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The Defect of Mistake in the Law (A Comparative Study of Islamic Jurisprudence( 

 حافظ محمد أبو شملة حكمي إعداد الدكتور/ 

السعودية العربية ةالمملك خالد، الملك جامعة الدين، وأصول الشريعة كلية الفقه، قسم األنظمة، في دكتوراه  

Email: Hafez.3@hotmail.com  

 

 :ملخص البحث

 ،د بين أطرافهجوهري إلبرام العق فالرضا ركن ،يعتبر الرضا المعيار الذي يكشف عن التوجه الحقيقي في إنشاء العقد        

 ؛وأي خلل في الرضا قد يسهم في إعدام العقد أو إبطاله ؛قانونية الصحيحةوهو عنصر رئيس في تكوين العقد بالصورة ال

وتدور عيوب  ،وتجعل من رضا  المتعاقد معيباً  ،وألهمية الرضا في العقود فإنه يلزم أن يكون خالياً من العيوب التي تؤثر فيه

وبما أن عيب الغلط هو موضوع  ،لتدليسوعيب ا ،وعيب التغرير ،وعيب اإلكراه ،حول عيب الغلط في معظم القوانين الرضا

 ،ويتميز هذا العيب بأنه ذو طبيعة نفسية للمتعاقد الذي يقع فيه ،الدراسة فإنه يعد أحد عيوب الرضا التي تؤثر في صحة العقد

القانون من  وتتناول هذه الدراسة عيب الغلط في ،سواء وقع نتيجة الجهل أو الخطأ في التفسير مّما يجعل العقد قابالً لإلبطال

وإيضاح صور الغلط  ،ودراسة النظرية التقليدية والنظرية الحديثة للغلط المؤثر في صحة الرضا ،ومعيار تطبيقه ،حيث مفهومه

وشروط الطعن بالغلط مع استعراض بعض التطبيقات القضائية ذات الصلة  ،تقليديةلونقد النظرية ا ،في كل من النظريتين

كما  ،وما يجمع بينهما ،والفرق بين عيب الغلط والتدليس ،ى إمكانية التعويض عن عيب الغلطوبيان مد ،بموضوع الدراسة

 .وإبراز المقارنة فيما تقدم بين القانون والفقه اإلسالمي ،تتناول الدراسة موقف الفقه اإلسالمي من عيب الغلط

  التدليس. ،التعويض ،الغلط ،ة الحديثةالنظري ،النظرية التقليدية ،الرضا :الكلمات المفتاحية
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The Defect of Mistake in the Law (A Comparative Study of Islamic Jurisprudence( 

 

Abstract: 

Satisfaction is considered the criterion that reveals the true orientation in establishing the 

contract. Satisfaction is an essential pillar for concluding the contract between its parties, and it 

is a key element in the formation of the contract in the correct legal form; Any defect in consent 

that may contribute to the invalidity or invalidity of the contract; Because of the importance of 

consent in contracts, it must be free from the defects that affect it and make the consent of the 

contracting party defective. In most laws, the defects of consent revolve around the defect of 

error, the defect of coercion, the defect of deception, and the defect of fraud. The defects of 

consent that affect the validity of the contract, and this defect is characterized by the 

psychological nature of the contracting party who falls into it, whether it occurred as a result of 

ignorance or error in interpretation, which makes the contract subject to invalidation. The 

traditional and modern theory of error affecting the validity of consent, clarification of the forms 

of error in each of the two theories, criticism of the traditional theory, conditions for appealing 

by mistake with a review of some judicial applications related to the subject of the study, and an 

explanation of the extent of the possibility of compensation for the defect of error, the difference 

between the defect of error and fraud, and what combines Between them, the study also deals 

with the position of Islamic jurisprudence on the defect of error, and highlights the comparison 

between the above-mentioned law and Islamic jurisprudence.             

Keywords: Satisfaction, traditional theory, modern theory, mistake, compensation, fraud. 
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 تمهيد .1

﴿ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ََل  :-تعالى  -يقول هللا  ،كالبيع ونحوهالعقود الرضائية  فييعتبر الرضا بين طرفي العقد ركناً أساسياً         

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكونَ   :اآلية ،] سورة النساء ﴾ تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

92 ]. 

 ،والتدليس ،وهذه العيوب تتمثل في اإلكراه ،العيوب التي تخل به وَل يستقيم الرضا في العقود إَل إذا كان خالياً من        

مع مقارنة ذلك بالفقه  في الجانب القانونيشيء من اإليضاح بدراسة عيب الغلط وسيتناول الباحث بال ،لغلطاو ،والغبن

 اإلسالمي.

  :البحثأهمية  .1.1

لمعيار تسليط الضوء على ا يستعصي إثباتها مما يستلزم معه ذهنيةتكمن أهمية البحث في أن عيب الغلط يمثل حالة         

 .اَلتجاهات القانونية والفقهية المتعلقة بعيب الغلطالوقوف على و ،ا العيبالمعتبر في ثبوت هذ

 :البحثأهداف  .1.1

 :تتمثل أهداف البحث فيما يلي        

 .في الغلط المؤثر على الرضاالنظرية التقليدية والحديثة  إبراز - 1        

 .األحكام المترتبة على عيب الغلط إيضاح - 9        

 .على شروط الطعن بعيب الغلط التعرف - 3        

  .التعويض عن عيب الغلط يةإمكانالوقوف على  – 4        

 .بين عيب الغلط والتدليس التمييز - 5        

 :البحثمشكلة  .1.1

ا المعامالت بشكل وكلها من األسس التي تقوم عليه ،بما أن العقد يقوم على الرضا واألمانة والثقة المتبادلة بين أطرافه        

 ،(عيوب العقد)ر عليه باإلبطال مما اصطلح عليها ويمكن أن تؤث ،إَل أن هناك من العوارض التي تصاحب نشوء العقد ،عام

 .لكونه من العيوب النفسية ؛ومعيار تطبيقه ،العيبمعه الوقوف على ماهية هذا مما يستلزم  ومنها عيب الغلط

 :البحثأسئلة  .1.1

 ؟ مفهوم عيب الغلطما   - 1        
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 ؟ عيب الغلط في النظرية التقليدية والحديثةل المعيار المحددما هو   - 9        

 ؟الشروط الالزم توافرها للطعن بعيب الغلط  ما هي - 3        

 ما مدى إمكان التعويض عن عيب الغلط ؟ - 4        

 ؟بين الغلط والتدليس  ما هي أبرز الفوارق - 5        

  :البحثحدود  .1.1

 .لقانون المدني األردنيوا ،التطرق لبعض القوانين العربية كالقانون المدني المصري - 1        

 .تطبيقية أمثلةمع استعراض  ،لغلطموقف الفقه اإلسالمي من ابيان  - 9        

 .بالدراسةالمتعلقة المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي في مختلف الجوانب الدراسة  - 3        

  :الدراسات السابقة .1.1

 :ومن هذه الدراسات ،عيب الغلط ومنها ،يوجد العديد من الدراسات التي تناولت عيوب الرضا        

رسالة  ،(وانين الوضعية والفقه اإلسالمي )دراسة مقارنةعيب الغلط والتغرير في الق ،(م1292محمد بود ) ،السسي - 1        

  .األردن ،عمان ،الجامعة األردنية ،ماجستير

 ،عمان ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير ،التغرير وأثره في العيوب ،(م1225)كفاح عبد القادر  ،الصوري - 9        

 .األردن

الة رس ،(دراسة مقارنة)ية للرضا بالعقود الضوابط القانونية والشرع ،(م9114عبد الرحمن زعل ) ،الشرايعة - 3        

 .جامعة الشرق األوسط ،ماجستير

إيضاح معيار عيب وسيكون دور الباحث في هذه الدراسة  ،ا المؤثرة في العقدوقد تناولت الدراسات السابقة عيوب الرض        

 .الفقه اإلسالميالقانون و بين بطريق الموازنة الغلط واألحكام المترتبة عليه

 :منهج البحث .1.1

وبدأ الباحث بعرض الموقف القانوني ومن ثم الموقف  ،حث أسلوب المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمياستخدم البا        

 .ومدى الموائمة بين كل من الرأي القانوني والفقهي ،الفقهي حتى يتضح مدى تعرض الفقه للجوانب التي تناولها القانون
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 :البحث محتوى .1

   :على النحو التالي مطالب خمسةإلى لباحث بتقسيم الدراسة قام ا        

 .لحات ذات الصلة بموضوع الدراسةالتعريف بالمصط :المطلب األول        

 .المؤثر معيار الغلط :المطلب الثاني        

 .بعيب الغلط شروط الطعن :المطلب الثالث        

 .التعويض عن الغلط :المطلب الرابع        

 .لتمييز بين عيب الغلط والتدليسا :الخامسالمطلب         

 

 :اآلتي ويشتمل على ،بموضوع الدراسةذات الصلة التعريف بالمصطلحات  :المطلب األول

 :العقد تعريف :أولا        

مان ،الشدُّ  :على عدَّة معاٍن منها يطلق العقد في اللغة - أ        على الجمع بين أطراف الشيء وهي معاٍن تدل  ،والعهد ،والضَّ

 (.هـ1414 ،ابن منظور)وتقويته  ،وربطه

 .(م9119 ،الصالح)توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه  :يعني العقد في القانون - ب       

ابن )ربط بين إيجاب وقبول ينشأ عنه حكم شرعي على وجه يظهر أثره في المحل  :يعني العقد في الفقه اإلسالمي –ج        

 (.م1291 ،أبو زهرة) (ـه1419 ،عابدين

  :بين القانون والفقه اإلسالمي في تعريف العقدموازنة  -د        

إَل أن  ،يتفق التعريف القانوني مع التعريف الفقهي الذي يشترط توافر إرادتين في إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إنهائه       

ومجرد اَلتفاق قد  ،بل ارتباط يقره الشرع ،لكون العقد ليس مجرد اتفاق ؛العقدالتعريف الفقهي أدقُّ من حيث التكييف لمضمون 

وقد يتم اَلتفاق دون أن تتوجه إرادة أحد الطرفين نحو  ،أو غير معبر عن إرادة العاقد بشكل ظاهر ،يكون باطالً لمخالفة الشرع

 (.م9113 ،رمضان) معبرين عن إرادة طرفي العقدول الاَلتفاق باإليجاب والقب ربط فيلزمالفقه اإلسالمي  أما في ،اآلخر

 :العيب تعريف :ثانياا         

 :أي ،ورجل عيَّابة   ،عاب فالن فالناً يعيبه :تقول ،ويأتي بمعنى النقص في الشيء ،مصدر عاب يعيب :العيب في اللغة - أ        

 . (م1292 - هـ1322 :فارسابن ) وعاب الحائط إذا ظهر فيه عيب ،وقَّاع  في النَّاس
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 - ـه1412 ،العطار)    فيفسد الرضا ،أو كليهما ،الضرر الذي يلحق إرادة أحد المتعاقدين :يعني العيب في القانون - ب        

 (.م1222

 وقيل إن ،(د ت ،ابن الهمام)ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً  :يقصد به اإلسالمي العيب في الفقه - ج       

 (.ـه1419 ،الغزالي)كل وصف مذموم اقتضى العرف سالمة المبيع عنه غالباً   :العيب

 :والفقه اإلسالمي في تعريف العيب بين القانون موازنة –د        

تنفيها  تحدث خلالً في اإلرادة بحيث َل يشكل حالة العيبيفيد بأن  الفقهيأو  القانوني الجانب سواء في ما تقدم من تعريفات       

 (.ـه1419 ،الغزالي) يعتبر الرضا معها صحيحاً ملزماً  وَل ،إَل أنها تؤثر في اإلرادة ،بالكلية
 

 :الغلطتعريف  :ثالثاا        

ير كل شيء يعيا اَلنسان عن جهة صوابه من غ :والغلط ،غلط في األمر يغلط غلطاً  وقد ،مصدر غلط :الغلط في اللغة -أ        

د   . (م9111 ،األزهري)تعمُّ

 :لقانونالغلط في ا - ب      

 :من ذلك ،تختلف عباراتها مع اتفاق مدلوَلتهاللغلط في الفانون عدة تعريفات        

بأن  ،فيحمل على اَلعتقاد بصحة أمر أو فساده على خالف الواقع ،وهم يستولي على النفس"  :الغلط في القانون يعني – 1       

  . (م9115 ،بلحاح)" أو واقعة صحيحة يتوهم المتعاقد عدم صحتها  ،حة يتوهم المتعاقد صحتهاتكون هناك واقعة غير صحي

 .(م1223 ،الحكيم)ادة الظاهرة " " عدم تطابق اإلرادة الباطنة مع اإلر :بأنهالغلط كما عرف  – 9       

ن يرمي إليه المتعاقد بحيث لو عرف الحقيقة ما " عدم تطابق ما وقع التعبير عنه وبين ما كا :عرف الغلط أيضاً بأنه – 3       

 (.م1254 ،أبو ستيت)" تعاقد 

  :اإلسالمي الغلط في الفقه – ج       

 :حيث عرفوه بأنه ،بعض الفقهاء جعلوا الغلط مرادفاً لمدلول الخطأ       

 (.م1295 ،ابن نجيم)ف ما هو " " الشعور بالشيء على خال – 1       

 (.م1221 ،الدسوقي)" تصور الشيء على خالف ما هو عليه "  :كذلك بأنهوعرف  – 9       

  :بين القانون والفقه اإلسالمي في مفهوم الغلط موازنة -د        
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فيحمله  ،ألنه يجري فيما يتصوره العاقد بخالف ما عليه حقيقة الشيء ؛بين المدلول القانوني والفقهي للغلط يظهرَل فرق        

أو  ،وعليه فإن الغلط يعتبر أحد أوجه الخطأ في التعامل ،(م 9114 ،الزرقا) ام عقد لوَل هذا التوهم لما أقدم عليهذلك على إبر

 (.م1291 ،أبو زهرة) كأن يعتقد أحد المتعاقدين أنه مالك فيتبن له عكس ذك ،عند تكوين العقد

 

  :المؤثر معيار الغلط :الثاني المطلب

 :في القانون معيار الغلط :أولا        

 :واألخرى حديثة ،إحداها تقليدية نظريتين الغلط المؤثر في القانون يرجع إلىمعيار         

 :النظرية التقليدية للغلط في القانون –أ        

خص أو في الش ،وقد حصرت النظرية التقليدية الغلط في مادة الشيء ،إلى القانون الرومانيالتقليدية النظرية تعود         

 :(م1294 ،الحفناوي) إلى ثالثة أنواعفي ضوء هذه النظرية الغلط  وينقسم ،المتعاقد

 :ما يلي ويبطل العقد ومن صور الغلط المانع من الرضا ،وهذا الغلط يعدم الرضا :غلط مانع من الرضا :النوع األول        

ال ينعقد العقد لعدم ف ،فيظن أنها هبة ،ها وديعةه على أنكمن يعطي شخصاً سيارت ،غلط في ماهية العقد :الصورة األولى        

 .مطابقة القبول لإليجاب

هما لشخص فيتوهم أن المراد هو الهاتف حدعنده هاتفان محموَلن فيبيع أ كمن ،غلط في ذاتية المحل :الصورة الثانية        

 .فال ينعقد العقد لعدم توافق اإلرادتين ،اآلخر

 .لعدم وجود المحل ؛وهنا َل ينعقد العقد ،كمن اشترى شيئاً تبين هالكه قبل شرائه ،غلط في وجود المحل :ةالصورة الثالث        

 ،ثم تبين أن البيت منزوع الملكية ،كما لو اتفق شخص مع آخر على شراء بيته ،غلط في وجود السبب :الصورة الرابعة        

 (.م9115 ،بلحاح)لعدم وجود السبب  ؛فال ينعقد العقد هنا

حيث إنه يقع في  ،وَل يعد عيباً من عيوب اإلرادة ،وهذا الغلط َل يتعلق باإلرادة ،غلط غير مؤثر في الرضا :النوع الثاني        

إلى عدم تطابق  ذلك يلزم تصحيح الغلط ما لم يؤدوفي هذه الحالة  ،وليست ذات اعتبار لدى طرفي العقد ،أمور غير جوهرية

أو الغلط في نقل  ،الغلط في فهم عبارة المتعاقد اآلخر على غير حقيقتها :ومثال هذه الصورة ،ال ينعقد العقداإليجاب بالقبول ف

 (.تد  ،السنهوري) الحسابات من ملف آلخر

لكنه معيب لوقوع  ،وَل يعدمه بمعنى أن الرضا موجود ،وهذا الغلط يعيب الرضا ،غلط يؤثر في الرضا :النوع الثالث        

 :وله صورتان ،دة في غلطاإلرا

 .كمن اشترى قالدة على أنها من ذهب فتبين له أنها من نحاس ،الغلط في مادة الشيء :الصورة األولى       
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كمن يتعاقد مع شخص على أنه  ،الغط في شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار عند التعاقد :الصورة الثانية        

 (.م9115 ،بلحاح) مهندس ديكورفيظهر أنه  ،معماري مهندس

 :النظرية الحديثة للغلط في القانون –ب         

تتماشى مع التطور  وَل ،حيث رأت أن النظرية التقليدية يشوبها الجمود ،لدى القضاء الفرنسيالنظرية الحديثة ظهرت         

يرجع إلى ذلك  ومردُّ  ؛والصور التي يدخلها الغلطوهناك حاجة لمعيار مرن يشمل كافة األنواع  ،لمعامالت الماليةلالمتسارع 

الغلط وعليه فإن  ،أكثر شأناً من قيمته أو العكسفي مادة الشيء   فقد يكون الغلط ،اختالف أثر الغلط بالنسبة لمتعاقد دون آخر

يكون الغلط جوهرياً َلبد  وحتى ،ما كان جوهرياً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقدهو  من زاوية النظرية الحديثةالمؤثر في الرضا 

مادة  ،م1249 ،قانون مدني مصري) (م9115 ،بلحاح)أن يبلغ حداً من الجسامة يمنع المتعاقد من إبرام العقد لو لم يقع في الغلط 

 (.1فقرة  191

ون الغلط في معيار ذاتي يمنع من اكتمال الرضا عند المتعاقد بغض النظر عن ك هأن ويظهر مما تقدم في معيار الغلط        

أو دلت عليه  ،من خالل ما تضمنته صيغة العقد وقوع الغلطويستدل على  ،صفة المحل أو شخصية المتعاقد أو القيمة أو الباعث

 وعليه فإن القانون يسعى إلى أن ،(151مادة  ،م1291 ،قانون مدني أردني)أو طبائع األشياء والعرف  ،المالبسات والظروف

 ،احترام مبدأ سلطان اإلرادةوبين مصلحة المجتمع في  ،قد الذي وقع في الغلط بأن يطالب بإبطال العقديوفق بين مصلحة المتعا

 .(د ت ،السنهوري) ذريعةً إلبطال العقود دون وجه حقحتى َل يتخذ مجرد الغلط  ؛استقرار المعامالت بين الناسو

 :النظرية الحديثة أقسام الغلط وفق –ج       

 (./أ9فقرة  191مادة  ،قانون مدني مصري)إذا كانت جوهرية في اعتبار المتعاقدين  في صفة الشيء الغلط - 1        

 (./ ب 9فقرة  191مادة  ،قانون مدني مصري) الغلط في شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد – 9        

َل تصلح  تصالح أرض يظن أنها قابلة للزرع ثم يتبين له أنهاكالمهندس الزراعي الذي يقبل اس ،الغلط في المحل - 3        

 (.م9115بلحاح )لذلك 

 ،ينقل وهو لم ،فمن استأجر من شخص منزَلً في مدينة معتقداً أنه نقل إليها ،وهو الدافع إلى التعاقد :الغلط في الباعث - 4        

   (.م1294 ،الحفناوي) قع في الغلطلم بأن من تعاقد معه وآلخر على عبشرط أن يكون المتعاقد ا فإن هذا من الغلط المؤثر

كمن وهب مطلقته ماَلً معتقداً أنها  ،أو القانون الواقعَل فرق في الغلط بين ما إذا كان قد حصل في  :الغلط في القانون - 5        

 (.199مادة  ،قانون مدني مصري) (م9115بلحاح ) لم تبن منه فظهر أنها قد بانت منه بانتهاء العدة
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 :موقف الفقه اإلسالمي من الغلط :ثانيا        

ويرجع ذلك للنظرة الموضوعية  ؛من الجدير بالذكر أن الفقه اإلسالمي لم يضع نظرية للغلط كما هو الحال في القانون        

ومن ذلك خيار الشرط  ،اراٍت عدةوفي حال ثبوت الغلط فإن لمن وقع فيه خي ،للفقه اإلسالمي التي تهتم باإلرادة الظاهرة للعقد

حق العاقد في  :وهو ،كما أن له خيار الرؤية ،أو أحدهما في فسخ العقد أو إمضائه مدة خيار الشرط ،الذي يشترطه أحد العاقدين

 ،ة السابقةوظهر عند العقد على غير الصف ،أو شوهد قبل العقد ،فسخ العقد أو إمضائه متى لم يـَر المعقود عليه عند العقد أو قبله

فيحق لمن وجد عيباً في المحل  ،كل خلل يوجب نقصاناً في قيمة المعقود عليه عند أهل الخبرة فيه :وهو ،وكذلك خيار العيب

 ،بين الفقه اإلسالمي والقانون في صور الغلطهناك تقارباً  ومع ذلك فإن ،(م9114 ،الزرقا)رده أو إمساكه وأخذ أرش نقصه 

 :ومن ذلك ما يلي ،لشرعيأو في الحكم ا ،أو في محل العقد ،إما أن يكون في شخص المتعاقداإلسالمي  الفقه من منظورالغلط ف

فأسقط حقه في  ،إن المشتري فالن :كما لو قيل للشفيع ،وهو إما أن يكون في ذاته ،كان الغلط راجعاً إلى العاقد ما - 1        

 ،في صفة معينة بالعاقد الغلطوإما أن يكون  ،وله المطالبة بها ،ه من الشفعةفهنا َل يسقط حق ،فتبين أن المشتري غيره ،الشفعة

 فله أن يفسخ عقد اإلجارة ،فبان أنه مختص بنقل األشخاص وَل خبرة له بنقل البضائع ،شخصاً لنقل البضائعكمن استأجر 

 (.م9114 ،الزرقا)

 ،كمن اشترى سيارة على أنها من طراز مرسيدس ،في جنسهوهو إما أن يكون  ،المحلما كان الغلط راجعاً إلى  - 9        

وإما أن يكون الغلط في  ،والعقد على المعدوم باطل ،ألن اختالف الجنس يعدم محل العقد ؛فالبيع باطل ،فبانت من طراز فورد

 (.م1291 ،الكاساني) فللمشتري حق الفسخ ،فبان طابقاً واحداً  ،كمن اشترى بيتاً على أنه طابقان ،الوصف

وهذا النوع من الغلط يقصد به جهل العاقد بحقيقة الحكم الشرعي المترتب على بعض  ،الغلط في الحكم الشرعي - 3        

َل يمنع جهله من نفاذ الحكم الشرعي في حقه استقراراً فهنا  ،يعلم ذلككمن يتعامل بالربا والقمار وهو َل  ،التصرفات العقدية

أو لم يصل إليها علمه من باب الثقة واَلطمئنان  ،ما إذا كان عذره متعلقاً بالوقائع التي ُغــيِّبت عنهويستثنى من ذلك  ،للتعامالت

فللمشتري حق الرد والمطالبة  ،ثم ظهر مغصوباً أو مسروقاً  ،لو باع من رجل على أن المبيع ملكهكما  ،الطرف اآلخرتجاه 

  (.تد  ،قدامة ابن) (د ت ،الشيرازي) بالثمن

صلى هللا عليه -    الثابت عن النبي في باب المعامالت وهي النهي عن الغررإلى قاعدة عامة الفقه اإلسالمي ويستند         

 ،أو في شخص المتعاقد ،والغرر بشكل عام يؤثر على الرضا سواء تعلق بصفات جوهرية في ماهية العقد ،(د ت ،مسلم) -وسلم 

 .(ت د ،الزحيلي) العوض أو في ،أو في محله ،مقترنة بالعقدأو في األوصاف ال

 :عيب الغلط والقانون في معيار اإلسالمي بين الفقه موازنة :ثالثاا       

فالغلط المفسد للرضا في الفقه اإلسالمي  ،عما هو في الفقه اإلسالمي للقانون في النظرية الحديثةَل يختلف معيار الغلط         

للمتعاقد  ويحق ،ط دل على عدم اكتمال الرضافإذا ظهر الغل ،إنما يؤثر إذا كان بيناً واضحاً حتى تستقر المعامالت بين الناس

  ،العقد يطالب بفسخالذي وقع في الغلط أن 
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أما  ،ذات المعقود عليه أدى لبطالنهشرط من شروطه أو في  ماهية العقد أوإن كان في أن الغلط  مع الفقه في كما يتفق القانون

 (.د ت ،المغيض) أو طلب إبطال العقدمتضرر الخيار بين اإلمضاء لو كان في صفة فيه فلل

 

  :بالغلط شروط الطعن :المطلب الثالث

 :شروط الطعن بالغلط في القانون :أولا      

 :كالتالي عدة شروط يلزم للطعن بالغلط في القانون        

من الجسامة  ن يكون الغلطأللنظرية الحديثة التي تقضي بأن يكون الغلط الحادث جوهرياً وفقاً تحقق معيار الغلط ب - 1        

ت أو الكتابة َل يحتج به في إبطال ويفهم من ذلك أن الغلط اليسير في الحسابا ،بحيث يؤثر على إرادة المتعاقد الذي وقع في الغلط

 (.م9115 ،بلحاح) ،العقد

  :ومن التطبيقات القضائية في هذا الجانب ما يلي        

اختالف وصف السيارة المبينة وظهور كونها موديل  العراقية بأنما قضت به محكمة التمييز  :في جانب الغلط المؤثر -        

ويترتب على ذلك عدم  ،ويعتبر غلطاً في صفة جوهرية في نظر المتعاقد ،مرغوباً فيهايفوت وصفاً  ،م1254م َل سنة 1249

 (.1211/15/11بتاريخ  ،9151رقم ) ،ويكون طلب فسخ العقد باسترداد الثمن من قبل المشتري صحيحاً قانوناً  ،نفاذ العقد

َل يعتبر غلطاً في صفة الشيء المبيع أن يقع ما قضت به محكمة النقض المصرية أنه  :في جانب الغلط غير المؤثر -        

وكان يمكن تمييز األرض  ،خطأ في بيان حدود األرض المبيع ما دامت نمرة األرض في خريطة فك الزمام قد ذكرت صحيحة

 (.م9111 ،السنهوري) وراء ذلك ومعرفتها من

وعلى  ،اعتبار اإلرادة الظاهرة التي تنبئ عن الرضا ألن األصل في العقد ؛ثبات حالة الغلطأن يقوم مدعي الغلط بإ – 9        

أو كان من السهل أن  ،أو كان على علم به ،طلكما يلزم أن يكون المتعاقد اآلخر قد وقع في هذا الغ ،من يدعي العكس إقامة البينة

 (.112مادة  ،م1251قانون مدني عراقي ) (191 مادة ،م1249 ،قانون مدني مصري) (م9115 ،بلحاح)يتبينه 

 فال يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ،الجهل بقاعدة قانونية مستقرة أَل يحتج بحدوث الغلط نتيجة – 3        

 (.م9115 ،بلحاح)

فمن اشترى قلماً على أنه من مصنع  ،أَل يتمسك بالغلط من وقع فيه على وجه يتعارض مع ما تقضي به حسن النية – 4        

 ،حسن النية لكونه يخالف مبدأ ؛غلط التمسك بهثم قام البائع بإبداله قلماً من نفس المصنع فليس لمن وقع في ال ،الفهمعين فظهر خ

ن قانو) (151مادة  ،م1291قانون مدني أردني ) (9-1فقرة  194مادة  ،م1249قانون مدني مصري ) واستقرار المعامالت

 .(142مادة  ،م1291مدني كويتي 
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 ،الصالح) أو عدم قراءة نصوص العقد ،أو عدم معاينة الشيء المتعاقد عليه ،عن إهمال  يكون الغلط ناشئاً أَل – 5        

 (.م9119

 :لط في الفقه اإلسالميلطعن بالغا شروط :ثانياا         

 :يمكن إجمال شروط الطعن بالغلط في الفقه اإلسالمي فيما يلي        

وذلك ألن الغلط المؤثر في الفقه إما أن  ؛وهو ما يتفق مع شرط األخذ بالغلط في القانون ،أن يكون الغلط جوهرياً  - 1        

وإما أن يكون هناك تفاوت فاحش بين ما تم العقد عليه وبين  ،العقد على جنس معين فيظهر غيره يتميكون في جنس الشيء كأن 

د  ،السنهوري)من الفئة التي تم التعاقد عليها  ظهر من فئة أقلشراء سيارة من فئة معينة فت ما شاهده المتعاقد كأن يتعاقد على

فظهر البيع من غير ذلك الجنس  ،" إذا باع شيئاً وبيَّن جنسه :من مجلة األحكام العدلية على أنه (919)المادة  تنصوقد  ،(ت

 .اً على أنه ألماس بطل البيع "فلو باع زجاج ،بطل البيع

يقع به أحد الذي وعليه فإن الغلط  ،يعتد به في الفقه اإلسالمي بأن يكون داخالً في نطاق العقد أن يكون الغلط مما – 9        

فلو باع شخص سجادة على أنها من  ،المتعاقدين دون أن يكون في مقدور المتعاقد اآلخر العلم به فال أثر له في صحة العقد

 (.م1229 ،الصدة)بإبطال العقد عود على المشتري الصوف فعلم بعد ذلك أنها مصنوعة من الحرير لم يكن له أن ي

 :لطلفقه اإلسالمي في شروط الطعن بالغموازنة بين القانون وا :ثالثاا         

 :يتضح التوافق بينهما في اآلتي ون والفقه اإلسالميبالنظر إلى شروط الطعن بالغلط في كل من القان        

ألخطاء العرضية أو غير ويفهم من ذلك أن ا ،بإبطال العقدل عليه في اَلحتجاج أن الغلط الجوهري هو المعوَّ  - 1        

 .تؤثر في صحة العقد ويمكن تصحيحها َل كالخطأ في الحساب أو الكتابة ،األساسية

كأن  ،اأو من أحدهم ،فيعطي الحق لكل منهما في فسخ العقد ،أي وقع فيه كال العاقدين ،أن الغلط قد يكون مشتركاً  - 9        

وليس في استطاعته العلم  ،يعلمأما إذا كان اآلخر َل ،هل الغلطفالحق بالفسخ يكون لمن ج ،يجهل أحدهما الغلط مع علم اآلخر

 (.ت د ،المغيض)وذلك حتى تستقر المعامالت  ؛فليس لمن وقع في الغلط المطالبة باإلبطال

 

  الغلط:التعويض عن  :المطلب الرابع

 :التعويض عن الغلط في القانون :أولا         

إَل أن هناك خالفاً في الفقه  ،في حال تحقق الشروط المتقدمة فإنه يحق لمن وقع في الغلط أن يطالب بإبطال العقد         

الشخص الذي وقع أن  يرىانقسم الفقه القانوني حول ذلك إلى اتجاهين أحدهما حيث  ،عن الغلطص التعويض والقانوني بخص

 ،لتوافر سوء النية مما يؤسس للحكم بالتعويض ؛في الغلط ليس له طلب التعويض إَل في حال توافر خداع من الطرف اآلخر
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 وقعلمن  (تفويت الفرصة)في حين يرى اَلتجاه الثاني إمكانية الحكم بالتعويض مع الحكم باإلبطال نتيجة الضرر أو ما يسمى  

 (.م1292 ،بودالي)مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار  في الغلط تأسيساً على

 :التعويض في الفقه اإلسالمي عن الغلط :ثانياا        

أو ما  نكما أن تعويض الضرر في القانو ،(الضمان)اصطالح  ى آخر وهومبمسالتعويض في الفقه اإلسالمي يأتي          

في الفقه  وهو ما يسمى ،يمكن قياس الغلط عليهامي في مواطن متفرقة يطلق عليه تفويت الفرصة له ما يماثله في الفقه اإلسال

 فإن أي منفعةوفي هذا السياق  ،اتته منفعة تحقق سبب وجودهافلمن  جبر الضرر إذ يقرر الفقه ،(تفويت المنفعة) اإلسالمي

ألن الشرع قد قّومها ونّزلها منزلة  ؛متى تم تفويت اَلنتفاع بها والفاسدة الصحيحةتجبر في العقود  فإنها تكون مباحة متقومة

 (.م1224 -هـ 1414 ،العز) ،المنافع هي الغرض األظهر من جميع األموالكما أن  ،األموال

 :ثالثاا موازنة بين القانون والفقه اإلسالمي في التعويض عن الغلط       

ة يتماثل مع الرؤية الفقهية العامة في التعويض يت الفرصويظهر أن الرأي القانوني الذي يرى إمكانية التعويض عن تف        

 ،تحقق فوات المنفعة وإثبات حصول الضررب يقيدان التعويض أو الضمانكما أن كال من الموقف القانوني والفقهي  ،عن المنفعة

رب تالفي التهو ،تستهدف العدالة في المعامالت من خالل جبر الضرر في القانون والفقه اإلسالميوعليه فإن القواعد العامة 

وهذا في نظر الباحث أقرب إلى العدالة والصواب متى أثبت المتضرر حصول الغلط من  ،من المسؤولية عن الفعل الضار

 .الطرف اآلخر

 

  :بين الغلط وعيب التدليس التمييز :الخامسالمطلب 

مع إيضاح التوافق والتباين بين الغلط  ،األهمية بيان ماهية التدليسلذا كان من  ؛قد يشتبه عيب الغلط بعيب التدليس        

 :والتدليس في التالي

 :مفهوم التدليس :أولا         

     (.م9115 ،ديالفيروز آبا)بمعنى الظلمة  ،مأخوذ من الدَّلس :التدليس في اللغة -أ         

يوهم بصورة إيجابية كمن سواء كان  ،تعاقدفي وهم يدفعه إلى ال خديعة توقع الشخص :يعني التدليس في القانون -ب         

كما يمكن أن يأتي التدليس في  ،فيحمله ذلك على شرائها بالثمن الذي يرغبه البائع ،شخصاً بأن سلعة معينة ستفقد من األسواق

 (.م9119 ،الصالح) أن يبينه  صورة سلبية كسكوت البائع عن عيب في المبيع كان يقتضي 

كأن يحدث  ،سواء كان فعلياً  ،كتمان عيب غير ظاهر في المعقود عليه عند العقد :يعني التدليس في الفقه اإلسالمي -ج         

ثل ما يقوم به بعض قولياً م وقد يكون ،ظهرها جديدةلي ؛البائع في السلعة ما يخفي به العيب كطالء السيارة بلون جديد جذاب

     (.د ت ،البهوتي) (د ت ،النووي) ى التعاقدن حتى يحملوهم علمن الكذب على المشتري السماسرة
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 :والتدليس الغلطالتوافق بين  وجه :ثانياا         

بما  هما يرجع إلى إيهام المتعاقدأن مردَّ إذ  ؛هما يعد تضليالً إلرادة المتعاقدكالً من في أن والغلط تدليساليظهر التوافق بين         

 (.911ص  ،م9115 ،بلحاح) يدفعه إلى التعاقد

 :والتدليس الغلطالفرق بين  :ثالثاا        

 :في اآلتي والتدليس الغلطيتمثل الفرق بين         

 .من تلقاء نفسه بخالف التدليس إذ يقع فيه المتعاقد بسبب المدلس المتعاقديقع فيه  عادة في الغلطأن الوهم  - 1        

في التدليس فإن التعويض عن الضرر يجب على أما  ،من توافر شروطه المتقدم بيانها لهزم التعويض في الغلط يل - 9        

 .المدلس استناداً ألحكام المسؤولية التقصيرية

ألن األساليب المتبعة في التدليس في معظمها مادية يمكن إثباتها  ؛ع في التدليس أيسر منه في الغلطوإثبات الوق - 3        

فإن الغلط يفترض فيه التفريط وعدم التثبت  وعليه ،أمر نفسي يرجع إلى مدى جسامة الغلط عند من وقع فيه بخالف الغلط فهو

 (.م9115 ،بلحاح)حتى يثبت العكس 

 الخاتمة  .1

وقد خلص الباحث إلى  ،الميفي القانون دراسة مقارنة بالفقه اإلس الغلط عيب تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع        

 :التالية والتوصيات النتائج

 :نتائج البحث :أولا  

التي راعاها القانون  حماية مبدأ سلطان اإلرادة من أهم األسس كما أن ،الرضا الركن الرئيس في إنشاء العقود يعد  – 1        

 .بين الناسالمعامالت  استقرار من أجل والفقه اإلسالمي

قد َل و ،العقد قابالً لإلبطالبحيث يجعل  ،الغلط الجوهري هو المعيار الثابت الذي يحدد جسامة التأثير في الرضا – 9        

وعليه فإن حق اإلبطال بعيب الغلط َليعني في المقابل التعسف في استعمال هذا  ،إذا كان عرضياً  أثر قانوني على الغلطيترتب 

 .األمور إلى الحالة التي تفصح عن الرضاورّد  ،الحق إن أمكن تصحيح العقد

 ؛وعلى من يدعي الوقوع في الغلط إثباته قضاءً  ،شروط الطعن بالغلط تهدف إلى صيانة العقود من النزاعات الشكلية – 3        

 .ألنه من األمور الباطنة
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وذلك  ؛العقد ألركانه وشروطه المعتبرةفالبطالن جزاء ينتج عن عدم استجماع  ،طالتختلف حقيقة البطالن عن اإلب - 4        

أما  ،أو بموجب نص قانوني ملزم ،أو الشكل في العقود الشكلية ،أو السبب ،أو المحل ،نتيجة تخلف ركن من أركان الرضا

يظهر التمييز بين البطالن كما  ،ركن الرضااإلبطال فهو جزاء قانوني يؤدي إلى انحالل العقد بعد انعقاده نتيجة خلل في 

اإلبطال فإنه يحمي  أما ،اإلبطال في أن البطالن يتقرر ألجل حماية المصلحة العامة فهو يعدم العقد بالكلية بالنسبة لطرفيهو

وفي كال الحالين إذا تقرر بطالن  ،كما أنه يسقط بالتقادم ،مصلحة خاصة لمن تقررت له فيعود له حق إبطال العقد أو إجازته

 .احدة تتمثل في انحالل العقدالعقد أو إبطاله فإن النتيجة و

تحقيقاً لمبدأ المسؤولية عن الفعل  ،أدى إلى فوات منفعة ثابتة إنما يكون إذاالغلط إقرار مبدأ التعويض أو الضمان عن  - 5        

 .وتماشياً مع مبادئ العدالة بين طرفي العقد ،الضار

إَل أن اإليهام في الغلط يرجع إلى المتعاقد  ،د يدفعه إلى إبرام العقديتفق الغلط مع التدليس في حصول إيهام للمتعاق – 1        

ولذا فإن الحماية للمتعاقد في التدليس أظهر منها في المتعاقد الذي وقع في  ؛من المدلساإليهام يقع فالتدليس  أما ،الذي وقع فيه

 .ديبخالف التدليس الذي يطغى فيه العنصر الما ،إذ أن فيه نوع تفريط الغلط،

 :التوصيات :ثانياا 

تدريب المختصين والدارسين في المجال الشرعي والقانوني على تنمية الجوانب المعرفية والتطبيقية للخصائص  – 1        

 .ومنها عيب الغلط ،المميزة لعيوب اإلرادة

 على وجه الخصوصو ،التجاريةو المدنية لوانب الميدانية في قطاعات األعماأهل الخبرة في الجتجارب  اإلفادة من – 9        

 .التي يشوبها الغرر المؤدي للغلط أو غيره من عيوب اإلرادةتلك 

كونه من العيوب الخفية والنفسية التي  ؛المتعلقة بعيب الغلط والمؤتمراتتنمية التوعية المجتمعية من خالل الندوات  – 3        

      .عتادةقد يقع فيها عامة الناس في تعامالتهم الم

 

 قائمة المراجع

 :الكتب :أولا  

 .دار إحياء التراث العربي :لبنان –بيروت  ،(1ط )محمد عوض  :المحقق ،تهذيب اللغة ،م9111 ،محمد الهروي ،األزهري

 .دار الفكر  -لبنان  ،بيروت ،(9ط ) ،على الدر المختار رد المحتار ،م1229 -هـ 1419 ،محمد أمين الحنفي ،ابن عابدين

 ،لبنان -بيروت  ،(د ط )   ،عبد السالم محمد :المحقق ،معجم مقاييس اللغة ،م1292 -هـ 1322 ،أحمد الرازي ،ابن فارس

 .دار الفكر
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 .بة القاهرةمكت ،مصر –القاهرة  ،(د ط) ،المغني ،د ت ،عبد هللا بن أحمد ،ابن قدامة

 .دار الفكر ،لبنان ،بيروت ،ط(د ) ،دار الفكر ،فتح القدير ،د ت ،محمد بن عبد الواحد السيواسي ،ابن الهمام

 .دار صادر ،لبنان ،بيروت ،(9ط ) ،لسان العرب ،ـه1414 ،أحمد بن مكرم اإلفريقى ،ابن منظور

 .دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،(1ط ) ،شبا  والنظائراأل ،م1295 ،أحمد بن محمد ،ابن نجيم

 .دار الفكر العربي ،لبنان ،بيروت ،(د ط) ،الملكية ونظرية العقد ،م1291 ،محمد ،أبو زهرة

 .مكتبة عبد وهبة ،مصر ،(د ط) ،ينظرية اللتزام في القانون المدني المصر ،م1254 ،أحمد حشمت ،أبو ستيت

 .دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،(د ط) ،كشاف القناع ،(د ت) ،منصور بن يونس ،البهوتي

 .الجامعة األردنية ،(د ط) ،الفقه اإلسالميالتدليس في القوانين العضوية وعيب االغلط و ،م1292 ،بودالي محمد

 .منشأة المعارف ،مصر ،اإلسكندرية ،(د ط) ،قانون الرومانينظرية الغلط في ال ،م1294 ،عبد المجيد ،الحفناوي

والقانون المدني اليمني في  ،الكافي في شرح القانون المدني األردني والقانون المدني العراقي ،م1223 ،عبد المجيد ،لحكيما

 .الشركة الجديدة للطباعة ،األردن ،عمان ،(د ط) ،اللتزامات والحقوق الشخصية

 .دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،(1 ط) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،م1221 ،محمد بن أحمد ،الدسوقي

 .دار الفكر ،سورية –دمشق  ،(4ط ) ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،(د ت) ،وهبة مصطفى ،الزحيلي

 .دار القلم ،سورية ،دمشق ،(9ط ) ،لعامالمدخل الفقهي ا ،م9114 – ـه1495 ،مصطفى أحمد ،الزرقا

 ،لبنان ،بيروت ،(د ط) ،دراسة مقارنة بالفقه الغربي مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ،(د ت) ،عبد الرزاق ،لسنهوريا

 .التاريخ العربي مؤسسة

منشورات الحلبي  ،لبنان ،(9ط ) ،لتزاممصادر ال ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،م9111 ،عبد ارزاق ،لسنهوريا

 .9111 ،الحقوقية

 .دار الجامعة الجديدة ،مصر ،اإلسكندرية ،(د ط) ،النظريات العامة في الفقه اإلسالمي ،م9113 ،رمضان ،الشرنباصي

 .دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،(د ط) ،اإلمام الشافعي فقهالمهذب في  ،د ت ،إبراهيم بن علي ،الشيرازي

 .سورية ،الجامعة اَلفتراضية السورية ،(د ط) ،القانون المدني ،م9119 ،فواز ،الصالح

مكتبة الكليات  ،القاهرة ،(د ط) ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،م1224-هـ1414 ،ز بن عبد السالم السلميعبد العزي

 .األزهرة
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ط ) ،مصادر اللتزام في ضوء قواعد الفقه واألنظمة السعودية والجتهادات القضائية ،م9115 - ـه1431 ،بلحاح ،العربي

 .دار الثقافة ،اآلردن ،عمان ،(1

 .دار البستاني للنشر والتوزيع ،مصر ،القاهرة – ،(د ط) ،مصادر اللتزام ،م1222 - ـه1412 ،عبد الناصر توفيق ،لعطارا

دار  ،مصر ،القاهرة ،(1ط ) ،محمد تامر ،أحمد محمود :المحقق ،الوسيط في المذهب ،ـه1419 ،محمد الطوسي ،الغزالي

 .السالم

 ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة :تحقيق ،القاموس المحيط ،(م9115 -هـ 1491) ،محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادى

 .طباعة والنشر والتوزيعمؤسسة الرسالة لل ،لبنان ،بيروت ،(9ط ) محمد نعيم العرقُسوسي :بإشراف

دار  ،لبنان ،بيروت ،(9 ط) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،م1291 -هـ 1411 ،بن مسعود بن أحمدأبو بكر  ،الكاساني

 .الكتب العلمية

  .دار الفكر ،لبنان ،بيروت ،(د ط) ،المجموع شرح المهذب ،(د ت) ،يحي بن شرفأبو زكريا  ،النووي

ار د ،لبنان ،بيروت ،(د ط) ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،صحيح مسلم ،(د ت) ،اج القشيري النيسابوريمسلم بن الحج

 .إحياء التراث العربي

 

 :العلمية المجالت :ثانياا 

العدد  (11)المجلد  ،مجلة األمن والقانون ،قانون الوضعي والشريعة اإلسالميةالغلط في ال ،م1229 ،عبد المنعم فرج ،الصدة

 .اإلمارات ،أكاديمية شرطة دبي ،1

 

 :القوانين :ثالثاا 

 .م1249لعام  ،131رقم  ،القانون المدني المصري - 1

 .م1/1/1291المعمول به من  ،م1291لسنة  ،القانون المدني األردني - 9

 .م1251لسنة  ،41الرقم  ،القانون المدني العراقي - 3

 .م1291لسنة  ،19رقم  ،القانون المدني الكويتي - 4

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.34.1 
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The Preventive Role of Social Service in the Face of the Corona Pandemic Crisis (An 

Applied Study on Social Workers in Health Isolation Hospitals in the Makkah Region) 
 

 حامد البركاتي الشريفبن شاهر بن شادي الباحث/  إعداد

 ماجستير علم االجتماع والخدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
 

 ادريس علي عسيري علي بنالباحث/ 

 ماجستير علم االجتماع والخدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 

 الملخص:

ين هددد ا الدسا ددة الددر التعددرد علددر الدددوس الوادداما للخدمددة االجتماعيددة  ددا مواج ددة األمددة جام ددة كوسونددا لددد  ا   ددامي

االجتماعيين العاملين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك من  الل التعرد علر طبيعة الددوس الواداما الد   

والتعدرد علدر اتهاهدات اع داف الفريدب الطبدا بالمستشدفيات ن دو  ،تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمدة جام دة كوسوندا

والمعواات التا ت ول دون ايام ا   اما  ،االجتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما

االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمدة كوسوندا، وو دق مقتر دات تسداعد  دا تفعيدل دوس الخدمدة االجتماعيدة  دا مواج دة 

 داميين االجتمداعيين العداملين بمستشدفيات العدزل ا ألمات ال  ية. واد ا تخدم البا ثان من ج المسح االجتماعا لعينة من ا  

واعتمدت الدسا ة علر اال تبانة كأداة سميسية لهمدق بياندات  ،( ا  اما اجتماعا35ال  ة بمنطقة مكة المكرمة وبلغ عددها )

موا قدة ا دراد سا دة ، وكدان مدن اهدم نتدامج الدspssوتم ت ليل ه ه البيانات من  الل برنامج  ،الدسا ة الميدانية من عينة الدسا ة

كما توصلا الدسا ة الدر . العينة علر الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا كانا كبيرة

ان اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  دا الفريدب 

كمدا  ،ا   اما االجتماعا ل دل مشدكالت المر در دا دل العدزل يتقبل تد التالتمريض ان ا كبيرة وتمثلا  ا العالجا كان

ي تم الفريب الطبا بالمعلومات التا يقدم ا ل دم ا   داما االجتمداعا عدن  الدة المر در. وال درت النتدامج ان اهدم المعوادات 

ا  دا مواج دة األمدة كوسوندا هدا نقدز الميزانيدة المخ  دة للخدمدة التا ت ول دون ايام ا   داما االجتمداعا بددوسه الوادام

واوصدا  الم ندا.االجتماعية بالقطداع ال د ا، ونددسة وجدود بدرامج تدسيبيدة موج دة لن  داميين االجتمداعيين لتطدوير ادام دم 

 ميين االجتمداعيينوم دام ا   دا ادواس بطبيعدة الطبيدة الفدر  اع داف وبدااا والتمدريض ا طباف وعر تنميةالدسا ة ب روسة 

 .ا   اميين تهاه الخاطئة النظرة لتغيير بالمستشفر

الدوس الوااما، الخدمة االجتماعية، األمة، جام ة كوسوندا، اال  داميين االجتمداعيين مستشدفيات العدزل الكلمات المفتاحية: 
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The Preventive Role of Social Service in the Face of the Corona Pandemic Crisis (An 

Applied Study on Social Workers in Health Isolation Hospitals in the Makkah Region) 

 

Abstract 

 The study aimed to identify the preventive role of social service in facing the crisis of the 

Corona pandemic among social workers working in health isolation hospitals in the Makkah 

region, by identifying the nature of the preventive role provided by social service in facing the 

crisis of the Corona pandemic, and identifying the trends of members of the medical team in 

hospitals. Towards the importance of the role played by the social worker as a key member of 

the treatment team, the obstacles that prevent the social worker from playing his preventive role 

in facing the Corona crisis, and the development of proposals that help activate the role of social 

service in the face of health crises. The two researchers used the social survey method for a 

sample of social workers working in health isolation hospitals in Makkah Al-Mukarramah, 

which numbered (53) social workers. The most important results of the study were the approval 

of the sample members on the preventive role provided by the social service in the face of the 

Corona pandemic crisis. The study also found that the attitudes of the members of the medical 

team in hospitals towards the importance of the role played by the social worker as a key 

member of the treatment team were great and represented that nursing accepts the interventions 

of the social worker to solve the problems of patients inside isolation, and the medical team is 

interested in the information provided to them by the social worker about condition of patients. 

The results showed that the most important obstacles that prevent the social worker from 

performing his preventive role in the face of the Corona crisis are the lack of budget allocated to 

social service in the health sector, and the scarcity of training programs directed to social 

workers to develop their professional performance. The study recommended the need to develop 

the awareness of doctors, nurses and other members of the medical teams about the nature of the 

roles and tasks of social workers in the hospital to change the wrong view towards specialists, 

and this can be done through holding periodic meetings, and implementing seminars that would 

contribute to achieving this. 

Keywords: Preventive role, social service, crisis, corona pandemic, social workers, health 

isolation hospitals 



 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

IJRSP

 

 

 

 اإلطار العام: .1

 المقدمة. 1.1

  ا  ،لقد اصب ا المماس ة العامة  ا الواا الراهن جزفاً ا ا ياً  ا كا ة مناهج الخدمة االجتماعية  ا العديد من دول العالم

عدد كما ت ،تعد من اهم وا دث النماذج العلمية التا  ر ا نفس ا علر المماس ة الم نية  الل الربق ا  ير من القرن العشرين

اتهاه تفاعلا يبتعد عن الدنم  التقليدد  للخدمدة االجتماعيدة الد   يقسدم ا الدر طدر  ا ا دية مثدل  دمدة الفدرد و دمدة الهماعدة 

 .وتنظيم المهتمق

واد ا   نموذج المماس ة العامة  ا التطوس بشكل وا ح  الل  قبة التسعينيات من نفس القرن وان كان ذلدك ال ينكدر 

نادت ب  ا النموذج والتا واكبا ل دوس م ندة الخدمدة االجتماعيدة  دا ن ايدة القدرن التا دق عشدر وبدايدة  الم اوالت المبكرة التا

القرن العشرين والتا تمثلا  ا ا صوات التا نادت بتكامل وو دة مماس ة الخدمة االجتماعية، ولقد اصبح هناك ابدول متزايدد 

واف علدر مسدتو  المماس دة الم نيدة او تعلديم الخدمدة االجتماعيدة او وملموس لفكرة المماس دة العامدة  دا الخدمدة االجتماعيدة  د

 (.53 ،9002 ،الب ث ) بيب

وتعد المؤ سات الطبية ا د  المؤ سات التا ت دد الر تقديم الرعاية ال  ية والعالجية والواامية واالنشدامية لن دراد   

ولكدا ت قدب هد ه المؤ سدات الطبيدة اهددا  ا تسدتعين  ،او الهماعات  واف كاندا سعايدة عامدة او سعايدة متخ  دة بدال ا دتثناف

 (.29، 9055 ،و  ما )سجببالعديد من التخ  ات والم ن ا  ر  لت قيب التكامل لفريب العمل بالمؤ سات الطبية 

 يطلدب مدا وهدو التخ  دات مدن هموعدةم بين الخدمة االجتماعية  ا المهال الطبا  ا اطاس  ريب عمل يهمقوتعمل 

 ،االجتمداعا الت اليدل، وا   داما  ندا ،اإلشداعة  ندا تمريض ،طبيب، و ا الغالب يتكون ه ا الفريب من) الطبا الفريب عليه

 ونفدس تدراه كهسدم لإلنسان والتدا الكلية والنظرة المف وم اهميته من الطبا الفريبكما يستمد و ،  ا ال تعمل منفردة وغيرهم (

شتراك  ا العملية العالجيدة بدين اكثدر مدن تخ دز، وان د اسهم مدق بع د م  يث يبعث ذلك علر  روسة االت اد واال ،وبيئة

 .(22 ،9003 ،اكيفية التعامل مق ه ا المريض )علالبعض للوصول الر اراس مو د بشأن 

  دا الطبيدة غيدر الطبا،  يث يتعامل مق الهوانب بالفريب ع وكو عال  وا ح له دوس االجتماعا كما ان ا   اما

 التدد ل لده ولعمليدة اطمدأن علميدة واددسة كفدافة االجتمداعا ذو ا   داما ان شدعر المدريض اذا ن الطبيعداومد، المريض  ياة

 ،وا باب عوامل لعدة عليه، ان يكون يهب ال   يهده بالشكل ال الدوس اد المتأمل ل  ا ان اال ،الي ا  تؤد  التا الم نا والنتامج

 ،9000 ،)البداأل عملده جواندب بكا دة واإللمدام الم داسة من دسجة عالية علر ان يكون علر ا   اما االجتماعا يهب  إنه ل لك

552.) 

و ا  وف ما  بب تأتا ه ه الدسا ة للواود علر ما ااما به م نة الخدمة االجتماعيدة الطبيدة مدن دوس واداما، وذلدك 

تمداعا بمستشددفيات العددزل ال دد ا مدن  ددالل ايددام ا   دداما االج-مدن  ددالل اتخدداذ التدددابير الوااميدة لمواج ددة جام ددة كوسونددا 

نشدر والتدا يكدون هدد  ا  ،وذلك عن طريب مهموعة من البرامج ،بعملية توعية ص ية للمر ر بطر  التعامل مق تلك الهام ة

 .ال  ية بطر  الوااية والمكا  ة ل  ا الوباف ال قامب
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

IJRSP

 

 

 

 مشكلة الدراسة.. 1.1

العامدة للخدمدة االجتماعيدة والد   يركدز علدر ا نشدطة التدا تكفدل يعد المد ل الوااما مدن المددا ل ال ديثدة للمماس دة 

 عمليات  ا هام الفريب الطبا دوساً  (. كما ان لخدمة522، 9053 ، ماية الفرد من التعرض لمشكالت  وف ا داف )عبد الراأل 

 تهنبداً لإلصدابة وذلدك ا مدراض مدن الواايدة لت قيدب ال د ية والثقا دة ال د ا ال د ية وذلدك عدن طريدب نشدر الدوعا الواايدة

 بددوس االجتمداعيين يسدتطيعون القيدام المهتمدق،  ا   داميين ثم ومن ا  رة ا راد بين العدو  انتشاس او بالمرض او االنتكا ة

ال دد ا  التثقيدد   ددا المستشددفيات العامددة وبددرامج ا ددتخداماً  اكثددر يكددون اال ددلوب وهدد ا المر ددر لهماعددات التوجيدده

 (.9002،52،)المليها

ان لن  دداما االجتمدداعا دوس وادداما  ددا  الدر( 9090 ،بعددض الدسا ددات السدابقة مثددل دسا ددة ) ددويدان توصددلاوادد 

( الددر ان 9090،الفريدب الطبددا لمواج ددة جام ددة كوسونددا بمستشددفيات العددزل ال دد ا، وكدد لك مددا توصددلا اليدده دسا ددة ) ددليمان

وبندافاً  .تعمدل علدر تنميدة الدوعا بثقا دة التباعدد االجتمداعاعالجيدة( و –وااميدة  –ادواساً عديددة )تنمويدة  االجتماعالن  اما 

علر ما  بب تأتا ه ه الدسا ة ال تطالع آساف اال  اميين االجتماعيين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقدة مكدة المكرمدة  دول 

 دة  دا التسداال الرميسدا الدوس الوااما للخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا. وعليده يمكدن ان ن ددد مشدكلة الدسا

 التالا:

بمستشدفيات العداملين ما الدوس الوااما للخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا لد  اال  داميين االجتمداعيين  -

 العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمة؟
 

 أهمية الدراسة.. 1.1

 .العلميةاألهمية  (أ

ا مدر الد   يددعوا التخ  دات المختلفدة ان تتبندر  ،لسدا ة  اليداً اصب ا جام ة كوسونا مدن اهدم الق دايا المثداسة علدر ا -5

 مماس ات ا علر ا اليب ونماذج علمية تساهم  ا و ق  لول لمواج ت ا.

تطددوير عمليددة المماس ددة الم نيددة لن  دداميين بمددا يواكددب التغيددرات المهتمعيددة بمددا يسدداهم بقددوة  ددا دعددم مكانددة الم نددة  -9

 ل لمواج ة ت ديات الع ر والمشكالت المهتمعية المست دثة.واالعتراد المهتمعا بدوسها الفاع

 دوس ا دتخدامه لتفعيدل يمكدن والد   الواداما المدد ل مماس دة  دالل مدن الطبيدة االجتماعيدة للخدمدة الوااما الدوس اهمية -5

 اتيهياتا تر من المد ل ل  ا لما ،لمر ر كوسونا العزل ال  ا مستشفيات دا ل بالفريب الطبا االجتماعا ا   اما

كوسوندا  بفيدروس الم دابين اعدداد وتزايدد انتشداس لدل  ا  اصة ،ت قيب ا هداد الواامية  ا تساعد ان يمكن وتكنيكيات

 .المستهد

 .العمليةاألهمية  (ب

لت سين وتطوير ادام دم الم ندا ومماس دت م  الطبا توجه نظر ا   اميين االجتماعيين العاملين بالمهال نتامج الدسا ة   -5

  ا المهال الطبا بالمستقبل لمواج ة االألمات الطبية التا اد ت دث.الم نية 

نتامج الدسا ة  توجه نظر البا ثين  ا الخدمة االجتماعية  دا المهتمدق السدعود  باالهتمدام بدالب وث ذات الددوس الواداما  -9

 .ب فة عامة وك لك ب وث المماس ة العامة ب فة  اصة نظراً لندست ا
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 ددا تزويددد المسددؤولين ببيانددات ومعلومددات يمكددن اال ددتفادة من ددا  ددا تفعيددل الدددوس الوادداما للخدمددة نتددامج الدسا ددة اددد تفيددد  -5

 .االجتماعية الطبية  ا مواج ة  يروس كوسونا

امكانيددة التوصددل الددر و ددق توصدديات ومقتر ددات لتفعيددل دوس ا   دداما االجتمدداعا الوادداما  ددا التعامددل مددق االألمددات  -9

 الطاسمة المستشفيات.
 

 اف الدراسة.أهد. 1.1

 يلا:التعرد علر ما  الرت دد الدسا ة 

 .طبيعة الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا -5

اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا  -9

 الفريب العالجا.

 ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا. المعواات التا -5

 و ق مقتر ات تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة االألمات ال  ية. -2
 

 تساؤالت الدراسة.. 1.1

 جافت الدسا ة لإلجابة علر التسااالت التالية:

 ؟كوسوناجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة ما طبيعة الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة اال -5

ما اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا  -9

 العالجا؟الفريب 

 ة كوسونا؟ما المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األم -5

 ماعية  ا مواج ة االألمات ال  ية؟ت التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتما المقتر ا -2

 

 الدراسة. مصطلحات. 1.1

 الدور:مفهوم ( 1

يعرد ااموس الخدمة االجتماعا الدوس بأنه " نموذج يتركز  ول بعض ال قو  والواجبدات ويدرتب  بو دق م ددد للمكاندة 

شدخز  دا ا  مواد  عدن طريدب مهموعدة تواعدات يعتنق دا اآل درين كمدا دوس ال معين ويت دددا ل جماعة او و ق اجتماعا 

 .(235، 9000،يعتنق ا الشخز نفسه")السكر 

مهموعة ا  عال والم ام واإلجرافات التدا يقدوم ب دا ا   داما االجتمداعا مدق الفريدب  بأنه: وتعرد الدسا ة الدوس اجرامياً     

 المر ر ص ياً. وعا أليادةالطبا  ا مستشفيات العزل ال  ا ب دد 
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 :مفهوم المدخل الوقائي (1

يعرد المد ل الوااما بأنه " مهموعة ا نشطة الم نية التا يقوم ب ا ا   داميين االجتمداعيين ب ددد تهندب او تفداد  

وغرس اهداد اجتماعيدة مرغوبدة"  ،المشكالت االجتماعية المتنبأ ب ا لد  الناس و اصة المعر ون للمخاطر اكثر من غيرهم

 .(905 ،9053 ،الراأل  عبد)

هو اله ود وا نشطة الم نية التا تت دمن مهموعدة مدن اال دتراتيهيات  :المد ل الوااما اجرامياً بأنهوتعرد الدسا ة 

وا  اليب الفنية والتا يستخدم ا اال  اما االجتماعا كع و  ا  ريب العمل الطبا لمساعدة المر ر  دا مستشدفيات العدزل 

 ال  ا.

 االجتماعية الطبية: الخدمة (1

وللقيم  ،تعرد الخدمة االجتماعية  ا مهال الرعاية ال  ية بأن ا " ها مماس ة ا   اما االجتماعا للقاعدة المعر ية    

وللمن ج لم نة الخدمة االجتماعية  ا اطاس  ريب العمل بمؤ سات الرعاية ال  ية ب دد مساعدة العمالف علر اكتساب ا دلوب 

 (. 22، 9095 ،)م مد والشري  "ومساعدة المؤ سة علر ت قيب اهدا  ا الواامية والعالجية والتأهيلية ،لل  ة ال ياة المعزأل

تلددك اله ددود التددا تخ ددز وتسددتخدم لمسدداعدة المر ددر  :الخدمددة االجتماعيددة الطبيددة اجراميدداً بأن دداوتعددرد الدسا ددة 

 و  من ال ياة يتفب مق سغبات م وميول م.وا  راد والهماعات للوصول ب م الر تكوين عالاات مر ية ومست

 مفهوم جائحة كورونا  (1

يتميددز بانتشداسه الوا ددق بددين ا ددراد  Covid-19جديدد يطلددب عليددة  وبدداف :بأندده يددروس كوسوندا اجراميدداً تعدرد الدسا ددة 

 .يتطلب اجرافات واامية وا تراألية للوااية منه ،المهتمق

 :ألخصائي االجتماعي( ا1

بأندده " ممدداسس م نددا اعددد علميدداً وم نيدداً اعددداداً مالممدداً  ددا معاهددد وكليددات الخدمددة  جتمدداعاااليعددرد ا   دداما 

ويقددوم بالعديددد مددن ا دواس من ددا التثقيفيددة والتنمويددة  والنفسددية والم نيددةويتمتددق بددبعض ال ددفات الشددكلية والعقليددة  ،االجتماعيددة

 (.254: 9052،جتماعية والنفسية" )ا مدويعمل علر تشخيز المرض من النا ية اال ،والواامية والعالجية

هددو الشددخز الدد   تخددرج مددن ااسددام ومعاهددد وكليددات الخدمددة  :اجراميددا بأنددهوتعددرد الدسا ددة ا   دداما االجتمدداعا 

 .وتقق عليه مسئولية مماس ة م نة الخدمة االجتماعية ،االجتماعية ويتميز بمهموعة من الم اسات الشخ ية واالجتماعية

 

 سابقة والنظرية المستخدمةالدراسات ال .1

 الدراسات السابقة .1.1

بترتيبهوا تصواعديام مون  انوقوام الباح و ،يتطرق الباحث في هذا المبحث إلى أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوو  البحوث

 :على النحو اآلتيالسنوات األقدم إلى األحدث 
 

الجتمداعا كمنسدب  دا مواج دة االمدراض المعديدة بعنوان " دوس اال  اما ا ،(1111 ،مصطفى حبيب )محمددسا ة 

 مواج دة االجتمداعا كمنسدب  دا ا   داما والتا هدد ا الدسا دة الدر التعدرد علدر دوس .من منظوس طريقة تنظيم المهتمق "

 ،(، وهو ما يعدرد بدأنفلونزا الطيدوس وانفلدونزا الخنداأليرA/H5N1( و يروس ) A/H1N1) يروس   اصة ا مراض المعدية

 االجتمداعا بالعيندة، المسدح البا دث مدن ج وا دتخدم الدوس بالمهال المدس دا، ه ا اداف تعو  التا اهم المعواات علر والتعرد
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 تواج ده التدا المعوادات مدن بدين ان وتوصدلا نتدامج الدسا دة الدر اجتمداعا، ( ا  داما542اوام دا ) عيندة علدر تطبيق دا وتدم

 الطبا. العمل  ريب المدس ة، الر الطالب، ترجق معديةا مراض ال مواج ة  ا كمنسب ا   اما االجتماعا
 

ن و ت وس مقترح لدوس ا ت اصا المماس ة الم نية للخدمة االجتماعيدة  دا "عنوان ب (1111،دراسة )محمد عليوان

تعدرد هدد ا الدسا دة للوادد  ،"مهال الرعاية االجتماعية لمر ر كرونا: دسا دة ميدانيدة بدوألاسة الشدؤون االجتماعيدة العراايدة

وا دفرت النتدامج عدن  علر دوس ا  اما المماس ة الم نية للخدمة االجتماعيدة  دا مهدال الرعايدة االجتماعيدة لمر در كوسوندا

( بددين دوس البا ددث االجتمدداعا بددوألاسة الشددؤون االجتماعيددة 0.05وجددود عالاددة استباطيددة موجبددة دالددة ا  دداميا عنددد مسددتو  )

 ددر كوسونددا، و سددرت النتددامج التددا تددم التوصددل الي ددا  ددا  ددوف اإلطدداس النظددر ، العراايددة ومهددال الرعايددة االجتماعيددة لمر

والدسا ات السابقة، كما و دعا عددد مدن التوصديات لددوس ا  داما المماس دة الم نيدة للخدمدة االجتماعيدة  دا مهدال الرعايدة 

 .االجتماعية لمر ر كوسونا
 

األية لمواج ة األمدة كوسوندا وانب االجرافات اال تربعنوان " مد  تأثير بعض ج (1111 ،سعيد آل سعد )خالددسا ة 

وهدد ا الدسا دة  .من النفسا واالجتماعا لن راد من وج ة نظر المماس ين ال  يين بمدينة الملك عبد العزيز الطبيدة"علر ا 

 راد من وج ة جوانب اإلجرافات اال تراألية لمواج ة األمة كوسونا علر ا من النفسا واالجتماعا لن الر التعرد علر بعض

وجود اتفا  بين ا راد العينة  يمدا يتعلدب بتدأثير  وكان من ابرأل النتامجنظر المماس ين ال  يين بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، 

باإل دا ة الدر وجدود اتفدا   ،األمة جام ة  يروس كوسونا علر العالاات االجتماعية علر ا  راد من وج ة المماس ين ال  يين

لعيندة مدن  يدث تعداون المددنيين  دا مسداعدة ا  در وا  دراد المعدوألين  دا التقليدل مدن مخداطر انتشداس العددو  يليده بين ا دراد ا

 دا ت د يح واي داً تعداون المهتمدق المددنا  ،التعاون  ا س ق مستو  الوعا ثم تكات  ج ود الشدباب مدن ذو  الخبدرة ال د ية

 ددتمراس  ددا عمددل الدسا ددات الت ليليددة ا كثددر تخ  دداً لت ديددد ا  واددد اوصددا الدسا ددة ب ددروسة اال . ددلبيات تعامددل ا  ددراد

 الو امل اكثر  عالية  ا مختل  ا ألمة.
 

بعنوان " المماس ات المهتمعية   راد المهتمق تهداه  يدروس كوسوندا المسدتهد  (1111 ،محمد الشوبري )نهى دسا ة

واد هد ا الدسا ة الر سصدد المماس دات المهتمعيدة ال اليدة  دسا ة من منظوس الخدمة االجتماعية المهتمعية ".  :(52-)كو يد 

-المواا  واالتهاهات والسلوكيات الفعلية ( لد  ا دراد المهتمدق تهداه  يدروس كوسوندا المسدتهد )كو يدد ،)المعاسد والمعلومات

ات الوااميدة واال تراأليدة ك لك ت ديد المعوادات التدا ت دول دون تبندا المماس دات المهتمعيدة السدليمة وااللتدزام بداإلجراف ،(52

وكان من اهم نتامج الدسا ة ان غالبية عينة الدسا ة يتابعون مستهدات كوسوندا مدن  دالل و دامل التواصدل  ، (52-تهاه )كو يد 

كمدا ان لدد  عيندة الب دث  ،ووجود بعض الت وسات والمعتقدات الخاطئدة لدد  عيندة الب دث  دول  يدروس كوسوندا ،االجتماعا

كمددا جددافت  ،(9.222وطددر  الواايددة بمتو دد   سددابا ادددسه ) ،(9.25اس العدددو  بمتو دد   سددابا بلددغ )معر ددة بطددر  انتشدد

والسددلوكيات الفعليددة بمتو دد   ،(9.3االتهاهددات وادساك المخدداطر لددد  عينددة الب ددث بشددأن  يددروس كوسونددا بمتو دد   سددابا )

 (9.23 سابا )
 

ا   اما االجتماعا الطبدا  دا تنميدة الدوعا بثقا دة  بعنوان " وااق دوس( 1111،)فاطمة عبد الرازق سليمان دسا ة

 ". من وج ة نظر الشباب السعود  "Covid19"التباعد االجتماعا  ا لل األمة  يروس كوسونا كو يد
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وااق ا   اما االجتمداعا الطبدا  دا تنميدة الدوعا بثقا دة التباعدد االجتمداعا  دا لدل األمدة  يدروس  وهد ا الدسا ة لمعر ة 

ان وااق الدوس التنمو  لن  اما االجتماعا  ا  و ل ا النتامج الر ،من وج ة نظر الشباب السعود   COVID 19كوسونا

 ، تنمية الوعا بثقا ة التباعد االجتماعا من وج ة نظر الشباب السعود   دا لدل األمدة  يدروس كوسوندا جداف  دا الترتيدب ا ول

و دا الترتيدب الثالدث واادق الددوس العالجدا لن  داما  ،اما االجتمداعابينما جاف  ا الترتيب الثانا وااق الدوس الواداما لن  د

وجددافت اهددم ال ددعوبات مددن وج ددة نظددر الشددباب السددعود   ددا عدددم الت ددديب المهتمعددا بأهميددة دوس ا   دداما  ،االجتمدداعا

خدمة االجتماعيدة واد اوصا الدسا ة ب روسة ا ت داث وتطوير مناهج دسا ية  ا ال ،االجتماعا الطبا  ا مثل تلك ا ألمات

 .تخدم االعداد العلما والنظر  لإل  اميين االجتماعيين عند مماس ت م الم نية
 

بعنددوان " آليددات  مايددة ا   دداميين االجتمدداعيين مددن المخدداطر المرتبددة ( 1111 ،عبوود الفتوواس السوويد )خالووددسا ددة 

دسا ددة الددر التعددرد علددر اهددم آليددات ال مايددة بالمماس ددة الم نيددة  ددا المهددال الطبددا واددا انتشدداس الهام ددة ". واددد هددد ا ال

كد لك  ،لن  اميين االجتماعيين من المخاطر المرتبطة بالمماس دة الم نيدة  دا المهدال الطبدا مدن جدراف التعامدل مدق المر در

 ،الهام دةت ديد اهم المخاطر التا تواجه اال  اميين االجتماعيين والمرتبطة بمماس ات م الم نية  ا المهال الطبا واا انتشاس 

وت ديد اهم المقتر ات التا تس م  ا مواج ة المخاطر المرتبطة بالمماس ة الم نية لن  اميين االجتماعيين  ا المهدال الطبدا 

كما توصلا الدسا ة الر ان اهم المخاطر المرتبطة بالتعامل مق ا ر المر ر وذوي م هدا مخداطر مدن  ، ،واا انتشاس الهام ة

وبالنسدبة للمخداطر المرتبطدة بظدرود  ،شكاو  اهل المدريض ا   داما االجتمداعا بددون وجده  دب  ،عدم االمتثال للتعليمات

ومخداطر عددم تدو ر  ،ومناخ العمل   ا مخاطر نتيهة عدم تو ير اإلمكانيات التا تمكن ا   اما االجتماعا مدن ا داف الفعدال

الجتماعا  يث ان دوسه ال يقدل اهميدة عدن ادواس بدااا واد اوصا الدسا ة ب روسة تعزيز دوس اال  اما ا ، دمة طبية جيدة

 .اع اف الفريب الطبا
 

بعنوان " ت وس مقترح من منظوس المماس ة العامة  ا الخدمة االجتماعية لت قدب ( 1111 ،)أحمد زكي مرسيدسا ة 

الددعم االجتمداعا مدن  وا س اشكال ". واد هد ا الدسا ة الر ت ديد(52-الدعم االجتماعا من  يروس كوسونا المستهد )كو يد

وا  دس  ( وا درهم،52-كوسوندا المسدتهد )كو يدد   يدروس مدن للمتعدا ين المقددم العامدة للخدمدة االجتماعيدة المماس دة منظدوس

 يدروس كوسوندا، وكدان مدن اهدم  األمدة ا تياجداً  دا لدل ا كثدر للفئات الدعم االجتماعا تقديم عند علي ا يعتمد والمؤشرات التا

 ددة ان اشددكال الدددعم االجتمدداعا الدد   يقدمدده اال  دداميين االجتمدداعيين للمتعددا ين وا ددرهم مددن  يددروس كوسونددا هددو نتددامج الدسا

وان اكثدر الفئدات  ،التواصل مق ا ر الندزالف والمتعدا ين مدن  يدروس كوسوندا عدن بعدد عدن طريدب و دامل التواصدل االجتمداعا

وان ا س تقديم الدعم االجتماعا  ،والعمالة اليومية والباعة الهاملون ،نا تياجاً للدعم االجتماعا ها الرجال والنساف وكباس الس

 .للمتعا ين من  يروس كوسونا ها ا ترام  قو  اإلنسان والمسئولية االجتماعية
 

بعنددوان " برنددامج مقتددرح مددن المنظددوس الوادداما لطريقددة  دمددة الهماعددة لتفعيددل دوس  (1111 ،)محموود سووويدان دسا ددة

 دسا ة مطبقة علر مستشفيات العزل بم ا ظة الب يرة ". :ا  ا الفريب الطبا لمواج ة جام ة كوسوناا   اما االجتماع

 والتددا هددد ا الدسا ددة الددر القدداف ال ددوف  ددول جام ددة  يددروس كوسونددا المسددتهد وج ددود ا   دداميين االجتمدداعيين 

 الطبا،  العمل بفريب كأع اف
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  دا ا   داما االجتمداعا دوس لتفعيدل الهماعدة  دمدة لطريقدة الواداما المنظدوس برندامج مدن الدر للتوصدل كما هد ا الدسا ة

 بمستشدفيات الطبدا االجتمداعا بدالفريب ا   داما  ل ا نتدامج الدسا دة الدر ان دوسو جام ة كوسونا لمواج ة الفريب الطبا

   دعي ، بمسدتو جدافت ا   داما دوس الطبدا ن دو الفريدب اع داف اتهاهدات وان بمسدتو   دعي ، كوسوندا جداف عدزل

 الفريب  ا اإلجتماعا ا   اما لتفعيل دوس الهماعة  دمة لطريقة المنظوس الوااما من مقترح برنامج الر الدسا ة وتوصلا

 كوسونا. عزل مر ر بمستشفيات الطبا
 

ة بعنوان "الت ديات التا تواجه ا   اميين االجتماعين  ا التعامدل مدق جام د (1111،عبد العليمايمان حنفي )دسا ة 

واددد هددد ا الدسا ددة الددر التعددرد علددر الت ددديات التددا تواجدده  ،كوسونددا وبرنددامج مقتددرح للمماس ددة العامددة  ددا التغلددب علي ددا"

ا   داميين االجتمدداعيين  ددا التعامددل مددق جام ددة  يددروس كوسونددا، ومقتر ددات م للتغلددب علددر هدد ه الت ددديات. اي ددا ادددم الب ددث 

اعد  دا عمليدة التغلدب علدر هد ه الت دديات. والب دا مدن نمد  الدسا دات الوصدفية برنامج مقترح للمماس دة العامدة يمكدن ان يسد

ا  داما اجتمداعا  20الت ليلية، وتم اال تفادة من من ج المسح االجتماعا. وتم جمق البيانات المطلوبة من عينة عمديدة  هم دا 

وكان مدن  ،تبيان تم توأليعه بشكل الكترونايعملون  ا مهاالت عديدة من مهاالت مماس ة م نة الخدمة االجتماعية، بوا طة ا 

اهم نتامج الب ث ت ديد اهم الت ديات واهم ا: مشكالت عدم االلتزام الكامل وكل الوادا مدن ابدل العمدالف  دا تطبيدب اإلجدرافات 

الم نيدة لدد  الواامية / اال تراألية. اي ا تم ادديم عددد مدن المقتر دات للتغلدب علدر تلدك الت دديات والتدا مدن اهم دا س دق القددسة 

ا   اميين االجتماعيين  ا ااناع العمالف بااللتزام باإلجرافات الواامية / اال تراألية. ك لك تم ت ميم برندامج مقتدرح لمواج دة 

 .ت ديات مماس ة م نة الخدمة االجتماعية  ا مواج ة وباف  يروس كوسونا
 

 

االجتماعية علر ا  رة " دسا ة وصفية علر عيندة بعنوان " جام ة كوسونا وآثاسها ( 1111 ،) عطية السلمي دسا ة

من ا  ر السعودية بمدينة جدة " واد هد ا الدسا ة الر الكش  عن جام ة كوسونا وآثاسها االجتماعية علر ا  درة لدد  عيندة 

انة باالعتماد علر ولقد تم ت ميم ا تب ،( من اسباب ا  ر529عينة الدسا ة علر ) اشتملامن ا  ر السعودية بمدينة جدة، واد 

واد اعتمدت الدسا ة علر المن ج الوصفا الت ليلدا، وتوصدلا الدسا دة  ،spssالدسا ات السابقة، وتم ت ليل ا با تخدام برنامج 

وه ا يدل علر مد  وعدا ا  درة  ،الر ان اآلثاس السلبية المترتبة علر جام ة كوسونا المستهد لن رة جافت بشكل عام  عي 

كمددا ال ددرت النتددامج  ددود ا ددراد ا  ددرة مددن اإلصددابة بفيددروس كوسونددا  ،بات ددا ومسددئوليات ا لل ددد مددن الهام ددةالسددعودية بواج

كما ان دوس ا   اما االجتماعا  ا التعامدل مدق اآلثداس المترتبدة علدر جام دة كوسوندا لن درة  ،المستهد بسبب  رعة انتشاسه

يات االجتماعيدة والتكدات  بدين كا دة التخ  دات الطبيدة والنفسدية جافت بشكل متو د  وهد ا يددل علدر ال اجدة لتفعيدل المسدئول

واد اوصا الدسا ة بأنه علر الدولة الدعم المستمر بنشرات اعالمية وتثقيفية للتعامل ا  در  للواايدة  ،واالجتماعية لدسف الوباف

 .من مخاطر  يروس كوسونا باعتباس ان الوااية  ير من العالج
 

 

 للدراسةالنظرية الموجهة  .1.1

ال يوجد  دا الخدمدة االجتماعيدة اطداس نظدر  مو دد ينطلدب منده جميدق المنتمدين الدر الم ندة،   نداك الكثيدر مدن ا طدر 

 النظرية التا تستند الي ا م نة الخدمة االجتماعية، والتا اتا الي ا من الكثير من التخ  ات وثيقة ال لة، 
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ا طدر النظريدة ليسدا بال دروسة متنا دقة  يمدا بين دا، ا مدر الد    وعلر وجه الخ وص علدر الدنفس وعلدم االجتمداعا، وهد ه

 ،يهعددل مماس ددة الم نددة عر دده لكثيددر مددن االتهاهددات وذلددك تبعدداً لمددا يددؤمن بدده الممدداسس مددن تلددك ا طددر النظريددة )الدددامغ

5222،25  .) 

الدسا دة مدن ا داس  و ا ب وث الخدمة االجتماعية يهدب ان ينطلدب الب دث مدن نظريدة او نظريدات منا دبة، ا  تسدتمد

نظر  يتالفم مق طبيعة واهداد الدسا ة، ويهدب توليد  هد ا ا  داس النظدر  ب دوسة ت قدب اهدداد الب دث واعتبداسه بمثابدة 

بدالتركيز علدر ا دد  النظريدات ذات االستبداط  انالموج ات لكل  طوة من  طوات ومرا ل الدسا ة، وبناًف علر ه ا اام البا ث

  نظرية الدور""سبط ا بمشكلة الب ث وها بمو وع الدسا ة وم اولة 

  ا مرتبطة بالبنامية الوليفية  ا علدم االجتمداع وهدا جدزف منده، وتدر  ان  ،تعد نظرية الدوس من النظريات ال ديثةو      

 او عيندةاجتماعيدة م يشدغل مكاندة المهتمدق  دا كل  درد وان ،السلوك يعتمد علر الدوس او ا دواس التا يشغل ا الفرد  ا المهتمق

عدن  تميزهدا التدا المكاندة، هد ه تدتالفم مدق طبيعدة وعناصدر معيندة  او ادواس دوس اداف عدة مكانات، ومن ثدم تفدرض علدر الفدرد

والواجبدات التدا  عدن مهموعدة ا  عدال عباسة هو يمثل الهانب الديناميكا للمكانة،   الدوس ا  ر ،  الدوس غيرها من المكانات

 الد   الو دق االجتمداعا   دا هدا :امدا المكاندة ،و عاً اجتماعياً معيناً او  ا واا معين د ال   يشغل ا الفر المهتمق يتواع ا

 (.  9002،20الفرد  ا المهتمق )السن وس ،  يشغله

ا   داما االجتمداعا ويمكن تولي  نظرية الدوس االجتماعا  ا الدسا ة علر ان مف وم الدوس هو السلوك المتواق مدن 

 :، وه ا الدوس يقوم علر عدة سكامز ومفاهيم كاآلتاالمستشفياتلمكانة معينة  ا   يال شغله الطبا

والواجبدات، تواعات الدوس: وتشمل تواعدات السدلوك الشخ دا والمركدز الد   يتدواله شدخز معدين ويشدمل كدل ال قدو   .5

وا نظمدة التدا تسدير   سدب مدا تت دمنه اللدوامح ا   اما االجتمداعا الطبدا لددوسهوك لك ما يتواعه اآل رون من اداف 

 التا يعمل ب ا. الخدمة االجتماعيةعلي ا 

تكامل الدوس: ويت قب عندما يكون  لوك الددوس وتواعاتده بالنسدبة لنشدخاص  دا نسدب معداً ب يدث يكدون السدلوك المدؤد   .9

ر  ددا جماعددات المر دد دواسه الم نيددة مددق  لن  دداما االجتمدداعامتنا ددب مددق ا  ددر. ويق ددد ب ددا المماس ددة الفعليددة 

، ويشتمل ه ا الدوس جانبين ا ول يتعلب بدوسه  ا  ريب العمل المشاسك له والهانب ا  ر دوسه مق ال داالت المستشفيات

 التا ت ل اليه.

غياب التكامل  ا ا دواس: واد ينتج لعدة عوامل من ا عدم تو ر المعلومدات والمعر دة الالألمدة عدن نسدب الددوس وا دتالد  .5

 اسكين  يه وغياب المقومات المنا بة لتس يل اداف الدوس.اهداد الدوس بين المش

غموض الدوس: ويشير مف وم غموض الدوس الر تلك ا دواس التا تفتقدر الدر االعتدراد الر دما الوا دح ب دا مدن جاندب  .2

 النظام الر ما  ا المهتمق، بمعنا عدم االعتراد بمواق ومكانه ه ا الدوس علر  ريطة العالاات االجتماعية.

ة اوة مو وع الدوس: كلما كان الدوس وا  اً وم دداً كلما ألادت اوته وتأكد و و ه، وكلما كان صعب علر الفدرد دسج .3

 ان يؤد  متطلبات الدوس.
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 اإلطار النظري للدراسة )الدور الوقائي للخدمة االجتماعية في مواجهة أزمة جائحة كورونا( .1

   .ناومفهوم فيروس كور. 1.1

وال يدوان والد    لإلنسدانالمعرو دة والتدا ادد تسدبب المدرض  الكوسوندا  ينتمدا الدر  يرو دات هو ذلدك الفيدروس الد 

اعرا دده  وتت ددح ،9052ن ايددات  واددد ل ددر مددؤ راً  ددا مدينددة يوهددان ال ددينية  ددا ،بالهام ددة العالميددةوصدفته منظمددة ال دد ة 

نسدان عدن طريدب القطيدرات ال دغيرة الدر اإل،  يث ينتقدل هد ا الفيدروس المر ية  ا ال مر واإلسها  والسعال الهاد واآلالم

ينتقدل الفيدروس لإلنسدان مسدببة لده تلدك  انالتا تتناثر من ا ن  او الفم عندما يسعل الشخز الم اب به او يعطس، كمدا يمكدن 

 .ال الة المر ية من  الل القطيرات المتناثرة علر ا  طح الم يطة بالشخز

ن الفيرو دات التاجيدة ابعة لنمم المت دة هو مدرض تتسدبب بده  داللة جديددة مدالت اليونيس وو قاً لتقرير نشرته منظمة 

، وهو  يروس جديد يرتب  بعاملة الفيرو دات نفسد ا التدا تسدبب المتالألمدة التنفسدية ال دادة ) داسس( وبعدد اندواع الزكدام كوسونا

 .(9095،29 ،)السلما العاد 

 بدا آلم الهداد، باإل دا ة شدعوس بعدض المر در سدعالوال واإلسهدا  ل مداامن اكثر اعدراض هد ا المدرض  انكما 

  دة تشتدو تزداد تدسيهياً، ثم  فيفة  عراضه ه ا اال  ال، وعادة ما تبدا او ال لب الم او الرشح او ا ن  وا وجاع او ا تقان

 القلب امراض او لدما  غ  كاستفاع ا ا ية طبية الم ابين بمشكالت المسنين وا شخاص اصابة ا تمالية كما تزداد ،المرض

بدالمرض( يشدعرون  او اعدراض ايدة دون ان تظ ر علي م بالعدو  الناس بعض السكر ، ولكن  ا الواا ذاته اد ي اب داف او

  (.9090 ،ال  ة العالمية منظمة

والتنفسدية  لإل دراألات ا نفيدة التعدرض   در مدن  دالل شدخز مدنانتشاس ه ا المرض   دو ينتقدل    باباما بالنسبة 

ا دتخدام  او مدن  دالل الدتالمس مع دم او للفيدروس الم دابين وال داملين لنشدخاص والك دة العطدس ال   تنتهده عمليدة كالرذاذ

   .(9002،55 ،عبد المعطا) بالفيروس يوم تقريباً علر ا شخاص الم ابين 52 الل  ا عراض كما تظ ر ،ادوات م

 .مفهوم الخدمة االجتماعية في المجال الطبي .1.1

 نشأة وتطور الخدمة االجتماعية الطبية. . 1.1.1

عندددما ل ددرت آساف تطالددب برعايددة ال قددة للمر ددر  م،5220بدددا ل ددوس الخدمددة االجتماعيددة الطبيددة  ددا انهلتددرا عددام 

الم ابين بدأمراض عقليدة، وذلدك بعدد  دروج م مدن الم د ات، علدر ان يدتم تقدديم هد ه الرعايدة ل دم  دا بيدوت م، تهنبداً لتكدراس 

وكانا الزامرات ي هبن الر بيوت المر ر،  يث يب رون ا رة المريض واصداامه بنوع الرعاية والمعاملة الالألمة  المرض،

له بعد  روجه من المستشفر، كما ا سا جمعيات يشتمل نشاط ا علر تنظما  ياة هؤالف المر ر، وها جمعيدات تعندا  الدة 

  دالً عدن مسداعدة مدن ال مدأو  لده لإلاامدة  دا لدر العدودة لبيئدات م، المر ر الفقراف بعد  روج م من المستشفر، وتساعدهم ع

 (.9002،دوس النقاهة وذلك بتوجي  م وج ة اجتماعية مفيدة ) ر ان

ا  يداف المهداوسة لم لدة م اامدا الزامدرات ال د ة بزيداسة بيدوت الفقدراف مدن المر در  دا 5225و ا نيويوسك عام 

جية والتمريض، واد ا ترعر انتبداه ن العديدد مدن المشدكالت االجتماعيدة والشخ دية هنر   تريا، لسداد نفقات الرعاية العال

 التا تنشأ عن المرض، واد ا تفادت بعض مستشفيات نيويوسك من  برات م لة هنر   تريا،

تشدفر اس دال ألامدرات صد يات مدن المسوادسكا ان الزياسة المنزلية تؤد  الر تقدم كبير  ا اثدر العدالج الطبدا وا دتمروا  دا 

 (.9000 ،لتتبق المر ر بعد  روج م من المستشفر واالشراد علي م )السكر 
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الطددب الدد ين اجددروا تدددسيباً عمليدداً  ددا امددا الم دددس الثالددث للخدمددة االجتماعيددة الطبيددة  كددان عددن طريددب طددالب كليددة 

تماعيدة واالنفعاليدة، وطلدب ان م ان تشدمل الدسا دة المشدكالت االج5209المؤ سات االجتماعية،  قد طلبا جامعدة بدالتيمو عدام 

يعمل طالب ا كمتطوعين  ا المؤ سات الخيرية،  تر يكتسبوا   ماً وادساكداً لنثداس االجتماعيدة واالات دادية ولدرود المعيشدة 

 . ا  الة المريض

ريكية  ا ج ات مختلفة  ا الواليات المت دة االم 5203وعلر مد  ه ه الخبرات نشأت الخدمة االجتماعية الطبية عام 

واصددبح ا   دداميين االجتمدداعيين اع دداف هيئددات مددولفا المستشددفيات العامددة، بعددد ان اصددبح الطبيددب المتخ ددز ال ددديث ال 

بعد  روجه مدن المستشدفر لمال قدة تنفيد  يستطيق ان يتعرد بداة علر ال الة المعيشية والد ل والبيئة وعادات ص ية المريض 

 (.5222 ،لتغ ية المالممة )الدامغاوامر الطبيب، واسشاد ا  رة  ا نوع ا

 تعريف الخدمة االجتماعية الطبية . 1.1.1

ها مهال هام من مهاالت الخدمة االجتماعية ي ددد الدر مسداعدة المؤ سدات تعرد الخدمة االجتماعية الطبية بأن ا " 

ض اكبددر ا دد تفادة ممكنددة مددن الطبيددة لت قيددب اهدددا  ا ليماس دد ا ا  دداميون اجتمدداعيون معدددون ب ددوسة علميدد ة ليسددتفيد المددري

ادادساً علدر س دق ادامده  ،ويعود المريض الر التوا ب مدق البيئدة ،الخدمات العالجية وبالتعاون مق الفريب الطبا،  تر يتم الش فاف

 (.9005،90 ،االجتماعا الر اا ر  د ممكن " )غباس 

 أهدف الخدمة االجتماعية الطبية. .1.1.1

اممدا مددن ألاويدة مسداعدة النداس إل دداث عمليدة التغيددر االجتمداعا مدن  دالل تغيدر كا ددة ينظدر الدر الخدمدة االجتماعيدة د

ويوجده التغيدر داممدا ل دل المشدكالت او المسداعدة علدر تقبدل المواد   دا  الدة العهدز عدن  دل  ،ا نسا  االجتماعية  دا البيئدة

اذن مسداعدة النداس علدر  ،لدر تقبلده لإلعاادةالمشكلة مثال ذلك الشخز المعا  جسمياً ال يمكن عالجه ولكن يعمل ا   اما ع

تغير اتهاهات م و لوك م يمثل ا د ا هداد ا  ا ية لم نة الخدمدة االجتماعيدة، ومدن ثدم  وليفدة الخدمدة االجتماعيدة المواأليدة 

  .بين ال اجات وادسات الشخز والفرص المتا ة  ا البيئة االجتماعية

خدمدة االجتماعيدة هدو ت قيدب هددد المماس دة الم نيدة، ا  التغييدرات الكيفيدة من نا ية ا ر   عامد المماس ة الم نيدة لل

و يمدا يتعلدب ب ددد المماس دة  ،اإليهابية التا ت دث لد  العمدالف نتيهدة المماس دة الم نيدة  دا اطداس العمدل الفريقدر بالمؤ سدة

 :يلاالم نية للخدمة االجتماعية  ا مهال الرعاية ال  ية ويمكن تقسيمه الر ما 

 الهدف مع العمالء. :والأ

" علر انه يهب علر ا   اميين االجتمداعيين مسداعدة المر در  Ruth يما يتعلب بال دد مق العمالف  قد اكد " سوث 

" علدر اهميدة دوس الخدمدة االجتماعيدة Salieكمدا اكددت " دإلر  ،علر تعديل ا لوب  يات م بما ينسب مرا ل نموهم ولرو  م

وعلدر نفدس  .لوب  ياة المر ر  تر يستطيق المدريض ان يتوا دب مدق نفسده ومدق البيئدة الم يطدة بدهبالمستشفيات  ا تغيير ا 

" علددر  ددروسة اهتمددام الخدمددة االجتماعيددة  ددا نسددب الرعايددة ال دد ية بت سددين ا ددلوب  يدداة  Domanالمعنددر اكددد " دومددان 

دسا ة العالادة  ،االهتمام بالمخاطر ال  ية ،يئيةبالمشكالت الب )االهتمام يلاالمر ر، وعلر الخدمة االجتماعية ان تراعر ما 

 (.9095،29 ،)م مد والشري  واالات ادية(واستباط ذلك بالعناصر الثقا ية والسيا ية  ،بين ا لوب ال ياة وال  ة
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ومددن  ددالل مددا تقدددم نسددتطيق ان نؤكددد ان هدددد المماس ددة الم نيددة للخدمددة االجتماعيددة  ددا مهددال الرعايددة ال دد ية مددق 

يعدزأل مدن صد ت م علدر مسدتو  الواايدة او العدالج او  الد  هدو اكتسداب م ا دلوب ال يداة  مهتمدق(او  ،او جماعة ،) رد العمالف

 .التأهيل

 الهدف مع المؤسسة. :ثانيا

 يما يتعلب ب دد الخدمة االجتماعية  ا مهال الرعاية ال  ية مق المؤ سة نهدد انده يتمثدل  دا مسداعدة المؤ سدة علدر 

وب لك نهد ان المؤ سات التا تعمل  ا مهال الرعايدة ال د ية تتماثدل اهددا  ا العامدة مدق ا هدداد العامدة  ،مت قيب هد  ا العا

والمراكدز ال د ية ال  درية،  ،للرعاية ال د ية  نهدد مؤ سدات هدد  ا العدام )الواايدة( مثدل مراكدز سعايدة ا مومدة والطفولدة

ونهدد مؤ سدات  ،العالج( مثل المستشفيات بهميق انواع ا ومسدتويات اوالو دات ال  ية الريفية، ونهد مؤ سات هد  ا العام )

و در هد ا ال ددد نهدد ان المماس دة الم نيدة للخدمدة االجتماعيدة تسدعر الدر  .مثدل مراكدز تأهيدل المعدواين التأهيل(هد  ا العام )

 (.9095،22 ،مد والشري مساعدة المؤ سة علر ت قيق ا هد  ا العام  ا اطاس  ريب عمل متعدد التخ  ات الم نية )م 

 الطبية. االجتماعية الخدمة مبادئ. 1.1.1

 :المبداد  وهد ه الخددمات، لمماس دة هد ه مبداد  عددة علدر مبنيدة الطبيدة االجتماعية للخدمة والفعلية العملية التطبيقات ان

 (.92-92 ،9000 ،)النماس

 وآ ر طفل وبين وانثر تمييز بين ذكر المهتمق دون   راد قدمي الطبية االجتماعية الخدمات ان ه ا ويعنا الشمولية. مبدأ :أوالم 

 .المهتمق تشمل  ئات او العر ، والخدمات اللون تمييز او وآ ر، ومعا  مريض وبين

 الفنيدة والمقومدات علدر ا  دس العلميدة الطبيدة تعتمدد االجتماعيدة الخدمدة ان  يث والعملي. والمهني التقني اإلعداد مبدأ :ثانيام 

مدق  بالتعامل الفنية ا  اليب ا تعمال علر هؤالف الم نية وادسة القدسات العلمية يماس  ا من ي وتتو ر الخاص، الم نا ادواإلعد

 .العملية  الل مماس ت م من البيئة او الناس

 والتأثير والمعااين رمق المر  بناف عالاات متينة علر الم نة ل  ه المماس ين ادسة يعنا وه ا والتفاعالت. العالقات مبدأ :ثال ام 

ك لك ادسة المماس ين علر ت يئة ا جواف المنا بة ل  ه العالادات والتفداعالت  ،مع ا وكسب الثقة المتعاون ا طراد بين المتبادل

 .االيهابية التا تقوم علر التعاون

المريض عن طريب اال تدرام المتبدادل  وه ا يعنا ادسة المماس ين ل  ه الم نة علر الوصول الر ما يريده منرابعام: مبدأ القول. 

 .وتقبل المر ر للمماس ين بسعة وس ابة صدس دون ا راج

وهو ان يدسك المماسس ل  ه الم نيدة ويال دن نقداط ال دع   يده وشدعوسه وانفعاالتده تهداه المدريض  .خامسام: مبدأ التقييم الذاتي

وال يهددوأل ان تسدديطر عليدده العاطفددة او التفاعددل مددن ابددل  ،لعمددل تددر يسددتطيق ان يتال ددر ا  طدداف او االنفعدداالت العكسددية اثندداف ا

 المريض.

  اصدة مشدكلة وانمدا مشدكلته ليسدا عامدة وان و رديتده الخاصدة، كيانه له انسان المريض ان يعنا وه ا سادسام: مبدأ الفردية.

 .به الم ي  ت وساته للموا   سب هو به مرتبطة

 بالمجال الطبي. الممارسة العامة للخدمة االجتماعية .1.1

 أهداف الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي.  .1.1.1

  :( الر اهداد المماس ة العامة للخدمة االجتماعية  ا المهال الطبا كما يلا9050-9052، 9052يشير يلا )
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 .الجتماعيةتعزيز وتدعيم ا داف االجتماعا للعمالف كأ راد وا ر وجماعات ومنظمات  ا بيئات م ا -5

 .تعديل الظرود البيئية ل الح العمالف إلشباع ا تياجات م وعالج مشكالت م -9

 .الد اع عن العمالف والمطالبة ب ماية  قوا م -5

 .ت قيب العدالة والمساواة وعدم التمييز بين العمالف -2

 .تمكين العمالف من الوصول الر الخدمات والمواسد المتا ة دا ل المؤ سة و اسج ا -3

 .اعل المريض مق ا رته ومق اآل رين الم يطين بهتس يل تف -2

 .مساعدة العمالف علر اال تفادة من ادسات م وطااات م لمواج ة مشكالت م -4

 مهام ومسئوليات األخصائي االجتماعي الطبي. .1.1.1 

   ( م ام ومسئوليات ا   اما االجتماعا الطبا كما يلا:542 9004)ي دد عبيد وآ رون 

 الالألمة لمنق انتقال العدو  لمخالطين المر ر وتقديم المساعدات االجتماعية والنفسية للمر ر.اتخاذ اال تياطات  -5

 وتتبق ال االت المر ية المزمنة. ،القيام بدوس مق الفريب العالجا بالمؤ سة الطبية  -9

 التعاون المشترك ل ل مشكالت المهتمق الم لا مق مختل  المؤ سات وال يئات. -5

 . و  للمواسد الموجودة بالمستشفر او البيئة من اجل تو ير مساعدات مادية للمريضت قيب اال تفادة الق -2

نشر الوعا والثقا ة لد  المريض وا رته والم يطين به، مق اإلشراد علر توجيه وت ويدل المر در مدن اسدم الدر اسدم  -3

 .الخدمة بالمستشفيات او الر مستشفر آ ر او لمؤ سة ا ر   ا المهتمق وبخاصة من ال تنطبب علي م شروط تقديم

 االشتراك  ا التخطي   نشطة اجتماعية تخز المر ر. -2

 القيام با ب اث الطبية االجتماعية.  -4

 عمليات الممارسة العامة للخدمة االجتماعية بالمجال الطبي. .1.1.1

عمليدات الم نيدة والتدا تدرتب  مدق يتم تقديم الدعم والمساعدة  ا المماس ة العامة للخدمة االجتماعية بوا طة مهموعة من ال      

  داًل عدن  ،كما ان كل عملية ل دا مهموعدة مدن ا هدداد والم دام الم دددة التدا ت قق دا ،بع  ا البعض بشكل متنا ب ومتكامل

ت ددمن هدد ه العمليددات لمهموعددة مددن الخطددوات  التددا يددتم تطبيق ددا علددر كا ددة مسددتويات المماس ددة الم نيددة مددق مراعدداة ا ددتالد 

كما يدر  المتخ  دون ان براعدة الممداسس العدام )ا   داما االجتمداعا(  دا  ،اً لطبيعة المستو  ال   تطبب  يهم تواها و ق

 (.9003 ،تنفي  كل عملية بداة و ر ية يس م  ا ت قيب اعلر مستو  من الفاعلية  ا المساعدة الم نية ) عبد المهيد

مة للخدمة االجتماعية الطبية، ومدن اهدم تلدك العمليدات مدا واد تعددت وج ات النظر بشأن ت ديد عمليات المماس ة العا

 (.529 ،9052 ،)ا مد :( علر الن و التالاLiebenberg) ددها 

 التعرف على المشكلة.  -1

لد ا يهدب علدر المسدئولين عدن  ،ويهدب التعدرد عليده جيدًدا ابدل عمدل ا  شداف ،تعتبر المشكلة و ق  طيدر غيدر مرغدوب  يده

كمدا يسدخر  ،ان يعر وها وي ددوها جيدًدا الطبية(سة المسئولة عن الرعاية  ا المهتمق )المؤ سات ك لك المؤ  ، دوث المشكلة

  (.9055 ،القادس )عبدا   اما االجتماعا كل معاس ه وايمه وم اساته من اجل التأثير  ا عملية التعرد علر ه ه المشكلة 
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 عملية طلب المساعدة. -1

بشكل يدعوا للتد ل السريق من ابل ا   اما االجتماعا لتقدديم  ،يعانا مشكلة ما ق(مهتم –جماعة  – رد المساعدة )اد يطلب 

وايامة ب  ه العملية بال وسة التا ت من  اعليته التامة  ا القيام ب ا من  الل ا تخدامه للمعداسد والم داسات والقديم  ،المساعدة

 الم نية الالألمة لت قيب ذلك.

 عملية التقدير المبدئي. -1

مددق  ،ب يدث يقومددا بتقدددير المشددكلة وت ديدددها ،مددن ا   دداما االجتمدداعا وطالدب المسدداعدة  ددوياً  ددا تلددك العمليددة ويشدترك كددل

 وجوب ادساك طالب المساعدة للدوس المشترك بين ما من اجل ت قيب المساعدة المطلوبة.

 عملية تفصيل المشكلة وتصميم الهدف. -1

 ،والعوامدل المدؤثرة  ي دا ،مشكلة وا باب ا ومظاهرها وا نسا  المرتبطة ب داوت دد ه ه العملية الر تكوين   م وا ح وكامل لل

كمددا يهددب ان يددتم مراعدداة تهزمددة تلددك ا هددداد وان  المسدداعدة،وا هددداد التددا يسددعر ا   دداما االجتمدداعا لت قيق ددا لطالددب 

زام بالم اسات والمعاسد والقديم الم نيدة كل ه ا يتطلب من ا   اما االجتماعا االلت المتا ة،تتنا ب مق المواسد واالمكانيات 

 (.9052 ،المالممة لتلك العملية )ا مد

 .عملية اختيار االستراتيجية -1

يهددب ان تتماشددر مددق طبيعددة المشددكلة  اال ددتراتيهيات والتددايشددترك كدداًل مددن ا   دداما وطالددب المسدداعدة  ددا ت ديددد مختلدد  

ولكددا تددتم هدد ه العمليددة البددد ان تتددوا ر لددد  ا   دداما  ،لمتا ددةومسددتو  التددد ل الم نددا ومددد   اعليت ددا وطبيعددة المددواسد ا

 االجتماعا المعاسد والم اسات والقيم الالألمة للقيام ب ا.

 عملية تنفيذ االستراتيجية.  -1

 ،بكفدافة و اعليدة اكثدر تنفد  اال دتراتيهيةيتم  شد المواسد المادية والبشرية من ابل ا   اما االجتماعا وطالب المساعدة كدا 

 (.9052 ،يبدا العمل الفعلا لعملية  ل المشكلة من ه ه الخطوة )ا مدو

 عملية التغذية العكسية والتقويم. -7

 يدث يسدت دد التعدرد علدر مدد   عاليدة التدد ل الم ندا مدن  دالل  ،يعد التقويم هو الهزف ا  ا ا لعمليات المماس دة الم نيدة

ية التقويم الن اما عند اتفا  كاًل من ا   اما االجتماعا وطالدب المسداعدة كما تتم عمل ،الب ث  يما يتم انهاأله من اهداد  عليًا

 علر ان اف التد ل الم نا.

 عملية اإلنهاء. -8

عندددما تت قددب  بين مددا وذلدكتلدك المر لددة التدا يتفددب  ي دا الطر ددان ا   دداما االجتمداعا وطالددب المسداعدة علددر ان دداف العالادة 

عندما يفشل التد ل الم نا  يث لم يخف  ما كان يسدعر الدر ت قيقده او عنددما  لمو وعة اواا هداد المنشودة او لن اية الخطة 

 (.9055 ،يترك العميل المؤ سة ويتنقل لمهتمق آ ر )عبد القادس

 مهارات الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي. .1.1.1

 (955-950، 9052 ،لايمكن ت ني  اهم ه ه الم اسات طبقاً للم اوس التالية: )ي

 :مهتمعدات( ،جماعدات ،م اسات عامة يستخدم ا ا   اما االجتماعا كمماسس م نا عام مدق كا دة ا نسدا  )ا دراد أوالم. 

، الم داسة  دا اجدراف التعاادد ، د ةالم اسة  ا ت ديدد النسدب ا ولدر للتعامدل وا نسدا  المسدت ،مثل الم اسة  ا تقدير الموا 
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الم داسة  دا تنفيد  ا دتراتيهيات التدد ل  ،الم اسة  ا ت ديد ا اليب التدد ل الم ندا ،داد التد ل الم ناالم اسة  ا ت ديد اه

 الم اسة  ا ت ديد وانتقاف نموذج التد ل الم نا مق العمالف والم اسة  ا ان اف التد ل الم نا. ،التا تم االتفا  علي ا

 :وا درته(لعميدل لدر مسدتو  المدايكرو )المسدتو  ال دغير ويت دمن ام اسات المماس ة العامة للخدمة االجتماعيدة ع ثانيام. 

 دا  ،و دا الدسا دة ، دا المال ظدة ، ا االت ال اللفظا وغيدر اللفظدا ،مثل الم اسة  ا المقابلة و ا تكوين العالاة الم نية

  ا انتقاف المعلومات ،ت ديد المشكلة بداة

 :علددر )المسددتو  الو دد  ويت ددمن الهماعددات ال ددغيرة والهماعددات  م دداسات المماس ددة العامددة للخدمددة االجتماعيددة ثال ووام

 دا   دم ديناميدات الهماعدة،  دا اداسة  ،مثل الم اسة  ا تكوين الهماعدة،  دا مسداعدة الهماعدة علدر تنظديم نفسد ا الكبيرة(.

 ،علر تنفي  البرندامج ا مساعدة الهماعة  ، ا ا تخدام وليفة المؤ سة ، ا ا تخدام العالاات الهماعية ،المنااشة الهماعية

 .والم اسة  ا التسهيل ، ا مساعدة الهماعة علر تقييم البرنامج

 :م اسات المماس ة العامة للخدمة االجتماعية علدر مسدتو  المداكرو )المسدتو  الكبيدر ويت دمن العمدل علدر مسدتو   رابعام

 دا التدأثير علدر  ،م داسة  دا صدنق القدراسال :مثدل المنظمة والمنظمات اال در  والمهتمدق الم لدا والسيا دة االجتماعيدة(. 

 دا  ، دا اكتشداد القيدادات ، دا ا دتخدام الب دوث ، دا ت دميم المشدروعات ،متخ   القدراس،  دا اال دتفادة مدن المواألندات

 الم اسة  ا التسهيل علر مستو  الماكرو. ، ا التفاوض ،المواج ة واالاناع
 

 كورونا. فيروس جائحة واجهةم االجتماعية في الخدمة لمهنة الدور الوقائي .1.1

 المدخل الوقائي للخدمة االجتماعية.. 1.1.1

وم ندة  ،العدالجوا مستو  الواايدة  واف علا الوباف ه ا مواج ة  ا المساهمة علا ا تثناف بال والم ن العلوم كل تهت د

 مواج دة علدا والمهتمدق للنداس المسداعدةلتقديم  تسعر جاهدة نهد ان ا  ان نشأت الم نة من     ه ،الم ن الخدمة االجتماعية ه ه

الم ندا  ايً دا وو قًدا لتاسيخ دا  الم نة كما نهد ه ه ، اصة ب فة االجتماعية والمشكالت ،عامة ب فةتواج  م  التا  المشكالت

اعون الدر وباف السل او الط ل ر عندما  ابقًا مثل ما ادمته ال  ية ا وبئة  ا مواج ة  عال دوس و اصة  ا المهال الطبا ل ا

 (.9053،45 ،غير ذلك من ا وبئة التا اجتا ا العالم )جاد هللا

 يدث  ،(المدد ل الواداماكما يعدد مدن االتهاهدات ال ديثدة للخدمدة االجتماعيدة  دا مهدال الرعايدة ال د ية مدا يعدرد با دم )

يقدوم بتقدديم المسداعدة  دواف  كمدا ،يستخدمه اال  اما االجتماعا ابل  دوث المشكلة كا يمنع ا من الظ دوس او تهندب  ددوث ا

 لن راد او الهماعات او المنظمات او المهتمعات لتفاد  المشكالت المتواعة او التنبؤ ب ا ابل واوع ا.

 تفداد  تهندب او ب ددد االجتماعا يستخدم ا ا   اما التا الم نية ا نشطة " مهموعة انه علرالمد ل الوااما  ويعرد

 ،غيدرهم " ) دويدان مدن اكثدر للتعدرض للخطدر الم يئدين و اصدة ب ددوث ا يمكدن التنبدؤ التدا ةاالجتماعيد والموااد  المشدكالت

9090:552.) 

 ( 552 :5222، )م مد :ويمكننا ت ديد اهداد المد ل الوااما وعر  ا من  الل ما يلا

 كوسوندا بفيدروس صدابةمدن التعدرض لإل المهتمق جميق انسا  ووااية  ماية  ا لمساهمةا العام: ويتمثل  ا الوااما ال دد -5

 .المهتمق الوعا ب  ا المرض لد  جميق انسا  بمستو  االستقاف  ا المساهمة   اًل عن ،المستهد

  الل:  من العملية الواامية ا هداد -9
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 بفيدروس المتعلقدة النشدرات )توأليدق مدن  دالل   دراد المهتمدق الدوعا ال د ا نشدر المشداسكة  دا طريدب عدن وذلك -

 .الهماعية( نااشاتوالم ،المستهد كوسونا

 وطر  الوااية منه. ،واعرا ه ،به ب  ا الفيروس وا باب اإلصابة ا راد المهتمق توعية المشاسكة  ا -

 كوسونا بفيروس اإلصابة بمخاطر عامة ب فة والمهتمعا  اصة ب فة الشخ ا المستو    اًل عن المساهمة علر -

 .المستهد
 

  كورونا لمرضى العزل بمستشفيات لطبيا الفريق في االجتماعي األخصائي دور. 1.1.1

 وتخ  ه لوليفته الفريب اع اف من اإلدساك الهيد والوا ح لكل ع و. 

 اآل ر وتخ ز اال ترام المتبادل بين ا ع اف لعمل. 

 اآل رين ألمالمه ا ع اف من ع و لكل  رص اال تفادة تس يل. 

 سايه عن كا يو ح دوسه ويعبر ع و لكل اعطاف الفرصة.  

 بين اع اف الفريب. المتبادل اال ترام علر مبنية والثقة والتفاهم  لب  الة من التعاون 

 المدريض وا دوال تشرح له او اع معلومات ي تاج من ا   اما  الطبيب ،تكاملية وها عالاة :الطبيب مق العالاة 

 طدة  و دق   اما االجتماعا  داكما ي تاج الطبيب لن ،ا  رية ولرو ه ومستواه الثقا ا واالات ادية االجتماعية

 .المريض الم نا ل الح التخطي  من ،عالجية متكاملة

  اهميدة  يدث ترجدق ،الطبدا والتمدريض االجتماعا ا   اما ا همية وبالغة وثيقة صلة هناك :التمريض مق العالاة 

 امام دا المتا دة ص  داًل عدن الفدر ،دامدم ومسدتمر بالمر در   دا علدر ا تكداك ،الممر دة عمدل لطبيعة ال لة ه ه

 ا  ام ا باإل ا ة الر ،الطبا بالمريض اع اف الفريب معر ة أليادة  ا كما ان دوسها يساهم بشكل كبير ،لمال ظت م

الخطد   والنفسدية ل د ه المدريض ال د ية ومال ظدة ا دتهابات ،العدالج الخاصدة بدالمريض  طد  تنفيد  الفعدال  دا

 المو وعة.

