابة الداخلية والخارجية وهو العنصر الثاني

 واإلطار الشرعي لها في القانون اللبنانيمفهوم ومبادئ الحوكمة  .1

ألن التطبيق العملي للتأمين التكافلي الذي يُعد رديف التأمين التجاري، يحتاج إلى المزيد من التأصيل الشرعي،من أجل العمل 

وفق ما جاءت به مبادئ الشريعة اإلسالمية، والذي تضبطه الهيئة الشرعية، لذلك بات لزاماً توفير نظام رقابي فّعال لمتابعة 

   .التكافلي بمبادئ الحوكمةالتأمين مدى التزام شركات 

لقد حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خمسة مبادئ أساسية لترسيخ قواعد الحوكمة التي تهتم بالحفاظ على حقوق حملة 

فية وتأكيد من أصحاب المصالح والحرص على اإلفصاح والشفا باإلضافة إلى إزكاء دور ،األسهم وتحقيق المعاملة العادلة لهم

 . وبعد مراجعتها أضافت المنظمة المبدأ السادس الذي يهدف إلى تأمين األسس إلطار حوكمة فعالةمسئولية مجلس اإلدارة

 للشركات.

الى األسس المطبقة في حوكمة فأنها تعتمد مبدأ الحوكمة المزدوجة فباإلضافة في شركات التأمين التكافلي  خص الحوكمةفيما 

حيث تقوم الهيئات الشرعية بدور رقابي  ،ات التأمين التكافلي تتضَمن في حوكمتها أساساً شرعياً فإَن شرك ،الشركات التجارية

التأمين التكافلي. ان شرعية وجود  االطراف بشركاتلشرعية مما يعزز ثقة كافة ا للتحقق من مطابقة العمليات لألحكام

الى  شرعية( جنباً واستمرارية شركات التأمين التكافلي تتطلَب ضرورة تطبيق عناصر حوكمة االلتزام الشرعي )هيئة رقابة 

  .جنب مع حوكمة الشركات التجارية

غير أنه .تعلق بحوكمة الشركاتلم يتضمن قواعد خاصة ت 13/21/2231فإن قانون التجارة البرية الصادر في  ،أما في لبنان

لتجارة وبعض القوانين ايمكن استنتاج بعض هذه القواعد من خالل األحكام العامة التي عالجت موضوع الشركات في قانون 

فقاً لهذه المقاصد نستخلص أهم المبادئ التي يجب على والخاصة كقانون النقد والتسليف وقانون تنظيم النيابة العامة المالية. 

مبدأ العدالة ، مبدأ المساءلة والمحاسبة، مبدأ النزاهة، مبدأ الشفافية ،مبدأ اإلطالع :وهية التأمين اإلسالمي االلتزام بها شرك

 .مبدأ المسؤوليةووالمساواة 

 آليات الحوكمة الشرعية في شركات التأمين التكافلي - 2

آلياتها المتعلقة بهيئة الرقابة يعرف بالحوكمة الشرعية و الى ماتعود خصوصية الحوكمة في شركات التأمين التكافلي ان 

ان حوكمة شركات التأمين بموجب القانون اللبناني ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية تدقيق بشقيه الداخلي والخارجي. الشرعية وال

 وثانياً مشاركة غير المساهمين في اإلدارة. ،اوالً بسبب غياب البعد الديني :لسببين



 
 
 

 

 

 

 غياب البعد الديني في إدارة شركات التأمين التقليدية -2.1

وعلى مستوى رقابة  ،على مستوى اإلدارة الداخلية لشركات التأمين التقليدية نجد غياب للبعد الديني ،حسب القانون اللبناني

  .الدولة على شركات التأمين

 الحوكمة الداخلية - 2.1.1

لبنان كما في فرنسا تخضع ألحكام قانون التجارة المطبق على الشركات  المغفلة فيان شركات التأمين التي تتخذ شكل الشركة 

  ، مجلس االدارة ورئيس هذا المجلس.دارتها جمعية المساهمين العموميةالمغفلة. حيث تقوم بإ

لة أو شركات تأمين سواء كانت شركات مغف ،ال يعترف القانون اللبناني بأي حكم ذي طابع ديني يتعلق بهذه الكيانات اإلدارية

 .أو المدققين المشرفين الذين عليهم واجب مراقبة انتظام العمليات ،خاصة لمفوضي المراقبة ،تكافلي

نستنتج وجود اختالف بين القانون اللبناني والشريعة اإلسالمية ألن الهيئات الرقابية في القانون الوضعي )مفوض  اإلطارفي هذا 

مدقق الحسابات( تختلف عن هيئة الرقابة الشرعية في الشريعة اإلسالمية والمعروفة باسم الهيئة الشرعية ان من ناحية  ،الرقابة

 التكوين او من ناحية الوظائفها.

أن أعضاء مجلس الرقابة ومدققي حسابات شركات التأمين يجب أن يتمتعوا بالصفات والسمعة الحسنة والكفاءة المهنية والخبرة 

. كما يجب على اللبناني أجل أداء دورهم في الرقابة على إدارة الشركات واالمتثال للشركات وفقاً لقواعد القانون الوضعيمن 

هؤالء االشخاص إرسال تقاريرهم إلى الجمعية العامة بحيث تعطي هذه االخيرة الموافقة على أنشطة مجلس اإلدارة أو المجلس 

 .التنفيذي

نص في القانون الوضعي اللبناني يشير الى وجود هيئة رقابة شرعية كون النظام القانوني اللبناني  ، ال يوجد ايفي المقابل

علماً ان الجانب الشرعي يتطلب وجود "هيئة رقابة شرعية"بهدف  .يتجاهل شركات التأمين التكافلي بعكس اسواقه المالية

وهذا المبدأ نص عليه  .ذه الشركات لمبادئ الشريعة االسالميةالتحقق من مطابقة كافة عمليات وبوالص التأمين التي تصدرها ه

" تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتواها ملزمة  :من معايير األيوفي المرتبطة بالتأمين االسالمي التي ينص على5/2المعيار رقم 

 . 9"د ادارة رقابة وتدقيق شرعي داخليللشركة ووجو

تكافلي يجب ان يكون لديها هيئة رقابة شرعية مساعدة لمجلس ادارتها الذي يؤمن ايضاً رقابة هكذا يتبين لنا أن كل شركة تأمين 

لإلدارة ولتطابق نشاطات شركة التامين التكافلي مع الشريعة االسالمية.  ان هيئة الرقابة الشرعية تؤلف عادة من ثالثة اعضاء 

ان اعضاء هذه الهيئة هم عامة اصحاب خبرة او يمتلكون .سالميةعلى االقل لديهم صفة العلماء بمعنى علماء في الشريعة اال

الخبرة والتجربة في الفقه االسالمي وتحديداً في القانون التجاري االسالمي المسمى فقه المعامالت بحيث ان  ،المعرفة الالزمة

 الفتاوى التي تصدرها هذه الهيئة هي ملزمة بتطبيقها شركة التامين التكافلي. 

                                                           
ص.  ،1022الصادرة  ،واالخالقياتمعايير الحوكمة  ،المالية االسالمية المحاسبة والمراجعة للمؤسساتالصادر عن هيئة  ،معايير االيوفي9

10.http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2018/01/AAIOFI-A.R.-2017-Final.pdf 



 
 
 

 

 

 

يفرض ان يحصل اعضاء هيئة الرقابة الشرعية  والسودان(والبحرين  ،)ماليزيالك نجد القانون في بعض الدول مثل من ذ أكثر 

ان اعضاء هذه االخيرة ليس لديهم اي سلطة تنفيذية داخل  .لكل شركة تأمين على موافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية الوطنية

 .10االستشاري إطاردورهم محدود في  ،الشركات

 وواجبها االساسيان عمل هيئة الرقابة الشرعية ذات طابع رقابي على شرعية العمليات التي تقوم بها شركات التأمين التكافلية.  

فان هذا النوع من الرقابة غير موجود  ،. وعليهأمين التكافلي للشريعة االسالميةهو السهر على مطابقة كافة عمليات شركة الت

ليدية حيث هيئات الرقابة تراقب مدى مطابقة العمليات المنفذة للقانون الوضعي للبلد الذي تعمل فيها ضمن شركات التأمين التق

ال يمكنها القيام بعمالت التأمين التكافلي الن  ،من وجهة النظر الشرعية ،بالنتيجة فان شركات التأمين التقليدية .هذه الشركات

 بق عملياتها وبوالص التأمين مع الشريعة االسالمية.على تطا داخلية تسهرليس لديها اي هيئة رقابة 

التي يقوم بها األفراد  ،على أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمتابعة وفحص وتحليل كافة األعمال والتصرفات والسلوكيات 

ك باستخدام الوسائل للتأكد من أنها تتم وفقاً ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية وذل ،والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيره

وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة  ،وتصويبها فوراً  ،وبيان المخالفات واألخطاء ،واألساليب المالئمة والمشروعة

وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى التي تهتم بإصدار  .المالحظ والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إلى األفضل

 .11، و مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي الفتوىهيئة التدقيق الشرعي التي تقوم بمتابعة تنفيذ فتاوى هيئة و ،الفتاوى

ان التناقض  .فإن إنشاء مثل هذه الهيئة ضمن هذه الشركات غير منصوص عليه في قانون إنشائها وتنظيمها ،عالوة على ذلك

بين القانون الوضعي والشريعة االسالمية حول هذه النقطة المتعلقة بالرقابة الداخلية للشركة تشكل عقبة امام انتشار التأمين 

عبر تعديل قانوني يُلزم مؤسسات شركات . ان هذه العقبة يمكن تخطيها شركات التأمين التقليدي في لبناناالسالمي من قبل 

تعنى بالتحقق من اعمال شركات  ،، مع انشاء هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى الدولةبرقابة شرعية داخلية يالتأمين التكافل

 .التأمين التكافلي التأمينية واالستثمارية من الناحية الشرعية

 الحوكمة الخارجية  - 2.1.2

الرقابة المسبقة( والثانية طوال )الترخيص األولى وقت منح  :ان رقابة الدولة على شركات التأمين في لبنان تتم على مرحلتين

 .الالحقة( الرقابة)التأمين حياة شركة 

 الرقابة المسبقة .أ

أن تحصل على تفويض من وزير االقتصاد والتجارة بعد استشارة  لبنان يجبإن أي شركة ترغب في القيام بعمليات التأمين في 

قبل وزير االقتصاد والتجارة وهو  تُمنح منالموافقة المسبقة لشركات التأمين في لبنان أن  المجلس الوطني للتأمين في لبنان.

ففي لبنان تُمنح الموافقة لشركة التأمين  .سلطة مدنية وان هذه الموافقة ال تتضمن اي جانب شرعي من قبل شركات التامين

 .الشريعة االسالمية بمزاولة عملها باالستناد الى القانون الوضعي اللبناني وليس الى

                                                           
 352، بيروت لبنان، ص.1006التأمين اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمية  ،القرة داغي علي محيي الدين10
 .26.، ص2226،للفكراإلسالمي، القاهرة، مصرالعالمي  "، المعهد"الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية  ،حسن يوسف داود11



 
 
 

 

 

 

على غرار الموافقة التي تمنح  ،ان عدم وجود اي بعد ديني يجعل من هذه الشركات غير متوافقة مع الشريعة االسالمية 

  .لشركات التأمين في الدول التي لديها قانون وضعي

ا بإشراف الدولة فان كل شركة تأمين يمكننا القول انه في الدول التي ليس لديها مجلس وهيئة رقابة شرعية علي اإلطارفي هذا 

بينما في المملكة العربية السعودية فان الموافقة المسبقة تعطى من  .اسالمية لديها ضمن إدارتها هيئة رقابة شرعية خاصة بها

لطة كذلك هي الحال في ماليزيا والسودان حيث ان س .قبل السلطة الوحيدة المشرفة على شركات التأمين الموجودة في البلد

تراقب تطابق عمليات شركات التامين مع الشريعة االسالمية وذلك قبل تسليمهم  ،المسماة مجلس الرقابة الشرعية ،االشراف

  .الموافقة للعمل في السوق المالية

المية من التطابق مع الشريعة االس واشراف للتحقق، وجود هيئة او مجلس رقابة في لبنانفي هذا المجال يبدو لنا من الضروري 

لعمليات شركات التأمين االسالمية مرتبطة بسلطة الوصاية الخاصة بشركات التأمين والتي يعود اليها اعطاء الموافقة المسبقة 

 لشركات التامين التي تريد االستقرار والعمل في لبنان. 

كانت هذه الشركة قد  إذاة للشريعة في النهاية ان غياب الرقابة من قبل سلطة الوصاية ال يجعل شركة التامين االسالمي مخالف

لكن الرقابة الخارجية على تطابق عمليات شركة التأمين التأمينية ونشاطها  .انشأت هيئة خاصة بالرقابة ضمن ادارتها الخاصة

اصة لها اهمية قصوى مقارنة بالرقابة الداخلية ضمن الشركة نفسها خ ،على مستوى الدولة ،الشريعة االسالمية االستثماري مع

  .لجهة اعطاء الثقة لألطراف الموجودة في السوق المالي وهو عنصر اساسي الستمرارية ونجاح هذه الشركات

 الرقابة الالحقة  .ب

ان الرقابة الالحقة أو الرقابة المستمرة على شركات التأمين التقليدية تتم في القانون اللبناني عبر لجنة الرقابة على شركات 

وهذا ألن قانون  .وزارة االقتصاد والتجارة هي سلطة الوصاية والرقابة على شركات التأمين العاملة في لبنانان حيث .التأمين

تجارة "لجنة مراقبة هيئات فبموجب هذا القانون تنشأ لدى وزارة االقتصاد وال ،تنظيم هيئات الضمان في لبنان تعطيه هذه السلطة

 . 12" ترتبط مباشرة بالوزيرالضمان

رقابة الدولة على شركات التأمين تتم من خالل هيئات مدنية هدفها هو تأمين الرقابة للتأكد من تطابق شركات التأمين ان 

 .وعملياتهم مع القانون اللبناني الوضعي في حين نجد غياب الرقابة ذات البعد الديني

الشرعية على عمليات التأمينية واالستثمارية لشركات  ولكن في ظل غياب هذا البعد الديني في القانون اللبناني هل تبقى الرقابة 

  وضرورة؟التأمين التكافلي في لبنان حاجة 

ان الرقابة على تطابق العمليات التأمينية واالستثمارية مع مبادئ الشريعة ينبغي ان تكون  ،غير أنه تطبيقاً للشريعة االسالمية

  :متوفرة لألسباب التالية

                                                           
 .156من قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان، ص. 32 الحقوقية، المادةصادر بين التشريع واالجتهاد، عقد الضمان، المنشورات 12



 
 
 

 

 

 

ك والمؤسسات المالية تحترم مبادئ الشريعة وبالتالي الخيارات المالية للماليين الذين قاموا باالستثمار للتأكد من ان البنو - 2

 فيها. 

 .لطمأنة الزبائن على تطابق كافة عملياتهم مع الشريعة االسالمية وبالتالي تعزيز عنصر الثقة بالمؤسسات المالية االسالمية - 1

 لمالية عند استخدام اي اداة مالية او استثمارية مما يسهل عملية ابتكار ادوات مالية جديدة. إلزالة اي شك لدى المؤسسات ا .1.4

كما  ،بهدف اتمام المهام المذكورة سابقاً  ،على مستوى الدولة ،في المقابل نجد أنه تم انشاء مجلس للرقابة الشرعية في عدة دول

نظام مراقبة شركات التأمين . ففي المملكة العربية السعودية تم اسناد 13هو الحال في ماليزيا والسودان والمملكة العربية السعودية

 .ين في المملكةللقيام بمهام اإلشراف والرقابة على قطاع التأم ،المركزي(إلى مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك التعاوني 

مهام اإلشراف والرقابة على قطاع  عمل )البنك المركزي السعودي( على تطوير وبناء الكفاءات ألداء اإلطاروفي هذا 

 . 14التأمين

باإلشراف على شركات التامين  ،ايضا يقوم البنك المركزي من خالل حاكمه الذي هو في الوقت نفسه مدير التكافل ماليزياوفي  

ولقد أعتمد  .الذي يتطابق هو نفسه مع الشريعة االسالمية 2223التكافلي ومراقبة مدى تطابقها مع قانون التكافل الصادر سنة 

المجلس االستشاري الشرعي الوطني التابع للبنك المركزي الماليزي والهيئات الشرعية لشركات التكافل في تطبيقها لصناعة 

هياكل وعلى صعيد ال .15تكافل تكييف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةال

، وقد تضمنت هذه البنية تأسيس قسم الصيرفة مين بنية تحتية للتكافل اإلسالمي، اتخذت ماليزيا خطوات هامة لتأالتنظيمية

، يضطلع بشؤون المصارف اإلسالمية وشركات التكافل سام البنك المركزي الماليزيمن اقض 1000االسالمية والتكافل سنة 

. أضف الى ذلك تم تأسيس عمال المصارف اإلسالمية والتكافلولقد تم تعيين رسمي ألحد نواب محافظ البنك المركزي لمتابعة أ

يرفة اإلسالمية والتكافل إلصدار الفتاوى هيئة للرقابة الشرعية الوطنية تضم جملة من علماء الشريعة المتخصصين في الص

 .16وتسطير األدلة اإلرشادية للمنتجات المالية اإلسالمية ،الشرعية المتعلق بالمصرفية اإلسالمية والتكافل

ع أما في لبنان فان غياب الرقابة من قبل الدولة على تطابق العمليات المطبقة والعقود الصادرة من قبل شركات التأمين التكافلي م

  .مبادئ الشريعة االسالمية يجعل عمليات التأمين هذه )معرضة لالنتقاد( من وجهة نظر الشريعة

لشرعية من ذلك ان غياب هذه الرقابة ا .كما هو الحال بالنسبة لشركة التأمين التكافلي الوحيدة في لبنان )األمان للتامين التكافلي(

التي يوجد لديها شركات تأمين تكافلي دون مجلس للدولة للرقابة واإلشراف من كما هو الحال في الدول قبل الدولة في لبنان )

تطبق ضمن  الناحية الشرعية( دفعت كل شركة تأمين تكافلي الى انشاء هيئة رقابة شرعية داخلية خاصة بها تقوم بإصدار فتاوى

خر مما اخرى ومن بلد الى أكة تكافلية الى مر الذي يطرح اشكالية التعارض بين الفتاوى من شر. األهذه الشركات التكافلية

 .ريتهايضعف ثقة المتعاملين بصناعة التأمين التكافلي ويهدد استمرا
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ذلك ألن عدم وجود هيئة رقابة شرعية مرتبطة بالدولة تجعل شركات التأمين التكافلي في لبنان ال تخضع لهذه الرقابة و 

حين ان شركات اخرى في دول مختلفة كماليزيا والسودان والمملكة العربية السعودية تخضع  رسمية فيالشرعية من قبل سلطة 

 ،، هدفها التحقق من مطابقة عمليات الشركة للشريعة االسالميةالعليا" لشركات التأمين التكافليلها. ان هيئة الرقابة الشرعية "

". ان جلس رقابة شركات الضمان في لبنانمالذي يرتبط بها " زارة االقتصاد والتجارة في لبنان،لذا نقترح انشاؤها ضمن و

. صناعة التأمين التكافلي في لبنانايجاد هيئة رقابة شرعية على مستوى الدولة في لبنان هو أمر في غاية االهمية لمستقبل 

بالقوانين الوضعية كما هو اضافة الى ذلك تخضع شركات التأمين التكافلي في لبنان وبشكل صارم لرقابة خاصة بمدى التزامهم 

 حال شركة االمان للتأمين التكافلي. 

ان شركة األمان للتأمين التكافلي تخضع إلجراءات الرقابة الخاصة بشركات التأمين التقليدية العاملة في لبنان اضافة الى الرقابة 

وزارة االقتصاد مان والغير مرتبطة بة األعلى تطابق عملياتها مع مبادئ الشريعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بشرك

والتجارة كون القانون اللبناني ال يلحظ وجودها. أضف إلى ذلك ال يوجد اية رقابة خارجية ذات طبيعة شرعية من قبل الدولة في 

كما ال يوجد رقابة بممارسة نشاطاتها في السوق المالية اللبنانية  ،و التكافليأ، التقليدي نان موجهة للسماح لشركات التأمينلب

 الحقة على طبيعة عمليات شركة التأمين التكافلي من الناحية الشرعية. 

 مشاركة غير المساهمين )المؤمنين( في االدارة  -2

ن شركات التأمين في لبنان ال يمكن ان تأخذ سوى شكل الشركة المغفلة التي يديرها مجلس االدارة. ان احكام قوانين التأمين ال أ 

 .عن احكام القانون التجاري فيما يخص تأليف مجلس االدارة ووظائفه ضمن شركة التأمين المغفلةتختلف 

فان رئيس وكذلك التأمين المغفلة يجب ان يكونوا مساهمين في الشركة.  االدارة شركةوفقاً للقانون اللبناني فان اعضاء مجلس 

 .و شخص غير مساهمأن يتواله مساهم أالمدير العام ممكن  منصب ولكنمجلس االدارة يجب أن يكون دائماً مساهماً في الشركة 

مساهمين في الشركة بينما المدراء  ان رئيس مجلس االدارة وكذلك اعضاء مجلس االدارة يجب دوماً ان يكونوأوبالتالي ف

 . 17العامين المساعدين يمكنهم ان يكونوا من غير المساهمين

يوجد وجهة نظر شرعية تدعو إلى مشاركة المؤمنين في إدارة شركة التأمين التكافلي وهذا ما  ،فيما يخص التأمين التكافلي

أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من  (: "16من المعيار الشرعي رقم ) 5/2نصت عليه صراحة الفقرة 

. و من 18مثل تمثيلهم في مجلس االدارة "  ،ة مصالحهموحماي ،خالل إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة

من خالل ترك  ،باعتبار ان المؤمنين يعرضون أنفسهم طواعية للمخاطر المحرمة في اإلسالم ،مؤيدي هذا التوجه قرة داغي

 .19يتخذون مخاطر جسيمة في السوق المالية  ،الذين ال يتحملون أنفسهم الخسائر ،المديرين
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مكننا القول ان مشاركة المؤمنين في ادارة شركة التأمين التكافلي في لبنان تحتاج الى تعديل على مستوى ي ،في هذا االطار 

القانون الخاص بإدارة الشركات المغفلة بحيث يمكن تبني التعديل الذي حصل في فرنسا والذي يتيح ادارة الشركات المساهمة 

ذا المجلس بان يكونوا من غير المساهمين. بحيث يتيح هذا التعديل عبر مجلس اداري ومجلس رقابة على ان يتيح ألعضاء ه

 مشاركة غير المساهمين ) في هذه الحالة المؤمنين( في ادارة الشركة.

 المعايير الواجب مراعاتها في صياغة قانون التأمين التكافلي :ثانيا"

، تقتضيان وضع مشروع نظام متكامل ينظم هذه لهاي في لبنان والمصلحة العملية لقد اصبحت الحاجة صناعة التأمين التكافل

وتصدره وتحميه  ،ان تتبناه السلطات التشريعية :الصناعة اإلسالمية الناشئة بما يفيده معنى هذا النظام من أمور ثالثة هي التالية

وما يجب ان  ،والمصلحة فيه وتطبقه وتلتزم به السلطات القضائية. مع األخذ بعين االعتبار مستجدات الواقع ،السلطات التنفيذية

وما يجب ان يشتمل عليه هذا النظام من أبواب  ،يوفره هذا النظام من حماية واستقرار وتطور لصناعة التأمين التكافلي اإلسالمي

 .تغطي متطلبات الوفاء بمسائل وموضوعات التأمين التكافلي وتقدم الحلول والعالج لمشكالته العملية

 فننننني التكنننننافلي التنننننأمين أحكنننننام يننننننظم متكامنننننل نمنننننوذجي تشنننننريع وضنننننع اللبنننننناني المشنننننرع علنننننى االسنننننباب هنننننذه لننننننفس

 التكنننننافلي التنننننأمين مسنننننيرة ودعنننننم الواقنننننع خدمنننننة فننننني وتطويرهنننننا الصنننننناعة هنننننذه السنننننتقرار حيوينننننة ضنننننرورة لبننننننان

 .لبنان في اإلسالمي

 

 تحديد اطر الرقابة الشرعية -أ

يكون أعضاء جهاز الرقابة الشرعية من  انيستدعي  ،شركة التأمين التكافليإن وجود جهاز للرقابة الشرعية هو شرط لتأسيس 

وينبغي أيضاً الفصل بين مفهوم اإلفتاء الشرعي والتدقيق الشرعي  .الفقهاء بالشريعة والمتخصصين في فقه المعامالت المالية

" :من المعيار الشرعي آنف الذكر 5/2وهذا ما نصت عليه الفقرة  ،كوظيفتين منفصلتين ضمن عمل جهاز الرقابة الشرعية

 .20ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي " ،تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتواها ملزمة للشركة

ة لذلك على المشرع ان يضع شرطاً اساسياً لكي تحصل إي شركة تأمين تكافلي على الموافقة المسبقة من قبل الجهات المختص

من عدد ال  ،كما نقترح ان ينص القانون على ضرورة تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية .وجود جهاز الرقابة الشرعية

 إطارباإلضافة إلى تحديد القانون الختصاصات هذه اللجنة ضمن  يقل عن ثالثة أعضاء وال يزيد على خمسة أعضاء. وهذا

افلي واالستثمار والرقابة الشرعية للتأكد من توافق المعامالت مع أحكام الشريعة اإلسالمية إصدار الفتاوى في ميدان التأمين التك

  .على ان تكون هذه الفتاوى ملزمة للشركات ولجان الرقابة الشرعية فيها

ركة بحيث تعمل على متابعة أعمال الش ،في حين تختص هيئة التدقيق الشرعي بالجانب العملي من وظيفة الرقابة الشرعية

ومن المسائل الواجب مراعاتها أيضاً عند إعداد قانون التأمين التكافلي النص على  .ومعرفة مدى التزامها بالضوابط الشرعية

 .21مبدأ استقالل جهاز الرقابة الشرعية وإلزامية ما يصدر عنها من قرارات وأحكام
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 : إدارة شركة التأمين التكافلي وحلهاب

نون والمؤمَّن لهمإن المشتركين في التكافل   وأن عمل شركات التأمين التكافلية يقتصر على مجرد إدارة شركة التكافل  ،هم المؤمِّ

وليست مالكة وال شريكة في صندوق  ،بصفتها وكيالً عن المشتركين في إدارة عمليات التكافل ،القائمة بين المشتركين

 .الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين وال مؤمنة وال ضامنة في حال تعثّره أو عجزه عن ،المشتركين

كيفية إدارة شركات التأمين وإستثمار  ،لذلك على المشرع اللبناني عند صياغة مشروع قانون التأمين التكافي أن يلحظ في مواده

و يجب توفر نص قانوني فيما يخص فض المنازعات وحل شركة التأمين  ،اإلشتركات وكذلك الفائض التأميني وعجز الصندوق

 .التكافلي

 الصيغ التي يمكن ان يقام على اساسها التأمين التكافلي - 1

صيغة الوكالة والمضاربة  :يجب أن تكون العالقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي وفق إحدى الصيغ وهي التالية

ومهما كانت صيغة العالقة المعتمدة بين المشتركين في التكافل  ،مع بين صيغتي الوكالة والمضاربة(والصيغة المزدوجة )الج

كما  ،يجب أن يتضمن القانون ضبطاً صريحاً فيما يخص إدارة شركات التأمين وإستثمار اإلشتركات .وشركة التأمين التكافلي

صيغة يتم إختيارها، كما يجب أن يشير القانون إلى ضرورة إلتزام يجب النص مقدما ًعلى النسب والرسوم المتفق عليها وفق كل 

 .22شركة التأمين التكافلي بأستثمار اإلشتركات التي يدفعها حملة الوثائق بالصيغ المشروعة 

 الفائض التأميني وعجز الصندوق - 2

مين التجاري لذلك يجب أن يشير القانون يعتبر الفائض التأميني أهم أوجه االختالف بين شركات التأمين التكافلي وشركات التأ

أو  ،ويجب أن يحدد مسبقاً شمول التوزيع للمشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض ،إلى تعريف الفائض التأميني وآلية توزيعه

 .23شموله للمشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض والذين حصلوا على تعويض أقل من إشتراكهم 

خاصة عند حصول عجز يتجاوز ما في صندوق التأمين  ،التأميني وكيفية عالجه من المسائل المهمةكما تعتبر مسألة العجز 

: "في حال عجز ( 16من المعيار رقم ) 2/20الفقرة التكافلي واإلحتياطات المتراكمة في هذا الصندوق.وهذا مانصت عليه 

 ،موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة

على  ،ت شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض الحسنوعدم كفاية تعويضا 

كما يجوز للشركة  ،وتغطى االلتزمات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من الفائض السنوات التالية ،حساب صندوق التأمين

 .24ة التأمين "مطالبة  حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيق
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على أن يتضمن التشريع الجديد أنه في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لتسديد التزاماته تجاه المشتركين فان  

 القرض الحسن الذي يلتزم حساب المساهمين بتقديمه لحساب المشتركين هو مجموع حقوق المساهمين.

ها بإقراض صندوق التأمين التكافلي بما يغطي العجز  ولشركة التأمين التكافلي يتعين على شركة التأمين التكافلي تفعيل إلتزام 

حق الرجوع على صندوق التأمين التكافلي إلسترجاع مبلغ القرض الحسن من فائض التأمين في السنوات الالحقة لتحقيق 

همال من قبل شركة التأمين أما في حال حصول عجز في صندوق التأمين التكافلي يعود سببه الى سوء تصرف وإ .العجز

 .25فإن ذلك العجز تتحمله شركة التأمين التكافلي ،التكافلي

 :الخاتمة

غياب الرقابة ذات "البعد الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على شركات التأمين التكافلي وتمت معالجة نقطة  دورالبحث  تناول

لنصل الى  .التقليدية أو على مستوى رقابة الدولة على شركات التأمينالديني " ان على مستوى اإلدارة الداخلية لشركات التأمين 

 :لقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات قانون التأمين التكافلي في لبنان.استنتاج مفادده وجوب تطوير 

 على صعيد النتائج :أوالا 

التأمين التكافلي اإلسالمي في لبنان هو من أبرز التحديات ان غياب التشريع المنظم لصناعة تبين  ،من الناحية القانونية - 1

التي تواجهها شركات التأمين التكافلي فهي تخضع في حصولها على التراخيص وخالل سير اعمالها الى القانون التجاري 

 :اللبناني  و مرسوم تنظيم هيئات الضمان وقانون الموجبات والعقود

هذه الواقع القانوني يخالف منطق التنظيم السليم لألنشطة المؤسساتية المتباينة فلصناعة  لقد تبين من خالل هذا البحث إن -أ 

التأمين التكافلي طبيعته الخاصة لذا فإن إدراج شركات التأمين التكافلي تحت أحكام التشريع التقليدي فيه تناقض كبير ألهداف 

فالقضاء )الوضعي ( يُجري  أحكامه على أساس  .قانونية كبيرةوقد يؤدي إلى تحميل صناعة التكافل مخاطر  ،التكافل وغايته

 .المنطق التجاري ) التقليدي ( السائد دون االخذ بعين اإلعتبار لإلختالف الجوهري بينه وبين النموذج التكافلي اإلسالمي

ا المبادئ التي يقوم عليهاضف الى ذلك وجود عدد من المواد ضمن القوانين المرعية االجراء والتي يتنافى تطبيقها مع  -ب

 التأمين التكافلي االسالمي.

                                                                                                                                                                                                   
 .معايير االيوفي، المرجع السابق ايضاً:انظر 

من قانون التأمين  42المادة  ،تنظيم التأمين التكافلىفى سوق التأمين المصريةمن  25والمادة  ،من قانون التأمين التكافلي في االمارات 12المادة 

 .التكافلي في االردن
ين عبد الساتر الخويلدي، مشروع قانون نموذجي في التأمين التكافلي )مع نظام أساسي نموذجي لشركة تأمين تكافلي(، بحث مقدم للمؤتمر التأم 25

ص.  ،1020نيسان  23إلى  22التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، المنعقد في األردن من

2.https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/10 



 
 
 

 

 

 

لكن المشرع اللبناني لم يلحظ  ،بالرغم من تعدد هيئات اإلشراف والرقابة على النشاط التأميني في لبنان، من الناحية الرقابية- 2

بحيث تكون مهمتها االساسية مراقبة جميع األعمال التأمينية  ،لجنة مختصة باإلطار القانوني والشرعي لشركات التأمين التكافلي

 .واالستثمارية ومدى مطابقتها مع الشريعة االسالمية

إستحدثت شركة التأمين التكافلي  في لبنان ضمن هيكل العمل التنظيمية تشكيل فريق عمل بإسم) هيئة الفتوى والرقابة  -أ 

عة المتخصصين في فقه المعامالت المالية ليقوموا بدور الترشيد والتوجيه الشرعية( بحيث يضم مجموعة من فقهاء الشري

كما يناط بهم ممارسة الرقابة الشرعية للتحقق من مدى جودة  ،لعمليات الشركة التكافلية في مجاالت التأمين االستثمار معاً 

 في أعمالها وعملياتها كافة.وسالمة التزام شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

في هذا االطار نستنتج وجود اختالف بين القانون اللبناني والشريعة اإلسالمية ألن الهيئات الرقابية في القانون الوضعي  -ب 

 مدقق الحسابات( تختلف عن هيئات الرقابة الشرعية ان من ناحية تكوينها او من ناحية وظائفها. ،)مفوض الرقابة

 التوصيات :ثانياا 

في ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في تفعيل دور التأمين التكافلي 

اإلسالمي ومساعدته على مواجهة التحديات، من خالل وضع رؤية استراتيجية تحقق لتلك الصناعة المصداقية الشرعية جنباً 

 :وتقوم هذه الرؤية على ،والكفاءة االجتماعيةدية إلى جنب مع الكفاءة االقتصا

ان التحدي االساسي الذي يجب مواجهته لتأمين استمرارية شركات التأمين التكافلي في لبنان  تكييف النصوص التشريعية:  - 1 

  .هو تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المرعية االجراء مع مبادئ عمل التأمين التكافلي

ان الجانب الشرعي يتطلب وجود هيئة رقابة شرعية داخلية  بهدف التحقق  ،الحوكمة في التأمين التكافلي ضرورة وحاجة - 2

مما يعزز ثقة كافة االطراف  من مطابقة كافة عمليات وبوالص التأمين التي تصدرها هذه الشركات لمبادئ الشريعة االسالمية 

 .اها ملزمة للشركةو تكون فتو بشركات التأمين التكافلي

بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية الداخلية عبر تعديل قانوني يُلزم مؤسسات التأمين التكافلي ان هذه العقبة يمكن تخطيها  -أ 

و  ،وحق الطلب ،وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفذة ،تكون فتاواها ملزمة إلدارة الشركة

حق الرقابة الكاملة على أعمال  ،والعقود الخاصة بالشركة ،طالع على كافة الدفاتر والسجالت والبيانات التي تتطلبها الرقابةاال

 .ورفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة ودعوة الجمعية العمومية لالنعقاد إذا رفض مجلس اإلدارة االستجابة لفتاواها ،الشركة

تعنى بالتحقق من اعمال شركات التأمين التكافلي التأمينية  ،شرعية عليا على مستوى الدولةضرورة انشاء هيئة رقابة  -ب 

لذلك خلص البحث الى اقتراح يقوم على ان ينص القانون على ضرورة تشكيل لجنة عليا  .واالستثمارية من الناحية الشرعية

 .للفتوى والرقابة الشرعية
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  :ملخصال

م بتلطنة عمان يلد  المىظفي  العاملي  بالمديريات العامة للتربية والتعل رضا الىظيفيهدفت الدراسةة لل  الشف  ع  متتى  ال

وقد اسةةةةت دمت الدراسةةةةة المني، الىيةةةةفي، وبنيت اسةةةةتئاية  شىيت م  جزءيي ،  ناوي التزا ااوي الئيايات العامة افرا  عينة 

محاور، و شىيت عينة الدراسة  خمتة( فقرة، مقتمة لل  52و شىن م  ) رضا الىظيفيالدراسة، و ناوي التزا الثايي متتى  ال

  م اختيارهم بالطريقة العفىاءية. ي  والمىظفات في المديريات التعليمية، وقد( م  المىظف604م  )

(، كما أظيرت النتاء، وجى  فروق ذات  اللة ر فعجاا بمتةةةةتى  )م الرضةةةةا الىظيفيوقد  ىيةةةةلت الدراسةةةةة لل  أن متةةةةتى  

ي ف عز  لمتغير ال ئرة ظيفي حىي متةةتى  الرضةةا الى في  قديرات عينة الدراسةةة (α ≤ 0.05لحصةةاءية عند متةةتى  الداللة )

 .اإليتايية لصالح الفئة ااعل  خئرةمحىر الرا ب والحىافز ومحىر العالقات 

لعا ة النظر في يظام  قاعد المىظفي  ومشافأة يياية ال دمة، وم اطئة  وفي ضةةةةةةىا هةائ النتاء، قضدمت بعي التىيةةةةةةيات، منيا

ضةةةةةرورة وجى  معايير واضةةةةةحة للترقية مر ئطة وكالك  مىظفي التةةةةةلطنةالتيات المعنية لتىحيدئ مع أيظمة التقاعد ااخر  ل

 باا اا والشفااة وواضحة لتميع المىظفي .

 مانالمديريات العامة للتربية والتعليم، سلطنة عض الرضا الىظيفي،  الكلمات المفتاحية:
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The level of job satisfaction among employees working in the General Directorates of 

Education in the Sultanate of Oman 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the level of job satisfaction among employees working in the General 

Directorates of Education in the Sultanate of Oman. The study used the descriptive approach, and 

utilized a questionnaire that consisted of two parts. The first part dealt with the general data of the 

study sample members. However, the second part dealt with the level of job satisfaction and 

consisted of (25) items divided into five axes. The study sample consisted of (406) male and female 

employees in the educational directorates, and they were chosen randomly. 

The study concluded that the level of job satisfaction was at a (high) level. It also showed that 

there were statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) in the study 

sample’s estimates about the level of job satisfaction due to the experience variable in the axis of 

salary and incentives and the axis of human relations in favor of the top experience category. 

In light of these results, some recommendations were made, including reconsidering the employee 

retirement system and end of service benefits, and addressing the concerned authorities to unify it 

with other retirement systems for the employees of the Sultanate. Moreover, emphasizing the need 

to have clear criteria for promotion related to performance and efficiency and clear to all 

employees. 

Keywords: job satisfaction, general directorates of education, Sultanate of Oman 

 

 :المقدمة   

 ة في  لكىن حتر الزاوياال اريىن في مديريات التربية والتعليم هم جزا م  اإل ارة التربىية، فيؤالا اال اريىن يفشليعتئر       

وير ئط يتاح  لك المديريات بنتاح مىظفييا يظراً لدورهم في  تيير  ة م  التعليم،ويقىمىن بتنفيا ااهداف المرجى ،المديريات

تربىية في الميدان، و قديم التتييالت الالزمة لمديري المدارس والمعلمي ؛ مما يلزم  ىافر عىامل وأسئاب  تاعدهم العملية ال

 ا م  القيام بااعماي المىكلة للييمحت  يتمشنى ،االعتناا واالهتمام بيم م  جميع النىاحيعل  التشي  مع م تل  أبعا  عمليم، و

 (،5005المفي ي، يتاباً والعشس يحيح )إل اريي  ايعشس ذلك عل  الميدان لا خير قيام، فشلما  حت  أ اا هؤالا



 
 
 

 

 

 

م  قئل وزارة التربية والتعليم فعملت الىزارة _جاهدة_ عل   حقيق  ولالك فقد حظي مىضىع الرضا الىظيفي اهتماما كئيرا 

 ، ليماياً م  الىزارة بأن أي  قصير  تائ الرضا الىظيفي لمىظفييا، م  خالي بعي المزايا التي  قدميا  اءرة رعاية المىظفي

هؤالا المىظفي  م  حيث التدريب أو التحفيز م  شأيه أن يتاهم في خلق خلل  اخل هائ المديريات  نعشس آثارئ عل  الميدان 

 التربىي المتمثل في المدارس بفشل عام.

 :بحثمشكلة ال

 ت ضم  أولىيات الحشىمات ال سيما في التايب المتعلق بالتعليم لما له يعتئر الرضا الىظيفي م  المىاضيع الميمة التي با        

 حقيق ااهداف والتياسات التربىية التي  ؤثر بال شك في لعدا  ااجياي و نميتيم فشريا وثقافيا وخلقيا، م  أهمية كئيرة في 

  المتتفيدي  تعليم م  شأيه أن  نعشس آثارئ علوبالتالي فإن أي قصىر أو خلل في  حقيق الرضا الىظيفي للمىظفي  في التربية وال

م  هائ ال دمة بفشل خاص وعل  المتتمع بفشل عام، لاا فقد سعت مؤستات العصر لل   ئني سياسات التأكيد عل  يىعية 

 الرضا الىظيفي.بالعاملي ، وبدأت  عيد النظر في أساليب  حفيزهم وكيفية  فعيم يحى التد واالجتيا  والمثابرة، وم  بينيا االهتمام 

 يا شأييا شأن مثيال _ م  منطلق اعتئار المديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان( أيه 5002التراحي ) وير           

 و شىن أكثر  حفيزاً و لئية لحاجات العاملي  بيا، ،منظمات عامة  تع  لل   حقيق أهدافيا بشل كفااة وفعالية_ م  الدوي ااخر 

المنطق يفرض علييا االهتمام بأولئك العاملي ، حيث  ىاجه هائ المديريات الشثير م  التغيرات والتحديات الاي يزيد م   فإن

 و نفيا خطة  طىير التعليم في التلطنة. ،أهمية الدور الاي  لعئه في ظل التغيرات المتتارعة

اء، و ىييات لال أن يت ليم في  طىير المديريات التعليمية بالمحافظاتوبالرغم م  التيى  التي  ئاليا وزارة التربية والتع          

( التي أشارت لل  5008) الفيدي كدراسة ،بعي الدراسات  فير لل  أيه ما زاي هناك قصىر في أ اا هائ المديريات التعليمية

بل عل  متتى   ،تلفة في المديرية الىاحدةغياب التنتيق بي  الدواءر الم ؛ بتئب ضرورة  دوير المىظفي  في المديريات التعليمية

( التي 5002) التراحي وضياع الىقت والتيى  الئفرية و عطيل المعامالت، و  راسة ،مما ينت، عنه قلة اإليتاز ،الداءرة الىاحدة

  حدة ليل مللتق ،وقيم وأهداف المنظمة ع  طريق  شيي  بيئة العمل ،أشارت لل  ضرورة العمل عل   تايس قيم وأهداف الفر 

 مفشالت العمل ورفع الروح المعنىية والتعاون وااللتزام.

بيدف  حتي   ؛يفاا أقتام ليا في المديريات التعليمية اءرة لضئط التى ة في الىزارة ول ومع استحداث وزارة التربية والتعليم      

لصا رة م  قتم ضئط التى ة بأحد المديريات أشارت بعي التقارير ا ،(5002المنت، والىيىي لل  رضا المتتيلك )الترايدة، 

 ع  الثلث ااوي م  5002يي م  عام التعليمية لل  أن عد  حاالت اافعاي التحتينية اقتام  لك المديرية قد ار فع في الثلث الثا

دم الرضا   حالة م  عمما يؤشر لل  وجى ،منتزة في المىق  التنفياي لألفعاي التحتينيةالغير كما ار فعت ااعماي  ،يفس العام

المديريات التعليمية واطالعه عل  سير  لحد وم  خالي عمل الئاحث كمىظ  في ايعشس عل  أ اءيم في العمل، لد  المىظفي  

الحظ وجى  حالة م  عدم الرضا ع  سير العمل   والمىظفي  يالمدارس والتربىيي ع  قرب والتقاءه بالعديد م  مديريالعمل 

 اخل المديرية.في بعي ااقتام  

 وفي ضىا ما سئق  حاوي هائ الدراسة اإلجابة ع  التتاؤالت التالية:     



 
 
 

 

 

 

وجية يظر  م  ما متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  في المديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان -0

 ؟عينة الدراسة

لد  المىظفي  العاملي  في المديريات العامة للتربية هل  ىجد فروق ذات  اللة لحصاءية في متتى  الرضا الىظيفي  -5

 ؟وسنىات ال ئرة والمؤهل العلمي التنس عز  لمتغيرات  م  وجية يظر عينة الدراسة والتعليم

 أهداف الدراسة:

  يدف الدراسة لل   حقيق ما يلي:     

 تلطنة عمان.متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  بمديريات التربية والتعليم بالتعرف عل   -0

الشف  ع  وجى  فروق  الة لحصاءياً لتقديرات أفرا  عينة الدراسة لمتتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي   -5

   (، سنىات ال ئرةالمؤهل العلمي بالمديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان  ئعاً لمتغيرات )التنس،

 أهمية الدراسة:

 هميتيا مما يلي: هائ الدراسة  تتمد أ     

  األهمية النظرية 

ي وبالتالي فإن هائ الدراسة ستتاهم ف ،رضا الىظيفييدرة الدراسات العمايية التي  ناولت الو تمثل هائ ااهمية في     

فتح المتاي تيريات التربية والتعليم بالتلطنة، كما أييا سلد  مىظفي مدلرضا الىظيفي ع  متتى  ا -ل  حد مال -الشف  

 .مىضىع الرضا الىظيفي لمؤستات أخر اسات حىي الام الئاحثي  إلجراا  رأم

 األهمية التطبيقية 

ارة العليا  بىزارة التربية والتعليم واإليناع القرار فيد أن   و تمثل هائ ااهمية في يتاء، الدراسة والتي م  المتىقع     

دابير ال  اذ الت تا الىظيفي لمىظفي هائ المديريافي معرفة ومتتى  الرض والتعليم والىسط  بمديريات التربية

يؤمل أن  فيد النتاء، المتعلقة بيائ الدراسة التيات المعنية بالتلطنة م  أجل  نظيم بعي الدورات والئرام، المناسئة، كما 

 .زيا ة الرضا الىظيفيتدريئية لال

 حدود الدراسة:

 الحدو  التالية: ناولت هائ الدراسة    

)الرا ب  ، وستشىن محاور القياس::  درس الرضا الىظيفي م  خالي أبعا  الرضا الىظيفيوضوعيةالحدود الم -

 والحىافز، العالقات اإليتايية، االستقرار الىظيفي، ظروف وبيئة العمل، الترقيات(.

 ة. نمحافظات التلطتميع عل  مىظفي المديريات العامة للتربية والتعليم ب: طئقت الدراسة ةالحدود البشري -

 .عليم بمحافظات التلطنة االحد  عفرةتربية والتالعامة لل مديرياتال طئقت هائ الدراسة في: الحدود المكانية -

 .م5002/5050:  م  طئيق هائ الدراسة في الفصل الثايي م  العام الدراسي الزمانيةالحدود  -



 
 
 

 

 

 

 :مصطلحات الدراسة

  تناوي هائ الدراسة المصطلحات التالية:    

 ظيفي:الرضا الى -

المفاعر التي يحمليا المىظ  يحى وظيفته ومد  ومتتى  "بأيه: ( 022، 5002)عيدي وآخرون التعرفه     

   ".قئىله لميام  لك الىظيفة وواجئا يا وبيئة  أ يتيا

ل ديريات التعليمية م  قئشئاع رغئات المىظفي  العاملي  في المويعرف الرضا الىظيفي لجراءياً: بأيه ل    

طلىب وبما يحقق ااهداف المرسىمة، ويتم يتاز ااعماي المنىطة بيم بالفشل المة؛ لزيا ة  افعيتيم يحى لاإل ار

 التعرف عليه وفق الدرجة التي يضعيا المتتيدفىن عل  فقرات االستئاية. 

 المىظفىن العاملىن بمديريات التربية والتعليم: -

بية المديريات العامة للترهى: جميع المىظفي  العاملي  في  جراءياائ الدراسة يشىن  عري  المىظفي  لفي ه     

اا مديريات، وال يفمل هوفي جميع  واءر وأقتام  لك ال ،والتعليم بتلطنة عمان بم تل  متميا يم الىظيفية

 المدارس وغيرهم. ينتمىن للمدارس كالمعلمي  ومديري أولئك الاي  المصطلح

 :الدراسات السابقة

(  راسة، هدفت ال  معرفة متتى  الرضا الىظيفي وعالقته بئعي المتغيرات: ) النىع 5002ي وآخرون )أجر  التعيد      

االجتماعي والمرحلة الدراسية وسنىات ال ئرة( لد  ااخصاءيي  النفتيي  بمدارس سلطنة عمان، و شىيت عينة الدراسة م  

وزارة التربية والتعليم، واست دمت الدراسة المني، التحليلي، ( أخصاءياً يفتياً م  م تل  المراحل الدراسية في مدارس 026)

كما است دمت االستئاية لتمع الئيايات، وكففت يتاء، الدراسة بأن متتى  الرضا الىظيفي لد  ااخصاءيي  النفتيي  في مدارس 

يي  لرضا الىظيفي لد  ااخصاءالتلطنة جاا بدرجة متىسطة، كما  لت النتاء، عل  وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية في متتى  ا

النفتيي ؛  عز  لمتغير النىع ولصالح اإلياث، وأظيرت النتاء، أيضاً عدم وجى  فروق  الة في الرضا الىظيفي  عز  لمتغير 

 المرحلة الدراسية وسنىات ال ئرة.

لىان التعليمية والعمالا م  ( لل  الشف  ع   رجة رضا كال م  المىظفي  اإل اريي  بإ ارة ح5002وهدفت  راسة قطب )     

التميىر المتعاملي  معيم، كما هدفت لل  التعرف عما لذا كايت هناك عالقة  الة بي  كل م  الرضا الىظيفي للمىظفي  اإل اريي  

ورضا العمالا المتعاملي  معيم، واست دمت الدراسة المني، الىيفي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد  شىيت عينة الدراسة م  

( م  العمالا باست دام عينة طئقية منيم، واست دمت الدراسة استئايتي : 028( مىظفاً ومىظفة  م أخاهم بطريقة عفىاءية، و)028)

ااول  لقياس الرضا الىظيفي، والثايية لقياس رضا العمالا. وأظيرت يتاء، الدراسة أن  رجة الرضا الىظيفي وكالك رضا 

 كففت وجى  عالقة قىية ذات  اللة لحصاءية بي  كال م  الرضا الىظيفي ورضا العمالا.  العمالا كايت بفشل عام متىسطة، كما

( بدراسة، هدفت لل  التعرف عل  متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  اإل اريي  في جامعة 5002الشندري ) وقامت     

( مىظ  ومىظفة، كما است دمت 000ة م  )الشىيت، واست دمت الدراسة لتحقيق اليدف استئاية  م  طئيقيا عل  عينة مشىي

 المني، الىيفي،



 
 
 

 

 

 

وأظيرت يتاء، الدراسة ار فاع متتى  الرضا لد  المىظفي  م  حيث العالقة مع رءيس العمل والىاجئات الىظيفية والعالقة مع  

مشي  تىسطاً م  حيث التالزمالا، والحصىي عل  الترقية والمشافأة والرا ب. بالمقابل كففت النتاء، أن رضا المىظفي  كان م

ومفاركتيم في ا  اذ القرار، و شريم المىظ  المثالي والتحفيز عل  العمل اإلبداعي، كما  لت النتاء، عل  عدم وجى  فروق  الة 

م  وجيات يظر المىظفي ، وفقا للنىع والتنتية والعمر وسنىات ال ئرة والمؤهل العلمي، لش  وجدت فروق ذات  اللة لحصاءية 

 جيات يظر المىظفي  باختالف المتتى  الىظيفي لصالح مىظفي الىظاء  اإلشرافية.بي  و

( لل   قييم أثر االلتزام التنظيمي المتتمر وعدم الثقة التنظيمية عل  Khan, et. al, 2016) وهدفت  راسة كيان وآخرون    

ظيفي، واعتمدت الدراسة أ اة االستئاية المىجية الرضا الىظيفي مع التركيز عل   حديد أثر االلتزام المتتمر عل  الرضا الى

للطئقات اإل ارية الثالث باالعتما  عل  يمىذج ماير وال  المشىن م  خمس عفرة فقرة ايىاع االلتزام الثالث، و شىيت عينة 

اكتتان، ( م  المىظفي  العاملي  في سئعة قطاعات حشىمية وخاية لمؤستات والمنظمات اليندسية في ب520الدراسة م  )

و ىيلت الدراسة لل  وجى  عالقة سلئية بي  الثقة التنظيمية والرضا الىظيفي، وكالك وجى  عالقة قىية بي  االلتزام المتتمر 

 .والرضا الىظيفي، كما  ىيلت النتاء، لل  عدم جى  عالقة بي  عدم الثقة م  المنظمة وااللتزام المتتمر

فت ال  الشف  ع  الرضا الىظيفي وضغىط العمل لد  مديري المدارس ثناءية (  راسة، هدHans,2014وأجر  هايس )     

( مديرا م  مديري 60اللغة في متقط كدراسة حالة، واست دمت الدراسة المني، الىيفي، و م اختيار عينة عفىاءيا  شىيت م  )

ت الرضا الىظيفي وضغىط العمل، وكففالمدارس ثناءية اللغة في متقط، واست دمت الدراسة استئاية مشىية م  فقرات  تناوي 

يتاء، الدراسة أن مديري المدارس يتمتعىن برضا وظيفي مر فع، وأشارت الدراسة أيضا أن هؤالا المديري  هم أكثر عرضة م  

 غيرهم لضغىطات العمل.

عية بتلطنة عمان ( بدراسة، هدفت للشف  ع   رجة الرضا الىظيفي لد  معلمي الدراسات االجتما5006وقام الفقصي )     

( معلماً 608م  وجية يظرهم، واست دم الئاحث لتحقيق هاا اليدف المني، الىيفي وقام بتطئيق استئاية عل  عينة مشىية م  )

ومعلمة م  معلمي الدراسات االجتماعية بتلطنة عمان، في محافظات متقط وجنىب الئاطنة وشماي الئاطنة، وأظيرت يتاء، 

الىظيفي للمعلمي  جاات بدرجة متىسطة، وأن هناك فروق ذات  اللة لحصاءية  عز  لمتغير النىع  الدراسة أن  رجة الرضا

االجتماعي لصالح الاكىر في جميع المحاور، كما بينت النتاء، عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية  عز  لمتغيرات الت صص 

 وال ئرة التدريتية والمحافظة التعليمية عل  جميع المحاور.

(، لل  التعرف عل  الرضا الىظيفي لد  المعلمي  الىافدي  في مدارس التعليم ااساسي بمحافظة 5006وهدفت  راسة الشندي )     

الداخلية بتلطنة عمان، واست دمت الدراسة المني، الىيفي، كما است دمت االستئاية جمع الئيايات والمعلىمات و م  طئيقيا عل  

معلمة. وقد أشارت أهم النتاء، لل  أن الرضا الىظيفي لد  المعلمي  جاا مر فعاً، كما أن متاي ( معلما و500عينة مشىية م  )

التنمية المينية جاا في المر ئة ااول  بدرجة  ىافر كئيرة جداً؛ حيث يعتئر م  أكثر المتاالت التي  ىافق الرضا الىظيفي لد  

 في المر ئة ااخيرة بدرجة  ىافر قليلة بي  أفرا  عينة الدراسة.المعلمي  الىافدي ، كما جاا متاي االستقرار الىظيفي 

( لل  معرفة  ور االلتزام الىجدايي في الرضا الىظيفي kamari & Afroze, 2013وهدفت  راسة كماري وأفروز)     

ات، تمع المعلىمللمىظ ، حيث أن الرضا يعطي حشم بفشل عام ع  حياة المىظ  في وظيفته، واست دمت الدراسة االستئاية ل



 
 
 

 

 

 

( مىظ  ل اري في مدينة سنئا را اليندية، واعتمدت الدراسة 500كما است دمت المني، الىيفي، وطئقت عل  عينة مشىية م  )

( سنىات، و ىيلت 2( سنىات، وخئرة المفارك بمعدي )0( سنة، ومعدي  ثئيت المىظ  في وظيفته )00معدي العمر للمىظ  )

 ية بي  االلتزام الىجدايي ورضا المىظفي  اإل اريي  في منظما يم.الدراسة لل  وجى  عالقة قى

(  راسة، هدفت لل  التعرف عل   رجة الرضا الىظيفي لد  معلمي مدارس التعليم ااساسي بىالية 5000وأجر  الرواس )     

في للمعلمي ، و شىيت عينة ياللة م  وجية يظرهم، وأيضاً معرفة أثر كل م  التنس وسنىات ال ئرة عل   رجة الرضا الىظي

( معلما ومعلمة واست دمت الدراسة المني، الىيفي، كما است دمت االستئاية لتمع الئيايات، وأشارت يتاء، 42الدراسة م  )

الدراسة لل  أن رضا المعلمي  كان متىسطا بفشل عام في جميع محاور الدراسة، باستثناا محىر الروا ب والمزايا المالية حيث 

( سنىات خئرة، 2ن فضة، كما أظيرت الدراسة وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية بي  متىسطات الرضا للمعلمي  أقل م  )كايت م

 وأشارت أيضاً لل  أن المعلمات أكثر رضاً م  المعلمي  عل  محاور الرا ب والمزايا المالية. 

اإل اريي  العاملي  في المديرية العامة للتربية ( لل  معرفة متتى  الرضا الىظيفي لد  5005وهدفت  راسة المفي ي )     

 5000/5005والتعليم لمحافظة ظفار، و شىن متتمع الدراسة م  جميع اإل اريي  العاملي  بمديرية محافظة ظفار للعام الدراسي 

الىيفي كما  ( مىظفا ومىظفة، واست دمت الدراسة المني،504( ل اريا، واختيرت عينة عفىاءية بلغت) 620والئالغ عد هم)

است دمت االستئاية كأ اة لتمع الئيايات، وكففت النتاء، المتعلقة بالدراسة أن متتى  الرضا الشلي لمىظفي مديرية ظفار كان 

وأن المتاي ال اص بالعالقات اإليتايية في متتى  الرضا الىظيفي قد حصل عل  المر ئة ااول  لد  اال اريي   ،متىسطا

     .ةالعاملي  بتلك المديري

 التعقيب على الدراسات السابقة 

 يالحظ م  الدراسةات التةابقة أن هائ الدراسةة  تفةابه مع معظم الدراسةات التابقة في هدف الدراسة والمتمثل في معرفة متتى 

لال أن ما يميز هائ  (، 5005(، والمفةةةةي ي )5000(، والرواس )5002(، والشندري )5002كدراسةةةةة قطب )الرضةةةةا الىظيفي 

اسةةةةةةة م  وجيةة يظر الئاحث بأييا الدراسةةةةةةة ااول  التي  ناولت جميع مىظفي المديريات التعليمية في التةةةةةةلطنة كمتتمع الةدر

 للدراسة  ون اقتصارها عل  مديرية معينة. 

 :أوجه التشابه واالختالف

 الىيفي.ا فقت هائ الدراسة مع الدراسات التابقة في المني، المتت دم، حيث است دمت المني،  المنهجية: -0

 ئاينت الدراسات التابقة في العينة المتتيدفة، حيث استيدفت العديد م  الدراسات فئة المعلمي   العينة:  -5

(، بينما اقتصر بعي 5000(، والرواس )5006(، والشندي )5006(، والفقصي )5006والمعلمات كدراسة المزامي )

(، واستيدف بعضيا فئة المىظفي  كدراسة Hans,2014الدراسات عل  مديري ومديرات المدارس فقط كدراسة هايس)

(، Kamari & Afroze, 2013وكماري وأفروز)(، Khan & et. al, 2016)وكيان وآخرون (،5002الشندري )

 (.5005(، و راسة المفي ي )5002بينما استيدفت مىظفي مديريات التربية والتعليم كالً م   راسة قطب )

 .معظم الدراسات التابقة في است دام االستئاية كأ اة للدراسة لتمع الئيايات والمعلىماتا فقت هائ الدراسة مع  األداة: -0



 
 
 

 

 

 

: استفا  الئاحث م  الدراسات التابقة في لعدا  اإلطار النظري للدراسة، وكالك في االستفادة من الدراسات السابقة 

 لك الدراسات مع يتاء، الدراسة الحالية، ويياغةاختيار مني، الدراسة و صميم أ اة الدراسة، كما استفا  في ربط يتاء،  

 التىييات والمقترحات.