الر عدد من الم ام التا يهب ان يسترشد ب ا العاملين  دا مهدال مكا  دة  يدروس ( 522 ،9095كما اشاس ابو الن ر )

 نعر  ا  يما يلا:  ،كوسونا من ا   اميين االجتماعيين

 .انفس م علر كوسونا للم ا ظة  يروس الواامية من اال تراألية لإلجرافاتالعاملين  وجوب تطبيب -5

 .كوسونا  يروس انفس م من علا للم ا ظة اال تراألية الواامية تطبيب االجرافات ب روسة العمالف العمل علر ااناع -9

 .بفيروس كوسونا مر ا او اص اف كانوا  واف للعمالف  ا تقديم الخدمة  تمية اال تمراس -5

 عن والدعم االجتماعا المطلوب واإلسشاد وتقديم الن ح اإلسشادات وشرح المطلوبة التوعية لتقديم العمالف مق التواصل -2

 باإل ا ة الر اهمية التواصل  ا تخفي  ،التواصل االجتماعا لإلسشاد وو امل السا نة والخطوط النقالة ت ال وا طريب

 اإلصابة بفيدروس األاف عن مخاو  م والتعبير الوجدانا للعمالف للقيام بالتفريغ اتا ة الفرصة من  الل والتوتر القلب  دة

 .كوسونا

االات داد  لتعوي د م  لم دادس الددعم وتدوجي  م ،من  الل التواصدل مع دم  ينالمتعا تقديم اال تشاسات النفسية لعامالت -3

 .المنزلا ال هر عن ا ألمات المالية التا اصابت م نتيهة
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 الدور الوقائي لألخصائي االجتماعي في مواجهة فيروس كورونا. . 1.1.1

 وا نشدطة وتطبيدب البدرامج الوااميدة ت دميم مدن تمكنده والتدا والم اسات والقيم المعاسد من للعديد العام امتالك المماسس -5

الدر  باإل ا ة ،مع م يتعامل  مات و  امز العمالف ال ين طبيعة مق يتنا ب ا تياس ما ادسته علر  اًل عن  ،المهتمعية

 .مع ا يتعامل التا المواا  اإلشكالية تقديرعلر ت قيب الدعم االجتماعا ل م من  الل ادسته 

 نسدب العميدل مدا ي تداج من دا للمسداعدة )كنسدب  دواف اإلشكالا بالموا  المرتبطة ا نسا  كا ة مق يتعامل العام المماسس  -9

 المست دد( إل داث التغييرات المطلوبة. نسب الفعل )كنسب ا  ر  ا نسا  المشكلة( او

باإل دا ة الدر  ،ل دا باعتبداسه ممدثالً  ،ب دا يعمدل التدا المنظمدة ولدوامح  يا دة يرتكدز علدر العدام للممداسس الم نا المستو   -5

 .ذلك الم نا ال   يسبب للعمل الشخ ا ا تعداده

عمليدة  تطلب دا التدا التخ  دات  دا االطبد ليقددم الممداسس العدام دوسه الم ندا مدن  دالل التعداون القدامم مدق  ريدب العمد -2

  يدروس كوسوندا ن األمدةمد للمتعدا ين االجتمداعا الددعم لت قيدب بين م  يما العمل تنسيب عن مسئواًل   يث ي بح ،المساعدة

 .52كو يد المستهد

 :كممكن العام الممارس دور -1

 19  كو يدد المستهد  يث يقدم ا   اما االجتماعا كمماسس عام كل الدعم االجتماعا للعمالف من األمة  يروس كوسونا

 والنفسدية جتماعيدةمدق ال دغوط اال اكثدر ليتعداملوا بكفدافة ا درهمودوا دق  دوا ع دم لتقويدة  الم دام مدن  دالل ايامده بدبعض

وبدث سوح التفداال  ،لددي م اإليهابيدة المشداعر وتددعيم السدلبية الدت كم  دا المشداعر م داسة باإل دا ة الدر اكسداب م ،واالات ادية

وتددعم ادوت م للتعامدل مدق مدا  ،تنمية طااات م وا تثماسها  دا  يدات م اليوميدةو ،لدي م التوا قية وتدعيم اله ود نفو  م وا مل  ا

 ا كدداس تعدديل  دداًل عدن العمددل  ،بالوصددمة االجتماعيدة نتيهددة نظدرة المهتمددق او الم يطدين ل ددم بعدد اصددابت م بدالمرضيسدمر 

 .واتهاهات المهتمق السامدة

 :كوسيط العام الممارس دور -1

المر در نسدب العمدالف مدن  مدن لكدل بتقدديم المسداعدة الددوس هد ا من  دالل عام كمماسس االجتماعا ا   اما  يث يقوم

 ا دتخدام جميدق من  الل ،ا تفادة واكثر تكون اكثر وااعية بطريقةالبعض  البع  م  تر ي ال ،ا  ر  االجتماعية  نسا وا

  دداًل عددن تزويددد العميددل  ،باإل ددا ة الددر اجددراف المنااشددات للوصددول الددر تفدداوض وتفدداهم مشددترك بين مددا ،الم دداسات التعاونيددة

تسداعده  م داسات جديددة واكتشداد ،ومشدكالته  اجاتده المواا  التا  تواج ه ومق ملبالمعاسد والمعلومات التا ي تاج ا للتعا

 .ايهابية  لوكيات مماس ةعلر وايً ا  مله  ،ا ألمة اجتياأل علر

 كمنسق: العام الممارس دور -1

 لم دل ة وا دتخدام ا اال دتخدام ا مثدل متا دة وامكانيدات ما هو متاح  ا المستشفر للمهتمق من مواسد بتنسيب  يث يقوم

 ،ا ألمدة بعدد مدا الهديدد الو دق مدق وتقدديم الددعم والمسداعدة ل دم كدا يسدتطيعوا التكيد  ،المسدتهد كوسوندا  يدروس مر دا

 والتواصل الكترونياً  ،بأ رهم عالاات م ت سين علر والعمل ،لدي م وتقوية المشاعر اإليهابية السلبية  دة المشاعر من والتخفي 

 ،اشدباع ا تياجدات م علدر وا رهم لمسداعدت م الم ابين علر بالنفق لتعود المستويات كا ة علر ةاص اب المبادسات التطوعي مق

  ل المشكالت الخاصة ب م. علر ادسات م باإل ا ة الر س ق
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 كإعالمي: العام الممارس دور -1

ادد  ومدا المدرض  دول مف دوم ال د ا والتثقيد  الدوعا نشدربالعمدل علدر عدام  كممداسس االجتماعا  يث يقوم ا   اما

ويدتم  ،ككل لي ل الر ا  رة والمهتمق الشخز الم اب تأثيرها يتخطر واجتماعية نفسية وا راس  لبية آثاس من عليه يترتب

وكد لك  ،مدن  الل دا التوعويدة والر دامل االلكترونيدة والنشدرات المقداالت المختلفدة ونشدر االجتمداعا عبر و امل التواصل ذلك

علدر دعدم الم دابين بتقدديم التبدرع  و دث م ،للتكدات  والقيدام بددوسهم  دا المسداهمة المهتمعيدة مدقا دراد المهت كا دة دعدوة ايً دا

 .ل موالمعنو   الماد 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها .1

 نو  الدراسة.. 1.1

تعتبر ه ه الدسا ة من الدسا ات الوصفية  يث تست دد الدسا ات الوصفية تقرير   دامز لداهرة معيندة او مواد  

وت دل مدن  دالل ذلدك الدر اصدداس  ،ب عليه صفة الت ديد، وتعتمد علر جمق ال قامب وت ليل ا وتفسيرها ال تخالص داللت داتغل

 (.522 ،5220 ،التعليمات بشأن الموا  او الظاهرة التا يقوم البا ث بدسا ت ا ) سن
 

 منهج الدراسة.. 1.1

االجتماعيين العاملين بمستشفيات العزل ال  ة بمنطقة   اميينلعينة من ا  من ج المسح االجتماعا  انا تخدم البا ث

 ا ه ه الدسا ة علر ه ا المن ج  نه ا نسب لطبيعة المشكلة، ويمكن من  الله ت قيب اهداد  انمكة المكرمة، واد اعتمد البا ث

 الدسا ة
 

 مجتمع وعينة الدراسة.. 1.1

وعددهم  ،عيين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمةاال  اميين االجتمامهتمق الدسا ة يشتمل علر معظم 

ق الدسا ا الكلا تم ا تياس عينة عشوامية من مهتمواد  ،م(9099-ه  5225العام الدسا ا ) اجتماعا  الل( ا  اما 23)

ينة العشوامية   اميين االجتماعيين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمة، با تخدام ا لوب الع( من ا 35ب هم )

 (.% 23( ومستو  الثقة )% 3البسيطة مق مراعاة نسبة الخطأ العشواما )
 

 مجاالت الدراسة.. 1.1

 :تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلي

  العربيددة  الطددام ( بالمملكددة –مكددة المكرمددة  –تطبيددب الدسا ددة الميدانيددة بمنطقددة مكددة المكرمددة )جدددة  المكوواني: توومالمجووال

 .السعودية

 وعدددهم  ،  داميين االجتمداعيين بمستشدفيات العدزل ال د ا بمنطقدة مكدة المكرمدةا عينة عشوامية مدن  :البشري المجال

 .( مفردة35)

 م.90/2/9099الر  5/2/9099( يوماً من الفترة الزمنية 90تم جمق البيانات ل  ه الدسا ة  الل ) :المجال الزمني 
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 .أدوات الدراسة .1.1

اة لهمق البيانات المتعلقة بالدسا ة، نظراً لطبيعة الدسا ة من  يث اهدا  ا ومن ه ا تم ا تخدام اال تبيان كأد

ومهتمع ا. ويُعتبر اال تبيان من اكثر ادوات الب ث انتشاساً وا تخداماً  ا مهاالت العلوم المختلفة،   و اكثر  اعلية من  يث 

عدد من ا  راد مقاسنة بالو امل ا  ر ، كما انه يس ل اإلجابة  تو ير الواا وتقليل التكلفة، ويساعد  ا جمق البيانات عن اكبر

علر بعض ا  ئلة التا ت تاج الر واا من ابل المب وث، ويُعتبر اكثر  اعلية  ا  الة كون العينة متوألعة توأليعاً جغرا ياً 

 (.522-524: 9052متباعداً )نوس ، 

 وصف أداة الدراسة  -أ

 ث  ا اسمين هما:تمثلا مهاالت القياس  داة الب و

 واشتملا علر: الهنس، الفئة العمرية، المؤهل العلما، التخ ز، مدة العمل بالوليفة األوليةالبيانات  :القسم األول :

 ال الية، االلت ا  بالدوسات.

 ( عباسة موألعة علر اسبعة م اوس، تخ ق  ياسات اإلجابة علي ا 59: م اوس اال تبيان: ويشتمل علر )القسم ال اني

 قياس ليكرت للتدسج الثالثا، والم اوس ها:لم

 2 الم وس ا ول: الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا، وي تو  علر -

 .عباسات

الم وس الثانا: اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا  -

 عباسات. 4ا ا  ا الفريب العالجا، وي تو  علر كع و ا 

الم وس الثالث: المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا،  -

 عباسات. 2وي تو  علر 

 ية، وي تو  اهم المقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة االألمات ال  الم وس الرابق: -

 عباسات. 2علر 

 إخراج االستبيان في صيغته األخيرة: -ب

تم ا راج اال تبيان  ا صوسته الن امية )انظر بعد مراجعة اال تبيان مق الدكتوس المشرد وعمل التعديالت المطلوبة 

(، ومن google forms)المال ب( وتطبيقه علر العينة المست د ة، وذلك بعد ت ويله الر ا تماسة الكترونية عن طريب مواق 

 ثم اس ال الراب  اإللكترونا للعينة المست د ة بوا طة البريد اإللكترونا وبعض تطبيقات التواصل االجتماعا مثل الواتس اب.
 

 إجراءات الصدق وال بات ألداة الدراسة.. 1.1

 أوالم: صدق أداة الدراسة

 . الصدق الظاهري:1

ن علر اياس ما و ق لقيا ه وت قيب ا هداد التا و ق ل ا، واد تم عرض يق د به الت قب من مد  مقدسة اال تبيا

اال تبيان علر مهموعة من الم كمين المخت ين من ذو  الخبرة والكفافة لل كم علر مد  ص ة وشمولية العباسات و المت ا 
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قد تم عمل التعديالت الموصر ب ا من اللغوية، وانتمام ا الر الم وس ال   تتبق له، وعلر  وف التغ ية الراجعة من الت كيم،  

 اعادة ال ياغة لبعض العباسات، و  د بع  ا، ليتم ا راج اال تبيان  ا صوسته الن امية.

 . صدق االتساق الداخلي:1

ل ساب صد  االتسا  الدا لا لم اوس اداة الدسا ة، تم  ساب معامالت االستباط لبير ون للعالاة بين كل عباسة ودسجة 

   تتبق له، وذلك كما يلا:الم وس ال 
 

 .يوضح االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة حسب المحاور(: 1-1جدول رقم )

 المحور
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 االحصائية
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 االحصائية

 الدور الوقائي الذي تقدمه الخدمة االجتماعية

1 .723(**) .000 4 .802(**) .000 

2 .808(**) .000 5 .821(**) .000 

5 .804(**) .000 2 .760(**) .000 

2 .777(**) .000 2 .404(**) .000 

اتجاهات أعضاء الفريق الطبي بالمستشفيات 

نحو أهمية الدور الذي يقوم به األخصائي 

 االجتماعي كعضو أساسي في الفريق العالجي

1 .695(**) .000 3 .480(**) .000 

2 .742(**) .000 2 .735(**) .000 

5 .801(**) .000 4 .695(**) .000 

2 .735(**) .000    

المعوقات التي تحول دون قيام األخصائي 

 االجتماعي بدوره الوقائي

1 .499(*) .000 5 .722(**) .000 

2 .805(**) .000 2 .666(**) .000 

5 .832(**) .000 4 .420(**) .000 

4 .830(**) .000 2 .488(**) .000 

أهم المقترحات التي تساعد في تفعيل دور 

 الخدمة االجتماعية

5 .430(**) .000 2 .877(**) .000 

9 .546(**) .000 4 .740(**) .000 

5 .402(**) .000 2 .384(**) .000 

2 .430(**) .000 2 .430(**) .000 

3 .832(**) .000    

 (0.05الة عند مستو  داللة ا  اما )( د(**

 .ثانيام: ثبات االستبانة

يعتبر الثبات من الشروط الم مة الواجب توا رها  ا اال تبيان الهيد، ويق د به   ول ا  راد علر نفس الدسجات 

 الفا كرونباخ( وكما يلا:اذا ما اعيد تطبيقه علي م ت ا نفس الظرود، وللتأكد من ثبات اال تبيان اام البا ث با تخدام معادلة )
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 قيم معامالت ألفا كرونباخ لل بات ألداة البحث (:1-1جدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.409 2 الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية

اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   

 عا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجايقوم به ا   اما االجتما
4 0.452 

 0.425 2 المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما

 0.459 2 اهم المقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية

 1.711 11 األداة ككل

 

 (: أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي.1-1جدول رقم )

 المتوسط الموزون الوزن جابةاإل

 5>  -9.55 5 اوا ب

 9.55> -5.24 9 م ايد

 5.24> -5 5 ال اوا ب

 

تم  ساب المتو طات ال سابية المرج ة لكل عباسة من عباسات اداة الب ث ومقاسنت ا مق المد  الموجود  ا الهدول 

 سة.السابب وتعطر اإلجابة المقابلة للمد  ال   يقق بدا له متو   العبا

 

 األدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.. 7.1

العديد من العمليات واال تباسات اإل  امية بغرض  (  ا ت ليل البيانات، واد تم ا تخدامSPSSتم ا تخدام برنامج )

 الت قب من اهداد الدسا ة واإلجابة علر التسااالت التا طر  ا البا ث والتا تتمثل  ا:

 ون ل ساب االتسا  الدا لا  داة الدسا ة. معامل استباط بير 5

 الفا ل ساب معامل الثبات  داة الدسا ة-. معامالت كرونباخ9

 . التكراسات والنسب المئوية لوص  عينة الدسا ة5

 . المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية ونسبة الموا قة لإلجابة علر تسااالت الدسا ة.2

 ( لدسا ة الفرو   ا م اوس اال تبيان و قاً للبيانات ا ولية.ANOVAالتباين ا  اد  )( وت ليل T-test. ا تباس )3

 ( لعمل الر وم البيانية.Microsoft Excelتم االعتماد علر برنامج )
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 تحليل البيانات واستخالص النتائج .1

 أوالم: عرض جداول الدراسة وتفسيرها وتحليلها

 الدراسة. عرض وتحليل البيانات األولية لعينة 1-1

 (. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير الجنس1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 69.8 37 ذكر

 30.2 16 انثر

 100.0 53 المهموع

 

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الحالة االجتماعية.1-1شكل رقم )

 

 ة العمريةالفئ(. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير 1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 11.3 6  نة 93اال من 

 34.0 18  نة 53الر اال  93من 

 39.6 21  نة 23الر اال من  53من

 15.1 8  نة 33الر اال من  23من 

 0 0  نة  أكثر33

 100.0 53 المهموع

 

ب الفئات العمرية  نهد ان الغالبية تقق بدا ل الفئة الهدول اعاله عباسة عن النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  س

(، ومن ثم %52 نة( بنسبة ) 53الر اال  93(، تلي ا الفئة العمرية )من %52.2 نة( بنسبة ) 23الر اال من  53 العمرية )من

لشكل التالا يبين (. ا%55.5 نة( بنسبة ) 93(، وا يراً )اال من %53.5 نة( بنسبة ) 33الر اال من  23الفئة العمرية )من 

 ه ه النسب:

70%

30%

ذكر انثى
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 ( توزيع أفراد العينة على حسب متغير الفئة العمرية1-1شكل رقم )

 

 (. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير المؤهل العلمي.1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 71.7 38 بكالوسيوس

 28.3 15 ماجستير

 100.0 53 المهموع
 

النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب متغير المؤهل العلما  نهد ان الغالبية بكالوسيوس  الهدول اعاله يو ح 

 (. الشكل التالا يو ح ه ه النسب:%92.5(، بينما الماجستير بلغا نسبت م )%45.4بنسبة )

 

 .( توزيع أفراد العينة على حسب المؤهل العلمي1-1شكل رقم )

 

 ينة الدراسة وفقام  لمتغير التخصص(. توزيع ع1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 64.2 34  دمه اجتماعية

 13.2 7 علم اجتماع

 22.6 12 ا ر 

 100.0 53 المهموع

 

010203040

سنة25أقل من 
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الهدول اعاله يو ح النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب التخ ز العلما   راد العينة  نهد ان الغالبية  دمة 

(. الشكل التالا %55.9(، وا يراً علم اجتماع بنسبة )%99.2(، ومن ثم تخ  ات ا ر  بنسبة )%22.9ية بنسبة )اجتماع

 يو ح ه ه النسب:

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب التخصص1-1شكل رقم )

 

 مدة العمل بالوظيفة الحالية.(. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير 1-1جدول رقم )

 النسبة % لعددا فئات المتغير

 37.7 20  نوات 3 مناال 

 39.6 21  نوات 53الر اال من  2من 

 17.0 9  نة 93 الر اال من 52من 

 5.7 3  نة 93اكثر من 

 100.0 53 المهموع

 

 2ن بينا نتامج الهدول اعاله النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب مدة العمل بالوليفة ال الية  نهد ان الغالبية )م

 93 الر اال من 52(، ومن ثم )من %54.4 نوات( بنسبة ) 3 (، ومن ثم المدة )اال من%52.2 نوات( بنسبة ) 53الر اال من 

 (. الشكل التالا يو ح ه ه النسب:%3.4 نة( بنسبة ) 93(، وا يراً )اكثر من %54 نة( بنسبة )

 

 وظيفة الحالية.( توزيع أفراد العينة على حسب متغير مدة العمل بال1-1شكل رقم )
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 (. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير االلتحاق بالدورات1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 60.4 32 نعم

 39.6 21 ال

 100 53 المهموع

 

ن الغالبية الهدول اعاله يو ح النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب متغير االلت ا  بالدوسات التدسيبية  نهد ا

(. الشكل التالا يبين ه ه %52.2(، بينما بلغا نسبة ال ين لم يلت قوا بدوسات تدسيبية )%20.2الت قوا بدوسات تدسيبية بنسبة )

 النسب:

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب متغير االلتحاق بالدورات.1-1شكل رقم )

 

 عرض وتفسير البيانات المتعلقة بأسئلة الدراسة. 1-1

 اؤل األول:التس

 نز التساال ا ول علر "ما الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا؟".

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول الدور الوقائي الذي تقدمه الخدمة 7-1جدول )

 ا.االجتماعية في مواجهة أزمة جائحة كورون

 المتوسط العبارة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 2 كبيرة 0.35 9.45 مساعدة الفريب الطبا بمعلومات اجتماعية عن  الة المريض. 5

 3 كبيرة 0.35 9.42 التخفي  من مشاعر الخود لد  المر ر. 9

 5 كبيرة 0.22 9.44 توعية المريض بطر  التعامل ال  يح مق اإلصابة. 5

 4 كبيرة 0.32 9.45 توعية هيئة التمريض بكيفية التعامل مق ال الة النفسية للم اب. 2

 2 كبيرة 0.22 9.44مساعدة ا ر الم ابين علر تقبل طبيعة اإلجرافات التا تتبق مق  3
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 م اب م دا ل مستشفر العزل.

توعية ا رة الم اب ن دو التعامدل السدليم معده بعدد الخدروج مدن  2

 العزل.
 9 كبيرة 0.35 9.42

 2 كبيرة 0.23 9.32 تنفي   مالت  اسج المستشفر للتوعية بطبيعة  يروس كوسونا. 4

التواصددل مددق ا ددر المر ددر بقسددم العددزل لطمددأنت م علددر ال الددة  2

 ال  ية للم ابين.
 5 كبيرة 0.33 9.20

  كبيرة 0.068 2.99 المحور ككل 

الن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس الدوس الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية وا

( يقق بدا ل الفئة 9.22الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا،  نهد ان المتو   العام بلغ )

الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة علر الدوس 

 مواج ة األمة جام ة كوسونا كانا كبيرة.
 

 التساؤل ال اني:

نز التساال الثانا علر" ما اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا 

 كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا"؟

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول اتجاهات أعضاء الفريق الطبي ( المتوسط8-1جدول )

 بالمستشفيات نحو أهمية الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي كعضو أساسي في الفريق العالجي.

 المتوسط العبارة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

لطبا اال  اما االجتماعا كع و  ا يتقبل اع اف الفريب ا 5

 الفريب المعالج.
 5 كبيرة 0.4666 2.8868

يدسك اع اف الفريب اهمية دوس  لنهاح تقديم الخدمات  9

 للمر ر.
 3 كبيرة 0.5902 2.8113

ي تم الفريب الطبا بالمعلومات التا اادم ا ل م عن  الة  5

 المر ر.
 9 كبيرة 0.3848 2.9245

 5 كبيرة 0.2747 2.9623 د التا ل ل مشكالت المر ر دا ل العزل.يتقبل التمريض ت 2

ير  ا طباف اننا ع و ا ا ا  ا نهاح عملية العالج  3

 للمر ر.
 3 كبيرة 0.5902 2.8113

 2 كبيرة 0.5334 2.8491 يسألنا الفريب الطبا عن طر  التعامل مق  لوكيات المر ر. 2

 3 كبيرة 0.5902 2.8113 كوسونا  اسج المستشفر.يشاسكنا ا طباف  ا  مالت التوعية ب 4

  كبيرة 0.490 2.865 المحور ككل 
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الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس اتهاهات 

جتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا، اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما اال

( يقق بدا ل الفئة الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة  ول 9.223 نهد ان المتو   العام بلغ )

ا  ا الفريب اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا 

 العالجا كانا كبيرة.
 

 التساؤل ال الث:

 نز التساال الثالث علر " ما المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا؟".

ل دون قيام األخصائي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول المعوقات التي تحو9-1جدول )

 االجتماعي بدوره الوقائي في مواجهة أزمة كورونا.

 
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

عدددم ااتندداع اداسة المستشددفر بأهميددة دوس  كع ددو  ددا الفريددب  5

 الطبا.
 2 كبيرة 0.79 2.62

 عددددم اعتقددداد بعدددض اع ددداف الفريدددب بأهميدددة دسا دددة العوامدددل 9

 االجتماعية والنفسية للمريض للمساعدة  ا عالجه.
 2 كبيرة 0.79 2.62

 ددع  تعدداون  ريددب العمددل مددق ا   دداما االجتمدداعا دا ددل  5

 المستشفيات.
 5 كبيرة 0.72 2.70

عدم اإلعداد العلما والم نا لن  داما االجتمداعا  دا التعامدل  2

 مق االألمات.
 2 كبيرة 0.79 2.62

نددا لتوجيدده ا   دداما االجتمدداعا  ددا عدددم وجددود اشددراد م  3

 المستشفر.
 2 كبيرة 0.85 2.55

ندددسة وجددود بددرامج تدسيبيددة موج ددة لن  دداميين االجتمدداعيين  2

 لتطوير ادام م الم نا. 
 9 كبيرة 0.53 2.85

 5 كبيرة 0.47 2.89 نقز الميزانية المخ  ة للخدمة االجتماعية بالقطاع ال  ا. 4

 3 كبيرة 0.91 2.43 ما االجتماعا بالمستهدات  ا العمل.الة الوعا لد  اال  ا 2

  كبيرة 0.731 2.66 المحور ككل 

 

الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس 

األمة كوسونا،  نهد ان المتو   العام بلغ المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة 

( يقق بدا ل الفئة الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة علر المعواات التا ت ول دون 9.22)

 ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا كانا كبيرة.
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 التساؤل الرابع:

 الرابع على "ما أهم المقترحات التي تساعد في تفعيل دور الخدمة االجتماعية في مواجهة االزمات الصحية." نص التساؤل

أهم المقترحات التي تساعد في تفعيل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول 11-1جدول )

 ةدور الخدمة االجتماعية في مواجهة االزمات الصحي

 المتوسط العبارة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 بكيفيدة الخاصدة الطبدا االجتمداعا ا   داما وم داسات معاسد تنمية 5

 مق ا ألمات. التعامل
 5 كبيرة 0.22 9.22

 2 كبيرة 0.22 9.22 أليادة اعداد اال  اميين االجتماعيين دا ل المستشفر. 9

 5 كبيرة 0.30 9.20 لن  اما االجتماعا. تو ير ال وا ز التشهيعية 5

توعيددة اع دداف الفريددب الطبددا بأهميددة دوس اال  دداما االجتمدداعا  ددا  2

 نهاح تقديم الخدمات للمر ر.
 2 كبيرة 0.22 9.20

 9 كبيرة 0.29 9.25 توعية اع اف الفريب الطبا بأهمية العوامل االجتماعية للمر ا. 3

 2 كبيرة 0.39 9.42 الفريب لتيسير التعاون االيهابا. عقد اجتماعات دوسية بين اع اف 2

تخفيددد  ا عبددداف اإلداسيدددة عدددن كاهدددل اال  ددداميين االجتمددداعيين  دددا  4

 المستشفيات.
 4 كبيرة 0.35 9.42

تددو ير ا دوات والو ددامل التددا تعددين ا   دداما االجتمدداعا علددر اداف  2

 م امه.
 3 كبيرة 0.32 9.42

ح والقدددوانين المنظمدددة لعمدددل اال  دددداما المروندددة  دددا تطبيدددب اللددددوام 2

 االجتماعا بالمستشفيات.
 2 كبيرة 0.25 9.22

  كبيرة 0.15 2.98 المحور ككل 

 

اهم الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس 

( يقق 9.22 نهد ان المتو   العام بلغ ) ،تماعية  ا مواج ة االألمات ال  يةالمقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االج

م وس اهم المقتر ات التا تساعد  ا بدا ل الفئة الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة علر 

 كانا كبيرة.تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة االألمات ال  ية 

تم ترتيب الم اوس بناف علر المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية ومن ثم  ساب الدسجة الكلية  داة الدسا ة و قاً واد 

 للهدول التالا:
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 ( المقارنة بين متوسطات محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

االنحراف  المتوسط المحور

 المعياري

 درجة الموافقة

 كبيرة 0.068 2.99 خدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسوناالدوس الوااما ال   تقدمه ال

اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به 

 ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا
 كبيرة 0.068 2.99

 ا مواج ة  المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما

 األمة كوسونا
 كبيرة 0.731 2.66

اهم المقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة 

 االألمات ال  ية
 كبيرة 0.15 2.98

 كبيرة 0.254 2.905 األداة ككل

 

ا قة كبيرة، الشكل التالا يبين ( وها دسجة مو9.203من  الل الهدول اعاله يتبين ان متو   الدسجة الكلية  داة الدسا ة بلغ )

 المتو طات ال سابية الكلية للم اوس:

 

 ( المقارنة بين متوسطات المحاور.7-1شكل رقم )

 

 الفروق في استجابات عينة الدراسة تبعام للمتغيرات الشخصية. 1-1

( tوا تباس ) ANOVAد  إليهاد الفرو  بين المتغيرات الشخ ية  ود يتم ا تخدام كل من معامل ت ليل التباين ا  ا

 للعينات المستقلة كما يلا:

 ( الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

االنحراف  المتوسط  العينة الجنس  المحاور 

 المعياري 

مستوى  (tقيمة )

 الداللة

 ا ول
 0.029 -5.259 85512. 22.1351 37 ذكوس

 51640. 22.5000 16 اناث

األول 
الثاني

الثالث 
الرابع

2.992.99

2.66

2.98

Series1
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 الثانا
 0.222 0.222 1.49474 20.3514 37 ذكوس

 2.82843 20.0000 16 اناث

 الثالث
 0.429 -0.559 3.89116 21.5676 37 ذكوس

 2.68017 21.8750 16 اناث

 الرابق
 0.322 -0.322 1.19810 29.1892 37 ذكوس

 95743. 29.3750 16 اناث

 

و  بين جنس ا اد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم مستويات الداللة ( للفرtالهدول اعاله يو ح نتامج ا تباس )

( ما يعنا عدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين ال كوس واالناث  ا 0.03اإل  امية المقابلة لكل م وس نهدها اكبر من )

ن ا راد العينة وذلك عند مستو  داللة ا  اما م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر الم اوس ال تختل  با تالد جنس كل  رد م

(0.03.) 

 ( الفروق بين الفئات العمرية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجمو  

 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

 ا ول

 342. 3 1.026 بين المهموعات 

 628. 49 30.786 ل المهموعاتدا  654. 544.

   52 31.811 الكلا

 الثانا

 11.056 3 33.168 بين المهموعات 

 3.442 49 168.643 دا ل المهموعات 031. 3.212

   52 201.811 الكلا

 الثالث

 6.425 3 19.276 بين المهموعات 

 12.951 49 634.611 دا ل المهموعات 687. 496.

   52 653.887 الكلا

 الرابق

 019. 3 057. بين المهموعات 
.014 

  
 1.342 49 65.754 دا ل المهموعات 998.

   52 65.811 الكلا

 

الهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين الفئات العمرية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم 

توجد  رو  ذات داللة ا  امية بين  (، مما يعنا انه ال0.03بلة لكل م وس علر  دة نهدها اكبر من )مستويات الداللة المقا

الفئات العمرية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ما عدا الم وس الثالث  يث بلغا ايمة مستو  الداللة اال  اما ال تباس 

(F( )0.05( اال من )ما يعنا ان هناك  رو  ذات0.03 )  داللة ا  امية بين الفئات العمرية   راد العينة  ا م وس )المعواات
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التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا( ا  اإلجابة عليه تختل  با تالد الفئة 

لمعر ة اتهاه ه ه الفرو  تم ا تخدام (. و0.03العمرية لكل  ر د من ا راد العينة  ا ه ا الم وس عند مستو  داللة ا  اما )

 كما يلا: LSD ا تباس اال  ر  معنو 

 للفروق بين الفئات العمرية في المحور ال اني. LSD( أقل فرق معنوي 11-1جدول )

 الفئة العمرية الفئة العمرية
أقل فرق بين 

 المتوسطين
 مستوى الداللة

  نة 93اال من 
 027. (*)2.00000-  نة 53الر اال  93من 

 004. (*)2.57143-  نة 23الر اال من  53 من

  

للفرو  بين الفئات العمرية  ا م وس )المعواات التا ت ول دون ايام  LSDالهدول اعاله عباسة عن نتامج اال  ر  معنو  

 نة( من  93من  ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا(  نهد ان هناك  رو  معنوية بين كل من )اال

 53الر اال من  93 نة( من ج ة ا ر  وه ه الفرو  ل الح )من  23الر اال من  53ومن  نة  53الر اال من  93ج ة )من 

 (.0.03 نة( عند مستو  داللة ا  اما ) 23الر اال من  53ومن  نة 

 ( الفروق بين المؤهالت العلمية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

 المتوسط العينة لمؤهلا المحاور
االنحراف 

 المعياري
 (tقيمة )

مستوى 

 الداللة

 ا ول
 70811. 22.3421 38 بكالوسيوس

5.920 0.955 
 92582. 22.0000 15 ماجستير

 الثانا
 2.09382 20.3158 38 بكالوسيوس

0.232 0.235 
 1.66762 20.0667 15 ماجستير

 الثالث
 3.58756 21.6842 38 بكالوسيوس

0.044 0.252 
 3.56170 21.6000 15 ماجستير

 الرابق
 1.18909 29.2105 38 بكالوسيوس

0.524- 0.492 
 97590. 29.3333 15 ماجستير

 

الهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين المؤهالت العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم 

توجد  رو  ذات داللة ا  امية بين  (، مما يعنا انه ال0.03لة المقابلة لكل م وس علر  دة نهدها اكبر من )مستويات الدال

ال تختل  با تالد المؤهل العلما المؤهل  اداةالمؤهالت العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر م اوس 

 (. 0.03)   داللة ا  اماالعلما لكل  رد من ا راد العينة عند مستو
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 ( الفروق بين التخصصات العلمية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجمو  

 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

 ا ول

 1.475 886. 2 1.773 بين المهموعات

 

 

.238 

 

 

 601. 50 30.039 دا ل المهموعات

  52 31.811 الكلا

 الثانا

 873. 3.406 2 6.811 بين المهموعات

 

 

.424 

 

 

 3.900 50 195.000 دا ل المهموعات

  52 201.811 الكلا

 الثالث

 2.626 31.081 2 62.161 بين المهموعات

 

 

.082 

 

 

 11.835 50 591.725 دا ل المهموعات

  52 653.887 الكلا

 ابقالر

 592. 761. 2 1.523 بين المهموعات

 

 

.557 

 

 

 1.286 50 64.289 دا ل المهموعات

   52 65.811 الكلا

 

لهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين التخ  ات العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم ا

توجد  رو  ذات داللة ا  امية بين  (، مما يعنا انه ال0.03علر  دة نهدها اكبر من ) مستويات الداللة المقابلة لكل م وس

العلمية  با تالد التخ  اتال تختل   اداةالتخ  ات العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر م اوس 

 (. 0.03لكل  رد من ا راد العينة عند مستو  داللة ا  اما)

 ( الفروق بين مدة العمل بالوظيفة الحالية في محاور أداة الدراسة.17-1جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجمو  

 المربعات
 (Fقيمة )

مستوى 

 الداللة

 ا ول

 526. 331. 3 992. بين المهموعات 

 

 

.667 

 

 

 629. 49 30.819 دا ل المهموعات

  52 31.811 الكلا

 الثانا

 742. 2.923 3 8.770 بين المهموعات 

 

 

.532 

 

 

 3.940 49 193.041 دا ل المهموعات

  52 201.811 الكلا

 603. 624. 8.015 3 24.046 بين المهموعات  الثالث
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  12.854 49 629.841 دا ل المهموعات

 

 

  52 653.887 الكلا 

 الرابق

 419. 549. 3 1.646 بين المهموعات 

 

 

.740 

 

 

 1.309 49 64.165 دا ل المهموعات

  52 65.811 الكلا

 

الهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين مدة العمل  ا الوليفة ال الية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من 

توجد  رو  ذات داللة  (، مما يعنا انه ال0.03كبر من ) الل ايم مستويات الداللة المقابلة لكل م وس علر  دة نهدها ا

با تالد ال تختل   اداةا  امية بين مدة العمل  ا الوليفة ال الية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر م اوس 

 (. 0.03 رد من ا راد العينة عند مستو  داللة ا  اما) عمل كل مدة

 مدى االلتحاق بالدورات التدريبية في محاور أداة الدراسة.( الفروق بين 18-1جدول )

 المتوسط العينة اإلجابة المحاور
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة (tقيمة )

 ا ول
 0.000 -4.532 64446. 21.8125 32 نعم

 43644. 22.9048 21 ال

 الثانا
 0.995 -5.920 2.27185 20.0000 32 نعم

 1.35927 20.6190 21 ال

 الثالث
 0.505 -5.025 3.54692 21.2500 32 نعم

 3.53755 22.2857 21 ال

 الرابق
 0.525 -5.225 1.13415 29.0625 32 نعم

 1.07792 29.5238 21 ال

 

داة الدسا ة  من ( للفرو  بين العينات المستقلة لمد  االلت ا  بالدوسات التدسيبية   ا م اوس اtالهدول اعاله يبين نتامج ا تباس )

( ما يعنا انه ال توجد  رو  بين مد  0.03 الل ايم مستويات الداللة اإل  امية المقابلة لكل م وس علر  دة نهدها اكبر من )

الت ا  ا راد العينة بالدوسات التدسيبية  ا م اوس اداة الدسا ة ما عدا الم وس ا ول )الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة 

( ا  اإلجابة 0.03( اال من )0.000 ا مواج ة األمة جام ة كوسونا(  يث بلغا ايمة مستو  الداللة اال  اما )االجتماعية 

 (.0.03عليه تختل  با تالد  مد  الت ا  ا راد العينة بدوسات تدسيبية عند مستو  داللة ا  اما )

 

 نتائج الدراسة ثانيام: 

  التالية: بالنتامج الدسا ة  رجامن وااق الت ليل اال  اما  داة الدسا ة 

الر  53 (، معظم ا راد العينة اعماسهم دا ل الفئة العمرية )من%22.2ال رت النتامج ان غالبية ا راد العينة ذكوس بنسبة ) -5

(، غالبية ا راد العينة %45.4(، المؤهل العلما لمعظم ا راد العينة بكالوسيوس بنسبة )%52.2 نة( بنسبة ) 23اال من 
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الر 2(، مدة عمل ا راد العينة  ا ولامف م ال الية غالب ا بدا ل الفئة )من %22.9مة اجتماعية بنسبة بلغا )بتخ ز  د

 (.%20.2( غالبية ا راد العينة الت قوا بدوسات تدسيبية بنسبة بلغا )%52.2 نوات( بنسبة ) 53اال من 

   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة او  ا النتامج ان دسجة موا قة ا راد العينة علر الدوس الوااما ال -9

( وتمثلا اهم  قرات الموا قة  ا التواصل مق ا ر المر ر بقسم 9.22كوسونا كانا كبيرة وذلك بمتو    سابا بلغ )

 ،وتوعية ا رة الم اب ن و التعامل السليم معه بعد الخروج من العزل ،العزل لطمأنت م علر ال الة ال  ية للم ابين

ومساعدة ا ر الم ابين علر تقبل طبيعة اإلجرافات التا تتبق مق  ،وتوعية المريض بطر  التعامل ال  يح مق اإلصابة

 والتخفي  من مشاعر الخود لد  المر ر. ،م اب م دا ل مستشفر العزل

اهمية الدوس ال   يقوم  او  ا النتامج ان دسجة موا قة ا راد العينة  ول اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و -5

( وتمثلا اهم 9.22به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا كانا كبيرة وذلك بمتو    سابا بلغ )

كما ي تم الفريب  ،التمريض يتقبل  تد الت ا   اما االجتماعا ل ل مشكالت المر ر دا ل العزلان  قرات الموا قة  ا 

قدم ا ل م ا   اما االجتماعا عن  الة المر ر، كما يتقبل اع اف الفريب الطبا اال  اما الطبا بالمعلومات التا ي

كما ير  ا طباف  ،االجتماعا كع و  ا الفريب المعالج، كما يسأل  الفريب الطبا عن طر  التعامل مق  لوكيات المر ر

ن ا طباف  يشاسكون  ا  مالت التوعية ان اال  اما االجتماعا ع و ا ا ا  ا نهاح عملية العالج للمر ر، كما ا

 بكوسونا  اسج المستشفر.

ال رت النتامج ان دسجة موا قة ا راد العينة علر المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا  -2

نقز الميزانية ( وتمثلا اهم ه ه المعواات  ا 9.22مواج ة األمة كوسونا كانا كبيرة، وذلك بمتو    سابا بلغ )

المخ  ة للخدمة االجتماعية بالقطاع ال  ا، وندسة وجود برامج تدسيبية موج ة لن  اميين االجتماعيين لتطوير ادام م 

و ع  تعاون  ريب العمل مق ا   اما االجتماعا دا ل المستشفيات، وعدم ااتناع اداسة المستشفر بأهمية  ،الم نا

م اعتقاد بعض اع اف الفريب بأهمية دسا ة العوامل االجتماعية والنفسية للمريض دوس  كع و  ا الفريب الطبا، وعد

للمساعدة  ا عالجه، وعدم اإلعداد العلما والم نا لن  اما االجتماعا  ا التعامل مق االألمات، والة الوعا لد  

 .اال  اما االجتماعا بالمستهدات  ا العمل

ا  امية بين ال كوس واالناث  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر الم اوس  اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة -3

 (.0.03ال تختل  با تالد جنس كل  رد من ا راد العينة وذلك عند مستو  داللة ا  اما )

تماعا ال رت النتامج وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين الفئات العمرية )المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االج -2

 53 نة ومن  53الر اال من  93( ل الح )من 0.03بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا( عند مستو  داللة ا  اما )

  نة(. 23الر اال من 

اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين المؤهالت العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة عند مستو   -4

 (.0.03ا )داللة ا  ام

اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين التخ  ات العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة عند  -2

 (.0.03مستو  داللة ا  اما )
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سا ة اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين مدة العمل  ا الوليفة ال الية   راد العينة  ا م اوس اداة الد -2

 (.0.03عند مستو  داللة ا  امية )

ال رت النتامج وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين مد    ول ا راد العينة علر دوسات تدسيبية  ا م وس )الدوس  -50

 (.0.03الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا( عند مستو  داللة ا  امية )

 ة.ال ا: توصيات الدراسث

 :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباح ان بما يأتي

 بالمستشدفر وم دام ا   داميين االجتمداعيين ادواس بطبيعدة الطبيدة الفدر  اع داف وبدااا والتمدريض ا طبداف وعدر تنميدة -5

 مدن والتدا النددوات تنفيد و ،الدوسيدة اللقدافات عقدد مدن  دالل ذلدك ان يدتم ويمكدن ،ا   اميين تهاه الخاطئة النظرة لتغيير

 .ذلك  ا ت قيب المساهمة شأن ا

والمهتمدق  وا درهم المر در لتوعيدة توعويدة  مدالت بعمدل الطبدا المهدال  دا االجتمداعيين ا   داميين اهتمدام  دروسة -9

 ا مدن ال د ا لت قيدب اللقا دات   د  وت فيدزهم الشدامعات وساف االنسديا  بخطدوسة الطبيدة بالمؤ سدة الم دي  الم لدا

 .لمهتمقبا

 علدر ا مدراض المسدت دثة وتأثيرهدا  دول جديدد هدو ما كل علر الطبا المهال  ا االجتماعيين ا   اميين معاسد تنمية -5

 العمل. ووسش التدسيبية الدوسات  الل من وذلك اإلنسان ص ة

   بداس ال د ي ةا نشدر  دا االجتمداعا التواصدل مواادق ا دتخدام الطبدا المهدال  ا االجتماعيين ا   اميين علر ينبغا -2

للوصدول   ريعة اداة باعتباسها اللقا ات  ول المرتبطة الخاطئة المفاهيم وت  يحمنه طبيعة المرض وطر  الوااية   ول

 .اال تراألية اإلجرافات لل  ا الناس الر

 سوندا وطدر كو جام دة بخطدوسة المدواطنين لتوعيدة اإللكترونيدة والهماهيريدة الشدعبية المؤتمرات بإاامة االهتمام  روسة -3

 .ه ه الهام ة ومواج ة   ر  ا التطعيمات واهمية مع ا التعامل  ا ال  ي ة با  اليب وتثقيف م من ا الواامية

 الواايدة والعدالج مدن  دا مهدال تقددم التدا والبيئيدة ال د ية التوعيدة وبدرامج  مدالت  دا مشداسكة اال  داما االجتمداعا -2

 .والبرامج ب  ه ال مالت المتعلقة االجتماعية الهوانب  ا و اصة كوسونا،  يروس

 . روسة اإللمام بالنوا ا الطبية واال تراألية  اصة عند تفشا ا وبئة والهوامح مثل كوسونا -4

العمل علر توعية ا   اما االجتماعا ب  وسه لدوسات التوعية بطر  مكا  ة العدو  و  م  طوسة وكيفية التعامل مق  -2

 ا مراض المعدية واا الهام ة.

 لدرود  دا ا يانداً  ويعملدون الموااد  ال دعبة من العديد العالم ان اف جميق  ا االجتماعيين ا   اميين ل ما يواجه ا ل -2

 والمكثد  المتميدز اال دتخدام ،المندزل مدن العمدل :ومن دا ،تعلدم م داسات جديددة مدن م تطلدب وهد ا ،ومرهقدة ومقيددة  طدرة

الخددمات  وتقدديم ،التواصدل االجتمداعا و دامل ا دتخدام م داساتو بال دات ، المشدوسة ولبرامهده، وتقدديم لل ا دب اآللدا

 ... الخ.دبع عن االجتماعات وعقد بعد، عن االجتماعية
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 لمدا كوسوندا  يدروس  داالت مدق ال د  ا ول  دا يعملدون الد ين االجتماعيين ا   اميين جميق وتكريم العمل علر تقدير -50

 علدر  قد  والتكدريم التقددير هد ا يقت در واال ،المري دة ال داالت عددو  مدن له مدن يتعر ون ولما وج د واا من يب لونه

 والممر ات. ا طباف

 .كوسونا جام ة  يروس مكا  ة مهال  ا االجتماعية و اصة المهتمعية المبادسات ااتراح -55
 

 المراجع

لقا ددات (، دوس ا   دداما االجتمدداعا الطبددا  ددا مواج ددة الشددامعات الموج ددة  ددد ال9099تركددا بددن  سددن ) ،ابددو العددال -5

دسا ة وصفية مطبقة علر ا   اميين االجتماعيين بمستشدفيات مديندة مكدة  :(52الم ادة لفيروس كوسونا المستهد )كو يد

 .25- 24ص ص  ،9ع ،2مج ،المكرمة، مهلة العلوم االنسانية واالجتماعية

 .القاهرة ،هموعة النيل العربيةم ،االتهاهات المعاصرة  ا مماس ة الخدمة االجتماعية ،(9002مد ا م مد ) ،ابو الن ر -9

المهلدة العربيدة  ،دوس م ندة الخدمدة االجتماعيدة  دا مواج دة جام دة  يدروس كوسوندا ،م(9090مدد ا م مدد ) ،ابو الن در -5

 .542 -535ص ص  ،52ع ،3مج ،لآلداب والعلوم االنسانية

ن بالمؤ سدات الطبيدة لتطبيدب عمليدات (، اال تياجات التدسيبية لن  داميين االجتمداعيين العداملي9052  ل م مد ) ،ا مد -2

 .529-592، 39ع ،مهلة الخدمة االجتماعية ،المماس ة العامة للخدمة االجتماعية الطبية

مهلدة الخدمدة  ،تقويم دوس ا   اما االجتماعا بالمهال الطبا من منظوس المماس دة العامدة ،(9052نهو  م مد ) ،ا مد -3

 242-255ص ص  ،9الهزف  ،20العدد  ،االجتماعية

(، مددد  تددأثير بعددض جوانددب االجددرافات اال تراأليددة لمواج ددة األمددة كوسونددا علددر االمددن 9090 الددد بددن  ددعيد ) ،آل  ددعد -2
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 :المستخلص

على تدفق االستثمار األجنبي  IFRS"اعتماد تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " هدفت الدراسة إلى قياس أثر

، وذلك من 5150لعام  عابالربع الروحتى  5102 لعام الربع األولمن المباشر إلى المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

اسي بأسلوب االنحدار الخطي المتعدد حيث تمثل المتغير المستقل الرئيسي بمتغير وهمي يأخذ القيمة خالل تقدير نموذج قي

وحتى نهاية فترة الدراسة، وتمثل  5102من الربع األول  (0)ويأخذ القيمة  5102في الفترة قبل الربع األول  (صفر)

حديد حدود الدراسة بحدها الموضوعي وتم تهم السعودي، المتغير التابع بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في سوق األس

في دراسة وتحليل أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية 

العربية  م، والحد المكاني المملكة 5150إلى الربع الرابع  5102السعودية، والحد الزماني بالفترة المالية من الربع األول 

السعودية. اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الكمي، وذلك من خالل تقدير نموذج قياسي وفق أسلوب االنحدار الخطي 

معايير وخلصت الدراسة إلى عدم معنوية األثر الطردي العتماد تطبيق ال المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية،

وحالة عدم وضوح أثرت بشكل كبير على التدفق  قتصاديةالابسبب التقلبات  الدولية على تدفق االستثمار األجنبي المباشر،

اء البحث في فترة مستقبلية تمكن من اختيار العالمي لالستثمار األجنبي خالل فترة الدراسة، وأوصت الدراسة بإعادة إجر

على متغيرات  IFRSفترة دراسة أطول وظروف اقتصادية أفضل، كما أوصت بإجراء دراسات للبحث في أثر تطبيق 

  القوائم المالية.

 العربية السعوديةالمباشر، المملكة  األجنبي، االستثمارالمعايير الدولية، التقارير المالية، االستثمار  الكلمات المفتاحية:
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The Impact of the Adoption of International Financial Reporting Standards on Foreign 

Direct Investment in the Kingdom of Saudi Arabia (An Analytical Study during the 

Period 2015-2021) 

Abstract: 

The study aimed to measure the impact of adopting the application of International Financial 

Reporting Standards “IFRS” on the flow of foreign direct investment to the Kingdom of 

Saudi Arabia during the period from the first quarter 2015 - to the fourth quarter 2021, by 

estimating a standard model in a multiple linear regression method. The main independent 

variable with a dummy variable takes the value (zero) in the period before the first quarter of 

2017 and takes the value (1) from the first quarter of 2017 until the end of the study period 

and represents the dependent variable of foreign direct investment flows in the Saudi stock 

market. The limits of the study were determined by its objective limit in studying and 

analyzing the impact of the adoption of international financial reporting standards on foreign 

direct investment in the Kingdom of Saudi Arabia, the time limit of the financial period from 

the first quarter 2015 to the fourth quarter 2021 AD, and the spatial limitation of the 

Kingdom of Saudi Arabia. The study relied on the quantitative analysis method, by 

estimating a standard model according to the multiple linear regression method in the 

ordinary least squares method. The study concluded that the direct effect is not significant to 

adopt the application of IFRS on the flow of foreign direct investment due to economic 

fluctuations and a state of uncertainty that greatly affected the global flow of foreign 

investment during the study period, and the study recommended re-conducting the research 

in a future period that enables the selection of a longer study period and better economic 

conditions; moreover, it recommended conducting studies to investigate the effect of 

applying the IFRS on the variables of the financial statements. 

Keywords: International standards, financial reports, foreign investment, direct investment, 

Saudi Arabia 
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 اإلطار العام للدراسة .1

 :تمهيد. 1.1

في ظل ما يشهده واقعنا المعاصر من تطورات سريعة ومتالحقة والتغيرات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس األموال 

والتي نتج عنها تنامي االستثمار األجنبي  5112ت منذ نهاية عام األجنبية، خاصة تلك المتعلقة باألزمة المالية العالمية التي انطلق

المباشر في الدول النامية واالنتقالية حيث اشتدت هذه المنافسة بين دول العالم على جذب االستثمار األجنبي المباشر باعتباره 

 (.5102نصير وبن عمر، قوة اقتصادية تعزز من حركة االستدامة والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم )

( إلى أن االستثمار األجنبي يعتبر أحد آليات العالقات االقتصادية الدولية حيث يؤدي إلى زيادة 5102ويشير منتاني وناجي )

الناتج المحلي وبالتالي يدعم التنمية االقتصادية وذلك من خالل انتقال رؤوس األموال وأسلوب اإلدارة الحديثة والتكنولوجيا من 

ل المستثمر األجنبي إلى الدولة التي سيستثمر بها مما يعمل على إنعاش االقتصاد وخلق فرص عمل وتنشيط التجارة قب

والصناعة، ومن جانب آخر يعمل االستثمار األجنبي على تمكين العالقات السياسية بين الدولة المستثمرة والدولة المضيفة 

 لالستثمار.

ة في القوائم المالية للوحدات االقتصادية من أهم المصادر التي يستند إليها المستثمرون في اتخاذ وتعتبر المعلومات المالية الوارد

 قراراتهم االستثمارية، وبالنتيجة فإن هذه المعلومات يجب أن تتمتع بخاصيتين رئيسيتين هما الموثوقية والمصداقية التي والتي

 الدولية المعايير عليهما التي ركزت الخصائص أهم من يعدان واللذان ةاالقتصادي الوحدة مستقبل استقراء طريقهما عن يمكن

المالئم )خلف،  الوقت في للمستثمرين ومالئمة مكتملة معلومات أيصال وهي األهم الميزة عن فضال المالية، القوائم أعداد في

5102) 

د التقارير المالية في المملكة العربية السعودية ومن هنا برزت فكرة الدراسة حول دراسة تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعدا

 على االستثمار األجنبي.

 :مشكلة الدراسة. 1.1

تعيش اقتصاديات العالم حاله من التنافس والسباق حول تقديم اهم المزايا التي تتوافر لها وذلك لغرض اقناع المستثمرين بانها 

يام االستثمار فيه، حيث تلعب الحكومات دورا كبيرا في تمكين االقتصاد من جذب التدفقات االستثمارية كما ان البلد األفضل لق

من األوجه الهامة لدور الحكومات في هذا المجال هو توفير البيئة االقتصادية الكلية المستقرة وكذلك تهيئة لبيئة التشريعية 

 (. Elimam, 2017الجنبي بالشكل الذي يخدم مصالح القتصاد الوطني )ا والمحفزة لالستثماروالقانونية المشجعة 

، حيـث جـاءت تلـك الرؤيـة 5101وفي ضوء ذلك تبنـت المملكـة العربيـة السـعودية رؤيـة طموحـة أطلقـت عليهـا رؤيـة 

الســنوات القليلــة الماضيــة، حيث لمواجهـة التحديـات والضغــوط الخارجيــة التــي عانــى منهــا االقتصاد الســعودي فــي 

، ةالقتصادياعمليـة الوضعــت االستثمارات األجنبية فــي أولويات الرؤية فالمملكة تدرك أن االستثمار األجنبي أداة فاعلـة فـي 

 (5102وتنويع مصادر الدخل القومي التي تسـتند أساسـا إلى اسـتقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية )الدبيان، 
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ومن ضمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوفير بنية مالئمة لالستثمار األجنبي هو اعتماد المعايير الدولية إلعداد 

للمنشآت،  5102القوائم المالية حيث اتخذت المملكة قرارا بالتحول الكامل إلى معايير المحاسبة الدولية وذلك ابتداء من عام 

الوضوح والشفافية بما يؤدي إلى مزيد من المصداقية والثقة في التقارير المالية للمنشآت في المملكة العربية  وذلك بهدف زيادة

(، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة 5102السعودية، مما يساهم في تعزيز جذب االستثمار األجنبي في المملكة )عبد الهادي، 

معايير الدولية إلعداد القوائم المالية على االستثمار األجنبي المباشر في المملكة حول إجراء دراسة تحليلية لتوضيح أثر اعتماد ال

وحتى اآلن، ومما سبق يمكن حصر مشكلة الدراسة في  5102العربية السعودية منذ اعتماد المملكة هذه المعايير في العام 

 صورة السؤال الرئيسي التالي:

 التقارير المالية على االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية؟" "ما تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد

 ويتفرع من السؤال الرئيسي للدراسة األسئلة الفرعية التالية:

 (؟5150-5102المالية في المملكة العربية السعودية في الفترة ) التقاريرواقع تطبيق المعايير الدولية إلعداد هو ما 

 (؟5150-5102دفقات االستثمارات األجنبية في المملكة العربية السعودية في الفترة )حجم تهو ما 

المالية في المملكة العربية السعودية على زيادة االستثمار األجنبي في الفترة  التقاريرهل أثر اعتماد المعايير الدولية إلعدادا 

 (؟5102-5150)

 :أهداف الدراسة. 1.1

اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي  أثر"يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في دراسة وتحليل 

 (، وذلك لتحقيق العديد من األهداف"، والتي تتمثل فيما يلي:5150-5102المباشر في المملكة العربية السعودية في الفترة )

 (.5150-5102المالية في المملكة العربية السعودية في الفترة ) التقاريربيق المعايير الدولية إلعداد تحديد واقع تط

 (.5150-5102تحديد حجم تدفقات االستثمارات األجنبية في المملكة العربية السعودية في الفترة )

المملكة العربية السعودية على زيادة االستثمار  المالية في التقاريرالتعرف على وجود أثر اعتماد المعايير الدولية إلعدادا 

 (".5150-5102األجنبي في الفترة )

 :أهمية الدراسة. 1.1

 األهمية العلمية:

تج اإلجمالي مارات األجنبية في المملكة العربية السعودية حيث إنها تلعب دورا في الناث"تنبع أهمية هذا البحث من أهمية االست

المحلي للملكة، وفي تغطية العجز في التدفقات النقدية التمويلية للمنشآت االقتصادية، كما وتساهم في تحقيق التنمية االقتصادية 

 للملكة. 5101وفق رؤية 
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عودية في زيادة ثقة المالية في المملكة العربية الس التقاريركما تنبع أهمية الدراسة من أهمية اعتماد المعايير الدولية إلعداد 

 المستثمر األجنبي في المملكة.

االستفادة من نتائج الدراسة في إمكانية التكهن في مستقبل االستثمار األجنبي المباشر عن طريق قراءة المعلومات الواردة في 

 القوائم المالية المعدة على أسس المعايير الدولية.

 األهمية التطبيقية:

لى تعزيز جودة المعلومات في التقارير المالية وتقديمها للمستثمرين التخاذ القرار االستثماري المناسب تساعد المعايير الدولية ع

بناء على تلك المعلومات، وكذلك الفوائد التي سوف تعود على الشركات من خالل جذب مزيد من االستثمارات األجنبية وتحقيق 

 التنمية المستدامة.

 :متغيرات الدراسة. 1.1

 تحتوي هذه الدراسة على نوعان من المتغيرات وهما:

 المتغير التابع: االستثمار األجنبي المباشر.

 المالية. التقاريرالمتغير المستقل: اعتماد المعايير الدولية إلعدادا 

 :حدود الدراسة. 1.1

  الحد الموضوعي:

اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي  أثرد الدراسة بحدها الموضوعي في دراسة وتحليل دتتح"

 المباشر في المملكة العربية السعودية".

 الحد الزماني: 

 م.  5150إلى الربع الرابع  5102تغطي الدراسة الفترة المالية من الربع األول 

 ني:الحد المكا

 المملكة العربية السعودية

 :مصطلحات الدراسة. 1.1

 االستثمار األجنبي المباشر: 

 استثمارا   أو الممتلكات، ملكية ثابتا  مثل استِثمارا   يكون وقد السلع، أو الخدمات توفير أو إنتاج في المستخدم المال "هو رأس

 (.5102والسندات" )الدبيان،  تازةالمم كاألسهم متغيّرا  
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 :المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

، بهدف توفير لغة محاسبية مشتركة لزيادة الشفافية (IASB) الدولية المحاسبة معايير محاسبية صادرة عن مجلس معايير هي"

 (.Herath, & Alsulmi, 2017المالية" ) في عرض المعلومات

مجموعة من المعايير المحاسببية الدوليبة توضبح كيفيبة إظهبار أنبواع معينبة  بأنها لتقارير الماليةعداد اولية إللمعايير الدا وتعرف

الدوليببة مببن قبببل مجلببس معببايير المحاسبببة  وإصببدار المعبباييريببتم إعببداد  كمببا أنببه مببن المعببامالت واألحببدال فببي القببوائم الماليببة

تبم وضبع المعبايير الدوليبة  وقبد التسبجيل وطبرقحاسبين بالحفاظ على حساباتهم ، وهي تحدد بدقة كيفية قيام الم(IASB) الدولية

 .من أجل الحصول على لغة محاسبية موحدة، بحيث يمكن فهم األعمال والمحاسبة من الشركة إلى الشركة ومن البلد إلى البلد

 :منهج الدراسة. 1.1

هج التحليل الكمي، وذلك من خالل تقدير نموذج قياسي وفق أسلوب االنحدار الخطي المتعدد سوف تعتمد الدراسة على من

على تدفق االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية  IFRSبطريقة المربعات الصغرى العادية، لمعرفة أثر تطبيق 

مصفوفة االرتباط ومن ثم تقدير النموذج القياسي السعودية، حيث سيتم إجراء اختبار سكون السالسل الزمنية ومن ثم تقدير 

 وإجراء اختبارات التأكد من صالحية النموذج للتعبير عن العالقة.

 جمع البيانات: مصادر. 1.1

سوف يتم االعتماد على مجموعة من البيانات األولية والثانوية ذات العالقة بموضوع الدارسة، حيث تم جمع البيانات 

 ن: والمعلومات من مصدري

 مصادر أولية: 

"سوف يتم دراسة تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية 

 السعودية، من خالل تحليل البيانات الصادرة عن الجهات المختصة باالستثمار األجنبي المباشر.

 مصادر ثانوية:

جع من كتب ودوريات محكمة ومقاالت وندوات علمية ورسائل ماجستير ودكتورة تناولت موضوع ذات وهي متمثلة في المرا

وبعد ذلك سوف يتم استخدام االختبارات  ،الدراسة، وكذلك المواقع اإللكترونية، وذلك للوصول إلى البيانات الالزمة لتحديد األثر

 رات التي تدعم موضوع الدارسة.اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤش
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

 المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية. 1.1

 تمهيد:

عرفت معايير التقارير المالية الدولية منذ نشأتها اهتماما كبيرا باألدوات المالية من حيث تقييمها، وعرضها، واالعتراف بها 

صاح عنها، حيث تلعب المعايير الدولية دورا  حيويا في تنظيم الممارسات المحاسبية، كما أنها تعتبر وقياسها وتصنيفها واالف

كمرشد في تحديد الطرق األنسب لقياس المعامالت المالية وعرضها واإلفصاح عنها، مما يحقق الجودة للمعلومات المحاسبية 

 (.5102معايير الدولية )حفاصة وفرحات، التي يتم عرضها في القوائم المالية المعدة وفقا لهذه ال

المالية ضرورة في كثير من دول العالم وذلك الرتباط تلك الدول بنظام  إلعداد التقاريروقد أصبح تطبيق المعايير الدولية 

 (.5102عولمي عالمي يهدف إلى توحيد أسس التجارة العالمية بشكل منظم ومقبول من قبل الجميع )آل عزوي، 

نستعرض المعايير الدولية من حيث التعريف والنشأة ومجاالت التطبيق، واألهداف، واألهمية، والمتطلبات، وواقع وفيما يلي 

 تطبيقها في المملكة العربية السعودية.

 تعريف المعايير الدولية:

 ويوجد العديد من الدراسات التي عرفت المعايير الدولية، وهي كالتالي:

د القوائم المالية بأنها "مجموعة موحدة من المبادئ واإلجراءات الدولية إلعداد التقارير المالية تعرف المعايير الدولية إلعدا

والحسابات، بحيث تكون مفهومة وقابلة للتطبيق ومقبولة عالميا يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية التابع لمؤسسة هيئة 

 (. Jinadu, et.al, 2016لتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها" )معايير المحاسبة الدولية غير الحكومية وغير الربحية ا

 نشأة المعايير الدولية للقوائم المالية:

وذلك  0225وبعد سنةُ  0225يمكن تقسيم الحقبة التاريخية التي ظهرت وتطورت خاللها المعايير الدولية إلى مرحلتين قبل سنةُ 

 (:5102( )تردايت، 5102ذلك بحسب ما جاء به صندوق النقد الدولي ) حتى ظهوُر لجنةُ معاييُر المحاسبةُ الدولي

 :1111قبل سنة  .1

حيث كان االهتمام منصبا حول عقد المؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية، بهدف تقريب وجهات النظر ومحاولة إزالة أو 

 م هذه المؤتمرات:التقليل من االختالفات في الممارسات العملية للمحاسبة بين الدول ومن أه

 .0292مؤتمرات المعهد األمريكي للمحاسبين وعقد أول مؤتمر سنة 

 جمعية محاسبية أوروبية. 05وضم  0220مؤتمرات االتحاد األوربي للخبراء االقتصاديين والماليين وكان أول مؤتمر سنة 

 (.0225) مؤتمرات االتحاد اإلقليمي لمحاسبي أسيا والمحيط الهادي، وكان أول مؤتمر سنة
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 :1111بعد سنة  .1

اسفرت المؤتمرات الدولية السابقة عن مرحلة حيث انبثق ميالد لجنة المعايير للمحاسبة الدولية، وذلك خالل المؤتمر الدولي 

ومقرها لندن وقد تمكنت  0220العاشر للمحاسبة المنعقد في مدينة سيدني األسترالية، وعليه تأسست لجنة المعايير الدولية سنة 

اللجنة من العمل على إصدار الكثير من المعايير والنشرات التفسيرية واألعمال التنظيمية التي ساهمت في تكوين نظام  هذه

محاسبي دولي موحد تميزت معلوماته المحاسبية بالنوعية العالية وقد كان الهدف منها النقاش وايجاد حلول للقضايا المحاسبية، 

ن تبنيها وإصدارها كمعايير للمحاسبة الدولية الهدف منها خدمة المصالح العامة، وتحقيق وطرح أفكار في مجال المحاسبة يمك

حول اإلفصاح عن السياسات  0229القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير، وقد أصدرت اللجنة أول معيار عام 

بدأت  0229العشر الكبرى، وخالل عام  المحاسبية، تلقت اللجنة الدعم القوي من قبل محافظي البنوك المركزية للدول

االهتمامات الدولية بتوحيد معايير المحاسبة عالميا، حيث عقدت العديد من المؤتمرات حول عولمة أسواق رأس المال وآليات 

ى إل IOSCOحماية المستثمرين وكذلك عولمة التقارير المالية، وعليه فقد انضمت المنظمة الدولية للجان األوراق المالية 

 FASBاللجنة وعملت على تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة، كما انضم مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 

 مجاالت تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:

 (:5102تتمحور مجاالت تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في المحاور التالية )المحمادي، 

 الشركات المساهمة:

 حيث تلتزم هذه الشركات بالقوانين والتشريعات التي يتم تداول أسهمها في هيئات أسواق المال بتطبيق معايير المحاسبية الدولية.

 الشركات غير المساهمة: 

المستوى اإلداري الداخلي  إن تطبيق المعايير الدولية في شركات القطاع الخاص غير المساهمة يكون لما ستحققه من منافع على

 وفي تعاملها مع المؤسسات المالية المحلية والدولية.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

وفي هذا الخصوص أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا خاصا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي تعتبر معايير 

 مبسطة تركز على احتياجات هذه المؤسسات.

 معايير الدولية للقوائم المالية:أهداف ال

 ( إلى أهداف المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية وهي كالتالي:5102يشير هشام )

توفير معلومات نافعة للمستثمرين والدائنين الحاليين والمحتملين وغيرهم من المستخدمين ألغراض اتخاذ قرارات االستثمار 

 لة.وقرارات اإلقراض والقرارات المماث
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توفير معلومات تساعد المستثمرين والدائنين الحاليين والمحتملين وغيرهم من المستخدمين على تقييم مقدار وتوقيت، وعدم 

التأكد، بالنسبة لكل من متحصالتهم النقدية المستقبلية من الفوائد، ومتحصالتهم النقدية المستقبلية من بيع أو استهالك أو استحقاق 

 القرض. األوراق المالية أو

توفير معلومات عن اسم الشركة ومكان تسجيلها وتاريخ الميزانية والفترة التي تغطيها البيانات المالية، ونبذة مختصرة عن 

طبيعة نشاطات الشركة وشكلها القانوني، والموارد االقتصادية للشركة، والحقوق على هذه الموارد، وتأثير المعامالت 

 لك الموارد والحقوق عليها.واألحدال والظروف التي تغير ت

توفير معلومات عن األداء المالي للشركة خالل فترة معينة، وعادة ما يستخدم المستثمرون والدائنين معلومات عن الماضي 

 لتساعدهم في تقييم االحتماالت بالنسبة للشركة في المستقبل.

 توفير معلومات عن اإليرادات من العلميات ومكونات هذه اإليرادات.

 أهمية المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية:

 ( إلى أهمية المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية كالتالي:5102يشير حفاصة وفرحات )

 توفير معلومات مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة.

 اح.التقليل من حاالت التالعب والغش وإدارة األرب

 تدعيم شفافية الحسابات وتكريس الثقة في الوضعية المالية للشركة والمؤسسة.

تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للشركة من خالل اعتماد القيمة العادلة في تقييم أصول الشركة باإلضافة إلى التكلفة 

بعة التطورات الحقيقية المسجلة على أموالهم في التاريخية وهو األمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة المساهمين من ناحية متا

 الشركة.

 "تحقيق التناسق في مجال اإلبالغ المالي بين المؤسسات االقتصادية للدولة الواحدة وفيما بين مؤسسات أكثر من دولة".

ا إلى بينات مُ  عدة على أساس ثابت وبشكل "تمكين الُمستثمرين وغيرهم من ُمستخدمي البيانات المالية من اتخاذ القرارات استناد 

 مستمر".

 تسهل "المعايير الدولية من مراجعة وتحليل وتفسير المعلومات المالية بين المؤسسات والدول.

أن المعلومات المالية الشفافة والموثوق فيها التي يتحقق فيها شرط المالءمة في عنصر الوقت تعزز ثقة المستثمرين وتزيد من 

 ".معّدالت النمو االقتصادي
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  أسهل: بشكل الخارج في الشركات فروع إدارة

تضمن المعايير الُمحاسبية توظيف ُمختصين ماليين محليين تم تدريبهم وفق نفس المبادئ المحاسبية التي تعمل على أساسها 

 .الشركة األم

 المحاسبة للشركة األم.تؤكد معايير المحاسبة تعيين متخصصين في المجال المالي، والذي يتم تدريبهم التباع نفس مبادئ 

 خصائص الواجب توافرها في عناصر القوائم المالية وفق المعايير الدولية:

 الوضوح وسهولة الفهم: 

بحيث يمكن ألي شخص مهما كانت صفته فهمها شريطة أن تتوفر لديه مستوى معقول من المعرفة عن أعمال ونشاط الشركة 

 وتحليل المعلومات بقدر مالءم من العناية. االقتصادي، وأن يكون لديه الرغبة في دراسة

 المالءمة )معلومات مفيدة(: 

ويقصد بها قدرة المعلومات التي تقدمها القوائم المالية في التأثير على القرارات، وحتى تكون المعلومات مفيدة بمعنى الكلمة 

، وأن تتدفق في الوقت المناسب دون أي تأخير يجب أن تسمح بتقييم قدرة المؤسسة على االستفادة من الفرص المتاحة في السوق

غير مبرر، وكذلك أن يكون من الممكن استعمالها كمدخالت بغرض الحصول على معلومات جديدة يتم على أساسها تقييم 

 التسيير وكفاءة اإلدارة.

 المصداقية: 

وقعت وجرى قياسها وعرضها، ويجب أن يكون بحيث تكون المعلومات التي تقدمها القائم المالية صادقة ومطابقة للعلميات التي 

 إعدادها قد تم بكل إخالص دون أي خطأ غير مبرر أو تحيز لجهة معينة.

 إمكانية المقارنة:

بحيث تسمح لمستخدميها القيام بمقارنات متعلقة بالشركة في قت واحد وعلى مر الزمن، وكذلك بين الشركة وشركات أخرى في 

 لك من أجل تحديد االتجاهات في مركزها المالي وفي األداء.وقت واحد وعلى مر الزمن، وذ

 متطلبات معايير التقارير المالية الدولية:

 الميزانية العمومية )المركز المالي(:

 حيث تؤثر التقارير المالية الدولية على الطريقة التي يتم من خاللها االفصاح عن مكونات الميزانية العمومية.

 الدخل الشامل:  قائمة

الربح والخسارة،  قائمةبيان واحد، ويمكن تقسيمه الى  " فيالشاملالدخل  قائمةالربح والخسارة" و " قائمةيمكن دمج قسمي "

 .الشاملالدخل  وقائمة
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 التغيرات في حقوق الملكية:  قائمة

م اعداد هذه القائمة لمعرفة ويت الشركاء،تعرف حقوق الملكية بانها االلتزامات المستحقة على المنشاة تجاه صاحب المنشأة او 

 .على حقوق اصحاب المنشأة خالل الفترة او السنة المالية طرأتالتغيرات التي 

 :ةالنقدي اتالتدفق قائمة

 حيث يتم توضيح وتفصيل التدفقات النقدية في األنشطة التشغيلية، االستثمارية، والتمويلية.

 االستثمار األجنبي المباشر. 1.1

 تمهيد:

 في الحكومات لدور الهامه االوجه من ان كما االستثمارية جذب التدفقات من االقتصاد تمكين في دورا كبيرا كوماتالح تلعب

 لالستثمار والمحفزة المشجعة والقانونية التشريعية البيئة تهيئة وكذلك الكلية المستقرة االقتصادية البيئة توفير هو المجال هذا

الوطني، ويشير تقرير األمم المتحدة للتجارة والتنمية / األونكتاد، أن المملكة  االقتصادمصالح  يخدم الذي بالشكل االجنبي

العربية السعودية تحتل المرتبة األولى عربيا  والسادسة والعشرين عالميا  من حيث الدول المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشر. 

حماية االستثمارات األجنبية واستقطاب وإزالة العوائق التي تحول ويعود السبب في ذلك ألسباب كثيرة أهمها تشريع قوانين ل

(، وفي هذا المبحث سوف 5102دون دخولها إلى السوق المحلي وخاصة في البنوك والعقارات واالتصاالت )خطاب، 

 ة.نستعرض االستثمار المباشر من حيث المفهوم، والنشأة، واألهداف، واألشكال، والمحددات، والنظريات المفسر

 مفهوم االستثمار األجنبي:

 يوجد العديد من الدراسات التي وضحت مفهوم االستثمار األجنبي، وهي كالتالي:

 ملكية ثابتا  مثل استِثمارا   يكون وقد السلع، أو الخدمات توفير أو إنتاج في المستخدم المال يعرف االستثمار بشكل عام بأنه رأس

 من بأنه "جزء االستثمار نعرف أن ممكن أكثر، بشكل وللتبسيط والسندات، الممتازة ألسهمكا متغيّرا   استثمارا   أو الممتلكات،

 (.5102الربح" )الدبيان،  الحصول على أمل على ما شيء في توظيفه يتم االدخار

أنه ( بOECDويقصد باالستثمار األجنبي حسب تعريف كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

"االستثمار في مشروعات داخل دولة ما، يسيطر عليها مقومون في دولة أخرى، وقد تكون لهم سيطرة فعلية على سياسات 

 (.Mahmood, 2018المشروع وقدراته" )

 البدايات األولى لالستثمار األجنبي المباشر:

 ورش عن وهي عبارة الحرفية الصغيرة وعاتالمشر حيث 1764 عام من ابتداء عديدة بمراحل المباشر االجنبي االستثمار مر

 معها نشأت التي المدن الصناعية معها ونشأت كبيرة صناعات ذلك بعد وتصبح لتتطور بتكوينها التجار قام صغيرة عمل

 الى الشركات استثمارات معظم اتجهت العالمية الثانية الحرب أعقاب وفي للخياطة سنجر شركة ذلك ومثال الصناعية الحماية
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 االستثمارات من وكندا الغربية أوربا من كل حصة أن نجد إذ دوليا لالستثمار الشركات هذه توجه كان الغربية، ولقد رباأو

 القطاع الصناعي على أغلبها نرى بالمقابل 1968-1950 بين، ما للمدة االستثمارات مجمل من %21إلى  %45 ارتفعت من

 ، تركزت0222عام  %90 الى ذلك بعد ليصل 0221 لعام تاالستثمارا مجموع من %05نحو  حصته بلغت حيث

آسيا،  بلدان وبعض أمريكا الالتينية نحو اتجهت االمريكية االستثمارات أن نرى أخرى، أذ دون بلدان في االجنبية االستثمارات

 الناطقة الشعوب نحو لهاعم لتعمل االستثمارات الفرنسية واتجهت الكومنولث دول نحو توجهت فقد البريطانية االستثمارات اما

البترول  استحوذ إذ) والزراعة والمعادن البترول (المواد الخام وتصدير انتاج على تركزت االستثمارات هذه كل بالفرنسية،

 من 52.2% نسبة ما وعلى النامية الدول في المباشرة االمريكية االستثمار من  مجموع 1961 عام % 41 نسبته ما على

 (.Seid, 2018الفرنسية ) تمجموع االستثمارا

 أهداف االستثمار األجنبي المباشر:

( إل أن 5102يمكن التعرف على أهداف االستثمار األجنبي من خالل تحديد شكل هذا االستثمار ويشير منتاني وناجي )

 االستثمار األجنبي المباشر يأخذ إحدى الحاالت التالية: 

من خالل إنشاء شركة جديدة في البلد المضيف أو فرع لشركة أو مصنع مرتبط مثال على الملكية المطلقة لمشروع اقتصادي 

 بالشركة األم، مما يفرض سيطرة فعالة كاملة على اإلدارة والتنظيم )متعدد الجنسيات(.

 ماا مشتركة االستثماري المشروع ادارة تكون وهنا عام او خاص وطني استثمار مع المباشر االجنبي االستثمار مشاركة حالة

 متساوي. غير او متساوي بشكل

 نفسه. المضيف البلد في استثمارها اعادة خالل من االجنبي للمستثمر الموزعة غير االرباح استخدام

 أشكال االستثمار األجنبي المباشر: 

 االستثمار المشترك:

مع بين طرفين مستثمرين )أحدهما وهو أكثر أشكال االستثمار األجنبي المباشر انتشارا، وهو عبارة عن اتفاق طويل األجل يج

محلي واآلخر أجنبي( حيث يمكن للمستثمر األجنبي امتالك جزء من مشروع خاص أو عام، وقد تكون المشاركة إما بحصة من 

 .عن طريق تقديم الخبرة والمعرفة رأس المال أو

 االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي:

بإنشاء فرع لإلنتاج أو التسويق، أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي بالدولة المضيفة، وهذا النوع  ويتمثل في قيام المستثمر األجنبي

من االستثمارات هو األكثر تفضيال بالنسبة للمستثمر األجنبي، وقد اتجهت الدول النامية في اآلونة األخيرة للسماح للشركات 

أكثر ترددا لقبول هذه االستثمارات وذلك راجع للتخوف من التبعية المتعددة الجنسيات بتملك فروعها تملكا كامال بعد أن كانت 

 االقتصادية، وما ينجز عنها على المستوى المحلي والدولي.
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 مشروعات أو عمليات التجميع: 

هذه المشروعات تأخذ شكل اتفاقية بين طرفين األجنبي والطرف الوطني سواء كان عاما أم خاصا، يزود الطرف األول 

 طرف الثاني بمكونات منتج معين )طائرة، سيارة، ...( لتجميعها لتصبح منتجا نهائيا.بموجبها ال

 عمليات االندماج أو التملك:

شهدت هذه العمليات تزايدا كبيرا في الفترة األخيرة فأصبحت مصدرا أساسيا لالستثمار األجنبي المباشر، إذ يقوم المستثمر 

 ات أخرى قائمة تعمل في البلد المضيف إلنشاء كيان قانوني جديد.األجنبي بشراء شركات أو االندماج مع شرك

 محددات االستثمار األجنبي المباشر:

 االعتبار يأخذ بنظر ان االستثمار هذا من تتطلب الممكنة، االرباح أعلى بخاصة   المباشر االجنبي االستثمار اهداف تحقيق ان

باآلتي )منتاني وناجي،  تلك المحددات أبرز توضيح ويمكن تلك األهداف، قتحقي في تؤثر التي العقبات او القيود او المحددات

5102:) 

 االستثمار هذا لقيام مشجع غير عامل تكون عالية الكلفة تكون هذه فحينما العمل، قوة كلفة عناصر اإلنتاج بخاصة اجور

 االستثمار. هذا تشجيع الى تؤدي واطئة الكلفة هذه تكون حينما وبالعكس

 منخفضة. تكون حينما وبالعكس المباشر االجنبي االستثمار تجذب عالية االنتاجية هذه كانت فإذا العمل قوة عنصر انتاجية

 المعدالت هذه تكون وحينما االستثمار هذا تحفيز الى تؤدي عالية المعدالت هذه تكون فحينما االقتصادي، النمو معدالت

 والمواصالت كالطرق الزمة لالستثمار تحتية بنية توفير فأن ذلك عن الفض االستثمار، هذه على محفزة غير تكون منخفضة

 له. تقييد عامل يشكل البنية االستثمار، وضعف هذه ليذا تحفيز عامل تشكل والماء والكهرباء واالتصاالت

 ليذا مشجع يكون ا  مرغوب التضخم هذا يكون حينما وبالعكس المباشر، االجنبي لالستثمار معيقا   يمثل التضخم معدالت ارتفاع

 االستثمار.

 النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر:

 أوالً: نظرية الميزة النسبية لدافيد ريكاردو:

تعتبر النظرية الكالسيكية نقطة االنطالق الحقيقي في تحليل تطور نظرية التبادل الدولي، ومن أهم روادها آدم سميث ودافيد 

وغيرهم الذين كان لهم الفضل في ذلك تبعا للنظريات الميزة النسبية، الميزة المطلقة، القيم  ريكاردو، وجون ستيوارت ميل

الدولية، وكامتداد لنظرية "الميزة المطلقة"، قام انتقاده لنظرية الميزة النسبية آلدم سميث، ومبدأ الميزة النسبية ينص على أن كل 

ه أن ينتجها بتكلفة منخفضة نسبيا )التي يكون فيها أكثر كفاءة نسبيا من بلد سيتخصص في انتاج وتصدير تلك السلع التي يمكن

 البالد األخرى(،وبالتالي مبدأ الميزة النسبية هو أساس قيام التبادل الدولي بين الدول هذا من جهة، 
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قت انتقادات ومن جهة أخرى هو وسيلة تعظيم المنافع بحسب ما جاء في مضمون النظرية. لكن هذه النظرية بشكل عام، ال

 (:5102يمكن تلخيصها فيما يلي )بوفتح، 

اعتمادها على فرضية عدم إمكانية انتقال عناصر اإلنتاج بين الدول، مع أنه واقعيا هناك لحركية انتقالها وخاصة حركية رأس 

 المال.

ذلك بحيث قد نجد دولة حاليا الطابع السكاني الذي تميزت به بحيث تم اعتبار أن الميزة النسبية ثابتة، والواقع أثبت عكس 

 بالميزة النسبية ومستقبل يحتمل أن تفتقرها.

 الغموض التي اكتنفها من حيث إنها لم توضح أسباب اختالف هذه الميزة المختلفة وعدم تمكنها من تقدير نسبة التبادل الدولي.

 ستثمار األجنبي المباشر.برزت واقعيا كنظرية مفسرة لكيفية قيام التبادل الدولي، ولم تجسد لتفسير اال

 :Ohlin-Hecksherثانياً: نموذج 

، الخاص بالتجارة الدولية في بناء قاعدة للتحاليل األولية لالستثمارات الدولية، إذ Ohlin-Hecksherلقد ساهم نموذج 

الناجمة على مخصصات  تتلخص مساهمة هذا النموذج في كون أن الدول تتبادل المنتجات بناء على مزاياها النسبية المتعلقة أو

عوامل اإلنتاج فيما بينها، حيث يتخصص كل بلد في انتاج و تصدير السلع الكثيفة استخدام عامل اإلنتاج األكثر وفرة لديه نسبيا 

ومع مرور الوقت، يؤدي التبادل الدولي إلى تعادل أثمان عوامل اإلنتاج بين كل بلد، إذ ال يكون أي وجود لالستثمار األجنبي 

باشر بالنظر إلى عدم قابلية عوامل اإلنتاج لالنتقال دوليا وعلى إثر ذلك، فإن الموقع الجغرافي الخاص بالشركة )والذي الم

 (.Seid, 5102يرتبط بتوفر مخصصات معينة لعوامل اإلنتاج( هو الذي يحدد مدى وجود الميزة النسبية من عدمه. )

 ثالثاً: نظرية التحركات الدولية لرأس المال:

بنى هذه النظرية على افتراض المنافسة الكاملة، وتفسر االستثمار األجنبي المباشر باعتبارها تحركات لرأس المال من خالل ت

اختالفات أسعار الفائدة بين الدول، فاالستثمار المباشر هو نتيجة النتقال رأس المال من الدول ذات معدالت الفوائد المنخفضة 

ئد المرتفعة، وينبع هذا الرأي من فكرة مؤداها أنه عند تنفيذ القرارات االستثمار فإن الشركات بين إلى الدول ذات معدالت الفوا

الفوائد الحدية المتوقعة لرأس المال وبين تكلفته الحدية المتوقعة في الخارج أعلى منها في الدولة األم وبافتراض أن التكلفة 

 (.5102ارج عنه في الدولة األم )بوفتح، الحدية متساوية فهنا وجد حافز االستثمار في الخ

 رابعاً: نظرية دورة حياة المنتوج:

التفسير الديناميكي األول للعالقة بين التجارة  0222سنة  Vernonيعد نموذج دورة حياة المنتوج والذي طوره االقتصادي 

ولي في نفس الوقت، بحيث دمجت منهجية واالستثمار المباشر، وذلك بمزج عناصر وأفكار االقتصاد الصناعي واالقتصاد الد

(، وتعد نظرية دورة حياة المنتج كان Theory of Locationالبحث هاته العامل التكنولوجي في نظرية التدخيل أو التوطن )

حيث قدمت النظرية أوال تحليل شامال لتدويل اإلنتاج  0222سنة  Vernon( أوال قبل أن يلخصها 0222) Hirschقد رسمها 

 مراحل متتالية. على 
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فبإدماجها للعوامل المهمة، التي تسمح بشرح توطين الشركات ذات التفوق التكنولوجي في الخارج، فإن لهذه النظرية الفضل في 

التنبؤ وتبيين التوطن في الخارج أوال باتجاه البلدان "المقلدة األولى" ثم باتجاه البلدان "المقلدة المتأخرة" حيث ترتكز هذه 

 (:5109على فكرتين أساسيتين )عبد القادر، النظرية 

 إن حياة منتوج ما تخضع إلى دورة )تتغير بحسب نوع المنتوج( وذلك من ظهوره إلى زواله.

 للدول المصنعة احتكار تكنولوجي )ناجم أساسا عن نفقات عمليات البحث والتطوير كما لها أيضا ميزة ذات بعد استراتيجي.

 سوقخامساً: نظرية عدم كمال ال

( اول من نوه بوجود "مزايا خاصة" يمكنها السماح للشركة بتجاوز المخاطر والتكاليف المالزمة لتدويل 0221)Hymer يعد 

نشاطها اإلنتاجي في بلد أجنبي معين. فبالتوطن في الخارج، تخوض الشركة في محيط جديد حيث تكون عرضة لمخاطر تقلبات 

جتماعية سلبية، فعند ذلك يكون للشركة في توطين فرع إنتاجي في الخارج إمكانية سعر الصرف وكذا لمصادفات اقتصادية وا

الدوافع  Hymerالتصدير أو تأجير ميزتها لمنتح أجنبي أو الخيار في االستغالل عن طريق منح الرخصة، ويحصي 

مباشر عوضا عن منح رخصة واالغراض االقتصادية التي من شأنها تحفيز شركة ما على التوطن في الخارج واإلنتاج بشكل 

 (:5109اإلنتاج، وذلك كما يلي )عبد القادر، 

 ميزة الشركة الصعبة التحديد والتعريف وبالتالي المستحيلة البيع.

 حالة عدم التأكد من عملية تحديد سعر بيع الميزة والمتعلقة بصعوبة حساب المداخيل المحسومة أو المتوقعة عن تلك الميزة.

 ى سعر بيع الميزة ما بين الطرفين.صعوبة التفاوض عل

بالتوطن تكون الشركة على اتصال مباشر بالسوق األجنبي وبالتالي تحصل على كافة المعلومات التي تسمح بتحديث منتجاتها 

 وايداع منتجات جديدة قصد تعزيز وضعها التنافسي.

 االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية. 1.1

 تمهيد:

م أصدرت المملكة العربية السعودية قانون االستثمار األجنبي الذي ينص على أال تقل نسبة مشاركة رأس المال  ٩٧٣١في عام 

تم إصدار نظام آخر يتميز بالعديد من الحوافز المشجعة. استثمار رأس  0020وفي عام  ،من إجمالي التمويل ٪20الوطني عن 

ة أنها تحصل على نفس مزايا رأس المال الوطني الواردة في نظام حماية وتشجيع الصناعات المال األجنبي. أهم فائدة في المملك

إضافة إلى دور االستثمار األجنبي المباشر في تهيئة االقتصاد الوطني لالنتقال  ،الوطنية. من خالل مساهمته في التطوير التقني

تقني. تشجيع نقل االبتكارات التكنولوجية إلى المملكة وإبراز إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خالل مساهمته في التطوير ال

 (:5102بعض أهم مزايا جذب االستثمار األجنبي المباشر لالقتصاد المحلي بشكل عام: )الدبيان، 

 .االستثماري الجذب ذات المنتجة االقتصادية القطاعات التقنيات التكنولوجية إلى أحدلانتقال  
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 .لأليدي العاملة والقوى البشرية في المملكة واإلدارية الفنية للمهارات الكفاءة رفع من

 .المحلي االدخار مستوى لديها ينخفض التي الدول في السيما المال، رأس عنصر توفير

 .فرص تشغيل العاطلين عن العمل زيادة 

 .المواطن رفاهية انتاج سلع ذات جودة عالمية وببدائل مختلفة، مما يساهم في

 .الشركات الوطنية، لتضاهي هذه الشركات األجنبية س بينالتناف زيادة

 محفزات االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية:

 لديها، األجنبية االستثمارات جذب بدورها تحفز عالية نسبية مزايا على المملكة في االستراتيجية القطاعات من العديد تحتوي

 السعودية العربية المملكة حصلت العالم، كما في األكبر والعشرين الخمسة االقتصادات ضمن 23 ال المرتبة المملكة حيث تحتل

 العالمي، وتقسم أهم االقتصاد لتقارير منتدى وفقا للتنافسية العالمي التصنيف في دولة 137 ضمن 30 المركز على م 2017 عام

 (:5102لي )الدبيان، التا النحو على بالمملكة المباشرة األجنبية االستثمارات جذب عوامل

 أوالً: الحوافز األساسية المباشرة:

السياسي  االستقرار من عالية درجة بوجود المملكة تتميز حيث االستثماري، الجذب عوامل أهم من السياسي االستقرار يعتبر

 حيث الخارجي، العالم على منفتح اقتصاد بوجود المملكة تتميز كما متدنية حدود إلى فيها الجريمة معدل وانخفاض واألمني

 انفتاحا، العالم دول أكثر من ) المحلي الناتج إلى الخارجية التجارة نسبة (االقتصادي االنفتاح درجة لمعيار وفقا تعتبر المملكة

 األجنبي. لالستثمار جاذبة سوقا   المملكة يجعل األمر الذي

 ثانياً: الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر األجنبي:

 كمحفز التي فيها نموا اقتصاديا  ضعيفا ، وذلك المناطق من لعدد الضريبية العربية، لمنح العديد من االمتيازات لمملكةا تسعى

 الضريبية الحوافز مشروع، وتشمل أي بداية من سنوات عشر لمدة حيث تعطيها امتيازات االستثمارات األجنبية، الستقطاب

 :عدة مزايا أخرى نذكر منها

 لتدريب القوى العاملة. إجمالي التكاليف السنوية نم 50 % خصم 

 سنويا . أجور القوى العاملة السعودية من  50 % خصم

مواطنين من  خمسة من أكثر توظيف تم ما وإذا سعودي، لاير المليون عن قيمة استثماره مال رأس يزيد لمن إضافية خصومات

  ئف اإلدارية والفنية.مختلف الوظا في من عام وأكثر السعوديين، بشرط تعاقدي
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 ثالثا: الحوافز التنظيمية والمالية لالستثمار األجنبي:

للمستثمرين  االستثمار تراخيص إعطاء عن المسؤولة الجهة لتكون SAGIA السعودية لالستثمار العامة الهيئة تأسيس

 الجهود. لتوحيد األخرى الحكومية الجهات مع ذلك في والتنسيق األجانب،

 لألجانب. 100 % بنسبة واألراضي كاتللشر الملكية

 المال. رأس تحويل إعادة على قيود يوجد ال

 الفوائد. على 20 % األجنبية الشركات على الضرائب الفردي، الدخل على ضرائب توجد ال

 مسمى. غير ألجل العمومية الميزانية بيان في اآلجلة الخسائر ترحيل إمكانية

 :تشمل والتي والدولية المحلية المتخصصة التمويلية المؤسسات من فادةاالست في الحق األجانب للمستثمرين

 ر الدولية في تعزيز جودة التقارير المالية لجذب االستثمارات:يدور المعاي

 تعزيز إمكانية المقارنة بين المؤسسات االستثمارية وجذب مزيد من االستثمارات.

 تثمرين في المؤسسات االستثمارية من خالل تحسين الشفافية.بناء بيئة صديقة للمستثمر التي تساهم في ثقة المس

 مواصلة تطوير وبناء أسواق رأس مال قوي وكفء.

 تقليل كلفة رأس المال بالنسبة للمؤسسات المحلية.

 جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع استثمارها.

 تعزيز إمكانية المقارنة والشفافية في البيانات المالية.

 المعلومات من قبل معدي ومستخدمي المعلومات المالية إلمكانية المقارنة بين المؤسسات.تقليل تكاليف 

 تسهيل االستثمار من أجل اتخاذ قرارات رشيدة، مما يؤدي إلى تحسين قدرة المؤسسات للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

 (:1111-1111الل الفترة )واقع االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في خ

"، األمر الذي أدى إلى نمو تدفقات 5101تنفذ المملكة العربية خططا  طموحة لجذب االستثمارات األجنبية ضمن "رؤية 

، في أعلى تدفقات سنوية منذ عام 5151في المئة خالل عام  5.0دوالر بزيادة  مليار 2.2االستثمار األجنبي إلى المملكة إلى 

 012(، كما أعلنت وزارة االستثمار صدار 5150دوالر( )المنصة الوطنية الموحدة،  مليار 2.92جلت )عندما س 5102

 . %22وزيادة ربع سنوية بلغت  %50، بزيادة سنوية بلغت 5151عام  ترخيص استثماري خالل الربع الثالث من
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ا في عدد المشاريع االستثمارية األ ا سريع  جنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنة  بالربع الثاني، فيما شهد الربع الثالث انتعاش 

وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجال  أكبر عدد من المشاريع االستثمارية األجنبية في شهر سبتمبر، 

 (:5150-5102والشكل التالي يوضح عدد المشاريع األجنبية خالل األعوام )

 

 (.5150( وجريدة الشرق األوسط )5151ثمار ): وزارة االسترالمصد

ووفقا  ألحدل البيانات التي نشرتها وزارة االستثمار السعودية فقدا ارتفع معدل االستثمار األجنبي المباشر في المملكة بشكل 

والذي بلغ نحو جذبت السعودية استثمارات من الدول األجنبية بشكل مباشرة  5150ملحوظ خالل السنوات السابقة، وخالل العام 

مليون دوالر" خالل الفترة  252مليار لاير " 0.0مقابل  ،5150مليار دوالر" خالل الربع الثاني  00.2مليار لاير " 20.2

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في مليار دوالر،  00مليار لاير " 92.2في المائة وقيمة  0229نفسها من العام الماضي، مرتفعة 

، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعد صافي االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة صحيفة "االقتصادية"

، أعلى قيمة على اإلطالق وفق البيانات المتاحة، ويقارب االستثمار األجنبي المباشر 5150إلى السعودية خالل الربع الثاني 

"، 5102و 5102و 5151الثالثة األخيرة " ام الجاري ما تم جذبه خالل األعوامالمتدفق إلى السعودية خالل الربع الثاني من الع

( 5150)عبد هللا،   5151مليار لاير في  51.5، و5102مليار لاير في 02.0، و5102مليار لاير في  02.2حيث بلغت قيمته 
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عدد الدراسات

 1111 -1111في المملكة العربية السعودية خالل األعوام  عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر (1رقم ) الشكل



 
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

 الدراسات السابقة:. 1.1

 ربية:الدراسات السابقة الع. 1.1.1

( بعنوان: " بيئة األعمال السعودية وتأثيرها على االستثمارات األجنبية المباشرة 1111دراسة رزق وحليم ) .1

 ".1111واألداء االقتصادي للملكة وفق رؤية 

ل هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير بيئة األعمال على جذب االستثمار األجنبي المباشر في السعودية، وأثر تعزيز بيئة األعما

. ولتحقيق أهداف 5101بالمملكة العربية السعودية على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة واالقتصاد السعودي وفق رؤية 

الدراسة طبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدم نظام تحليل التقارير االقتصادية. وأهم النتائج التي توصلت 

ية قوية بين تحسين بيئة األعمال وزيادة تدفق االستثمارات األجنبية في المملكة كما ان هناك عالقة إليها الدراسة أن عالقة إيجاب

 قوية بين هذه االستثمارات ومعدالت النمو والبطالة واألنفاق على التعليم.

ة في (، بعنوان: " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجودة المحاسبة المالي1111دراسة الفضلي ) .1

 المؤسسات الكويتية".

في الشركات الكويتية، والكشف  IFRSهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية 

م في جودة المحاسبة المالية في الشركات الكويتية.  وأه IFRSعن الدور الذي تقوم به المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن استخدام المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية لها تأثير إيجابي على جودة المحاسبة 

 المالية في الشركات الكويتية، 

(  1111-1111تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية خالل األعوام )( 2الشكل رقم )
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ها في اتخاذ ويسهم االلتزام بالمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية إلى سهولة تحليل وتفسير المعلومات واالعتماد علي

 المالية. التقاريرإلى تحسين جودة معلومات  IFRSالقرارات االستثمارية، يسهم تبني المعايير الدولية للتقارير المالي 

(، بعنوان: " دراسة تحليلية النعكاسات الجوانب المحاسبية للمعايير الدولية إلعداد التقارير 1111دراسة فرج ) .1

 ي للشركات".المالية على تحسين األداء المال

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الجوانب المحاسبية لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتحسين األداء المالي 

للشركات، وتحديد العالقة بين التحفظ المحاسبي الناتج عن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتحسين األداء المالي 

للشركات، وتحديد العالقة بين التجنب الضريبي الناتج عن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتحسين اإلداء المالي 

الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبين للشركات، وتحديد العالقة بين جودة المعلومات المحاسبية 

تحسين األداء المالي للشركات. ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الدراسة المنهج االستقرائي، حيث تم استخدم نظام تحليل أدبيات 

ة إلى أن هناك عالقة بين قيام الشركات الدراسات السابقة التي بحثت في ذات السياق. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراس

بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتحسين األداء المالي لها، وقيام الشركات بتطبيق المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية سوف ينتج عنها بعض الجوانب أو التأثيرات المحاسبية.

ر تغيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على جودة المعلومات (، بعنوان: " تأثي1111دراسة يونس ) .1

 المالية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تغيرات القياس واإلفصاح المحاسبي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية علي 

الدولية إلعداد التقارير المالية على جودة خصائص جودة المعلومات المالية، والتعرف على تأثير التغيرات في المعايير 

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن هناك تأثير لتغيرات اإلفصاح المحاسبي في معايير الدولية  ،المعلومات المالية

الدولية إلعداد التقارير المالية  إلعداد التقارير المالية علي جودة المعلومات المالية، وال يوجد تأثير لتغيرات القياس في معايير

علي جودة المعلومات المالية، وإن تغيرات القياس المحاسبي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تؤثر على القرارات 

دولية مستخدمي المعلومات المالية، وتتأثر قرارات مستخدمي المعلومات المالية بتغيرات اإلفصاح المحاسبي في المعايير ال

إلعداد التقارير المالية، وتتأثر قرارات مستخدمي المعلومات المالية بخصائص المعلومات المالية بسواء كانت هذه الخصائص 

 أساسية أو داعمة.

(، بعنوان: " انعكاس تطبيق المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية على النسب 1111دراسة عون وحمدان ) .1

 ء".المالية ومؤشرات األدا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وخصائص وأهمية وأهداف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشكل عام والنظام 

المحاسبي الموحد المعتمد في البيئة العراقية، والتعرف على النسب المالية وبيان اختالف نتائج النسب المالية بين القوائم المالية 

المعايير والقوائم المالية المعدة على اساس النظام المحاسبي الموحد، وتحليل نتائج االختالف واهميتها المعدة على اساس 

 لمتخذي القرارات.
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وإن نتائج النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المعدة على وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تساعد  

ت من خال تحسين قابلية مقارنة نتائج النسب المالية مع نسب القوائم المالية لألسواق العالمية، وإن المستخدمين في اتخاذ القرارا

نتائج النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المعدة على وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هي أكثر واقعية من 

لموحد وذلك العتماد المعايير الدولية على اساس القيمة العادلة وتضمين القوائم النسب المستخرجة بموجب النظام المحاسبي ا

 .المالية انخفاض قيمة االصول عند حدوثها

 (، بعنوان: " قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على االستثمار المحلي في السعودية".1111دراسة العتيبي ) .1

ار األجنبي المباشر على االستثمار المحلي والنمو االقتصادي في السعودية، وتحليل هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر االستثم

المؤشرات االقتصادية الرئيسية لتقويم المناخ االستثماري في السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الدراسة المنهج الوصفي 

م إلى عام 5111ي السعودية للفترة الزمنية من عام التحليلي، حيث تم استخدم تحليل المؤشرات االقتصادية لالستثمارات ف

م. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن تبني السعودية سياسة تنويع مصادر الدخل، وعدم االعتماد على النفط 5102

ية تطورا ملحوظ كمصدر اساسي للدخل، سجل معدل نمو الناتج المحلي السعودي كمؤشر لتقويم المناخ االستثماري في السعود

 م.5102م إلى عام 5111للفترة المالية من عام 

 (، بعنوان: " تبني المعايير الدولية للتقارير المالية في الدول العربية".1111دراسة تردايت ) .1

لضوء ، وإلقاء ا5102هدفت الدراسة إلى الوقوف على وضع تبني المعايير الدولية للتقارير المالية في الدول العربية كما في 

على أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية في تبيني المعايير الدولية واقتراح بعض الحلول، ومدى العالقة بين التوافق مع 

المعايير الدولية للتقارير المالية وبعض المؤشرات االقتصادية في الدول العربية. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن 

دولية للتقارير المالية تلعب دور هام ورئيسي في تسهيل المقارنة بين البيانات المالية في أنحاء العالم وخاصة فيما المعايير ال

يتعلق بالمؤسسات والشركات متعددة الجنسيات، وتبيني المعايير الدولية للتقارير المالية يلعب دور إيجابي في جلب االستثمار 

 مويل من المؤسسات والمنظمات الدولية التي صارت هي أيضا تعتمد هذه المعايير.الخارجي كما يسهل الحصول على الت

(، بعنوان" دور المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في جودة معلومات التقارير المالية 1111دراسة رشوان ) .1

 وأثرها على ترشيد أحكام قرارات المستثمرين".

( في جودة معلومات IFRSالذي تقوم بع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور 

( في IFRSالتقارير المالية وأثرها على ترشيد أحكام قرارات المستثمرين، وبيان دور المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

أحكام قرارات المستثمرين، والمساهمة في معرفة دور  الحد من عدم تماثل معلومات التقارير المالية وأثرها على ترشيد

( في زيادة جودة اإلفصاح عن محتوى التقارير المالية وأثرها على ترشيد أحكام IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

( لها دور IFRSالتقارير المالية )قرارات المستثمرين. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن المعايير الدولية إلعداد 

كبير في جودة معلومات التقارير المالية مما أثر بشكل إيجابي على ترشيد أحكام قرارات المستثمرين في بورصة فلسطين 

 لألوراق المالية،
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المالية مما أثر على ( دور فعال في الحد من عدم تماثل معلومات التقارير IFRSوإن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) 

ترشيد أحكام قرارات المستثمرين في بورصة فلسطين لألوراق المالية، ويوجد دور للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

(IFRS في زيادة جودة اإلفصاح عن معلومات التقارير المالية مما أثر بشكل أفضل على ترشيد أحكام قرارات المستثمرين )

 ين لألوراق المالية. في بورصة فلسط

( بعنوان: " دور معايير التقرير المالي الدولية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة 1111دراسة )سالمة،  .1

 وأثرها عمى التنمية االقتصادية في مصر "

المباشرة إلى مصر هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية على جذب االستثمارات األجنبية 

ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية، وتشير نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة تأثيرية )عالقة سببية( بين تبني معايير التقرير 

المالي الدولية وحجم االستثمار األجنبي المباشر حيث أن تبني معايير التقرير المالي الدولية لم يؤثر جوهريا  على تدفقات 

 -تثمارات األجنبية المباشرة، كما تشير النتائج إلى أن هناك تأثير إيجابي معنوي لمعدل النمو في الناتج المحمي اإلجمالي االس

إلى مصر، كما تشير النتائج أيضا  إلى أن  -أحد أهم مؤشرات التنمية االقتصادية على تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 

 اطر السياسية علي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى مصر.هناك تأثير سلبي معنوي لمخ

( بعنوان " دراسة العالقة بين تطبيق معايير التقارير المالية الدولية واالستثمار األجنبي 1111دراسة )عبد الباقي،  .11

 المباشر في البيئة المصرية"

لية الدولية واالستثمار األجنبي المباشر في البيئة المصرية من وجهة هدفت الدراسة لبيان العالقة بين تطبيق معايير التقارير الما

 20نظر المستثمرين، وقد تم تصميم قائمة استقصاء الختبار فرض الدراسة. وتم توزيع قوائم االستقصاء على عينة مكونة من 

الستثمار األجنبي المباشر في لدولية وامستثمر، وقد توصل الباحث إلى وجود عالقة طردية بين تطبيق معايير التقارير المالية ا

 .مصر

 الدراسات السابقة األجنبية:. 1.1.1

 Relative effects of IFRS adoption and IFRS (: بعنوان: "2019) ,.Lin, et. alدراسة لين وآخرون  .1

convergence on financial statement comparability " 

د المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قرارات المستثمرين في الشركات في هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اعتما

ألمانيا. ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدم نظام تحليل التقارير المالية للفترة 

إليها الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي العتماد المعايير م. وأهم النتائج التي توصلت 5102م إلى عام 5112المالية من عام 

الدولية إلعداد التقارير المالية على قرارات المستثمرين في الشركات، وإن اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يعمل 

 على تشجيع المستثمرين لالستثمار في الشركات في ألمانيا.
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 YOUSEFINEJAD, et. al., (1111)، " The Mediating Effect ofدراسة يوسف إنجاد وآخرون  .1

Information Asymmetry on IFRS and Foreign Direct Investment" . 

هدفت الدراسة إلى مدى تأثير عدم تناسق المعلومات على العالقة بين اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبين 

بي المباشر في دول رابطة آسيان )رابطة دول جنوب شرق آسيا(. ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت تدفقات االستثمار األجن

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدم نظام تحليل التقارير المالية لستة دول من دول رابطة آسيان للفترة المالية من 

ها الدراسة إلى عدم تناسق المعلومات له تأثير كبير في العالقة بين م. وأهم النتائج التي توصلت إلي5102م إلى عام 5110عام 

اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وإن اعتماد المعايير الدولية إلعداد 

االقتصادي للدولة، وإن اعتماد المعايير الدولية إلعداد  التقارير المالية هو عامل محدد لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر والنمو

 التقارير المالية تعمل على الحد من عدم تناسق المعلومات وتعزيز تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.

 IFRS adoption and foreign direct بعنوان: " ،Jinadu, et. al., (1111)دراسة جينادو وآخرون  .1

investment: Evidence from Nigerian quoted firms" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي المباشر في 

ع بيانات نيجيريا. ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم االستبانة كأداة رئيسية في جم

الدراسة من المبحوثين، وكان مجتمع الدراسة عبارة عن مستخدمي التقارير المالية السنوية في نيجيريا، وكما بلغت عينة 

( مبحول. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 022الدراسة )

(IFRSقد أثر بشكل كبير )  على االستثمارات األجنبية المباشرة في نيجيريا، واعتماد المعايير الدولية لإلبالغ المالي مرتبط

بشكل إيجابي وكبير باالستثمار األجنبي المباشر، ويوجد تأثير بشكل كبير للمستثمرين األجانب على الشركات المدرجة التي 

 نيجيريا.اعتمدت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 

 International financial reporting بعنوان: " ،Adetula, et. al., (1111)دراسة آديتوال وآخرون  .1

standards and foreign direct investment in Nigeria" 

لمباشر في نيجيريا. هدفت الدراسة إلى التأكد من تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي ا

ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم نظام التقارير المالية الصادرة مجلس التقارير 

( في نيجيريا. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين تدفق االستثمار FRCNالمالية في نيجيريا )

بي المباشر واعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وأنه كلما طالت مدة استخدام الشركات للمعايير الدولية لإلبالغ األجن

المالي زاد االستثمار األجنبي المباشر، فإن تصور مديري األعمال ومعدي البيانات المالية اتجاه االستثمار األجنبي المباشر 

 تعدادهم العتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.يمكن أن يشير إلى اس
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 Convergence of accounting standards and بعنوان: " ،Chen, et. al., (1111)دراسة شين وآخرون  .1

foreign direct investment". 

ثمار األجنبي المباشر في دول منظمة التعاون هدفت الدراسة إلى تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االست

االقتصادي والتنمية. ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام بيانات االستثمار 

م وحتى 5111 ( دولة وذلك للفترة المالية من عام01األجنبي المباشر لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبالغ عدهم )

م. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن اعتماد المعايير الدولية يعتبر من األولويات األساسية إلعداد التقارير 5112

 المالية، وإن اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية له تأثير في تعزز االستثمار األجنبي المباشر، ويوجد تأثير النخفاض

 تكاليف الستثمار االجنبي بالنسبة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

 ( Musaha et al, 2020دراسة ) .1

هدفت هذه الدراسة لفحص تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 

لى البلدان اإلفريقية التي اعتمدت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فقط أفريقيا، وقد قامت هذه الدراسة بالتركيز ع

على عكس الدراسات السابقة التي قارنت بين البلدان التي اعتمدت تلك المعايير والبلدان التي لم تعتمد بعد، وذلك لتحديد ما إذا 

، تظهر النتائج أن الدول األفريقية التي ترغب في تحسين  لمباشركان التبني قد أدى إلى تحسين تدفقات االستثمار األجنبي ا

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر يجب أن تحسن نوعية بيئة إعداد التقارير الخاصة بها من خالل اعتماد المعايير الدولية 

 إلعداد التقارير المالية.

 ( Yousefi Nejad et al, 2018دراسة ) .1

( واالستثمار األجنبي المباشر IFRSمن العالقة السببية بين تبني المعايير الدولية للتقارير المالية ) هدفت هذه الدراسة لتحقق

. تؤكد نتائج هذه الدراسة وجود تكامل مشترك بين المتغيرات ووجود 5102إلى  5110في بلدان اآلسيوية خالل الفترة من 

 مار األجنبي المباشر.على تدفقات االستث IFRSعالقة إيجابية معنوية العتماد 

 ( Akpomi & Nnadi, 2017دراسة ) .1

هدفت هذه الدراسة للتحقق من تأثير تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في جذب االستثمارات األجنبية في افريقيا، 

ثير إيجابي العتماد تلك المعايير دولة في افريقيا وتبين من تطبيق نموذج االنحدار وجود تأ 92ولتحقيق ذلك تم اعتماد عينة من 

 على تدفق االستثمارات األجنبية في الدول االفريقية عينة الدراسة.
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 منهجية الدراسة .1

 المنهجية المستخدمة:. 1.1

سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي الوصفي في الجانب النظري من الدراسة، أما الجانب التطبيقي المتعلق بالدراسة القياسية 

على تدفق االستثمار  IFRSيتم فيه استخدم المنهج الكمي من خالل تقدير نموذج قياسي يعبر عن اثر تطبيق منهجية ال فس

 م. 5150إلى الربع الرابع من العام  5102األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية خالل الفترة الربع األول 

 مصادر جمع البيانات:. 1.1

اسة من خالل المصادر الثانوية للحصول على البيانات الالزمة لصياغة الجانب النظري لموضوع الدراسة تم جمع بيانات الدر

 والبيانات المستخدمة في التحليل، وتم الحصول على هذه البيانات من خالل المصادر اآلتية:

ة تناولت تأثير اعتماد المعايير المراجع العربية واألجنبية من كتب ودوريات محكمة ومقاالت وندوات علمية وأوراق علمي

 الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي المباشر.

التقارير المالية المنشورة للشركات المدرجة في سوق تداول من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي للسوق، والتي تم اعتمادها 

، وذلك للوصول إلى البيانات الالزمة 5150إلى  5102المالية من  من قبل المراجع الخارجي وتم نشرها والتي تخص الفترة

 للتعرف على تأثير اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية.

  ومصدر البيانات: ومتغيرات الدراسة االنحدار نموذج

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد وتوصيف المتغيرات المستخدمة فيه:فما يلي الشكل القياسي ل

LY = c + b1*x1 + b2*Lx2 + b3*Lx3 + b4*x4 + b5*Lx5 + b6*Lx6+ b7*Lx7 + b8*Lx8+ui 

 حيث: 

LY اللوغاريتم الطبيعي لالستثمار األجنبي المباشر بالسوق السعودي المصدر "التقرير الشهري للسوق المالية السعودية =." 

X1  متغير وهمي يعبر عن تطبيق منهجية =IFRS  للفترة قبل الربع األول  1في المملكة العربية السعودية حيث يأخذ القيمة

 أي بعد تطبيق المنهجية. 5102اعتبارا  من الربع األول من العام  0والقيمة  5102من العام 

X2  السعودي"السنوي اإلحصائي للسوق المالي  التقرير"= اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي الكمية المتداولة المصدر 

X3 لي السعودي".االسنوي اإلحصائي للسوق الم "التقرير= اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي الصفقات المتداولة 

X4." اتفاقية إعادة الشراء "النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي = 

X5لنشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي ".= اللوغاريتم الطبيعي لعرض النقود "ا 
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X6"اللوغاريتم الطبيعي للرقم القياسي العام "النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي= 

X7." اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي اإلجمالي "النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي = 

X8اإلحصائية للسوق المالية السعودية ". "النشرةيعي للمؤشر العام تاسي = اللوغاريتم الطب 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:. 1.1

 سيتم االستعانة باألساليب القياسية لتحليل البيانات المقطعية عبر الزمن، وتمثلت هذه األساليب فيما يأتي:

 (.Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي )

قيمة(  وأكبرة على المقاييس اإلحصائية الوصفية )الوسط الحسابي، والوسيط، واالنحراف المعياري، وأقل قيمة ستعتمد الدراس

 لوصف بيانات متغيرات الدراسة.

 (.Unit Root Testجذر الوحدة ) -اختبار سكون السلسلة

وبالتالي خالية من وجود جذر وحدة وذلك  في هذه الخطوة نتأكد من أن السالسل الزمنية للمتغيرات الداخلة في الدراسة مستقرة

لتجنب الوقوع في مشكلة تقدير انحدار زائف، ويتم تحليل سكون السالسل الزمنية من خالل ثالل اختبارات )اختبار ديكي 

، ومن Augmented Dickey -Fullerوفولر، ديكي وفور المطور، فيلب بيرون( واشهرها اختبار ديكي وفولر المطور 

استقرار السالسل الزمنية تأثر قيمة المشاهدات في السالسل الزمنية بنزعة االتجاه العام، أو التغيرات الموسمية، أو أسباب عدم 

التغيرات الدورية، أو التغيرات العشوائية والعرضية، وتتم معالجة هذه المشاكل من خالل تحويل البيانات إلى بيانات ساكنة، 

تحويل البيانات إلى معدل تغير من فترة إلى الفترة التالية كنسبة مئوية، إضافة اللوغاريتم، وذلك باستخدام أحد طرق التحويل )ك

 الجذر التربيعي(.

، سوف نقوم OLSوإذ البد توفر شرط استقرار السالسل الزمنية لتقدير النموذج القياسي بطريقة المربعات الصغرى العادية 

الختبار وجود مشكلة جذر الوحدة في سالسل متغيرات الدراسة،  Eviewsبإجراء اختبار ديكي وفولر المطور في برمجية 

 وفيما يلي نتائج هذا التقدير وفق برمجية:

 :ADFفرضيات اختبار سكون السالسل الزمنية وفق منهجية  -

H0: φ≠0 Series is non-Stationary 

H1: φ=0 Series is Stationary 

عند مستوى  ADFإلحصائية ستودانت أكبر من القيمة الجدولية إلحصائية اختبار  من الجدول أعاله نجد أن القيمة المحسوبة

القائل بأن السالسل الزمنية للمتغيرات المدروسة غير مستقرة ونقبل  H0وعليه فإننا لم نستطع قبول الفرض العدمي  ٪٩١داللة 

امها لتقدير النموذج القياسي بطريقة المربعات القائل باستقرار السالسل الزمنية وبالتالي يمكننا استخد 0Hالفرض البديل 

 دون الخوف من الوقوع في مشكلة تقدير انحدار زائف، وهي الخطوة القادمة. OLSالصغرى العادية 
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، حيث نرفض الفرض البديل %01و %2و %0السالسل الزمنية لكافة المتغيرات مستقرة عند المستوى عند مستوى داللة  -

 ائل بأن السالسل الزمنية مستقرة ويمكن استخدامها في تقدير النموذج القياسي.ونقبل الفرض العدم الق

 مصفوفة االرتباط:

تقيس مصفوفة االرتباط درجة ارتباط الخطي بين المتغيرات بحسب معامل ارتباط بيرسون حيث تتراوح قيمة معامل االرتباط 

نقول بأنه ال توجد عالقة ارتباط، وإذا كانت القيمة  ١.٧والـ  ١ن الـ الصحيح، فإذا كانت قيمة معامل االرتباط بي ٩والـ  ١بين الـ 

نقول بأنه يوجد ارتباط متوسط وإذا  ١.٣٠و ١.٠نقول بأن يوجد ارتباط ضعيف وإذا كانت قيمة المعامل بين  ١.٠والـ  ١.٧بين 

 رين.نقول بوجود عالقة ارتباط قوية بين المتغي ١.٣٠كانت قيمة معامل االرتباط أعلى من 

 (:OLSطريقة المربعات الصغرى العادية )

من الطرق شائعة االستخدام في تقدير معلمات )معامالت( نموذج االنحدار الخطي، طريقة المربعات الصغرى العادية 

(OLSومن خصائص هذه الطريقة أنها تعطي أقل مجموع مربعات انحرافات القيم المقدرة عن القيم المشاهدة للمتغير التابع ،)، 

حيث تدرس هذه الطريقة العالقة بين متغير تابع ومتغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة، بحيث تعطي هذه الطريقة أفضل خط 

مستقيم يمكن توفيقه لمتغيرات النموذج بمعنى أنها تعطي أقل مجموع مربعات رأسية النحرافات كل مشاهدة عن الخط المستقيم 

وع مربعات الخطأ )البواقي( إلى أدنى حد ممكن، مع العلم بوجوب سكون السالسل في الرسم، ويتضمن ذلك تصغير مجم

هذا وبعد التأكد من سكون السالسل الزمنية، سيتم تقدير نماذج االنحدار  ( قبل البدء بعملية التقدير.Stationaryالزمنية )

التي تتناسب مع طبيعة البيانات (، وOrdinary Least Squares-OLSباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية )

 المستخدمة في الدارسة والمراد تحليلها. 

( إليجاد تأثير المتغير المستقل على المتغير Multiple Linear Regressionوسيتم استخدام االنحدار الخطي المتعدد )

 التابع.

 اختبارات التأكد من صالحية النموذج المقدر:

 د من صالحيته وخلوه من مشاكل التقدير الشهيرة وهي كما يلي:بعد تقدير النموذج القياسي نتأك

 للمعنوية الجزئية للمعلمات: tاختبار 

يقيس هذا االختبار المعنوية الجزئية لكل معلمة من معلمات النموذج المقدر ومنه يتحدد إن كان المتغير له أثر ذي داللة 

ومقارنة القيمة المحسوبة لالختبار بالقيمة الجدولية له فإذا ما كانت  tار إحصائية على المتغير التابع أم ال، وذلك من خالل اختب

( فإننا نرفض الفرض العدم نقبل الفرض البديل، %01أو  %2أو  %0أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة المعتمد )

 وفيما يلي فرضيات االختبار:

𝑯𝟎: 𝜷𝟏, 𝜷𝟐 = 0 لتابع و المتغير المستقلال توجد عالقة بين المتغير ا  

 𝑯𝟏𝟎: 𝜷𝟏, 𝜷𝟐 ≠ 0 توجد عالقة بين المتغير التابع و المتغير المستقل 
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 للمعنوية الكلية للنموذج:  Fاختبار 

يقيس هذا االختبار المعنوية الكلية للنموذج المقدر ويحدد فيما إذا كان هذا النموذج ككل صالح للتفسير ومعنوي أم غير معنوي، 

 لي فرضيات هذا االختبار:وفيما ي

: ß10H  =ß2=ß3= ß4=0    ال توجد عالقة ذات معنوية بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة كلها 

   ß𝟏 = ß𝟐 = ß𝟑 = ß𝟒 ≠ 𝟎:1Hتوجد عالقة ذات معنوية بين المتغير التابع و متغير مستقل واحد على األقل 

 اختبارات مشكلة االرتباط التسلسلي:

كلة االرتباط الذاتي يمثل انتهاك ألحد الفروض اإلحصائية لالنحدار الخطي، وهي من أن أكثر المشاكل شيوعا  في إن وجود مش

مع الخطأ  tبيانات السالسل الزمنية، ويقصد باالرتباط الخطي من الدرجة األولى ارتباط بين الخطأ العشوائي في الفترة الحالية 

ويضعف االرتباط  0و + 0-(، ويأخذ قيمه بين pاس االرتباط الذاتي بمعامل يسمى رو )ويق ،t-1العشوائي في الفترة السابقة 

 الذاتي كلما كانت قيمة المعامل رو قريبة من الصفر، ويمكن الكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي من خالل االختبارين التاليين:

 :D.Wأوال : اختبار دوربن واتسون  

النموذج القياسي يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي أم ال، وهو من أكثر االختبارات شيوعا   ويوضح هذا االختبار فيما إذا كان

استخداما ، ومن أهم شروط تطبيق اختبار دوربن واتسون وجود ثابت في النموذج القياسي المقدر، وأن يكون االرتباط  وأسهلها

يرات متباطئة للمتغير التابع كأحد المتغيرات المستقلةـ وعدم الذاتي من الدرجة األولى، وأال يحتوي النموذج المقدر على متغ

 مشاهدة، وفيما يلي فرضيات هذا االختبار: 02وجود مشاهدات مفقودة وأال يقل حجم العينة عن 

H0: 𝑷 =  ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي  𝟎

H1: 𝑷 ≠  توجد مشكلة ارتباط ذاتي   𝟎

 ن تفسير نتيجة االختبار وفق المعيار اآلتي:ويمك 9وال  1بين ال  D.Wتتروح قيمة اختبار 
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 :LMثانيا : اختبار مضاريب الجرنج: 

( اختبارا  عاما  لمشكلة االرتباط الذاتي حيث ال يقتصر على اختبار وجود Lagrange Multiplierيعتبر هذا االختبار )

ير التابع، كما يمكن تطبيقه عندما تكون نتيجة االرتباط الذاتي من الدرجة األولى، ويسمح بوجود متغيرات متباطئة من المتغ

 اختبار دوربن واتسون غير حاسمة، وفيما يلي فرضيات االختبار:

H0: 𝑷𝟏 = 𝑷𝟐 =  ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي  𝟎

H1: 𝑷𝟏 ≠ 𝟎 𝑷𝟐 ≠  توجد مشكلة ارتباط ذاتي   𝟎

 (:WHITE)اختبار أثر  Heteroscadiscityاختبارات مشكلة اختالف تباين البواقي 

البواقي أو ما يسمى ب تنطلق نظرية االنحدار الخطي المتعدد من فرضيات تقليدية محددة من أهمها ثبات تباين 

(homoscedasticity وإن مشكلة اختالف تباين البواقي تمثل انتهاك ألحد فروض االنحدار الخطي، وال توجد طريقة ،)

لة القياسية أكثر شيوعا  عن استخدام بيانات مقطعية، ولهذه المشكلة القياسية محددة )واحدة( للكشف عن وجوده، وتعد هذه المشك

أسباب كثيرة من أهمها وجود قيم شاذة في البيانات، والخطأ في توصيف النموذج، وينتج عن هذه المشكلة بقاء حالة عدم تحيز 

وبالتالي عدم قدرة إحصاءات كفاءة، المربعات الصغرى، وعدم تمتع المقدرة بخاصية أدنى تباين أي أنها ليست ذات 

على إعطاء نتائج صحيحة للنموذج المقدر، وفيما يلي طريقة الكشف عن   tو  Fاالختبارات المعلمية للنموذج كاختباري 

 :whiteالمشكلة باختبار أثر 

 :white testاختبار وايت 

الختبارات، أكثر شيوعا وسالسة في التطبيق، وفيما يلي يتمتع اختبار وايت بأنه ال يعتمد على فروض مقيدة للتطبيق كغيره من ا

 فرضيات االختبار:

H0:  تباين البواقي ثابت 

H1: تباين البواقي غير ثابت  

 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:

ر من طرف العينة مستقاة من جمهرة موزعة طبيعيا، وقد تم اقتراح هذا االختبا»هو اختبار إحصائي لتأكيد الفرضية المنعدمة 

، ينتمي اختبار خاركي بيرا إلى االختبارات غير المعلمية، يقوم االختبار 0221اإلحصائيين كارلوس خاركي وأنيل بيرا سنة 

( والتفرطح Skwenessعلى قياس مدى اقتراب مميزات النزعة المركزية للعينة المدروسة، وخصوصا معاملي التجانف )

(Kurtosisمع معامالت عينة موزعة ،)  طبيعيا، بنفس المتوسط والتباين، يتميز االختبار أيضا بسهولة تطبيقه وبقوته

 االختبارية بالنسبة للعينات الكبرى، وفيما يلي فرضيات االختبار:
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H0:    البيانات موزعة طبيعيا 

H1:   البيانات غير موزعة طبيعيا  

، فإذا كانت قيمة %2لالختبار بمستوى المعنوية  Probة ويتم الحكم على نتيجة االختبار من خالل مقارنة القيمة االحتمالي

Prob  أي فهذا يعني أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية وبالتالي نستطيع رفض الفرض العدم، ونقول  %2أقل من

 بأن البواقي غير موزعة توزيعاُ طبيعياٌ.

 

 مخرجات التقدير .1

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

 ( نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة: 0يظهر الجدول رقم )

 ( اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 1جدول )

 LY X1 LX2 LX3 X4 LX5 LX6 LX7 LX8 المتغير /المقياس

 8.999 13.376 4.599 14.057 1.902 14.912 22.131 0.714 22.840 المتوسط الحسابي

 8.979 13.373 4.589 14.015 2.000 14.687 22.106 1.000 22.657 سيطالو

 9.438 13.444 4.655 14.263 3.000 16.103 22.927 1.000 25.934 اقل قيمة

 8.635 13.301 4.564 13.927 1.000 14.128 21.160 0.000 21.317 أكبر قيمة

 0.193 0.031 0.028 0.106 0.664 0.579 0.461 0.460 1.149 االنحراف المعياري

Jarque-Bera 4.785 5.612 1.037 3.401 1.071 3.567 4.102 0.226 1.349 

Probability 0.091 0.060 0.595 0.183 0.585 0.168 0.129 0.893 0.509 

 28 28 28 28 28 28 28 28 28 عدد المشاهدات

 

 EVIEWS 12المصدر: تم استخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برنامج 
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 اختبار سكون السالسل الزمنية: 

 :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية وفق منهجية ديكي وفولر المطورةالجدول التالي يوضح 

 لفحص سكون السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ADF( نتائج اختبار 2جدول )

UNIT ROOT TEST RESULTS TABLE (ADF) 

Null Hypothesis: the variable has a unit root 

At 

Level 

Constant Constant & Trend Without Constant & Trend 

t-Stat Prob.   t-Stat Prob.   t-Stat Prob.   

LY -3.275 0.026 ** -8.147 0.000 *** 0.513 0.819 NO 

X1 -1.585 0.476 NO -1.554 0.785 NO 0.000 0.674 NO 

LX2 -2.811 0.070 * -2.750 0.226 NO -0.336 0.555 NO 

LX3 -0.779 0.809 NO -2.282 0.429 NO 0.509 0.819 NO 

X4 -1.977 0.294 NO -2.394 0.374 NO -0.858 0.335 NO 

LX5 0.921 0.994 NO -1.677 0.734 NO 1.852 0.982 NO 

LX6 -0.863 0.784 NO -2.021 0.564 NO 1.236 0.941 NO 

LX7 -1.851 0.349 NO -1.819 0.665 NO -0.089 0.643 NO 

LX8 -0.6533 0.8421 NO -3.0626 0.1350 NO 0.5511 0.8288 NO 

At First Dif 

With Constant With Constant & Trend  Without Constant & Trend  

t-Stat Prob.   t-Stat Prob.   t-Stat Prob.   

d(LY) -3.800 0.009 *** -3.773 0.036 ** -7.867 0.000 *** 

d(X1) -5.099 0.000 *** -5.151 0.002 *** -5.000 0.000 *** 

d(LX2) -5.829 0.000 *** -5.726 0.000 *** -5.942 0.000 *** 

d(LX3) -5.071 0.000 *** -5.165 0.002 *** -5.091 0.000 *** 

d(X4) -3.670 0.011 ** -3.695 0.041 ** -3.693 0.001 *** 
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d(LX5) -4.210 0.003 *** -5.498 0.001 *** -3.962 0.000 *** 

d(LX6) -5.577 0.000 *** -5.524 0.001 *** -5.350 0.000 *** 

d(LX7) -9.603 0.000 *** -9.870 0.000 *** -9.819 0.000 *** 

d(LX8) -5.915 0.000 *** -6.238 0.000 *** -5.846 0.000 *** 

 EVIEWS 12م استخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برنامج المصدر: ت

 .%0، و*** تعني مستقر عند %2، ** تعني مستقر عند %0تعني غير مستقرة* تعني مستقر عند  NOحيث: 

 مصفوفة االرتباط:

 بيرسون:فيما يلي جدول مخرجات مصفوفة االرتباط الخطي وفق معامل 

 ائج مصفوفة االرتباط الخطي بين متغيرات الدراسة( نت1جدول )

Correlation LY  X1  LX2  LX3  X4  LX5  LX6  LX7  LX8  

LY  1.00                 

X1  0.05 1.00               

LX2  0.29 -0.36 1.00             

LX3  0.47 0.28 0.58 1.00           

X4  -0.19 -0.10 -0.50 -0.78 1.00         

LX5  0.50 0.47 0.31 0.91 -0.72 1.00       

LX6  0.11 0.47 0.32 0.78 -0.62 0.79 1.00     

LX7  -0.23 0.09 -0.37 -0.22 0.45 -0.25 -0.10 1.00   

LX8  0.45 0.52 0.21 0.70 -0.43 0.80 0.74 -0.16 1.00 

 EVIEWS 12امج المصدر: تم استخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برن

 وفيما يلي نتيجة تقدير مصفوفة معامالت االرتباط بعد التحويل:

 ( نتائج مصفوفة االرتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة بعد التعديل1جدول )

Correlation LY  X1  LX2  DLX3  DLX5  DLX6  LX7  DLX8  

LY  1               

X1  0.26 1.00             

LX2  0.19 -0.30 1.00           
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DLX3  0.11 0.16 0.21 1.00         

DLX5  0.50 0.42 0.01 0.34 1.00       

DLX6  0.14 0.00 0.30 0.21 -0.05 1.00     

LX7  -0.18 0.05 -0.35 0.32 -0.11 -0.24 1.00   

DLX8  -0.22 0.27 0.02 0.06 0.24 0.03 -0.17 1.00 

 EVIEWS 12المصدر: تم استخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برنامج 

 تقدير النموذج القياسي:

على االستثمار األجنبي المباشر  IFRSمنهجية فيما يلي مخرجات تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد الذي يبين أثر تطبيق 

 الربع الرابع: 5150إلى  الربع األول 5102في سوق األسهم السعودي خالل الفترة 

 ( نتائج تقدير النموذج القياسي للعالقة5جدول )

Dependent Variable: LY 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 2015Q2 2021Q4 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 22.79026 95.83676 0.237803 0.8146 

X1 0.546793 0.444203 1.230952 0.2334 

LX2 0.542984 0.454429 1.194871 0.2468 

DLX3 -0.585193 0.788458 -0.742199 0.467 

DLX5 21.1888 7.809271 2.713288 0.0138 

DLX6 9.044891 13.13287 0.688722 0.4993 

LX7 -0.944811 6.819656 -0.138542 0.8913 

DLX8 -3.777125 1.576746 -2.395518 0.0271 

R-squared 0.486819  Durbin-Watson stat 1.30368 

Adjusted R-squared 0.297753 F-statistic 2.574858 

Prob(F-statistic) 0.047858 

 EVIEWS 12المصدر: تم استخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برنامج   
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 اختبارات المشاكل اإلحصائية:

 (:2فيما يلي جدول نتائج اختبارات المشاكل القياسية للنموذج القياسي المقدر في الجدول رقم )

 ( نتائج اختبارات المشاكل القياسية.6جدول )

 Serial Correlation LM Testاختبار االرتباط الذاتي: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.1244 Prob (F-statistic) 

0.0531 Prob (Obs*R-squared) 

 Heteroskedasticity Testاختبار اختالف التباين: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey: 

0.2713 F-statistic 

0.2466 Obs*R-squared 

0.8966 Scaled explained SS 

 Histogram-Normality Testوزيع البواقي: ت

distribution of the residuals:  

0.6036 Probability (Jarque-Bera) 

 EVIEWS 12المصدر: تم استخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برنامج 

 اً ( توزيع البواقي توزيعاً طبيعي1الشكل )

 

 EVIEWS 12تخراج مخرجات هذا الجدول باستخدام برنامج المصدر: تم اس

0
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-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Residuals

Sample 2015Q2 2021Q4

Observations 27

Mean      -2.21e-15

Median   0.069939

Maximum  1.540835

Minimum -1.044304

Std. Dev.   0.712031

Skewness   0.305821

Kurtosis   2.276545

Jarque-Bera  1.009679

Probabil ity  0.603602
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 النتائج والتوصيات .1

 النتائج:. 1.1

على تدفق االستثمار األجنبي  IFRS"يوجد أثر طردي غير معنوي العتماد تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "

مرتبطة بفترة الدراسة حيث شهد االقتصاد العالمي بشكل عام  المباشر إلى المملكة العربية السعودية، ويعزى ذلك إلى أسباب

واالقتصاد السعودي على وجه الخصوص خالل هذه الفترة تقلبات اقتصادية وحالة عدم وضوح أثرت بشكل كبير على التدفق 

 نوي إحصائيا .بعدم ظهور األثر اإليجابي لتطبيق المنهجية في المملكة بشكل مع أسهمالعالمي لالستثمار األجنبي مما 

خلو النموذج من المشاكل القياسية فال يوجد اختالف في التباين، كما أنه ال يوجد ارتباط ذاتي وكذلك فإن البواقي موزعة توزيعا  

 .طبيعيا  

 التوصيات. 1.1

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

  القيود عن حركة االستثمار، واتساع رقعة أعمال التعامل بجدية مع أعمال التوافق والتوحيد الدولي، ألن رفع

 .المؤسسات على الصعيد الدولي وارتباطها باألسواق المالية الدولية يفرض وجود لغة محاسبية موحدة

  التركيز على إبراز ايجابيات تطبيق المعايير الدولية لإلبالغ المالي، والمزايا التي يحققها سواء للمؤسسات أو

 .الماليةلمستخدمي القوائم 
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The reality of traffic services provided to people with hearing disabilities in the Kingdom of 

Saudi Arabia (a comparative study) 

 عطرجي إعداد الباحثة/ أبرار زيني جمال

 ، قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةالتربية الخاصة ماجستير

 

 الملخص: 

تهدف هذه الدراسة الى محاولة الكشف عن أهم الخدمات المرورية المقدمة لألفراد ضعاف السمع والصم في ُكالً من الواليات 

ويد واستكشاف األنظمة والقوانين والتسهيالت المقدمة لهذه الفئة، مقارنة بواقع الخدمات المرورية المتحدة األمريكية ومملكة الس

 واألنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، باإلضافة لدراسة أهم المعيقات والتحديات.

واقع الخدمات المرورية المقدمة لذوي اإلعاقة  تم استخدام المنهج النوعي في هذه الدراسة بناء على المشكلة البحثية المتمثلة في

السمعية في المملكة العربية السعودية ودول المقارنة. تمثلت الحدود البشرية للدراسة بمجموعة من المتدربات من ذوي اإلعاقة 

ا بين عامي والمسجالت بمبادرة المسارات الخاصة لخدمة المجتمع بمدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة بمحافظة جدة م

 م 60/04/4640م الى  42/60/4602

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: تعتبر نِسب اإلعاقة وخاصةً السمعية كبيرة وتحتاج إلى عناية وخدمات خاصة 

همها كل عام ألتوفير الحماية لهم من األخطار والحوادث المرورية، خصصت دول المقارنة القوانين التنظيمية  لذوي اإلعاقة بش

طق تزويد كافة المناالمساواة وعدم التمييز ضد هذه الفئة وتجريم االعتداء عليهم أو تمييزهم عن المجتمع، وتوصي الدراسة ب

الموجودة بالمملكة العربية السعودية بأنظمة المضخمات الصوتية وكذلك اإلشارات المرئية للمعاقين سمعياً لتجنب حوادث المرور 

ء المملكة، واالهتمام بوجود إنارات كافية في الطرق وكذلك المعينات التي تعتمد على لغة اإلشارة كأنظمة بديلة في كافة أنحا

 .ألفراد اإلعاقة السمعية

الخدمات المرورية، ذوي اإلعاقة، الصم، ضعاف السمع المملكة العربية السعودية، جدة الكلمات المفتاحية:
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The reality of traffic services provided to people with hearing disabilities in the Kingdom of 

Saudi Arabia (a comparative study) 

 

Abstract 

This study aims to try to reveal the most important traffic services provided to the hard of hearing 

and deaf individuals in both the United States of America and the Kingdom of Sweden and to 

explore the regulations, laws and facilities provided for this category, compared to the reality of 

traffic services, regulations and laws in the Kingdom of Saudi Arabia. In addition to studying the 

most important obstacles and challenges. 

The qualitative approach was used in this study based on the research problem represented in the 

reality of traffic services provided to people with hearing disabilities in the Kingdom of Saudi 

Arabia and the comparison countries. The human limits of the study were represented by a group 

of trainees with disabilities who were registered with the Special Tracks Initiative for Community 

Service at the Jeddah Advanced Driving School in Jeddah between 06/24/2018 to 12/01/2021 

The study reached a set of results, the most important of which are: The percentages of 

disability, especially hearing, are great and need special care and services to provide them with 

protection from dangers and traffic accidents. The comparison countries have allocated 

regulatory laws for people with disabilities in general, the most important of which is equality 

and non-discrimination against this group and the criminalization of assault or discrimination 

from society. the study recommends providing all regions in the Kingdom of Saudi Arabia with 

sound pump systems as well as visual signals for the hearing-impaired to avoid traffic accidents 

throughout the Kingdom, paying attention to the presence of sufficient lighting on the roads and 

aids that rely on sign language as alternative systems for individuals with hearing disabilities. 

Keywords: Traffic services, people with disabilities, deaf, hard of hearing, Saudi Arabia, Jeddah 
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 المقدمة: . 1

مرت المملكة العربية السعودية بفترات عصيبة من الحوادث المرورية، وهذه الحوادث تكلف الدولة مبالغ كبيرة يمكن 

فرد  02رب رواح؛ حيث تفقد المملكة العربية السعودية خالل يوم واحد فقط ما يقااالستفادة منها في خدمة المواطنين وحماية اال

ة، أو السيارة، أو مشا يسقنقد تتنوع الحوادث لألفراد المعاقين سواء كانوا والعامة للمرور بالمملكة، اإلدارة  إلحصائياتطبقًا 

سماع أو رؤية اإلشارات للمعاقين سواء سمعيًا أو حركيًا، ففي خالل عام  خذ في االعتباريادة وعدم االالسلوكيات السلبية أثناء الق

كان لسرعة السائقين في المملكة عامل كبير في الحوادث المرورية فقد  كما مخالفة،مليون  2.8واحد وصلت عدد المخالفات إلى 

كما أكدت االحصائيات الخاصة بالحوادث المرورية أن  هـ(.0246إدارة المرور،  )تقرير %04.21نسبة إلى حوالي وصلت ال

ن أو ذوي إعاقة، كما أن الحوادث المرورية سواء كانوا عاديي %22.82إلى  توصل المرورية ثمن الحواد الشباب المتوفين ةنسب

من الناتج المحلي للمملكة وهذه نسب مرتفعة  %2.1يُمثل نسبة  مليار لاير سعودي سنويًا أي ما 40تكلف الحكومة مبالغ وصلت 

 (.42الصحة العالمية،  )تقرير %0.1جًدا مقارنةً بدول العالم والتي ال تتجاوز فيها الخسائر عن 

لمملكة العربية السعودية لتطبيق قواعد استراتيجية السالمة والعمل على تكثيف الجهود لحماية المواطنين لذلك اتجهت ا

؛ (4604مصطفى، مليون دوالر ) 844تكلفته حوالي  ومنها نظام ساهر للحد من حوادث المرور بالمملكة ووصلتصفة عامة ب

لى واقع الخدمات المرورية التي تتبعها المملكة لذوي اإلعاقة السمعية وفي هذه الدراسة يتم إلقاء الضوء ع وذوي اإلعاقة خاًصة.

والتعرف على نصوص المواد الدستورية الخاصة بتسهيل الحصول على رخص القيادة لذوي اإلعاقة والتدريب على القيادة من 

 ادي الحوادث.م وتفقبل جهة إدارة المرور المتخصصة، واالجراءات المتبعة تجاه تسهيل عملية القيادة له

انه من التصورات الخاطئة الشائعة أن األفراد الصم أو ضعاف السمع ال يمكن أن  Ayala( 4640أيال ) تؤكدكما 

يرخص لهم القيادة. ان الصم أو ضعاف السمع يتمتعون بقدرات مماثلة ألي شخص آخر خلف عجلة القيادة. نظًرا لتطور المهارات 

الصم أو ضعاف السمع رؤية محيطية أفضل ويكونون أكثر انتباهاً للمعلومات المرئية من أقرانهم  التعويضية، قد يكون لدى األفراد

الذين يسمعون. قد يحتاج االفراد الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع إلى بعض التسهيالت أو التعليمات المتخصصة لتطوير 

 المهارة. 

لفرصة لتعلم القيادة مثل أقرانهم في السمع ويجب معاملتهم كسائقين يجب أن يُمنح الطالب الصم أو ضعاف السمع نفس ا

شارة. يقوم المترجم بتسهيل التواصل بين الطالب ومدرب القيادة في بعض األحيان، يحتاج الطالب إلى دعم مترجم لغة اال .قادرين

انه ومن حسن الحظ ان فرص  .Pieniak et al( 4644ن )ويؤكد بنياك واخرو  عضاء اآلخرين في مجتمع فصول القيادة.واال

تأمين القيادة لدي الصم أو ضعاف السمع تعتبر كبيرة اذ يحدث لديهم ما يسمي التعويض الحسي حيث يكون أداء باقي الحواس 

 من المتوسط. ى)الرؤية واللمس والشم والتذوق( لديهم يكون اعل

اإلعاقة السمعية في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق سوف يتم دراسة واقع الخدمات المرورية لذوي 

باالستفادة من خبرات كالً من الواليات المتحدة األمريكية، ومملكة السويد من حيث الخدمات المرورية المقدمة والتسهيالت 

 واألنظمة التي من شأنها تنظيم وتقليل الحوادث المرورية لذوي اإلعاقة السمعية.
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استخدام  نع في جمع البيانات وتحليلها لإلجابة على أسئلة البحث. حيث ان البحث عبارة المنهج النوعي كدراسة مقارنة باستخدام 

 نظري وتحليلي وفكري للبيانات والمعلومات واألدبيات النظرية لتحليل الموضوع قيد البحث.

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ن نسبة أحيث يشير تقرير  عاف السمع والصم.ضنسب حوادث السيارات لألفراد تتمثل مشكلة الدراسة في ارتفاع 

 %84,4. فالفئة الذكورية تمثل 0,228,14ي أمن سكان المملكة  % 1,0شخاص ذوي اإلعاقة في المملكة العربية السعودية اال

 ة ذويمن اإلناث لذوي اإلعاقة )تقرير الهيئة العامة لإلحصاء بالسعودية(، وفيما يخص نسب % 21,2من ذوي اإلعاقة وبينما 

. من إجمالي عدد السكان %6.64فرد ويمثل هذا العدد نسبة  428,488اإلعاقة السمعية في المملكة العربية السعودية تكون 

 م(.4644)تقرير هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بالسعودية، 

ية. حيث ان ت السمعخطورة كونهم ال يستطيعون استقبال التنبيها أكثريكون الوضع  فبالنسبة لضعاف السمع والصم

 تكون كافية ضاءة الشارات واالخرى مثل االساليب التنبيه االاابواق السيارات تبقي بالنسبة لضعاف السمع والصم غير فعالة و

لسمع او غياب حاسة في حوادث السيارات التي تعزي إلى ضعف أ مشكلة الدراسة تتمثلفي معظم الحاالت. وبناًء على ذلك، فأن 

كما أن ذوي اإلعاقة السمعية يواجهون مشكلة في إجراءات استخراج ، نتائج مميتة قائدي المركبات وقد تفضي إلى كال حد اوأل

ة إدارات المرور والمطلوب لطبية من المستشفيات المعتمدة لدىرخص القيادة. حيث يواجهون معيقات في استخراج التقارير ا

 رخص القيادة من ذوي اإلعاقة السمعية.  الستكمال الملف. وينعكس هذا على نسبة من لديهم

 ضعاف السمع والصملألفراد تتلخص مشكلة البحث في محاولة الكشف عن أهم الخدمات المرورية المقدمة  ومن هنأ

ع قنظمة والقوانين والتسهيالت المقدمة لهذه الفئة، مقارنة بوافي كال من الواليات المتحدة األمريكية ومملكة السويد واستكشاف اال

هم المعيقات والتحديات، وصوالً نظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية. باإلضافة لدراسة ألالخدمات المرورية واال

 في المملكة العربية السعودية. ضعاف السمع والصملألفراد فيما يتعلق بتقليل الحوادث المرورية  القتراحات

تناول ذوي اإلعاقة السمعية وطرق التعامل مع ضعاف السمع للتقليل من كذلك توجد ندرة في الدراسات العربية التي ت

ن هناك فجوة بحثية تتطلب تناول الحلول التي تقلل من حوادث المرور ة أجد الباحثمرور التي يتعرضون لها. ومن هنأ تحوادث ال

 لهذه الفئة.

 أسئلة الدراسة:. 1.1

سويد في مريكية ومملكة الفادة من خبرة كالً من الواليات المتحدة االكيف يمكن االستيتمثل التساؤل الرئيسي للبحث في 

نظمة والقوانين والتسهيالت المقدمة لهذه الفئة وتطبيقه في المملكة الخدمات المرورية المقدمة لذوي اإلعاقة من ضعاف السمع واال

 العربية السعودية. ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 هو واقع الخدمات المرورية المقدمة لألفراد من ضعاف السمع والصم في المملكة العربية السعوديةما  -
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مريكية ومملكة ما هو واقع الخدمات المرورية المقدمة لألفراد من ضعاف السمع والصم في كالً من الواليات المتحدة اال -

 السويد.

لكة مريكية وممالمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة اال نظمة والقوانين بينما أوجه التشابه واالختالف في اال -

 السويد.

من ضعاف السمع والصم في الحصول على رخصة  لألفرادمريكية والسويدية ما هي التسهيالت التي قدمتها الحكومة اال -

 ة العربية السعوديةكالقيادة، مقارنة بالممل

م في والصراد من ذوي ضعف السمع ات لألفتخفيف المعيقات والتحدي اما هي أهم التوصيات والمقترحات التي من شأنه -

 قيادة السيارة وتقليل نسبة الحوادث المرورية لهذه الفئة في المجتمع السعودي.

 أهداف الدراسة:. 1.1

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف تنبثق من التساؤل الرئيسي لموضوع البحث واألسئلة الفرعية التي تدرج

 اآلتي:تحت التساؤل الرئيسي وهي تتمثل في 

 مريكية ومملكة السويد في الخدمات المرورية المقدمة التعرف على كيفية االستفادة من خبرة كالً من الواليات المتحدة اال

 السمع.لذوي اإلعاقة من ضعاف 

  مملكة العربية السعوديةلألفراد من ضعاف السمع والصم في الالتعرف على ماهية الخدمات المرورية المقدمة. 

  إمكانية التعرف على ماهية الخدمات المرورية المقدمة لألفراد من ضعاف السمع والصم في كالً من الواليات المتحدة

 مريكية ومملكة السويد.اال

 ومملكة  يةمريكامكانية عقد المقارنة بين كاًل من القوانين المختلفة للمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة اال

 بينهما.السويد، والتعرف على أوجه التشابه واالختالف 

 فراد من ضعاف السمع والصم في الحصول مريكية والسويدية لألالتعرف على التسهيالت التي قدمتها الحكومة اال

 على رخصة القيادة مقارنة بالمملكة العربية السعودية.

 السمع وذوي اإلعاقة في المملكة العربية السعودية والموجودة  التعرف على كيفية تطبيق الخدمات المرورية لضعاف

 .في الواليات المتحدة والسويد

 فراد من ذوي ضعف السمعإمكانية تحديد أهم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تخفيف المعوقات والتحديات لأل 

 لمجتمع السعودي.والصم في قيادة السيارة وتقليل نسبة الحوادث المرورية لهذه الفئة في ا

 أهمية الدراسة:. 1.1

في  عيةواقع الخدمات المرورية المقدمة لذوي اإلعاقة السمأهمية الدراسة العلمية في إمكانية معرفة ماهية  تتحدد وتكمن     

قد مقارنة وع مريكية ومملكة السويد، عن طريق تحليل تلك الخدمات المرورية في الواليات المتحدة االالمملكة العربية السعودية

 بينهما، 
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وذلك تحقيقًا لمبدأ التكامل والتوصل إلى نتائج ومعلومات صحيحة وشاملة ودقيقة في إطار الموضوع لتحقيق االستفادة من 

قة وضعاف السمع والصم والتقليل من الحوادث الدراسة العلمية في الجانبين النظري والتطبيقي الواقعي وإفادة فئة ذوي اإلعا

 ت بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة.ي المملكة حيث أنها تزايدالمرورية ف

 والنظري:أهمية الدراسة من الجانب العلمي  . 1.1.1

مكانية تقديم إضافة للتراث العلمي الخاص بإطار الموضوع اتكمن األهمية العلمية لهذه الدراسة من الجانب العلمي في 

سة وافية خاصة بواقع الخدمات المرورية المقدمة لضعاف السمع بالمملكة العربية التي تمتد الصلة إليها وذلك من خالل تقديم درا

لتقديم خدمات مرورية للتقليل من خطر الحوادث يمكن  منهجيةانية تقديم خطة استراتيجية مكاالسعودية، هذا باإلضافة إلى 

قديم حلول ، وتعاني من هذه الحوادث لضعاف السمعت أو الدول العربية األخرى التي العربية السعودية في المملكة هااالستفادة من

 .شخاص والتي تمنعهم من القيادةاستراتيجية وبدائل لتخفيف القيود لهؤالء اال

 والفعلي:أهمية الدراسة في المجال التطبيقي  .1.1.1

المرورية وتقليل  قع الخدماتمكانية التوصل إلى نتائج بحثية خاصة بواافي األهمية الفعلية والتطبيقية لهذه الدراسة تنبثق 

، هذه النتائج القائمة على أسلوب التحليل واستقراء للنتائج سمع في المملكة العربية السعوديةالحوادث لذوي اإلعاقة وضعاف ال

 إفادة كاًل من صانعي القرار والمسؤولين في الدولة في إمكانية االستفادة من تجارب الدول األخرى مثل الواليات المتحدةو

األمريكية والسويد في التسهيالت التي تقدمها تلك الدول للخدمات المرورية لضعاف السمع لحماية المجتمع من الحوادث، وتقديم 

، فًضال عن ذلك األمر يقدم البحث العلمي االفادة الكاملة لضعاف السمع بشكل مقصود المختلفة لمساعدة هؤالء األشخاص التدابير

 لألسباب اآلتية :

 ملموسة.ط هذا النوع من اإلعاقة بمدى تكيف هؤالء األفراد مع واقع المجتمع المحيط بهم ولما لها من آثار ارتبا 

   حظًا وافيًا في األبحاث العلمية األخرى لتقديم المساعدة لهم وحماية المجتمع  ىهذه العينة من ضعاف السمع والصم لم تلق

 .من الكوارث المرورية

 ة بهم تسهل لهم عملية القيادة وحل المشكالت التي يتعرضوا إليهامكانية وضع ارشادات خاصا. 

  وغيرها.وتنمية مهاراتهم القيادية  بهم أفراد المجتمع المحيطالدراسة تمكنهم من التشجيع والمشاركة مع نتائج 

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 مفهوم الخدمات المرورية:

: مفهوم الخدمة:   أوًلا

)بومسالت، ال الذي يقدمه أحد األطراف للطرف اآلخر، ويمكن أن يرتبط بمنتج مادي أو هي تلك المنفعة والنشاط 

 (.06، ص4646

هي تلك المنفعة التي يتم ادراكها بالحواس، وتكون إما مرتبطة بالماديات الملموسة، أو قائمة بحد ذاتها، وتحمل خاصية 

 .(Jeff, 2017رتب عليها أي نوع من الملكية )التبادل وتكون في غالب األمر غير ملموسة ونتيجة لذلك ال يت
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 الخدمات المرورية: 

هي عبارة عن منتجات تقدمها الهيئات المسؤولة عن عملية المرور والنقل المختلفة بهدف تسهيل المرور لألشخاص 

لى التنظيم العلمي نشاط خدمي في حد ذاته، ويعتمد ع "واحتياجاتهم من مكان لآلخر بدون إعاقة، لذلك يمكن اعتبار "المرور

 (.082 -080ص ، ص 4601، وآخرون ربوح)لخدمة األفراد 

وفي تعريف أخر للخدمات المرورية بأنها تلك الخدمات التيسيرية المقدمة إلى األشخاص بالمرور في الطرقات والمرافق   

 (.06، ص 4608اشتية،  أبو شخيم؛) ماكن الخدمات العامة، وتنقلهم بكل سهولة ويسراالعامة و

 : األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

 : الصم

هم األشــخاص الذيــن لديهــم فقــدان شــديد أو حــاد للســمع وتكون لديهم حاسة السمع غير  التعريف اًلصطالحي:

بري )صمر الذي يحول دون القدرة على استخدام حاسة السمع لفهم الكالم واكتساب اللغة وظيفية ألغراض الحياة اليومية، اال

 (.4601؛ توافق، 4668ونوبي، 

  السمعية:مفهوم اإلعاقة 

؛ اً ي الكبير جدوالبسيط والضعف السمعالمختلفة والتي تتمثل في الضعف المتوسط  السمعية الضعيفةهي تلك المستويات 

ات الخاصة ئج اإلحصائيأكدته نتا فهذا النوع من اإلعاقة ال يصيب فقط فئة كبار السن، ولكن تصيب األطفال وسن الشباب وهذا ما

 (.428ص ، 4600)منصور،  لإلنسان.بتحديد اإلعاقة السمعية وأنها تحدث في مراحل النمو 

اقي المنبهات الصوتية كليا ويمكنهم استخدام ب  يستطيعون استخدام حاسة السمع الستقبالفراد الذين ال: األالتعريف اًلجرائي

 الحواس.

 ضعاف السمع:

م األشــخاص الذيــن لديهــم فقــدان بســيط إلــى حــاد فــي حاســة السمع. حاسة السمع لم : هالتعريف اًلصطالحي

تفقد وظائفها بالكامل، فعلى الرغم من أنها ضعيفة إال أنها وظيفية بمعنى أنها قناة يعتمد عليها لتطور اللغة وغالبية األشخاص 

تحسينها فــي الغالــب باســتخدام ســماعة لمســاعدتهم علــى الســمع. ذوي ضعف السمع لديهم درجات متفاوتة من الضعف، يمكن 

 (.4601؛ توافق، 4668)صبري ونوبي، ويمكــن أن يعتمــدوا علــى قــراءة الشــفاه 

 يمكن تعريف اإلعاقة السمعية من خالل اآلتي:و

 : الفقدان السمعي المركزي

 الصوت.وتكمن المشكلة الرئيسية في سماع وإدراك  ،ودة بالدماغهو ذلك الخلل الذي يكون في مراكز السمع الموج
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  ضعف السمع المزدوج:

ة إلى هذا باإلضاف ،تحدث اإلعاقة السمعية وضعف في حاسة السمع كنتيجة الضعف الذي يحدث في السمع التوصيلي

 الحسي.الضعف الذي يحدث في ضعف السمع المرتبط باألعصاب أو فقدان السمع 

 يصالي للسمع:العجز اإل

ضعف القدرة على التوصيل الصوتي فنتيجة لذلك األمر يحدث الخلل ث هذه اإلعاقة عندما يكون الفرد يعاني من وتحد

ويكون الخلل وعدم التوازن نتيجة المشكلة التي تصيب  ،عند توصيل ذلك الصوت الذي تم سماعه إلى األعصاب السمعية المسؤولة

ومن هنا يتم استنتاج أن عدم التوازن والخلل  ؛ألذن بالداخل تكون سليمة والخلل في األذن الخارجيةاألذن الوسطى مع مالحظة أن ا

ال يرتبط بعملية اإلدراك وإنما في عملية توصيل الصوت، ففي هذه الحالة يتم تدخل الجانب الطبي للمعالجة أو باستخدام العمليات 

 الطفولة. وهذا النوع من اإلصابة يكون في مرحلة ،الجراحية

 العجز العصبي والحسي للسمع:

وفي بعض األحيان قد تحدث اإلصابة  ،تكون مشكلة السمع مرتبطة باألذن الداخلية وليست الخارجية أو األذن الوسطى

فهذا الخلل الحسي والعصبي للسمع يكون نتيجة الخلل في المسار العصبي أو في القوقعة  ،في األعصاب التي توصل إلى الدماغ

وتتعلق بعملية اإلدراك للصوت وتصيب كبار السن أو في مناطق الضوضاء  ،مع مالحظة كون هذا الخلل دائم ،اخلية لألذنالد

 ،تهالطبية لزيادة المستوى الصوتي وتقوي "وحل هذه المشكلة السمعية عن طريق استخدام المعينات السمعية "السماعات ،والضجيج

 ( 00-02 ص ص ،4606 ،)االستراتيجية. يق التدخل الجراحي إذا لزم األمراخل عن طراعات السمعية بالدمسأو زراعة تلك ال

فراد الذين ال يستطيعون استخدام حاسة السمع بكفاءة الستقبال المنبهات الصوتية ويمكنهم االعتماد : األالتعريف اًلجرائي

 عليها جزئيا ويمكنهم استخدام باقي الحواس.

 حدود الدراسة:. 1.1

 ود الدراسة في:تتمثل حد

 حدود مكانية:  -

في المملكة العربية السعودية، وتم تحديد الحدود المكانية في جدة كون الباحثة  تمثلت حدود الدراسة المكانية بمحافظة جدة

 حصائيات تفيد الدراسة وتلمسافي مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة، مما سهل للباحثة الحصول على  الفاحصاتإحدى 

واقع الخدمات المرورية المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية وما تعانيه هذه الفئة من المجتمع من صعوبات في القيادة ل ةالباحث

 واستخراج رخص قيادة السيارات.

 حدود زمانية: -

 م. 60/04/4640الى  م 42/60/4602 تتمثل الحدود الزمنية للدراسة ما بين عامي

 حدود بشرية: -

وقد تم الوصول إليهم من  وي اإلعاقة والمسجالت بمبادرة المسارات الخاصة لخدمة المجتمعالمتدربات ذ من مجموعة  

 ريخ ابت مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة واقع سجالت
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 .12أخرى ات من الصم وضعاف السمع، وإعاق 41متدربة،  000م. وتمثلت العينة ب  4644/ 2/ 42

 حدود موضوعية:  -

المنشورة في دول المقارنة التي تناولت الخدمات المرورية  واألبحاث العلمية الدراساتب تشكلت الحدود الموضوعية

 م. 4644 –م  4606لذوي اإلعاقة السمعية بين عامي 

 من الهيئات والمؤسسات الرسمية الدولية والمحلية.حصائيات والقوانين المرورية في دول المقارنة وبعض اال األنظمةوكذلك  
 

 لدراسة:منهجية ا. 1.1

بناء على المشكلة البحثية المتمثلة في واقع الخدمات المرورية المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية في المملكة العربية السعودية 

من الواليات المتحدة األمريكية ومملكة السويد تم استخدام المنهج النوعي في هذه الدراسة، حيث يعرف المنهج النوعي  الً مقارنةً بكُ 

 (.4ص ، 4602شامل يستخدم للدراسات التي ال تعتمد على العدد والبيانات الكمية. )الموسى،  بأنه منهج

المنهج النوعي بأنه نوع من أنواع  Airasian, Gay, & Mills (2012) ايرسون، و جاي، وميلس ويعرف

عينة دية وشاملة لظاهرة بحثية ماالستراتيجيات المنهجية التي تعتمد على أسلوب جمع وتحليل كافة المعلومات بصورة غير عد

 يرغب في دراستها.

مكانية تحقيق الثراء للتراث العلمي واإلحاطة الكاملة بموضوع البحث والنظر إلى زوايا اهدف الدراسة في  وبناًء على

ثين، مام الباحأنه ال توجد دراسات شاملة خاصة بموضوع الدراسة ولم يحظ باهت ةً تطرق إليها الباحثون من قبل وخاصجديدة لم ي

ة مكانية تقديم كافة المعلومات التفسيرية الخاصاتم اختيار المنهج النوعي حيث أنه يقوم على االعتماد على البيانات النوعية، و

بموضوع المشكلة البحثية، واالعتماد على االتجاه الشامل لموضوع الدراسة واالعتماد على األسئلة المفتوحة والنهايات المفتوحة، 

يسمح بعملية المرونة إلدخال إي تطورات جديدة مستحدثة في مجال الخدمات المرورية واستفادة المملكة العربية السعودية فهو 

 من تجارب الدول األخرى.

 أدبيات الدراسة .1

 اإلطار النظري: .1.1

 تمهيد: 

اه البيئة المحيطة وتمكنه من االنتبلإلنسان والتي تساعد على فهم  وهو حاسة مهمة جداً  السمع هو وسيلة أساسية لالتصال

من أي خطر قادم. يواجه أي شخص يعاني من ضعف سمع خفيف صعوبة في مواكبة المحادثات العادية. يمكن أن يؤثر فقدان 

السمع بشكل كبير على جودة الحياة بشكل عام، ألنه يؤثر على التفاعل االجتماعي والرفاهية العامة. وبالتالي، يمكن أن يسبب 

 دان السمع العديد من الصعوبات في مختلف جوانب الحياة.فق

كان ليست بالقليلة وهي نسبة من الس ،من سكان العالم يعانون من ضعف السمع %8وفقا لمنظمة الصحة العالمية فأن 

  الرعاية والتأهيل للقيام بأنشطتهم اليومية. ولذا تحتاج إلى
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 .0 . حيث يتم تصنيف األشخاص إلىالمية األول لضعف السمعتصنيف منظمة الصحة الع ( الى4646) عداد ويشير

ضعف شديد يشمل  .2 ،ديسيبل( 26-00ضعف شديد ) .4 ،ديسيبل( 06-20ضعف متوسط ) .4 ،ديسيبل( 26-40ضعف طفيف )

 ة ولكن بناءً يحصائية دقيقة عن نسبة ذوي اإلعاقة السمعاوفي المملكة العربية السعودية لم تتوفر  ؛ديسيبل أو أكثر( 20الصمم )

باحث عن العمل ذاتيا عن ضعف وظيفي متعلق  08282افاد  ،4600و 4604على استجابات الستبيانات اإلعاقة بين عامي 

والذي قد يشمل  ،أنفسهم بأن لديهم ضعف وظيفي متعدد باحثًا عن 424624أبلغ  ،باإلضافة إلى ذلك، في نفس الفترة ،بالسمع

(. وبوجهة العمل فأن ذوي اإلعاقة السمعية يمثلون قوة بشرية ال يستهان بها ولديهم 4601 ،)توافق ضعفًا وظيفيًا متعلقًا بالسمع

 يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.مكانيات العقلية والبدنية ما اال من

العتبار ومن اعين خذها في ، يلزم مراعاة ان لهم خصائص يجب ألتمكين ذوي اإلعاقة السمعية من أداء مهاهم اليومية

فاض قدرتهم انخ ،لمعاقين سمعياً: تأخر في النمو العقلي والمعرفي وانخفاض قدرتهم على التركيز وكثرة نسيانهماأهم خصائص 

ن هناك أ( 4602ويحدد النوبي ) (.4668، لمواصلة التعلم خالل فترات طويلة، وعدم المقدرة على ضبط النفس )صبري ونوبي

 ية المعلوماتومحدودستقبالية القدرات اإل قين سمعيا تتثمل في محدودية القدرات التعبيرية ومحدوديةمعيقات للتواصل مع المعا

 العامة. 

يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية باإلضافة إلى مجال التوظيف، صعوبات وتحديات في جميع جوانب حياتهم  

جتماعي واالقتصادي ونوعية الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة. حيث إلى رفع الوضع اال العربية السعودية اليومية، وتهدف المملكة

جاءت  4646شخاص ذوي اإلعاقة السمعية في بيئة العمل السعودية في ضوء رؤية تمكين اال ( إجراءات4640بشاتوه )أشار 

ت كما تأسس ،عملشخاص ذوي اإلعاقة السمعية تبعاً لمتغير قطاع الحيث توجد فروق في إجراءات تمكين اال بدرجة متوسط،

تمكين ذوي اإلعاقة السمعية وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم وتعزيز دورهم  والتي تهدف إلى عاقة السمعيةإلالجمعية السعودية ل

المستدام في المجتمع وصناعة بيئات متخصصة تنموية لذوي اإلعاقة السمعية نوعية وجاذبة وتوعية المجتمع وتثقيفه بذوي 

 حقوقهم.اإلعاقة السمعية و

ولكن حاسة السمع   من المهارات التي تؤهل ذوي اإلعاقة السمعية في سوق العمل هي مهارة قيادة المركبات بأنواعها.

منه. هناك العديد من المواقف التي يمكن أن يلعب فيها السمع دوًرا مهًما في القيادة والسالمة على تبقى ضرورية من أجل قيادة أ

جهزة أصوات الطريق، بما في ذلك انه من المفترض عموًما أن السائقين والمشاة قادرون على سماع الطرق. أحد األمثلة هو أ

نظمة التحكم في حركة المرور. من الواضح أن عدم القدرة على سماع أاإلنذار والصفارات وصفارات اإلنذار وحركة المرور و

الطرق. كما أن التواصل مع الشرطة على جانب الطريق غالبًا  هذه المعلومات الصوتية قد يزيد من احتمالية وقوع حوادث سالمة

ما يمثل تحديًا كبيًرا للصم. والعديد من ضباط الشرطة يتلقون القليل من التدريب في التواصل مع الصم والقليل منهم لديه المعرفة 

 (. ,Ohene ،Naqvi Hersh , 4606 ,اوهنناكافي و بلغة اإلشارة )هيرش و

اح العديد تمذكية وأنظمة استشعار، أصبح  لتقدم التكنولوجي الذي طرأ على السيارات وتزويدها بأنظمةالي ومع اوبالت

 من المخاطر. إلعاقة السمعية القيادة بأقل قدر لذوي امن الحلول التي تسمح 
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تزويد سيارات الصم بمستشعرات تقوم   Mohammadi &Mesgarha( 4604) و محمدي مسجراغا دراسةاقترحت 

لها شارات ضوئية والتي من خالاطاقة ضوئية مما ينتج عنه توهج  إلىبواق السيارات احويل االهتزازات الصوتية الناتجة عن بت

وضاع حول السيارة دون رؤيتها. تختلف شدة الصوت باختالف المسافة، وتكون ايحصل السائق الصم على فكرة مفصلة عن 

 لمركبة البعيدة.  قرب والمنخفضة لعالية بالنسبة للمركبة اال

الحكومي بفئة ذوي االعاقات السمعية العديد من الخدمات التيسيرية وكان منها استخراج رخص القيادة في  أتاح االهتمام

وضاع القيادة لهذه الفئة رغم المخاطر التي قد تنتج بسبب عدم االمملكة العربية السعودية. ولكن الدراسات العربية لم تتناول 

ئقين او تجهيزات سياراتهم وتقليال لحوادث القيادة، من الضروري اتباع برنامج لتقليل الحوادث المرورية. يفترض التأهيل للسا

 ريبشارات الضوئية( والتدان يشمل برنامج المقترح محورين: الوسائط التكنولوجية )من وسائط اإلضاءة والرموز المتحركة واال

ية واداة شارات ضوئاهم على استخدام تعليمات البرنامج والوسائط التكنولوجية )الذي يستهدف فئة ضعاف السمع والصم ليؤهل

بكيفية  خرى اثناء القيادة مع التعليميات لألصحاء لتوعيتهملعمل اهتزاز خفيف بالمقعد او بعجلة القيادة( لتنبيه قائدي السيارات اال

 .التعامل معهم وكيفيةتميز مركبات ضعاف السمع والصم 

 قع الخدمات المرورية لذوي اإلعاقة السمعية وا .1.1.1

 التعريف بمفهوم اإلعاقة السمعية وخصائصها. .1.1.1.1

 مفهوم اإلعاقة السمعية: .1.1.1.1.1

 تعريف المملكة العربية السعودية لإلعاقة السمعية:

 لى تقديم خدمات خاصةهي كافة الفئات المجتمعية التي تعاني من عجز في القدرة السمعية، والتي تكون في حاجة إ

 وتتمثل هذه الفئات في اآلتي:

 الشخص ضعيف السمع:

( ديسيبل، فإنه ال يعتمد فقط على حاسة السمع، 08: 48هو ذلك الشخص الذي يعاني من فقدانه لحاسة السمع بنسبة )

 وإنما يستخدم المعينات لمواجهة الصعوبة.

 الشخص األصم:

 (.86 ص ،4600وأكثر( ديسيبل. )برنامج تطوير المدارس،  16انه لحاسة السمع بنسبة )هو ذلك الشخص الذي يعاني من فقد     

 التالية:يتم تقديم المساعدة لألفراد الذين يعانون من اإلعاقة السمعية، وتفسير الرسائل عن طريق الوسائل 

 المترجمون باستخدام لغة اإلشارة. -

 طباعة النص المسموع باستخدام نظام معين إلكتروني. -

 قراءة الرسالة باستخدام الشفاه وتكرار المحتوى بشكل واضح وبطيء. -
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 (.1، ص 4601يتم كتابة بعض المالحظات التي تم الحديث عنها من قبل. )توافق،  -

 كما يمكن تعريف اإلعاقة السمعية كالتالي: 

كون مختلفة فة الرئيسية لها، وتهي تلك المشكلة التي تصيب الفرد وتجعل حاسة السمع لديه غير قادرة على القيام بالوظي

 (.020 ، ص4640، دحدوح، بوضرسةمن حيث الشدة فتبدأ بالمرحلة الضعيفة إلى أن تصل إلى مراحل الصمم. )

 من الناحية الطبية:

 هي تلك الحالة المرضية التي تستلزم التدخل الطبي والعالج.

 جعل ذلك الفرد مختلف عن اآلخرين الذين لديهم قوة سمعية.فالشخص األصم هو ذلك الفرد الذي يعاني من عجز أو خلل الذي ي

 يتبعون الطرق الشفهية في التعامل مع اآلخرين.كما أن الصم قد 

 (Knight & Swanwick, 1999, pp. 22-23اللغة الشفهية هي لغة لتواصل للشخص األصم )

 من الناحية التربوية:

فهو تلك الخصائص  ص األصم ذاته، إنما على أساس مرض الصمم ذاته.ينظر أصحاب اللغة لإلعاقة السمعية ليس على الشخ

 التي تميز من يعاني من اإلعاقة السمعية، ويكونوا مختلفين عن األشخاص السليم سمعيًا.

شارة إلينظر أصحاب اللغة إلى اإلعاقة السمعية على اعتبارهم أنهم مجتمع قلة، يتميزون باللغة وثقافة معينة، واللغة المعينة هي "ا

 (.48: 41، 4668)العمري، " 

 ماهية اإلعاقة السمعية  .1.1.1.1.1

 ترجع اإلعاقة السمعية إلى عدة أسباب كاآلتي:

: األسباب التي تتعلق بعامل الوراثة:  أوًلا

دة يحدث الصمم نتيجة لعامل الوراثة؛ ويكون السمع في هذه الحالة حاد ويمكن عالجه، عالوة على ذلك األمر فقد يوجد ع

 ".جينات ينتج عنها مرض السمع مثل "وارنبرج، تريتشرأعراض ترتبط بال

 ثانياا: األسباب التي تتعلق بمرحلة قبل وًلدة الشخص:

التهابات في األغشية في دماغ الطفل، مرض الزهري، "اإلصابة في فترات الحمل بعدة أمراض أو فيروس معين مثل  (0

 فيروس الحصبة األلمانية ".

ت المبكرة واالهمال الطبي على الطفل ويتسبب ذلك في حدوث االعاقة السمعية، كما أنه يؤثر نقص وجود تؤثر الوالدا (4

 األكسجين في الوالدة فينتج عنه تلف خاليا الدماغ.

ل ضرار بالقوقعة على سبيتناول المرأة في فترة الحمل بعض األدوية الضارة والتي ينتج عنها اإلعاقة السمعية واال (4

 "Streptomycin Kanomycin". أو  " Mgcin"المثال 
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 األسباب التي تتعلق بعد وًلدة الطفل: :ثالثاا

قد يتعرض الطفل في السنوات األولى إلى عدة أمراض أو فيروس معين يصاب به على سبيل المثال "أمراض الحمى  .0

تج وغيرهما من األمراض التي ين "الشوكية، فيروس الحصبة، أمراض الحمى القرمزية، االلتهابات السحائية، الدفتريا...

  .عنها تدمير في الخاليا السمعية بالمخ أو إصابة العصب، مع مالحظة أنه يعتبر مرض الحصبة األلمانية

اللحمية، التهاب في الجهاز التنفسي، أمراض الجيوب األنفية، البلعوم فهناك "هناك التهابات تسبب ضعف السمع مثل  .4

، وهناك حالة "ضعف وينتهي بالثقب في طبلة األذنس فتصيب األذن الوسطى فقد يبدأ بمرحلة الالتهابات تصيب قناة استاكيو

اخرى ترتبط بهذه القناة وهي اإلصابة بنزالت البرد الشديد فينتج عنه الضغط على الطبلة وتفقد بذلك القدرة على اداء وظائفها 

 (.42، ص 0882)سليمان، 

عاقة السمعية سواء كانت باألذن ذاتها أو بالدماغ على سبيل المثال سقوط الفرد من قد يصيب الفرد بحادثة ينتج عنها اإل .4

مكان عالي، دخول آلة حادة في األذن نتج عنها ثقب أو نزيف، اصابات طبلة األذن الخارجية، أو أي اصابة في القوقعة التي تتسبب 

 في ضعف السمع.

 تبرت من أكثر المسببات، فأنواع الضعف الناتج عن الضوضاء يتمثل في:اع حيثتتسبب في اإلعاقة السمعية  الضوضاء كما أن

 .اإلزاحة للعتبة المؤقتة الخاصة بالسمع 

 .اإلزاحة للعتبة الدائمة الخاصة بالسمع 

فهذا ال يحدث إال بوجود الضوضاء التي تتسبب في ضعف السمع فقد يكون مصدر الضوضاء شديد أو مكثف مثل التفجير، أو 

 (.21-28 ص ، ص4600أو يكون مختلط ومتوسط )منصور،  يكون مستقر

 تصنيف اإلعاقة السمعية:

 هناك أربع مستويات لإلعاقة السمعية:

 .26إلى  40الدرجة األولى وتسمى الخفيفة؛ وتكون درجة الفقدان مقاسة بالديسبل من  .0

 .16لى إ 26الدرجة الثانية وتسمى بالمتوسطة؛ وتكون درجة الفقدان مقاسة بالديسبل من  .4

 .86إلى  16الدرجة الثالثة وتسمى الشديدة؛ وتكون درجة الفقدان مقاسة بالديسبل من  .4

 ص ،4640، عبد الوافي) إلى أكثر من ذلك 86الدرجة الرابعة وتسمى بالتامة؛ وتكون درجة الفقدان مقاسة بالديسبل من  .2

1.) 

 ن خالل عينة الدراسة كاالتي: تم التوصل في هذه الدراسة العلمية إلى درجات اإلعاقة السمعية م

 1جدول 

 درجات اإلعاقة السمعية

 النسبة           عدد التكرار      مستوى اإلعاقة السمعية  

 % 08,0  46 الدرجة البسيطة

 %8,8 08 الدرجة المتوسطة

 %01,8 060 الدرجة الشديدة 
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 %4,8 2 اإلصابة بالقوقعة 

 %0,4 4 القوقعة والدرجة البسيطة 

 %066 081 مجموعهم     

 

 خصائص اإلعاقة السمعية  .1.1.1.1.1

: الخصائص اللغوية:  أوًلا

 تتمثل المشكالت اللغوية لهؤالء األشخاص في اآلتي:

 الصعوبة في التعبيرات اللفظية.  -

 الصعوبة في تفهم التعليمات أو المناقشات.  -

 عداد للمفردات اللفظية واللغوية.االصعوبة في وجود   -

ؤدي هذه المشكالت اللغوية إلى العجز في القدرة على التعبير أو تفهم اللغات؛ إلن ذلك الشخص ال يتلقى ردود لغوية أو وقد ت

لفظية من األشخاص اآلخرين، وفقدان القدرة على التقليد أو التعزيز اللفظي وخاًصة إذا كان هذا الشخص يعاني من تلك اإلعاقة 

 منذ فترة الوالدة.

 ائص المعرفية:ثانياا: الخص

 ة السمعية نتيجة للعوامل األتية:هناك عدة فروق في الخصائص المعرفية ألفراد اإلعاق

 في اإلعاقة السمعية ونوعيات الصمم ذاتها. االختالف  -

 التأخير في اكتشاف الصمم أو عالج الخلل.  -

 نون من نفس المشكلة.ااختالف انتماء الشخص آلباء عاديين أو يع  -

التي يعاني منها الشخص البالغ أو الطفل بجانب اإلعاقة السمعية مثل اإلصابة بالتأخر العقلي، أو  خرىاألاإلصابات   -

 اإلعاقة البصرية.

 اختالف المراحل العمرية أو المستويات الدراسية التي يلتحق بها ذلك الشخص المصاب.   -

 ثالثاا: الخصائص العقلية:

 ى عقل الفرد وهما:هناك رأيان حول تأثير اإلعاقة السمعية عل

  الرأي األول: .1

يرى أن اإلعاقة السمعية تؤثر على العقل ونموه؛ وعلى سبيل المثال أشارت دراسة بنتر إلى أن قدرات الشخص المصاب باإلعاقة  

 .السمعية أقل من الشخص العادي، وبرر ذلك في تأثيرها على الخاليا الدماغية وهي من مسببات التخلف العقلي للشخص األصم
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بأن هناك نقص في المثيرات الحسية والتي يترتب عليها العجز والقصور  ويبرر ذلكوفي نفس االتجاه فقد يؤيد قنديل هذا الرأي 

 في عملية االدراك والقدرات المعرفية، وذلك مقارنًة بأولئك األشخاص العاديين. 

 الرأي الثاني:  .1

توى الذكاء لهؤالء األشخاص وتم التوصل إلى اإلعاقة السمعية ال تؤثر قد أجريت العديد من األبحاث والدراسات التي تقيس مس

على الذكاء، ومن هذه النتائج االحصائية دراسات مندل وفيرنون الذين أثبتوا أن هناك فئة معينة من أشخاص اإلعاقة السمعية هما 

ي يوجد بمركز األعصاب، والدليل على ذلك أن على ذلك الخلل الذ والمعرفية عالوةالذين توجد لديهم خلل في القدرات العقلية 

هناك العديد من ضعاف السمع لديهم قدرات عقلية فائقة ومتفوقون في مجال الرياضيات واالحصاء عن غيرهم من األشخاص 

 (.80 ، ص4600العاديين )منصور، 

 رابعاا: الخصائص الشخصية ألشخاص اإلعاقة السمعية:

 آلخرين.الكسوف والخجل عند التعامل مع ا  -

 فقدان الثقة بالذات.  -

 الشعور بالقلق والخوف بصفة مستمرة.  -

 االنطوائية.  -

 حب الذات.  -

 في التصرفات. االندفاعية  -

 إحساس عدم الثقة في األشخاص اآلخرين.   -

 سلوكيات التمرد.  -

 العنف عند التعامل.  -

 .االنفعالية االضطرابات  -

 (.48 ،08 ص ، ص4640، عبد الوافي) سلوكيات مضادة للمجتمع بصفة عامة  -

 تصنيف اإلعاقة السمعية: 

"، وهناك الوالدي"الناحية العمرية: هو ذلك الصمم الذي يحدث قبل تعلم اللغة أو الكالم ويسمى تصنيف اإلعاقة السمعية من يمكن 

 الصمم الذي يحدث بعد تعلم اللغة أو الكالم وله عدة أسباب.

 ، فال يستطيعون الكالم فهو نوع أشبه ما يكون بالصمم ما قبل تعلم اللغة.هم صمفقد يولد هؤالء األفراد و الخلقي"؛"أو 

   ويتم استخدام الديسيبل لقياس حدة السمع أو قياس درجة اإلعاقة السمعية لديهم.

 فأسباب اإلعاقة السمعية بناء على ذلك تتمثل في اآلتي:

  عصبيًا، حسيًا"."حدوث خلل في حاسة السمع والذي يكون 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 عاقة السمعية تحدث نتيجة العجز الذي يصيب األذن الداخلية أو الخارجية.اإل 

 ص ص ،4666)الروسان،  قد يكون هذا العجز في جميع النواحي الحسية والعصبية؛ وفي هذه الحالة يصعب عالجه 

020- 024  .) 
 

 الدًلئل على وجود مشكلة في السمع:

 للشخص. الصعوبة في تفهم أي كالم أو التعليمات الموجهة .0

 إحساس الشخص بوجود ألم في أذنه. .4

 اختالف الشخص في درجات صوته إما مرتفع أو منخفض. .4

 من أذن الشخص المصاب. وائلخروج س .2

 مالحظة أن الشخص المصاب بمشكلة في السمع بعدم تركيزه، أو انتباهه متشتت. .8

 الجتماعي.يتميز الشخص المصاب بالرغبة في االنطواء في بعض األحيان، أو االنسحاب ا .0

 لحديث مع غيره.اتوتر الفرد عند  .1

 الميل إلى استكشاف األصوات المحيطة به، وليس التوجه إلى مصدر الصوت مباشًرة. .2

 األداء بالنسبة لألجزاء اللفظية عند اجراء االختبار يكون أقل من الغير لفظية. .8

 التهاب اللوز بصورة مستمرة. .06

 ادة ما قيل باستمرار.الشخص الذي يعاني من مشكلة سمعية يطلب إع .00

 .(062-064ص  ، ص0828، الشخصالتنفس من فمه ) .04

 نفعالية لذوي اإلعاقة السمعيةالحساسية اًل .1.1.1

 نفعالية مفهوم الحساسية اًل .1.1.1.1

م شخاص اآلخرين من خالل فهم رسائلههي تلك المهارات التي تتعلق بالشخص والتي تساعده على سرعة استقبال انفعاالت اال

نفعاالت، مكانية التقاط الرسائل وتفسير عملية االتصال والمشاعر واالاوتفسيرها والتي تعد غير لفظية، فيتميز هؤالء األفراد في 

 (.8، ص 4602جتماعية )أبو شعيشع، لذلك تعتبر من المهارات اال

 وطرق التعامل معها نفعاليةاًلخصائص الحساسية  .1.1.1.1

 نفعالية والتي تتمثل في:لتي تسيطر على الشخصيات الحساسة واالأواًل: هناك بعض الخصائص ا

 :التحفيزات المتزايدة 

، فهذا الفرد ستجابة للمحفزات المحيطة به بشكل قوينفعالية لديه القدرة الفائقة على االيعتبر الفرد الذي يتميز بالحساسية اال

ية قوية على الرغم من وجود هذه اإلعاقة لديهم، ولديه يتميز عن غيره من األفراد العاديين بامتالك أجهزة عصبية وحس

 Elaineالقدرة على فهم العمليات المحيطة به، ويشعر بالضيق تجاه األصوات العالية، فهم يميلون إلى الهدوء بشكل كبير )

N, Aron , 2002) 
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 :القدرة على كشف المجهول لآلخرين 

م من األخرين عند التعامل معهما؛ فقد يقوم هؤالء األشخاص عند تعامل نفعالية بالقدرة على أخذ حذرهتتميز الشخصيات اال

خصيات مكن أن يتمثل في كافة الشاألفراد اآلخرين معهم بطريقة مبهمة إلى تفسير ذلك بأنها تهجم عليهم، فالشخص الحساس ي

 نه يستمع إلى العديد من الرسائل العديدة فال يمكن أن تكون شخصيته ساذجة.أل

نفعالية فعندما تكون متزايدة في بعض األشخاص فإنها تكون أكثر حذًرا وبالتالي فإن تفسيرها يكون سلبي رجات االفتتنوع د

قد إلى الشك حتى من ذويهم و يميلونتجاه اآلخرين وسيء، فالتحليل الذي يعتمد عليه في هذه الحالة يكون غير واقعي فهم 

ا، وقد تلعب الفئة العمرية دوًرا كبيًرا في كون هذه الشخصية حساسة وأكثر يصل األمر إلى سوء عالقتهم باآلخرين وفقدانه

 (40، ص 4602شًكا من غيرها )أبو شعيشع، 

 :العالقة مع اآلخرين 

ة بطريقة سهل االنسحاب، فهم ال يتجهون إلى واالستقرارواألمن  االحتراميفضل هؤالء األشخاص إقامة عالقات أساسها هو 

(Sophi, 2021) 

 ق المكتسبة:الحقو 

قد تكون هذه الشخصية الحساسة تمتلك قدرة في تفسير واستشعار لمجموعة ثقافات أو عادات قد ترى أنها غير مناسبة مع 

المجتمع  األخطاء في الهيئات المختلفة، لذلك فإن واستكشافالمجتمع الذي يعيش فيه، فقد تسعى إلى تغيير العالم المحيط به 

بها، فهم  ونبذ الفساد وترغب في الحرية وتنادي باالستقالليةيجابي، فقد تتميز منه في التغيير اإل لالستفادةفي حاجة إليه 

، 4602تجاهات )أبو شعيشع، يجابي وبناء مجتمع أفضل في جميع االيقوموا بدور القيادة لتوجيه الجمهور تجاه المجتمع اال

 (. 41ص 

 نفعالية والحساسة:طرق التعامل مع الشخصية اًل

 ستماع إلى حديثهم دون مقاطعة والتعامل معهم بالمعروف، عتبار بالتصادم معهم إذ تم توجيه النقد إليهم، واالخذ في االاأل

 وعدم رد الصدام بالمثل.

 .يجب احترامهم واظهار مشاعر حميمية تجاههم 

 المشاعر. عدم الطلب منهم ابداء المشاعر التي يفضلوا أن يخفوها، فهم لديهم طرق مختلفة في ابداء 

 .تفهم األمر بأنهم ال يثقوا بالغير بسهولة 

 خالص لهم.تقديم البراهين الدالة على مشاعر الحب واإل 

  عتداء والهجوم عليهم.يعتبرونها بمثابة اال ألنهمعدم القرب من الخصوصيات لهؤالء األفراد 

  سوف يتذكرونها طوال عمرهم. ألنهمعدم محاولة جرح هؤالء األشخاص 

 ضباط فيجب التعامل على هذه األساس في مختلف نحترام، واالائم على االمبدأهم ق( المواقفElaine N, Aron , 2002). 
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 العالقة بين اإلعاقة السمعية والمهارات التعويضية: .1.1.1.1

 الفرد الموهوب من ذوي اإلعاقة السمعية:

ل أو العديد من مجاالت والتي تميزه عن غيره من األفراد هو ذلك الفرد الذي لديه القدرة على تحقيق مستوى متميز في مجا

اآلخرين في نفس الوقت الذي تتطلب إعاقتهم السمعية توافر العديد من الخدمات، ويتم اكتشافهم عن طريق فريق خبراء متخصصين 

 (.4646)سيد وآخرون، سواء في المدرسة أو المجتمع عاًمة 

كون العديد من الخصائص السلوكية للمواهب من خالل اكتشافهم عن طريق معلمين المدارس أو هم األشخاص الذين اثبتوا أنهم يمتل

 (.024، ص 4602وخاًصة في مدراس الدمج )الجغيمان، 

لفقد عطاء وامتالك لمواهب وسمات على التواصل مع اآلخرين، فقد يكون هذا ا ا يفقد األشخاص القدرات السمعية ويعيقهمعندم

تؤثر إيجابيًا على القدرات العقلية  أن بإمكانهام عن غيرهم من اآلخرين، فقد يرى البعض أن هذه اإلعاقة خرى تعويضية تميزهأ

 (.010 ص ،4602والمعرفية لهؤالء األشخاص وتنمي مهاراتهم العقلية ومستوى الذكاء لديهم )عيسى، العامري، 

ضهم عن هذا العجز والتي ال يعلم يتعوت التي يتميزون بها وباهب والقدراألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية العديد من المولدى اإن 

 بها الكثير منا، فيجب البحث عنها وتنميتها بكافة الطرق المتعددة، فقد تتمثل هذه المواهب في العناصر التالية:

 المواهب اإلبداعية: :أوًلا 

ي التفكير تمتع بها ذوي اإلعاقة السمعية، الحدس، المرونة فوتشتمل على )السمات العقلية والبديهية، السمات التشكيلية والفنية التي ي

 والتعامل، الطالقة، سعة التفكير، الحساسية تجاه المشكالت المختلفة(.

 ثانيُا: المواهب العملية والتطبيقية:

فعالي، القيادة، نالتزان استطالع، االحب التفكير واالة، حب التعلم والتطوير، التخطيط، وتشتمل على )السمات النفسية والحركي

 (.021، ص 4602)الجغيمان،  (ستقالليةاال

 الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية  .1.1.1

 العربية السعودية. واقع القوانين واألنظمة لذوي اإلعاقة السمعية بالمملكة .1.1.1.1

 عودية ذوي اإلعاقة السمعية في المملكة العربية السلحصائيات والقوانين اًل 1.1.1.1.1

إن المقصود بالخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية هي مدى التيسيرات التي يقدمها المجتمع لهم، عن طريق إزالة 

بكل الطرق الممكنة، فتلك الخدمات تعتبر وسيلة في حد ذاتها  مكافة العقبات التي تقف أمامهم لحمايتهم والحفاظ على سالمته

 فؤ بين جميع الفئات وعدم توصيل شعور بأن ذوي اإلعاقة السمعية مختلفين وال تهتم بهم الدولة.وليس عالج للمشكلة لتحقيق التكا

 إلحصائيات منظمة الصحة العالمية لمعرفة التقارير الخاصة بضعاف السمع فتبين اآلتي: اً فطبق

  8مليون شخص يعانون من اإلعاقة السمعية أي بنسبة تزيد عن  406هناك أكثر من%. 

 لديه إعاقة سمعيةمليون طفل  44ذوي اإلعاقة السمعية من األطفال حوالي  يبلغ عدد. 

  مليون شخص لديه إعاقة سمعية. 442يبلغ عدد ذوي اإلعاقة السمعية من البالغين 
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  مليار فرد،  4.8حاسة السمع إلى  م سوف يصل عدد األشخاص الذين يعانون من فقدان 4686تتوقع المنظمة أنه في عام

 مليون شخص فأكثر. 166من يقرب  إلى خدمات خاصة بالتأهيل لذوي اإلعاقة السمعية إلى ما االحتياجفة إلى هذا باإلضا

  تشير تقارير الصحة العالمية إلى أنه يوجد أكثر من مليار فرد معرضين إلى فقدان حاسة السمع لديهم بصفة دائمة نتيجة

 العادات الخاطئة عند االستماع.

 في مجال الخدمات المقدمة إلى ذوي اإلعاقة السمعية قد يصل نصيب الفرد الواحد  االستثمارنسب حصائيات إلى تشير اال

 دوالًرا أمريكيًا. 0.2إلى 

 دوالر أمريكي  00أعوام يتحقق عائًدا بنسبة تصل إلى  06لمدة  ستثماراالإذا تم استمرار  هحصائيات إلى أنتشير هذه اال

 .(4640العالمية،  )الصحةلكل دوالر فيهم 

، وبلغ عدد المعاقين سمعيًا بالمملكة % 1.0العربية السعودية يشكلون نسبة تصل إلى  المملكة اإلعاقة فيمع مالحظة أن ذوي 

 (.4640ذوي اإلعاقة،  )رعاية 428.488إلى 

ي من ة، فهذه األعداد تعانفئات اإلعاقة السمعي إلىعتبار بواقع الخدمات المقدمة الفهذه النسب كبيرة جًدا كان البد من األخذ في ا

ميامي  كما جاء في الدراسة التي أجراها الطوارئواقع الحوادث المرورية بسبب عدم سماعهم الصوت للتحرك أو أصوات 

ذ إ ، والذي توصل إلى نتيجة مختلفة وهي أن العنصر المرئي مرتبط باإلعاقة السمعية،Minami & ikeda (2020) وأكيدا

ة رشكل واضح في الفترة الليلية لهؤالء األشخاص، واهتمت الدول بمعرفة األسباب الرئيسية وراء ظاهأنه ال يمكن الرؤية ب

اكتشاف أن ذوي اإلعاقة السمعية من أكثر الفئات تضرًرا بهذا، فقد اتجهت إلى تقديم الخدمات انتشار الحوادث المرورية وبعد 

 في هذا اإلطار.

 مملكة العربية السعودية القوانين الداعمة لذوي اإلعاقة في ال

في مجال المواصالت بعد أن كانت تمثل مركز  كبيراً  اً الل العقود األخيرة ازدهارلقد شهدت المملكة العربية السعودية خ

 (.420، ص 4601، )علواني متقدم في الحوادث المرورية والتي كان لها أثار سلبية على الطاقات البشرية بوجه عام

 مة ذوي اإلعاقة في المملكة العربية السعودية ومنها:هناك قوانين تدعم خد 

 اندماج ذوي اإلعاقة بالمجتمع، وضمان عيش أفضل لهم. ضرورةفي القانون بالمملكة إلى  "08تشير المادة رقم "

 إلى ضرورة حمايتهم من الناحية الصحية وعالجهم وتجنب الحوادث المرورية. "48كما أن تشير المادة رقم "

 ".40ون على ضرورة التأهيل ألصحاب اإلعاقة طبقًا للمادة رقم "وينص القان

زمت على عاتقها فالتتقع  اً من التعرض للخطر واعتبرتها واجب تحرص المملكة العربية السعودية على حماية المواطنين كما

بتأسيس الجمعيات  واهتمت الطوارئوجعلته من األساسيات في حالة العجز أو األمراض أو  "41قانون رقم "لل اً بالحماية طبق

 رقموفقًا للمادة  الطوارئالمحلية والدولية وتفعيل خدمات  األحمر جمعية ذوي اإلعاقة السمعية، والهالل، والصليبومنها "

 دون تفرقة بين األفراد المصابين أو المحتاجين. "008"

يسمى بالدفاع المدني ويشمل ذوي  م خاص بتوفير كافة السبل لحماية المواطنين 0820وقد صدر مرسوم ملكي عام 

 اإلعاقة وحمايتهم من الحوادث المرورية وأي خطر وتأمين عملية السير لهم وضمان سالمة الوصول والمواصالت.
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أن المملكة تيسر الحياة  "42وتوفير الحماية االجتماعية لهم ومستوى معيشة أفضل لهم وأوضحها في المادة رقم "

لذوي اإلعاقة والغير قادرين، هذا باإلضافة إلى إمكانية تعديل اللوائح وسن القوانين لحماية كاًل  جتماعية وتتيح فرص عملاال

اهتمت المملكة بذوي اإلعاقة والقوانين التي تصدرها لخدمتهم وحمايتهم  صاحب العمل والعاملين معهم من هذه الفئات"، كما"من 

تضي بموافقة الوزارة على إصدار الالئحة لحماية ذوي اإلعاقة التي م من قبل وزارة الداخلية يق0888فقد صدر قرار عام 

تتبع وبتنفيذها للحماية من الخطر لهؤالء األفراد  لاللتزامتتضمن بداخلها الشروط الالزمة لحمايتهم وإلزام جميع القطاعات 

 الدولي والمعايير المحلية بما يتناسب مع ذوي اإلعاقة السعوديين. لالتفاق

 التيسرات والتمكين لذوي اإلعاقة بالمملكة العربية السعودية . 1.1.1.1.1

تهتم المملكة العربية السعودية بذوي اإلعاقة بصفة عامة وتولي اهتماًما خاًصا لذوي اإلعاقة السمعية وعلى سبيل المثال 

فئة ورعايتهم واالتصال بهم ثقافة بأهمية هذه الالم، لنشر 4666قامت بتأسيس جمعية خاصة بذوي اإلعاقة السمعية في عام 

؛ فهي تؤسس العديد من المراكز السمعية والتأهيلية للدراسة ضوا إليه من حوادث مرورية وغيرهابطريقة كلية وحمايتهم مما يتعر

ي المملكة لالشاملة لهذه الفئة والتي كما ذكرنا من قبل أنها ليست بالقليلة في العالم كله والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، فتو

من  فادةواالستاهتمام للباحثين لزيادة األبحاث العلمية في هذا اإلطار لتقديم كافة الخدمات لهم والتقليل من الحوادث المرورية 

تجارب الدول في مجال اإلعاقة، في النهاية ترغب المملكة العربية السعودية في تأسيس قاعدة متكاملة عن هؤالء األفراد وتقديم 

لهم، وتقدم تقرير لمنظمة األمم المتحدة بالطرق التي تتبعها المملكة العربية السعودية والتيسيرات المقدمة ألصحاب الخدمات 

اإلعاقة السمعية واستحداث األنظمة واللوائح التي تفيد بتيسير الحياة لهم، وتحقيق المساواة بينهم وبين األشخاص العاديين 

ستفادة منهم ومن المميزات التي يتمتعون بها بعد توفير الحماية والتسهيالت واالل والقيادة لمشاركة في بيئة العموتمكينهم من ا

 لهم.

 لتزم المملكة العربية السعودية بالتيسيرات األتية:وت

 توفير كافة المعدات واألجهزة المساعدة لفئة اإلعاقة السمعية. .0

 لسعودية وتوفير الحماية لهم.السماح لذوي اإلعاقة السمعية بالقيادة بالمملكة العربية ا .4

"، وبدء تحمل الدولة 448"تعفي الحكومة السعودية ذوي اإلعاقة من رسوم استخراج رخص للقيادة طبقًا لقرار الوزراء  .4

 م، هذا باإلضافة إلى رسوم التجديد. 4606تلك الرسوم منذ 

عند ركوبهم المواصالت العامة أو تذاكر  المملكة العربية السعودية بقوانين تضمن تخفيض األجور لذوي اإلعاقة تقضي .2

 .%86السفر بتخفيضات 

مساعدة ذوي اإلعاقة في تمكينهم من المشاركة في بيئة العمل وتشترط الحكومة أن يكون لديهم الحق في العمل بنسبة تصل  .8

 لما يتناسب مع ظروف كل شخص معاق. %2إلى 

 م لحمايتهم وتوفير العالج لهم من إصابتهم بأي خطر.تتولى المملكة المساعدات المالية لذوي اإلعاقة وأسره .0

ستفادة منها في منع حوادث المرور، سيارات خاصة بذوي اإلعاقة لال ألنواعتخصص الحكومة السعودية ميزانية خاصة  .1

 اإلعاقة.وكذلك األسر التي تكون لديها شخص من ذوي 

 تمكينهم من تنمية مشروعاتهم وتمويلها. تتولى المملكة العربية السعودية حق ذوي اإلعاقة السمعية في .2
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ة جتماعية والصحية وحمايتهم من كافيجابي لذوي اإلعاقة وتتولى رعايتهم بكافة الطرق االترفع المملكة راية للتميز اال .8

 األخطار واعتبارهم أشخاص عاديين.

   التسهيالت المرورية التي تقدمها المملكة لذوي اإلعاقة 

على بطاقة لتلك التسهيالت المرورية وملصقات للسيارة  لذوي اإلعاقة لتمكينهم من الحصول ريةتتيح المملكة خدمات مرو

ف السيارات بكل سهولة وهي عبارة ووق اكنلتمكينه من الدخول بأي مكان دون أي قيود باإلضافة إلى القدرة على الوقوف في أم

 .(4640، الموحدةالعربية  )المنصةالسعودية  عن خدمات إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية بالمملكة العربية

  تمكين ذوي اإلعاقة في العمل بالمملكة العربية السعودية 

القانون بالمملكة برعاية ذوي اإلعاقة والتعامل معهم كأنهم أشخاص عاديين وتوفير اللوائح والقوانين الداعمة لهم سواء  اهتم

لحماية ذوي اإلعاقة لتقديم كافة الخدمات لهم إلتاحة  41مرسوم رقم  4666عام ببيئة العمل أو بالخارج، فقد صدر في  لاللتحاق

على  ةً الوع الفرصة للمشاركة ببيئة العمل والتوظيف وتيسير السبل للوصول إلى مكان العمل وحمايتهم من األخطار المرورية،

ا، فمن المسلمات أن ذوي اإلعاقة وخاصةً اإلعاقة به االلتحاقالوظائف بناء على قدرتهم والرغبة في  ذلك إتاحة الفرصة الختيار

عن  ، فالمملكة العربية السعودية تؤمن بذلك فهيقة تمكنهم من التغلب على التحديات التي تواجههمالسمعية يتميزون بقدرات فائ

اطنيها، طويرها وحماية موستفادة منها وتطريق تلك الخدمات والقوانين التي تسنها تسهم في إمكانية الكشف عن تلك المهارات واال

وال يمكن أن تسن الدولة قوانين خاصة ببيئة العمل لهؤالء األفراد وتغفل التيسيرات والقوانين التي تيسر عليهم عملية القيادة أو 

ت اتجنب حوادث المرور، فهناك الكثير من الدول ال تهتم بتوظيف تلك الفئات أو إن سمحت بتمكينهم من ذلك ال توفر لهم الخدم

فرد من ذوي اإلعاقة في كل مكان، كما أنها  48التيسيرية لذلك لكن قامت المملكة بإصدار القانون الملزم لتوفير فرص للعمل ل 

من االتفاقيات ر العربية السعودية بتوقيع الكثي تطلب تقارير بتلك الوظائف واألجور التي توفر لهم، وعلى سبيل المثال قامت المملكة

م وقعت اتفاقية مع شركة ببريطانيا كمبادرة بتمكين األفراد من ذوي اإلعاقة على 4600المحلية والدولية، ففي عام في هذا اإلطار 

 العمل وبدأ بالفعل تنفيذ ذلك عن طريق األعمال اآلتية:

 السماح بضم كافة الجهات المساندة للمبادرة. .0

 عرفة مشكالتهم.عمل الدراسات واألبحاث االستطالعية حول واقع ذوي اإلعاقة وم .4

 عمل مسح شامل للتعرف على أعدادهم عالميًا ومحليًا. .4

 البحث في القوانين واللوائح الخاصة باإلعاقة وخاصة التمكين لهم، والتأكد من مدى تناسبها مع الظروف الحديثة. .2

 في هذا المجال.تطوير اآلليات واستحداث جديدة للتيسيرات لذوي االعاقة، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة  .8

 وضع الحلول الممكنة عن طريق الدراسة الشاملة لذوي اإلعاقة.  .0
 

 قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارات في السعودية  .1.1.1.1.1

 .م4640السعودية رسميا عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية من تاريخ الرابع والعشرين من شهر حزيران عام  أعلنت

وجاء قرار تمكين المرأة من القيادة، الذي أعلنته المملكة، ضمن مجموعة قرارات يشملها برنامج إصالحي يرعاه ولي العهد 

عاما  02األمير محمد بن سلمان، الذي يعد المحرك لقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، حيث يحق لكل من بلغت سن 

 رات.تقديم طلب الستخراج رخصة قيادة سيا
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كما يحق لمن يحملن رخصة قيادة سيارات من دولة أجنبية تقديم طلب الستخراج رخصة قيادة محلية من خالل إجراءات منفصلة 

 بعد إجراء تقييم لمهارات القيادة لديهن. 

مر ملك السعودية ، حيث أ4601سبتمبر  40أما ما يتعلق بماهية قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة فهو قرار صدر في 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص الملك 

أي بعد حوالي عشر  (.م4601)وكالة األنباء السعودية واس،  4602يونيو  42هـ الموافق  0248شوال  06القيادة للنساء في 

، صدرت أول رخصة قيادة المرأة سعودية تدعى 4602يونيو  2هـ الموافق 0248رمضان  40رار، وفي أشهر من إصدار الق

 م(.4602أحالم آل ثنيان )موقع العربية، 

ولقد كان الدافع وراء اصدار هذا القرار هو مطالبات المرأة السعودية بالسماح لها بقيادة السيارة في بلدها، كان بسبب انخراط 

وق العمل، في مختلف قطاعاتها، وتوسع حضورهن في ميادين التعليم بمختلف مراحله حتى الجامعية منها السعوديات في س

تقدمه المرأة السعودية في المجتمع الذي والتخصصية وتعبير عن رغبة نصف المجتمع في أن يحصل على المكانة والدور 

 وإمكانياتها الطموحة.

ن اإلناث في معاقة في المملكة العربية السعودية اهتمت المملكة بتعليم القيادة لذوي اإل ومن منطلق تمكين قيادة المراءة للسيارات

هـ، وذلك  0248والتي انشئت في عام لتعليم القيادة  في مدرسة جدة المتطورة تعلم القيادة مثل المسارات الخاصة لخدمة المجتمع

الذي أكد على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور والئحته التنفيذية، هـ، و 0248-60-60تماشياً مع القرار السامي الصادر بتاريخ 

ت بما يتواكب مع أهداف هـ، لتعليم المراءة السعودية لقيادة السيارا 0248-06-06والبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 

 ،رص المناسبة لبناء مستقبلهاعلى الف وتمكين حصولهاتنمية مواهب المرأة واستثمار طاقتها شددت على التي  4646رؤية 

ى فرص من الحصول عل و تمكينهم ذوي اإلعاقةتقديم جميع التسهيالت لي التنمية المجتمعية واالقتصادية، وكذلك ف ومشاركتها

 يةرؤية الوطن)ال .لهم االستقاللية و تحقيق النجاح في حياتهم، وتشجيع اندماجهم في المجمعيضمن  الذي تعليمالمناسبة والعمل ال

 .(هـ0241 ،4646
 

 األنظمة والقوانين للخدمات المرورية في الوًليات المتحدة والسويد. 1.1.1.1

 األنظمة والقوانين للخدمات المرورية بمملكة السويد . 1.1.1.1.1

 القوانين واألنظمة في مملكة السويد لذوي اإلعاقة:

م قامت بتوقيع اتفاقية مع األمم المتحدة 4662ى سبيل المثال إنه في عام تهتم السويد بذوي اإلعاقة وتقديم الخدمات المميزة لهم، فعل

السويد خدمات لتمكنهم من المشاركة في كل النشاطات،  تقدموذلك لحماية ذوي اإلعاقة ومكافحة فكرة التمييز ضدهم، وأيًضا 

على أن تكون قدوة في هذا المجال ودفعت السويد  حرصتم، فقد 4606وتضم خطة العمل بالمملكة هذه الفكرة والتي تم بثها عام 

جميع القطاعات بالمملكة أن ترسم األهداف العامة والخاصة لها ولكنها تضع في االعتبار ذوي اإلعاقة وحمايتهم بكافة الطرق 

اة وإلغاء المساوالممكنة وتنفيذ األهداف السياسية الخاصة بذوي اإلعاقة إيمانًا من السويد بأهمية هذه الفئات وحقهم في الشعور ب

 إي تميز بينهم وبين األشخاص العاديين لتتحقق المشاركة الشاملة للجميع، 
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وتضمن القوانين بالمملكة حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من األخطار التي يتعرضوا إليها، مع تيسير سبل االنتقال والمشاركة 

زاًما على السويد أن تشارك معها الرابطة السويدية بشكل عام بما ستراتيجية كان لوحتى تسهيل المعلومات عليهم، ولتنفيذ هذه اإل

ستراتيجية الخاصة بذوي اإلعاقة فإنها م ومن بنود هذه اإل 4662يشمل األقاليم والسلطات المحلية وتم اعتمادها فعليًا في عام 

 نصت على اآلتي:

  هم والحفاظ على أرواحهم.ضرورة منح األولوية لهؤالء األفراد لتسهيل وسائل النقل العام إلي 

 .إزالة كافة العقبات من أمامهم وتقديم التسهيالت للحصول على الخدمة المدنية إليهم 

 ستراتيجية وإقناع الدول األخرى بسياستها لنشر ثقافة تحسين الوصول.كانت السويد تحرص على هذه اإل 

 ات مرورية خاصة بهم، فهي تكون مزودة بعالمات تهتم السويد بحماية ذوي اإلعاقة من حوادث المرور لذلك جهزت إشار

 ئيةنبضات اهتزازية وضوونظام نبض عباره عن نظام وطريقة لتوليد  نبض"."على نظام  تحتويملموسة بجانب المسموعة 

 حسب اإلنذارات. باإلضافة الى مكبر صوت يصدر نغمات صوتية مخصصة.تنبيهيه قابلة للتخصيص 

للجميع وترفع شعار عدم التمييز، وتولى اهتمام بالغ ألشخاص ذوي  ةمتاحال وقحقالتؤمن بمبدأ المساواة ووكما تهتم السويد 

مليون ونصف طبًق لتقارير اإلحصاء وتقوم سياسة السويد على تفعيل حقوق  حوالياإلعاقة حيث أن بلغ أعدادهم في السويد 

 ى سبيل المثال:وعل والديموقراطية؛اإلنسان وتكفل لهم الحياة الكريمة 

 نظام التنقل في السويد لذوي اإلعاقة:

يضم القانون في السويد مواد تكفل لذوي اإلعاقة حرية التنقل وتوفير الحماية الكاملة لهم لتتحقق أسس العدالة والمساواة 

لى العمل وتمكينهم مع األشخاص اآلخرين، فتأمين الطريق لهم يؤدي إلى منع حوادث الطرق لهؤالء األفراد وضمان وصولهم إ

من ذلك، حيث أنه ال جدوى من دولة تتيح حث األفراد المعاقين سواء سمعيًا أو غير ذلك في بيئة العمل وال تضمن لهم سالمتهم 

المرورية، فتقوم السويد بعمل تسهيالت وتبث سياستها في جميع البلدان لما يضمن لهم حقهم في العيش بدون مخاطر والمشاركة 

وتتيح إمكانية تسهيل المرافق والطرق لجعلها أكثر قابلية وإتاحة لهؤالء األفراد، فالحكومة في السويد تصدر تعليمات المجتمعية 

للتيسيرات المرورية وطرق السفر والتنقالت بصفة عامة وبجانب ذلك فإنها تمكن هؤالء األفراد المعاقين من إمكانية حصولهم 

 المرورية. الحوادثلذوي اإلعاقة لتيسير الخدمات ومنع  بإمكانياتبالسويد مزودة  من التأمينات االجتماعيةعلى سيارات 

 تفعيل خدمات إلكترونية بالسويد لذوي اإلعاقة:

من ضمن استراتيجيات السويد لالهتمام بذوي اإلعاقة فإنها تفعل خدمات إلكترونية مخصصة لهؤالء األفراد بأنواعهم، 

ر باالستقالل وتعويض فكرة االختالف ونبذ التمييز وإثبات للعالم كله أن السويد تتخذ بتلك األمر الذي يسهل عليهم حق الشعو

أنهم ليسوا مختلفين، باإلضافة إلى ذلك هذه الخدمات تقلل من نسب الحوادث المرورية لذوي اإلعاقة سواء كانوا هم  المبادئ

 أو عابري الطرق، للسياراتقائدي 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

لهؤالء األفراد لتسهل عليهم القيام باألعمال الشخصية أو التي ترتبط ببيئة العمل وتقلل من التنقل  الخدمات الرقمية أطلقتلذلك  

الذي يسبب لهم العديد من المشكالت، أو إنهم في حاجة إلى وجود مرافق لحمايتهم ومنها تعريض حياتهم إلى الخطر أو الحوادث 

 المرورية.

 في السويد لحياة اًلجتماعية المستقلةاتطبيق قانون 

ستراتيجية الفعالة في نبذ التمييز وحماية ذوي اإلعاقة أطلقت قانون خاص ؛ في السويد واستكمااًل لإلم0882إنه في عام 

باإلعاقة الوظيفية، وهو نوع من أنواع الدعم المادي والمعنوي لذوي اإلعاقة وخاًصة الشديدة وضمان فكرة العيش المستقل 

د يكون األفراد ذو إعاقة سمعية وأخرى بصرية أو حركية وغيرهما، فيتم تمويل هؤالء األفراد في وتأمين حياتهم بالكامل فق

ي ؛ كما أنه يراعي القانون فية المساعدة التي سوف تقدم إليهمالسويد من قبل مصلحة الضرائب على أساس نوع اإلعاقة وكيف

يطلب من ذوي اإلعاقة التقدم بطلبات إلى مجالس السويد المحلية  حالة عدم تطابق الشروط مع األفراد وأنهم في حاجة إلى الدعم،

 .(4601االتصاالت،  )تنمية بالسويد االجتماعيةأو البلدية للحصول على المساعدات وأنها حق لهم يضمنها قانون الخدمات 

 األنظمة والقوانين بالوًليات المتحدة األمريكية لذوي اإلعاقة: 1.1.1.1.1

اليات المتحدة األمريكية بذوي اإلعاقة في جميع االتجاهات وحمايتهم وتوفير الخدمات المختلفة إليهم، وينص تهتم الو        

س تقوم على أسا مبادئالقوانين في هذا اإلطار فقد تولى معهد حقوق اإلنسان بأمريكا بالتعاون مع المجلس الوطني صياغة 

، وتسعى االتفاقيات لضمان حق ذوي اإلعاقة السمعية في الحصول حقوق اإلنسانم انطالقًا من مبدأ حماية المعاقين بكافة أنواعه

منع الحوادث المرورية لهم لعدم سماع اإلنذارات وعلى كافة المعلومات المطلوبة، باإلضافة إلى توفير الحماية لهم عند التنقل 

مل بحق تكافؤ الفرص للجميع، وضع برامج تضع من السيارات، وزيادة اإلشارات المرئية لضعاف السمع والصم، واإليمان الكا

 (.01م، ص 4600األشخاص،  )حقوقفي اعتبارها ذوي اإلعاقة المختلفة بأنواعها 

من  "4"في المادة رقم  القانوننص عليه  ويتم االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة من مبدأ المساواة مع الغير وهو ما        

حدة األمريكية حق األشخاص المعاقين في الحصول على أجهزة مساعدة سواء كانوا ذو إعاقة تسهل الواليات المتالدستور، كما 

سمعية أو غيرها، ويتم ذلك بعد عملية تسجيل للبيانات والمشكلة التي يعانون منها وتحتاج إلى حل واالتصال مع مركز التأهيل 

الخاصة بالتنقل الشخصي، وفي  46ته وذلك وفقًا للمادة رقم لتوفير المساعدات واالستحقاقات لمن لم يتم تسجيل بياناته ومشكال

دة التأهيل لما له من دور كبير ليس فقط من فرد من ذوي اإلعاقة السمعية إلعا 814م تم مساعدة  4668، 4662خالل عامي 

اتفاقية ) همدث والحفاظ على سالمتالناحية التعليمية وإنما في التعامل مع األفراد اآلخرين بالمجتمع وتوفير احتياجاتهم ومنع الحوا

 (.46وي اإلعاقة، ص ذ

أما فيما يخص دور الواليات المتحدة األمريكية في مجال القوانين واألنظمة التي تشير إلى نفاذ ذوي اإلعاقة إلى أنظمة          

هيئة االتصاالت وسياسة  "FCC"االتصاالت، فقد اهتمت الهيئة الفيدرالية بتقديم خدمات خاصة بذوي اإلعاقة بالتعاون مع 

ويشير القانون بإصدار التعليمات على هيئات االتصاالت  "؛القانون الشامل"االعالم بالواليات المتحدة األمريكية ويطلق عليه 

خدمات الهواتف، الخدمات اإللكترونية، ""، لتشمل الخدمات تلك الفئات وضمان الوصول إليها بسهولة وتشمل 488"الفقرة رقم 
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اعتمدت اللجنة بالواليات المتحدة األمريكية بتوفير (، كما ITU-G3ICTتقرير )". وغيرهما باالستدعاء،جهزة الخاصة األ

و والصوت يوغيرهما من خدمات ترحيل الفيد  CA & TRS  &TTYخدمات لذوي اإلعاقة السمعية توفير خدمات لهم مثل "

م قانون خاص بسماعة األذن لذوي اإلعاقة السمعية وقد شمل  0822م واالتصاالت، وأصدرت الواليات المتحدة قانون في عا

بالواليات المتحدة  4606الهواتف الضرورية والالسلكية لمساعدتهم أيًضا في الطرق والخارج والحفاظ على سالمتهم، وفي عام 

ت لذوي اإلعاقة من ناحية في التسهيال للمساهمة  CVAAاعتمد الكونغرس األمريكي قانون جديد لذوي االعاقة السمعية 

الصوت والفيديوهات والخدمات اإللكترونية وتحسين نفاذ هؤالء األفراد لتلك الخدمات لتيسير حياتهم، وتسهيل التواصل مع 

من القانون للنفاذ إلى كل الخدمات المتقدمة لهؤالء  "062"الغير عند الشعور بأي أخطار، هذا باإلضافة إلى أنه تشير الفقرة رقم 

(، وساهمت الواليات المتحدة 4600تنمية االتصاالت، ) ألفراد بما يتناسب مع ميزانية تحددها لجنة االتصاالت الفيدراليةا

 اتفاقية األمم المتحدة وكذلك السويد فيما يخص األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية واإلشارة إلى اآلتي: ناألمريكية بشأ

 الستخدامها: الخدمات المتاحة لذوي اإلعاقة السمعية -

 . استخدام لغة اإلشارة في المرور أو مكالمات فيديو اعتماًدا على شبكات الجيل الثالث.0

 . االستفادة من خدمات الرسائل النصية لإلرشاد أو غيرها من االستخدامات المتعددة.4

 . خدمات تحويل النصوص المسموعة إلى المرئية ورمزية للتيسير على ذوي اإلعاقة.4

 خدام خدمات تعتمد على البرمجيات في التعرف على األصوات بطريقة معينة.. است2

 كما تم تحديد اإلمكانيات المتاحة بإمكانية النفاذ ألفراد ذوي اإلعاقة السمعية ومدى االستفادة منها:

رة سواء في . خدمات إنذارات تعتمد على حاسة البصر وليس السمع لتمكن ذوي اإلعاقة السمعية من اإلخطار بأي خطو0

 الطريق أو عبر الرسائل والمكالمات الستخدامها في مجاالت عديدة.

. التحكم في مستويات األصوات لضعاف السمع عن طريق الخدمات المقدمة إليهم واألجهزة السمعية التي تفيدهم في حياتهم 4

 بوجه عام والطريق بصفة خاصة.

ن األمم المتحدة على خدمات إرسال واستقبال رسائل قائمة على البصر . تتيح هيئة االتصاالت التي تم االتفاق عليها م4

 والنصوص واستبدال الخدمات السمعية بها.

 . تقديم خدمات لعرض مكالمات التي لم يتم سماعها )األمم المتحدة، تنمية االتصاالت(.2

 

 معيقات الخدمات المرورية لذوي اإلعاقة السمعية. .1.1.1.1

 قانونية.أوًلا: المعيقات ال

بناًء على اإلحصائية المقدمة من مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة إجمالي عدد المتدربات المتقدمات للحصول على  

 82متدربة وعدد طلبات االلتحاق تحت اإلجراء  00متدربة وإجمالي عدد المتدربات التي تم إصدار رخص لهن  000الرخصة 
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د المتقدمين وعدد االتي تم اصدار رخص لهن وبناًء على أراء المتقدمات لطلب االلتحاق طلب. ويشير هذا الى الفجوة بين عد

هناك معيقات قانونية في استخراج الرخصة من إجراءات التقديم وتقديم الفحص الطبي من المستشفيات المخصصة لذلك. 

خاصة تنظم وتسهل حصول المتقدمات على واالنتظار طويال في الحصول على الفحوصات الطبية الالزمة. وعدم وجود قوانين 

الفحوصات واإلجراءات الالزمة في فترة زمنية سريعة مما يؤدي الى انقطاع متابعة طلبات االلتحاق بين مدرسة التدريب 

والجهات األخرى مما يؤدي الى عزوف الكثير من المتقدمات على الرخصة من الحصول على حقوقهن وقد ينتهي األمر بفقدان 

ة في الحصول على رخصة القيادة. عوضا عن عدم وجود المبادرات التشجيعية لذوي اإلعاقة السمعية من المبادرة في الرغب

 الحصول على رخص القيادة واالستفادة من الخدمات المرورية المقدمة لهم.

 ثانياا: المعيقات التدريبية واثناء القيادة

ية في المملكة العربية السعودية من معيقات تدريبية في مراكز ومدارس تعاني مدارس تعليم القيادة لذوي اإلعاقة السمع

التدريب أبرزها عدم توفر الكوادر التدريبية المدربة على لغة اإلشارة لذوي اإلعاقة السمعية مما يؤدي الى ضعف في التواصل 

ل جيا البصرية الحديثة التي تعمل على تحويتوفر التكنولو عدم مع هذه الفئة وعدم ايصال المعلومة لهم بالنحو المطلوب. وكذلك

الكالم المسموع الى كالم مرئي ففي الواليات المتحدة األمريكية اهتمت مراكز التدريب بتوفير الشاشات الضوئية الكبيرة في 

ن الهواتف م جميع مرافق مراكز التدريب التي تعمل على تحويل الكالم المسموع الى نصوص مرئية واستخدام هواتف الفيديو بدالً 

 السمعية في جميع المرافق. وكذلك توفير مضخمات الصوت في أماكن التدريب لضعاف السمع. 

ومن المعيقات أثناء القيادة عدم دراية رجال المرور بلغة اإلشارة بشكل كافي للتعامل مع ذوي اإلعاقة السمعية في 

إلدراك األصوات في المجتمع المحيط بهم أثناء القيادة مثل  الطرقات العامة بشكل فعال. وضعف إدراك ذوي اإلعاقة السمعية

سماع أصوات أبواق السيارات وغيرها. ومقارنة بالواليات المتحدة األمريكية اعتمدت بعض المؤسسات التكنولوجية الى تزويد 

لمركبة لمحيطة بقائد االسيارات والمركبات المخصصة لذوي اإلعاقة السمعية بمستشعرات صوتية تعمل على تحويل األصوات ا

الى إشعارات ضوئية ظاهرة في شاشات مخصصة أمام السائق والى منبهات اهتزازيه في المركبات. مع ضمان وصول جميع 

 الخدمات المرورية الصوتية كرسائل اهتزازية نصية تصل الى هواتف قائد المركبة.

ذوي اإلعاقة السمعية أن الشخص الذي يقود المركبة  ومن المعيقات إثناء القيادة عدم إدراك المجتمع المحيط بمركبة

ثناء القيادة وهذا يستدعي من العديد من الحلول التي تساعد من أيعاني من فقدان للسمع أو ضعف في السمع والتعامل بحذر معه 

 تقليل الحوادث المرورية. 

 لهذه المعيقات وتسهيلقبل اصدار الرخص  المرور إدارة من قبلتطرقت الباحثة من خالل هذه الدراسة الى تقديم حلول 

الخدمات المرورية لذوي اإلعاقة السمعية من ناحية التدريب بتأهيل المدربات على لغة اإلشارة الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية 

تميز نوع  ئيةوض اتمهم. ومن ناحية القيادة تزويد مركبات القيادة بمجسموتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تدريبهم وتعلي

مركبات ذوي االعاقة السمعية بشريط الصق كبير حول المركبة  . باإلضافة الى تمييزإعاقتهم إن كان إعاقة سمعية او جسدية

عاكس للضوء لتنبيه المجتمع المحيط بالمركبة أن الشخص الذي يقود المركبة من ذوي اإلعاقة السمعية ممن يعانون من فقدان 

 السمع أو ضعف السمع.
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 الدراسات السابقة: .1.1

في كيفية استخدام التكنولوجيا الحالية لتقليل التكاليف البشرية والمادية للحوادث في الكويت.  (4602) الشمرينظر بحث 

على أسباب وأنواع الحوادث المرورية. وقد تم  للوقوف 4604و 4661وقد أجريت الدراسة على الطرق الكويتية بين عامي 

ن لتقييم تأثير التكنولوجيا على الحوادث والفوائد االقتصادية على هذه االستثمارات. واستخدم البحث بيانات اختيار طريق برقا

لحساب عدد الوفيات واإلصابات وأسباب االنتهاكات  الكويت،وكذلك شركة نفط  والصحة،وإحصاءات من وزارتي الداخلية 

رور فإن السرعة هي السبب الرئيسي لحوادث الم ،اليفهم. وبحسب النتائجوكذلك االستراتيجيات المتبعة وتك ،والحوادث وأنواعها

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 0.2وتبلغ تكلفة الحوادث المرورية  ،تليها الغفلة ،في الكويت

طريقة لمساعدة الصم أثناء القيادة. Mohammadi &  Mesgarha( 4604قدمت دراسة محمدي ومسجراغا )

الصم هم األشخاص األكثر ضعفًا في القيادة. تتمثل هذه الطريقة نظام لبوق السيارة وتم تجهيز سيارة الصم بهذا النظام. األشخاص 

الغرض من هذا النظام هو التعرف على تردد الصوت. نظام كشف الصوت هو أداة للكشف عن موجة الصوت وتغييرها إلى 

الصوت واختباره باستخدام صوت اإلدخال. يستخدم هذا النظام لسيارات الصم كاشف  تصميم نظامتنسيق آخر. في هذا البحث تم 

وتحسين قيادتها من خالل إظهار التنبيه البصري بدالً من سماعه. يمكننا بسهولة التوافق مع هذا النظام مع جهد السيارة وإضافة 

 وغيرها من طرق المساعدات األخرى. GPSمعلمات أخرى مثل عالمات 

شركة اوبر للتوصيل الذين يعانون من ضعف لالسائقون  يواجهاالصعوبات التي  Lee( 4608) لي سةاستكشفت درا

السمع في التواصل مع الركاب وإبالغ الركاب بضعف سمعهم، استخدمت الدراسة تحليل محتوى الردود على استبيانات السائق 

دلة وجهاً لوجه لسائقي أوبر الذين يعانون من صعوبة السمع داخل التطبيق، وتذاكر دعم العمالء، والتغريدات، والمشاهد المتبا

لفهم تجربة السائق الصعبة السمعية بشكل أفضل. تمثلت اغلب الصعوبات في مخاوفهم فيما يتعلق برفض طلبات توصيل الركاب 

استخدام العديد من أو مواجهة إلغاء الرحالت. يحاول السائقون الذين يعانون من ضعف السمع التغلب على هذه التحديات ب

يزات المتضمنة في تطبيق الشركة لحجز الرحالت، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلول المطورة بشكل مستقل لضعاف ممال

إلى العديد من فرص إعادة التصميم للبرامج لزيادة قدرات السائقين ضعاف السمع  النتائج أيًضاالسمع من السائقين. ولكن تشير 

. يؤدي االستفادة من هذه الفرص والعمل عليها إلى تعزيز التجربة العاطفية والمعرفية للقيادة لألشخاص مع الركابعلى التعامل 

 ضعاف السمع وأيضا أن يفيد الركاب في التأقلم مع هذه الفئة

بة التحقيق في الوضع الفعلي لصفارات اإلنذار لمرك إلى Minami & Ikeda (4646أكيدا ومينامي ) هدفت دراسة

الطوارئ عند قيادة سيارة لألشخاص ضعاف السمع، وفهم الوضع الحالي والمشاكل من وجهة نظر الوعي. نتيجة االستبيان، لم 

من األشخاص ضعاف السمع ال  ٪16يالحظ أكثر من نصف الناس صفارة اإلنذار لسيارة الطوارئ. ومع ذلك، فإن حوالي 

هم تقريبًا أنه من الصعب التعرف على المعلومات المرئية أثناء القيادة ليالً مقارنة يعتقدون أنها مشكلة سمعية. أيًضا، يشعر نصف

الحصول على المعلومات المرئية في الظالم، وإذا انخفض مقدار المعلومات  مناألشخاص ضعاف السمع  يعانيبالنهار. قد 

 يادة مختلفة.السمعية، فقد يكون من الصعب عليهم جمع المعلومات من حولهم، وقد تكون الق
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( مع األفراد 12بين عينة كبيرة من األشخاص الصم بشدة )ن =  Pieniak et al.( 4644دراسة بنياك واخرين ) قارنت

( من حيث قناعاتهم حول األداء الحسي. أوالً، تم فحص المشاركين باختبارات إدراك الكالم. بعد ذلك، 066الذين يسمعون )ن = 

( حساسيتهم المعتادة. تظهر النتائج أن 4( أشخاص آخرون و )0لحسية باستخدام فئتين مرجعيتين: )طُلب منهم تقييم حساسيتهم ا

غالبية األفراد الصم صنفوا حواسهم السليمة )أي الرؤية والشم والتذوق واللمس( على أنها أكثر حساسية من أدوات التحكم في 

م عن زيادة أداء الحواس السليمة كما هو مشار إلى األداء المعتاد. تركز السمع. عالوة على ذلك، اثناء االختبار، أبلغ األفراد الص

تفسيرات التقييمات الذاتية اإليجابية للقدرات الحسية على االعتقاد السائد بين الصم حول التعويض الحسي واستخدام استراتيجيات 

ية همة حول وجهات النظر الذاتية اإليجابية حول الحساسالتعزيز الذاتي. ذكرت الدراسة بعض التطبيقات العملية ألنها تقدم معرفة م

الحسية لألفراد الصم. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تعكس وجهات النظر الذاتية اإليجابية األداء الحسي الفعلي، إال أن 

ل وجهات النظر الذاتية في مجاالنتائج المعروضة لها أهمية كبيرة بالنسبة لعلماء الحواس. يجب أن توجه الجوانب الوظيفية ل

 الحساسية الحسية البرامج التعليمية وتصميم المنتج الذي يستهدف األفراد الصم.