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

است دم الئاحث في هائ الدراسة المني، الىيفي االر ئاطي باعتئارئ منيتاً مناسئاً ليائ الدراسة، حيث أن المني، الىيفي "  

ويتم ويفيا ويفاً  قيقاً وذلك بتمع الئيايات و نظيميا و حليليا، ووي  النتاء،  يعتمد عل   راسة الظاهرة كما  ىجد في الىاقع

 (.56، ص5005و فتيرها في عئارات واضحة الست الص  عميمات ع  الظاهرة )جعفىر، 

 مجتمع الدراسة: 

( 4202ن والئالغ عد هم ) شىن متتمع الدراسة م  جميع المىظفي  العاملي  بالمديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عما 

 (.5002( مديرية  عليمية في محافظات التلطنة )وزارة التربية والتعليم، 00مىظفا ومىظفة، والمىزعي  عل  )

  عينة الدراسة:

( مىظفا ومىظفة م  مىظفي المديريات التعليمية في محافظات التلطنة اإلحد  عفرة، حيث  م 604 شىيت عينة الدراسة م   )

( القاءم عل  معا لة حتابية  قيقة،  و م اختيارها بطريقة عفىاءية وبنتئة ثابتة م  عد  simple sizeاست دام بريام، ) حديدها ب

( استتابة عئر الرابط 080( م  متتمع الدراسة،  م الحصىي عل  )%5.9المىظفي  في كل مديرية  عليمية، وهى ما يمثل يتئة )

( م  متمىع العينة، جميعيا يالحة للتحليل عدا واحدة فقط  فابيت فييا كل %93.8) المرسل ال اص باالستئاية، بما يتئته

( م  المتتمع الشلي للدراسة، %5.5( استتابة، بما يتئته )080لجابات المفحىص، ليصئح متمىع االستتابات القابلة للتحليل )

 فية.  ( يىضح  ىزيع أفرا  عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديمىغرا0والتدوي )

 ( 1جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية

 يىع المتغير
 العد  المتتىيات

 النتئة المئىية

)%( 

 التنس
 69.5 264 ذكر

 30.5 116 ايث 

 المؤهل العلمي

 13.4 51  بلىم فأقل

 57.1 217 بشالىريىس

 29.5 112  راسات عليا

 17.1 65 لفأق سنىات 00 سنىات ال ئرة



 
 
 

 

 

 

 44.7 170 50 – 00 سنة

 38.2 145 سنة 50أكثر م  

 
 100.0 380 المتمىع

 

 أداة الدراسة

م  أجل  حقيق أهداف الدراسة،  م  طىير استئاية لتمع المعلىمات والئيايات المتعلقة بيائ الدراسة، بعد الرجىع لل  اا ب التربىي      

(؛ لقياس الرضا الىظيفي لد  المىظفي  5002لدراسة حيث  م االستفا ة م   راسة الشندري )والدراسات التابقة المتعلقة بمفشلة ا

(؛ 5006(؛ لقياس الرضا الىظيفي لممارسي العالقات العامة، و راسة الشندي )5002اإل اريي  في جامعة الشىيت، و راسة عيا  )

(؛ لقياس الرضا الىظيفي لد  اإل اريي  العاملي  في المديرية 5005لقياس الرضا الىظيفي لد  المعلمي  الىافدي ، و راسة المفي ي )

 العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار. 

عل  المتغيرات الديمىغرافية )التنس، المؤهل العلمي،   شىيت أ اة الدراسة في يىر يا ااولية م  جزأي : التزا ااوي يفمل     

( فقرات أيضاً، وهائ 2ل  متاي الرضا الىظيفي ويضم خمتة محاور في كل محىر )وسنىات ال ئرة(، والتزا الثايي ويفمل ع

المحاور هي: محىر الرا ب والحىافز، محىر العالقات اإليتايية، محىر االستقرار الىظيفي، محىر ظروف وبيئة العمل، ومحىر 

 ( يئي  أ اة الدراسة في يىر يا االبتداءية.5الترقيات، والملحق )

 دراسةصدق أداة ال

للتحقق م  يدق اا اة قام الئاحث باست دام الصدق الظاهري ) يدق المحشمي (، وذلك م  خالي عرض أ اة الدراسة      

( محشماً م  ذوي ال ئرة واالختصاص في كل م  جامعة التلطان قابىس، وجامعة يزو ، واللتنة الىطنية للتربية 00عل )

ظة لي، وكلية العلىم التطئيقية، ووزارة التربية والتعليم، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافوالثقافة والعلىم، ووزارة التعليم العا

(، حيث قامىا بإبداا مالحظا يم وآراءيم حىي مناسئة فقرات االستئيان، ومد  ايتماا الفقرات 0الداخلية كما هى مئي  في الملحق )

و عديل  ( فقرات،6( فقرة، كما  م استئداي )00ضىا ذلك  م  عديل يياغة )لشل محىر، وكالك وضىح يياغتيا اللغىية، وفي 

 .ىر ال امس في متاي الرضا الىظيفيعنىان المح

 االستبانة بصورتها النهائية:

 يفيلىظرضا ا شىيت أ اة الدراسةة في يةىر يا النياءية م  جزأي : التزا ااوي شةمل الئيايات ااساسية، والتزا الثايي متتى  ال     

( فقرات وهائ المحاور 2محاور، في كل محىر ) خمتةةة( فقرة مىزعة عل  52لد  المىظفي  العاملي  في المديريات التعليمية وشةةمل )

 .الرا ب والحىافز، العالقات اإليتايية، االستقرار الىظيفي، ظروف وبيئة العمل، الترقياتهي: 

 صدق االتساق الداخلي:

( مىظ  ومىظفة م  خارج عينة 52لي لالستئاية  م  طئيقيا عل  عينة استطالعية مشىية م  )وللتحقق م  الصدق الداخ     

(، حيث  م SPSSحصاءي )بي   رجات كل محىر وذلك باست دام الئريام، اإل (بيرسىن)الدراسة، و م حتاب معامل ار ئاط 

 احتتاب معامالت االر ئاط بي   رجة كل محىر م  محاور االستئاية والمحاور ااخر .

 



 
 
 

 

 

 

 (2جدول )

 قياس الصدق باستخدام قياس االتساق الداخلي بين محاور االستبانة

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحاور المجال

 الرضا الىظيفي

 0.00 0.75 الرا ب والحىافز

 0.00 0.65 يتاييةالعالقات اإل

 0.00 0.81 االستقرار الىظيفي

 0.00 0.81 ظروف وبيئة العمل

 0.00 0.66 الترقيات

 

( وجى  ا تاق  اخلي بي  محاور الرضا الىظيفي لمىظفي المديريات التعليمية عند متتى  الداللة لالختئار 2يتضح م  التدوي )     

(α ≤ 0.01مما يدي عل  أن اا اة قاب ،).لة للتطئيق 

 ثبات أداة الدراسة

 است دم الئاحث ؛بعد أن  م التأكد م  يدق اا اة ولجراا التعديالت الالزمة علييا، والست راج  الالت يدق الئناا لأل اة      

شل في ك است رج معامالت الثئات ابعا  القياس، ومعامالت ار ئاط الفقرات مع المقياساال تاق الداخلي "كرو يئاخ ألفا" حيث 

( مىظفا ومىظفة م  مىظفي مديريات التربية والتعليم، حيث  م  حليل 52عينة استطالعية م  خارج عينة الدراسة  شىيت م  )

 ( يىضح ذلك.3فقرات االستئاية وحتاب معامل ار ئاط كل فقرة م  فقرات االستئاية، والتدوي )

 الدراسة معامالت الثبات كرو نباخ ألفا لمجاالت ومحاور (3جدول )

 المحاور المجال
 Cronbach'sكرو نباخ ألفا )

Alpha) 

 الرضا الىظيفي

 0.77 المحىر ااوي: الرا ب والحىافز

 0.72 المحىر الثايي: العالقات اإليتايية

 0.77 المحىر الثالث: االستقرار الىظيفي

 0.76 المحىر الرابع: ظروف وبيئة العمل

 0.77 المحىر ال امس: الترقيات

 0.89 معامل الثبات للرضا الوظيفي

 



 
 
 

 

 

 

و راوحت معامالت الثئات لمحاور الرضا الىظيفي  (،0.89) بلغ ( أن معامل الثئات لمتاي الرضا الىظيفي3يىضح التدوي )     

 اسة.روهاا يدي عل  أن االستئاية  تمتع بدرجة عالية م  الثئات  تعليا قابلة للتطئيق عل  عينة الد (،0.72 – 0.77بي  )

 الدراسة إجراءات

بعد أن  م التأكد م  يدق أ اة الدراسة )االستئاية( وثئا يا، ولخراجيا في يىر يا النياءية  م  حىيليا لل  استئاية الشترويية      

(، وذلك لتتييل وسرعة ويىي االستئاية لمىظفي المديريات التعليمية Google Driveباست دام النماذج م  جىجل  راي  )

(، وللحصىي 02خصىيا في ظل الظروف التي  زامنت مع  طئيق الدراسة والمتمثلة في  ففي مرض كىرويا) كىفيد ،تتيدفةالم

م   ؛م  عما ة كلية العلىم واآل اب بتامعة يزو خطاب عل  الئيايات وأرقام اليىا   ال اية بالمتتيدفي  قام الئاحث بأخا 

ثم الحصىي عل   تييل ميمة باحث م  المشتب الفني للدراسات والتطىير في وزارة ، وم   تييل ميمة  طئيق أ اة الدراسةأجل 

رساي رابط االستئاية ليم ع  طريق بريام، )الىا س اب( بعد أن  م ل  م حيث(، 6التربية والتعليم كما هى مىضح في الملحق )

 التنتيق مع مىظ  م  كل مديرية  عليمية.

 المعالجة اإلحصائية

( لتحليليا، و م SPSSبعد  فريغ االسةةتئايات التي جمعت  م معالتتيا احصةةاءيا باسةةت دام بريام، الرزمة اإلحصةةاءية )             

( للتأكد م  ثئات أ اة الدراسةةةةة، كما  م اسةةةةت دام معامل ار ئاط بيرسةةةةىن Alpha Cronbachاسةةةةت دام معا لة كرو يئاخ ألفا )

(Pearson.لقياس يدق الفقرات ) 

عل  التةةةةةةؤاي ااوي  م اسةةةةةةت راج المتىسةةةةةةطةات الحتةةةةةةابية وااليحرافات المعيارية والر ئة لتقديرات المىظفي   ولإلجةابةة    

 .رضا الىظيفيبالمديريات العامة للتربية والتعليم لتميع محاور ال

( T-Testم اختئار )ولإلجابة عل  التةةؤاي الثايي:  م اسةةت دام المتىسةةطات الحتةةابية وااليحرافات المعيارية، كما  م اسةةت دا    

 ( للمقاريات الئعدية.LSDو حليل التئاي ، وفي حاي وجى  فروق  م است دام اختئارات )

 النتائج ومناقشتها

 معيار تصحيح النتائج

( وقتةةةمته عل  عد  الحدو  6=  0 – 2 م  حديد المد  لمقياس ليشرت ال ماسةةةي المطئق في اا اة، حيث  م حتةةةاب المد  )    

( للحصةةةةىي عل  طىي الفئة حتةةةةب 0.8=  0.8+ 0( ولضةةةةافة النا ، عل  أقل قيمة ) 0.8=  2/6حديد طىي الفئة )المطلىبة لت

 المعا لة التالية:

)طىي الفئة=  
 أكئر قيمة−أيغر قيمة

أكئر قيمة
  =

1−5 

5
  =0.8) 

يتاء، الدراسةةة مر ئة حتةةب  ( يىضةةح معيار الحشم عل  الفقرات حتةةب مد  المتىسةةط الحتةةابي، وفيما يلي عرض6والتدوي )

 أسئلتيا:

 ( معيار الحكم على الفقرات حسب مدى المتوسط الحسابي4الجدول )

 المتتى  مد  المتىسط الحتابي



 
 
 

 

 

 

(0 (0.8أقل م    -  من في جداً  

(5.4أقل م   – 0.8)م    من في 

(0.6أقل م   – 5.4)م    متىسط 

(6.5أقل م   – 0.6)م    مر فع 

(6.5 – 2) اً مر فع جد   

 

لدى الموظفين العاملين في المديريات  رضا الوظيفيأوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: والذي نص على "ما مستوى ال

 العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان من وجهة نظر عينة الدراسة؟"

لتقديرات عينة الدراسة في المحاور  ارية م است راج المتىسطات الحتابية وااليحرافات المعي ،ولإلجابة عل  هاا التؤاي     

ال متة المتعلقة بالرضا الىظيفي والفقرات المىجى ة فييا، لتحديد متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  في المديريات 

 ( يىضح ذلك.05العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان، والتدوي )

  محاور الرضا الوظيفي ل المعياريةالحسابية واالنحرافات  المتوسطات (11جدول )

رقم 

 المحور
 المحور رتبة المحور

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

مستوى 

 الرضا

 مر فع 0.55  4.17 العالقات االيتايية 1 2

 مر فع 0.72  3.73 االستقرار الىظيفي 2 3

 مر فع 0.74  3.59 ظروف وبيئة العمل 3 4

 متىسط 0.89  3.01 الرا ب والحىافز 4 1

 متىسط 0.80  2.71 الترقيات 5 5

 مرتفع 0.54  3.44 المتوسط الحسابي العام للمحاور  

       

( أن متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان 05ويتضح م  التدوي )    

(، و راوحت المتىسطات الحتابية  للمحاور 3.44حيث بلغ المتىسط الحتابي العام ) حتب  قديرات أفرا  العينة جاا مر فعاً،

 - 4.17ال متة المتعلقة بتقديرات أفرا  العينة حىي متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية  بي  )

أعل  المحاور م  حيث متتى  الرضا الىظيفي لد  أي بي  المر فع والمتىسط، وجاا محىر العالقات اإليتايية  ك ؛(2.71

يليه محىر  ،( وبمتتى  مر فع0.55( وايحراف معياري )4.17المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية بمتىسط حتابي )

ط س( وبمتتى  مر فع، يليه محىر ظروف وبيئة العمل بمتى0.72( وايحراف معياري )3.73االستقرار الىظيفي بمتىسط حتابي )



 
 
 

 

 

 

( وايحراف معياري 3.01يليه محىر الرا ب والحىافز بمتىسط حتابي ) ،( وبمتتى  مر فع0.74( وايحراف معياري )3.59)

( وبمتتى  0.80( وايحراف معياري )2.71( وبمتتى  متىسط، ثم محىر الترقيات في المر ئة ااخيرة بمتىسط حتابي )0.89)

 متىسط.

أن يعز  ذلك  ويمش   الرضا الىظيفي لد  المىظفي  في المديريات التعليمية جاا مر فعاً، ويتضح م  يتاء، الدراسة أن متتى   

لل  الفترة الزمنية التي عايرها معظم هؤالا المىظفي  والاي  مض  عل   عيينيم فترة م  الزم ، ابتداًا م  حاجة سىق العمل 

لك م   حت  لألوضاع المعيفية، و غيير في جدوي الروا ب، ثم للييم والتىظي  المئاشر ليم وما شيد ه التنىات الالحقة بعد ذ

 االستقرار الىظيفي الاي ياحب الشثير منيم يتيتة للظروف المناسئة وبيئة العمل المتتقرة. 

وجاا محىر العالقات اإليتايية في المر ئة ااول  م  حيث متتى  الرضا، وقد يعز  ذلك للثقافة التاءدة لد  المتتمع،       

المتمثلة في احترام اآلخري  ولقامة العالقات الطيئة مع التميع سىاًا  اخل العمل أم خارجه، كما جاا محىر الترقيات في المر ئة 

ااخيرة في  ر يب محاور الرضا الىظيفي بأقل متىسط حتابي وبمتتى  رضا متىسط، وربما يعز  ذلك لل   ىق  الترقيات 

سنىات يتيتة للظروف االقتصا ية التي  مر بيا بعي الدوي ومنيا التلطنة، مع استمرارها في  في قطاع ال دمة المديية منا عدة

 القطاع العتشري والتي ششلت أوجه مقارية بينيما م  قئل المىظفي . 

 ، ونصه:ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال ثانياً:

لدى الموظفين العاملين في المديريات العامة للتربية " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي      

 ؟"وسنوات الخبرة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي من وجهة نظر عينة الدراسة والتعليم

ع  هاا التؤاي  م  حليل الئيايات الست راج المتىسطات الحتابية وااليحرافات المعيارية لشل محىر م  محاور  لإلجابة      

(، للتحقق ONE WAY ANOVAلىظيفي، ومقارية هائ المتىسطات باست دام اختئار )ت( و حليل التئاي  المتعد  )الرضا ا

 م   اللة الفروق التي  عز  لمتغيرات التنس والمؤهل العلمي وسنىات ال ئرة، عل  النحى التالي:

 ". متغير " الجنس1

عيارية واختئار)ت( لتقديرات عينة الدراسة حىي متتى  الرضا الىظيفي  م است راج المتىسطات الحتابية وااليحرافات الم       

 .( يىضح ذلك08لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية بتلطنة عمان حتب متغير التنس )ذكر/ أيث (، والتدوي رقم )

 س في مجال الرضا الوظيفي)ت( للمقارنة بين متوسطات الذكور واالناث تبعا لمتغير الجن نتائج اختبار (11الجدول )

 الجنس المحاور
 العدد

380 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 االحصائية

 المحىر ااوي:

 الرا ب والحىافز

 0.68 0.42- 0.85 3.00 264 ذكر

   0.98 3.04 116 ايث 

 المحىر الثايي:

 يتاييةالعالقات اإل

 0.99 0.01 0.53 4.17 264 ذكر

   0.59 4.17 116 ايث 

 0.24 1.18 0.69 3.76 264 ذكر المحىر الثالث:



 
 
 

 

 

 

   0.78 3.66 116 ايث  الىظيفي االستقرار

 المحىر الرابع:

 ظروف وبيئة العمل

 0.77 0.30 0.73 3.60 264 ذكر

   0.75 3.57 116 ايث 

 المحىر ال امس:

 الترقيات

 0.15 1.44 0.73 2.75 264 ذكر

   0.75 2.62 116 ايث 

 العام ىستوالم
 0.15 0.68 0.53 3.45 264 ذكر

   0.58 3.41 116 انثى

       

( في  قديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05( عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية عند متتى  الداللة ) 08يالحظ م  التدوي )     

لتعليمية في سلطنة عمان حتب متغير التنس في جميع حىي متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات ا

الحقىق والىاجئات، وكالهما له يفس الفرص في الترقي  كالً م  الاكىر واالياث له يفسوربما يعز  ذلك لل  أيه ، المحاور

ة في ااجىر واحدوالحصىي عل  الحىافز، وكالهما يفتركان في يفس بيئة العمل، وهم ينتمىن لل  يفس المؤستة التي ليا سياسة 

 (،5006(، والشندي )5002هائ النتيتة مع يتيتة  راسات الشندري ) ا فقتوالمشافآت، وقد 

 . متغير" المؤهل العلمي"1

(، لتقديرات أفرا  عينة ONE WAY ANOVA( يتاء، اختئار  حليل التئاي  ااحا ي )02يىضح التدوي )      

 ر المؤهل العلمي.الدراسة لمتاي الرضا الىظيفي وفقاً لمتغي

تبعا لمتغير المؤهل العلمي  ONE WAY ANOVAنتائج اختبار انوفا لتحليل التباين األحادي  (11الجدول )

 ANOVA في مجال الرضا الوظيفي

 المحاور                  المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 االحصائية

المحىر ااوي: 

 لرا ب والحىافزا

 0.39 0.94 0.74 2 1.49 بي  المتمىعات

   0.79 377 298.64  اخل المتمىعات

    379 300.12 الشلي

المحىر الثايي: 

 يتاييةالعالقات اإل

 0.69 0.38 0.12 2 0.23 بي  المتمىعات

   0.31 377 115.09  اخل المتمىعات

    379 115.32 الشلي

المحىر الثالث: 

 الىظيفي تقراراالس

 0.59 0.53 0.27 2 0.54 بي  المتمىعات

   0.51 377 193.38  اخل المتمىعات

    379 193.92 الشلي

 0.96 0.05 0.03 2 0.05 بي  المتمىعات



 
 
 

 

 

 

المحىر الرابع: 

 ظروف وبيئة العمل

   0.55 377 205.80  اخل المتمىعات

    379 205.85 الشلي

المحىر ال امس: 

 تالترقيا

 0.97 0.04 0.02 2 0.05 بي  المتمىعات

   0.65 377 244.05  اخل المتمىعات

    379 244.09 الشلي

 المستوى العام
 0.72 0.33 0.10 2 0.20 بين المجموعات

   0.30 377 111.90 داخل المجموعات

    379 112.10 الكلي 

( في  قديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05صاءية عند متتى  الداللة ) ( عدم وجى  فروق ذات  اللة لح02يالحظ م  التدوي )     

حىي متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية في سلطنة عمان  عز  لمتغير المؤهل العلمي في جميع 

ة لمية، فالتتاوي في فرص وبيئوقد يعز  ذلك لل  الظروف المفتركة التي  تمع المىظفي  باختالف مؤهال يم الع، المحاور

العمل والعالقات مع اآلخري  وظروف العمل المتفابية، أ   لل   فابه وجيات النظر حىي متئئات الرضا الىظيفي، فأيئحت 

(، والشندي 5002النتيتة مع يتيتة  راسات الشندري ) هائ ىقعا يم للميزات التي يتب أن يحصلىا علييا متفابية أيضاً، و تفق 

 (.5005(، والمفي ي )5006)

 . متغير" سنوات الخبرة"3

(، لتقديرات أفرا  عينة الدراسة لمتاي ONE WAY ANOVA( يتاء، اختئار  حليل التئاي  ااحا ي )50يىضح التدوي )     

 الرضا الىظيفي وفقاً لمتغير سنىات ال ئرة.

 

تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في  ONE WAY ANOVA نتائج اختبار انوفا لتحليل التباين األحادي (12الجدول )

 ANOVA مجال الرضا الوظيفي

 المحاور                   المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 االحصائية

المحىر ااوي: 

 الرا ب والحىافز

 0.04* 3.06 2.40 2 4.80 بي  المتمىعات

   0.78 377 295.33  اخل المتمىعات

    379 300.12 الشلي

المحىر الثايي: 

 يتاييةالعالقات اإل

 0.04* 3.17 0.95 2 1.91 بي  المتمىعات

   0.30 377 113.42  اخل المتمىعات

    379 115.32 الشلي

 0.33 1.12 0.57 2 1.15 بي  المتمىعات



 
 
 

 

 

 

المحىر الثالث: 

 ستقرار الىظيفياإل

   0.51 377 192.77  اخل المتمىعات

    379 193.92 الشلي

المحىر الرابع: 

 ظروف وبيئة العمل

 0.81 0.21 0.11 2 0.22 بي  المتمىعات

   0.55 377 205.63  اخل المتمىعات

    379 205.85 الشلي

المحىر ال امس: 

 الترقيات

 0.96 0.05 0.03 2 0.06 بي  المتمىعات

   0.65 377 244.03  اخل المتمىعات

    379 244.093 الشلي

 المستوى العام

 0.154 1.880 0.553 2 1.107 بين المجموعات

   0.294 377 110.992 داخل المجموعات

    379 112.099 الكلي

( في  قديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05( عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية عند متتى  الداللة ) 50يالحظ م  التدوي )     

ى  الرضا الىظيفي بفشل عام لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية في سلطنة عمان  عز  لمتغير سنىات حىي متت

ال ئرة، ولش  يالحظ وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية حىي متتى  الرضا الىظيفي  عز  لمتغير سنىات ال ئرة في المحىر 

اإليتايية(، حيث أن متتى  الداللة في المحىري  أيغر م  متتى  الداللة  ااوي )الرا ب والحىافز(، والمحىر الثايي )العالقات

 (.α ≤ 0.05اإلحصاءية )

-00سنىات فأقل، 00ولئيان الفروق  م است راج المتىسطات الحتابية لتقديرات عينة الدراسة حتب متغير سنىات ال ئرة )    

 ( يىضح ذلك50ز وأيضاً العالقات اإليتايية، والتدوي )سنة( في كال المحىري : الرا ب والحىاف 50سنة، أكثر م   50

المتوسطات الحسابية ألثر متغير سنوات الخبرة حول مستوى الرضا الوظيفي في محوري الراتب والحوافز  (11الجدول )

 والعالقات االنسانية

 العدد المحور                             سنوات الخبرة
المتوسط 

 الحسابي

 ااوي: المحىر

 الرا ب والحىافز 

 3.12 65 فأقل سنىات 00

 2.89 170 سنة 11-20 

 3.11 145 سنة20م أكثر    

 3.01 380 الشلي

 المحىر الثايي:

 يتاييةالعالقات اإل 

 4.19 65 فأقل سنىات 00

 4.10 170 سنة  11-20 

 4.25 145 سنة 20م أكثر    

 4.17 380 الشلي



 
 
 

 

 

 

(  ئاينا متقارباً في المتىسطات الحتابية لتقديرات عينة الدراسة حىي متتى  الرضا الىظيفي للمىظفي  50لتدوي )يئي  ا          

 في محىري الرا ب والحىافز والعالقات اإليتايية. العاملي  بالمديريات التعليمية حتب متغير سنىات ال ئرة

اختئار   م است دام ،في المحىر ااوي والثايي م  محاور الرضا الىظيفيوإليتا  الفروق بي  سنىات ال ئرة افرا  العينة        

( للمقارية بي  متتىيات ال ئرة لتقديرات أفرا  عينة الدراسة في المحىر ااوي والثايي للرضا الىظيفي كما Lsdأقل فرق  اي )

 (.55في التدوي )

 تويات الخبرة( للمقارنة بين مسLsd) نتائج اختبار أقل فرق دال (11الجدول )

 سنوات الخبرة سنوات الخبرة المحور
الداللة 

 االحصائية

 المحىر ااوي

 الرا ب والحىافز 

 فأقل سنىات 00
 0.07 سنة 11-20 

 0.93 سنة20م أكثر  

 سنة 11-20 
 0.07 فأقل سنىات 00

 0.03* سنة20م أكثر  

 سنة20م أكثر  
 0.93 فأقل سنىات 00

 0.03* سنة 11-20

 المحىر الثايي

 يتاييةالعالقات اإل

 سنىات فأقل10
 0.22 سنة 11-20

 0.50 سنة20م أكثر  

 سنة 11-20 
 0.22 فأقل سنىات 00

 0.01* سنة20م أكثر  

 سنة20م أكثر 
 0.50 فأقل سنىات 00

 0.01* سنة 11-20

  لمتغير ال ئرة في المحىر ااوي )الرا ب والحىافز( لصالح ( وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية  عز55يالحظ م  التدوي )      

 كما ، (0.03<  0.05( وهي أيغر م  متتى  الداللة )0.03سنة(، حيث لن متتى  الداللة ) 50الفئة ااعل  خئرة )أكثر م  

اعل  تايية( لصالح الفئة ايالحظ أيضاً وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية  عز  لمتغير ال ئرة في المحىر الثايي )العالقات اإلي

وقد يعز  ، (0.01<  0.05( وهي أيغر م  متتى  الداللة )0.01سنة(، حيث لن متتى  الداللة ) 50خئرة أيضاً )أكثر م  

ذلك لل  أن هائ الفئة هي الفئة التي حصلت عل  أكثر م  أربع  رقيات منا بداية  عيينيا، وهي أقل الفئات  ضرراً بتىق  الترقيات 

خمس سنىات  قريئاً، كما أن هائ الفئة هي أكئر الفئات عمراً، وأكثرها يضتاً وبالتالي فيي قا رة عل  التىايل ولقامة  منا

(، والتي  ىيلت لل  أن سنىات ال ئرة ليا  أثير عل  5002العالقات اإليتايية أكثر م  غيرها. وهاا ما أكد ه  راسة قطب )

ح الفئة ااعل  خئرة أيضاً، كما اختلفت يتيتة هائ الدراسة مع يتيتة  راسات الشندري الرضا الىظيفي، وكايت النتيتة لصال

(، والتي خلصت لل  عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية في متتى  الرضا 5005(، والمفي ي )5006(، والشندي )5002)

 الىظيفي  عز  لمتغير سنىات ال ئرة.  



 
 
 

 

 

 

 :التوصيات

 يل ليا  ىيي الدراسة باآل ي:في ضىا النتاء، التي  م التى

لعا ة النظر في يظام  قاعد المىظفي  ومشافأة يياية ال دمة، وم اطئة التيات المعنية لتىحيدئ مع أيظمة التقاعد  -0

 ااخر  لمىظفي التلطنة.

مية يم  خالي أقتام رعاية المىظفي  في المديريات التعل ،العمل عل   قديم العروض والمزايا للمىظفي  بصىرة أكئر -5

 بالتىايل مع الفركات ومؤستات القطاع ال اص.

 .  صيص وقت معي  الستراحة المىظفي  في المديريات التعليمية -0

 ارجية لتطىير قدرا يم وميارا يم المىظفي  في الئرام، والفعاليات والدورات الم تلفة الداخلية منيا وال لشراك -6

 وفق آلية واضحة للتميع.

 لترقية مر ئطة باا اا والشفااة وواضحة لتميع المىظفي .ضرورة وجى  معايير واضحة ل -2

 :البحوث المقترحة

  قترح الدراسة لجراا الئحىث التالية:

  صىر مقترح لتىحيد يظام التقاعد للمىظفي  في وحدات التياز اإل اري في سلطنة عمان. -0

 طاع الحشىمي بتلطنة عمان.أثر اازمة االقتصا ية و ىق  الترقيات عل  الرضا الىظيفي للعاملي  في الق -5

 عالقة الرضا الىظيفي باا اا لد  مىظفي المديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان. -0

 

 قائمة المراجع
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 :ملخص البحث

 جائحة نإ القول يمكننا حيث المؤسسية، الحوكمة ذلك في بما ومجال، مكان كل في بصماتها تترك زالت وما كورونا جائحة تركت

حددة تناول البحث مشكلة ممن هنا،  .مبادئها تطبيق ولكيفية للحوكمة، وفهمنا تعاملنا أسلوب في جذريا تغييرا أحدثت كورونا

ونا توضيح اآلثار التي أحدثتها جائحة كورالهدف الرئيسي للبحث هو   .تتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على الحوكمة المؤسسية

لمصلحة، ا، وذلك من خالل توضيح تأثيرات جائحة كورونا على القواعد والمعايير التالية: أصحاب في قواعد الحوكمة المؤسسية

 من لمكتبيا المنهج على رئيسي بشكل البحث العالقات مع المجتمع، مكافآت المديرين، الشفافية واإلفصاح، مجلس اإلدارة. اعتمد

ل مراجعة تبين من خال. والدوريات الكتب في المنشورة الثانوية المصادر اعتمد فالبحث وبالتالي الموضوع أدبيات مراجعة خالل

لموضوع أن جائحة كورونا أثرت بشكل واضح على ككل ما يتعلق بالحوكمة المؤسسية من حيث أدوارها ومناقشة أدبيات ا

ما بعد الجائحة لن تكون كما كانت قبل الجائحة. كما تبين أن جائحة كورونا  إن الحوكمةوقواعدها ومبادئها، ولذا يمكننا القول 

اتها وتحملها للمسؤولية االجتماعية، وأهمية تحديد اولويات أصحاب ساهمت في التنبيه على أهمية تواصل المؤسسات مع مجتمع

المصلحة، وأهمية إعادة النظر في تشكيلة مجلس اإلدارة. كما ساهمت جائحة كورونا في التنبيه إلى أهمية إعادة النظر في أسس 

أن أحد آثار جائحة كورونا على الحوكمة منح المكافآت للمديرين، وفي قواعد العدالة في منح الحوافز المالية. وكشفت النتائج 

المؤسسية تمثلت في التأكيد على أهمية الشفافية واإلفصاح وتوفير المعلومات بسرعة ودقة ونزاهة دون تأخير أو مبالغة أو تضليل. 

 حة كورونا. بعد جائ بناء على ذلك تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية والعلمية لتطوير قواعد الحوكمة بما ينسجم مع مرحلة ما

 اإلفصاح والشفافية. جائحة كورونا، الحوكمة المؤسسية، المسؤولية االجتماعية، أصحاب المصلحة، الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The Corona pandemic left and continues to leave its impacts everywhere and in every field, 

including corporate governance. The research addressed a specific problem related to the effects 

of the Corona pandemic on corporate governance. The main objective of the research is to clarify 

the effects of the Corona pandemic on the rules of corporate governance, by clarifying the effects 

of the Corona pandemic on the following rules and standards: stakeholders, relations with the 

community, directors’ rewards, transparency and disclosure, the board of directors. The research 

relied mainly on the library method by reviewing the literature on the subject, and therefore the 

research relied on secondary sources published in books and periodicals. By reviewing and 

discussing the literature on the topic, it was found that the Corona pandemic has clearly affected 

the whole of what is related to corporate governance in terms of its roles, rules and principles, and 

therefore we can say that post-pandemic governance will not be the same as it was before the 

pandemic. It was also found that the Corona pandemic contributed to alerting the importance of 

institutions communicating with their communities and their bearing of social responsibility, the 

importance of setting the priorities of stakeholders, and the importance of reconsidering the 

composition of the Board of Directors. The Corona pandemic also contributed to alerting the 

importance of reconsidering the foundations of granting bonuses to managers, and the rules of 

justice in granting financial incentives. The results revealed that one of the effects of the Corona 

pandemic on corporate governance was to emphasize the importance of transparency and 

disclosure and to provide information quickly, accurately and impartially without delay, 

exaggeration or misleading. Accordingly, a set of practical and scientific recommendations were 

presented to develop the rules of governance in line with the post-Corona pandemic phase. 

Keywords: Corona pandemic, Corporate Governance, Social Responsibility, Stakeholders, 

Disclosure and transparency. 
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 :مقدمة

في خضم بيئة متغيرة مليئة بالتحديات واألزمات والكوارث على اختالف أنواعها وأشكالها ودرجاتها. على أنه  ؤسساتتعيش الم

حة كورونا . فجائالمختلفة ؤسسات، فإن جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا للمؤسساترغم تنوع األزمات والكوارث التي تواجه الم

ن التنبؤ بمستقبلها أمر صعب، بل وأيضا رافقها اجراءات حكومية صارمة وقاسية. ليس فقط أنها استمرت لمدة طويلة، وليس فقط أ

المسؤولين  ، يُمثل تحدياً ليس بإمكانستقبلهحيث أن اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا بمعدالت هائلة، وعدم القدرة على التنبؤ بم

باء يحتل مشهد الصدارة في هذه األزمة، فقد أسفرت التنفيذيين في المؤسسات المختلفة التصدي له. ومن المؤكد أن تفشي الو

جائحة كورونا وما رافقها من أحداث غير متوقعة عن حالة كبيرة من الشك المؤدي لالرتباك، والشعور بفقدان السيطرة على زمام 

 (.0909األمور )السيد،

 Corporateالحوكمة المؤسسية لقد تركت جائحة كورونا وما زالت تترك بصماتها في كل مكان ومجال، بما في ذلك 

Governance (CG،)  حيث يمكننا القول إن جائحة كورونا أحدثت تغييرا جذريا في أسلوب تعاملنا وفهمنا للحوكمة، ولكيفية

تطبيق مبادئها. ومن المالحظ هنا أن جائحة كورونا خلقت أزمات مختلفة اختالفًا كبيًرا عن األزمات األخرى )على سبيل المثال، 

(. 0977؛ أزمة الديون السيادية األوروبية في عام 0999؛ األزمة المالية العالمية في عام 7009زمة المالية اآلسيوية في عام األ

ذلك أن األزمات السابقة انبثقت عن سوء سلوك المؤسسات، مثل االحتيال المحاسبي، والمخاطرة المفرطة، وجشع اإلدارة العليا. 

الحوكمة في العديد من البلدان، بهدف تعزيز ضوابط المؤسسات وزيادة العقوبات في حالة سوء السلوك.  وبالتالي، تم تطوير قواعد

إال أن الوضع في حال جائحة كورونا مختلف كليا، حيث إن األزمة الناجمة عن جائحة كورونا لم تنشأ من سوء سلوك المؤسسات، 

غير المعقول أنه سيؤدي إلى تدخالت تنظيمية تؤثر على آليات حوكمة وال عن أوجه القصور في أنظمة التحكم. لذلك، يبدو من 

يمكنا القول بشكل عام أن جائحة كورونا تركت بصماتها  (.Piane,2020المؤسسات بطريقة مماثلة كما فعلت األزمات السابقة )

كانت موجودة قبل الجائحة  وكمة المؤسسات التيحيث أن قواعد وآليات حعلى الحوكمة في المنظورين قصير وطويل المدى. 

( شهدت تغييرات وذلك من أجل تحسين قدرة ومكافآت المديرينمجلس اإلدارة، تشكيلة )على سبيل المثال، هيكل الملكية، و

 .(Kucera,2020المؤسسات على البقاء، ومنع حدوث أحداث مشابهة محتملة أو االستجابة لها)

 :مشكلة وأسئلة البحث

لى حيث يسعى البحث لتسليط األضواء ع ،المؤسسيةددة تتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على الحوكمة يتناول البحث مشكلة مح

التحوالت الحالية والمستقبلية في قواعد وممارسات الحوكمة المؤسسية بسبب جائحة كورونا. فإذا كانت الحوكمة المؤسسية ترتكز 

المالية، بما في ذلك موضوعات مثل هيكل مجلس اإلدارة، واألرباح، على مجموعة من القواعد والمبادئ اإلدارية والقانونية و

ومكافآت التنفيذيين، والتمويل والعالقات مع أصحاب المصلحة، فإن جائحة كورونا كشفت بسرعة عن مخاطر كبيرة على الفئات 

خفض. فقد ألقليات وذوي الدخل المناألكثر ضعفًا في المجتمع، وتم التركيز بشكل حاد على التأثير غير المتناسب للجائحة على ا

أصبح من الصعب بشكل متزايد فصل هذه القضايا من العوامل االجتماعية مثل عالقات الموظفين وظروف العمل والتنوع 

 (. Piane,2020والتفاعالت مع المجتمع. فقد غدت تلك القضايا ركن أساسي مؤثر على قواعد ومبادئ الحوكمة المؤسسية )



 
 
  
 

 
 

 

السياق أن العديد من مجالس اإلدارة في العديد من المؤسسات تكيفت بمهارة مع الحوكمة أثناء األزمة، واستمرت يالحظ في هذا 

في تحسين نهجها تجاه حوكمة المؤسسات من خالل التركيز على قضايا الحوكمة الفورية المرتبطة بالحفاظ على سير العمل 

في العديد من المؤسسات اآلن على الطريق إلى األمام، وتفكر في الشكل الذي  والبقاء أثناء حدوث الجائحة. تركز مجالس اإلدارة

ستبدو عليه أوضاع مؤسساتهم، وكيف سيتم استخدام حوكمة المؤسسات لدعم تعافيها. في نفس الوقت تحتاج مجالس اإلدارة في 

اإلدارة على تكييف االستراتيجيات المؤسسات إلى االحتفاظ بتركيز واضح على العواقب طويلة المدى للقرارات ومساعدة 

وتطويرها للسماح لألعمال باالزدهار بعد انتهاء األزمة. قد تكون هناك قرارات صعبة بشكل خاص يجب اتخاذها فيما يتعلق 

 (.Katcher,2020بفقدان الوظائف وإعادة الهيكلة بالنظر إلى عدم اليقين المستمر )

يسي وهو: ما هي تأثيرات جائحة كورونا على الحوكمة المؤسسية بشكل عام؟ يمكن صياغة مشكلة البحث على شكل سؤال رئ

 ينبثق من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية، وعلى النحو التالي:

 ما هو تأثير جائحة كورونا على عالقة المؤسسات مع أصحاب المصلحة؟ .7

 ما هو تأثير جائحة كورونا على تفاعل المؤسسات مع المجتمع؟ .0

 أثير جائحة كورونا على معايير وأسس مكافأة المديرين؟ما هو ت .3

 ما هو تأثير جائحة كورونا على مجالس اإلدارة في المؤسسات؟  .5

 ما هو تأثير جائحة كورونا على الشفافية واإلفصاح في المؤسسات؟  .0

 :أهداف البحث

ح الحوكمة المؤسسية، وذلك من خالل توضييهدف البحث بشكل أساسي إلى توضيح اآلثار التي أحدثتها جائحة كورونا في قواعد 

تأثيرات جائحة كورونا على القواعد والمعايير التالية: أصحاب المصلحة، العالقات مع المجتمع، مكافآت المديرين، الشفافية 

زمات واإلفصاح، مجلس اإلدارة. وبالتالي يسعى البحث إلى توضيح التغييرات المطلوبة في الحوكمة المؤسسية لالستجابة لأل

 المستقبلية. 

 :أهمية البحث

تبرز أهمية البحث وقيمته العلمية من قلة الدراسات السابقة حول تأثير جائحة كورونا على الحوكمة المؤسسية، فموضوع البحث 

م. ولذا، فالكتابات حول الموضوع، وخصوصا 0970حديث ومرتبط بجائحة كورونا التي بدأت تنتشر بشكل واسع مع نهايات عام 

الكتابات العربية، محدودة جدا. وفي نفس الوقت، فإن أهمية الموضوع تبرز من تأثيرات جائحة كورونا على الحوكمة المؤسسية، 

حيث يمكنا القول إن جائحة كورونا ساهمت في إعادة صياغة فهمنا للحوكمة المؤسسية وقواعدها. فمنذ ظهور الجائحة، واجهت 

تتعلق تلك القرارات بكيفية تسيير األعمال، وإعادة الهيكلة، وضمان  لقرارات الصعبة.مجالس إدارة المؤسسات سلسلة من ا

استمرارية اإلنتاج وغيرها. حيث أن جائحة كورونا فرضت معطيات جديدة تتطلب إعادة النظر في العديد من قواعد الحوكمة بما 

 (. 0909المجتمعية، وغيرها )السيد، فيها العالقات مع أصحاب المصلحة، وتشكيل مجالس اإلدارة، والمسؤولية

 



 
 
  
 

 
 

 

 :منهجية البحث

وبالتالي فالبحث  Literature Reviewيعتمد البحث بشكل رئيسي على المنهج المكتبي من خالل مراجعة أدبيات الموضوع 

يعتمد المصادر الثانوية المنشورة في الكتب والدوريات. حيث قام الباحث بمراجعة ما كتب حول موضوع الحوكمة المؤسسية في 

ظل جائحة كورونا، وتبين أنه ليس فقط أن عدد البحوث والدراسات المنشورة قليل بشكل عام، بل وأيضا هناك ندرة في الدراسات 

 ولعل هذا يعود لحداثة الموضوع وارتباطه بجائحة كورونا. العربية حوله.

 اإلطار النظري للبحث:

 مفهوم ومعايير الحوكمة 

إذا حاولنا البحث عن تعريف محدد للحوكمة، فإننا سنجد أنفسنا أمام كم كبير من محاوالت التعريف. وهذا ناتج عن تعدد اآلراء، 

يا متعددة قانونية ومالية وإدارية وغيرها. كما أن مفهوم الحوكمة في حالة من وألن موضوع الحوكمة يتم التعامل معه من زوا

التطور المستمر استجابة للتغيير الذي يحصل في المجتمع وعلى كافة المستويات.  رغم ذلك فقد اهتمت العديد من المؤسسات 

الحوكمة بأنها مجموعة من العالقات OECD,2014)بوضع تعريف للحوكمة، فمثال، عرفت منظمة التنمية والتعاون االقتصادية )

التي تربط بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى، كما أنها توفر أيضا للمؤسسة وسائل 

 بأصحاب المصلحة لضمانبالمساهمين و تحقيق األهداف والرقابة على األداء. وهذا يعني أن الحوكمة تنظم عالقات المؤسسات

وعن طريق اإلجراءات واألساليب التي تستخدم  ،النزاهة والشفافية والمساءلة. ويتم ذلك من خالل مجموعة من العالقات التعاقدية

إلدارة شئون المؤسسة وتوجيه أعمالها ونشاطاتها من أجل ضمان تطوير األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة 

 قصير والطويل ومراعاة مصالح األطراف المختلفة. المساهمين على المدى ال

الحوكمة على أنها ممارسة السلطات االقتصادية والسياسية واإلدارية  UNDP (2012)عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

إلدارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته. مما يعني أن تطبيق مفهوم الحوكمة يشمل كافة مناحي الحياة، وهذا يتطلب تهيئة البيئة 

ي بأهمية الحوكمة ووجود نظام مصرفي جيد التي تعمل فيها المؤسسات، من خالل القوانين المدعمة لهذا االتجاه، وخلق الوع

وأسواق مالية سليمة، ومن ثم فإن وجود إطار متكامل وفعال للحوكمة يعتمد بصفة أساسية على توافر مجموعة متكاملة من األطر 

 المؤسسية والتشريعية. وهذا يعني أيضا أن مجاالت تطبيق الحوكمة ونطاقات تطبيقها واسعة ومتعددة ومتشعبة. 

العمليات التي تتم من خالل االجراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح ك من ركز في تعريفه للحوكمة المؤسسية هناو

من أجل توفير إشراف على إدارة المخاطر ومراقبة المخاطر والتأكيد على كفاية الضوابط إلنجاز األهداف والمحافظة على قيم 

ضمان تحقيق األهداف، والتأكد من إدارة المخاطر بشكل صحيح، والتحقق من استخدام المؤسسة. وتوفير التوجيه اإلستراتيجي، و

 (.0970موارد المؤسسة بشكل مسؤول )أبو النصر، 

بشكل عام فإن الحوكمة تعد من أهم نظم إدارة المؤسسات والتحكم بها بصفة عامة، لما ترسخه من مبادئ اإلدارة الرشيدة وتحديد 

جلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والعاملين بالمؤسسة، والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح، المهام والمسؤوليات لم

 والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر، والشفافية واالفصاح، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وتنمية المجتمع والنهوض به؛



 
 
  
 

 
 

 

ي حتما إلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبدأ إعالء المصلحة العامة، األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة بصفة عامة، وينته 

 (.0975ومصلحة المؤسسة وأصحاب المصالح، وتقديمهما على أي مصلحة أخرى )السياري،

رغم التفاوت في اآلراء ووجهات النظر حول مفهوم الحوكمة، إال أن هناك توافق لحد بعيد على المزايا والفوائد التي تتحقق عند 

ق الحوكمة بشكل فاعل. فالحوكمة تساهم في فرض الرقابة الفعالة على األداء وتدعيم المساءلة بتحقيق الشفافية المطلوبة تطبي

إلدامة المؤسسات وتمكينها من القيام بأنشطتها االستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية واالحتراف. كما يساهم تطبيق 

واإلداري من خالل ضمان مراجعة األداء التشغيلي والمالي والنقدي وتطبيق مبادئ اإلفصاح الحوكمة في مكافحة الفساد المالي 

والشفافية وتطبيق وتفعيل نظم الرقابة المالية واإلدارية. وتعمل الحوكمة على إحداث التوازن بين المصالح التي قد تبدو متعارضة 

ها المؤسسات بحيث يتم رعاية جميع المصالح وحمايتها بتقويم أداء بين أطراف العمليات اإلنتاجية أو االستثمارية التي تمارس

اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها يضبط العالقات اإلدارية بين األطراف ذات العالقة في المؤسسات والمتمثلة 

حوكمة في زيادة الثقة في المؤسسات التي تطبق ومن هنا تساهم ال .في مجالس اإلدارة وحملة األسهم واألقسام والهياكل اإلدارية

وتعمل بالتالي على حماية أموال  .معايير الحوكمة من خالل تعميق ثقافة االلتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها

اف ة واألطرالمساهمين عبر توفير معلومات صحيحة وشفافة عن أنشطة المؤسسة والوضع المالي لها وصالحيات مجلس اإلدار

 (. 0907األخرى ذات العالقة بأنشطة المؤسسة كالعمالء والدائنين أو المقرضين أو غيرهم )فوزي،

يمكن تلخيص أهداف الحوكمة في أنها منّصة ضامنة لتحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة، ومصدر حماية لحقوق 

دفق األموال المحلية و الدولية و مشجعة لجذب االستثمارات، وضامنة لو توافر المساهمين أقلية كانوا أم أغلبية، كما أنها مدعاة لت

مراجعة محكمة لألداء المالي و داعية لاللتزام بالقانون، كما تضمن وجود توزيع لألدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية 

داء أدوارها دون تأثير أو تحيّز أو تعرض للضغوط، محكمة تمكن من المحاسبة والمساءلة، وتمكن المراقبة المحايدة والمستقلة من أ

عالوة على ذلك فهي أداة فّعالة لنشر ثقافة العدالة في المعاملة والتعامل والتي تبعث االطمئنان لدى كافة أصحاب المصلحة، 

من  فظ الحقوق، والتأكدباإلضافة إلى إسهامها في تهيئة الطريق أمام اللجوء إلى القضاء في حالة أي إخالل قد ينشأ مع ضمان ح

 (.0975قدرة المساهمين في ممارسة سلطتهم بالتدخل في ظهور اإلشكاليات بما يضمن لهم حقوقهم )السياري،

يجب على أعضاء مجلس  اذلترتكز الحوكمة المؤسسية إلى مجموعة من المبادئ والتي تشمل الشفافية والمسؤولية والعدالة. 

احترافي ومهني، وأن يوضحوا بشكل جلي ألصحاب رأس المال والمودعين الرئيسيين سبب اإلدارة أن يقوموا بدورهم بشكل 

اتخاذ أي قرار جوهري، كما يجب أن يحظى كل المساهمين بالمساواة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية على نحو 

 التي تبنت ذلك المفهوم، لكن بشكل عام تشمل تلكومن ناحية المعايير التي وضعت للحوكمة فقد تنوعت حسب المرجعية  .عادل

( المعاملة 3( حفظ حقوق جميع المساهمين، )0( ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة المؤسسات، )7المعايير ما يلي:)

 ( اإلفصاح0( / دور أصحاب المصلحة في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالمؤسسة، )5المتساوية بين جميع المساهمين، )

( تدفق 5) ،( الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة،9) ،( مسئوليات مجلس اإلدارة6والشفافية، )

 (.0970المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج )عبد الكريم،

 



 
 
  
 

 
 

 

 المؤسسية أثر جائحة كورونا على الحوكمة

قواعد وممارسات الحوكمة المؤسسية من عدة جوانب، وانسجاما مع أسئلة وأهداف هذا  ساهمت جائحة كورونا في إعادة صياغة

 البحث، سيتم تسليط األضواء على بعض تلك التأثيرات.

 أثر جائحة كورونا على أصحاب المصلحة. 1

ة بأصحاب بأصحاب المصلحة، لكن جائحة كورونا أبرزت مجموعة قضايا متعلق االهتمامترتكز الحوكمة المؤسسية على 

لذلك،  .من بين تلك القضايا التركيز على أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك العمالء والموظفين والموردين. المصلحة

 .عند اتخاذ قرارات العمل الحاسمة -وليس المساهمين فقط  -ستحتاج مجالس اإلدارة إلى مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة 

من المستبعد جًدا أن (.Kim,2022) إلى كل من اآلثار قصيرة وطويلة األجل لعملية اتخاذ القرارسيتطلب ذلك منهم االنتباه 

ترضي المجالس جميع أصحاب المصلحة طوال الوقت، لذلك يجب أن يكونوا مستعدين إلجراء المفاضالت لضمان استدامة 

 لتوجيه عملية صنع" كبوصلة أخالقية"كتهم حيث يجب على مجالس اإلدارة استخدام قيم شر. مؤسساتهم على المدى الطويل

 (.Hobbs,2020)ستكون المجالس أكثر نجاًحا في التعامل مع أصحاب المصلحة إذا تواصلوا معهم بشكل أصيل وشفاف . القرار

رع اوال تزال مؤسسات أخرى تص .لقد فقدت الكثير من المؤسسات عمالئها، وتم تقليص القوى العاملة في العديد من المؤسسات

أصبح  ،منذ بداية األزمة. أو رأس المال غير الكافي لتمويل عملياتها ،مع اضطرابات سلسلة التوريد، أو الديون غير المستدامة

وقد أعلن  ،من الشائع أن تقوم اإلدارة التنفيذية بإعالم مجلس اإلدارة بشأن الوضع فيما يتعلق بكل مجموعة من أصحاب المصلحة

كما قامت بعض مجموعات . العديد من مجالس اإلدارة وكبار القادة أن صحة وسالمة الموظفين والعمالء على رأس أولوياتهم

 (.Piane,2020)المستثمرين بالتركيز على وضع الموظفين في المرتبة األولى خالل هذا الوقت المحفوف بالمخاطر 

هناك أوقات  ،ففي حياة المؤسسات. جموعة أو أخرى ال يمكن إصالحها بشكل نهائيم" أولوية"لقد أظهرت جائحة كورونا أن 

ة وأوقات تكون فيها الحاجة العام ،وأوقات يجب أن تأخذ فيها مصالح العمالء األولوية ،يجب أن تأتي فيها مصالح الموظفين أوالً 

وبالتالي ساهمت الجائحة في إعطاء . اغل الرئيسيوأوقات يجب أن تكون فيها مصالح المساهمين هي الش ،هي األولوية القصوى

 ,Sivaprasad & Mathew) مع أصحاب المصلحة األساسيين دور أكثر نشاطًا للمجالس في مراقبة عالقات المؤسسات

 دهذا قد يتطلب من اإلدارة تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول حالة كل مجموعة أو، بشكل أكثر رسمية، تحدي(. و2021

هم سيكون من الم ،لذلك. األهداف وعملية إعداد التقارير التي ستسمح لمجلس اإلدارة بتتبع أداء المؤسسة ألصحاب المصلحة

باإلضافة إلى إطار يحدد أصحاب المصلحة في المؤسسة  ،للمديرين أن يكون لديهم فهم مشترك لغرض المؤسسة واستراتيجيتها

 (.Hobbs,2020)والمسؤوليات تجاه كل منهم 

 مع المجتمع  المؤسسات عالقاتأثر جائحة كورونا على . 2

لقد أعادت جائحة كورونا إلى األذهان االرتباط الوثيق بين األعمال والمجتمع، وأكد التهديد الناجم عن الجائحة أن هناك عالقة 

سها ال تستطيع المؤسسات بسهولة فصل نف ،ةبغض النظر عن النظري ،فقد أظهرت الجائحة أنه. وثيقة بين المؤسسات ومجتمعاتها

فقد بدأت جائحة كورونا كأزمة صحية عامة وتطورت بسرعة إلى أزمة مالية (. Koutoupis,2021) عن المجتمع ككل

 في مواجهة االستجابات غير المتكافئة،. عميقة ومتشابكةواقتصادية ذات أبعاد 



 
 
  
 

 
 

 

ومع التعافي االقتصادي الذي يعتمد على وقف أزمة الصحة العامة، صعدت وفي بعض الحاالت، غير الفعالة من قبل الحكومات،  

ات في العديد من االجتماعات والتحديث. العديد من المؤسسات لسد الفجوة حتى في الوقت الذي كانت تكافح فيه مشاكلها الخاصة

ة خالل األزمة ولكن أيًضا للمساعدة في خالل هذه الفترة، وجد المدراء أنفسهم يراجعون خطط اإلدارة ليس فقط لتوجيه المؤسس

وقد رافق ذلك تصاعد الدعوات للقطاع  (.Sivaprasad & Mathew, 2021) مكافحة الفيروس أو المساعدة في جهود اإلغاثة

 ،وتغير المناخ ،والتدهور البيئي ،الخاص للمساعدة في معالجة المخاوف النظامية مثل زيادة عدم المساواة في الدخل والثروة

 ئةوزيادة خطر األوب ،وتدهور المؤسسات العامة ،وتزايد الفساد ،وتدهور الصحة العامة والتعليم ،والتمييز العنصري والعرقي

(Kim,2022) . في حين أن بعض قادة األعمال قد استجابوا للدعوة ووجدوا طرقًا مبتكرة للمساعدة في معالجة هذه المشاكل، إال

اكل أو ما يسميه االقتصاديون مش" قضايا اجتماعية"االتجاه اآلخر أو عّرفوا المشاكل بعيًدا على أنها أن كثيرين غيرهم نظروا إلى 

خارج نطاق اهتماماتهم المشروعة بصفتهم مديرين تنفيذيين ومؤتمنين لمساهميهم  ،بحكم التعريف ،وبالتالي ،"السلع العامة"

(Harris,2020.) 

يمكن أن تتوقع من المستثمرين المؤسسيين والحكومات والجمهور العام تجديد دعواتهم للقطاع الخاص إليالء  ،في أعقاب الجائحة

ن وعلى نفس المنوال، من المتوقع أ. المزيد من االهتمام للمشاكل المجتمعية والقيام بدور أكثر نشاطًا في المساعدة على معالجتها

ستصبح الرقابة القوية على  ،بدالً من أن يكون استثناءً . هة األعمال والمجتمعتشرف المجالس نفسها بشكل متزايد على واج

أيًا كان  -والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية  ،لمؤسسةومواطنة ا ،والمشاركة المجتمعية ،ومسؤولية المؤسسات ،االستدامة

 .Piane,2020) )هي القاعدة -ما تريد تسميته 

 مكافآت المديرين   على أثر جائحة كورونا. 3

لقد كشفت الجائحة عن تفاوتات صارخة في األجور داخل . أحد معايير الحوكمة المؤسسية الحوافز المالية لإلدارة التنفيذية

كما أدت إلى ظهور العديد من المشكالت المتعلقة بنموذج الدفع مقابل األداء، وأبرزها عدم اكتراثه بقضايا المساواة . المؤسسات

فنموذج الدفع مقابل األداء يركز على تحفيز المديرين التنفيذيين من خالل زيادة قدرتهم على تحقيق  الخارجية.وتأثيرات العوامل 

على اعتبار أن الحوافز المالية ضرورية لتحفيز المديرين التنفيذيين على . األرباح وضبط النفقات األهداف المالية ممثلة بزيادة

فعندما انهارت اإليرادات في أعقاب . لكن جائحة كورونا تطلبت إعادة النظر في هذا النموذج. (Amran,2021) بوظائفهمالقيام 

ي الوقت نفسه، ف. مكافأة المديرين التنفيذين غير قابلة للتحقيق على الفورأصبحت األهداف التي حددتها مجالس اإلدارة ل ،اإلغالق

بعض  قدمت. قام بعض المديرين التنفيذيين بإجراء تخفيضات مؤقتة في األجور في محاولة إلظهار التضامن مع الموظفين

عل بتعديل األهداف أو إعادة تسعير قامت بعض المجالس بالف. المؤسسات مكافآت خاصة لمرة واحدة لمن هم في الخطوط األمامية

 ،إلجراءاتلكن من الواضح أن هذه ا. (Hitt et al,2021) أو إعطاء المديرين التنفيذيين أسهًما جديدة أو خيارات أسهم ،الخيارات

قد كشفت ومن هنا، ف .التي كشف عنها الوباء األخرى المرتبطة بالحوافزال تحل المشاكل  ،لظروف الحاليةفي حين أنها تستجيب ل

 ؤسسةمجائحة كورونا أهمية ربط رواتب المديرين التنفيذيين بعوامل أخرى غير األداء، بما فيها العوامل المرتبطة باستراتيجية ال

ن إضافة لما سبق، فقد كشفت الجائحة ع. والتخفيضات في انبعاثات الكربون أو األداء االجتماعي، وغيرها أو التأثير البيئي

ات أكثر حدة بسبب التفاوتات الهائلة في األجور بين الموظفين التنفيذيين واإلداريين وأولئك الموجودين في الخطوط األمامية تفاوت

 العبء األكبر للتعرض" األساسيون"لم يتحمل هؤالء العمال  .في المناصب التي تعتبر ضرورية لعمل المجتمع أثناء األزمة



 
 
  
 

 
 

 

 كانوا يميلون أيًضا إلى أن يكونوا األقل أجوًرا واألكثر عرضة للمخاطر الصحية والمالية المحتمل لفيروس كورونا فحسب، بل

(Chen,2021.) 

 أثر جائحة كورونا على تشكيلة وتكوين مجلس اإلدارة . 4

جلس اإلدارة، مسلطت التأثيرات المتباينة للوباء واالحتجاج الوطني الذي أعقب ذلك على عدم المساواة العرقية الضوء على تكوين 

فعلى مدى زمني بعيد، كان يتم تعيين المديرين من ذوي الخلفيات كرؤساء تنفيذيين أو مديرين . ال سيما فيما يتعلق بعرق المديرين

وكانت النتيجة نظاًما دائًما من المجالس يسكنه أساًسا رجال بيض من أقدمية . ماليين، والمناصب التي يشغلها تقليديًا الرجال البيض

لقد جاءت جائحة كورونا لتؤكد على عدم المساواة العرقية في مجالس اإلدارة، رغم أهمية األدوار التي تقوم بها . وخلفية معينة

حيث . (Hitt et al,2021) ومن هنا بدأت الضغوط من أجل إعادة تشكيل مجالس اإلدارة لتكون أكثر تمثيال. مجالس اإلدارة

بالفعل إلى الكشف عن خططهم إلضافة أعضاء مجلس اإلدارة من السود وغيرهم من أعضاء يدعو المستثمرون مجالس اإلدارة 

بشكل عام سترغب المجالس التي لم تفعل ذلك في مراجعة مصفوفات مهارات مديريها وخطط تعاقب . مجلس اإلدارة األقل تمثيالً 

شى مع استراتيجية المؤسسة وحاجة مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة مع التركيز على تعزيز التنوع العرقي واإلثني بطريقة تتما

بالنسبة للعديد من مجالس اإلدارة، سيكون . ، الجغرافية وخبرات المجال والجنس وما شابه ذلكالصناعة-ألنواع أخرى من التنوع 

 المدروسة لبناء من الضروري تطوير قنوات جديدة لتحديد المواهب، وأساليب جديدة إللحاق المديرين، والمزيد من العمليات

 (.Kells,2020) تماسك مجلس اإلدارة من أجل تحقيق أهدافهم وتحقيق فوائد وجود مجلس إدارة تتنوع عضويته حقًا

 . أثر جائحة كورونا على الشفافية واإلفصاح5

كبر ويصدق هذا بشكل أ. في ظل الظروف العادية، تعد الشفافية أمًرا بالغ األهمية لتأمين ثقة أصحاب المصلحة والحفاظ عليها

 لدعم المؤسسة في مواجهة مستقبل -وأحيانًا ال تحظى بشعبية  -أثناء األزمات، حيث تضطر المؤسسة إلى اتخاذ قرارات صعبة 

يجب على المؤسسات احترام وقت أصحاب المصلحة وتحديد حيث . ن الشفافية أمر حيويكورونا ألقد أثبت جائحة . غير مؤكد

كشركاء جيدين من خالل تقديم معلومات المؤسسة بتنسيق واضح وسهل الفهم. يتضمن ذلك شرح ما تفعله أولوياتهم والعمل 

 . (Gao & yu,2020) المؤسسة وما ال تفعله بسرعة ودقة

تغييرات  أيوالكشف عن معلومات في الوقت المناسب عن ال والشفافية اإلفصاح إطار تخداممؤسسات اسلل يمكنوفي هذا السياق 

 الجائحة هتحدثأ الذي األثار من قبل اإلدارة يفصح عنتقرير ، وتقديم جائحة كوروناالناتج عن والمالي األداء التشغيلي  فيحصلت 

 اآلثار لجةلمعا المتخذة التدابيرو النقدية. والتدفقات المالي المركز المالي، األداء العمليات، وأهدافها، االستراتيجي توجهها على

 المستقبل في المتوقع التأثيرو وأدائها المالي واإلداري. عملياتها والتي أثرت على الجائحة الناتجة عن حدتها من السلبية والتخفيف

 اتذ والمخاطر النقدية، والتدفقات المالي، والمركز المالي، عن األداء متاحاً  ذلك كان حيثما المصدرة للتقارير، الجهات على

 مؤسساتال تقارير تتضمن أن المهم من كما إنه .المستقبل في المتوقعة اآلثار من للتخفيف لها المخطط الطوارئ وتدابير الصلة،

وضع  في المساهمة فيتلك اآلليات  حوكمة، وأن يتم اإلفصاح عن دورالالشفافية عن آليات  من مناسباً  مستوى توفر إفصاحات

 مؤسساتتقوم بها ال التي العمليات في االفصاح والشفافية من مزيدضرورة  جائحة وبالتاليال آثار وتخفيف لمعالجة المتخذة التدابير

 (.Jebran & Chen,2020الجائحة )في ظل 



 
 
  
 

 
 

 

 المناقشة والتحليل

بدا واضحا من خالل مراجعة أدبيات موضوع الحوكمة المؤسسية في ظل جائحة كورونا أن الحوكمة في مرحلة ما قبل كورونا 

ستكون مختلفة عن الحوكمة في مرحلة ما بعد كورونا. حيث أن جائحة كورونا تركت بصماتها في كافة النواحي بما فيها الحوكمة 

ظرا ألن جائحة كورونا رافقها إجراءات متعددة فرضتها الحكومات، كما أن الجائحة استمرت المؤسسية. ويبدو هذا األمر منطقيا ن

سات بل إنها أصبحت مصدر تهديد لبقاء المؤس. تمؤسسافريدة وبعيدة المدى على ال الجائحة آثاًرالفترة طويلة نسبيا. فقد أحدثت 

 لجائحةاتجاوز هذه ل مؤسساتحوكمة الالمبادئ دة النظر في قواعد ولذلك، فإن األمر يتطلب أعا. واستمراريتها وقدرتها على العمل

 .على المدى القصير والمدى الطويل مشرقةوبناء آفاق 

كما بدا واضحا من خالل مناقشة أدبيات الموضوع أننا بحاجة إلعادة النظر في الكثير من القواعد التي اعتبرت مسلمات لفترات 

النظر في معايير وأسس اختيار مجالس إدارتها، مع مراعاة تمثيل تلك المجالس للفئات المختلفة فالمؤسسات بحاجة إلعادة . طويلة

 لعديدا تكيفتفقد . كما أنه مطلوب أن تقوم مجالس اإلدارة بدور بالغ ومؤثر أثناء الجائحة وبعدها. من الرجال والنساء واألقليات

 ىعل التركيز مع حتى مؤسساتال حوكمة تجاه نهجها تحسين في واستمرت األزمة، أثناء الحوكمة مع بمهارة اإلدارة مجالس من

 تفكرو األمام إلى الطريق على اآلناإلدارة  مجالس تركز. الجائحة أثناء أعمالهم على بالحفاظ المرتبطة الفورية الحوكمة قضايا

ي كما أن جائحة كورونا ساهمت ف. تعافيها لدعم مؤسساتال حوكمة استخدام سيتم وكيف ،صناعتهم عليه ستبدو الذي الشكل في

 من ديدللع بالنسبةإعادة النظر بدور وأولويات أصحاب المصلحة. فمثال، برزت خالل الجائحة أهمية إعطاء أولوية للموظفين. ف

 آثار تخذةالم للقرارات سيكون. المالي واألمن والرفاهية الصحة حيث من لموظفيها مسبوقة غير تحديات الوباء شكل ،مؤسساتال

 وإليهم ينالموظف من الفعالة االتصال قنوات ستكون. للغاية صعبة القرارات من العديد وستكون ،العاملة القوى على األمد طويلة

 .التحدي مستوى إلى ترقى أن يمكنها عاملة بقوة الوباء بعد ما عالم إلى مؤسساتال دخول تضمن بطريقة القرارات التخاذ أساسية

 لذا، أصبحت المؤسسات بحاجة إلعادة ترتيب أولوياتها فيما يتعلق بأصحاب المصلحة.

إضافة لما سبق، فإن جائحة كورونا أثرت على فهمنا لعالقة المؤسسات بالمجتمع. فالمؤسسات ذات عالقة وثيقة بالمجتمع، وتقع 

 تعمل يالت لمجتمعاتبا االهتماملعديد من المؤسسات بعليها مسؤولية اجتماعية كبيرة. حيث أن جائحة كورونا ساهمت في قيام ا

 ستكون. لبيئيةا القضايا على والمساهمين للمستهلكين المتزايد التركيز اعتبارهم في يضعوا أن أيًضا المديرين على ويجب ،فيها

 سلسلة دارةوإ والعقارات والسفر العمل وممارسات التكنولوجيا مثل بعمليات المتعلقة القرارات اتخاذ عند رئيسية اعتبارات هذه

وساهمت جائحة كورونا في التأكيد على مبادئ تدفق المعلومات والشفافية واإلفصاح والتواصل بشكل سريع ودقيق.  .التوريد

حيث أن الجائحة تطلبت توفير معلومات سريعة دون تأخير أو تمويه. وفي نفس الوقت ساهمت الجائحة في أعادة النظر في نظام 

ى األداء أصبح بحاجة إلعادة نظر. وذلك بسبب اإلغالقات التي رافقت الجائحة، مكافآت المديرين. حيث أن نظام الدفع بناء عل

 وبسبب الشعور بعدم عدالة نظام الدفع في المؤسسات.

 النتائج والتوصيات

 يمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها على النحو التالي:



 
 
  
 

 
 

 

ية من حيث أدوارها وقواعدها ومبادئها، ولذا أثرت جائحة كورونا بشكل واضح على ككل ما يتعلق بالحوكمة المؤسس .7

 يمكننا القول أن الحوكمة ما بعد الجائحة لن تكون كما كانت قبل الجائحة.

ساهمت جائحة كورونا في التنبيه على أهمية تواصل المؤسسات مع مجتمعاتها وتحملها للمسؤولية االجتماعية. لذا،  .0

 كورونا على القضايا المجتمعية والبيئية وغيرها من القضايا.ستركز قواعد الحوكمة في مرحلة ما بعد جائحة 

نبهت جائحة كورونا ألهمية تحديد اولويات أصحاب المصلحة، مع ضرورة إعطاء االولوية ليس فقط للمساهمين.  .3

 فالموظفون وعائالتهم، والمجتمع المحيط بالمؤسسة، ال بد من إعطائهم األولوية في مرحلة ما بعد كورونا.

جائحة كورونا في التنبيه على أهمية إعادة النظر في تشكيلة مجلس اإلدارة، من خالل وجود تمثيل للفئات األقل عملت  .5

يرهم. لذا ستشهد مجالس اإلدارة في مرحلة ما بعد كورونا تشكيلة مختلفة وأكثر تمثيال غحظا مثل النساء والعمال و

 وعدالة.

عادة النظر في أسس منح المكافآت للمديرين، وفي قواعد العدالة في منح ساهمت جائحة كورونا في التنبيه إلى أهمية إ .0

الحوافز المالية. حيث ستعيد المؤسسات النظر في الفروق الكبيرة في الحوافز بين المديرين والموظفين، كذلك سيتم 

 استخدام معايير أكثر شمولية في تحديد مكافآت المديرين.

ة المؤسسية تمثلت في التأكيد على أهمية الشفافية واإلفصاح وتوفير المعلومات أحد آثار جائحة كورونا على الحوكم .6

 بسرعة ودقة ونزاهة دون تأخير أو مبالغة أو تضليل.

 بناء عليه نوصي بما يلي:

أهمية قيام الجهات القائمة على وضع وصياغة وتشريع قواعد الحوكمة المؤسسية، بمراجعة وتطوير وتحديث تلك  .7

 ينسجم مع ما أفرزته جائحة كورونا من مستجدات.القواعد، بما 

 لةتتعلق بالمسؤوعمقا نحو المسؤولية االجتماعية، مع مراعاة أن تكون هناك قواعد  وأكثرضرورة التوجه بشكل أوسع  .0

 المجتمعية ضمن قواعد الحوكمة المؤسسية.

قرارات  ال للفئات المختلفة، وبما ينعكس علىدارة في المؤسسات لتكون أكثر تمثيالنظر في تشكيلة مجالس اإل أهمية إعادة .3

 تلك المجالس ومراعاتها لحاجات وأولويات الفئات المختلفة في المجتمع.

ضرورة وضع قواعد وأسس جديدة لمكافآت المديرين على أال ترتكز تلك القواعد على االداء فقط بل وتراعي التفاعل  .5

 يدة المدى وغيرها من األسس.ات بعارمع المجتمع والمسؤولية االجتماعية والقر

أهمية إعادة النظر في الفروق في المكافآت والحوافز بين المديرين والموظفين، من خالل تقليل الفجوات الموجودة حاليا،  .0

 وبناء نظم حوافز أكثر عدالة.

ة ودقيقة ت حديثضرورة قيام المؤسسات بمراجعة سياساتها في النشر واإلعالم وإصدار التقارير، لضمان توفير معلوما .6

 وسليمة متاحة للجميع في كل وقت ومكان ووسيلة.

أهمية إجراء دراسات حول موضوع جائحة كورونا وأثرها على الحوكمة المؤسسية، وخصوصا في البيئة العربية التي  .9

 تعاني من ندرة الدراسات حول هذا الموضوع الحديث والهام. 
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Obstacles to the Application of Total Quality Management in Comprehensive 

Rehabilitation Centers and the Role of Social Service in Confronting them (A Study 

Applied to Comprehensive Rehabilitation Centers in the Makkah region) 
 

 القثاميعويض  عبد هللاإعداد الباحث/ 

 أم عةجام االجتماعية، العلوم كلية االجتماعية، الخدمة قسم االجتماعية، الخدمة في واإلدارة التنظيم في ماجستير

 السعودية العربية المملكة القرى،

 

 :الملخص

عرفة متهدف الدراسة في معرفة واقع تطبيق الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل ومعرفة المعوقات لتي تواجهها من خالل 

لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، تحديد مستوى رضا المبحوثين عن الخدمات المقدمة بمراكز  والمعرفية المهنيةو ميةالمعوقات التنظي

مراكز ب مستوى جودة الخدمة المقدمة، معرفة الفترة الزمنية التي يتلقى فيها المبحوثين الخدمةأهمية والتأهيل الشامل، الكشف عن 

دام المنهج الوصفي في الدراسة لتحديد الدقيق ووصُف وتحليل تم استخ. التأهيل الشامل، رصد مستوى التأثر بتوقف الخدمة

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها على مراكز التأهيل الشامل 

بية كز التأهيل الشامل بالمملكة العربجميع األخصائيين االجتماعيين العاملين بمرابمنطقة مكة المكرمة، وتمثل مجتمع الدراسة 

  ( موظفاً. 68السعودية والبالغ عددهم )

. واقتصرت الحدود المكانية للدراسة على مراكز التأهيل الشامل 2441-2441تم إجراء هذه الدراسة خالل العام الدراسي 

، وتوصلت الدراسة الى علومات والبياناتجمع المتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة في ، والحكومية بمدينة مكة المكرمة

 لدعما توافر عدم الشامل التأهيل بمراكز الشاملة الجودة إدارة لتطبيق التنظيمية المعوقات أهم من أنمجموعة من النتائج أهمها: 

 أن للعاملين، المادية الحوافز وضعف الواحد الموظف لدى والمهام األعمال وتعدد، العاملين أداء لتحسين المخصص المالي

 يمية،التنظ المعوقات من تعتبر ال الشامل التأهيل مراكز لمرافق الدورية الصيانة وضعف المهنية والسالمة األمن عوامل غياب

 الجودة إدارة مجال في بالخبراء االستعانة وقلة الشامل التأهيل بمراكز والعمالء العاملين رضا قياس أدوات وجود عدم أن

 .الشامل التأهيل بمراكز الشاملة الجودة إدارة لتطبيق المهنية المعوقات أهم من الشاملة

 المكرمة مكة منطقة االجتماعية، الخدمة دور الشامل، التأهيل مراكز معوقات، الشاملة، الجودة إدارة الكلمات المفتاحية:



 
 

  
 

 

 

 

Obstacles to the Application of Total Quality Management in Comprehensive Rehabilitation 

Centers and the Role of Social Service in Confronting them (A Study Applied to 

Comprehensive Rehabilitation Centers in the Makkah region) 

 

Abstract: 

The study aims at knowing the reality of the application of total quality in comprehensive 

rehabilitation centers and knowing the obstacles that they face by knowing the organizational, 

professional and cognitive obstacles to the application of total quality management, determining 

the level of respondents’ satisfaction with the services provided in comprehensive rehabilitation 

centers, revealing the importance and level of the quality of the service provided, knowing the time 

period In which the respondents receive the service in the comprehensive rehabilitation centers, 

monitor the level of vulnerability to the suspension of the service. The descriptive approach was 

used in the study to accurately identify, describe and analyze the obstacles to the application of 

total quality management in comprehensive rehabilitation centers and the role of social service in 

confronting them on the comprehensive rehabilitation centers in the Makkah region. an employee. 

This study was conducted during the academic year 1442-1443. The spatial boundaries of the study 

were limited to the governmental comprehensive rehabilitation centers in the city of Makkah Al-

Mukarramah, and the questionnaire was used as a tool for the study in collecting information and 

data. The employees, the multiplicity of jobs and tasks of one employee and the weakness of the 

material incentives for the employees, the absence of occupational security and safety factors and 

the weakness of periodic maintenance of the facilities of the comprehensive rehabilitation centers 

are not considered organizational obstacles, the lack of tools to measure the satisfaction of workers 

and customers in the comprehensive rehabilitation centers and the lack of use of experts in the 

field of quality management Comprehensive training is one of the most important professional 

obstacles to the application of total quality management in comprehensive rehabilitation centers. 

Keywords: Total Quality Management, Obstacles, Comprehensive Rehabilitation Centers, Social 

Service Roles, Makkah Region 

 



 
 

  
 

 

 

 

 مقدمة الدراسة: .1

فقد شهد هذا الميدان في العديد من دول العالم تطورات ونموا كمية  ؛يعد ميدان التربية الخاصة من اكثر الميادين التربوية تطورا

ونوعية، وتشكل عملية تطوير المعايير الخاصة بالبرامج التربوية إحدى أهم األولويات لدى التربويين حيث تهدف تلك اإلجراءات 

هود جميع تحقيق ذلك تقتضي أن تتضافر ج إلى تأمين حصول جميع األطفال على التعليم المالئم والنوعي، وبالتالي فإن متطلبات

المعنيين في المجاالت المختلفة التربوية منها واالجتماعية والصحية للعمل معا، وفق خطط عمل إجرائية ومهنية تضمن بلوغ تلك 

التي و ،لشاملاألهداف وتحقيقها، وتتعاظم أهمية هذا األمر عند الحديث عن فئات التربية الخاصة  والمعاقين بمراكز التأهيل ا

تتزايد حاجاتها إلى برامج ذات مواصفات ال تقل عن البرامج من أهمية تلبية المقدمة لنظرائهم من الطلبة العاديين، انطالقا 

االحتياجات وضرورتها، التي تفرضها طبيعة الصعوبات والمشكالت، والتي تتطلب عناية خاصة ومساندة نفسية واجتماعية 

راتيجيات تعليمية وتربوية عالية تؤدي إلى مخرجات تتمثل بمساعدة هؤالء األفراد ليحققوا من وذات مواصفات جودة  است

 بأقرنهم العاديين. ويمثل تطبيق إدارة الجودة لتطوير برامج تقدير مستوى مقبوال الذات، أسوةالمهارات االستقاللية، والدافعية، و

متزايد بين أوساط القياديين من الباحثين والمسؤولين التربويين، إن تطبيق التعليم ومخرجاته أحد االتجاهات التي تحظى باهتمام 

ياسات أحد المفاهيم التربوية الحديثة في الس المراكز يعدمعايير الجودة في برامج مراكز التأهيل الشامل والطالب ذوي اإلعاقة بتلك 

 التعليمية في نظم التعليم. 

 ىعمورد أساسي من موارد المجتمع يسيحقق إشارة للمواطنين بأن المجتمع يؤمن بأهميتهم ككما أن االستثمار في الموارد البشرية 

 استثمارها أفضل استثمار في تنمية وازدهار المجتمع 

ولذلك يجب التركيز على استثمار طاقات كل الفئات داخل المجتمع والعمل على إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات التي 

ومن هذه الفئات فئة المعاقين والسيما المعاقين حركيا باعتبارهم فئة  ،المشارك الفعالة والناجزة في تنمية مجتمعاتهمتمكنهم من 

تحتاج إلى مساعدة ومساندة من قبل مؤسسات المجتمع والمحيطين بهم لتأهيلهم وإعادة دمجهم داخل المجتمع واالستفادة من 

 .وا مواطنين صالحين داخل المجتمعقدراتهم وإمكانياتهم المتاحة حتى يكون

 مشكلة الدراسة:. 1.1

في اآلونة األخيرة ازداد اهتمام الدول بذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المتعددة لكونهم جزءاً ال يتجزأ من المجتمع، 

االحتياجات الخاصة تلبية لالرتقاء بالخدمات المقدمة لألشخاص ذوي  1212فسعت المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 

 الحتياجاتهم وإرضاء ألسرهم.

م بأن نسبة انتشار اإلعاقات 1222فمن المؤشرات المحلية ما أشارت إليه الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية عام 

ت األفراد من ذوي االحتياجات (، هذا ما جعل الحكومة السعودية تعمل على تلبية احتياجا%1.2ذات الصعوبة البالغة تجاوزت )

من إجمالي عدد السكان بتعداد قدره  %2الخاصة وإرضاء أسرهم بحيث وصلت نسبة ذوي االحتياجات الخاصة في السعودية 

بواقع شخص  %21بأن ما يقارب  WHOمواطن ومن المؤشرات العالمية ما ذكره تقرير منظمة الصحة العالمية  مليون 2.1

 .ص مصاب باإلعاقة في الوطن العربيمليون شخ 42يه شكل من أشكال اإلعاقة، من كل سبعة أشخاص لد



 
 

  
 

 

 

 

كما حرص اإلسالم على الرعاية الكاملة للضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة، وتحت نظام اإلسالم وحمايته ستجد من يقف بجانبهم 

َعفَاِء َواَل َعلَى المرضى ِ َوَرُسولِه  وَ  ٰ ويساعدهم، قال تعالى: ﴿لَّْيَس َعلَى الضُّ اَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجُدوَن َما يُنفِقُوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوْا ّلِِلَّ

ِحيٌم﴾ )التوبة ُ َغـفُـوٌر رَّ (، فاآلية تدّل داللة واضحة على أنَّ الضعفاء والمرضى ليس عليهم 22:َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمن َسبِيٍل َوَّللاَّ

 إخوانهم األصحاء.أي مشقة إذا لم يقاتلوا مع 

كما تطّرقنا أيضاً إلى )النظرية البنيوية الوظيفية(؛ فالبنيوية تقوم بتفسير الظاهرة االجتماعية والمجتمع وفقا لمكونات وأجزاء 

فتأتي  ،والعوامل التي يتكون منها البناء االجتماعي، بينما الوظيفية تقوم بتفسير الظاهرة االجتماعية والمجتمع من خالل النتائج

هذه النظرية لتناول ظاهرة الدراسة الحالية كون الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لذوي االحتياجات الخاصة البد من أن 

مـ. والتي تتطلع إلى النهوض بالمجتمع السعودي 1212تخدمهم بشكل فعال وتحقق الرضا لهم وألسرهم خاصة في ضوء رؤية 

 في جميع مناحي الحياة.

 الت الدراسة:تساؤ. 1.1

 واقع تطبيق الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل ما المعوقات لتي تواجهها؟ فيمايتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة 

 ما المعوقات التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل؟ .2

 التأهيل الشامل؟ما المعوقات المهنية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز  .1

 ما المعوقات المعرفية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل؟ .1

 أهمية الدراسة:. 3.1

 اهتمام مهنة الخدمة االجتماعية برعاية المعاقين واستثمار قدراتهم لتمكينهم من القيام بدور حيوي في مجتمعهم. .2

المعاقين يتطلب منهم نوعاً متميزاً ومتكامالً من المهارات المرتبطة بمهنة عمل األخصائيين االجتماعيين في مجال رعاية  .1

 الخدمة االجتماعية وذلك من أجل التعامل الفعال مع مشكالت المعاقين.

يعد تمكين األخصائيون االجتماعيون أحد المداخل اإلدارية لتحقيق التميز في منظمات الرعاية االجتماعية ومنها الجمعيات  .1

 لرعاية المعاقين.األهلية 

 أهمية الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل في تحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين لرعاية المعاقين. .4

توجيه االهتمام الكافي إلزالة المعوقات في تطبيق الجودة الشاملة وآثره على أداء األخصائيين االجتماعيين بمراكز التأهيل  .1

 معاقين.الشامل لرعاية ال

 أهداف الدراسة:. 4.1

 يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في معرفة واقع تطبيق الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل ومعرفة المعوقات لتي تواجهها.

 معرفة المعوقات التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل. .2

 إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل.الكشف عن المعوقات المهنية لتطبيق  .1

 توضيح المعوقات المعرفية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل. .1



 
 

  
 

 

 

 

  مفاهيم الدراسة:. 1.1

 المعوقات:

)عاقه( عن كذا حبسه عنه وصرفه وبابه  ،المعوقات على أنها مشتقة من لفظ عوق ) ع و ق( :تعرف في معجم مختار الصحاح -أ

 قال وكذا )اعتاقه(، و)عوائق( الدهر الشواغل من إحداثه و)التعوق( التثبيط، و)التعويق( التثبيط 

وتعرف المعوقات أيضا على أنها: وضع صعب يكتنفه شئ من الغموض يحول دون تحقيق األهداف بكفاية وفاعلية، ويمكن  -ب

مسبب للفجوة بين مستوى االنجاز المتوقع واالنجاز الفعلي أو على أنها االنحراف في األداء عن معيار النظر إليها على أنها ال

 محدد مسبقا 

 : هي الصعوبات التي تمنع ممارسة مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل التعريف اإلجرائي

 :المعوقــات

ية عن تحقيق أهداف برامجه اإلدار المسؤولالتي تعوق  ،، والشخصيةواالجتماعية" هي جميع العوائق المالية، واإلدارية، والفنية، 

  التي تساعد في تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرها"

ئة والبي ،المتعلقة بإدارة المراكزيقصد بالمعوقات في هذه الدراسة مجموعة المشكالت أو الصعوبات  :التعريف اإلجرائي  -

 .والمجتمع الخارجي والتي تحد من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة ،البنائية

 :Total Quality الجودة الشاملة

بعض الدرجات أو المؤشرات الجودة كمفهوم لغوي يعبر عن صفة مالزمة ومرتبطة بالموصوف الجيد، فهي تعني بشكل عام 

التي يمكن من خاللها تحديد الشيء أو فهم بنيته، وتتضمن الجودة الشاملة مجموعة مركبة من النوعيات الفرعية التي عادت ما 

 تكون رتبها عالية من االمتياز والنقاء.

 :ذوي االحتياجات الخاصة 

ف ذوي االحتياجات الخاصة ب أنَّها: " مجموعة البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدَّم لفئات من وجهة نظر التربية الخاصة تعرِّ

أما  ،من األفراد غير العاديين لمساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف "

ا من النواحي األربع: العقلية أو األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة فهم األفراد الذين ينحرفون عن المتوسط انحرافا ملحوظ

الجسمية أو االنفعالية أو االجتماعية، األفراد الذين يقعون في طرفي المنحنى وهم الذين يحتاجون برامج تربوية خاصة، ويمكن 

 ة البصرية( ، اإلعاقتقسيمهم إلى فئات وهم )الموهبة والتفوق، اإلعاقة العقلية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الحركية، اإلعاقة االنفعالية

 :اإلدارة -

عبارة عن "عملية متكاملة يقوم بها شخص يطلق عليه تسمية المدير أيا كان منصبه اإلداري أو مجال عمله، وهذه العملية مكونة 

بت ثمن أربع وظائف رئيسة هي التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، وتستخدم مجموعة من المفاهيم والمبادئ واألسس التي 

صحتها من خالل التجربة والممارسة، واتفق عليها المفكرون وهي جميعا تعتمد على التنسيق الذي يعتبر محور العمل اإلداري 

  وأساسا لنجاحه في تحقيق األهداف المنشودة"



 
 

  
 

 

 

 

 :الجــودة -

وهي الجيد من كل شيء، يقال جاد: جودة وأجاد: أتى  ،الرداءة العرب: ضدالجودة لغة كما يعرفها ابن منظور في معجم لسان 

مفهوم الجودة في التعليم بأنه "يعني كافة السمات والخواص التي  ويعرف عملهبالجيد من القول أو الفعل ويقال: أجاد فالن في 

محددة  الب إلى خصائصوهي ترجمة احتياجات توقعات الط ،تتعلق بالمجال التعليمي والتي تظهر جودة للنتائج المراد تحقيقها

 .تكون أساساً في تعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمية وصياغتها في أهداف بما يوافق تطلعات الطلبة "

 :إدارة الجودة الشاملة  -

"مدخل إداري يسعى إلى إحداث تغيير جذري في الثقافة التنظيمية داخل المنظمة وتحويلها  بأنها (٥٣ ،٦٠٠٢الخطيب، ) عرفها

رة إدا وعرف .أو الخدمة المقدمة" .من األسلوب اإلداري التقليدي إلى األسلوب الحديث الذي يخدم تحقيق مستوى عال للمنتج

م وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها الجودة الشاملة بأنها " استراتيجية آلية تركز على مجموعة من القي

من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدرتهم الفكرية في مختلفة مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر 

 ".للمنظمة

 :التعريف اإلجرائي إلدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل

 :التربية الخاصةمفهوم   -

يقصد بالتربية الخاصة مجموعة من البرامج، والخطط، واالستراتيجيات المصممة خصيصاً لتلبية االحتياجات الخاصة باألطفال 

 )القواعدباإلضافة إلى خدمات مساندة  ،وتشتمل على طرائق تدريس، وأدوات، وتجهيزات، ومعدات خاصة ،غير العاديين

  .الخاصة(التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية 

 :مراكز إعاقة النمو الفكري  -

 هي المراكز المعنية بخدمة الطالب ذوي إعاقة النمو الفكري 

 :مراكز الرعاية النهارية  -

وغالبا ما يكون عمل هذه  ،على مدار نصف اليوم تقريبا واجتماعيةفي هذا النوع من المراكز يتلقى األطفال خدمات تربوية 

 .الفترة الصباحية في هذه المراكز المراكز صباحا وحتى بعد الظهر حيث يقضي األطفال

 النظريات المفسرة للدراسة:. 1.1

 نظرية هرم ماسلو.2

لى )تفسير ع يسعي االنسان إلشباع رغباته واحتياجاته من خالل قيامه بأنشطة مختلفة، وقد ما أثبته ماسلو في نظريته التي تقوم

 حاجة اإلنسان( بتقسيم االحتياجات إلى حاجات فسيولوجية، حاجات األمن، حاجات الحب والتقدير وتحقيق الذات.



 
 

  
 

 

 

 

 

 ( لهرم ماسلو لالحتياجات االنسانية.2رسم توضيحي رقم )

ف علم النفس الحاجة بأنها: شيء يكون به استقامة حياة اإلنسان نفسيًا أو عضويًا.  ويعرِّ

ومهما كانت هذه الحاجات فهي ضرورية الستمرار اإلنسان في الحياة ويطلق عليها الحاجات األولية أو الحاجات الفسيولوجية؛   

 Maslowلذلك حظي تصنيف ماسلو على مكانة كبيرة بين علماء النفس، حيث قام ماسلو بعمل تصور هرمي للحاجات 

Hierarchy Needs ة في قاعدة الهرم والتي يلزم أن تُشبع حتى يستطيع اإلنسان االستمرار بالحياة تأتي فيه الحاجات الفسيولوجي

ويأتي بعدها الحاجة إلى األمن والسالمة، يليها الحاجة إلى الحب واالنتماء، ومن ثم الحاجة إلى المعرفة وأخيًرا في قمة الهرم 

 تأتي الحاجة إلى تحقيق الذات.

 . النظرية البنيوية الوظيفية:1

النظرية البنيوية الوظيفية الي ظاهرة أو حدث اجتماعي، على انهم نتيجة لألجزاء أو الكيانات البنيوية التي توجد في  تنظر

(. 1222مجتمعها، حيث كان ظهور النظرية في القرن التاسع عاشر والتي قام بها العالم االجتماعي هربرن سبنسر )حميدشة، 

نها نظرية اجتماعية تستعمل في مجال علم االجتماع عموما واالجتماع األسري بشكل تعرف النظرية البنيوية الوظيفية على أ

  ى مفهومين لتحليل وتفسير المجتمعخاص، فهي تعتمد عل

 نظرية المنظمة  -3

فهي اذن ليست مجموعة القضايا  .المختلفة في مجال معين المتغيرات و المفاهيم عبارة عن نظام مفاهيم اي عالقات بين النظرية

لميداني، وإنما هي المفاهيم واألدوات المنسقة فيما بينها والتي يمكن التأكد من صدقها أو اختبار محتوياتها عن طريق البحث ا

  التصورية التي بإمكانها تقديم خارطة مباشرة للمشكالت في ميدان معين

  فاعلية المنظمة

 .هي الدرجة التي تدرك أو تحقق بها المنظمة افعالها

  تعريف الفاعلية

 ه غامضة بعض الشيء فقد عرفبصور ابتدأتنجد انها  Effectiveness عند استعراض التعريفات الخاصة بالفاعلية

Etzioni بانها الدرجة التي تدرك أو تحقق بها المنظمة أهدافها الفاعلية (. etzioni, emitai,(1964 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9


 
 

  
 

 

 

 

 مداخل دراسة الفاعلية التنظيمية 

، وحالة عدم اتفاق الباحثين على تعريف واحد جامع مانع للفاعليه التنظيمية أدى إلى الفاعلية ان التعقيد الذي صاحب موضوع

ربعة مداخل رئيسيه لدراستها هي: مدخل تحقيق الهدف، ومدخل النظم، ومدخل العناصر االستراتيجية، واخيرا مدخل القيم ا

 .المتنافسة

 مدخل تحقيق الهدف .1

هذا المعيار شائع بين الناس االداريين، وال شك ان هذا المدخل يؤكد على ان تكون االهداف شرعية واضحة، وقابله للتحقيق 

 .وباإلمكان قياسها

 مدخل النظم: .1

معينه ويفترض هذا المدخل ان  مخرجات و فيها عمليات تحويلية إلنتاج مدخالت ان المنظمات هي أنظمة مفتوحه تحتاج إلى

المنظمات تتكون من أنظمة فرعيه متفاعلة مع بعضها وإذا ما عمل اي منها بصوره غير جيده فسوف يؤثر على أداء المنظمة 

لياتها لمنظمة إحالل الموارد التي تستهلكها في عمككل كما ان الفاعلية تتطلب التفاعل اإليجابي بين المنظمة وبيئتها، وانه البد ل

اإلنتاجية من اجل المحافظة على البقاء ويعاب على هذا المدخل صعوبة قياس بعض المعايير، فكيف نقيس معيار مرونة استجابة 

كرة  يهداف، فقد قيل فالمنظمة للبيئة المتغيرة وإلى جانب ذلك هناك مشكله إعطاء نفس األهمية للوسائل مقارنه بالغايات أو األ

 .و ليس المهم كيف يلعب لفريقا ، ان المهم هو ان يربحالقدم

 مدخل العناصر االستراتيجية: .3

ان المنظمة الفعالة هي التي ترضي طلبات الجهات أو األطراف الموجودة التي تأخذ منها مواردها أو الدعم من اجل ضمان 

فاعل البيئي لكن هذا تواصل وجودها وهذا المدخل يشبه مدخل النظم وان ركز على جوانب مختلفة فكالهما يؤكد على أهمية الت

المدخل ال يركز على التفاعل من كل المتغيرات البيئية وإنما هو إرضاء العناصر أو األجزاء البيئية التي تؤثر استراتيجيا في 

الحكومية تتعامل مع الفاعلية التنظيمية من حيث قدرة الجامعة على استطاب الطلبة الجدد  فالجامعات.استمرا عمل المنظمة

 .وتخريجهم دون ان تهتم كثيرا بموضوع توظيفهم

 : المتنافسةمدخل القيم  .4

ا يعتمد على من تكون أنت ومالمبدأ األساس في هذا المدخل ان معيار الذي تستخدمه في قياس فاعلية المنظمة التي تعمل فيها 

ذي يقدمه لوب مغاير للتقييم الأو القيم التي تفضلها. ليس غريبا اذن ان رأيت مالك المنظمة يقيم فاعلية المنظمة بأس الرغبات هي

، أو مدير األفراد ويفترض هذا المدخل عدم وجود هدف واحد يتفق عليه التسويق مدير الحسابات، أو مدير اإلنتاج، أو مدير

م، كذلك ال يوجد إجماع بخصوص اي األهداف تتقدم على بعضها البعض لذلك نجد ان الفاعلية التنظيمية هي الجميع بشكل تا

ته ورغباته. ومن هذه الزاوية نستطيع القول ان التقييم ربما للفرد المقيم وتفضيال الشخصية موضوع شخصي، اي انه يرتبط بالقيم

  .يخبرنا عن المقيم وقيمه أكثر مما يخبرنا عن الموقف الحقيقي لفاعلية المنظمة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9


 
 

  
 

 

 

 

 :وتم تشخيص ثالثة مجاميع اساسية من القيم التنافسية هي

  المجموعة االولى: المرونة ضد السيطرة .1

 تتجسد بينما تغييروال والتكيف االبداع متغيرات تعكسها فالمرونة التنظيمي للهيكل القيم من متناقضين بعدين المجموعة هذه وتؤشر

 .التنبؤ وامكانية والنظام الثبات بمتغيرات السيطرة

  المجموعة الثانية: األفراد ضد المنظمة .1

 .ومستقبلهم أو يهتم بالمنظمة ومستقبلها باألفرادتتعامل هذه المجوعة مع ما إذا كان المعيار يهتم 

 الغايات-المجموعة الثالثة: الوسائل  .3

 .تركز الوسائل على العمليات الداخلية في المدى الطويل بينما تؤكد الغايات على النتائج النهائية في المدى القصير

 دورة حياة المنظمة 

وثابته في الكائنات الحيه، فاإلنسان السوي يمر بهذه المراحل.  متتابعةمراحل  فالموت الشيخوخة والنضج ثم النموو الوالدة النشوء،

 .عند البشر مرورهم بالمراحل الست السابقة الغالبةاال ان الصفة 

  المنظمة بصفتها كائنا حيا

وتحتاج الي  grow وتنمو born المخلوقات، تولدينطلقون في تساؤلهم هذا من حقيقة اساسيه هي ان المنظمات مثل بقية  العلماء

موارد بشكل متواصل لكي تبقى هي ان المنظمات لم يستحدثها اإلنسان لكي تموت بل ان فكرة موتها ابعد ما يمكن قبوله من قبل 

 .في عملها ناجحةالمؤسسين طالما كانت 

 مفهوم دورة حياة المنظمة ومراحلها االساسية 

يشير مفهوم دورة حياة المنظمة إلى ان للمنظمة نمط من أنماط التغير الذي يمكن التنبؤ به ويفترض هذا النمط ان للمنظمات 

راحل نعني ضمنان هناك م فأننادورات حياة تمر بها عبر عملية تتابعيه أثناء نموها وعندما نطبق فكرة دورة الحياة على المنظمة 

ة وان هذه المراحل مرتبه بشكل منطقي وان االنتقال من مرحلة إلى أخرى ليس عشوائيا وبالتالي فان مميزه تتقدم خاللها المنظم

 .باإلمكان التنبؤ به

 وأ والتهور والنضج والنمو التكوين مرحلة أو الوالدة: هي مراحل اربع عبر السلع تتحرك كيف ليوضح المفهوم هذا استخدم

 جديدة منتجات تقديم مواصلة بضرورة لإلدارة تحذير بمثابة يزال وال كان الحياة دورة فكرة شيوع ان الواضح ومن. االضمحالل

بدورة حياة المنظمة إلى وجود خمسة مراحل  المهتمةالبحوث  أشارتلقد . الزمن من طويلة لمدة المنظمة تبقى ان أرادت إذا

   stephen p.robbins,(1993) لهذه الدورة هي أساسية

  واالنبثاق التأسيس مرحلة. 2

  التجميع مرحلة .1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1


 
 

  
 

 

 

 

  والسيطرة الترسيم مرحلة .1

 التنظيمي الهيكل توسيع مرحلة .4

 التدهور مرحلة .1

 المتطلبات التي تضعها المنظمات في االعتبار حتى تتمكن من تحقيق أهدافها

 الحصول واإلبقاء عمى عضوية كافية والعمل عمى اختيار أعضاء جدد طبقاً للمعايير التي تضعها المنظمة. .2

 توفير تدريب لألعضاء لبث قيم المنظمة وتقاليدها في أعضائها.  .1

 تنمية التفاعل واالتصال اإلنساني بين األعضاء وبين مختلف مكونات المنظمة. .1

إيجاد تنظيم لتقييم العمل حيث يقوم كل قسم بالمنظمة بواجب معين وبأنشطة وواجبات ومسئوليات مكملة لنظائرها  .4

 يؤدى هذا في مجملة إلى تحقيق أهداف المنظمة. بسائر أقسام المنظمة بحيث

إسناد األدوار المالئمة ألعضاء المنظمة بحيث يقوم كل منهم بالواجبات واألنشطة والمسئوليات التي تفق مع الدور   .1

 القائم.

 في الدراسة الحالية:ت توظيف نظرية المنظما

ضوء نظرية المنظمة تعد منظمة ذات نسق اجتماعي مفتوح تقدم يرى الباحث ان مراكز التأهيل الشامل في  بناء على ما

 :وبناًء عليه يمكن للباحث تحديد عناصر مركز التأهيل الشامل في النقاط التالية

 المدخالت: -1

 وتجهيزات لوجستية. تحتيةوتتضمن الموارد المادية التي تحتاجها مراكز التأهيل الشامل من أساس وبنيه  -أ

في أعضاء فريق العمل وتنقسم الى شقين )شق فني بكل التخصصات التي تحتاجها مراكز اإلمكانيات البشرية وتتمثل  -ب

ويمكن اعتبار العمالء احد  المعاونة(التأهيل الشامل وشق اداري بكل التخصصات اإلدارية باإلضافة الى الخدمات 

من هنا تكتمل عناصر المدخالت المالية و الالئحيه اوعناصر الموارد البشرية باإلضافة الى الجوانب التنظيمية او 

 لمراكز التأهيل الشامل كنسق اجتماعي مفتوح. 

 المعالجات التحويلية: -1

تتمثل في األنشطة والبرامج الطبية واالجتماعية والنفسية والتأهيلية والبدنية التي تمارس داخل مراكز التأهيل الشامل  

 والتي تساعد على تحقيق العائد.

 المخرجات: -3

 الهدف او العائد من تلك المنظمات وهو يتمثل في التأهيل الشامل لذوي االحتياجات الخاصة.وهو     

 التغذية العكسية: -4

 وتتمثل في المعاق الذي يتم تأهيله ويعود إلى اسرته ويعود إلى المجتمع كعضو نافع يساهم إلى حٍد ما في الجهود التنموية. 

 



 
 

  
 

 

 

 

 الدراسات السابقة: .1

 .بين كبار السن المعوقين في الصينبعنوان دور مراكز الرعاية في تحقيق الرضا عن الحياة  (et al(2022)  Fan, H ،دراسة

أكدت النتائج أن مراكز الرعاية غير الرسمية  لها آثار إيجابية كبيرة على  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها:

ر تأثير إيجابي على الرضا عن الحياة بالنسبة ألولئك الذين يعانون من إعاقة الرضا عن الحياة لكبار السن المعوقين، ولها أكب

أكدت النتائج تتخذ الرعاية طويلة المدى المقدمة للمعاقين من كبار السن ، ولصالح الرجال وسكان الريف مقارنة بنظرائهم ،خفيفة

الدراسة بضرورة دعم وتوفير الرعاية الرسمية كمكمل أوصت ، يؤثر كل منها على الرضا عن الحياة بطرق مختلفة ،أشكااًل عديدة

 لدعم كبار السن المعوقين بشدة في الصين.

( حول واقع االجهزة والمعدات المستخدمة في عملية التأهيل المهني لذوي اإلعاقة الحرکية 1211) ،دراسة السيد والسرور

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن خدمات التأهيل  من وجهة نظر العاملين في مراکز التأهيل لذوي اإلعاقة في إقليم الوسط.

أهيل المهني في إقليم الوسط من وجهة نظر المستفيدين جاءت بدرجة متوسطة، المهني المقدم لذوي اإلعاقة الحرکية في مراکز الت

وال يوجد فروق ذات داللة احصائية في الدرجة الکلية لواقع االجهزة والمعدات المستخدمة في عملية التأهيل المهني لذوي اإلعاقة 

 .الوسط تعزى لمتغير المحافظةم الحرکية من وجهة نظر العاملين في مراکز التأهيل لذوي اإلعاقة في إقلي

 للمعاقين حرکياً وبصرياً بجودة الحياة لديهم. كبعنوان عالقة الدعم األسري المدر( 1211دراسة الشهري )

النتائج إلى وجود ارتباطات موجبة ذات داللة إحصائية بين الدعم األسري وجودة  أشارت :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

في وجود فروق ذات  كجودة الحياة والدعم األسري المدرفرقا معنويا بين الذکور واإلناث في  كالنتائج أن هنا الحياة. أظهرت

ي اتجاه وحرکيا ف داللة إحصائية في جودة الحياة في البعدين فقط هما البعدان )االجتماعي والصحة النفسية( المعاقين بصريا

 ودة الحياة وفي إدراک الدعم االسري بين المعاقين بصريا وحرکيا.توجد فروق في باقي ابعاد ج، المعاقين بصريا

  COVID-19( حول مراكز لرعاية والتأهيل للمعاقين في روسيا أثناء وباء فيروس كرونا 1211دراسة )

فيما يتعلق بإجراء الحجر الصحي والمراقبة كانت  COVID-19أن أهم القضايا من حيث مخاطر  وقد توصلت الدراسة إلى:

ء المعاقين بمراكز التأهيل الشامل سوا المستفيدين منمما قلل من عدد  الرعاية،عدم القدرة على زيادة عدد المعاقين التي تشملهم 

لعبء على وزيادة ا ،يهيةفي التشخيص الطبي والرعاية االجتماعية، وقلل فيروس كرونا من التواصل االجتماعي واألنشطة الترف

 والمخاوف من تفشي محتمل في الفضاء المحلي.  ،الموظفين

 .الكويت( جودة خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للشباب بجامعة 1211دراسة دالل مجيد االستاد )

 الخدمات هيللشباب  الكويتتقدمها جامعة  التيأن أفضل خدمات الرعاية االجتماعية  :وهيوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

ة على کبير من الجامع باهتمامبينما الخدمات العلمية والبحثية ال تحظى  ،يهتم بها االنسان شيءبسبب أنها أهم  وذلك ،الصحية

 .تتم من أجله انشاء الجامعة الذيالرغم من ان العلم والبحث هما األساس 



 
 

  
 

 

 

 

الخدمة االجتماعية وأثرها على أداء األخصائيين االجتماعيين العاملين  حول معوقات تطبيق الجودة في (،1211دراسة السلمي )

بمحافظة  ملين في المستشفياتفي المستشفيات في محافظة جدة. )دراسة وصفية تطبيقية على األخصائيين االجتماعيين العا

ية م االحتياجات النفسية واالجتماعأسفرت نتائج الدراسة عن الترکيز على فه وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:. جدة(

بمستوى )موافق بشدة(. کما توصلت الدراسة إلى وجود الئحة خاصة بالقيم األخالقية الواجب االلتزام بها عند التعامل  –للمريض 

صات صمن مجموعة من التخ يتكونالدراسة إلى أّن الفريق الطبي  أشارت(، بمستوى )موافق بشدة –المستشفى  مع العمالء داخل

 .وير عمل االخصائيين االجتماعيينمن ضمنها الخدمة االجتماعية، کما أنها تحُرص على تنظيم برامج تدريبية لتط

فيات العامة بين الواقع (، معايير الجودة في الخدمة االجتماعية في المستش1212) دراسة فاطمة بنت إبراهيم أحمد الدلي

أكدت النتائج وجود درجة موافقة مرتفعة من جانب األخصائيين  النحو التالي:وجاءت أبرز نتائج الدراسة على . والمأمول

طبيق معايير واقع ت، الجتماعية في المستشفيات العامةاالجتماعيين في المستشفيات العامة على أهداف تطبيق الجودة في الخدمة ا

تمع الدراسة مرتفع، وال توجد فروق دالة إحصائيًا الجودة في الخدمة االجتماعية في المستشفيات العامة من وجهة نظر أفراد مج

في درجة تطبيق معايير الجودة في الخدمة االجتماعية في المستشفيات العامة من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين تعزى 

ايير ه تحقق معللمتغيرات الديموجرافية، ووجود درجة موافقة مرتفعة من جانب أفراد مجتمع الدراسة على المعوقات التي تواج

 جتماعية في المستشفيات العامة. الجودة في الخدمة اال

 .للمعاقين حركيا االجتماعيةاألهلية وتحقيق العدالة  االجتماعيةحول دراسة فعالية برامج الرعاية  ،(1212دراسة يوسف )

أن مستوى أبعاد فعالية برامج الرعاية االجتماعية األهلية المقدمة للمعاقين حركيا  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

متوسط، ومستوى أبعاد تحقيق العدالة االجتماعية للمعاقين حركيا مرتفع، كما توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الرعاية 

الدراسة مجموعة من اآلليات لزيادة فعالية برامج الرعاية حددت ، عدالة االجتماعية للمعاقين حركيااالجتماعية وتحقيق ال

دمات خاالجتماعية األهلية في تحقيق العدالة االجتماعية للمعاقين حركيا منها: إنشاء نظام للتوثيق اإللكتروني لكافة البرامج وال

 التي تقدم للمعاقين حركيا

للمعاقين  االجتماعي( حول فعالية مدخل العالج الجماعي في طريقة العمل مع الجماعات وتحقيق الدمج 1212دراسة الشربيني )

عي أثبتت الدراسة صحة الفرض الفر :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مصر.ذهنيا القابلين للتعلم في ضوء رؤية 

طفل المعاق العالج الجماعي في طريقة العمل مع الجماعات وزيادة التفاعل الجماعي لدى الاألول وهو فعالية استخدام مدخل 

أكدت الدراسة صحة الفرض الفرعي الثاني وهو فعالية استخدام مدخل العالج الجماعي في طريقة العمل مع ، ذهنياً القابل للتعلم

أثبتت الدراسة صحة الفرض الفرعي الثالث وهو فعالية استخدام ، طفل المعاق ذهنياً القابل للتعلمالجماعات وتنمية مشاركة ال

 مدخل العالج الجماعي في طريقة العمل مع الجماعات وتقدير الذات لدى الطفل المعاق ذهنياً القابل للتعلم.

 أظهرتوقد . للمعاقين جسميا االجتماعية( بعنوان فاعلية الخدمات التعليمية في برنامج الحماية 1212)عبد الحميد، دراسة 

 نتائج الدراسة أن المعاقين جسميا ال يتمتعون بقدر كاف بحق الحصول على خدمات الحماية االجتماعية في المجال التعليمي.



 
 

  
 

 

 

 

(، بعنوان األمن االجتماعي للمعاقين وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة: دراسة من منظور طريقة تنظيم 1212دراسة معوض )

ظهرت التنمية المستدامة كوسيلة ورؤية جديدة للتغلب على المشكالت المجتمعية، وتدعو  لدراسة إلى:أسفرت نتائج ا. المجتمع

للعودة إلى التوافق مع الطبيعة مره أخرى داخل كل مجتمع حيث تكتسب داللتها الحقيقية من التقدم القائم وفق قضية أخالقية 

ة ة المستدامة نهج حياة أو أسلوب معيشة ونظرية تقوم على التفكير بطريقوإنسانية تجاه أجيال الحاضر والمستقبل، وتعتبر التنمي

شمولية متكاملة مرتبطة ضمن مجموعة من العالقات والتفاعالت بين االعتبارات االجتماعية، وهناك الكثير من العقبات 

استغالل الموارد البشرية وخاصة فئة والتحديات التي تواجه التنمية الشاملة والمستدامة ومن بين هذه التحديات الداخلية عدم 

المعاقين، وقد أكدت االتجاهات العالمية على أهمية تقديم الحماية والرعاية واألمن االجتماعي من قبل المجتمع ومؤسساته لفئة 

 المعاقين 

 وقد. للمعاقين جسمياحماية االجتماعية ( بعنوان فاعلية خدمات الرعاية الصحية في برنامج ال1212) عبد الحميددراسة 

أظهرت نتائج الدراسة أن المعاقين جسميا ال يتمتعون بقدر كاف بحق الحصول على خدمات الحماية االجتماعية في المجال 

 الصحي.

ت وتوصل. للمعاقين حركيا االجتماعية( حول فعالية برامج الرعاية االجتماعية األهلية وتحقيق العدالة 1212دراسة يوسف )

أن مستوى أبعاد فعالية برامج الرعاية االجتماعية األهلية المقدمة للمعاقين حركيا متوسط،  ى عدة نتائج من أهمها:الدراسة إل

ومستوى أبعاد تحقيق العدالة االجتماعية للمعاقين حركيا مرتفع، كما توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الرعاية االجتماعية 

للمعاقين حركيا، وحددت الدراسة مجموعة من اآلليات لزيادة فعالية برامج الرعاية االجتماعية األهلية وتحقيق العدالة االجتماعية 

في تحقيق العدالة االجتماعية للمعاقين حركيا منها: إنشاء نظام للتوثيق اإللكتروني لكافة البرامج والخدمات التي تقدم للمعاقين 

هم من التنافس في سوق العمل، التنسيق بين خدمات التدريب المهني للمعاقين حركيا حركيا، إعادة تأهيل المعاقين حركيا وتمكين

وخدمات التشغيل، تطوير سياسات الرعاية االجتماعية األهلية بما يحقق االستدامة في تقديم الخدمات للمعاقين حركيا الحاليين 

 لصغيرة.والمستقبليين، إنشاء بنك مصري للمعاقين يساهم في تمويل مشروعاتهم ا

 أكدت. دمة الرعاية االجتماعية للمعاقينالتعامالت الرقمية ودورها في االستفادة من خ حول تقنية Namjin Kimدراسة 

 يساعد على لهم ممامدفوعة األجر وموجهه بشكل عادل ومنصف  المقدمة للمعاقينأهمية أن تكون الخدمة الرقمية  نتائج الدراسة

امة التي العالدراسة معلومات مفيدة لوضع استراتيجية عملية عند إدخال تقنية الخدمة الرقمية إلى الخدمة  وقدمت هذهتقبلهم لها، 

 كانتوالخدمة الرقمية،   blockchainكان األمن واالقتصاد من المتغيرات الرئيسية المتعلقة بقبول تقنية ، تسمى رعاية المعوقين

 متغيرات الرئيسية التي تعكس خصائص الخدمات العامة.الرغبة في الدفع والعدالة والتنظيم هي ال

التأثير النفسي االجتماعي للكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة ورضا  (( حولDomingues,2019دراسة دومينجيز  

رضا ذوي االحتياجات الخاصة عن كل من التكنولوجيا  نتائج الدراسة بينت .المستخدمين وعالقتهم بالمشاركة االجتماعية

المساعدة والخدمات ذات الصلة إضافة إلى تحسين وصولهم إلى الحياة المجتمعية باستخدام التكنولوجيا مقارنة باالستخدام التقليدي 

 للكراسي الحركية لذوي االحتياجات الخاصة.



 
 

  
 

 

 

 

عيات األهلية في تحقيق األمن االقتصادي للمعاقين من وجهة نظر الخدمة ( بعنوان فاعلية خدمات الجم1212) عبد العليمدراسة 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أتفاق بين المعاقين المستفيدين من الجمعية فيما يتعلق بتدني توفير برامج . االجتماعية

ة ليست من الخدمات األساسية ألنشطة ( ويرجع ذلك إلى أن خدمات الرعاية الصحي%44.2وخدمات الرعاية الصحية بنسبة )

لرعاية  الحاالت التي تحتاج وبرامج الجمعية حيث تعتمد الجمعية على المركز الطبي الحضري بالسد العالي المجاور لها لتحويل

 لقدمت الدراسة التصور المقترح لتطوير خدمات الجمعيات األهلية لتحقيق األمن االقتصادي للمعاقين وذلك من خال، صحية

 أهدافه، ومستويات العمل به، والنظريات واالستراتيجيات التي يعتمد عليها.

 1232ية المملكة ، بعنوان واقع تطبيق دمج المعاقين ذهنيا بمدارس مدينة جازان في ضوء رؤ(1212دراسة سعد الدين )

واقع تطبيق عملية الدمج في مدارس مدينة جيزان لم يتم بالصورة  إن منها:وتوصل البحث لعدد من النتائج .  لرعاية المعاقين

المطلوبة إذ تنقصها الكثير من المقومات، المهارات التي يمتلكها معلمي التربية الخاصة لتطبيق عملية الدمج داخل مدارس مدينة 

للتعامل مع المعاقين، حاجة مدارس الدمج جيزان ال تتناسب مع متطلبات الدمج، وذلك لقلة خبرات هؤالء المعلمين وعدم تدريبهم 

لرعاية  1212لمتطلبات أساسية يجب توافرها لتحسين تطبيق عملية الدمج داخل مدارس منطقة جيزان وفقاً لرؤية المملكة 

 المعاقين. 

ة نظر الخدمة ن وجه(، حول فاعلية خدمات الجمعيات األهلية في تحقيق األمن االقتصادي للمعاقين م1212) عبد العليم دراسة

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أتفاق بين المعاقين المستفيدين من الجمعية فيما يتعلق بتدني توفير برامج . االجتماعي

( ويرجع ذلك إلى أن خدمات الرعاية الصحية ليست من الخدمات األساسية ألنشطة %44.2وخدمات الرعاية الصحية بنسبة )

عتمد الجمعية على المركز الطبي الحضري بالسد العالي المجاور لها لتحويل الحاالت التي تحتاج لرعاية وبرامج الجمعية حيث ت

 صحية. 

أن مقياس جودة الخدمة  نتائج الدراسة أكدت .مة االجتماعية للبالغين المعوقينتطوير مقياس جودة الخد Park  ((2018 دراسة

 RMSEA =.047، GFI ،22.816االجتماعية لديه القدرة على التنبؤ فيما يتعلق باالرتباط بين المكونات األساسية الثالثة )= 

=.984، CFI =.987 ستسمح أداة مقياس الجودة الموضحة في هذه المقالة للبالغين ذوي اإلعاقة بالمشاركة بشكل أكبر في .)