شعور ضعاف السمع بالسالمة والتنقل  فحص مدى  .Thorslund et alأ( -4604ن )وآخرو ثورسلند استهدفت دراسة

جمعية فرع البيان مع مشاركين تم اختيارهم من راء دراسة استعلى الطريق مقارنة بمستخدمي الطريق ذوي السمع العادي. تم إج

المحلية السويدية ضعاف السمع. تم اختيار مجموعة ضابطة من االفراد الطبيعيين، متطابقة مع العمر والجنس والموقع الجغرافي، 

( في 048)ن =  ٪24السمع و ( في المجموعة المصابة بفقدان 082)ن =  ٪48من قاعدة بيانات تجارية. كان معدل االستجابة 

تم تقسيم األفراد الذين يعانون من ضعف السمع إلى أربع مجموعات حسب درجة ضعف السمع  العادي.المجموعة ذات السمع 

ان فقدان السمع يؤثر على بعض الجوانب المحددة المتعلقة بحاالت  وصلت الدراسة إلى، شديد، عميق(.  تلديهم )خفيف، متوسط 

ما ظل البعض اآلخر غير متأثر. لم يكن من المحتمل أن يحصل األفراد المصابون بفقدان السمع على رخصة قيادة، النقل، بين

ولكن بالنسبة ألولئك الذين يعانون من ضعف السمع، لم يكن لفقدان السمع أي تأثير على المسافة المقطوعة بالميل في السنة. كان 

وسيلة النقل، ولكن في المجمل، ال يمكن إظهار أي فرق بين المجموعات في توزيع مقدار لفقدان السمع تأثير على معايير اختيار 

كل وسيلة نقل تم استخدامها. مع استثناءات قليلة، لم يؤثر ضعف السمع على تصنيفات أهمية السمع في أوضاع النقل المختلفة. 

بينما لم يكن تجنب مواقف مرورية معينة مرتبطًا بفقدان  أثر فقدان السمع على معظم األسئلة المتعلقة بقدرات السمع والسائق،

 السمع. كان لفقدان السمع آثار طفيفة فقط على العوامل التي تسبب عدم االنتباه أثناء القيادة.

مقارنة تأثير عبء العمل المعرفي لدى األفراد الذين   .Thorslund et alب( -4604ن )وآخرو هدفت دراسة ثورسلند

 42التعقيد. شملت الدراسة  ف السمع أو ال يعانون منه، على التوالي، في مواقف القيادة بدرجات متفاوتة منيعانون من ضع

األحداث  األساسية؛بسمع طبيعي ثالثة ظروف قيادة مختلفة: القيادة  مشارًكا 42و يعانون من ضعف السمع المعتدل  اً مشارك

قفة مع إمكانية تكييف عبء العمل مع الموقف. باإلضافة إلى ذلك، كانت وحدث سيارة متو بسرعة؛الحرجة التي تتطلب التصرف 

أحرف معروضة بصريًا( أثناء القيادة، بمستويين من الصعوبة من حيث الحمل على الحلقة  2هناك مهمة ثانوية )مراقبة واستدعاء 

يمها عالن عن المهمة الثانوية وبالتالي يتم تقيالصوتية. تم استخدام إشارة لمسية، يتم تقديمها عن طريق االهتزاز في المقعد، لإل

 في نفس الوقت من حيث الفعالية عند استدعاء انتباه السائق. 
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ضع واالنحراف المعياري للوواالنحراف المعياري لسرعة القيادة، والمتوسط كانت مقاييس سلوك السائق الموضوعية )المتوسط 

تصنيفات ذاتية أثناء اختبار القيادة وبعده. اشارت النتائج انه لم يكن لفقدان السمع الجانبي، والوقت حتى عبور الخط( مصحوبة ب

المعتدل أي تأثير على سلوك القيادة أثناء القيادة على خط األساس، حيث لم تحدث أية حوادث. أثناء المهمة الثانوية وفي حدث 

 عة القيادة مقارنةً بالقيادة األساسية. سرالسيارة المتوقفة، ارتبط ضعف السمع المعتدل بانخفاض متوسط 

االستراتيجيات التعويضية للسائق المرتبطة بفقدان   .Thorslund et alج( -4604ن )وآخرو استكشفت دراسة ثورسلند

سمًعا  00ضعفًا في السمع و  00مشارًكا ) 44السمع وتقييم اآلثار المحتملة للدعم اللمسي اإلضافي في نظام المالحة. أجرى 

مخططتين مسبقًا في بيئة حضرية. في إحدى المهام، تلقى المشاركون معلومات التنقل المرئية فقط، بينما تم ن للقيادة اديًا( مهمتيع

استخدام االهتزاز في المقعد كمكمل. تم تقديم هذا الدعم الملموس في الجانب األيسر أو األيمن من مقعد السائق لإلشارة إلى اتجاه 

تضمنت مؤشرات ومقاييس األداء سرعة القيادة، ومراقبة سلوك القيادة )باستخدام بروتوكول يمأله قائد االختبار(،  المنعطف التالي.

كم / ساعة، قاد المشاركون الذين يعانون  16وتتبع العين، واستبيان ما بعد القيادة. اشارت النتائج انه في مناطق حدود السرعة 

المشاركين الذين لديهم سمع عادي. كما لوحظ نفس الوضع في المناطق ذات السرعة كم / ساعة أبطأ من  2من ضعف السمع 

ومع ذلك، لم تكن هذه النتيجة ذات داللة إحصائية. أثناء القيادة المالحظة، كان لدى المشاركين الذين  ساعة؛كم /  86القصوى 

مقارنة بالمشاركين الذين يعانون من ضعف السمع.  "على مقياس "سرعة عالية جًداعالمة في المتوسط  6.4لديهم سماع طبيعي 

خلصت الدراسة أن السائقين الذين يعانون من فقدان السمع كانوا يقودون ببطء أكثر من السائقين الذين لديهم سمع عادي، وكانوا 

ة إلى سلوك التعويضي يتباطؤون وينظرون في كثير من األحيان في مرآة الرؤية الخلفية الخاصة بهم. تشير هذه االستراتيجيات

 قيادة أكثر حذًرا.

باستكشاف بيانات تتبع العين ومقارنة السلوك البصري   .Thorslund et alجـ( -4604ن )وآخرو قامت دراسة ثورسلند

ة دلدى األفراد ذوي السمع الطبيعي والذين يعانون من ضعف السمع المعتدل خالل نوعين من ظروف القيادة: القيادة العادية والقيا

بسماع عادي للقيادة العادية والقيادة بمهمة  مشارًكا 42 ومشارًكا يعانون من فقدان السمع  42أثناء أداء مهمة ثانوية. تعرض 

أحرف معروضة بصريًا(. تم تقييم سلوك حركة العين أثناء القيادة العادية. ظهرت النتائج انه أثناء  2ثانوية )مراقبة واستدعاء 

ية، نظر السائقون المصابون بفقدان السمع إلى ضعف مرات النظر في مرآة الرؤية الخلفية مقارنة بالقيادة العادية القيادة بمهمة ثانو

ومرتين مقارنة بالسائقين الذين لديهم سمع عادي بغض النظر عن الحالة. تشير النتائج أيًضا إلى أن السائقين الذين يعانون من 

ن أكثر تركيًزا من السائقين الذين لديهم سماع عادي، كما يقومون بإجراء مسح مرئي فقدان السمع يستخدمون نظرات أقل ولك

 لبيئة حركة المرور المحيطة قبل النظر بعيًدا نحو شاشة المهام الثانوية.

أن المركبات الموجودة في بريطانيا والتي تسمى  Bennett; Kottasz; Vijaygopal (2019) أوضحت دراسة 

"AVS" تطور تكنولوجي كبير في قطاع النقل، ومدى التأثير على ذوي اإلعاقة تجاهها وذلك من ضمن قياس والتي أحدثت

فعاليات التسهيالت البيئية والخدمات لذوي اإلعاقة وكيفية االستفادة منها، وعلى نطاق أوسع فإن هذه المركبات تتيح إمكانية تطوير 

ة وتشجيعه على مواكبة التكنولوجيا، فرغبت الدراسة في معرفة تلك األهمية األنظمة التكنولوجية وتطويعها في خدمة ذوي اإلعاق

 للمركبات ذاتية القيادة وذلك من خالل تحليل جميع مستويات األفراد ذوي اإلعاقة تجاه تلك المركبات في الحركات المرورية.
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تأكد من مدى التشتت الذي إلى حسم الجدال في موضوع ال Lakhani, et al. (2019) الخاني وآخرون سعت دراسة

وتم التوصل إلى أن هناك فقر في الخدمات الداعمة لذوي اإلعاقة يكون في الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة في واليات أستراليا، 

في الكثير من المناطق التي تكون فيها أعداد السكان منخفضة، مع وجود معاناة في وفرة الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة وخاصة 

ي الطرق واماكن السفر، وتوصلت الدراسة أيًضا إلى نتيجة هجرة الكثير من ذوي اإلعاقة إلى مناطق الحضر واالبتعاد عن ف

 الريف حيث ال يوجد  خدمات داعمة لذوي اإلعاقة في المناطق الريفية.

راسة في المملكة العربية د (4602) علي وسلمانبيئية المقدمة لذوي اإلعاقة أجرى وفي إطار التسهيالت المرورية وال 

لسعودية وخاًصة في منطقة الجوف للتعرف على الخدمات البيئية التي تقدم لذوي اإلعاقة السمعية والحركية والبصرية، والتوصل 

 إلى المعلومات من وجهة نظر األشخاص المعاقين أنفسهم ومعرفة التقييم لتلك الخدمات في المرافق والمباني العامة، وتم استخدام

لطالب من ذوي اإلعاقة من المراحل الثانوية والجامعية، وتوصلت النتائج البحثية للدراسة  48في تلك الدراسة عينة مكونة من 

إلى الخدمات البيئية المقدم لهم جاءت الطرق والشوارع في المرتبة األولى، ومن المالحظ أن المواقف للسيارات الخاصة بذوي 

، دورات المياه، المنحدرات، اللوحات الوسطى "الممرات الخاصة بالمشاة يرة، وجاءت في المراتباإلعاقة احتلت المرتبة األخ

 .االرشادية المقدمة لذوي االعاقة
 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 أوجه اًلستفادة من الدراسات السابقة:أوًلُ: 

صعوبة ال تعيق عن ممارسة قيادة السيارات ن ضعف السمع عموما يشكل الص من الدراسات السابقة يشير إلى أاالستخ

 4646؛ أكيدا ومينامي، Lee 4608؛  لي، Edwards et al. 4601)إدواردز وآخرون،  بالنسبة لضعاف السمع او الصم

Minami & Ikeda )،تؤهلهم للقيادة في  ع او الصم لهم قدرات القيادة التيفان األشخاص ضعاف السم ومن ناحية اخرى

تفوق الحواس األخرى من خالل تطور  مشاكل. اشارت بعض الدراسات إلى أن ضعف أو فقدان السمع يؤدي إلى ونالطرقات بد

 حال، يوبأ(. Thorslund et al. 2013-cج، -؛ دراسة ثورسلندPieniak et al. 4644)بنياك وآخرون، المهارات التعويضية 

ن بعض التجهيزات أ إلىMesgarha و Mohammadi( 4604)كما أشار محمدي ومسجراغا  ممكنة،فان الحلول التكنولوجية 

 التكنولوجية ساعدت ضعاف السمع والصم في تمييز ابواق السيارات وادراك التنبيهات من خالل تحويلها إلشارات ضوئية. 

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:ثانياا: 

اد من أفرالمرورية المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية والصم بشكل خاص  ما يميز الدراسة الحالية هي تناول واقع الخدمات

ألنظمة ة لهم في اأنفسهم ومعرفة آراءهم في ذلك والمعيقات التي تواجههم في القيادة ومدى التسهيالت المقدم لذوي اإلعاقةعينة 

ل حيث من خال اإلعاقة.ع بقيادة فئة ذوي ووعي المجتم مة للخدمات المروية وإجراءات استخراج رخصة القيادةوالقوانين المنظ

مراجعة الدراسات السابقة وجد أن معظم الدراسات استهدفت ذوي اإلعاقة بشكل عام ولم تتطرق الى ذوي اإلعاقة السمعية بشكل 

ولى التي خاص فيما بتعلق بالخدمات المرورية والمعيقات التي تواجههم. باإلضافة الى أن الدراسة الحالية تعتبر الدراسة األ

 تستهدف الخدمات المرورية لذوي اإلعاقة السمعية في المجتمع السعودي، ودراسة األنظمة والقوانين المخصصة لهذه الفئة.



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

مع تقديم مقترحات وحلول عملية تساعد في تمكين ذوي اإلعاقة السمعية من الحصول على الخدمات المرورية وتسهيل استخراج  

 في تقليل نسبة الحوادث المرورية لهذه الفئة وتفاعل المجتمع المحيط معهم أثناء القيادة.رخص القيادة. وتقديم حلول 

 

 مناقشة نتائج الدراسة: .1

يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة، ومناقشتها، ولتسهيل عرضها ومناقشتها، حيث هدفت هذه الدراسة العلمية إلى  

المملكة العربية السعودية لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية، حيث أن هذه الخدمات توفر  التعرف على الخدمات المرورية التي تقدمها

لهم حياة آمنة وتقلل نسب الحوادث المرورية في المملكة وخاًصة أنها كانت تمثل نسب كبيرة جًدا مقارنةً بالوقت الحاضر، مع 

ة األمريكية والسويد لالستفادة من تجاربهم في إطار خدمة مقارنة التسهيالت واألنظمة التي توجد في كاًل من الواليات المتحد

المواطنين والحفاظ على األموال الباهظة التي تخسرها المملكة من ناتجها المحلي وتنفقها على تكاليف الحوادث وذلك من خالل 

 اآلتي: 

 اإلجابة على السؤال األول: 

 السمع والصم في المملكة العربية السعودية؟ما هو واقع الخدمات المرورية المقدمة لألفراد من ضعاف 

تقدم المملكة العديد من الخدمات التي تيسر عملية القيادة لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية وتحميهم من حوادث المرور هذا 

لى وتحتوي عحماية هؤالء األفراد المشاة من الحوادث المرورية؛ توفر المملكة سيارات خاصة بذوي اإلعاقة السمعية لباإلضافة 

معينات تسهل عملية القيادة وتجنب الحوادث مع العلم أن تلك السيارات تخضع بصفة مستمرة إلى عملية الفحص الشامل من قبل 

إدارة مرور المملكة، كما أن القانون بالسعودية ينص على احتواء السيارات على عالمات لتميزها وتسهيل عملية القيادة لهم وتقديم 

على الرخصة للحرص عند التعامل معهم وتقديم المساعدات إليهم، كما تشترط القوانين  اً ي الطرق وتضع عالمة أيضمات لهم فالخد

 يج(.تقرير مجلس التعاون لدول الخل) الخاصة بحقوق اإلنسان واإلعاقة بالمملكة العربية السعودية إمكانية ضرورة الكشف الطبي

بية السعودية تولي اهتمام بالغ بذوي اإلعاقة وتلتزم باتفاقية األمم المتحدة لحقوق فقد كشفت نتائج الدراسة أن المملكة العر

م نص القانون رسميًا بذلك، ولم 0821األشخاص وتقدم تيسيرات خدمية لهم في إطار الحصول على الرخصة القيادية منذ عام 

لسمعية القيادة باستخدام سيارات مخصصة لهم تكتف بذلك وإنما خصصت إدارة المرور خبراء متخصصين لتعليم ذوي اإلعاقة ا

المعينات السمعية، فقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تطلق خدمات أخرى إلكترونية لتيسير  واستخداموكيفية التعامل معهم 

ى أرواحهم وتمكينهم في لذوي اإلعاقة لتلبية احتياجاتهم والحفاظ عل "الشهادة الرقمية"التعامل لهؤالء األفراد من خالل خدمة 

هـ(، وال تسمح الحكومة السعودية بالتهاون في انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية 0220الموارد البشرية، ) المجتمع

 .للتعدي عليهم، وتفرض العقوبات الصارمة والمالية لمن يتعدى أيًضا على المواقف الخاصة بهم وبسياراتهم

سعودية إمكانية منح لألشخاص المعاقين الصق بطاقة تسهيالت مرورية بصفة عامة بناء على وتتيح المملكة العربية ال

ة، الموارد البشري)شروط لإلعاقة الدائمة أو بشكل مؤقت، وتتيح إمكانية التفويض إذا كان الفرد المعاق غير مالك للسيارة 

فراد المعاقين سمعياً اهتمت وزارة النقل بالمملكة بتفعيل هـ(، أما فيما يخص التسهيالت والخدمات المرورية بصفة عامة لأل0220

برامج خاصة بنقل المعاقين الركاب وإدخال التعديالت عليها بما يتماشى مع توفير الخدمات والحرص على سالمتهم، فوزارة 

 اإلعاقة، النقل بالمملكة تعمل على توفير الخدمات المرورية وتزويد كافة وسائل النقل بخدمات تيسيرية لذوي
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وتهتم الوزارة بالنظر باستمرار في الطلبات الخاصة بتوفير أي خدمة لذوي اإلعاقة أو استخدام سيارات خاصة، وتعتمد وزارة  

النقل الوطنية بالمملكة خطط خمسية خاصة بأنظمة النقل والخدمات المرورية لذوي اإلعاقة في التصميم العام لنظام النقل بناء 

ء األشخاص، وتسمح االستراتيجيات الخاصة بسياسة النقل بالمرونة في تطويع تلك األنظمة والقوانين لحماية على احتياجات هؤال

األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، فقد توصلت نتائج الدراسة في إطار الخدمات المرورية الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية إلى أن 

بأبحاث اإلعاقة لتأمين تنقالتهم والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم والعمل على  وزارة النقل تتعاون مع مركز الملك سلمان الخاص

تقويم مستويات الخدمة التحتية للنقل والطرق، وعمل برامج شاملة لتيسير عمليات الوصول وفقًا لمعايير محلية ودولية ووضع 

 هـ(.0224وزارة النقل، ) إرشادات للوصول

 اإلجابة على السؤال الثاني: 

 ا هو واقع الخدمات المرورية المقدمة لألفراد من ضعاف السمع والصم في كالا من الوًليات المتحدة األمريكية ومملكة السويد؟م

 أوًلا: الوًليات المتحدة األمريكية:

لقوانين اأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن الواليات المتحدة األمريكية تهتم باإلعاقة وتحرم التميز ويكون الداعم لها هو 

، وتمثل نسبة %42واألنظمة التي تسير بناء على نهجها، فقد تبين أن نسب اإلعاقة السمعية في الواليات المتحدة األمريكية هي 

طبقًا لإلحصائيات األمريكية )مركز التسهيالت الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية،  %26ذوي اإلعاقة السمعية الغير قابلة للعالج 

 األفراد وتقدم لهم كافة الخدمات. م(، وال تقف هذه النسب عائقًا أمام الحكومة األمريكية فتدعم القوانين هؤالء4601األمم المتحدة، 

وتتنوع تلك األنظمة والقوانين بين القانون الفيدرالي فتم التوصل إلى أن الباب الثالث من هذا القانون يخص ذوي اإلعاقة   

"ADA" ذوي اإلعاقة من أي تميز، وبناء على القانون الفيدرالي فإن اإلعاقة تخص اآلتي  والذي ينص على حماية األفراد

 U.S.C.unitedمن قانون الواليات المتحدة  4وتتطلب )القصور( )الفقرة  "اإلعاقة السمعية، وإعاقة الرؤية، والعمل، والعقل"

states code" ،"( 062، 40قانون اللوائح الفيدرالية ص ص)الخاصة بإعادة التأهيل، 862إلى المادة رقم  ، هذا باإلضافة ،

 .من قانون الخدمة المدنية في كاليفورنيا الداعمة لإلعاقة وعدم التميز لحماية ذوي اإلعاقة 82والمادة 

فالواليات المتحدة األمريكية تسير على نفس السياسة االستراتيجية التي تتبعها السويد وهي "صفر حوادث مرور"، 

ات المتحدة األمريكية بتنفيذ أهداف خاصة وهي حماية المواطنين وتقليل نسب الحوادث المرورية وتعتمد على ثالث وتهتم الوالي

 عناصر وهي "قوة القوانين واألنظمة بالوالية، والهندسة المرورية والتنظيم، ومستويات تعليمية وتثقيفية ".

 ثانياا: مملكة السويد:

يد تعتبر من أكثر الدول الناجحة في االهتمام بذوي اإلعاقة وتكفل القوانين حماية وتوفير أثبتت النتائج الدراسية أن السو 

الخدمات بكافة الطرق لهؤالء األفراد، فتم التوصل إلى أن األنظمة والقوانين بالسويد تمنع نهائياً التميز وتعاقب عليه، أما فيما 

دامها في استخق الحصول على كافة سبل المساعدة لتعلم لغة اإلشارة ويخص ذوي اإلعاقة السمعية فإن القوانين تسمح لهم في ح

 األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان وحماية ذوي اإلعاقة،مع برمتها أتلتزم السويد باالتفاقية التي كافة المجاالت، و
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وجه إلى المصلحة الخاصة بالتأمينات وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحكومة السويدية تتيح لذوي اإلعاقة السمعية إمكانية الت 

االجتماعية وكذلك مؤسسة الخدمة االجتماعية للحصول على كافة سبل المساعدة وحل المشكالت وحماية أرواحهم، فتم التوصل 

جية يإلى أن السويد تعتبر األولى عالميًا في مجال رعاية ذوي اإلعاقة في كل المجاالت فقد أصدرت في هذا اإلطار سياسة استرات

تحقيقًا لمبدأ العدالة واالهتمام بهم في مجال النقل عاقة التامة للمشاركة المجتمعية م لتمكين األفراد ذوي اال4600حديثة عام 

 4662عمليات التنقل هذا باإلضافة إلى حقهم في الحصول على المعلومات، وفي عام والحفاظ على حياتهم وتيسير  والمواصالت

لك هم والحفاظ على أرواحهم، وذراد لتسهيل وسائل النقل العام ليجية بضرورة منح األولوية لهؤالء األفم  اتخذت سياسة استرات

ه ذإليهم، كما أن السويد تحرص على هبهدف إزالة كافة العقبات من أمامهم وتقديم التسهيالت للحصول على الخدمة المدنية 

 .فة تحسين الوصولاالستراتيجية وإقناع الدول األخرى بسياستها لنشر ثقا

جهزت إشارات مرورية ية ذوي اإلعاقة من حوادث المرور وفي إطار الخدمات المرورية التي أطلقتها السويد لحما

نبض"، وتوصلت نتائج البحث إلى أن "خاصة بهم، فهي تكون مزودة بعالمات ملموسة بجانب المسموعة تحتوى على نظام 

ي اإلعاقة حرية التنقل وتوفير الحماية الكاملة لهم لتتحقق أسس العدالة والمساواة مع قانون السويد يحتوي على مواد تكفل لذو

األشخاص اآلخرين، فتأمين الطريق لهم يؤدي إلى منع حوادث الطرق لهؤالء األفراد وضمان وصولهم إلى العمل وتمكينهم من 

فيتم تمويل هؤالء م"،  0882"ياة االجتماعية المستقلة ذلك، كما أن السويد رائدة في تطبيق قوانين وأنظمة خاصة للمعاقين للح

ي القانون يراعي سوف تقدم إليهم؛ كما األفراد في السويد من قبل مصلحة الضرائب على أساس نوع اإلعاقة وكيفية المساعدة الت

لبات إلى مجالس السويد في حالة عدم تطابق الشروط مع األفراد وأنهم في حاجة إلى الدعم، يطلب من ذوي اإلعاقة التقدم بط

وتقدم خدمات مرورية  المحلية أو البلدية للحصول على المساعدات وأنها حق لهم يضمنها قانون الخدمات االجتماعية بالسويد،

لذلك اطلقت الخدمات الرقمية لهؤالء األفراد لتسهل عليهم القيام باألعمال الشخصية أو التي ترتبط ببيئة العمل وتقلل إلكترونية 

ن التنقل الذي يسبب لهم العديد من المشكالت، أو إنهم في حاجة إلى وجود مرافق لحمايتهم ومنها تعريض حياتهم إلى الخطر م

(، كما أن هيئة النقل بالسويد اتاحت إمكانية الحصول على بدل مادي كنظام إعانة 4601أو الحوادث المرورية )تنمية االتصاالت، 

 م(.4608ه أو تسبب له صعوبة أو خطر من قبل صندوق الضمان االجتماعي )تقرير األمم المتحدة، كبديل للسيارة إذا كانت تعيق

وهي تعتمد "Minatag"وتوصلت نتائج الدراسة أن السويد يطبق نظام جديد خاص بذوي اإلعاقة السمعية وهي خدمة 

ليل الحوادث المرورية )المركز السويدي على تنبيهات معينة والتي ال يسمعها الصم وضعاف السمع بالمحطات وتسهم في تق

  للمعلومات(.

 اإلجابة على السؤال الثالث: 

ما هي التسهيالت التي قدمتها الحكومة األمريكية والسويدية لإلفراد من ضعاف السمع والصم في الحصول على رخصة القيادة، 

 مقارنة بالمملكة العربية السعودية؟

ورية التي تقدمها السويد والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية فنجد أن من خالل عرض النتائج للخدمات المر

لكل دولة اهتمت بتلك األنظمة لكن بطرق مختلفة لما يناسب طبيعة كل دولة وجمهورها وعلى أساس الدخل الذي يكون محدًدا 
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تيسر المملكة ف؛ لمركبات التي توجد بكل دولة فيهمالالستراتيجية وعلى أساس عدد المعاقين وطبيعة اإلعاقة والحوادث المرورية و

العربية السعودية لذوي اإلعاقة السمعية فرص الحصول على رخص القيادة وتوفر األنظمة لتدريبهم على أعلى مستوى من قبل 

م ومواقف الخاصة بهالخبراء المختصين واالبداع في االرشادات بطرق اإلشارات، واالهتمام بالبيئة العمرانية وتوفير السيارات 

يرة نسبها كث ةسيارات لكن مع األخذ في االعتبار أن المملكة العربية السعودية تواجه مشكالت عديدة وهي أن الحوادث المروري

مقارنة بالسويد والواليات المتحدة األمريكية، فعلى الرغم من تلك الخدمات والتكلفة الباهظة التي تخصصها المملكة لمواجهة 

، فقد تكون تلك % 2.1مليار لاير سعودي بنسبة  21فقد تنفقها الدول األخرى على مشروعات قومية، فقد تصل إلى نحو الخسائر 

النسبة الفاقدة أضعاف النسب الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية والسويد، كما أن السعودية تعاني من نسب الوفيات وفقدان 

كل ذلك ينعكس بالسلب على عملية المؤشرات االقتصادية وكذلك الناتج  "%22"رورية بنسبة الموارد البشرية بسبب الحوادث الم

القومي، فتوصلت الدراسة إلى أن المملكة لم تكن موفقة في كافة الخدمات المرورية التي تقدمها وعلى سبيل المثال أن نظام ساهر 

، فنجد أن المشكلة متشعبة بالمملكة %14 "4604حتى  4666"الذي قدمته لم يخفف من الحوادث المرورية ففي خالل فترة 

العربية السعودية، لكن التيسيرات التي تقدمها السويد والواليات المتحدة مثلت الريادة وسبقت الدول العربية في جعل الخدمات 

بالحصول  عربية السعودية الخاصةمرنة وتعدلها بناء على احتياجات األفراد المعاقين، أما بالنسبة للشروط التي وضعتها المملكة ال

على سيارات خاصة بالمعاقين فإنها شبيهة للشروط في الدول األخرى المقارنة والخاصة بالكشف الطبي، ووضع العالمات 

المميزة لهم على السيارات الخاصة بهم وفي الرخص القيادية وتم االتفاق عليها محليًا ودولياً، )مجلس التعاون والخليج العربي(، 

 ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أنه تلتزم تلك الدول باتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان وذوي اإلعاقة ويتم تطبيقها.

 اإلجابة على السؤال الرابع: 

ة دما هي أهم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تخفيف المعيقات والتحديات لإلفراد من ذوي ضعف السمع والصم في قيا

 السيارة وتقليل نسبة الحوادث المرورية لهذه الفئة في المجتمع السعودي؟

قد تبين من النتائج الدراسية التي تم التوصل إليها أن السعودية تبذل قصارى جهدها في حماية المواطنين من ذوي 

ى فبناء عل األخرىارنًة بالدول اإلعاقة في المجتمع وتقليل نسب الحوادث المرورية بعد أن كانت تمثل نسب كبيرة جًدا مق

 م؛ تبين اآلتي: 4646: 4602"االحصائيات الخاصة بنتائج الحوادث المرورية في فترة 

 1جدول 

 م 4646: 4602االحصائيات الخاصة بنتائج الحوادث المرورية في فترة "

 عدد الوفيات   السنة 

 8,121  4602عام 

 8,182 4608عام 

 2,002 4646عام 
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ل هذا التقرير تبين أنها أعداد كبيرة جًدا لكنها تنخفض مقارنة بكل عام سابق دليل على جهود الدولة في إطار فمن خال

 .(م4644الخدمات المرورية التي تطلقها )الصحة السعودية، 

باب اب منها أسوتوصلت نتائج الدراسة العلمية إلى أنه على الرغم من ذلك نجد أن هناك بعض المعيقات وقد ترجع إلى عدة أسب

خاصة بعدم دراسة الشخص ذو اإلعاقة السمعية وكذلك أسرته بتلك الخدمات أو حقوقه في الخدمات المرورية التي تطلقها المملكة 

كما أن هناك بعد األماكن النائية التي تعيق الفرد من التوجه إلى مراكز اإلعاقة لتقديم المساعدة، وهناك أبحاث العربية السعودية، 

من ذوي اإلعاقة السمعية ال يدركون أنهم مصابين وال يسمعون صفارات اإلنذار  %16ة توصلت إلى نتيجة أن هناك أكثر من علمي

 .(Minami & Ikeda, 2020)للطوارئ أو التحذيرية من وجود خطر في المرور

مسؤولة مختلف الهيئات الفبناء على ذلك توصي الدراسة بضرورة تكاتف جميع القوى بالمملكة العربية السعودية من  

وكذلك المواطنين باالهتمام بنشر الخدمات المرورية التي تقدمها السياسة السعودية واختيار أفضل الطرق لتوصيلها إلى ذوي 

اإلعاقة السمعية، كما أنه يمكن إدخال وتحديث بصفة مستمرة في مناهج التعليم اإلرشادات المرورية الخاصة بتلك الفئة وتعليم 

ادة وتيسير استخراج الرخص وحل المعيقات التي تقف أمامهم، كما أن توصي الدراسة سائقي المركبات بحسن التعامل مع القي

 .أشخاص ذوي اإلعاقة وعدم توصيل شعور أنهم مختلفين أو أن األشخاص العادية متميزين عنهم واالهتمام بمشاعرهم وأرواحهم

 الخالصة واًلستنتاجات والتوصيات. .1

 أهم نتائج الدراسة: .1.1

 بناء على ما تم عرضة في هذه الدراسة نستخلص التالي: 

تعتبر نسب اإلعاقة وخاًصة السمعية كبيرة وتحتاج إلى عناية وخدمات خاصة لتوفير الحماية لهم من األخطار والحوادث  -

حوادث تعتبر مشكلة ال ق لهم، حيثر األمن وتيسير الطرالمرورية حيث أن تمكين هؤالء األفراد في المجتمع يبدأ من توفي

المرورية سالح يهدد أمن واستقرار المواطنين في المجتمع ويكلف الدولة مبالغ كبيرة يمكن أن يتم استخدامها في مواطن 

 عديدة تفيد الفرد ذاته وتحسين مستوى معيشته.

مريكية ومملكة السويد خصصت قوانين األنظمة والقوانين في كال من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األ -

 تنظيمية لذوي اإلعاقة بشكل عام أهمها المساواة وعدم التمييز ضد هذه الفئة وتجريم االعتداء عليهم أو تمييزهم عن المجتمع.

عاقة السمعية من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية ومملكة السويد الخدمات التيسيرية لذوي اإل الً م كُ تقد -

 في وسائل النقل العام والمرافق العامة والتوظيف والمواقف الخاصة للمركبات.

تتقدم كال من مملكة السويد والواليات المتحدة األمريكية في نشر ثقافة لغة اإلشارة في مراكز التدريب والمرافق المخصصة  -

 لذوي اإلعاقة السمعية.

 نتشارة لذوي اإلعاقة السمعية من اوجيا الحديثة في تنظيم الخدمات المرورية المقدمتتقدم مملكة السويد في توظيف التكنول -

 الشاشات الضوئية والمضخمات الصوتية والخدمات التكنولوجية األخرى.
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 التوصيات والمقترحات:  .1.1

 باآلتي: ةوصي الباحثل إليها في هذه الدراسة العلمية تمن خالل النتائج التي تم التوص

ات الصوتية وكذلك اإلشارات المرئية للمعاقين مكافة المناطق الموجودة بالمملكة العربية السعودية بأنظمة المضخ تزويد -

 سمعياً لتجنب حوادث المرور في كافة أنحاء المملكة.

 إعادة النظر في البنية البيئية لشوارع المملكة لتناسبها مع فئة المعاقين سمعيًا. -

أنظمة ك والرسائل الضوئية والنصية فية في الطرق وكذلك المعينات التي تعتمد على لغة اإلشارةاالهتمام بوجود إنارات كا -

 بديل ألفراد اإلعاقة السمعية.

 االعتماد على نظام الدارات الكهربائية في الشوارع والطرق المختلفة الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية. -

 المناطق لتجنب الحوادث وتعليم الجميع بتلك الفئة واحتياجاتهم. نشر ثقافة لغة اإلشارة ووضع تلك المخططات في كافة -

 اسة التميز لألفراد المعاقين.يعدم التهاون مع أي شخص في المجتمع يتعامل بس -

 النظر بعين القانون لتأمين حياة المعاقين والصم في المجتمع والتكفل الكامل بالرعاية إذا حدثت لهم حادثة مرورية. -

 إلشارة لدى مدربات ومدربين مدارس ومراكز التدريب لذوي اإلعاقة السمعيةنشر ثقافة لغة ا -

وشاشات عرض الرسائل  ضوئيةتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مركبات ذوي اإلعاقة السمعية بتزويدها بمجسات  -

 الى نصوص مرئية.وتحويلها واإلنذارات الصوتية 

المركبات عاكس للضوء يسهل تمييز المجتمع المحيط بالمركبة أن  تزويد مركبات ذوي اإلعاقة السمعية بشريط الصق حول -

 الشخص في المركبة يعاني من فقدان السمع او ضعف السمع.

 زيادة اهتمام الباحثين بالدراسات التي تهتم بالمعاقين ودراسة مشاكلهم والمساعدة في حمايتهم. -

 بتهور.قة وتقدير وضعهم الصحي وعدم القيادة نشر الوعي للمجتمع بكيفية القيادة األمنه مع فئة ذوي اإلعا -
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The socio-economic effects of autism spectrum disorder )A study on a sample of families 

with autism in the Saudi Autism Charitable Society in Jeddah( 

 عادل مثيب مناحي السبيعيالباحث/ إعداد 

 الملك جامعة نسانية،اإل والعلوم اآلداب االجتماعية، كلية والخدمة االجتماع علم قسم، يسرماجستير في التوجيه واإلصالح األ

  السعودية العربية المملكة العزيز، عبد

 :ملخص الدراسة

 وفهم معرفةوذلك من خالل  ،التوحد واالقتصادية لطيفاالجتماعية  اآلثار هدفت هذه الدراسة على معرفة وفهم

 على التوحد لمرض االجتماعية اآلثار وفهم معرفة. األسرة على وآثاره التوحد ذوي من الطفل على وآثاره أسبابه التوحد مرض

 لمكتبة جديدة علمية إضافة الدراسة هذه نتكو بأن الباحث يأمل، واألسرة على التوحد لمرض االقتصادية اآلثار وفهم ،األسرة

وتنبع أهمية الدراسة من خالل معرفة  .معه والمتقاطعة المتعلقة والدراسات الدراسة موضوع حول السابقة والدراسات البحوث

 ،سرياآلثار االقتصادية واالجتماعية على عينة البحث ومدى خطورة هذا التأثير وضرورة أخذه في االعتبار لدى المرشد األ

 إيجاد الحلول المناسبة له. والمفضلة فيوماهية وكيفية تشخيصه والتوصل للطرق الناجعة 

طيف التوحد بمنطقة مكة المكرمة  اضطراب أطفالة من ذوي أسر 581ينة مكونة من اجرت هذه الدراسة على ع 

ائج الدراسة على وجود صعوبات وآثار نتجدة، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المسحي االجتماعي وجاءت  حافظةم

جراء البحوث بضرورة إ الباحثصى أوو ،أبنائهمذوي طيف التوحد تشكل تهديدا لمستقبل  أسراجتماعية واقتصادية على 

صين النفسيين و ن دور المختكما إ سري لهذه األسررورة تقديم الدعم االجتماعي و األو ض اآلثارلفهم هذه  أكبرالعلمية بصورة 

 و التوعية بمشاكلهم. سريين يشكل العامل األهم في تقديم الدعم لهذه األسرجتماعيين و األاال

 جدة التوحد، االقتصادي، ذوي اآلثار االجتماعية، اآلثار التوحد، طيف اضطراب الكلمات المفتاحية:
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The socio-economic effects of autism spectrum disorder )A study on a sample of families 

with autism in the Saudi Autism Charitable Society in Jeddah( 

Abstract 

This study aimed to know and understand the social and economic effects of the autism 

spectrum, through the knowledge and understanding of autism, its causes and effects on a child 

with autism and its effects on the family. Knowing and understanding the social effects of autism 

on the family, and understanding the economic effects of autism on the family, and the 

researcher hopes that this study will be a new scientific addition to the library of research and 

previous studies on the subject of the study and related and intersecting studies with it. The 

importance of the study stems from the knowledge of the economic and social effects on the 

research sample and the extent of the seriousness of this effect and the need to take it into 

account with the family counselor, what and how to diagnose it and to reach the effective and 

preferred methods in finding appropriate solutions for it. 

 This study was conducted on a sample of 185 families of children with autism spectrum disorder 

in Makkah Al Mukarramah region, Jeddah Governorate. It is necessary to conduct scientific 

research more to understand these effects and the need to provide social and family support to 

these families, and the role of psychological, social and family specialists is the most important 

factor in providing support to these families and raising awareness of their problems. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Social Effects, Economic Effects, Autism, Jeddah 
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 العام للدراسة اإلطار .1

 الدراسة:إلى مدخل . 1.1

ع من كل النواحي وال سيما متلقي بظاللها وتأثيراتها على المجت واالجتماعية وآثارهان العوامل االقتصادية إ

وصا منذ ظهور األزمة العالمية االقتصادية التي أثرت في ة( موضوع البحث، خصسراألتأثيرها على نواة المجتمع )

على وجه الخصوص، أذ  والخليج العربيجميعا ال سيما في الوطن العربي  سراألسعار الخدمات والسلع على ارتفاع أ

ساسية ال في تحقيق احتياجاتها األ سراألذ نالحظ معاناة إ (5798عبد العزيز، الدخيل، ، )سراألاثرت في تحقيق احتياجات 

 . التوحدذوي  طفالاألذوي  سراألسيما 

 طفالاأل األسر ذاتلديهم احتياجاتهم الخاصة المختلفة عن اضطراب طيف التوحد  طفالاألذو  سراألذ أن إ

تتبادل التأثير عليها مع العوامل االقتصادية طرديا وعكسيا  سراألن العوامل االجتماعية لهذه السليمين جسديا ونفسيا، كما إ

 من عدة نواحي.

العادية،  سراألذات منحًى خاص ومختلف عن تلك  سراأله ذ أن الصفة االجتماعية واالحتياج االقتصادي لهذإ

 وتؤثر عليها سلباً وايجابا. سراألبدورها على هذه  واالجتماعية تلقىن العوامل االقتصادية وكما إ

 مقدمة:. 1.1

تمد هذا وتسالمستقبلية،  األبناءفي حياة  كبرو الدور األ األثرلمختلفة داخلها ية اساليب التنشيئة واألسراأللسلوك ن إ

تكمن مسؤوليتها في تربية الطفل لية للتنشئة والتي تستقبل الفرد منذ مهد حياته، ووذ تعتبر البيئة األالدور المهم من حيثيتها إ

ة سراأل أفراد ه، وتعود كثير من هذه السلوكيات إلى طبيعة العالقات اإلنسانية بين التربوية لوإكسابه السلوكيات االجتماعية و

لية لحياة الفرد، حيث يتم ذلك من وة مهد الخبرات األسراألمجتمعهم، وتعتبر و األبناءوالوالدين، وأفقيا بين  األبناءبين  رأسياً 

بصفات و تصرفات  األبناءوعي  غير المباشرة من خالل أوخالل التربية والتنشئة المباشرة من خالل التلقي من الوالدين 

 (51: 0252 ،عبد هللاتلفة. )مازن أحمد وسلوكيات الوالدين في المواقف المخ

بشتى الطرق المختلفة والمتعددة من خالل سلطتهم األبوية وسياساتهم التربوية  أبنائهمن على إن الوالدين يؤثرا

 ، ولذلك تتشكل شخصية الطفل وفقا لمعاملة والديه له.طفاللأل

 الفاعل على سلوكياتهم "الكبير و األثرم فإن ذلك يشكل يهيبتدئون ممارسة عالقاتهم في الحياة مع والد طفالاألوبما أن 

اضطرابات قد يعاني من مشكالت نفسية تؤدي إلى  لم تهيئ الجو النفسي المناسب للطفل فإنه إذاولهذا فان المعاملة الوالدية 

لطفل في مختلف أدوار حياته. اسلوب المعاملة التي واجهها اإلى الفشل في الطفل يمكن رده  أوسلوكية فيما بعد، فتحقيق النجاح 

 (51: 5797 ،)عالء كفافي

مشكلةً بذلك سلوكهم المستقبلي.  أبنائهم والسلبي فيثير االيجابي هي التي تتحكم بالتأ بنائهمدين ألن معاملة الوالفإ

 (0228 ،الدويك، نجاح أحمد)



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

باشرة وذلك بتدخلها في تكوين ظروف ان العوامل االقتصادية و االجتماعية تؤثر على الوالدين بصورة مإلى ونظرا 

( إن التربية في الطفولة ابتداء من 5710 ،ذ يرى ")سيجموند فرويدإ أبنائهمالوالدين لتنشئة المعيشة لألبناء والتي يوفرها 

نة في نفس الفرد، فالكائن البشري الصغير ينتهي صوغه وتكوينه غالباً في الس األثرالرضاعة هي التربية التي تترك أعمق 

لى من حياته، والتي يرى وحدد على أساس الخمس سنوات األوأن كل سلوكياته في الرشد وفيما بعد تت ،السادسة أوالخامسة 

 المرجع السابق( ،الدويك، نجاح محمد"فرويد" إن حياة الراشد ما هي إال تكرار لخبرات الفرد في الطفولة". )

سياساتهم في  أوعبر التربية المباشرة لهم  طفالإلى األالسوي وغيره  ن الوالدين ينقلون السلوكالدراسات إ أثبتتكما 

ثر منذ الصغر، وهذا السلوك الذي يتأ طفالاألبطريقة غير مباشرة من تصرفاتهم وسلوكياتهم التي يتشبع بها  أو ،التربية

التوحدية من ظروف يحتاجها  ةاإلعاقالمعاقين وال شك ذوي  طفالاألذوي  سراألبالمؤثرات االقتصادية واالجتماعية لدى 

 (5788 ،)سيد عبدالعال لديهم. اإلعاقةتتسبب بها  مغايرة للظروف الطبيعية األبناء

 التوحديين. طفالاألذو  واالجتماعية لألسراالقتصادية  اآلثارل دراسته في هذا البحث من خالل معرفة واوهذا ما نح

 مشكلة الدراسة:  .1.1

ظرفهم االجتماعي ايما تأثير، ولذلك نحن في هذه وظرفهم المعيشي و مانفعاالتهوهم وبسلوكهم بتأثر والدي طفالاأليتأثر 

 ضطراب طيف التوحداال طفالاألذوي  سراألاالقتصادية واالجتماعية على  اآلثارل ان نسلط الضوء على واالدراسة نح

في مدينة  طيف التوحد طفالاألذوي  أسري عدة ف مستواه من خالل دراسة عينة البحث المتمثلةومعرفة ما هو التأثير حجمه و

 .جدة

 أهمية الدراسة: . 1.1

االجتماعية على عينة البحث ومدى خطورة هذا التأثير االقتصادية و اآلثاروتنبع أهمية الدراسة من خالل معرفة 

إيجاد  والمفضلة في ةفية تشخيصه والتوصل للطرق الناجعوماهية وكي ،يسراألوضرورة أخذه في االعتبار لدى المرشد 

 له. الحلول المناسبة

 أهداف الدراسة:. 1.1

من خالل دراسة  ،همأسرعلى والتوحد  واالقتصادية لمرضىاالجتماعية  اآلثارتعرف على تهدف هذه الدراسة على ال

بمجال  ة المتعلقةالسابقوالدراسات  مستعينين بالكتب اآلثارلفهم أبعاد هذه  االجتماعي المسحستخدام منهج عينة البحث با

، ويمكننا تلخيص هذه ومن خالل التحليل لعينة البحث مستخدمين أداة البحث )االستبانة( لجمع البيانات وتحليلها ،الدراسة

 هداف في النقاط التالية: األ

 ة. سرطفل من ذوي التوحد وآثاره على األال وآثاره علىسبابه معرفة وفهم مرض التوحد أ 

  ة.سرالجتماعية لمرض التوحد على األا اآلثارمعرفة وفهم 
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 ة.سرلمرض التوحد على األ االقتصادية اآلثارفهم معرفة و 

  ة ضافة علمية جديدة لمكتبة البحوث والدراسات السابقة حول موضوع الدراسبأن تكون هذه الدراسة إ الباحثيأمل

 .والمتقاطعة معهوالدراسات المتعلقة 

 تساؤالت الدراسة: . 1.1

 التوحد؟ما هو اضطراب طيف  التعرف على 

  التوحد؟ذوي  أسراالجتماعية على  اآلثارالتعرف لمظاهر 

  التوحد؟ذوي  أسرعلى  ةاالقتصادي اآلثارالتعرف لمظاهر 

 حدود الدراسة:. 1.1

 تنقسم حدود الدراسة ألربع أقسام وهي:

 بجدة. السعودية الخيرية للتوحد في الجمعية التوحدذوي  سراأل: من خالل عينة البحث المتمثلة في حدود مكانية

راق أودراسات علمية ومراجع و وذويهم منراق العلمية السابقة بخصوص مرضى التوحد و: تشمل كل األحدود زمانية

 .هـ5442/5445لفترة الدراسية لعام علمية متعلقة بالدراسة، تتم دراستها في هذه ا

 .ذوي المرضى التوحد سراألالتوحد على  واالقتصادية لمرضاالجتماعية  اآلثار: حدود موضوعية

 .التوحد طفالاألذوي  سراألاقتصرت الدراسة على  حدود بشرية:

 منهج الدراسة:. 1.1

ل من خالل أوالدراسة من حيث طبيعتها واهدافها التي نحان  ينحثابالنظر في الدراسة من حيث موضوعها وجد الب

بحيث من خالله يمكن تحقيق اهداف  ،مالئما مع الدراسة كمنهج مسح االجتماعيال منهج ينالبحث تحقيقها وتفسيرها اتخذ الباحث

 االستنتاجات المنطقية بناءا على البيانات التي تم جمعها. إلى تحليلها للوصول  أيضاً الدراسة من خالل جمع البيانات وتفسيرها و

 أدوات الدراسة:. 1.1

ر واستبانة وفقاً لمحاال ينوقد صمم الباحث ،ومن ثم تحليلها وجمع البياناتدراسة االستبانة كأداة للاستخدم الباحثين             

 الدراسة.

 مصطلحات الدراسة:. 1..1

موضوع الدراسة وأخرى تتعلق بمنهج الدراسة  والمرتبطة باآلثارتتعدد المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة 

 .والباحثللقارئ  ، وجب تعريفها علمياوعينة الدراسة
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وهي عن قرب تشبه الالمباالة  وصف اصحابه بحالة اشبه بالذاتويةيقصد به مرض نفسي يمرض التوحد: . 1..1.1

نسحابهم من الحياة مما ينعكس عليهم سلبا با ،تجاهه وصف "بتلهايم" أن الطفل التوحدي يعتقد ان العالم غير حساس واليأس كما

مان فقط من خالل ألكما أن الطفل يعيش حياة خيالية من اختالقه يشعر با ،وتقتصر نشاطاتهم في الحركات اليدوية الطقوسية

 مان.ون تغيير جديد فقد يفقدهم ذلك اإلحساس باألعيشها مع ثبات األشياء حولهم د

نفعاالت خلل في عملية اإلدراك الحسي واالالطفل كما تتسبب في  واالنعزالية لدىئما ما يتسبب ذلك في الوحدة دا

 (0259المصاب. )فاطمة عراقي،  والفهم لدى واالستيعاب

هي تلك المنظمة االجتماعية التي تتواجد داخل المجتمع االنساني وبالتالي تعتبر هي المكون  ة:سراأل. 1..1.1

 تعتبر ،رث التاريخيكما تتأثر باإليعيشها المجتمع  واالجتماعية واالقتصادية التيالرئيسي له، وتتقيد بالتغييرات السياسية 

 ودعما له.يسي في تحديد شكل المجتمع بناء ة هي اهم مكون ومؤسس للمجتمع لما تلعبه من دور اساسي ورئسراأل

مكان واحد  يعيشون فيية، سراألالقرابة  أوعن طريق التبني  أوة برابطة غالبا ما تكون الزواج سراألوتتكون هذه 

 )فاطمة عراقي، المرجع السابق( ويتبادلون التفاعل وفقا على الروابط االجتماعية بينهم.

االجتماعية وفقا لكولمان انه ما يحدث للشخص من تغيير  اآلثار أويمكننا تعريف التأثير  االجتماعية: اآلثار. 1..1.1

خل المجتمع بمختلف دا فراد ويتأثر األ ،عالقاته باآلخرين وفقا لحدث خارجي صادر من اآلخرين أووكياته لس أوفي مشاعره 

 ها وما يحدث لكل شخصأفراد ة تتأثر داخليا بين سراألراء وفقا لما يحدث معهم داخل المجتمع، وكذلك فأن ات و اآلالعالق

ة سراألالتي تؤثر داخل  اآلثاراقوى  اإلعاقةالعكس، وتشكل  أوآرائهم في الغير  أوهم اليومية اتمنهم، وكذلك خارجيا وفقا الحتك

لمان، االمتثال وتحديد الهوية واالستيعاب )كوة بتأثره، وهو موضوع الدراسة. سراأل فراد أعلى فرد منها والذي بدوره يتأثر 

 م(5718الداخلي، 

ة سراأل أوالحتياجات الشخص  الحاجة المختلفة وفقاً  أواالقتصادي هو التغيير  يعتبر األثر االقتصادية: اآلثار. 1..1.1

فيختلف الوضع االقتصادي باختالف الحاجة  ،ف مشكلته االقتصاديةختالوذلك األثر يختلف من شخص آلخر با موضع البحث،

ة لذوي التوحد لهم االحتياج المختلف سراألال سيما  ،ةسراأل أوسلعة باختالف الظرف الذي يعيش فيه الشخص  أوالمعينة لخدمة 

ها بطيف أفراد  أحدعند اصابة ة سراألاالقتصادي المترتب على  األثرحول معرفة  إليهوهو ما نرمي  ،ة العاديةسراألعن 

 م(0222 ،جامعة نهر النيل ،التوحد.  )الجعلي

  الدراسة:عينة . 11.1

 بمحافظة جدة الجمعية السعودية الخيرية للتوحدفي  االضطراب طيف التوحد أطفال أسرمن ( 581اقتصرت الدراسة على )

 المملكة العربية السعودية. ب
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 اإلطار النظري .1

 الطيفي: مرض التوحد. 1.1

ره وقد واواسبابه وتفنيد جميع مح أبعادهيهدف اإلطار النظري لهذه الدراسة على التعرف على مرض التوحد وفهم 

  وهي:من خاللها على مرض التوحد،  الباحثلذلك ثالث نقاط رئيسية سوف يتعرف  الباحثاختار 

 وتاريخه:التعرف على مرض التوحد . 1.1.1

وقام بذلك يكية األمربجامعة هارفرد بالواليات المتحدة  م5741ل مرة عام ورض ألتم اكتشاف وتشخيص هذا الم

انهم  صفاتهم المميزةو كانت  ،المتخلفين عقليا طفالاألدراسته لمجموعة من  أثناء( وقد كان ذلك LeoKannerالعالم ليو كانر )

مع المحيط الخارجي وال يكاد ان يكون هناك اي شديدو االنطواء و االنغالق على الذات وال يتجابون بأي صورة من الصور 

ال شك ان هذه الفئة كانت تظهر عليها هذه العوارض بصورة حادة، واطلق  ،تواصل عبر حواسهم الخمسة مع الفئة الخارجية

 اال في الستينات. اإلعاقةولكن لم يتم االعتراف علميا بهذه  ،عليهم كانر مصطلح التوحد الطفولي المبكر

مسمى إلى  هاهو الفصام الطفولي، ولم يتم تغير  في ستينات القرن السابق بمسمى مختلف و هذا المرض تم تشخيص

 وهي:في التشخص لمرض التوحد،  امراعاتهوذلك عبر عدة شروط يجب  ،م5782اال عام  مرض التوحد

 لى في حياة الطفل.واأل وارض المرض في الثالثين شهراً ن تظهر عالمات وعأ .5

 المحيط ككل. أوة سراأل أوالعوارض تشمل اضطرابا شامال في االستجابة مع الوالدين ن تكون هذه أ .0

 جهزتها لديه.ن تكون قصوراً في تطور اللغة وأن أمن صعوبة شديدة يمك غالبا يعاني المريض .1

قد تظهر  أوفي حالة نجاح الطفل في النطق فأنه يسيطر عليه نمط الترديد لبعض الكلمات بصورة شبه آلية  .4

 صورة مختلفة كتبديل الضمائر. ب

إلى ، كما يميل والمحيط حولهشديدة لتغيرات الجو  والمضطرب بصورةيعاني الطفل من التفاعل القوي  .1

 .مرضية واألشياء بصورةالتعلق بالحيوانات 

ه عراضها وتصيب هذلديمنثيا" و "االنكاسيا" في بعض أوقد يتشابه التوحد مع عدة اعاقات اخرى ك "الرت" و "ا

المشي على  واأليادي وأيضاً بشكل دائري في حركة االصابع اض االخيرة البنات فقط ومن اعراضها اضطرابا الحركة األمر

مصاب لكنه يختلف في انه "االسبرجر" الذي يتميز بقصور في تكوين عالقات اجتماعية لدى الطفل ال أيضاً االصابع، و أطراف

يختلف عن التوحد في تكوين الحصيلة اللغوية لدى الطفل المصاب التي تتميز بحصيلة  نهكما أ ،يكتشف متأخراً بعد سن السادسة

 م(.0228 طفالاأل، التوحد الطيفي لدى الجلبي)من الطفل المصاب بمرض التوحد.  أكبرلغوية 

ى لوويمكننا التعرف على مرض التوحد الطيفي بصفات يتميز بها كقصور النمو لدى الطفل في الثالث سنوات األ

 ناث، لإل 4إلى  5نه يزيد نسبيا عند الذكور بنسبة كما أ ،العصبي والسلوك لدى الطفلالجهاز  واضطرابات تشمل
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المجتمع  كل أطيافعرقية فيه، فنجده منتشر بين كما ال تتحكم العوامل ال ،اقتصادية معينة أووال يحدد عن طريق طبقة اجتماعية 

 والمجموعات العرقية.

شدة بشكل نمطي غير متزن و ،واالضطراب الحركياللفظي  والتواصل غيرالطفل من حيث النمو  ويؤثر التوحد على

 الحيوانات.   أولعاب المعينة االرتباط بصورة قوية ببعض األ

 :حدكيفية تشخيص مرض التو. 1.1.1

ساسية سط وذلك العتماده على عدة عوامل أويتصف تشخيص مرض التوحد بالصعوبة خصوصا في دول الشرق األ

ن هذه المراقبة تمكن من ، كما إذ يحتاج التشخيص لمراقبة سلوك الطفل بصورة دقيقة وعن كثبيجب توفرها في التشخيص، إ

وهذه وتشمل هذه المراقبة عملية المقارنة لمستويات الطفل الطبيعي،  ،معرفة مهارات التواصل لدى الطفل ومراقبة تطورها

 :خصصات التي تشملفريق يضم مختلف الت العملية تتطلب

 عصاب.مختص أ .5

 طبيب نفسي. أومختص  .0

 .طفالاألن يكون متخصص في دراسة نمو يفضل أ أطفالطبيب  .1

 مختص لغة وصعوبات النطق. .4

 مختص عالج مهني. .1

 مختص تعليمي. .2

 م(5779معاناتي والتوحد ، السعدبجوانبه. )كل ما يلزم من مختصي التوحد  .9

 التوحد:بمرض  اإلصابةإلى األسباب التي تؤدي . 1.1.1

إن هذه إلى نجد أن االسباب التي تسبب مرض التوحد لم تحدد بصورة واضحة بعد لكن ما زالت الدراسات تشير 

عدة العوامل التي تؤثر إلى وعدم تحديدها يعود  ،طفالاألاض العقلية لدى األمرسباب التي تسبب االسباب قد ترتبط بنفس األ

لتلوث الصناعي االشعاعي والتلوث الكيميائي والذي قد يتسبب فيه عوامل عدة منها ا على المخ و الجهاز العصبي كالتلوث

وقد يدخل فيها التلوث بسبب المبيدات الحشرية وكذلك  ،دمان على المواد الكحولية و المواد المخدرةالحديث والتدخين واإل

 ة لها.لمتوفر األسباب المحت أواض األمراض التناسلية ببعض من هذه األمرتتسبب 

عدم تحلل بعض إلى اض األمرثار هذه يدعما د. بول شاتوك والتي تعيد آ والتي 5772ظهرت دراسة عام وقد أ

موسوعة  ،ومشتقاته. )الطيبيمادة الكازين التي تتوفر في الحليب القمح ومشتقاته وطعمة التي تحتوي على الغلوتين من األ

 م(5777الطفل الصحية والنفسية 

بدورها قد تؤثر  والمخ والتيمراض تصيب الجهاز العصبي إحداث أإلى ية قد تؤدي بدورها تشويهال اآلثاروهذه 

 .طفالاألبتسبب مرض طيف التوحد لدى 
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شعاعات خاصة في الشهور من كتعرض األم لإل ،أثناء فترة الحملوقد تدخل في المسببات البيئة التي تحيط باألم 

والتي تتوفر فيها بيئة غنية  تسكن بالقرب من معامل التصنيع الحربي أولمعامل خصوصا تلك التي تعمل في ا ،حدوث الحمل

 شعاعات.باإل

قد تؤثر  والمخلفات الكيميائيةالمحرقات الكبرى  أوالتي تكثر فيها المخلفات البترولية التجمعات السكنية  كما إن

 م في فترة الحمل.وبصورة كبيرة على األ

والذي يتوفر في أدوية السعال وعالج الروماتزيم  ،لى الكورتيزونالتي تحتوي عدوية خصوصا وكذلك استخدام األ

 دوية الحساسية، ومهدئات االعصاب.وأ

ه العديد من أثبتتقراص منع الحمل بصورة خاطئة لالم لحصول تشوهات قوية على الجنين والذي أ تناولوقد يؤدي 

 الحاالت التي استخدمته في فترة الحمل عن طريق الخطأ.

صابة كما إن إ ،ا على الجنين وتخلق فرص كبيرة لإلصابة بالتشوهاتتؤثر سلب والتدخين والكحولالتغذية  كما إن سوء

 لمانية قد يؤثر بصورة كبيرة على الجنين.اض كالحمى الناتجة عن الحصبة األاألمراألم الحامل ببعض 

نه كما إ والغير طبيعيةبة للتشوهات والدة المصاحن حمل المرأة بعد عمر الخمسة وثالثين يزيد من احتمال الكما إ

 يشكل خطورة على األم.

أن الوالدان المدخنان  ذاحتمالية تأثر المولود سلبا، إ والسلوك لدى الوالدان بزيادة األعمالبعالقة  وأثبتت الدراسات

سبة كبيرة عند الوالدان نة يتوفرون بالوزن عند الوالد يالناقص طفالاألوكذلك عدد  ،بسرطان المخ أبنائهمصابة إتزيد فرص 

 المدخنان.

عرضة للتشوه الخلقي الذي يحدث للجنين  أكثرمسكنهم هم  أوشعاع بطبيعة عملهم كما إن الرجال المتعرضون لإل

 ،التوحد مظاهره الطبية والتعليمية ،ث بيترز -المخ. )س جيلبرج  والتي تصيبمراض العصبية عرضة لأل وبالتالي أكثر

  م(0222

 التوحد:ذوي  أسراالجتماعية على  اآلثار. 1.1.1

اصل وضعف التخاطب إذ من ذوي التوحد بضعف التواصل االجتماعي لديهم من حيث ضعف التو طفالاأليتصف 

كما إنهم يتصفون بالعزلة ويميلون نحو االنطواء  ،طفالاألساسية للمشكلة االجتماعية لدى هؤالء يعتبران من المؤثرات األ

 فاء على الذات.االنكو

لذي ا األمرالطفل ذوي التوحد وهو  والعطف والحنان لرعايةتوفير الرعاية الخاصة  واألمهات إلى اآلباءكما يميل 

 ،طفالاألته الغريبة عن اهتمامات ماتكوينه واهتما أومن عدم االستجابة للطفل  ولكنهم يعانون ،يشكل شخصيته مستقبال

 ختلفة وغير اعتيادية، ير بصور موطريقته الخاصة للتعب
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مها مع الطفل ذو التوحد تعد هاجسا مما قد أقلة من ناحية تسراألن هذا الضغط النفسي والصعوبة التي تواجهها وإ

 ي للمصاب ويقلل من قوة التواصل االجتماعي الذي هو مهم بدوره للطفل.سراألاالهمال إلى يؤدي 

 ،التوحديين طفالاألتواصل االجتماعي اللفظي وغير اللفظي لدى االجتماعية في ضعف وعجز عملية ال اآلثاروتكمن 

طبيعتهم الصحية المختلفة عن بقية  تفتضيههم من ذوي التوحد لما أطفالالتواصل بشكل مختلف مع إلى يحتاجون  اآلباءكما ان 

 م(0225 ،جيدنز)األطفال. 

بعدها ة من حيث سراألا وضغطا على ويشكل هاجس ،وبصورة مختلفة أكبرالذي يتطلب جهدا اجتماعيا  األمر

الوصاية من إلى ساليب مختلفة يحتاجون فيها من قبل الوالدين بضرورة استخدام أالوعي  أيضاً االجتماعي المختلف، ويتطلب 

 م(0258 ،والمرضالثقافة المجتمعية  ،)المختار قبل االختصاصي لمساعدتهم على فهم طبيعة طفلهم من ذوي التوحد.

 التوحد:ذوي  أسراالقتصادية على  اراآلث. 1.1.1

الذي  األمرالطبية العناية إلى مصابي مرض التوحد الطيفي بصورة خاصة بصورة عامة و اإلعاقةقتضي طبيعة ت

اعاقة التوحد الطيفي  أيضاً وتتطلب  واالنشطة العالجيةتوفير الرعاية الطبية  محاولةة من حيث سراألديا على اصيشكل عبئا اقت

 التشخيص المراجعةالبحث الدائم عن  أيضاً من ذوي التوحد و طفاللأل األفضلتمر حول تقديم الرعاية البحث المسبشكل خاص 

 موال.ة وتشكل عبئا من حيث توفير األسراألذ تعتبر هذه من التكاليف االقتصادية على وإ ،بصورة دورية

االهتمام ذوي التوحد لتوفير الرعاية لهم و لطفااأليتوجب على الوالدين توفير الوقت الكافي لقضائه مع  أيضاً و

ل لتوفير الوضع الطبي من حيث العبء المادي الذي يتطلب غالبا المزيد من العم ،الذي يشكل ضغطا عليهم األمربتربيتهم 

 .طفاللألالمناسب 

ظيفة جيدة لك الحصول على وكذج واالنخراط في المجتمع وواللتز يجدون صعوبة بالغة مستقبال طفالاألن كما إ

الذي يشكل تهديدا على الوضع  األمرر، خالل الصغ والطبية لهمهمال في الرعاية التربوية اإل أوخصوصا إذا تم التقصير 

 م(0222 ،عاقات)الختاتنة، آثار اإل لهم.ادي المستقبلي االقتص

 ي:سراألالنظريات المفسرة لإلرشاد . 1.1 

 :يبيي البنائي التركسراألالعالج نظرية . 1.1.1

ة سراألة من خالل تصوير سراألم بعالج مشاكل األداء داخل تهي النظرية التي طورها سلفادور مينوتشين والتي ته

 تشخيصها. محاولةوتخطيطها بشكل بنائي وتتخذ من بنية العائلة مرتكزا لتفسير المشكالت داخل العائلة و

 محاولةة، وذلك سراألنظام إلى لك من خالل الدخول ة وذسراألفهم وتشخيص  محاولةإلى ويسعى رواد هذه النظرية 

 دائها.فهم القواعد التي تحكم أإلى منهم 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

الكبيرة،  سراألكذلك تشمل المجموعات الفرعية في حالة  ،عضائهاة بين أسراألعلى تخطيط العالقات داخل  بناءً وذلك 

صحة.  أكثر اً استقرارإلى م التخلص منها للوصول فهم المشكلة ومن ثإلى ومن خالل هذا المدخل يتوصل رائد هذه النظرية 

 م(5771، العالج السلوكي للطفل ،عبد الستار، )إبراهيم

 :التواصلنظرية . 1.1.1

 والصور االنفعاليةتمد على خبرة التواصل وتع أفراد األسرةي بين سراألهمية وقوة الترابط تعتمد هذه النظرية على أ

 أفراد األسرةعلى فتاحه نعلى فهم الفرد من خالل ا أيضاً كما تعتمد  ،هاأفراد ير بين التعب ووضوح وطالقة ،ةسراألداخل 

 خرين، وتعتبر فريجينا ساتير هي رائدة هذه النظرية.اآل

نفسهم بناًء على اعتماد ان أ األفراد فيت تساعد على دعم ثقة ي رائد هذه النظرية استراتيجياسراألويستخدم المعالج 

ة سراألعلى تشجيع الفرد داخل  محاولةومن هذه االستراتيجيات ال ،بتدني قيمة الذات أفراد األسرةإحساس المشكلة تكمن في 

على العمل كفريق، ومن  أفراد األسرةالتنسيق بين  محاولة أيضاً على التعبير عن خبراته الذاتية، والتعبير عن الذات، و

المشكلة. مما يساعد على تخطي وحل هذه  بأفراد أسرتهباالهتمام تقديم الفرد على إيحاءات توحي  محاولة أيضاً ها مظاهر

 م(5770 ،يسراألعلم النفس  ،الكندري)

 : ي ذو األجيال المتعددةسراأل اإلرشادنظرية . 1.1.1

خرى هي نظرية ية والمستمدة من نظرية أسراألنساق عددة على عالج األي ذوي االجيال المتسراأل اإلرشاد يعتمد

 حد أهم روادها.ماري بوين، الذي يعتبر هو أي لرساألتوظيف ال

جيال متعاقبة منها فهما صحيحا، ومن هذا الفهم يمكننا تستطيع فهم ثالث أ ةسراألن إ وتقوم هذه النظرية على افتراض

ة من سرألا فهم المشكالت الفردية داخلإلى ي يشيران سراألج العالي وسراأل اإلرشادمن ذلك فإن و ،التنبؤ بطبيعة العالقات

 ة.سراألخالل وظيفة 

 ،الذي يعتبر نقطة البداية لعمليات التغيير األمر ،أفراد األسرةدف وتعتمد على فهم جوهر العالقات بين أي أنها ته

ين األمر الذي ة يعتبر انعكاسا لتجسيدات مجازية لنوع العالقات بين الوالدسراألوتعتبر هذه النظرية ان ما يعانيه الفرد من 

التحليل النفسي، وال تخرج هذه العالقات بين الوالدين والمؤثرة على الفرد إلى ن هذه النظرية تمتد بجذورها ا من اعتبار إيمكنن

 م(0229صل. )علي عبدالنبي، ة األسراألعن كونها نتائج طبيعية لصراعات الوالدين والتي لم تحل مع 

  إلى:وتهدف هذه النظرية 

 .يسراألخفض أعراض القلق  .5

 .أفراد األسرةدة مستوى تمايز الذات لدى جميع زيا .0

 .تنمية هوية وحدود كل فرد وتطوير إحساسه باالستقاللية دون الشعور بالخوف والقلق .1
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)صالح حزين،  .التفكير بطريقة سليمة أفراد األسرةتقليل الشحنات االنفعالية المرتبطة بسلوك الفرد، حتى يستطيع  .4

5771) 

 ريات المفسرة:االستفادة من النظ. 1.1.1

ي ودراستها وتحليلها فقد استنتج انها تالئم بموضوعية اهداف هذه سراأل اإلرشادلنظريات  الباحث تناولمن خالل 

لنظريات من خالل وصفها وشرحها من هذه ا الباحثمتها لموضوع الدراسة وقد استفاد ءالدراسة الوصفية، من خالل مال

تماعية بطبيعتها االج اآلثارهم واستنتاج ف محاولةفي  الباحثة ساعد سراأل لآلثار على كما تحديدها ،هميتهي وأسراألرشاد لإل

 موضع البحث. سراألالتوحد الطيفي على  واالقتصادية لمرض

على  ا هذه الدراسة بناءً إليهتوصلت  والفرضيات التيمن هذه النظريات على استخراج النتائج  الباحثوقد استفاد 

 واستخراج النتائج لها. ،النظري للدراسة الباحثوتصور الميداني للدراسة،  تطبيقها على التطبيق

 :ومناقشتها الدراسات السابقة. 1.1

 الدراسات السابقة:  .1.1.1 

"  ذوي اضطراب طيف التوحد أطفالبعض المشكالت السائدة لدى خالدي بعنوان "يمينة مباركة ميدون ودراسة 

 مدينة ورقلة.وصفية استكشافية في وكانت دراسة  ،جزائرم في جامعة ورقلة بال0259بتاريخ 

تتكرر هذه المشكالت المصابين بمرض التوحد في سلوكهم و طفالاألن هناك عدة مشاكل تواجه أإلى خلصت الدراسة 

 فيوجاءت  ،شبه بالنمطية وكذلك السلوكيات العدوانية التي جاءت بعد مشكالت السلوكيات النمطية مباشرةلتكون بصورة أ

الذكور هم  طفالإلى األوخلصت الدراسة  ،ذوي التوحد طفالاألانتشارا بين  قلالمرتبة األخيرة سلوك إيذاء الذات كالسلوك األ

وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي االستكشافي في الدراسة على عينة بعدد  .اإلناثمن  أكثرتعرضا لهذه السلوكيات  كثراأل

 اصة بمدينة ورقال في دولة الجزائر.( طفال في المراكز الخ01)

الرعاية إلى ذوي التوحد والتي بدورها تحتاج  طفالاألعراض السلوكية لدى إن الدراسة تثبت تفشي األ الباحثيرى التعقيب: 

 ة السراألوهو ما يشكل عبئاً ماديا اقتصاديا على  ،تدريبا للوالدين ورعاية صحية بمراكز ذوي االختصاص ،ية الخاصةسراأل

لألسرة الذي ينعكس بصورته على الواقع االجتماعي  األمر، وهو كذلك بنائهمأل سيما على الوالدين من حيث توفير هذه الرعاية

 وعوامله على الوالدين.  ،حيث االحتياجات الخاصة لديها من

ذوي اضطراب طيف الموهوبين من  طفالاألدعم وتعزيز تدريس العلوم لدى عيدوسي بعنوان "  عبد الهاديدراسة أ. 

عراض التي تشكل أنه رغم األإلى خلصت الدراسة  الجزائر. ،سطيف ،م في جامعة محمد لمين دباغين0257" بتاريخ  التوحد

ن ذلك لم يمنع من واصل لديهم من الناحية اللغوية واالجتماعية إال أفي ضعف الت رذوي التوحد والتي تتبلو طفالاألقصورا لدى 

 خاصة في المجاالت العلمية. ،وأدائهممميزة في مستويات ذكائهم وجوانب  واهبتوفر م
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تقييدا لهم يمنحهم  ذوي التوحد ذات صفة أقل طفالاصة لألن توفر بيئة تربوية ذات معايير خأإلى الدراسة  أثبتتو

على والكفاءة بحدها األ لتحقيق التميزتهم اكانمالفرصة لتعزيز إ أيضاً تهم ويمنحهم امكانرصة كبيرة جدا لتطوير مهاراتهم وإف

مستقبال في حياتهم، لكن لتحقيق ذلك فانه يستلزم توفر بيئة بمواصفاتها العدة التي بدورها تتبنى العمل على تحديث نماذج 

 من إليهوالتي تلبي ما يحتاجون  ،فاعلية لتخلف لهم البيئة التربوية المناسبة للموهبين منهم أكثرذات طابع  واعتبارات تدريسية

 . والتعلميةساسية وانب تطويرية لمهاراتهم األج

تنمية وتعزيز الفهم  وهي:الموهوبين من ذوي مرض التوحد،  طفالاألوقدمت الدراسة عدة من المقترحات لتنمية 

ونقاط  عاقتهمعلمية تمكنهم من الفهم الصحيح إل هميةوي التوحد وذلك عبر موضوعات ذات ألدى الطالب من ذ والقبول سويا

تعليم ، واألمهات اآلباءتوحد من قبل المدرسين ومن قبل النجاح للطالب ذوي الإلى تبني سياسات تشجيعية تؤدي ، ة لديمالقو

العمل على مراقبة عواطف الطالب ذوي التوحد ، حباط والتغلب عليهت الفاعلية لتقوية تعاملهم مع اإلاالستراتيجيات ذا

ر ابتكارية ومتعددة بصو والنصح لديهم، كما يستلزم تقديم المشورة والفشلط حبااإلوانعكاسها عليهم خصوصا مع شعورهم ب

جوانب االجتماعية من حيث تكوين الروابط ة الطالب ذوي التوحد عل تقوية الالعمل على مساعد، يجاباتنعكس عليهم إ

لتمكين الطفل ذوي التوحد من بقة العمل على توظيف كل العوامل السا، صداقة وتشجيعهم على الحفاظ عليهااالجتماعية كال

 هدافهم المستقبلية والوظيفية. ه الكامنة مما يشجعهم على تخطيط أمكانياتإدراك إ

ت الدراسة السابقة على تمكين كما ركز ،ذوي التوحد طفاللألقد اتفقت الدراستان السابقتان على توفير بيئة خاصة التعقيب: 

عليمية والثقافية للوالدين بحيث أنهم نه البد من توفير الحزم التأإلى شارت كما أ ذوي التوحد، طفالاأل والموهبة لدىداع اإلب

 من خالل تربيتهم.  طفالاألعلى  تأثيراً  كثراأل

خرى على الوضع االقتصادي وينعكس بصورة أ ،خاصة طفالاألة العامة ومصلحة سراألوذلك يصب في مصلحة 

كما ذلك يعود على الوضع  ،طفاللألوفير البيئة ذات الوضع المناسب دوات وتحاجة األلديه خصوصية في  لألسرة الذي

رفع الشعور المحبط الذي قد تهم الكامنة وامكانق بالوعي لدى الوالدين من مشاكل أبنائهم ذوي التوحد وفهم إاالجتماعي المتعل

 . أبنائهمتثقيفاً حول مشكلة  أقلذا كان الوالدين من طبقة اجتماعية هم إيصاحب

التوحديين ذوي نقص االنتباه المصاحب  طفالاألانماط اضطرابات النوم لدى "  عبد الفتاححسين أحمد أ.  ةدراس

 في المملكة العربية السعودية. ،عرعر –م بجامعة الحدود الشمالية 0251" بتاريخ بالحركة الزائدة

االنتباه المصاحب بالحركة الزائدة من ذوي التوحد ونقص  طفالاألتحليل سلوك النوم لدى إلى وقد هدفت هذه الدراسة 

ت الموضوع من تناولسات التي وقد واجه الباحث مشكلة قلة الدرا ،الحلولمدى انتشار هذه المشكالت لديهم والمقترحات وحيث 

من  ية ومع ذلك فأن استخدام الباحث للمنهج الوصفي المقارن كمنهج للبحث ودراسة عينة البحث التي تكونتسراأل أبعادهحيث 

التوحديين  طفالاألمن آباء  22 أيضاً ، كما استطلع الباحث هداف الدراسةمكنه من تحقيق أناثاً إ 02منهم ذكورا و 42طفالً  22

 للصحة النفسية بمدينة عرعر.كلهم من المترددين لمستشفى األمل 
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ابات النوم بأشكال توحد يعانون من اضطرذوي ال طفالاألمن  % 82إلى  42ن نسبة أإلى وقد خلصت الدراسة 

كما يعاني بعضهم من النوم  ،ن بعضهم يعاني الصعوبة في الشعور بالنعاس واآلخر يعاني الصعوبة في االستيقاظمختلفة حيث أ

عدة إلى وقد خلص الباحث  ،كما يعاني بعضهم السير خالل النوم ،ةسراألالمتقطع بصورة مزعجة والذي يشكل هاجس لدى 

رابات سلوكية في النوم من ذوي التوحد، طالتي تعاني اض طفالاألتم ونلقي الضوء على الفئات من ن نهيجب أ وهي:توصيات 

عداد وتطوير بعض البرامج التوعوية التي ترفع من نسبة الوعي لدى يجب إ، ت هذه المشكلةتناولوذلك لقلة الدراسات التي 

 ،التوحديين ضرورية للغاية طفالاألذوي  سرية لألرشاداإلن البرامج أإلى كما يوصي الباحث ، التوحد مرضالمجتمع لذوي 

حد سواء  والوالدين علىين رشادية للمعلميجب عقد برامج إ، ذوي التوحد طفالاألللتخفيف من حدة االضطرابات في النوم لدى 

 .األفضللى إسلوكهم  هم في الحياة ويهيئدائطفال وما ينعكس على أاألهمية النوم بصورة منتظمة وصحية لدى تبين أ

ة من حيث ان سراألعناية خاصة والتي قد ترفع حدة التوتر داخل إلى الباحث احدى المشكالت التي تحتاج  تناولالتعقيب: 

الظروف المهيئة والتي تحتاج العناية الخاصة و ،ةسراألذوي التوحد يشكل عبئا قاسيا على  طفالاألاضطراب النوم لدى 

ذوي التوحد يساعد على تخفيف حدة مشكالتهم السلوكية كما انه يتيح الفرصة  طفالاأللنوم لدى كما ان تحسين سلوك ا ،همطفالأل

وآليات كالدورات  ،مشكالتهم االخرى ودراستها والعناية بها، كما ان هذه المشكالت تتطلب توفير جو مهيأ لحلها تناولل

ي سراألكما ان المجتمع  ،و الكلفة الماليةيث عامل الزمن التدريبية و الندوات التثقيفية فأنها تشكل العبء االقتصادي من ح

بصورة ذوي التوحد  طفالاألالمترتبة على اضطرابات  اآلثارالتثقيف المستمر لتخفيف حدة إلى يحتاج  ذوي التوحد طفاللأل

 الدراسة.  إليهواضطراباتهم في النوم بشكل خاص كما اشارت  ،عامة

م جامعة 0258" بتاريخ  نموذجا  التوحد أ ،والمرضافة المجتمعية الثق بعنوان" دراسة د. المختار محمد سالم أحمد

 الجمهورية الليبية. –مسالته  –والعلوم كلية اآلداب  –المرقب 

مستخدما )الباحث( المنهج الوصفي كمنهج  المجتمعية والمرض بالثقافةفهم ارتباط الصحة إلى هدفت الدراسة 

الذي عادة ما  وألسلوب الحياةنتاج لنمط معيشي  المجتمعية( والمرض بالثقافة)ارتباط الصحة  االدراسة انهم أثبتتو ،للدراسة

ضرورة االهتمام بالعوامل إلى . كما وجهت الدراسة والتقاليد والخبراتتهم من العادات اثوفقا لمور ،هجه الناس في حياتهمينت

المصابين بمرض التوحد للتقليل من ظهور  طفالاألذوي  سراألخصوصا  سراألتواجه  والنفسية والصحية التياالجتماعية 

االجتماعية للعالقات االجتماعية التي يسببها مرض  اآلثارته، وكذلك الكشف عن أسرالفرد المصاب و واآلثار علىالمشكالت 

 والتوعية المجتمعية بثقافة هذا المرض. ،التوحد

عجز ، المصابين بطيف التوحد اإلناثالذكور عن  األبناءعدد  يزيد الدراسة:ومن اهم النتائج التي توصلت لها هذه 

الذي  األمر ،تركز وازدياد المواليد في فترة معينة، من خالل قنوات للتفاعل مع المصابفي خلق التواصل االجتماعي  سراأل

ن ذوي طيف التوحد م سراألصت الدراسة بوضع آليات واستراتيجيات ذات طابع عملي لتدريب أوو دراسة وتقص.إلى يحتاج 

 .سراأللتنمية المهارات االجتماعية لهذه 
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وقد كانت الدراسة  ،الذي مكنه من تحقيق اهداف البحث األمراستخدم الباحث المنهج الوصفي للدراسة التعقيب: 

فق مع الدراسات كما ان ات ،ذوي طيف التوحد لألسرة مناالجتماعية  اآلثارالدراسية لبحثنا هذا وهو  المحاور أحدمرتكزة على 

توحد الحتواء مشاكلهم من ناحية ذوي طيف ال طفالاألذوي  لألسرة منيئة البيئة السابقة من حيث ضرورة توفير التدريب وته

ز واالذي يمكنهم من تج األمرمتوفرة في هذه البيئة العلمية الهم والتعامل معها وفقا للتطبيقات أطفالالصعوبات التي تواجه 

 .بنائهموتوفير الرعاية الصحية أل المشكلة المرضية

بعض المعاقين في  سردراسة ميدانية أل اإلعاقة:ذوي  أسرآثار اإلعاقات على يوسف بعنوان "  عبد الخالقدراسة أ. 

 األردن. –م في جامعة منتوري قسنطينة 0222" بتاريخ  محافظة إربد

 ،المعاقين بشكل عام طفالاألذوي  سراالجتماعية واالقتصادية لأل اآلثارف على مدى رالتعإلى هدفت هذه الدراسة 

 مدينة اربد في االردن.إلى ضافة وعشرون تجمعا سكانيا إ دراسة أحدشملت هذه ال ،نفسية أوحركية  أوعاقة ذهنية سواء كانت إ

ة من أسر 517وشملت عينة الدراسة  ،للبحث كمنهجاً  والمنهج االستقرائيللبحث  والمقابلة كأداتيناستخدم الباحث االستبانة 

ين يعانون من اعباء اقتصادية واجتماعية المعاق طفالاألمن ذوي  سراأل أنإلى ن. توصلت هذه الدراسة المعاقي طفالاألذوي 

ج وازهم اذ ينفر المجتمع للتأسرج من خارج وامن عدم التز أيضاً هم، كما انهم يعانون أطفالالتي يعاني منها  اإلعاقةجمة بسبب 

وتواجه  ،ة ككلسراألوراثيا. كما يعانون من صعوبات اجتماعية تواجه  اإلعاقةانتشار إلى الذي يؤدي  األمرمعهم اال داخليا 

 . فة حول اإلعاقةاقب البيئة المجتمعية المفتقرة للثداخل مجتمعهم من تعامل استعالئي بسب طفالاأل

لم تحدد الدراسة مرض  ،المجتمع ككل واالقتصادية علىاثارها االجتماعية ومفهومها و ناقشت هذه الدراسة اإلعاقةالتعقيب: 

واتفقت هذه الدراسة مع دراستنا الحالية  ،ةسراألواثارها على  اإلعاقةالتوحد الطيفي كموضوع للبحث ولكن شملته بدراسة 

ونه من صعوبات تواجههم في تربية يعان وما ،اإلعاقةذوي  سراألعلى  واالقتصادية الجمةاالجتماعية  اآلثارحول مناقشة 

اجتماعية حول االعاقات  واألقل ثقافةفقرا  كثرفي المجتمعات األ سراألاالقتصادية على  اآلثاروضحت الدراسة األطفال.

 سراألضرورة دعم إلى المترتبة على الطفل المعاق ومستقبله. خلصت الدراسة  اآلثارككل و سراألالمترتبة على  اآلثاروناقشت 

بمرض التوحد الطيفي بصفة خاصة من خالل فصول الدراسة المتعلقة بتعديد  اإلعاقةككل وذوي  اإلعاقةذوي  طفالاأل من

ضرورة التثقيف المجتمعي حول إلى و ،واالجتماعيتوفير الدعم االقتصادي إلى االعاقات المنتشرة في مجتمع الدراسة، ودعت 

 . اإلعاقةذوي  طفاللألة بصفتها العامل الرئيسي في توفير الدعم سراألز على ال سيما بالتركي والتعامل معها اإلعاقةفهم 

 جه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة:أو. 1.1.1

 جه التشابه بين الدراسات:أو ال  أو. 1.1.1.1

  المعاقين.  طفالاألمن ذوي  سراألعلى  وأثرها اإلعاقة تناولاتفقت الدراسات السابقة على 

 المعاقين.  طفالاألمن ذوي  سردراسات على ضرورة الدعم وتوفير البيئة المناسبة لألاتفقت ال 

  كعامل رئيسي مؤثر على مشكلة الدراسات. اإلعاقةناقشت الدراسات السابقة 
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  اتخذت الدراسات المجتمع العربي ككل كنطاق مجتمع للدراسة مع اختالف المجتمعات داخل االقطار العربية وتشابه

 العربية من منظور عام.  الثقافات

 جه االختالف بين الدراسات:أوثانيا  . 1.1.1.1

  وتأثيرها. اإلعاقةمشكلة  تناولاختلفت الدراسات من حيث 

 .اختلف الباحثين في انتهاج منهج البحث المناسب كل على حسب مقتضى ادوات دراسته 

  وأثرها اإلعاقةجانب من جوانب  تناولاختلفت النتائج من حيث تخصصت كل دراسة في. 

  ذوي  أسرآثار االعاقات على "  عبد الخالقثيرها كما في دراسة أ. اإلعاقة ككل وتأ تناولاختلفت بعض الدراسات في

 " اإلعاقة

  اختلفت الدراسات من حيث طبيعة المشكلة فبعضها ركزت على المشاكل المرضية لمرض التوحد المؤثرة على

التوحديين ذوي نقص االنتباه  طفالاألانماط اضطرابات النوم لدى فتاح " ة كدراسة أ. حسين أحمد عبدالسراأل

ذوي  أطفالبعض المشكالت السائدة لدى ودراسة مباركة ميدون ويمينة خالدي "  "المصاحب بالحركة الزائدة 

اسة أ. عاقة كدراالقتصادية بصورة عامة لإل أواالجتماعية  اآلثار" بينما اهتمت بعضها باضطراب طيف التوحد 

" وبصورة خاصة بمرض التوحد الطيفي كدراسة د. المختار  اإلعاقةذوي  أسرآثار اإلعاقات على عبدالخالق " 

 ".نموذجا  التوحد أ ،افة المجتمعية و المرضالثقمحمد سالم " 

 مناقشة الدراسات: . 1.1.1

ككل  اإلعاقةت تناولأ. عبدالخالق التي  ما عدا دراسة اجتمعت الدراسات السابقة في دراسة اثار ظاهرة التوحد الطيفي

في  من الدراسات السابقة متخصصة كل دراسة المنتشرة في مجتمع الدراسة، اإلعاقةنواع اعاقة مرض التوحد كأحد أ وذكرت

ب ارذوي اضط أطفالجانب من جوانب المشكلة كدراسة مباركة ميدون ويمينة خالدي بعنوان " بعض المشكالت السائدة لدى 

 األمررعاية وبيئة مخصصة للتعامل مع هذه المشكلة السلوكية وهو إلى ن سلوكهم يحتاج أإلى التوحد" والتي افضت طيف 

الموهوبين من ذوي اضطراب طيف  طفالاألدراسة أ. عبدالهادي بعنوان " دعم وتعزيز تدريس العلوم لدى  إليهالذي اشارت 

البيئة الرعائية ذات إلى ذوي التوحد لكنهم يحتاجون  طفالاألموهبين بين توفر نسبة جيدة من ال أثبتتالتوحد" والتي عنت و

  ،الصعوبات لديهمطابع مخصوص يتعامل مع المشكالت و

التوحديين ذوي  طفالاأللدى  منماط اضطرابات النوبعنوان "أ عبد الفتاحاذ حسين أحمد ستدراسة األ واتفقت معهم

والقاء الضوء عليها ال  طفالاألزيادة االهتمام بهذه الشريحة من إلى فضت والتي أالمصاحب بالحركة الزائدة" نقص االنتباه 

 سيما بتوفر البيئة المناسبة لتحليل مشكالتهم وتدريبهم على التعامل معها. 

لحل مشكالت  والرعاية األفضلوكل هذه الدراسات قطعا وال شك توصي بتوفير البيئة ذات الطابع المخصوص 

 طفالاألن احتياج وهذا يدل على أ ،شكالت وليس كلهات الدراسات بصورة متخصصة بعض المتناولن وحد وإذوي الت طفالاأل

 الدراسة العلمية من خالل البيئة ذات التركيز العالي من ناحية االهتمام ضروري بضرورة حل هذه المشكالت.إلى ذوي التوحد 
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من ناحية بيئتهم االضطراب طيف التوحد  الأطفمن ذوي  سراألالذي يفرض واقع مخصوص على  األمروهو 

ن هذا الواقع يتوجب الوضع طفال بصورة مركزة، ال سيما ألألو لألسرة ككلالخاصة ذات الصفة التعليمية العالجية، 

هو الدولة، و أودرجة العناية الصحية المتوفرة بالمنطقة إلى منها قد يصل  أكبروالذي يشمل نواحي  لألسرة،االقتصادي المعين 

 ال سيما على ذوي الوضع االقتصادي ذو اإلمكانية المحدودة.  ضخم الذي يشكل عبء األمر

هم أطفالصابة عند النفسية لإل اآلثاروالعبء على الوالدين من ناحية  لألسرة،وهذا ينصب على الوضع االجتماعي 

حول  فاً يتثق قلهم، ناهيك عن المجتمعات األللعناية ب البيئة المخصوصةوتعاملهم معها، ال سيما الوعي بضرورة توفير هذه 

 ن تعاملهم معهاكما أ ،طفالاأل " لدى النفسية التي تجد صعوبة كبيرة في تقبل هذا المرض "التوحد الطيفياض العقلية واألمر

 .طفالاألوكيات تفاقم المشكلة لدى سلإلى قد يؤدي  بصورة غير علمية

 

 طار المنهجي للدراسةاإل. 1

 ة السعودية الخيرية للتوحد:الجمعي. 1.1

 المقدمة:. 1.1.1

وزارة المتتوارد البشتترية والتنميتتة  تأسستتت الجمعيتتة الستتعودية الخيريتتة للتوحتتد فتتي مدينتتة الريتتاض، وتتتم تستتجيلها تحتتت مظلتتة

 هـ . 1/9/5404/ش وتاريخ 07480( بموجب قرار معالي وزير العمل والشئون االجتماعية رقم 044برقم )االجتماعية 

 مجتمع يكون فيه األشخاص من فئة التوحد معتمدين على أنفسهم ومستقلين وفاعلين في تنمية المجتمع مثل غيرهم :يةالرؤ

 على تحقيق هذه الرؤية أفراد المجتمعهم والمختصين وبقية أسرمساعدة األشخاص ذوي التوحد و :الرسالة

 واألهداف:االستراتيجيات 

 الكفيلة بضمان حقوق فئات التوحد. استصدار التشريعات واللوائح واألنظمة 

  .التوعية والتعريف باضطراب التوحد 

 .تأمين وتنمية الموارد المالية الثابتة والكافية 

 أهلية ( ،خيرية ،المساهمة في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات المعنية برعاية فئة التوحد )حكومية . 

 ة التوحتد فتي العديتد متن منتاطق المملكتة بنتاًء علتى الدراستات والمعطيتات البحثيتة إنشاء مراكز الرعاية المتخصصة لفئ

 التي تحدد نسب انتشار الحاالت في المناطق. 

  .إنشاء قاعدة معلومات حول حاالت التوحد بكافة أنواعها ومراكز الرعاية في المملكة 

  .العمل على رفع درجة الوعي حيال إعاقة التوحد في المجتمع 

  ودعم الدراسات واألبحاث المتعلقة بمسببات التوحد وأساليب العالج والرعاية والتأهيل. تشجيع 
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  إعداد كتوادر متخصصتة للعمتل متع فئتة التوحتد وتطتوير إلى تبني برامج التأهيل والتدريب األكاديمي والتطبيقي الهادفة

 قدرات الكوادر العاملة. 

  المناسبة إلعداد فئة التوحد لسوق العمل. المساهمة في توفير البرامج التأهيلية المهنية 

 .حث القطاعات الحكومية واألهلية على توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهذه الفئة 

 القيم: 

 اإلنجاز –المبادرة  –العناية  –العمل الجماعي  –النزاهة 

 التوحد:الخدمات التي تقدمها الجمعية لحاالت . 1.1.1

 املة لتشخيص التوحد واالضطرابات المماثلة فتي مركتز األميتر ناصتر بتن عبتد العزيتز التشخيص ويتم في العيادة الش

 للتوحد من خالل فريق متعدد التخصصات.   

 .تقييم قدرات الحالة 

  .الخدمات التربوية المتخصصة 

   .)الخدمات التأهيلية المتخصصة )عالج طبيعي/عالج وظيفي/ عالج حسي/تأهيل مهني 

  .الخدمات االجتماعية 

  .)عالج عيوب النطق والكالم )عيادة التواصل 

  .الرعاية المباشرة والنظافة الشخصية 

  .ترفيه وأنشطة المنهجية 

  .تقييم القدرات واألداء والمتابعة 

  المركز وبالعكس. إلى المواصالت من المنزل 

 والمجتمع.الحاالت حول الكيفية المثلى للتعامل مع الحاالت في المنزل  سرالتوعية والتدريب أل 

 الخدمات:منطقة . 1.1.1

فتتح فتروع لهتا داختل منطقتة ختدماتها  أوجميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويكون مركزها الرئيسي في الرياض ويمكن نقله 

ات التتي بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على ذلك. وتقتدم الجمعيتة الختدم

 تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي.

 :مراكز الجمعية. 1.1.1

  )الرياض( بن عبد العزيز للتوحد ال : مركز األمير ناصرأو

هـ بمسمى أكاديمية التربية الخاصة، ثم أصبح تحت إدارة وإشراف الجمعية السعودية 5458تأسس المركز عام  

معالي إلى الموجهة  - رحمه هللا –ثم صدرت برقية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز  الخيرية للتوحد،

هـ المتضمنة الموافقة على إطالق اسم صاحب السمو الملكي 07/2/5407/م ب وتاريخ 1244وزير الشؤون االجتماعية برقم 
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ل أووقد تم بناء المركز وتجهيزه وتشغيله طبقاً للمعايير العالمية ك على المركز، –رحمه هللا  –األمير/ ناصر بن عبد العزيز 

 مركز نموذجي للتوحد في المملكة.

 :وحدات المركز

 يتكون مركز األمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد من ست وحدات أساسية كلها تعمل لصالح األشخاص ذوي التوحد وهي: 

 وحدة العيادة الشاملة لتشخيص التوحد.  .5

 التدخل المبكر. وحدة  .0

 وحدة تعليم البنين.   .1

 وحدة التأهيل المهني للفتيان.  .4

 وحدة التأهيل المهني للفتيات.  .1

 وحدة التوعية والتدريب. .2

 

 ثانيا : مركز الرعاية والنهارية للتوحد بمنطقة مكة المكرمة )مدينة جدة(

 هـ. 5/4/5445باشر المركز تقديم الخدمات المباشرة لحاالت التوحد اعتباراً من  

 أقسام البرامج التعليمية:

 سنوات. 2-1قسم التدخل المبكر  .5

 سنة. 8-2قسم التحضيري  .0

 سنة. 50-8قسم األكاديمي  .1

 .واللغةقسم عالج اضطرابات النطق  .4

 قسم التربية البدنية. .1

 قسم الحاسب اآللي. .2

 قسم التربية الفنية. .9
 

 مدينة الظهران(ثالثا : مركز الرعاية النهارية للتوحد بالمنطقة الشرقية )

 هـ. 5415باشر المركز تقديم الخدمات المباشرة لحاالت التوحد اعتباراً من بداية العام الدراسي 

 أقسام البرامج التعليمية:

 سنوات. 2-1قسم التدخل المبكر  .5

 سنة. 8 -2قسم التحضيري  .0

 سنة. 50-8قسم األكاديمي  .1
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 .واللغةقسم عالج اضطرابات النطق  .4

 ة.قسم التربية البدني .1

 قسم الحاسب اآللي. .2

 قسم التربية الفنية. .9
 

 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات: . 1.1

 :تمهيد. 1.1.1

 للمحاورجراء االحصاءات الوصفية التحليلية لبيانات الدراسة وفقا إب الجزء من االجراءات المنهجية للدراسة نقومتم في هذا 

ضافة ابية واالنحرافات المعيارية، باإلل من التكرارات والمتوسطات الحسعلى التساؤالت، وذلك بحساب ك لإلجابةالموضوعة 

 ت والنسب المئوية لوصف العينة وفقاً للمتغيرات األساسية، وذلك على النحو التالي:اللتكرار

 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقا  لمتغير العمر:1جدول رقم )

 

 

 

 

 41من  أكثر( من العينة في الفئة العمرية )%01ي للعينة وفقاً للعمر، فنجد أن نسبة )الجدول السابق يوضح التوزيع التكرار

 سنة(، 41إلى  42)من  والفئة العمريةسنة(  42إلى  11)من  في الفئة العمرية (%57.7سنة(، وان النسبة )

سنة( والشكل  12من  أقلعمرية )( للفئة ال%54.1سنة(، والنسبة ) 11إلى  %12( في الفئة العمرية )من %00وان النسبة ) 

 البياني التالي يوضح هذه النسب:

 

 زيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لمتغير العمر(: التو5شكل بياني رقم )

0
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30اقل من 
سنة

الى 30من 
سنة35

الى 35من 
سنة40

الى 40من 
سنة45

45اكثر من 
سنة

27

41 37 37
44

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %54.1 09 سنة 12أقل من 

 %00.2 45 سنة 11إلى  12من 

 %57.7 19 سنة 42إلى  11من 

 %57.7 19 سنة 41إلى  42 من

 %01.9 44 سنة 41أكثر من 

 100% 111 المجموع
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 الجنس:اري النسبي للعينة وفقا  لمتغير ( التوزيع التكر1جدول رقم )
 

 

 

 

( جنسهم ذكور، وأن نسبة %84.4فنجد أن غالبية العينة بنسبة )الجدول السابق يوضح التوزيع التكراري للعينة وفقاً للجنس، 

 ، والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:اإلناث( من العينة من 51.2%)

 

 وزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لمتغير الجنس(: الت0شكل بياني رقم )

 

 ستوى التعليمي:( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقا  لمتغير الم1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

( من العينة في المستوى التعليمي %52.0الجدول السابق يوضح التوزيع التكراري للعينة وفقاً للعمر، فنجد أن نسبة )

( في المستوى التعليمي )الجامعي(، %25.1وان النسبة ) ،( في المستوى التعليمي )الثانوي(%58.8)المتوسط(، وان النسبة )

 لمستوى التعليمي )فوق الجامعي( والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:( ل%7.9والنسبة )

0

20

40
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80

100

120
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160

ذكر انثى

157

29

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %84.4 519 ذكر

 %51.2 07 انثى

 100% 111 المجموع

 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

 %52.0 57 المتوسط

 %58.8 11 الثانوي

 %25.1 544 الجامعي

 %7.9 58 يفوق الجامع

 100% 111 المجموع
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 وزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي(: الت1شكل بياني رقم )

 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقا  لمتغير نوع العمل:1جدول رقم )

 

 

 

 

 
 

( من العينة نوع العمل لهم )حكومي(، %25.1راري للعينة وفقاً لنوع العمل، فنجد أن نسبة )الجدول السابق يوضح التوزيع التك

( من العينة )متقاعد( %7.5( من العينة )ال عمل(، ونسبة )%57.4( نوع العمل لهم )خاص(، وان نسبة )%52.0وان النسبة )

 والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:

 

 

 وزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لمتغير نوع العمل(: الت4شكل بياني رقم )
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 النسبة المئوية التكرار نوع العمل

 %25.1 554 حكومي

 %52.0 57 خاص

 %57.4 12 ال اعمل

 %7.5 59 متقاعد

 100% 111 المجموع
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 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقا  لمتغير الدخل الشهري:1جدول رقم )

 

 

 

 

 
 

 أقل( من العينة دخلهم الشهري )%02.1الجدول السابق يوضح التوزيع التكراري للعينة وفقاً للدخل الشهري، فنجد أن نسبة )

لاير في الشهر(، وان  ألف 52إلى لاير  ألف 1( في الدخل الشهري )من %57.457.7ي الشهر(، وان النسبة )لاير ف 1222من 

 لاير في الشهر(، والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب: ألف 52من  أكثر( في الدخل الشهري )%42.1النسبة )

 

 تغير الدخل الشهريوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لم(: الت1شكل بياني رقم )

 جابة على تساؤالت الدراسة:اإل. 1.1.1

 :سراالجتماعية الضطراب التوحد على األ اآلثارل: والتساؤل األ

على هذا التساؤل فقد تم استخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المكونة  لإلجابة

 وفقاً لمقياس ليكرات الثالثي، وذلك كما يلي:ل، وتفسير تلك المتوسطات وللمحور األ

 سراالجتماعية الضطراب التوحد على األ (: اآلثار1جدول رقم )

 

 العبــــــــــــــــــــارة

 

 افقأو
غير 

 موافق

 محايد
 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

 

 المستوى

 

 الترتيب

زيارة والمتابعة الدورية  األسرة إلىتحتاج  5

 يأسر مع أخصائي ارشاد

 54 افقأو 2.22 5.04 59 55 518

 55 افقأو 2.91 5.42 09 02 517زيارة األخصائيين إلى ة سرتحتاج األ 0

0
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اقل من 
لاير 5000

في الشهر

الف 5من 
10لاير الى 

ي الف لاير ف
الشهر

10اكثر من 
ي الف لاير ف
الشهر

49
36

101

 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 %02.1 47 لاير في الشهر 1222أقل من 

 %57.4 12 الشهرلاير في  ألف 52لاير إلى  ألف 1من 

 %42.1 525 لاير في الشهر ألف 52أكثر من 

 100% 111 المجموع
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 دورية. واالجتماعين بصورةالنفسيين 

تكون عالقات جيدة بين بعضها  طفالاأل أسر 1

 البعض

 52 افقأو 2.82 5.41 19 7 542

تكون عالقات جيدة بينها وبين  طفالاأل أسر 4

 ذوي طيف التوحد طفالاألة من غير سراأل

غير  2.81 5.95 48 12 520

 موافق

8 

 سريتعامل المجتمع بصورة عادية مع األ 1

 ومشاكلهم.ويتفهم صعوباتهم 

 9 افقأو 2.92 5.19 15 44 555

عالقات اجتماعية  الطفل تكوينيصعب على  2

 مع زمالئه في المدرسة وفي خارجها.

 7 فقاأو 2.81 5.22 40 08 552

غير  2.81 5.74 20 12 94 يسهل التواصل اللفظي مع الطفل 9

 موافق

5 

يحتاج الطفل للمراقبة اللصيقة دائما في البيت  8

 العاديين. طفالاألوفي المدرسة عكس 

 50 افقأو 2.21 5.15 02 59 547

غير  2.91 5.87 45 84 25 يصعب فهم مشاعر الطفل من قبل والديه. 7

 موافق

1 

لألسرة ر الخدمات االجتماعية المساندة تتوف 52

 الطفل. لفهم

غير  2.94 5.85 19 99 90

 موافق

1 

تتوفر الخدمات التأهيلية التي تساعد الطفل  55

 على التفاعل مع المجتمع.

غير  2.99 5.84 41 92 91

 موافق

4 

تتوفر االدوات التعليمية الالزمة لتعليم  50

 يةفي المراكز التأهيل وتأهيل األطفال

غير  2.98 5.97 40 21 85

 موافق

2 

تتوفر االدوات التعليمية الالزمة لتعليم  51

 .سرفي المنازل لدى األ وتأهيل األطفال

غير  2.98 5.75 47 90 21

 موافق

0 

ة ليكون مالئماً سريمكن تهيئة منزل األ 54

 .طفالاأللرعاية 

 51 افقأو 2.29 5.07 01 8 511

لتعليمها  سرتتوفر دورات تأهيلية لأل 51

  طفالاألوتدريبها على التعامل الفعال مع 

غير  2.85 5.85 49 19 80

 موافق

1 

  افقأو 11.. 1.11 المحور ككل

 

على عبارات  أفراد العينةالجدول السابق عبارة عن التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 

( يقع داخل المدى 5.21، فمن خالل المتوسط العام والذي يبلغ )سرضطراب التوحد على األاالجتماعية ال اآلثارل: والمحور األ
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العينة وبشكل عام موافقون على عبارات هذا أفراد أن إلى ( على حسب مقياس ليكارت الثالثي والذي يشير 5.22إلى  5.22)

 المحور.

واصل اللفظي مع الطفل( بأعلى متوسط حسابي بلغ وبناء على ترتيب المتوسطات الحسابية نجد أن العبارة )يسهل الت

 طفالاأل( ودرجة موافقة )غير موافق(، تليها في المرتبة الثانية العبارة )تتوفر االدوات التعليمية الالزمة لتعليم و تأهيل 5.74)

ة العبارة )تتوفر ( ودرجة موافقة )غير موافق(، وفي المرتبة الرابع5.75( بمتوسط حسابي بلغ )سرفي المنازل لدى األ

( ودرجة موافقة )غير موافق(، تليها 5.84الخدمات التأهيلية التي تساعد الطفل على التفاعل مع المجتمع( بمتوسط حسابي بلغ )

لتعليمها  سرلفهم الطفل( و)تتوفر دورات تأهيلية لأل ة سرلألفي المرتبة الخامسة العبارتان )تتوفر الخدمات االجتماعية المساندة 

( ودرجة موافقة )غير موافق(، تليها في المرتبة السادسة 5.85( بمتوسط حسابي بلغ )طفالاألريبها على التعامل الفعال مع وتد

( ودرجة 5.97في المراكز التأهيلية( بمتوسط حسابي بلغ ) طفالاألالعبارة )تتوفر االدوات التعليمية الالزمة لتعليم و تأهيل 

 .(موافقة )غير موافق

ويتفهم صعوباتهم ومشاكلهم( بمتوسط  سري المرتبة السابعة العبارة )يتعامل المجتمع بصورة عادية مع األوتليها ف

تكون عالقات جيدة بينها وبين  طفالاأل أسرافق(، وتليها في المرتبة الثامنة العبارة )أو( ودرجة موافقة )5.19حسابي بلغ )

( ودرجة موافقة )غير موافق(، وتليها في المرتبة 5.95سابي بلغ )ذوي طيف التوحد( بمتوسط ح طفالاألة من غير سراأل

( بمتوسط حسابي بلغ عالقات اجتماعية مع زمالئه في المدرسة وفي خارجها. الطفل تكوينالتاسعة العبارة )يصعب على 

ة بين بعضها البعض( تكون عالقات جيد طفالاأل أسرافق(، وتليها في المرتبة العاشرة العبارة )أوة موافقة )( ودرج5.22)

زيارة إلى ة سرافق(، تليها في المرتبة الحادية عشر العبارة )تحتاج األأو( ودرجة موافقة )5.41بمتوسط حسابي بلغ )

افق(، وتليها في المرتبة أو( ودرجة موافقة )5.42دورية.( بمتوسط حسابي بلغ ) واالجتماعين بصورةاألخصائيين النفسيين 

العاديين( بمتوسط حسابي بلغ  طفالاأل)يحتاج الطفل للمراقبة اللصيقة دائما في البيت وفي المدرسة عكس الثانية عشر العبارة 

ة ليكون مالئماً لرعاية سرافق(، وتليها في المرتبة الثالثة عشر العبارة )يمكن تهيئة منزل األأو( ودرجة موافقة )5.15)

رة زيا األسرة إلىافق(، وتليها في المرتبة الرابعة عشر العبارة )تحتاج وأ( ودرجة موافقة )5.07( بمتوسط حسابي بلغ )طفالاأل

 افق(.أو( ودرجة موافقة )5.04ي( بمتوسط حسابي بلغ )أسررشاد والمتابعة الدورية مع أخصائي إ

ر وافتح مجاالت للتحإلى مما يؤدي  ة تؤثر على اضطراب التوحد على األسرثار اجتماعيهنالك آان  الباحثويرى 

 والمساهمة في التقليل من حدتها.  اآلثارالنقاش حول هذه و

 االقتصادية الضطراب طيف التوحد اآلثارالتساؤل الثاني: 

على هذا التساؤل فقد تم استخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المكونة  لإلجابة

 لمقياس ليكرت الثالثي، وذلك كما يلي: للمحور الثاني، وتفسير تلك المتوسطات وفقاً 
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 االقتصادية الضطراب طيف التوحد اآلثار (:1جدول رقم )

 

 العبــــــــــــــــــــــارة

 

 افقأو
غير 

 موافق

 

 محايد

 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

 

 المستوى

 

 الترتيب

 7 افقوأ 2.15 5.58 55 50 521 هم بمدارس خاصةأطفالالحاق إلى  سرتحتاج األ 5

 54 افقأو 2.40 5.55 8 4 594 همطفالتأمين الرعاية المنزلية ألإلى  سرتحتاج األ 0

ي عبئا سرالمرشد األإلى تشكل الزيارات الدورية  1

 سراقتصاديا على األ

 1 افقأو 2.91 5.41 12 02 512

األخصائيين النفسيين إلى تشكل الزيارات الدورية  4

 سرلى األاقتصاديا ع واالجتماعين عبئا

 1 افقأو 2.29 5.11 05 04 545

مستقبال بشتى المجاالت  اان يعملو طفاللأليمكن  1

 تلقوا الرعاية الجيدة إذا

 9 افقأو 2.27 5.15 01 8 511

من  أكثردفع تكاليف مادية إلى  سرتحتاج األ 2

 همأطفالغيرهم لرعاية 

 52 افقأو 2.12 5.59 55 1 522

 أطفال أسرالتي تدعم تتوفر المؤسسات الخيرية  9

 طيف التوحد بمكة المكرمة

 2 محايد 2.89 0.14 551 04 47

شراء إلى طيف التوحد  أطفال أسرتحتاج  8

 همطفالة ألصمستلزمات وادوات خا

 50 افقأو 2.47 5.51 55 2 527

تهيئة خاصة إلى طيف التوحد  أطفال أسرتحتاج  7

 همأطفاللمنازلهم من أجل 

 51 افقأو 2.42 5.51 7 9 592

ذوي طيف التوحد  طفالتكون التكلفة التعليمية أل 52

 العاديين طفالاألمن تكلفة  أكثر

 55 افقأو 2.15 5.52 50 2 528

وي طيف التوحد ذ طفالتبر المستقبل العملي أليع 55

ما قدمت لهم الرعاية المناسبة في  إذامشرقا 

 صغرهم

 4 افقأو 2.94 5.42 507 59 542

إلى طيف التوحد مواهب بحاجة  أطفاللدى  50

 اكتشافها وتطويرها

 8 افقأو 2.19 5.02 52 1 521

هم أطفالد أنه بإمكان طيف التوح أطفال أسرتعتقد  51

 االعتماد على أنفسهم في المستقبل

غير  2.81 5.12 40 02 504

 موافق

0 

 طفالية المقدمة أليعتبر التعليم والرعاية الحكوم 54

 ا مناسبةد بأنهذوي طيف التوح

غير  2.99 5.82 42 27 99

 موافق

5 

 51 افقأو 2.44 5.22 8 591 1مدارس مهيأة إلى ذوي طيف التوحد  أطفاليحتاج  51
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 لهم بصورة تناسب احتياجاتهم

  افقأو .1..  1.11 المحور ككل

 

على عبارات  أفراد العينةالجدول السابق عبارة عن التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 

( يقع داخل المدى 5.11االقتصادية الضطراب طيف التوحد، فمن خالل المتوسط العام والذي يبلغ ) اآلثارالمحور الثاني: 

وبشكل عام موافقون على عبارات هذا  أفراد العينةأن إلى يشير حسب مقياس ليكارت الثالثي والذي ( على 5.22إلى  5.22)

 المحور.