 خدمات الرعاية االجتماعية التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.اختيار 

أشار البحث إلى جودة الخدمات . ( بعنوان طريقة تنظيم المجتمع وجودة منظمات رعاية المعاقين ذهنياً 1212دراسة بني عامر )

جودة الخدمات، دورة حياة جودة  في منظمات رعاية المعاقين ذهنياً لتحسين نوعية حياتهم موضحاً من خاللها مفهوم الخدمة،

الخدمة، قياس الكفاءة والفعالية للخدمات بمنظمات الرعاية، والجودة في المنظمات لتحسين نوعية الحياة للمعاقين ذهنياً تتمثل في 

 .تحسين الحياة االجتماعية لهم، والتأهيل المهني والتعليمي

وتوصلت الدراسة . فاءة االجتماعية للمعاقين حركياً في تنمية الك ( بعنوان إسهامات البرامج الجماعية1212دراسة عاصي )

أن مستويات المعوقات التي تعوق برامج خدمة الجماعة في تنمية الكفاءة االجتماعية للمعاقين حركياً، تمثلت  إلى عدة نتائج ومنها:

 (، 1.11فيما يلي: الترتيب األول معوقات مرتبطة باألخصائي االجتماعي بمتوسط حسابي )



 
 

  
 

 

 

 

قات مرتبطة بمحتوي البرامج بمتوسط (، الترتيب الثالث معو1.14الترتيب الثاني معوقات مرتبطة بالمؤسسة بمتوسط حسابي )

(، الترتيب الخامس معوقات مرتبطة 1.41(، الترتيب الرابع معوقات مرتبطة بفريق العمل بمتوسط حسابي )1.12حسابي )

 (. 1.42بنوعية اإلعاقة بمتوسط حسابي )

 :ستشفيات حفر الباطن الحكومية، بعنوان معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي لمهامه المهنية في م1212 ،دراسة العجالني

أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع ممارسة  نتائج الدراسةأظهرت  .ن وجهة نظر الفريق الطبي المعالجم

األخصائي االجتماعي لمهامه المهنية في مستشفيات حفر الباطن الحكومية وتبين من النتائج أن أبرز نقاط واقع ممارسة األخصائي 

ضاع والقيام بجوالت دورية في أقسام التنويم للتعرف على أ :جتماعي لمهامه المهنية في مستشفيات حفر الباطن الحكومية هياال

 .ه في اختيار العالج المالئم لهااإللمام بالظروف االجتماعية للمريض لمساعدت، أو احتياجات ومشاكل المرضى

( بعنوان فاعلية تطبيق معايير الجودة بالمؤسسات اإليوائية في تحقيق جودة الرعاية المتكاملة لألطفال 1212) يدراسة عل

فاعلية البرنامج التدريبي لمعايير الجودة بالمؤسسات اإليوائية في  أنوتوصلت الدراسة إلى  المحرومين من الرعاية األسرية

 تحقيق جودة برامج الرعاية المتكاملة لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية.

اسة هدفت الدر .ة الذهنيةبعنوان جودة الحياة للشباب في سن انتقالية المصابين بالتوحد أو اإلعاق Elizabeth  ،Erikدراسة

شابًا في سن انتقالية يعانون من التوحد أو اإلعاقة الذهنية باستخدام نسخة الوكيل  162إلى فحص الصحة الشخصية والرفاهية لـ 

. أبلغ اآلباء عن رفاهية الشباب المصابين بالتوحد والشباب ذوي اإلعاقة الذهنية أقل من العينة KIDSCREEN-27األم من 

م اإلبالغ عن ت ،الت الرفاهية البدنية والرفاهية النفسية والدعم االجتماعي واألقران. بالنسبة لمجموعتي الشبابالمعيارية في مجا

أدنى التصنيفات في الدعم االجتماعي واألقران. تم توقع درجات أعلى من الرفاهية في مجال واحد أو أكثر من خالل وضع 

 .الديني. كانت السلوكيات الصعبةواإليمان  ،اركة في أنشطة المجتمعوالمش ،ونقاط القوة في شخصية الشباب ،األقلية

الوصول إلى الجودة الشاملة في تطبيق مقررات التدريب الميداني في  (، معوقات1212اشتيه ) دراسة عماد عبد اللطيف

المعوقات المرتبطة بمؤسسات أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر  .جتماعية في جامعة القدس المفتوحةتخصص الخدمة اال

التدريب الميداني تمثلت في اقتصار الخدمات التي تقدمها المؤسسات على مجاالت وميادين محددة أخذت شكل المساعدات المادية 

 البسيطة في كثير من األحيان، وعدم قدرة المؤسسات على استيعاب الطلبة بسبب ازدياد عدد المتدربين.

بينت نتائج  .تأثير العوامل االجتماعية على رضا الطالب الجامعيين من ذوي اإلعاقةحول   (Fleming, et.al, 2017دراسة )

الدراسة رغبة األفراد في مواصلة تعليمهم والحصول على شهادات جامعية، بينما كان الرضا عن الخدمات المقدمة متوسطاً وفي 

 من مواصلة تعليمهم كغيرهم من الطالب.هذا إشارة إلى حاجتهم إلى المزيد من الخدمات التي تمكنهم 

توصلت النتائج إلى أن  .( بعنوان، معوقات التسويق االجتماعي لخدمات الرعاية االجتماعية للمعاقين1212دراسة زيدان )

النسبة األكبر من الوظائف تتمثل في األخصائيين االجتماعيين، ويليها في المرتبة التالية وظيفة باحث من العاملين بالجمعيات. 

من إجمالي موظفي الجمعيات يقومون بوظيفة مدير مكتب التأهيل، ويليها في نفس  %22.2كما توصلت نتائج البحث إلى أن 

 ومون بوظيفة مدير الجمعية. الترتيب يق



 
 

  
 

 

 

 

( بعنوان دور القطاع الخاص فى التمكين المهنى للمعاقين: دراسة مطبقة على بعض الشركات الصناعية 1211دراسة محمود )

عن دور القطاع الخاص في التدريب المهني للمعاقين أن استجابة المبحوثين من العاملين في : بينت نتائج الدراسة. بمدينة جدة

يتضح ذلك من خالل الترتيب التنازلي  ،(%22.2اءت مرتفعة بأهمية نسبية )المسؤولية االجتماعية بالشركات الصناعية ج إدارات

لحساب األوزان المرجحة للعبارات على النحو التالي، تحفيز المعاقين على تقبل التدريب من خالل تقديم الحوافز، تلي ذلك توفير 

المعاقين، تلي ذلك إعداد دورات تدريبية تحقق أهداف العمل في المجاالت المختلفة، وكذلك الشركة للموارد الالزمة لتدريب 

 .ورش عمل للتدريب العملي للمعاقينإكساب المعاق أنماطا جديدة لصالح العمل، تلي ذلك أن الشركة تعد 

بطريقة خدمة الجماعة وتنمية الكفاءة االجتماعية للمعاقين بصريا:  المهنيفعالية برنامج التدخل  ،(1211دراسة الراجحي )

لة أوالً "توجد فروق معنوية ذات دالوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:  جمعية النور للمكفوفين. علىدراسة تجريبية مطبقة 

"توجد  انياً ث"، االجتماعية للمعاقين بصرياً رات إحصائية بين استخدام برنامج التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة وتنمية المها

فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين استخدام برنامج التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة وتنمية السلوك التكيفي للمعاقين 

 بصرياً". 

 اتب التأهيل اإلجتماعىالعاملين بمك االجتماعيين(، بعنوان المتطلبات المعرفية والمهارية لألخصائيين 1211دراسة صالح )

 أوضحت النتائج أهم احتياجات ومشكالت المعاقين كأحد أهم المتطلبات المعرفية، . للمعاقين

بية ين مرتفعة بأهمية نسحيث جاءت استجابات المبحوثين من األخصائيين االجتماعيين بمكاتب التأهيل االجتماعي للمعاق

والمهارات لتنمية األداء المهني لألخصائي االجتماعي بما يتناسب مع أوصى البحث بضرورة تطوير المعارف ، (61.2%)

 .منظومة العمل في مجال اإلعاقة

لتطوير خدمات الرعاية  االجتماعيةمقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة  بعنوان برنامج( 1211دراسة جاد هللا )

مستوي أداء األخصائي االجتماعي  إن أهمها:وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من  .المكرمةالمقدمة للمعاقين بمكة  االجتماعية

. كما %46.6كممارس عام ألدواره في توفير خدمات الرعاية االجتماعية للمعاقين ضعيفاً، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياسه 

وي أداء األخصائيين االجتماعيين تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعض الخصائص الشخصية واالجتماعية ومست

 ألدوارهم في تقديم خدمات الرعاية االجتماعية للمعوقين. 

جاءت نتائج البحث . االجتماعيةللمعاقين حركيا، مجلة الخدمة  االجتماعيةمقياس المساندة  حول تقنين(، 1211) دراسة فرج

.،.( في بعدين وهما بعد المساندة المعرفية وبعد المساندة 2مؤكدة على أن قيم معامل االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوي معنوية)

حيث يمكن االعتماد على النتائج  ،2.،. وهو بعد المساندة االنفعالية، ودال المجموع الكلي للمقياس عند 1اإلجرائية وبعد دال عند 

 التي تتوصل إليها األداة، مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات. 

( عن العالقة بين ذوي االحتياجات الخاصة ومقدمي الرعاية )ما يحتاج معرفته Stuntzner &Hartley, 2014دراسة )

االحتياجات الخاصة للتعرف على العالقة بين تأتي هذه الدراسة في ضوء فهم العالقة بين مقدمي الرعاية وذوي  مقدم الرعاية(

 ، المختصين لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة ومدى فهمهم لإلعاقة وكيفية التعامل معها



 
 

  
 

 

 

 

في أن اإلعاقة هي تجربة يُساء فهمها عادة من قبل الكثيرين، بما في ذلك  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها:

لذين ال يعملون كثيًرا مع األفراد من ذوي اإلعاقة، وشجعت المختصين ومقدمي الرعاية إلى التعلم أكثر المختصون والمهنيون ا

 عن اإلعاقة وكيفية التعامل معها.

 :السابقة الدراسات على التعليق

 جنبيةواأل والعربية المحلية الدراسات من عدد الباحث استعرض الموضوع، ذات تناولت التي السابقة الدراسات مراجعة خالل من

 العربية،و المحلية الدراسات وبخاصة له ومشابهة الدراسة بموضوع تتعلق أنها إال مختلفة وسياسات بيئات في أجريت والتي

 واالستفادة ز،التمي أوجه وكذلك السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف الشبه أوجه رصد تم السابقة الدراسات وبتحليل

 .الدراسة هذه إعداد في السابقة الدراسات من

 :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف الشبه أوجه

 (الخاصة االحتياجات لذوي المقدمة الخدمات عن الرضا قياس) وهو الهدف في الدراسات من العديد مع الحالية الدراسة اتفقت

 الميدانية، الدراسة عمل مكان في جزئيا معهم اختلفت ولكنها

 العثمان،) عم الدراسة اختلفت وكما التعليم مجال في خاصة المقدمة التربوية الخدمات على السابقة الدراسات اقتصار إلى إضافة

 .الخاصة االحتياجات ذوي أسر أولويات الختالف( 1221

 معوقات على التعرف إلى يهدف الذي موضوعها في ومتميزة السابقة الدراسات إليه توصلت ما إلى مكملة الدراسة هذه جاءت

 مكة ةبمنطق الشامل التأهيل بمراكز مواجهتها في االجتماعية الخدمة ودور الشامل التأهيل مراكز في الشاملة الجودة إدارة تطبيق

 .المكرمة

 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز أوجه

 الجودة إدارة تطبيق معوقات تتناول التي الباحث علم حد على ـ الوحيدة الدراسة هي الحالية الدراسة تعتبر سبق، ما إلى باإلضافة

 في المكرمة مكة بمنطقة الشامل التأهيل مراكز على مواجهتها في االجتماعية الخدمة ودور الشامل التأهيل مراكز في الشاملة

 الخدمات بعض وتشمل بل م1212 رؤية تتناول إذ الدراسات باقي عن األفضلية الدراسة هذه يعطي ما وهو 1212 رؤية ضوء

م التي الحديثة  مماو المكرمة، مكة مدينة في وأسرهم الخاصة االحتياجات لذوي الحياة جودة تحسِّن أن شأنها من والتي لهم تقدَّ

 كما وأسرهم، الخاصة االحتياجات ذوي من الفئة هذه دعمت وأحاديث آيات من اإلسالمي المنظور وجود أيضاً  الدراسة هذه يميّز

 على تطبيقها وتم استبانة بتصميم الباحث قام فقد السابقة، بالدراسات مقارنة وعينته البحث مجتمع بشمول الدراسة هذه تميزت

 أكبر ىإل االستبيان وصول يعني مما ، بهم العاملين االجتماعيين نواألخصائيي التأهيل مراكز مع المتعامل والجمهور الخبراء

 نــةالعي مثّلــت كلمــا: يقــول الــذي العــام المبــدأ المنهجية علماء يؤكد حيث المكرمة مكة في السعودي المجتمع أفراد من عدد

 تعميم ةوإمكاني عالية، بدقة اإلحصائية المعالجة تطبيق وهي: التالية األهداف حققت كلمــا صــادقاً  تمثــيالً  األصــلي المجتمــع

 .الدراسة في المستخدمة الصفرية الفرضيات قبول وقلة النتائج،



 
 

  
 

 

 

 

 كانيالم والعامل العينة حجم: منها متغيرات لعدة تبعاً  السابقة الدراسات عن تختلف الدراسة نتائج أن فيه شك ال مما أنه كما

 .الدراسة لمجتمع واالجتماعي الثقافي الوضع إلى إضافة والزماني،

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

 .المستخدمة والمراجع النظري اإلطار تكوين •

 .ونتائجه بالدراسات النظري اإلطار تدعيم •

 .والمقترحات التوصيات من واالستفادة السابقة بالدراسات الحالية الدراسة نتائج مقارنة •

 تحديد ندع دراستهم في واجهوها التي المشكالت على الضوء تسليط خالل من البحث لمجتمع العينة حجم تحديد في المساعدة •

 .العينات

 دور الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين .3

 االجتماعية: الخدمة

وضع سيد أبو بكر حسانين تعريفا إجرائيا يشير إلى الخدمة االجتماعية على أنها مهنـة لهـا قاعـدتها العلمية المكونة من بعض 

المعارف المستمدة من العلوم االجتماعية ومن خبرات المهنة ذاتها ولهـا طرقهـا المتمثلة في خدمة الفرد والجماعة والتنظيم وتهدف 

رغوب فيها في األفراد والجماعـات والمجتمعات بقصد إيجاد تكيف متبادل وهى تعمل في مجاالت متعددة إلى إحداث تغيرات م

منها األحداث والمجال الطبي والمسنين والعمال وغيرها ويمارسها أخصائيون اجتماعيون يعاونهم متطوعون مـن المـواطنين 

وم تطبيق وتتعاون مع غيرها من المهن األخرى في المجاالت المختلفة وتقوالقيـادات الشـعبية المختلفة وتتمسك بالديمقراطية في ال

باستثمار كل الموارد المتاحة وال يقتصر جهودها على األهالي ولكن تشترك مع الحكومة في بـذل الجهـود وتتفق فلسفتها مع 

 .ة المجتمع وهى في حالة تطور سريعأيديولوجية وخصوصي

 :االجتماعية مركز التأهيل

المكان الذي يلجأ إليه العمالء أو يحولون إليه من قبل جهات وهيئات أخرى لتلقى المسـاعدة التـي يحتاجونها كل حسب طبيعة هي 

 احتياجاته الخاصة 

 مفهوم منظمات المعاقين ذهنيًا.

ا ية المعاقين ذهنيمختلف تخصصاتهم ووجهات نظرهم على أهمية مراكز التأهيل االجتماعية في رعا علىال خالف بين العلماء 

 على وجه الخصوص، فمجتمعنا الراهن "مجتمع مراكز التأهيل".

هذا وفي ضوء نظرية مراكز التأهيل واألنساق االجتماعية المفتوحة فإن جمعيات رعاية األطفال المعاقين ذهنيا هي بناءات 

ها وكفاءتها كما أن ارتباطها بالبيئة يشكل اجتماعية لهما أهداف ووظائف ومدخالت تساهم في تحقيق عملياتها وتحقيق فعاليت

 ر.بمكوناتها والتأثير المتبادل بينهما وبين البيئة، كما أن التساند الوظيفي يسمح لها بأداء أدوارها ووظائفيا وتحقق أهدافها بكفاءة أك

 فهم العمليات الدينامية العديدة التي تحدث في مراكز التأهيل .2



 
 

  
 

 

 

 

 الفرعية المكونة لها.دراسة العالقات بين أجزائها  .1

ظمات بمنظمات المعاقين ذهنيا في الدراسة من االجتماعية والمقصوداألخرى في بيئتيها  عن الروابط بينها وبين مراكز التأهيل .1

 حكومية أو أهلية تعمل على كافة أوجه اإلعاقة الذهنية سواء كانت مؤسسات إبداعية أم مؤسسات لالستقبال.

 العامةمفهوم الممارسة 

عات الصغيرة ومراكز التأهيل والمجتم واألسر والجماعةالعمل مع مختلف األنساق مثل األفراد  علىيشير األخصائيين االجتماعين 

  مستخدمين اطارا نظرياً مقاالً تتيح لهم الفرصة الختيار ما يتناسب من أساليب واستراتيجيات مع مشكالت ومستويات هذه االنساق

 .22أكثر من جانب مثل إدارة الحالة والتنمية المحلية واإلمداد بالمعلومات  علىبأنها تتيح التدخل المهني  danaوتراها 

يير المخطط نمية التغوهي إطار للممارسة يوفر أساس نظري انتقائي إلحداث التغيير في كافة مستويات الممارسة العامة لتوجيه وت

 وحل المشكلة

 للخدمة االجتماعية:مفهوم الممارسة العامة 

تعني الممارسة العامة العمل مع أنساق المجتمع الثالثة الفرد والجماعة والمجتمع منذ البداية حتى مرحلة النهاية ونطاق اهتمامها 

 .المستهدفأو بعضها كوحدة واحدة في التعامل مع انساق  االجتماعيةحل مشكالت أنساق المجتمع مستخدمة جميع طرق الخدمة 

 المعوقات: مفهوم

والعائق ما يعوق انتشار البذور والثمار أو النباتات من عوامل حيوية أو  عائق،المعوقات لغويا من الفعل عوق يعوق عوقا فهو 

 طبيعية 

 . 222تعوق: امتنع وتثبط  عائق،ويقال عاقة الشيء عوقا: منعه وشغله فهو 

 أو تحد من قدرته على القيام بوظيفته.والمعوق هو الحالة العقلية أو الجسمية التي تمنع الفرد 

 وهو أيضا "شيء يقف عقبة في لطريق أو يسبب مشكلة"

 ويقصد بالمعوقات في هذه الدراسة:

 .نفسه قالمعا بنسق ترتبط والتي للمعاقين الشامل التأهيل مراكز خدمات من المعاقين استفادة دون تحول التي الصعوبات .2

 .المعاق أسرة بنسق ترتبط والتي للمعاقين الشامل التأهيل مراكز خدمات من المعاقين استفادة دون تحول التي الصعوبات .1

 التأهيل مراكز بنسق ترتبط والتي للمعاقين الشامل التأهيل مراكز خدمات من المعاقين استفادة دون تحول التي الصعوبات .1

 .الخدمات هذه تقدم التي الشامل

 .معالمجت بنسق ترتبط والتي للمعاقين الشامل التأهيل مراكز خدمات من المعاقين استفادة دون تحول التي الصعوبات .4

 مفهوم المعاق:

فاإلعاقة يعرفها ماهر أبو المعاطي علي بأنها "حالة تحد من قدرة الفرد  اإلعاقة،قبل التعرض لمفهوم المعاق ينبغي توضيح معنى 

على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصر األساسية لحياتنا اليومية من قبيل العناية بالذات أو ممارسة 

 ر طبيعية" العالقات االجتماعية أو النشاطات االقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتب

 



 
 

  
 

 

 

 

 :ويقصد بالمعاق في هذه الدراسة

 للمعاقين والمستحق لخدماتها. الشاملالشخص المسجل اسمه بسجالت بمراكز التأهيل 

 اإلعـاقة الذهنيـة:

ال يوجد تعريف محدد لإلعاقة الذهنية في الحقيقة، وذلك يعود بسبب أنها عملية معقدة وصعبة، ومعظم أسبابها مجهولة، فقد أشار 

من الحاالت، ولهذا فإنه يوجد العديد  %21(، إلى أن أسباب اإلعاقة الذهنية ال يمكن تحديدها في حوالي 2262رايت ورفاقه )كارت

من التعريفات لإلعاقة الذهنية مثل: التعريف الطبي، والتعريف السيكو متري، والتعريف االجتماعي وغيرها من التعريفات حيث 

الذي ال يقل عمره عن ثالث سنوات وال يزيد عن عشرين سنة، وتعيقه إعاقته الذهنية عن متابعة  عرف المعاق ذهنياً بأنه: الفرد

 التحصيل الدراسي في المدارس العادية، وتسمح له قدرته بالتعلم والتدريب وفق أساليب خاصة.

 مفهوم اإلعاقة الذهنية:

درجة دالة بحيث يظهر خالل الفترة النمائية كما يصاحبه مع يشير مفهوم اإلعاقة الذهنية إلى أداء ذهني عام أقل من المتوسط ب

 نفس الوقت قصور في السلوك التكيفي أو القدرات االجتماعية 

كما تعرف اإلعاقة الذهنية بأنها حالة عامة يعجز فيها الفرد عن التعلم بطريقة تمكنه من االتصال المالئم باآلخرين والتوافق مع 

 لروتينية ومتطلبات الحياة األخرىالمختلفة والمطالبة ااألدوار االجتماعية 

 :أسباب اإلعاقة الذهنية

 .والتسمم اإلصابات .2

 .الجسمية والعوامل اإلصابات .1

 .الدماغية اإلصابات .1

 .الكرموزومي الشذوذ .4

 .الغذائي التمثيل عملية اضطرابات .1

 (.الرحمية والبيئة الوراثة. )الوالدة قبل ما عوامل .8

 .الحامل لألم النفسية االضطرابات .2

 أوجه قصور ذوي اإلعاقة الذهنية:

 يتمثل القصور في حاالت اإلعاقة الذهنية في ناحية أو أكثر من النواحي اآلتية:

 :Maturity النضج -1

لقدرة والمشي والكالم وايقصد به معدل النضج في نمو المهارات في سن المهد أو الطفولة المبكرة قبل الجلوس والحبو والوقوف 

 على التحكم في اإلخراج والتعامل مع أقرانه في السن.

 :Learning التعلم -1

وهو القدرة على اكتساب المعلومات في مواقف الخبرات المختلفة التي يتعرض لها الفرد في حياته والصعوبة في التعلم وتظهر 

 رف على هذه الصعوبة إذا كانت بسيطة إال عندما يدخل الطفل المدرسة.بوضوح في المواقف الدراسية في المدرسة وال يمكن التع



 
 

  
 

 

 

 

 :Social Adaptation التكيف االجتماعي -3

ويقصد به مدى قدرة الفرد على االستقالل وكسب العيش دون مساعدة الغير باإلضافة إلى قدرته على إنشاء عالقات شخصية 

 .والمعايير حدود اإلطار االجتماعيواجتماعية مع اآلخرين في 

 :المعاقين تصنيف

 (.242 ،248: 2221 رمضان،) في المعاقين تصنيف يتمثل

 :جسمياً  المعاقين •

 :حسياً  المعاقين •

 : عقلياً  المعاقين •

 :اجتماعياً  المعاقين •

 األسباب المؤدية لإلعاقة:

ل الموجودة بالكروموسومات في الخاليا، مثوتشتمل على الحاالت التي تنتقل من جيل لجيل عن طريق الجينات  أسباب وراثية: •

االستعداد الموجود عند بعض األسر للنزيف ويسمى مرض الهيموميليا، والضعف العقلي واالستعداد لإلصابة بمرض السكر أو 

رجع ي تالزهري الوراثي الذي تنتقل فيه العدوى من األب إلى األم ثم إلى الجنين، ولكن بصفة عامة نجد أن حاالت اإلعاقة الت

 إلى أسباب وراثية قليلة بالنسبة لإلعاقة التي ترجع إلى أسباب بيئية.

إن البيئة هي حصيلة المؤثرات الخارجية التي تلعب دورها منذ الحمل حتى الوفاة وتسير مع قوى الوراثة منذ  أسباب بيئية: •

 نشأتها في عالقة تفاعلية وتشمل البيئة:

بة األم أثناء الحمل بالحصبة األلمانية التي تؤدي إلى احتمال تعرض الجنين لإلصابة في العين مثل إصا مؤثرات ما قبل الوالدة:

 والقلب، كذلك تجد أن تغذية األم أثناء فترة الحمل يعتبر عامالً مهماً في الوقوف على مدى طبيعة الطفل.

ء الوالدة منها إذا كان حجم الطفل كبيراً، كذلك اإلهمال هناك مؤثرات بيئية كثيرة تؤدي إلى إعاقة الطفل أثنا مؤثرات أثناء الحمل:

 في النظافة أثناء الوالدة وكذلك عندما تتم والدة الطفل قبل موعده.

: والمقصود بما بعد الوالدة هنا أنها تستمر مع اإلنسان في مراحل عمره المختلفة مثل حوادث مؤثرات ما بعد الوالدة .2

ات الحروب والجروح، و مثل حاالت الفنيل كيتونوريا، وهي األسباب التي تؤدي إلى السيارات، وإصابات العمل، وإصاب

 دويةواألالعقاقير  -األمراض واإللتهابات  –الحوادث والصدمات  –سوء التغذية  :التخلف العقلي بعد الوالدة ومن أسبابها

ي مثل حاالت الشلل المتخلفة عن مرض شلل وهي العاهات التي تنجم عن المرض بعد إتمام العالج الطبيع أسباب مرضية: •

األطفال واإلصابات المتخلفة عن سل العظام أو الصم الناجم من الحمى المخية الشوكية وفقد البصر الناجم عن الجدري أو الرمد 

 وكذلك العاهات الناجمة عن مرض السرطان.

 مراكز التأهيل الخاصة بالمعاقين:

وتعتبر الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة من المجاالت األولية األساسية ألن غالبية العاملين فيها من 

األخصائيين االجتماعيين من حملة بكالوريوس الخدمة االجتماعية وعلم االجتماع الذين يساهمون مع المختصين اآلخرين 



 
 

  
 

 

 

 

م في مساعدة المعاق على أن يتكيف مع إعاقته ومع البيئة االجتماعية المحيطة واالستفادة كالنفسيين واألطباء والمعلمين وغيره

 .داخل مؤسسات اإلعاقة االجتماعيةمن برامج الرعاية االجتماعية الفردية واالجتماعية والمجتمعية المقدمة لهذه الفئات 

 (11: 1221)الخطيب، لخدمة عادة عدد من الخدمات التالية:ومراكز التأهيل التي تهدف إلى استفادة المعاق قدراته وتشمل هذه ا

 الخدمات التشخيصية المبكرة. .2

 الخدمات العالجية الطبية. .1

 الخدمات االجتماعية. .1

 خدمات اإلرشاد والتوجيه واالختيار المهني. .4

 خدمات التدريب المهني. .1

 خدمات التشغيل أو التوظيف. .8

 خدمات المتابعة الفنية والمهنية الشاملة. .2

 مؤسسات الخدمات االجتماعية والصحية والتأهيلية للمعاقين. .6

 قوانين حماية وتشغيل المعاقين المحلية والدولية )السياسات االجتماعية الخاصة بالمعاقين(. .2

الورش والحلقات الدراسية الخاصة برعاية المعوقين بالدول العربية )الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي(  .22

 المتحدة ووكاالتها المختلفة.واألمم 

وتعتبر مؤسسات الخدمات االجتماعية والصحية والتأهيلية للمعاقين من أهم هذه الخدمات التي تقدم، ويأتي على رأس هذه مراكز 

 للمعاقين. الشاملالتأهيل 

 (:12: 1221عوقين، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والم) والمعوقين الخاصة الفئات رعايةالعمل في هيئات  خطوات

 الحصر )اكتشاف الحاالت(. .2

 الدراسة والتقييم. .1

 التشخيص. .1

 الخدمات التأهيلية. .4

 العودة للمجتمع وااللتحاق بالعمل. .1

 التتبع. .8

 الخدمات الالحقة. .2

تشغيلية والوتعتبر جمعيات التأهيل االجتماعي من أهم مراكز التأهيل التي تقدم خدمات للمعاقين كالخدمات االجتماعية والطبية 

 والتدريبية والتأهيلية.

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 االجتماعي. الخدمة االجتماعية المعاصرة وأدوار األخصائي

 - :بالتاليتتميز الخدمة االجتماعية المعاصرة 

استخدام األساليب العلمية والبحوث االجتماعية للتوصل إلى األسباب والعوامل المؤدية إلى المشـكالت االجتماعية مع استخدام  .2

 لحلها.مناهج البحث لقياس أسباب المشكالت حتى تبنى خطه عمل 

 ها األفراد.االهتمام بالعالقات االجتماعية بشتى صورها وأشكالها وسائر نواحي البيئة التي يتعامل مع .1

 االهتمام بحقوق المواطنين وضمان حياة الئقة للبشر. .1

 التفاعل مع ميادين الطب والصحة العقلية ومحاكم األحداث واألحوال الشخصية والعديد مـن المجـاالت األخرى. .4

 في العمل مع المعاقين االجتماعي دور األخصائي

 مع المعاقين على ثالثة مستويات:يشتمل هذا الدور على قيام األخصائي االجتماعي بالعمل 

 المراكز النهارية .2

 توطيـد عالقاتـه بأسـرته واآلخرين( –جمع معلومات والتعرف على أسـباب اإلعاقـة –استقبال المعاق )تقبل الحالة

 تزويدهم بمعلومات مـن خـالل النـدوات وورش العمل( –تكوين مجلس اآلباء  –مع األسرة )إزالة االتجاه سلبي 

 دمج المعاقين بالمجتمع(. –المجتمع )تعديل اتجاهات المجتمع المحلى تجاه المعاقين مع 

 )التدريب والتزويد بمعلومات ومهارات مختلفة( مراكز التأهيل .1

 تهيئة مهنية وتدريب وتشغيل". -استقبال " مقابلة الحالة ودراسة ومعرفة الميول وتعريفها بالمركز 

 )اإلعاقة شديدة( اإليوائية .1

وتوجيه البرامج واألنشـطة المتنوعة "رياضية  –واإلشراف على الزيارات  –ومقابلة اآلباء وتعريفهم باألمور  –ع بيانات )جم

  .وفنية" والعمل ضمن فريق عمل –ية وترويح –واجتماعية  –

 أخالقيات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية:

بالواليات المتحدة هذا الميثاق الذي يشتمل على األخالقيات المهنية لألخصائي وضعت الجمعية القومية لألخصائيين االجتماعيين 

 -ويتحدد سلوك وتصرفات األخصائي االجتماعي في التالي:  ٧٩وتم مراجعته عام  ٩٧االجتماعي عام 

  واالستقامة األمانة-الخدمة  تقديم-والنمو المهني  الكفاءة-المالئمة 

  االحترام - الخصوصية والسرية-يازات العمالء حقوق وامت - ولوية الهتمامات العمالءاأل -أن يرتبط بالبحث والدراسة 

 التعامل مع عمالء الزمالء  - .والكياسة والمجاملة

 خدمة المجتمع -المحافظة على تكامل المهنة  -التعهدات للمؤسسة  .2

 الحقائق إليها:أن يدعم في اتجاه أن تكون الخدمة متاحة للجمهور العام ويمكن إضافة هذه 

 .أن الفرد وحدة الجماعة والجماعة وحدة المجتمع والمجتمع البد وأن يتغير لصالح األفراد 

  أن الحكومة البد أن تتدخل لتعمل على مواجهة المشكالت االجتماعية بكل طاقتها وإمكانياتها حتـى تكـون لبرامج الرعاية

 آثارها وفاعليتها كحق مكتسب للمواطنين.

 



 
 

  
 

 

 

 

 الرعاية:المهارات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتحقيق لجودة في منظمات 

 إلى:قسم جون هاينز المهارات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي 

التدخل في  ،إنهاء العالقة وتحويلها وتنميتها،المحافظة على العالقة  المبادأة، المهارات: مهارةومن إدارة العالقات:  .2

 جادة استخدام العالقات مع األفراد والجماعات واألسر ومراكز التأهيل.إ ،األزمات

 الخطة.التلخيص ووضع  واالستجابة،االستماع  االستقبال، المالحظة، االتصال، التعامل:مهارات  .1

  التنظيمية:المهارات 

 .ىاألخرالتعاون مع مراكز التأهيل  التأهيل،التعاون داخل مراكز  ضمن الفريق الواحد، العمل التأهيل:عضوية مراكز  -

 والمالحظة.استخدام االستثارة  -

 التأهيل.دعم التغيير في مراكز  -

 البرامج.إدارة التخطيط ومسئولية وضع األولويات وتقييم  -

 البيانات.اإلحصاءات وجمع  -

 المناقشات. السرية،المحافظة على  -

 :يلي بما االجتماعية الخدمة مهنة تقوم االجتماعية الرعاية منظمات في الجودة ولتحقيق

 رعايةال منظمات بين العمل تنسيق حيث ،المنسق االجتماعي األخصائي دور ويكون ،التأهيل مراكز بين والعمل التنسيق – 1

 .بينها والتكامل الشمول يضمن بما

 ةالخط تطبيق وتقييم ومتابعة شاملة خطة وضع حيث ،المخطط االجتماعي األخصائي دور ويكون، والمتابعة التخطيط – 1

 .فيها الجودة تحقيق لضمان،  النتائج وتقييم

 االجتماعي األخصائي يقوم حيث االجتماعية، الرعاية منظمات في الشاملة للجودة رئيسي متطلب باعتباره التدريب – 3

 :باآلتي

 .بمهامهم القيام على قادرين ليكونوا التأهيل ومراكز األفراد تطوير .2

 الجودة قيقلتح والتحسين التطوير مجال في العاملين كفاءة لرفع تدريبية برامج تنظيم في المعنية الجهات مع التعاون .1

 .فيها

 (122-121: 1222 قنديل، عفيفي،) والمؤتمرات والندوات والبحوث اإلحصاءات .1



 
 

  
 

 

 

 

 التركيز ثحي ،للجودة كمتطلبات تعتبر التأهيل مراكز في للجودة أبعاداُ  تطرح بهذا االجتماعية الخدمة طريقة أن الباحث ويرى    

 التدريبب االهتمام مع هذا ،التعسفية القرارات عن بالبعد فيها العمل تسيير وحسن والتطوير التحسين في ودورها اإلدارة على

 لألخصائي يةاألخالق المسئولية هي وهذه الخبرات لتبادل التأهيل مراكز بين كذلك والتشبيك فيها العاملين ومهارات قدرات وتطوير

 تقدم نأ على يعمل وأن ،التأهيل مراكز وإجراءات سياسات وتطوير بتحسين تجاهها االلتزام حيث التأهيل مراكز تجاه االجتماعي

 .عالية بكفاءة خدمات التأهيل مراكز

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعية في المملكة السعودية .4

 التطور التاريخي لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة في المملكة السعودية :أوالً 

تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتماًما كبيًرا ومتزايًدا باألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث نص النظام األساسي للحكم في 

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام “( على أن: 12مادته )

وباعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة مشمولون ”. ألفراد على اإلسهام في األعمال الخيريةالضمان االجتماعي، وتشجع المؤسسات وا

 في هذه المادة، فقد أخذت الدولة على عاتقها دعم الجهات المختلفة وتسخير كافة السبل في تحقيق هذه المادة 

صة من بوية الحديثة لذوي االحتياجات الخامن الدول العربية الرائدة في تطبيق األساليب التر العربية السعوديةتعتبر المملكة 

البنين والبنات في سن المدرسة. حيث تطبق األساليب والتقنيات الحديثة والتي تركز على مراعاة الفروق الفردية، ضمن إطار 

 تعليمي تربوي أقل تقييدا وأقرب ما يكون للعادية.  

ذوي االحتياجات الخاصة من بيئة العزل إلى بيئة المدرسة العادية فقد خطت المملكة خطوات واسعة نحو االنتقال باألفراد من 

 بعد أن كانت تصد عنهم وتأبى أن تضمهم تحت مظلتها.  ،والتي أصبحت تستوعب العدد األكبر من هؤالء األفراد

 ثانيا: أهم اللوائح والقوانين المنظمة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة في المملكة السعودية

 ريعات المنظمة للعمل في مجال رعاية المعاقينأوال: التش

مه القاضي بالموافقة 12/2/2412( والتاريخ  12لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقـم )م/

في مجال  ه الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة24/2/2412( والتاريخ 114على قرار مجلس الوزراء بالرقم)

 رعاية المعوقين وتأهيلهم.

ويتكون النظام من مادة ستة عشر مادة نصت المادة األولى منه على إيضاح المفردات المذكوره في النظام وهتم النظام 

 بالتوجيه بنشر في الصحيفة الرسمية في المملكة " صحيفة أم القرى"

 :1232ثانيا: رؤية المملكة العربية السعودية 

هــ، بتطوير 2122لقد تمثلت أهم وأبرز أهداف خطط التنمية الخمسية في المملكة العربية السعودية والتي بدأ تنفيذها في أوائل عام 

الموارد البشرية من خالل التركيز على التدريب والتعليم والرفاهية لجميع فئات المجتمع السعودي بما في ذلك ذوي االحتياجات 

 واأليتام، وقد تركزت هذه الرؤية على: الخاصة والجانحين



 
 

  
 

 

 

 

  إنشاء مواطن سعودي منتج وذلك بتوفير المقومات التي توصله لهذه المرحلة وإيجاد مصدر رزق، وتحديد مكافأته حسب

 عمله.

 .تنمية القوى البشرية، وزيادة العرض عليها وكذلك رفع كفاءتها لتلبية متطلبات االقتصاد الوطني 

 م: 1232الخاصة في ضوء رؤية  حقوق ذوي االحتياجات

 الحق في التعليم والدمج 

 الحق في الترفيه والحركة والتنقل 

 الحق في العالج 

 عمل فرص على الحصول في الحق 

 ثالثا: أهم المؤسسات التي تقدم الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة 

  والخدمــات التــي تقدمهــا:الجهــات الحكوميــة المختـصة لذوي االحتياجات الخاصة في المملكــة 

ال شك بأنَّ العدالة االجتماعية تتحقق من خالل السياسات الحكومية الصالحة؛ فمن خالل الخدمات الحكومية المقدمة لهم من شأنها 

زارة وتحسين مستوى المعيشة لهم فهم مؤهلون لذلك، ويُشرف على تقديم الخدمات في المملكة السعودية العديد من الجهات منها 

الشؤون االجتماعية، الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات الخاصة الغير ربحية، والعديد من المراكز تتبع لوزارة الشؤون 

االجتماعية مثل: مراكز التأهيل المجتمعي، مراكز التأهيل المهني، مراكز التأهيل الشامل، الرعاية المؤسسية والرعاية النهارية، 

المملكة بتقديم خدماتها بما يتناسب مع األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة. )وزارة الشــؤون  وتقوم باقي الوزارات في

 (.1221االجتماعيــة، 

 :الجهـات غيـر الحكومية المختصة لذوي االحتياجات الخاصة في المملكة والخدمـات التي تقدمها 

ـة ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود الخيريــة، وجمعيـة تقوم بتقديم خدماتها مع الجهات الحكومية في المملكة مثل: مؤسسـ

األطفـال المعوقين، ومركــز األمير سلمان ألبحـاث اإلعاقـة، وأكاديميــة التربيــة الخاصــة، والجمعيــات الخيريــة لرعايــة 

ادي الزمة داون( والتي تسعى إلى رفع المستوى االقتصوتأهيــل المعوقين، والجمعيــة الســعودية الخيريــة للتربيــة والتأهيــل )مت

 جتماعي لذوي االحتياجات الخاصة.واال

 رابعا: أهداف الخدمة االجتماعية في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

 الخدمة االجتماعية وتعزيز آليات الشفافية بالمنظمات العاملة في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة: 

 آليات الشفافية بهذه المنظمات حتى يتسنى تحقيق األهداف المنشودة، يجب االلتزام بما يلي:تعزيز 

 المساهمة في تطوير المنظمات حتى تتمكن من التعامل بفاعلية متزايدة مع المجتمع والفئات المستفيدة من خدماتها 

 ة والعمل على حلها.دراسة الصعوبات التي تعوق تطبيق آليات الشفافية والعمل المهني بالمنظم 

 .نشر ثقافة الشفافية بين العاملين بالمنظمة وإتاحة المعلومات الكافية عنها للمستفيدين 

 .مراعاة االلتزام المهني إزاء العمالء والمجتمع لتحقيق أقصى كفاءة وفعالية للمنظمة 

 



 
 

  
 

 

 

 

 مات:  معايير تمكين ذوي االحتياجات الخاصة من منظور طريقة الخدمة االجتماعية بالمنظ

 .الخاصة االحتياجات ذوي وتمكين تأهيل برامج لدعم الالزمة الخبرات االجتماعي األخصائي امتالك .

 عن غالباً  مسئول غير كونه من بالرغم وحلها المشكالت تحديد في ممكنة درجة بأقصى الخاصة االحتياجات ذوي إشراك .1

 .المشكالت هذه حدوث

 .لخاصةا االحتياجات ذوي تمكين برامج تعزيز في تسهم أن يمكن التي المماثلة أو الشريكة المنظمات مع مقصودة عالقات إقامة .1

  الخاصة االحتياجات ذوي والسيما المهمشة الفئات بتمكين تعمل أو تهتم التي المنظمات بين وتشبيك شراكة إقامة .4

 المرونة تعطيه أن بها يعمل التي المنظمة على يجب كما محددة ممارسات أو نظر بوجهة االجتماعي األخصائي تقيد عدم .1

 .عمله لممارسة الكافية

 منهم لك وعالقة والسلطات والقوى والمسئوليات والقيم باالتجاهات والمنظمة االجتماعي للمنظم الكاملة والرؤية الجيد اإللمام .8

 .الخاصة االحتياجات ذوي تمكين برامج بدعم

 لتأهيليةا الخدمات أداء لتحسين الفعالة واالستراتيجيات المهنية األساليب من مجموعة تتضمن الممارسة من فعالة طرق وجود .2

 .الخاصة االحتياجات ذوي التمكين وبرامج

 الخاصة. االحتياجات ذوي وتمكين تأهيل مجال في العاملة للمنظمات والبشرية المؤسسية القدرات تنمية .6

 المعاقين لتمكين الالزمة التأهيلية والبرامج األنشطة مجموعة الحالية الدراسة في بالتمكين الباحث يقصد تقدم ما ضوء وفي .2

 :التالي النحو على حقوقهم على الحصول من ذهنياً 

 .حقوقهم على للحصول الالزمة الخاصة االحتياجات لذوي االقتصادي التمكين برامج .2

 .حقوقهم على للحصول الالزمة الخاصة االحتياجات لذوي االجتماعي التمكين برامج .1

 حقوقهم على للحصول الالزمة الخاصة االحتياجات لذوي المهني التمكين برامج .1

 : دور االخصائي االجتماعي في الخدمة االجتماعية بمجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة خامسا

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في التعامل مع الشباب المعوقين يعتمد األخصائي االجتماعي كممارس عام على منظور 

 .لتوفير الخدمات لهم ولزيادة مشاركتهم في المجتمع

 االجتماعي: األخصائي

هو شخص معد إعدادا علميا وعمليا لممارسة مهنة الخدمة االجتماعيـة مـن خـالل كليـات ومعاهـد متخصصة، والممارس والمهنة 

كالهما يرتبط باآلخر ارتباطا وثيقا فدخل الممارس وأسلوب معيشته وقدرتـه على اتخاذ القرار وفقا لمكانة المهنة في المجتمع بما 

 م الذات وتقـديرها ودرجـه تأكيده لذاته هي مصدر الرضا النفسي تجاه الوظيفة التي يقوم بها. يحقق للممارس درجة احترا

 الشروط الواجب توافرها بممارس الخدمة االجتماعية:

 :المعرفية المتطلبات -2

تساعد  إلعاقة والتيويقصد بالمتطلبات المعرفية في هذه الدراسة بأنها مجموعة المحددات المعرفية المرتبطة بالعمل في مجال ا

 األخصائي االجتماعي على أداء دوره المهني وتتمثل في اآلتي:



 
 

  
 

 

 

 

 .المحددات المعرفية الخاصة بأهم البرامج والخدمات المقدمة للمعاق وأسرته 

 .المحددات المعرفية الخاصة بأهم احتياجات ومشكالت المعاقين 

  المعاقين داخل مركز التأهيل.المحددات المعرفية الخاصة بأهم أساليب التعامل مع 

 .المحددات المعرفية الخاصة بأهم طرق التعامل مع المعاقين خارج مركز التأهيل 

 المتطلبات المهارية: •

 (:222، 221: 1221يمكن بلورة المهارات المعاصرة في الخدمة االجتماعية في اإلطار التالي )أبو المعاطي، 

المناسب للعمل بالنسبة لكل طريقة من طرق الخدمة االجتماعية بافتراض وجود أكثر من مدخل مهارة في اختيار المدخل النظري 

 للطريقة الواحدة.

 مهارة في تطبيق كل مدخل علمي تدخل على حده.

 تحديد اتجاهات العالج(. -تفسير الموقف -مهارة في تكامل عملية المساعدة وترابطها )حصر الحقائق الدراسية عن الموقف

العمل  -يلالتسج -تطبيق المبادئ والمفاهيم -ارة في دراسة اإلجراءات المهنية )قيادة المقابلة بأساليبها وشروطها المتفق عليهامه

 تدعيم عالقة مركز التأهيل بمراكز -قيادة المقابالت المشتركة والجماعية -تحويالت الحاالت إلى الجهات المختلفة -مع الفريق

 تدريبية لطالب الخدمة االجتماعية(. -ةإرادي -التأهيل األخرى

اختيار للزمان والمكان لتدعيم هذه  -غرس القيم والمعايير في نفوس العمالء -مهارة قيميه )ترجمة قيم المهنة إلى سلوك وأداء

 القيم بأساليب المناسبة(.

 -خدمات مركز التأهيل والمجتمع لخدمة العمالء توظيف -النقد والتقويم الذاتي -مهارة مهنية )استخدام الذات المهنية في الممارسة

 التوفيق اإلبداعي بين النظرية والتطبيق لكل مؤسسة على حده(.

 المهنة أخالقيات

 -المهني:  األداء

 يشير المعنى اللغوي لألداء إلى التأدية بمعنى القيام بالشيء أو العمل كما يجب 

قبل مراكز التأهيل المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي والجماعي ووضع وتعتبر إدارة األداء هو الجهود الهادفة من 

  ما يلي ومن معايير األداء معايير ومقاييس واضحة ومقبولة كهدف يسعى الجميع للوصول إليه

 معايير نواتج األداء وتشمل )كمية األداء، جودة األداء(. .2

مالء، إدارة االجتماعات، كتابة التقارير، المواظبة على العمل، التعاون مع الع شكاوىمعايير سلوك األداء وتشمل )معالجة  .1

 الزمالء، قيادة المرؤوسين(.

 االنفعالي(. االتزان-العالية الدافعية-االنتباه-المبادأةمعايير صفات شخصية وتشمل ) .1

  المهني أهمية كفاءة األداء -3

لك يمثله مكانة في تدعيم أداء األخصائي االجتماعي بتزويده بالمعارف  يعتبر ألداء المهني عصب مهنة الخدمة االجتماعية .2

 والمعلومات المتخصصة بأساليب عمله وصقل مهاراته وتنمية قدراته.



 
 

  
 

 

 

 

يعتبر األداء المهني بمثابة فعل اجتماعي أو شبكة أفعال اجتماعية فهو عملية مستمرة ومتبادلة تستهدف في النهاية فعالية  .1

 مواجهة االحتياجات والمتطلبات. األداء المهني في

 االجتماعي. المهني لألخصائي األداء العوامل المؤثرة على -4

 العوامل الشخصية، واالجتماعية لألخصائي االجتماعي مثل )السن، الجنس، المؤهل(. .2

 ة(.العوامل المهنية ومنها )اإلعداد المهني، التدريب المستمر، الرغبة في الكلية واالتجاه نخو المهني .1

 الء، والرؤساء( العوامل المرتبطة بمجال الممارسة )قبل العمل، أثنائه، العالقة بالزم .3

 

 إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل .1

 :التعريف اإلجرائي إلدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل

ولكي يتسنى لمركز التأهيل البقاء يجب أن تكون هناك فرص إلجراء تحسينات مستمرة فيها ، والتحسين المستمر يجب أن يفهم 

على أنه الهدف األساسي لكل منظمات الرعاية، والتنفيذ الكفء يؤدي إلى خفض الفشل في هذه مراكز التأهيل وتقديم منتجات 

 :وهناك أنشطة ضرورية لكل منظمة رعاية هية لها، جديدة والحد من عدم الكفاءة الداخلي

   اكتشاف نقاط الضعف في مراكز التأهيل من خالل التدقيق الداخلي والخارجي والتقييم الذاتي وقياس أداء العمليات ونقاط

 .الضعف ينظر إليها للتحسين

 يجب تخطيط وإطالق الموارد الالزمة لمشروعات التنمية. 

  توفر بيئة لالبتكارات ويجب أن تقحم نفسها في ذلكاإلدارة العليا يجب أن. 

 ريجب أن يكافأ األشخاص المتصلين بنجاح عمليات التنمية لالستمرا 

 أبعاد الجودة: :ثانيا

 :هناك عدة أبعاد للجودة وهي

وسداد الحاجة التي قدمت  .، وهي مدى قدرة المنتج او الخدمة على القيام بالوظائف المطلوبة منها Performanceاألداء  – 2

 من اجلها.

 ، أقصى مدة يمكن للخدمة أن تكون صالحة لالستعمال.Reliabilityالصالحية  -1

 .، أقصى مدة يمكن للخدمة او المنتج أن يدوم Durabilityصمود المنتج -1

خذ في االعتبار التكلفة المالية ، مدى سهولة إصالح المنتج وإعادته لحالته الطبيعية مع األ Serviceabilityخدمة المنتج -4

 .والسرعة الزمنية لإلصالح

 .، إمكانية إضافة بعض الوظائف لتحديث وتطوير الخدمة Featuresمزايا وخصائص المنتج او الخدمة  -1

 .للخدمات المقدمة التأهيل مراكز سمعة، Perceived Quality الخدمة او المنتج سمعة - -8

 احتياجات مع يتناسب بما بالمواصفات التقيد مدى، Conformance to standards المطلوبة بالمواصفات التقيد -2

 (11ص: 1221 رضوان،) المستفيدين

 



 
 

  
 

 

 

 

 :الشاملة الجودة إدارة سسأ

 :هي الشاملة الجودة إلدارة األسس من مجموعة هناك

 العليا اإلدارة التزام - 2

 بالعميل التوجه – 1

 الجودة شئون في الخدمات من المستفيدين إشراك -1

 للجودة يؤدي المنتجات تصميم -4

 الجودة لبلوغ اإلنتاج عمليات مراقبة -1

 المستفيدين خدمة -8

 

 إدارة الجودة الشاملة أهمية

 توحيد الهياكل التنظيمية التي تركز على جودة التعليم في مراكز التأهيل.• 

 كافة العاملين في مراكز التأهيل.توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية بين • 

 العمل. الحقيقية لسوق إشباع االحتياجات تساعد في تركيز جهود مراكز التأهيل على • 

 وتطويرها. ومراجعتها  الذي يمكنها من تقييم المناهج الدراسية فيها ؛شامل لضبط الجودة في مراكز التأهيلإيجاد نظام • 

  :منظمات الرعايةمعوقات تطبيق الجودة في  

التركيز على الفعاليات الداخلية للجودة واالهتمام بها باعتبارها مؤثرة على األداء الرئيسي للجودة وإغفالها عن حاجات  .2

 الزبائن الخارجيين 

 التغيير المستمر في القيادات اإلدارية مما يحول دون تمكنها من السيطرة على برنامج إدارة الجودة الشاملة. .1

 (86: ص1224عليمات، )الشاملة مشكلة طول الوقت الذي يتطلبه انجاز بعض األعمال عند استخدام نموذج إدارة الجودة  .1

كبر حجم المستفيدين وتنوع فئاتهم ومطالبهم وتعارضهم في بعض األحيان، تجعل عمليات استطالع رضاهم تتصف  .4

 بالصعوبة.

 اجهزة القطاع الحكوميضعف اإلمكانات المالية والمعلوماتية وخاصة في  .1

 :ويمكن أن تعوق جهود التوجه نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة المعوقات التالية 

فهناك معوقات تحد من تطبيق سياسة الجودة في مراكز التأهيل بشكل عام ومنظمات رعاية المعاقين ذهنياً بشكل خاص ومن هذه 

 المعوقات:

يب المرتكز على تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للكادر الوظيفي في منظمة عدم وضع سياسة سليمة لبرنامج التدر – 2

 .الرعاية

حيث تحتاج منظمة الرعاية إلى مدير يتميز بالقدرة على توجيه الموظفين  ،عدم وجود قائد قوي في مراكز التأهيل -  1

 ودعمهم لتطبيق برنامج الجودة الشاملة.

 الجودة. رفض أو قبول البعض لمفاهيم – 1



 
 

  
 

 

 

 

 .مما يؤدي إلى األخطاء في العمل وانخفاض مستوى األداء المستمر،عدم توظيف الخبرات في عملية التحسين  – 4

عدم التركيز على العمليات األساسية التي تؤثر بشكل مباشر على إيجاد وتكوين قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات  – 1

 .مراكز التأهيل

 :االجتماعية من حيث أنواع الخدمة إلىوتصنف أجهزة الخدمة 

 .وتتعامل تلك األجهزة مباشرة مع المواطنين من أجل توفير الرعاية االجتماعية لهم ،أجهزة تقديم خدمات مباشرة -أ 

وهي التي تقدم خدماتها ألجهزة الرعاية االجتماعية من خالل العمل مع ممثلي  ة،الخدمة االجتماعية غير المباشرأجهزة  -ب 

هذه األجهزة وليس المواطنين أنفسهم، وتقوم هذه األجهزة بتنظيم العمل وتنسيق الجهود بين األجهزة التي تقدم خدمات مباشرة 

 .لسكان المجتمع في مجاالت الرعاية االجتماعية

 :األدوار التالية للعمل بين منظمات الرعاية االجتماعية ويمارس األخصائي االجتماعي

جهة ويدافع عن و التأهيل،ويلتزم األخصائي االجتماعي بحدود التوقعات التي تقررها مراكز  التأهيل،دور ممثل مراكز  – 2

 .نظر ومصالح مراكز التأهيل ويتصرف بحدود سياسة مراكز التأهيل وقواعدها

حيث انه ال يعمل إال ضمن فريق عمل ويستخدم مهاراته في التوفيق بين وجهات النظر وتقوية  الفريق،دور عضو  – 1

 .العالقات بين أعضاء الفريق

 .وهنا يكون إجراء العمليات التبادلية بين منظمته وبين منظمات أخرى بغرض تحقيق أهداف منظمته المبادل،دور  – 1

 

 لتحسين نوعية حياتهم ذهنياً  جودة الخدمات في منظمات رعاية المعاقين

 مفهوم الخدمة  - 1

هناك اختالف في تعريف الخدمة بسبب وجود خدمات ترتبط بالسلع المادية وخدمات تقدم مباشرة دون ارتباطها بسلعة مثل 

 .....الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية

ويعد شمول عائلة مواصفات اآليزو لمنظمات الخدمة امتداداً هاماً لمواصفات اآليزو لمجال لم يكن معتاداً خضوعه لمواصفات 

 .ويمثل تحوالً في االتجاهات العالمية تجاه مقياس الجودة في منظمات الخدمة رسمية،

 ومجاالت خدمية،ق مواصفة اآليزو على كل عملية وتطب ،والعمالء يحددون صراحة حاجاتهم ورغباتهم التي يمكن الوفاء بها

 الخدمة الرئيسية المقصودة هي:

العمليات  -6    العمليات المالية -2    التجارة العامة -8     المرافق -1    الصيانة -4 الصحة -1 االتصاالت -1  الضيافة – 2

إدارة الموارد  -21    البحوث والتطوير -22   الشراء -22 .االستشارات الفنية واإلدارية -2   .إدارية ،قانونية ،المهنية/فنية

 البشرية وخدمات المكاتب

 :جودة الخدمات - 1

 :الخدمة لها خصائص يمكن للعميل مالحظتها ومن ثم تكون موضعا لتقييمه وذلك مثل

 .و/أو ،إجراءات مرحلية قد تستخدم بها نماذج معينة ضمن دورة مستندية – 2



 
 

  
 

 

 

 

 .فنية في أداء الخدمةمهارات بشرية  -1

 التأثير. ،اإلقناع ،التحدث ،اإلنصات :مهارات سلوكية في التعامل -1

وقاعة التعامل أو الخدمة وتجهيزاتها مثل:  ،وهو الجو المحيط بالخدمة مثل تصميم المبنى ،تصميم لجو مادي مؤثر نفسيا -4

 هذا ليستفيد منها العمالء. ،تالكتيبات والمجال ،اإلضاءة ،التهوية ،األثاث والديكور األلوان

 :دورة حياة جودة الخدمة - 1

 وهناك أربع مراحل لدورة حياة جودة الخدمة وهي:

 .قيام مراكز التأهيل بإجراء بحوث تتعلق بمعرفة مدى رضا المستفيدين عن نوعية الخدمات المقدمة :المرحلة األولى

 ) الجودة المرغوبة(.تقوم مراكز التأهيل بتحديد الجودة المطلوبة لتقديم خدمات ذات جود عالية :المرحلة الثانية

 .تهتم مراكز التأهيل بتحديد المعايير الواجب إتباعها لتحقيق الجودة :المرحلة الثالثة

نطالقا اس مستوى الرضا لديهم اتهتم مراكز التأهيل بالجودة المدركة من قبل المستفيدين حتى تتمكن من قي :المرحلة الرابعة

: 1211الضمور، من مقارنتها للجودة المتوقعة قبل تقديم الخدمة ، وهنا مصدر لمعرفة التوقعات الجديدة للمستفيدين. )

 (.432ص

 قياس الكفاءة والفعالية للخدمات بمنظمات الرعاية - 4

 الكفاءة ال تعادل الفعالية بل تعد إحدى عناصرها. – 2

 مطلباً ضرورياً له.  الكفاءة شرطاً كافياً للفعالية ولكنها  - 1

 مفهوم التأهيل االجتماعي:

هو "مساعدة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة على استغالل قدراتهم ومواهبهم في القيام بالعمل الذي يالئم كال منهم  والتأهيل

هني باألفراد ذوي العاهات وذلك بتوفير الخدمات المهنية التي وتعني مراكز التأهيل الم وأسرهم،حتى يستطيعوا إعالة أنفسهم 

ل على عمل مناسب تساعد على تأهيلهم كالتوجيه المهني والتدريب المهني والتشغيل مما يجعل العاجز قادرا على الحصو

 .واالستقرار فيه"

 

 إجراءات ومنهج الدراســـة .1

 نوع الدراسة:. 1.1

الدراسات الوصفية الذي يهتم بالتحديد الدقيق ووصُف وتحليل معوقات تطبيق إدارة الجودة تنتمي هذه الدراسة إلى نموذج 

 الشاملة في مراكز التأهيل الشامل ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها على مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة

 منهج الدراسة:. 1.1

تحتم على الباحث أن تأخذ بالمنهج الوصفي الذي يهدف إلى تحديد الوضع الحالي  أن طبيعة هذه الدراسة وأهدافها ونوعية االسئلة

للظاهرة ثم يعمل على وصفها وتحليلها وبذلك فهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً 

اً يوضح ها أما التعبير الكمي فيعطيها وصفاً رقميويعبر عنها كيفياً وكمياً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويوضح خصائص

 مقدار هذه الظاهرة أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى. 



 
 

  
 

 

 

 

 مجتمع الدراسة:. 3.1

(. وسوف 168م، 1224نوري )بالدراسة هو بمثابة وحدات محددة من العناصر الموجودة في المجتمع يستهدفهم الباحث 

خصائيين االجتماعيين العاملين بمراكز التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية والبالغ يشتمل مجتمع الدراسة على جميع األ

 ( موظفاً. 68عددهم )

 عينة الدراسة:. 4.1

األخصائيين االجتماعين: للتعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل في ضوء رؤية المملكة 

 (. 1212)العبية السعودية 

 حدود الدراسة:. 1.1

 :يحد هذه الدراسة خمسة أطر أساسية تتمثل فيما يلي

من ناحيـة موضوع الدراسـة فحدودها تقتصر على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل  :اإلطار الموضوعي  -

 الشامل.الشامل من وجهة نظر الخبراء واألخصائيين االجتماعيين بمراكز التأهيل 

 مة.بمكة المكراقتصرت الدراسة الحالية على األخصائيين االجتماعيين بمراكز التأهيل الشامل الحكومية  :اإلطار البشري -

 .تقتصر حدود الدراسة المكانية على مراكز التأهيل الشامل الحكومية بمدينة مكة المكرمة :اإلطار المكاني  -

 .2441-2441راسة خالل العام الدراسي تم إجراء هذه الد :اإلطار الزماني  -

 أداة الدراسة:. 1.1

استخدم الباحث أداة لجمع المعلومات والبيانات بعد أن حدد أهداف الدراسة وفرضياتها، وقد تبين أن االستبانة هي انسب األدوات 

لجمع المعلومات والبيانات للتعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مراكز التأهيل الشامل ودور الخدمة االجتماعية 

بارة في ثالثة محاور، المحور األول: المعوقات التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل ع 36في مواجهتها وذلك 

عبارة، أما المحور الثاني: المعوقات المهنية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل، يتكون  21 الشامل، ويتكون من

 21المعوقات المعرفية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل، يتكون من  عبارة، أما المحور الثالث: 21أيضاً من 

)موافق بشدة، موافق، إلى حد ما، غير موافق، غير  عبارات. كما تم قياس درجة االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي

 ا وإدخالها للحاسوب باستخدام البرنامج االحصائيموافق بشدة( وتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات ومتغيرات الدراسة بترميزه

 (.SPSSللعلوم االجتماعية )

 صدق األداة:

 ( وأجرى عليها بعض التعديالت.22تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين لتأكد من صدقها والبالغ عددهم )

 موضحة بالمعادلة التالية:لتحديد ثبات االستبانة ألفراد العينة تم تطبيق معامل )الفا كرونباخ( ال

 كل عبارة( 1مج ع  -2ن)معامل الفا كرونباخ = 

 1(* ع 2-)ن                                

 حيث: ن = عدد عبارات االستبانة.



 
 

  
 

 

 

 

 .االستبانة ككل= تباين  1ع 

 = المجموع الكلي لتباين كل عبارة من  عبارات االستبانة.  1مج ع 

 ثبات األداة:

االستبانة أنها تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة، تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة يقصد بثبات 

أخرى، أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة، وعدم تغييرها بشكل كبير، فيما لو تم اعادة توزيعها على أفراد 

 نية معينة.العينة، عدة مرات، خالل فترات زم

 خطوات تطبيق األداة:

قام الباحث بتصميم اسئلة االستبانة بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة وصياغة األسئلة الصورة التي تفي غرض 

 البحث، تم عرض االستبانة على المشرف الذي قام بتوجيهاته ومن ثم على المحكمين حتى أصبحت جاهزة للتوزيع.

 :والثباتمعامل الصدق 

 لمجاالت عبارات االستبانة :/ معامل الصدق والثبات1

 االستبانةلعبارات  معامل ألفا كرونباخ(: 1-3) جدول رقم

 معامل ألفا كرونباخ رقم المجال

2 2.682 

1 2.221 

1 2.241 

 2.281 كل العبارات

 

 متغيرات الدراسة:. 2.1

 رّكز الباحث عند تحليل الدراسة على متغيرين:

 )مستوى الرضا: ممتاز، مقبول، غير جيد )تابع 

 )جودة نوع الخدمة المقدمة: تعليمية، صحية، ترفيه، مهنية )مستقل 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:. 2.1

 Statistical Packagesسيتم اختبار تساؤالت الدراسة من خالل معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

for Social Sciences  للعلوم االجتماعية، والتي تمثلت بأجراء اختبارات مثل اختبارT-test وتحليل التباين األحاديOne-

Way ANOVA.واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية ، 

داللة الرموز المعطاة، وقام الباحث بتسجيل كل متغير . ترميز متغيرات الدراسة بطريقة واضحة، حتي ال يحدث خلط في 2

 والرمز الذي أعطي له في قائمة، لكي يتم الرجوع إليه عند الحاجة.



 
 

  
 

 

 

 

. إدخال بيانات استمارات االستفتاء المصححة مسبقاً إلي الحاسب اآللي، وذلك بعد ترقيمها حتي يمكن الرجوع إليها للتأكد من 1

 بياناتها عند الحاجة لذلك.

 لتحليل البيانات، تمَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:و

 / ألفا كرونباخ.2

 / التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات فقرات االستبانة.1

 / المتوسط الحسابي.1

 / االنحراف المعياري.4

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها .2

 المحور األول: المعوقات التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل:النتائج المتعلقة بعبارات االستبانة: 

 (: النسب المئوية والتكرارات لإلجابات على عبارات المحور األول1-4جدول رقم )

الوسط  النسبة التكرارات الخيارات العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

قيادات مراكز عدم اقتناع بعض  2

التأهيل الشامل بتطبيق إدارة 

 الجودة الشاملة

 22 2.12 1.22 10.3 9 بشدة موافق غير

 52.9 46 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 23.0 20 موافق

 13.8 12 بشدة موافق

عدم توفير مناخ تنظيمي في  1

مراكز التأهيل الشامل يساعد 

 على التميز في األداء

 6 2.11 1.21 6.9 6 بشدة موافق غير

 43.7 38 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 28.7 25 موافق

 20.7 18 بشدة موافق

ضعف االتصال بين مراكز  1

التأهيل الشامل والمجتمع 

 المحلي

 1 2.12 1.12 4.6 4 بشدة موافق غير

 41.4 36 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 26.4 23 موافق

 27.6 24 بشدة موافق



 
 

  
 

 

 

 

عدم توافر الدعم المالي  4

المخصص لتحسين أداء 

 العاملين بمراكز التأهيل الشامل

 2 2.12 1.26 5.7 5 بشدة موافق غير

 24.1 21 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 26.4 23 موافق

 43.7 38 بشدة موافق

اإلداري بين  قلة االتصال 1

األقسام واإلدارات المختلفة 

 بمراكز التأهيل الشامل

 2 2.11 1.24 3.4 3 بشدة موافق غير

 49.4 43 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 33.3 29 موافق

 13.8 12 بشدة موافق

ضعف الحوافز المادية للعاملين  8

 في مراكز التأهيل الشامل

 1 2.41 1.42 5.7 5 بشدة موافق غير

 37.9 33 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 21.8 19 موافق

 34.5 30 بشدة موافق

عدم وجود الحوافز المعنوية  2

للعاملين في مراكز التأهيل 

 الشامل

 4 2.14 1.18 4.6 4 بشدة موافق غير

 37.9 33 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 31.0 27 موافق

 26.4 23 بشدة موافق

تعدد األعمال والمهام لدى  6

 الموظف الواحد

 1 2.12 1.11 3.4 3 بشدة موافق غير

 35.6 31 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 26.4 23 موافق

 34.5 30 بشدة موافق

عدم االهتمام بالتخطيط  2

المستقبلي لتنمية الموارد 

 8 2.18 1.18 2.3 2 بشدة موافق غير

 43.7 38 موافق غير



 
 

  
 

 

 

 

في مراكز التأهيل البشرية 

 الشامل

 0 0 إلى حد ما

 34.5 30 موافق

 19.5 17 بشدة موافق

ممارسة المركزية في اتخاذ  22

القرارات اإلدارية في مراكز 

 التأهيل الشامل

 2 2.12 1.11 2.3 2 بشدة موافق غير

 44.8 39 موافق غير

 0 0 إلى حد ما

 31.0 27 موافق

 21.8 19 بشدة موافق

ضعف الصيانة الدورية لمرافق  22

 مراكز التأهيل الشامل

 22 2.12 1.24 9.2 8 بشدة موافق غير

 56.3 49 موافق غير

 0 0 إلى حد ما

 19.5 17 موافق

 14.9 13 بشدة موافق

غياب عوامل األمن والسالمة  21

المهنية في مرافق ومباني في 

 مراكز التأهيل الشامل

 21 2.22 1.42 10.3 9 بشدة موافق غير

 66.7 58 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 11.5 10 موافق

 11.5 10 بشدة موافق

  1.31 3.17 العــام المتوسـط الحسـابي

 الثاني: المعوقات المهنية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل:المحور 

 (: النسب المئوية والتكرارات لإلجابات على عبارات المحور الثاني1-4جدول رقم )

الوسط  النسبة التكرارات الخيارات العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

عدم وجود أدوات قياس رضا  2

 عمالء مراكز التأهيل الشامل

 1 2.14 1.84 2.3 2 بشدة موافق غير

 28.7 25 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 40.2 35 موافق

 28.7 25 بشدة موافق



 
 

  
 

 

 

 

عدم وجود أدوات قياس رضا  1

 العاملين بمراكز التأهيل الشامل

 2 2.12 1.82 1.1 1 بشدة موافق غير

 32.2 28 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 31.0 27 موافق

 35.6 31 بشدة موافق

ندرة الموارد البشرية  1

المتخصصة في تطبيق إدارة 

 الجودة

 4 2.12 1.12 1.1 1 بشدة موافق غير

 37.9 33 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 29.9 26 موافق

 31.0 27 بشدة موافق

تشجيع العاملين على  عدم 4

 تحسين الروح المعنوية لديهم

 2 2.14 1.11 2.3 2 بشدة موافق غير

 43.7 38 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 26.4 23 موافق

 27.6 24 بشدة موافق

ضعف إدراك مفهوم التنمية  1

المهنية لدى العاملين في مراكز 

 التأهيل الشامل

 8 2.12 1.18 1.1 1 بشدة موافق غير

 42.5 37 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 31.0 27 موافق

 25.3 22 بشدة موافق

قلة االعتماد على العمل الفريقي  8

 في مراكز التأهيل الشامل

 6 2.11 1.12 5.7 5 بشدة موافق غير

 36.8 32 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 35.6 31 موافق

 21.8 19 بشدة موافق

 22 2.12 1.24 3.4 3 بشدة موافق غير 2

 51.7 45 موافق غير



 
 

  
 

 

 

 

زيادة األعباء اإلدارية لدى 

العاملين في مراكز التأهيل 

 الشامل

 2 2 إلى حد ما

 26.4 23 موافق

 18.4 16 بشدة موافق

مقاومة العاملين للتغيير في  6

 المؤسسيأدائهم 

 2 2.16 1.26 2.3 2 بشدة موافق غير

 47.1 41 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 31.0 27 موافق

 19.5 17 بشدة موافق

عدم وضوح المعايير الدقيقة  2

للحوافز والترقيات بمراكز 

 التأهيل الشامل

 1 2.16 1.44 1.1 1 بشدة موافق غير

 43.7 38 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 19.5 17 موافق

 35.6 31 بشدة موافق

قلة االستعانة بالخبراء في مجال  22

إدارة الجودة الشاملة بمراكز 

 التأهيل الشامل

 1 2.12 1.11 2.3 2 بشدة موافق غير

 35.6 31 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 31.0 27 موافق

 31.0 27 بشدة موافق

عدم وضوح آليات للتواصل مع  22

أسر عمالء مراكز التأهيل 

 الشامل

 21 2.18 1.66 3.4 3 بشدة موافق غير

 58.6 51 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 21.8 19 موافق

 16.1 14 بشدة موافق

ضعف آليات التنسيق بين  21

مراكز التأهيل الشامل 

 المحليومؤسسات المجتمع 

 22 2.11 1.24 2.3 2 بشدة موافق غير

 50.6 44 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 24.1 21 موافق

 23.0 20 بشدة موافق



 
 

  
 

 

 

 

  1.30 3.34 العــام المتوسـط الحسـابي

 

 :المحور الثالث: المعوقات المعرفية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل

 (: النسب المئوية والتكرارات لإلجابات على عبارات المحور الثالث3-4جدول رقم )

الوسط  النسبة التكرارات الخيارات العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

عدم وضوح مفهوم إدارة  2

الجودة الشاملة لدى بعض 

 العاملين بمراكز التأهيل الشامل

 

 1 2.16 1.22 1.1 1 بشدة موافق غير

 28.7 25 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 29.9 26 موافق

 40.2 35 بشدة موافق

عدم وضوح استراتيجيات  1

تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 بمراكز التأهيل الشامل

 4 2.12 1.26 1.1 1 بشدة موافق غير

 26.4 23 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 37.9 33 موافق

 34.5 30 بشدة موافق

ضعف اطالع أعضاء فريق  1

العمل على برامج إدارة الجودة 

 الشاملة

 2 2.11 1.14 2.3 2 بشدة موافق غير

 35.6 31 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 29.9 26 موافق

 32.2 28 بشدة موافق

ضعف برامج التعليم المستمر  4

 بمراكز التأهيل الشامل للعاملين

 1 2.11 1.62 2.3 2 بشدة موافق غير

 24.1 21 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 37.9 33 موافق

 35.6 31 بشدة موافق

 8 2.18 1.81 2.3 2 بشدة موافق غير 1

 29.9 26 موافق غير



 
 

  
 

 

 

 

عدم توفير مراجع علمية حول 

 إدارة الجودة الشاملة

 2 2 إلى حد ما

 37.9 33 موافق

 29.9 26 بشدة موافق

عدم توفير برامج تدريبية  8

مرتبطة بإدارة الجودة الشاملة 

 في مراكز التأهيل الشامل

 2 2.14 1.62 2.3 2 بشدة موافق غير

 23.0 20 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 34.5 30 موافق

 40.2 35 بشدة موافق

استخدام الطرق التقليدية  2

إليصال المعلومات وتنمية 

المعارف لدى العاملين في 

 مراكز التأهيل الشامل

 

 1 2.14 1.82 1.1 1 بشدة موافق غير

 29.9 26 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 36.8 32 موافق

 32.2 28 بشدة موافق

صعوبة تحديد االحتياجات  6

التدريبية للعاملين بمراكز 

 التأهيل الشامل

 22 2.11 1.42 1.1 1 بشدة موافق غير

 37.9 33 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 40.2 35 موافق

 20.7 18 بشدة موافق

عدم االهتمام بإصدار قرارات  2

وتشريعات تؤكد على أهمية 

 إدارة الجودة الشاملة

 2 2.16 1.44 1.1 1 بشدة موافق غير

 39.1 34 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 33.3 29 موافق

 26.4 23 بشدة موافق

ضعف االهتمام بتطبيقات  22

التحول الرقمي المرتبطة 

 بمراكز التأهيل الشامل

 22 2.18 1.12 3.4 3 بشدة موافق غير

 43.7 38 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 25.3 22 موافق



 
 

  
 

 

 

 

 27.6 24 بشدة موافق

غياب نموذج رائد يقتدي به في  22

مجال إدارة الجودة الشاملة 

 بمراكز التأهيل الشامل

 

 6 2.12 1.42 1.1 1 بشدة موافق غير

 39.1 34 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 28.7 25 موافق

 31.0 27 بشدة موافق

في فهم اإلدارة  القصور 21

بالمشاركة لدى العاملين بمراكز 

 التأهيل الشامل

 21 2.12 1.12 2.3 2 بشدة موافق غير

 47.1 41 موافق غير

 2 2 إلى حد ما

 27.6 24 موافق

 23.0 20 بشدة موافق

  1.27 3.58 العــام المتوسـط الحسـابي

 

 واالنحراف المعياري لكل مجال(: المتوسط الحسابي 1-4جدول رقم )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المحاور

2 3.17 1.31 1 

1 3.34 1.30 1 

1 3.58 1.27 2 

 

 الخالصة .2

 ملخص النتائج: .1.2

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

اتضح لنا أن من أهم المعوقات التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل عدم توافر الدعم المالي  .2

المخصص لتحسين أداء العاملين بمراكز التأهيل الشامل وتعدد األعمال والمهام لدى الموظف الواحد وضعف الحوافز 

 يث وافق عليه معظم أفراد العينة. المادية للعاملين في مراكز التأهيل الشامل ح

تبين لنا أن غياب عوامل األمن والسالمة المهنية في مرافق ومباني مراكز التأهيل الشامل وضعف الصيانة الدورية  .1

 لمرافق مراكز التأهيل الشامل ال تعتبر من المعوقات التنظيمية.



 
 

  
 

 

 

 

الشامل وعدم وجود أدوات قياس رضا عمالء مراكز  اتضح لنا أن عدم وجود أدوات قياس رضا العاملين بمراكز التأهيل .1

التأهيل الشامل وقلة االستعانة بالخبراء في مجال إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل من أهم المعوقات المهنية 

 لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمراكز التأهيل الشامل.

عمالء مراكز التأهيل الشامل وزيادة األعباء اإلدارية لدى العاملين  أثبتت الدراسة أن عدم وضوح آليات للتواصل مع أسر .4

 في مراكز التأهيل الشامل ال تعتبر من أحد المعوقات المهنية لتطبيق إدارة الجودة.

كذلك أن القصور في فهم اإلدارة بالمشاركة لدى العاملين بمراكز التأهيل الشامل وضعف االهتمام بتطبيقات التحول  .1

لمرتبطة بمراكز التأهيل الشامل وصعوبة تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بمراكز التأهيل الشامل ال تعتبر الرقمي ا

 من المعوقات المعرفية.

 التوصيات: .1.2

 االهتمام بتدريب وتأهيل العاملين على كيفية تطبيق نظام إدارة الجودة بالصورة المطلوبة. .2

راكز التأهيل الشامل بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتوفير الحوافز المادية والمعنوية ضرورة اهتمام القيادات العليا بم .1

 للعاملين وتشجيعهم كونهم عنصر مهم في إنجاح برامج الجودة.

 إقامة المؤتمرات وورش العمل لتبادل الخبرات وتطوير الذات بين العاملين فيما بينهم. .1

 المتطورة لتطوير العمل بمراكز التأهيل الشامل. وضع البرامج الحديثة والخطط االستراتيجية .4

 إجراء المزيد من الدراسات على إدارات أخرى للوقوف على المعوقات المختلفة وكيفية التغلب عليها.  .1

 

 قائمة المراجع:. 2

" مدخل لتطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية"، ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء  :(1228الخطيب، محمد. )

 يم.القص ،جستن(ودية للعلوم التربوية والنفسية ))الجودة في التعليم العام( الجمعية السععشر السنوي الرابع 

 الجزائر. ،االجتماعية، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسطنطينه(، الواقع االجتماعي للمعلم ومكانته 1222حمديشة، نبيل )

، االجتماعية(، طريقة تنظيم المجتمع وجودة منظمات رعاية المعاقين ذهنياً، مجلة الخدمة 1226بني عامر، علي محمود محمد )

 42 - 21 ، مصر، ص ص2، ج82، المجلد/العدد: عاالجتماعيينالجمعية المصرية لألخصائيين 

فاعلية تطبيق معايير الجودة بالمؤسسات اإليوائية في تحقيق جودة الرعاية المتكاملة لألطفال  ،(1222على، هالة فاروق محمد )

، المجلد/العدد: االجتماعيين، الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيةالمحرومين من الرعاية األسرية، مجلة الخدمة 

 68 - 21، ص ص 1222 مصر، ، 2ج ،12ع

 م( إسهامات الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة، دار المعرفة الجامعية، باإلسكندرية.2221رمضان، السيد )

أخالقيات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في فلسطين ومدى تطبيقها في بعض مؤسسات  ،(1221) ،العسولي، عاطف حسني

، جامعة السودان للعلوم 2ع ،21مج واالقتصادية،الخدمة االجتماعية " بالتطبيق على مدينة غزة "، مجلة العلوم اإلنسانية 

 .22ص ،العلميعمادة البحث  -والتكنولوجيا 
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122. 
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 البحث: مستخلص

و هيئة  ،االسددددددترا ي يةيهدد  البث  لل  التعر  عل  مسددددددتوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا  ال  ة   

عامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي، ودعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير، والت

المدرسدددددة، ولدارة األامار المدرسدددددية، وكعلك الكشدددددب عن وجود فروف بين المعلمار في  ددير مسدددددتوز التميز الديادد لدز 

مع البث   كون م ت المدارن  الوصفي والمطهج ،المطهج الوصفي المسثي البث  وأست دم المديرار  بعاً لمتغير سدطوار ال برة 

( مديرة خالل العام الدراسددددددي 54من مديرار المدارو الفا وية الثكومية في شددددددرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن الكلي  

( معلمة 4454  (، ومعلمار المدارو الفا وية الثكومية في شرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن الكليـدددل4544 -ـدددل4545 

(  واشتملت عيطة البث  عل  عيطة عشوادية من معلمار المدارو الثكومية بطسبة ـددددددل4544 -ـددددددل4545العام الدراسي   خالل

  (ـل4545( لكل مديرة مدرسة   لدارة التربية والتعليم، 02% 

عم د في البث  من والمدترحار التوصيار ألم وكا ت البث    تادج ال  للتوصل مثاور (4  من المكو ة البث  استبا ة بطا   م

جوا ب التميز الديادد لدز المديرار من قبل اإلدارة العليا، متابعة مت لبار واحتياجار المدارو بتهيئة بيئة مساعدة عل  

 التميز الديادد،  دديم دورار  دريبية للمديرار عن التميز الديادد 

 ال ادب فاةمثا الفا وية، المدارو مديرار الديادد، التميز المفتاحية: الكلمات

 

 

 

 

 

 

mailto:wafabab@gmail.com


 
 

  
 

 

 

 

 

 

The level of leadership excellence among secondary school principals in Taif Governorate 

 

Abstract       

This research aimed at recognition of leadership distinction level of girls secondary school 

principals in building of strategic plan, arrangement of managerial climate that support change, 

dealing with joiner staff and promoting the members of school society, endorsing of school 

activities and committees, management of school crisis. Also, the research aimed at detection of 

existence of differences between female teachers in estimating the leadership distinction level of 

the principals in accordance with the variables of years of experience. 

The research used the descriptive survey method, and the comparative descriptive method. The 

research community consisted of principals of government secondary schools in the east and 

west of Taif governorate, and their total number was (45) principals during the academic year 

(1434 AH - 1435 AH), and female teachers of government secondary schools in the east and 

west of Taif governorate, and their total number was (1561) teachers during the academic year 

(1434 AH - 1435 AH). ). The research sample included a random sample of public school 

teachers at a rate of (20%) for each school principal. (Department of Education, 1434 AH). 

A research questionnaire consisting of (5) axes was built to reach the results of the research. The 

most important recommendations and proposals from the research in support of aspects of 

leadership excellence for female principals by senior management, follow-up to the requirements 

and needs of schools by creating an environment conducive to leadership excellence, and 

providing training courses for female principals on leadership excellence. 

Keywords: leadership excellence, secondary school principals, Taif Governorate 

 مقدمة: .1

 عتبر الديادة مثوراً مهما  ر كز عليه م تلب األ شدد ة في جميع المطامار الثكومية وال اصددة ومع اادياد و  ور  شددا         

م لم و طايم أمورلم و وجيههالمطامار في جميع الم االر أصددبثت الديادة المتميزة م لبا ً وددروريا ً لدفراد في  طسددي  جهود

الوجهة الصددددددثيثة لتثدي  األلدا  والغايار، و سددددددت يع الدول لن  ددم أد م تمع و  وير  امه يتوقب عل  ما يتوفر له من 

 الدادة اإلداريين المتميزين الدادرين عل   طسي  ال هود ودفعها   اه  ثدي  ألدا  الم تمع 



 
 

  
 

 

 

 

لم   لعار الم تمعار اإل سددددددا ية أن  ثا  بدادة ومسددددددئولين يتمايزون عن أقرا هم ( أن من أ451، 0225يرز  ال ويل،      

بمزايا   علهم أقدر عل  اإلسهام الفاعل في  ثرك م تمعا هم  ثو خ   التددم واالادلار، فالدادد له أثره عل  جماعته وقد ورد 

يزع بالسددددل ان ما ال يزع بالدربن( بمعط  أن الدادد يعد  في  راثطا اإلسددددالمي أن  بيطا مثمداً صددددل  س عليه وسددددلم قال  لن س

عطصدراً مهماً في ديطامية الم تمعار اإل سا ية و عاملها مع م تلب شئون حيا ها، واليوم وب اصة في البلدان الطامية لطاك حاجة 

 ة عل   ثمل المسددددددئولية والعم يتميزون بالتربية ال يدة والتهيئة المطاسددددددبة والمددر –في م تلب الم االر  -ماسددددددة لل  قادة 

 األخالقي األصيل واإلخالص والتفا ي في ممارسة مت لبار أدوارلم الديادية 

( عل  أ ده يطبغي عل  الددادة أن يمدارسددددددوا اإلدارة التي  عتمدد في جولرلدا عل  الكفدا ة بدرجة 54، 0224كمدا  بده  ريدد،      

في أحيان كفيرة ال ريدة المفل  للديام باألشددددديا  بشدددددكل صدددددثي  ويتمكطوا من كبيرة، ولكي يكون الدادة أكفا  عليهم أن يدرروا 

 لجرا  اختيارار لسترا ي ية 

( أن لطاك فراااً في المطاصددددب الديادية عل  مسددددتوز العالم وقد أصدددداظ لعا الفرا  0، 0240بيطما ووددددك   كاريط ي  أ(،      

ية، وبعلك أصدددبثت الديادة بدورلا أمراً خ يراً، وأصدددب  السدددبيل الوحيد جميع مؤسدددسدددا طا الثكومية والتعليمية والت ارية والديط

 لتميز الدادد لو  ميز عمله عن اآلخرين  

و اراً أللمية التعليم وخصددوصددا  في المرحلة الفا وية وأثرلا الكبير في المسددتدبل والثرص الشددديد عل  سددالمة م رجا ها      

راسددار السددابدة  م مالحاة مثدودية لعه المراجع والدراسددار التي التمت بالتميز ومن خالل اال الع عل  األدظ الطارد والد

الديدادد بدالرام من كو ده ح ر األسدددددداو في   داد أد عمدل لدارد، والديدادة اإلداريدة التربوية في المدارو من الكفا ار التي 

 يعول عليها  ثسين عملية التعليم 

دارية التربوية في المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ومسددددتوز  وفر الكفا ار ولعا البث  سددددو  يركز عل  دور الديادار اإل

 اإلدارية التربوية في عملية الديادة اإلدارية التربوية 

 وتساؤالته: البحث مشكلة .1.1

عوبار صدددمما سدددب  يتضددد  لطا ألمية التميز الديادد ودوره الفعال في المؤسدددسدددار التعليمية و  د أن مؤسدددسدددار التعليم  واجه  

و ثديار وبعلك فهي  ثتاج لديادار لدارية متميزة  تبط  فكر الت وير و سددع  للتميز وقادرة عل  قيادة المؤسددسددة بفاعلية، وفي 

الواقع   دد أن الكفير من الديادار اإلدارية  فتدر لل  العديد من المهارار ومن لطا جا ر الثاجة لل  البث  عن التميز الديادد، 

سدة االسدت العية التي أجر ها الباحفة بهد  التعر  عل  الثاجة لل  لجرا  لعا البث ، ويمكن صيااة مشكلة ومن خالل الدرا

 البث  في السؤال الرديسي التالي:

 ما مستوى التميز القيادي لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف؟

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

 من وجهة  ار المعلمار؟ االسترا ي يةمديرار المدارو الفا وية في بطا  ال  ة  ما مستوز التميز الديادد لدز -4



 
 

  
 

 

 

 

 ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في  هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير من وجهة  ار المعلمار؟ -0

مع المرؤوسددين و  ثفيز أعضددا  الم تمع المدرسددي ما مسددتوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في التعامل  -4

 من وجهة  ار المعلمار؟

ما مسددتوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في دعم األ شدد ة المدرسددية ودعم ل ان المدرسددة من وجهة  ار  -5

 المعلمار؟

 ر المدرسية من وجهة  ار المعلمار ؟ما مستوز التميز الديادد  لدز مديرار المدارو الفا وية في لدارة األاما  -4

 لل يوجد اختال  بين المعلمار في  ددير مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو  بعاً لمتغير سطوار ال برة ؟  -5

 البحث: فروض .1.1

ستوز التميز بين متوسط درجار المعلمار في  دديرلن لم (a≥0,5)ال  وجد فروف ذار داللة لحصادية عطد مستوز الداللة  

 الديادد لدز المديرار  بعاً لمتغير  سطوار ال برة( 
 

 البحث: أهداف .1.1

 ويهدف البحث إلى: 

  التعر  عل  مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا  ال  ة اإلسترا ي ية 

 مطاخ اإلدارد الداعم للتغيير الكشب عن مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في  هيئة ال 

  التعر  عل  مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع

 المدرسي 

  الكشب عن مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة 

 وز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في لدارة األامار المدرسية الكشب عن مست 

  الكشب عن وجود فروف بين المعلمار في  ددير مستوز التميز الديادد لدز المديرار  بعاً لمتغير سطوار ال برة 
 

 البحث: أهمية .1.1

 تبرز أهمية البحث في أنها: 

 هم درار في ا  اذ الدرارار المطاسبة لتعيين الديادار التربوية المؤللة واالستفادة من   ارب فـيد التربويين والتربويار وصطاع ال

 المتميزة و دلها لآلخرين و دديم دورار  دريبية لت وير بلية العمل 

  فـيـد الم تمع من خالل  وفير مدارو بديادار متميزة  طعكس عل  م رجا ها  

 طاسبة  فـيـد ال الظ بتوفير بيئة  عليمية م 

  عتبر  تادج الدراسة و وصيا ها مسالمة فكرية وبثفية  ضا  للباحفين في م ال التميز الديادد في المؤسسار التعليمية  



 
 

  
 

 

 

 

 :البحث حدود  .1.1

 لطالك عدة حدود التزمت بها الباحفة ولي:      

 الموووع وعروه في خمسة : التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية وذلك من خالل  طاول حدود موضوعية

ثفيز التعامل مع المرؤوسين و   - هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير -مثاور رديسية ولي كالتالي: بطا  ال  ة اإلسترا ي ية

لدارة األامار، وقد  م دمج مثور التعامل مع  -دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة  -أعضا  الم تمع المدرسي 

ومثور  ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي في مثور واحد، وكعلك  م دمج مثور دعم األ ش ة المدرسية ومثور دعم المرؤوسين 

 ل ان المدرسة في مثور واحد 

 سيتم   بي  البث  عل  مديرار المدارو الفا وية الثكومية بشرف وارظ مثافاة ال ادب  حدود بشرية : 

 ه(  4544-ه4545لفا ي للعام الدراسي  : سيتم   بي  البث  في الفصل احدود زمانية 

 البحث: مصطلحات .1.1

 البث : لعا في به ويدصد     

 التميز: -4

 لغة في المع م الوسيط:  امتاا الشي (  عطي بدا فضله عل  مفله، وكعلك  التميز

 (4991 الميز  عطي الرفعة(   الوسيط، 

أ ه حالة من التفوف وامتالك الفرد المدوم األساسي ل ودة معيطة ب (04-02، 0225 البيالود وبخرون، التميز اص الحاً: عرفه 

 أن ي عط  ب ا ب مثدد من جوا به الشاملة  Excellenceوحصوله عل  درجار  ادرة، ويدصد بالتميز

الددرة عل   وفي  و طسي  عطاصر المطامة و شغيلها في  كامل و رابط " ( بأ ها04، 0220 السلمي،  عرفهاإدارة التميز: 

لتثدي  أعل  معدالر الفاعلية والوصول بعلك لل  مستوز الم رجار العد يثد  رابار ومطافع   و وقعار أصثاظ المصلثة 

 المر ب ين بالمطامة "  

 القيادة: -0

ذة و: من الفعل  قاد( كما في قاد الرجل بعيره فهو يدوده قوداً، وقد ثبت في كتاظ الصدددثاد في اللغة والعلوم بأ ها مأخالقيادة لغة

من كلمة " الدياد" ولو الثبل العد  داد به الدابة وبالتالي فالديادة لي وسدددديلة الوصددددول بها عل  الطثو الم لوظ  فادياً للعدبار، 

 (4، 0221و  طباً لتلك الوسيلة من يدوم بها ولو الدادد  الدث ا ي، 

يب ول التأثير عل  اآلخرين من أجل ل باع واست دام أسالالديادة كما عرفها فطفرد " لي عبارة  فاعل بين الدادد وبخرين بثي  يثا

 (0229،44عديدة مفل التثفيز حت  يصبثوا  ابعين له وبالتالي  ثدي  األلدا "  الغزو، 

 التميز القيادي: تتبنى الباحثة التعريف اإلجرائي اآلتي: -1

التربوية المطشدددودة ويمكن قياسدددها من خالل  ثديد  : لو ممارسدددة فاددة في لدارة وقيادة المدرسدددة لتثدي  األلدا التميز القيادي

 مستوز  ميز المديرار في بطا  خ ة لسترا ي ية، و هيئة المطاخ الداعم للتغيير،



 
 

  
 

 

 

 

والتعامل مع المرؤوسدين و ثفيز أعضدا  الم تمع المدرسي، ودعم األ ش ة والل ان المدرسية باإلوافة لل  الددرة عل  لدارة  

 صول بالمدرسة لل  مستوز مميز  األامار بمهطية بهد  الو

 . إجراءات البحث:1.1  

 اال الع عل  األدبيار التربوية والدراسار السابدة المر ب ة بم ال البث     4

 اختيار موووع البث  ولجرا  دراسة است العية   0

  ثديد مشكلة البث  والتساؤالر و عريب المص لثار   4

  ثديد ألدا  البث  وألميته   5

   ثديد مطهج البث   4

 عيطة البث  و ريدة اختيارلا  - ثديد م تمع البث    5

وذلك بتثديد األبعاد الرديسية وصيااة الفدرار وعروها عل  م موعة من المثكمين بطا  أداة البث   االستبا ة(   1

 وحساظ الصدف واال ساف الداخلي والفبار 

 حصادية  وايع االستبا ار و  ميعها وحساظ العادد مطها و فريغها عل  الثزم اإل  1

  ل يص الطتادج وكتابة  وصيار البث  ومدترحا ه   9

 

 السابقة والدراسات النظري اإلطار .1

  النظري اإلطار .1.1

 القيادة المدرسية ودورها في تحقيق التميز األول: المبحث

 ( أن الدور الرديسي للدادد:441، 0225يرز  حسين، 

 لية لي صورة شمولية متسعة لما يريده قادد المدرسة أن يكون عليه، خل  الرؤية المستدبلية للمدرسة، والرؤية المستدب

 األدوار الديادية ال ديدة لتثدي   ميز الدادد  ولعا يعتبر من

  لن ارو قيم التميز في قلوظ العاملين مهمة أساسية لتثدي  التميز في األدا  فالدادد العد ال يست يع أن يغرو قيم التميز

 الفشل في المستدبل في الثاور لن يثصد لال 

  للديادة دور مهم  أكيد التميز من خالل   فيض عدد اللواد  والدوا ين المكبلة لددا  المتميز 

   تول  الديادة مسئولية  طمية العاملين من خالل العديد من األساليب مفل المشاركة في العمل و فويض السل ة، و ثدي 

 و طمية قدرار العاملين 

  م موعار كفيرة من العاملين وال الظ وأوليا  األمور و سع  كل األ را  لل   ثدي  ألدا  قد يتعامل الدادد مع

  تعارض مع مصال  األ را  األخرز 

 



 
 

  
 

 

 

 

 القيادة مفهومها وأهميتها: 

  نمشتدة من الفعل " يفعل" أو يدوم بمهمة ما، والديادة لي سل ة و شا  و أثير عل  اآلخري كلمة قيادة يو ا ية األصل     

 (442، 0221 الم الفي، 

و عر  الديادة بأ ها " الطشا  اإلي ابي العد يمارسه ش ص معين في م ال اإلشرا  اإلدارد عل  اآلخرين لتثدي  لد  معين 

 Kontz( وقد عرفها451، 4520بوسيلة التأثير أو االستمالة أو باستعمال السل ة الرسمية بالددر المطاسب وعطد الضرورة   بدر، 

& Odonnel)  بأ ها "عملية التأثير التي يدوم بها الدادد في مرؤوسيه إلقطاعهم وحفهم عل  اإلسهام الفاعل ب هودلم للديام )

بأ ها "  تضمن ال هود المبعولة للتأثير في سلوك الطاو أو  غييره من أجل الوصول   Fiedlerبطشا  متعاون"، وأيضاً عرفها 

 (41، 0220كاللدة، لل  ألدا  المطامة واألفراد"   ال
 

 الفرق بين اإلدارة والقيادة:

المدير يدير ويدود اآلخرين عن  ري  الديادة الطش ة وفي لعه الثالة يوجه ويطام الدادد الفري  ويكون متثمساً لدياد ه للفري ،      

ين سلوكاً ولكن لعا السلوك يمفل لدز اآلخرأو يدوده بكو ه  موذجاً للددوة ولطا يكون دور الدادد سلبياً أل ه يفعل ما يفعله ب بيعته 

 ( 029، 0224 موذجياً، وكال الدورين متوقعان من المدير  وال اليوم وربما يتدن المدير كليهما   ويس، 

 نبأن كفيًرا من الطاو ي تلط عطده مفهوم الديادة بمفهوم اإلدارة، فيثسب أ هما وجهان لطفس العملة، ولكمما  ددم يمكن الدول      

ذلك بعيد عن الصواظ، فاإلدارة  ركز عل  اإل  اا واألدا  في الوقت الثاور، بيطما  ركز الديادة عل  العالقار اإل سا ية و هتم 

 بالمستدبل 

 مفهوم القيادة اإلدارية وأهميتها:

عام، وذلك أن    تلب عن الديادة بشكل Management Leadership( أن الديادة اإلدارية 0221،1يرز  الدث ا ي،      

الديادة  ستمد قو ها من السمار والصفار الش صية التي يتمتع بها الدادد، بيطما الديادة اإلدارية  عتمد عل  السل ة الرسمية أوالً 

 ( 42، 0225في ممارسة  شا ها، ثم عل  ما يتوفر لها من السمار والصفار الش صية، وأشار لاوو، 

( أن الديادة  مفل وظيفة فرعية من وظادب اإلدارة باعتبارلا أكفر مثدودية 449، 0242ثريرد،  ال ذكرأهمية القيادة اإلدارية: 

في  ثفيز اآلخرين عل   ثدي  األلدا ، فهي كل من يتم اختيارلم من العاملين في المؤسسار من قبل السل ار العليا شر  أن 

(  ألمية الديادة اإلدارية في كو ها 44، 0224، فيما أكد  الباكر،  توافر لديهم مهارار وخبرار   دم الم ال العد اختيرر لدياد ه

صورة فعالة للربط ما بين األفراد والمصادر المتوفرة في المؤسسة معاً لتثدي  ول  اا أشيا  قد يكون من المستثيل  ثديدها دون 

 (  415، 4991لعا الطوع من االر با ، بيطما يرز  عاشور، 

 ة: خصائص القيادة اإلداري

و شمل المعرفة بألدا  المرحلة التعليمية ووسادل  ثديدها، ومعرفة خصادص  مو التالميع، ومالحدة الخصائص المهنية:  -1

 المست دار التربوية والت ورار، ومساعدة المرؤوسين عل  الطمو 



 
 

  
 

 

 

 

، ومهارار ا صالية عالية، الددرة : العكا  وال مود، والطشا  الدادم، والتفهم لما يدوله اآلخرينالخصائص الشخصية ومنها -0

، 0221عل   ثليل المواقب بشكل سريع ومستمر، وال رأة في ا  اذ الدرار، والددرة عل  التكيب وحسن األدا   الثريرد، 

441) 

أثيراً،   المشاركة الفعالة مع فري  العمل، التعا ب واإلبداع ولو لدز المرأة أكفروهناك سمات قيادية خاصة بالنساء ومنها:      

و فهم حاجار اآلخرين، والتفويض والمرأة  رز التفويض مشاركة وليس فيه  طافس بعكس الرجل العد يراه مطافسة، و عتمد 

( ويان البعض أن  بيعة الديادة الطسادية 92، 4509المرأة في التواصل عل  العالقار ولعا يكسبها  واصل  اج    مرواد، 

 ( 021، 0225تمام بالعمل واال  اا، بيطما يؤكد  السويدان، باشراحيل، االلتمام بالطاو أكفر من االل

 التميز القيادي ومفهومه:

أصب  مص ل  التميز يثا  بثضور كبير في أدبيار م تلب المؤسسار ال دمية واإل تاجية في م تلب أ ثا  العالم، وكفيراً      

تاج األكفر وال هد والكلفة األقل، وومان ال ودة والطوعية، ويمكن ما ير بط بالمكون اإلدارد للمؤسسة من حي  السرعة واإل 

 (042، 0221  اد لعا ال مود في لدارة المؤسسار اإل تاجية حي  الدابلية للدياو   راود، 

 ويعرف مكتب التربية األمريكية الموهبة والتميز كاآلتي:

ص مهطيين ومت صصين، والعين يتكون لديهم قدرار واوثة المولوبين أو المتميزين لم العين يتم الكشب عطهم من قبل أش ا

 ( 0221،40ومددرة عل  اال  اا المر فع   الصيرفي  أ(، 

( أمفلة للتميز فدال:  كون المرأة متميزة عطدما  درأ عن أحدث وصفار ال عام و سأل ذود ال برة 40، 0242وذكر  مرسي، 

واألمهار متميزين عطدما يدر ون عن  ربية أبطادهم، ويدخلون لل  مواقع و تابع البرامج المت صصة في ذلك، ويكون اآلبا  

االستشارار التربوية عل  شبكة اال تر ت، ودادماً يسألون المت صصين وذود ال برار كل ذلك من أجل التميز  كما أكد  البيالود 

أوث  ورورة من ورورار العصر ومدوماً من ( أن التميز في اإلدارة لم يعد  رفاً أو أمراً ثا وياً، بل 59، 0225وبخرون، 

 المدومار االستمرار في أدا  المهام ولهعا التميز شدان: 

 أن التميز في اإلدارة يعطي الديام بمهام جديدة و أكيد المهام الثالية والتي  دفع حركة العمل  ثو التميز  األول:

 ة يعتمد عل  قياد ها لو ا عكاو التميز عل  العمل المدرسي، فصالد المدرس الثاني:

 لماذا نريد التميُز؟

التميز جز  من  راثطا وديططا العد حفطا عل  ل دان أد عمل  دوم به وعل  التزام مكارم األخالف وعل  ألمية حسن التعامل      

دُّ مع الطاو ومن ذلك قوله  عال :    نك ِمْطهكا أكْو ر  يُّوا بِأكْحسك يِّيت م بِتكِثيٍَّة فكثك ا ح  لِذك ِسيبًاوك ْيٍ  حك لكٰ  ك لِّ شك انك عك ك كك  (( سورةولكا لِنَّ سَّ

 (15الطسا  

التميز يعطي ال ودة وخصوصاً في التعليم، والبد لطا من مؤسسار لمراقبة ال ودة و ثديد المواصفار والتدييم و ثن اآلن في 

 (411، 0229والبضادع   بل مكتوم،  عصر السرعة بل لو عصر االمتياا و ثتاج فيه لل  التميز في الطاو وال دمار

 ثقافة التميز:

( أن األمم  داو بمدز  مولا المستمر، وبمدز بعد األلدا  التي  تثرك من أجلها، ولي  داو كعلك 4544ذكر  الثزيم،      

 بالسرعة التي  تثرك بها   اه الهد ، 



 
 

  
 

 

 

 

تادج لن لم  واكب   ور الفكر اإل سا ي فال جدوز مطها وال لدد أصبثت ثدافة التميز ورورة ال اط  عطها، فالع ا  واألدا  والط

مكان لها في م اان التاريخ، لعا عليطا أن  هتم بفدافة التميز   بيدياً حت   سير عل  ال ري  الصثي ، بيطما يؤكد  بل مكتوم، 

0229،411) 

 ميزة التميز:

ادص فريدة   عل الزبون يتعل  بها، وحت  يتم الثيااة  تميز المؤسدددسدددة عن مطافسددديها عطدما يكون بمددورلا الثيااة عل  خصددد

عل  لعه الميزة يسددتطد لل  عوامل  دع  بعوامل التفرد، بثي  قد  ط م خاصددية التفرد لطشددا  معين، عطدما يمارو التعلم بصددفة 

يؤدد لل   كل شددددددامل كفيل بأنجيدة، فال ودة الفابتة في العملية اإل تاجية يمكن  علمها، ومن ثم فإن التعلم العد يتم امتالكه بشدددددد

 ويمكن است دام الميزة ب ريدتين: ميز متواصل، 

أ  من خالل  ميز خدمار المطامة عن المطافسددددددين عن  ري  لوددددددافة خصددددددادص فريدة لل دمار المددمة، مما يع يها جاذبية 

  طافسية في السوف 

 (Noe and others , ,1994  50احتمال  وفر فرصة الست دام  كطولوجيا المعلومار    ظ 

 مؤشرات التميز:

: عملية الت  يط ي ب أن  أخع في االعتبار أوواع الم تمع واحتياجا ه، والمصادر واال  الار االقتصادية المؤشر األول

 والتكطولوجيا 

ددماً في ة، و : أن ياهر المتعلمين  ددماً في اكتساظ المهارار والكفا ار األساسية التي  عزا ألدافهم التربويالمؤشر الثاني

 البر امج التعليمي، و دديم  دارير سطوية ومالية ومدز  أثيرلا في التددم 

: است دام  رف مطاسبة ال تدا  ال الظ، ولعداد برامج مطه ية و دريسية لتلبية احتياجا هم، وبدا  ال الظ في المؤشر الثالث

 البر امج لمدة كافية 

التدريس، و ثسين فعاليتهم، و طمية قدرا هم عل  التكامل مع  وعيار م تلفة من الدارسين   المؤشر الرابع: أن يهتم البر امج بهيئة

 ( 41، 0225 البيالود وبخرون، 

  فلسفة التميز في التعليم:

ا هيمكن اشتداف  عريب فلسفة التميز في التعليم عل  أ ها:  شا  عدلي استشرافي مطام يهد  لل  التعليم و ددلا ولعادة  طايم     

 لتثدي  اال ساف واال س ام فيما بيطها ولبراا أوجه التميز فيها، وذلك وف  رؤز ومعايير من خبرار و  ارظ ومعايير عالمية 

 و ض لع فلسفة التميز بفالثة أدوار ولي:

 الدور األول: دور  ددد  ثليلي لل وا ب المعرفية والديمية والتطايمية 

 للتطسي  واالستفادة من ال برار والت ارظ في م ال التعليم الدور الفا ي: دور  طسيدي استشرافي 

 (44، 0229الدور الفال : دور  وجيهي مستدبلي واال  الف من الواقع ورصد المسارار في المستدبل   الد ب، 

 



 
 

  
 

 

 

 

 إدارة التميز كمدخل لمواجهة المنافسة:

وز المثلي أو الدولي، باألخص مع التوجه المتزايد من الصدددعب بمكان ألية مطامة أن  ت الل المطافسدددة سدددوا  عل  المسدددت     

 ثو ال صدد صددة و ثرير األسددواف و طامي ح م المطامار الدولية، و وسددع أ شدد تها جغرافياً داخل البلد الواحد أو دولياً، األمر 

 ي يار واالبتكار من االسترا العد  رك أثاره عل  درجة المطافسة التي  واجهها المطامار مثلياً ولقليمياً ودوياً  ويعتبران التميز

التي ي ب أن  تبطالا المطامار لمواجهة المطافسددددددة في بيئة األعمال  والدادم عل  لدارة التميز في المطامار ي ب أن يكون ملماً 

 ببعض ال وا ب الهامة المر ب ة بإدارة التميز ومن ألمها ما يلي: 

 ماهية التميز واالبتكار في منظمات األعمال:

لتميز يعطي االبتكار، أو لو اإل يان بما لو م تلب عن اآلخرين المطافسدين أو اير المطافسددين فهو يطشددح شددريثة سددوقية من ا     

 خالل االست ابة المطفردة لثاجتها عن  ري  االبتكار  ويتم التميز بالتالي:

 دا  االسددددترا ي ي  التكلفة: بمعطي أن  كون األفضددددل من المطافسددددين في واحد أو أكفر من األتحقيق ميزة تنافسييييية – 

 االبتكار( –المرو ة  –االعتمادية  -ال ودة 

 وقدرة المطامة عل  التوصدددل لل  ما لو جديد يضددديب فيه أكبر وأسدددرع من المطافسدددين في التخلي المنظم عن القديم :

 ( 0225السوف   رووان، 

 إدارة التميز:

ميزة ومتفوقدة في أدادها عن باقي المطافسددددددين وذلك من خالل  وظيب فدإدارة التميز لي  لدك األ شدددددد دة التي   عدل المطامدة مت

الددرار والموارد المتاحة  وظيفا فعاال ومتميزا بشكل ي علها متفوقة ومتفردة، ويطعكس ذلك عل  كيفية التعامل مع العميل سوا  

  واسترا ي يا ها اإلدارية والتطايميةالداخلي أو ال ارجي، كيفية أدا  أ ش تها وعمليا ها، كيفية  صميم ولعداد سياسا ها 

 مداخل إدارة التميز:

لدد  طاول الفكر اإلدارد الووددع التطافسددي للمطامة، ولعا الووددع  :Competitive Positionأ( الوضييا التنافسييي للمنظمة 

ديلة، وقوز ت ار الب شدددكله خمس قود  طافسدددية ولي:  هديد المطافسدددين ال دد، والصدددراع بين المطافسدددين الثاليين، و ثديد المط

المشدترين التفاووددية، وقوز الموردين التفاوودية، ويرد البعض أن لكل مطامة اسددترا ي ية  طافسدية شدداملة لي خليط لدلدا  

المسدتهدفة من قبل المطامة ووسدادلها لتثدي  لعه األلدا   و شمل صيااة االسترا ي ية التطافسية للمطامة األخع باالعتبار أربع 

سدددددية ولي:  دا  الدوة والضدددددعب للمطامة، والفرص والتهديدار، والديم الشددددد صدددددية لمدرا  المطامة، والتوقعار عوامل ردي

 االجتماعية 

:  تعددد مدداخدل لدارة التميز في مطامدار األعمال بين دراسددددددار أكاديمية وبثوث علمية، ودراسددددددار ب( ميداخيل إدارة التميز

 ميدا ية، ومن ألم لعه المداخل كما يلي: 

 األفراد العاملين، والبيئة المادية للمطامة، والعمليار، والمطت ار ال: ما حدده )دراكر( كمدخل إلدارة التميز وينحصر في: أو



 
 

  
 

 

 

 

( أحد خبرا  اإلدارة في الواليار المتثدة، حي  قام بهعه الدراسدددة للتعر  ثانيا: الدراسييية الميدانية التي قام بها )توماس بيترز

طامار األعمال، وقد خرج بم موعة من المبادئ األساسية التي  ست دمها الشركار المتميزة لكي  بدي عل  أسدباظ التميز في م

عل  الدمدة ولي: اال ثيداا لل  العمل، والتدرظ لل  العمل، واإلدارة العا ية والريادة، واإل تاجية من قبل العاملين، واال دماج في 

التطايم البسيط، والهيئة اإلدارية الصغيرة، وصفار الثرية واال ضبا   لن فكرة التطفيع، وااللتصداف بالطشا  األصلي للشركة، و

التركيز عل  اسددددددت ددام عمليدار المطامة كمدخل لتثدي  ميزة  طافسددددددية للمطامة، حي  أ ه يمكن أن   مارو وظيفة التسددددددوي  

 (45 ،0224أو بما يسم  بالتسوي  اإللكترو ي   يو س،  (IT)باست دام  دطية المعلومار 

 التميز في األداء مفهومه وأهدافه:

 وردر عدة  عاريب لمفهوم التميز في األدا  ومطها:     

عرفته التميمي بأ ه " التميز في األدا  لو الرابة في رفع مستوز الكفا ة واإل تاجية  ولطاك عالقة بين ش صية الفرد وأداده      

دا  المتميز في العمل معياره العالقة بين الموظب والمراجع في بعض ال هار المتميز" بيطما عرفه الدبالن عل  أ ه"  ثدي  األ

( أ ه البد من  دديم الثوافز و هيئة بيئة العمل وربط األدا  بطاام 4544، وبخرون عار الثكومية ال دمية " بيطما يشير  

 الترقيار وبالزيادة السطوية لكي  ثد  األدا  المتميز في العمل 

 ة والتعليم للتميز:جائزة التربي

ا  القاً من دعم و ش يع أفضل الممارسار والمبادرار التعليمية ال القة داخل المؤسسار التربوية، وفي ل ار السعي  ثو      

  وير دور لعه المؤسسار في لحداث  طمية و هضة و طية، و  سيداً لفدافة ال ودة في العمل والتميز في األدا  التربود جا  

رة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن  أسيس جادزة سطوية للتميز التربود  توسع عاماً بعد عام لتشمل لعالن واا

كافة عطاصر المطاومة التربوية والتعليمية، جا ر فكرة ال ادزة بعد التوصية التي ا  علا قادة العمل التربود في لدادهم العد عدد 

 ثولت لعه التوصية لل  قرار قابل للت بي ، حي  أعلن األمير فيصل بن عبدس واير التربية  لـ(، ثم4542بمكة المكرمة  

 ( لـ4544والتعليم عن ل الف جادزة واارة التربية والتعليم لددا  المتميز بداية من عام  

 تعريف الجائزة:

م ربية السعودية  ستهد  التكريم الالد  لكل من المعللي مطثة  دديرية سطوية  ددمها واارة التربية والتعليم بالمملكة الع     

المتميز، والمدير والمدرسة المتميزة، والمرشد ال البي المتميز، والمشر  التربود المتميز  من ال طسين(، وذلك  فميطاً ل هودلم 

مع بها في عصر التميز وم ت و دديراً ألدادهم اإلبداعي ولدفعهم  ثو التميز الدادم ليصبثوا  ماذج م تمعية سعودية يثتعد

 "لل   ش يع ولبراا الممارسار التربوية المتميزة في كافة ق اعار واارة التربية المعرفة، و هد  "جادزة التربية والتعليم للتميز

  والتعليم عل  مستوز الميدان



 
 

  
 

 

 

 

 –اإلي ابي  التطافس –المسئولية المهطية  -فية الشفا –اال تما   -و تضمن ال ادزة م موعة قيم اإل سا ية العليا مطها: الموا طة      

 كافؤ الفرص، وقد  م  ثديد م موعة من المفاليم الرديسة حسب  دليل معايير المدرسة المتميزة،  –احترام التطوع الفدافي –العدالة 

 0،0-5)  

 : لي الموووعار األساسية التي  تضمطها مطاومة اإلدارة والمدرسة المتميزة المجاالت

: لي عبارار وصددددفية،  ثدد بووددددود ما ي ب أن  كون عليه اإلدارة والمدرسدددددة المتميزة ومعرفتها من قبل العاملين معاييرال

 فيها، و  بيدها داخل المدرسة 

لي عبارار  صب األدا  والسلوك العد يتوقع من العاملين في المدرسة أن يؤدوه؛ للوفا  بمت لبار  ثدي  المعيار  المؤشيرات:

 مت لبار المدرسة المتميزة و ثدي  

: لي المؤسدددددسدددددة التعليمية التربوية التي  عط  ببطا  المتعلمين بطا  متميزاً، بهد   رجمة ألدا  التعليم لل  المدرسييييية المتميزة

ا  دسددددددلوكيدار وقيم لي ابية، ولعداد المتعلمين فيها لثياة عملية  اجثة مع التركيز عل  المهارار الثيا ية التي  ثد  لعه األل

 عبر وسادط و دطيار مت ورة 

: يث  التددم لل ادزة ل ميع المدارو داخل المملكة  الثكومية، واألللية، و ثفيظ الدربن(، وكعلك المدارو السدددعودية الترشيييي 

 في ال ارج    

لرسدداله رسددميا ا ار، و: يتم التدديم الكترو يا عل  موقع ال ادزة، ومن ثم  ثميل ملب الترشددي ، واسددتكمال باقي البيملف التقديم

 من المدرسة لل  مكتب التربية والتعليم 

 مراحل التقييم للمدرسة المرشحة

 مرحلة التقييم على مستوى مكتب التربية والتعليم: -1

يدوم مدير مكتب التربية والتعليم  بطين / بطار( من خالل ل طة بمراجعة  لبار المدارو المرشدددثة والتأكد من ا  باف الشدددرو  

ا، ويتم  دييمها في ودو  المعايير الفطية المثددة، والرفع بمدرسدة مرشثة عن مكتب التربية والتعليم عل  أن  كون حصلت عليه

 ( فأكفر من درجار ب اقة التدييم  ٪12عل   

 مرحلة التقييم على مستوى إدارة التربية والتعليم: -1

ارو المرشدددددثة والتأكد من ا  باف الشدددددرو  عليها، ويتم  دييمها في يدوم مدير اإلدارة من خالل ل طة بمراجعة  لبار المد     

وو  المعايير الفطية المثددة، والرفع بمدرسة واحدة مرشثة عن اإلدارة للواارة للتطافس عل  المستوز الو طي في كل فئة من 

 ( فأكفر من درجار ب اقة التدييم ٪12فئار ال ادزة لذا حصلت عل   

 هائي على المستوى الوطني:مرحلة التقييم الن -1



 
 

  
 

 

 

 

 دوم أما ة ال ادزة " الل طة العلمية " بمراجعة ملفار المدارو المرشثة من لدارار التربية والتعليم بالمملكة، وكعلك المدرسة      

( فأكفر من درجار ٪12المرشثة عن المدارو السعودية بال ارج، والتأكد من ا  باف الشرو ، وحصول كل مدرسة عل   

 ة التدييم في المرحلة السابدة، واال الع عل  كافة شوالد التميز األخرز  ويتم التدييم في وو  المعايير الفطية المثددة ب اق

 مكافئات الجائزة 

لمعلمي  %04للهيئة اإلدارية بالمدرسة و %04لمدير المدرسة و %54 واع جادزة اإلدارة والمدرسة المتميزة كما يلي:     

                  (  4، 0طدوف المدرسة   دليل معايير المدرسة المتميزة،  لص %42المدرسة و

 لـ(4545/4544 ( مكافئات جائزة التربية والتعليم للتميز في دورتها الرابعة للعام الدراسي 1 )جدول،

 الفئات المستهدفة
 الفائز بالمركز

 األول

 الفائز بالمركز

 الثاني

 الفائز بالمركز

 الثالث
 فأكثر(×08يز )درجة التم

 اإلدارة والمدرسة 

 المتميزة
 + درع التميز 02222 12222 422222 402222

 + درع التميز 42222 42222 42222 12222 المعلم المتميز

 المرشد ال البي

 المتميز 
12222 42222 42222 

 + درع التميز 42222

 المشر  التربود 

 المتميز
12222 42222 42222 

 ز+ درع التمي 42222

 

 

 دور الجائزة في إبراز التميز:

لدد ساعدر ال ادزة في  وفير معايير قياسية، من خالل استمارار الترشي  لكل الفئار كا ت بمفابة المرشد والموجه للمدرسة      

ة التميز اففي است دامها كأدوار للتدييم العا ي، ووفرر ل اراً مرجعياً للعمل المدرسي المؤسسي، وسالمت ال ادزة في  شر ثد