ذوي طيف  طفالية المقدمة ألعلى ترتيب المتوسطات الحسابية نجد أن العبارة )يعتبر التعليم والرعاية الحكوموبناء 

 أسرتعتقد ( ودرجة موافقة )غير موافق(، تليها في المرتبة الثانية العبارة )5.82د بأنها مناسبة( بأعلى متوسط حسابي بلغ )التوح

( ودرجة موافقة )غير 5.12االعتماد على أنفسهم في المستقبل( بمتوسط حسابي بلغ )هم أطفالد أنه بإمكان طيف التوح أطفال

( بمتوسط سري عبئا اقتصاديا على األسرالمرشد األإلى موافق(، تليها في المرتبة الثالثة العبارة )تشكل الزيارات الدورية 

ذوي طيف التوحد  طفالالمستقبل العملي ألتبر بارة )يعة العفي المرتبة الرابع افق(، تليهاأو( ودرجة موافقة )5.41حاسبي بلغ )

افق(، تليها في المرتبة أو( ودرجة موافقة )5.42مشرقا اذا ما قدمت لهم الرعاية المناسبة في صغرهم( بمتوسط حسابي بلغ )

( بمتوسط حسابي سراألاألخصائيين النفسيين و االجتماعين عبئا اقتصاديا على إلى الخامسة العبارة )تشكل الزيارات الدورية 

طيف  أطفال أسرافق(، تليها في المرتبة السادسة العبارة )تتوفر المؤسسات الخيرية التي تدعم أو( ودرجة موافقة )5.11بلغ )

ن أ طفاللأل( ودرجة موافقة )محايد(، تليها في المرتبة السابعة العبارة )يمكن 0.14التوحد بمكة المكرمة( بمتوسط حسابي بلغ )

 افق(.أو( ودرجة موافقة )5.15مستقبال بشتى المجاالت اذا تلقوا الرعاية الجيدة( بمتوسط حسابي بلغ ) ايعملو

اكتشافها وتطويرها( بمتوسط حسابي إلى طيف التوحد مواهب بحاجة  أطفالجاءت في المرتبة الثامنة العبارة )لدى 

هم بمدارس خاصة( بمتوسط أطفالالحاق إلى  سرارة )تحتاج األافق(، و في المرتبة التاسعة العبأو( ودرجة موافقة )5.02بلغ )

من  أكثردفع تكاليف مادية إلى  سرافق(، وتليها في المرتبة العاشرة العبارة )تحتاج األأو( ودرجة موافقة )5.58حسابي بلغ )

حادية عشر العبارة )تكون افق(، جاءت في المرتبة الأو( ودرجة موافقة )5.59هم( بمتوسط حسابي بلغ )أطفالغيرهم لرعاية 

( ودرجة موافقة 5.52العاديين( بمتوسط حسابي بلغ ) طفالاألمن تكلفة  أكثرذوي طيف التوحد  طفالالتكلفة التعليمية أل

هم( طفالة ألشراء مستلزمات وأدوات خاصإلى طيف التوحد  أطفال أسرافق(، وتليها المرتبة الثانية عشر العبارة )تحتاج أو)

طيف التوحد  أطفال أسرافق(، ثم جاءت في المرتبة الثالثة عشر العبارة )تحتاج أو( ودرجة موافقة )5.51ي بلغ )بمتوسط حساب

افق(، وتليها في المرتبة الرابعة أو( ودرجة موافقة )5.51هم( بمتوسط حسابي بلغ )أطفالتهيئة خاصة لمنازلهم من أجل إلى 

افق(، تم في أو( ودرجة موافقة )5.55هم( بمتوسط حسابي بلغ )طفالالمنزلية أل تأمين الرعايةإلى  سرعشر العبارة )تحتاج األ

مدارس مهيأة لهم بصورة تناسب إلى ذوي طيف التوحد  أطفالالمرتبة الخامسة عشر وهي االخيرة تأتي العبارة )يحتاج 

 افق(.أو( ودرجة موافقة )5.22احتياجاتهم( بمتوسط حسابي بلغ )



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

، يم والرعاية واإلرشادالبالغ خاصة في التعل األثرحد لها االقتصادية الضطراب طيف التو اآلثارن أ الباحثويرى 

وتوعية  طفاللألنحاء المملكة، وتوفير المرشدين النفسين بجميع أ طفالاألضرورة زيادة المؤسسات خيرية لدعم  الباحثويرى 

 بطرق الرعاية المنزلية الالزمة الضطراب طيف التوحد. األسر

 :والتوصياتالنتائج  .1.1

  . النتائج:1.1.1

 يجد طفالاأل أسرضطراب طيف التوحد على ال لآلثار االجتماعيةل من االستبانة الذي خصص ومن خالل القسم األ

ذوي طيف  طفالاألزمة لتعليم نه ال تتوفر األدوات الالالتواصل اللفظي مع الطفل، وكذلك أعدم سهولة  أن النتائج أثبتت الباحث

من ذوي طيف التوحد  سريجابا بتأهيل األفر الدورات التعليمية التي تؤثر إهم وان هناك قصور في توأسروحد في منازل الت

 هم. أطفالللتعامل الفعال مع 

يجعل غير متوفرة الذي  أيضاً أهيلية االدوات التعليمية في المراكز التسر ون الخدمات االجتماعية المساندة لألكما إ

 ة.سرثره االجتماعية على األالذي يلقي بأ األمر، والتأهيليالتعليمي  ويهدد مستقبلهمهم أطفالعانون في التعامل مع ي طفالاأل أسر

األخرى داخل  سرذوي طيف التوحد مع األ طفالاأل أسرالنتائج التحليلية على صعوبة تكوين عالقات بين  كما أثبتت

الذي  األمرذوي التوحد بعضهم البعض والتي تتصف بالجيدة والطبيعية،  الطفاأل أسرعكس العالقات التي تنشأ بين  مجتمعهم،

 عالقات اجتماعية جيدة بينهم. نشوءإلى يقود  أبنائهملبعضهم البعض وفهم مشاكل  سرن تفهم األأإلى يقود 

ويتعامل  ،طيف التوحدضطراب باالمصابون  طفالاألذوي  سرأن المجتمع يتفهم صعوبات األ أيضاً وأثبتت النتائج 

 من ذوي طيف التوحد يصعب عليهم تكوين عالقات خارجية مع المجتمع.  طفالاألمعها بصورة طبيعية، بالرغم من أن 

زيارة األخصائيين النفسيين إلى ذوي طيف التوحد يحتاجون  طفالاألمن ذوي  سرالنتائج ان األ أثبتتكما 

 ي.سراأل ن للمتابعة معهم وكذلك أخصائي اإلرشادواالجتماعيي

هم من ذوي طيف التوحد وتنمية أطفالالالزمة لرعاية  باألدواتالجو المنزلي  تهيئن سر تعتقد أنها يمكن أن األكما إ

 حل مشكالتهم من خالل التهيئة الجيدة لمنازلهم. والمساعدة علىقدراتهم التفاعلية 

من ذوي طيف التوحد  بنائهمألراقبة اللصيقة المإلى يعتقدون أنهم يحتاجون  سرن الغالبية من األأثبتت النتائج إكما 

 عليهم.  الذي يشكل عبئاً  األمر

النتائج  جاءتذوي طيف التوحد  طفالاألذوي  سراالقتصادية على األ اآلثارفي القسم الثاني من االستبانة والذي ناقش 

ومية غير ه الدراسة تتفق بأن الرعاية الحكجريت عليها هذسر التي أالتي تثبت الصعوبات االقتصادية فغالبية العينة من هذه األ

 خرا عليهم.سري تشكل عبئا آاأل اإلرشادن الزيارات الدورية للمختصين في وكذلك أ ،مناسبة وكافية
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ذا توفرت لهم الرعاية المناسبة التي يستطيعون االعتماد على أنفسهم مستقبال إال إ أبنائهمن أغلبية أب سركما ال تعتقد األ

 هم.طفالأل في كل المجاالت المستقبل العملي المشرق بدورها توفر

هم ورأت األغلبية أنفي منطقة مكة المكرمة،  سرعلى توفر المؤسسات الخيرية التي تدعم األ كما حايدت األغلبية

التي هم المواهب أطفالمدارس خاصة لتوفير االهتمام المناسب لهم كما يعتقدون انه لدى إلى  أبنائهمرسال إإلى يحتاجون 

هم وتوفيرها أطفاللرعاية  تحمل تكاليف أكثرإلى طرهم ضغالبيتهم مما ي الذي يؤكد األمرشافها وتطويرها، اكتإلى يحتاجون 

 العاديين.  طفالاألمن تعليم  أكثرهم مكلف أطفالن تعليم أغلبية أببصورة مناسبة ومستمرة، ويرون 

تأمين الرعاية مع تهيئة المنازل و همأطفالبستلزمات خاصة همية توفير مالعينة على ضرورة وأ أغلبية أجمعتكما 

 وتنمية مهاراتهم.  احتياجاتهمكما توفير مدارس خاصة بهم لتناسب  ،همأطفالإلى المنزلية 

 التوصيات: .1.1.1

لصعوبات التي تمر اذوي طيف التوحد و طفالاأل أسراالجتماعية على  آلثاربضرورة الفهم األعمق ل الباحثيوصي 

 للمشكلة.دق ا لتحديد أبه

وفهم  سرعلى نتائج الدراسة الميدانية على ضرورة الدعم االجتماعي لهذه األ ممن خالل اطالعه الباحثكما يوصي 

 .والتأهيلية لألسرقامة الدورات التوعوية ها، بالتأكيد عبر إأطفالمع لمجتمع على كيفية التعامل معها ووتوعية ا

 سربعاد مشكالتهم وكيفية التعامل معها من خالل الدورات ألبحيث فهم أ سرة األبضرورة تنمي الباحثكما يوصي 

يين بصورة مستمرة ودورية لمعالجة مشكالتهم بصورة سرالطفال ذوي طيف التوحد، ومن خالل المقابالت مع االخصائيين األ

 علمية دقيقة.

المترتبة  اآلثاراالقتصادية التي تواجهها و سرعمق حول مشكالت األت األجراء الدراسابضرورة إ الباحثكما يوصي 

هم تتطلب منهم توفير مستوى أطفالوالبيئة الخاصة التي يحتاجها  سرعليها من طيف التوحد، حيث االحتياجات الخاصة لهذه األ

ى والديهم من كما ما يترتب عل أبنائهمتوفير المستلزمات في منزلهم لتنمية مهارات المعينات واالدوات و كتمالالمعيشي معين 

لذي يشغلهم ا األمر لألخصائيينتثقيف حول طيف التوحد واكتسابهم المهارات من خالل الدورات المتعددة والمقابالت الدورية 

 المتابعة اللصيقة والدائمة. إلى هم يحتاجون أطفالن خصوصا أ ،بصورة دائمة

للتعامل  أبنائهممدارس خاصة بإلى بنائها ا يحتاج أمجابهة هذه الصعوبات، كمالدعم الخيري لإلى تحتاج  سرن األكما أ

 من تنمية مهاراتهم.  والتي تمكنهممعهم بالصورة المناسبة 

 رحات:تالمق. 1.1.1

 تطبيق الدراسات التالية: الباحثاقترح 

 تطبيق دراسة لمعرفة اآلثار النفسية الضطراب طيف التوحد على أسرهم. -
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 ى جمعيات أخرى في مناطق أخرى من المملكة.تطبيق دراسة مشابهة لنفس الدراسة عل -

 عمل دراسة عن دور الجمعية المسؤولة عن أطفال التوحد في تهيئة أسرهم للتعامل وتفهم احتياجاتهم. -

 المراجع

 .الكويت واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم للطفل، السلوكي العالج(. م5771. )إبراهيم الستار، عبد .5

 رسالن ومؤسسة دار وعالجه، تشخيصه خصائصه اسبابه األطفال، لدى الطيفي التوحد(.  م0251. )سوسن بي،الجل .0
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of creative leadership in enhancing the level of 

organizational culture within non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, to 

identify the impact of the dimensions of creative leadership (sensitivity to problems, 

perseverance, initiative, creativity) on organizational culture in the organization, to reveal the 

extent of the difference in opinions and perceptions Participants reported creative leadership due 

to demographic variables such as educational qualification, years of experience, and job title. 

The importance of the study stems from the direct discovery of creative leadership within the 

institutions of the non-profit sector in the Kingdom of Saudi Arabia to harness their creative 

capabilities to enhance the organizational culture of the organization. The results obtained by 

applying the study tool to the sample members showed: There is a statistically significant 

relationship with the dimensions of creative leadership, on organizational culture in non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia; there are no statistically significant differences 

between the members of the study sample about creative leadership due to personal data. The 

study reached a number of recommendations, the most important of which are: The importance 

of including the concept of the non-profit sector in the administrative education curricula, the 

importance of establishing independent centers specialized in publishing scientific research and 

studies on the Saudi non-profit sector in all fields.  

Keywords: Leadership, Creativity, Creative Leadership, Organizational Culture, Non-Profit 

Sector, Sensitivity to Problems, Perseverance, Initiative. 
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)دراسة ميدانية على منظمات القطاع غير الربحي في المملكة  أثر القيادة اإلبداعية في تعزيز مستوى الثقافة التنظيمية

 العربية السعودية(

 الجبير عبد الرحمن عبد هللا ابتسامالدكتورة/ 

 ماليزيا لينكولن، جامعة األعمال، إدارة كلية األعمال، إدارة في دكتوراه

Email: Jubsam@hotmail.com  

 الدراسة مخلص

ة التنظيمية داخل المنظمات غير الربحية في هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة اإلبداعية في تعزيز مستوى الثقاف

اإلبداع(. حول  المبادرة، المثابرة، للمشكالت،للتعرف على أثر أبعاد القيادة اإلبداعية )الحساسية  السعودية،المملكة العربية 

اإلبداعية بسبب  أفاد المشاركون بالقيادة والتصورات،للكشف عن مدى االختالف في اآلراء  المنظمة،الثقافة التنظيمية في 

 والمسمى الوظيفي. الخبرة،وسنوات  التعليمي،المتغيرات الديموغرافية مثل المؤهل 

تنبع أهمية الدراسة من االكتشاف المباشر للقيادة اإلبداعية داخل مؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية 

 للمنظمة. لتسخير قدراتها اإلبداعية لتعزيز الثقافة التنظيمية

وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة: وجود عالقة ذات داللة إحصائية مع 

وال توجد فروق ذات  السعودية،على الثقافة التنظيمية في المنظمات غير الربحية في المملكة العربية  اإلبداعية،أبعاد القيادة 

ين المشاركين. أفراد عينة الدراسة عن القيادة اإلبداعية بسبب البيانات الشخصية. توصلت الدراسة إلى عدد من داللة إحصائية ب

وأهمية إنشاء مراكز مستقلة متخصصة  اإلداري،التوصيات أهمها: أهمية إدراج مفهوم القطاع غير الربحي في مناهج التعليم 

وإنشاء مركز معني بتعظيم  المجاالت،القطاع الربحي في كافة  -عوديين. في نشر البحوث والدراسات العلمية على غير الس

 وقياس األثر االجتماعي.

للمشكالت، المثابرة،  اإلبداعية، الثقافة التنظيمية، القطاع غير الربحي، الحساسية اإِلبداع، القيادةالقيادة،  :المفتاحية الكلمات

 المبادرة.
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1. Introduction 

The external environment of the organizations is no longer as stable and remarkably stable, but 

rather kinetics and dynamism have become its clear features, which resulted in the production of 

complex and intertwined problems that cast a shadow on work organizations, and therefore these 

organizations had to devise solutions to confront those problems, but creating solutions does not 

It comes by chance. Rather, it requires providing the appropriate environment to create 

innovations and open horizons for productive imagination. Therefore, attention to creativity has 

become a necessity for the success of work organizations, and a reason for their ability to survive 

and face the successive changes of the external environment. The goal of any organization is not 

only to survive but also to maintain its existence by improving performance. In order to meet the 

needs of highly competitive markets, organizations must continually increase performance 

(Arslan & Staub 2013). This is what prompted these organizations to enhance creativity, as it is 

one of the strategic options adopted, as many development efforts committed to developing 

creativity see that it is the guarantee to achieve competitive advantage and raise the level of 

performance achieving quantitative and qualitative leaps in various fields of work. 

Since individuals hold their own ideas and beliefs, this will affect the social, creative, and 

cultural interaction within the organizations in which they work, and this is what prompted 

organizations to pay attention to organizational culture and enhance it as well as leadership 

creativity in an effort to move the organization’s boat towards more success. Previous literature 

indicates that the role of leadership is very important for achieving organizational performance 

(eg Boal & Hooijberg 2000, Peterson, Smith, Martorana & Owens 2003), However, the results of 

previous studies on the role of leadership in enhancing the level of organizational culture. Some 

studies (eg Finkelstein & Hambrick, 1996, Katz & Kahn, 1978, Peterson, Smith, Martorana, & 

Owens 2003) indicate that the role of leadership is very important for any organization to 

achieve a high level of performance. However, some other studies (eg Pfeffer 1977, Meindl, and 

Ehrlich & Dukerich 1985) indicate that the role of leadership is not very important in achieving 

organizational performance. 
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Organizational culture is one of the main determinants of the success or failure of organizations, 

because of the existence of a correlation between the success of the organization and its focus on 

values and concepts that push its members to commitment, hard work, innovation, and 

participation in decision-making, as it constitutes a reference and behavioral framework that 

guides the employees of the organization. 

From this point of view, in order to support the sustainability and development of national 

institutions that operate within the framework of economic openness, competitive market, and 

globalization, the emergence of a post-industrial society, the emergence of conglomerates, and 

the entry of Saudi Arabia into the Group of 20, it has become necessary for us as researchers and 

scholars more than ever to follow up on those advanced and recurring problems related to the 

field of regulation, As well as studying all the phenomena related to organizational and 

administrative development in general and organizational culture in particular, which the state 

has given remarkable attention, especially after the deficit and shortcomings in economic 

institutions within the framework of contemporary transformations in all fields, these phenomena 

that negatively affected their profitability, effectiveness, and performance of its workers. 

1.1 Problem Statement 

Non-profit organizations are an integral and important part of society, and their role is not 

limited to bridging the gap between the government sector and the private sector, but rather is 

concerned with developing services and providing support programs for all segments of society. 

Non-profit organizations are known for their lack of aspiration to maximize material returns and 

financial revenues, and for their focus on caring for the needs of society. Since the human 

resource is the most important element in the organization, it is imperative to pay attention to it 

to reach the stage of development and organizational change through its development and raising 

its efficiency and effectiveness within the organization. 

In order for the organization to achieve its role in an integrated manner, it needs creative leaders 

who have the ability to build a flexible organizational culture and support the development 

processes, especially since some of these organizations face many challenges, including poor 

funding, which in turn may reflect negatively on the nature, type, and size of the services 

provided.  
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Because administrative leadership is the first pillar and the basic criterion by which the process 

of success and efficiency is determined, in addition to being the way an indicator of institutions 

to build successful plans, whether developmental or crisis ones. 

In order for work organizations to ensure the existence of an appropriate fabric of a well-

established and solid organizational culture, they must develop the creative capabilities of each 

of the leaders and individuals present in them, given that creativity and innovation are among the 

supporting and encouraging elements to form a strong organizational culture, including the 

values and beliefs it contains, as directing the behavior of individuals to what should and should 

not be done in the work environment requires creativity and innovation, and accordingly, values 

and beliefs may be characterized by the flexibility to change according to the needs and goals of 

the renewed organization, and whose creativity and individuals have a role in reformulating and 

defining them. From here it can be noted that creative leadership has an impact on the activities 

of organizations and on its organizational culture, as it is one of the important ways that help 

raise and improve efficiency and effectiveness in organizations. It also plays an important role in 

building solid organizational structures that have an important role in shaping the attitudes, 

identity, and attitudes of workers in organizations, in addition to being that it gives the 

organization its own advantage and contributes to achieving its goals. 

But there is no way to reach this except by adopting a successful and effective administrative 

leadership that can influence and entice the group members towards positive and desirable 

behavior that is in line with the goals of the organization. On the impact of creative leadership in 

enhancing the level of organizational culture and modernization, which served the achievement 

of the organization's mission and objectives, and overcoming the accumulated difficulties that 

might impede the development of services in it. 

In this study, we will try to answer the following questions: 

- What is the impact of creative leadership in enhancing the level of organizational 

culture? 

- What is the availability of dimensions of creative leadership within the 

headquarters of non-profit organizations? 
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- What is the availability of a solid organizational culture among workers in non-

profit organizations? 

1.2 Significance of the Study 

The importance of the research becomes clear in the following points: 

- The study seeks to directly reveal the creative leadership within the non-profit sector 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia to harness its creative capabilities to 

enhance the organizational culture of the organization, and at the same time analyze the 

obstacles and challenges facing the organization that affects its work, and the study also 

seeks to find practical solutions that benefit the organization In fact it works. 

- Enhancing the culture of creativity and innovation in the community on the one hand, and 

explaining its importance and impact on the organizational culture prevailing in the 

institutions and organizations of this society on the other hand, and the direct impact on 

the services provided by organizations in the community on the third hand, all leads to 

raising the level of assistance and services provided to enhance and improve The social 

and economic status of individuals within the community. 

- This study and similar studies may be considered the basis for any future study or 

research dealing with other institutions or organizations. 

1.3 Research Objectives 

The research aims to: 

- Recognize the reality of creative leadership prevailing in the organization. 

- Identify the reality of the organizational culture prevailing in the organization. 

- Recognize the role of organizational culture in achieving success for administrative 

organizations. 

- Identify the nature of the relationship between creative leadership and organizational 

culture in the organization. 

- Recognize the impact of the dimensions of creative leadership (sensitivity to problems, 

perseverance, initiative, creativity) on the organizational culture in the organization. 
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- Revealing the extent to which there are differences in the opinions and perceptions of the 

sample members about creative leadership due to demographic variables such as 

educational qualification, years of experience, and job title. 

- Draw the attention of institutions and leaders to the reality of organizational culture and 

how to develop it. 

- Attempting to formulate results that enable departments to advance employees and 

develop their culture and capabilities. 

- Invite researchers to more studies that touch on aspects of administrative leadership. 

1.4 Research Hypothesis 

- There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (sensitivity to problems, perseverance, initiative and creativity) on 

organizational culture (organizational values, organizational beliefs) in non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. Accordingly, the main hypothesis 

will be divided into groups of sub-hypotheses as follows: 

- There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (after sensitivity to problems) on organizational culture (organizational 

values, organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

- There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (after perseverance) on organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

- There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (after the initiative) on organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

- There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (after creativity) on organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 
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- There are no statistically significant differences between the study sample on 

creative leadership due to personal data (practical qualification, job title, number of 

years of experience). 

- There are no statistically significant differences between the study samples about 

creative leadership due to (practical qualification). 

- There are no statistically significant differences between the study samples about 

creative leadership due to (job title). 

- There are no statistically significant differences between the study samples on 

creative leadership due to (the number of years of experience). 

2 Theoretical Framework 

2.1 Definition of leadership: 

The concept of leadership is complex and not easy to define, and it cannot be explained by 

simple tricks (Kotter, 1988). According to (Northouse, 2010), “Leadership is a process in which 

an individual influences a group of individuals to achieve a common goal.” Based on this 

definition, leadership can be described as what you do and how you do it to bring about change. 

Known (Robbins & Coulter, 2001), Leadership is the ability to influence a group of people to 

achieve goals. A successful leader must be able to build trust by giving employees more freedom 

to act independently and make decisions, in addition, leaders must demonstrate direction toward 

achieving goals for employees by communicating with them and encouraging them to feel 

confident and able to take risks in completing the work (Lussier, 1990). 

2.2 Defining creativity: 

It is not possible to agree on a specific definition of creativity, as Al-Jabari explained in his study 

that the diversity and difference in the definition of creativity is mainly caused by the content of 

creativity, which contains a lot of diversity, visions and scholastic approaches, whether 

psychological, administrative, linguistic, educational, etc., and that creativity comes with ideas or 

opinions.  
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Or solutions, products, or discovering relationships that no one has preceded you in, which is the 

ability to develop new programs, new work mechanisms and even new forms of organization 

that contribute to improving the overall performance of the institution, and the condition of 

creativity is that it has useful ideas, creativity may be in an area that brings destruction and 

damage, and this is not It is called creativity but sabotage (Al-Jabari, 2008). 

Jarwan gave a comprehensive definition of creativity as a mixture of abilities, preparations, and 

personal characteristics that, if found in an appropriate environment, can advance mental 

processes to lead to original and useful products, whether in relation to the individual's previous 

experiences or to the experiences of the institution, society or the world if the products are on a 

level of creative breakthroughs in one of the fields of human life. 

2.3 Defining Creative Leadership 

Leadership in its general sense is to influence others and push them to achieve the goals of the 

organization. In order for this influence to become effective and real, leadership must be based 

on creativity in its preparation and selection, in order to translate the knowledge it has acquired 

into new choices characterized by quality and benefit through its interest in solving problems in 

creative ways that differ from Other ways, as the creator notices that there is something wrong 

that others did not notice and that there is a better way to solve, or by re-installing known 

patterns in unique shapes and lines characterized by originality and up to creative solutions, the 

creative leadership is flexible, renewable, challenging, directed, and the leader The innovator is a 

unique, confident, persevering personality who takes the initiative, realizes the consequences of 

things, and has a comprehensive view and a future vision (Al-Salmi, 2012).  

Analyzing these ideas, adopting the useful idea, supporting it, promoting it within the institution 

and implementing it, and searching for sources that lead to changing this idea and transforming it 

into a commercial or economic field (wadi) is financially, socially and organizationally 

comfortable, and it uses its exploratory and exploratory ability, intellectual originality and 

influencing ability to arouse the enthusiasm of others for creativity and innovation (Kandil, 

2010). 
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2.4 Defining organizational culture 

The subject of organizational culture has received great attention in the recent period, 

considering that the culture of the organization is one of the main determinants of the success or 

failure of organizations, assuming that there is a correlation between the success of the 

organization and its focus on values and concepts that drive its members to commitment, hard 

work, innovation, modernization, participation in decision-making and work to maintain Quality, 

service improvement, achieving a competitive advantage, and rapid response appropriate to the 

needs of customers and related parties in the organization's work environment (Abu Bakr, 2000). 

Nelson and Kwik see that the organizational culture embraced by individuals in organizations 

has a strong and direct impact on their behavior, performance of their work, and their 

relationships with their superiors, subordinates, colleagues, and clients. Hence, these values 

express the organization’s ability to find basic values around which all efforts and at all levels in 

the organization can move (Al-Nomani, 1996). 

2.5 The relationship between creative leadership and organizational culture: 

There is no doubt that there is a strong relationship between creative leadership and 

organizational culture. The creative leader seeks to bring a distinct organizational culture by 

creating the appropriate organizational climate for creativity and innovation in an atmosphere 

full of participation, which gives workers the opportunity to participate effectively in achieving 

the goals of the organization with enthusiasm and determination. Participation is the effective 

means which brings the spirit of cooperation between individuals, and cooperation is the basic 

competence to achieve and maintain high performance (Posner, 2004: 282).  

Therefore, leaders must give priority and adequate attention to the organizational culture in their 

organizations, and they should consider culture as an essential means to improve and develop 

performance. An adaptive culture that focuses on satisfying and satisfying the changing needs of 

customers, employees and stakeholders can outperform organizations that do not have such a 

culture. Companies that have a strong and correct culture can increase sales over companies that 

do not have a healthy culture (Al-Rakhimi, 55: 2000). 

Organizational culture and leadership have an empirical correlation with each other and each 

plays a role in determining organizational effectiveness (Block, 2003).  
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Moreover, organizational culture may have an impact on the effectiveness of leaders. The culture 

of an organization develops to a large extent from its leadership, while the culture of an 

organization can also influence the development of its leadership. For example, transaction 

leaders operate within their own organizational cultures by following existing rules, procedures, 

and standards, Transformational leaders change their culture by first understanding it and then 

reorganizing the culture of the organization with a new vision and a review of shared 

assumptions, values and standards (Bass, 1985). 

Effective organizations require tactical and strategic thinking, as well as culture building by their 

leaders. Strategic thinking helps create and build a vision for the agency's future. The vision can 

emerge and move forward as the leader builds a culture dedicated to supporting that vision. 

Culture is where vision takes root. In contrast, the vision may also determine the characteristics 

of the organization's culture. Transformational leaders have four separate components or 

characteristics referred to as transformational leadership (Avolio, Waldman & Yammarino, 

1991). These four factors are ideal influence, inspiring motivation, intellectual stimulation, and 

individual consideration. Transformational leaders integrate creative insight, persistence and 

energy, intuition and sensitivity to the needs of others in order to craft a strategy and culture for 

their organizations. 

That leader can help develop, shape and maintain a desirable organizational culture and that they 

may influence organizational innovation by creating new sets of shared values (Schein, 1990). 

When organizations are first formed, leaders have a significant impact on the emerging culture. 

In this stage, they are the “definers” and “educators” of culture, who can create and inculcate the 

values, beliefs and assumptions they think are necessary and good for the organization (Denison, 

1990, Schein, 1990). As the organization grows and develops, employees draw on their own 

experiences, and the resulting culture reflects the overall experience of the group as well as those 

parts of the founders' beliefs that seem to work in practice. 

In general, the role of creative leadership is to develop a resilient culture by transmitting 

and maintaining the following values: 

- Encouraging and strengthening the tendency to act: with an emphasis on independence 

and encouraging employees to take risks. 
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- Values stemming from the nature of the organization's mission: which necessitates 

focusing the efforts of the organization and all its employees, heads of departments, 

managers and supervisors, on the field of work in which the organization excels and 

innovates. 

 Values related to how the organization operates: the organization must establish an 

organizational design to motivate employees to exert their best efforts by providing material and 

moral support to employees, as well as informing them of their value through respecting and 

appreciating their efforts, as an effective means of creating a peaceful environment for 

productive behavior by emphasizing initiative and freedom Employees and their respect through 

the establishment of organizational structures that give them freedom of decision-making, and 

motivate them to achieve success (Charleshall and Jones, 2001). 

2.6 Previous Studies 

2.6.1 Study (Aisha Al Dhahani & Noor Abdullah 2020) 

Titled: The effects of organizational culture and transformational leadership style on 

employee job performance: a case study in the UAE Petrochemical Company 

The aim of the study was to analyze the relationship between organizational culture and 

transformational leadership style on the job performance of employees in Abu Dhabi National 

Oil Company. The scales applied for this study revealed a remarkable level of reliability. Two 

hypotheses were developed, all hypotheses were fully supported. In general, based on the results 

of the study, transformational leadership behavior and organizational culture have a significant 

relationship with employee job performance. Additionally, this finding contributes to the existing 

literature on the effects of transformational leadership and organizational culture on employee 

job performance, particularly in the oil and gas context. Therefore, if ADNOC is to achieve 

optimum performance from its employees,  

Transformational leadership must be a core leadership style adopted by the organization. The 

third result of the study indicates that there is a positive and significant relationship between the 

strength of coherent freedom value and creativity at work.  
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2.6.2 Study (Imad Al-Zeer, 2018) 

Entitled: The role of intellectual capital in achieving creativity among workers in 

Palestinian universities operating in the West Bank 

The study aimed to identify the role of intellectual capital in achieving creativity among workers 

in Palestinian universities operating in the West Bank by identifying the components of 

intellectual capital represented in (structural capital, human capital, social capital and 

psychological capital) and their role in achieving Creativity among workers through its impact 

on the components of creativity in (fluency, flexibility, originality and elaboration), and the 

problem of the study is that most Palestinian university administrations do not pay sufficient 

attention to intellectual capital and the extent to which its components affect creativity indicators 

among workers. The hypothesis was tested to what degree creativity is available in Palestinian 

universities and whether there is an impact and statistical significance of the demographic 

variables in the degree of availability of indicators of creativity among faculty members in 

Palestinian universities, The researcher used the descriptive analytical approach to reach the 

results of the study, the most important of which is that the importance of intellectual capital is 

great and the importance of indicators of creativity was high, especially details, originality, 

fluency and flexibility. Formulate policies, procedures, and strategic and operational plans. 

2.6.3 Study (Lina Bakr, 2018) 

Entitled: The modified role of organizational culture in the relationship between total 

quality management and performance in private hospitals 

The study aimed to find out the effects of total quality management on performance and to reveal 

the role of organizational culture in that. The problem of the study is that many studies discussed 

total quality and its relationship to performance in hospitals, but this relationship was not studied 

in under the prevailing organizational culture, and the importance of the study lies in the fact that 

the current business environment requires the managers of private hospitals to have the expertise 

and experience in dealing with a rapidly changing environment, competition and similarity, 

which necessitates taking care of the overall quality in these hospitals between total quality 

management and performance in private hospitals, The researcher used the analytical method, 

and the study concluded with results, 
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The most important of which is the existence of a positive relationship that links the variables, 

and the most prominent recommendations are that the administration should provide the 

capabilities to apply total quality to support performance in private hospitals. The study dealt 

with the impact of total quality management on performance and the role of culture in that, while 

the current study examined the role of administrative creativity in institutional performance. The 

researcher agreed to use organizational culture as one of the dimensions of the independent 

variable. The same research method was also used. The two researchers confirmed the 

acceptance of the main hypothesis; they differed in the independent variable for each of them. 

2.6.4 Study (Rashida Suleiman Fadlallah, 2017) 

Entitled: The impact of organizational culture on the relationship between strategic 

management and the performance of banks operating 

The importance of the study was represented in its consideration of organizational culture in the 

relationship between strategic management and performance, considering that organizational 

culture is one of the main determinants of organizations’ success or failure. The problem of the 

study was that despite the importance of strategic management and performance, the researchers 

did not They previously discussed the impact of organizational culture on this relationship, The 

study concluded that strategic management is an essential axis and a dynamic creative process, 

and organizations seek to build a distinct strategy that guarantees them survival, growth and 

improvement and development of performance. 

2.6.5 Study (Rashida Suleiman Fadlallah, 2017) 

Entitled: The impact of organizational culture on the relationship between strategic 

management and the performance of banks operating 

The importance of the study was represented in its consideration of organizational culture in the 

relationship between strategic management and performance, considering that, organizational 

culture is one of the main determinants of organizations’ success or failure. The problem of the 

study was that despite the importance of strategic management and performance, the researchers 

did not They previously discussed the impact of organizational culture on this relationship, The 

study concluded that strategic management is an essential axis and a dynamic creative process, 
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and organizations seek to build a distinct strategy that guarantees them survival, growth and 

improvement and development of performance. 

3 Research Methodology 

3.1 Study Approach 

To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was used, which is one 

of the specialized branches of the descriptive method, which was one of the developments that 

scientific researchers added to the image of the original primitive descriptive method, where the 

descriptive-analytical approach performs an additional, more flexible and useful function in 

addition to describing phenomena by means of observation. And his various methods, where he 

does what is called the analysis and comparison of phenomena in more detail. 

3.2 Sources of data 

The primary data for any study is the data that is collected directly by the researcher for a 

specific purpose, while the secondary source of data is defined as that data that has already been 

collected not for a particular study, but the researcher resorts to these data in order to study 

3.2.1.1 Primary data 

This study also depends on the data that the researcher must collect through the study sample, 

and this will be implemented through the questionnaire, personal interviews, and through the 

researcher’s observations as well this data will be about: 

 General background, education and experience of leaders and employees of non-profit 

organizations. 

 The general perception and the attitudes of leaders and employees of non-profit 

organizations towards each of the creative leadership management and its impact on 

organizational culture. 

 What is being implemented to ensure the application of the general organizational culture 

within the institution? 

 Is there a willingness or positive attitude towards improving the level of organizational 

culture? 
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3.2.1.2 Secondary data 

This study depends on both primary and secondary data, and secondary data is that data that 

actually exists and is available in different secondary sources and can be obtained easily and 

quickly without spending almost any time or costs... These data are required to build the 

theoretical part of the study and through: 

 Data on non-profit organizations operating in the Kingdom, distributed over various 

activities, sectors, volume of funding, donations and investments. 

 Through some academic articles and books that discuss the same study variables and 

related topics, whether in public libraries or through the Internet. 

3.3 Study Population 

Biber (2004) stated that the population is the entire group in which the researcher is interested to 

answer questions in a research study as well as to come to a conclusion about the same study 

(Christensen and Johnson, 2014), argue that populations are the derived items under 

investigation, Conclusions are made for a sample in any study from a previously identified or 

selected population. The study population, which is made up of a group of non-profit 

organizations operating in the Kingdom of Saudi Arabia in the city of Riyadh 

 The study adopted the statistical survey and thus fifteen organizations were subjected to the 

study. The researcher tried to take into account the geographical distribution of the concentration 

of these organizations. The researcher also took into account the multiplicity of different 

activities related to them. 

3.4 Study sample 

A random survey method was used, targeting a group of employees, workers and leaders in the 

non-profit organizations under study. 

An exploratory sample of 20 questionnaires was distributed to test the validity and reliability of 

the questionnaire in preparation for conducting the internal consistency and structural validity 

tests initially. 
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% No.  

100 021 Distributed Questionnaires 

22 000 Retrieved  Questionnaires - Valid 

8 2 Non-Retrieved  Questionnaires - Invalid 

Table (1) Respondent's Response Rate 

After verifying the validity and reliability of the questionnaire for the test, 100 questionnaires 

were distributed to the study population of the employees and leaders of the non-profit 

organizations under study, and 91 valid questionnaires were retrieved for analysis. The total 

number of the study sample questionnaires valid for analysis is 111. 

3.5 Study tool 

The field scientific material was collected from the field under study through the following data 

collection tools: questionnaire, interview and observation. 

3.5.1 Questionnaires 

The questionnaire used in the research was designed to collect field data based on a set of 

previous studies, and the questionnaire consisted of several axes, namely: 

 Personal data hub and demographic information 

 Creative leadership axis (sensitivity to problems, initiative, creativity, perseverance) 

 Organizational Culture Axis (Organizational Beliefs, Organizational Values) 

3.5.2 Interview 

Where the interview with the questionnaire was used to obtain some additional information that 

we could not obtain through the questionnaire only, in addition to interviewing some officials in 

the various departments of the organization to obtain additional information that was not 

included in the questionnaire questions about the prevailing organizational culture in addition to 

the extent of its prevalence and familiarity these officials and leaders with the cultural values 

mentioned in the form and know their willingness to develop them. 
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3.5.3 Note 

The observation was also used in our study because of its complementary role to the 

questionnaire and the interview of collecting data about the study sample. While we toured the 

departments and departments of non-profit organizations, we recorded many observations related 

to the behavior of workers and leaders, the extent of work organization, internal arrangement, 

and employee relations with their superiors to know the extent of mutual respect between 

individuals themselves and individuals and their superiors. 

3.6 Statistical methods 

The questionnaire was unloaded and analyzed through the statistical analysis program (the Social 

Sciences (SPSS) Statistical Package for), and the following statistical methods were used: 

 Percentage and Arithmetic Mean. 

 Relative Arithmetic Mean. 

 Cronbach's Alpha Coefficient. 

 Pearson Correlation Coefficient 

 Independent T Test 

 One-Way ANOVA 

3.7 Reliability and Validity 

3.7.1 Reliability 

The reliability of the test means that the scale will give the same results if used once under 

similar conditions, Stability also means that if a test is applied to a group of individuals and the 

scores of each of them are monitored, then the same test was re-applied to the same group and 

the same scores were obtained. The test is stable. It is also defined as the accuracy and 

consistency of the measurements obtained from what the test measures. 

The most widely used methods for estimating the stability of the scale are: 

 Cronbach Alpha Coefficient. 

 As for honesty, it is a measure used to find out the degrees of honesty of the respondents 

through their answers on a specific scale. 
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It turned out that all values of Cronbach's alpha coefficient were above 0.70, which is the lowest 

acceptable value of Alpha this indicates that all Alpha values are suitable for the purposes of the 

current study (Sekaran, 2003), the reliability test of the questionnaire questions was conducted 

using Cronbach's alpha coefficient and the result was (1..0). 

Paragraph Stability Coefficient 

(α) 

Creative Leadership 

sensitivity to problems 0.90 

The initiative 0.88 

perseverance 0.66 

creativity 0.6. 

Total 0.73 

Organizational Values 0.93 

Organizational Beliefs 0.82 

Table (2) internal consistency coefficients were evaluated using Cornbrash’s alpha test 

3.7.2 Validity 

Validity means the ability of the research method to find the exact truth. If the research is said to 

be correct, it really means that what was meant to be measured has been accurately measured. 

Validity is very important if the researcher is doing in-depth studies on individuals, small groups 

or situations. If the researcher knows that his research is valid, he can be confident in results that 

really show some uniqueness in the topic under study. If the researcher lacked validity, it means 

that there was a lack of truth in the result (Churton & Brown 2010, Earl Pappe 1989). 

To ensure the apparent validity of the questionnaire and the validity of the questionnaire 

questions in terms of wording and clarity, the researcher presented the questionnaire to a number 

of academic arbitrators and specialists in the field of study, after restoring the questionnaire from 

the arbitrators, the proposed amendments were made to it. 
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3.8 Ethical considerations 

Among the ethical considerations that the researcher took into account: Ensure that relevant 

permission is obtained before conducting the research. The non-profit organizations under study 

are located in the Kingdom of Saudi Arabia in the city of Riyadh. The researcher made sure that 

the respondents obtained a full disclosure of the nature of the study through an introductory note 

at the beginning of the questionnaire. The researcher was also keen not to force respondents to 

participate in the research by assuring them that the information collected is of their own free 

will. 

The researcher made it clear that the privacy of the respondents would be preserved. This was an 

attempt to ensure that defendants' disclosure was unrestricted. In this way, the information 

gained can be relied upon to be as accurate as possible; this measure was taken in order to ensure 

that respondents willingly disclosed as much information as possible. In addition, the time frame 

obtained by the respondents was practical enough to leave sufficient time for the analysis of the 

data collected through the questionnaires. 

4 Analysis of the Results 

4.1 Demographic variables 
 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Gender 
Male 82 73.9 73.9 73.9 

Female 29 26.1 26.1 100 

Age 

Less than 30 41 36.9 36.9 36.9 

From 30 < 45 34 30.6 30.6 67.6 

From 45 < 60 29 26.1 26.1 93.7 

More than 60 7 6.3 6.3 100 

Qualification 

High School 15 13.5 13.5 13.5 

High Diploma 37 33.3 33.3 46.8 

Bachelor 44 39.6 39.6 86.5 

Master 11 9.9 9.9 96.4 
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Phd/DBA 4 3.6 3.6 100 

Major 

Business Administration 41 36.9 36.9 36.9 

Accounting 22 19.8 19.8 56.8 

Economy 21 18.9 18.9 75.7 

Other 27 24.3 24.3 100 

Position 

General Manager 3 2.7 2.7 2.7 

Deputy General Manager 8 7.2 7.2 9.9 

Administrative Manager 17 15.3 15.3 25.2 

Head of Department 19 17.1 17.1 42.3 

Employee 64 57.7 57.7 100 

Experience 

Less than 5 Years 20 18 18 18 

From 5 to 10 Years 23 20.7 20.7 38.7 

From 10 to 15 Years 51 45.9 45.9 84.7 

More than 15 Years 17 15.3 15.3 100 

Total 111 100 100  

Table (3) Distribution of study sample members 

4.2 Analysis of the results 

4.2.1 Creative Leadership 

Creative 

leadership 

Dimensions 

Paragraphs 

No. 

Total 

Mark 
Mean 

Std. 

Deviation 

relative 

weight  

(Wr) 

order 

Sensitivity to 

problems 
5 25 18.3 2.4 73.2 0 

perseverance 5 25 19.6 2.8 78.4 2 

The initiative 5 25 20.6 2.1 82.4 0 

creativity 5 25 18.2 2.9 72.8 8 

Total 20 100 76.7 3.8 76.7   

Table (4) Arithmetic averages, standard deviations, and relative weights - Creative 

Leadership 
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It is clear to us from the table above, that the relative weight of the total score for the 

questionnaire (the creative leadership axis) was 77%, with an arithmetic mean of 76.8 degrees, 

and a standard deviation of 8.3 degrees, and this indicates that the level of creative leadership is 

very good (according to the relative standard classification table). As we note from the table that 

(the initiative) occupied the first place with a relative weight of 82%, followed by the second 

place (perseverance) with a relative weight of 78%, followed by the third place (creativity) with 

a relative weight of 74%, and in the fourth and last place (sensitivity to problems) with a relative 

weight of 73%. From the foregoing, it is clear that officials and employees of non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia have a high degree of creative leadership, and “the 

Initiative” ranked first, which indicates the voluntary work within these organizations and the 

initiative to participate without asking for it. 

4.2.2 Organizational Culture 

Organizational 

Culture 

Paragraphs 

No. 

Total 

Mark 
Mean 

Std. 

Deviation 

relative 

weight  

(Wr) 

order 

Organizational 

Values 
5 25 19.6 2.9 78.4 1 

Organizational 

Beliefs 
5 25 19.2 2.6 76.8 2 

Total 10 50 38.8 12.3 77.6 
 

Table (5) Arithmetic averages, standard deviations, and relative weights - Organizational 

Culture 

It is clear to us from the table above, that the relative weight of the total score for the 

questionnaire (organizational culture) amounted to 77.6%, with a mean of 38.8 degrees, and a 

standard deviation of 12.3 degrees, and this indicates that the level of organizational culture is 

very good (according to the relative criterion classification table) 

As we note from the table that (organizational values) has occupied the first place with a relative 

weight of 76.8%, followed by the second place (organizational beliefs) with a relative weight of 

78%, followed by the third place (creativity) with a relative weight of 74%,  
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And in the fourth place The latter (sensitivity to problems) with a relative weight of 76.8%. From 

the above it is clear that officials and workers in non-profit organizations in the Kingdom of 

Saudi Arabia have a high degree of organizational culture characteristics. 

4.3 Hypothesis test 

H0: There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative leadership 

(sensitivity to problems, perseverance, initiative and creativity) on organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom 

of Saudi Arabia. 

To test the validity of this hypothesis, the Pearson correlation coefficient was found to study the 

relationship between degrees of creative leadership and the level of organizational culture of 

workers in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Organizational Culture 

Creative Leadership Organizational 

Beliefs 

Organizational 

Values 

.367 ** .444** Sensitivity To Problems 

.244* .265** Perseverance 

0.176 .239* Initiative 

.340** .291** Creativity 

.360** .395** Total Mark (Creative Leadership) 

        ** Statistically significant at 0.01                   * statistically significant at 0.05 

Table (6) Pearson’s Correlation Coefficient- Creative Leadership and Organizational Culture 

Through the table at the top, we notice that there is a direct statistically significant relationship 

between the dimensions of creative leadership and the total degree of organizational culture 

prevailing in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, and this indicates that the 

higher the dimensions of creative leadership (sensitivity to problems, perseverance, initiative, 

innovation ) Whenever this leads to a higher level of organizational culture in non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia.  
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Accordingly, the main hypothesis is rejected, and the alternative hypothesis is accepted, "There 

is a statistically significant relationship between creative leadership and organizational culture in 

non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia." 

4.3.1 Sub Hypothesis test 

Organizational Culture  

Organizational 

Beliefs 

Organizational 

Values 
Creative Leadership 

0.176 .239* Sensitivity to Problems 

.244* .265** Perseverance 

.367 ** .444** Initiative 

        ** Statistically significant at 0.01                * Statistically significant at 0.05 

Table (7  ( Pearson’s Correlation Coefficient- Creative Leadership (Sensitivity to Problems, 

Perseverance, Initiative) and Organizational Culture 

 H01.1: There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (Sensitivity to problems) on organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Through the table above, we note that the Pearson correlation coefficient between the dimensions 

of creative leadership (sensitivity to problems), and both dimensions of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) is statistically significant at a significance of 0.01 

and it indicates a strong direct relationship, the higher the dimension of creative leadership ( 

sensitivity to problems) increased with it the dimension of organizational culture (organizational 

values, organizational beliefs).  

Accordingly, the main hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted “there is a 

statistically significant relationship to the dimensions of creative leadership (sensitivity to 

problems) on organizational culture (organizational values, organizational beliefs) in non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia.” 
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 H02.1: There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (perseverance) on organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Through the table above, we notice that the Pearson correlation coefficient between the 

dimensions of creative leadership (perseverance), and both dimensions of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) was statistically significant at 0.01, 0.05, 

respectively, which indicates a direct relationship, the higher the dimension. Creative leadership 

(perseverance) increased the dimension of organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs). 

 Accordingly, the main hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, “there is 

a statistically significant relationship to the dimensions of creative leadership (perseverance) on 

organizational culture (organizational values, organizational beliefs) in non-profit organizations 

in the Kingdom of Saudi Arabia”. 

 H08.1: There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (the initiative) on organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Through the table above, we notice that the Pearson correlation coefficient between the 

dimensions of creative leadership (initiative), and both dimensions of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) is statistically significant at a significance of 0.05, 

which indicates the existence of a direct relationship, the higher the dimension of creative 

leadership (initiative) The dimension of organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) increased with him.  

Accordingly, the main hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted “there is a 

statistically significant relationship to remove creative leadership (initiative) on organizational 

culture (organizational values, organizational beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom 

of Saudi Arabia. 
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 H04.1: There is no statistically significant relationship to the dimensions of creative 

leadership (creativity) on organizational culture (organizational values, organizational 

beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Through the table at the top, we notice that the Pearson correlation coefficient between the 

dimensions of creative leadership (creativity), and both dimensions of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) are statistically significant at a significance of 0.01 

and it indicates a direct relationship, the higher the dimension of creative leadership 

(creativity)The dimension of organizational culture (organizational values, organizational 

beliefs) increased with him. Accordingly, the main hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted: “There is a statistically significant relationship to the dimensions of 

creative leadership (creativity) on organizational culture (organizational values, organizational 

beliefs) in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 H1. There is no statistically significant difference between the study sample on creative 

leadership due to personal data (qualification, job title, and years of experience). 

To test the validity of this hypothesis, the one-way ANOVA was used to study the differences in 

the degrees of creative leadership in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia 

due to the variables (qualification, job title and years of experience). 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Total 

Qualification 

Between 

Groups 
30.9 3 10.29 0.135 //.939 

Within 

Groups 
7680.1 101 76.04 

  

Total 7711 104 
   

Total 

job title 

Between 

Groups 
85.6 2 42.78 0.57 //.566 

Within 

Groups 
7625.4 102 74.76 
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Total 7711 104 
   

Total 

years of experience 

Between 

Groups 
251.2 3 83.73 1.13 //.339 

Within 

Groups 
7459.8 101 73.86 

  

Total 7711 104 
   

Not statistically significant \\  

Table (8) One-way ANOVA results (Creative Leadership & qualification, job title and 

years of experience  (  

Through the table above, we note that there are no statistically significant differences in the 

degrees of creative leadership due to the following dimensions (qualification, job title and years 

of experience) among non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Accordingly, the basic hypothesis is accepted: “There are no statistically significant differences 

between the study sample about creative leadership due to personal data (qualification, job title 

and years of experience). 

 H1.1 There is no statistically significant differences between the study samples about 

creative leadership due to (qualification). 

To test the validity of this hypothesis, a one-way ANOVA test was used to study the differences 

in the degrees of creative leadership in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia 

due to the variable (Qualification). 

 ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Sensitivity to 

Problems 

Between 

Groups 
9.2 3 3.07 .316 //.814 

Within 

Groups 
1002.8 103 9.74   

Total 1012.1 106    
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Perseverance 

 

Between 

Groups 
2.2 3 0.72 .158 //.924 

Within 

Groups 
469.5 103 4.56   

Total 471.6 106    

Initiative Between 

Groups 
19.1 3 6.36 .823 //.484 

Within 

Groups 
795.6 103 7.72   

Total 814.7 106    

Creativity Between 

Groups 
8.0 3 2.67 .344 //.793 

Within 

Groups 
783.4 101 7.76   

Total 791.4 104    

Total Between 

Groups 
30.9 3 10.29 .135 //.939 

Within 

Groups 
7680.1 101 76.04   

Total 7711.0 104    

Not statistically significant \\  

Table (9) One-way ANOVA results (Creative Leadership & qualification  (  

Through the table above, we note that there are no statistically significant differences in the 

degrees of creative leadership and the following dimensions (sensitivity to problems, 

perseverance, initiative, originality) among non-profit organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia due to the variable (Qualification), and this indicates that the qualification variable 

Scientific is not an influential variable on the level of creative leadership and its previous 

dimensions for non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, and this is due to the 

fact that creativity is an individual characteristic and has nothing to do with the scientific field 

“specialization” in this skill,  
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in addition to the personalities who take administrative places and exercise the leadership role 

are personalities Legal entities, all of whom hold academic qualifications that qualify them for 

this center, as the creative leadership and those who practice it work to provide a healthy 

environment through developmental and creative thinking. Accordingly, the basic hypothesis is 

accepted, "There are no statistically significant differences between the study sample on creative 

leadership that are due to (practical qualification)." 

 H1.2 There is no statistically significant differences between the study samples about 

creative leadership due to (job title). 

To test the validity of this hypothesis, a one-way ANOVA test was used to study the differences 

in the degrees of creative leadership in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia 

due to the variable (job title). 

 ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Sensitivity to 

Problems 

Between 

Groups 

.7 2 .37 .04 //.963 

Within 

Groups 

1011.3 104 9.72   

Total 1012.1 106    

Perseverance 

 

Between 

Groups 

2.1 2 1.06 .24 //.791 

Within 

Groups 

469.5 104 4.51   

Total 471.6 106    

Initiative Between 

Groups 

14.2 2 7.12 .93 //.399 

Within 

Groups 

800.4 104 7.70   
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Total 814.7 106    

Creativity Between 

Groups 

11.6 2 5.80 .76 //.471 

Within 

Groups 

779.8 102 7.64   

Total 791.4 104    

Total Between 

Groups 

85.6 2 42.78 .57 //.566 

Within 

Groups 

7625.4 102 74.76   

Total 7711.0 104    

Not statistically significant \\  

 

Through the table at the top, we note that there are no statistically significant differences in the 

degrees of creative leadership and the following dimensions (job title) among non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia due to the variable (Qualification), and this 

indicates that the job title variable is not an influential variable on the level of leadership 

Creative and its previous dimensions for non-profit organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia, and this is due to the fact that workers for non-profit organizations in the Kingdom of 

Saudi Arabia practice the characteristics of creative leadership and look at the tasks and duties 

assigned to them with a comprehensive view, regardless of the job title. Accordingly, the basic 

hypothesis is accepted: “There are no statistically significant differences between the study 

samples on creative leadership due to (job title).” 

 H1.3 There is no statistically significant differences between the study samples on 

creative leadership due to (years of experience). 

To test the validity of this hypothesis, a one-way ANOVA test was used to study the differences 

in the degrees of creative leadership in non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia 

due to the variable (years of experience). 

Table (10) One-way ANOVA results (Creative Leadership & job title ( 
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 ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Sensitivity to 

Problems 

Between 

Groups 

72.1 3 24.02 2.63 //.054 

Within 

Groups 

940.0 103 9.13   

Total 1012.1 106    

Perseverance 

 

Between 

Groups 

14.5 3 4.85 1.09 //.356 

Within 

Groups 

457.1 103 4.44   

Total 471.6 106    

Initiative Between 

Groups 

34.3 3 11.42 1.51 //.217 

Within 

Groups 

780.4 103 7.58   

Total 814.7 106    

Creativity Between 

Groups 

22.6 3 7.54 0.99 //.401 

Within 

Groups 

768.8 101 7.61   

Total 791.4 104    

Total Between 

Groups 

251.2 3 83.73 1.13 //.339 

Within 

Groups 

7459.8 101 73.86   

Total 7711.0 104    

Not statistically significant \\  

Table (11) One-way ANOVA results (Creative Leadership & years of experience ( 
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Through the table above, we note that there are no statistically significant differences in the 

degrees of creative leadership and the following dimensions (years of experience) among non-

profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia due to the variable (years of experience), 

and this indicates that the years of experience variable is not a variable. Influential on the level of 

creative leadership and its previous dimensions for non-profit organizations in the Kingdom of 

Saudi Arabia, and this is due to the fact that workers for non-profit organizations in the Kingdom 

of Saudi Arabia, whether they have long or short experience, are subject to development 

programs that modify the experience of the new ones, making them equal with those who They 

have long experience, in addition to the fact that creative leadership does not only require years 

of experience, but also needs special skills that help the administrator to be creative and solve 

problems.  

Accordingly, the basic hypothesis is accepted, "There are no statistically significant differences 

between the study sample on creative leadership that are due to (years of experience)." 

5 Results and Recommendations 

5.1 Results 

 From the foregoing it is clear those officials and workers of non-profit organizations in the 

Kingdom of Saudi Arabia have a high degree of creative leadership, and “the initiative” 

ranked first, which indicates the voluntary work within these organizations and the initiative 

to participate without asking for it. 

 Based on the previous standard classification table, it becomes clear that the degree of 

"sensitivity to problems" among officials and workers in non-profit organizations in the 

Kingdom Saudi Arabia have a high score, and from here it becomes clear to us that there is 

no more than one solution when the leadership faces some problems. 

 Result show to us that there are some problems with the leadership represented by the lack 

of time given to them to study the new ideas they reach, and the preoccupation of some 

leadership To prepare the second row of administrative cadres required to continue the 

process of giving and development. 
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 It becomes clear to us that there are some problems represented in the weakness of group 

work within non-profit organizations and the limited use of modern technology to 

accomplish work. 

 From the above it is clear that officials and workers in non-profit organizations in the 

Kingdom of Saudi Arabia have a high degree of organizational culture characteristics. 

 It is clear that the degree of "organizational values" among officials and workers of non-

profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia has a high degree. 

 It becomes clear to us that there are some problems with the leadership represented by the 

lack of time given to them to study the new ideas they reach, and the preoccupation of some 

leadership to prepare the second row of administrative cadres required to continue the 

process of giving and development. 

 The results showed clear to us that there are some problems represented in the weakness of 

group work within non-profit organizations and the limited use of modern technology to 

accomplish work. 

 From the above it is clear that officials and workers in non-profit organizations in the 

Kingdom of Saudi Arabia have a high degree of organizational culture characteristics. 

 The results showed that the degree of "organizational values" among officials and workers of 

non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia has a high degree. 

 Results showed that in some organizations the lines of authority between leadership and 

subordinates are not clear enough. 

 It became clear that the degree of "organizational beliefs" among officials and workers in 

non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia They have a high score. 

 The results showed a positive, statistically significant relationship between the dimensions of 

creative leadership and the total degree of organizational culture prevailing in non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia.  

 Through the results, we noticed that the Pearson correlation coefficient between the 

dimensions of creative leadership (sensitivity to problems), and both dimensions of 

organizational culture (organizational values, organizational beliefs) is statistically 

significant at a significance of 0.01 and it indicates a strong direct relationship, the higher 
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the dimension of creative leadership (sensitivity to problems). The dimension of 

organizational culture (organizational values, organizational beliefs) increased with him. 

 The analysis of the results of the Pearson correlation coefficient test between the dimensions 

of creative leadership (perseverance), and both dimensions of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) was statistically significant at 0.01, 0.05, 

respectively, which indicates the existence of a direct relationship, the higher the dimension 

of creative leadership (perseverance). The dimension of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) increased with him. 

 It was also found that the Pearson correlation coefficient between the dimensions of creative 

leadership (initiative), and both dimensions of organizational culture (organizational values, 

organizational beliefs) were statistically significant at a significance of 0.05, which indicates 

the existence of a direct relationship. (Organizational values, organizational beliefs). 

 The results showed that the Pearson correlation coefficient between the dimensions of 

creative leadership (creativity), and both dimensions of organizational culture 

(organizational values, organizational beliefs) was statistically significant at 0.01 which 

indicates the existence of a direct relationship. (Organizational values, organizational 

beliefs). 

  There are no statistically significant differences in the degrees of creative leadership due to 

the following dimensions (qualification, job title and years of experience) among non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 The results showed that there were no statistically significant differences in the degrees of 

creative leadership and the following dimensions (sensitivity to problems, perseverance, 

initiative, originality) among non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia due 

to the variable (Qualification), and this indicates that the educational qualification variable is 

not an influential variable on The level of creative leadership and its previous dimensions for 

non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, and this is due to the fact that 

creativity is an individual characteristic and has nothing to do with the scientific field 

“specialization” in this skill, in addition to the fact that the personalities who take 

administrative places and exercise the leadership role are legal persons who all carry 

scientific qualifications It qualifies them for this center, as creative leadership and those who 
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practice it work to provide a healthy environment through developmental and creative 

thinking. 

 The results indicate that there are no statistically significant differences in the degrees of 

creative leadership and the following dimensions (job title) for non-profit organizations in 

the Kingdom of Saudi Arabia due to the variable (Qualification), and this indicates that the 

job title variable is not an influential variable on the level of creative leadership and its 

previous dimensions among Non-profit organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, and 

this is attributed to the fact that employees of non-profit organizations in the Kingdom of 

Saudi Arabia practice the characteristics of creative leadership and look at the tasks and 

duties assigned to them with a comprehensive view, regardless of the job title. 

 The results also showed that there were no statistically significant differences in the degrees 

of creative leadership and the following dimensions (years of experience) among non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia due to the variable (years of experience), and 

this indicates that the years of experience variable is not an influential variable on the level 

of leadership Creative and its previous dimensions for non-profit organizations in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and this is due to the fact that workers for non-profit 

organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, whether they have long or short experience, 

are subject to development programs that modify the experience of the new ones, making 

them equal with those who have long experience, In addition, creative leadership does not 

only require years of experience, but also needs special skills that help the administrator to 

be creative and solve problems. 

5.2 Recommendations 

 The importance of including the concept of the non-profit sector in the administrative 

educational curricula at the secondary level and the specialization of the management of 

non-profit organizations in Saudi higher institutes, colleges and universities, and the 

inclusion of the specialization on the lists of external scholarships. 

 The importance of establishing independent centers specialized in issuing scientific research 

and studies on the Saudi non-profit sector in all fields. 
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 The importance of establishing a center concerned with maximizing and measuring social 

impact. 

 The responsibility of the non-profit sector towards society. 

 Giving incentives to employees who have innovative ideas and solutions to develop non-

profit organizations and supporting them in implementing them. 

 Work to enhance and raise the level of performance of leaders of non-profit organizations by 

enrolling them in training courses in the field of leadership, especially creative leadership, 

provided that these courses take the character of continuity and serious follow-up. 

 That decision makers in non-profit organizations give leadership creativity what it deserves 

when choosing a leader, and adopt criteria and mechanisms to ensure that talented and 

creative people have access to this job. 

 Reducing the daily routine tasks and burdens assigned to the leaders of non-profit 

organizations by delegating some of his tasks to his employees to allow him enough time to 

research and study new ideas, activate them and follow them up. 

 Work to increase the awareness and knowledge of the leaders of non-profit organizations of 

the prevailing organizational culture in general, and to highlight the organizational cultures 

that help achieve goals. 

 That the leaders of non-profit organizations work to develop a positive organizational culture 

within the organization by providing a comfortable atmosphere for work and establishing 

good relations with all employees, and creating an organizational climate that encourages 

achievement and excellence. 

 Satisfying the needs of employees' appreciation and respect, working to provide material 

incentives and linking them to their career achievements, and creating an appropriate climate 

that encourages participation and the ability to face challenges and difficulties they 

encounter. 

 Contribute to increasing the atmosphere of interdependence and cohesion among workers in 

non-profit organizations. 

 The necessity of providing job security for workers in non-profit organizations. 

 The use of justice of all kinds among workers by encouraging the obligated and holding the 

negligent accountable. 
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The role of the Presidency of the Two Holy Mosques in managing crises and organizing 

crowds in the Holy Mosque 

 ساره سعد سعيد المالكي/ باحثةإعداد ال

 مال الحج والعمرة، كلية إدارة األعمال، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةماجستير إدارة الحشود، قسم إدارة أع

 

 المستخلص

الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود واالعمال إلى التعرف على  الدراسة الحالية تهدف      

معرفة و ارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمينالتنظيمية لمنسوبي المسجد الحرام، ومعرفة درجة وأثر مم

والكشف عن آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة  الحرمين،االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون 

وصف ال-سنوات الخبرة-اسيدرالعامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية وفقا لمتغيرات )المؤهل ال

 .الوظيفي(

الباحثة المنهج الوصفي للتوصل إلى  واستخدمت (561من العاملين برئاسة شؤون الحرمين بلغ عددهم )وتكونت عينة الدراسة 

انات بيوتم استخدام االستبانة من إعداد الباحثة كأداة لهذه الدراسة لجمع ال، األهداف واإلجابة على التساؤالت التي تم وضعها

الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على الجهود )والخطط المسبقة( أن نتائج الدراسة وقد توصلت المتعلقة بها، 

الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم أن ، في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةللرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تضع الرئاسة العامة لشؤون ون على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في يوافق

، تقيم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خططها سية الموضوعة مسبقا  الحرمين خطط بديلة في حال تعثر نجاح احدى الخطط الرئي

سائد الرأي اللقياس أثر تلك الخطط على عملية إدارة الحشود، بينت النتائج أن  من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام

لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين، 

اجهة أزماتها وإدارة الحشود من خالل وسائل االتصال تشهد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطور ملحوظ في الجانب التقني لمو

الحديثة، ترتبط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تقنيا  بدوائر حكومية أخرى لمواجهة األزمات والكوارث وإدارة حشود الحجاج 

رونية في لة الخدمات االلكت، تعتبر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من الدوائر الحكومية المتطورة تقنيا  وتسعى لتكمينوالمعتمر

 .ماتهاكافة خد

 رئاسة شؤون الحرمين، إدارة األزمات، تنظيم الحشود، المسجد الحرام الكلمات المفتاحية:
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The role of the Presidency of the Two Holy Mosques in managing crises and organizing 

crowds in the Holy Mosque 

 

Abstract: 

      The current study aimed to identify the efforts (and advance plans) of the Presidency of the 

Two Holy Mosques in managing crises, crowds and organizational work for the employees of 

the Holy Mosque, and to know the degree and impact of the practice of crisis management and 

crowds in the Presidency of the Two Holy Mosques, and knowledge of the (technical) business 

of organizational and crowds in the Presidency of the Two Holy Mosques, and to reveal the 

opinions of The sample of the study on the role of the General Presidency for the Two Holy 

Mosques Affairs in managing crises, crowds and organizational work according to the variables 

(academic qualification - years of experience - job description). 

The study sample consisted of 165 employees at the Presidency of the Two Holy Mosques. The 

researcher used the descriptive approach to reach the goals and answer the questions that were 

set. The questionnaire prepared by the researcher was used as a tool for this study to collect data 

related to it. The study sample is that they agree with the efforts (and advance plans) of the 

General Presidency for the Affairs of the Two Holy Mosques in managing crises, crowds and 

organizational work. In the event that one of the previously established master plans fails to 

succeed, the General Presidency for the Two Holy Mosques evaluates its plans by surveying the 

opinions of visitors to the Holy Mosque to measure the impact of those plans on the crowd 

management process. Organizational and crowds in the Presidency of the Two Holy Mosques 

Affairs, the General Presidency for the Two Holy Mosques is witnessing a remarkable 

development in the technical aspect to face its crises A and Crowd Management Through 

modern means of communication, the General Presidency for the Affairs of the Two Holy 

Mosques is technically linked to other government departments to confront crises and disasters 

and to manage the crowds of pilgrims and pilgrims. 

Keywords: Presidency of the Two Holy Mosques Affairs, crisis management, crowd 

management, the Holy Mosque 
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 اإلطار العام للدراسة 1.

 :مقدمة الدراسة 1.1.

تحظى حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، مرورا بأبنائه الذين تولوا    

ا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقدير كبير مقاليد الحكم في المملكة حتى هذ

وعناية فائقة باالهتمام بالحرمين الشريفين والتي تقدر هذه العناية المتمثلة بمشاريع تطوير وتنظيم الحرمين الشريفين في مكة 

المعتمرين لتؤكد حرصها على تفعيل الشرف الذي تناله من رب العزة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى على مستوى الحجاج و

 .والجالل، الذي شرفها بخدمة وحماية مقدسات المسلمين

وتقوم رئاسة شؤون الحرمين بدورها الفعال والكبير لتمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة وفي بيئة آمنة      

لحرمين الشريفين العلمية والدعوية مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة طاهرة ُمثرية، وتحقيق رسالة ا

 وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة.

وتساهم رئاسة شؤون الحرمين بشكل كبير في التنظيمات اإلدارية واالستعدادات التنظيمية في المسجد النبوي، مشيرا  إلى       

تقليل المخاطر أو منعها من األساس سواء على صحة اإلنسان وسالمته وأمنه )وكالة الرئاسة العامة أن الهدف من إدارة األزمة 

 .لشؤون المسجد الحرام(

وهنــاك العديــد مــن األزمــات التــي تواجــه المجتمــع إمــا بــصفة دوريــة أو بــصفة عــشوائية وبــالنظر إلــى هــذه       

د تسببت فـي الماضـي فـي خـسائر وأضـرار كثيـرة للفـرد والمجتمـع سـواء مـن الناحيـة االجتماعيـة أو األزمات نجد إنها ق

الـسياسية أو االقتـصادية واإلداريـة، وال يخفـي علـى أحـد أن تعـرض المجتمـع لألزمـات يهـدد بـصورة عـشوائية ومـستمرة فـي 

لمـادي أو البـشري حيـث تـسبب األزمـات بمختلـف أنواعهـا خسائر فـي المنـشآت نفـس الوقـت للتنميـة سـواء فـي جانبهـا ا

والمرافـق العامـة والممتلكـات والثـروات البـشرية والطبيعيـة وتقلـل كـل هـذه الخـسائر فـي فـرص التقدم في مسار التنمية حيث 

 .(50،2331جتمـع ومـا تمثلـه مـن ركيـزة)صالح،تؤثر بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى الثـروة البـشرية للم

كما أن األزمات تظهر بشكل كبير في المواسم في أداء مناسك العمرة في رمضان وفي الحج، واقتران ذلك باختالف الثقافات       

لة وضعف سن وقله الحيوالبيئات التي قدم منها الحجاج والمعتمرون، ومع قلة الوعي ونقص التعليم والفقه في الدين، او لكبر ال

التوجيه واإلرشاد، وقلق ترقب من بعض الحجاج ساهم بشكل كبير من تحول األخطار البسيطة الى كوارث مما يستدعي تدخل 

أمنى، وإدارة االزمة التي تسبق كل شيء تساهم في درء الخسائر الكبيرة التي يواجها منظمو وأداري الحرمين 

 .(51،2330الشريفين)الخضيري،

وتعد إدارة االزمات مدخال  يستخدم للتعامل مع الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم في نتائجها، أو التقليل من أثارها      

السلبية التي يمكن ان تترتب عليها، ويمكن القول ان إدارة االزمات تمثل أطار عمل يفيد في فحص وفهم المواقف المفاجئة وغير 

 .(550،2350م للنظام القائم)رضوان،طياتها الضغوط الشديدة والرفض والهد المتوقعة والتي تحمل في
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كما أن إدارة وتنظيم الحشود هي أهم معضلة تواجه المسؤولين أثناء المواسم في رمضان والحج حيث تتكرر مشكلة المعتمرين     

غير محددة، كما تظهر الحاجة إلى مواجهة والحجاج التائهين أو الذين يتعرضون ألزمات صحية أو حضرتهم الوفاة في أماكن 

أنواع أخرى من المشكالت، مثل حدوث كوارث الحرائق أو االنهيارات، أو كوارث التدافع أثناء رمي الجمرات أو غير ذلك، 

دات افضال  عن الحاجة إلى التواصل السريع مع المشرفين على المجموعات ومع المنظمين الميدانيين إعطاء التعليمات أو اإلرش

 .(56،2351عند حدوث هذه الكوارث )جبريل وآخرون،

وتعتبر إدارة الحشود ومتابعتها من أدق وأصعب علوم اإلدارة التي تتطلب تضافر عشرات الجهات اإلدارية المختلفة من صحة 

 .وأمن طرق وخدمات مختلفة ومتنوعة تتبع العديد من الجهات

 حرام.م الحشود لمنسوبي المسجد الدور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات وتنظي لذلك انبثقت اهتمام الدراسة الحالية بتناول

 : مشكلة الدراسة. 1.2

تسعى رئاسة شؤون الحرمين في إعداد خطط تنظيمية في محاولـة لتـصنيف وتحليـل وتقيـيم األزمـات تبعـا الحتمال الحدوث     

وذلـك كلـه بغـرض مواجهـة األزمـات المحتملـة مـن خـالل تصور  وشدة الخطورة ودرجة التحكم من قبل ضيوف الرحمن

للمخاطر التـي يمكـن أن تحـدث نتيجـة التغيـرات البيئيـة أو األخطـاء البـشرية، ونظـرا السـتمرار تواجـد العوامـل المــسببة 

األزمــات ومحاولــة وضــع أســس ومبادئ التنبؤ  لألزمــات المختلفــة، فإنــه يجــب إعــداد خطــط لالســتعداد لمواجهــة هــذه

 .(6،2353بها أو الحد من آثارها التدميرية في حالة صعوبة)جادهللا،

وتفرض عند حـدوث األزمـات على المنظمـات إدارتهـا بكفـاءة وفعاليـة عالية بهـدف الحـد مـن نتائجها السلبية واالستفادة من     

 .(56،2350نتائجها اإليجابية)سليم،

كما ان عدم أدارة األزمـات بطرق فعالة وتنظيمية أمـرا  غيـر محبـب للـنفس، وذلـك ألنهـا تـشعرك بعـدم االسـتقرار والتغييـر      

المفـاجئ، ممـا يـشعر باالرتباك والقلق وربما اتخاذ القرارات االرتجالية والمتسرعة التي تزيد األمر سوء على سوئه، وتتعلق 

بل بالتطبيق والغـرض مـن إدارة األزمـة هـو تغييـر األمـر الواقـع  بالمعرفـة،الزمة بموهبة القيادة التي ال يمكن أن تكتـسب إدارة ا

 .(51-50، 5110مع تجنب األزمة فاذا تطورت األزمة الى كارثة تعتبر اإلدارة فاشلة )هويدي،

ر بة من تدافع الحشود ويختلط بفعل ديناميتها الحابل بالنابل ويلقي الكثيوخالل العقود القليلة الماضية تم رصد اآلثار المترت    

منهم مصرعهم على إثر الفوضى واالضطراب والتزاحم، مما يسبب نقص االكسجين، ايضا  الدهس على بطون الحجيج 

 .(20،2350والمعتمرين مما يسبب شل حركة الرئتين وتوقف التنفس )عبد المنعم،

ختصون من أنحاء العالم على التأكيد بأنه ال توجد دولة في العالم تدير وتنظم الحشود والتجمعات البشرية كما ولقد أجمع الم     

تفعل المملكة العربية السعودية في موسم الحج، وبهذا المستوى، وبشكل سنوي. وقد استفادت دول العالم، كما ان االعالم الغربي 

الذهبية في إدارة تنظيم الحشود وتوجيه الكتل البشرية، برغم العدد الهائل في مده معينة تحدث عن كون السعودية تستحق الميدالية 

 .(13،2356وتنوع الثقافات بين المسلمين وهنا اثبت الفارق)اليوسف،
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 ومن منطلق عمل الباحثة الميداني في باحة الحرم المكي الشريف يتضح أن إلدارة األزمات دور فعال في تنظيم الحشود      

خالل العام وخالل المواسم في رمضان والحج وتبلورت فكرة الدراسة الحالية دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات 

ال توجد أي دراسة سابقة تناولت دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة االزمات وتنظيم -وفي حدود علم الباحثة-وتنظيم الحشود

 الحشود لمنسوبي المسجد الحرام.

 د مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي:تتحد

 ما هي الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود واالعمال التنظيمية لمنسوبي المسجد الحرام؟

 :أهمية الدراسة .1.2

 حشودتتبع أهمية الدراسة كونها تركز على دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات وتنظيم ال

 وتتمثل أهمية الدراسة الحالية في المحورين التاليين:

 األهمية النظرية: -5

قد تفيد نتائج الدراسة الحالية المكتبات العربية وبشكل خاص مكتبة الحرم بإثرائها في هذا الموضوع خصوصا  في ضوء  -

 شؤون الحرمين لمثل هذه الدراسات. التي تتناول هذا الموضوع، وخاصة احتياج –على حد علم الباحثة  –قله الدراسات 

قد تساعد هذه الدراسة في أن تكون بداية ينطلق منها باحثون آخرون للكشف عن المزيد من الحقائق المعرفية التي تهتم  -

 بهذا المجال.

 األهمية التطبيقية: -2

 .العاملون في مجال اإلدارات )قياديين، مشرفين، اداريين( -

 ودورات تدريبة تساهم في رفع مستوى إدارة االزمات وكيفية تنظيم الحشود بطرق فعاله.تفيد نتائج في تصميم برامج  -

حاجة البيئة الميدانية في رئاسة الحرمين إلى مثل هذا النوع من الدراسات حيث إنه يواكب التقدم والتطور في المجال  -

 اإلداري والميداني.

 : غاية الدراسة وأهدافها. 1.2

معرفة الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود هدف عام يتمثل في  سعت هذه الدراسة لتحقيق

 واالعمال التنظيمية لمنسوبي المسجد الحرام.

 .معرفة درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمين -

 شؤون الحرمين. معرفة االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة -

الكشف عن آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية  -

 الوصف الوظيفي(.-سنوات الخبرة-وفقا لمتغيرات )المؤهل الدراسي
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 :أسئلة الدراسة وأهدافها. 1.2

 :وتتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي

 ما درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمين؟ -

 ما هو مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين؟ -

ما آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية وفقا  -

 الوصف الوظيفي(؟-سنوات الخبرة-غيرات )المؤهل الدراسيلمت

 :فرضيات الدراسة. 1.2

 تتحدد فرضية الدراسة الحالية في السؤال التالي:

توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين درجات الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود  -5

 حرام.واالعمال التنظيمية لمنسوبي المسجد ال

 وتتفرع من الفرضية األولى عدة فرضيات فرعية وهي:

 توجد فروق ذات دالله إحصائية بين درجات وأثر ممارسة إدارة األزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمين. -2

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين درجات مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون  -0

 ن.الحرمي

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات 

الوصف الوظيفي، لدى افراد عينة الدراسة من -سنوات الخبرة-والحشود واالعمال التنظيمية وفقا لمتغيرات )المؤهل الدراسي

  .العاملين برئاسة شؤون الحرمين

 :حدود الدراسة. 1.2

 حدود ومجال الدراسة:

  عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين. الحدود البشرية:

   تم تطبيق الدراسة برئاسة شؤون الحرمين بمدينة مكة المكرمة.الحدود المكانية: 

 هـ. 5552خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمنية:

 مجتمع الدراسة:. 1.2

وة األولى في البحوث هو تعريف مجتمع البحث المستهدف بالدراسة. مجتمع البحث هو بمثابة وحدات محددة من العناصر الخط 

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين برئاسة شؤون ، و(286، 2355الموجودة في المجتمع يستهدفهم الباحث بالدراسة )نوري، 

 الحرمين.

  عينة الدراسة:. 1.2

ة من المجتمع يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عددا  من األفراد ويحمل خصائص المجتمع األصلي العينة هي وحدة جزئي

 (.561( وقد تم اختيار عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين بلغ عددهم )553)ذوقان، عبيدات، 

 



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 :مصطلحات الدراسة. 2..2

 اإلدارة لغة:

لية التعامل مع األفراد وتنظيم الشؤون العامة، ويقال: أداَر، يُديُر، أِدْر، إدارة ، فهو مدير، واسم إدارة مصدرا  للفعل أدار وتعني عم

 .(051)ابن منظور، .المفعول: ُمدار

 مفهوم إدارة االزمات:

معلومـات ارتباطا قويـا فإدارة األزمات نشاط هـادف يقـوم علـى البحـث والحـصول علـى ال ارتبطت اإلدارة بإدارة األزمـات

الالزمـة التـي تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات األزمة المتوقعـة، وتهيئـة المنـاخ المناسـب للتعامـل معهـا، عـن طريـق 

 Jonathanاتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في األزمة المتوقعة والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح المنظمة جونشون )

Bundy,2017). 

 لتعريف االجرائي إدارة االزمات:ا

 .هي الدرجة التي يحصل عليها منسوبي رئاسة الحرمين في مقياس إدارة االزمات المعد من قبل للباحثة

 التنظيم لغة:

 .(600الَعَمِل: تَْرتِيبُهُ َوتَْدبِيُرهُ لِيَأُْخَذ نََسقا  ُمَعيَّنا  )ابن منظور، تْنِظيمُ 

 .(1،2351نسبيا  )العريشي واخرون، والتنظيم الجيد لجماعة من الناس في مكان محدودالتنسيق مفهوم تنظيم الحشود: 

 التعريف االجرائي لتنظيم الحشود:

 ة االزمات المعد من قبل للباحثة.هي الدرجة التي يحصل عليها منسوبي رئاسة الحرمين في مقياس إدار

 :هيكلة الدراسة. 22.2

لباحثة في الفصل األول مشكلة الدراسة وحددت أهميتها وأهدافها واسئلتها، جاءت هذه الدراسة في خمس فصول، عرضت ا

وعرضت في الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة، ثم تناولت الفصل الثالث منهجية الدراسة وفلسفتها، ومتغيراتها 

ن فصل الخامس عرضت النتائج والتوصيات وموأسلوب المعالجة اإلحصائية، وفي الفصل الرابع حللت النتائج وناقشتها، اما ال

 .ثم المراجع المستخدمة إلنجاز هذه الدراسة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

 ادارة األزمات .2.1

 :تمهيد. 2.2.1

بحا السمة ة التغير والتقلب اللذين أصتعتبر إدارة األزمات أحد الفروع الحديثة نسبيا  في مجال اإلدارة، وهي تقدم وعيا  عاليا  بطبيع

الغالبة لمعظم بيئات العمل على مستوى العالم بأسره. ولم يعد اإللمام بأدواتها وإجادتها رفاهية تحقق في مؤسسات دون أخرى، 



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

نها بما أن األزمات جزء هام وأساسي من حياة أي مؤسسة وملحة يجب تلبيتها قبل فوات األوان، بل صارت ضرورة مطلب ا م

عن حجمها وطبيعة العمليات التي تؤديها، فعليها أن تستعد لمواجهتها وإدارتها عندما تظهر  رئاسة شؤون الحرمين بغض النظر

 في أي وقت.

 :مفهوم األزمة. 1.2.1

د دأصول كلمة أزمة إلى الكلمة الالتينية ومعناتها أن يقرر، لذلك فإن األزمة تعني لحظة قرار أي وقت صعوبة وشدة يه ترجع

 (. 58، 2350تاريخ الشخص أو المنظمة. )مكاوي، 

األزم: شد العض بالفم كله، وقيل باألنياب وهي األوازم، وقيل هي أن يعضه ثم  العرب:أما في اللغة العربية نجد في معجم لسان 

 آزوم،مة، وواحدة األزم يكرر عليه وال يرسله، وقيل: هو ان يقبض عليه بفيه، واألوازم واألزم: األنياب، فواحدة األوازم آز

 .(58، 2333وتدل كلمة األزمة في مختار الصحاح على الشدة أو القحط )لسان العرب،  ،واألزم: الجدب والمحل

األزمة بأنها موقف خارج السيطرة وتحول فجائي عن السلوك المعتاد يؤدي إلى خلل وتهديد للمصالح، ويؤثر على النظام العام 

ا الموقف يتطلب اتخاذ قرار محدد وسريع في ظل محدودية المعلومات، والمفاجأة، وضيق الوقت للمجتمع، وأن مواجهة هذ

 .(0، 2358المقترن بالتهديد )عبد الحميد ،

اما االزمة من المنظور اإلداري لحظة حرجة حاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي أصيب بها مشكلة له بذلك صعوبة حادة 

له في حيرة بالغة ال يدري أي قرار يتخذ، كل ذلك في دائرة من عدم التأكد وقصور المعرفة واختالط أمام متخذ القرار تجع

 .(550،2352،)الخضيراألسباب بالنتائج 

 :زمةأسباب نشوء األ. 1.2.1

تراكمات من خصائص األزمات أنها فجائية، لكن ذلك ال ينفي أن األزمات كغيرها من الظواهر، البد وأن وراء حدوثها أسبابا  و

دفعت بها ألن تتضح أعراضها ومقدماتها بصورة علنية، وانطالقا  من حقيقة أن األزمات ال أو الجهة المخولة إلدارة األزمات أن 

تبحث عن تلك األسباب من شأنه أن يفضي إلى توظيف ما أمكن من إجراءات أولية للتحكم في تسارع مراحل األزمة. وأي ا ما 

 مة فإن هناك أسبابا  مختلفة أدت لنشوئها نذكر منها ما يلي:كانت طبيعته وحجم األز

. سوء الفهم: يمثل سوء الفهم أحد أسباب نشوء األزمات وفي مثل هذه األزمات يكون الحل سهال  بمجرد إيضاح الحقيقة وينشأ 5

 كم على األمور قبل إيضاحها(.عن سوء الفهم عادة من خالل جانبين )المعلومات المبتورة، الشروع في أصدرا القرارات أو الح

. سوء اإلدراك: يمثل اإلدراك مرحلة استقبال المعلومات التي امكنه الحصول عليها والحكم التقديري على األمور المعروضة، 2

وهو بذلك يعد مراحل السلوك الرئيسية، وعن طريق هذه المرحلة يتخذ السلوك والتعرف تجاهه شكال  ومضمونا  فإذا ما كان هذا 

 اإلدراك غير سليم أو نجم عن تداخل في الرؤيا والتشويش فإنه يؤدي إلى عدم سالمة االتجاه الذي اتخذه القائد اإلداري.

 . سوء التقدير والتقييم: وهي أكثر أسباب حدوث األزمات في جميع المجاالت، خاصة المجال العسكري.0
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فقط سبب وباعث لألزمات، بل هو أيضا  وبدرجة أشد خطورة كمدير . اإلدارة العشوائية: وهذا النوع من اإلدارة يعمل ليس 5

 للكيان اإلداري ومحطم إلمكانياته وقدراته.

. الرغبة في االبتزاز: يمثل هذا النوع من األساليب جماعات الضغط وجماعات المصالح لجني المكاسب غير العادلة من الكيان 1

مات المتتالية للكيان اإلداري المستهدف وإخضاعه لسلسة من األزمات التي تجبر اإلداري ووسيلتها الفعالة في ذلك هي صنع األز

 متخذ القرار على االنصياع.

. اليأس: يعد اليأس في حد ذاته أحد األزمات التي تشكل شبه خطر داهم على متخذ القرار كما قد يكون على مستوى الدول أيضا  6

 ذات تكلفة باهظة.باعثا على أزمات طاحنه عنيفة ومؤثرة بشدة و

اإلشاعات: وهي أهم مصدر من مصادر األزمات، بل أن كثيرا من األزمات يكون مصدرها الوحيد االشاعات التي تم توظيفها  .0

وتم تسخير االشاعة باستخدام مجموعة حقائق صادقة ومعلومات من قيل قطاع كبير من األفراد وبالتالي فإن إحاطتها بهالة من 

 ة يفجر األزمة.المعلومات الكاذب

. استعراض القوة: يتم من جانب الكيانات الكبيرة لتحجيم الكيانات الصغيرة، كم يتم من جانب الكيانات اإلدارية الطموحة عندما 8

تحوز بعض عناصر القوة وترغب في قياس رد فعلها أو اختبار مدى تأثيرها على الكيانات الصغيرة وعلى مدى رد فعلها على 

بر حجما ، ومن ثم تبدأ بعملية استعراضية خاطفة للتأثير على مسرح األحداث ودون حساب للنتائج والعواقب وتتدخل الكيانات األك

 عوامل غير منظور فتحدث األزمة.

األخطاء البشرية: وهي أحد أسباب نشوء األزمات سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل وخير مثال عليها حادث انفجار  .1

ء )تشالنجر( وما نتج عنه من أزمه عنيفة في الثقة في بعض الهيئات المشرفة على برنامجه وما احدثته األزمة من مكوك الفضا

 صدمة في كيان المجتمع األمريكي كان سببه األساسي خطأ بشري.

تبع اإلداري على ت. األزمات المخططة: ويطلق عليها الختناقات االزموية المخططة، حيث تعمل بعض القوى المنافسة للكيان 53

مسارات عمل هذا الكيان ومن خالل هذا التتبع يتبين لها عمليات التشغيل ومراحل اإلنتاج والتوزيع، واحتياجات ظروف كل 

 مرحلة من هذه المراحل ومن ثم يمكن احداث ازمة مخططة.

م، خصوصا  إذا جمعهم عمل مشترك . تعارض األهداف: أن تعارض األهداف بين األطراق المختلفة مدعاة لحدوث أزمة بينه55

مة )الحداوي، فكل طرف نظر إلى هذا العمل من زاويته والتي قد ال توافق منظور الطرف األخر لتعارض األهداف فتحدث األز

 .(230،2351والخفاجي،

 :أنواع األزمات وتصنيفها. 1.2.1

أو أمنية منذ العهد القديم إلى حدود قرننا الحالي، فكانت شهد اإلنسان أزمات متعددة سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية، 

جزءا من المشهد المحلي والدولي، لذلك وجدت إدارة األزمة كمظهر للتعامل اإلنساني مع األزمات الطارئة أو الحرجة التي 

إنما كانت لها مسميات أخرى واجهت حياة االنسان منذ أن حاول مجابهة الطبيعة ومعاندتها. ولم تكن تعرف باسم إدارة األزمات و

 مثل: حسن اإلدارة أو براعة القيادة أو صنع القرار، ويمكن تصنيف األزمات إلى:
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أوال: تصنيف األزمات من حيث مرحلة التكوين: األزمة في مرحلة الميالد/ األزمة في مرحلة النمو/ األزمة في مرحلة النضج/ 

  الختفاء.األزمة في مرحلة االنحسار/ األزمة في مرحلة ا

ثانيا: تصنيف األزمات من حيث عدد تكرار حدوثها: أزمات ذات طابع دوري متكرر/ أزمات ذات طابع فجائي عشوائي غير 

 متكرر.

ثالثا: تصنيف األزمات من حيث عمق األزمة: أزمات سطحية غير عميقة، هامشية التأثير/ أزمات عميقة متغلغلة جوهرية، هيكلية 

 التأثير.

ف األزمات من حيث شدتها: أزمات عنيفة جامحة يصعب مواجهتها. وهي أزمات تحدث فجأة وبشكل عنيف وتأخذ رابعا: تصني

 طابع التفجير المدوي.

 أزمات خفيفة هادئة يسهل مواجهتها. وهي أزمات سطحية غير عميقة وهامشية التأثير.

يع أجزاء الكيان اإلداري الذي حدثت به األزمة/ خامسا: تصنيف األزمات من حيث الشمول والتأثير: أزمات عامة شاملة لجم

 أزمات خاصة تنحصر في جزء أو أكثر من جزء.

 .سادسا: تصنيف األزمات من حيث موضوع أو محور األزمة

مادية: وهي أزمات ذات طابع اقتصادي، ومادي، وكمي، وقابلة للقياس، ويمكن دراستها والتعامل معها  أزمات -أ

 .طبيعة األزمة ماديا، وبأدوات تتناسب مع

معنوية: وهي أزمات ذات طابع نفسي، وشخصي، وغير ملموس، وال يمكن اإلمساك بأبعادها بسهولة، وال  أزمات -ب

 .يمكن رؤية أو سماع األزمة، بل يمكن الشعور بها

 .(22،2332)الشعالن، أزمات تجمع النوعين السابقين -ج

 :مراحل إدارة األزمات ونماذجها. 1.2.1

ة في إجهاض األزمة فليس أمامها إال إدارة دورة حياة األزمة، وبمعدل أسرع من معدل تفاقمها وتطورها، وقد إذا فشلت المنظم

 وفيما يلي بعض هذه النماذج: إجاباتهاقدم بعض الكتاب نماذج عملية إلدارة األزمة للحد من سلبياتها، واالستفادة من 

 أوال: نموذج ستيف البريخت:

 في عالقتها بالمؤسسة إلى المراحل التالية التي يمكن من خاللها إدارة األزمة. تنقسم دورة حياة األزمة

 .التاليةمرحلة ما قبل األزمة: ترتكز جهود اإلدارة على أداء المهام  .5

 مسح البيئة واستشعار األزمات المحتملة التي قد تنفجر في المستقبل. .2

 قييم درجة خطورتها.. جمع المعلومات عن هذه األزمات أو المشكالت وت0
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 .. اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع والدة األزمة5

 خذ العبرة من خبرات اآلخرين. .1

 / مرحلة تفاقم األزمة:أ

تتفاقم األزمات من تلقاء نفسها دون حاجة لمساعدة اإلدارة، إال أن هناك بعض البيئات اإلدارية التي تفضلها األزمات دون غيرها 

 ه البيئات بالسمات اآلتية:وتتميز هذ

 ضعف الشبكات االتصالية بين اإلدارات ومواقع العمل. .5

 بطء عملية صنع القرار والبيروقراطية. .2

 ضعف روح االنتماء وخفوت الحماس وسيادة الالمباالة. .0

 إهمال دراسة المنافسين وعدم وضوح األهداف االستراتيجية. .5

  / مرحلة إدارة األزمة:ب

 أن يطلق عليها أيضا مرحلة "احتواء األزمة"، وهي تشمل المهام التالية:ويمكن 

 االعتراف باألزمة. .5

 . تخصيص موارد معينة وفريق بعينه للتعامل المباشر مع األزمة.2

 حشد الجهود والمساعدات الخارجية المساندة. .0

 وضع خطة طارئة للتغلّب على األزمة بشكل جذري وسريع. .5

 األزمة:بعد  / مرحلة ماج

. التعلم من الخبرات السابقة وتحديث خطة إدارة األزمات بناء على األزمة األخيرة بما يضع األسس الالزمة لوضع خطة جديدة 5

 للوقاية من األزمات وإدخال التعديالت على الخطة القائمة.

 . تقييم تأثير األزمة على العالقات واالتصاالت بالعمالء واألطراف الخارجية.2

 .(51،5110)هويدي، . تقييم تأثير األزمة على العالقات الداخلية وثقافة بيئة العمل0

 :ومتروفثانياً: نموذج بيرسون 

يعد هذا النموذج من أشهر النماذج وأوضحها التي قدمها الباحثان ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل تمر بها إدارة األزمة 

 :وهي
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ر المبكرة ترسل األزمة قبل حدوثها بفترة طويلة سلسلة من إشارات اإلنذار المبكر أو أعراض مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذا .5

قد تنبئ باحتمال حدوث االزمة وما لم يوجه االهتمام الكافي لهذه اإلشارات، فمن المحتمل جدا وقوع األزمة، وتمثل إشارات 

إلشارات الحقيقية والهامة، باإلضافة إلى ذلك فإن كل أزمة ترسل اإلنذار المبكر مشكلة حيث يستقبل المديرون العديد من أنواع ا

إشارات إنذار خاصة بها، وقد يصعب التفرقة بين اإلشارات الخاصة بكل أزمة على حدة، ومن ثم فإن إحدى الوظائف الهامة 

 لفريق إدارة األزمات اإلشراف على عمليات اكتشاف إشارات اإلنذار وتعقبها وتحليلها.

االستعداد والوقاية يجب أن يتوافر لدى المنظمة استعدادات وأساليب كافية للوقاية من األزمات، والهدف من إدارة  مرحلة .2

األزمات في هذه المرحلة هو محاولة منع حدوث األزمة أو التقليل من حدتها، وذلك من خالل تطوير سيناريوهات مختلفة ألحداث 

 يتحقق معه الهدف األساسي من إدارة األزمات وهو التعامل مع األزمة بكفاءة وفاعلية.األزمة المتوقعة وتوزيع األدوار بشكل 

. مرحلة احتواء األضرار أو الحد منها في بعض األحيان يكون من الصعب منع األزمات من الوقوع، فهذه المرحلة تهدف إلى 0

أهمية عزل األزمة في هذه المرحلة بشكل واضح، وذلك إعداد الوسائل المساعدة على احتواء اآلثار الناتجة عن األزمة، وتظهر 

 باتخاذ اإلجراءات التي تحد من األضرار، وتمنعها من االنتشار، لتشمل األجزاء األخرى في المنظمة التي لم تتأثر بعد.

تضمن لة األجل. وتمرحلة استعادة النشاط تشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج )جاهزة وسبق اختيارها مسبقا( قصيرة وطوي .5

مرحلة استعادة النشاط عدة جوانب، منها: محاولة استعادة األصول الملموسة والمعنوية، التي فقدت والمالحظ أن المديرين يحددون 

مسبقا العناصر والعمليات، واألفراد الذين هم على درجة من األهمية، للقيام بالعمليات اليومية، ويستطيعون إنجاز هذه المرحلة 

اءة وقد ترتكب المنظمات المستهدفة لألزمات خطأ جسيما بالتركيز على العمليات الداخلية بتجاهل تأثير األزمة على األطراف بكف

الخارجية، أو تهتم بذلك في وقت متأخر، وعادة ما نتاب الجماعة التي تعمل في هذه المرحلة شيء من الحماس الزائد، حيث 

 خطر محدد ومهمة أكثر تحديدا. اجهةتتكاتف الجماعة وتتماسك في مو

مرحلة التعلم تتضمن هذه المرحلة استرجاع األحداث ودراستها دراسة متعمقة ومستفيضة واستخالص الدروس والعبر  .1

المستفادة منها، وذلك لرفع كفاءة المنظمة في التعامل مع األزمات المستقبلية، من ثم تعميم تلك الدروس على جميع األطراف التي 

 .(20،2355)وفيق،  عالقة بالمنظمةلها 

 :التخطيط لألزمات. 1.2.1

التخطيط متطلب أساسي مهم في عملية إدارة األزمات حيث إن أفعالنا ما هي إال ردة ـفعل وشتان ما بين رد الفعل العشوائي ورد  

كن لدينا نظيمية للتخطيط فإن لم يالفعل المخطط له فمعظم الوقت تتأزم ألنها أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة الت

خطط لمواجهه األزمات فأن األزمات سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي ال بالطريقة التي نريدها نحن. ومن خالل ما 

تقدم يتضح لنا أن التدريب على التخطيط لألزمات يعد من المسلمات األساسية في المنظمات الناجحة فهو يساهم في منع حدوث 

األزمة أو التخفيف من أثارها وتالفي عنصر المفاجآت المصاحب لها، أيضا  تبين لنا أن التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة األزمات 

 مخطط لها والتيالقدرة على إجراء رد فعل منظم وفعال لمواجهة األزمة بكفاءة عالية االستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير ال

 قد تصاحب األزمة.
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 :نظام اتصاالت داخلي وخارجي. 1.2.1

ان أهمية وجود نظام اتصاالت داخلي وخارجي فعال يساعد على توافر المعلومات واإلنذارات في وقت مبكر، حيث إنه قد 

انتشرت تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية انتشارا واسعا وسريعا على مستوى العالمي، خاصة في الدول المتقدمة خالل 

ة السابقة، كإحدى الوسائل الهامة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار في المجاالت المختلفة، فعلي سبيل المثال يمكن السنوات القليل

االستفادة من جميع هذه الجهود واإلمكانيات في بناء نظام معلومات متكامل لإلنذار والتنبؤ بمخاطر توافد الحشود في الحرمين 

 ن.الشرفي

  :التنبؤ الوقائي. 1.2.1

 نبئيدارة المعتمدة على الفكر التتبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة األزمات من خالل إدارة سباقة وهي اإليجب 

اإلنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكرا  عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة واالبتكار وتدريب العاملين 

قائلة بأن طبيعة ومستويات الجاهزية في المنظمة تجاه األزمات تتناسب طرديا  مع واقع االتجاهات عليها ثبت صحة الفرضية هذه ال

الوقائية أو العالجية لدى العاملين في تلك المنظمة، حيث تم اثبات التناسب الطردي بين الحل الوقائي لألزمات والقدرة على 

نفيذ برامج توعوية وقائية وعالجية وتدريب للعاملين في الحرمين مواجهة األزمات بمستوى جاهزية عال، والحاجة لبلورة وت

 .(06،5110)هويدي،يفين الشر

 ظيم الحشودتن .1.1

 :تمهيد. 2.1.1

يعتبر علم إدارة الحشود أو التجمعات البشرية برز حديث ا كعلم مستقل بذاته له مفاهيمه وأطروحاته وأساليبه، وقد اهتمت العديد 

هذا العلم لحاجة الناس إليه، فكل دولة تؤسس لهذا العلم من منظورها في التعامل مع الحشود البشرية، سواء تلك الحشود من الدول ب

التي تفد إليها عبر برامج دولية مثل إقامة المعارض الدولية، أو الفعاليات الرياضية العالمية التي تستقطب الماليين من الناس في 

لتعامل معها يفية اكيفية التعامل مع تلك الحشود في إسكانها وتنقالتها وتقديم الخدمات الصحية لها، وكفترة محددة ومكان محدد، و

 في حال الشغب.

 :مفهوم الحشود .1.1.1

 ومفردها حشد. الحشود:

ن وفي زم من الناس ُدُعوا فأَجابوا مسرعين واجتمعوا في مكان واحد محدود نسبي ا، جماعة-العربكما جاء في لسان -وهي تعني  

محدد، إلنجاز هدف وأمر واحد، وتسمى في العصر الحديث بالتجمعات البشرية الضخمة التي ربما يزيد تعدادها على مليون 

 نسمة في وقت واحد.

 :إدارة الحشود في الحرمين .1.1.1
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ويأتي هذا وسط  .لول لهاتعني متابعة انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، لترصد المالحظات التي تعيق الحشود وتبحث عن ح

ى لتنسيق مستمر مع الجهات األمنية بالمسجد الحرام إلبالغهم بتلك المالحظات وإعداد تقارير يومية توضح كافة ما تم رصده ع

 .(25،2355مدار اليوم )البوسطة،

 :تصنيف الحشود .1.1.1

 تصنف الحشود حسب عدة محاور منها:

 ناسبة.موقع األفراد وحدود مكان الحدث أو الم -

 فترة االحتشاد. -

 الهدف من الحشد. -

 بدء وقت مناسبة االحتشاد. -

 مستويات التوافق بين الحشود. -

 .(02،2356ال سعود،المناسبة )الظروف واألجواء المحيطة بالحدث أو  -

 :أنواع الحشود .1.1.1

 لقدم.وهو الحشد الذي يحدث في المناسبات المعروفة مثل مباريات كره االحشد النظامي:  -

 وهو الحشد الذي يتسم سلوكه باالنفعال والحدة ويهدف إلى تحقيق مطالب محددة. الحشد الفعال: -

 وهو الحشد الذي يجتمع افراده ألداء طقوس مشتركة يعبر عنها بالحركات مثل جماعة المصلين. الحشد المعبر: -

ثي الحارسيارة )االفراد عند وقوع حادث  وهو الحشد الذي يجتمع افراده بدون تخطيط مسبق مثل تجمع الحشد العارض: -

 .(21،2351وآخرون،

 :ة إدارة الحشود للفعاليةخط .1.1.1

 إلدارة الحشود البد من اإلجراءات التالية:

معرفة الجمهور أي جمهور الفعالية، فمعرفة الجمهور يخبرك مسبقا  هل الفعالية تحتاج إلدارة حشود، فجمهور كرة القدم ليس  .5

 لصناعات الثقيلة.كزوار معرض ل

التخطيط المسبق: يجب أن تكون خطة إدارة الحشود في الفعالية جزءا  من عملية تخطيط الفعالية نفسها. فعند اختيار مكان  .2

 الفعالية يجب أن تفكر في تحركات األشخاص داخل الفعالية وكيف يتم تفويجهم بطريقة سليمة.

كان إقامة الفعالية وتاريخ انطالقتها يجب إبالغ الجهات ذات العالقة من إدارة المرور إبالغ الجهات ذات العالقة: عندما تحدد م .0

 والدفاع المدني والهالل األحمر وغيرها بوقت كافي وتزودهم بما يحتاجون معرفته عن الفعالية.
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ر ارة الفعاليات، كذلك مخاطإجراء تقييم للمخاطر: تعد تقييمات المخاطر للصحة والسالمة في الفعالية من أبجديات عمل إد .5

 الحرائق واالمطار وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها وذلك لمنع أو تقليل األخطار المحتملة اثنا إقامة الفعالية.

مراجعة خطة الطوارئ: مراجعة خطة الطواري أمرا  مهم وعليك أن تتخيل بعض الخطط ألغلب السيناريوهات محتملة الوقوع  .1

فعالية مع وضع الحلول الممكنة حتى ال تفقد السيطرة على إدارة الفعالية، من السيناريوهات: تغير الطقس فجأة، اثناء إقامة ال

 اندالع حريق ألقدر هللا، حصول شجار داخل الفعالية، القبض على محاولة سرقة وحصول بعض التزاحم الشديد.

لكثير من األسئلة واالستفسارات التي ربما تكون سبب في تعطل توفير اللوحات اإلرشادية: اللوحات اإلرشادية تجيب على ا .6

حركة الزوار داخل موقع الفعالية. فجب التأكد من أن كل الزوار يستطيعون الذهاب إلى أي جزء في موقع الفعالية بطريقة سليمة 

 ودون حدوث أي إرباك للحركة.

الدعامات واإلرشادات على األرض لتوضيح المكان الذي يجب  ترسيم بعض المناطق داخل موقع الفعالية: استخدم الحواجز، .0

ينظم بطريقة معينة مثل مكان اصطفاف األشخاص للحصول على التذاكر أو التسجيل في بعض األنشطة المصاحبة أو مكان طلب 

 الوجبات الغذائية، كذلك األماكن التي يجب أن تكون خالية من المارة داخل موقع الفعالية.

جراءات التسجيل: إن أحد األسباب المؤكدة إلثارة غضب الناس هي ساعات االنتظار الطويلة في موقع الفعالية اثناء تبسيط إ .8

طلب الخدمات. فالطوابير الطويلة يمكن أن تحول الفعالية لفوضى ال يمكن السيطرة عليها، فاالعتماد على التقنية في التسجيل 

 قلل من هذه المخاطر المحتملة.المسبق قبل موعد إقامة الفعالية سوف ي

توفير العدد الكافي من الموظفين: من الضروري الرجوع لخطة إدارة الموارد البشرية لمعرفة العدد المناسب من الموظفين  .1

واصل تبما يتناسب مع حجم الحشود التي تتوقعها لزيارة الفعالية ويجب أن يعرف فريق إدارة الفعالية بأكمله مخطط المكان وآلية ال

 .(25،2350، )سليم البعضالسريعة مع بعضهم 

 :أنواع الحشود .1.1.1

تختلف الحشود عن بعضها بعدة طرق وهي تختلف في الحجم والمدة، في الهدف والسلوك، في طريقة المنشأ، في درجة التنظيم، 

حشدا بطريقتهم الخاصة على وما إلى ذلك كل حشد ملموس هو ظاهرة تاريخية ال يوجد حشود متطابقة. صنف كتاب مختلفون 

 االجتماعسبيل المثال، حدد عالِم 

 أربعة أنواع على النحو التالي:

ا، مثل حريق أو حادث في الشارع أو الحشد غير الرسمي .5 : وهو عبارة عن مجموعة من المتفرجين الذين يشاهدون حدث ا شائع 

الشارع. هذه الحشود لديها القليل من الوحدة، وهي منظمة تجمع الناس حول معركة في الشارع أو لالستماع إلى موسيقي في 

داخلية فضفاضة للغاية ووجود مؤقت. هم عالية في عدم الكشف عن هويته، ولكن انخفاض في اإليحاء، والعدوى، واإلثارة 

 العاطفية.
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ت في شاهدون مباراة كريكي: وتتكون من أفراد يسعون لتحقيق هدف واضح ومتبادل، مثل المشجعين الذين ي. الحشد التقليدي1

ا  .ملعب أو يحضرون مسيرة أو حفلة موسيقية أو الركاب في القطار ألن سلوك المشاركين في مثل هذه الحشود أكثر رسوخ 

وتنظيما ، يُعرفون باسم الحشد التقليدي. ومن المتوقع أن يتبعوا القواعد االجتماعية الراسخة والقواعد واإلجراءات. ومع ذلك، فإن 

 شد التقليدي لديه كل خصائص الحشد: فهو قريب، مؤقت ويركز على نقطة واحدة.الح

هو اللقاء الذي يجمع فيه المشاركون من أجل التحفيز الذاتي. الناس الذين يغنون ويرقصون ويفرحون في  :التعبيريالحشد  .0

شود التعبيرية تبدأ عادة كزحام تقليدي، مهرجان ديني أو كرنفال هي أمثلة. بلوم أيضا مصطلح "حشد الرقص". ويؤكد أن الح

وتعرف هذه األنواع من  .ولكن مع اشتداد العواطف، تصبح التنظيمات االجتماعية التي توجه سلوكيات األعضاء غير فعالة

ور عالحشود بأنها حشد سلبي أو حشد غير نشط ألنها ال تتصرف، ولكنها غالبا  ما تكون مضمونة ببساطة للشعور بها. هم مجرد ش

الجماعات بدال من النشطة. الجمهور مثال للحشد السلبي. يتألف الجمهور من هؤالء األفراد الذين يجتمعون ليشاهدوا حدث ا رياضي ا 

)كمتفرجين(، ويرون األداء، وما شابه على عكس األنواع األخرى، تندمج الحشود التعبيرية في أن تنطلق الحوافز والمشاعر في 

أو الرقص التي توفر منفذا  للتوترات والعواطف يهتم أعضاء الحشد المعبر بالتعبير عن شكاواهم  الغناء- مجرد أفعال تعبيرية

 .أكثر من اهتمامهم بالتدمير

ا إمكانية تحرك الجماهير من الغوغاء وأعمال جمهور النشاط / التصرف .5 : إن تجمهر الحشود في المواقف الشديدة يعرض دوم 

خرط في العمل المباشر تجاه األفراد واألشياء في حين أن الحشود العادية والتقليدية ال تشارك بشكل عام الشغب. هذه الحشود تن

إنه عدواني )إلى حد ما، مدمر(، عدائي، متقلب، وأحيان ا خطير، وموجه نحو هدف معين. يعرض جميع  .في الحدث المرتبط

في مثل هذه الحشود، يتفاعل المشاركون  .قتراح، والعاطفة، والسماحاليقين، والشعور بالحاجة الملحة، واال عدم-مالمح الحشد 

 .(55،2356)ال سعود، بشكل فوري ومباشر مع مالحظات وأفعال اآلخرين دون التفكير في العواقب أو أي مسار بديل للعمل

 :إدارة الحشود والتفويج في المسجد الحرام .1.1.1

ة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية توافد المعتمرين الستكمال قامت إدارة الحشود والتفويج التابعة للرئاس

مراحل العودة ألداء العمرة تدريجيا ، في التعامل المباشر مع دخول وخروج المعتمرين والمصليين والطائفين بكل يسر وسهولة 

تصاص وإدارات الرئاسة في المسجد الحرام؛ حيث بذل وحسن اقتدار من وإلى الحرم المكي الشريف، بمشاركة الجهات ذات االخ

ا مضيئة ومنسقة من أجل تسهيل عملية الدخول والخروج ومراقبة سير القاصدين، والتأكد من سالمتهم  منسوبو اإلدارات جهود 

 .وسط اتباع اإلجراءات االحترازية والوقائية

والمعتمرين عن طريق األبواب الفرعية أو الرئيسية للحرم المكي وتبدأ أعمال إدارة الحشود والتفويج منذ دخول القاصدين     

الشريف؛ في تنظيم لحركة الدخول والخروج، حيث تمثلت هذه المرحلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين 

ـ ) ( ألف معتمر من دخول المسجد ٥١و ) مصٍل،( ألف ٠٤والمقيمين من داخل السعودية، وفقا  إلجراءات احترازية مشددة، تسمح ل

جحت ون، من إجمالي الطاقة االستيعابية التي تراعي اإلجراءات االحترازية الصحية للحرم المكي %01الحرام في اليوم، بما يمثل 

ق الخطط فإدارة الحشود والتفويج بعد قيامها بعدة إجراءات، يتم من خاللها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية، و

 ، المعدة مسبقا  لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام ألداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة
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ويقوم منسوبو اإلدارة على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الحركة واإلشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام بدءا بالساحات 

لقيام برصد جميع المالحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه وا

 إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات األمنية للتعامل مع تلك المالحظات،ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها 

51-08-18-19-10-2020-https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/1005  
 

 :ةالدراسات السابق. 1.1

إن جميع الدراسات الواردة في هذا البحث تركز بشكل عام على إدارة األزمات وتنظيم الحشود وتجدر اإلشارة إلى ان الباحثة لم  

بط ما بين إدارة االزمات وتنظيم الحشود، وهذا ما يعزز اهميه هذه الدراسة كما ان تتمكن من الحصول على دراسات سابقة تر

 الدراسات التي تمثل جانب الحشود نادرة لذلك "

 إدارة األزمات.بدراسات تهتم  -

 دراسات تركز على الحشود. -

 الدراسات التي تناولت إدارة األزمات: .1.1.2

واثرة على خدمة  51-االزمة في أمانة العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا كوفيد( بعنوان" إدارة 2325دراسة )العصيمي، 

 51المجتمع ،وهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع ادارة األزمات في امانة العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا كوفيد

لمجتمعية وتبادل الخبرات، واستخدم الباحث المنهج الوصفي سعيا  لتقديم جودة الخدمة للمجتمع، وتقديم خدمة للمجتمع والشراكة ا

 510، 255( من العاملين في امانة العاصمة المقدسة، وكانت عينة الدراسة  2333التحليلي للدراسة، حيث كان مجتمع الدراسة )

ي: جاء محور واقع ادارة من المديرين واستخدم الباحث اداة االستبيان من تصميمه، وكانت النتائج كالتال 65موظف اداري، 

ثر ذلك على الخطط العامة ألمانة العاصمة بدرجة عالية، أو 51االزمة في امانة العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا كوفيد

وأثر ذلك على جودة الخدمة التي  51جاء محور دور ادارة االزمة في امانة العاصمة المقدسة في ظل ازمة جائحة كورونا كوفيد

 51امانة العاصمة بدرجة عالية، جاء محور دور ادارة االزمة في امانة العاصمة المقدسة في ظل ازمة جائحة كورونا كوفيدتقدمها 

جاء محور التحديات التي تواجه  وما أثر ذلك على تقديم األمانة خدمة للمجتمع والشراكة المجتمعية وتبادل الخبرات بدرجة عالية،

لالزمة حاليا  وأثر ذلك على جودة الخدمة اإلدارية ، وتقديم خدمة للمجتمع والشراكة المجتمعية  امانة العاصمة في ظل ادارتها

 ال توجد فروق دالة احصائيا  في محاور الدارسة تعزو لمتغير الخبرة في العمل. -وتبادل الخبرات بدرجة متوسطة

وهدف البحث الى  مواجهة األزمات والكوارث"( بعنوان " متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات 2323دراسة محمد )

تحديد متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات مواجهـة األزمات والكوارث المحلية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

وكذلك على عدد ( مـن العـاملين بـبعض المؤسسات المحلية، 235وكانت األداة : االستبيان واجريت الدراسة على عينة قوامهـا )

( من الخبراء والمتخصصين بمجـال األزمات والكوارث، وبينت نتائج البحث: أن أهم متطلبات البرامج الوقائية: التدريب 51)

 علـى نظـم الرصد المبكر، وتنوع البرامج الوقائية وتنفيذ برامج للتدريب على التقنيات الحديثة،

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/1005-2020-10-19-18-08-51
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ية لتقليل الضغوط المجتمعية واقامة ندوات لتنمية القيم المجتمعية ووجود اجهزة اتصال واهـم المتطلبات الفنية: تنفيذ حمالت توعو 

متطورة وتطوير آليات الرصد واإلنذار المبكر، وأهـم المتطلبات التنسيقية: اقامة شراكة بين المؤسسات المحلية واالتصال 

ة لتوفير الخـدمات والمـساهمة مـع أجهزة، االعالم في المـستمر لتحـديث المعلومات وتكامل جهود المؤسسات المحلية واألهلي

 توعية الرأي العام بالوقاية من األزمات، وان هناك معوقات لممارسـة الدور الوقائي خاصة )بالعاملين/ المؤسسة/المجتمع(.

وط" وهدفت إلى تحديد " واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسي ( بعنوان2323دراسة حسن )

واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط، حيث أصبحت األزمات والكوارث جزء ال يتجزأ 

من نسيج الحياة المعاصرة، ومن ثم فإن دراسة وتخطيط أنظمة إدارة األزمات والكوارث مسألة متنامية في الجامعات نظرا  لما 

معتنا من أحداث طارئة والتي يمكن تفاقم إلى أزمات تهدد مسيرتها وتجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها ومن ثم قد تواجهه جا

أولت الجامعة اهتماما بالتخطيط إلدارة األزمات من خالل إنشاء وحدات إدارة األزمات والكوارث في كلياتها ودعمها بالقدرات 

( وتوصلت النتائج إلى  وجود عالقة بين القدرات 15المسحي وبلغ عدد عينة الدراسة )المؤسسية، واعتمدت الدراسة على المنهج 

المؤسسية ) اإلدارية، والمعلوماتية، والبشرية، المادية، واالتصاالت( وبين التخطيط إلدارة األزمات ككل )اكتشاف إشارات 

 اإلنذار، واالستعداد والوقاية، والمواجهة، وإعادة التوزان، والتعلم(.