بفاقاً جديدة للعمل، وخرجت من الط اف التدليدد لل  الط اف العملي المشوف   وأوجدر ال ادزةبين كل فئار الم تمع المدرسي، 

  دليل المدرسة واإلدارة المدرسية المتميزة(

 المدرسة. لمدير األساسية واألدوار المدرسية اإلدارة الثاني: المبحث

 من سلسلة ل ل أدر وبالتالي الثديفة، التكطولوجيا لفورة  تي ة و ثديار وغو ار األخيرة اآلو ة في يمالتعل مطاومة  واجه     

 احتياجها ورورة لل  الثديفة اإلدارة  عيشه العد السريع الت وير لعا أدز وقد اإل سا ية  العالقار عل   رأر التي التغييرار

 المؤسسار عل  ععريت فإ ه والمسئولة الواعية الديادار  لك فبدون التعليمية، لعمليةا   اد في كبير أثر لها يكون  ربوية لدارة لل 

  وجه  أكمل عل  والتربوية التعليمية بألدافها الديام التعليمية



 
 

  
 

 

 

 

 مفهوم اإلدارة ومستوياتها:

 وقد  عددر  عريفار اإلدارة بتعدد وجهار الطار التي بثفت فيها، ومن لعه التعريفار:      

 : " التطبؤ والت  يط والتطايم ولصدار األوامر والتطسي  والرقابة" لطرد فايول اإلدارة بأ ها يعر  

، 0240أما كور تز وأدو يل فدد عرفا اإلدارة عل  أ ها:" وظيفة لتطفيع األشيا  عن  ري  األش اص"  حبيب وبخرون،      

01 ) 

 مفهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها:

ارة المدرسية بأ ها " جملة ال هود المبعولة في ال رف الم تلفة التي يتم من خاللها  وجيه الموارد البشرية عر  جوردن اإلد     

 والمادية إل  اا ألدا  الم تمع التعليمية " 

ام اوقد كان أسلوظ اإلدارة المدرسية قديماً يدتصر عل   سيير أمور المدرسة باألسلوظ التدليدد الدديم بالمثافاة عل        

المدرسة و طفيع ال دول المدرسي الموووع وحصر الغياظ ال اص بالمعلمين وال الظ واإلداريين والمست دمين، أما في العصر 

الثدي  فدد ا سع مفهوم اإلدارة المدرسية ليشمل ال ا بين اإلدارد والفطي، دون الفصل بيطهما، وأصبثت مهمة المدرسة  هيئة 

 ( 11-15، 4509ل الب مثور اإلدارة المدرسية   بل درعان، الطمو الكامل لل الب وأصب  ا

 األخرى: واإلدارات التعليمية واإلدارة المدرسية اإلدارة بين الفرق

 ويمكن بيان ألم ما  تميز به اإلدارة المدرسية عن لدارة أد مؤسسة أخرز فيما يلي:

 :رة ملثة بالطسبة لرفالية الم تمع و ددمه ال دمار التي  ددمها المؤسسة التعليمية  عتبر ورو حتمية وجودها 

 :يرجع التمام ال مالير بها ال صالها بأال  ما يملكه الم تمع ولم األبطا  ولعا الوجود المتميز للمدرسة  المنظور الجماهيري

 له بثاره المتر بة عل  لدارة المدرسة 

  :ودرجة من  عدد العمليار  فوف المتوسط ولعا  لحدز سمار اإلدارة أ ها  تضمن مستوز فطيتعقد الوظائف والفعاليات

 التعدد يؤدد لل  كفير من المشاكل التطايمية والتطسيدية  

  :لطاك العالقار بين التالميع بعضهم ببعض، وبين المدرسين بعضهم بعضاً، وبين لؤال  واآلبا ، ألفة العالقات الضرورية

 فاعالً معدداً يثدث يومياً  وبين المديرين والمدرسين ولكعا، ولي عالقار  تضمن  

  :المعلمون يشتر  حصولهم عل  مؤلالر وشهادار معيطة مع  دريب ولعداد مهطي التأهيل الفني والمهني للعاملين 

 المدرسية: اإلدارة أهداف

 يمو دد التربوية ال  ط متابعة يلي: كما  (00 ،0229  الهطداود، لخصها أهداف عدة لتحقيق المدرسية اإلدارة وتسعى

 التعلم اجارح لتثدي  المعطيين من وايرلم األمور أوليا  مع و عاو ي مستمر بشكل والعمل بفعالية، لتطفيعلا الالامة التسهيالر

 للعالقار مالدم مطاخ  وفير وكعلك المدرسية، المهام ل  اا سرعة أجل من بالمدرسة العاملين جهود و طسي  ال الظ، ل ميع

 المدرسة،ب للعاملين المستمرة المهطية التطمية فرص و هيئة المثلي، والم تمع األمور أوليا  ومع مدرسةال داخل ال يبة اإل سا ية

 للمدرسة  المستمر والطمو الت وير عل  والعمل الدراسية، الفصول وفي المدرسة داخل العمل أدا   رف  ثسين وكعلك



 
 

  
 

 

 

 

  المدرسية: اإلدارة وظائف

  لي: أساسية بوظاد أربع من اإلدارة  تكون     

  الت  يط عمليةو الموووعة، األلدا   ثدي  من المدير  مكن التي االسترا ي يار وووع المستدبل في التفكير لو التخطيط: -1

  (54 ،4915  للياو، التربوية  األلدا  و ثديد دقيدة، معلومار  وفير  ت لب

  ثديد وو  في ومستويار ووحدار وأقسام لدارار في مهاو طاي األلدا  لتثدي  الالامة األعمال  ثديد لو التنظيم: -1

 عل : لتطايما وظيفة و ط ود اال  الار، كل وفي المستويار كافة في عليها والدادمين األعمال بين  طشأ أن يمكن التي العالقار

 ب  لدريس،المطاص بم تل بين التطايمية العالقار و ثديد مطصب، كل ومسئوليار سل ار و ثديد التطايمي، الهيكل  صميم

4990، 44) 

 ل وا يهيح حي  المراوبة، الطتادج يثددوا لكي وحماو بفدة العمل أدا  عل  و ش يعهم المرؤوسين لرشاد لو لتوجيه:ا -1

 الهد   يتثد  لكي وا س ام  عاون في يعملون الطاو جعل في يساعد كما باستمرار، مالحاتها عل  ويعمل التطفيع لعملية المطاسب

 (0225 ين، حس

 الموووعة   طبال الفعلية التصرفار مدار ة عل  الرقابة و ط ود اإلدارية، العملية سلسلة في األخيرة الثلدة  مفل الرقابة: -1

  (450 ،0225 ال  ط  حمادار، عن التصرفار  طثر  عطدما الضرورية التصثيثية اإلجرا ار وا  اذ

 اجهها:تو التي والتحديات المدرسية اإلدارة فعالية

 فتهابوظي وعيها خالل من ذلك ويكون مرجوة  تادج لتثدي  بكفا ة البشرية مواردلا است دام  ثسن التي لي الفعالة اإلدارة

 المدرسية اإلدارة و ثتاج ومدرسيها،  الميعلا و ش يع التعليمية، المرحلة  طاسب التي المطاسبة الارو   هيئة في األساسية

 مدرسيال للعمل مطاسب جو و هيئة  يبة ل سا ية عالقار ممارسة عل  قادر فعال مدير يمارسها واعية رشيدة قيادة لل  الفعالة

 أكفر يصب  الدادد لن (44 ،0224 سبر ،  ال د وقال (425 ،0242 الع مي، العمل  حسان، بيئة في مطاسبة اجتماعية وظرو 

 اقتراحا ه  مع يت اوبون العين المطاسبين األش اص عل  يثصل عطدما الدوام عل  فاعلية

 بتثدي  ي الب والعد المعرفي اال ف ار (19-15 ،0221  المومطي، يراها كما الفعالة اإلدارة تواجه التي التحديات أبرز ومن

 لمهارارا مع ال ري ين ال لبة مهارار لعداد في التطاسب وعدم العولمة، عصر احتياجار مع مالدمة أكفر لتكون المدرسية الديادة

 ال برار  طوع عل   ر كز والتي المستدبلية المدرسية للديادة الم لوبة المهارار و طوع التربود، الدادد في الم لوبة لثديفةا

 من العديد اظواكتس الت صصار و طوع معلوما ها   ديد عل  المدرسية اإلدارة   بر التي العلمية الفورة وكعلك العملية، العلمية

 بين ما مفدودة حلدة وجود لل  باإلوافة المدرسة، في العاملة البشرية والدوز ال الظ عدد ادةواي والددرار، المهارار

 ( 14 ،0229  ب ارد، ويضيب المدرسة،  مفله العد التطفيعد المستوز وبين والمشرفون التربويون الم   ون

 وهناك جابين رئيسين لدور مدير المدرسة في إدارة مدرسته وهي:

ل ا ب الديادد اإلبداعي، ولو ما ي ل  عليه ال ا ب الفطي، ويشتمل عل  مهام   وير المطهج و ثسيطها وايادة : االجانب األول

 فاعلية التعليم والتعلم، و  وير العالقة بين المدرسة وجماعة المعلمين وال الظ والم تمع المثلي 

ليه اإلدارية اليومية واألعمال الورقية الرو يطية التي ي ب ع : ال ا ب اإلدارد التطفيعد والعد يتعل  بتيسير األمورالجانب الثاني

  (421-14، 0221 الع مي،  الديام بها 



 
 

  
 

 

 

 

  لمدير المدرسة الفا وية:الكفايار الم لوبة 

( بالكفاية امتالك الش ص المعلومار والمهارار والددرار الالامة لتثدي  مستوز مدبول 95-90، 0242يدصد  الفاول،      

   ولي باختصار  عبير عن مدز مطاسبة الش ص بهعه اإلمكا ار للديام بالمهمة الم لوبة  من األدا

: ولي المعلومار والعمليار والددرار العدلية، والمهارار الفكرية الالامة Cognitive Competenciesكفايات معرفية   -4

 ألدا  األفراد في م تلب م االر الثياة و شا ا ها 

ولي برا  األفراد واستعدادا هم وميولهم، وا  الا هم، وقيمهم، ومعتددا هم،  Affective Competencies :كفايات وجدانية -0

 وسلوكهم الوجدا ي مفل: حساسية الفرد، وثدته بطفسه،   اه عمله 

د : ولي  تضمن المهارار الطفس حركي في م ال المواد التدطية ومواPerformance Competenciesكفايات أدائية  -1

 التكوين البد ي والثركي ويعتمد عل  ما يتوفر لدز األفراد من مثصالر سابدة في م ال الكفايار المعرفية 

 (455، 4545: و تمفل في أدا  األفراد للكفايار السابدة في الميدان  ال هطي، Product Competencies كفايات إنتاجية -5

 ألدا : دور المدير والمتغيرار والتثديار المؤثرة عل  ا

لن ما  واجهه مطاما طا اليوم من  ثديار حاورة ومستدبلية، يت لب  هيئة و  وير قيادار فاعلة ومؤثرة، وليس لعا لو  وف      

سبب لام من أسباظ التددم اإلدارد وفاعلية المطامة لاا  التثديار كما أن  -بال شك  -الط اد الوحيد أو العالج الوحيد، لكطه 

 (444، 0224يادد الفعال يمكن أن يمفل قدوة، وأن يفرا صفاً ثا ياً مؤلالً قيادياً  مص ف ،  ثرد السلوك الد
 

 . الدراسات السابقة1.1

 الدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة المدرسية ودورها في تحقيق التميز: -أ 

 الدراسات العربية:

عبدهللا الثاني للتميز والمراكز الريادية  الملك مدارس ى مديريالفنية لد الكفايات توافر درجة م(0244دراسة  أبو سطيطة،  -4

(، وأظهرر  تادج الدراسة أن درجة  وافر الكفايار الفطية لدز المديرين من وجهة  ار معلميهم األردن في معلميها نظر وجهة من

س ة بالطسبة لكل م ال عل  حدة، كما في األردن كا ت متوس ة بالطسبة للدرجة الكلية ل ميع م االر أداة الدراسة، وكا ت متو

كا ت متوس ة بالطسبة لكل فدرة من فدرار الم االر، وفي وو  الطتادج  ضمطت الدراسة م موعة من التوصيار التي يمكن أن 

ي م ال ف يتبطالا المديرون وواارة التربية والتعليم في األردن، ومطها أن  دوم الواارة برفع درجة الكفايار الفطية لدز المديرين

رعاية ال لبة وم ال المعلمين والم ال المهطي وم ال أوليا  أمور ال لبة والم تمع المثلي، كما أوصت الدراسة بأن يتم  ضمين 

برامج لعداد المعلمين العين سيتم اختيار المديرين مطهم في المستدبل، مساقار حول المتميزين  تطاول كل ما ي ب أن يعرفه المعلم 

 ة وكيفية التعامل معها ورعايتها عن لعه الفئ

قياس العالقة بين مقومات التخطيط االستراتيجي والتميز باألداء في مصانا ألدوية  م( 0244دراسة  جرار، دويكار، -0

أظهرر الطتادج أن لطاك اثر اي ابي لمدومار الت  يط االسترا ي ي عل  عطاصر التميز باألدا  الطوعي من حي  روا الزبادن، 

العاملين وروا الم تمع، وأن لطاك اثر اي ابي لمتغير التثسين الشامل والمستمر عل  عطاصر التميز باألدا  الكمي من روا 

 حي  معدل العادد عل  االستفمار، الثصة السوقية، و سبة التوظيفار ال ديدة  



 
 

  
 

 

 

 

ة أن  تبط  شركار األدوية الفلس يطية وأخيرا قدمت الدراسة م موعة من التوصيار لتعزيز التميز بأدا  الد اع ألمها ورور

الت  يط االسترا ي ي بمطه ه العلمي المتكامل بكافة مراحله وحيفيا ه، فال معط  ال  اا مرحلة بالتمام اقل من األخرز، 

 فالت  يط االسترا ي ي متكامل 

لل  الطتادج التالية: لن مستوز لدراك و وصلت الدراسة  :التنظيمي أثر التمكين اإلداري على التميز م( 0242دراسة  دلين،  -4

العاملين في شركة اال صاالر األرد ية ألبعاد التمكين اإلدارد كان مر فعاً ولن مستوز لدراكهم ألبعاد  ميّز مطامة األعمال جا  

 ية،  صاالر األردأيضاً بدرجة مر فعة، وجود أثر لام ذد داللة لحصادية للتمكين اإلدارد في  ميّز مطامة األعمال في شركة اال

و وصي الدراسة بضرورة لي اد مطاخ  طايمي مالدم لت بي  مفهوم التمكين اإلدارد عملياً في الشركة، و ش يع بعض الممارسار 

 اإلدارية كبطا  الفري ، والعدالة في المعامالر، لما لها من أثر في بطا  مطامار متميزة 

ير التميز اإلداري للكفايات اإلدارية من قبل منسوبات إدارة مدارس رياض تطبيق ممارسة معايه(  4542دراسة  خفاجي،  -5

وألم الطتادج: يدرك م تمع الدراسة ألمية ممارسة   بي  معايير التميز  :األطفال والمشرفات التربويات بمنطقة مكة المكرمة

مدارو  التدويم( في لدارة -الطمو المهطي - صالاال -اإلشرا  -الديادة -التطسي  -اإلدارد للكفايار اإلدارية المتضمطة  الت  يط

رياض األ فال بمديطة مكة المكرمة، و وجد فروف ذار داللة لحصادية بين المتوس ار الثسابية ال اصة باست ابار أفراد م تمع 

 -اال صال -اإلشرا  -دةالديا -التطسي  -الدراسة بالطسبة لممارسة معايير التميز اإلدارد للكفايار اإلدارية المتضمطة  الت  يط

التدويم( في لدارة مدارو رياض األ فال بمديطة مكة المكرمة والتي  عزز لمتغير  بيعة العمل اإلدارد( وأبرا  -الطمو المهطي

التوصيار:  فعيل ممارسار معايير التميز اإلدارد  للكفايار اإلدارية، و فعيل ممارسار عملية الت  يط وذلك لرفع كفا ة العمل، 

رسم اإلسترا ي ية المطاسبة لممارسة عملية التطسي  وف  المع يار الداخلية وال ارجية لتهيئة البيئة المطاسبة لتفعيلها، و عزيز و

 ممارسار عملية الديادة وذلك لت وير ودعم البيئة اإلدارية 

أن  وألم  تادج الدراسة: :ات إدارة التغييراألدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء متطلب ه( 4542دراسة  السبيعي،  -4

 األدوار الديادية لمديرد التربية والتعليم في وو  مت لبار لدارة التغيير مهمة بدرجة كبيرة جداً من وجهة  ار أفراد م تمع 

  و  وير إلدارة ثم بعد بطابعد  ثفيز العاملين باإلدارة قد احتل المر بة األول ، و اله بعد الديادة التشاركية في ا الدراسة، وأ ه

بعد بطا   الرؤية المشتركة لإلدارة، ثم بعد ووع لسترا ي ية لت وير اإلدارة وبعد  هيئة البطية التطايمية باإلدارة للتغيير، وجا 

التربية  دالفدافة التطايمية المشتركة لإلدارة في المر بة األخيرة، وأن لطاك م موعة من المعوقار التي  ثول دون ممارسة مدير

موجودة بدرجة كبيرة من وجهة  ار أفراد م تمع الدراسة، وعدم وجود  والتعليم ألدوارلم الديادية في وو  مت لبار لدارة

 فروف ذار داللة لحصادية في  ددير أفراد م تمع الدراسة للدرجة الكلية أللمية األدوار الديادية

أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية العاملة في  م( 0221دراسة  السعودد،  -1

: و وصلت الدراسة لل  الطتادج التالية: أن مستوز لدراك المبثوثين ألبعاد لدارة ال ودة الشاملة جا  بدرجة مر فعة أن األردن

اً  كما وجد أثر لام ذو داللة لحصادية لت بي  مفهوم لدارة ال ودة مستوز لدراك المبثوثين للتميز التطايمي جا  مر فعاً أيض

  الشاملة في التميز التطايمي في البطوك الت ارية األرد ية



 
 

  
 

 

 

 

،  :مفهوم األداء المؤسسي المتميز لدى القادة التربويين في إقليم الجنوب وبناء نموذج تقييم م( 0221دراسة  الرشايدة،  -1

ة أن درجة معرفة الدادة التربويين في لقليم ال طوظ بمفهوم األدا  المؤسسي المتميز كا ت عالية وأن وقد أظهرر  تادج الدراس

أعل  است ابة لهم فيما يتعل  بأبعاد مفهوم األدا  المؤسسي المتميز كا ت عل  بعدد لدارة الموارد والت  يط االسترا ي ي فيما 

بداعية والمسا لة والشفافية كما  وصلت الدراسة لل   موذج لتدويم األدا  كا ت أد ي است ابة لهم عل  بعدد المبادرار اإل

 المؤسسي المتميز 

 الدراسات األجنبية:

 وصلت الدراسة لعدد من الطتادج   المتغيرات التي تؤثر على تميز األداء م( Laframboise ،0220دراسة  الفرمبويس، -4

لة لحصادية عل   ثدي  التميز من المتغير الم تلفة من ح م المطامة وموقعها في ألمها: بيطت الدراسة أ ه ال يوجد  أثير ذو دال

الد اع العام أو ال اص وكعلك الم ال التي  عمل فيه، و وصلت الدراسة لل  أن المعايير الرديسة التي  ثد  األدا  المتميز لي 

دور الموظفين ودور الموردين وسلوك أصثاظ المصلثة(،  األدا  المفالي و أثير جودة المطتج وعمليار ال ودة ودور العمال  و

 وجوادز التميز  9222كما  وصلت الدراسة لوجود  أثير ذد داللة عل   ثدي  التميز من خالل األيزو 

و وصلت الدراسة لل  عدد من الطتادج ألمها: أن  ام قياو األدا  بناء نموذج لتميز األداءم(  Kanje ،0220 كا ج، دراسة -0

دليدية ال  دعم  ميز األدا ، وبطا   موذج لتميز األعمال  شتمل عل  بعدين األول يتضمن م موعة من المعايير والتي  ؤدد الت

بالطتي ة لل  أدا  متميز للمطامة لذا  م التركيز عليها ولدار ها بشكل فاعل ولي  الديادة باعتبارلا العطصر المثرك الرديس وروا 

 د  ولدارة الموارد البشرية والتثسين المستر( العمال  واإلدارة بالثدا

أجريت العــديد من الــدراسات  الدراسات السابقة المتعلقة باإلدارة المدرسية واألدوار األساســية لمديــر المدرسة: -ب 

 العربية حــول موضوع القيادات اإلداريــة التربــويــة ومن أبرز هذه الدراسات ما يلي:
 

 ية:الدراسات العرب

دور مديري مدارس التعليم العام فِي مدينة الطائف فِي استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر  م( 0244دراسة  ال ليفة،  -4

ومن  تاد ها: أن مستوز م ال    يط است دام التدطيار التعليمية و وظيفها والمثافاة عليها والبرامج . المشرفين والمعلمين

 علمين في مدارو التعليم العام في مديطة ال ادب كان بدرجة متوس ة،التدريبية المددمة للم

وأ ه  وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار است ابار م تمع الدراسة حول دور مديرد مدارو التعليم العام في مديطة  

بيعة العمل الثالي والمؤلل العلمي و  ال ادب في است دام التدطيار التعليمية من وجهة  ار المشرفين والمعلمين  بعاً لمتغير 

 المؤلل العلمي، وعدد سطوار ال برة

درجة ممارسة القيادات التربوية في إدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمهارات إدارة  م( 0244دراسة  باشامي،  -0

لمهارار لدارة االجتماعار بدرجة عالية جداً، وأبرا ، و تل ص ألم  تادج الدراسة فيما يلي: بيان أن الدرجة الكلية  .االجتماعات

المهارار لم ال  طفيع االجتماعار ختام االجتماع بشكر الم تمعين عل  حسن التفاعل، والبد  بالترحيب بالمشاركين، والتواجد 

ماع، ي دال بالتمام أثطا  االجتفي الوقت المثدد قبل بد  االجتماع، واحترام برا  ومدترحار المشاركين في االجتماع، واإلصغا  لما 



 
 

  
 

 

 

 

وأبرا المهارار لم ال متابعة االجتماعار  كليب السكر ير بثفظ مثضر االجتماع في الملب ال اص باالجتماعار، ومتابعة 

 طفيع قرارار و وصيار االجتماع، و ثفيز المرؤوسين لتطفيع  تادج و وصيار االجتماع، واالستفادة من  تادج االجتماع كتغعية 

 جعة في  عديل ال  ط واختيار البدادلرا

درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من  م( 0244دراسة  شالين،  -4

ة يومن ألم التوصيار: المثافاة عل  الدرجة العالية لدرجة ممارسة المهارار الديادية العا ية والفط .وجهة نظرهم وسبل تنميتها

واإلدارية لدز المديرين ال دد، ولع ا  ألمية للمهارار الفكرية واإل سا ية حي  أ ها حصلت عل  المر بة الرابعة وال امسة، 

وووع خ ط وبرامج لتأليل المدرا  ال دد، و أكيد لشراك مديرد المدارو في ال  ط التعليمية، ول الع مديرد المدارو عل  

اإلدارة المدرسية، و فعيل التعاون بين مدير المدرسة والمشر  التربود، و ش يع الزيارار كل ما يست د من أمور في م ال 

 التبادلية بين مدرا  المدارو، ولع ا  مزيد من الصالحيار لإلدارة المدرسية 

ألم الطتادج: و إدارة األزمات لدى مديري مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي بمدينة الطائفه(  4540دراسة  الزلفي،  -5

أن أبرا األامار التي  واجه مديرد مدارو التعليم العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب كا ت بدرجة متوس ة، و أن دور 

مديرد مدارو التعليم العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب في التعامل مع األامة قبل حدوثها كان بدرجة متوس ة، وأن دور 

م العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب في التعامل مع األامة أثطا  حدوثها كان بدرجة عالية، وأن دور مديرد مدارو التعلي

مديرد مدارو التعليم العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب في التعامل مع األامة بعد حدوثها كان بدرجة عالية، وأ َّه  وجد 

 درسة  حكومي/ أللي(فروف ذار داللة لحصادية وفدا لمتغير  وع الم

العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء  م( 0242دراسة  أبو علي،  -5

وقد  وصلت الدراسة لل  الطتادج التالية: أن أكفر العوامل التي  ؤثر في   وير أدا  مديرد المدارو  ،اإلداريةمفهوم تحليل النظم 

مثافاار ازة لي  العوامل االجتماعية(، و وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار  دديرار مديرد ومديرار الفا وية ب

 المدارو في  العوامل البشرية(  عزز لمتغير ال طس  ذكور، ل اث( لصال  العكور،

امل المادية واالجتماعية وال  وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار  دديرار مديرد ومديرار المدارو في العو 

والسياسية  عزز لمتغير ال طس، بيطما  وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار  دديرار مديرد ومديرار المدارو في 

  العوامل البشرية( 

د : ، لدواقا إدارة النشاط الطالبي في مدارس التعليم األساسي الحكومي في مدينة غزةم(  0242دراسة  ال رجاود،  -5

أظهرر الدراسة أن حالة لدارة األ ش ة ال البية في مدارو التعليم األساسية الثكومية  ثتاج لل  مزيد من التفعيل و بطي خ ط 

 طفيعية لمساعدة مشرفي األ ش ة ال البية عل  لدار ها بشكل فعال وبشكل صثي ، والعمل عل  ايادة الدورار التدريبية 

 الضرورية والالامة لتلك اإلدارة

معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة و سبل  م( 0229دراسة  الرقب،  -1

 وصلت الدراسة لل  الطتادج التالية:  المعوقار االجتماعية( لي أكفر المعوقار التي عبر عطها أفراد عيطة الدراسة   :التغلب عليها

 وقار السياسية( وبدرجة  وافر كبيرة، ثم  المعوقار الش صية( وبدرجة  وافر متوس ة، وبدرجة  وافر كبيرة، ثم  المع



 
 

  
 

 

 

 

 دديرار العاملين في مؤسسار التعليم العالي بمثافاار ازة للمعوقار التي  ثول  وال  وجد فروف ذار داللة لحصادية لدرجة

 ل امعة، التصطيب الوظيفي، سطوار، ال دمة(دون ممارسة المرأة للسلوك الديادد في  لك المؤسسار  بعا لمتغيرار  ا

:  وألم الطتادج: يمتلك المهارات القيادية الفعالة لدى مدراء المدارس األساسية في محافظة رف  م( 0221دراسة  أبو خفلة،  -1

اة ساسية بمثافمدرا  المدارو األساسية بمثافاة رف  للمهارار الديادية الفعالة بطسبة متوس ة، ويمتلك مدرا  المدارو األ

 درف  للمهارار الديادية الفعالة بم اال ها ال مسة  العا ية، الفطية، االجتماعية، اإلدراكية، الفكرية( بطسبة متوس ة، كما أ ه ال  وج

فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار  دديرار المعلمين للمهارار الديادية الفعالة لمدرا  المدارو األساسية بمثافاة رف  

 عزز لمتغير  ال طس أو ال برة أو المؤلل العلمي(  

: ، وأظهرر الدراسة أن ال امعة واقا إدارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزةم(  0221دراسة  عودة،  -9

درارار ذلا للاإلسالمية  لتزم بعملية الت  يط إلدارة األامار قبل حدوث األامة ولي  ت ع خ وار التفكير العلمي أثطا  ا  ا

أثطا  وقوع األامار و أظهرر الدراسة أيًضا أن ال امعة  لتزم بعملية المراجعة و دييم الطتادج بعد ا تها  األامة وقد أوصت 

الدراسة بضرورة  وفير  دريب و طايم دورار  فديفية و ورشار عمل مت صصة في لدارة األامار موجهة للي العاملين 

  ال لدارة األامار بال امعة لزيادة وعيهم بم

و وصل : دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزةم(  0221الدين،  دراسة   ور -42

الباح  للطتادج التالية: أن للت  يط االسترا ي ي، وصيااة األلدا  اإلسترا ي ية، و ثليل البيئة الداخلية للمدرسة، وصيااة 

وصيااة الرؤية المستدبلية للمدرسة دور في ايادة فاعلية اإلدارة المدرسية وجا ر بدرجة عالية جدا، أما دور  رسالة المدرسة،

 ثليل البيئة ال ارجية للمدرسة في ايادة فاعلية اإلدارة المدرسية ف ا  بدرجة عالية، وعدم وجود فروف ذار داللة لحصادية بين 

 العلمي، ال طس، سطوار ال دمة، المط دة التعليمية متوس ار المست يبين المتعلدة بالمؤلل 

أبرز مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس األهلية للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهة  ه( 4509دراسة  الشمرا ي،  -44

كالر عل  وجود مشومن الطتادج التي  وصل لليها الباح  أن درجة موافدة المالك نظر المالك والمديرين والمشرفين التربويين

لإلدارة المدرسية األللية كا ت بدرجة متوس ة، أما بالطسبة لمديرد المدارو األللية كا ت بدرجة متوس ة أيضاً أما المشرفين 

 التربويين كا ت بدرجة عالية

 .والسيرة النبويةالسلوك القيادي لمديرة المدرسة في التعامل ما األزمات في ضوء القرآن الكريم  ه( 4504دراسة  جان،  -40

ومن ألم  تادج الدراسة: أن المديرار يست دمن بعض األساليب الهامة لمواجهة األامار مطها  دوية الوااع الديطي بالتضرع لل  

 س، و لب الفبار والصبر ليتولد لديهن اليدين بددر س، ثم احتوا  األامة ومواجهة وغو ها 

 الدراسات األجنبية:

:  هد  لل  مساعدة بكفاءة مدارسهم إدارة على المدارس مديري مساعدة  م( Blueprint, G 2008يطت، دراسة  دلوبر -4

مديرد المدارو عل  لدارة مدارسهم بكفا ة والتركيز عل  ما لو مهم للت وير ولدخال التثسيطار عليها كما ولدفت لل   ش يع 

رسية وقد شمل ل ار الدراسة العد يهد  ل عل عملية الت  يط التفكير اإلبداعي واالبتكارد و وحيد  اام المثاسبة المد



 
 

  
 

 

 

 

االسترا ي ي ولع ا  التدارير أكفر فعالية من أجل  ثسين أوواع المدرسة من خالل ال  ة اإلسترا ي ية المدرسية التي  ثتود 

 عل  الرسالة واأللدا  و ثليل البيئة الداخلية 

و وصلت الدراسة  :المهام والتوترات -مديري المدارس االبتدائية في أنتاريوأدوار  م(   Joye, Cora ,2001دراسة جود،  -0

أن للمدرا  خمس مهام رديسية ولي:  لدارة الصراع، بطا  العالقة، استيعاظ الثاجار ال اصة، لرشاد اآلخرين،  :لل   تادج التالية

اا ة بين المهام الفطية واإلدارية، وجود مسئوليار اإلشرا  عل  المدرسة(، وأن مصادر الصراعار والتو رار فتتمفل في:  المو

  فوف السل ة، التغيرار وعدم االستدرار، العالقة الش صية والسي رة عل  العمل( 

ا به  وكان من ألم  تادج الدراسة ما يلي: من المهام التي  دوم مدير المدرسة كمشرف مقيمم(  Hibert  0222دراسة  لايبرر،  -4

ة مديمة لشراك الهيئة اإلدارية والتعليمية في حل المشكالر اإلدارية والتربوية التي  واجه المدرسة من مديرة المدرسة كمشرف

 خالل عدد اجتماع أسبوعي بشكل مطتام معهم لمعال ة  لك المشكالر 

 . إجراءات التطبيق 1

 . منهج البحث:1.1

د يهتم ب مع معلومار وبيا ار عن ظالرة ما بهد  اسددددددت دمت الباحفة المطهج الوصددددددفي المسددددددثي، ولو " المطهج الع       

 (51، 0244التعر  لل   لك الاالرة و ثديد الووع الثالي لها والتعر  لل  جوا ب الدوة والضعب فيها "  المشي ي، 

كما اسددددت دمت الباحفة المطهج الوصددددفي المدارن ولو "المطهج العد يبث  عن أسددددباظ حدوث الاالرة عن  ري  لجرا        

 (15، 0240مدار ار بين الاوالر الم تلفة الكتشا  العوامل التي  صاحب الثدث"   أبوعواد، 

 . مجتما البحث:1.1

( مديرة للعام 54يتمفل م تمع البث  في جميع مديرار المدارو الفا وية بشرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن  

( معلمة خالل العام 4454ثافاة ال ادب وعددلن  ه( ومعلمار المدارو الفا وية بشرف وارظ م4545/4544الدراسي 

 ه(  4545ه(   واارة التربية والتعليم، 4545/4544الدراسي 

 . عينة البحث1.1

( من معلمار المدارو الفا وية بشرف وارظ مثافاة %02 م اختيار عيطة البث  ب ريدة العيطة العشوادية البسي ة بطسبة       

 ( مديرة 54( معلمة يتبعن  440كون ح م العيطة  ال ادب من كل مدرسة، وبعلك ي

 . أداة البحث: 1.1

اعتمدر الباحفة عل  االسدتبا ة كأداة أسداسية ل مع البيا ار الم لوبة لدعم البث  الطارد بال ا ب الت بيدي لإلجابة عل  

ور رة والمدرسدددة المتميزة "، بثي  احت سددداؤال ه و ثدي  ألدافه وقد  م بطا  االسدددتبا ة في ودددو  " معايير التميز الديادد لإلدا

 عل  م موعة من األسئلة التي  دعم موووع البث  من خالل عالقتها المباشرة بألدا  البث  و ساؤال ه 



 
 

  
 

 

 

 

 و تكون االستبا ة من األجزا  التالية:

 ويثتود عل  أسئلة   تص بالمعلومار الش صية ولي: الجزء األول:

 ل برة لمديرة المدرسة عدد سطوار ا -رقم المدرسة/ اسمها 

 ويشتمل عل  أداة البث  والتي  تعل  بمستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو: و تكون من خمسة معايير: الجزء الثاني:

 عبارة(  44بطا  ال  ة االسترا ي ية ويشتمل عل   المعيار األول: 

 عبارار(  1عل     هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير ويشتمل المعيار الثاني:

 عبارة(  44التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي ويشتمل عل   المعيار الثالث: 

 عبارة(  45دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة ويشتمل عل    المعيار الرابا:

 عبارار(  5لدارة األامار المدرسية ويشتمل عل    المعيار الخامس:

منخفضييية  -منخفضييية –متوسيييطة  –عالية –عالية جدا  ( خماسدددي التدرج  Likertسددت دمت الباحفة أسدددلوظ ليكارر  وقد ا     

( والسددبب في ذلك أ ه يعتبر من أكفر المداييس اسددت داماً لدياو اآلرا  لسددهولة فهمه و واان درجا ه، وذلك لدياو مسددتوز جدا  

  وافر مؤشرار معايير التميز 

( 09( استبا ة، واستبعدر  011ستبا ة عل  أفراد م تمع البث  وكا ت االستبا ار المستردة  ( ا440وقد  م  وايع  

 ( استبا ة 041استبا ة مطها لعدم صالحيتها للتثليل، وعل  ذلك أصب  عدد االستبا ار المستوفاة وال الزة للتثليل  

 تحكيم االستبانة

 ق األداة على طريقتين:أوال : صدق االستبانة: اعتمدت الباحثة للتحقق من صد

، التي  عتمد عل  عرض األداة عل  م موعة من المت صدددددصدددددين (Face validity)األول  و سدددددم  الصددددددف الاالرد      

وال برا  و م ال لددب مطهم بدددراسدددددددة األداة ولبدددا  برادهم فيهددا، من حيدد  مدددز مطدداسددددددبددة العبددارار و ثديدهددا أللدددا  البثدد ، 

 دييم مسددتوز الصدديااة اللغوية واإلخراج، وأية مالحاار يرو ها مطاسددبة فيما يتعل  بالتعديل أو وشددموليتها، و طوع مثتوالا، و

 التغيير، أو الثع ، وقدموا مالحاار قيمة أفادر البث ، وأثرر األداة، وساعدر عل  لخراجها بصورة جيدة 

ظ معامل االر با  بين كل وحدة من وحدار و دوم عل  حسددا (Internal Consistency)الفا ية و سددم  اال سدداف الداخلي      

 األداة، واألداة ككل، وفيما يلي ال  وار التي ا بعتها الباحفة للتثد  من صدف األداة  بدا لكل  ريدة من ال ريدتين:

ولو الصدددف المعتمد عل  المثكمين، حي   م عرض أداة الدراسددة عل  عدد من ال برا  والمت صددصددين  أ: الصييدق الظاهري:

ال لب مطهم بدراسدددة األداة ولبدا  برادهم فيها من حي : مدز مطاسدددبة المؤشدددرار و ثديدها أللدا  الدراسدددة، وشدددموليتها، و م 



 
 

  
 

 

 

 

و طوع مثتوالا، و دييم مسدتوز الصديااة اللغوية، واإلخراج، وأية مالحاار يرو ها مطاسبة فيما يتعل  بالتعديل، أو التغيير، أو 

أفادر الدراسددة، وأثرر األداة، وسدداعدر عل  لخراجها بصددورة جيدة، وبعلك  كون األداة قد الثع ، وقد قدموا مالحاار قيمة 

 حددت ما يسم  بالصدف الاالرد  

 ب: االتساق الداخلي:

 اراً ألن الصددف في أدبيار الدياو يعطي ا ساف االختبار مع  فسه في قياو ال ا ب العد بطي لدياسه، أد ل ه يدل عل  

عن  ري  التثد  من اال سدداف الداخلي  –في لحدز  رقه  –في حالة  كرار الت ربة، لعلك يعتمد الصدددف مدز ا سدداف الدرجار

 لدداة عل  حساظ معامل ار با  كل وحدة من وحدار األداة واألداة ككل  

دلا عدومن ثم  م حسددداظ معامالر ار با  درجة كل معيار بالدرجة الكلية لدداة لعيطة اسدددت العية خارج عيطة البث  

 ( معلمة، ويوو  ال دول التالي معامالر االر با :42 

 ( معامل االرتباط بين درجة كل معيار والدرجة الكلية لألداة1جدول )

 معامل االرتباط المعيار

 **159 2 االسترا ي يةبطا  ال  ة 

 **150 2  هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير

 **941 2 الم تمع المدرسي التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا 

 **904 2 دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة

 **104 2 لدارة األامار المدرسية

 8.81وجود داللة عند مستوى **

 كما قامت الباحفة بثساظ معامالر ار با  كل عبارة مع الدرجة الكلية للمعيار العد  طتمي لليه وكا ت الطتادج كالتالي:     

 ( معامل ارتباط كل مؤشر ما درجة المعيار الذي تنتمي إليه1جدول )

رقم 

 المؤشر

معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط رقم المؤشر معامل االرتباط رقم المؤشر

رقم 

 المؤشر

معامل 

 االرتباط

4 2 545** 44 2 195** 09 2 522** 54 2 100** 

0 2 129** 45 2 101** 30 2 549** 55 2 544** 

4 2 119** 41 2 140** 44 2 155** 54 0.446** 



 
 

  
 

 

 

 

5 2 509** 41 2 154** 40 2 125** 55 0.584** 

4 2 194** 49 2 142** 33 2 155** 51 0.649** 

5 2 124** 02 2 159** 45 2 150** 51 0.404** 

1 2 125** 21 2 151** 44 2 511** 59 0.640** 

1 2 154** 22 2 151** 45 2 114** 42 0.569** 

9 2 109** 23 2 104** 41 2 115** 44 0.619** 

42 2 501** 24 2 151** 41 0.336** 40 2 545** 

44 2 145** 04 2 144** 49 0.704** 44 2 144** 

40 2 544** 05 2 101** 52 0.594** 45 2 412** 

44 2 140** 27 0.574** 54 2 590** 
 

45 2 519** 01 0.523** 50 2 501** 

 8.81داللة عند مستوى  *وجود*

 ثانيا : ثبات األداة

للثصدددول عل  أداة قادرة عل  جمع معلومار دقيدة البد أن  كون األداة قادرة عل  لع ا  لجابار ثابتة  سدددبياً، ويعد الفبار      

لمة من خارج أفراد ( مع42من مت لبدار أداة البثد ، لدعلدك قدامدت البداحفدة بت بي  األداة عل  أفراد عيطدة الفبار والمكو ة من  

عيطة البث ، وبعد التثد  من الصدددددف والفبار  م   بي  االسددددتبا ة، وللتثد  من ثبار االسددددتبا ة اسددددت دمت الباحفة معادلة ألفا 

   و وو  ال داول التالية معامالر الفبار الطا  ة باست دام لعه المعادلة:(Cronbach Alpha)كرو باخ 

 بحث ( معامالت ثبات أداة ال1جدول )

 عدد المؤشرات المعيار
معامل ألفا 

 كرونباخ

 944 2 44 بطا  ال  ة اإلسترا ي ية

 925 2 1  هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير

 901 2 44 التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي

 952 2 45 دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة



 
 

  
 

 

 

 

 944 2 5 ةلدارة األامار المدرسي

 8.911 11 األداة ككل

 

 . إجراءات تطبيق البحث1.1

بعد لكمال االسددددتبيان والتأكد من صدددددقه وثبا ه، عن  ري  العيطة االسددددت العية،  بكدت الباحفة الدراسددددة الميدا ية عبر المراحل 

 التالية:

  ار الماجسددتير في كلية التربية، قسددم الدراسددحصددلت الباحفة عل  خ اظ من جامعة الملك عبد العزيز يفيد ار با  البث  بدراسددة

 العليا التربوية  

  حصلت الباحفة عل  خ اظ من لدارة التربية والتعليم بالموافدة عل    بي  االستبا ة في مدارو مثافاة ال ادب 

   ادب، و م ( اسددددتبا ة عل  عيطة عشددددوادية من معلمار المرحلة الفا وية بمدارو شددددرف وارظ مثافاة ال440واعت الباحفة 

(، و م البد  بتوايع االسددددددتبا ار بتاريخ %02( اسددددددتبا ة بما يعادل  440 وايع االسددددددتبا ار حسددددددب الطسددددددبة الم لوبة ولو  

 ه( 05/5/4544ه( و م اال تها  من جمعها بتاريخ  4/5/4544 

   041ر المعادة الصالثة للتثليل  ( اسدتبا ة لعدم صدالحيتها، وبلع عدد االسدتبا ا09( اسدتبا ة، واسدتبعد مطها 011 م اسدترجاع )

 (59 10استبا ة بطسبة  

  راجعت الباحفة االستبا ار استعداداً إلدخالها في الثاسب اآللي ثم لجرا  التثليل اإلحصادي عليها 

   ه( 4544/ 42/1ه( و م اال تها  مطها بتاريخ  04/5/4544و مت معال ة البيا ار لحصادياً بتاريخ 

 وصف عينة البحث

 (4شكل متغير  سطوار ال برة( لدز المديرار عدة مستويار ويتض  ذلك من خالل ال دول       

 ( توزيا أفراد العينة حسب سنوات الخبرة لمديرة المدرسة1جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 9.3 24 سطوار 4لل   4من 

 22.9 59 سطة 45لل   42من 

 30.6 79 سطة 49لل   44من 

 37.2 96 سطة فأكفر 02

 %188.8 110 المجموع



 
 

  
 

 

 

 

 توزيا أفراد العينة حسب سنوات الخبرة لمديرة المدرسة (1شكل )

 

 

 . المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة:1.1

 Person Product-moment)باإلوافة لل  ما سب  است دامه لتدطين أداة الدراسة مفل معامل االر با  لـدددددد "بيرسون"      

correlation) "ومعامل "ألفا كرو باخ ،(Cronbach Alpha) فإ ه  م اسدت دام األساليب اإلحصادية التالية لتثليل البيا ار ،

 التي  م جمعها من واقع   بي  االستبا ة عل  أفراد عيطة الدراسة:

 أوال : اإلحصاء الوصفي: وذلك من خالل األساليب التالية:

 ب م تمع البث  بالطسبة للمعلومار األولية التكرارار والطسب المئوية لوص -4

المتوسط الثسابي وذلك لثساظ الديمة التي يع يهـدـدا أفراد م تمـدـع البث  لكل عبارة من عبارار المعيار، والمتوسط  -0

 الثسابي العام لكل معيار 

 ار االستبا ة اال ثرافار المعيارية للتعر  عل  التباين ف  است ابار أفراد البث  عل  كل عبارة من عبار -4

لثسدداظ درجة الممارسددة من حي  ار فاعها أو ا  فاوددها لمدياو ليكارر ال ماسددي  م حسدداظ الديم  األواان( كما في  -5

 ال دول التالي: 
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 ( كما في ال دول التالي: (Likert Scaleاسي ثم  م  ثديد اال  اه لمدياو ليكارر ال م

 مستوى الممارسة المتوسط المرج 

 مط فضة جداً  19 4لل   4من 

 مط فضة 2.59لل   12 4من 

 متوس ة 49 4لل   52 0من 

 عالية 49 5لل   52 4من 

 عالية جداً  4لل   02 5من 

 

 اإلحصاء االستداللي: وذلك من خالل:: ثانيا

 الر با  ال  ي  معامل بيرسون لPearson's Linear Correlation Coefficient)   ويست دم لعا االختبار للتثد

 من وجود عالقة ار با ية خ ية بين أاواج مشالدار البيا ار، لوافة لل  مدز قوة وا  اه العالقة بين المتغيرين 

  اختبار   (  ثليل التباين األحادد(One Way ANOVA للتعر  عل  ما لذا ) كا ت لطالك فروف ذار داللة لحصادية

 بين ا  الار مفردار عيطة البث   ثو معايير البث  باختال  متغيرا هم الش صية والوظيفية التي  طدسم لل  أكفر من فئتين 

 

 . عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها1

 . عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:1.1

 :وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة البحث 

 حي  ست يب الباحفة عل  األسئلة الفرعية ومدار تها بالدراسار السابدة، ومن ثم اإلجابة عل  السؤال الرديسي للبث       

السؤال الفرعي األول: ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا  ال  ة اإلسترا ي ية من وجهة  ار 

 المعلمار؟

دز مديرار لسؤال الفرعي األول  م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار بطا  ال  ة اإلسترا ي ية لإلجابة عل  ال     

 ، وفيما يلي عرض  تادج لجابار أفراد العيطة عل  ممارسة لعه العبارار:المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب

 

 



 
 

  
 

 

 

 

درجة ممارسة عبارات معيار بناء الخطة اإلستراتيجية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ل1جدول )

 لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الممارسة

 عالية 42 1.204 3.70  شارك مطسوبار المدرسة في لعداد ال  ة المدرسية 1

 عالية جدا 5 0.938 4.28   ة االسترا ي ية بالمدرسة ثدد المثاور الرديسية لل 2

3 
 عمل عل  لعداد ورش عمل لتثليل الواقع المدرسي باست دام 

 أحد  ماذج التثليل
 عالية 44 1.412 3.40

 عالية 9 1.168 3.76  وظب  تادج  ش يص الواقع المدرسي لبطا  ال  ة 4

 عالية 1 1.408 3.77  شر  عل  فعاليار الورشة 5

 عالية جدا 4 0.865 4.54  ثدد األلدا  العامة ل  ة المدرسة السطوية 6

 عالية جدا 4 1.109 4.30  ثدد أولويار صر  الميزا ية و رشيد اإل فاف 7

 عالية جدا 0 0.905 4.48  ثدد البرامج واأل ش ة المراد  طفيعلا ومن خ ة المدرسة 8

 عالية 5 1.278 4.14 ن خ ة المدرسة ثدد البرامج واأل ش ة المراد  طفيعلا وم 9

 عالية 4 1.092 4.18  شارك المستفيدين في  صميم ال  ة 10

 عالية 1 1.200 4.00  دوم خ ة المدرسة لدعوام السابدة 11

 عالية  4.05 معيار بناء الخطة اإلستراتيجية ككل

 

و الفا وية في  هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير من وجهة ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدار السؤال الفرعي الثاني:

  ار المعلمار؟

لإلجابة عل  السؤال الفرعي الفا ي  م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار  هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير من     

وفيما يلي عرض  تادج لجابار أفراد العيطة عل   وافر  معايير التميز اإلدارد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب،

 لعه العبارار:

 

 



 
 

  
 

 

 

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار تهيئة المناخ اإلداري الداعم 1جدول )

 للتغيير لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 

 العبارة م
المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الممارسة

 عالية جدا 4 0.827 4.55  دبل الت وير والتغيير 1

 عالية 4 1.059 4.15  ساعد عل   وفير التدطية الالامة لعملية التغيير 2

 عالية 5 1.116 4.12  ر ب األولويار في عملية التغيير 3

 عالية 1 1.097 4.06  واجه مداومة التغيير داخل المدرسة 4

 عالية جدا 5 1.021 4.25  عد فري  الت وير داخل المدرسة 5

6 
 هيح الم تمع المدرسي لعملية الت وير من خالل  شر ثدافة 

 التغيير
 عالية جدا 4 1.015 4.27

 عالية جدا 0 1.028 4.29  ستفيد من الت ارظ السابدة في عملية الت وير 7

8 
ر حداث التغيير والت وي ستعين بم تصين ومستشارين إل

 الم لوظ
 عالية 1 1.411 3.57

 عالية  4.16 معيار تهيئة المناخ اإلداري الداعم للتغيير ككل

 

 ما مستوز التميز الديادد لدز المديرار في التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي؟ السؤال الفرعي الثالث:

لفال   م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  لإلجابة عل  السؤال الفرعي ا     

الم تمع المدرسي، من معايير التميز اإلدارد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب، وفيما يلي عرض  تادج لجابار 

 أفراد العيطة عل   وافر لعه العبارار:

ابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار التعامل ما المرؤوسين ( المتوسطات الحس0جدول )

 وتحفيز أعضاء المجتما المدرسي لمديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الممارسة

1 
ة، يالر، المراقب فوض بعض الصالحيار للمعلمار، الوك

 كل فيما ي صه
 عالية جدا 1 0.914 4.49



 
 

  
 

 

 

 

2 
 عدد اجتماعار مع جميع الموظفار لمطاقشة مشكالر 

 المدرسة
 عالية جدا 5 0.904 4.53

 عالية جدا 44 1.089 4.24  ساعد الموظفار في حل مشكال هن 3

 عالية جدا 1 0.914 4.49   لع مطسوبار المدرسة عل  األ امة والتعليمار التي  ثدد 4

 عالية جدا 42 0.877 4.40  شر  عل  المعلمة ال ديدة 5

 عالية جدا 4 0.888 4.51  دوم أدا  المعلمار بموووعية 6

 عالية 44 1.262 3.73  عتمد مسابدار ولجرا ار  ثفيزية للطمو المهطي 7

 داعالية ج 4 0.508 4.81  واع المواد الدراسية بين المعلمار حسب الت صصار 8

 عالية جدا 40 1.011 4.35  ثد  العدالة في  وايع المهام عل  المعلمار والعامالر 9

10 
 وجه مسا لة للمدصرار وف  الثالة ومع يار الطاام 

 واللواد  والتعليمار
 عالية جدا 44 0.950 4.37

 عالية جدا 0 0.825 4.62  ش ع المعلمار عل  حضور البرامج التدريبية 11

 عالية جدا 4 0.837 4.60 معلمار عل  اإلبداع ش ع ال 12

13 
 عتمد برامج  شبع الثاجار الطفسية و طاسب المرحلة 

 العمرية لل البار و عود عليهن بالفاددة
 عالية 44 1.104 4.12

 عالية جدا 5 0.926 4.50  ثفز ال البار المتميزار 14

 عالية جدا 9 1.003 4.48 ارز دديم شهادار شكر و ددير للمعلمار والعامالر المتمي 15

معيار التعامل ما المرؤوسين وتحفيز أعضاء المجتما 

 المدرسي ككل
 عالية جدا  4.42

 

ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في  دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة  السؤال الفرعي الرابا:

 من وجهة  ار المعلمار؟

ة عل  السؤال الفرعي الرابع  م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان لإلجاب     

 المدرسة لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب، وفيما يلي عرض  تادج لجابار أفراد العيطة عل   وافر لعه العبارار:

 



 
 

  
 

 

 

 

ت المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار دعم األنشطة المدرسية ودعم ( المتوسطات الحسابية واالنحرافا9جدول )

 لجان المدرسة لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الممارسة

 عالية جدا 1 0.874 4.46  فعل ل طة الطشا  المدرسي بما يثد  ألدا  المدرسة 1

2 
 وفر المت لبار الضرورية لتطفيع األ ش ة و واعها بشكل 

 مالدم
 عالية 14 1.102 4.09

 عالية 42 1.037 4.35  رأو اجتماعار م لس مشرفار الطشا  3

 عالية 12 1.037 4.25  علل العدبار بال رف المالدمة 4

 عالية جدا 5 0.764 4.63  عتمد الطشا ار المدرسية ومن خ ة المدرسة 5

 عالية جدا 5 0.802 4.61  فعل ل طة التوجيه واإلرشاد 6

 عالية جدا 0 0.734 4.66  ش ع ل طة التوعية الديطية 7

 عالية جدا 4 0.637 4.75  شارك في م لس المدرسة 8

 عالية 44 1.085 4.34  طشط م لس المعلمار 9

 عالية 13 1.102 4.19  ع ي  غعية راجعة للمعلمار عن مستوز أدادهن 10

11 
 عدد اجتماعار مع جميع الموظفار لمطاقشة مشكالر 

 المدرسة
 عالية 9 1.033 4.37

 عالية جدا 1 0.914 4.51  شكل ل طة لمعال ة الثاالر السلوكية ال اردة بالمدرسة 12

 عالية جدا 4 0.710 4.66  ثدد مهام الل طة 13

 عالية جدا 4 0.774 4.63  وجه الل طة لتطفيع المهام 14

 عالية جدا  4.46 معيار دعم األنشطة المدرسية ودعم لجان المدرسة ككل

 

 ار المدارو الفا وية في لدارة األامار المدرسية؟ما مستوز التميز الديادد لدز مدير السؤال الفرعي الخامس:

عيار لدارة األامار المدرسية من معايير التميز لإلجابة عل  السؤال الفرعي ال امس  م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار م

 اإلدارد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب، وفيما يلي عرض  تادج لجابار أفراد العيطة عل   وافر لعه العبارار:



 
 

  
 

 

 

 

زمات المدرسية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار إدارة األ18جدول )

 لمديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الممارسة

 عالية 4 1.073 4.19  تمتع بمهارة التطبؤ باألامار 1

 عالية جدا 4 1.011 4.33  ضع خ ط لل وارئ واألامار 2

 عالية جدا 5 1.069 4.20  ثدد درجة خ ورة األامة 3

 عالية جدا 0 0.996 4.31  ست يع مواجهة األامة والتغلب عليها 4

 عالية 5 1.101 4.14  ستعين بأش اص م تصين في لدارة األامة 5

 عالية جدا 4 0.986 4.28  تمكن من السي رة عل  األامة وال روج بأقل خسادر ممكطة 6

 عالية جدا  4.24 تميز معيار إدارة األزمات المدرسية ككل

السؤال الفرعي السادو: لل يوجد اختال  بين المعلمار في  ددير مستوز التميز لدز مديرار المدارو  بعاً لمتغير سطوار 

 ال برة؟

( بين متوسط درجات المعلمات a≥0,5السؤال يعبر عنه الفرض التالي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 لمستوى التميز القيادي لدى المديرات تبعا  لمتغير سنوات الخبرة.في تقديرهن 

الختبار صثة الفرض  م است دام اختبار التباين األحادد  أ وفا( للمدار ة بين متوسط درجار المعلمار في  دديرلن لمستوز 

 تبار:(  تي ة االخ44التميز الديادد لدز المديرار  بعاً لمتغير سطوار ال برة ويوو  ال دول  

( نتائج تحليل التباين األحادي )أنوفا( لداللة الفروق بين متوسط درجات المعلمات في تقديرهن لمستوى التميز 11جدول )

 القيادي لدى المديرات تبعا  لمتغير سنوات الخبرة

 العدد سنوات الخبرة المعيار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

  ة االسترا ي يةبطا  ال 

 0.654 4.22 24 سطوار 4لل   4من 

0.821 0.483 
 0.754 4.10 59 سطة 45لل   42من 

 0.989 3.94 79 سطة 49لل   44من 

 0.818 4.06 96 سطة فأكفر 02



 
 

  
 

 

 

 

 هيئة المطاخ اإلدارد والداعم 

 للتغيير

 0.521 4.43 24 سطوار 4لل   4من 

2.174 0.092 
 0.806 4.30 59 سطة 45لل   42من 

 0.871 4.11 79 سطة 49لل   44من 

 0.882 4.04 96 سطة فأكفر 02

التعامل مع المرؤوسين و ثفيز 

 أعضا  الم تمع المدرسي

 0.398 4.59 24 سطوار 4لل   4من 

0.753 0.521 
 0.687 4.41 59 سطة 45لل   42من 

 0.735 4.43 79 سطة 49لل   44من 

 0.653 4.36 96 طة فأكفرس 02

دعم األ ش ة المدرسية ودعم 

 ل ان المدرسة

 0.463 4.63 24 سطوار 4لل   4من 

0.959 0.413 
 0.787 4.38 59 سطة 45لل   42من 

 0.714 4.51 79 سطة 49لل   44من 

 0.639 4.44 96 سطة فأكفر 02

 لدارة األامار المدرسية

 0.777 4.42 24 سطوار 4لل   4من 

0.573 0.633 
 1.019 4.14 59 سطة 45لل   42من 

 1.011 4.24 79 سطة 49لل   44من 

 0.734 4.26 96 سطة فأكفر 02

 معايير التميز القيادي ككل

 0.478 4.48 24 سنوات 1إلى  1من 

0.709 0.547 

 0.711 4.29 59 سنة 11إلى  18من 

 0.751 4.28 79 سنة 19إلى  11من 

 0.629 4.26 96 سنة فأكثر 18

 

 اإلجابة على السؤال الرئيسي للبحث:

 السؤال الرديسي للبث : ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب؟



 
 

  
 

 

 

 

طا  ال  ة ميز الديادد  بلإلجابة عل  السؤال الرديسي  م احتساظ المتوس ار الثسابية واال ثرافار المعيارية لمعايير الت     

اإلسترا ي ية،  هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير، التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي، دعم األ ش ة 

 ( المتوس ار الثسابية لتلك المعايير 40المدرسية ودعم ل ان المدرسة، لدارة األامار المدرسية( ويبين ال دول  

توسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمعايير التميز القيادي لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة ( الم11جدول )

 الطائف

 المعيار م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى التميز الترتيب

 عالية 5 0.847 4.05 بطا  ال  ة اإلسترا ي ية 4

 عالية 4 0.840 4.16  هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير 0

4 
التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع 

 المدرسي
 عالية جداً  2 0.668 4.42

 عالية جداً  1 0.685 4.46 دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة 5

 عالية جداً  3 0.896 4.24 لدارة األامار المدرسية 4

 عالية جدا    4.30 التميز القيادي ككل

 

 لخص النتائــج:. م1.1

 ل ه ومن خالل لجرا  لعا البث ، ومن خالل  ثليل الطتادج، لدد  وصلت الباحفة لل  الطتادج التالية:     

 (سنة فأكثر 18من ( من أفراد عيطة البث  سطوار ال برة لديهم  تراود  %0 41أن   -4

( 42 5بمتوسط حسابي  وية  كا ت عالية جداً أن مستوز ممارسة معايير التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا  -0

( أد بين درجة عالية جداً وعالية، وكان أعل  درجة 55 5-24 5و راوحت المتوس ار الثسابية لعبارار المثور بين  

ولي درجة عالية جداً،  (55 5( بمتوسط حسابي  دعم األنشطة المدرسية ودعم لجان المدرسةممارسة  تمفل في معيار  

 ( ولي درجة عالية 24 5( بمتوسط حسابي بلع  بناء الخطة االستراتيجية  جة ممارسة لمعياروأقل در

لن مستوز ممارسة معيار بطا  ال  ة االسترا ي ية لو  ثديد األلدا  العامة ل  ة المدرسة السطوية، بمتوسط  -4

تعمل ( وأقل عبارة  45 5سط حسابي  ( بمتوتحدد األهداف العامة لخطة المدرسة السنوية( وأعل  عبارة  45 5حسابي 

 (52 4( بمتوسط حسابي على إعداد ورش عمل لتحليل الواقا المدرسي باستخدام أحد نماذج التحليل



 
 

  
 

 

 

 

أن مستوز ممارسة معيار  هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير للتميز الديادد لو  دبل الت وير والتغيير، بمتوسط حسابي  -5

تستعين بمختصين ( وأقل عبارة  44 5( بمتوسط حسابي تقبل التطوير والتغييرجداً، وأعل  عبارة   ( ولي درجة عالية44 5 

 (41 4( بمتوسط حسابي  ومستشارين إلحداث التغيير والتطوير المطلوب

دراسية لمستوز ممارسة معيار التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا  الم تمع المدرسي للتميز الديادد لو  وايع المواد ا -4

توزع المواد الدراسية بين ( ولي درجة عالية جداًـ وأعل  عبارة  14 5بين المعلمار حسب الت صصار، بمتوسط حسابي  

 )تعتمد مسابقات وإجراءات تحفيزية للنمو المهني(( وأقل عبارة 14 5( بمتوسط حسابي  المعلمات حسب التخصصات

 (14 4بمتوسط حسابي  

دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة للتميز الديادد لو أن  شارك في م لس المدرسة، مستوز ممارسة معيار  -5

 ( ولي درجة عالية جداً، وأعل  عبارة14 5بمتوسط حسابي  

توفر المتطلبات الضرورية لتنفيذ األنشطة وتوزعها ( وأقل عبارة  14 5( بمتوسط حسابي تشارك في مجلس المدرسة 

 ( 29 5حسابي   ( بمتوسطبشكل مالئم

مستوز ممارسة معيار  وافر معيار لدارة األامار المدرسية للتميز الديادد لو أن  ضع خ ط لل وارئ واألامار،  -1

 ( ولي درجة عالية جداً، وأعل  عبارة 44 5بمتوسط حسابي  

 (45 5متوسط  ( بتستعين بأشخاص مختصين في إدارة األزمة( وأقل عبارة  44 5( بمتوسط  تضا خطط للطوارئ 

ال  وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوسط درجار المعلمار في  دديرلن لمستوز التميز الديادد بكل معاييره  بعاً  -1

 ( 24 2لمتغير سطوار ال برة عطد مستوز داللة لحصادي  

 . التوصيات والمقترحات1.1

 لعليا دعم جوا ب التميز الديادد لدز المديرار من قبل اإلدارة ا -4

 متابعة مت لبار واحتياجار المدارو بتهيئة بيئة مساعدة عل  التميز الديادد  -0

  دديم دورار  دريبية للمديرار عن التميز الديادد  -4

 :. البحوث المقترحة1.1

 :لمفالا في وو  ما سب   دديمه من  تادج و وصيار  دترد الباحفة بعض الدراسار في م ال التميز الديادد مطها عل  سبيل

لجرا  دراسة مماثلة للدراسة الثالية عل  مراحل التعليم الم تلفة لمعرفة أثر العوامل األخرز عل  التميز الديادد حسب  •

 .المراحل الدراسية

 .(لجرا  دراسة مماثلة للدراسة الثالية حسب متغيرار أخرز  ال طس، العمر، البيئة •

 الديادد لجرا  دراسار لمعايير أخرز في التميز  •

 

 . المراجا 1

 . المصادر:1.1

 15، سورة الطسا  بية  القرآن الكريم ) 

 (1سورة اإلسرا  بية                



 
 

  
 

 

 

 

 م(، دار الفكر بيرور  4911ألبي اكريا يثي بن شر  الطوود   رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين 

 ن األلبا ي لمثمد  اصر الدي (صحي  الجاما الصغير وزيادته )الفت  الكبير 

 بيرور، ال بعة الفا ية  -م( الم لد األول، المكتب اإلسالمي 4915 
 

 . المراجا العربية1.1

   رسالة ماجستير اير  ،مهارات القيادة الفعالة لدى مدراء مدارس محافظة رف م(   0221أبو خفلة، اسان مثمد

 ازة -مطشورة، كلية التربية، جامعة األقص  
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   دار المسيرة للطشر مدخل إلى مناهج البحث في التربية علم النفسم(   0240أبو عواد وبخرون، فريال مثمد   
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   حدوف ال بع والطشر مثفوظة للمؤلب   ادة ؟كيف يكون الذكاء في القي -المدير الذكي م(   0221مص ف ، أحمد سيد

 الدالرة -

   بطها،  -، دار الكتب المصرية إدارة جديدة.. لعالم جديد -المدير وتحديات العولمة م(   0224مص ف ، أحمد سيد

 ال بعة األول  
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   التميز واإلبداع في التعليم العالي، وقائا المؤتمر العاشر للوزراء (  0221المطامة العربية للتربية والفدافة والعلوم

  و س، لدارة التربية - المسئولين عن التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي

  ،الدولي ، دار الطشر لقيادة اإلدارية بين منهج اإلسالم والنظريات المعاصرةام(   0244مثمد عبدس  بل  اجي-

 ، ال بعة الفا ية الرياض

   مكتبة الفالد للطشر اتجاهات جديدة في تعليم الكبارم(   0229 صار، سامي مثمد، الرويشد، فهد عبد الرحمن ،

 ال بعة الفالفة -والتوايع، حولي

   دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات م(   0221 ور الدين، ماان سليم مثمود

 ازة -، رسالة ماجستير، ال امعة اإلسالمية، كلية التربية، اإلدارة التربويةغزة



 
 

  
 

 

 

 

   عمان-، دار الفكر لل بعة والطشر والتوايع مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبينم(   0224السرور،  اديا لايل ،

 ل بعة الرابعة ا

   عمان، ال بعة األول  -، مكتبة الم تمع العربي للطشر اإلدارة التعليميةم(   0224سعد، وليد أحمد 

   أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية م(   0221السعودد، موس  أحمد

 ( 4(، العدد 5عمان، الم لد  -األعمال، الم لة األرد ية في لدارة العاملة في األردن

    دار اريب لل باعة والطشددددددر نمياذج وتقنييات اإلدارة في عصيييييير المعرفية -م( لدارة التميز 0220السددددددلمي، عل ،

 ـ الدالرة  -والتوايع 

 . المراجا األجنبية:1.1

 Bennett, N (2003) Effective Educational Leadership , London: Paul Chapman Publishing. 