"اإلدارة غير التقليدية لألزمات الدولية العابرة للحدود على ضوء الخبرة المكتسبة من ازمة  ( بعنوان2323دراسة)أبو عامود،

" وهدفت الدراسة إلى تحديد الخصائص النوعية لألزمات المعاصرة وجدوى الوسائل التقليدية في إدارتها، وتقديم 2323كورونا 

ليدية لألزمات الدولية المعاصرة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن، وكانت النتيجة أزمة رؤية علمية لإلدارة غير التق

كورونا تقدم نموذجا  للخصائص النوعية لألزمات الدولية المعاصرة، الحاجة للتوصل إلى رؤى واستراتيجيات وأساليب جديدة 

مات، امتالك عناصر القوة التكنولوجية المتقدمة ال يكفي وحده إلدارة إلدارة هذه األزمات، أزمة كورونا هي نتاج لبيئة منتجة لألز

 األزمات الدولية.

( بعنوان" معوقات إدارة األزمات في الحوادث األمنية وتهدف الدراسة الى التعرف على معوقات إدارة 2323دراسة)السهلي،

احث باختيار عينة قصدية من المسئولين والقياديين بإدارة االزمات في الحوادث األمنية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي قام الب

( 551األزمات واألمن العام وأمن المنشآت والدفاع المدني والشؤون الصحية والهالل األحمر مدنيين وعسكريين، مكونة من )

هة الجانب اإلداري حسب وجمن مجتمع الدراسة، واستخدم االستبيان كأداة للدراسة، وكانت النتائج إن درجة المعوقات المتصلة ب

نظر عينة الدراسة عالية، وأن أبرز المعوقات المتصلة بالجانب اإلداري تمثلت في: عدم تنظيم جهود الجهات المستجيبة ألزمات 

الحوادث األمنية يقلل التحكم فيها، وفقدان التوجيه في أزمات الحوادث األمنية يزيد احتماالت الفشل، وعدم التخطيط المسبق 

زمات الحوادث األمنية يؤثر سلبا على فرص السيطرة، وعدم فهم المنفذين آلية التعامل مع الحادث األمني يؤدي لتدهور األزمة أل

 أظهرت النتائج أن درجة المعوقات المتصلة بالجانب البشري حسب وجهة نظر عينة الدراسة عالية. األمنية كما
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 د:الدراسات التي تناولت تنظيم الحشو .1.1.1

( بعنوان" أهمية توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تنظيم وإدارة سلوك الحجاج والمعتمرين في 2322دراسة)الفضيل،

،تهدف الدراسة الى التعرف على أهمية توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تنظيم وإدارة سلوك 2303ضوء رؤية المملكة 

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت األداة الرئيسية هي االستبانة، 2303لمملكة الحجاج والمعتمرين في ضوء رؤية ا

وكانت النتائج : الى أهمية ضرورة قيام مكاتب الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة بتوعية وتوجيه الحجاج والمعتمرين بأهمية 

 مثالي.االستفادة بالتقنيات الحديثة لإلسهام في تنظيم وإدارة الحشود بشكل 

( بعنوان "دور اإلدارة االلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج 2325دراسة )عياد،

والعمرة" وتهدف الى معرفة دور اإلدارة االلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج والعمرة، 

( من العاملين في منظومة الحج 213العينة )لوصفي المسحي، وكانت األداة االستبانة، وتضمن واستخدمت الباحثة المنهج ا

والعمرة وضيوف الرحمن، وكانت النتائج: بأن المراقبة الرقمية للحشود كانت بنتائج عالية وان درجة تحسين اإلدارة الرقمية في 

 إدارة الحشود مرتفعة جدا .

الحشود لتنظيم زيارة السيدات للروضة الشريفة باستخدام المحاكاة وتهدف هذه الدراسة إلى  إدارة ( بعنوان2351دراسة)سنبل،

قت والذي يضمن و للزيارة،بتحسين إدارة الحشود من خالل اقتراح المسار األمثل  المقدسة،تعزيز التجربة الروحية للروضة 

م منهجية المحاكاة لتصور الزيارة الحالية لدراسة معالمها. بعد تم استخدا الحاسوبيةباستخدام أنظمة المحاكاة  وتصادم أقلانتظار 

فقط لالنتظار قبل بدء   Bيخصص هذا السيناريو المنطقة سيناريو، حيثأظهرت النتائج أن أفضل نموذج محاكي هو  ذلك،

 والصالة بطمأنينةالهدوء صف ا، لمنح الزائرات أماكن محددة للصالة، تساعدهن في  52الزيارة، تم تقسيم الروضة المقدسة إلى 

بدون تدافع. بعد دخول المجموعة األولى إلى الروضة، يتم إعطاء أي مكان فارغ في الروضة للزائرة الجديدة )واحدة تلو 

مما قد يساعد في  ،٪05من خالل تقليل متوسط وقت االنتظار بنسبة  الروضة،األخرى(. يعمل هذا الحل على تحسين زيارة 

ن الزائرات. كذلك، تمت إضافة تحسين آخر إلى لوحة التحكم الخاصة بنماذج المحاكاة األربعة؛ لتساعد استقبال المزيد م

المستخدمين على مراقبة مدى تأثير تغيير قيم المتغيرات على نتائج مؤشرات األداء الرئيسية. مثل تغيير وقت االنتظار في المنطقة 

ا حيوي ا في تحليل اراالنتقال بين منطقتي االنتظا ، ووقتوالقصوى للروضةاألولى، والسعة الحالية  لمزيد . يلعب هذا التحسين دور 

من السيناريوهات بقيم مدخالت مختلفة، مما يعطي مؤشرات أفضل وتخطيط ا أكثر مرونة قابل للتجربة على النموذج المحاكي 

 .الظروف الموسمية المختلفة الستيعاببطريقة أسرع؛ 

ويقدم هذا البحث حال  بعنوان" دور انترنت األشياء في اإلدارة الذكية لحشود الحجيج" وتهدف الدراسة (2351)العريشي، دراسة

متكامال يتمحور حول األشخاص الموجودة في مناطق الحج، و الحافالت التي يتم استخدامها للتنقل في مناطق الحشود فضال عن 

رنت األشياء مع غيرها من التقنيات في نظام يضع هذه العناصر في المرافق التي تخدم الحجيج؛ ويقوم على دمج معمارية إنت

دائرة المتابعة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي وكانت إعادة الدراسة دراسة الظاهرة بما يمكن مسؤولي إدارة الحج 

ن  م يجد من أحداث على أرض الواقع،من التخطيط المسبق لموسم الحج ومن اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت الحقيقي لما قد 

بوضع تصور االستخدام بيانات شبكات تشغيل الهاتف النقال لتعزيز النظام القائم على  –في إطار الحل المطروح  –الدراسة 

 نموذج إنترنت األشياء، 
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ية ال لشخاص وعلى واقع التقريبالتي تتيح التعرف على الم -باعتبار أن كل المشغلين في المملكة قادرون على توفير تلك البيانات 

فير دون أي إضافة للبنية التقنية الحالية لتلك الشبكات، بحيث يتم تو -أماكن التكدس واألعداد التقريبية الموجودة في تلك المناطق

 ها لسلطات إدارة حشود الحجيج من خالل تطبيقات برمجية يتم إعدادها من أجل ذلك.

التصميم العمراني في التحكم في حركة الحشود" ويهدف لمعرفة التصميم العمراني بالفن  ( بعنوان" دور2356دراسة )ادريس،

متعدد التخصصات الذي يعمق العالقة بين المباني والفراغات المحيطة بها ويهيئها للمستخدمين ويعتمد التحكم في الحشود على 

التي من خاللها يمكن التحكم في حركة المستخدمين  عنصرين رئيسين: التصميم، واإلدارة، ويمثل التصميم المرحلة األولى

وتمكينهم من الوصول وممارسة أنشطتهم في يسر وسهولة وتعتمد الدراسة على الدراسات السابقة والمعلومات الميدانية التي تم 

الثاني عشر من  هـ من خالل الرصد المباشر من مساء اليوم التاسع من ذي الحجة حتى مساء اليوم5501جمعها خالل موسم حج 

ذي الحجة واهتمت الدراسة بتعريف التصميم العمراني وأهدافه وعالقته بالحشود البشرية، واستعراض الفراغات العمرانية 

بصفتها العنصر األساسي لمنظومة حركة الحشود، إضافة إلى منطقة الجمرات، والمراحل التطويرية التي مرت بها وخصوصا 

استعرضت مخططات المشروع إلظهار دور التصميم في التحكم في حركة الحشود وايضاح المنهجية فيما يتعلق بجسر الجمرات و

التي استخدمت في إعادة تصميم الساحات وتهيئتها االستقبال الحشود وكان من أهم النتائج: انعدام الكتل البشرية وسهولة الدخول 

تيعابية وانخفاض الكثافة، وأمكن فصل حركة المشاة عن حركة والخروج وانسيابية الحركة داخل الجسر، وزيادة الطاقة االس

المركبات، وتسهيل حركة مركبات الخدمات، وربط محاور المشاة الرئيسة في وادي منى والقادمة من مكة المكرمة مع مداخل 

ع مواقع وإخضاع جمي الجسر وتركزت التوصيات على التأكيد عل أهمية التصميم العمراني للمشروعات التي لها عالقة بالحشود

 .المناسبات الكبرى لدراسات عمرانية وتخطيطية مفصلة تراعي حركة الحشود وأنشطتهم المختلفة

 :مناقشة على الدراسات السابقة .1.1.1

 أوالً: أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

 أ/ من حيث الهدف: 

  الدراسة الحالية على أهداف جمعت بين )إدارة االزمة، الدور الوقائي إلدارة االزمة، اتفقت جميع الدراسات السابقة مع

االزمات( كما واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة االزمات، اإلدارة غير التقليدية لألزمات، معوقات إدارة 

 ( )السهلي(2323( )أبو عامود،2323( )حسن،2323( )محمد،2325في دراسة )العصيمي،

  واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة انها تهدف لدراسة دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة االزمات وتنظيم

 الحشود داخل الحرم.

 ب/ من حيث المنهج:    

 لستتتتتابقة علتتتتتى استتتتتتخدامها المتتتتتنهج الوصتتتتتفي والوصتتتتتفي التحليلتتتتتي ماعتتتتتدا دراستتتتتة اتفقتتتتتت جميتتتتتع الدراستتتتتات ا

( 2351)ستتتتتنبل، ( الوصتتتتتفي المقتتتتتارن، ودراستتتتتة2325( المتتتتتنهج النظتتتتتري المستتتتتحي، )أبوعتتتتتامود،2323)حستتتتتن،

 ( اعتمد في منهجه على المعلومات الميدانية.2356منهج المحاكاة، دراسة )ادريس،

 ج/ من حيث األدوات:

 االستبانةاسات السابقة على أداة الدراسة وهي المقياس او اتفقت جميع الدر(). 
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 السابقة:ثانياً: أوجه االستفادة من الدراسات 

  ك اعداد أدوات الدراسة الحالية وذل الوصفي المسحي،تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في استخدام المنهج

 على األساليب اإلحصائية المستخدمة والمراد استخدامها ودية، والتعرفالسعباالستفادة من المقاييس المعدة حسب البيئة 

واالستفادة من التوصيات  الحالي،اإلطار النظري فيما يتعلق بموضوعات الدراسة  الحالي، وكتابةفي البحث 

 .البحثواالقتراحات في التعرف علـى الجوانـب التي تستحق 

 سات السابقة:ثالثاً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدرا

  اساتدر-الباحثة على حد علمها –رغم تنوع مجتمعات الدراسة التي تناولتها الدراسات المعروضة سابقا  إال أنه لم تجد 

تناولت "دور الرئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات وتنظيم الحشود، وهذا ما يميز الدراسة كونها ايضا  تخدم إدارة 

 شؤون الحرمين.

 اإلطار المنهجي للدراسة .1

 :تمهيد .2.1

يتناول هذا الفصل وصفا  لمنهج الدراسة واالجراءات المتبعة، والذي يشتمل على: تحديد المنهجية المتبعة من خالل الدراسة،     

ها وثباتها، ن صدقوالتعريف بالمجتمع والعينة المستهدفة، وكذلك التطرق ألداة جمع البيانات من حيث البناء وكيفية التحقق م

  باإلضافة إلى العمليات اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل البيانات.

 :منهج الدراسة. 1.1

تم استخدام المنهج الوصفي من خالل هذه الدراسة للتوصل إلى األهداف واإلجابة على التساؤالت التي تم وضعها، وقد تم     

ن الحرمين، وذلك من أجل التعرف على دور رئاسة شؤن الحرمين في إدارة تجميع بيانات من عينة من العاملين برئاسة شؤو

االزمات وتنظيم الحشود، وتم وضع أسئلة محددة وصياغتها في شكل استبيان تم توزيعه على أفراد العينة ومن ثم وصف هذه 

 البيانات وتحليلها.

 :حدود ومجال الدراسة. 1.1

  عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين.الحدود البشرية:  .5

  الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة برئاسة شؤون الحرمين بمدينة مكة المكرمة.  .2

 هـ. 5552خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمنية: .0
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 :مجتمع الدراسة .1.1

الخطوة األولى في البحوث هو تعريف مجتمع البحث المستهدف بالدراسة. مجتمع البحث هو بمثابة وحدات محددة من 

اسة من العاملين برئاسة يتكون مجتمع الدر. (286م، 2355العناصر الموجودة في المجتمع يستهدفهم الباحث بالدراسة )نوري، 

 شؤون الحرمين.

 :عينة الدراسة. 1.1

العينة هي وحدة جزئية من المجتمع يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عددا  من األفراد ويحمل خصائص المجتمع األصلي     

 (.561عددهم ) (، وقد تم اختيار عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين بلغ553)ذوقان، عبيدات، ص 

 :خصائص أفراد عينة الدراسة .1.1

(، المؤهل الدراسي –ستنوات الخبرة  –تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيستية لوصتف أفراد عينة الدراستة، وتشتمل: )الجنس     

هدفة، عينة المستتتوالتي تم اختيارها الحتمالية تأثيرها على نتائج الدراستتة، هذا باإلضتتافة إلى كونها تعطي مؤشتترات عامة عن ال

 وتفصيل ذلك فيما يلي:

 العمر: (2

 .(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس2-1جدول )

 النسبة % التكرار الجنس

 % 13.0 80 ذكر

 % 51.0 82 أنثى

 % 533.3 561 المجموع

 

( هم ذكور، بينما بلغت نستتبة اإلناث % 13.0( من أفراد عينة الدراستتة يمثلون ما نستتبته )80( أن )5- 0يتضتتح من الجدول )    

 ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة. وشكل القطاعات الدائرية التالي يوضح هذه النسب:% 51.0)

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس :(2- 1شكل )
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 ( سنوات الخبرة العملية:1

 .نوات الخبرة(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير س1-1جدول )

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة

 % 58.2 03 سنوات 1أقل من 

 % 00.3 65 سنوات 53> - 1من 

 % 21.1 52 سنة 51> - 53من 

 % 51.5 02 سنة فأكثر 51

 % 533.3 561 المجموع

 

- 1نوات خبرتهم العملية )من ( تبلغ س% 00( من أفراد عينة الدراستة يمثلون ما نستبته )65( أن )2- 0يتضتح من الجدول )    

سنة  51( تبلغ خبرتهم )% 51.5سنة(، وأن نسبة ) 51> - 53( تبلغ سنوات خبرتهم )من % 21.1ستنوات(، وأن نستبة ) 53> 

 سنوات(. وشكل األعمدة البيانية التالي يوضح هذه النسب: 1( تبلغ خبرتهم )أقل من % 58.2فأكثر(، وأن نسبة )
 

 

 .راد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرةتوزيع أف :(1- 1شكل )

 

 ( المؤهل الدراسي:1

 .(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي1-1جدول )

 النسبة % التكرار المؤهل الدراسي

 % 28.1 50 ثانوي فما دون

 % 5.2 0 دبلوم



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 % 12.0 80 بكالوريوس

 % 55.1 25 دراسات عليا

 % 533.3 561 المجموع

 

( مؤهلهم الدراستتتي )بكالوريوس(، % 12.0( من أفراد عينة الدراستتتة يمثلون ما نستتتبته )80( أن )0- 0يتضتتتح من الجدول )    

( مؤهلهم الدراستتي )دراستتات عليا(، بينما هناك % 55.1( مؤهلهم الدراستتي )ثانوي فما دون(، وأن نستتبة )% 28.1وأن نستتبة )

 ي )دبلوم(. وشكل القطاعات الدائرية التالي يوضح هذه النسب:( فقط مؤهلهم الدراس% 5.2)

 

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي :(1- 1شكل )

 

 :أداة الدراسة .1.1

ا، هتم استخدام االستبانة كأداة لهذه الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بها، نظرا  لطبيعتها من حيث أهدافها ومنهجها ومجتمع

وتعتبر من أكثر أدوات البحث انتشارا  وتستخدم في العديد من مجاالت العلوم والمعرفة، فهي أكثر فاعلية من حيث الوقت والتكلفة، 

(. ويعتبر االستبيان 568-560م: 2355كما أنها تسهل اإلجابة على بعض األسئلة التي تحتاج إلى وقت من قبل المستجيب )نوري، 

 (.520ستبيان المغلق الذي تكون اإلجابات عليه محددة )ذوقان، عبيدات، ص المستخدم من نوع اال

سنوات  –الجنس : األول عبارة عن البيانات األساسية عن أفراد العينة وتحتوي على بيانات عن )جزئيينتتألف االستبانة من 

 ثة محاور كاآلتي:(. والجزء الثاني يحتوي على محاور أداة الدراسة وهي ثالالمؤهل الدراسي –الخبرة 

يحتوي  –المحور األول: الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية  .5

 عبارات. 53على 

 عبارات. 0يحتوي على  –المحور الثاني: درجة )وأثر( ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شئون الحرمين  .2

 55يحتوي على  –وى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين المحور الثالث: مست .0

 عبارة.
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 .(: أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي1-1جدول )

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 1.3 – 5.23 1 أوافق بشدة

 5.23> - 0.53 5 أوافق

 0.53> - 2.63 0 محايد

 2.63> - 5.83 2 ال أوافق

 5.83> - 5 5 ال أوافق إطالقا  

 

(، وقد تم حساب Uebersax, 2007( يوضح قيم المتوسطات المرجحة وفقا  لمقياس ليكرت للتدرج الخماسي )5-0الجدول )    

اإلجابة المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبارة من عبارات أداة الدراسة ومقارنتها مع المدى الموجود في الجدول وتعطى 

 المقابلة للمدى الذي يقع بداخله متوسط العبارة.

 :صدق وثبات أداة الدراسة .1.1

يُعتبر صدق وثبات البيانات التي توفّرها األداة هي من أهم أسس جمع البيانات في البحث العلمي، وتنبع أهميته من كون أن     

ة علمية، لذلك ينبغي على الباحث الحرص على اختيار أداة وجوب توفرها يؤدي إلى صّحة نتائج البحث العلمي وتجعل له قيم

 تمتاز بالثبات والصدق.

 الصدق الظاهري:

تتتتم التأكتتتد متتتن الصتتتدق الظتتتاهري لالستتتتبانة متتتن ختتتالل عرضتتتها علتتتى ذوي االختصتتتاص )محكمتتتين( لمعرفتتتة آرائهتتتم     

 تبع لها.عن مدى سالمة االستبانة من حيث الصياغة ومدى قياس العبارات للمحاور التي ت

 :صدق االتساق الداخلي لالستبانة

مم من أجله" ) االستتتتتبانة"يُعرف صتتتدق االتستتتتاق الداخلي بأنه مدى مقدرة      وقد تم (، Hair et al., 2006على قياس ما صتتتتُ

ور ححستاب صتتدق االتستتاق الداخلي ألداة الدراستة من خالل حستتاب معامل االرتباط لبيرستتون بين كل عبارة والدرجة الكلية للم

 الذي تتبع له، وجاءت النتائج كما يلي:

 .(: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة حسب المحاور1-1جدول )

 المحاور
رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

الداللة 

 اإلحصائية

. الجهود )والخطط المسبقة( 5

في إدارة  لرئاسة الحرمين

5 3.085** <3.3335 6 3.828** <3.3335 

2 3.003** <3.3335 0 3.825** <3.3335 

0 3.008** <3.3335 8 3.066** <3.3335 
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االزمات والحشود واالعمال 

 التنظيمية

5 3.016** <3.3335 1 3.868** <3.3335 

1 3.016** <3.3335 53 3.813** <3.3335 

إدارة  . درجة )وأثر( ممارسة2

االزمات والحشود في رئاسة 

 شئون الحرمين

5 3.802** <3.3335 1 3.821** <3.3335 

2 3.860** <3.3335 6 3.855** <3.3335 

0 3.858** <3.3335 0 3.010** <3.3335 

5 3.861** <3.3335    

. مستوى االعمال )التقنية( 0

التنظيمية والحشود في  لألعمال

 رئاسة شؤون الحرمين

5 3.088** <3.3335 0 3.835** <3.3335 

2 3.003** <3.3335 8 3.856** <3.3335 

0 3.821** <3.3335 1 3.860** <3.3335 

5 3.805** <3.3335 53 3.860** <3.3335 

1 3.811** <3.3335 55 3.016** <3.3335 

6 3.865** <3.3335    

 

لتتتتداخلي ألداة جمتتتتع البيانتتتتات فتتتتي الدراستتتتة حستتتتب المحتتتتاور وذلتتتتك ( يوضتتتتح نتتتتتائج صتتتتدق االتستتتتاق ا1-0الجتتتتدول )    

بحستتاب قيمتتتة معامتتتل االرتبتتتاط لبيرستتتون بتتتين كتتتل عبتتتارة والدرجتتة الكليتتتة للمحتتتور التتتذي تتبتتتع لتتته. يتضتتتح أن قتتتيم معتتتامالت 

( وجميعهتتتا قتتتيم موجبتتتة 3.868 – 3.066االرتبتتتاط بتتتين كتتتل عبتتتارة ودرجتتتة المحتتتور التتتذي تتبتتتع لتتته جتتتاءت فتتتي المتتتدى )

( ممتتتتا يشتتتتير إلتتتتى أن العبتتتتارات فتتتتي كتتتتل محتتتتور تقتتتتيس متتتتا 3.35فعتتتتة وذات داللتتتتة إحصتتتتائية عنتتتتد مستتتتتوى معنويتتتتة )مرت

 ُصممت من أجله، وبالتالي فإن االستبيان يمتاز بصدق البناء الداخلي في محاوره.

 :االستبانةثبات . 1.1

 ,Swanlundار القياس تحت ظروف مشابهة )يُعرف الثبات بأنه مدى مقدرة المقياس على إعطاء نتائج مشابهة عند تكر    

(، وجاءت النتائج Cronbach, L. J. (1951)تم استتتتتخدام معامالت ألفا كرونباخ ) (، وللتحقق من ثبات أداة البحث2011

 كما يلي:

 .ألفا-(: معامالت الثبات لالستبانة بطريقة كرونباخ1-1جدول )

 األف-كرونباخ عدد العبارات المحاور

ل: الجهود )والخطط المستتتتتتبقتة( لرئاستتتتتتة الحرمين في المحور األو

 إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية
53 3.101 

المحور الثاني: درجة )وأثر( ممارستتتة إدارة االزمات والحشتتتود في 

 رئاسة شئون الحرمين
0 3.128 
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التنظيميتتة  لألعمتتالالمحور الثتتالتتث: مستتتتتتتوى االعمتتال )التقنيتتة( 

 شؤون الحرمين والحشود في رئاسة
55 3.115 

 3.100 28 االستبيان كامال  

 

عبارات(  53ألفا. بالنسبة للمحور األول الذي يتكون من )-( يوضتح نتائج الثبات ألداة الدراسة بطريقة كرونباخ6-0الجدول )    

حور الثتالتث الذي يتكون من (، وللم3.128عبتارات( بلغ ) 0(، وللمحور الثتاني التذي يتكون من )3.101فقتد بلغ ألفتا كرونبتاخ )

(، ونالحظ أن جميع معامالت الثبات جاءت مرتفعة 3.100(. أما لالستبيان كامال  فقد بلغ ألفا كرونباخ )3.115عبارة( بلغ ) 55)

 ت(. مما ستتتتتتبق من نتائج الثبات فإنه يمكن التوصتتتتتتل إلى أن األداة تمتاز بالثبات، مما يجعل الباحثة مطمئنة إلجابا3.13جدا  )<

أفراد العينة على االستتتتبيان وبالتالي فإن النتائج التي ستتتيتم التوصتتتل إليها من خالل االستتتتبيان ستتتتكون موثوقة ويعتمد عليها في 

 الوصول إلى القرارات السليمة.
 

 :إجراءات تطبيق الدراسة .1..2

بيانات )االستتتتتبيان(، وصتتتتالحيتها للتطبيق بعد أن قامت الباحثة من التأكد من صتتتتدق االتستتتتاق الداخلي والثبات ألداة جمع ال    

 الفعلي، فقد قامت بتطبيقها ميدانيا  على العينة المستهدفة متبعة  الخطوات التالية: 

 ( توزيع الرابط اإللكتروني لالستبيان للعينة المستهدفة بالدراسة.5

 (.561( تلقي الردود إلكترونيا ، وبلغ عدد المستجيبين )2

 

 :ائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحص. 22.1

( لتحليل البيانات لإلجابة على 25اإلصدارة ) (SPSSسيتم استخدام برنامج )الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :التساؤالت التي تم طرحها وتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية

 ئوية لوصف عينة الدراسة وفقا  للبيانات األساسية.. التكرارات والنسب الم5

 . معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي.2

 ألفا لحساب معامل الثبات ألداة الدراسة.-. معامل كرونباخ0

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف محاور أداة الدراسة واإلجابة على التساؤالت.5

( لدراسة الفروق في محاور أداة الدراسة وفقا  ANOVA)ت( للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين األحادي ). اختبار 1

 للمتغيرات األولية ألفراد العينة.

 كما تم استخدام برنامج )إكسل( لعمل الرسومات البيانية.
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 نتائج الدراسة وتفسيرها .1

 

 : تمهيد .1.1

ل سيتم عرض النتائج التي خرجت بها الدراسة، بناء  على التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها من خالل هذا الفص

 بواسطة االستبانة، ابتداء  بتحليل محاور أداة الدراسة وإجراء االختبارات االحصائية المحددة لإلجابة على التساؤالت.

 

 ؟سة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةالسؤال األول: ما هي الجهود )والخطط المسبقة( لرئا .1.1

للتعرف على الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية، فقد تم حساب 

ر األول: الجهود المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحو

 )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية، وجاءت النتائج كما يلي:

(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود 2-1جدول )

 .حسب متوسطات الموافقة واالعمال التنظيمية مرتبة تنازلياً 

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

5 
تضتتتتع الرئاستتتتة خطط مستتتتبقة لألزمات وادارة الحشتتتتود ضتتتتمن خططها 

  التنظيمية.
5.22 5.33 

أوافق 

 بشدة
5 

2 
تستتير الرئاستتة على منهجية اعلى مؤشتتر للخطط الستتابقة لمواجهة أزماتها 

 لحشود خالل موسم الحج والعمرة.وإدارة ا
 5 أوافق 5.53 5.55

0 
تشتتتتتارك الرئاستتتتتة أفراد المجتمع في وضتتتتتع الخطط وفق نظرية اإلدارة 

 الحشود. إلدارة باألهداف
 53 أوافق 5.22 0.85

5 
مما مكنها من إدارة  تميزت خطط الرئاستتة بالستتهولة والمرونة في تطبيقها

  الحشود من الحجاج والمعتمرين.
 0 أوافق 5.35 5.52

1 
ما ستتاعدها  تجاوزت الرئاستتة أزماتها من منظور الخطط المستتبقة اإلعداد

 الحشود بصورة احترافيه. إلدارة
 8 أوافق 5.30 5.30

6 
تستتتتعين الرئاستتتة ببيوت الخبرة والجامعات والمعاهد في وضتتتع برامجها 

 وإدارة الحشود. الوقائية ومواجهة االزمات
 1 أوافق 5.31 5.35

0 
عمتل الرئتاستتتتتتة على تنظيم برامج تدريبية في تنظيم الحشتتتتتتود ومواجهة ت

  األزمات بشكل دوري.
 1 أوافق 5.35 5.53

8 
تنظم الرئتاستتتتتتة برامج وقتائيتة طبقا  الحتياجاتها اإلدارية والميدانية إلدارة 

 االزمات والحشود.
 6 أوافق 5.35 5.31
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

1 
جميع الجهات تعمل الرئاستتتتتة على تنستتتتتتيق مستتتتتتبق في تنفيذ خططها مع 

 في إدارة الحشود واألزمات. المشاركة
 2 أوافق 5.30 5.56

53 
تعمل الرئاستتتة باجتهاد على تجديد وتحديث خطط الطوارئ واألزمات بما 

  يوافق حيثيات العمل.
 0 أوافق 5.31 5.31

  أوافق 5.36 5.38 المتوسط العام للمحور 

     

الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة لعبارات المحور األول )( عبارة عن التحليل اإلحصائي 5-5الجدول )

(، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

( من مقياس ليكرت 5.23> - 0.53ثانية )( ويقع ضمن الفئة ال5.38عبارات المحور، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

( ويشير إلى مدى تجانس إجابات أفراد 5.36الخماسي والذي يشير إلى مستوى )أوافق(، كما بلغ االنحراف المعياري الكلي )

لمسبقة( ا العينة على عبارات المحور، وبالتالي فإن الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على الجهود )والخطط

. ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

 حسب درجة الموافقة، وجاءت بالترتيب اآلتي:

المرتبة األولى بأعلى  حازت العبارة )تضع الرئاسة خطط مسبقة لألزمات وادارة الحشود ضمن خططها التنظيمية( على   

( وتقابل في مقياس ليكرت الخماسي الخيار )أوافق بشدة(، ثم جاءت بعدها العبارة )تعمل الرئاسة على 5.22متوسط حسابي بلغ )

تنسيق مسبق في تنفيذ خططها مع جميع الجهات المشاركة في إدارة الحشود واألزمات( في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ 

مستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة الثالثة العبارة )تميزت خطط الرئاسة بالسهولة والمرونة في تطبيقها ( و5.56)

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في 5.52مما مكنها من إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين( بمتوسط حسابي بلغ )

نهجية اعلى مؤشر للخطط السابقة لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود خالل موسم الحج المرتبة الرابعة العبارة )تسير الرئاسة على م

 ( ومستوى استجابة )أوافق(.5.55والعمرة( بمتوسط حسابي بلغ )

جتتتتاءت فتتتتي المرتبتتتتة الخامستتتتة العبتتتتارة )تعمتتتتل الرئاستتتتة علتتتتى تنظتتتتيم بتتتترامج تدريبيتتتتة فتتتتي تنظتتتتيم الحشتتتتود ومواجهتتتتة    

( بمستتتتتوى استتتتتجابة )أوافتتتتق(، ثتتتتم جتتتتاءت فتتتتي المرتبتتتتة 5.53غ متوستتتتطها الحستتتتابي )األزمتتتتات بشتتتتكل دوري( والتتتتتي بلتتتت

السادستتتتة العبارتتتتتان )تتتتتنظم الرئاستتتتة بتتتترامج وقائيتتتتة طبقتتتتا  الحتياجاتهتتتتا اإلداريتتتتة والميدانيتتتتة إلدارة االزمتتتتات والحشتتتتود( و 

عمتتتل( بمتوستتتط حستتتابي )تعمتتتل الرئاستتتة باجتهتتتاد علتتتى تجديتتتد وتحتتتديث خطتتتط الطتتتوارئ واألزمتتتات بمتتتا يوافتتتق حيثيتتتات ال

( ومستتتتوى استتتتجابة )أوافتتتق(، ثتتتم جتتتاءت فتتتي المرتبتتتة الثامنتتتة العبتتتارة )تجتتتاوزت الرئاستتتة أزماتهتتتا متتتن منظتتتور 5.31بلتتتغ )

( ومستتتتتتوى 5.30الخطتتتتتط المستتتتتبقة اإلعتتتتتداد متتتتتا ستتتتتاعدها الدارة الحشتتتتتود بصتتتتتورة احترافيتتتتته( بمتوستتتتتط حستتتتتابي بلتتتتتغ )

 استجابة )أوافق(.

استتتعة العبتتتارة )تستتتتعين الرئاستتتة ببيتتتوت الخبتتترة والجامعتتتات والمعاهتتتد فتتتي وضتتتع برامجهتتتا ثتتتم جتتتاءت فتتتي المرتبتتتة الت   

 ( ومستوى استجابة )أوافق(، 5.35الوقائية ومواجهة االزمات وإدارة الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )
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رة ثتتتتم جتتتتاءت فتتتتي المرتبتتتتة العاشتتتترة العبتتتتارة )تشتتتتارك الرئاستتتتة أفتتتتراد المجتمتتتتع فتتتتي وضتتتتع الخطتتتتط وفتتتتق نظريتتتتة اإلدا

( بمستتتتوى استتتتجابة )أوافتتتق(. تفستتتر هتتتذه 0.85الحشتتتود( والتتتتي حتتتازت علتتتى أقتتتل متوستتتط حستتتابي بلتتتغ ) إلدارة باألهتتتداف

النتيجتتتة علتتتى أنتتته الجهتتتود والخطتتتط المبذولتتتة تستتتير وفتتتق نظتتتام استتتتراتيجي متتتنظم ومعتتتد متتتن قبتتتل رئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين، 

ن أنحتتتاء العتتتالم يؤكتتتدون بأنتتته ال توجتتتد دولتتتة فتتتي ( حيتتتث قتتتال أن المختصتتتون متتت2356)اليوستتتف،وهتتتذا متتتا أكتتتده دراستتتة 

العتتتالم تتتتدير وتتتتنظم الحشتتتود والتجمعتتتات البشتتترية كمتتتا تفعتتتل المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية فتتتي موستتتم الحتتتج والعمتتترة وخاصتتتة 

فتتتتي شتتتتؤون الحتتتترمين، وبهتتتتذا المستتتتتوى، وبشتتتتكل ستتتتنوي وقتتتتد استتتتتفادت دول العتتتتالم متتتتن هتتتتذا التنظتتتتيم، كمتتتتا ان االعتتتتالم 

عتتتن كتتتون الستتتعودية تستتتتحق الميداليتتتة الذهبيتتتة فتتتي إدارة تنظتتتيم الحشتتتود وتوجيتتته الكتتتتل البشتتترية، علتتتى الغربتتتي تحتتتدث 

 الرغم من العدد الهائل في مده معينة وتنوع الثقافات بين المسلمين وهنا اثبت الفارق.

وذلتتتك بالتقتتتديم المستتتتمر  كمتتتا أن أدارة رئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين غيتتتر تقليديتتتة وتقتتتدم رؤيتتته علميتتتة لتتتإلدارة الغيتتتر تقليديتتتة     

( ، 2323لألفكتتتار اإلبداعيتتتة األكثتتتر توافقتتتا  وانستتتجاما  لمجريتتتات األزمتتتات مثتتتل والمناستتتبة للبقعتتتة المقدستتتة دراسة)الستتتهلي،

التصتتتميم العمرانتتتي لتتته كمتتتا أن التشتتتكيل الهندستتتي للحتتترم ستتتاهم فتتتي تنظتتتيم الخطتتتط ، واعتتتدادها وفتتتق أطتتتار منهجتتتي ستتتليم ف

وذلتتتك فتتتي استتتتعراض الفراغتتتات العمرانيتتتة بصتتتفتها العنصتتتر األساستتتي لمنظومتتتة التتتتحكم فتتتي  عالقتتتته بالحشتتتود البشتتترية،

حركتتتة الحشتتتود، وايضتتتاح المنهجيتتتة التتتتي استتتتخدمت فتتتي إعتتتادة تصتتتميم الستتتاحات وتهيئتهتتتا الستتتتقبال الحشتتتود وكتتتل ذلتتتك 

ة االستتتتيعابية وانخفتتتاض ستتتاهم فتتتي انعتتتدام الكتتتتل البشتتترية وستتتهولة التتتدخول والختتتروج وانستتتيابية الحركتتتة ، وزيتتتادة الطاقتتت

 (.2356، كما في دراسة)ادريس،الكثافة، وأمكن فصل حركة

وتتتترى الباحثتتتة متتتن واقتتتع عملهتتتا برئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين ان ذلتتتك التنظتتتيم فتتتي إدارة الحشتتتود وفتتتي أوقتتتات االزمتتتات     

عتمتتترين والمصتتتلين فتتتي قتتتادرين علتتتى معالجتتتة تضتتتخم أعتتتداد الميعتتتود الستتتتراتيجيات التنظتتتيم، فرئاستتتة الحتتترمين الشتتتريفين 

الحتتترم المكتتتي الشتتتريف بتتتدون توستتتعته، حيتتتث كانتتتت معظتتتم الخطتتتط المستتتتقبلية لمواجهتتتة تضتتتخم األعتتتداد هتتتي التوستتتعات 

المتتاليتتتة فتتتي العهتتتد الستتتعودي التتتتي صتتترف عليهتتتا الباليتتتين متتتن تكلفتتتة تعويضتتتات للتوستتتعات أو إنشتتتاءات عمرانيتتتة لتوستتتعة 

وتؤكتتتد الباحثتتتة متتتن منطلتتتق عملهتتتا ان الجهتتتود والخطتتتط ، مشتتتاعر المقدستتتةالحتتترم الشتتتريف وتوستتتعة المطتتتاف والمستتتعى وال

مراجعتتتة جميتتتع الخطتتتط التتتتي طبقتتتت فتتتي المواستتتم المستتتبقة فتتتي رئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين تتتتتم بطريقتتتة علميتتتة حيتتتث يتتتتم 

لحاليتتتة الماضتتتية ودراستتتة التقتتتارير واإلحصتتتاءات كافتتتة، وكيتتتف يتتتتم توزيتتتع القتتتوة البشتتترية واآلليتتتة وفقتتتا لمتطلبتتتات المواستتتم ا

 .ومن ثم تقويم الخطة وتقييمها أثناء التنفيذ وصوال إلى األهداف المرسومة

 

 ن الحرمين؟ؤوالسؤال الثاني: ما درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة ش .1.1

الحسابية للتعرف على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شئون الحرمين، فقد تم حساب المتوسطات 

واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني: درجة )وأثر( ممارسة إدارة االزمات 

 والحشود في رئاسة شئون الحرمين، وجاءت النتائج كما يلي:
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زمات والحشود في رئاسة شئون (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة )وأثر( ممارسة إدارة اال1-1جدول رقم )

 .الحرمين مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

5 
 تضتع الرئاستة خطط بديلة في حال تعشتر عليها نجاح احدى الخطط الرئيسية

 وذلك يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود.
 5 أوافق 5.35 5.55

2 
تقيم الرئاستتة خططها من خالل استتتطالع آراء قاصتتدي المستتجد الحرام لقياس 

 تلك الخطط على عملية إدارة الحشود. أثر
 2 أوافق 5.52 5.31

0 
يشتتارك منستتتوبي الرئاستتتة تنفيذ الخطط الوقائية لمعرفة أثر ومدى صتتتالحيتها 

  للتطبيق الفعلي في إدارة الحشود واألزمات.
 1 أوافق 5.55 5.30

5 
تميزت خطط إدارة األزمات وتنظيم الحشتتتتتتود بالمرونة والستتتتتتهولة من خالل 

 متابعة االثر وتطور األزمة وكثافة الحشود
 0 أوافق 3.18 5.31

1 
الخطط الموجودة حاليا  إلدارة األزمات وتنظيم الحشتتتتتتود ناجحه وفعالة وذات 

 واضح على نجاح إدارة الحشود. إثر
 5 أوافق 5.50 5.31

6 
الرئاستتة مبادرات وندوات للتوعية بالمخاطر واألزمات وكيفية مواجهتها تنظم 

  وقياس األثر اإليجابي لها.
 6 أوافق 5.56 0.18

0 
جميع موظفي الرئتتاستتتتتتة ذوي خبرة وكفتتاءة عتتاليتتة وخبرة لمواجهتتة االزمتتات 

  تلك الخطط. إثروتنظيم الحشود وقياس 
 0 أوافق 5.03 0.05

  أوافق 5.55 5.33 المتوسط العام للمحور 

 

درجة )وأثر( ممارسة إدارة االزمات والحشود ( عبارة عن التحليل اإلحصائي لعبارات المحور الثاني: )2-5الجدول )

(، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات في رئاسة شئون الحرمين

( من مقياس ليكرت الخماسي 5.23> - 0.53( ويقع ضمن الفئة الثانية )5.33ام والذي بلغ )المحور، فمن خالل المتوسط الع

( ويشير إلى مدى تجانس إجابات أفراد العينة على 5.55والذي يشير إلى مستوى )أوافق(، كما بلغ االنحراف المعياري الكلي )

دراسة أنهم يوافقون على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات عبارات المحور، وبالتالي فإن الرأي السائد لغالبية أفراد عينة ال

. ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  حسب درجة الموافقة، حيث والحشود في رئاسة شئون الحرمين

 جاءت بالترتيب اآلتي:

( الخطط الرئيسية وذلك يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود حازت العبارة )تضع الرئاسة خطط بديلة في حال تعشر عليها نجاح احدى    

 ( والذي يقابل وفقا  لمقياس ليكرت للتدرج الخماسي خيار االجابة )أوافق(.5.55على الترتيب األول بأعلى متوسط حسابي بلغ )
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ك الخطط على عملية ثم جاءت العبارات )تقيم الرئاسة خططها من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام لقياس أثر تل 

إدارة الحشود( و )تميزت خطط إدارة األزمات وتنظيم الحشود بالمرونة والسهولة من خالل متابعة االثر وتطور األزمة وكثافة 

الحشود( و )الخطط الموجودة حاليا  إلدارة األزمات وتنظيم الحشود ناجحة وفعالة وذات أثر واضح على نجاح إدارة الحشود( في 

 ( لكل عبارة بمستوى استجابة )أوافق(.5.31لثانية بمتوسط حسابي بلغ )المرتبة ا

جاءت في المرتبة الخامسة العبارة )يشارك منسوبي الرئاسة تنفيذ الخطط الوقائية لمعرفة أثر ومدى صالحيتها للتطبيق الفعلي     

، ثم جاءت في المرتبة السادسة العبارة )تنظم ( ومستوى استجابة )أوافق(5.30في إدارة الحشود واألزمات( بمتوسط حسابي بلغ )

( 0.18الرئاسة مبادرات وندوات للتوعية بالمخاطر واألزمات وكيفية مواجهتها وقياس األثر اإليجابي لها( بمتوسط حسابي بلغ )

ية وخبرة كفاءة عالومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة السابعة واألخيرة العبارة )جميع موظفي الرئاسة ذوي خبرة و

( ومستوى استجابة )أوافق(. تفسر هذه 0.05لمواجهة االزمات وتنظيم الحشود وقياس اثر تلك الخطط( بمتوسط حسابي بلغ )

النتيجة على ان هناك كفاءات بشرية ساهمت في رفع درجة هذه الجهود من مشاركة األفكار الغير تقليدية، وضع الخطط المرنة 

 ة، واالستفادة من خبراتهم واطالعهم المستمر لكيفية إدارة االزمات والحشود.والبديلة، والوقائي

كما ان إدارة شؤون الحرمين تشارك المعنيين من اداري الرئاسة كل النتائج بكل شفافية ووضوح لذلك اثر جهود رئاسة     

أبرزها المعوقات المتصلة بالجانب اإلداري  الحرمين في الخطط  تكون بارزه جدا  اذا لم يستثنيها بعض المعوقات والتي يكون

تمثلت في عدم تنظيم جهود الجهات المستجيبة ألزمات الحوادث األمنية يقلل التحكم فيها، وفقدان التوجيه في أزمات الحوادث 

هم المنفذين م فاألمنية يزيد احتماالت الفشل، وعدم التخطيط المسبق ألزمات الحوادث األمنية يؤثر سلبا على فرص السيطرة، وعد

أظهرت النتائج أن درجة المعوقات المتصلة بالجانب البشري  آلية التعامل مع الحادث األمني يؤدي لتدهور األزمة األمنية كما

وترى الباحثة من واقع عملها برئاسة شؤون الحرمين أن ذلك قد يرجع ( 2323حسب وجهة نظر عينة الدراسة عالية)السهلي،

ود واضحة بالميدان ومستمرة في التقدم واالزدهار وفي خطط ثابتة وواضحة إال أن كل الخطط تتعرض إلى أن اثر هذه الجه

لبعض المعيقات التي تتدرج في مستوياتها وشدتها في ارض الميدان، وغالبا  تكون بسيطة ال تذكر ألن رئاسة الحرمين تضع 

 .خطط أولية وخطط بديلة مما جعل الخطط في انسيابية في تنفيذها

 السؤال الثالث: ما هو مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين؟ .1.1

للتعرف على هو مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين، فقد تم حساب المتوسطات 

أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثالث: مستوى االعمال )التقنية(  الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات

 لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين، وجاءت النتائج كما يلي:

مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول 1- 1جدول رقم )

 .مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة لحرمينرئاسة شؤون ا
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

5 
تشتتتتتتهتد الرئتاستتتتتتة تطور ملحوظ في الجتانتب التقني لمواجهتة أزمتاتها وإدارة 

  الحشود من خالل وسائل االتصال الحديثة.
 5 أوافق 5.31 5.53

2 
وائر الحكومية المتطورة تقنيا  وتستتتتتعى لتكملة الخدمات تعتبر الرئاستتتتتة من الد

  االلكترونية في كافة خدماتها.
 5 أوافق 5.55 5.35

0 
تستتتتتند الرئاستتتتة في تنظيم معلوماتها على قاعدة بيانات متكاملة تخدما في حل 

  ازماتها وفي خطط إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين.
 1 أوافق 3.18 5.35

5 
ستتتة تقنياَ من حيث ستتتتهولة الوصتتتتول لموقعها اإللكتروني وخدمة تميزت الرئا

  الحشود.وتنظيم 
 8 أوافق 5.55 0.18

1 
تضتتتع الرئاستتتة المنهج العلمي امام القرارات اإلدارية والميدانية التي تطرحها 

  انفاذا لخطط إدارة الحشود. وتنفذه
 55 أوافق 5.55 0.12

6 
خالل طرح دورات في الجانب التقني تستعى الرئاسة الى تطوير منسوبيها من 

 واستخداماته لمواكبة متطلبات إدارة االزمة والحشود.
 0 أوافق 5.55 5.38

0 
تعزز الرئاستتتة منستتتوبيها وتشتتتاركهم ورل العمل التي تهتم بالبرامج الوقائية 

  واألمن والسالمة.
 6 أوافق 5.50 5.35

8 
عالية كآليات الرصتتد واإلنذار تستتتخدم الرئاستتة األجهزة الحديثة ذات الكفاءة ال

  ضمن خطط إدارة الحشود. المبكر
 53 أوافق 5.58 0.15

1 
في  تكثف الرئاستتتة البرامج التقنية التوعوية وتضتتتع الخطط والحلول العالجية

 إدارة االزمة والحشود.
 0 أوافق 5.55 5.35

53 
تضتتتتتع الرئاستتتتتة خطط التدخل المبكر والستتتتتريع وفق أحدث التقنيات وأجهزة 

 االتصاالت لمواجهة الكوارث واألزمات وإدارة الحشود.
 1 أوافق 5.55 0.11

55 
 ترتبط الرئتتاستتتتتتتة تقنيتتا  بتتدوائر حكوميتتة أخرى لمواجهتتة األزمتتات والكوارث

 وإدارة حشود الحجاج والمعتمرين.
 2 أوافق 5.35 5.53

  أوافق 5.53 5.35 المتوسط العام للمحور 

 

شود التنظيمية والح لألعمالتحليل اإلحصائي لعبارات المحور الثالث: )مستوى االعمال )التقنية( ( عبارة عن ال0-5الجدول )    

في رئاسة شؤون الحرمين(، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات 

( من مقياس ليكرت الخماسي 5.23> - 0.53فئة الثانية )( ويقع ضمن ال5.35المحور، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

 والذي يشير إلى مستوى )أوافق(، 
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( ويشير إلى مدى تجانس إجابات أفراد العينة على عبارات المحور، وبالتالي فإن الرأي 5.53كما بلغ االنحراف المعياري الكلي )

 التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون لألعمالعمال )التقنية( السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على مستوى اال

 ، فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  حسب درجة الموافقة، حيث جاءت بالترتيب اآلتي:الحرمين

حازت العبارتان )تشهد الرئاسة تطور ملحوظ في الجانب التقني لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود من خالل وسائل االتصال     

ديثة( و )ترتبط الرئاسة تقنيا  بدوائر حكومية أخرى لمواجهة األزمات والكوارث وإدارة حشود الحجاج والمعتمرين( على الح

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة الثالثة العبارة )تسعى الرئاسة 5.53المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

دورات في الجانب التقني واستخداماته لمواكبة متطلبات إدارة االزمة والحشود( بمتوسط  الى تطوير منسوبيها من خالل طرح

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت العبارتان )تعتبر الرئاسة من الدوائر الحكومية المتطورة تقنيا  وتسعى 5.38حسابي بلغ )

ة في تنظيم معلوماتها على قاعدة بيانات متكاملة تخدما في حل لتكملة الخدمات االلكترونية في كافة خدماتها( و )تستند الرئاس

( ومستوى استجابة 5.35ازماتها وفي خطط إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين( في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ )

 )أوافق(.

رئاسة الوقائية واألمن والسالمة(، )تكثف الجاءت العبارتان )تعزز الرئاسة منسوبيها وتشاركهم ورل العمل التي تهتم بالبرامج     

البرامج التقنية التوعوية وتضع الخطط والحلول العالجية في إدارة االزمة والحشود( في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ 

ل لموقعها الوصو( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة الثامنة العبارة )تميزت الرئاسة تقنياَ من حيث سهولة 5.35)

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة التاسعة العبارة 0.18اإللكتروني وخدمة وتنظيم الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )

)تضع الرئاسة خطط التدخل المبكر والسريع وفق أحدث التقنيات وأجهزة االتصاالت لمواجهة الكوارث واألزمات وإدارة 

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة العاشرة العبارة )تستخدم الرئاسة األجهزة 0.11بلغ ) الحشود( بمتوسط حسابي

( ومستوى 0.15الحديثة ذات الكفاءة العالية كآليات الرصد واإلنذار المبكر ضمن خطط إدارة الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )

 استجابة )أوافق(.

واألخيرة العبارة )تضع الرئاسة المنهج العلمي امام القرارات اإلدارية والميدانية التي  ثم جاءت في المرتبة الحادية عشر    

( ومستوى استجابة )أوافق(. تفسر هذه النتيجة على أنه 0.12تطرحها وتنفذه انفاذا لخطط إدارة الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )

بشكل كبير في إدارة الحشود واألزمات بطرق اكثر احترافية دور رئاسة شؤون الحرمين في االهتمام التكنلوجي والتقني يساهم 

وأنه كلما ارتفعت درجة ممارسة التقنيات والتكنلوجيا كلما تحسنت إدارة الحشود وإدارة االزمات خالل المواسم العمرة وصالة 

م الحشود والمعتمرين في تنظي التراويح في رمضان وموسم الحج كما في دراسة لمساهمة التقنية في تنظيم الحشود وتوعية الحجاج

( التي أوضحت ان هذه التقنية عندما 2351ودراسة )سنبل، (2325( ودراسة )عياد،2322بشكل مثالي كما في دراسة)الفضيل،

طبقت إدارة الحشود وفق نظام المحاكاة لتحسين تنظيم الحشود  ألنه يلعب دورا  حيويا  في تحليل المزيد من السيناريوهات بقيم 

ت مختلفة، مما يعطي مؤشرات أفضل وتخطيط ا أكثر مرونة قابل للتجربة على النموذج المحاكي بطريقة أسرع الستيعاب مدخال

 الظروف الموسمية المختلفة.

استخدام بيانات شبكات تشغيل الهاتف النقال لتعزيز النظام القائم على نموذج إنترنت األشياء، باعتبار أن كل المشغلين كما أن     

تتيح التعرف على المواقع التقريبية لألشخاص وعلى أماكن التكدس واألعداد  التي-المملكة قادرون على توفير تلك البيانات  في

 دون أي إضافة للبنية التقنية الحالية لتلك الشبكات، -التقريبية الموجودة في تلك المناطق
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ات برمجية يتم إعدادها من أجل ذلك كما في بحيث يتم توفير ها لسلطات إدارة حشود الحجيج من خالل تطبيق 

، وترى الباحثة من واقع عملها برئاسة شؤون الحرمين أن ذلك قد يرجع إلى االهتمام الكبير من قبل (2351دراسة)العريشي،

 التقنية ا  شؤون رئاسة الحرمين في التقنية والتكنلوجيا ليس فقط على سبيل التطبيق في إدارة الحشود واألزمات بل أن وصلت أيض

الكعبة بمكانس ذكية وهذا ما يعكس اهتمام منسوبي إدارة شؤون الحرمين بأدق التفاصيل لالستفادة من  أسطحالحديثة في تنظيف 

 التقنيات الحديثة.

السؤال الرابع: ما آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال  ٠.١

 تنظيمية، وفقا  لمتغيرات: الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي؟ال

لدراسة الفروق في آراء أفراد العينة نحو دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية 

 (،ANOVAالمستقلة وتحليل التباين األحادي )اختبار )ت( للفروق بين متوسطات العينات وفقا  لبياناتهم األولية، فقد تم استخدام 

 وذلك كما يلي:

دور  آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة(: 1-1جدول رقم )

 .وفقاً لمتغير الجنس الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

 المحاور
فئات 

 الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين 

في إدارة االزمتتتات والحشتتتتتتود واالعمتتتال 

 التنظيمية

 3.15 5.30 ذكر

-3.330 3.115 
 3.83 5.38 أنثى

درجتتة )وأثر( ممتتارستتتتتتتتة إدارة االزمتتات 

 ئاسة شئون الحرمينوالحشود في ر

 3.15 0.18 ذكر
-3.208 3.850 

 3.10 5.32 أنثى

مية التنظي لألعمالمستوى االعمال )التقنية( 

 والحشود في رئاسة شؤون الحرمين

 3.15 5.31 ذكر
3.150 3.181 

 3.10 0.10 أنثى

 

 دراسة الفروق في متوسطات آراءل( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات العينات المستقلة 5-5الجدول )

 –ر وفقا  لمتغير الجنس )ذك دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةأفراد العينة نحو 

ال توجد إنه: (، وبالتالي ف3.31والداللة اإلحصائية نجد أنها جاءت أكبر من مستوى المعنوية ) أنثى(، وبمتابعة قيم االختبار )ت(

دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود أفراد العينة نحو  فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء

حيث أن جميع قيم الداللة اإلحصائية المقابلة للمحاور جاءت أكبر من مستوى المعنوية  –وفقا  لمتغير الجنس  واالعمال التنظيمية

(3.31.) 
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 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات (ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )1-1ول رقم )جد

 .وفقاً لمتغير سنوات الخبرة دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

 مربعات

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

الجهود )والخطط المستتتتتبقة( 

لرئاستتتتتتة الحرمين في إدارة 

االزمات والحشود واالعمال 

 التنظيمية

 5.22 0 0.0 بين المجموعات

5.03 3.503 
داخل 

 المجموعات
551.8 565 3.02 

  565 551.1 الكلي

درجة )وأثر( ممارستتة إدارة 

لحشود في رئاسة االزمات وا

 شئون الحرمين

 3.10 0 5.0 بين المجموعات

3.65 3.180 
داخل 

 المجموعات
555.0 565 3.88 

  565 550.3 الكلي

مستتتتتتتوى االعمتال )التقنيتة( 

التنظيمية والحشتتود  لألعمال

 في رئاسة شؤون الحرمين

 3.06 0 2.0 بين المجموعات

3.15 3.508 
داخل 

 المجموعات
501.3 565 3.85 

  565 500.2 الكلي

 

 آراء أفراد العينة نحولدراسة الفروق في متوسطات  (ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )1-5الجدول )

وفقا  لمتغير سنوات الخبرة، وبمتابعة قيم  دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

(، 3.31( نجد أنها جاءت أكبر من مستوى المعنوية )3.31والداللة اإلحصائية وبمقارنتها مع مستوى المعنوية ) (F)االختبار 

دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في أفراد العينة نحو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراءوبالتالي فإنه: 

حيث أن جميع قيم الداللة اإلحصائية المقابلة للمحاور  –وفقا  لمتغير سنوات الخبرة  ميةإدارة االزمات والحشود واالعمال التنظي

 (.3.31جاءت أكبر من مستوى المعنوية )

 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات (ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )1-1جدول رقم )

 .وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي ارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةدور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إد

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

الجهود )والخطط المسبقة( 

لرئاستتتة الحرمين في إدارة 

 2.62 0 0.1 المجموعاتبين 
0.08 3.352 

 3.61 565 555.6 داخل المجموعات
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االزمتتتتتات والتتتتتحشتتتتتتتتتتتود 

 واالعمال التنظيمية
  565 551.1 الكلي

درجتتة )وأثر( ممتتارستتتتتتتتة 

إدارة االزمات والحشتتتتتتود 

 في رئاسة شئون الحرمين

 5.10 0 55.1 بين المجموعات

 3.83 565 528.5 داخل المجموعات 3.333 6.25

  565 550.3 الكلي

ل )التقنية( مستتتتتوى االعما

التتتتتنتتظتتيتتمتتيتتتة  لتتألعتتمتتتال

والحشود في رئاسة شؤون 

 الحرمين

 0.05 0 53.3 بين المجموعات

5.22 3.330 
 3.01 565 520.2 داخل المجموعات

  565 500.2 الكلي

 

 آراء أفراد العينة نحولدراسة الفروق في متوسطات  (ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )6-5الجدول )

وفقا  لمتغير المؤهل الدراسي، وبمتابعة قيم  ور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةد

( مما 3.31( نجد أنها جاءت أقل من مستوى المعنوية )3.31والداللة اإلحصائية وبمقارنتها مع مستوى المعنوية ) (Fاالختبار )

( في 3.31توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )وفقا  للمؤهل الدراسي، وبالتالي فإنه:  يعني معنوية الفروق فيها

متغير وفقا  ل دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةأفراد العينة نحو  متوسطات آراء

(. وللتحقق من مواضع 3.31المقابلة للمحاور جاءت أقل من مستوى المعنوية )حيث أن جميع قيم الداللة اإلحصائية  –المؤهل 

أن الفروق المعنوية بين فئتي المؤهل  (LSDالفروق الجوهرية بين فئات المؤهل الدراسي فقد أظهر اختبار أقل فرق معنوي )

 .على في جميع المحاور)ثانوي فما دون( و )دراسات عليا( لصالح )ثانوي فما دون( بالمتوسطات الحسابية األ

 

 ملخص النتائج والتوصيات .1

 :نتائج الدراسة .2.1

 استنادا على تحليل استبانة هذه الدراسة فقد خلصت نتائج التحليل لعدد من النتائج، فيما يلي اهم نتائج الدراسة:    

  اسة العامة للرئافقون على الجهود )والخطط المسبقة( الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوبينت النتائج أن

 .في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةلشؤون الحرمين 

  تضع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خطط مسبقة لألزمات وادارة الحشود ضمن خططها التنظيمية الدورية ويتم

 تطويرها عام بعد اخر.

 رمين على تنسيق مسبق في تنفيذ خططها مع جميع الجهات المشاركة في إدارة الحشود تعمل الرئاسة العامة لشؤون الح

 واألزمات لضمان نجاح خطط ادارتها للحشود.

   تميزت خطط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالسهولة والمرونة في تطبيقها مما مكنها من إدارة الحشود من الحجاج

 والمعتمرين.
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 ن الحرمين على منهجية اعلى مؤشر للخطط السابقة لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود خالل تسير الرئاسة العامة لشؤو

 موسم الحج والعمرة.

  الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود بينت النتائج أن

 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.في 

  العامة لشؤون الحرمين خطط بديلة في حال تعثر نجاح احدى الخطط الرئيسية الموضوعة مسبقا  وذلك تضع الرئاسة

 يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود

  تقيم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خططها من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام لقياس أثر تلك الخطط

 على عملية إدارة الحشود

 ة األزمات وتنظيم الحشود بالمرونة والسهولة من خالل متابعة االثر وتطور األزمة وكثافة الحشود.تميزت خطط إدار 

 .الخطط الموجودة حاليا  إلدارة األزمات وتنظيم الحشود ناجحة وفعالة وذات أثر واضح على نجاح إدارة الحشود 

   مية افقون على مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيالرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوبينت النتائج أن

 .والحشود في رئاسة شؤون الحرمين

  تشهد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطور ملحوظ في الجانب التقني لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود من خالل وسائل

 االتصال الحديثة.

   حكومية أخرى لمواجهة األزمات والكوارث وإدارة حشود الحجاج ترتبط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تقنيا  بدوائر

 والمعتمرين.

  تسعى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الى تطوير منسوبيها من خالل طرح دورات في الجانب التقني واستخداماته

 لمواكبة متطلبات إدارة االزمة والحشود.

 ومية المتطورة تقنيا  وتسعى لتكملة الخدمات االلكترونية في كافة تعتبر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من الدوائر الحك

 خدماتها.

  تستند الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في تنظيم معلوماتها على قاعدة بيانات متكاملة تخدما في حل ازماتها وفي خطط

 إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين.

  ون الرئاسة العامة لشؤدور أفراد العينة نحو  صائية في متوسطات آراءال توجد فروق ذات داللة إحأثبتت النتائج أنه

 وفقا  لمتغير الجنس. في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةالحرمين 

 ون الرئاسة العامة لشؤدور أفراد العينة نحو  أثبتت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء

 وفقا  لمتغير سنوات الخبرة. ارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةفي إدالحرمين 

 ( في متوسطات آراء3.31أثبتت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  دور أفراد العينة نحو

 أن هذه الفروقير المؤهل، ووفقا  لمتغ في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةالرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

المعنوية بين فئتي المؤهل )ثانوي فما دون(، )دراسات عليا( لصالح )ثانوي فما دون( بالمتوسطات الحسابية األعلى في 

 .جميع المحاور
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 :التوصيات .1.1

 بناء على نتائج تحليل البيانات فان هذه الدراسة توصي بما يلي:

 حدى الخطط الرئيسية الموضوعة مما يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود.ضرورة وجود خطط بديلة في حال تعثر ا 

  ضرورة ان تقيم الرئاسة خططها بصورة دورية من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام لقياس أثر تلك الخطط

 على عملية إدارة الحشود.

 ئاسة العامة في إدارة الحشود واألزمات.ضرورة تفعيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل المملكة في تنفيذ خطط الر 

   ضرورة تطوير الجانب التقني وتحديث األجهزة والتقنيات التي تعين الرئاسة في ادارتها للحشود في موسم الحج

 والعمرة. 

  ضرورة تقوية االرتباط التقني االلكتروني بين الرئاسة وبقيه الدوائر الحكومية األخرى لمواجهة األزمات والكوارث

 إدارة حشود الحجاج والمعتمرين.و

   ضرورة توفير برامج تدريبية خارجية وداخلية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لتطوير قدرات االفراد العاملين

 في إدارة الحشود.

 خدماتها  ةان تعمل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على تطوير خدماتها االلكترونية وتعميم التعامل اإللكتروني عبر كاف

 مع المستفيدين من تلك الخدمات.

  تطبيق توكلنا بما يخدم إدارة العمرة والحج في توزيعات آليه للمعتمرين والحجاج لدخول الحرم،  تطويرالعمل على

 واالستمرار علية للقضاء على المظاهر السلبية بما يخدم إدارة الحشود داخل وخارج المسجد الحرام.

  الخطط المقدمة في إدارة الحشود واألزمات بعد كل موسم والخروج بالتوصيات التنفيذية الالزمة بناء مقياس األثر على

 من خالل معالجة المالحظات الواردة والخروج باإلجراءات التصحيحية، واإلجراءات الوقائية.

 شؤون الحرمين. نشر ثقافة االستعداد لمواجه االزمات وذلك من خالل تطوير مهارات العاملين في منظومة رئاسة 

 .األخذ بأراء ومالحظات قاصدي المسجد الحرام ألنهم انعكاس للحالة الميدانية لتنظيم الحشود وفي وقت االزمات 

  تشكيل لجنة لالهتمام بتثقيف معتمري وحجاج الخارج عن طريق شركات الحج والعمرة وربطها بالقيمة القانونية عن

 طريق السفارات في أداء العمرة والحج.

 همية االهتمام بالتصميم والتخطيط العمراني في التحكم بحركة الحشود وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المختلفة في أ

 مواقع المناسبات والتجمعات البشرية. 

  ضرورة إخضاع جميع مواقع المناسك لدراسات عمرانية وتخطيطية دورية مفصلة تراعي حركة الحشود وأنشطتهم

 المختلفة.

 :دراسات مستقبلية مقترحات .1.1

 .إجراء دراسة عن إدارة الحشود واألزمات في مجال الحج 

  اجراء دراسة تسعى إلى معرفة عوامل أخرى بخالف التي تناولتها الدراسة الحالية والتي لها عالقة بزيادة درجة التحسين

 في الحشود واألزمات.
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  حول تجربة المملكة في إدارة الحشود واألزمات في إجراء الكثير من المؤتمرات والدراسات مع الجامعات األجنبية

 المسجد الحرام.

 

 :المراجع العربية واألجنبية. 1

 :الكتب

 ، دار صادر، دمشق.5، ط52( لسان العرب، مج2333ابن منظور، محمد مكرم ) -

 دار صادر للطباعة والنشر، دمشق. 5ابن منظور، محمد مكرم )لسان العرب( ط -

 .5:شمس. ط( التخطيط لمواجهة األزمات"، عشر كوارث هزت مصر، مكتبة عين 5111الحمالوي، رشاد )-

 (، إدارة األزمات، القاهرة، مجموعة الدليل العربية.2330محسن )الخضيري، -

 5:العربية. ط( إدارة األزمات والكوارث بين المفهوم النظري والتطبيق العملي، مكتبة الكتب 2331صالح )حمد  -

 .5ط: ( األزمات التعليمية )ادارتها وسبل مواجهتها( القاهرة الهيئة المصرية للكتاب،2350عماد، ثروت )-

 ، دار أبو المجد للطباعة.0( استراتيجية التعامل مع األزمات والكوارث، ط2358عبد الحميد، رجب ) -

 0( اإلعالم ومعالجة األزمات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط:2350مكاوي، حسن ) -

 5( إدارة األزمات، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط:2353محمود جاد هللا، ) -

 :الدراسات السابقة

( 2356، عبد هللا )اليوسف-اآلليات، مطابع أكاديمية نايف العربية  –المراحل –( إدارة األزمات األسس 2332الشعالن، فهد ) -

 نية، الرياض.للعلوم األم.530إدارة الحشود، مجلة األمن والحياة العدد 

. سعود( دور انترنت األشياء في اإلدارة الذكية لحشود الحجيج" دراسة ماجستير منشور جامعة الملك 2351العريشي، ساره ) -

 .16:ع

( إدارة الحشود في منطقة ومنشأة الجمرات، بحث مقدم في الملتقى العلمي، الحادي عشر ألبحاث الحج، 2355سليم )البوسطة، -

 رمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.معهد خادم الح

( االستفادة من التمثيل للبيانات لتحسين خدمات الحج والعمرة، بحث مقدم في الملتقى العلمي السادس 2356نمشان )الحارثي،  -

 عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة ام القرى، مكة المكرمة.

( أهمية توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تنظيم وإدارة سلوك الحجاج والمعتمرين في ضوء 2322وآخرون )الفضيل،  -

 .5، م.8:واالجتماعية، عاألكاديمية للبحوث والدراسات، مجلة العلوم التربوية  ، المجلة2303رؤية المملكة 
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تجمعات البشرية ودورها التنظيمي في موسم الحج والعمرة في المملكة العربية ( إدارة الحشود وال2356العزيز )ال سعود، عبد  -

السعودية، الملتقى العلمي السادس عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين، ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة 

 المكرمة.

واثرة على خدمة  51-ي ظل جائحة كورونا كوفيدإدارة االزمة في أمانة العاصمة المقدسة ف ( واقع2325موفق )العصيمي  -

 .52مج05القرى، عام  ماجستير، جامعةالمجتمع، دراسة 

 األردن. 53، مج25( معوقات إدارة األزمات في الحوادث األمنية المجلة العربية للنشر العلمي ع:2323جميل )السهلي،  -

ركة الحشود، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ( دور التصميم العمراني في التحكم في ح2356محمد )ادريس،  -

 .25مج5والعمرة جامعة ام القرى. مجلة االمارات، ع:

( اإلدارة غير التقليدية لألزمات الدولية العابرة للحدود على ضوء الخبرة المكتسبة من ازمة كورونا 2323محمد )أبو عامود،  -

 .06ج، م0، دراسة بحث منشور جامعة نايف، ع:2323

 ،٥٩٩١أمين هويدي، "فن إدارة األزمات العربية في ظل النظام العالمي الحالي"، المستقبل العربي،  -

 .556( عندما تتدافع الحشود، مجلة العلم، ع:2350اميرة عبد المنعم ) -

 .51، مج،0( واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط، ع:2323حسن، محمد ) -

( دور اإلدارة االلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج والعمرة، 2325دنيا )عياد،  -

 .6:، مج6:والقانونية. عماجستير إدارة الحج والعمرة، جامعة ام القرى، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

قة بين إدارة المعرفة وإدارة األزمات"، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعـة عـين ( نموذج مقترح للعال2350سليم )سامي  -

 شـمس.

( إدارة الحشود لتنظيم زيارة السيدات للروضة الشريفة باستخدام المحاكاة، معهد خادم الحرمين الشريفين، 2351سنبل، مروة ) -

 ألبحاث الحج والعمرة.

م الدور الوقائي بمؤسسات مواجهة االزمات والكوارث المحلية، مجلة دراسات في الخدمة ( متطلبات استخدا2323هيثم )محمد،  -

 .51مجد5االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع:

 .56، مج:502( فن إدارة األزمات العربية في ظل النظام العالمي الحالي"، المستقبل العربي، ع:5110أمين )هويدي،  -

 .1:لإلدارة. عاألزمات: التخطيط لما قد يحدث، القاهرة، مركز الخبرات المهنية  ( إدارة2355الرحمن )وفيق عبد  -
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Abstract 

This study aims to identify the impact of the practices of human resource management strategies 

on the performance of organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, to identify the concepts of 

the study represented in human resource management strategies and the performance of 

organizations, by reviewing the results of specialists and practitioners by presenting a high 

performance presentation, and shedding light on the largest institutions and small companies in 

the Kingdom of Saudi Arabia in terms of their establishment and development, a statement of the 

factors that ensure the success and activation of the beginnings of human resources in institutions 

and companies in the Kingdom of Saudi Arabia, including improving their performance. The 

results indicated that there is a statistically significant impact of strategic human resources 

practices on the performance of employees within organizations and small and medium 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia, and the presence of a statistically significant effect 

of the selection and recruitment processes on the performance of employees, and the presence of 

a statistically significant effect on training and development on the performance of employees. 

The most important recommendations concluded by the review of the reward plan in institutions 

and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia based on the 

appropriate environment to reflect positively on employees, and work to link the performance of 

organizations with the participation of their employees, that these organizations set specific and 

measurable goals that can be realistically achieved through employees. 

Keywords: Human Resource Strategy, Selection and Recruitment, Employee Performance, 

Organization Performance, Performance Appraisal. 
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)دراسة حالة  أثر ممارسات استراتيجيات ادارة الموارد البشرية على اداء المنظمات والشركات الصغيرة والمتوسطة

 بية السعودية(المملكة العر -بالمنطقة الشرقية 

 الدكتور/ أحمد محمد إبراهيم المطر

 ماليزيا لينكولن، جامعة األعمال، إدارة كلية األعمال، إدارة في دكتوراه

Email: Am74am@hotmail.com  

 :الدراسة مخلص

دارة الموارد البشرية على أداء المنظمات في المملكة العربية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات استراتيجيات إ

السعودية، للتعرف على مفاهيم الدراسة المتمثلة في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمات، من خالل مراجعة 

المؤسسات والشركات عرض عالي األداء، وإلقاء الضوء على كبرى  النتائج من المتخصصين والممارسين من خالل تقديم

الصغيرة في المملكة العربية السعودية من حيث إنشائها وتطويرها، بيان العوامل التي تضمن نجاح وتفعيل بدايات الموارد 

أشارت النتائج إلى وجود أثر ذي  .البشرية في المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك تحسين أدائها

لممارسات االستراتيجية للموارد البشرية على أداء العاملين داخل المنظمات والشركات الصغيرة والمتوسطة داللة إحصائية ل

في المملكة العربية السعودية، ووجود تأثير ذي داللة إحصائية لعمليات األختيار والتوظيف على أداء العاملين، ووجود تأثير 

أهم التوصيات التي خلصت إليها مراجعة خطة المكافآت في  .اء الموظفينذي داللة إحصائية على للتدريب والتطوير على أد

المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بناًء على البيئة المناسبة لتنعكس إيجاباً على 

ا محددة وقابلة للقياس يمكن الموظفين، والعمل على ربط أداء المنظمات بمشاركة موظفيها، أن تضع هذه المنظمات أهدافً 

تحقيقها بشكل واقعي من خالل الموظفين، والعمل على تطوير نظام قياس األداء لمساعدة الشركة على تحديد مستوى أدائها، 

 واالهتمام ببيئة األعمال للحصول على نتائج مميزة.

 الموظفين، اداء المنظمة، تقييم اإلداء.والتوظيف، إداء  االختيارالموارد البشرية،  استراتيجية :المفتاحية الكلمات
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1. Introduction 

Organizations and small and medium businesses play an important role in our economy. It is 

estimated that there are more than 626,000 companies in the Kingdom of Saudi Arabia, which 

constitute a large percentage of the total Saudi companies, according to the latest survey 

conducted on small and medium enterprises (General Authority for Statistics). In the past few 

years, organizations have realized the indisputable fact that creating competitive advantage lies 

in people. Organizations have increasingly recognized the potential of their employees to be a 

source of competitive advantage. Today's competitive and rapidly changing business world, 

organizations, especially in the service industry, need to ensure that the maximum use of their 

resources is to their advantage, which is a necessity for organizational survival. Studies have 

shown that organizations can create and maintain a competitive position by managing 

irreplaceable, scarce, valuable and unique internal resources (Barney, 1991). HRM practices 

have the potential to create organizations that are smarter, more flexible, and more efficient than 

their competitors by implementing policies and practices that focus on hiring, selecting and 

training skilled employees and directing their best efforts to collaborate within the resource 

package. 

HRM has now acquired academic and commercial importance and thus cannot be removed from 

the background or left in the hands of non-experts. Attention should be drawn to HR 

organizations that spend a lot of time and resources for selection. Armstrong (2009) defines 

human resource management (HRM) as a strategic and coherent approach to managing an 

organization's most valuable assets, that is, the people who work there and who contribute 

individually and collectively to achieving its goals. Further, human resource management 

practices can be defined as a set of organizational activities aimed at managing a pool of human 

capital and ensuring that the capital is employed to achieve organizational goals (Wright and 

Boswell, 2002). The adoption of certain packages of HRM practices has the potential to 

positively impact the performance of an organization by creating strong links or detracting from 

performance when certain groups of practices are inadvertently placed in the mix (Wagar and 

Rondeau, 2006). Finally, examining the relationship between HRM and performance also allows 

us to test for potential moderating effects of these other known drivers of performance in small 

businesses.  
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Delery & Doty (1996) argued that the impact of HRM on performance likely depends on the 

presence of one or another variable such as strategy (Youndt, Snell, Dean & Lepak, 1996, Delery 

& Doty, 1996). 

1.1 Problem Statement 

Almost all previous studies on the association of SHRM and organizational performance have 

used different sets of SHRM practices (Tarawneh, 2016: Bidmashipor, 2012, Armano et al., 

2013, Olusi et al., 2015, Kania, 2014: Darwish, 2013). Thus, there is no standard list of SHRM 

practices that must be considered and measured in terms of association with organizational 

performance. Several empirical works have examined the impact of individual SHRM practices 

on performance, while others have examined the effect of packages or integration of whole 

SHRM practices on performance (Al-Tarawneh, 2016: Hu, 2017: Saddam and Abu Mansour, 

2015: Darwish, 2013, Darwish et al., 2013, Paauwe and Boselie, 2005, Anvari, 2011). It appears 

that SHRM, as a system or set of practices, is certainly a better approach when researchers seek 

to examine the impact of these practices on company performance (He, 2017& Bidmeshgipour, 

2012). However, since no strong and convincing evidence was found for the effect of SHR 

systems/packages or the internal fit of SHRM practices on performance, there was no evidence 

of an effect on performance.  

(Panayotopoulou et al., 2003) claim that SHRM and performance research have consistently 

failed to support the effectiveness of such an argument. Previous studies mostly focus on the few 

recognized SHRM practices such as recruitment, selection, training, development, rewards, and 

performance management (Saddam and Abu Mansour, 2015 & Izadi, Mojtahedzadeh, 2013 & 

Guest, 2011, Paauwe and Boselie, 2005, Panayotopoulou et al., 2003). 

The following research questions were formulated to guide the study to its logical 

conclusion. 

 What are the challenges faced by organizations and small and medium-sized companies 

in the Kingdom of Saudi Arabia from adopting the strategy of managing human resources 

management? 
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 What is the relationship between the impact of human resource management strategies 

practices on the performance of organizations and small and medium-sized companies in 

the Kingdom of Saudi Arabia? 

 How do the practices of human resource management strategies affect the growth of 

organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia? 

 Do human resource management strategies practices affect the performance of employees 

in organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi 

Arabia? 

 Is there an impact on the performance of employees in organizations and small and 

medium companies in the Kingdom of Saudi Arabia on the performance of organizations? 

1.2 Significance of the Study 

The importance of the research is due to the importance of the role that the strategy of human 

resources management plays in organizations and small and medium companies in the Kingdom 

of Saudi Arabia - and given the importance of this strategy in the development and development 

of the performance of organizations, and the importance of the study is clear in that it is looking 

at such a topic in a commercial and financial environment that has its own privacy What 

distinguishes it from other organizations. The current study is important from a theoretical and 

practical perspective. In theory, the study will be a stepping stone for those who wish to delve a 

lot into the strategic planning and development of human resources. The current study will be 

useful to academics as it develops a framework that includes SHRM, OCB, and organizational 

performance practices. This would provide an avenue for more researchers as well.  

For practitioners involved in developing SHRM within organizations and SMEs as it will 

provide them with concrete and empirical evidence regarding the role that SHRM plays in 

organizational performance, making it more of a strategic nature and not just a management 

function the theoretical underpinnings of the study rest on the resource-based view (RBV), 

focusing on organizations' SHRM practices to enhance overall organizational performance. In 

this scenario, SHRM constitutes the internal capacity of the organization which when properly 

aligned will result in higher performance. 
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1.3 Research Objectives 

The main objective of this study is to know the impact of human resource management strategies 

practices on the performance of organizations and small and medium-sized companies in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

 Recognize the concepts of the study represented in the strategies of human resource 

management and the performance of organizations, by reviewing the results of specialists 

and practitioners here by giving a high-performance presentation. 

 Shed light on the major institutions and small companies in the Kingdom of Saudi Arabia 

in terms of their establishment and development. 

 Test the study's hypotheses in terms of the relationship and correlation between the 

different variables 

 A statement of the data that guarantees the success and activation of the beginnings of 

human resources in institutions and small companies in the Kingdom of Saudi Arabia, 

including improving their performance. 

1.4 Research Hypothesis 

There is no statistically significant impact of the strategic human resources practices on the 

performance of employees within organizations and small and medium-sized companies in 

the Kingdom of Saudi Arabia. The following sub-hypotheses are derived from it. 

 There is no statistically significant effect of the recruitment and recruitment process on 

the performance of employees within organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 There is no statistically significant impact of the compensation system on the 

performance of employees within organizations and small and medium-sized companies 

in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 There is no statistically significant effect of the training and development process on the 

performance of employees within organizations and small and medium-sized companies 

in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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 There is no statistically significant effect of the process of employee participation on the 

performance of employees within organizations and small and medium-sized companies 

in the Kingdom of Saudi Arabia. 

2 Theoretical Framework 

2.1.1 The Concept of Human Resource Management 

 Despite the prevalence of the term human resource management, the definition of the 

term has remained varied and elusive. So (Storey,1995), defines human resource 

management as: “A distinctive approach to staffing management that seeks to achieve 

competitive advantage through the strategic deployment of a highly committed and 

capable workforce, using an integrated set of cultural, structural and personnel 

techniques” 

 The term Human Resource Management (HRM) is a strategic, integrated and coherent 

approach to the recruitment, development and well-being of people working in 

organizations. To (Boxall et al, 2007), it is the management of work and people towards 

desired ends. (Som, 2008) described HRM as carefully designed sets of these practices 

geared towards improving organizational effectiveness and thus better performance 

outcomes. 

2.1.2 Motivation 

is meant to encourage individuals and motivate them to be active in their work in order to 

achieve the goals of the organization, The process begins with the external influence on 

individuals, whereby he is offered a higher wage in order to do more work, but its success 

depends on internal factors related to the individual’s psychological status (Al-Saeeda, 2014). 

Incentives are external influences that motivate the individual and encourage him to perform 

better (Kafey, 2014). The interest has increased at the present time due to the importance of 

incentives in the performance of employees, especially in light of the interest in quality and high 

productivity (Wyper & Harrison, 2000). 
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2.1.3 Rewards 

 Refers to the activity of human resources, within the framework of drawing a specific 

strategy by designing types of material temptations to attract, maintain and motivate 

human resources, and its implementation in line with the business strategy (Al-Anzi & 

Al-Saadi, 2014). 

 Are all the rewards offered by management to employees in return for their desire to 

complete the various tasks and tasks in the organization, it includes many elements such 

as fixed wages, incentives, bonuses, earnings, etc. (Ricky, 2001). 

2.1.4 Compensation 

It is all that the working individual receives from financial rewards such as wages, salaries and 

other financial privileges such as compensation. The compensation strategy well planned by the 

Human Resources Department helps the growth of the organization, especially if the rewards are 

used optimally, and that is linked to the performance and behavior of employees (Al-Ani, 2002). 

Compensation, performance-based incentives, and employee benefits and services are the basic 

components of a compensation strategy that must be consistent with its associated strategic 

contexts in order to be effective (Denisi & Griffin, 2001). Also, compensation must be consistent 

with maximizing the profits of the organization, While not neglecting to provide incentives for 

workers to enable them to achieve the goal of maximizing profits (Gatibaldi, 2006(, 

compensation plays an important role in maintaining workers through increasing salaries and the 

availability of supplies that attract workers from outside the organization (Al-Dulaimi, 2013), 

organizations today are interested in the compensation system Direct and spend for that great 

effort in order to evaluate the payment of efficient and effective systems, and the organizations 

also bring in experts and consultants in order to reach payment systems that achieve the 

following goals (Al-Hiti, 1999). 

2.1.5 Staff participation 

This strategy refers to the involvement of workers in the process of making work-related 

decisions, solving their problems or hearing their suggestions, as well as what ensures the 

discipline of workers' behavior and reinforces it with the desired directions, or guarantees their 

compulsory departure, for example, dismissal, whether voluntary,  
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By resignation, or retirement (Al-Anzi & Al-Saadi, 2007). It is a process that allows employees 

to exercise part of the control over the work they perform and according to the conditions in 

which they work in the organization. Appropriate solutions to administrative problems (Kanaan, 

1998), employee participation encourages employees to participate in the decision-making 

process has a direct impact on the work environment. It is also considered an expression of 

functional integration and work efficiency. 

2.1.6 The concept of employee performance 

In practice, it is a multidimensional concept that has several meanings. However, in this 

requirement we attempt to define a performance and identify the characteristics that distinguish 

it. The origin of the word linguistic performance is an achievement or performance; or completes 

something: verb; Activity; Executing a Mission (Idris, 2003). Performance is defined in the 

dictionary as: a quantitative result obtained by an individual or group of individuals after 

exerting a certain effort; It is judged by: optimal; the good; Competence (Dictionnaire, 1970), In 

the light of the foregoing concepts of performance, it represents the following 

 Performance is a function of all functions of the organization. 

 Performance is an approach aimed at achieving a positive outcome. 

 Performance is an activity that the organization works to promote. 

 Performance is a measure of an organization's success or failure. 

 Performance is a system that seeks to convert inputs into outputs. 

Finally, it can be said that performance is the individual's ability to exert his maximum mental 

and physical performance in order to achieve his goals that express his desires by achieving the 

goals of the organization in light of the two dimensions of efficiency and effectiveness. This 

definition is considered complete from our point of view as it includes the two dimensions of 

effectiveness and efficiency. 

2.1.7 Organizational performance 

Conceptual definitions: Guest and (Christopher, 2012), define organizational performance as the 

real return or results of the organization as measured in contrast to its future outputs (or goals 

and objectives). (Appelbaum et al., 2003), explained that performance is an opportunity, 
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An incentive and an ability to participate in employees' jobs. (Schermerhom et al., 2000) argues 

that organizational performance is the product of the overall performance of the interaction of the 

organization's activities and resources to obtain qualified individuals to reach the desired results. 

2.1.8 Integration between human resource management and organizational strategies 

Integration between human resource management refers to the concern of human resource 

management in the maintenance and implementation of organizational strategies and 

coordination between human resource management with the strategic needs of the organization 

(Schuler & Jackson, Buyens, 1999) strategy alongside other senior managers; providing greater 

opportunity to align HR goals, strategies and practices with organizational goals and business 

strategy implementation. A documented human resource management strategy helps an 

organization establish a vision for human resource management, goals, and performance 

monitoring. Some empirical evidence from the study (Khatri, 1999) indicates that the full impact 

of human resource management practices on the performance of the organization occurs when 

these practices are strategically aligned and compatible with each other. 

2.2 Previous Studies 

2.2.1 Study (Alzoubi, 2020) 

Titled: The impact of Human resource management practice on Organizational 

performance. 

The current research studies the impact of human resource management on the performance of 

government institutions. The problem was to research the ability of government institutions to 

develop their performance by reducing expenditures, renewing products and procedures, and 

improving quality in order to compete and continue in the environment despite the rapidly 

changing economic environment, which is characterized by trends such as globalization, and the 

increasing demands of investors and customers, to By increasing the products in the market 

competition. The researcher used the quantitative research method used to analyze the current 

study. The sample size chosen for this study was 240 respondents. The results revealed the 

rejection of all hypotheses except for the fifth hypothesis which states that "decentralization is 

positively related to organizational performance". Thus, it was concluded that decentralization 

has a positive relationship with organizational performance. 
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2.2.2 Study (Al-Jedaiah, 2020) 

Titled: The effect of strategic human resources management (SHRM) on organizational 

excellence. 

The aim of this research was to find out the effect of the components of human resource 

management on organizational excellence. The study was applied to industrial organizations in 

the industrial city in northern Jordan. A quantitative approach was used to achieve the objectives. 

A questionnaire was used to collect data. The questionnaire consists of three parts: the first part 

is designed to collect demographic data, the second part is designed to collect information about 

SHRM (recruitment, training, development and career development), and the last part is 

designed to collect information about organizational excellence. A simple random sample of 120 

enterprise managers was studied. The results showed that the data-collection tool was reliable, 

training was given the most attention by managers to reach excellence, followed by 

organizational development, then career development, and the lowest evaluation was for 

employment. SHRM components influence the components of organizational excellence 

(customer satisfaction, technology diffusion, product quality, and competitiveness) (p < 0.05). 

Recruitment was the largest contributor to organizational excellence associated with technology 

diffusion, product quality, and competitiveness, but customer satisfaction was affected by career 

development and development. The study recommended that the organization connect the 

SHRM strategy with other activities of the organization that lead to excellence with the focus of 

the recruitment process because it affects the organizations products. 

2.2.3 Study (Yonca Gurol, 2016) 

Titled: Strategic Human Resource Management and Firm Performance: The Mediating 

Role of Entrepreneurial Orientation. 

The study aimed to shed light on the important role of entrepreneurial guidance in the 

relationship between SHRM and company performance. For this purpose a questionnaire was 

prepared and data was collected from companies operating in different industries in Istanbul. 

Data collected from the questionnaires were analyzed using SPSS and AMOS software. 
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The results of the analyzes indicated that the entrepreneurial orientation is the mediator in the 

relationship between strategic human resource management and company performance (both 

financial and employee performance). 

2.2.4 Study (Sani, Abdulkader, 2012) 

Titled: SHRM and Organizational Performance in of Organizational Climate, the study 

examines the impact of human resource management strategy practices on the 

performance of insurance companies in Nigeria.  

As well as studying whether the effectiveness of human resource management strategy practices 

on the performance of organizations is conditioned by the workplace climate of the organizations 

or not. The study population consisted of (18) Nigerian operating insurance companies, and the 

researcher used the analysis tools (regression and correlation) to analyze the data; to this end, the 

researcher designed a special questionnaire. The study concluded that the practices of the 

organization’s human resource management strategy with training; and job planning system. A 

clear definition of work is the main key to the practices of human resource management strategy 

in insurance companies operating in Nigeria, and the extent to which these practices are required 

for the workplace climate, the researcher found a medium relationship for this. 

2.2.5 Study (Sheikh Qamar, Iqbal, 2009) 

Titled: Impact of human resource management (HRM) practices on employees’ retention a 

titled: Case study of education and banking sector in Bahawalpur 

The study focused on HRM practices (related to management support, work environment and 

compensation) on employee retention. The study used the descriptive statistics technique to 

know the effect of the practices; the study was applied to a number of universities and banks in 

the city (Bahalpur) in Pakistan; A questionnaire was distributed for this purpose to a sample of 

(101) administrators in the various organizations mentioned. The study showed a positive 

relationship of these practices on the staff retention. 
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3 Research Methodology 

3.1 Study Approach 

The research method can be considered as the method that the researcher follows and relies on to 

reach in the end results related to the topic under study, as it is the organized method used to 

solve the research problem, in addition to the science that is concerned with how to conduct 

scientific research. In our study, we have relied on the descriptive-analytical approach, which is 

an organized description of the facts and the features of a particular group in an objective and 

correct manner; To identify the impact of human resource management strategies practices on 

the performance of organizations and small and medium-sized companies in the Eastern 

Province in the Kingdom of Saudi Arabia 

3.2 Sources of data 

3.2.1.1 Primary data 

Primary data is new data collected specifically for the purpose of the research study. This data 

can be collected through various methods, such as interviews, observations and questionnaires 

(Saunders et al., 2003). For the current work, a detailed questionnaire was formulated to collect 

primary data while studying the impact of human resource management strategies practices on 

the performance of organizations and small and medium-sized companies in eastern Province, 

and Kingdom of Saudi Arabia. Importantly, throughout this study, a questionnaire is a set of 

paraphrased written questions in which employees or whatever target responders record their 

answers in precisely defined alternatives (Sekeran, 2003). It is an efficient and effective way to 

collect data when researchers know how and what to measure. 

3.2.1.2 Secondary data 

In addition to the data collected from the primary source, data has also been extracted from the 

records and publications of SMEs operating in the Eastern Province, Saudi Arabia, including 

their annual report, also extracted from books, magazines, the Internet, trade journals and 

newspapers. 
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3.3 Study Population 

Population is the sum or set of all the elements, subjects or members that conform to a set of 

specifications (Polit and Hungler, 1999). The study population included all employees of (25) 

small and medium-sized companies in the Eastern Province of Saudi Arabia, where their number 

was (590). A large part of the workers in these small and medium-sized companies operating in 

the commercial, logistical and industrial services sector in the Eastern Province of the Kingdom 

of Saudi Arabia, the researcher tried to diversify the activities in an attempt to generalize the 

results. 

3.4 Study sample 
 

% No.  

100 111 Distributed Questionnaires 

77 88 Retrieved  Questionnaires - Valid 

23 27 Non-Retrieved  Questionnaires - Invalid 

Table (1) Respondent's Response Rate 

The researcher collected the primary data for the study through a questionnaire that was specially 

prepared for the study by targeting a random sample of 115 employees to whom the 

questionnaire was distributed where a random sample was targeted. 

3.5 Study tool 

3.5.1 Questionnaires 

Which is defined as: “a tool that contains a set of declarative questions or sentences, which the 

sample member is asked to answer personally and in the manner determined by the researcher 

according to the research objectives” answered by the sample member, and this person is named 

(Alyan and Ghoneim, 20001). As for (Kandilji, 2000), the questionnaire is defined as a set of 

different questions and inquiries related to each other. The method used in this research was to 

answer a set of questions included in the questionnaire designed specifically for this study. The 

questionnaire contained thirty-eight closed-ended questions, each of which was measured on a 

'pentagonal' Likert scale, i.e. of five scores ranging from 'strongly disagree' to 'strongly agree' to 

indicate the rate at which members of the sample feel about factors affecting satisfaction 
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managers or owners, Paying attention to the administrative decision-making process within their 

organizations. The value (1) was given a qualitative rating of “strongly disagree” and the value 

(5) was given a qualitative rating “strongly agree” so that the average answers for each statement 

represented the degree of satisfaction of the sample members with the decision-making process. 

When this average rises to approach (5), the satisfaction score of managers and stakeholders is 

'very high' and, conversely, as this average decreases to approach (1), the managers' satisfaction 

score is very low or not present. 

3.5.2 Interview 

The interview gives the researcher an immediate answer from the respondents who provided 

supplementary data to the questionnaire. 

3.5.3 Note 

The physical environment of the companies under study was observed. 

3.6 Statistical Methods 

To answer the study questions and to test and analyze its hypotheses, the researcher resorted to 

the statistical package for the social sciences (SPSS), in addition to using the following statistical 

methods: 

 Caronbach Alpha: To check the stability of the scale used. 

 Mean and standard deviation: In order to answer the questions of the study and find out 

the significance. 

 One-sample t-test: to verify the nature of the relationship between the study variables. 

 Chi-square test analysis. 

3.7 Reliability and Validity 

3.7.1 Reliability 

It turned out that all values of Cronbach's alpha coefficient were above 0.70, which is the lowest 

acceptable value of Alpha this indicates that all alpha values are suitable for the purposes of the 

current study (Sekaran, 2003). 
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Paragraph Stability coefficient (α) 

Recruitment & Selection 0.89 

Training and Development 0.90 

Compensation and Incentive Systems 0.93 

Staff Participation 0.89 

Strategic Practices 0.95 

Organization Performance 0.88 

Employees  Performance 0.93 

Total 0.96 

Table (2) Internal consistency coefficients were evaluated using Cornbrash’s alpha test 

Cronbach's alpha arithmetic is among the most widely used methods for internal consistency 

checks or searches (Galvan, 2006). This analysis of similar items within the test is calculated in 

total for the overall scale, considering the degree to which all items measure the same structure 

(Cronk, 2006), Cronbach alpha scores range from 0.00 to 1.00, with values of 0.70 or higher 

usually considered to indicate sufficient internal consistency reliability when a single scale is 

used (Galvan, 2006). Cronbach alpha of 0.96 for this study showed a sign of the reliability of the 

internal consistency. 

3.7.2 Validity 

Instrument validity is the extent to which this instrument measures what it is supposed to 

measure (Polit and Hungler, 1993). Content validity is the degree to which the instrument 

represents the factors considered. In order to verify the validity of the content, the questionnaires 

included a series of questions about the impact of the use of technologies and digital 

transformation tools on support and strategic decision-making in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The correctness of the developed content was ensured by consistency in the researcher-

administered questionnaire. All questionnaires were distributed to the respondents by the 

researcher. The questions are formulated in simple language for clarity and ease of 

understanding. Clear and unambiguous instructions were given to respondents to help them 

answer the questions. Almost all respondents completed the questionnaires in the presence of the 
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researcher. This was done to prevent respondents from passing the questionnaire on to others to 

complete on their behalf. 

External validity is also guaranteed. Burns and Grove (1993) defined external validity as the 

generalizability of study results beyond the sample used. All persons contacted by the researcher 

to participate in the study completed the questionnaires without any hesitation. Furthermore, 

none of the people contacted by the researcher declined to participate. Therefore, the results can 

be generalized and in this case all SMEs in Saudi Arabia 

4 Analysis of the Results 

4.1 Demographic variables 
 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Gender Male 57 64.8 64.8 64.8 

Female 31 35.2 35.2 100 

Total 88 100 100   

Age Less than 30 8 9.1 9.1 9.1 

From 30 < 45 22 25 25 34.1 

From 45 < 60 42 47.7 47.7 81.8 

More than 60 16 18.2 18.2 100 

Total 88 100 100   

Qualification Secondary School 13 14.8 14.8 14.8 

Higher Diploma 19 21.6 21.6 36.4 

Bachelor 40 45.5 45.5 81.8 

Master 10 11.4 11.4 93.2 

PhD/DBA 6 6.8 6.8 100 

Total 88 100 100   

Position  Director 12 13.6 13.6 13.6 

HR Manager 9 10.2 10.2 23.9 

Head of the Department 12 13.6 13.6 37.5 
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Administrative 10 11.4 11.4 48.9 

Employee 45 51.1 51.1 100 

Total 88 100 100   

Experience  Less than 5 Years 17 19.3 19.3 19.3 

From 5 < 10 28 31.8 31.8 51.1 

From 10 < 15 25 28.4 28.4 79.5 

More than 15 18 20.5 20.5 100 

Total 88 100 100   

Table (3) Distribution of study sample members 

4.2 Analysis of the results 

4.2.1 Recruitment and selection Variable 
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The company attracts individuals who have 

sufficient skills and experience in the field of 

planning, regulation and control to occupy 

important management positions in the 

company. 

5.65 1.17 21.142 3 High 

The directors of the departments participate 

with the director of human resources in the 

company in the process of Recruitment and 

selection. 

6.32 1.44 15.073 6 High 

The general basis in the company for the 

recruitment process is the interview and tests by 

collecting the information of the candidates 

when applying for the job. 

5.66 1.24 20.116 2 High 

The company is not biased when hiring. 5.59 1.34 18.077 4 High 
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The company adopts the principle of efficiency 

in recruitment. 
5.53 1.28 18.614 5 High 

The company imposes on the candidates the 

availability of the ability to work within a team 

and encourages teamwork. 

5.70 1.25 20.266 1 High 

The mean and standard deviation - 

Recruitment and selection Variable 
5.61 1.00  High 

Table (4) Mean and standard deviation - Recruitment and selection Variable 

From the previous table, it is clear that the arithmetic averages ranged between (5.70 - 5.32); the 

highest mean was for the sixth paragraph “The company imposes on the candidates the 

availability of the ability to work within a team and encourages teamwork” with a mean (5.70) 

and standard deviation (1.25). and that the lowest arithmetic mean for paragraph (2) is "The 

directors of the departments participate with the director of human resources in the company in 

the process of Recruitment and selection"; with mean (5.32) and standard deviation (1.44); As 

for the general average, it reached 5.61 with a standard deviation (1.00) and that the average of 

all paragraphs and the general average were within the high level. 

4.2.2 Training and development Variable 
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Training and development needs are 

determined within the company based on a 

pre-thought-out plan. 

4.00 1.75 5.981 5 Medium 

The company's employees are subject to a 

training and development program every 

period. 

...4 1..1 8.116 4 Medium 

The company requires new employees to 

undergo training and development to 
...1 1.55 8.523 3 Medium 
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acquire the required skills and experience. 

The company keeps pace with modern 

technology in the process of training and 

development by developing a modern 

training system and methodology. 

..8. 1.49 11.571 1 Medium 

The company empties its employees during 

the training period to get the best results 
...1 1.52 9.962 2 Medium 

Employees are subject to an evaluation 

program to measure the effectiveness of the 

training after benefiting from it 

3.83 1.58 4.911 6 Medium 

The mean and standard deviation - 

Training and development 
4.35 1.28  Medium 

Table ) 5) Mean and standard deviation - Training and development Variable 

From the previous table, it is clear that the arithmetic averages ranged between (4.38 - 4.84); As 

the highest average was for the tenth paragraph, "The company keeps pace with modern 

technology in the process of training and development by developing a modern training system 

and methodology", with an arithmetic mean (4.84) and standard deviation (1.49), and the lowest 

arithmetic mean was for the twelfth paragraph. Employees are subject to an evaluation program 

to measure the effectiveness of the training after benefiting from it", with an arithmetic mean 

(3.83) and a standard deviation (1.58); as for the general average, it was 4.35 with a standard 

deviation (1.28), and that the mean of all items and the general mean were within medium level. 

4.2.3 Compensation, rewards and incentives Variable 
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The compensation offered by the company is 

commensurate with the expectations of its 

employees. 

4.63 1.55 8.226 6 Medium 
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Compensation is awarded based on the merit 

of the employees. 
4.82 1.59 10.699 1 Medium 

The company uses reward and incentives as 

a mechanism for evaluating high 

performance. 

4.41 1.67 7.905 5 Medium 

The company constantly monitors the 

rewards system it offers with its counterparts 

from other companies. 

4.48 1.71 8.111 4 Medium 

The process of disbursing compensation is 

based on employee performance reports 
4.49 1.67 8.339 2 Medium 

Rewards and incentives are disbursed within 

the company without bias 
4.49 1.55 9.032 3 Medium 

The mean and standard deviation - 

Compensation, rewards and incentives. 
4.51 1.41  Medium 

Table (6) Mean and standard deviation - Compensation, rewards and incentives Variable 

The previous table indicates that the arithmetic averages ranged between (4.36-4.82), as the 

highest average was for the fourteenth paragraph "Compensation is awarded based on the merit 

of the employees", with an arithmetic mean (4.82) and a standard deviation (1.59). And that the 

lowest arithmetic mean for the thirteenth paragraph, the compensation offered by the company is 

commensurate with the expectations of its employees "with a mean (4.36) and a standard 

deviation (1.55), while the general average was 4.51 with a standard deviation (1.41) and that the 

mean of all paragraphs and the general mean were in the medium. 

4.2.4 Employees Participation Variable 
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Company employees participate in the decision-

making process. 

4.58 1.54 8.226 1 Medium 
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The company listens to employees for 

suggestions and improvements that it deems 

appropriate. 

4.97 1.52 10.699 5 Medium 

The company's management respects other 

views. 

4.74 1.57 7.905 2 Medium 

Employee suggestions contribute to the decision-

making process to improve their satisfaction with 

the company. 

4.90 1.57 8.111 4 Medium 

Employees' suggestions contribute to the 

decision-making process in improving the 

company's performance. 

4.84 1.48 8.339 3 Medium 

The mean and standard deviation - Employees 

Participation 

4.79 1.32  Medium 

Table ) 7) Mean and standard deviation - Employees ParticipationVariable 

From the previous table, it is clear that the arithmetic averages ranged between (4.97-4.58); the 

highest average was for the twentieth paragraph "The company listens to employees for 

suggestions and improvements that it deems appropriate" with a mean (4.97) and a standard 

deviation (1.52). And that the lowest arithmetic mean was for the nineteenth paragraph 

"Company employees participate in the decision-making process" with an arithmetic mean (4.58) 

and a standard deviation (1.54); As for the general average, it reached (4.79) with a standard 

deviation of (1.32) and that the average of all paragraphs and the general average were within the 

medium level. 

4.2.5 Second axis - Performance 

4.2.6 Company performance 
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Employee satisfaction is the focus of the 5.93 1.10 24.965 3 High 
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company's attention. 

The company's departments are linked to 

each other with respect and appreciation. 
5.50 1.58 14.815 6 High 

There has been an improvement in the 

company's market share in the last period 

of time. 

6.15 0.89 33.138 1 High 

The company currently occupies a better 

societal position than before. 
5.89 1.10 24.663 4 High 

The company sets realistic goals that its 

employees can achieve. 
5.76 1.34 19.345 5 High 

The company has the ability to retain its 

employees. 
6.03 1.22 23.383 2 High 

The company applies quality standards to 

its services and products. 
5.31 1.57 13.503 7 High 

Customer satisfaction is the company's 

main concern. 
5.17 1.42 14.379 8 High 

The mean and standard deviation - 

Company performance 
96.5 5659  High 

Table (8) Mean and standard deviation - Company performance Variable 

From the previous table, it is clear that the arithmetic averages ranged between (6.15-3.17); the 

highest average was for paragraph number twenty-six "There has been an improvement in the 

company's market share in the last period of time", with a mean (6.15) and a standard deviation 

(0.89). And that the lowest arithmetic mean for paragraph number thirty-one “Customer 

satisfaction is the company’s main concern.” With an arithmetic mean (3.17) and a standard 

deviation (1.42); as for the general average, it reached (5.69) with a standard deviation of (0.95) 

and that the average of all paragraphs and the general average were within the high level. 
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4.2.7 Employee performance 
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The employees' satisfaction with the company 

was reflected in the increase in their 

performance. 

5.24 1.25 16.797 5 High 

The senior management feels satisfied with the 

performance of its employees. 
5.55 1.27 18.836 2 High 

 The results of performance evaluation in the 

company showed that the performance of its 

employees improved. 

5.45 1.33 17.317 3 High 

The employees within the company were 

empowered to take the right decision in a 

timely manner 

5.10 1.30 15.219 6 High 

The company's senior management respects 

the opinions and suggestions of its employees 

and pays attention to them. 

4.95 1.56 11.751 7 Medium 

The company has recently noticed a 

remarkable development in communication 

and communication skills among its 

employees. 

5.59 1.27 19.110 1 High 

The performance of the employees is in line 

with the strategic objectives of the company. 
5.28 1.41 15.243 4 High 

The mean and standard deviation - 

Employee performance 
4.65 0.99  Medium 

Table (9) Mean and standard deviation - Employee performance Variable 

From the previous table, it is clear that the arithmetic averages ranged between (5.59-4.95); 

Whereas, the highest average was for paragraph No. thirty-seven, "The company has recently 
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noticed a remarkable development in communication and communication skills among its 

employees.", with an arithmetic mean (5.59) and a standard deviation (1.27). And that the lowest 

arithmetic average for paragraph number thirty-six "The company's senior management respects 

the opinions and suggestions of its employees and pays attention to them." with mean (4.95) and 

standard deviation (1.56); As for the general average, it reached 4.65 with a standard deviation 

(0.99) and that the average of all paragraphs and the general average were within the medium 

level. 

4.3 Hypothesis test 

4.3.1 H0: There is no statistically significant impact of strategic human resource practices 

on organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi 

Arabia6 

To answer this hypothesis, the Standardized Direct Effect (SDE) and the value of the statistical 

coefficient (t) were extracted, the results of which appear in the following table: 

Sig* "t" 
Direct 

Effect 
RMSEA CFI GFI Chi2 

 

0.00 10.24 0.84 0.00 1 1 0.00 The impact of human 

resource management 

practices on employee 

performance. 

Table (10) Direct normative impact factor and the value of the statistical coefficient (t) for the 

impact of strategy practices on the performance of employees in organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia 

It is clear that the value of SDE was (0.84), and that its statistical value (t) was (10.24), which is 

a function at the level of 0.05 or less; This indicates the acceptance of the alternative hypothesis, 

which indicates the existence of a statistically significant impact of the strategic practices of 

human resources on organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of 

Saudi Arabia at the level of significance (0<0.05) 
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4.3.1.1 H01-1: There is no statistically significant effect of the Recruitment and Selection 

process on the performance of employees within organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia6 

To answer this hypothesis, the SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) were 

extracted, the results of which appear in the following table: 

Sig* "t" 
Direct 

Effect 
RMSEA CFI GFI Chi2 

 

0.01 1.1 0.39 0.00 1 1 0.00 The effect of 

Recruitment and 

Selection on the 

performance of 

employees 

Table (11) SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) for the effect of 

Recruitment and Selection on the performance of workers in organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia 

It is clear that the value of SDE was (0.39), and that the value of the statistical (t) was (2.5), 

which is a function at the level of 0.05 or less; This indicates the acceptance of the alternative 

hypothesis, which indicates the existence of a statistically significant effect of the effect of 

polarization and recruitment on the performance of workers in organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia, at the level of significance (0.05 > 0). 

4.3.1.2 H02-1: There is no statistically significant effect of the compensation system on the 

performance of employees within organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

To answer this hypothesis, the SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) were 

extracted, the results of which appear in the following table: 

Sig* "t" 
Direct 

Effect 
RMSEA CFI GFI Chi2 

 

0.84 0.36 0.02 0.00 1 1 0.00 The effect of 
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compensation and 

incentives on 

employee 

performance 

Table (12) SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) for the effect of 

compensation and incentives on the performance of employees within organizations and small 

and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia 

It is clear that the value of SDE was (0.02), and that its statistical value (t) was (0.36), which is 

not a function at the level of 0.05 or less; This indicates the acceptance of the null hypothesis, 

which indicates that there is no statistically significant effect of the effect of compensation on the 

performance of workers in organizations and small and medium-sized companies in the 

Kingdom of Saudi Arabia at the level of significance (0.05 > 0). 

4.3.1.3 HO3–1: There is no statistically significant effect of the training and development 

process on the performance of employees within organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

To answer this hypothesis, the SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) were 

extracted, the results of which appear in the following table. 

Sig* "t" 
Direct 

Effect 
RMSEA CFI GFI Chi2 

 

5659 1.11 0.11 0.00 1 1 0.00 The effect of 

training and 

development on 

employee 

performance 

Table (13) The SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) for the impact of 

training and development on the performance of employees within organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia 
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It is clear that the value of SDE was (0.25), and that its statistical value (t) was (1.99), which is a 

function at the level of 0.05 or less; This indicates the acceptance of the alternative hypothesis, 

which indicates the existence of a statistically significant effect of the effect of training and 

development on the performance of workers in organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia at the level of significance (0.05 > 0). 

4.3.1.4 HO4–1: There is no statistically significant effect of the process of employee 

participation on the performance of employees within organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

To answer this hypothesis, the SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) were 

extracted, the results of which appear in the following table. 

Sig* "t" 
Direct 

Effect 
RMSEA CFI GFI Chi2 

 

5655 4.19 0.50 0.00 1 1 0.00 The effect of 

employee 

participation on 

employee 

performance 

Table (14) SDE coefficient and the value of the statistical coefficient (t) for the impact of 

employees’ participation on the performance of employees within organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia 

It is clear that the value of SDE was (0.50), and that its statistical value (t) was (4.19), which is a 

function at the level of 0.05 or less; This indicates the acceptance of the alternative hypothesis, 

which indicates the existence of a statistically significant effect of the impact of the participation 

of employees on the performance of workers in organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia at the level of significance (0.05 > 0). 
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5 Results and Recommendations 

5.1 Results 

The results can be summarized in the following points: 

 There is a statistically significant impact of the strategic practices of human resources on the 

performance of employees within organizations and small and medium-sized companies in 

 

 There is a statistically significant effect of the process of polarization and appointment on 

the performance of workers within organizations and small and medium-sized companies in 

with the study (Khera, 2010), which discussed the impact of the Recruitment and Selection 

process on the performance of employees. 

 There is no statistically significant effect of compensation systems on the performance of 

employees within organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of 

Saudi Arabia at the level 

what was stated in the study of (Shahzad, 2008), (Khera, 2010), and both studies showed 

that the compensation system has a positive impact on the performance of employees. 

5.2 Recommendations 

The study recommended the following: 

 Reviewing the compensation plan in organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia based on the appropriate environment to 

reflect the positivity of employees. 

 Working on linking the performance of organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia with the participation of their employees. 

 The necessity for the performance of organizations and small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia to contribute to their compensation systems 

through the performance of employees. To take compensation systems adequately as a 

tool to improve the performance of employees and thus the performance of organizations 
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 Working on amending compensation systems in line with the expectations of workers in 

organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 The need to involve administrators in the practice of recruitment and appointment with 

the Director of Human Resources. 

 The necessity of increasing the opportunity for workers in organizations and small and 

medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia to participate in the decision-

making process. 

 Those organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi 

Arabia set specific, measurable goals that can be realistically achieved through 

employees. 

 Highlighting and making awareness leaflets about the need to enhance the interest of 

organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia on 

the importance of applying international quality standards during the training and 

development process. 

 Working on developing a performance measurement system to help the company identify 

its level of performance. 

 More activation of human resource management practices within organizations and small 

and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 Paying attention to the business environment to obtain outstanding results. 

 The need for organizations and small and medium-sized companies in the Kingdom of 

Saudi Arabia to provide equal and fair opportunities for all workers in promotion and 

training. 

5.3 Suggestions 

Due to the limited time and the large number of small and medium organizations and companies 

in the Kingdom of Saudi Arabia, especially in the eastern region, and also due to the different 

activities of the researcher, it was difficult for the researcher to cover all these companies in the 

time period granted to him, so the researcher recommends conducting more studies on 

organizations and small and medium companies in The Kingdom of Saudi Arabia and to address 
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the impact of quality, institutional excellence, organizational culture, strengthening and 

increasing competitiveness, sustainability ... etc. 
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Abstract: 

The study aimed to identify the impact of the use of information technology in improving 

institutional performance in the Kingdom of Saudi Arabia, and the applied aspect was devoted to 

engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia, to arrive at a set of results and 

recommendations that help in solving problems related to the study. The researcher targeted all 

employees, workers and stakeholders for (20) offices and engineering consultancy companies to 

represent the study population and (235) employees to represent the study sample. Due to the 

nature of the work of these offices and the presence of most of their employees in the 

construction sites and external workplaces, the researcher targeted 33% of the total study 

population, and accordingly the questionnaire was distributed to (85) workers, employees and 

stakeholders in the offices and engineering consultancy companies under study. The descriptive 

analytical approach was used, and the study relied on primary sources such as personal 

interviews, records, questionnaire and observation, and secondary sources such as scientific 

books, references, documents, official records, statistics and reports related to the subject of the 

study. The study reached a number of results, the most important of which are: The results of the 

study demonstrated the existence of a statistically significant relationship between the use of 

information technology (in its internal and external dimensions), and the improvement of 

institutional performance in the Kingdom of Saudi Arabia.  

Keywords: Information Technology, Performance Evaluation, Competitiveness, Efficiency, 

Productivity. 
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)دراسة ميدانية على مكاتب  أثر استخدام تقنية المعلومات في تحسين األداء المؤسسي في المملكة العربية السعودية

 االستشارات الهندسية بالرياض(

 يأسامه سالم عتيق الزهرانالدكتور/ 

 ماليزيا لينكولن، جامعة األعمال، إدارة كلية األعمال، إدارة في دكتوراه

Email: Osama414@live.com  

 الدراسة مخلص

ثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء المؤسسي بالمملكة العربية السعودية أهدفت الدراسة الى التعرف على 

لسعودية للوصول الى مجموعة الهندسية بمدينة الرياض بالمملكة العربية ا االستشاراتمنها مكاتب  التطبيقيواختص الجانب 

جميع الموظفين والعاملين  باستهدافقام الباحث  .من النتائج والتوصيات التي تساعد في حل المشاكل المتعلقة بالدراسة

( موظف ليمثلوا عينة 032( مكتب وشركة استشارات هندسية لتمثل مجتمع الدراسة وبعدد )02وأصحاب المصلحة لعدد )

عة عمل هذه المكاتب من تواجد معظم منسوبيها في المواقع اإلنشائية وأماكن العمل الخارجية فقد قام الدراسة. ونظرا لطبي

( من العاملين والموظفين 52من إجمالي مجتمع الدراسة، وعليه تم توزيع االستبانة على ) %33ما نسبته  باستهدافالباحث 

، واعتمدت التحليلي الوصفيل الدراسة. تم استخدام المنهج وأصحاب المصلحة في مكاتب وشركات االستشارات الهندسية مح

الدراسة على المصادر األولية مثل المقابالت الشخصية والسجالت واالستبيان والمالحظة والمصادر الثانوية مثل الكتب العلمية 

ت الدراسة إلى عدد من والمراجع والوثائق والسجالت الرسمية واإلحصاءات والتقارير ذات الصلة بموضوع الدراسة. توصل

 الداخلي)ببعديها  أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات دالة داللة إحصائيا بين استخدام تكنولوجيا المعلومات :النتائج أهمها

 (، وتحسين األداء المؤسسي بالمملكة العربية السعودية. والخارجي

 تنافسية، الكفاءة، اإلنتاجية.تكنولوجيا المعلومات، تقييم األداء، ال :المفتاحية الكلمات
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1. Introduction 

Since the early years of the twentieth century, the world has been witnessing a revolution known 

as information technology, considered by some to be one of the most remarkable developments 

since the industrial revolution in the mid-18th century (Tom, 1991). This revolution changed our 

daily lives, whether personal or commercial. Today, the world has become a global village where 

the use of the Internet, mobile phones and satellite networks has reduced time and space and, 

thanks to computers and communications, has led to new ways of communicating, processing, 

storing and distributing vast amounts of information (United Nations Programme, 2001). 

Advances in the use of information technology, satellites, radio and optical fibers have made it 

possible for millions of people around the world to communicate electronically regardless of 

national or international borders. This explosion of communication is the latest and most 

significant wave of the information revolution (Evans & Worster, 1997). 

It is clear that information technology is a major growth area in this century specifically, the 

business environment has become very dynamic and competitive which requires the use of 

advanced IT tools to improve efficiency and cost effectiveness and to provide high quality 

products and services to customers (Allen and Morton, 2004). Information technology is also a 

tool for marketing, customer contact and prospecting, as well as offering IT services as potential 

differentiated services to customers (Würthner & Klein, 2005). Organizations are increasingly 

using information technology to develop solutions to business problems, to improve the 

efficiency and effectiveness of the decision-making process, to enhance productivity and service 

quality, to achieve dynamic stability, and to compete for new markets. 

 (Boynton, 1993), Organizations have always sought and adopted technologies that enhance the 

efforts of their workforce in production and management indeed, they pointed out that despite 

the development of information technology over a long period of time, it has emerged as an 

important tool in managing organizational processes within an organization. The business 

environment has witnessed many successive changes and transformations, produced by a group 

of different factors, led by the phenomenon of economic globalization and the increasing trend 

towards knowledge based on the extensive use of information technology as a source of wealth 

in place of the capital economy, 
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Relying on the real revolution brought about by the wide spread of these technologies and what 

Its applications are accompanied by profound changes in the tools and methods of management, 

production and marketing, and in all the functions and operations of the institution. 

Therefore, the integration of IT activities is seen as an important key not only to gain value from 

IT investments but also to improve organizational performance. The integration of IT systems in 

some companies and organizations continues to increase in complexity (Wang Han & Yang, 

2015) which in turn leads to lower adoption rates for the use of new technologies. Thus, 

strategies, models, and methods must be developed to guide practitioners in creating and 

evaluating compatibility between technology and services. This alignment is achieved through a 

set of practices that can be understood from a social and technical perspective. 

1.1 Problem Statement 

Information technology plays a large and more important role in most organizations, especially 

within the companies and institutions of the study sample. The focus is on these companies 

because, compared to other industrial or commercial sectors, they have more problems in the 

dissemination and application of knowledge related to innovations and new technological tools 

such as information technology (OECD, 1997), (La Rovere, 1996). 

(Ballantyne, 1998), stated that the main drivers and tools when selecting and implementing 

information technology in companies are pressures from key customers and focus on improving 

efficiency. Today, it is clear that companies are increasingly faced with more complex IT 

investment decisions. Over the years, engineering consultancy firms have continued to grow as 

organizations or institutions, whether large or small, and this has included a change in their 

operations. There has been a tremendous growth in the number of technology devices used by 

stakeholders in engineering consultancy firms and investments, whether in data management or 

communication systems. There was an urgent need to know whether this contributes positively 

to performance or not, hence the essence of the research, which includes the expected changes in 

the performance of these offices and companies, trying to reduce the time they take to process 

critical tasks and eliminate repetitive tasks, which leads to increased productivity and efficiency 

in addition to providing better service and quality. 
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Table 1.1: 

Engineering Consulting Offices in the Kingdom of Saudi Arabia (February, 2021) 

No. Total number of licenses N % 

1 initial 409 19 

2 Effective 1708 78 

3 Nearing completion 59 3 

 

From this standpoint, it has now become clear the need to focus light on engineering consultancy 

offices in the Kingdom of Saudi Arabia as one of the commercial and service institutions, and 

through the following table, which shows the number of engineering consultancy offices in the 

Kingdom of Saudi Arabia according to the latest inventory carried out by the Saudi Council of 

Engineers in February 2021, it becomes clear to us The importance of this sector and the 

importance of this industry in the Saudi economy and the social responsibility it represents, 

which prompted us to draw the attention and attention of those in charge and stakeholders of 

these institutions to the importance of using information technology and its impact on improving 

institutional performance. Through our study, we will answer the main research question: 

 What is the role of information technology in improving the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh? Which stems from the following 

questions: 

- What is the role of information technology in improving the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh from a financial perspective? 

- What is the role of information technology in improving the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh from the perspective of customers? 

- What is the role of information technology in improving the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh from the perspective of internal 

operations? 

- What is the role of information technology in improving the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh from the perspective of learning and 

growth? 
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1.2 Significance of the Study 

 The importance of the study is evident from the fact that information technology is one of 

the modern topics that still attracts many researchers and scholars, especially in 

developing countries, of which we are a part, especially after the emergence of what is 

known as knowledge. 

 The subject is considered one of the requirements of this era because of the role of 

information technology in the development of modern societies and what it achieves for 

the organization as a competitive advantage in addition to improving performance. 

 The richness and complexity of the subject, which allows for the possibility of continuing 

and in-depth research in the future. 

 A personal desire to provide a scientific product that contributes to improving the 

economy of the Kingdom of Saudi Arabia through the advancement of these companies 

to urge them to increase performance and from there to sustainability and competition. 

1.3 Research Objectives 

The study aimed, whether in its theoretical or practical aspect, to reach a number of 

objectives that can be summarized in the following points: 

 Getting to know the concept of information and information technology, as well as being 

briefed on all its applications. 

 Identifying the various applications of information technology and the areas of its use in 

engineering consultancy offices in Riyadh, as well as highlighting the importance of its 

use and its impact on improving its performance levels. 

 To draw the attention of those in charge of engineering consultancy offices in the 

Kingdom of Saudi Arabia to the importance of using information technology and 

benefiting from its various applications. 

 Clarifying the various theoretical dimensions related to performance, as well as recent 

trends in its evaluation and measurement. 

 Identify the various models presented to measure performance. 

 Access to a set of results and recommendations that help in solving the problems related 

to the study. 
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1.4 Research Hypothesis 

 There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

and performance improvement (internally and externally) in engineering consultancy 

offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and improving performance from a financial perspective on the 

performance of engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from the perspective of clients 

on the performance of engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from the perspective of internal 

operations on engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from the perspective of learning 

and growth on engineering consultancy offices in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 

2 Theoretical Framework 

2.1 Theoretical framework 

- Technology: The origin of technology goes back to the Greek word, which consists of 

two syllables (Techno), which means operation, and the second syllable (Logos), which is 

science or method. It can also be defined as a set of new knowledge, skills and 

experiences that can be transferred to a production party or used in Producing goods or 

services and then marketing and distributing them or using them to generate 

organizational structures, and technology can be defined as: “the application of 

procedures derived from scientific study and scientific expertise to solve real problems, 

and technology here does not mean only tools, but rather it is the theoretical and scientific 

foundations that aim to improve performance (Nouvel Hadid, 2007). 



 

       
 

 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 3 | issue  | August 2022 | P (287) 
--------------------------------------------------------------              

IJRSP 

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 August 2022 

Volume 3  Issue 34 

- Data: It is a set of irregular facts that may be in the form of numbers, words or symbols 

that are not related to each other, that is, they have no real meaning and do not affect the 

behavior of those who receive them (Mohamed Saber, 2005). 

- Information: There are many definitions related to the concept of information, the most 

important of which are: 

 Structured facts and statements that describe a specific situation or problem 

(Wing, 2004). 

 Everything that brings us knowledge changes our view of things and weighs our 

experience (Mostafa Rebhi, 2010). 

 Data that has been processed in a specific way, starting with receiving data from 

its various sources, then analyzing, classifying and applying it until it is sent to the 

concerned concerned authorities (Sherif El-Asi, 2004) 

- Performance evaluation: It is an organized and continuous administrative process, 

aimed at measuring, issuing judgments and evaluating the results of achieving the goals 

of the institution or organization according to the process of linking and integrating the 

organizational and strategic goals within the organization. 

- Competitiveness: The ability of the institution to withstand competition in all its forms 

for a longer period (Potier, 2001). 

 Definition of information technology:  

o As defined by (Bakhti Ibrahim, 2009), it is the sum of modern methods and 

techniques used for the purpose of simplifying a specific activity and raising its 

performance. And means of communication of all kinds, whether written, audio or 

visual, and its main objective is to facilitate bilateral and group communication 

through closed and open networks. 

o Define it (Ken Haldon, 2007), one of the management tools used, which consists of 

four components 

 Informational hardware: physical equipment for processing. 

 Software: software for organizing data on physical carriers 

 Storage technology: represented by physical carriers for storing data such as 

hard disks and optical disks 
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 Communication technology: It consists of equipment, physical means, and 

software that connects various hardware accessories and works to transfer data 

from one place to another so that computers can reach the communication 

equipment to form networks that connect these computers to exchange data. 

 The relationship between information technology and organizational performance: 

The modern administration has acquired an amazing electronic power, which made it able to link 

between the internal functions and the various external environmental variables, thanks to the 

services provided by the information and communication technology in its union with the 

qualified human resource, and this was demonstrated by the effectiveness of the performance. 

There are a number of theories that dealt with this important aspect, and we will cover some of 

them through the following points: 

Technology acceptance theory: 

(Davis, 1989), is considered one of the most prominent who worked on studying the extent of 

user acceptance of dealing with any new technology through his development of the defined 

technology acceptance model as a method of prediction and to justify the extent of acceptance of 

information technology for the purpose of evaluating the use of software applications within 

organizations. The user's view of the new technology as being easy to use and useful, whenever 

there is a positive trend towards it and thus the availability of desire and motivation towards it 

(Abdulaziz Al-Fraih, 2014). 

Figure 2.1: Technology Acceptance Theory Model 
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This theory came as a development of the theory of rational action, which is based on the basic 

assumption that consumer behavior is rational and that he collects and evaluates all available 

information in a systematic manner and thinks about the effects of his possible actions. For the 

use of information technology, these factors were the perceived benefit or benefit, the perceived 

ease of use and the attitude towards using the system. It was also assumed that the user’s attitude 

is a major determinant of actual use or non-use, and this attitude, in turn, is influenced by two 

main beliefs: perceived benefit and ease of use. (Laila Al-Taweel, 2001). 

Perceived utility refers to the degree to which a person believes that the use of a particular 

system can enhance and improve his performance at work, while perceived ease of use refers to 

the degree to which a person believes that using the system can be easy so that it does not require 

any effort or suffering, etc. YRA Attitude factor refers to individual's feelings and emotions 

toward the use of technology. The model has occupied the first place in the past years among the 

models that try to explain the success and failure of information systems in the organization, as it 

has been experimentally tested extensively and intensively, which led to the belief in its strength, 

credibility and reliability, and thus its adoption by many researchers in studying the success of 

information technology and systems (Khaled Barakat, 2005) 

2.2 Previous Studies 

2.2.1 Study (Rofi, 2014) 

Entitled: The impact of information technology on the development of medium-sized 

companies 

The study aimed to measure the impact of the use of information technology on the performance 

of medium-sized enterprises in light of the varying economic and social conditions that 

characterize the environment in which the enterprise operates. There is a positive correlation 

between the use of information technology (mobile phone, personal computer and the Internet), 

and the improvement of performance levels from a general perspective also. 

2.2.2 Study (Anita Ismail, 2013) 

Entitled: The impact information technology and innovation on organizational performance 
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research aimed to analyses the relationship between the usage of  information  technology 

adoption  and  product  innovation  on  performance  at the  organization. Data for the empirical 

investigation originates from a sample of the technology based companies in Malaysia. It was 

decided to focus the study on the Information, Communication, and Technology (ICT) 

companies located at Technology Park Malaysia designated as cyber cities under Multimedia 

Super Corridor (MSC). These  researches  are  produced  the  following  output:  new  findings  

and  knowledge  that  benefited  the researchers  and  managers  in  organizations  that  

emphasize  the  strategic  importance  of  information technology  adoption  and  product  

innovation  on  organizational  performance.  The  study  provided empirical  evidence  of  

information  technology  adoption  and  product  innovation  on  organizational performance.  

The  results  suggest  that  there  is  a  good  relationship  between  information  technology 

adoption and product innovation on performance of the organization. 

2.2.3 Study (Abdul Karim, 2013) 

Entitled: The role of information technology in the rehabilitation of Algerian institutions 

Where the main problem of the study was to search for the possibility of rehabilitating 

institutions through effective exploitation of what information and communication technology 

applications provide. The study was applied to a sample problem of 360 institutions, and the 

most important results are: 

 Weak percentage of information technology ownership and exploitation in the 

institutions under study, especially with regard to information networks. 

 Information technology has contributed to achieving speed in business performance, 

ease of information circulation, simplification of procedures, and to lesser degrees, in 

increasing sales, reducing costs, and being open to customers. 

 The lack of training and lack of qualification of human resources are among the most 

important obstacles that prevent the adoption of information and communication 

technology applications in the institutions covered by the study. 
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3 Research Methodology 

3.1 Study Approach: 

One of the basic and essential components of conducting scientific research in a decent and 

scientific manner is the necessity for the researcher to adhere to the use of the scientific method, 

and to adhere to its principles, stages, laws, and types accurately so that his research reaches the 

correct scientific results in an organized and accurate manner (Ammar Awaidi, 1987). 

In this context and in order to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical 

approach was used, which is defined as a research method that deals with existing events, 

phenomena and practices available for study and measurement as they are without the 

researcher’s intervention in their course. It is also “a set of methodological procedures that 

integrate the description of the phenomenon.” Depending on the collection, classification, 

processing and analysis of facts and data, an adequate and accurate analysis to derive its 

significance and reach conclusions or generalizations about the phenomenon or topic under study 

(Rasheed, 2008). Therefore, the study adopted the descriptive analytical approach, as it is the 

most widely used method in social and human phenomena, and it is the appropriate approach to 

describe the case of the study. A field survey was conducted, and a questionnaire was designed 

covering all aspects of the use of technology in engineering consultancy institutions and offices. 

All collected data were analyzed by answering these questionnaires, and using the appropriate 

statistical methods (SPSS). 

3.2 Sources of data 

3.2.1 Primary data 

Primary sources of data are first-hand information. The data was generated by the researcher for 

the purpose of this study. Primary data for this study was collected through observations, 

questionnaires and interviews. But it was mainly through questionnaires 

3.2.2 Secondary data 

In addition to the data collected from the primary source, which is the basis of the analysis 

process, some data were also extracted through secondary budgets, publications and circulars 

within the offices and engineering consultancy companies under study. 
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3.3 Study Population 

With the aim of studying the impact of using information technology on improving institutional 

performance in the Kingdom of Saudi Arabia, then selecting the study population from a group 

of offices and engineering consultancy firms in Riyadh, Saudi Arabia, and given the large 

number of it and its geographical distribution within the city of Riyadh, which made it difficult 

to target all of them. The researcher targeted all employees, workers and stakeholders for (20) 

offices and engineering consultancy companies to represent the study population and (235) 

employees to represent the study sample. Due to the nature of the work of these offices and the 

presence of most of their employees in the construction sites and external workplaces, the 

researcher targeted 33% of the total study population, and accordingly the questionnaire was 

distributed to (85) workers, employees and stakeholders in the offices and engineering 

consultancy companies under study. In sampling, the researcher relied on the "regular sampling" 

technique, whereby in this method, members of a sample are selected at regular intervals for the 

population. This requires defining a starting point for the sample and for the sample size that can 

be repeated at regular intervals. Noting that this type of sampling method has a predetermined 

interval, thus this sampling technique is the least time consuming. 

3.5 Study sample 

Table 3.1: 

Distribution of the questionnaire to the study sample 

 No. % 

Retrieved 96 51.15 

Non-retrieved 19 15.50 

Total 52 122 

 

Eighty-five respondents from employees, workers and stakeholders working in this important 

sector were targeted, and questionnaires were distributed to the respondents. 
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3.4 Study tool 

3.4.1 Questionnaires 

It is defined as a tool that contains a set of declarative questions or sentences, which the sample 

member is asked to answer personally and in the manner determined by the researcher according 

to the research objectives. The sample answers and the name of this person is the respondent 

(Alyan and Ghoneim, 2001). 

As for (Kandilji, 2000), the questionnaire is defined as a set of different questions and inquiries 

related to each other. In order to achieve the goals that the researcher is looking for in light of his 

subject and the problem he has chosen for his research, written inquiries are sent to a group of 

individuals and institutions that the researcher has chosen as a research sample. The method used 

in this research was to answer a set of questions included in the questionnaire designed 

specifically for this study. The questionnaire contained forty-seven closed questions apart from 

other demographic questions related to gender, gender, experience and educational qualification. 

Each was measured on a five-point Likert scale, i.e. of five scores ranging from “strongly 

disagree” to “strongly agree” to indicate the rate at which respondents felt. The value (1) was 

given a qualitative rating of “strongly disagree” and the value (5) was given a qualitative rating 

of “strongly agree” with the average answers for each statement representing the degree of 

satisfaction of the sample members with a question. When this average rises to Approach (5), the 

respondents' satisfaction score is 'very high', and conversely, as this average decreases to 

Approach (1), the respondents' satisfaction score is 'very low or non-existent' 

3.4.2 Interview 

The fact that the researcher is interested in the field of engineering consultancy, and by virtue of 

his work in it, facilitated this matter in the researcher’s dependence on interviews as one of the 

qualitative methods of data collection, in order to reveal the respondents’ opinions about the 

subject of the study and its main and subsidiary problems. These interviews were of great value 

in preparing the exploratory study that culminated in exploring the field of study and 

determining the work system within the institutions, including the formulation of problematic 

and appropriate hypotheses for the subject of the study, through which the objectives related to 

each dimension of the study were identified,  
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and the necessary initiatives and measures taken by the institutions To achieve these goals, as 

well as extract the appropriate indicators to measure the extent to which these goals are achieved 

3.4.3 Note 

During his field visit, the researcher recorded observations, followed up on the variables, and 

compared them with previous visits, in an attempt to understand and draw conclusions. 

3.7 Statistical methods 

The analytical descriptive approach was used, which is defined as a research method that deals 

with existing events, phenomena and practices that are available for study and measurement as 

they are without the intervention of the researcher in their course. Accurately to extract its 

significance and reach conclusions or generalizations about the phenomenon or topic under study 

(Rasheed, 2008). To achieve the objectives of the study and verify its hypotheses, the 

following statistical methods and procedures were used: 

 Cronbach's alpha analysis coefficient. 

 Percentages and frequencies. 

 Mean arithmetic. 

 Standard deviation. 

 Multiple regression analysis coefficients. 

To apply the above-mentioned statistical methods and methods to the data obtained from the 

sample answers, the statistical analysis program (SPSS) was used. 

3.8 Reliability and Validity 

3.8.1 Reliability 

The reliability of the questionnaire (the study tool) is intended to give almost the same results in 

the event of its repeated submission under the same conditions in different time periods. The 

stability is expressed statistically through the Cronbach Alpha stability coefficient, whose value 

generally ranges between zero and the correct one, as the greater the value of the coefficient and 

it was close to one. This indicates that the tool has high stability and vice versa. 
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In general, most studies indicate that the tool has an acceptable degree of stability in about the 

average exceeding a value of 0.6. The Alpha Cronbach method was used to measure the stability 

of the questionnaire, and the results are shown in the following table: 

1 Table 3.2: 

Reliability Statistics 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.869 9 

 

3.8.2 Validity 

In an attempt to verify the validity of the questionnaire and whether it was appropriate in terms 

of phrases and formulation, the researcher presented the questionnaire form to the supervisor and 

some faculty members, and they suggested making some modifications regarding the way of 

formulating some of the phrases so that they express more accurately. The researcher responded 

and did the necessary deletion and modification in light of the suggestions presented, and thus 

the questionnaire came out in its final form. 

4 Analysis of the Results 

4.1 Demographic variables 

Table 4.1: 

distribution of the study sample 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Gender Male 49 71 71 71 

Female 20 29 29 100 

Age Less than 30 8 11.6 11.6 11.6 

From 30 < 45 24 34.8 34.8 46.4 
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From 45 < 60 37 53.6 53.6 100 

Qualification Secondary 11 15.9 15.9 15.9 

Diploma 8 11.6 11.6 27.5 

Bachelor 38 55.1 55.1 82.6 

Master/DBA 12 17.4 17.4 100 

Experience Less than 5 Years 9 13 13 13 

From 5 to 10 Years 17 24.6 24.6 37.7 

From 10 to 15 Years 31 44.9 44.9 82.6 

More than 15 Years 12 17.4 17.4 100 

Total 69 100.0 100.0  

4.2 Descriptive analysis of study variables 

4.2.1 Analysis of the questionnaire’s axes 

4.2.1.1 The first axis: the impact of the use of information technology on use within the 

institution 
 

Table 4.2: 

Standard deviation and averages of the axis of the impact of the use of information 

technology on use within the organization 

Arrange Approval 

Degree 

Std. 

Deviation 

Mean  

5 Agree  

.712 

 

3.69 

1. The institution owns computers and 

equipment to provide electronic services. 

8 Agree .717 3.42 2. Equipment’s are periodically renewed in 

your institution. 

10 Agree 1.185 3.41 3. Information technology is used in all 

departments of the organization. 

2 Agree .358 4.08 4. The organization uses multiple software for 

the purpose of organizing its functions 
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1 Strongly 

Agree 

.363 4.27 5. Expanding the use of technology requires 

raising the scientific qualification of the human 

resource. 

12 Neutral 1.124 2.93 6. The institution provides modern technical 

methods and methods in the internal and 

external communication process. 

4 Agree .640 3.83 7. There is information integration between the 

various departments of the institution. 

9 Agree .668 3.41 8. The exchange of information between the 

different administrations takes place 

electronically. 

11 Agree .783 3.40 9. All the Corporation's reports are prepared 

electronically. 

3 Agree .694 3.99 10. Enhancing collaborative electronic work 

within the institution. 

6 Agree .689 3.60 11. Electronic archiving of the institution's 

operations is done. 

7 Agree .557 3.55 12. Supporting creativity and innovation 

processes in the organization. 

- Agree .168 3.62 Total 

 

It appears from the table above, that the answers of the research sample members showed a 

general trend towards approval of the positivity of the internal use axis, with an arithmetic mean 

of (3.62), and a standard deviation of (0.168), which generally indicates the benefit of most of 

the uses that it provides information technology in this field. We also note that the most 

important phrases were phrase 5 (the expansion of the use of technology requires raising the 

scientific qualifications of human resources) with an average of (4.27), followed by phrase 4 (the 

institution uses multiple software for the purpose of organizing its functions), 
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With an average of 4.27. (4.08), and the third place in terms of importance was for phrase 10 

(promoting collaborative electronic work within the institution), this arrangement reflects the 

reality of the use of information technology in engineering consultancy offices in Riyadh, which 

we find based primarily on the traditional use associated with office operations in the first place. 

The seventh phrase (there is information integration between the various departments of the 

institution), the first phrase (the institution owns computers and equipment to provide electronic 

services), the eleventh phrase (electronic archiving of the enterprise's operations is done), and the 

twelfth phrase (supporting creativity and innovation processes in the enterprise) , ranked fourth, 

fifth, sixth and seventh, respectively, in terms of importance, with arithmetic averages whose 

values were estimated to be 3.83, 3.69, 3.60, 3.55, and they are all within the limits of the 

approval field. These results confirm the presence of some other uses of information technology 

in engineering consultancy offices in Riyadh. In addition to its traditional use as office 

processing tools, its contribution to providing various work-related directives, in addition to its 

use in the management of various departments and departments, in addition to its use in 

achieving collaborative work and relying on it as a basis for supporting innovation processes, 

which are all processes provided by various The information technology tools available to it 

have specialized software, the Internet and the Intranet, which appeared at acceptable rates for 

most of them. 

 The second phrase came (the devices are periodically renewed in your organization), the eighth 

phrase (the exchange of information between different departments takes place electronically), 

the third phrase (information technology is used in all departments of the institution), and the 

ninth phrase (all the corporation's reports are prepared electronically). With arithmetic averages 

within the field of approval, but all of them approach the minimum, as their values amounted to 

(3.42, 3.41, 3.41, 3.40), respectively, which results show the weak use of information technology 

as a tool for achieving integration in most of the engineering consultancy offices in the city of 

Riyadh under study. 

The sixth phrase (the institution provides modern technical methods and methods in the 

communication process internally and externally), ranked last in terms of importance with an 

average of (2.93),  
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Which also confirms the traditional use of information technology in engineering consultancy 

offices, which is also reflected in the absence of information technology tools developed, which 

usually form the basis for decision-making in the institution. 

4.2.1.2 The second axis: the impact of the use of information technology on use outside the 

institution 

By calculating the arithmetic mean and standard deviation of the sample's answers to the 

questions in the axis related to the external use of information technology, we obtained the 

following results: 

Table 4.3: 

Standard deviation and averages of the axis of the impact of the use of information 

technology on use within the organization 

Arrange Approval 

Degree 

Std. 

Deviation 

Mean  

06 Agree .778 3..2 1. The institution's services are introduced 

electronically. 

05 Agree .381 3..9 2. The relationship between the institution and its 

clients is managed electronically. 

07 Agree .689 3.96 3. The relationship between the institution and its 

suppliers is managed electronically. 

13 Neutral .622 0.55 4. The institution's electronic services continue 

throughout the day. 

12 Neutral .960 0.63 5. The institution provides a database that is 

constantly updated. 

09 Agree .958 3.9. 6. Information systems work on collecting, 

processing, storing, and then transmitting them 

through external communication networks. 

3 Strongly 

Agree 

 

.701 

 

3.87 

7. The activity of competitors is monitored 

electronically. 
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1 Strongly 

Agree 

.704 4.24 8. The conclusion of contracts and deals is done 

electronically 

2 Agree .471 4.10 9. Information security techniques reduce the 

risks of using information technology and 

external communication. 

11 Neutral .781 3.26 10. Marketing of services and products is done 

electronically. 

8 Agree .778 3.63 11. The institution is distinguished from its 

counterpart in its electronic services. 

10 Neutral .952 3.33 12. The network used has a fast connection. 

4 Agree .534 3.77 13. The Foundation works to enhance 

community communication electronically. 

 Agree .144 3.58 Total 

 

It appears from the table above that the study sample members showed a general interest towards 

the positive approval of the external use of information technology, with an arithmetic mean of 

3.58 and a standard deviation of 0.144. Thus, it can be said that there is a use of information 

technology from this perspective in the engineering consultancy offices in Riyadh. The eighth 

phrase (all the institution's reports are prepared electronically) ranked first, which means that the 

most uses of information technology from this perspective are the efforts of engineering 

consultancy offices to make their work electronic, and in the second place in terms of importance 

came the ninth phrase (information security techniques work On reducing the risks of using 

information technology and external communication), the seventh (the activity of competitors is 

monitored electronically) and the thirteenth (the institution works to enhance community 

communication electronically) came third and fourth, respectively, with an average of 3.87 and 

3.77, which can be explained How keen the engineering consultancy offices are in reducing the 

risks of using technology and reliance on the Internet in following up on the activities of the 

project Evsin. 
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In the fifth rank came the second phrase (the relationship between the institution and its 

customers is managed electronically), the first phrase (the institution's services are defined 

electronically) in the sixth rank, and in the seventh rank came the third phrase (the relationship 

between the institution and its suppliers is managed electronically), and in the eighth rank came 

the phrase The eleventh (the institution is distinguished from its counterpart in its electronic 

services) with close arithmetic averages of 3.74, 3.70, 3.69, 3.63, respectively, which are values 

that all fall within the field of approval, which means that there is a diversity in the use of 

various information technology tools in the management of relations and external operations of 

most consulting offices Engineering, which is due to the fact that most of them possess various 

technological tools that allow these uses. In addition to the fact that most of the engineering 

consultancy offices have their own website on the information network and pages on social 

networking sites, and both means allow introducing the institution and its various products or 

services. 

The twelfth phrase (the network used is characterized by the speed of communication), the tenth 

phrase (the marketing of services and products is done electronically), the fifth phrase (the 

institution provides a database that is constantly updated), and the fourth phrase (the 

corporation's electronic services continue throughout the day), ranked tenth , eleventh, twelfth, 

thirteenth, respectively, and with averages of 3.33, 3.26, 2.93, 2.88, respectively, in a neutral 

direction, and this seems very logical in the Saudi business environment because the experience 

of universal electronic services is still in its early stages. 

4.2.1.3 The third axis: the impact of information technology on improving performance (the 

financial dimension) 

The results of calculating the arithmetic mean and standard deviation of the financial dimension 

items showed the results: 

Table 4.4:  

Standard deviation and averages of the axis of the impact of information technology on 

improving performance (financial dimension) 
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Arrange Approval 

Degree 

Std. 

Deviation 

Mean  

2 Agree .616 3.86 1. An improvement in the added 

value to the institution. 

4 Agree .851 3.74 2. Depreciation of the total costs. 

3 Agree .969 3.86 3. An increase in the profitability of 

the enterprise. 

5 Agree .634 3.76 4. Increasing the corporation's 

business numbers. 

1 Agree .424 4.10 5. An improvement in the rate of 

return on investment. 

 Agree .379 3.68 Total 

 

The results contained in the above table show that the study sample members showed a general 

trend in approving the paragraphs included in the financial dimension with a mean of 3.86 and a 

standard deviation of 0.379, and the first statement (improvement in the rate of return on 

investment) ranked first in terms of importance with an average An arithmetic of 4.10 and a 

standard deviation of 0.424, and the first phrase (improvement in the value added to the 

institution) came in second place in terms of importance with a mean of 3.86 and a standard 

deviation of 0.616, while in the third place in terms of importance came the third phrase 

(increase in the rate of The profitability of the institution), with an arithmetic mean of 3.86 and a 

standard deviation of 0.969, while the second statements (decrease in the value of total costs), 

and the fourth (increase in the institution’s business numbers) appeared with two very close 

arithmetic averages (3.74 and 3.76, respectively), and they are also shown to be located within 

Limits of approval, which in turn means that the sample members confirm the existence of a 

contribution to the use of information technology in improving financial performance, which 

appears through an improvement in the added value and rates of return on investment. 
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4.2.1.4 It impact of performance improvement (customer dimension) 

Table 4.5: 

Standard deviation and averages of the axis of the impact of information technology on 

improving performance (customer dimension) 

Arrange Approval 

Degree 

Std. 

Deviation 

Mean  

05 Agree .584 3.80 1. An increase in the number of customers of the 

institution. 

01 Agree .705 3.98 2. There is a growth in market share. 

06 Agree .538 3.71 3. Decline in the number of customer complaints. 

03 Agree .575 3.88 4. An improvement in the speed of response to 

customer complaints. 

04 Agree .593 3.83 5. Improvement in processing time for customer 

requests. 

02 Agree .599 3.97 6. An improvement in the quality of our products 

compared to competitors. 

 Agree .263 3.86 Total 

 

The results presented in the above table show that the study sample members showed a general 

tendency to agree to the items included in the customer dimension. Where the value of the 

arithmetic mean was 3.86 with a standard deviation of 0.263, and the second phrase (there is a 

growth in the market share), came first in terms of importance with an arithmetic mean of 3.98 

and a standard deviation equal to 0.705, followed by the sixth phrase (improvement in the quality 

of our products compared to Competitors.), with a mean of 3.97 and a standard deviation of 

0.599. The third place was the fourth statement (improvement in the speed of response to 

customer complaints.) with a mean of 3.88 and a standard deviation of 0.575. These results 

indicate the multiplicity of approaches that can contribute Through it, information technology 

improves the relationship of engineering consultancy offices with its various clients, which 

mainly stands out in its contribution to the growth of its market share in addition to the speed in 

responding to customer complaints and improving the quality of products provided to them. 
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The fifth phrases (improvement in the time of meeting customer requests), the first phrase (an 

increase in the number of the institution's customers), the third phrase (a decrease in the number 

of customer complaints) came in the fourth, fifth and sixth ranks, respectively, with arithmetic 

averages estimated at (3.83), (3.80). ), (3.71) respectively, as this reflects another aspect of the 

use of information technology in the institution's dealings with its current customers, which 

appears through its contribution to improving response time to meet customer requests, a decline 

in customer complaints, as well as acquiring new customers. 

4.2.1.5 Impact of information technology on performance improvement (internal operations 

dimension) 

The results of calculating the arithmetic mean and standard deviation of the answers of the 

sample members to the questions in the axis related to the dimension of internal operations 

showed the following results: 

Table 4.6: 

Standard Deviation and Means of the Axis of the Impact of Information Technology on 

Improving Performance (Dimension of Internal Operations) 

Arrange Approval 

Degree 

Std. 

Deviation 

Mean  

1 Agree .600 4.01 1. Increasing employee productivity rates. 

4 Agree 1.136 3.60 2. Increasing the production capacity of the 

enterprise. 

2 Agree .611 3.98 3. Improvement of general working conditions. 

6 Neutral .842 3.35 4. Reducing the time to complete the activities. 

5 Agree 1.073 3.56 5. A decline in the percentage of defects and errors 

in the work. 

3 Agree 1.074 3.91 6. Diversity and multiplicity of ways of working in 

the institution. 

 Agree .406 3.73 Total 
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The results contained in the above table show that the study sample members showed a general 

trend in approving the paragraphs included in the internal operations dimension, where the 

arithmetic mean value reached 3.73 with a standard deviation of 0.406, and the first statement 

(increasing employee productivity rates) ranked first in terms of importance with an average An 

arithmetic of 4.01 and a standard deviation of 0.600, followed by the third statement (improving 

general working conditions) with an arithmetic mean of 3.98 and a standard deviation of 0.611. 

As for the third place, it came back to the sixth phrase (diversity and multiplicity of ways of 

working in the institution), which are results that reflect the approval of the study sample 

members that there is a contribution of information technology applications in improving the 

internal operations dimension in the generalization of the use of information technology and the 

various communication tools that appeared available in high rates in most engineering 

consultancy offices He had a positive role in improving the various items mentioned. 

As for the rest of the phrases, they were all within the scope of approval with close arithmetic 

averages, except for the fourth phrase (reducing the time for completing activities), which was 

within the impartiality range. Which can be explained by the lack of human competencies in 

some engineering consultancy offices, which are the subject of research and analysis, especially 

in the field of information technology. 

4.2.1.6 Impact of information technology on performance improvement (learning and growth 

dimension): 

The results of calculating the arithmetic mean and standard deviation of the answers of the 

sample members to the questions in the axis related to the dimension of learning and growth 

showed the following results: 

Table 4.7: 

Standard deviation and averages for the axis of the impact of information technology on 

improving performance (after learning and growth) 

Arrange Approval 

Degree 

Std. 

Deviation 

Mean  

01 Agree .541 4.00 1. An improvement in the 
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organization's work style. 

02 Agree .459 3.99 2. Improving the organization's ability 

to attract talent. 

05 Agree .657 3.64 3. An improvement in the skill of the 

employees of the institution. 

03 Agree .669 3.88 4. A decrease in the number of 

workers' complaints. 

04 Agree .751 3.76 5. Multiple employee initiatives to 

improve work. 

 Agree .317 3.85 Total 
 

The results contained in the above table show that the study sample members showed a general 

tendency to agree to the paragraphs included in the internal operations dimension, where the 

arithmetic mean value reached 3.85 with a standard deviation of 0.317. The first phrase 

(improvement in the method of work in the institution) ranked first in terms of importance , with 

a mean of 4.00 and a standard deviation of 0.541, followed by the second phrase (improving the 

organization's ability to attract talent) with a mean of 3.99 and a standard deviation of 0.459. 

These results can be explained by generalizing the use of information technology and specialized 

information software in the vast majority of engineering consultancy offices under study. 

The fourth statement came in third place (a decline in the number of employee complaints) with 

a mean of 3.88 and a standard deviation of 0.669, which means that the sample members agreed 

that the use of information technology contributed to reducing employee complaints. As for the 

last two terms, the fifth (multiplicity of workers’ initiatives to improve work), and the third 

(improvement in the skill of workers in the organization), they were in turn within the extent of 

approval with an arithmetic mean of 3.76 and 3.64, respectively. These results generally reflect 

the approval of the sample members that information technology has a role in improving the 

learning and growth dimension, and the order of the paragraphs of this dimension reflects the 

nature of the contribution of information technology. 
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4.3  Testing The Hypotheses Of The Study 

The general hypothesis test will be based on the analysis of the multiple regression coefficient to 

calculate the value of F-Statistics, which aims to know the significance of the relationship 

between the independent variables and the dependent variables based on two types of hypotheses 

(the null hypothesis, the alternative hypothesis). 

4.3.1 The first main hypothesis: there is a statistically significant relationship between the 

use of information technology (internally and externally) and performance 

improvement in engineering consultancy offices in riyadh, saudi arabia 

In order to find out the significance of the relationship between the independent and dependent 

variables, the hypothesis will be divided into: 

Ho: There is no statistically significant relationship between the use of information 

technology (internally and externally) and performance improvement in engineering 

consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

H1: there is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement in engineering consultancy offices 

in riyadh, saudi arabia. 

Table 4.8: 

Multiple regression coefficient analysis between IT use and performance improvement 

Variables Entered/Removed a 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 1 .591a .350 .334 

ANOVA 
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Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

5.472 2 2.736 22.319 .000b 

Within Groups 10.176 83 .123   

Total 15.648 5    

 

Coefficients a 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

Internal use 

1.26 

.251 

.389 

.118 

.240 

3.206 

2.122 

.002 

.037 

External use .466 .128 .412 3.650 .000 

                    a. (Dependent Variable: overall performance  (  

The results of the multiple regression analysis show that the value of F-Statistics (22.319) is 

statistically significant at a significant level less than (0.05), and the value of the correlation 

coefficient (R = 0.591) indicates a relatively strong correlation between the use of information 

technology with its internal and external dimensions. And the performance improvement in the 

engineering consultancy offices in Riyadh. In addition, the value of the coefficient of 

determination (0.350 = R2) indicates that the use of information technology in its internal and 

external dimensions has explained its value (35%) of the discrepancy in performance, and on this 

basis, the validity of the approved model can be judged. 
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And the acceptance of the alternative hypothesis which states that “there is a statistically 

significant relationship between the use of information technology and performance 

improvement in engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia” at a significant level 

(α = 0.05). 

4.3.2 The second main hypothesis: there is a statistically significant relationship between 

the use of information technology (internally and externally) and performance 

improvement from a financial perspective on the performance of engineering 

consultancy offices in riyadh, saudi arabia 

In order to find out the significance of the relationship between the independent and dependent 

variables, the hypothesis will be divided into: 

Ho: There is no statistically significant relationship between the use of information 

technology (internally and externally) and performance improvement from a financial 

perspective on the performance of engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

H1: There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from a financial perspective on the 

performance of engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

Table 4.9: 

Multiple regression coefficient analysis between information technology use and 

performance improvement from a financial perspective 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,436a ,190 ,170 ,56065 

a. Predictors: (Constant), Internal use, External Use 
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 ANOVAa 

Model Sum 

of 

Square

s 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residu

al Total 

6,106 2 3,053 9,713 ,000b 

26,089 83 ,314   

32,195 85    

                   a. Dependent Variable: Finance Variable 

                   b. Predictors: (Constant), Internal use, External Use 

It is clear from the above table that the value of F-Statistics amounted to 9.713, which is a 

statistical function with a significant level equal to (0.000), which means that there is a 

statistically significant relationship between the independent variable (information technology 

use) and the dependent variable (the financial dimension), and on this basis the decision is 

Rejection of the null hypothesis and acceptance of the alternative hypothesis “There is a 

statistically significant relationship between the use of information technology (internally and 

externally) and performance improvement from a financial perspective on the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia” 

4.3.3 The third main hypothesis: There is a statistically significant relationship between 

the use of information technology (internally and externally) and performance 

improvement from the perspective of clients on the performance of engineering 

consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

In order to find out the significance of the relationship between the independent and dependent 

variables, the hypothesis will be divided into: 

Ho: There is no statistically significant relationship between the use of information 

technology (internally and externally) and performance improvement from the perspective of 

clients on the performance of engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 
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H1: There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from the perspective of clients on 

the performance of engineering consultancy offices in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 

Table 4.10: 

Multiple regression coefficient analysis between IT use and performance improvement 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,498a ,248 ,230 ,44968 

            a. Predictors: (Constant) Internal use. External Use 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

5,542 2 2,771 13,702 ,000b 

16,784 83 ,202   

22,326 85    

                    a. Dependent Variable: Customers' perspective 

                    b. Predictors: (Constant). Internal use, External Use 

It is clear from the above table that the value of F-Statistics amounted to 13,702, which is a 

statistical function with a significant level equal to (0.000), which means that there is a 

statistically significant relationship between the independent variable (information technology 

use) and the dependent variable (customers’ perspective), and on this basis, the decision 

Rejection of the null hypothesis and acceptance of the alternative hypothesis "There is a 

statistically significant relationship between the use of information technology (internally and 

externally) and performance improvement from the perspective of clients on the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia" 
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4.3.4 The fourth main hypothesis: there is a statistically significant relationship between 

the use of information technology (internally and externally) and performance 

improvement from the perspective of internal operations on engineering consultancy 

offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

In order to find out the significance of the relationship between the independent and dependent 

variables, the hypothesis will be divided into: 

Ho: There is no statistically significant relationship between the use of information 

technology (internally and externally) and performance improvement from the perspective of 

internal operations on engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

H1: There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from the perspective of internal 

operations on engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

Table 4.11: 

Analysis of the multiple regression coefficients between the use of information technology 

and performance improvement from the perspective of internal operations 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,398a ,159 ,138 ,59153 

          a. Predictors: (Constant). Inter nal use. External Use   

ANOVAa 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

5,497 2 2,739 7,829 ,001b 

29,042 83 ,350   

34,521 85    
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                     a. Dependent Variable: Internal Operations Perspective 

                      b. Predictors: (Constant). Internal use, External Use 

It is clear from the above table that the value of F-Statistics amounted to 7.8292, which is a 

statistical function with a significant level equal to (0.001), which means that there is a 

statistically significant relationship between the independent variable (the use of information 

technology) and the dependent variable (the internal operations perspective), and on this basis it 

is The decision rejected the null hypothesis and accepted the alternative hypothesis “There is a 

statistically significant relationship between the use of information technology (internally and 

externally) and performance improvement from the perspective of internal operations on 

engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia.” 

4.3.5 The fifth main hypothesis: there is a statistically significant relationship between the 

use of information technology (internally and externally) and improving 

performance from a learning and growth perspective on engineering consultancy 

offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

In order to find out the significance of the relationship between the independent and dependent 

variables, the hypothesis will be divided into: 

Ho: There is no statistically significant relationship between the use of information 

technology (internally and externally) and performance improvement from a learning and 

growth perspective on engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia. 

H1: There is a statistically significant relationship between the use of information technology 

(internally and externally) and performance improvement from a learning and growth 

perspective on engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia.  

Table 4.12: 

Analysis of the multiple regression coefficient between the use of information technology 

and performance improvement from the perspective of learning and growth 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .425a .180 .161 .51554 

            a. Predictors: (Constant). Internal use. External Use 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

4.854 2 2.427 9.132 .000b 

22.060 83 .266   

26.914 85    

                     a. Dependent Variable: Learning and growth perspective 

                     b. Predictors: (Constant). Internal use. External Use 

It is clear from the above table that the value of F-Statistics amounted to 9.132, which is a 

statistical function with a significant level equal to (0.000), which means that there is a 

statistically significant relationship between the independent variable (use of information 

technology) and the dependent variable (learning and growth), and on this basis it is The 

decision rejects the null hypothesis and accepts the alternative hypothesis “There is a statistically 

significant relationship between the use of information technology (internally and externally) and 

performance improvement from the perspective of learning and growth on engineering 

consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia” 

4.4 Conclusion 

 The results of the multiple regression analysis proved the validity of the general hypothesis 

of the study, which states that there is a statistically significant relationship between the uses 

of information technology in improving institutional performance in the Kingdom of Saudi 

Arabia within the engineering consultancy offices in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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 The value of the correlation coefficient (R) indicated that there is a relatively strong 

relationship between the use of information technology and performance improvement in 

engineering consultancy offices in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 The result of the regression coefficients test confirmed the validity of the first hypothesis and 

that the relationship between internal and external use of information technology and 

performance improvement was statistically significant for both, while the values of the 

regression coefficient (beta) indicated that the external use of information technology was 

more contributing to improving performance compared to its internal use. 

 The study proved the validity of the second hypothesis, which states that "there is a 

statistically significant relationship between the use of information technology and 

performance improvement in engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia." 

 The study proved the validity of the third hypothesis "there is a statistically significant 

relationship between the use of information technology (internally and externally) and 

performance improvement from the perspective of customers on the performance of 

engineering consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia" 

 The study proved the validity of the fourth hypothesis "there is a statistically significant 

relationship between the use of information technology (internally and externally) and 

performance improvement from the perspective of internal operations on engineering 

consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia." 

 The study proved the validity of the fifth hypothesis: "There is a statistically significant 

relationship between the use of information technology (internally and externally) and 

performance improvement from the perspective of learning and growth in engineering 

consultancy offices in Riyadh, Saudi Arabia." 

4.5 Recommendations 

 The need to redouble efforts by officials and those in charge of the engineering consultancy 

office sector in the Kingdom of Saudi Arabia, especially the Ministry of Commerce, to 

overcome the obstacles faced by these institutions by adopting policies and programs to 

ensure their support and stability. 
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 The necessity of benefiting from the experiences and expertise of developed countries in the 

field of supporting and upgrading these offices and adapting them to suit the Saudi 

environment. 

 Make all efforts to improve and educate owners and owners of engineering consultancy 

offices in the Kingdom of Saudi Arabia of the importance of acquiring information 

technology and disseminating its use in the various operations of the institution. And that is 

through the establishment of specialized agencies or through the conduct of exhibitions and 

seminars that explain its importance. 

 Motivating and educating working individuals about the importance of this information 

technology, and convincing them of its effective role in raising their performance and 

facilitating their tasks. 

 Develop regular training programs for all individuals within the engineering consultancy 

offices in the Kingdom of Saudi Arabia and enable them to view all available information 

technology applications and their various uses. 

 Strengthening the engineering consultancy offices in the Kingdom of Saudi Arabia with 

human competencies specialized in the field of information technology. 

 Strengthening and supporting the information technology infrastructure in various 

informational applications, especially advanced ones, as well as encouraging and 

generalizing its use in the various operations and transactions of engineering consultancy 

offices in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 The necessity of providing an internal network linking the various departments and 

encouraging the various individuals and departments to use it and deal only through it. 

 Ensuring the appearance of engineering consultancy offices on the international network by 

designing their own websites with intensifying advertising and using them to introduce these 

offices and promote their products and services. 

 The necessity for engineering consultancy offices to appear on various social media sites and 

use them to introduce themselves, their products or services, and get closer to their workers, 

clients and all those who deal with them, by interacting with their opinions, complaints and 

suggestions. 
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 Reducing communication costs by circulating the use of e-mail to all users within the 

organization and encouraging them to use it in all their communications. 

 The state must allocate an independent body to sponsor and support engineering consultancy 

offices. 

 Building cooperation and partnership relations with the same companies in Arab or foreign 

countries working in the same field of activity to exchange experiences, especially 

information technology fields and applications. 

 Encouraging workers within the engineering consultancy offices to present various 

initiatives that help improve working conditions. 

 The necessity of paying attention to all dimensions and aspects of improving performance by 

adopting a set of indicators of a financial and non-financial nature to be measured and 

evaluated. 

 Developing an integrated model for measuring and improving performance with indicators 

that are compatible with the specificity of engineering consultancy offices. 
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Analysis of the characteristics of the classical and realist doctrine and their conformity 

through the text of the play Vader by Jan Racine and the text of a mermaid from the sea by 

Henrik Ibsen as an example 

 زهراء حسن مباركيإعداد الباحثة/ 

 ةالعربي المملكة المكرمة، مكة ،العزيز عبد الملك جامعة االنسانية، والعلوم اآلداب كلية، باحثة ماجستير في االدب المسرحي

 السعودية

Email: Zh555zh@gmail.com 

 مستخلص

ة ومقارنتها بالمذاهب والمدارس األدبي المسرحي بصفة عامه بأهميته في تحليل النصوص األدبية والمسرحيةيتميز االدب        

المختلفة حيث أن لكل مذهب ومدرسة خصائص وسمات تميزها عن غيرها وفي هذه الدراسة عملت الباحثة بتحليل نص ادبي 

ن البحر( وقارنت وطابقت الخصائص الموجودة في كل كالسيكي لجان راسين )فيدر( ونص واقعي لهنريك ابسن )حورية م

، حيث قامت الباحثة باستخالص واستخراج خصائص المذهب الكالسيكي والمذهب على نص فيدر ونص حورية البحرمذهب 

الواقعي، ثم بدأت بمطابقة الخصائص والسمات لكل مذهب من خالل النص المسرحي نفسه وبالترتيب لكل خاصية وسمة وبما 

و ونتج عن هذه المطابقة ه يتوافق مع النص وما يحمله من خصائص اسلوبية تدل على اتجاه النص وتحديد المذهب المنتمي له،

ائص ، حيث انتمى نص فيدر لجان راسين وحسب تحليل الخصموافقة النصيين لكال المذهبين في جميع خصائصهما الفنية والجمالية

ث استوفى على كافة الخصائص المعروفة للمذهب الكالسيكي، وكذلك نص حورية من والمطابقة الى المذهب الكالسيكي حي

قد استوفى على اكثر من خاصية وسمة في المذهب الواقعي ، وبالتالي نستطيع القول بالحكم على أن نص  البحر لهنريك ابسن

الى  وتهدف الدراسةط والسمات .نص واقعي مستوفي الشروفيدر هو نص كالسيكي مستوفي الشروط ، ونص حورية من البحر 

أن يتعرف المهتمين بالمجال المسرحي في معرفة النصوص المسرحية والمدارس التي تنتمي اليها من خالل خصائصها الفنية 

 .، واالهتمام بهذا النوع من الدراسات النقدية واألدبية في المجال المسرحيبكل يسر وسهولة

 المسرحية. ،نص مسرحي، الواقعية ،الكالسيكية ،مدرسة ،مذهب ،مقارنة ،مطابقة ،خصائص، تحليل :الكلمات المفتاحية
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Analysis of the characteristics of the classical and realist doctrine and their conformity 

through the text of the play Vader by Jan Racine and the text of a mermaid from the sea by 

Henrik Ibsen as an example 

Abstract: 

Theatrical literature is generally characterized by its importance in analyzing literary and theatrical 

texts and comparing them with the different literary schools and sects, as each sect and school has 

characteristics and features that distinguish it from others. The characteristics of each sect were 

matched to the text of Vader and the mermaid text, where the researcher extracted and extracted 

the characteristics of the classical and realistic doctrine, and then began to match the characteristics 

and features of each sect through the theatrical text itself and in order for each characteristic and 

characteristic in accordance with the text and its stylistic characteristics that indicate On the 

direction of the text and determining the sect to which it belongs, and as a result of this conformity, 

the texts of both sects agree in all their artistic and aesthetic characteristics. The text of Feder Jan 

Racine, according to the analysis of characteristics and conformity, belonged to the classical 

doctrine, as it fulfilled all the known characteristics of the classical doctrine, as well as the text of 

a mermaid from the sea. Henrik Ibsen has fulfilled more than one characteristic and characteristic 

in the realist doctrine, and therefore we can say by judging that Vaeder's text is a classical text that 

fulfills the conditions, and a Hurrian text The study aims to familiarize those interested in the 

theatrical field in knowing theatrical texts and the schools to which they belong through their 

artistic characteristics with ease and ease, and to pay attention to this type of critical and literary 

studies in the theatrical field. 

Keywords: Analysis, Characteristics, Matching, Comparison, Doctrine, School, Classical, 

Realism, Theatrical Text, Theatrical. 
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 مقدمة:

من الركائز الحقيقة لهذه الحياة التي نعيشها هو مبدأ التنوع واالختالف والتشابه في جميع أوجهها وانشطتها ومساراتها      

ا مجالنا األدبي والثقافي، فقد تعددت المذاهب والمدارس واختلفت وتشابهت في المتفرعة في جميع مجاالت الحياة وخصوص

الخصائص والعوامل والتي ساهمت في ظهور الدراسات النقدية واألبحاث التي رصدت لنا نقاط االلتقاء واالختالف في مضامينها 

دبية لقارئ والمتلقي زوايا وخبايا النصوص األاالسلوبية وجمالياتها األدبية، ومن ذلك تحليل النصوص المسرحية التي تكشف ل

والتي تحمل في مضامينها زخما ثقافيا واجتماعيا ومتعة أدبية عند التأمل في شخصياتها وركائزها ، وكأنها قصص حقيقية تغوص 

ما اختلفت لمعاش مهفي أعماق النفس وتسبر اغوارها وتشبهنا الى حد كبير بنماذج واقعية او كالسيكية ولكنها قريبة من واقعنا ا

  .تفاصيل الحكايات فيها

 أهداف البحث:

تسهيل معرفة سمات وخصائص كل مدرسة ومذهب وكل مسرحية وكل القاء الضوء و وتهدف الباحثة في هذه الدراسة في      

ص نكاتب مسرحي ينتمي اليه نتاجه االدبي، للمهتمين بالمجال المسرحي وللمتلقين والقارئين في شؤون المسرح واالدب، بنموذج 

 ية والجماليةائص الفنمسرحيتين وكيفية تحليل واستخالص السمات ومعرفة الفرق بين كل مدرسة ومذهب ادبي في أسلوب الخص

ومطابقتها في النص نفسه، أي أن يتعرف الدارس أو الباحث أو القارئ على مدى مطابقة وموافقة نص فيدر لجان راسين على 

 على خصائص المدرسة خصائص المذهب الكالسيكي، وأن يتعرف على مدى مطابقة وموافقة نص حورية البحر لهنريك ابسن

 الواقعية.

 أهمية البحث:

حية الشكل من نا من مدرستين ادبيتين ومختلفتين في الخصائصوفي بحثي هذا سأتناول تحليل مسرحيتين نقديتين       

حورية من فيدر لجان راسين، والمدرسة الواقعية من خالل مسرحية ، وهي المدرسة الكالسيكية من خالل مسرحية والمضمون

ا االدبي وكالهما قامتين في مجالهم يستهان بسيرتهما اخترتهما كمادة في بحثيأهميتهما كرائدين ال بسبب و .البحر لهنريك ابسن

 .وشكال بصمة قوية وواضحة في المسرح الغربي الحديث

ورغم اختالف منهج المسرحيتين في طرحهما المسرحي نجد أن الثيمة األساسية فيها واحدة في فكرتها حيث تدور حول      

والصراع بين القلب والعقل، فالبطلة فيدر لجان راسين دفعت ثمن الحب، أما البطلة اليدا لهنريك عاطفة الحب وثمن االنصياع له 

 .ابسن فضلت االنتماء الى من تحب. وهذه خالصة ولب جوهر المسرحيتين

من خالل الذي ينتمي اليه و في النص المذهب الكالسيكي والمذهب الواقعي فيالبحث في تحليل الخصائص  فرضياتوتكمن      

 األسئلة التالية: 

 هل طابق نص فيدر لجان راسين على خصائص المذهب الكالسيكي؟ 

 هل طابق نص حورية البحر لهنريك ابسن على خصائص المذهب الواقعي؟
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 منهج البحث:

، حيث نحلل كل خاصية من خصائص المذهب الكالسيكي والمنهج الوصفي المدرستينأهم خصائص ومعتمدة في ذلك على     

احتوى النص المسرحي على خصائصه المنتمية له، والتي تحدد اتجاه والواقعي واستخراجه من خالل النص ومن ثم مطابقته هل 

  النص حسب توفر الخصائص والسمات الموجودة فيه.

 

 في المدرسة الكالسيكية مسرحية فيدر لجان راسينتحليل 

 ملخص نص فيدر: 

تدور أحداث المسرحية حول السيدة فيدر المنحدرة من عائلة نصفها بشر ونصفها آلهة وهي آلهة الشمس المنكودة، والتي       

تتزوج من ملك أثينا تيزيه والذي يصدف أنه يكون والد هيبوليت االبن البكر لتيزيه والتي وقعت في غرامه فيدر، وحاولت بكل 

ساليب أن تخفي هذا الحب المحرم ولكنها تفشل في ذلك وتصبح ضحية هذا الحب المشؤوم، بعد أن تسببت في ما تستطيع من أ

مقتل هيبوليت بأن اتهمته زورا بمحاولة إغوائها وتدنيس فراش الملك تيزيه، وتكتم الحقيقة عندما تعلم بحب هيبوليت لألميرة 

االحداث بانتحارها بالسم وبموت هيبوليت بسبب لعنة والده تيزيه وتبني الحسناء اريسيا الذي يشعل غضبها وغيرتها، وتنتهي 

 اريسيا ورعايتها تكفيرا عن ذنبه. 

 التحليل

ام عمن  لممتداالجديدة في عصر لويس الرابع عشر سيكية للحقبة التي ازدهرت فيها الكالبداية ينتمي كاتب النص جان راسين     

الذين أحيوا التراث القديم واستمدوا منها مواضيعهم ونصوصهم وتقليد القدماء وكان جان راسين أحد أهم اقطابها م 0661-0661

 .1(7112)إبراهيم، ويوربيديس في الصياغة األدبية واألفكارأمثال ايسخيليوس 

حيث  ،الذي تنتمي المسرحية اليه فيدر لجان راسينقائم عليها نص والمذهب الكالسيكي الجديد يحتوي على عدة خصائص    

على  اعتمادهافي الخصائص الكالسيكية أولى ، وهي من وفي كل فصل يحتوي على مشاهدتتكون المسرحية من خمسة فصول 

 في صياغة الحبكة والفعل الدرامي بالنص. بناء الخمس فصول

وحدة الفعل ووحدة الزمان ووحدة من هي الوحدة العضوية في بناء النص والتي تتكون  وثاني الخصائص     

وأثرها على طغيان حبكة درامية واحدة تتحدث عن فعل عاطفة الحب ذات  نص فيدر أنها . ونجدها في2( 7112)إبراهيم،المكان

سيا عشيقة واري هوزوجها تيزي بن زوجها هيبوليتايردعها، وكل خيوط الحبكة تحوم حولها بداية من فيدر التي تعشق العقل إذا لم 

 والخادمة اينون وباقي الشخصيات المساندة.هيبوليت 

                                                           
 001م(، ص7112لالستثمارات الثقافية،  )القاهرة: الدار الدولية 0، طرحلة الدراما عبر العصورمحمد حمدي إبراهيم، ينظر:  1

 000، صمرجع سابقابراهيم،  ينظر: 2
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ولم تعد تدور االحداث في القصر اقتصرت على يوم واحد فقط، أما وحدة المكان فقد تنوعت ونجد وحدة الزمان في النص     

 ومشاهد فيدر في غرفة قصرها ومشاهد هيبوليت في، تريزين احدى مدن البيلوبونيزالنص كلها في أيضا، فمشاهد ولكن المدينة 

 الوحدة العضوية للنص. ، أي اشتملت المسرحية علىالغابات

 ةشرطا مهما للتراجيديا المسرحيالنقاد  والتي جعلوها وثالث الخصائص هي عظمة الشخصيات وسموها في النص الكالسيكي    

جعلوها  ات الدونية، وباقي الشخصيمن آلهة او طبقة رفيعة المستوى و شخصيات سامية وساللة عريقةبطال ذأوالتي تتكون من 

 مثل االتي من نص فيدر: .3(7112)إبراهيم، من عامة الشعب

 نوعها في النص دورها في النص الشخصية

 طبقة نبيلة ملك اثينا تيزيه

 طبقة نبيلة من آلهة الشمس زوجة الملك المنحدرة فيدر

 طبقة نبيلة ابن ملك اثينا هيبوليت

 طبقة نبيلة أميرة من االسرة المالكة اريسيا

 طبقة شعبية مربي هيبوليت  تيرامين

 طبقة شعبية مرضعة فيدر وأمينة سرها اينون

 ةطبقة شعبي أمينة سر اريسيا ايسمين

 طبقة شعبية امرأة من حاشية فيدر بانوب

 

تضي العرف ، حيث يقهي اللغة المنمقة السامية والرفيعة التي تناسب وتالئم نوع الشخصيات في نص فيدر ورابع الخصائص    

، ونص فيدر ذات لغة شعرية جميلة وانسيابية .4(7112)إبراهيم، الدرامي شرط اللغة الشعرية كأساس في بناء النص الكالسيكي

 .أي وافق النص هذه الخاصية في النص. وجزلة االلفاظ والمعاني التي عبرت عن العمق اإلنساني

، ال قصد بها نقاء نوع المسرحية فنص فيدر تراجيدي مأساويوي .5( 7112)إبراهيم،وأما الخامسة فهي وحدة الطابع في النص   

م لس، مثل مشاهد انتحار فيدر بارقة في الحزن والعمق العاطفيحداث مستغأأية مشاهد ملهاة أو مضحكة ولكنها تحتوي على 

 ية.هذه الخاصنص فيدر على  طابق. وبذلك في الغابة، ومشاهد ندم الملك تيزيه وحزن االميرة اريسيا ومشاهد مقتل هيبوليت

                                                           
 000ص ،مرجع سابقينظر:  3

 007، صمرجع سابقينظر:  4

 007، صمرجع سابقينظر:  5
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 مشاكلهم وحياتهم االجتماعية كونها تحتوي على شخصيات نبيلةالنص التراجيدي يعالج القضايا اإلنسانية في والسادسة هي أن     

البن مثل معالجة النص لحب فيدر المحرم  .6(7112)إبراهيم، اإلنساني على الجميع وليس فقط يخصها وحدهاوسامية يمتد أثرها 

  .ومحيطها سرةذلك في المجتمع وأثره على تدمير األومدى شناعة زوجها 

رع عقدة رئيسة تتف، أي خط الفكرة الرئيسة للموضوعمقاربة ومتوازية مع  وجود عقدة ثانوية هي إباحة والخاصية السابعة   

                                                .7( 7112)إبراهيم، األساسية أو العقدة ختالل في المعنىاحداث من غير منها عقدة فرعية تساندها في الحبكة واأل

 

 

 

 

 

 

 

 

هي بسبب عاطفة الحب القوية التي يكون اصية الثامنة هي إحالل الحب محل القدر وجعل الصراع بين الشخصيات والخ     

، أي لم تصبح الموضوعات تدور حول ال حيلة للشخصيات في منعها ولكن االستسالم لها يمنشأها األساسي قدر حتمي وكون

لوها ، وجعتراجيدية واألحداث المأساويةالقدر ومشيئته في التصرفات اإلنسانية، ولكن جعلوا من الحب أساس موضوعاتهم ال

ن األفكار والموضوعات فيها مقيدة أكيف و  . 8( 7112)إبراهيم،مقدس ال يمكن السيطرة عليهكشيء البديل عن حتمية القدر 

بقوانين صارمة تحكمها وتحكم اطارها بأضيق الحدود، فمسرحية فيدر لراسين تتحدث عن موضوع عاطفة الحب المحرم 

انت منذ ك رادتها حينما تستسلم لتلك العواطف، ففيدرإوالمهيمن والمسيطر على المشاعر المغيبة تماما عن وعيها وغصبا عن 

ن هذا الحب الذي وقعت فيه حب هيبوليت حبا مرضيا وعشقا محرما ال يجوز الوقوع فيه او التلذذ به، إنه كان أالبداية تعلم يقينا 

بالنسبة لها حبا يولد لديها الشعور بالذنب تجاه زوجها والوفاء له في مشاعرها، فكيف يكون لزوجة ملك عظيم أن تخونه حتى في 

لخيانة ليست فقط بالجسد ولكن خيانة الروح أشد وقعا وفظاعة، وهذا السبب الذي كان يجعل فيدر طريحة الفراش المشاعر، فا

 والمرض وكان السبب في قسوتها وتعاملها الشرير لهيبوليت،

                                                           
 007، صمرجع سابقينظر:  6

 400، صمرجع سابقينظر:  7

 100، صمرجع سابقينظر:  8
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 هيبوليت 
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هيبوليت يعشق 

 االميرة اريسيا

 / استسالم للقدر / موت / انتحار / غضب : صراع / غيرة / انتقاميحدث من العقدتان
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لمت لغواية استس نها سوف تفوز بقلب هيبوليت عندماأظنا منها أنه يخلصها من داء الحب القاتل الذي دفعت ثمنه عندما خيل اليها  

حيث يقول )هيبوليت: يا لآللهة ماذا اسمع هل نسيت يا سيدتي أن  010وصارحته في الفصل الثاني بالمشهد الخامس صالشيطان 

تيزيه أبي وانه زوجك / فيدر: آه أيها القاسي لقد فهمتني .... وال تظن أنني حين أحبك أشعر بالرضا عن نفسي وان كنت في 

ا نرى في هذا الحوار المستقطع بين فيدر وهيبوليت أنه رغم العاطفة القوية لكن العقل مازال موجودا، حيث اعتقادي بريئة( كم

هيبوليت لم يستسلم لهذا الحب اآلثم فهو يستدرك بقوله ان زوجك هو أبي، فما كان من فيدر إال أنها تبرر فعلتها لهذا الحب في 

بريئة والسبب هي تلك اللعنة التي احاطتها وحلت بعائلتها المنكودة من قبل بسبب  قلبها وكيف أنه وقع رغما عنها وهي كما تبرر

خيانة وقعت من أمها ألبيها فلعنتهم الهة الشمس لعنة تستمر وتبقى مع كل ذرية عائلتها حتى تموت كلها وأنها سائرة نحو طريق 

لصراع اصائص المذهب الكالسيكي هي العقالنية في حيث من أهم خ .الموت المحتم بسبب هذا الحب اللعين التي أصبحت ضحيته

تطلبات م، والتشتت في مفترق طرق والحب هواءوالتمزق في النفس اإلنسانية عندما تفاضل بين الحق والواجب وبين األالعاطفي 

 .الكالسيكي، وقد طابق نص فيدر واشتملت على جميع خصائص المذهب العاطفة ومتطلبات القيم والغايات األخالقية

 في المدرسة الواقعية تحليل مسرحية حورية البحر لهنريك ابسن

 ملخص نص حورية البحر:

تدور أحداث هذه المسرحية حول سيدة البحر تدعى اليدا كانت على عالقة بشاب بحار يهوى البحر مثلها، وشاءت االقدار      

ه خذ وعدا من اليدا أن تنتظرأرك مع قبطان وقتله وفر هاربا وبعد أن لهما أن يقرر البحار الهروب واالختباء والسفر بعد أن تعا

ل فقد تعرفت على طبيب اسمه فانج حتى يعود ويتزوجا، ولكن طالت غيبته كثيرا وانقطعت اخباره وحاله ومصيره، واما اليدا

وتزوجته بعد ما رأت منه االهتمام والتقدير وعاشت معه، وبسبب ظروف استثنائية حصلت لها في حياتها أصابها االكتئاب 

وتراجعت عالقتها مع زوجها الدكتور فانجل، واثناء ذلك يظهر البحار ويعود مجددا الى حياتها وطالبا منها العودة والرحيل معه 

على ظهر سفينته، مما أحدث لها صدمة عاطفية بين حبها القديم وحبها لزوجها فانجل، الذي يساعدها ويقف الى جانبها في هذه 

االزمة ويعطيها حرية القرار واالختيار، وتنتهي المسرحية بأن تختار اليدا العيش والقرب من زوجها فانجل وتقتل عالقة الحب 

 .تنتمي الى حبها الجديدالقديمة في قلبها إلى األبد و

 التحليل

ابسن هنريك الذي بصدد  ، ومن أهم روادها هوظهرت المدرسة الواقعية في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي    

 ، وهي تشتمل على خصائص مغايرةمدرسته الواقعية التي ينتمي اليها، وكذلك نصه دراسة نصه حورية البحر ومطابقتها على

 اآلتي:  ة المذاهب األدبية نجملها فيلبقي

كان وزمن عام وم وشخصيات متعددةومليئة بالتفاصيل والمشاهد نعرف أن نص حورية البحر تتألف من خمسة فصول أوال      

 .هيئة المكان الذي تدور فيه االحداثعام وتفاصيل خاصة بوقت الزمان و
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م وموضوعاتهم وقضاياهم التي أنها فضلت لغة النثر على الشعر ألن النثر تناسب طبيعة مذهبه من خصائص الواقعية     

ونص حورية  .9(0111)األصفر، تعتبر القالب المفضل لهم بعد الروايةيتناولونها في مدرستهم وخصوصا شكل المسرحية التي 

 .سب شخوص مسرحيتهلغته النثرية والتي تنااستخدم الكاتب  قالب مسرحي وذالبحر هو نص 

الشخصيات وسماتها البعيدة عن التكلف والمجامالت ع المتوافقة ماللغة المأنوسة الخفيفة  ومن خصائص الواقعية كذلك    

، وفي نص حورية البحر نجد اللغة 10(0111)األصفر، ، والبعيدة عن االسفاف واالبتذالالمبالغة في تصوير االحداث والحوارات

 في لغتها. والبعد عن التقرير والخطابة اإلنساني.ومليئة بالمشاعر واالنسيابية في التعبير  ومحكيةفيها واضحة 

ويحولها الى شخصيات جديدة ذات سمات مختلفة وأيضا خاصية الخلق واالبداع فالكاتب الواقعي يصور شخصيات من الواقع     

دقة الوصف وفي نص حورية البحر نجد  .11(0111)األصفر، فيها والمحيط، وكذلك الواقع الخاص تخدم الهدف الذي استمدت منه

ف حيث براعة الوص التي تشبه حوريات البحر.بعاد المكان والزمان والشخصيات مثل شخصية اليدا ومالبسها والتصوير أل

ير واالرشادات والتعاب، وصف تفاصيل الغرفة ومكان الجلوس والمالبس والثياب والتصوير في مشاهد البحر والحديقة والتعريشة

 وغيرها. المسرحية

نص في ال والتعمق والغوص في مشاكلها من أجل تحليلها وتفسيرها وشرحهاالنفس اإلنسانية مس االوتار العاطفية في     

ونجدها في حبكة وعقدة  .12( 0111)األصفر،المسرحيةوجذبه لخيوط وشحذ التفكير ونقل القارئ المسرحي وتحريك الذهن 

فالفكرة في المسرحية تدور بين صراع زوجين فانجل الذي يحب زوجته اليدا والتي تحمل  ،شخصية اليدا في النصكالمسرحية 

عالمات  تبدوافي قلبها حبا ضبابيا يحول بينها وبين انطالق مشاعرها نحو فانجل و فانجل يحاول أن يكون زوجا متفهما لماذا 

ما يلي ) فانجل: نستطيع ان نتحدث قليال / اليدا: عم /  41الحزن والكآبة على زوجته ونجد في حوارهم في الفصل الثاني ص

فانجل عنك انت وانا يا اليدا ال يمكن ان يستمر االمر هكذا / اليدا وما البديل / فانجل يجب ان نثق في بعضنا البعض نعيش كزوج 

نفعل من قبل / اليدا لو استطعنا ولكن هذا مستحيل / فانجل أظنني اعرف شعورك / اليدا ال تعرف ال تقل انك  وزوجه كما كنا

تفهمني( وهكذا يستمر الحوار بين الزوجين حتى تتكشف لفانجل جميع األمور ويسعى الى اكتشاف الحل الذي يخرج زوجته اليدا 

مسرحية وتعود اليه اليدا بقلب جديد وروحا مشعه ومستقبلة لمشاعر حبها الحقيقي من أزمتها العاطفية وينجح بعد ذلك في نهاية ال

ذه حرة بكل ما تتخ ةلفانجل الذي اختارت االنتماء اليه بعد أن أعطاها فانجل حرية القرار واالختيار بملء ارادتها وجعلها انسان

اليدا القديم للبحار كان حبا وهميا أساسه الشوق والتوق من قرارات ولن يتدخل مرة أخرى في ذلك وبعد أن يدرك جيدا ان حب 

جل ذلك مهد لها الطريق بان تكتشف بنفسها تلك المشاعر الملتهبة وتحليلها والغوص أالى اليدا القوية والحرة المفعمة بالحياة ومن 

 في اعماقها حتى فاز بحبها وظفر مجددا بزوجته اليدا التي اختارته ولم ترحل،

                                                           
 040م(، ص0111، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب ،لدى الغربالمذاهب األدبية عبد الرزاق األصفر،  ينظر: 9

 047، صمرجع سابقينظر: األصفر،  10

  047، صمرجع سابقينظر: 11

 047، صمرجع سابقينظر:  12
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) اليدا ولكن هل يمكنك ان تدعني اذهب / فانجل نعم استطيع ألني احبك كثيرا جدا / اليدا هل انا 071-077ير صالفصل األخ 

قريبة منك هكذا / فانجل لقد أصبحت جزءا مني يا اليدا من خالل السنين التي عشناها معا / اليدا وكنت ال أرى كل هذا / فانجل 

حرة الى االبد مني ومن كل شيء يخصني االن تستطيعين ان تعودي الى حياتك الحقة  كانت افكارك في اتجاه اخر ولكن االن انت

االن تستطيعين ان تختاي بحرية وعلى مسؤوليتك( ونرى هنا خاصية التحليل العقالني بالنصوص الواقعية وخصوصا ابسن وهو 

فكير وحسم ئ في الت، ويأسر اهتمام القاريهايجعل فانجل يفسر ويعلل ويجيب على تساؤالت اليدا وأسباب التحول التي طرأت عل

 ، وهذا يعني أن النص انطبقت عليه خصائص الواقعية.الجدل في نهاية المسرحية

، أي استقطاب شخصيات حقيقية وواقعية من الحياة 13( 0111ة )األصفر،ومن خصائص المدرسة الواقعية براعة النمذج

 تي:، ويتمثل في الجدول اآلوسماتها وحكايتها حية لها تفاصيلها كنماذجاالجتماعية وتصويرها 

 سماتها في النص نوعها في النص دورها في النص  الشخصية   

 عاقل حنون متحكم طبقة متوسطة  طبيب وزوج  دكتور فانجل

 مكتئبةمتذبذبة حائرة  طبقة متوسطة زوجة الطبيب السيدة اليدا

تحب المشاكل  متزنة ال طبقة متوسطة ىالكبر الطبيب ابنة بوليت

 ومطيعة

 وعنيدةذكية ومرحة  طةطبقة متوس ابنة الطبيب الصغرى هيلدا

 منفتح ومتفهم  طبقة متوسطة معلم وصديق  مأرنول

 تقليدي ومتحفظ  طبقة متوسطة نحات ومريض تراندلينجس

 حكيم ومتأقلم  طبقة متوسطة  مثقفعامل و بالستيد

 حبيب اليدا القديم طبقة متوسطة والهارب البحار رجل غريب

 

والخالصة من هذا أن نص حورية البحر لهنريك ابسن نجدها ذات لغة نثرية مليئة بالشاعرية واالحساس الفياض في مشاهدها      

ه المكونة في مسرحيت ،التي جاءت مالئمة لطقوسها النصية، فابسن تناول قصة حب شائكة وهو صراع اليدا مع حبين متعارضين

عندما ومن خمسة فصول، ونالحظ فيها من التتابع المدهش والمتناسق في ظهور الشخصيات المتوالية والمتبادلة بين المشاهد 

نتحدث عن اللغة في النص الواقعي فهذا يعني أن الشخصيات فيها نماذج واقعية تتحدث بلغتها الطبيعية فيكون الحوار فيها مالئم 

أبعاد شخصياتها المسرحية وهذه الميزة من جماليات النص الواقعي، فإننا ال نستطيع أن نفصل بين الشخصية وبين لغتها لطبيعة و

وحوارها فهي كيان من مركب متكامل ومتبلور الخصائص كمنشور زجاجي يلمع بكافة االتجاهات فكل شخصية في النص 

 قد توافرت فيه جميع خصائص المذهب الواقعي. أي أن النص الواقعي هي حكاية بحد ذاتها وتفاصيلها.

                                                           
 047، صمرجع سابقينظر:  13
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 بين األنثى فيدر وبين األنثى اليدا قراءة نفسية:

 كنت أتوقع أني ساجد إجابة متيقنة منهاأثناء تحليلي للنصوص ايهما أقرب الى فهم عواطف االنثى عندما طرحت هذا السؤال 

، لكن براعة راسين وابسن في الدقة بتصوير المشاعر تؤكد كاتب منهما سيبرع في وصف االنثى ومشاعرها أكثر من االخر ،بأنه

لنا أن اجتماع الموهبة والمقدرة األدبية مع مهارة الكاتب في تلمس المشاعر اإلنسانية والنفوذ الى ادق تفاصيلها العاطفية تنتج لنا 

ا ا لو انساقت وراءها، فاألنثى حينمروائع مسرحية تفوق جماال وادبا. لقد نجح راسين في وصف غيرة األنثى التي فعال تدمره

تغار يعني ذلك عدم شعورها باألمان واالستقرار واالنتصار لكرامتها مهما كان الثمن وهنا يكمن خطرها اذا لم تحتكم الى عقل 

مشاعر لواخالق ترشدها الى الصواب وهو ما حدث مع فيدر، واما ابسن فهو أيضا قد نجح في تصوير االنثى المتذبذبة في الحب وا

والمتخبطة فيها، فطبيعة االنثى التي فطرها هللا هو ميل قلبها لرجل واحد فقط ال يجوز فيه مشاركه بعكس طبيعة الرجل التعددية، 

وهنا يحدث االضطراب النفسي اذا زاحم رجلين قلب انثى فهي لن تهدأ ابدا حتى تتأكد من مصيرها وتظل تعيش في دوامة من 

لن تخرج منها إال بعد االستبصار بأعماقها ومعرفة أسباب النزاع فيها وهو ما وجدناه عند اليدا. وكال دائرة الحيرة واليأس و

النصين لو تأملنا فيها بنظرة نفسية لوجدنا قصصا مشتركة فيها فابسن وراسين تحدثا عن الخيانة الزوجية المعنوية وليس 

الزوجين، وكذلك عالقة األبناء بزوجة االب وما ينتج عنها من عقد  بالضرورة أن تكون جسدية، وعالقة االنفصال العاطفي بين

ومشكالت، مثل مصطلح عقدة فايدر وهي انجذاب زوجة االب جنسيا البن زوجها وهي عقدة مشهورة واخذت التسمية من 

عن أمهم كما  اسطورة فايدر األصلية كما صورها راسين في نصه ومثل مشكلة كره األوالد ورفضهم لوجود زوجة أب بديال

 .الحظناه في نص ابسن

 

  الخاتمة

 وبعد رحلة ماتعة قضيتها في هذا البحث استخلصت فيه أهم النتائج في أسئلة البحث التي أوردتها لإلجابة عليها وهي كالتالي:

ي ف ةيقد وافقت وطابقت خصائص المدرسة الكالسيك ،سيكيةن نص فيدر لجان راسين المنتمي للمدرسة الكالأ -0

 .الفنية خصائصها

ي ف قد وافقت وطابقت خصائص المدرسة الواقعية للمدرسة الواقعية،أن نص حورية البحر لهنريك ابسن المنتمية  -7

  .الفنيةخصائصها 

 أن جان راسين وهنريك ابسن قد أبدعا في وصف مشاعر األنثى والدقة في تصوير عواطفها المتباينة. -1

 

 التوصيات  

 والمتلقي والقارئ من مقارنة الخصائص في المذاهب والمدارس األدبية واالستزادة في األبحاث والدراساتأن يستفيد الباحث 

 النقدية.
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The Role of Human Resource Management Practices in Achieving Job 

Satisfaction within Organizations in the Kingdom of Saudi Arabia )A field study 

on a group of small and medium-sized companies in Jeddah( 
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Email: Baduraik1974@gmail.com    

Abstract: 

This study aimed to discover the role of human resource management practices in achieving job 

satisfaction within organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. The field of study consists of a 

group of small and medium companies located in the city of Jeddah. A questionnaire was 

prepared and developed for the study. For the purpose of this study, (150) questionnaires were 

distributed to the employees of the group of companies under study. The number of 

questionnaires returned was (147) with a percentage of (98%). After examining the retrieved 

forms, it was found that there were (6) questionnaires with incorrect and incomplete data. Thus, 

the number of valid questionnaires for analysis is (141), which represents (94%) of the total 

number that was distributed. After testing and analyzing the hypotheses of the study, the results 

showed that there is a statistically significant effect of human resource management practices on 

employee satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia. There is a 

statistically significant effect of recruitment and selection on employee satisfaction in small and 

medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia. There is a statistically significant effect of 

training programs on employee satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, 

Saudi Arabia. One of the most prominent recommendations of the study is that the senior 

management in institutions in the Kingdom of Saudi Arabia implement a more equitable 

incentive system that provides employees with the benefits they need other than basic benefits, 

such as health care, additional wages, and other non-essential benefits. 

Keywords: Human Resource Management, Employee Satisfaction, Wages, Performance 

Appraisal, Incentives and Rewards. 
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 دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي داخل المنظمات في المملكة العربية السعودية

 دراسة ميدانية على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة()

 عمر بادريق عبد الرحمنالدكتورة/ هيفاء 

 ماليزيا لينكولن، جامعة األعمال، إدارة كلية األعمال، إدارة في دكتوراه

Email: Baduraik1974@gmail.com  

 الدراسة مخلص

هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي داخل المنظمات في المملكة 

تقع في مدينة جدة. تم إعداد  والتيالعربية السعودية. تكون مجال الدراسة من مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

( استبانة على موظفي مجموعة الشركات محل الدراسة. بلغ عدد 051لغرض هذه الدراسة تم توزيع ) .وتطوير استبيان للدراسة

( استبيانات بها بيانات غير 6(. بعد فحص االستمارات المسترجعة تبين وجود )٪89( بنسبة )041االستبيانات المعادة )

( من العدد اإلجمالي ٪84( وهو ما يمثل ما نسبته )040صحيحة وغير كاملة. وبذلك يكون عدد االستبيانات الصالحة للتحليل )

الذي تم توزيعه. بعد اختبار وتحليل فرضيات الدراسة، أوضحت النتائج أن هناك تأثيراً ذا داللة إحصائية لممارسات إدارة 

ودية. يوجد أثر ذو الموارد البشرية على رضا الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السع

داللة إحصائية للتعيين واالختيار على رضا الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبرامج التدريب على رضا الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة بالمملكة 

ومن أبرز توصيات الدراسة أن تقوم اإلدارة العليا في المؤسسات في المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام  .ةالعربية السعودي

حوافز أكثر إنصافًا يوفر للموظفين المزايا التي يحتاجون إليها بخالف المزايا األساسية، مثل الرعاية الصحية واألجور 

 اإلضافية وغيرها من المزايا غير األساسية. 

 .، األجور، تقييم األداء، الحوافز والمكافآتالوظيفيإدارة الموارد البشرية، الرضا  :المفتاحية لكلماتا
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1 Introduction 

The survival of organizations depends mainly on the value they create for themselves in the 

market, so their managements seek to invest their material and human resources in the most 

efficient way to maintain their continuity and achieve their goals. However, with the tremendous 

technical progress and the openness of markets and the accompanying fierce competition and 

rapid and permanent changes, new challenges have been created for the organization's 

management that made achieving its tasks a more difficult process. Human resource 

management (HRM) is a term used to represent that part of an organization's activities concerned 

with the recruitment, development, and management of its employees (Wood & Wall, 2002). 

The modern field of human resource management (HRM) today is attracting a great deal of 

attention due to its potential impact on the survival and prosperity of the organization. There is 

now an evolving belief that if organizations are to survive and compete in today's global talent-

based economy, they must acquire, develop and manage the global competencies and practices 

of human resource management accordingly (Darwish, 2013). Accordingly, the role of human 

resources in small and medium-sized companies becomes clear, as it predicts the future needs of 

human resources and the degree of their availability, to enable them to achieve their future goals, 

in a way that guarantees achieving job satisfaction, raising the performance of employees, and 

advancing these companies to advancement and development. 

1.1 Problem Statement 

Organizations today are trying to keep pace with the changes taking place in various fields; In 

pursuit of achieving the best results that can only be reached by the availability of qualified 

human resources to ensure speed and accuracy in performance and good investment of resources 

in achieving their goals, and this requires good management of their performance in order to 

ensure their satisfaction with their work and from it to their organizations and thus raise their 

efficiency through the use of time and increase the speed Getting work done, relieving pressure 

inside and outside work, and spending as much time as possible on self-development, improving 

productivity, and achieving personal goals as well. Many studies have emphasized the 

importance of human performance management as a necessary process to respond to the 

requirements of individuals within organizations in order to reach the highest levels of 

performance and achieve individuals' loyalty and satisfaction with various aspects of my work. 
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There is no doubt that fair treatment in wages, rewards, promotions and giving equal 

opportunities to all will affect the individual's feeling about his work, in other words, it develops 

in them good feelings about work, so job satisfaction is one of the most important topics that 

attracted the attention of many researchers, which prompted them to study it constantly. Because 

of its impact on human resource management, and its relationship to the human resource 

planning process by providing managers or superiors with opinions and ideas that help improve 

workers' attitudes towards working efficiently. 

 Do human resource management practices have an impact on job satisfaction within 

small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia? Based on HRM 

practices, the main question is divided into the following sub-questions: 

- Does recruitment and selection have an impact on employee satisfaction in small 

and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia? 

- Do training programs have an impact on employee satisfaction in small and 

medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia? 

- Does compensation have an impact on employee satisfaction in SMEs in Jeddah, 

Saudi Arabia? 

- Does performance appraisal affect employee satisfaction in small and medium-

sized companies in Jeddah, Saudi Arabia? 

1.2 Significance of the Study 

1. This study is one of the important topics in the field of management; it deals with two 

basic concepts, which are personnel performance management and job satisfaction. 

2. Considering that, the individual represents an important resource for any organization and 

that importance dominates over other production elements, so it is important to study the 

factors affecting his satisfaction in his organization. 

3. The contribution of this study to reaching an understanding of the nature of the 

relationship between employees and the performance and level of satisfaction of their 

subordinates. 
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4. Enhancing the understanding and practice of the organization's frameworks for 

performance management processes in a way that contributes to the development and 

development of performance. 

1.3 Research Objectives 

1. Understand the concept of human performance management and the importance of these 

processes within the human resource management processes. 

2. Identifying the processes of managing the performance of employees in small and 

medium-sized companies in the city of Jeddah, the Kingdom of Saudi Arabia under study. 

3. Identifying the level of job satisfaction in small and medium-sized companies in the city 

of Jeddah, Saudi Arabia under study. 

4. Assessment of job satisfaction for employees within the organization. 

5. Recognize the extent of focus on the human factor in underlining the objectives of human 

resource management and thus the objectives of the institution. 

6. Contribute to highlighting the policies adopted for the management of human resources in 

the institution and the extent to which they keep pace with policies based on scientific 

foundations. 

7. Identifying qualified human competencies required by human resources in small and 

medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia 

8. Recognize the various necessary requirements for managing resources in small and 

medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia. 

9. To identify the level of impact of human resources management on the quality of services 

in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia. 

1.4 Research Hypothesis 

Based on the problem statement, the following hypothesis can be derived: 

 H01: There is no statistically significant effect of human resource management 

practices on employee satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, 

Saudi Arabia, at the level of significance (α≤0.05). Through this main hypothesis, the 

following sub-hypotheses are generated: 
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 H01.1: There is no statistically significant effect of recruitment and selection on 

employee satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, 

at the level of significance (α≤0.05). 

 H01.2: There is no statistically significant effect of training programs on employee 

satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the 

level of significance (α≤0.05). 

 H01.3: There is no statistically significant effect of compensation on employee 

satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the 

level of significance (α≤0.05). 

 H01.4: There is no statistically significant effect of performance evaluation on 

employee satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, 

at the level of significance (α≤0.05). 

2 Theoretical Framework 

2.1 Theoretical framework 

Definition of human resource management: Human resource management is the management 

that believes that the people working at different levels and activities in the organization are 

among the most important resources; It is their duty to provide them with all the means that will 

enable them to carry out their work for their own benefit and the interest of the organization as a 

whole (Ibrahim, 2004), as well as a series of decisions regarding functional relationships that 

affect society, effectiveness of the organization and its employees. 

Importance of human resource management: 

- Improving productivity, raising performance and unleashing the energies of 

employees. 

- The increasing awareness of managers that the organization's ability to compete, excel 

and innovate depends on its human capital. 

- A change in the functional values of workers as they look forward to respect, 

appreciation and participation in making decisions related to their work. 

 The goals that the human resource department seeks to achieve: 
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- Organizational Objectives: 

- Integration strategy: i.e. the integration of human resources management with 

the organization's strategic plans. 

- Loyalty: It means the loyalty of the employees to the goals of the organization and 

loyalty to it. 

- Flexibility: It is concerned with the process of adaptation and the ability to 

manage change. 

- Quality: It means the quality of the employees, the services provided by the 

organization and its mental image. 

- Forecasting: making forecasts of the organization's manpower needs. 

- Plans: Developing manpower plans and supervising their implementation. 

- Objectives at the employee level: Attracting and retaining good candidates. 

Definition of Training: Training is defined as an organized process through which employees' 

behaviors and feelings are changed in order to increase and improve their effectiveness and 

performance. Employees training or development means the planned and organized effort by 

organization to equip employees with specific knowledge improve their skills and abilities and 

change their attitudes (Al Salem 2010). 

Definition Incentives: are the possibilities available in the environment surrounding a person 

that can be obtained and used to compensate for the lack of satisfaction of his needs (Ali Al-

Salami, 2005). 

JOB SATISFACTION: Job satisfaction is the state in which the individual integrates with his 

job and work and becomes a human being occupied by the job, and interacts with it through his 

career ambition and desire for growth and progress and achieving his social goals through it 

(Stone, 2010) 

Incentive types:        

 Financial Incentives           

 Moral incentives 
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Performance: reflects the employee's fulfillment of work and task requirements; it is a behavior 

that reflects the results achieved and in conformity with the planned goals, and this is according 

to the efficiency and effectiveness of the effort made to achieve the results.  

(Armstrong, 2009) views performance appraisal as a process, which is systematic and dedicated 

to improving both the organization and the individuals in the organization. Within the process, a 

framework establishes goals and performance standards requirements. (Guest, 2011) defined 

Appraisal as a bundle of HR practices that influence organizational performance and so justifies 

HRM claims to have a strategic impact. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INCENTIVES AND JOB SATISFACTION 

 

Figure 1 – The relationship between incentives and job satisfaction 

2.2 Previous studies 

2.2.1 Study (Mahmoud, 2013) 

Titled: Evaluation of the degree to which employee satisfaction is related to internal 

marketing in Pakistani universities 

The study population consists of faculty members (academic and non-academic) in 3 universities 

with a population of 11411 and the sample size was 965. The study stated that internal marketing 

(IM) is a concept in which employees within organizations are treated as internal client. The 

concept of internal marketing focuses on how the organization serves the employees. In addition, 

internal marketing (IM) has developed as a strategy in order to achieve employee satisfaction 

within the company.  
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This is because when employees are treated as customers, they become more committed, 

cooperative, enthusiastic and satisfied. Employee satisfaction is an essential component of any 

organization. This is because employees who understand the goals and activities of their 

organization help meet required standards and establish successful relationships with clients. 

Employee satisfaction with their work raises their morale, which in turn contributes significantly 

and positively to high-quality performance and external customer service, the results of the 

analyzes indicated that there were significant and positive associations between all internal 

marketing (IM) variables and employee satisfaction in three targeted Pakistani universities. 

2.2.2 Study (Nofal, 2010)  

Titled: The strategy of empowering human resources and its impact on achieving strategic 

goals in Kuwaiti commercial banks 

It aims to reveal the impact of the HR Empowerment Strategy: information sharing; freedom and 

independence; Self-managed work teams, organizational strength to achieve the strategic 

objectives of Kuwaiti commercial banks: creativity. Productivity and social responsibility to 

achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire consisting of (35) 

items to collect primary information from the study sample consisting of (273) individuals of 

middle management level in Kuwaiti commercial banks. The study used different statistical 

methods such as the mean; Standard deviation and simple regression. The study reached the 

following conclusions: There is a significant statistical effect of the human resources 

empowerment strategy (information sharing, freedom and independence, self-managed work 

teams, organizational strength) on achieving strategic goals. 

2.2.3 Study (Mohammed, 2011) 

Titled: The role of the performance appraisal system in motivating employees 

The study developed a model in which an employee is uncertain about his performance and the 

manager's ability to evaluate it. The study sample consisted of human resource managers and 

employees of 3 major Indian companies, namely Tittan, Godre and Nicholas Primal. The study 

examined how performance appraisals affect an employee's future performance. The predictions 

of the study model are consistent with the different experimental results. 
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These include (1) the observation that managers tend to give positive evaluations, (2) the finding 

that positive evaluations are on average more motivating than negative evaluations, and (3) the 

observation that the effects of evaluations depend on the employee's perception of the manager's 

manager the ability to evaluate performance. 

2.2.4 Study (Hassan, 2018) 

Titled: The mediating role of job satisfaction in the relationship between organizational 

culture and employee performance efficiency 

This study was conducted on the Sudanese Sugar Company with the aim of knowing the 

mediating role of job satisfaction in the relationship between organizational culture and 

employee performance efficiency. This study was based on assumptions, the most important of 

which is the existence of a statistically significant relationship between organizational culture 

and job satisfaction, and between job satisfaction and employee performance efficiency. 

Job satisfaction was measured in the following dimensions: salary, incentives and labor relations. 

As for performance efficiency, it was measured based on the following dimensions: training, 

participation and perseverance 

3 Research Methodology 

3.1 Study Approach: 

In light of the nature of the study, the previously raised questions, the proposed hypotheses, and 

the established objectives that the study seeks to achieve, which is based on studying the role of 

human resource management practices in achieving job satisfaction within organizations in the 

Kingdom of Saudi Arabia. In order to try to describe it accurately, we relied in our study on the 

descriptive-analytical approach because it is related to the study of topics related to human fields, 

and it is one of the common forms of research that many researchers rely on, as it seeks to 

determine the current situation of a particular phenomenon and then works to describe it and 

clarify its characteristics, where a number of From the main and subsidiary hypotheses to decide 

the side in order to verify this matter, the researcher uses appropriate methods of analysis in 

order to reach conclusions that achieve the objectives of the study and contribute to 

understanding and developing reality. 
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The data analysis included a descriptive analysis using Means and Standard Deviations for the 

questions of the study; ANOVA, Multiple and Simple Linear, and Regression analysis for the 

empirical analysis 

3.2 Sources of data 

3.2.1 Primary data 

Primary data is the data that is generated for the first time by the researcher through efforts and 

direct experience, specifically for the purpose of addressing his research problem, Also known as 

raw or raw data (Saunders et al., 2003).  The collection of primary data is expensive, as the 

research is conducted by the organization or the researcher himself, which requires resources 

such as investment and manpower. The data collection is under the direct control and supervision 

of the researcher. Data can be collected through various methods such as surveys, observations, 

physical tests, mailed questionnaires, questionnaire filled out and sent by researchers, in-person 

interviews, telephone interviews, focus groups, and case studies 

3.2.2 Secondary data 

Secondary data refers to indirect information that has already been collected and recorded by 

anyone other than the user for a purpose not related to the current research problem. It is the 

readily available form of data collected from various sources such as censuses, government 

publications, internal records of the organization, reports, books, press articles, websites, etc. But 

the researcher may resort to this data for his study. The researcher used a source of secondary 

information or secondary data, which is to extract data from the records and publications of the 

group of small and medium-sized companies under study in the Kingdom of Saudi Arabia, 

including their annual reports, books, magazines, periodicals, studies, the Internet, magazines, 

commercial newspapers and their advertising materials 

3.3 Study Population 

As pointed out (Bakri, 2009), sampling is very important, as budget and time constraints prevent 

a survey of the entire population. Sampling also gives higher reliability and quick results. The 

researcher conducted a field study in the field of study, which included ten small and medium-

sized companies located in the city of Jeddah, Saudi Arabia.  
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The researcher tried to focus on the diversity of the activities of these companies in an effort and 

diligence from him to generalize the results of the study 

3.5 Study sample: 

 No. % 

Distributed 051 011 

Return 041 89 

Invalid return 8 6 

Valid Return 040 84 

Table (1) The result of distributing the questionnaire to the study sample 

3.6 Study tool: 

3.3.1 Questionnaires 

The questionnaire consisted of three main axes, each of which concerns itself: 

The first axis: the demographic characteristics of the study sample and contain (sex, age, 

educational level). 

The second axis: (human resource management practices). 

This axis measures human resource management practices through (planning and staffing, 

training programs, compensation and evaluation). 

The third axis: (employee satisfaction). 

3.3.2 Interview 

It is defined as a verbal interaction that takes place through a confrontational situation in which 

the interviewer tries to consult the information, opinions or beliefs of another person or persons 

to obtain some objective data (Rasheed, 2002). 

Where the interview with the questionnaire was used to obtain some additional information that, 

we could not obtain through the questionnaire only,  
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in addition to interviewing some officials in the various departments of the organization to obtain 

additional information that was not included in the questionnaire questions about the prevailing 

organizational culture in addition to the extent of its prevalence and familiarity these officials 

and leaders with the cultural values mentioned in the form and know their willingness to develop 

them. 

3.3.3 Note 

The observation was also used in our study because of its complementary role to the 

questionnaire and the interview of collecting data about the study sample. While we toured the 

departments and departments of non-profit organizations, we recorded many observations related 

to the behavior of workers and leaders, the extent of work organization, internal arrangement, 

and employee relations with their superiors to know the extent of mutual respect between 

individuals themselves and individuals and their superiors. 

3.7 Statistical methods: 

The questionnaire was unloaded and analyzed through the statistical analysis program (the Social 

Sciences (SPSS) Statistical Package for), and the following statistical methods were used: 

 Percentage and Arithmetic Mean. 

 Relative Arithmetic Mean. 

 Cronbach's Alpha Coefficient. 

 Pearson Correlation Coefficient 

 Multicollinearity Analyze 

 Simple Regression Analysis  

3.8 Reliability and Validity: 

3.8.1 Reliability: 

The researcher used Cronbach's alpha internal consistency test to measure the consistency in the 

respondents' answers to all the questions on the scale ،Although the rules of measurement in the 

value to be obtained are not specified, However, obtaining (Alpha ≥ 60), 
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 Is considered acceptable in the administrative and human sciences in general (Sekaran & 

Bougie, 2010(, the following table shows the results of the reliability tool for this study. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha No. of Items 

.98 5 

Table (2  ( Reliability Statistics - Cronbach's Alpha 

3.8.2 Validity: 

Validity means the ability of the research method to find the exact truth. If the research is said to 

be correct, it really means that what was meant to be measured has been accurately measured. 

Validity is very important if the researcher is doing in-depth studies on individuals, small groups 

or situations. If the researcher knows that his research is valid, he can be confident in results that 

really show some uniqueness in the topic under study. If the researcher lacked validity, it means 

that there was a lack of truth in the result (Churton & Brown 2010, Earl Pappe 1989). To ensure 

the apparent validity of the questionnaire and the validity of the questionnaire questions in terms 

of wording and clarity, the researcher presented the questionnaire to a number of academic 

arbitrators and specialists in the field of study, after restoring the questionnaire from the 

arbitrators, the proposed amendments were made to it. 

4 Analysis of the Results 

4.1 Demographic variables 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Gender 
Male 99 70.2 70.2 70.2 

Female 42 29.8 29.8 100 

Age 

Less than 30 58 41.1 41.1 41.1 

From 30 < 45 42 29.8 29.8 70.9 

From 45 < 60 34 24.1 24.1 95 

More than 60 7 5 5 100 
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Qualification 

High School 51 36.2 36.2 36.2 

Diploma 40 28.4 28.4 64.5 

Bachelor 43 30.5 30.5 95 

Master/DBA 7 5 5 100 

Experience 

Less than 5 Years 37 26.2 26.2 26.2 

From 5 to 10 Years 63 44.7 44.7 70.9 

From 10 to 15 

Years 
23 16.3 16.3 87.2 

More than 15 Years 18 12.8 12.8 100 

Total 141 100 100   

Table (3) Distribution of the study sample 

4.2 Descriptive analysis of study variables 

- Planning and Recruitment 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Importance 

The company adopts the principle of efficiency when 

hiring. 

3.55 1.163 Medium 

The company has qualified employees. 3.42 1.208 Medium 

Vacancies are constantly being filled out. 3.42 1.299 Medium 

The company is not biased when hiring. 2.98 1.222 Medium 

The planning and staffing process is transparent. 3.10 1.215 Medium 

Some of the company's employees are involved in the 

planning process. 

3.03 1.225 Medium 

The company anticipates human resource needs. 3.38 1.200 Medium 

Total 3.2694 .97238 Medium 

Table (4) Descriptive statistics of Planning and Recruitment 
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The above table shows that the arithmetic averages of the planning and employment process 

range between (2.98-3.55) degrees, compared to a general arithmetic mean of (3.2694) degrees, 

and a standard deviation ranges between (1.22-1.299) degrees compared to a general average 

standard deviation of (.97238). We also note that the highest average was for the first paragraph, 

"The company adopts the principle of efficiency when hiring" with an arithmetic mean of (3.55) 

degrees and a standard deviation of (1.163) degrees, while the fourth paragraph "The company is 

not biased when hiring" occupied the lowest arithmetic mean of (2.98) degrees and a standard 

deviation of (1.222) degrees. We conclude from these results that small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia in the city of Jeddah attract, attract and retain highly 

skilled and capable employees. 

- Training programs 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Importance 

Training and development needs within the company are 

determined based on a pre-thought-out plan. 

3.82 1.069 High 

The company's employees are subject to a training and 

development program every period. 

3.74 1.231 High 

The company requires new employees to undergo training 

and development to acquire the required skills and 

experience. 

3.84 1.141 High 

The company keeps pace with modern technology in the 

training and development process by developing a modern 

training system and curriculum. 

3.77 1.027 High 

The company discharges its employees during the training 

period to obtain the best results 

3.67 1.143 High 

Employees are subject to an evaluation program to 

measure the effectiveness of the training after benefiting 

from it. 

3.69 1.165 High 

The company cares about the quality of training. 3.67 1.190 High 
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The company encourages teamwork seminars. 3.53 1.250 Medium 

Total 3.7178 .99441 High 

Table (5) Descriptive statistics of training programs 

The above table shows that the arithmetic averages of the training programs process range 

between (3.53–3.84) degrees, compared to a general arithmetic mean of (3.7178) degrees, and a 

standard deviation ranges between (1.027-1.250) degrees compared to a general average standard 

deviation of (.99441). We also note that the highest average was for the third paragraph, "The 

company requires new employees to undergo training and development to acquire the required 

skills and experience" with an arithmetic mean of (3.84) degrees and a standard deviation of 

(1.141) degrees, while the last paragraph " The company encourages teamwork seminars" 

occupied the lowest arithmetic mean of (3.53) degrees and a standard deviation of (1.250) 

degrees. In general, it seems that the level of relevance of the training programs is high according 

to the respondents' point of view. This indicates that the ongoing training programs that SMEs 

provide to their employees is an important variable, and that companies still need to encourage 

teamwork seminars among employees to share what they have learned in any introductory 

training. 

- Compensation 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Importance 

The company cares about the needs of employees. 3.08 1.190 Medium 

The company provides employees with the kind of 

benefits they need. 

2.88 1.068 Medium 

The company constantly monitors the reward system that 

it offers with its peers from other companies. 

3.11 1.151 Medium 

The Company uses non-cash compensation alternatives. 2.94 1.254 Medium 

The compensation process is based on employee 

performance reports. 

3.13 1.251 Medium 

The company uses a fair incentive system. 2.98 1.203 Medium 
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The company's compensation system is reviewed 

periodically. 

3.03 1.194 Medium 

The company uses rewards and incentives as a 

mechanism for evaluating high performance. 

3.11 1.269 Medium 

Total 3.0322 1.01108 Medium 

Table (6) Descriptive statistics of Compensation 

The above table shows that the arithmetic averages of the Compensation process range between 

(2.88–3.13) degrees, compared to a general arithmetic mean of (3.0322) degrees, and a standard 

deviation ranges between (1.068-1.251) degrees compared to a general average standard 

deviation of (1.01108). We also note that the highest average was for the fifth paragraph, "The 

compensation process is based on employee performance reports" with an arithmetic mean of 

(3.13) degrees and a standard deviation of (1.251) degrees, while the second paragraph "The 

company provides employees with the kind of benefits they need" occupied the lowest arithmetic 

mean of (2.88) degrees and a standard deviation of (1.068) degrees. In general, this indicates that 

the employees of small and medium-sized companies in the Kingdom of Saudi Arabia in the city 

of Jeddah are satisfied with the compensation methods taken by the company's management, 

which they obtain in return for their performance, but they need that. 

4.2.1 PERFORMANCE APPRAISAL 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Importance 

The company deals with employee complaints. 3.21 1.230 Medium 

The company has a professional evaluation system. 3.27 1.110 Medium 

The company holds employees responsible for their work. 3.41 1.144 Medium 

The company provides feedback to employees. 3.17 1.131 Medium 

The company understands the opinions of its employees. 2.94 1.149 Medium 

The company's evaluation system is fair and honest. 2.96 1.257 Medium 

The company supports employee development. 3.12 1.242 Medium 

The company has realistic expectations about employee 2.97 1.176 Medium 
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outcomes. 

Total 3.1324 .98304 Medium 

Table (7) Descriptive statistics of Performance Appraisal 

The above table shows that the arithmetic averages of the Performance Appraisal process range 

between (2.84–3.41) degrees, compared to a general arithmetic mean of (1.01.4) degrees, and a 

standard deviation ranges between (1.144-1.149) degrees compared to a general average standard 

deviation of (.98304). We also note that the highest average was for the third paragraph, "The 

company holds employees responsible for their work" with an arithmetic mean of (3.41) degrees 

and a standard deviation of (1.144) degrees, while the fifth paragraph "The company understands 

the opinions of its employees" occupied the lowest arithmetic mean of (2.49) degrees and a 

standard deviation of (1.149) degrees. In general, this indicates that small and medium-sized 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia in the city of Jeddah bear full responsibility for the 

work of their employees, but they must increase their awareness of the views and participation of 

employees. 

4.2.2 EMPLOYEES’ SATISFACTION 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Importance 

Employees feel that there are real opportunities for 

career development. 

3.05 1.266 Medium 

Employees are committed to their jobs. 3.18 1.179 Medium 

Employees feel that the company cares about them. 2.98 1.219 Medium 

Employees advance fairly in the company based on the 

merits of their work. 

2.89 1.269 Medium 

The company is recommended by employees as a good 

place to work. 

3.06 1.206 Medium 

Employees use all their skills and abilities at work. 3.22 1.107 Medium 

Employees feel job security. 3.00 1.244 Medium 

The salaries of employees are distributed equitably 2.96 1.334 Medium 
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compared to their experience and educational level 

Employees feel that the things they do at work are 

important. 

3.04 1.202 Medium 

The employees are empowered by the company. 2.92 1.161 Medium 

Total 3.17 1.191 Medium 

 Table (8) Descriptive statistics of Employees’ Satisfaction 

The above table shows that the arithmetic averages of the Employees’ satisfaction range between 

(2.82–3.22) degrees, compared to a general arithmetic mean of (1.07) degrees, and a standard 

deviation ranges between (1.161-1.107) degrees compared to a general average standard 

deviation of (1.191). We also note that the highest average was for the eighth paragraph, 

"Employees use all their skills and abilities at work" with an arithmetic mean of (3.22) degrees 

and a standard deviation of (1.107) degrees, while the last paragraph Employees use all their 

skills and abilities at work" occupied the lowest arithmetic mean of (2.92) degrees and a standard 

deviation of (1.161) degrees. In general, this indicates that employees of small and medium-sized 

companies in Saudi Arabia in the city of Jeddah are using their competencies in their work, and 

companies should be more transparent regarding the promotion system for their employees. 

4.3 Multicollinearity Analysis 

Before testing the study hypotheses, some tests were carried out to ensure that the data were 

sufficient for regression analysis of the assumptions. Variables were tested for multiple 

collinearity, the results confirm that there are no high correlations between the independent 

variables using the variable inflation factor (VIF) and the tolerance test for each variable to 

ensure the independence of errors. Taking into account that the inflation factor does not exceed 

the permissible value (10), the tolerance value is greater than (0.05). 

Variables 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Recruitment .368 2.716 

Training Programs .410 2.438 

Compensation .241 4.156 
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Performance Appraisal .292 3.423 

Table (9) Multicollinearity Analyses 

The table above indicates that the VIF values for each dimension of the independent variables 

are less than 10, with a tolerance of (0.241-0.41). This indicates that there is no problem in 

diagnosing collinearity in the regression model (Gujarati and Porter, 2003). Therefore, the 

researcher can put the hypotheses of the study. 

4.4 Hypotheses Tests 

4.4.1 H01: 

There is no statistically significant effect of human resource management practices on 

employee satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at 

the level of significance (α≤0.05). To check whether the hypothesis is correct or not, we will use 

simple regression analysis to test the validity of the above-mentioned hypothesis. 

R R2 F Calculated Sig. 

0.872 0.76 156.007 0.000 

Table (10) Simple regression analysis - H01 

The table above indicates that the calculated F value = 156.007 and the Sig value is (0.000) 

which is less than (α≤.05). Accordingly, the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted, which means that the simple regression is correct, so there is an effect of 

human resource management practices on employee satisfaction. The table also indicated that the 

correlation coefficient was (R = .872), which indicates a positive relationship between the 

independent variables and the dependent variable, in addition to the value of the coefficient of 

determination (R2) is (0.76), which indicates that (76%) of the variance. In employee satisfaction 

it can be intercepted by HRM practices while the remaining percentage (24%) is due to other 

variables that are not included in the model. Therefore, the hypothesis is modified to “There is 

statistically significant effect of human resource management practices on employee satisfaction 

in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of significance 

(α≤0.05)”. 
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4.4.2 H01.1 

There is no statistically significant effect of recruitment and selection on employee 

satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of 

significance (α≤0.05). To check whether the hypothesis is correct or not, we will use simple 

regression analysis to test the validity of the above-mentioned hypothesis. 

R R2 T Calculated Sig. 

0.705 0.497 14.065 0.000 

Table (11) Simple regression analysis - H01.1 

The table above indicates that the calculated value T = 14.065 and the Sig value is (0.000) which 

is less than (α≤0.05), so according to the role the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted which means that there is an effect after planning and hiring on employee 

satisfaction. The table also indicated that the correlation coefficient was (R = 0.705), which 

indicates that there is a positive relationship between the independent variable and the dependent 

variable, in addition to that the value of the coefficient of determination (R2) is (0.497), which 

indicates that (49.7%) of the variance in the Intercept for employee satisfaction with planning 

and staffing practices while the remaining percentage (50.3%) is attributable to other variables 

not presented in the simple regression model. Therefore, the hypothesis is modified to be “There 

is statistically significant effect of recruitment and selection on employee satisfaction in small 

and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of significance (α≤0.05)”. 

4.4.2.1 H01.2 

There is no statistically significant effect of training programs on employee satisfaction in 

small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of significance 

(α≤0.05). To check whether the hypothesis is correct or not, we will use simple regression 

analysis to test the validity of the above-mentioned hypothesis. 

R R2 T Calculated Sig. 

.574 0.330 9.920 000 

Table (12) Simple regression analysis - H01.2 
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The table above indicates that the calculated value T = 9.920 and the Sig value is (0.000) which 

is less than (α≤0.05), and based on the role, the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted, which means that there is an effect of the training program dimension on 

employee satisfaction. The table also showed that the correlation coefficient was (R = 0.574), 

which indicates that there is a positive relationship between the independent variable and the 

dependent variable, in addition to that the value of the coefficient of determination (R2) is 

(0.330), which indicates that (33%) of the variance in the Employee satisfaction through 

practicing training programs while the remaining percentage (67%) is attributed to other 

variables that were not presented in the simple regression model. Therefore, the hypothesis is 

modified to “There is statistically significant effect of training programs on employee 

satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of 

significance (α≤0.05)”. 

4.4.2.2 H01.3 

There is no statistically significant effect of compensation on employee satisfaction in small 

and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of significance (α≤0.05). 

To check whether the hypothesis is correct or not, we will use simple regression analysis to test 

the validity of the above-mentioned hypothesis. 

R R2 F Calculated   Sig. 

0.781 0.611 17.711 0.000 

Table (13) Simple regression analysis - H01.3 

The table above indicates that the calculated value T = 17.711 and the Sig value is (0.000) which 

is less than (α≤0.05), so according to the role the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted which means that there is an effect of compensation dimension on 

employee satisfaction. The table also showed that the correlation coefficient was (R = 0.781), 

which indicates that there is a positive relationship between the independent variable and the 

dependent variable, in addition to that the value of the coefficient of determination (R2) is 

(0.611), which indicates that (61.1%) of the variance in the Employee satisfaction through 

compensation exercise while the remaining percentage (48.9%) is attributed to other variables 
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that were not presented in the simple regression model. Therefore, the hypothesis is modified to 

“There is statistically significant effect of compensation on employee satisfaction in small and 

medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of significance (α≤0.05)”. 

4.4.2.3 H01.4 

There is no statistically significant effect of performance evaluation on employee 

satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of 

significance (α≤0.05). 

To check whether the hypothesis is correct or not, we will use simple regression analysis to test 

the validity of the above-mentioned hypothesis. 

R R2 T Calculated   Sig. 

0.840 0.716 22.435 0.000 

Table (14) Simple regression analysis - H01.4 

The table above indicates that the calculated value T = 22.435 and the Sig value is (0.000) which 

is less than (α≤0.05), and based on the role, the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted, which means that there is an effect of the performance evaluation 

dimension on employee satisfaction. The table also indicated that the correlation coefficient was 

(R = 0.840), which indicates a positive relationship between the independent variable and the 

dependent variable, in addition to that the value of the coefficient of determination (R2) is 

(0.716), which indicates that (71.6%) of the variance in can Intercept for employee satisfaction 

through performance appraisal while the remaining percentage (28.4%) is attributed to other 

variables that were not presented in the simple regression model. Therefore, the hypothesis is 

modified to “There is statistically significant effect of performance evaluation on employee 

satisfaction in small and medium-sized companies in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of 

significance (α≤0.05)”. 
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4.5 Conclusion 

We conclude from these results that SMEs in the Kingdom of Saudi Arabia in the city of Jeddah 

attract, attract and retain highly skilled and capable employees. The company attracts and 

retrains highly qualified employees through external sources such as advertising, recruitment 

agencies and the Internet. Fair hiring in a company is an important part of employee satisfaction. 

They also support new hires by implementing orientation programs and encouraging teamwork 

seminars among employees to share what they have learned in any giving training. 