 Hibert. K (2000) "Mentoring Leadership" phi delta – Kappa 

 Blueprint, G. (2008) "Improvement framework for Victorian 

 Government school", Melbourne VIC 3001, Australia. 

 Joye, B. castle & Coral, Mitchell (2001): "Roles of elementary school principle in 

Ontario: tasks and tensions", Faculty of Education, Brock University, USA. 

 Kanji, G.k.(2004).Sustainable Growth and Business Management- Abu Dhabi. London, 

Routledge. 

 Laframboise, W. (2002). The variables that affect the performance excellence, 

  Noe, R.A. Hallen, B, Johur, and Writht P.M.Human resources management: Gaining a 

competitive Advantages, Irwin, Inc. U.S.A  

 . الشبكة العنكبوتية:1.1

 http://www.hrdiscussion. 25/24/45 اريخ بخر ايارة:    

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.30.5 

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.30.5


 
 

  
 

 

 

 

 

Attitudes of Inmates in Correctional Institutions towards Social Care Services Provided to 

them by Social Workers (A Survey Study on Prison Inmates at the Jeddah Prison 

Reformatory( 

 إعداد الباحث/ عبد الهادي بن سليمان بن عامش البدراني

جامعة ماجستير في علم االجتماع والخدمة االجتماعية، قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 الملخص:

 وواقع االجتماعيين، األخصائيين قبل من للنزالء تقدم التي االجتماعية الرعاية خدمات على للتعرف الدراسة هذه تسعى

 النزالء اتجاهات لىع التعرف االجتماعيين، األخصائيين نظر وجهة خالل من للنزالء المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات

 اإلصالحية المؤسسات نزالء إلمام ومدى لهم، المقدمة االجتماعية الرعاية وخدمات االجتماعيين، باألخصائيين عالقتهم حيال

 األخصائيين تواجه التي المعوقات على والتعرف لهم، تقدم أن يجب التي االجتماعية الرعاية خدمات على الحصول في بحقهم

 اتجاهات ما: التالي الدراسة مشكلة تساؤل على إلجابة خالل من وذلك، االجتماعية الرعاية خدمات تقديم في االجتماعيين

 لهم؟ المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات نحو اإلصالحية المؤسسات في النزالء

 ،اجتماعي( أخصائي 01ين العاملين في سجون محافظة جدة وعددهم )االجتماعيتكون مجتمع الدراسة من جميع األخصائيين 

أحد  باعتبارهنهج المسحي الوصفي مالباحث ال استخدمو ( نزيل.011وعينة من نزالء إصالحية سجون محافظة جدة وعددها )

ين. كما أستخدم المسح بطريقة االجتماعيفاستخدم المسح الشامل لألخصائيين  ،المناهج التي تتناسب مع موضوع الدراسة

والثانية خاصة  ،يناالجتماعياألولى خاصة باألخصائيين  استبانتينحيث صمم  ،مؤسسة اإلصالحيةالعينة بالنسبة لنزالء ال

المقدمة للنزالء هي المساعدات المالية  االجتماعيةأهم الخدمات  وتوصل البحث الى أن وذلك لجمع بيانات الدراسة. ،بالنزالء

ين في االجتماعيالشديد والمخل في أعداد األخصائيين النقص  ،النزيل مع مجتمعة الخارجي اتصاالتوتنظيم  ،ألسرهم

ويوصي  .االجتماعيةغالبية النزالء ليس لديهم اإللمام بأحقيتهم في الحصول على خدمات الرعاية ، المؤسسات اإلصالحية

زيادة أعداد و، في هذه الخدمات وتعريفهم بأحقيتهم ،المقدمة لهم االجتماعيةوعية النزالء بدور خدمات الرعاية الباحث بت

 وتكثيف الدورات التدريبة المتخصصة لهم. ،يناالجتماعياألخصائيين 

 نزالء االجتماعيين، األخصائيين االجتماعية، الرعاية خدمات اإلصالحية، المؤسسات النزالء، اتجاهات لكلمات المفتاحية:ا

 جدة محافظة السجون،



 
 

  
 

 

 

 

 

Attitudes of Inmates in Correctional Institutions towards Social Care Services Provided to 

them by Social Workers (A Survey Study on Prison Inmates at the Jeddah Prison 

Reformatory( 

Abstract  

This study seeks to identify the social care services provided to inmates by social workers, and 

the reality of social care services provided to inmates from the point of view of social workers, 

to identify the inmates' attitudes about their relationship with social workers, the social care 

services provided to them, and the extent to which the inmates of correctional institutions know 

their right In obtaining social care services that must be provided to them, and identifying the 

obstacles facing social workers in providing social care services, by answering the question of 

the following study problem: What are the attitudes of inmates in correctional institutions 

towards social care services provided to them? 

The study population consisted of all social workers working in Jeddah governorate prisons, 

numbering (10) social workers, and a sample of inmates of the Jeddah prison reformatory, 

numbering 155 inmates. The researcher used the descriptive survey method as one of the 

approaches that suits the subject of the study, so he used the comprehensive survey of social 

workers. The survey was also used in a sampling manner for the inmates of the correctional 

institution, where two questionnaires were designed, the first for social workers, and the second 

for inmates, in order to collect study data. The research concluded that the most important 

social services provided to inmates are financial assistance to their families, organizing the 

inmate’s communications with the outside community, the severe and disruptive shortage of 

social workers in correctional institutions, the majority of inmates do not have the knowledge of 

their entitlement to obtain social care services. The researcher recommends educating inmates 

about the role of social care services provided to them, informing them of their entitlement to 

these services, increasing the number of social workers, and intensifying specialized training 

courses for them. 

Keywords: Attitudes of inmates, Correctional institutions, Social welfare services, Social 

workers, Prison inmates, Jeddah governorate 



 
 

  
 

 

 

 

 :مقدمة. 1

لى هللا عليددده وسدددلم تسدددليما  سدددلين نبيندددا محمدددد صدددوالسدددالم علدددى أندددرف األنبيددداء والمر ةوالصدددال ،هلل رب العدددالمين الحمدددد   

  :كثيرا

حيدددث تتيدددرت المفددداهيم التدددي  ،المؤسسدددات العقابيدددة فدددي المجتمدددع المعاصدددر اتجددداهلقدددد حدددد  تطدددور كبيدددر وهدددام فدددي       

حيدددث تتيدددرت مدددن كونهدددا أمددداكن حجدددز  ،كاندددا سدددائدة فدددي الماضدددي حدددول المؤسسدددات العقابيدددة وو يفتهدددا وفلسدددفة وجودهدددا

الجددداني يعددداني مرضدددا  اجتماعيدددا  لددده أسدددبابه  واعتبددداررعايدددة و تهدددذيب وإصدددال   قددداب مسدددتمر إلدددى أمددداكنوتعدددذيب وع

مددع اقافددة مجتمعدده  يجددب علددى هددذه المؤسسددات بددذل كددل مددا بوسددعها لعالجدده وإعددادة تأهيلدده بمددا يتوافدد  الشخصددية والبيةيددة

مجتمعددده ليعدددود فدددردا صدددالحا  يخددددم  فدددي ندماجدددهالواقافيدددا   واجتماعيددداتهيةتددده نفسددديا  بنخصدددا  سدددويا   والعمدددل علدددى إعدددداده

 نفسه ومجتمعه.

التددددي تهدددددف  االجتماعيددددة،مددددن هددددذا التطددددور لمفهددددوم المؤسسددددات اإلصددددالحية جدددداء دور خدددددمات الرعايددددة  وانطالقددددا      

ل ونفسددديا  وتربويدددا  ودينيدددا  وصدددحيا  مدددن أجدددل الوصدددول إلدددى مرحلدددة التأهيدددل الشدددامل للنزيددد اجتماعيددداإلدددى إعدددداد النزيدددل 

 (.51:ص،ـه0101،)خليفة .احتياجاتهوإنباع 

واهتمدددام  ،فدددي مجدددال السياسدددة اإلصدددالحية االجتماعيدددةالحديثدددة لخددددمات الرعايدددة  االتجاهددداتومدددن خدددالل تطدددور           

 السددددجون بددددالبرامج التربويددددة والمهنيددددة ضددددمن خدددددماتها لرعايددددة النددددزالء وتددددأهيلهم وإصددددالحهم وإعددددادة تددددوازنهم النفسددددي

فإنهدددا تكدددون بدددذلك قدددد أسدددبتا الصدددفة  االجتماعيدددة،وتنميدددة المسدددؤولية األخالقيدددة لدددديهم وتأكيدددد نخصددديتهم  االجتمددداعيو

ي نحدددو وتوجيددده التنفيدددذ العقددداب االجتماعيدددةاإلصدددالحية علدددى السدددجون بتتيدددر المسدددميات التقليديدددة وتأكيددددا  لددددور الرعايدددة 

 (44-41: ص ،م0990،مرعي)النزالء. تأهيل 

 ،فدددي سدددجون المملكدددة العربيدددة السدددعودية دورهدددا الحيدددو  لتشدددمل كدددل الخددددمات االجتماعيدددةعايدددة الر اكتسدددباولقدددد       

حيدددث ت دددمن  ،هدددـ بالموافقدددة علدددى نظدددام السدددجن والتوقيدددف0119 4 50فدددي  10حيدددث صددددر المرسدددوم الملكدددي رقدددم م 

طبيدددد  هددددذه والعمددددل علددددى ت ،داخددددل السددددجون االجتماعيددددة( أن توضددددع بددددرامج وخدددددمات الرعايددددة 09النظددددام فددددي مادتدددده)

 .(11:ص،وآخرون الطعيمي)البرامج. البرامج وإستقطاب المهنيين المتخصصين لكل برنامج من هذه 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

إذ بددددونها ت ددديع قدسدددية  االجتماعيدددة،ممدددا ال ندددك فيددده أن العقوبدددات بأنواعهدددا المختلفدددة ضدددرورة السدددتمرار الحيددداة       

د بددددأت فدددي التتيدددر نحدددو النظدددرة اإلصدددالحية وهدددي أن الفدددرد المنحدددرف مدددري  إال أن هدددذه النظدددرة قددد االجتماعيدددةالدددنظم 

 ،يجدددب عالجددده قبدددل أن يكدددون مجرمدددا  يتحدددتم عقابددده وأن يهددددف العدددال  إلدددى تقدددويم الشدددخص الدددذ  تعدددر  لالنحدددراف

أبددددو )وإنتاجيتدددده. فأصددددبح عبةددددا  علددددى المجتمددددع وتحويلدددده إلددددى إنسددددان سددددو  يتكيددددف مددددع المجتمددددع مسددددهما  فددددي بنائدددده 

 (.    512:ص،م5111،اطيالمع



 
 

  
 

 

 

 

 ،وهدددذه النظدددرة أدت إلدددى تتييدددر فلسدددفة المؤسسدددات اإلصدددالحية وحددددو  تطدددورات متتابعدددة فدددي إمكاناتهدددا وو ائفهدددا     

لتكدددون محاولدددة لعالجهدددم  ،إيدددذاء وإذالل وعقددداب وردع المدددذنبين تحولدددا فلسدددفة العقوبدددة ،فبعدددد أن كاندددا فلسدددفة العقوبدددة

اددددم تطددددورت الفكددددرة إلددددى محاولددددة إصددددالحهم وتددددأهيلهم وإعددددادة  ،فعددددال اإلجراميددددةيعدددداودا تكددددرار األ لكدددديالوإصددددالحهم 

دمجهدددم فدددي المجتمدددع كدددأفراد أسدددوياء لدددديهم القددددرة علدددى إعالدددة أنفسدددهم ولدددديهم القددددرة علدددى تحمدددل مسدددؤولياتهم وواجبددداتهم 

 (.541:ه، ص0151)طالبكبقية أفراد المجتمع اآلخر من األسوياء.  االجتماعية

الندددددزالء فدددددي المؤسسدددددة اإلصدددددالحية نحدددددو خددددددمات الرعايدددددة  اتجاهددددداتلباحدددددث أهميدددددة التعدددددرف علدددددى لدددددذا رأى ا     

فددددي  االجتماعيددددةوذلددددك للقلددددة الشددددديدة مددددن الدراسددددات التددددي تهددددتم بتطددددوير خدددددمات الرعايددددة  ،المقدمددددة لهددددم االجتماعيددددة

الدراسددددة باألخددددذ فددددي  كمددددا تهددددتم هددددذه ،السددددجون بمشدددداركة آراء المسددددتفيدين منهددددا وهددددم نددددزالء المؤسسددددات اإلصددددالحية

لمواجهدددة وحدددل المشدددكالت  االجتماعيدددة،ندددزالء المؤسسدددات االصدددالحية فدددي تقدددديم خددددمات الرعايدددة  باقتراحددداتاالعتبدددار 

تطددددوير العمددددل اإلصددددالحي بكمددددا تسدددداهم هددددذه الدراسددددة  ،ومسدددداعدتهم فددددي التكيددددف للحيدددداة فددددي السددددجون ،ي تددددواجههمالتدددد

ولدددذا  االجتماعيدددة،وتطدددوير خددددمات الرعايدددة  ،نفع علددديهم وعلدددى المجتمدددعوالتدددأهيلي والتهدددذيبي للندددزالء ممدددا سددديعود بدددال

وخاصدددة مدددن قبدددل األخصدددائيين  االجتماعيدددة،ندددزالء المؤسسدددات اإلصدددالحية نحدددو خددددمات الرعايدددة  اتجاهددداتفدددإن الجهدددل ب

ين وإدارات التأهيدددل واإلصدددال  فدددي هدددذه المؤسسدددات يعدددد مشدددكلة كبدددرى تقدددف حجدددر عثدددرة فدددي طريددد  تطدددوير االجتمددداعي

الدراسددة فددي التسدداؤل  مشددكلةوفددي ضددوء مددا سددب  يمكددن صددياغة  ،رقددى عمليددة إعددادة تأهيددل وإصددال  وتهددذيب النددزالءو

 التالي: 

 المقدمة لهم؟ االجتماعيةالنزالء في المؤسسات اإلصالحية نحو خدمات الرعاية  اتجاهاتما 

 :أهمية الدراسة. 1.1

وباعتبددددار قطدددداع  ،جددددة النتشددددارها فدددي كافددددة أوجدددده وميددددادين الحيدددداةدوره الفعددددال نتي االجتماعيددددةال ندددك أن للخدددددمات      

بالصدددورة التدددي تكفدددل تواصدددلهم مدددع المجتمدددع حتدددى  ،نزالئهدددا اتجاهددداتيمكدددن تقدددويم  السدددجون مدددن القطاعدددات الهامدددة التدددي

ن نددزالء السدددجو )اتجاهدداتلددذلك ترجددع أهميدددة دراسددة  ،مددن مدددة عقددوبتهم فدددي السددجون واسدددتفادتهم ،يمكددن االسددتفادة مددنهم

 إلى االعتبارات التالية: جدة(لهم في إصالحية سجون محافظة  المقدمة االجتماعيةنحو خدمات الرعاية 

 ية:ملمن الناحية الع :أولا 

لدددذلك فدددإن هدددذه الدراسدددة سدددوف  ،إن مثدددل هدددذا الموضدددوع لدددم يحدددا بقسددد  وافدددر مدددن الدراسدددات والبحدددو  العلميدددة     

 االجتماعيدددةفدددي السدددجون وكيفيدددة التعامدددل مدددع المشدددكالت  االجتماعيدددةت ددديف رؤيدددة جديددددة فدددي تقدددديم خددددمات الرعايدددة 

وتكدددون بدددنفس الوقدددا بمثابدددة نقطدددة انطالقدددة للبددداحثين لعمدددل دراسدددات أخدددرى  ،يسدددتفيد منهدددا البددداحثين بهدددذا المجدددال لكدددي

كمدددا يمكدددن االسدددتفادة مدددن هدددذا الموضدددوع فدددي الوقدددوف علدددى  االجتماعيدددة،مماالدددة عدددن تطدددوير تقدددديم خددددمات الرعايدددة 

كمدددا أن دراسدددة هدددذا الموضدددوع  ،العوامدددل التدددي تسددداعد فدددي عمليدددة إنجدددا  تقدددديم خددددمات الرعايدددة فدددي المؤسسدددات العقابيدددة

  ،تسهم بدرجة كبيره في إاراء البحث العلمي



 
 

  
 

 

 

 

علدددى حدددد  المقدمدددة لهدددم االجتماعيدددةندددزالء السدددجون عدددن خددددمات الرعايدددة  اتجاهددداتنظدددرا  لعددددم تدددوفر دراسدددات تناولدددا 

 التي تواجههم على حد علمي.  االجتماعيةتعمل على تكيف النزالء وعال  المشكالت  والتي ،علم الباحث

 :من الناحية العملية :ثانياا 

ون بصددددفة عامددددة واألخصددددائيون العدددداملون فددددي المديريددددة االجتمدددداعييسددددتفيد مددددن مثددددل هددددذه الدراسددددة األخصددددائيون       

إدارات التأهيددددل واإلصددددال  فددددي المديريددددة العامددددة ن فددددي ليكمددددا يسددددتفيد منهددددا المسددددؤو ،ة خاصددددةالعامددددة للسددددجون بصددددف

نددددزالء المؤسسددددات اإلصددددالحية والعمددددل بتفعيددددل وتقددددديم خدددددمات الرعايددددة  اتجاهدددداتوذلددددك ألهميددددة معرفددددة  ،للسددددجون

ممدددا يسددداعد علدددى تكيدددف ندددزالء المؤسسدددات  ،بالشدددكل الدددذ  يرضدددي النزيدددل كونددده أخدددذ برأيدددة ووجهدددا نظدددرة االجتماعيدددة

 للنزالء. االجتماعيةكالت اإلصالحية والحد من المش

المسدددةولين مدددن إعدددادة تخطدددي  وصدددياغة وتنفيدددذ  مدددن خاللددده تمكدددن تدددائج هدددذه الدراسدددة سدددوف تمثدددل مؤندددرا  كمدددا أن ن     

ويحددددد مددددن سددددلبياتها إلددددى  ،بالشددددكل الددددذ  يدددددعم إيجابياتهددددا ،فددددي المؤسسددددات اإلصددددالحية االجتماعيددددةخدددددمات الرعايددددة 

 أقصى درجة ممكنة.

 :ةهداف الدراسأ. 1.1

 تسعى هذه الدراسة لتحقي  األهداف التالية:         

 .يناالجتماعيء من قبل األخصائيين لنزالالتي تقدم ل االجتماعيةالتعرف على خدمات الرعاية    

المقدمدددددة للندددددزالء مدددددن خدددددالل وجهدددددة نظدددددر األخصدددددائيين  االجتماعيدددددةالتعدددددرف علدددددى واقدددددع خددددددمات الرعايدددددة  -

 ين.االجتماعي

 االجتماعيددددةوخدددددمات الرعايددددة  ،يناالجتمدددداعيالنددددزالء حيددددال عالقددددتهم باألخصددددائيين  تاتجاهدددداالتعددددرف علددددى  -

 المقدمة لهم.

التعدددددرف علدددددى مددددددى إلمدددددام ندددددزالء المؤسسدددددات اإلصدددددالحية بحقهدددددم فدددددي الحصدددددول علدددددى خددددددمات الرعايدددددة  -

 التي يجب أن تقدم لهم. االجتماعية

 .االجتماعيةتقديم خدمات الرعاية  ين فياالجتماعيالتعرف على المعوقات التي تواجه األخصائيين  -

 :تساؤلت الدراسة. 1.1

 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:   

 ين؟االجتماعيوجهة نظر األخصائيين المقدمة للنزالء من خالل  االجتماعيةواقع خدمات الرعاية  هو ما -

المقدمددددة  االجتماعيددددةالرعايددددة  وخدددددمات ،يناعياالجتمددددالنددددزالء حيددددال عالقددددتهم باألخصددددائيين  اتجاهددددات مددددا هددددي -

 لهم؟



 
 

  
 

 

 

 

التدددي يجدددب  االجتماعيدددةمددددى إلمدددام ندددزالء المؤسسدددات اإلصدددالحية بحقهدددم فدددي الحصدددول علدددى خددددمات الرعايدددة  مدددا -

 أن تقدم لهم؟

المقدمدددة لندددزالء  االجتماعيدددةتقدددديم خددددمات الرعايدددة  ين فدددياالجتمددداعيالمعوقدددات التدددي تواجددده األخصدددائيين  مدددا هدددي -

 ت اإلصالحية؟المؤسسا

 :مفاهيم الدراسة. 1.1

كمدددا  ،البحدددثيسددداعد القدددارف علدددى فهدددم معطيدددات هدددذا فيددده أن تحديدددد مفددداهيم الدراسدددة بشدددكل واضدددح  ال ندددكممدددا       

وعلددى هددذا األسدداي سددوف يددتم تحديددد مفدداهيم هددذه الدراسددة علددى  ،يسدداعد علددى معرفددة مدداذا يقصددد الباحددث بهددذه المفدداهيم

 :النحو التالي

 :النزلء

 :والنزيددددل ،يندددزل معدددي فددددي مندددزل واحدددد :يقدددال فددددالن نزيلدددي ،والمشددداري فددددي المندددزل أو الدددوطن ،ال ددديف :النزيدددل    

 (.121ص: 0 ،)الفيروزاباد  نزلهم وبهم وعليهم :يقال ،الحلول

سدددواء كدددان  ،الشدددخص الدددذ  منعدددا حريتددده بقصدددد تعويقدددة ومنعدددة مدددن التصدددرف بنفسددده ويعدددرف النزيدددل كدددذلك بأنددده:    

أو كددان ذلددك مددن خددالل وضددعه فددي بندداء  ،كمددا كددان سددائدا  فددي الماضددي ،ل وضددعه فددي بيددا أو مسددجد أو قبددوذلددك مددن خددال

مقفددل يوضددع فيدده األندددخاص المتهمددون فددي انتظدددار محدداكمتهم أو تنفيددذ األحكدددام الصددادرة ضدددهم كمدددا هددو سددائد ومعمدددول 

 .(024ص،م0999 ،)اليوسف به في الوقا الحاضر

 محافظة جدة.الذكور في إصالحية السجون بالنزالء  :إجرائيا   ي هذه الدراسةف الباحث النزالء ويقصد     

 :المؤسسات اإلصالحية

أو أعمددددال  ،هددددي كالمكددددان الددددذ  أعددددده المجتمددددع لرعايددددة وعددددال  وإصددددال  األفددددراد الددددذين قدددداموا بأعمددددال إجراميددددة     

حراسددددة مشددددددة ومخططددددة بطريقددددة كمددددا أنهددددا كمبددددان قويددددة ذات  ،(029م:ص0991،مخالفددددة للقددددوانين والددددنظمك )طالددددب

 ،وتهددددف إلدددى عدددزل المحكدددوم علددديهم مدددن المدددذنبين أو الندددزالء عدددن المجتمدددع ومدددنعهم مدددن الهدددروب ،يصدددعب الفدددرار منهدددا

 (.012-014ص ص ،والتأكد من بقائهم بها طوال مدة الحكمك)المرجع الساب 

 ة سجون محافظة جدة.إصالحي :إجرائيا   ؤسسة اإلصالحية في هذه الدراسةالمبالباحث  ويقصد   

 الجتماعية:خدمات الرعاية 

مجموعدددة الخددددمات  :فدددي هدددذه الدراسدددة إجرائيدددا   االجتماعيدددةبدددالمفهوم اإلجرائدددي لخددددمات الرعايدددة  الباحدددث ويقصدددد      

والتددددي  ،المقدمددددة للنددددزالء االجتماعيددددةوالتددددي تسددددمى فددددي الوقددددا الددددراهن بددددرامج الخدمددددة  ،والبددددرامج التددددي تقدددددم للنددددزالء

 وانق ددداءفدددي السدددجن وكدددذلك تدددأهيلهم عندددد خدددروجهم  علدددى تكددديفهموتهدددذيب سدددلوي الندددزالء والعمدددل  لدددى إصدددال تهددددف إ

 .ىخرأفي المجتمع مره  الندماجهممحكوميتهم 



 
 

  
 

 

 

 

 السابقة   اإلطار النظري والدراسات .1

 الموجهات النظرية: .1.1

 التجاهات: :أولا 

اتجهدددا. ووجهدددا  :للتدددة العربيدددة كالوجهدددةك يقدددال اتجهدددا إليدددكجمدددع كلمدددة االتجددداه والمقصدددود بددده فدددي ا االتجاهدددات     

 (  120 : ص1إليك توجيها . )الفيروزاباد    

الفددددرد بحيددددث يمكندددده هددددذا التعمدددديم مددددن أن يتجدددده بددددالقبول أو الددددرف  أمددددام  اسددددتجاباتبأندددده كتعمدددديم  االتجدددداهويعددددرف      

 (.51م: ص 0914،موضوع معينك)صبحي

حدددددول بعددددد  الندددددواحي  والمعرفيدددددةواإلدراكيدددددة  االنفعاليدددددةنظددددديم مسدددددتمر للعمليدددددات كت بأنددددده االتجددددداهكدددددذلك يعدددددرف     

 (.14هـــ: ص 0101،الموجودة في المجال الذ  يعيش فيه الفردك)المسعر 

 في هذه الدراسة إجرائيا: التجاهويعرف الباحث 

المقدمدددة لددده مدددن قبدددل  ماعيدددةاالجتبأنددده ذلدددك الدددرأ  القدددائم علدددى قناعدددة النزيدددل فدددي الحكدددم علدددى خددددمات الرعايدددة        

وذلدددددك مدددددن خدددددالل عالقدددددة النزيدددددل باإلخصدددددائيين  ،مدددددن هدددددذه الخددددددمات اسدددددتفادتهومددددددى  ،وناالجتمددددداعياألخصدددددائيون 

 منهم.  االجتماعيةوخبرته في تلقي خدمات الرعاية  ،يناالجتماعي

 التجاهات:أنواع 

واحدددد أو ندددكل واحدددد بدددل تكدددون بأندددكال وأندددواع  األفدددراد نحدددو مدددا يواجهونددده فدددي الحيددداة ال تكدددون بندددوع اتجاهددداتإن       

القويدددددة  االتجاهددددداتوهنددددداي  ،الخاصدددددة االتجاهددددداتالعامدددددة و االتجاهددددداتمختلفدددددة حسدددددب ندددددوع المثيدددددر نفسددددده فهنددددداي: 

 االتجاهدددداتالسددددرية و االتجاهدددداتوهندددداي  ،السددددلبية االتجاهدددداتاإليجابيددددة و االتجاهدددداتوهندددداي  ،ال ددددعيفة االتجاهدددداتو

 هـــ(.0150،الفردية)الرميح االتجاهاتالجماعية و تاالتجاهاوهناي  ،العلنية

 التجاهات:خصائص 

 عليها كما يلي: االستداللخصائص تميزها وتمكننا من  تجاهاتلال  

 إنها مكتسبة وليسا ورااية. -

 ال تأتي من فراغ بل تت من عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيةة.  -

 .انفعاليةألن لها خصائص تتلب عليها الذاتية أكثر من الموضوعية   -

 مع إمكانية تتييرها. واالستمرارلها صفة الثبات   -



 
 

  
 

 

 

 

 يتفاوت من حيث القوة وال عف مما يترتب عليه سهولة وصعوبة التتيير. االتجاه -

بدددين طدددرفين متقدددابلين إحدددداهما موجدددب  االتجددداهودائمدددا  يقدددع  ،مدددن حيدددث الوضدددو  والتمدددو  االتجددداهيتفددداوت  -

 (.011ص ،م0922زهران:)سالب واآلخر 

 التجاهات:لتكوين  المفسرةالنظريات  :ثانياا 

وسدددوف نسدددتعر  ألهدددم هدددذه النظريدددات التدددي لهدددا  االتجاهددداتهنددداي العديدددد مدددن النظريدددات التدددي تفسدددر عمليدددة تكدددوين       

 عالقة في موضوع هذه الدراسة وهي كالتالي:

  :نظرية التوازن المعرفي 

هدددذه النظريدددة ترتكدددز علدددى أن األفدددراد يميلدددون إلدددى أن  ( بدددأنHaiderدر يقدددول مؤسدددس هدددذه النظريدددة )فريددددز هيددد      

 هـــ(.0109العنز  )ومعتقداته  معارفهأ  أن الفرد يواف  بين  ،يكونوا في حالة توازن ذهني

معددين نحددو موضددوع  اتجدداهوفددي هددذه النظريددة يهددتم هيدددر بددالمواقف التددي يكددون فيهددا نخصددين مختلفددين لكددل منهمددا       

لدددذلك قدددد يكدددون هنددداي  ،لددددى النددداي ذات جاذبيدددة إيجابيدددة أو سدددلبية اتجاهددداتث يدددرى أن األندددياء يكدددون لهدددا حيددد ،معدددين

 .االتجاهاتتوازن أو عدم توازن في نس  

 :المعرفية الستجابةنظرية  

)أو  تفتددددر  هددددذه النظريددددة أن األنددددخاص يسددددتجيبون مددددن خددددالل التخاطددددب لددددبع  األفكددددار اإليجابيددددة والسددددلبية      

كنتيجددددة  االتجاهدددداتبهددددا فددددي مجددددال تتييددددر  االسددددتعانةوأن هددددذه األفكددددار لهددددا أهميتهددددا ويمكددددن  ،المعرفيددددة( جاباتاالسددددت

 ،المعرفيدددة تدددتم فدددي ضدددوء معالجدددة المعلومدددات التدددي يسدددتقبلها الفدددرد عدددن رسدددالة معيندددة تقددددم إليددده فاالسدددتجابة ،للتخاطدددب

ندددخاص يسدددتجيبون مدددن خدددالل اإلدراي لدددبع  ألن الشدددخص لددديس مجدددرد مسدددتقبل سدددلبي للرسدددائل التدددي يتعدددر  لهدددا فاأل

 م(.0919،األفكار اإليجابية والسلبية)خليفة

 نظرية التخالف المعرفي أو التنافر العقالني:

( وملخددددص هددددذه النظريددددة أن الفددددرد عندددددما يكددددون فددددي حالددددة تخددددالف  Fistenger)فسددددتنجر  وهددددذه النظريددددة للعددددالم      

أمددام الفدددرد  المتاحددةأو إزالتدده ولفهددم الخيدددارات  لخف دددهتددوتر لددده قددوة دافعددة وهددذا ال ،معرفددي فإندده يعددداني مددن تددوتر نفسدددي

 في حالة التخالف المعرفي فإنه ينبتي أوال  فهم العوامل المؤارة في محجم اإلاارة الناتجة عن ذلك التخالف.

 الجتماعي:نظرية النسق  :ثالثاا 

 ،ا أن لددده حددددودا  خارجيدددة تددددعم عالقتددده باألنسدددا  األخدددرىكمددد ،أبعدددادا  بنائيدددة وأخدددرى و يفيدددة االجتمددداعيإن للنسددد        

 وله مقومات داخلية تعمل على تدعيم وجوده الذاتي.



 
 

  
 

 

 

 

( علدددى أنددده: يتكدددون مدددن فدددردين أو أكثدددر بحيدددث يحدددد  تفددداعال  مباندددرا  أو ) بارسدددونز االجتمددداعيويعدددرف النسددد        

ومجموعددة مددن المراكددز  ،طبيعيددة وإقليميددةتحكمدده حدددود  ،غيددر مبانددر مددع بع ددهم الددبع  فددي  ددل وجددود موقددف معددين

مدددن خدددالل بنددداء اقدددافي مميدددز  االجتماعيدددةوتحددددد عالقددداتهم  ،يتجهدددون نحدددو تحقيددد  إندددباع حاجددداتهم االجتماعيدددة،واألدوار 

وتصدددددور هدددددذه النظريدددددة المجتمدددددع علدددددى أنددددده نسددددد  مدددددن  ،(119ص ،0114،ومجموعدددددة مشدددددتركة مدددددن الرموز)اسدددددعيد

 .اجتماعيةنظم  تظهر في صورة االجتماعيةالعالقات 

 تطبيق النظرية على الدراسة الحالية:

الددذ  لدده حدددود مددع البيةددة الخارجيددة والتددي تبددرز عالقتدده مددع  االجتماعيددة،تعددد المؤسسددات اإلصددالحية أحددد األنسددا        

لهدددا مقومدددات داخليدددة تسددداعد علدددى حفدددا وجودهدددا ودورهدددا  اجتمددداعيوإن هدددذه المؤسسدددات كنسددد   ،بددداقي أنسدددا  المجتمدددع

 األخرى. االجتماعيةقية األنسا  مع ب

 ومقومات مادية:  -مقومات بشرية  :وتتمثل المقومات الداخلية لهذه المؤسسات في  

 وعاملين إداريين. ،وحراي ،ونفسيين اجتماعيينوأخصائيين  ،مقومات بشرية: نزالء -

 ألدوات.وا ،سعاف والنقلوسيارات اإل ،الخدمية والطبية واألجهزة ،المباني :مقومات مادية -

  :المؤسسة اإلصالحية .1.1

 أنواع المؤسسات اإلصالحية: :أولا 

يمكددن القددول أن السددائد اآلن علددى المسددتوى العددالمي فددي ميدددان تقسدديم السددجون أندده هندداي االاددة أنددواع مددن السددجون        

 السجون نبة المفتوحة. ،السجون المفتوحة ،السجون المتلقة :وهي

   المؤسسات العقابية المغلقة (أ

تعتبدددر هدددذه المؤسسدددات األكثدددر صدددرامة علدددى اإلطدددال  مدددن ناحيدددة النظدددام المتبدددع فدددي الرقابدددة والحدددزم مدددع المحكدددوم       

علددديهم علدددى الدددرغم مدددن أن الحرمدددان مدددن الحريدددة فدددي حدددد ذاتددده هدددو ألدددم ال يقدددارن بدددألم آخدددر ومدددا يترتدددب عليدددة مدددن معانددداة 

اإلجراميدددة إال أن نظدددام السدددجن فدددي  دددل هدددذه المؤسسدددات نفسدددية لددددى بعددد  المجدددرمين الدددذين لدددم تتأصدددل لدددديهم الميدددول 

واإلدارة تأخددددذ علددددى عاتقهددددا بصددددرامة هددددذا النظددددام األمنددددي والحراسددددة  ،يخ ددددع لقواعددددد نددددديدة لحفددددا األمددددن والنظددددام

وتدددأمين وجدددود المحكدددوم علددديهم وحسدددن سدددير النظدددام فدددي المؤسسدددات وبدددالطبع فدددإن واجبدددات اإلدارة هندددا هدددي ضدددمان عددددم 

وال زالدددا  ،وبالتدددالي فدددإن هدددذه السدددجون محاطدددة بسددديا  أمنيدددة قويدددة وأسدددوار عاليدددة يتعدددذر اجتيازهددداهدددروب المسدددجونين 

 (.502ص ،5111 ،والشاذلي ،هي النم  التقليد  للسجون في العالم)أبو عامر

 



 
 

  
 

 

 

 

 المؤسسات العقابية المفتوحة (ب

 ،فدددي بنائهدددا وأبوابهدددا ونوافدددذها جدددذريا  عدددن السدددجون المتلقدددة فهدددي أمددداكن عاديدددة اختالفددداتختلدددف السدددجون المفتوحدددة       

وعددددد الحدددري فيهدددا قليدددل جددددا. وقدددد اسدددتبدلا فيهدددا المواندددع  ،أو علدددى ندددكل معسدددكرات تخلدددو مدددن األسدددوار والق دددبان

الماديددة للهددرب بموانددع معنويددة تقدددوم علددى أسدداي بددث الثقدددة فددي المحكددوم عليدده وتنميدددة إحساسددة بالمسددؤولية وإقناعدده بدددأن 

 ضرور  إلصالحه وتأهيله اجتماعيا . وجوده في المؤسسة العقابية 

 : المفتوحةمبادئ المؤسسات العقابية      

 هناي مبدأين لهذه المؤسسة هما:  

 واالقتناعاإلقناع  :أوال   

واقتنددداع القدددائمين علدددى المؤسسدددات اإلصدددالحية  ،بتجربدددة السدددجن المفتدددو  هوهدددو إقنددداع المسدددجون ب دددرورة مدددرور      

 ن المؤسسات اإلصالحية للنزيل.سة هذا النوع مفبجدوى ومنا

 التوجيه والتمهين والتعليم  :اانيا    

 االجتماعيدددة،ومسدددتعدا  لتقبدددل خددددمات الرعايدددة  ،وهندددا يجدددب أن يكدددون النزيدددل قدددابال  لاصدددال  والتهدددذيب والتوجيددده      

أو  االجتمدددداعي،فسددددي وأو التأهيددددل المهنددددي الحرفددددي أو التهددددذيب الن ،سددددواء التعلدددديم المعرفددددي ،وكددددذلك للتأهيددددل والتعلدددديم

 (.011-015ص  ،م5115،)طالب الروحي األخالقي

 العقابية شبه المفتوحة   المؤسسات ج(

وغالبدددا  مدددا  ،وال هدددو سدددجن مفتدددو  تمامدددا   ،فدددال هدددو سدددجن متلددد  تمامدددا   ،يجمدددع هدددذا الندددوع مدددا بدددين الندددوعين السدددابقين      

وقدددد تكدددون فدددي بعددد  األحيدددان ملحقدددة بسدددجن  ،ل نزالئهددداتنشدددأ فدددي المنددداط  الزراعيدددة أو قدددرب المنددداط  الصدددناعية لتشدددتي

مدددن  األخيدددرةويخصدددص لهدددا بعددد  المسدددجونين الدددذين يمدددرون بالمرحلدددة  ،ل جناحدددا  مسدددتقال  مدددن أجنحتدددهكشدددأو ت ،متلددد 

 (.11-11ص  ،م5111،)اليوسف سجنهم

عددددم التفدددري  أو اإلفدددراط تتميدددز بندددوع كبيدددر مدددن العقالنيدددة و المفتوحدددةويدددرى الباحدددث بدددأن المؤسسدددات العقابيدددة ندددبه       

لمدددن يثبدددا للمختصدددين لدددديها بأنددده يرغدددب بدددالعودة بدددأن يصدددبح  الفرصدددةفهدددي تقدددوم بالمحافظدددة علدددى الندددزالء أمنيدددا  وتعطدددي 

لمثدددل هدددذا  االجتماعيدددةوهندددا تبدددرز قيمدددة ودور تقدددديم خددددمات الرعايدددة  ،نخصدددا  سدددويا  يعددديش فدددي مجتمعددده بشدددكل طبيعدددي

 كبير وفائدة كبيرة لهم. ها مردودالنوع من النزالء فيصبح ل

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية: :ثانياا 

نظدددرا  لحداادددة نشدددأة المملكدددة العربيدددة السدددعودية فقدددد تميدددزت المؤسسدددات اإلصدددالحية الخاصدددة بهدددا بمسدددتوى مرتفدددع       

وسددديلة إعدددادة  العتبارهدددا ،خاصدددا  وبصدددفة خاصدددة فدددي بدددرامج التأهيدددل واإلصدددال  التدددي توليهدددا المملكدددة اهتمامدددا   ،نسدددبيا  

 االهتمدددامحيدددث سدددعا المملكدددة العربيدددة السدددعودية مندددذ نشدددأتها إلدددى  ،إصدددال  الندددزالء ودمجهدددم فدددي المجتمدددع مدددن جديدددد

مبددددادف الشددددريعة اإلسددددالمية فددددي العقدددداب  االعتبددددارمددددع األخددددذ فددددي  ،بالسددددجون كوسدددديلة إليددددواء الموقددددوفين والمحكددددومين

 ،مدددن الجددداني وإعدددادة إصدددالحه ودمجددده فدددي المجتمدددع مدددن جديدددد االقتصددداصعقوبدددة هدددو فالهددددف مدددن ال ،ومعاملدددة المدددذنبين

 (.5111،ما لم يرتكب جريمة مخصص لها عقوبة حدية مهلكة كالقتل أو الرجم)اليوسف ،وليس الق اء عليه

 نشأة وتطور المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية:  

ومددددرت بعددددة مراحددددل مددددن  ،لمملكدددة العربيددددة السددددعودية بهيكدددل تنظيمددددي بسدددي نشدددأت المؤسسددددات اإلصدددالحية فددددي ا      

بددددأت مدددن تكليدددف مدددديريات الشدددرطة ومراكزهدددا بمهمدددة رعايدددة  ،االسدددتقالليةالتطدددور حتدددى تمتعدددا بمسددداحة جيددددة مدددن 

 هــ(.0109،)األحمر  هـ0149السجون واإلنراف عليها عندما توحدت المملكة عام 

هدددـ( بتطدددورات تنظيميدددة متواصدددلة ت دددمنا 0149العربيدددة السدددعودية مندددذ نشدددأتها عدددام )وقدددد مدددرت سدددجون المملكدددة       

 عدة مراحل هي:

 هــ:1131التطور وفقاا لنظام مديرية األمن العام الصادر عام 

ك وتدددداري  1191صدددددر نظددددام مديريددددة األمددددن العددددام فددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية بموجددددب األمددددر السددددامي رقددددم ك     

وحراسددددها وواجباتهددددا العامددددة فددددي الفصددددل  ، ددددمنا  تنظدددديم مصددددلحة السددددجون وو ددددائف مأموريهدددداهـددددـ مت0149 1 59

 حيث قسم ذلك النظام السجون إلى أربعة أقسام هي كالتالي: ،الثامن والعشرين من هذا النظام

 .االحتياطيالسجن المركز  أو   -0

 سجن األحدا .  -5

 سجن النساء.  -1

 السجن العمومي.  -1

   :هــ1131جون المؤقتة الصادرة عام التطور وفقاا لالئحة الس

العمددددل بالالئحددددة المؤقتددددة للسددددجون  اعتمددددادصدددددرت موافقددددة وزيددددر الداخليددددة فددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية علددددى       

حيدددث أوضدددحا كيفيدددة قبدددول  ،هـدددـ التدددي تعدددد أول تنظددديم يصدددل إلدددى درجدددة مناسدددبة مدددن االن دددباط0111 1 59بتددداري  

أوضددددحا الالئحددددة أعمددددال  وكددددذلك ،كددددل مددددا يتعلدددد  بحيدددداتهم داخددددل السددددجن ،وتدددددريبهم ،وإعانددددتهم ،وإقددددامتهم ،النددددزالء

كمددددا  ،والعدددداملين بهددددا ،واألعمددددال والمهددددام المنوطددددة بمدددددير  السددددجون ،ومدددددة الحراسددددة ،وواجبدددداتهم ،حددددراي السددددجن

 ،والعقوبات التأديبية الرادعة وكيفية تنفيذها ،أوضحا الالئحة المخالفات التي تقع على النزالء



 
 

  
 

 

 

 

وإقددددرار  ،كمدددا تميدددزت الالئحدددة بإقرارهددددا العديدددد مدددن المبددددادف اإلنسدددانية كالسدددما  ألقدددارب السددددجناء وذويهدددم بزيدددارتهم 

كدددذلك إقدددرار مواصدددلة التعلددديم  االجتمددداعي،وإقدددرار تسدددهيل تسدددجيل عائلدددة الندددزالء فدددي ال دددمان  ،الخلدددوة الشدددرعية منظدددا

البشددددرية أو المادية)المديريددددة العامددددة  احتياجاتهدددداكافددددة وتهيةددددة الفصددددول الدراسددددية للنددددزالء ب ،لمددددن يرغددددب مددددن النددددزالء

 (.0م ص0941،للسجون

 هــ:1113التطور وفقاا لنظام السجن والتوقيف الصادر عام 

بالموافقددددة علددددى  هـددددـ القاضددددي0191 4 50وتدددداري   10تميددددزت هددددذه المرحلددددة بصدددددور المرسددددوم الملكددددي رقددددم م       

 م(.0999،الشهراني وآخرون)والتوقيف نظام السجن 

 المعاصر:التطور 

هـددددـ بفصددددل 0151 05 5ك وتدددداري  521جدددداء التطددددور المعاصددددر بصدددددور قددددرار مجلددددس الددددوزراء السددددعود  رقددددم ك     

كمدددا تدددم رفدددع مسدددتواها التنظيمدددي إلدددى ك  ،حيدددث كدددان تتبدددع لددده ،اإلدارة العامدددة للسدددجون عدددن المديريدددة العامدددة لألمدددن العدددام

وإدارة  ،وتخدددتص باإلندددراف علدددى السدددجون ،الداخليدددة للشدددؤون األمنيدددة مديريدددة عامدددة للسدددجونك تدددرتب  بمسددداعد وزيدددر

وتنفيددددذ بددددرامج إصددددال  وتأهيددددل النددددزالء مددددن المحمكددددوم علدددديهم)بن  ،وتنفيددددذ أوامددددر التوقيددددف وعقوبددددة السددددجن ،نددددؤونها

 م(.5111،نحيا

 تصنيف المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية:

حيددددث صدددددر األمددددر  ،ودية جهددددود جبددددارة لتطددددوير وتحددددديث المؤسسددددات اإلصددددالحيةبددددذلا المملكددددة العربيددددة السددددع      

هـددددـ بالموافقددددة علددددى الخطددددة التطويريددددة لمنشددددةات وزارة الداخليددددة بإنشدددداء 0109 5 01بتدددداري   5012 1 0السددددامي رقددددم 

ر كافدددة مدددا يصدددل إلدددى االادددة وسدددتين إصدددالحية مواكبدددة للعصدددر الحدددديث فدددي التصدددميم الدددداخلي والخدددارجي للمبددداني وتدددوفي

 (.51ص  ،م5111،التفيليالمملكة )في مختلف مناط   ،المستلزمات اإلدارية وتوفير الحياة الكريمة للنزالء

 لذا فقد تم تصنيف المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية جترافيا  ونوعيا  على النحو التالي:   

 التصنيف الجغرافي:

جون فددددي المملكددددة علددددى التقسدددديم اإلدار  لمندددداط  المملكددددة الددددذ  ينقسددددم إلددددى اددددال  يعتمددددد التقسدددديم الجترافددددي للسدددد      

 ،عشدددرة منطقدددة إداريدددة رئيسدددة تتدددولى اإلندددراف علدددى السدددجون الواقعدددة ضدددمن الحددددود الجترافيدددة إلمدددارة كدددل منطقدددة

 (.5ص،م0992،الجريو للمنطقة، )وترتب  بها السجون الفرعية التابعة 

 التصنيف النوعي:

واألعددددداد التددددي  ،معيددددار التقسدددديم النددددوعي للسددددجون فددددي المملكددددة علدددى أسدددداي كبددددر حجددددم المدددددن وضددددخامتهايعتمدددد       

 :مدددن هدددذا المنطلددد  تنقسدددم السدددجون فدددي المملكدددة إلدددى ،والبدددرامج المتنوعدددة التدددي يقدمهدددـا ،يدددرجح أن يتسدددع لهدددا هدددذا السدددجن



 
 

  
 

 

 

 

التطددددورات  االعتبدددداراألخددددذ فددددي مددددع  ،والسددددجون فةددددة ك ك ،والسددددجون فةددددة كبك ،والسددددجون فةددددة كأك ،اإلصددددالحيات

مددن تزايددد فددي  هيددد عدددد السددكان الطبيعددي ومددا يقابلددفددي  ددل تزا االسددتيعابيةالمسددتمرة فددي توسددعة السددجون وزيددادة طاقتهددا 

 أعداد الجرائم.

   :في المؤسسات اإلصالحية الجتماعيةالرعاية  .1.1

 :الجتماعيةماهية الرعاية  :أولا 

 :الجتماعيةمفهوم الرعاية 

حيدددث أنددده لدددم يتفددد  العلمددداء إلدددى اآلن علدددى وضدددع  االجتماعيدددة،تعدددددت المفددداهيم والتعددداريف المحدددددة لمفهدددوم الرعايدددة       

وقددددد يرجددددع ذلددددك إلددددى أن هددددذا المفهددددوم يتسددددم  ،بشددددكل كامددددل االجتماعيددددةوتحديددددد تعريددددف موحددددد يبددددين مفهددددوم الرعايددددة 

م: 5111،منيدددف المطيدددر مختلفدددة )  وجهدددات نظدددر وتعددددد منطلقدددات تحديدددده مدددن قبدددل عديدددد مدددن العلمددداء ذو باالتسددداع

مدددن خدددالل عدددر  ألهدددم التعددداريف التدددي تناولدددا الرعايدددة  االجتماعيدددةلمفهدددوم الرعايدددة  اسدددتعرا (. وفيمدددا يلدددي 12ص

 :االجتماعية

فدددي مرحلدددة مدددن المراحدددل كمدددرادف لتقدددديم  اسدددتخدمافإنهدددا قدددد  االجتماعيدددةمدددن حيدددث التطدددور التددداريخي للرعايدددة       

ويشدددير فهمدددي إلدددى أن هدددذا التعريدددف قدددد يكدددون صدددالحا  لمراحدددل تاريخيدددة سدددادها  ،إلحسدددان للفةدددات المحرومدددةالصددددقة وا

م: ص 0991،)فهمددددي المعاصددددرة االجتماعيددددةالفقددددر والحرمددددان إال أندددده ال يسدددداير المظدددداهر المتعددددددة ألنشددددطة الرعايددددة 

50.) 

 :الجتماعيةخصائص الرعاية 

 :من الخصائص ومن أهمها ما يليبعدد  االجتماعيةتتميز الرعاية       

مدددن خدددالل  االجتماعيدددةحيدددث البدددد أن تدددتم الرعايدددة  ،تخ دددع للتنظددديم الرسدددمي االجتماعيدددةإن أنشدددطة الرعايدددة   -0

وتكددددري كددددل وقتهددددا لتقددددديم هددددذه الخدددددمات ويددددتم ذلددددك مددددن خددددالل  ،تنظيمددددات معروفددددة تتحمددددل مسددددؤولية هددددذه األنشددددطة

أهليدددة أو دوليدددة وهدددي مؤسسدددات لددددينها فلسدددفتها وبرامجهدددا وأهددددافها  حكوميدددة أو االجتماعيدددةمؤسسدددات خاصدددة بالرعايدددة 

 الخاصة.

ويتدددددولى  ،ألفدددددراده االجتماعيدددددةأحدددددد أهدددددم مسدددددؤوليات المجتمدددددع لتحقيددددد  الحمايدددددة  االجتماعيدددددةتعدددددد الرعايدددددة   -5

 الخاصة. االجتماعيةالمجتمع هذه المسؤولية عن طري  الحكومة أو أ  من المؤسسات 

 إلى تحقي  الربح. االجتماعيةالرعاية ال تهدف أنشطة وخدمات   -1

 ،لجمهورهدددا الخددداص االجتماعيدددةمؤسسدددات خاصدددة بهدددا تقددددمن أنشدددطة وخددددمات الرعايدددة  االجتماعيدددةللرعايدددة   -1

ذات فلسددددفة ولددددوائح وبددددرامج وأهددددداف خاصددددة تميزهددددا عددددن غيرهددددا مددددن  دوليددددهوهددددي مؤسسددددات حكوميددددة أو اهليددددة أو 

 المؤسسات الموجودة في المجتمع.



 
 

  
 

 

 

 

 في المؤسسات اإلصالحية بالمملكة العربية السعودية: الجتماعيةرعاية ال :ثانيا

حكومدددة المملكدددة بأوضددداع السدددجون بشدددكل عدددام والندددزالء بشدددكل خددداص حيدددث قددددما المملكدددة العربيدددة  اهتمدددالقدددد       

مج السدددعودية الددددعم المددداد  والمعندددو  لجهددداز السدددجون مدددن أجددددل رعايدددة وإصدددال  الندددزالء وتدددوفير العديدددد مدددن البددددرا

اإلصدددالحية المتميدددزة التدددي مدددن ندددأنها أن تعمدددل علدددى تقدددويم سدددلوي الندددزالء وتعيددددهم إلدددى المجتمدددع ودمجهدددم بددده مدددره 

 (.1:ص0151،أخرى)الحاراي

 االجتماعيددددةولقددددد جدددداءت هددددذه الجهددددود إيمانددددا  مددددن المسددددؤولين ووالة األمددددر فددددي المملكددددة بأهميددددة تددددوفير الرعايددددة       

)وزارة  هـددددـ0191 0 0وتددداري   1111وضدددوحا  بعددددد صددددور القدددرار الدددوزار  رقدددم  وقدددد تجلدددى هدددذا اإليمدددان ،للندددزالء

وقدددد تمثلدددا  ،والنفسدددية داخدددل سدددجون المملكدددة االجتماعيدددةمت دددمنا  الئحدددة متكاملدددة للرعايدددة  ،(1هـدددـ:ص0199،الداخليدددة

 أهم أهداف هذه الرعاية في النقاط التالية:

 جون ورعاية النزيل أاناء فترة إقامته بالسجن.العمل على تكيف النزيل مع البيةة الجديدة في الس  -0

 قويمة. اجتماعية اتجاهاتلتصبح  واإلنحرافيهالنزيل وميوله العدوانية  اتجاهاتالعمل على تعديل وتقويم   -5

طاقاتددده الجسدددمية والعقليدددة والنفسدددية فدددي إعدددداده  واسدددتتاللللنزيدددل داخدددل السدددجن  االجتمددداعيالعمدددل علدددى التأهيدددل   -1

 ى مواصلة تعليمه أو محو أميته وتقويم سلوكه.وتدريبة وحثة عل

 العمل على رعاية أسرة السجين ومساعدتها بما يوفر لها الحياة الكريمة.  -1

 المقدمة للنزلء في المؤسسات اإلصالحية بالمملكة: الجتماعيةبرامج الرعاية  :ثالثاا 

الدددذ  توليددده حكومدددة  فاالهتمدددامة إصدددال  الندددزالء تعلدددب دورا  هامدددا  فدددي عمليددد االجتماعيدددةال ندددك أن بدددرامج الرعايدددة       

خدددادم الحدددرمين الشدددريفين _ حفظدددة هللا _ بشدددؤون الندددزالء مندددذ دخدددول النزيدددل السدددجن وحتدددى اإلفدددرا  عنددده مدددن الجواندددب 

والصددددحية والنفسددددية ومتابعددددة ذلددددك بصددددورة دائمددددة ومسددددتمرة يولددددد نوعددددا  مددددن الثقددددة واإلحسدددداي بالراحددددة  االجتماعيددددة

لتقبدددل بدددرامج اإلصدددال   يهيةدددهنحدددو تتييدددر نظرتددده وتفكيدددره تجددداه المجتمدددع ممدددا  يدفعدددهاألمدددر الدددذ   ،ندددةالنفسدددية والطمأني

بحدددددد  نفسدددددده وبحدددددد   اقتددددددرفوتهيةتدددددده للعددددددودة إلددددددى الطريدددددد  القددددددويم والتوبددددددة إلددددددى هللا تعددددددالى ممددددددا  ،والعددددددال 

 وذلك من خالل البرامج التالية: ،(2هــ:ص0151،مجتمعة)الحاراي

 والنفسية بالسجون: عيةالجتمابرامج الرعاية 

بالسددددجون دورهددددا الحيددددو  والفعددددال مددددن المفهددددوم اإلسددددالمي الواسددددع لمعنددددى الرعايددددة  االجتماعيددددةالرعايددددة  اكتسددددب      

لتشددددمل كافددددة الخدددددمات وكددددل المسددددجونين أيددددا  كانددددا أعمدددددارهم  اتسددددعاحيددددث  ،(22م:ص0911،)فهمددددياالجتماعيددددة 

 طا  هذه الرعاية لتشمل أسر السجناء التي تحتا  إلى الرعاية.ن امتدكما  ارتكبوه،وجنسياتهم أو الجرم الذ  

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 برامج الرعاية المصاحبة والالحقة:

بدددل هدددي مقدمدددة لهدددا فالرعايدددة المصددداحبة تبددددأ مدددن حدددين  ،وايقدددا  بالرعايدددة الالحقدددة ارتباطددداتدددرتب  الرعايدددة المصددداحبة       

رعايدددة المفدددر  عنددده مدددن خدددالل إرنددداده وتوجيهددده القدددب  علدددى المدددتهم ورعايتددده ورعايدددة أسدددرته خدددالل فتدددرة العقوبدددة و

 (.01هــ:ص0151،)الحاراي وتوسيع مداركه وتهذيب سلوكه وتأهيله تعليميا  ومهنيا  

 برامج الوعظ واإلرشاد الديني:

( مدددن نظدددام السدددجن والتوقيدددف أنددده يجدددب علدددى إدارة السدددجون ودور التوقيدددف أن تكفدددل محافظدددة 02نصدددا المدددادة )      

وأن تهيددده لددده الوسدددائل الالزمدددة ألدائهدددا وأن  ،ن أو دار التوقيدددف علدددى إقامدددة ندددعائره الدينيدددة واإلسدددالميةالمسدددلم فدددي السدددج

يكددون لكدددل سدددجن أو دار توقيدددف مرندددد أو أكثدددر مدددن الددددعاة المختصددين فدددي الددددعوة إلدددى هللا وهدايدددة النفدددوي وحدددثهم علدددى 

 .(51هــ:ص0151،)الحاراي الف يلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية

 برامج الرعاية الصحية:

نصددددا الئحددددة الخدددددمات الطبيددددة بالسددددجون علددددى إقامددددة مستوصددددفات بالسددددجون الرئيسددددية وتطويرهددددا حتددددى تصددددبح       

ويعدددين فدددي كدددل سدددجن  ،مستشددفيات يتدددوفر بهدددا جميدددع األجهدددزة ال دددرورية لعدددال  مختلدددف األمددرا  الشدددائعة بدددين الندددزالء

ات الكفيلددددة بسددددالمة صددددحة النددددزالء ووقددددايتهم مددددن األمددددرا  الوبائيددددة طبيددددب أو أكثددددر ويعهددددد إليدددده مسددددؤولية اإلجددددراء

 ومراقبة صالحية األغذية والمالبس ومالحة نظافة الورش وعنابر النوم وغيرها من أمكنة السجون.

 البرامج التعليمية:

 ،نددددزالء لتعلدددديمهمالتعلدددديم ودوره اإلصددددالحي والتقددددويمي بالنسددددبة للنددددزالء وحرصددددا  علددددى مواصددددلة ال بأهميددددةإيمانددددا        

 10( مدددن نظدددام السدددجن والتوقيدددف الصدددادر بالمرسدددوم الملكدددي رقدددم م 01وكدددذلك تعلددديم غيدددر الدارسدددين فقدددد نصدددا المدددادة)

مدددددع الجهدددددات المختصدددددة المسدددددؤولة عدددددن التعلددددديم  باالتفدددددا هـدددددـ علدددددى أن ت دددددع وزارة الداخليدددددة 0191 4 50وتددددداري  

 التوقيف والتوعية مناهج التعليم والتصنيف داخل السجون ودور

 البرامج الثقافية:

مددددع الجهددددات المختصددددة  باالتفددددا ( مددددن نظددددام السددددجن والتوقيددددف علددددى أن ت ددددع وزارة الداخليددددة 02نصددددا المددددادة)      

وأن تنشدددأ فدددي كدددل سدددجن ودار  ،المسدددؤولة عدددن التعلددديم والتوعيدددة منددداهج التعلددديم والتثقيدددف داخدددل السدددجون ودور التوقيدددف

 يستفيد منها النزالء.توقيف مكتبة تحو  مختلف الكتب ل

 برامج تأهيل وتشغيل السجناء:

يدددتم التحدددا  النزيدددل بدددأ  مهندددة مدددن المهدددن الفنيدددة المتدددوفرة فدددي ورش التددددريب المهندددي والصدددناعي بالسدددجون والتدددي       

تقددددمها المؤسسدددة العامدددة للتددددريب التقندددي والمهندددي حيدددث تعتبدددر ندددهادات الندددزالء منهدددا معتمددددة ويسدددتطيع النزيدددل العمدددل 



 
 

  
 

 

 

 

والمهندددددددي موجبهدددددددا حالددددددده حدددددددال أ  مدددددددواطن حصدددددددل علدددددددى ندددددددهادة مدددددددن المؤسسدددددددة العامدددددددة للتددددددددريب التقندددددددي ب

 (.51هــ:ص 0151،الحاراي)

 الدراسات السابقة: .1.1

ميدانيةةةةة داخةةةةل السةةةةجوند دراسةةةةة  الجتماعيةةةةةهـةةةةـ( حةةةةو  دتكامةةةةل خةةةةدمات الرعايةةةةة 1111،دراسةةةةة )الرميخةةةةاني      

 ئج هذه الدراسة كاآلتي:وكان من أهم نتامدينة الرياض  بسجون

علددددى أن التخطددددي  لبددددرامج وأنشددددطة السددددجن جميعهددددا بمددددا فيهددددا أنشددددطة الرعايددددة  االتفددددا وجددددود مددددا يشددددبه   -0

فقددد  بمعندددى عددددم مراعددداة وجهدددات نظدددر المنفدددذين مدددن  وإندددرافيهيدددتم مدددن قبدددل مدددن هدددم فدددي و دددائف رئاسدددية  االجتماعيدددة

 إلى جانب عدم مراعاة وجهات نظر المسجونين. ،العاملين

ادددم بسدددبب  ،وذلدددك بسدددبب عوامدددل بشدددرية تنظيميدددة اوال   ،اإلصدددالحيأجمدددع هدددؤالء بمحدوديدددة قيدددام السدددجن بددددوره   -5

ولعددددم الدددوعي برسدددالة السدددجن اإلصدددالحية رابعدددا  وهدددو مدددا أادددر فدددي تحقيددد   ،فعقبدددات ماليدددة االثدددا   ،عقبدددات ماديدددة اانيدددا  

 البرامج ألهدافها.

النةةةةزلء وسةةةةلو همد وهةةةةي  اتجاهةةةةاتة بةةةةرامج السةةةجون فةةةةي تغييةةةةر هــةةةةـ( حةةةةو د فاعليةةةة1111،دراسةةةة )األحمةةةةري      

 وكان من أهم نتائج هذه الدراسة كاآلتي: دراسة ميدانية في سجن الحائر بمدينة الرياض.

 (.%91النزالء بأهمية المشاركة في البرامج لمنفعتهم الشخصية بنسبة ) اقتناع -

 (.%15،21)بنسبة توترات تعمل المشاركة في البرامج على التخفيف من ال توط وال -

 (.%24،1)بنسبة األمر الذ  ينعكس على ممارستهم للبرامج  ،تواي  العالقات مع اآلخرين في السجن -

 

وبرامجهةةةا فةةةي المؤسسةةةات اإلصةةةالحية  الجتماعيةةةةهــةةةـ( حةةةو  دتقيةةةيم خةةةدمات الرعايةةةة 1111،دراسةةةة )المطيةةةري      

 ائج هذه الدراسة كاآلتي:وكان أهم نت من وجهة نظر نزلء شعبة سجن الدمام

 هناي رضا إلى حد ما من قبل النزالء عن خدمات وبرامج الرعاية التعليمية والمهنية المقدمة لهم. -

أن مسدددتوى الخددددمات الطبيدددة المقدمدددة للندددزالء مدددن قبدددل المؤسسدددة اإلصدددالحية مقبدددول بدددالرغم مدددن وجدددود نقدددص فدددي  -

 األطباء المتخصصين.

 الرياضية والترفيهية المقدمة للنزالء. ضعف مستوى خدمات وبرامج الرعاية -

بسةةةةجن النسةةةةاء بالريةةةةاض مةةةةن منظةةةةور  الجتماعيةةةةةهــةةةةـ( حةةةةو  دخةةةةدمات الرعايةةةةة 1111،دراسةةةةة )نةةةةورة العتيبةةةةي      

 وكانا أهم نتائج هذه الدراسة كاآلتي: ،التخطيط والتطويرد



 
 

  
 

 

 

 

وعددددم تكيددددف  االجتماعيددددةت المقدمددددة للندددزالء ممددددا ندددتج عندددده الكثيدددر مددددن المشدددكال االجتماعيدددةضدددعف الخدددددمات  -

 النزالء في المؤسسات اإلصالحية.

ورغبدددات الندددزالء وأن هنددداي بعددد  الدددنقص والقصدددور فدددي الدددرامج  واحتياجدددات االجتماعيدددةعددددم توافددد  الخددددمات  -

 المقدمة للنزالء. االجتماعيةوالخدمات 

جون وهدددذا مدددن مسدددببات فدددي السددد االجتماعيدددةين العددداملين فدددي مجدددال الرعايدددة االجتمددداعي االختصاصددديينقلدددة عددددد  -

 .االجتماعيةالسلبية التي تظهر بها خدمات الرعاية  النتائج

فةةةةةي السةةةةةجوند دراسةةةةةة  الجتماعيةةةةةةهــةةةةةـ( حةةةةةو  دالممارسةةةةةة المهنيةةةةةة للخدمةةةةةة 1113،دراسةةةةة )نةةةةةوف العتيبةةةةةي      

 وكان نتائج هذه الدراسة ما يلي: ميدانية على السجون بمدينة الرياض

 علددددى زيددددادةبالسددددجون هددددوك العمددددل  االجتماعيددددةف الممارسددددة المهنيددددة للرعايددددة أ هددددرت الدراسددددة أن أهددددم أهدددددا -

 والشعور بالسعادةك. االجتماعيقدرات المسجونين على التكيف 

هدددي عددددم الدددوعي الكدددافي مدددن غالبيدددة  االجتماعيدددةأمدددا بالنسدددبة للمعوقدددات التدددي تعدددو  الممارسدددة المهنيدددة للرعايدددة  -

كددددذلك تبددددين أن مددددن المعوقددددات تدددددني مسددددتوى  ،ي يقدددددمها السددددجن لهددددمالتدددد االجتماعيددددةالنددددزالء بأهميددددة الخدددددمات 

 .اإلصالحيةتطبي  البرامج واألنشطة في المؤسسات 

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة .1

 :منهج الدراسة. 1.1

 اتجاهداتة باستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي)المسحي( الذ  يقوم على تجميدع البياندات والمعلومدات المتعلقد     

ين، بتدر  وصدفها االجتمداعيالمقدمة لهم مدن قبدل األخصدائيين  االجتماعيةنزالء المؤسسات اإلصالحية نحو خدمات الرعاية 

يدث وتحليلها وتفسيرها حيث يعرف المنهج الوصفي المسدحي: بأنده المدنهج الدذ  يهددف إلدى وصدف الظداهرة المدروسدة مدن ح

-090هدـ،0114طبيعتها ودرجة وجودها ويوصف بأنه المنهج الذ  يقوم بوصف ما هو كدائن وتفسديره، وقدد عرفده )العسداف: 

ويسدتخدم المدنهج  (   بأنه: ك النوع من البحو  الذ  يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة مدنهم.540

لعالقدة أو اسدتنتا  ة ودرجة وجودها فق ، دون أن يتجداوز ذلدك إلدى دراسدة االوصفي )المسحي( بتر  وصف طبيعة الظاهر

 األسباب مثال.

 :مجتمع الدراسة. 1.1

فدي السدجن العدام  ،فدي سدجون محافظدة جددة االجتماعيدةين العاملين في الرعاية االجتماعيتم عمل مسح نامل لألخصائيين      

تددم أخددذ عينددة عشددوائية مددن نددزالء السددجون  اجتمدداعيين، كمدداأخصددائيين ( 01وذلددك نظددرا  لقلددة عددددهم البددال ) ،واإلصددالحية

( 1111كوحدة ممثلدة للمجتمدع األصدلي للبحدث البدال  عدددهم ) ،( نزيال  011)بإصالحية سجون محافظة جدة والذ  بل  عددها 

 محافظة جدة. سجون ،وقد تم تحديد عينات البحث بعد الحصول على اإلحصائيات من المديرية العامة للسجون ،نزيل



 
 

  
 

 

 

 

 :حدود الدراسة. 1.1 

المقدمددة لهددم مددن قبددل  االجتماعيددةنددزالء المؤسسددات اإلصددالحية نحددو خدددمات الرعايددة  اتجاهدداتالحدددود الموضددوعية:      

 ين.االجتماعياألخصائيين 

 الحدود الجترافية: سجون محافظة جدة.

 ـه0112-0114الحدود الزمنية: الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 :أدوات الدراسة. 1.1

في سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لاجابة عن تساؤالت الدراسة، اعتمد الباحث على االستبانة      

كأداة أساسية لجمع البياندات المطلوبدة لددعم الدراسدة النظريدة بالجاندب التطبيقدي لاجابدة علدى تسداؤالتها وتحقيد  أهددافها. وقدد 

د الباحث في بناء االستبانة على اإلطدار النظدر  للدراسدة والدراسدات السدابقة واالسترنداد بدبع  األدوات الموجدودة فدي اعتم

المجدال. وقددد تددم تصددميم االسددتبانة بحيددث تحتددو  علددى مجموعددة مدن األسددةلة التددي تدددعم موضددوع الدراسددة مددن خددالل عالقتهددا 

 المبانرة بأهداف الدراسة وتساؤالتها.

 ين:الجتماعيبيان األخصائيين است أول:

 تتكون االستبانة من األجزاء التالية:

 الجزء األول: ويحتو  على أسةلة تختص بالمعلومات الشخصية وهي:

عددد الددورات التدريبيدة فدي مجدال خددمات الرعايدة -الخبدرة الو يفيدة-العمدر-المسدتوى التعليمدي-المسمى الو يفي-مكان العمل

 .االجتماعية

 االجتماعيدةندزالء المؤسسدات اإلصدالحية نحدو خددمات الرعايدة  اتجاهاتي: ويشتمل على أداة الدراسة التي تتعل  بالجزء الثان

 ين: وتتكون من محورين هي:االجتماعيالمقدمة لهم من قبل األخصائيين 

( 01ين ويشدتمل علدى )ياالجتمداعالمقدمة للنزالء من وجهة نظر األخصدائيين  االجتماعيةالمحور األول: واقع خدمات الرعاية 

 فقرات.

 ( فقرة.01ويشتمل على ) االجتماعيةين في تقديم خدمات الرعاية االجتماعيالمحور الثاني: المعوقات التي تواجه االخصائيين 

 ثانيا: استبيان نزلء السجون:

 وتتكون االستبانة من األجزاء التالية:

 خصية وهي:الجزء األول: ويحتو  على أسةلة تختص بالمعلومات الش



 
 

  
 

 

 

 

 السواب .-المدة المحكوم بها النزيل-الحالة الصحية-المستوى التعليمي-االجتماعيةالحالة -النوع-العمر

 االجتماعيدةندزالء المؤسسدات اإلصدالحية نحدو خددمات الرعايدة  اتجاهاتالجزء الثاني: ويشتمل على أداة الدراسة التي تتعل  ب

 ين: وتتكون من محورين هي:االجتماعيالمقدمة لهم من قبل األخصائيين 

المقدمدة لهدم ويشدتمل  االجتماعيدةين وخددمات الرعايدة االجتمداعيالنزالء حيدال عالقدتهم باألخصدائيين  اتجاهاتالمحور األول: 

 ( فقرات.9على )

 ( فقرات.9ويشتمل على ) االجتماعيةالمحور الثاني: مدى إلمام النزالء بحقهم في الحصول على خدمات الرعاية 

موافد ( وذلدك لتحديدد درجدة الموافقدة –محايدد –( االادي التددر  )غيدر موافد Likertوقد استخدم الباحث أسدلوب ليكدرت )     

 على عبارات االستبانة.

 :صدق أداة الدراسة

، التي تعتمد على (Face validity)اعتمد الباحث للتحق  من صد  األداة على طريقتين األولى وتسمى الصد  الظاهر       

 Internal)  األداة علددى مجموعدددة مددن المتخصصددين الخبدددراء فددي المجددال، أمدددا الثانيددة وتسددمى االتسدددا  الددداخلي عددر

Consistency)  وتقوم على حساب معامل االرتباط بين كل وحدة من وحددات األداة، واألداة ككدل، وفيمدا يلدي الخطدوات التدي

 الطريقتين: اتبعها الباحث للتحق  من صد  األداة طبقا لكل طريقة من

 أولا: الصدق الظاهري: 

وهو الصد  المعتمد على المحكمدين، حيدث تدم عدر  أدوات الدراسدة علدى عددد مدن الخبدراء والمتخصصدين وتدم الطلدب      

منهم بدراسة األدوات وإبداء آرائهم فيها من حيث: مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الدذ  تنتمدي إليده، ومددى وضدو  

وسالمة صياغتها اللتوية ومالءمتها لتحقي  الهدف الذ  وضعا من أجله، واقترا  طدر  تحسدينها وذلدك بالحدذف أو  كل فقرة

اإلضافة أو إعادة الصدياغة أو غيدر مدا ورد ممدا يرونده مناسدبا، وقدد قددموا مالحظدات قيمدة أفدادت الدراسدة، وأادرت األدوات، 

 دوات قد حققا ما يسمى بالصد  الظاهر  أو المنطقي.وساعدت على إخراجها بصورة جيدة. وبذلك تكون األ

 ثانيا: صدق التساق الداخلي ألدوات البحث:

 ين:الجتماعياستبيان الخصائيين  أول:

 صدق التساق الداخلي (أ

تم حساب صدد  االتسدا  الدداخلي بحسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين درجدات كدل عبدارة والدرجدة الكليدة للمحدور الدذ       

 ( التالي:0ي إليه العبارة كما يوضح نتائجها جدول رقم )تنتم

 



 
 

  
 

 

 

 

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات  ل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه العبارة1جدو  رقم )

 الجتماعيةالمحور األو  واقع خدمات الرعاية 

المقدمة للنزلء من وجهة نظر األخصائيين 

 ينالجتماعي

ثاني المعوقات التي تواجه الخصائيين المحور ال

 الجتماعيةين في تقديم خدمات الرعاية الجتماعي

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م

0 1.221** 0 1.111** 

5 1.241** 5 1.119** 

1 1.114** 1 1.241** 

1 1.204** 1 1.111** 

1 1.449** 1 1.211** 

4 1.211** 4 1.201** 

2 1.111** 2 1.111** 

1 1.151** 1 1.111** 

9 1.411** 9 1.110** 

01 1.151** 01 1.252** 

  00 1.449** 

  05 1.114** 

  01 1.111** 

 1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة  **

 الصدق البنائي: ب(

وضدح الجددول التدالي معدامالت قام الباحث باستخرا  معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكليدة لالسدتبانة وي     

 االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لاستبانة:

 ( معامالت الرتباط بين درجة  ل محور والدرجة الكلية لالستبانة1) جدو  رقم

 معامل الرتباط المحور

المقدمة للنزالء من وجهة نظر األخصائيين  االجتماعيةواقع خدمات الرعاية 

 يناالجتماعي
1.122** 



 
 

  
 

 

 

 

ين في تقديم خدمات الرعاية االجتماعيالمعوقات التي تواجه االخصائيين 

 االجتماعية
1.291** 

 1.10وجود داللة عند مستوى  **

 ثانيا: استبيان نزلء السجون:

 صدق التساق الداخلي (أ

الكليدة للمحدور الدذ   تم حساب صدد  االتسدا  الدداخلي بحسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين درجدات كدل عبدارة والدرجدة     

 ( التالي:1تنتمي إليه العبارة كما يوضح نتائجها جدول رقم )

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات  ل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه العبارة1جدو  رقم )

النزلء حيا  عالقتهم  اتجاهاتالمحور األو  

ة ين وخدمات الرعايالجتماعيباألخصائيين 

 المقدمة لهم الجتماعية

المحور الثاني مدى إلمام النزلء بحقهم في 

 الجتماعيةالحصو  على خدمات الرعاية 

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م

0 1.229** 0 1.119** 

5 1.249** 5 1.252** 

1 1.110** 1 1.449** 

1 1.110** 1 1.114** 

1 1.202** 1 1.101** 

4 1.419** 4 1.211** 

2 1.241** 2 1.215** 

1 1.401** 1 1.204** 

9 1.141** 9 1.111** 

 1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة  **

 الصدق البنائي: (ب

قام الباحث باستخرا  معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكليدة لالسدتبانة ويوضدح الجددول التدالي معدامالت      

 حور والدرجة الكلية لالستبانة:االرتباط بين درجة كل م

 



 
 

  
 

 

 

 

 ( معامالت الرتباط بين درجة  ل محور والدرجة الكلية لالستبانة1) رقم جدو 

 معامل الرتباط المحور

ين وخدمات الرعاية االجتماعيالنزالء حيال عالقتهم باألخصائيين  اتجاهات

 المقدمة لهم االجتماعية
1.421** 

 **1.119 االجتماعيةول على خدمات الرعاية مدى إلمام النزالء بحقهم في الحص

 1.10وجود داللة عند مستوى  **

 ثبات أدوات الدراسة:

 ين:الجتماعيأول: استبيان الخصائيين 

. ويوضدح الجددول التدالي معدامالت (Cronbach Alpha)للتحق  من ابات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبدا       

 تخدام هذه المعادلة.الثبات الناتجة باس

 ( معامل ألفا  رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 1جدو  رقم )

 المحور
عدد 

 العبارات

معامل 

 الفا رونباخ

المقدمة للنزالء من وجهة نظر  االجتماعيةواقع خدمات الرعاية 

 يناالجتماعياألخصائيين 
01 1.111 

يم خدمات ين في تقداالجتماعيالمعوقات التي تواجه االخصائيين 

 االجتماعيةالرعاية 
01 1.910 

 1.111 11 الستبانة  كل

 

 ين:الجتماعيثانيا: استبيان الخصائيين 

. ويوضدح الجددول التدالي معدامالت (Cronbach Alpha)للتحق  من ابات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبدا       

 الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.

 ( معامل ألفا  رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة3قم )جدو  ر

 المحور
عدد 

 العبارات

معامل 

 الفا رونباخ

 1.119 9ين االجتماعيالنزالء حيال عالقتهم باألخصائيين  اتجاهات



 
 

  
 

 

 

 

 المقدمة لهم االجتماعيةوخدمات الرعاية 

مدى إلمام النزالء بحقهم في الحصول على خدمات الرعاية 

 االجتماعية
9 1.911 

 1.113 13 الستبانة  كل

 

 :المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة. 3.1 

بندداء علددى طبيعددة البحددث واألهددداف التددي سددعى إلددى تحقيقهددا، تددم تحليددل البيانددات باسددتخدام برنددامج الحددزم اإلحصددائية للعلددوم 

 (، واستخرا  النتائج وفقا لألساليب اإلحصائية التالية:SPSS) االجتماعية

 للتعرف على خصائص أفراد عينة البحث وفقا للبيانات الشخصية.التكرارات والنسب المئوية:.0

لحسدداب متوسددطات عبددارات االسددتبيان وكددذلك الدددرجات الكليددة والدددرجات  المتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةة:.5

 الفرعية لالستبانة بناء على استجابات أفراد عينة البحث.

 لحساب االتسا  الداخلي. بيرسون:معامل ارتباط .1

 لحساب الثبات لعبارات االستبانة. معامل ألفا رونباخ:.1

 حيث تم حساب القيم )األوزان( كما في الجدول التالي:  معادلة المدى لحساب درجة الموافقة.1

 )األوزان(( حساب القيم 7الجدو  رقم )

 الوزن درجة الستجابة

 0 غير مواف    أبدا

 5   أحيانا  محايد 

 1 مواف    دائما

 

 كما في الجدول التالي:  Likert Scaleلمقياي ليكارت الثالاي االتجاهام يتم تحديد 

 لمقياس ليكارت التجاه( تحديد 3الجدو  رقم )

 درجة الستجابة المتوسط المرجح

 غير مواف    أبدا 0.44إلى  0من 



 
 

  
 

 

 

 

 محايد   أحيانا   5.11إلى  0.42من 

 مواف    دائما 1.11إلى  5.11من 

 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج .1

 الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة البحث: 

لعل أول ما يمكن البدء به بعد تفري  البيانات الدواردة فدي قدوائم االسدتبيان المسدتلمة مدن عيندة البحدث، ومدن خدالل اسدتخدام      

هو وصف عينة البحث، وتحديدد طبيعتهدا مدن خدالل المعلومدات العامدة التدي ت دمنتها االسدتبانة،  األساليب اإلحصائية المختلفة

 والتي تمكن من تصنيف افراد عينة البحث وذلك على النحو التالي:

 :عرض البيانات األولية لمجتمع الدراسة :أولا 

 ينالجتماعيأ(: عرض البيانات األولية لألخصائيين 

 ين وفقا لمتغير مكان العمل:الجتماعيحث من الخصائيين توزيع أفراد عينة الب

ين وفقدا لمتتيدر مكدان العمدل كمدا تبينده االجتمداعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من األخصدائيين      

 ( التالي:9رقم )النتائج بجدول 

 ين وفقا لمتغير مكان العملالجتماعين األخصائيين ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث م1) رقم دو ج

 النسبة المئوية ٪ العدد مكان العمل

 ٪11.1 1 إصالحية سجون محافظة جدة

 ٪51.1 5 السجن العام بمحافظة جدة

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ين وفقا لمتغير المسمى الوظيفي:الجتماعيعينة البحث من الخصائيين  توزيع أفراد

ين وفقدا لمتتيدر المسدمى الدو يفي كمدا االجتمداعياب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث مدن االخصدائيين تم حس     

 ( التالي:01النتائج بجدول رقم ) تبينه

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 ين وفقا لمتغير المسمى الوظيفيالجتماعي( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين 11)رقم جدو  

 النسبة المئوية ٪ العدد الوظيفي المسمى

 ٪21.1 2 اجتماعيأخصائي 

 ٪11.1 1 اجتماعيباحث 

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ين وفقا لمتغير المستوى التعليمي:الجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقدا لمتتيدر المسدتوى التعليمدي كمدا ياالجتماعتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين      

 ( التالي:00) تبينه النتائج بجدول رقم

 ين وفقا لمتغير المستوى التعليميالجتماعي( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين 11) رقمجدو  

 النسبة المئوية ٪ العدد المستوى التعليمي

 ٪11.1 1 بكالوريوي

 ٪51.1 5 ادراسات علي

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ين وفقا لمتغير العمر:الجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقا لمتتيدر العمدر كمدا تبينده النتدائج االجتماعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين      

 ( التالي:05بجدول رقم )

 ين وفقا لمتغير العمرالجتماعيلتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين ( ا11جدو  رقم )

 النسبة المئوية ٪ العدد العمر

 ٪21.1 2 سنة 14إلى  10من 

 ٪51.1 5 سنة 15إلى  12من 

 ٪01.1 0 سنة فما فو  11

 ٪111.1 11 المجموع

 



 
 

  
 

 

 

 

 ين وفقا لمتغير سنوات الخبرة:عيالجتماتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقا لمتتير سنوات الخبدرة كمدا تبينده االجتماعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين     

 ( التالي:01النتائج بجدول رقم )

 ين وفقا لمتغير سنوات الخبرةعيالجتما( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين 11جدو  رقم )

 النسبة المئوية ٪ العدد سنوات الخبرة

 ٪41.1 4 سنوات 1أقل من 

 ٪11.1 1 سنوات 01إلى  1من 

 ٪01.1 0 سنة 02أكثر من 

 ٪111.1 11 المجموع

 

 :الجتماعيةلرعاية ين وفقا لمتغير الدورات التدريبية في مجا  خدمات االجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقدا لمتتيدر الددورات التدريبيدة فدي االجتمداعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين      

 ( التالي:01) كما تبينه النتائج بجدول رقم االجتماعيةمجال خدمات الرعاية 

ين وفقا لمتغير الدورات التدريبية الجتماعيالبحث من الخصائيين  ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة11) جدو  رقم

 الجتماعيةفي مجا  خدمات الرعاية 

الدورات التدريبية في مجا  

 الجتماعيةخدمات الرعاية 
 النسبة المئوية ٪ العدد

 ٪11.1 1 لم يحصل على أ  دورة

 ٪11.1 1 دورة واحدة

 ٪01.1 0 دورتان

 ٪51.1 5 اال  دورات

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ب(: عرض البيانات األولية لنزلء سجون إصالحية محافظة جدة

 توزيع أفراد عينة البحث من نزلء المؤسسات اإلصالحية وفقا لمتغير العمر:



 
 

  
 

 

 

 

( 01م)تم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من للنزالء وفقدا لمتتيدر العمدر كمدا تبينده النتدائج بجددول رقد    

 التالي:

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من للنزلء وفقا لمتغير العمر11جدو  رقم )

 النسبة المئوية ٪ العدد العمر

 ٪09.1 11 سنة 11إلى  01من 

 ٪11.5 11 سنة 10إلى  10من 

 ٪10.4 19 سنة 15إلى  15من 

 ٪9.2 01 سنة 41إلى  11من 

 ٪1.5 1 سنة فما فو  41

 ٪111.1 111 المجموع

 

 :الجتماعيةتوزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير الحالة 

كمدا  االجتماعيدةتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء المؤسسات اإلصدالحية وفقدا لمتتيدر الحالدة 

 ( التالي:04) تبينه النتائج بجدول رقم

 الجتماعيةلمتغير الحالة  النزلء وفقاتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من ( ال13) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد الجتماعيةالحالة 

 ٪41.4 91 متزو 

 ٪04.0 51 مطل 

 ٪01.0 51 أعزب

 ٪1.5 1 أرمل

 ٪111.1 111 المجموع

 

 ى التعليمي:توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المستو

تم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء المؤسسات اإلصالحية وفقدا لمتتيدر المسدتوى التعليمدي كمدا 

 ( التالي:02) تبينه النتائج بجدول رقم



 
 

  
 

 

 

 

 ي ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المستوى التعليم17) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد المستوى التعليمي

 ٪04.1 54 يقرأ ويكتب

 ٪00.4 01 ابتدائي

 ٪01.1 51 متوس 

 ٪11.0 19 اانو 

 ٪01.1 51 جامعي

 ٪5.4 1 فو  جامعي

 ٪111.1 111 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير الحالة الصحية:

المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء المؤسسات اإلصالحية وفقا لمتتير الحالة الصحية كما تبينه تم حساب التكرارات والنسب 

 ( التالي:01النتائج بجدول رقم )

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير الحالة الصحية 13) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد الحالة الصحية

 ٪11.2 90 سليم

 ٪51.1 10 أعاني من أمرا  ع وية

 ٪09.1 11 أعاني من أمرا  نفسية

 ٪0.9 1 من ذو  االحتياجات الخاصة

 ٪111.1 111 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المدة المحكوم بها:

كمدا  المؤسسات اإلصالحية وفقدا لمتتيدر المددة المحكدوم بهداتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء 

 ( التالي:09) تبينه النتائج بجدول رقم

 



 
 

  
 

 

 

 

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المدة المحكوم بها 11) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد المدة المحكوم بها

 ٪11.4 41 أقل من سنتين

 ٪51.1 10 سنوات 1إلى  5 من

 ٪01.5 55 سنوات 2إلى  1من 

 ٪02.1 52 سنوات 01إلى  1من 

 ٪1.5 1 سنة 01إلى  00من 

 ٪1.1 2 سنة فأكثر 01

 ٪111.1 111 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير السوابق:

ندزالء المؤسسدات اإلصدالحية وفقدا لمتتيدر السدواب  كمدا تبيندده تدم حسداب التكدرارات والنسدب المةويدة ألفدراد عيندة البحدث مددن 

 ( التالي:51) النتائج بجدول رقم

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير السوابق11) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد السوابق

 ٪19.1 24 السابقة األولى

 ٪04.0 51 السابقة الثانية

 ٪51.4 15 سواب  1إلى  1من 

 ٪2.0 00 سواب  1إلى  4من 

 ٪2.0 00 أخرى

 ٪111.1 111 المجموع

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 :اإلجابة عن تساؤلت الدراسة :ثانياا 

 تمهيد:

المقدمة لهم مدن قبدل  االجتماعيةنزالء المؤسسات اإلصالحية نحو خدمات الرعاية  اتجاهاتهدف البحث إلى التعرف على      

ين ولاجابدة علدى أسدةلة الدراسدة تدم بنداء اسدتبانة ندملا هدذه المتتيدرات، وتدم تطبيقهدا علدى أفدراد عيندة الجتماعيااألخصائيين 

( نزيال من نزالء إصالحية سدجون محافظدة جددة، وقدد تدم إدخدال البياندات 011( اخصائيا اجتماعيا و )01البحث البال  عددهم)

 -التالي: تم تحليل النتائج فكانا على النحو  SPSSصائي إلى جهاز الحاسب اآللي وباستخدام البرنامج اإلح

المقدمدددة لندددزالء المؤسسدددات اإلصدددالحية مدددن خدددالل  االجتماعيدددةهدددو واقدددع خددددمات الرعايدددة  مددداالسةةةؤا  األو :  -

 ين؟االجتماعيوجهة نظر األخصائيين 

المقدمدة للندزالء، وكاندا  تماعيدةاالج( عبدارات لتحديدد خددمات الرعايدة 01لاجابة على هدذا السدؤال قدام الباحدث بتخصديص )

 النتائج الستجابات أفراد العينة كالتالي:

ين الجتماعي( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من الخصائيين 11) جدو  رقم

 المقدمة للنزلء. الجتماعيةحيا  خدمات الرعاية 
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 أبدا أحيانا دائما

0 

عند  االجتماعييعمل األخصائي 

 استقبالهإيداع النزيل على 

ودراسة حالته وتشخيصها 

 وتقديم العال  المناسب

 5 4 5 ت

 1 أحيانا 1.442 5.11
٪ 51 41 51 

5 

 االجتماعييعمل األخصائي 

توضيح الواجبات التي على 

يجب أن يقوم بها النزيل، كما 

يوضح له حقوقه التي يجب أن 

 يحصل عليها

 1 1 1 ت

 1 أحيانا 1.124 5.01
٪ 11 1 11 

 0 دائما 1.111 1.11 1 1 01 تيتم مساعدة أسر النزالء ماديا   1
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 أبدا أحيانا دائما

بالرفع لهم ومخاطبة ال مان 

، واللجنة الوطنية االجتماعي

لجنة لراعية النزالء وأسرهم )

فع لهم للجمعيات والر تراحم(،

 الخيرية

٪ 011 1 1 

1 

 اتصاالتينظم اإلخصائي 

النزيل مع مجتمعة وأسرته عن 

طري : )الزيارات، والخلوة 

الشرعية، وتصاريح الخرو  

 المؤقتة(

 1 1 1 ت

 5 دائما 1.152 5.11
٪ 11 11 1 

1 

 االجتماعييقوم األخصائي 

التي  االجتماعيةالعوامل  بدراسة

 االنحرافأدت بالنزيل إلى 

 والجريمة

 1 4 1 ت

 1 أبدا 1.104 0.41
٪ 1 41 11 

4 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على تشخيص أسباب عدم تكيف 

النزيل على بيةة السجن، ويقوم 

بتقديم العال  المناسب من خالل 

 االجتماعية الراعيةبرامج 

 1 1 0 ت

 9 أبدا 1.499 0.41
٪ 01 11 11 

2 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على تنمية مهارات النزيل 

لاللتحا  ببرامج  وإرناده

التدريب المهني، ونتل وقا 

 فراغه بما يفيده

 1 1 5 ت

 4 أحيانا 1.211 0.91
٪ 51 11 11 

 2 أحيانا 1.211 0.91 1 1 5 ت االجتماعييقوم األخصائي  1
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 أبدا أحيانا دائما

بتوجيه النزالء للبرامج التعليمية 

لتدريب المهني وتذليله وبرامج ا

المعوقات التي تحول دون 

 في هذه البرامج استمرارهم

٪ 51 11 11 

9 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على مساعدة النزالء على 

التوبة، والتحلي بمكارم 

األخال ، وسلوي الطري  

الصحيح، من خالل تقديم 

 التوجيه واإلرناد لهم

 1 1 5 ت

 1 أحيانا 1.909 5.51
٪ 51 11 11 

01 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على إنتال فراغ النزالء 

بالوسائل الترفيهية والرياضية 

 المفيدة لهم

 1 4 1 ت

 01 أبدا 1.104 0.41
٪ 1 31 11 

 1.11  للمحور المتوسط* العام

 درجات 1 من * المتوس 

، واللجندة الوطنيدة االجتمداعيعبارة )يتم مساعدة أسر النزالء ماديا  بالرفع لهدم ومخاطبدة ال دمان ويفسر الباحث حصول ال     

 اهتمداملراعية النزالء وأسرهم )لجنة تراحم(، والرفع لهم للجمعيات الخيرية( على الترتيب األول بدرجة استجابة )دائما( إلدى: 

حية بتقددديم خدددمات المسدداعدات الماديددة المتاحددة للنددزالء بالشددكل ين العدداملين فددي المؤسسددات اإلصددالاالجتمدداعياألخصددائيين 

 المرضي.

وخدددددمات الرعايددددة  ،يناالجتمدددداعيالنددددزالء حيددددال عالقددددتهم باألخصددددائيين  اتجاهدددداتمددددا هددددي  السةةةةؤا  الثةةةةاني: -

 المقدمة لهم؟ االجتماعية

 ،يناالجتمداعيحيال عالقتهم باألخصائيين النزالء  اتجاهات( عبارات لتحديد 9لاجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص )

 المقدمة لهم، وكانا النتائج الستجابات أفراد العينة كالتالي: االجتماعيةوخدمات الرعاية 



 
 

  
 

 

 

 

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من النزلء حيا  عالقتهم 11جدو  رقم )

 المقدمة لهم الجتماعيةن وخدمات الرعاية يالجتماعيباألخصائيين 

 العبارة م

 الموافقة درجة
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 محايد موافق
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 موافق

0 

ليس من ال رور  أن يتدخل أو 

 االجتماعييعمل األخصائي 

بدراسة وتشخيص أو عال  

المشاكل التي تواجهني داخل 

 السجن

 14 2 015 ت

 1 مواف  1.900 5.14
٪ 44 1 11 

5 

ال أا  كثيرا  في األخصائي 

والتصريح له ببع   االجتماعي

 االجتماعيةاألسرار والمشاكل 

 19 1 015 ت

 1 مواف  1.959 5.11
٪ 44 1 15 

1 

 االجتماعيلم أجد من األخصائي 

عند إيداعي السجن أ  رعاية 

بالخوف  وإزالة نعور  اجتماعية

 من السجون

 10 5 055 ت

 0 مواف  1.111 5.19
٪ 29 0 51 

1 

لم يخبرني األخصائيون 

ون في أ  من واجباتي االجتماعي

التي يجب أن أقوم بها أو حقوقي 

 التي يجب أن أحصل عليها

 19 1 001 ت

 5 مواف  1.121 5.11
٪ 21 5 51 

1 

 االجتماعيلم يوجهني األخصائي 

جماعة صالحة أو تحذير  لرفقة 

 من جماعة غير صالحة

 19 1 001 ت

 1 مواف  1.121 5.11
٪ 21 5 51 

 9غير  1.115 0.12 012 2 10 تعند  االجتماعييحرص األخصائي  4
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محكومية النزيل على  انتهاءقرب 

تأهيله وإعداده لبيةته ومجتمعه الذ  

 سيعيش فيه

٪ 54 1 49 

 مواف 

2 

على  االجتماعيخصائي يحرص األ

مساعدتي لحل المشكالت 

 التي تزعجني كثيرا   االجتماعية

 91 01 14 ت

 2 محايد 1.911 0.41
٪ 11 9 40 

1 

دائما   االجتماعييعمل األخصائي 

على غري القيم الدينية كأداء 

 االجتماعيةالصالة بوقتها، والقيم 

 كالعدل، والصد ، واألمانة

 91 9 11 ت

 1 محايد 1.901 0.41
٪ 10 4 41 

9 
يتعامل األخصائيون مع النزالء 

 بالود والحرص على مصالحهم

 11 01 15 ت

 4 محايد 1.909 0.29
٪ 11 05 11 

 درجات 1 من * المتوس 

ة ندعور  وإزالد اجتماعيدةعند إيداعي السجن أ  رعاية  االجتماعيويفسر الباحث حصول العبارة )لم أجد من األخصائي      

 اسدتقباالبالخوف من السجون( على الترتيب األول بدرجة اسدتجابة )موافد ( إلدى: أن ندزالء المؤسسدات اإلصدالحية ال يجددون 

كدي  االجتمداعيوهدم فدي هدذه المرحلدة بأندد الحاجدة لألخصدائي  ،ين فدي بدايدة إيدداعهم السدجناالجتماعيجيدا  من األخصائيين 

 مرند لهم.يكون لهم القلب الحاني واأل  ال

مدددددى إلمددددام نددددزالء المؤسسددددات اإلصددددالحية بحقهددددم فددددي الحصددددول علددددى خدددددمات الرعايددددة  الثالةةةةث: مةةةةاالسةةةةؤا   -

 التي يجب أن تقدم لهم؟ االجتماعية

( عبددارات لتحديددد مدددى إلمددام النددزالء بحقهددم فددي الحصددول علددى خدددمات 9لاجابددة علددى هددذا السددؤال قددام الباحددث بتخصدديص )

 -كالتالي: نا النتائج الستجابات أفراد العينة ، وكااالجتماعيةالرعاية 



 
 

  
 

 

 

 

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من النزلء حيا  مدى 11) جدو  رقم

 الجتماعيةإلمامهم بحقهم في الحصو  على خدمات الرعاية 
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0 

 االجتماعيةسمعا عن الرعاية 

لكنني ال أعرف عنها أ  نيء 

 يذكر

 55 51 011 ت

 0 مواف  1.210 5.11
٪ 21 04 01 

5 

ال أعلم بأن من حقو  النزالء 

مساعدات مادية ألسرهم عن طري  

، أو الجمعيات االجتماعيال مان 

 الخيرية

 19 1 44 ت

 4 محايد 1.995 0.11
٪ 11 1 12 

1 

 االجتماعيلم يوضح لي األخصائي 

عن حقوقي التي يكفلها لي النظام، 

 أو واجباتي التي يجب أن أقوم بها

 10 1 000 ت

 5 مواف  1.111 5.11
٪ 25 5 54 

1 

ال أعلم أنه من حقوقي في خدمات 

الزيارة تنظيم  االجتماعيةالرعاية 

مع أسرتي، وتمكيني من الخلوة 

 الشرعية مع زوجتي

 94 2 15 ت

 2 محايد 1.911 0.25
٪ 11 1 45 

1 
كل ما  االجتماعييقدم األخصائي 

 في وسعه لحل مشكالتي

 002 2 10 ت

0.11 1.112 
غير 

 مواف 
9 

٪ 51 1 21 

4 
عندما تحصل لي مشكلة في السجن 

 لحلها عياالجتماألجأ لألخصائي 

 011 9 11 ت

0.40 1.191 
غير 

 مواف 
1 

٪ 51 4 44 

 1 مواف  1.115 5.11 10 2 012 ت االجتماعيلم يخبرني األخصائي  2
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بأن هناي برامج تعليمية أو برامج 

للتدريب المهني متاحة لي كي 

 أستفيد منها

٪ 49 1 54 

1 

أعلم أنه من حقوقي توجيهي 

تعليم والتدريب للدخول في برامج ال

 المهني

 20 1 24 ت

 1 محايد 1.924 5.11
٪ 19 1 14 

9 

ال أعلم أنه من حقي أن توفر لي 

الوسائل الترفيهية واألنشطة 

 الرياضية

 15 01 011 ت

 1 مواف  1.114 5.19
٪ 44 4 52 

 1.71  للمحور المتوسط* العام

 درجات 1 من * المتوس 

لكنني ال أعرف عنها أ  نيء يدذكر( علدى الترتيدب األول  االجتماعيةول العبارة )سمعا عن الرعاية ويفسر الباحث حص     

بددليل عددم وجدود  االجتماعيدة،بدرجة استجابة )مواف ( إلى: عدم معرفة النزالء بحقوقهم فدي الحصدول علدى خددمات الرعايدة 

 جيدة لهم في المؤسسات اإلصالحية لنزالئها. اجتماعيةرعاية 

كل ما في وسعه لحل مشكالتي( على الترتيب االخير بدرجة استجابة  االجتماعيما يرجع حصول العبارة )يقدم األخصائي ورب

 ين في حل المشكالت التي تواجه النزالء في المؤسسات اإلصالحية.االجتماعياألخصائيين  اهتمام)غير مواف ( إلى: عدم 

لنةةةزلء  الجتماعيةةةةين فةةةي تقةةةديم خةةةدمات الرعايةةةة الجتمةةةاعيخصةةةائيين مةةةاهي المعوقةةةات التةةةي تواجةةةه اإل السةةةؤا  الرابةةةع:

 اإلصالحية؟المؤسسات 

ين فدي تقدديم االجتمداعي( عبارة لتحديدد المعوقدات التدي تواجده اإلخصدائيين 01لاجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص )

 -كالتالي: لنتائج الستجابات أفراد العينة للنزالء في المؤسسات اإلصالحية، وكانا ا االجتماعيةخدمات الرعاية 

 



 
 

  
 

 

 

 

ين الجتماعي( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من الخصائيين 11جدو  رقم )

 للنزلء. الجتماعيةين في تقديم خدمات الرعاية الجتماعيحيا  المعوقات التي تواجه اإلخصائيين 
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0 

تدني مستوى التجهيزات المكتبية 

الخاصة بمكتب األخصائي 

 االجتماعي

 1 5 1 ت

 1 مواف  1.155 5.11
٪ 11 51 1 

5 

عدم توافر قاعات مناسبة لعقد 

وإلقاء  واالجتماعاتالندوات 

 المحاضرات

 0 1 9 ت

 1 مواف  1.415 5.11
٪ 91 1 01 

1 

عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ 

والثقافية  االجتماعيةالبرامج 

 والتعليمية والدينية

 5 5 4 ت

 01 مواف  1.111 5.11
٪ 41 51 51 

1 

النقص الشديد في أعداد 

ين مقارنة االجتماعياألخصائيين 

 الكبير بأعداد النزالء

 1 0 9 ت

 0 مواف  1.104 5.91
٪ 91 01 1 

1 
عدم وضو  األنظمة المتعلقة بعمل 

 االجتماعياألخصائي 

 5 5 4 ت

 00 مواف  1.111 5.11
٪ 41 51 51 

4 

عدم حصول األخصائيين 

ين على حقوقهم المعنوية االجتماعي

 والمادية

 1 0 9 ت

 5 مواف  1.104 5.91
٪ 91 01 1 

2 

بيةة العمل في المؤسسات 

اإلصالحية بيةة صحية وجاذبة 

 يناالجتماعيلعمل األخصائيين 

 4 1 0 ت

0.11 1.212 
غير 

 مواف 
01 

٪ 0 11 41 
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1 

ليس هناي تقدير ووعي من إدارات 

المؤسسات اإلصالحية لدور 

في  االجتماعيةخدمات الرعاية 

 السجون

 5 1 1 ت

0.11 1.212 
غير 

 مواف 
05 

٪ 11 11 51 

9 

ال يوجد تعاون من إدارات 

المؤسسات اإلصالحية على تذليل 

العقبات التي تواجه األخصائي 

 االجتماعي

 0 0 1 ت

 4 مواف  1.421 5.21
٪ 11 01 01 

01 

محدودية الدورات التدريبة الخاصة 

ين االجتماعيبتدريب األخصائيين 

 االجتماعيةفي مجال الرعاية 

 5 1 1 ت

 2 مواف  1.111 5.41
٪ 11 1 51 

00 

عدم وجود دليل عمل متطور 

وحديث يواكب التطورات العلمية 

 االجتماعيةفي مجال الرعاية 

 بالسجون

 0 5 2 ت

 1 مواف  1.499 5.41
٪ 21 51 01 

05 

ين االجتماعيتكليف األخصائيين 

بأعمال إدارية تعيقهم من القيام 

 االجتماعيةاية بمهام خدمات الرع

 المقدمة للنزالء

 5 1 1 ت

 9 مواف  1.111 5.41
٪ 11 1 51 

01 

قلة الوعي لدى بع  النزالء 

المقدمة  االجتماعيةبأهمية الخدمات 

 لهم

 0 1 9 ت

 1 مواف  1.415 5.11
٪ 11 1 11 

 1.31  للمحور المتوسط* العام



 
 

  
 

 

 

 

 درجات 1 من * المتوس 

ين مقارندة بأعددداد الندزالء الكبيددر( علددى االجتمدداعيحصدول العبددارة )الددنقص الشدديد فددي أعدداد األخصددائيين ويفسدر الباحددث      

ين فددي المؤسسدددات االجتمدداعيالترتيددب األول بدرجددة اسددتجابة )موافدد ( إلددى: أنهددا أهدددم المعوقددات التددي تواجدده األخصددائيين 

 اجتماعيدةوعدم تمكنهم من القيام بتقدديم خددمات  ،هقر إنتاجيتهموزيادة أعباء العمل عليهم مما يلقي ب الله على تق ،اإلصالحية

 جيدة للنزالء.

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج الخاصة بالنزلء .1.1

 سنة. 10إلى أقل من  10من النزالء يقعون بالفةة العمرية من  %11.5أن  -0

 من النزالء هم من المتزوجين. %41.4أن  -5

 نهادة الثانوية. من النزالء حاصلون على %11.0أن  -1

 لديهم أمرا  نفسية. %09.1و ،من النزالء لديهم أمرا  ع وية %51أن  -1

 من النزالء هم من أصحاب السواب . %10أن  -1

 ين.االجتماعيوعالقتهم باألخصائيين  ،المقدمة لهم االجتماعيةغالبية النزالء نحو خدمات الرعاية  اتجاهاتسلبية   -4

 .االجتماعيةلمام بأحقيتهم في الحصول على خدمات الرعاية أن غالبية النزالء ليس لديهم اإل -2

 االجتماعية.أن غالبية النزالء ال يعرفون ماهية خدمات الرعاية  -1

 بحل المشكالت التي تواجههم. االجتماعيةاألخصائي  اهتمامأن غالبية النزالء أفادوا بعدم  -9
 

 ينالجتماعيالنتائج الخاصة باألخصائيين  .1.1

 سنة. 14ين العاملين في المؤسسات اإلصالحية أقل من االجتماعيخصائيين من األ %21أن  -0

 سنوات. 1ين سنوات خبراتهم أقل من االجتماعيمن األخصائيين  %41أن  -5

 لم يحصلوا على أ  دورة تدريبية. %11بينما  ،ين حصلوا على دورة تدريبية واحدةاالجتماعيمن األخصائيين  %11أن  -1

 المتمثلة بمساعدة أسر النزالء ماديا . االجتماعيةبتقديم خدمات الرعاية  عييناالجتمايحرص األخصائيين  -1

 ،والخلوة الشرعية ،عن طري  )الزيارات ،النزالء مع مجتمعهم اتصاالتين بتنظيم االجتماعييحرص األخصائيين  -1

 (.المؤقتةوتصاريح الخرو  

 لسجن.ين بالعمل على تكيف النزيل في ااالجتماعيال يحرص األخصائيين  -4

 ودراسة حالته وتشخيصها. استقبالهين على االجتماعيعند إيداع النزيل السجن ال يحرص األخصائيين  -2

النقص الشديد في  ،بشكل جيد االجتماعيةين بتقديم خدمات الرعاية االجتماعيمن المعوقات التي تعي  األخصائيين  -1

 أعدادهم مقارنة  بأعداد النزالء الكبيرة.

 ين على حقوقهم المادية والمعنوية.االجتماعيصول األخصائيين من المعوقات عدم ح -9

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 التوصيات .1.1

 ين في المؤسسات اإلصالحية ليتناسب مع أعداد النزالء.االجتماعيزيادة اعداد األخصائيين  -0

 .االجتماعيةين في مجال خدمات الرعاية االجتماعيالدورات التدريبية لألخصائيين  تكثيف  -5

 ين ماديا  ومعنويا .االجتماعيخصائيين بتحفيز األ االهتمام -1

 والعاملين بهذا المجال. االجتماعيةإدارات المؤسسات اإلصالحية بدور خدمات الرعاية  اهتمام -1

 وتعريفهم بأحقيتهم في هذه الخدمات. االجتماعيةتوعية النزالء بدور خدمات الرعاية  -1

 لنزالء.متطورة تخدم جميع نرائح وفةات ا اجتماعيةوضع برامج خدمات  -4
 

 المصادر والمراجع. 3

 النبوية   الكريم والسنةالقرآن  :المصادر :أولا 

 المراجع العربية :ثانياا 

جامعة  ،القاهرة ،كاالجتماعيفي مجال الدفاع  االجتماعيةم(.كالممارسة العامة للخدمات 5111ماهر) ،ابو المعاطي (0

 الكتاب الجامعي. ،حلوان

 .اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،م(.كمبادف علم اإلجرام والعقاب5111لي)محمد زكي وفتو  الشاذ ،ابو عامر (5

 مكتبة المنار. ،الكويا ،م(.كأحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم0921حسن) ،ابو غدة (1

 ،جامعة الملك سعود ،النزالء وسلوكهمك اتجاهاتهــ(.كفاعلية برامج السجون في تتيير 0109حسن محمد) ،األحمر  (1

 الريا .

 الرباط. ،م(.كمؤسسة السجون في المترب0929) أحمد ،البقالي (1

م(.كالسجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية مقارنا  بنظام السجن والتوقيف في المملكة 0992) عبد هللامحمد بن  ،الجريو  (4

 مؤسسة فؤاد بعينو. ،بيروت ،5طــ ،المجلد الثاني ،العربية السعودية

وزارة  ،الريا  ،هـ(.كالرعاية واإلصال  والتأهيل في سجون المملكة العربية السعودية0151) حسين بن علي ،الحاراي (2

 الداخلية.

 ،ناغلي الو ائف اإلنرافية المتوسطة نحو خصائص المرؤوسين المهنيةك اتجاهاتهــ(.ك0150) حمد بن محمد ،الرميح (1

 ألمنية والتدريب.أكاديمية نايف العربية للعلوم ا ،الريا  ،رسالة ماجستير غير منشورة

رسالة ماجستير غير  ،داخل السجون االجتماعيةه(.كتكامل خدمات الرعاية 0109) عبد العزيز عبد الرحمن ،الرميخاني (9

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا  ،منشورة

 ام.مطابع األمن الع ،الريا  ،م(.كأنظمة وتعليمات السجونك0999) حميد  فال  وآخرون ،الشهراني (01

 ،الريا  ،بالسجونك االجتماعية)د.ت(.كدليل الممارسة المهنية للخدمات  وعلوش المرند  عبد الرحمن ،الطعيمي (00

 وزارة الداخلية المديرية العامة للسجون.



 
 

  
 

 

 

 

 ،بسجن النساء بالريا  من منظور التخطي  والتطوير االجتماعيةه(.كخدمات الرعاية 0111) نورة بشير ،العتيبي (05

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا  ،غير منشورة رسالة ماجستير

 ،في السجون رسالة ماجستير غير منشورة االجتماعيةهــ(.كالممارسة المهنية للخدمة 0114) نوف محمد ،العتيبي (01

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا 

 العبيكان للطباعة والنشر.، الريا  ،سلوكيةهــ(.كالمدخل إلى البحث في العلوم ال0151) صالح حمد ،العساف (01

 مطابع مداد. ،الريا  ،المعاصر. الطبعة األولى االجتماعيهــ(.كمدخل إلى علم النفس 0109) فال  محروي ،العنز  (01

جامعة نايف  ،الريا  ،هــ(.كرعاية المسجونين والمفر  عنهم وأسرهم في المجتمع العربيك0101) محروي ،خليفة (04

 م األمنية.العربية للعلو

 عالم الكتب. ،القاهرة ،واإلرناد النفسي التوجيهم(.ك0922) عبد السالمحامد  ،زهران (02

 .5طــ ،درا العلوم للطباعة والنشر ،الريا  ،الجنائيك االجتماع(.كدراسات في علم 0914) سيد، صبحي (01

 دار الطليعة. ،بيروت ،هــ(.كسيسولوجيا الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحيةك0151) أحسن مباري ،طالب (09

 دار الفنون للطباعة والنشر. ،بيروت ،كالعقوبة-الجريمةم(.كعلم اإلجرام 0992) أحسن مباري ،طالب (51

المكتب العلمي  ،اإلسكندرية ،كاالجتماعيةم(.كاألسس النظرية للرعاية 0991) محمود وأميرة يوسف ،عبد الفتا  (50

 للنشر والتوزيع.

 .اإلسكندرية ،الكتاب الجامعي الحديث ،النساءكم(.كسجن 0999)عبد هللا  ،غانم (55

المكتب الجامعي  ،اإلسكندرية ،من المنظور اإلسالمي االجتماعيةم(.كمدخل إلى الرعاية 0911) سيد محمد ،فهمي (51

 الحديث.

 المكتب الجامعي الحديث. ،اإلسكندرية االجتماعي،واألمن  االجتماعيةم(.كالرعاية 0991) سيد محمد ،فهمي (51

أبحا  الندوة العلمية الثانية  ،م(.كدور التدريب المهني والعمل بالمؤسسات اإلصالحيةك0990راهيم)إب ،مرعي (51

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا  ،الخاصة

 وزارة الداخلية. ،هــ(. الريا 0199) نظام السجن والتوقيف (13

 ة:المرجع األجنبي
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