In general, this indicates that the employees of SMEs in Saudi Arabia in the city of Jeddah are 

satisfied with the compensation methods taken by the company's management, which they 

receive for their performance and they need it. 

4.6 Recommendations 

- The current study recommends that senior management in organizations in the Kingdom of 

Saudi Arabia implement a more equitable incentive system that provides employees with 

the benefits they need other than basic benefits, such as health care, additional wages and 

other non-monetary benefits. 

- The study recommends that organizations in the Kingdom of Saudi Arabia be more aware 

of the opinions of their employees by having an “open door” policy for their lower level 

employees, providing continuous feedback and thus implementing a fairer and honest 

evaluation system that requires realistic expectations from employees. 

- The study indicated that senior managers within organizations in the Kingdom of Saudi 

Arabia should follow a transparent and reasonable promotion system with a fair salary 

scale in proportion to the level of experience and education of employees. 

- The need for managers to empower their employees by giving employees the opportunity 

to experience their acquired skills in the given jobs, and helping them to set realistic goals 

for their job performance as a result of their training. 

- This study recommends holding short training courses for managers and heads of 

departments in order to raise their awareness. 

- Gain the employee's trust through the manager's acceptance of his suggestions or opinions. 
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4.7 For Future Research 

This study is limited as there may be questions regarding human resource management factors 

for employees. While this study only took the viewpoint of mid- and low-level employees, it is 

recommended that the view of senior management be taken into account in future studies that 

may benefit from using a larger sample. Also an important factor such as performance has the 

greatest influence on motivation and is recommended to be tested separately. 
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 الملخص:

، وإبراز بنياتها الفكريَّة الفنية،وإيضاح صورها اليك وخععاصع،، أغراض شععر الععع عن يهدف هذا البحث إلى الكشف

 ورصد ارتباطها ببيئة إنسانها الزمانية والمكانية، من خالل دراسة نقدية تحليلية. 

خرج كلُّ واحد منهم على سلطة القبيلة، ورفض عاداتها وواجباتها،  ويعد الععاليك من طاصفة خاصة في الععر الجاهلي،

ة بعد طردهم من لباصلهم لمعارلععت، لحكم القبيلة،واختار الع وكان معظمهم شعععراء مجيدين كتبوا لعععاصد  من  راء سععكن ا ل، خاصععع

ا، وغيرهم، وهذا البحث  ، وأهم هالءء الشععراء هما الشعنفرا، السعليك بن سعلكة، عروا بن الورد، تربا شعر  عيون الشععر العربيع

 هلية ورصد أغراض شعرهم.مخععص للحديث عن خعاصص شعر الععاليك الجا

عر برن، ديوان علمهم ومنتهى حكمتهمذ وهذا يعني أنَّ شعععر الععععاليك حفل بتجسععيد مظاهر  وصععف العرا ادلدمون الشععب

وحية لشعراص،، فشكَّل هويَّت، الفريدا  يكالشعراء الععال دن ذالعور ادغراض، أوومن حيث المولوع  الحياا اءجتماعية، والرُّ

ابتعدوا عن ادغراض التقليدية بعععععورتها العامة لدا شعععععراء البادية ادواصل، ولم وا خاص من الشعععععر العربي وتفردوا برسععععل

يلتزموا البناء التقليدي للقععععععيدا في العععععععر الجاهلي، وهو القال  الذي كان موحدا  في كل القععععععاصد الجاهلية، لدا الشععععععراء 

تجربتهم الشخعية فال يخلق خيالية، وإنما ينقل حياتهم ومعيشتهم وأحداثهم بكل فكل شععر العععاليك كاد أحاط بالوالو و ادواصل،

ها وجزرها وسعععادتها وشعععقاصها وتفا لها وتشعععا مها،  العععدو والتعبير، يمكن أن نرا في شععععرهم  صععور حياا العععععلكة في مدب

ها. ي الشعععر الجاهلي، ويعتبر عنعععرا  مهما  من فشعععرهم يعد تراثا  فريدا  في مضععمار اددا، ويحتل مكانة مهمة ف وحلوها ومرب

 ، وادسلوا الذي سلكوه في حياتهم.وبواعث نفوسهمحياا حقيقة دصحابها،  دن، سجلالحضارا العربيةذ 

 .أغراض، خعاصص ،الععر الجاهلي، الععاليكشعر  الكلمات المفتاحية:

 

 

 



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Al -Saalik Poetry, its Purposes and Characteristics 

Liu Yong De 

PhD Researcher, Faculty of Arabic Language, International University of Africa, Republic of Sudan 

Abstract: 

This research aims to reveal the purposes and characteristics of Al -Saalik poetry, clarify its artistic 

images, highlight its intellectual structures, and monitor its connection with its temporal and spatial 

environment through a critical and analytical study. The tramps are from a special sect in the pre-

Islamic era, each of them came out against the authority of the tribe, rejected its customs and duties, 

and chose the open as a residence for him, especially after they were expelled from their tribes for 

opposing the rule of the tribe, and most of them were glorious poets who wrote poems from the 

eyes of Arab poetry, and the most important of these poets are: Al-Shanfari, Al-Silik bin Selka, 

Urwa bin Al-Ward, Ta'abat sharana, and others.this research is devoted to talking about the 

characteristics of the poetry of pre-Islamic Al -Saalik and to monitor the purposes of their poetry. 

The ancient Arabs described poetry as the office of their knowledge and the ultimate wisdom. This 

means that the poetry of the Al -Saalik was a ceremony to embody the aspects of the social and 

spiritual life of its poets, so it formed its unique identity in terms of the subject, purposes, or images, 

because the tramp poets were unique in a special style of Arabic poetry and moved away from the 

traditional purposes in its general image among the early Badia poets, and did not adhere to the 

traditional construction of the poem in The pre-Islamic era, which is the template that was unified 

in all pre-Islamic poems, of the early poets, all the poetry of the Al -Saalik almost surrounded 

reality and their personal experience, so it does not create fiction, but rather conveys their lives, 

livelihood and events with all honesty and expression. And its misery, its optimism, its pessimism, 

its sweetness and its bitterness. Their poetry is a unique heritage in the field of literature, occupies 

an important place in pre-Islamic poetry, and is considered an important element of Arab 

civilization; because it is a record of the true life of its owners, the motives of their souls, and the 

way they followed in their lives. 

Keywords: Al -Saalik poetry, Pre -Islamic era, Purposes, Properties. 



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 مقدمة:. 1

العالا و الحمد هلل الذي أنار للوا عباده المتقين بنور كتاب، المبين، وجعل القرآن شفاء لما في العدور وهدا ورحمة للعالمين،

والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي ادمين، صالا  وسالما  داصمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آل،، 

 أما بعدا ..بإحسان إلى يوم الدينوأصحاب،، ومن تبعهم 

، وتقاليدهم ومثلهم بعورا صادلة، وتعبير أصيل، ومعنى دليق، البادية إن شعر الععاليك يعد مرآا تعكس الحياا العربيةف     

حول  رفهذا البحث سيدو خعاصع،؟وأبرز  أغرال،ما أهم  يفنى بالنسبة لألدا العربي، وهذا الشعر القيم ء إن، كنزيمكن القول 

 .ويجي  عنهاسلسلة من هذه المساصل، 

 أهداف البحث:. 1.1

 التعرف على مفهوم الععلكة ونشرتها. -1

 .ودواعيهم في الععلكة استعراض طواصف الععاليك -2

 اإليضاح عن الخعاصص الفنية في شعر الععاليك. -3

 الكشف عن أغراض شعر الععاليك وبنيتها، ومدا ارتباطها ببيئتها اءجتماعية. -4

 همية البحث:أ. 1.1

 الخعاصص الفنية التي تستحق دراستها.إن لشعر الععاليك أهمية كبيراذ إذ أنها تتضمن كثيرا  من 

 عاصصادغراض والخ لد يستفيد الدارسون المختعون من نتاصج هذا البحث في مجال اددا والنقد بالتعرف الكامل على -1

 في شعر الععاليك. 

اغبين في مجال اددا والنَّقد من خالل التعرف على يفيد هذا البحث في التكامل مو المن -2 لخعاصص ااهج المتقدمة لترهيل الرَّ

 الععاليك.في شعر  الفنية

 في شعر الععاليك. ادغراض والخعاصص  يعتبر هذا البحث من البحوث القليلة التي تحاول الكشف عن -3

 منهج البحث:. 1.1

 دنس  إلجراء مثل هذه الدراسات.لقد اتبو الباحث المنهج الوصفي التحليلي دن، ا

 



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 الصعلكة:مفهوم 

تشععير لفظة الععععلو  في اللغة العربية إلى اإلنسععان الفقير الذي ء يملك شععيئا ، وفي معجم لسععان العرا الععععلو  هو الفقير    

 (1)لال حاتم ط يٍَّئاالذي ء مال ل،، وتععلك الرجل أي افتقر، وفي هذا المعنى 

عععععععا زمـعععععععانـععععععع عععععععي ـعععععععنـ  نىو غـعععععععنـ   ا  بالتععععلكو والغو

 

 

ا الدَّهرُ   ـععععععيـععععععهوم  س 
ر  ك  ـععععععقـععععععانـععععععاهُ بـععععععو  فُكـععععععال ع سع 

 
اب ةٍ  ا على ذوي ل ر  ـعععععععيـععععععع  غ  نـعععععععا بـععععععع  اد   فـعععععععمـعععععععا ز 

 

سععععععععابونعععا الف قرُ   ا بعععر ح  ر  ا وء أز  ععععععععععععععانععع  نـ   غـععععععععععععو

 
تعمل في أحيانا  تس (علكةالع)كلمة  ءحظنا ذوالتععلك هنا الفقر، لكن لفظة الععاليك أخذت معاٍن أوسو من دءءتها اللغوية

ع الطريق، فهذا يرجو إلى اعتبار لفظ العععععلكة من الكلمات التي امعنى الفقر وأحيانا  أخرا تسعععتعمل في معنى اللععععوص ولط

نقلت من ادصععل اللغوي إلى مدلول عرفي أو اصععطالحي بسععب  غلبة اءسععتعمال، مثل لفظ )الحج( نقل من معناه ادصععلي وهو 

ت هللا بسععب  غلبة اءسععتعمال، فمثل هذا النوع من ادلفات ينتقل ب، العرف أو اءصععطالح إلى مدلول جديد غير القعععد إلى حج بي

 مدلول، اللغوي مو وجود رابطة بين المدلولين.

يمنو استعمال في معناه ادصلي مثل الععلكة في المعنى ادصلي هو الفقر وبعد نقلها  ومن المعروف أن المدلول الجديد ء 

يمنو اسععععععتعمالها في معناها ادصععععععوليا وتدل علينا القعععععععيدا  لى معدلول جديد هو الفتك ولطو الطريق، وهذا المدلول ءإ

 (2)التاليةا

 ُ، نَّ لععععيععععلععععُ ا جعععع  وكععععا  إذ  لععععُ ععععع  ى هللا صعععععععععع  حعععع   لعععع 

 

 معععععععععععافععععي الععععمشععععععععععا  آلععععفععععا  كععععل مععععجععععزر 

 
ةٍ  يععععلعععع  لَّ لعععع  ،و كععععُ فسععععععععععو ن نعععع  نععععى مععععو دُّ الععععغععععو عععععُ  يعععع 

 

ديعععٍق   ن صععععععععع  راهعععا مععععو رو أ صعععععععععاا  لعععو ي سععععععععععَّ  معععُ

 
سععععععععععا    ُ  نععععاعو مَّ يُعععععععععععبععععو شععععععععععاء  ثععععُ نععععاُم عو  يعععع 

 

رو   فعععب عععع  تععع  ،و العععمعععُ نعععبعععو ن جععع  ععععععععععى عععع  تُّ العععح  حعععُ  يععع 

 
،و   جعععهعععو ةُ و  فعععيعععحععع  ععععلعععوكعععا  صععععععععع  نَّ صعععععععععُ كعععو لععع   و 

 

رو   وب نعععع  تعععع  سو الععععمععععُ هععععااو الععععقععععابععععو وءو شععععععععععو  ك ضعععععععععع 

 
  ُ، رونععععع  زجعععععُ ،و يععععع  لعععععى أ ععععععداصعععععو الع  عععععع  طعععععو  معععععُ

 

رو   هعععَّ نعععيععع و العععُمشععععععععع  جعععر  العععمععع  م ز  هعععو تعععو  بوسعععععععععاحععع 

 
،ُ إوذ رابعععععع  نععععععون  اولععععععتععععععو رمعععععع  دوا ء يعععععع  عععععععُ  ا بعععععع 

 

رو   ظعععععَّ نععععع  تععععع  ف  أ هعععععل  العععععغعععععاصعععععو و العععععمعععععُ وُّ  ت شععععععععععع 

 
لد اسععععتعمل الشععععاعر لفظ )صعععععلو ( في المعنى ادصععععليا الفقر والتجدر من المال وفي المقطوعة الثانية اسععععتعمل المدلول      

 ن.اويقيم بالسطو والعد العرفي للععلكةا وهو الشخص داصما  

ة لععععيرا من الولوف على دءءت كلمة )العععععلكة( ومعانيها ءحظنا أن )العععععلكة( هي الفقر مو أن أخبار هالءء بعد رحل     

 لُطاع الطرو واللعوص،  أنهم منالععاليك تشير إلى 

                                                             
 .66ديوان حاتم الطاصي، أبو صال  يحى بن مدر ، ص 1

 .66-66ص ،أسماء أبوبكر محمد ،ديوان عروا بن الورد 2



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

فكيف أصعععحاا المعاجم اكتفوا بالفقر وصعععرفوا النظر عن هذ المدلول العرفي، والتععععروا على ادصعععل اللغوي وهو الفقر دون 

شعارا إلى المعنى العرفي هو اللععوص؟ ومن ادرج  أن الفقر من أبرز الدوافو التي تسولهم إلى الععلكة، وهذا الفقر ءزمهم إ

 .حتى بعد أن سلكوا مسلك الععلكة وأصب  رمزهم وطابعا  تاهرا  في حياتهم وأشعارهم

 نشأة الصعلكة:

ن إن تحديد بدء الععععععلكة من الناحية الزمنية بعيد ال      منال، فذلك السععععب  يرجو إلى أن التاريع العربي لبل اإلسععععالم غير مدوَّ

وبالجان  إلى ذلك أن المالرخين لم يالرخوا دكثر من لرن ونعععععف لبل اإلسععععالمش أما الشعععععر الجاهلي فحديث على وج، الدلة، 

-إذا استظهرنا الشعر وجدنا ل، إلى أن الميالد أول من نهج سعبيل، وسعهل الطريق إلي، امر  القيس بن حجر ومهلهل ابن ربيعة، ف

والمعععادر التي يلجال إليها المالرخون في ( 3)خمسععين وماصة عام، وإذا اسععتظهرنا بغاية اءسععتظهار فمئة عامش -جاء هللا باإلسععالم 

ذه التي تركتها هتحعديعد بدء التاريع دمة من ادمم تتمثل في نوعينا أحدهما الروايات والكتابات عن هذه ادمة، وادخرا ااثار 

ادمة في توال وتتابو، وأهم المععادر التي يعتمد المالرخون عليها في تحديد تاريع اددا العربي أو التاريع العربي لبل اإلسالم 

لت ادمجاد للعرا وكانوا لدسوها وافتخروا بها، مثل حرا البسوس.  الروايات أو هو الشعر أو  ادحداث التي سجَّ

تاهرا نبعت من تروف، وءزمت،  )صعععلكة(حدثا  عارلععا  أبدا  بل هي ءزمت المجتمو العربيش وإنما كانتالععععلكة ليسععت      

نتولو أن يكون لها تاريع مسعتقل، وإنما يرتبا تاريخها بتاريع المجتمو نفسع، ونتيجة ذلك، نجد أن الععلكة  كجزء من،، ولذلك ء

وأيضعععععا  تترا  لنا أخبار امر   (4)ش .يع وكل أماكن الجزيرا العربية تقريبا  ءزمت كل العععععععور الجاهلية التي ورد لنا منها تار

كان اسععتعان بالععععاليك، وحشععد جماعة من الععععاليك في معركة مو بني أسععد، فهذا الخبر يدل على  الثرر دبي، إدرا القيس في 

 منذ كان تاريخا . التاريع الجاهليأن الععلكة ءزمت 

 طوائف الصعاليك: 

 الععاليك على حس  أسباا تععلكهم لسمهم اددباء على ثالث طواصفا           

 الفقراء: .أ

لَّهم المجتمو واسععععععتحقرهم، ادمر الذي الععععععطرهم إلى الخروج عن  يملكون أمواء ، وء بهاصم، وء هم الذين ء مزارع، فرذ 

ممتلكاتهم، ثم يشعععاركون مو شعععركاصهم في توزيو المجتمو وانتماء إلى العععععاليك، فيغيرون على لومهم لنه  أموالهم وليسعععلبوا 

لحقر، مجتمع، من الذل وا لقي، فيالغناصم، ومن هالءء الععاليك عروا بن الورد، ويعد رصيس الععاليك، حين يشكو لزوجت، بما 

 (5)والكراهة لالا

ي إونعععععع نعععععى أ سعععععععععععععععععى فععععع  لعععععغعععععو ععععععيعععععنعععععي لعععععو  د 

 

قعععععيعععععر    ُم العععععفععععع  هعععععُ رُّ أ يعععععُت العععععنعععععاس  شععععععععععع   ر 
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م و   ُدهععععععُ أ بععععععععععععع  مو  يععععععهععععععو لعععععع  م ععععععع  هععععععُ نععععععُ  أ هععععععو 

 

خعععععععيعععععععرُ   سععععععععععععع    و  ،ُ ح  إون أ مسعععععععععععععى لععععععع   و 

 
زد ريععععععع،و  تععععععع  ديُّ و  قععععععععععععععيععععععع،و العععععععنععععععع  يعععععععُ  و 

 

غعععععيعععععرُ    ُرهُ العععععععععععع  نعععععهععععع  يععععع  ،ُ و  تعععععُ لعععععيعععععلععععع   حععععع 

 
الل   ،ُ جعععععع  لعععععع  نععععععى و  لععععععفععععععى ذو الععععععغععععععو يععععععُ  و 

 

طععععععيععععععرُ    ،ُ يعععععع  بععععععُ الاُد صععععععععععععاحععععععو كععععععاُد فععععععُ  يعععععع 

 
م   نعععععععُ  جععععععع  العععععععذ  ،ُ و  نعععععععبعععععععُ لعععععععيعععععععل  ذ   لععععععع 

 

فعععععععورُ   ا  غععععععع  نعععععععى ر  لعععععععغعععععععو ن لعععععععو كعععععععو لععععععع   و 

 
 الخلعاء: .ب

هم العذين تبرأت لبعاصلهم منهم بسععععععبع  كثرا جراصرهم التي أنقضععععععت  تهور القبعاصعل وأثقلعت عليهم من الفديات والغرامات، 

مثلونها ي القباصل إلى فعلهم من القبيلة والتبرأ منهم، وأعلنت أنهم لم يعودوا لمن وصاياتها وء تحت حمايتها، فهم ء فالطرت

صععلة بينها وبينهم، وكان يتم هذا اإلعالن عادا في ادسععواو التي يالمها القباصل العربية فينادي برن فالنا   يوجد تمثلهم، وء وهي ء

فتععب  الععلكة هي وسيلت، الوحيدا لضمان حيات،   لد تم خلع، من لبيلت،، ومن يومها يععب  هذا الشعخص بال مروي وء اعتماد

 وأبو الطمحان القينى، وليس بن الحدادية . وترمين رزل،، فمن أولئك الخلعاء حاجز ادزدي،

 األغربة السَّود: .ت

عرفهم برغربة العرا لسععععععود ألوانهم، وآبا هم ء يعترفون برنسععععععابهم مو أنهم أنجبوهم على تهورهم، وأغلبيتهم ينسععععععبون إلى 

فات المميزا عن  أنهم يمتازونيملكون حقولهم من القباصل، على الرغم من  أمهاتهم، وء الشععععجاعة، وسععععرعة  رهم مثلغيبالعععععب

العدو، والفروسية، فليس كلهم من الععاليك ماعدا الشَّنفرا، وتربا شرا، والسليك بن السلكة، فضالهم التعامل السيئ من لومهم، 

 (6)ثم لجروا إلى حياا الععاليك كما لال الشنفرا في إنذار لوم، بارتحال، عنهما

م كععععُ يععععَّ طععععو دور  معععع  ي صععععععععععُ نععععي أُمععععع  أ لععععيععععمععععوا بعععع 

 

 

يععععععلُ   م د  معععععع  واكععععععُ وٍم سعععععععععععو ي إولععععععى لعععععع  إونععععععع  فععععع 

 
نو اد ذا ريعععمو عععع  لعععكععع  نعععرا لععععو فعععي اد رضو مععع   و 

 

لُ   زَّ ععععع  تعععع  لععععى مععععُ ن خععععاف  الععععقععععو معععع  فععععيععععهععععا لععععو  و 

 
 أغراض شعر الصعاليك:

إن شعععر الععععاليك يشععب، المذكرات التي يدون الشععاعر فيها ما يجيه في صععدره من المشععاعر واءنفعال حول المعانات 

لمغامرات عن طريق ادسععلوا القععععععي، بما فيها تشععمل دوافو الععععلكة كالفقر والهوان، ومخاطر تواجههم في وادحاديث وا

 ،مزاولة الععلكة من تربص ادعداء ومتاع  التشرد، فكل هذه ااثار تثير مشاعرهم لويا  وتسولهم إلى تدوين إحساسهم بالشعر

 يمكن أن نلخص مولوعات أشعارهم في ااتيا

 وآثاره: الفقر -1

ا في أخبار عروا بن الورد من مثل       ء شك في أن الفقر من أبرز ادسباا التي دفعت الععاليك إلى الععلكة، كما تردد كثير 

كان عروا إذا أصععابت لوم، سععنة شععديدا.. وكان عروا إذا أجدا الناس.. خرج للغزو وبلق من فقره أن، ألععطر إلى رهن امرأت، 
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نضير، دن، لم يكن يملك غيرها، على الرغم من أن، كان عاصدا  من إحدا غزوات،. ومن مثل روايتهم عن على الشعراا في بني ال

السعليك أن، أصعابت، خعاصة شديدا فخرج على رجلي، وحين مر الوالي سعيد بن عثمان بمالك بن الري  وهو يقطو الطريق لال 

ععداء ولطو الطريق؟ لعالا أصععععععل  هللا ادمير، العجز عن مكافرا لع،ا ويحعك يعا معالعك معا العذي يعدعو  إلى معا يبلغني عنعك من ال

اإلخوان، لالا فإن أنا أغنيتك واستعحبتك أتكفَّ عما تفعل وتتبعني؟ لالا نعم، أكف كرحسن ما كفَّ أحد. وهكذا في أخبار كثيرا 

اليك لم يخل شعععكو الفقر في ويكاد الفقر غل  على مولعععوع شععععرهم، فكل شعععاعر من الععععع(  7)تفيض بها الروايات عن فقرهم،

ا حين يشكو من فقره لالا  شععرهم، ولد صعوروا في شعرهم  معاناتهم بالفقر وصراعهم لمقاومت، بعور بيانية متنوعة، تربا شرع 

(8) 

يععععععُل  لععععععو ة  إلعععععع  لععععععع عععععععو ادو إءع تعععععع  خععععععارو الععععععزَّ  دب

 

عععععا   ق  ال مو وُف والت عععععععع  سععععععُ ر  ز  الشععععععُّ د  ن شعععععع   ف قععع 

 
 لسد المجاعة إءَّ تعلَّة ، وبرزت ألالع، من النحول والتعق أمعا ه من الجوع. الك زادوصف الشاعر أن، ء يم    

 (9)عروا بن الورد يقول عن فقرها

ا ر  تععععو قعععع  يععععاٍل ومععععُ ي ذا عععععو لععععو ثعععع  ُك مععععو ن يعععع   ومعععع 

 

حو   ر 
طعععع  لَّ معععع  ،ُ كععععُ ف سعععععععععع  ح  نعععع  ر  طعععع  ر  ويعععع  رَّ غعععع   يععععُ

 
 أن، اعتزم ليام النه  والغزو ءمرأت،كسععع  المعيشعععة، ويقول  من أجل تعويل ادسعععرا يدفع، الفقر إلى المغامرا بنفسععع، في   

ل الموت على أن يعيه في مذلة، فإن لُ  تل فموت، أرحم لها من عيه الذل، وإن أصاا غنيمة أغنى لفرار من الفقر ادسود، ويفضب

 (10)امرأت، وأوءدها عن انزواء في البيت مترلبين عطاء المحسنين يقولا

ف فععععي  وب نععععيذ ريععععنععععي أُطعععع  لععععَّ ععععع  الدو لعععع   الععععبععععو

  

ري   ن سععععععوءو م حضعععععععو يعععكو أ و أُغعنعيعععكو عع  لعع  أُخع 

 
ن م أ كععععُ ةو لعععع  يععععَّ نععععو لععععمعععع  هععععم  لععععو إون فععععاز  سعععععععععع   فعععع 

   

ر  ر خععععب تعععع  ن مععععُ ن ذا   مععععو ل ععععع  هعععع  زوعععععا  و   جعععع 

 ِو 
دٍ  قعععاععععو ن مععع  م عععع  كعععُ فعععَّ هعععمعععي كععع  إون فعععاز  سععععععععع   و 

 

رو   نععععظعععع  مععععُ يععععوتو و  لععععف  أ دبععععارو الععععبععععُ م خعععع  كععععُ  لعععع 

 
 (11)ما يعاني، عاصلت، من فقر فُرض علي، تطلو إلى ما في أيدي ادلارا يقولا ادعلم الهذلي حين يعف    

را  ءذكععععععععععرُت أهععععععععععلععععععععععي بععععععععععالععععععععععععععععععععع 

 

الععععععع      و  ثو العععععععتعععععععَّ عععععععع   وحعععععععاجعععععععة  الشعععععععععععععُّ

 
الدالععععععععُمعععععععععععععععرومععععععععيععععععععن   مععععععععن الععععععععتععععععععَّ

 

حعععععععععيعععععععععن إلعععععععععى ادلعععععععععارا      العععععععععالَّمعععععععععو
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 (12)وصخر الغي في وصف فقره وليق يده لالا

دُ  زَّ معععععععا أ جعععععععو هعععععععمعععععععاء  عععععععع  د  ي بعععععععو  إونعععععععع

 

هعععععععا ُزُ دُ ععععععععا  بعععععععابعععععععو ن حعععععععو نعععععععي معععععععو د   و 

 
 (13)يملك شيئا  إء سيفا  صارما  لون، كلون المل ا وعمر بن برالة يقولا أن، ء

،و  لُّ مععععالععععو ن جععععُ نععععاُم الععععلععععيععععل  معععع  ف يعععع  يعععع   وكعععع 

 

ُض صععععععععععارومُ   يعععع   و أ بععع 
لععع  نو العععمععععو و   ُحسعععععععععام  كععععلععع 

 
 آثار الفقر:

م يتعانون بالفقر ولاو ذراعهم بذلك، فالفقر هو العنعر الرصيس كما ذكرنا في تعريف الععلكة سابقا  أن الععاليك كله          

الذي يسععولهم إلى التمرد على القباصل، وإلامة بعملية النه  والسععل  لكسعع  معيشععتهم معتمدين على لوتهم، وهم يعععارعون الفقر 

د ال، فليس من الععععع  أن نجبكل الوسعععاصل حتى بذل حياتهم، وأبرز من عناء الفقر يتمثل في جوع البطن ونحول الجسعععم والهز

 معينة لمقاومت، بها. ولديهم طروصور ماللمة لما كانوا يعانون، من الجوع القاسي الذي يتعرلون ل، دوما  حتى تعودوا علي، 

 الجوعا     

 مكان السععععليك بن السععععلكة مسععععك، الجوع الشععععديد في العععععيف، وهذا الجوع المتكرر يجعل، شعععععورا  بدوران، حين يقف يظل     

 (14)البعرا

ة   قعععبععع  كعععُت حعععو ععععلععع  ى ت عععععععععع  تعععع هعععا حععع  لعععتعععُ معععا نعععو  و 

 

فُ    ةو أُععععععر  نعععععيعععععَّ دُت د سعععععععععععبعععععااو العععععمععععع  كعععععو  و 

 
نععي رَّ يععفو لععععععع  العععععععع  وع  بعععو أ يعععُت الععجععُ ى ر  تععع حعع   و 

 

رُسععععععععععدوفُ   الل  فعععع  غشععععععععععانععععي تععععو مععععُت تعععع   إوذا لععععُ

 
الشديد، من ذلك ما حدثنا ب،  اإلرادا والعبروالجوع في حياتهم ليس حالة عارلعة إنما هو يالزمهم داصما ، فهم يعالجون، بقوا     

 (15)الشنفرا في معالجة الجوعا

 ُ، ى أُمعععععيعععععتععععع  تعععععع طعععععال  العععععجعععععوعو حععععع   أ ديعععععُم معععععو

  

لُ   ر ذهععع  فععحعععا  فععع  كععر  صععععععع  نععع،ُ العععذو أ لعععععععروُا ععع   و 

 
 ُ، را لعععع  يععععال يعععع  را  اد رضو كعععع  فُّ تععععُ أ سععععععععععتعععع   و 

 

لُ   وَّ طععععع  تععععع  ر  معععععُ ولو اومعععععُ ن  العععععطععععع  يَّ معععععو لععععع   عععععع 

 
 الجسمانحول     

 ، وهو يتوسععععد ذراع،وبين ادرضعععععف الشععععنفرا جسععععم، بكع  القدم حين ينام ءيبلق ادرض برن عظم، بارز يحول بين، ي   

 (16)الجاف بدون لحم كرنها لطعة حديد فقالا
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هععععا راشععععععععععو نععععد  افععععتععععو جعععع،  اد رضو عععععو ف  و  آلعععع   و 

  

لُ   حعععععَّ ُن لعععععُ نعععععاسعععععععععععو نعععععبعععععيععععع،و سععععععععععع  أ تعععععُ ر هعععععد   بعععععو

 
 ُ، ر نَّ فُعععععععععععوصعععععععععع  نععععحععععولععععععععععا  كعععع  ُل معععع  أ عععععدو  و 

 

لُ   ثعععععَّ هعععععي  معععععُ ععععععاا  د حعععععاهعععععا ءععععععو   فععععع   كعععععو

 
 (17)وعروا بن الورد يتحدث عن نحول جسم،ا

قَّ الععععنععععالوا  تععععكععععن بعععع، ر الععععحعععع  ثععععو ال  ن  يععععُ  ومعععع 

 

دُ     اُن معععاجععععو ٍم وهعو ط يعععع سعععععع  اصعععععععععةُ جو عععععععععع   خ 

 

 

كعععععة   ر  ى إنعععععاصعععععي  شعععععععععععو ُر   ععععععافعععععو ي امععععع   وإنعععععب

  

دُ    ى إنعععععاصعععععك  واحعععععو ُر   ععععععافعععععو  وأنعععععت  امععععع 

 
ي فععععي جُ   مععععو سعععععععععع  ُم جو وٍم كععععثععععيععععرٍا أُل سععععععععععب  سععععععععععُ

 

راح  الععععمعععععاء والعععععمععععاُء بعععععاردُ    و لعععع  سععععععععععُ  وأ ح 

 
وكان يمكن أن يعيه في رغدا ويغذي جسععم، برغذية كافية ولكن، آثر رغدا شععخعععية أن يقسععم الغنيمة إلى الذين يجود عليهم      

 ويشار  معهم في رزل،.

ولععالة، حين حاصععره ادعداء من  في نحولوتربا شععرا يعععف جسععم، بهيكل العظم الفالععي من اللحم، لذلك كان جسععم، 

 (18)منهما نجاءبني لحيان الهذليين، من أجل النجاا فع  العسل على العخور وانزلق عليها 

هعععا إونعععَّ نعععهعععا و  فعععس  عععع  أُخعععرا أُصعععععععععادي العععنععع   و 

 

م ععععععععععععد رُ    لععععُت و  ععععع  زٍم إون فعععع  ةُ حعععع  طععععَّ خععععُ  لعععع 

 
فععععا نو العععععععع  لَّ ع  دري ف ز  هعععا صععععععععع  شعععععععععُت لع  ر   فع 

  

بععععل     ال  ععععع  الجععععُ ،و جععععُ رُ  بععععو عععععععععععَّ خ  تععععن  مععععُ معععع   و 

 
ي  يتحدث عن نحول جسم،ا   (19)ومالك بن الرب

 ولعععععد تعععععقعععععوُل ومعععععا تعععععخعععععفعععععي لعععععجعععععارتعععععهعععععا

 

ال    حعععع   إنععععي أرا مععععالععععك  بععععن  الععععريعععع  لععععد نعععع 

 
ُرهعععا  معن يشعععععععهعععد الععحعرا  يععععععععالهعععا ويسععععععععععو

  

ال      تععععراه مععععمععععا كسععععععععععتعععع، شععععععععععاحععععبععععا  وجععععو

 
 أحاديث المغامرة:  -1

خذت الغزو والنه  نظام حياتها وتسععععععلَّحت بالقوا والرجولة، بما أن حياا الععععععععاليك إن المغامرا هي تاهرا طبيعية لفئة ات     

عن  هاون فيتحدثوي تعتمد على شععععععن الغزو وإلامة النَّه  والسععععععلَّ ، فمن الطبيعي أن تكون أكثر المولععععععوعات التي يتناولونها

يعععععععفون كل ما يحدث في هذه المغامرات، منذ أن شوهم  مغعامراتهم وافتخعارهم ببطوءتهم، ومقعدرتهم على النَّجاا من ادخطار

ترخذ جماعة العععععاليك في ولعععو خطتها، إلى أن تنتهي الغارا، ويعود فتيان العععععاليك برسعععالبهم بعد أن نفذوا خطتهم، وحققوا 

طتهم، ذوا خأهدافهم، وهم يعفون في أثناء ذلك، الطريق الذي سلكوه ويتحدثون عن رفاو الغارا، ودور كل واحد فيها، وكيف نف

 (20)الغارا وعاد فتيان الععاليك إلى لواعدهم سالمين بعد أن لتلوا وسلبوا ونهبواش. انتهتوكيف كانت آثارها في أعداصهم، وكيف 
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يععف الشعنفرا في لععيدت، التاصية غارا شعنها إلى بني سعالمان مو رفال، العععاليك، ونراه في مستهل وصف، يحدثنا أن، كان    

 (21)بالطريق الذي سلكوه، وأنهم كانوا راجلين يقتحمون الععاا غير خاصفين وهاصبينا يقودهم ويعرفنا

هععععا ثععععتععععُ عععع  يَّ بعععع  مععععرو العععقوسععععععععععو ٍة حععععُ ععععع  بعععالععععععععععو  و 

   

تو   معععععَّ يُشععععععععععع  ا  و  رَّ م مععععع  غعععععنععععع  غعععععُز يععععع  ن يععععع  مععععع   و 

 
لٍ  شعععععععععععع  يعععن  مو ذي بععع  ن  الععوادي العععَّ جعععنعععا معععو ر   خعع 

  

بعععتعععي  ر  رُت سععععععععُ يعععهعععات  أ نشععععععععع  بعععا هعع  يعععن  العععجععع  بعع   و 

 
ي ععع   شعععععععع نععيأُم  رَّ ن ت ضعععععععُ تععي لعع   لععى اد رضو الععَّ

 

تعععععي  معععععَّ ومعععععا  أ و أُصعععععععععععادوف  حعععععُ ي  لععععع   دو نعععععكعععععو

 
هععععا عععععد  بععععُ زااو و  لععععى أ يععععنو الععععغعععع  ي ععععع  شععععععععععع  أُم 

 

تعععععي  دو  غعععععُ واحعععععي و  نعععععهعععععا ر  نعععععي معععععو بعععععُ رَّ قععععع   يعععععُ

 
لععيات كرنها اثم يعععور أسععلحتهم المعدا للقتال ويبين أن في جعبت، سععهام متهيئة للقتال بهمة حامليها، والسععيوف القاطعات الم    

لطو الماء في الغدير لمعانا  وبريقا ، وهي داصما  متحركة كرنها أذناا أوءد البقر حين ر ية أمهاتها وتنهل وتعل السعيوف من دماء 

 (22)ادعداءا

فعععا   يعععحععع  الثعععون  سععععععععع  نعععهعععا ثععع  ة  معععو فضععععععععع  هعععا و   لععع 

 

تو    رَّ عععععع  دويَّ الشععععععععععع  ت  أولعععععى الععععععععععع   إوذا آن سععععععععععع 

 
دويَّ بعععاروزا  نو  رتعععي الععععععع  تععع  هعععا و   عععععععععُف سعععععععععالعععو

 

تو    فععععَّ لعععع  تعععع  ةو الععععمععععُ يععععرو العععععععععانعععع  ععععع  جععععوُل كعععع   تعععع 

 
ض  صععععععععععاروٍم   ر بععععيعععع  ت بععععو زوعععععوا طععععار   إوذا فعععع 

 

تو    لععععَّ مَّ سعععععععععع  فععععروهععععا ثععععُ مععععا فععععي جعععع  ت بععععو رامعععع   و 

 
ديعععُدهُ  لععع  صعععععععععاٍف حععع  ونو العععمعععو لععع   ُحسعععععععععام  كععع 

 

تو    ععععععَّ نعععع  ديععععر الععععمععععُ ر لععععطععععاع العععععغعععع  راٍز كعععع   جععععُ

 
را   وادو سععععععععععيععععلو صعععععععععع  ر ذنععععااو الععععح  راهععععا كعععع   تعععع 

 

تو و     لعععععَّ عععععع  معععععاءو و  ن  العععععدو ت معععععو لععععع  هعععععو د نععععع   لععععع 

 
   :وصف األسلحة -1  

وحياا  (23)يفارل، في سلم أو غيره، فهو يالزم ل، في كل أولات،ش إن حمل السالح ش شيمة العربي، يرا سالح، ُجزءا  من،، ء      

ي وا الثالثة التي يعتمدون عليها فلحامية أنفسعععهم فادسعععلحةش هي الق العععععاليك أشعععد لاسعععية وألععععى خطيرا، فتحتاج إلى أسعععلحة

  (24)مغامراتهم إلى جان  لوا للوبهم ولوا أرجلهم.

 ادسلحة التي يتسل  بها الععاليك لخوض حياتهم القاسية تنقسم إلى نوعينا

 مادية:النوع األول: أسلحة 

 (25)ولاوس، عن عون الناس جميعا  فيقتعد ادسلحة جل مال الععاليك، كما أكد الشنفرا في ءميت، أن، ستغنى بسيف، ادبيض ول
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يععععس  جععععازويععععا   ن لعععع  قععععُد معععع  ي فعععع  فععععانععععو ي كعععع  إونععععع  و 

 

لُ   لعععععَّ عععععع  تععععع  ، معععععُ ربعععععٍ ء فعععععي لعععععُ ُحسعععععععععععنعععععى و   بعععععو

 
و   يععععععَّ الاد  ُمشعععععععععععع  ةُ أ صععععععععععععحععععععاٍا فععععععُ الثعععععع   ثعععععع 

 

لُ   يعععطععع  فعععراُء عععع  صععععععععع  ُض إوصعععععععععلعععيعععت  و  أ بعععيععع   و 

 
را في الععر الجاهلي، سواء منها أسلحة الهجوما شوادسعلحة التي يععفها الشععراء العععاليك هي تلك التي كان يعرفها الع    

السعيف، والرم ، والقوس، والسهام، أو أسلحة الدفاعا الدرع، والترس، والمغفر، ويل  الشعراء الععاليك على الحديث عن هذه 

ريقة  اءستخدام يعفون أسلحتهم من كل أجزاصهاا اللون ، والشكل، والعوت، وطريقة العنعة، وط (26)ادسلحة إلحاحا  شديدا ش،

، وليمتها في حفات حياتهم، ويتفننون في تعععوير هذه ادسععلحة باعتزاز، وتحدثوا عن أسععلحة كثيرا في أشعععارهم لنلق نظرا إلى 

 أهمها فيما يليا

 السيف: .1

 الحراالسععيف هو سععالح يحرص كل عربي على حمل،، وهو يعد زينة للعراش أما السععيف فمالزم للفرد داصما ، سععواء في 

 (27)، ولد تحدث شعر الععاليك عن السيف بإلافة وتفننش.والسلم

 (28)فالسيف عند عمرو بن برالة جل مال، يالزم، دوما ا  

،و  لُّ مععععالععععو ن جععععُ يععععل  معععع  نععععاُم الععععلعععع  يععععف  يعععع  كعععع   و 

  

ُض صععععععععععارومُ   لعععع و أ بععععيعععع  ونو الععععمععععو لعععع   ُحسععععععععععام  كعععع 

 
د ع  م يعععع  ة  لعععع  ريععععهعععع  ضَّ الععععكعععع  وض  إوذا ععععع  مععععُ  غعععع 

 

وُع العععععيععععع    ععععععا  طععععع  مععععع  ،ُ طععععع  الزومُ لععععع   معععععيعععععنو معععععُ

 
 (29)وأيضا  عنده أحد أركان ثالثة يعتمد عليها من يريد تجنُّ  القهر والمظالم في مجتمو يدين بالقواا

صعععععععععارومعععا   كعععيَّ و  لععع   العععذ  وو العععقععع  مععع  جععع  تعععى تععع   مععع 

 

مُ   ظععععالععععو نععععبععععك  الععععمعععع  جععععتعععع  ا  تعععع  مععععيععععع أ نععععفععععا  حعععع   و 

 
 (30)رليق الشفرتيناوصخر الغي يرسم لنا سيف، بعورا دليقة، فسيف، أصيل ماض من حديد، 

 ُ، تعععععُ شعععععععععععيعععععبععععع  ت خ  صعععععععععععاروم  أُخعععععلوعععععععععععع   و 

 

دُ    تععععععنعععععع،و ُربعععععع  هععععععو  فععععععي معععععع  ُض معععععع   أ بععععععيعععععع 

 
ى تععععع يععععوف  أ ريعععع    حعععع  نعععع،ُ سععععععععععُ يععععُت ععععع  لعععع   فعععع 

  

دُ     د أ جعععععععو م أ كععععععع  لععععععع  ي و  فعععععععع كععععععع   بعععععععاءو بعععععععو

 
،ُ سععععععععععا تععععُ ربعععع  رُّ لعععععععععع  تععععو و  ُحسععععععععععام  تععععُ هععععُ   وفعععع 

 

دُ     هععععععا لوععععععععععععع  ظععععععمععععععُ ععععععع  ى فعععععع  كععععععع ذ   الععععععمععععععُ

 
ا   يب زار  ن لوسععععععععععو ة  مععععو مععععحععع  سععععععععع  فععععرا و    ء  صعععععععععع 

  

رودُ   داُدهععععععععععععا غعععععععععععع  تععععععععععععوف  عععععععععععععو  هعععععععععععع 
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ا يعف سيف، برن، حاد ثقيل إذا أكل ء   (31)يحتاج إلى صيقلا وتربا شرع 

 فعععععطعععععار  بعععععقعععععحعععععفو ابعععععنعععععة و العععععجعععععنب ذو

   

معععععال    حععععع  معععععو ق  الععععع  لععععع  د  أ خععععع  ق  لععععع  اسعععععععععععو فععععع   سععععععععععع 

 
فعععععععا   ،ُ بعععععععالععععععععععععععَّ  إذا كعععععععلَّ أمعععععععهعععععععيعععععععتعععععععُ

 

ال      قعععععععع  يعععععععع  م  أ روهو صعععععععععععععع  لعععععععع  دَّ و  حعععععععع   فعععععععع 

 
نفرا بياض السععيوف بالمل ، كرنها لطو الماء في الغدير لمعنا  وبريقا ، وهي داصما  متحركة كرنها أذناا أوءد البقر ويشععب، الشعع    

 (32)حين ر ية أمهاتها وتنهل وتعل السيوف من دماء ادعداءا

ض  صععععععععععارومٍ  ر بععععيعععع  ت بععععو زوعععععوا طععععار   إوذا فعععع 

  

تو   لععععَّ مَّ سعععععععععع  فععععروهععععا ثععععُ مععععا فععععي جعععع  ت  بععععو رامعععع   و 

 
و لعععع  ديععععُدهُ ُحسععععععععععام  كعععع  لعععع  صععععععععععاٍف حعععع   نو الععععمععععو

 

تو   عععععَّ نعععع  ديععععر الععععمععععُ ر لععععطععععاع الععععغعععع  راٍز كعععع   جععععُ

 
را   وادو سععععععععععيععععلو صعععععععععع  ر ذنععععااو الععععح  راهععععا كعععع   تعععع 

 

تو   لعععععَّ عععععع  معععععاءو و  ن  العععععدو ت  معععععو لععععع  هعععععو د نععععع  لععععع   و 

 
 (33)ويتحدث عروا بن الورد عن بياض سيف، مشهرا     

ا نعععع  ل  الععععقععععومو بععععالععععقعععع  هععععا أوَّ نعععع  ُن ععععع  طععععاعععععو  نععععُ

 

   

 

هعععععنَّ   فعععععاٍف ولعععععععععععُ رو  وبعععععيعععععٍض خعععععو  ُمشعععععععععععهعععععَّ

 

 
 (34)يملك غيره وغير درع،ا ويتحدث عروا أيضا  عن بياض سيف، الذي ء

رٍ  فععععع  غععععع  معععععو ٍع و  ر  ُر دو يععععع  ال  غععععع  ي  مععععع  معععععالعععععو  و 

 

   

 

لُ   يعععع قععععو يععععدو صعععععععععع  حععععدو اءو العععع  ن  معععع  ُض مععععو يعععع  أبعععع   و 

 

 
فال نعلم  ما يعرفون، بيالا ،شلعل المل  أشد  ءحظنا أن الشعراء الععاليك كادوا لم يخرجوا من تشبي، بياض سيوفهم بالمل ،     

شعيئا  في حياتهم أكثر بيالعا  من المل ، وحتى اللبن المعروف بالبياض ء يبلق المل  في صعفاء بيالع،، وخاصة لبن اإلبل الشاصو 

 وبينهم، فبيالع، غير خالص لما يشعوب، من الدهن، معنى ذلك أنهم يريدون أن يشعبهوا بياض سعيوفهم برشد ما يعرفون، بيالا  وه

 (35)المل ش.

 السَّهم: .1

يعد السععهم من ادسععلحة الضععرورية للععععاليكذ وذلك دن حياا الععععاليك مبنية على الترصععد والهجوم والدفاع الفردي،ش        

يحتاج إلى سعالح بعيد المدا في اإلصابة، بحيث ء يضطره إلى اءصطدام المباشر مو أعداص، أو لحاياه، والسهم خير ما يحقق 

 ون في تعويره،نيتفنعن السهم، و الذا يتحدث الشعراء الععاليك كثير   (36)ل، ذلكش،
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يتحدث الشععععنفرا في بعض شعععععره عن سععععهام، وكيف يتخيرها، وكيف يرك  في لداحها الريه، وكيف يتابو فيها البري حتى  

 (37)تعير صالحة لالستعمال، ثم يتحدث عن ليمة هذه السهام التي أعدها هدية دعداص،ا

دُت بو  ر  لـععـععاَّلةٍ و  ععـععمـععـععاٍن و  ـععـععـععرثـععـععوٍر يـ   ـععـععـععم 

 

أ رُصـععـععفُ    ـععـععا أُريـععـععُه و  ـععـععمع ـععـععيَّرتُهـععـععا مو ععـععخ   تـ 

 
ـعععـعععر  غـعععاثوـعععر هـعععـعععا فـعععـعععي ُكـعععـعععلَّ أ حـعععـعععم  بـعععـعععُ كَّ  أ ر 

 

ـععععـععععُج لولوولدانو مـععععـععععا هُـععععـععععو  ُمـععععقـععععروفُ   أ نـععععـععععسو  و 

 
كتُ،ُ  تعى ت ر  ععععععري  ح  عععععععـععععععُت فـععععععيـعععععع،و البـ  تـععععععابـ   و 

 

عععـعععـعععـعععرونُّ إوذ  فـعععـعععـعععزفُ يـ  يُـعععـعععـعععز  فـعععـعععـعععتُ،ُ و   ا أ نـعععـعععـعععز 

 
ـعععة    عععغـعععيـعععضو ُعـعععرال  ـعععنـعععهـعععا لولبـ  ـعععـعععفَّيـعععـععع  مو  بوـعععـعععك 

 

فُ   ـعععـعععرَّ عععـعععع  ـعععـعععال ،ُ ُمـعععـعععتـ   م 
 إوذا بوـعععـععععـعععـعععُت ُخـعععـعععالع 

 
 (38)سهم، برن، حعن منيو يحول بين، وبين أعداص،ا الغي يعفوصخر 

م  هعععععُ ععععععيعععععد  ي و  نعععععع نعععععهعععععى عععععع  يععععع  ي سععععععععععع   إونعععععع

 

جععععععععنعععععععع    مععععععععُ دُ بععععععععيععععععععض  روهععععععععاا  و   ر  أُجععععععععُ

 
ا بين، وبين أعداص،، ورفيق،     يتحدث الشععنفرا عن أهمية السععهام للععععاليك، فهو يحمل منها ما يسععتطيو حمل،، دن، يشععكل حاجز 

ا مهيرا لإلطالو عند إحساس، بالخطرا ا يحمل مع، جعبة فيها ثالثون سهم  ا داصم  تربا شرع 
(39) 

م هعععععُ قعععععوتعععععُ دُت تععععع  هعععععو د شععععععععععع  يعععععاٍل لععععع  أُمَّ ععععععو  و 

  

تو إو   لععععععَّ أ لعععععع  ت و  حعععععع  م أ وتعععععع  تععععععهععععععُ معععععع   ذا أ طععععععععععععع 

 
ت ر  ي  أ كعععثععع  يعععل  إون هعععو يعععنعععا الععععععع  لععع  خعععاُف عععع   تععع 

 

تو   ر لععععععععَّ يععععععععاع  أ يَّ آٍل تعععععععع  حععععععععُن جععععععععو نعععععععع   و 

 
فعععا   يعععحععع  الثعععون  سععععععععع  ة  فعععيعععهعععا ثععع  فضععععععععع  هعععا و   لععع 

 

تو    رَّ عععععع  دويَّ الشععععععععععع  ت أولعععععى الععععععععععع   إوذا آن سععععععععععع 

 
هعععا دويَّ بعععاروزا  نوعععععععععُف سعععععععععالعععو رتعععي الععععععع  تععع   و 

 

يعععععرو ا  عععععع  جعععععوُل كععععع  تو تععععع  فعععععَّ لععععع  تععععع  ةو العععععمعععععُ  لعععععععععععانععععع 

 
سععععهاما  كالشععععو  فيجعل وعيد ادعداء  تحويوعمرو ذو الكل  يعععععف سععععهم، برن، خير رد على وعيد المتوعدين، وكنانت، 

 (40)هراءا

ا  يععععععع فععععععو شععععععععععععر  ض  م  أ بععععععيعععععع  انععععععي و  نععععععع معععععع   تعععععع 

 

قععععالو   العععععععععععو ُص بععععو درو أُخععععلععععو  أُشععععععععععاح  الععععععععععع 

 
ورٍ  لعععععدو ثععععع  ن جعععععو ر  معععععو جعععععنععععع  ر  معععععُ أ سعععععععععععمععععع   و 

 

لععععععب    فعععععع  مَّ مععععععُ بععععععالو أ صعععععععععععع  ة  الععععععنععععععو بعععععع   ال  تععععععُ

 
مَّ أ رمععععععي هععععععمععععععي ثععععععُ إيععععععفععععععالععععععي بوسعععععععععععع   و 

  

مععععععععالععععععععي  اوشععععععععععععععتععععععععو ا  فعععععععع  اد بععععععععاء  إوءع فعععععععع   و 

 
فعععععات   رهععععع  ةو معععععُ نعععععانععععع  ععععععرو العععععكعععععو فعععععي لععععع   و 

 

بععععععالو   وُ  السععععععععععععو هععععععا شعععععععععععع  بععععععاتععععععو ر نَّ تععععععُ  كعععععع 
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ا بحيث سالح بعيد المد سالح ما يلزم للععاليك ءعتماد حياتهم على الترصد والخفية، فيحتاجون إلى السعهم أهميمكن القول أن 

 المباشر مو ادعداء. اءصطداميضطره إلى  ء

 القوس: .1

القوس أداا الرمي فهي مرتبطة بالسععععهم، واهتمامهم بالسععععهم ينعكس على أهمية القوس بالنسععععبة لهم أيضععععا ، لذا نجد الشعععععراء    

ا بارعا ، فيتفالععاليك إ  ون في لونها وصوتها.نيالء القوس تعوير 

 (41)أحيانا  حمراء يقول في تاصيت،ا ،عند الشنفىراولون القوس 

هععععا ثععععتععععُ عععع  يَّ بعععع  مععععرو العععقوسععععععععععو ٍة حععععُ ععععع  بعععالععععععععععو  و 

 

تو   معععععَّ يُشععععععععععع  ا  و  رَّ م مععععع  غعععععنععععع  غعععععُز يععععع  ن يععععع  مععععع   و 

 
 (42)وأحيانا آخر صفراء يقول في ءميت،ا

و   يععععععَّ الاد  ُمشعععععععععععع  ةُ أ صععععععععععععحععععععاٍا فععععععُ الثعععععع   ثعععععع 

 

لُ   يعععطععع  فعععراُء عععع  صععععععععع  ُض إوصعععععععععلعععيعععت  و  أ بعععيععع   و 

 
دل علىش دلة مالحظة الشعععنفرا، وصعععدو تعبيره عن تجارب،، فالقوس تكون صعععفراء في أول أمرها، فإذا ما فهذا التععععوير ي    

 (43)كثر استعمالها وتعرلت للشمس والمطر والتقلبات الجوية صارات حمراءش.

ا في رثاص، ل، يعف لوس، برنها صفراءا  (44)وتربا شرع 

 ُ، زمعععععُ وعو عععععع  ة  العععععر  معععععَّ نععععع،ُ غعععععُ ُج عععععع  رب فععععع   يعععععُ

 

فعععععر  صععععععععععع  رُ و  ُض بعععععاتعععععو أ بعععععيععععع  رنعععععان  و   اُء معععععو

 
 (45)وباإللافة إلى لون القوس، فيهتمون بعوتها أيضا ، وعند صخر الغي كرن، أصوات لوم يبحثون عن شيئ فقدوها   

فععععـ ا  صعععععععععع  يب زار  ن لوسععععععععععو ة  مععععو مععععحعععع  سعععععععععع   و 

 

رودُ   داُدهعععععععععا غععععععععع  تعععععععععوف  ععععععععععو  راُء هععععععععع 

 
ت مععععععععع  هعععععععععا إوذا ُردو ر نَّ إورنعععععععععانععععععععع   كععععععععع 

 

غععععععاٍا فععععععي إوثععععععرو معععععع  زُم بععععععُ دواهعععععع  قعععععع   ا فعععععع 

 
أما الشعنفرا فيدلق في وصعف،ش فهو يالحظ أن للقوس عند الرمي صعوتينا صوتا  عند بدء الرمي، وصوتا  بعد اءنتهاء من،، 

فانطالو السهم يبدأ بعوت عال صارخ، ثم ما إن ينطلق السهم حتى يهدأ رنين القوس، ويتحول إلى صوت لعيف خافت نتيجة 

 (46)ءهتزازات وترهاش

جعععععتعععععهعععععا ولعععععاربعععععُت  ى ثعععععم فعععععر   معععععن كعععععفعععععَّ

 

ُع معععخعععلعععج   ع إذا معععا اسعععععععععتعععكعععره  العععنعععز   بعععنعععز 
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ت عععع  مَّ راجعع  يَّ صعععععععيععحعععة  ثععُ فععَّ كعع  ت بععو  ف ععععععععععاحععع 

 

ج    أنععععيععععن  اد مععععيععععم ذي الععععجععععراح الععععمشععععععععععجععععَّ

 
مح: .4  الرُّ

ي توصعف العععاليك للرم  ليس مسعتفيضعا ، ويرجو السب  إلى للة اعتمادهم عليها في مغامراتهم، دن الرم  من ادسلحة ال    

يغل  استعمالها في الحرا، عروا بن الوردش يرسم في راصيت، المشهورا صورا  راصعة  ل، ودصحاب،، وهم على خيلهم يطاردون 

 (47)عنها أصحابها الذين خرجوا خلفهم ليستردوهاش اوليدفعولد أشرعوا رماحهم وسيوفهم  إبال  نهبوها،

نعععا ن ء  يعععخعععافعععُ سو مععع 
ر  فعععزوُع بعععععععد  العععيععع   سعععععععععيعععُ

 

ُو فععععو   رو كععععواسععععععععععو ا السععععععععععوام الععععمععععنععععفععععَّ ر   ي أُخعععع 

  
ا نعععع  ل  الععععقععععومو بععععالععععقعععع  هععععا أوَّ نعععع  ُن ععععع  طععععاعععععو   نععععُ

 

رو   هعععععنَّ ُمشعععععععععععهعععععَّ فعععععاٍف ولعععععععععععُ  وبعععععيعععععٍض خعععععو

 
 (48)ويعف عروا بن الورد في لعيدا أخرا رمح، برن، رم  أسمر داصم الغلبة والنعرا  

ف   قعععععَّ ثععععع  نعععععااو معععععُ قععععع  يُّ الععععع  طعععععب ُر خععععع  مععععع  أسععععععععععع   و 

 

و  رااو طععععععع  يعععععععاُن السعععععععععععععَّ ر  ُد ععععععععُ ر  أجعععععع   يعععععععلُ و 

  
 (49)ويتحدث عمرو بن برالة عن لنوات رماحهما

لع     ى فعال صععععععُ ع  الخيعععل   حعتعَّ د   بعععالق نـععععععععععععععععا تُقععع 

 

مُ   اجعععو مععع  افو العععجععع  فععع  ا  بعععالعععبعععيعععضو العععخعععو ر   وتُضعععععععع 

  
 (50)اويقول

نععععا وَّ بععععالععععقعععع  نعععع  ال  الععععمععععُ طععععلععععُ و الععععمعععع    مععععتععععى تعععع 

 

رو مععععك الععععمععععخععععارومُ   خععععتعععع  ا أو تعععع  عععععه مععععاجععععد   تعععع 

 
 (51)حمار الوحه يقولاوصخر الغي في وصف الرم  عند صيد 

مععععا دوروهععععو ت فععععي صععععععععععُ    رومععععاحععععا   ف شععععععععععامعععع 

 

ن    ت معععععو يب أُشعععععععععععروبععععع  طعععععب معععععامعععععا العععععخععععع   السعععععععععععو

 
 الدرع والترس: .5

من أسععلحة الدفاع، ووسععاصل الولاية في الحرا، وخافت أنغام الحديث عنهاذ دن شفي حملها مثقلة لهم تفسعععد عليهم حياتهم في     

حركة وسععرعة العدو، ولم يتحدث عن الدروع إء الذين عاشعععوا فترات مو ألوامهم.. كقيس الععععلكة التي تحتاج داصما  إلى خفة ال

 (52)، فيقول عن انتقال، من حياا الدعة والهدوء إلى صراعاشابن الحدادية

ةٍ  بععععَّ س  جععععُ عععععد  ادُنععععسو ءبععععو حععععُت بعععع  أ صععععععععععبعععع    و 

 

يععععا  والععععو مععععاا  الععععداروعععععيععععن  الععععععععع   أُسععععععععععالععععي الععععكععععُ
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ن جلد الثور، وهو من وسعاصل الدفاع كالدرع، ووزن، أخف من من الدرع،ش فهو أنسع  للععاليك أما الترس فهو مععنوع م      

يثقعل حركتهم وء يعولهم عن الععدوذ فإن لم يكن بد من اتخاذ أحدهم شععععععيئا  يتقي ب، ولو النبال، فالترس أنسعععععع  لهم من  حتى ء

 (53)غيرهش.

 (54)وصخر الغي يعف ترس، برن، مقب  موثقا    

ي سعععععععع   مإونعععععع هعععععُ ععععععيعععععد  ي و  نعععععع نعععععهعععععى عععععع    يععععع 

 

دُ   ر  أُجععععععععُ جععععععععنعععععععع  مععععععععُ  بععععععععيععععععععض  روهععععععععاا  و 

 
ووصعععف عمرو بن ذي الكل  في ترسععع، أدو من صعععخر الغي، وينفرد لها بيتا ، فذكر في، أهمية الترس في صعععد النبال عن،،      

 (55)معرح برن، أسمر معنوع من جلد الثورا

دو ثعععععورٍ  لععععع  ن جعععععو ر  معععععو نععععع  جععععع  معععععر  معععععُ  وأسععععععععععع 

 

ال تععععععُ   فععععععلععععععب مَّ مععععععُ بععععععالو أصعععععععععععع  ة  الععععععنععععععب  بعععععع 

 
 العدو السريع: .6

إن العدو من ادسععلحة الذاتية التي اعتمد عليها الععععاليك في مغامراتهم، ولد اتعععف بهذه ادسععلحة الذاتية معظم الععععاليك       

اءعتماد  يتسبقهم الخيلذ دنش ثقة ف كما مرَّ في تراجمهم وأشععارهم، ولد تفننوا في تعوير عدوهم واعتزوا برنهم ء تلحقهم وء

على هذه السععععرعة غير العادية في العدو فيطمئن إلى أن يغزو أو يترصععععد، فإن ثقت، في سععععالي، تجعل مع، حعععععنا  متنقال  يلوذ ب، 

 (56)فيحمي، في أحرج اللحظاتش.

 (57)ايعور تربا شرا لعة نجات، واصفا  سرعة عدوه ومطاردا أعداص، إياه فشب، عدوه بسرعة عدو النعام والظبية    

ن ب جيل ة  إوذ ـععععععععععنـععععععععععها ن جاصي مو ـععععععععععوُت مو ععععععععععج   نـ 

 

هـعععععععاو أ رواوو    ـعععععععبـعععععععتو الر  عععععععيـعععععععُت ل يـعععععععل ة  خ   أ لقـ 

 
هُمُ  راع  وا بي سععو أ غـعععععععر   ل يـعععععععل ة  صععـعععععععاحـعععععععوا و 

 

اوو   ـعععععععععععت ينو ل دا م عدا اوبنو ب رع ـعععععععععععيـعععععععععععك   بوـعععععععععععالع 

 
ُم،ُ   عععوادو ـعععا  لـ  ـعععثـعععوا ُحـععععع ـعععـعععثـعععح  ـعععـعععر نَّمـعععـعععا ح   ك 

 

ـععـععـععشـععـعععـعع  ععـعععاوو أ و أُمَّ خو طُـععـععبـع ـععـعععّث و   ٍف بوـععـععذي ش 

 
 (58)وفي لعيدا أخرا يفتخر برن، يسبق الخيل الجياد بجري،ا

يععععععُل مععععععا هععععععا الععععععو  تععععععا   لعععععع  د ت ثععععععابععععععو جعععععع   و 

 

ال   ء ُزمععععععععععَّ يععععععععععنو و  د  فَّ الععععععععععيعععععععععع   أ لعععععععععع 

 
راءو  نعععععد  العععععجعععععو ه  السعععععععععععاوو ععععععو ععععععو ء ر   و 

 

ال  يضعععععععععععع  ةُ الععععععهعععععع  مععععععلعععععع  ر  الععععععحعععععع   إوذا بععععععاد 
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،و   قعععععععريعععععععبعععععععو تععععععع  يعععععععاد  بعععععععو فعععععععوُت العععععععجعععععععو  يععععععع 

 

ال  هعععععععا العععععععق سعععععععععععععطععععععع  وادو كسعععععععععععععو حععععععع  يععععععع   و 

 
 (59)ويعتز برن، منتقل بين العحراوات بسرعة ءتتاح إء للرياحا

روهععععا يعععع  غعععع  ي بععععو سععععععععععو م  يععععُ مععععاٍا و  و  معععع  لُّ بععععو ظعععع   يعععع 

 

كو   العععو هععع  هعععور  العععمععع  وروي تعععُ ر  عععع  يععع  يشعععععععععا  و  حعععو  جععع 

 
ي حععو تعع  يععنعع  ُث يعع  يععع  ن  حعع  يعع و مععو د  الععرب

فععع  ُق و  بععو ي سععععععع   و 

 

هو الععععع    دب ن  شععععععععععع  روٍو معععععو خععععع  نععععع  معععععُ ارو و بعععععو د  تععععع   معععععُ

 
 (60)أما الشنفرا فيعف سرعة عدوه برن، حين يعدو على ادرض العلبة يتطاير منها الحجارا فيقدح منها الشررا    

ى معععو اسعععععععععو نععع  ى مععع  اُن ء لععع  وَّ ُز العععععععععع  عععع  ا اد مععع   إذ 

 

ر    ايعععععع  طعععععع  ح    و   مععععععنعععععع، تعععععع  ادو لُ لعععععع  لععععععَّ فعععععع   مععععععُ

 
ق، في وصعول إلى مورد الماء لما شرا وارتوا وصل القطا فال يجد وافتخر الشعنفرا بسعرعة عدوه، وسعابق مو القطا وأسعب    

 (61)إء بقية من شراب،ا

ا مععع  د  عععع  ُر بعع  د  ا الععكعععُ طععع  ُروا الععقعع  ُا أ سععععععععع  ر  ت شععععععع   و 

 

لُ   ل ععععععععععع  ت ععععععععععع  اُ هععععا تعععع  نعععع  بععععا  أ حعععع  ر  ت  لعععع  ر   سعععععععععع 

  
ت   لعععع  د  أسعععععععععع  ا و  نعععع  ر  د  تعععع  ابعععع  ت  و  مععععَّ هعععع  ُت و  معععع  معععع   هعععع 

 

شععععععععع    ر  و  ى  مععععععَّ نععععععب اروط  مععععععو هععععععب  فعععععع  معععععع  تعععععع   لُ مععععععُ

 
روهو  قعععع  ععععع  و لععععو بععععُ كعععع  ى تعععع  هععععو هععععا و  نعععع  ُت ععععع  يعععع  لعععع  و   فعععع 

 

لُ   صععععععععععع  و  حععععع  ون  و  ا ُذلعععععُ هععععع  نعععععٍ ُرهُ معععععو اشعععععععععععو بععععع   يعععععُ

 
 النوع الثاني: أسلحة روحية:    

إن ادسعلحة السابقة ذكرها ليست كافية دن تجعل الععاليك ناجحا في التععلك، دنها شاصعة بين أفراد العرا، وميسرا           

تكفي برن تكون الوسعععععيلة الوحيدا إلى العععععععلكة، دن حياا  سعععععتطيو كل شعععععخص أن يملكها، لذا هذه ادسعععععلحة ءلكل الناس، في

والسيف في مواجهة هذه الظروف إء مقومات  ادسلحةالععاليك مليئة بالقسوا، والجوع والعطه، ومطاردا ادعداء، فال تجدي 

ت الشعخععية، والععفات الخاصعة التي ينبغي أن يتعف بها شخص ما ذاتية في الشعخص. وادسعلحة الروحية نعني بهاش المقوما

في مواجهة مغامراتهم والظروف  ععاليكو من  أهم ادسلحة الروحية التي ينبغي أن تجلى بها ال( 62)إذا أراد أن يكون صعلو ش

 القاسية الجرأا والحذر، والعبر، والحيلة، واءستهانة بالموت.

 قوة اإلرادة والحزم: .1

قي نظرا إلى شععر العععاليك، فليس من المسعتبعد أن نجد في، مقومات كثيرا يفتخرون بها، وكلها تدور حول عندما نل

لوا اإلرادا والحزم، ش بحيث يمثل لنا شعععرهم الععععلو  مالععيا داصما في غير تردد وء وجل، ويجعل من عزم، وإرادت، ورأي، 
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 (63)الهادي الوحيد ل، والدافو الوحيد لسلوك،ش

 (64)حتى ولو لم يتحدث عن، فال بد تنفيذها شيءرا يقولا إذا عزم على وتربا ش

معععععتُ  ز  معععععُت اوععععععتععععع  مععععع  نعععععُت إوذا معععععا هععععع  كعععععُ  و 

 

ال  لعععععععععُت أ ن أ فععععععععععععععععععع  أ حعععععععععرو إوذا لعععععععععُ  و 

  
فالععععاليك جميعا يحملون هذه اإلرادا، ولكن الشععنفرا كان أعلى درجتهم من حيث لوا اإلرادا، ومن آثار ذلك أن، كثيرا ما 

 ءميت، نرا في، بولوح ما يملك، الشنفرا من لوا اإلرادا وصالبة العزيمة. قرأمفرده، حين نكان يغير ب

 (65)فقالا رحيل لوم،عندما عزم على 

كععععم يععععَّ طععععو ى أمععععي صععععععععععدور  معععع  نععععو  ألععععيععععمععععوا بعععع 

 

لُ   يعععععع   فعععععإنععععععي إلععععععى لععععععوٍم سعععععععععععواكععععععم د معععععع 

  
رُ  معععو قععع  ُل معععُ يععع  اُت والعععلعععَّ اجععع  تو العععحععع  معععَّ  فعععقعععد حعععُ

 

طعععععايععععع    اٍت مععععع  يعععععَّ طعععععو دَّت  لعععععو لُ وشعععععععععععُ حعععععُ  ا وأ ر 

 
  (66)وفي وصف إحدا مغامرت، ففالا

ى تععو بعع  حعع  صعععععععُ ٍه و  غعع  بعع  ٍه و  طعع  ى غعع  لعع  ُت عع  سععععععععع   د ع 

 

لُ   كععععععع  أ فععععععع  ر  و  جععععععع  و  زويعععععععز  و  إور  ار  و  عععععععع   سعععععععععععععُ

  
ا  ُ  د  ُت إولععععع  مععععع  تععععع  أ يععععع  ا و  انععععع  و  ُت نوسععععععععععع  مععععع  ر يعععععَّ  فععععع 

 

لُ   يععععع  يعععععُل أ لععععع  لعععععَّ الععععع  أ ُت و  د  ا أ بععععع  مععععع  ُت كععععع  د  ععععععُ  و 

 
 . الصبر:1

تبا باإلرادا أيضععععا، وصععععاحب، يسععععتطيو أن يسععععيطر على نفس في مواجهة كل الظروف، والعععععبرش هو الدليل العععععبر مر      

حينما نقرأ أشععار العععاليك وأخبارهم فال يعع  علينا أن نجد أن حياتهم تكاد  (67)الحقيقي على لوا اإلرادا والتحكم في النفسش

لغة إن حياا الععععععاليك بمثابة نموذج للعععععبر على حياا لاسععععية مفعمة يطيق، غيرهم، بال مبا تعتمد على العععععبر الشععععديد الذي ء

 جوانبها.بالمخاطر من كل 

لقد جسععععم الشععععنفرا لنا هذا العععععبر بعععععورا راصعة في ءميت،، وهو يقاوم الجوع الشععععديد بالعععععبر، حيث يشععععاغل الجوع 

 (68)ويتجاهل، ويماطل، حتى يفني، فيتناساه، وكرن، غير جاصوا

ال   طععععع  يععععُم معععععو ، أُدو يعععععتعععععُ ى أُمعععععو تعععععَّ وع حععععع   العععععجعععععُ

 

ر    كععع  روُا ععععنععع، العععذب أ لعععععععع  لُ  و  هععع  ر ذ  حعععا  فععع  فععع   صعععععععع 
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تثيره  ، وءيفرح بالغنى يخاف الفقر، وء يشععتكي الجوع وء ويعتز الشععنفرا برن، ليس صععبور فحسعع  وإنما هو مولى العععبر، ء

 (69)حمالات الجاهلينا

هُ  زَّ اُا بعععع  تعععع  رو أ جعععع  بعععع  ى العععععععععععَّ ولعععع  معععع  إونععععى لعععع   فعععع 

 

ثععع    ى معععو لععع  لُ عععع  عععع  م  أ نععع  ز  حععع  الععع  وو و  مععع  لععع  و السععععععععَّ  لو لععع 

 
مععععععا  إونععععععَّ ى و  أ غععععععنعععععع  ا و  انعععععع  يعععععع  ُم أ حعععععع  دو أُععععععع   و 

 

ُل ُ   ذب بعععع  تعععع  او الععععمععععُ د  ععععع  ى ُذو الععععبععععُ نعععع  اُل الععععغععععو نعععع   يعععع 

 
ف     ك شعععععععععععب تععععع  ٍة معععععُ لعععععَّ ن  خععععع  زوع  معععععو ال  جععععع   فععععع 

 

ى  نعععععع  ت  الععععععغععععععو حعععععع  روح  تعععععع  ء معععععع  لُ  و  يععععععَّ خعععععع   أ تعععععع 

 
ى مععععو لعععع  اُل حععععو هعععع  ى اد جعععع  هععععو د  ز  تعععع  ء  ا و  ء  أُر   و 

 

لُ   معععععو اوويعععععلو أُنععععع  ااو اد لععععع  قععععع  ر عععععع  اُلوء  بعععععو  سععععععععععع 

 
 (70)ويحدثنا عروا بن الورد عن صبره على غشيان المواليا

ظعععا   حعععافعععو والعععي و  لعععى ُرزءو العععمععع  بعععورا  عععع   صعععععععع 

 

را  بعععُت أ خضعععععععع  ل  العععنعع  الكععع  ى يععُ تعععع ي  حعع  رلععععععععو ععععو  لععو

  
 . الجرأة:1

فقسعععم عبد الحليم الجرا على نوعين، أحدها تحكم اإلرادا ولعععبا الجرأا صعععفة إيجابية التي يتععععف بها كل العععععاليك،     

نفعاءت فهي من لعف اإلراداش أما الجرأا فيمكن أن ينظر إليها اميل إلى النفس ويالنفس، وهذا النوع يسمى شجاعة، وادخرا 

تنعكس لوا إرادت، على جرأت، حداهما بمعنى أن يكون صععععاحبها متحكما في إرادت،، لععععابطا لتوجي، هذه الجرأا، فإمن زاويتين، 

 تميلهععا اإلرادا، وإنمععا تميلهععا انفعععاءت عععابرا، غير ثععابتععة وء وتوجيههععا بقيععادا هععذه القوا، والنععاحيععة ادخرا من الجرأا جرأا ء

نوع من  ت،يعتبر من لوا اإلرادا، وإنما هو في أغل  حاء مستقرا كالغض  والمفاجرا، وهذا النوع الذي ء تميل، اإلرادا الثابتة ء

وهنا نعني بالجرأا شعععجاعة، فال منازعة في أن جميو العععععاليك شعععجعان، فطبيعة حياتهم ء يععععل  لها إء  (71)لععععف اإلراداش

 يهابون الموت كرنهم داصما البادصون بالعراع. الرجل الشجاع، فهم ء

 (72)في مطاردا الفريسةا أشجو منهميقول الشنفرا أن جميو أصحاب، من الععاليك يتحلون بالخعال من الشجاعة، ولكن، 

نععععععىو ل  غععععععيعععععر أنعععععَّ اسعععععععععععو يُّ بععععع  ل  أبعععععو  كعععععُ

 

لُ   دو أب سعععععععععع  راصععععو ى الععععطععععَّ ت  أُولعععع  لعععععععععع  ر   إذا ععععع 

  
 (73)ويقول تربا شرا أن حيات، ولفت على طل  الثرر، وءيحتاج لسواعد، وفي لتال، ءيهدف إلى وصف، بالشجاعةا

،و  معععععب ُر هععععع  ومو أ كعععععبععععع  رارو العععععنععععع  لعععععيعععععُل غعععععو  لععععع 

 

ععععععا  نععععَّ قعععع  ا  مععععُ يععععع مععععو لععععقععععى كعععع  ررو أ و يعععع  ُم الععععثعععع   د 

  
 ُ، ومعععععُ ُو لععععع  جعععععب ل  يُشععععععععععع  ،ُ كعععععُ ععععععُ معععععاصعععععععععععو  يعععععُ

 

عععععا  جععععَّ يُشعععععععععع  دا لععععو ،ُ هععععام  العععععععععو ربععععُ مععععا لعععععععععع   و 
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 (74)ويعف عورا بن الورد شجاعت، برن، سريو اءستجابة لداعي الوغيا

غعععى م إولعععى العععو  ردو أ لعععدو  إوذا لعععيعععل  يعععا اوبعععن  العععو 

 

ي    مععععععو اللععععععانععععععي كعععععع  بععععععُت فعععععع  قععععععاروعُ  أ جعععععع   مععععععُ

  
 . االستخفاف بالموت:4

يحرصعون على الحياا، وء يرهبون من الموت، لو كان بهم نفور من الموت كساصر الناس لما يتسنى لهم أن  إن العععاليك ء     

 يكونوا صععاليك. وكان ليس بن الحدادية فضعل الموت على ادسعر، حين حاصعره ادعداء من زينة، فطلبوا من، أن يسعترسر فربى

لُتول وهو يرتجز ويقولا حتىوأشد من ذلك ولاتلهم  ذا ،لاصالا نفسي عليَّ أكرم من 
(75) 

 أنععععععا إذا الععععععمععععععوت يععععععنععععععوا غععععععالععععععيعععععع،  

 

 مععععععخععععععتععععععلععععععا  أسععععععععععععفععععععلعععععع،ُ بعععععععععععععالععععععيعععععع،   

 
 لععععد يعععععععععلععععم الععععفععععتععععيععععان أنععععي صععععععععععالععععيعععع،  

 

والعععععععيععععععع،     إذا العععععععحعععععععديعععععععد رفعععععععععععععععت عععععععع 

  
ععاليك وء يكاد شاعر منهم أن يخلو شعره من هذا إلي، شعر ال الذي يتطروإن حديث اءستهانة بالموت من أبرز المولوع 

 المولوع، فتفننوا في تعويره معبرين عن موالفهم إثر الموت.

من، أن يسعععترسعععر فربى، ولدر في نفسععع، إن لم  افطلبووبين تربا شعععرا أن الموت خير من ادسعععر، حين حاصعععره بنو لحيان، 

 ( 76)يتردد في إيثار الموتا ينجح، العدو فال

طعععععَّ  ا خعععععُ مععععع  ا إسعععععععععععار  ومعععععنعععععة    هعععععُ ا إومعععععَّ  تععععع 

 

د رُ   رَّ أجعععععع  ُل بععععععالععععععحععععععُ تعععععع  ا دم  والععععععقعععععع   وإمععععععَّ

 
هعععا إونعععَّ هعععا و  نععع  س  عععع  فععع  ادوي العععنععع  أُخعععرا أُصععععععععع   و 

 

د رُ   م عععععععععععع  لعععععُت و  عععععع  ٍم إون فععععع  ز  روُد حععععع  و  مععععع   لععععع 

  
 (77)والشنفرا يبلق إلى ألعى اءستخفاف بالموت، فيوصي أصحاب، برء يدفنوه بل يتركوه للضباعا    

قعععععع   م   ء تععععع  رَّ حعععععع  روي معععععُ بعععععع  رونعععععي إنع لععععع   بعععععُ

 

ر  روي أمَّ ععععععامعععععو ن  أب شعععععععععععو لعععععكعععععو م  و  كعععععُ يععععع  لععععع   عععععع 

 
روي   ثعع  ي وفععي الععرأس أ كعع  أ سععععععععو وا ر  لععُ معع  تعع   إذا احعع 

 

روي  اصععععو مَّ سعععععععععع  ى ثععععُ قعععع  تعععع  لعععع  د  الععععمععععُ نعععع  ر عععععو ودو غععععُ  و 

  
في  علي،ذ دن، يعيهيخاف،ذ فليس هنا  عمات وخالت تبكين  يهرا من، وء ويالكد الشععععنفرا أن، مسععععتعد ءسععععتقبال الموت وء

 (78)العحراء بعيدا عن الناسا

هععععا م أُبععععالععععو تععععي لعععع  يععععتعععع  تععععنععععي مععععو  إوذا مععععا أ تعععع 

 

تعععععي  معععععَّ عععععع  ذرو خعععععاءتعععععي العععععُدمعععععوع  و  م تعععععُ لععععع   و 

 
دا    يععععتععععي لععععاعععععو م أ روم فععععي أ هععععلو بعععع  و لعععع  لعععع   و 

 

تععععي  مععععَّ يععععن حععععُ مععععود  يععععن  الععععععععع  نععععي بعععع   إوذ ن جععععاء 
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الموت، حين يجزر امرأت، وتنهاه عن المغامرا، فيقول لها أن، ءيبالي أما عروا بن الورد فهو أسعه  في تعوير اءستهانة ب

 (79)يعارغ الحياا وصوء إلى هدفابالموت، و

نعععععي لعععععومعععععُ داا  تععععع  ان  العععععغععععع  سعععععععععععع  أ را أُمَّ ح 

 

فُ   فعععععُس أ خعععععو  العععععنععععع  نعععععي اد ععععععداء  و  فعععععُ وب خععععع   تعععععُ

 
نعععععا ن أ معععععامعععععو نعععععا معععععو فعععععتععععو وَّ ذي خععععع  لَّ العععععَّ عععععع   لعععع 

 

خععععع    تععععع  ،و العععععمعععععُ ،ُ فعععععي أ هعععععلعععععو فعععععُ فُ يُععععععععععععادو  لعععععب

  
وينعع  العععلو  برن يبذل ألععى جهده في مواجهة الظروف والفقر، فإن حقق أهداف، طابت نفس،، وإن مات في سبيل تحقيقها 

 (80)ما محمودا

،و   جعععهعععو ةُ و  فعععيعععحععع  ععععلعععوكعععا  صععععععععع  نَّ صعععععععععُ كعععو لععع   و 

 

رو   وب نعععع  تعععع  سو الععععمععععُ هععععااو الععععقععععابععععو وءو شععععععععععو  ك ضعععععععععع 

 
 ُ، رونععععع  زجعععععُ ،و يععععع  لعععععى أ ععععععداصعععععو الع  عععععع  طعععععو  معععععُ

 

تععععو   رو بوسعععععععععاحعععع  هععععَّ نعععيعععع و العععُمشعععععععععع  جععععر  الععععمعععع  م ز   هعععو

 
هعععععا لعععععقععععع  ة  يععععع  يعععععَّ نعععععو لعععععق  العععععمععععع  ك  إون يععععع  ذالعععععو  فععععع 

 

رو   ر جععععد  ومععععا  فعععع  غععععنو يعععع  إون ي سععععععععععتعععع  مععععيععععدا  و   حعععع 

 
فال شعك في أن هالءء العععاليك يستخفون بالموت بكل معنى الكلمة، وشعرهم في هذا المعنى يطابق أخبارهم، كما جاء في 

الشععنفرا، وتربا شععرا، والسععليك بن السععلكة، وليس بن الحدادية،  ادعداء، ومن لععمنهم أخبارهم أن معظمهم ماتوا تحت سععيوف

 وعمرو ذو الكل ، وصخر الغي، فحققوا ما يدَّعون في شعرهم من استهانتهم بالموت.

 . الحذر:5

يل فرو فيها بين ل المخاطر ترتي إليهم في كل لحظة، ء إن حياا الععععععععاليك بمثابة معركة بين الحياا والموت، واإلغارا أو

شوكان من الععفات ادساسية في كل صعلو  أن يكون حذرا متيقظا شديد الحيطة واإلحساس بالمخاطر، ولد جعلت هذه  ونهار،

لذا كثر الحديث عن الحذر واليقظة في شعععععرهم، وأسععععه   (81)اليقظة فيهم ما يشععععب، الغريزا في اإلحسععععاس بالخطر والتهيو ل،ش

وير هذه العععفة. ويقول تربا شععرا عند تعععوير مدا يقظت، أن بين عيني، وللب، صععلة في اإلحسععاس ك في تعععليالشعععراء الععععا

 (82)بالخطر، ما إن حس للب، بالخطر حتى عيناه تنظران فتجدان سالحا معوبا بنحوه، وإذا نام فمازال للب، حارساا

ل   ز  م  يعععع  مو لعععع  و  ا الععععنععععَّ ر  ،و كعععع  يعععع  نعععع  يعععع  اط  ععععع  ا خعععع   إوذ 

 

ىء  مععععو   الععععو ،ُ كعععع  كو لعععع  ان  فععععاتععععو حعععع  يعععع  لعععع  و شعععععععععع   ن  لعععع 

 
،و  بعععععو لععععع  ة  لععععع  يعععععئععععع  بعععععو ،و ر  يععععع  نععععع  يععععع  ُل عععععع  عععععع  جععععع  يععععع   و 

 

كو     اتعععععو ق  بععععع  لععععع  دب أخععععع  ن  حععععع  ٍة معععععو لعععععَّ ى سععععععععععع   إلعععععو

 ِو 

 
 (83)، ويحدث بذلك المرأا التي أبت الزواج من، دن، معرض داصما من أول ياللي،االنوم العميقويعف برن، يقظ النوم، للما يعيب، 
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أ ن ر  ر  معععععو م تععععع  لععععع  تفععععع  حعععععاذ ر  تعععععيعععععال  و     ٍي فععععع 

 

ععععععا  يعععععلو أ رو  سو العععععلععععع  ن ءبعععععو هعععععا معععععو مععععع  ر يعععععُّ  تععععع 

 
،و   معععععب ُر هععععع  ومو أ كعععععبععععع  رارو العععععنععععع  لعععععيعععععُل غعععععو  لععععع 

 

ععععععا  نععععَّ قعععع  ا  مععععُ يععععع مععععو لععععقععععى كعععع  ررو أ و يعععع  ُم الععععثعععع   د 

 
سٍ  كععععانععععو ن مععععُ ٍة مععععو هععععلعععع  ٍا أ و جعععع  رَّ لععععى غععععو  ععععع 

 

عععععا  عسعععععععععع  ى ت سعععععععععع  تععععع وتو حعععع  زال  الععععمعععع   أ طععععال  نععععو

 
الداصمة، برن، يبيت في مرلبت، مستيقظا، وولو ذراعي، أمام، واتكر محدبا عليهما، ليتاح ل، أن  ويععف السعشعنفرا صعورا يقظت،

 (84)يفحص ادماكن والطرو من حول،ا

بععععا   جععععذو يععععن مععععُ راععععع  دب الععععذو لععععى حعععع  بععععتُّ ععععع   فعععع 

 

فُ   طعععععَّ عععععع  تععععع  ُم العععععمعععععُ وا اد رلععععع  تعععععطععععع  معععععا يععععع   كععععع 

 
 (85)امتربعون من ادعداء الذين ناموا فعيونهم يقظى ويبين الشنفرا سب  شدا يقظت، برن، جنى كثير الجنايات، فهو

 ُ، معععع  حعععع  نععععايععععاٍت تععععيععععاسععععععععععرن  لعععع  رويععععُد جععععو  طعععع 

 

مَّ أولُ   هععععععععا حععععععععُ ،ُ ديععععععععب تععععععععُ يععععععععر  قععععععععو  ععععععععع 

 
هععععا  تععععنععععاُم إذا مععععا نععععام ونععععُ يععععُ  ، يععععقععععظععععى عععععُ

 

ُل   غععععع  لععععع  غععععع  تععععع  ثعععععاثعععععا  إلعععععى معععععكعععععروهععععع،و تععععع   حعععععو

 ِو 

 
ا، برن، اختار طريق غير الذي ذه  في،ذ مخافة أن ويعععععععور لععععععخر الغي مدا حذره، حين ذه  إلى الماء ليمأل لربت، محاذر

 (86)يمكن ادعداء علي،ا

تعععععععي  بعععععع  ر  ُت بععععععع، لععععععو معععععع  ز   فععععععلععععععمععععععا جعععععع 

 

يععععععفععععععا  لععععععو ة  أو خعععععع  لعععععع  رو
ُت أ طعععععع  معععععع  مععععععَّ يعععععع   تعععععع 

 
 الحديث عن الرفاق:  -6

يان، لفت، المقن ، االرجل، المنسر، السربةرهم ألفات عالوا ادسعلحة والرفاو من مولعوع ما أكثر في شعرهمش نجد في شع

كما حدث الشعععنفرا في باصيت، عن رفال، الذين  (87)تدل على الجماعةش ادلفات التيوادصعععحاا، والععععح ، والقوم، وأمثال هذه 

وآداء من رفععالع، في اإلغعارا راصععة واعتز بهم  هعدفهم،خرجوا معع، في إغعارا العوص، ويسععععععيرون على ادلععدام وصععععععوء إلى 

 (88)لاصالا

عععع   م  نععع  لععع  ا فععع  نععع  جععع  ر  اخععع  نععع  اتعععُ صععععععععع  ت  و  لعععَّ لععع  د  و   هععع 

 

تعععععَّ ُ   عععععع  تععععع  هعععععا معععععُ د  عععععع  ة  معععععا بععععع  يععععع  انعععععو مععععع   ثععععع 

 
م     هعععُ وهععع  ان  كعععـعععععععععععععععرنَّ ُوجعععُ يععع  تععع  يعععُن فعععو راحعععو  سعععععععع 

 

هعععع  ُ    ذ  اءو مععععُ ن  الععععمعععع  ن  مععععو و  يععععُ  أو  لعععع  ابععععو  م ععععععععععع 

 
ت   و  د  طععع  لععع  حعععا و  فععع  وو العععمعععاءو صعععععععع  هععع  ر  رُّ بعععو معععُ  نععع 

 

يعععععَّ ُ    غععععع  ن  معععععُ اُد تععععع  ا والعععععزَّ نععععع  لعععععُ اصعععععو مععععع   شععععععععععع 
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ا ثععععالثععععا عععععلععععى نعععع  ا بععععو معععع  ى سعععععععععع  دامو حععععتععععَّ  ادلعععع 

 

اُ    ر  ح  م مو و  ن  العقع  شعععععععععاع  معو ع  صو شعععععع  و   ععلعى الععع 

 
 (89)الغزوا لاصالا يقودهم إلىويتحدث عروا بن الورد عن رفال،، حين 

م  كعععُ دور  روكعععابععع  بعععنعععى صعععععععععُ نعععي لعععُ  أ لعععيعععمعععوا بععع 

 

زلو   ن  الععععهعععع  يععععر  مععععو فععععسو خعععع  نععععايععععا الععععنعععع  لُّ معععع  كععععُ  فعععع 

 
لَّ  غعععععوا كعععععُ بعععععلعععععو ن تععععع  ُم لععععع  كعععععُ إونعععععَّ تعععععي     فععععع  معععععَّ  هعععععو

 

ت  اد ثعععععلو   نعععععبعععععو وا مععععع  ر  ى تععععع  تعععععع بعععععي حععععع  ء أ ر   و 

 ِو 

 
 الحديث عن الوحوش: -7

يكاد شاعر يخلو  وء العععاليك في الععحراء فكثر الوصعف في شععرهم عن حيوان العحراء ووحوشها نتيجة كثرا تنقل

 .تُلفهم مو الوحو  الوحو  وتعويرشعره عن 

يذعن سعععرا وء يخذلن جانيا، وتكيف النفس  حو  المفترسعععة، ويجد فيهن كراما ءيقول الشعععنفرا حين آثر على لوم، الو 

 (90)معهنا

س   لععععَّ معععع  د  ععععع  يعععع  ون  سععععععععععو لععععُ  ولععععي دونععععكععععم أ هعععع 

 

ر لُ   يعععععع  فععععععاُء جعععععع  ر  ول  وععععععع  لععععععُ اُ ُزهعععععع  لعععععع   وأ ر 

 
اصععععو   رب ذ  ُع السععععععععععو ود  ُل ء ُمسععععععععععتعععع  ُم ادهعععع       هععععُ

 

ذ لُ   خعععع  رَّ يععععُ ى بععععمععععا جعععع  انععععو هععععم وء الععععجعععع  يعععع   لععععد 

 ِو 

 
 (91)والمشاركة، كرن، واحد منهااه ادلوفة ذلك يول  هذوبعد 

هععععا ولعععىو كعععرنعععَّ ُم حععع  حععع  اووا الععععععععععُّ ُروُد اد ر    تععع 

 

لُ   يعععععَّ ذ  ال ُء العععععمعععععُ نَّ العععععمعععععُ يعععععهعععععو لععععع  ا عععععع  ار  ذ   عععععع 

 
ى نععععو ولععععىو كععععرنععععَّ الو حعععع  ااصعععععععععع  ن  بععععو د  كععععُ ر  يعععع        و 

 

لُ   قععع  يععع   أ عععع  ى العععكعععو حعع  تععع  نععع  ى يععع  فعع  مو أ د  ن  العععُعععععععععع   مععو

 ِو 

 
، ولم تجعد منع، أذا ولم يجعد منها الف الوحو  لع،، أن الوحو  تعودت على ر يتع، ليال ونهعارإا شععععععرا عن تعربطعويتحعدث 

 (92)مخاطر، فتحول ادلف بينهما إلى الودا

 ُ، فعععنععع  ى أ لعععو تعععع حعععهو حععع  غعععنعععى العععو  مععع  بعععيعععُت بعععو  يععع 

 

ععععا  رتععع  هعععر  مععع  هعععا العععد  حعععمعععي لععع  ُ  ء يععع  يُععععععععععبعععو  و 

 
   ُ، مععععُّ هععععو حععععٍه يععععُ يععععُد و  تععععى  ء صعععععععععع  أ يععععن  فعععع     ر 

 

عععععا    ،ُ م  ت إونسعععععععععا  ل عععععععععععاف حنعععع  و صعععععععععاف حععع  لع   فع 

 
عالوا عن تععوير إلفتهم مو الوحو ، فهنا  أيضا تعوير راصو دليق عن حياا الوحو ، فرسم لنا صخر الغي لوحة فنية في 

في رولععة من أعشععاا العععحراء، فيشععبعان من ادعشععاا، ثم تحركا إلى مورد رها عن حمار وحه، يبدأ بعععورتهما أدو صععو

الماء، لما لربا إلى الماء أحسعا صعاصدا ييععدهما، فدارا والتفا حتى بعدا عن الماء، وصعدا مرفتو ادرض وانحدرا فيظالن طول 

 الليل في بحث الماء، لما جاء الضحى تنا أزمتهما زالت، ولكن في الحقيقة حلت أزمة جدية إليهما،
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 .88ص، طالل حرا، ديوان الشنفرا 90 

 .68ص، المرجو السابق  91
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 (93)إذ فوجئا بخيل العاصدين تشيم الرماح في صدوهماا 

لععععععععععععاو   و  تععععععابععععععان ر  نعععععع  جععععععان يعععععع  لعععععع    ء  عععععععو

 

الامععععععا  ا تععععععُ مععععععع  ، عععععععُ تععععععُ بعععععع   ن ضععععععععععععيععععععرا نعععععع 

 
ري   يععععععععع  ُر صععععععععع  يععععن أصعععععععععععععع  حععع  لعععع       كعععال الععععععععو

 

غعععععامعععععا  يععععع، العععععثعععععَّ نععععع  تععععع  خعععععاُل ن سعععععععععععيعععععل  مععععع   تععععع 

 ِو 

 
 وصف الهموم: -8

ية القاسعع إن الهموم مولععوع انفرد بها شعععر الععععاليك، حين نقرأ شعععر الععععاليك نحس أن الهموم كانت جانبا من الجوان       

ل أيضعععععا ب يعانون، فقافي حياا التععععععلعك التي يعانوها ويععععععارعوها، وهي ليسعععععت مجرد انعكاس تجربتهم الحقيقية في كل ما 

 تجربة نفسية تجيه في صدورهم، ليكون شعرا مطابقا كل المطابقة لعورت، في نفوسهم.

إغارا أعداص،، وهي مثل الحمى ترخذه دوما ، عندما غل  يعف لنا الشنفرا هموم،، وثقلها على نفس،، برن هجومها ألوا من     

 (94)إلي، مرا ثانيةا عليها فترجو

وُده عععععععُ اُل تعععععع  ز  ا تعععععع  ومو معععععع  مععععععُ ُف هععععععُ إولعععععع    و 

 

لُ     قعععع  ى  أ ثعععع  وو أ و  هععععو بعععع  ى الععععرب مععععَّ حععععُ ا كعععع  اد  يعععع   عععععو

 
هععععععا مَّ إنععععععَّ هععععععا ثععععععُ تععععععُ ر  د  د ت  أ صعععععععععععع  ر  ا و       إعذ 

 

ٍت و    يعععع  حعععع  ن  تععععُ ى مععععو ر تععععب تعععع  وُا فعععع  ثععععُ لُ تعععع  ن  ععععع   مععععو

 
ما أكثر دلة هذا الوصف عن الهموم، ومر أبلق التعبير في ادلفات الموحية، من أمثلتها )ألف( يوحي إلى تعوده على الهموم، 

تحيت  منو)وردت أصعععدرتها( يوحي بععععراع، العنيف مو الهموم،  و)إذاو)ما تزال( يوحي إلى توارد الهموم علي، باسعععتمرار، 

كلها تمتاز بإيحاء خاص، وهذا يدل على ش أن الشنفرا لم يكن  نواحي، فالعوراهوم كالحبال لفت، من كل ومن عل( يوحي برن ال

 (95)متلكفا في صورت، هذه عن الهموم، وإنما كان معبرا عن والو يحس، ويعاني من،ش متخيال وء

  (96)ى صراع عنيف مو ادعداءاويول  ليس بن الحدادية عن الهوموم التي تعاني، مترددا، وينتج عن ذلك أن يلجر إل

دوالعععععكو يعععععا  ن جععععع  لعععععت معععععو دب  أمَّ معععععالعععععكٍ وبعععععُ

 

نطعععععوارو    ر  يعععععا هعععععمَّ يعععععحعععععتضعععععععععععو  ووسعععععععععععادو

 
ةٍ  نععععَّ       وأصععععععععععبععععحععععت بعععععععععد ادنععععس ءبععععس  جععععُ

 

والععععيععععا الععععكععععمععععاا  الععععدارعععععيععععنأُسععععععععععالععععي    الععععععععع 

 ِو 

 
 :كيانةهوان ال إباء -9

بات ثإحعععععول على مكانتهم العععععحي  في المجتمو، و من أجلكان الععععععاليك يعيشععععون في الطبقة الدنيا من المجتمو، 

بعرن الحيعاا اءجتمعاعية كانت تحكم فيها القبيلة، وهي توج، حياا ادفراد والجماعة، وكل أفراد  ذيعععععععارعون مو القبعاصعل ،كيعانهم

 ،يلةبذلك الر ية الذاتية والنزعات الفردية أمام لرار القب فتنتفييذوبون في القبيلة ويعلنون وءءهم لها، 

                                                             
 .64ص، ديوان الهذليين 93

 .62ص ،طالل حرا ،ديوان الشنفرا 94 

 .263ص، عبد الحليم ،الععاليك منهج، وخعاصع، شعر  95

 .141ص -14 ج ،كتاا ادغاني 96 



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

تقبل العيه بدون عزا وكرامة، ولم يكن أمامهم لمقاومة هذا الهوان إء اللجوء إلى لوتهم وأسلحتهم أيا كان  ونفوسعهم ء 

 مظهر القوا وأيا كان أسلوا العنف. 

 

هذا اإلباء يتمثل في شعععععرهم، فعبر عن إحسععععاسععععهم بالذل والهوان الذي يفرض عليهم المجتمو، والشععععنفرا لد عبر عن 

 (97)من إذءل نفس، باستجداء حسنات الناس مفضال استاف التراا على ذلكانفوره 

  ُ، را لعععع  يععععال يععع  را  اد رضو كععع  فُّ تععععُ أ سعععععععععتععع    و 

 

لُ   وَّ طععععع  تععععع  ر  معععععُ ولو اومعععععُ ن  العععععطععععع  يَّ معععععو لععععع   عععععع 

 
ا   شعععععععععر  لعععف  م  م يعععُ أم لععع  نعععاُا العععذ  وء اجعععتعععو لععع       و 

 

لُ   ركعععععععع  معععععععع  د يَّ و  ،و إوءع لعععععععع  عععععععععاُ  بععععععععو  يععععععععُ

 ِو 

 

فسعععععععععععا   نَّ نععععع  كعععععو لععععع  قعععععيعععععُم بعععععي و  ا  ء تعععععُ رَّ  معععععُ

 

لُ   وَّ حعععععع  يععععععثععععععمععععععا أ تعععععع  أمو إوءع ر  لععععععى الععععععذ   ععععععع 

 
فوصعععععف الشعععععاعر صعععععورا ماللمة في الجوع من ناحية ومن ناحية أخرا يعبر عن عزم، صعععععارم من الخلو عن لبيلت،، 

 بالتراا على أن يمد اليد إلى ادغنياء. يويفضل مأل البطن الفال

لتين، إحداهما تسعخر سعخرية موجعة من الععلو  المسكين للهوان الذي يرلى ولارن عروا بن الورد بين صعورتين متقاب

لنفسععععع، أن يكون كل أمل، أكلة يجود علي، بها أحد الموسعععععرين وأن يكون كل ما في حيات، حلقة مفرغة من النوم والكسعععععل وخدمة 

الحيوية جذورا نار تكسو وجه،،  المحسعنين إلي،، والععورا ادخرا عن العععلو  المستيقظ حماسا وحيوية وحركة ، حتى كرن

هو في صععععراع داصم مو العيه والحياا وادعداء، ويبلق من خطره أن أعداص، مهما يحاولوا البعد عن، أتقاء لشععععره، فإنهم يتولعون 

 (98)ياهم كما يتولو ادهل حضور غاص  منتظر ادياا فيقولاإداصما مفاجرت، 

 ُ، يععععلععععُ نَّ لعععع  عععععلععععوكععععا  إوذا جعععع  ُ صععععععععععُ حععععى هللا   لعععع 

  

  

رو   جععععز  لَّ معععع  فععععا  كععععُ  ُمعععععععععععافععععي الععععُمشععععععععععا و آلععععو

 
ٍة  يععععلعععع  لَّ لعععع  ،و كععععُ فسععععععععععو ن نعععع  نععععى مععععو دُّ الععععغععععو عععععُ  يعععع 

 

رو   ي سععععععععععَّ ديععععٍق مععععُ ن صعععععععععع  راهععععا مععععو  أ صععععععععععاا  لععععو

 
سععععععععععا    ُ  نععععاعو مَّ يُعععععععععععبععععو شععععععععععاء  ثععععُ نععععاُم عو  يعععع 

 

رو   فعععب عععع  تععع  ،و العععمعععُ نعععبعععو ن جععع  ععععععععععى عععع  تُّ العععح  حعععُ  يععع 

 
 ُ، نععععُّ عععععو يب مععععا ي سععععععععععتعععع  عععععيععععُن نوسععععععععععاء  الععععحعععع   يععععُ

 

مسععععععععي   يعععُ رو و  سععععععععَّ ح  ععععيعععرو العععمعععُ العععبععع  لعععيعععحعععا  كععع   طععع 

 
،و  جعععهعععو ةُ و  فعععيعععحععع  ععععلعععوكعععا  صععععععععع  نَّ صعععععععععُ كعععو لععع   و 

  

رو   وب نعععع  تعععع  سو الععععمععععُ هععععااو الععععقععععابععععو وءو شععععععععععو  ك ضعععععععععع 

 
  ُ، رونععععع  زجعععععُ ،و يععععع  لعععععى أ ععععععداصعععععو الع  عععععع  طعععععو  معععععُ

 

رو   هععععَّ نعععيعععع و العععُمشعععععععععع  جععععر  الععععمعععع  م ز  هعععو تععععو  بوسعععععععععاحعععع 

 
  ُ، رابعععععع  نععععععون  اولععععععتععععععو رمعععععع  دوا ء يعععععع  عععععععُ  إوذا بعععععع 

 

ف  أ هعععععل  العععععغعععععا  وُّ رو ت شععععععععععع  ظعععععَّ نععععع  تععععع   صعععععو و العععععمعععععُ

 
هعععععا  لعععععقععععع  ة  يععععع  يعععععَّ نعععععو لعععععق  العععععمععععع  ك  إون يععععع  ذالعععععو  فععععع 

 

رو   ر جععععد  ومععععا  فعععع  غععععنو يعععع  إون ي سععععععععععتعععع  مععععيععععدا  و   حعععع 

 
                                                             

 .86ص، طالل حرا، يوان الشنفراد  97

 .66ص، أسماء أبوبك محمد ،ديوان عروا بن الورد 98



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 (99)والسليك بن السلكة لارن أيضا بين كيانهم في المجتمو وكيانهم الجديد الذي يسعون إلي،ا

الوٍم  عععععععلعععععوٍ  نعععععع  لععععععي بوععععععععععععُ ال ت ععععععععععععو  فععععع 

 

الو   ن  العععععععععععععععيععععععع  دُّ معععععععو عععععععع   إوذا أ مسعععععععععععععى يعععععععُ

 
روٍا     ععععععلعععععوٍ  لععععععععععع  لُّ صعععععععععععُ ن كعععععُ كعععععو لععععع   و 

 

يعععععفو هعععععامعععععاتو العععععروجعععععالو   ن ععععععععععععلو السععععععععععع   بعععععو

 ِو 

 
ي سععبيل ف شعيءعندما نسعتعرض لشععر العععاليك فيترا  لنا أن ينبئ شعععرهم عن صعراعهم العنيف مو الهوان، ويبذلون كل 

ى أن ، حالعين إياهم أشد الحض علثبات كيانهم في المجتمو حتى تضعحية نفوسعسعهم، فهم ينعون نعيا شعديدا على الخاملين منهمإ

 ( 100)يقول عروا بن الوردا شيءيتحركوا ويخاطروا برنفسهم في أي 

ة    نععيععمععع  ك  كععي تُعععععععععيععع   غعع  فسعععععععععو نعع  ر بععو  خعععاطععو

 

بعععععيععععع ُ   يعععععالو لععععع  و  العععععععععععو لعععععوس  مععععع   إونَّ العععععجعععععُ

 
ة      هععععععابعععععع  معععععع  ة  و  لععععععَّ جععععععو  الععععععمععععععاُل فععععععيعععععع،و تعععععع 

 

بعععععععوحُ   لعععععععُ ة  و  لعععععععَّ ذ  قعععععععر فعععععععيععععععع،و مععععععع  العععععععفععععععع   و 

 
مما يريد المجتمو  شعععيءما يجعل، لععععيفا أو خامال أو كسعععوء أو مهينا أو مغلوبا على أمره أو أي  أن، كلوالشعععنفرا يالكد 

 (101)للععاليكا

 ُ، وامعععع  ي سعععععععععع  شعععععععععع ع  هعععيععععاٍف يععععُ مععععو ل سعععععععععُت بععععو  و 

 

لُ    هعععععَّ هعععععي  بعععععُ هعععععا و  قعععععبعععععانععععع  ة  سعععععععععععُ دَّعععععع  جععععع   معععععُ

 
،و   رسعععععععععععو ععععععو روّا بعععععو بعععععر  أ كعععععهعععععى معععععُ ء جععععع   و 

 

فععععععععع     يععععف  يعععع  ،و كعععع  رنععععو هععععا فععععي شعععععععععع  عععععُ طععععالععععو  لُ يععععُ

 
هُ   الاد  ر نَّ فععععععععُ يععععععععٍق كعععععععع  روٍو هعععععععع  ء خعععععععع   و 

 

لُ    ي سععععععععععفععععو عععععلععععو و  اُء يعععع  كععععَّ ،و الععععمععععُ لُّ بععععو ظعععع   يعععع 

 
ٍل  زَّ غعععععععع  تعععععععع  ٍة مععععععععُ ٍف دارويععععععععَّ ء خععععععععالععععععععو  و 

 

لُ    حععععععَّ كعععععع  تعععععع  نععععععا  يعععععع  غععععععدو داهععععععو يعععععع  روُح و   يعععععع 

 
يعععععروهو  هُ دون  خععععع  رُّ ّل شععععععععععع  عععععع  ل سعععععععععععُت بعععععو  و 

 

لُ    ،ُ اوهعععععتعععععاج  أ ععععععز  فَّ إوذا معععععا ُرععععععتععععع   أ لععععع 

 
مععععو  ل سعععععععععُت بعععو ت  و  حعععع  المو إوذا اونععععتععع   حعععيععععارو الععععظععع 

 

لُ   وجععع  هععمعععاُء هعع  يععفو يعع  سععععععععع ل العععو وجعععو دا الععهعع   هعععُ

 
 (102)وعروا بن الورد عبر على عزم، في صراع هوان المجتمو ويفضل الموت على تلك الحياا الخاملة المهينةا

ٍة   لب ووجععععهعععع  ن كععععُ ُ  الععععحعععاجععععاتو مععععو معععا طعععالععععو  و 

 

را  معععععَّ شععععععععععع  دَّ و  ن أ جععععع  ن  العععععنعععععاسو إوءع مععععع   معععععو

 
نععععى    سو الععععغععععو مععععو اولععععتعععع  و و  الدو هللا  ر فععععي بععععو  ف سععععععععععو

 

ععععععذ را  تعععععُ معععععوت  فععععع  ه ذا ي سعععععععععععاٍر أ و تععععع  ععععععو  تععععع 

 
من خالل ادلفات والمعاني المتكررا في شعععععرهم ليس من العععععع  أن نجد أن اتجاهم إلى الععععععلكة لم يكن سععععبب، مجرد 

 المجتمو.  لهم فيرغبة في إثبات كيان الخعول على لقمة العيه أو الوصول إلى الغنى، وإنما كان مو ذلك يحمل ال

                                                             
 .62ص ،كامل سعيد عواد ،حميد أدم ثويني ،السليك بن السلكة أخباره وشعره  99

 .83ص، محمد رأسماء أبوبك ،ديوان عروا بن الورد 100

 .84ص ،طالل حرا ،ديوان الشنفرا 101 

 .44ص ،مدمح رأسماء أبوبك ،ديوان عروا بن الورد 102 



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 خصائص شعر الصعاليك:

إن شعععر الععععاليك بخروج، عن النما المرلوف للقعععاصد الجاهلية فينفرد بميزات يخلو الشعععر الجاهلي منها،ش شععكلَّت  حركة      

ة وخرجوا على اإلجماع الععععاليك الشعععرية أول حركة تمرد في تاريع الشعععر العربيذ إذ شععق هالءء الععععاليك عععععا الطاع

 فيمكن تلخيص سمات، الفنية إلى ااتيا  (103)الشعر الجاهليش

 شعر المقطوعات: -1

دا في،، يعني انعدام القعععي لنا ذيوع المقطوعات من ذيوع القعععيدا، وذلك ء فيتراءعندما نلفت النظر إلى شععر الععععاليك 

ءميَّة نفرا برربعة وثالثين بيتا ، وءميت، المشهورا بثمانية وستين بيتا ، وإذا اسعتثنينا القععاصد التسعو الطوال، من لعمنها تاصية الش

عمرو ذي الكل  بثالثين بيتا ، وراصية عروا بن الورد، وفاصية صعععخر الغي كل منهما في سعععبعة وعشعععرين بيتا ، ولافية تربا شعععرا 

الغي  باصية ادعلم برربعة عشععر بيتا ، ودالية صععخربسععتة وعشععرين بيتا ، وراصيت، في رثاء الشععنفرا ذات سععبعة وعشععرين بيتا ، و 

بثالثة وعشععرين بيتا ، فإننا نجد في معععادر شعععر الععععاليك أو دواوينهم مجموعة  كبيرا  من مقطوعات تتراوح أبياتها بين بيتين 

 فيها؟أو فولها، ماعدا مجموعة من القعاصد القعيرا. وهذه الظاهرا البارزا تسولنا إلى التسا ل، ما السب  

لعل مرجو كثرا المقطوعات يرجو إلى طبيعة حياتهم القلقة المشععععغولة بالكفاح، ء يكاد لديهم ولت كاف لتفرغ فن الشعععععر 

كما كان يفرغ زهير لحوليات،، يقول الدكتور يوسععف خليفاش نفترض أن مجموعة الععععاليك التي بين أيدينا نالعععة ء من حيث 

ن من حيث أبياتها أيضعععا ، وهو افتراض ل، اغرا ه دن، مري  من ناحية، ودن، يتفق مو  عدد لععععاصدها ومقطوعاتها فحسععع ، ولك

مقبول في مثل حالة  -من ناحية ثالثة -ما يذكره مالرخو اددا العربي من لععععععياع أكثر الشعععععععر الجاهلي من ناحية ثانية، ودن،

تى لو حرصععت علي، فليسععت السععبيل إلي، ميسععرا لهم، الشعععراء الععععاليك الذين رأينا أن لباصلهم لم تكن تحرص على شعععرهم وح

مقطوعات لعيرا، ثم نلتمس العلة في ذلك  -في مجموعها -وإما أن نقبل  الحقيقة الماثلة أمامنا وهي أن مجموعة شعر الععاليك

لفن من حيث هو فن فرغ لوالعلة عندي هي طبيعة حياتهم نفسعها، تلك الحياا القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل العيه التي ءتكاد ت

   (104)يفرغ صاحب، لتطويل، وتجويدهش.

 :عدم التكلف -1

لم يكن الشعاعر العععلو  يفرغ نفسع، لكي يترنق في شعره ليرتي ب، على أحسن حال.. بل إن والو حيات، هو الذي لم يسم  ل،      

كره في الشعر. فإذا أراد السليك بن السلكة أن يوصل بهذا، فالععلو  داصما  متنقل، هارا، وأنَّى ل، اءستراحة والهدوء إلعمال ف

 خبرا  لرفيقين ل، لال هذا الخبر وهو يركض ويعدو بسرعة فكيف سيرتي هذا الشبعر منمق ادلفات؟

 (105)يقولا
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 يعععععا صعععععععععععاحعععععبعععععي أء ء حعععععي بعععععالعععععوادي

  

 إء ععععععععععبعععععععععيعععععععععد رآم بعععععععععيعععععععععن أذواد  

 
 أتععععنععععظععععران لععععلععععيععععال  ريععععث غععععفععععلععععتععععهععععم

  

 اديأم تعععععععععععععدوان فععععععإن الععععععريعععععع  لععععععلععععععععععععع  

 
 :الدقة في التعبير-1

وهعذه العدلعة تتجلى في أبيعات ععديعدا، وهي مظهر من مظعاهر العععععععراحعة الوالعيعة فنحن نرا هذه الدلة في ادرلام وتحديد      

 .ادماكن بدلة وتحديد اللفظ المعبر بدلة

 (106):يقول تربا شرا  

 تعععقعععول تعععركعععت  صعععععععععاحعععبعععا  لعععك لعععععععععاصعععععععا  

 

 وجعععععئعععععت  إلعععععيعععععنعععععا فعععععارلعععععا  معععععتعععععبعععععاطعععععئعععععا  

 
 ا معععععا تعععععركعععععُت صعععععععععععاحعععععبعععععي لعععععثعععععالثعععععةإذ

 

 أو اثععععنععععيععععن مععععثععععلععععيعععععنععععا فععععال أبععععت آمععععنعععععا   

 
 (107):ومثال الدلة في تحديد المولو الجغرافي في لول ادعلم الهذلي

 فععععلسععععععععععُت لععععحععععاصععععععععععن إن لععععم تععععرونععععي

 

جعععععال لعععععععععععريعععععحععععع،بعععععبعععععطعععععن     ذات  العععععنعععععَّ

 
 وأمعععععععي لعععععععيعععععععنعععععععة إن لعععععععم تعععععععرونعععععععي

   

وال   بعععععععععععور  وسعععععععععععا ععععععرععععععرهعععععا العععععطعععععب

 
حعديعد المولو الجغرافي نجعد العدلعة في اللفظ العذي يحعدد التعبير العدليق والعذي يحدد بدوره مدلول وإلى جعانع  هعذه العدلعة في ت    

 (108)العبارا.. فتربا شرا  يحدد لنا خروج الحيَّة بدلة بعد غروا الشمس وكرن، يعرف الدليقة التي تخرج بها يقولا

ععـععكـععـععوُن ُخـععـععروُج،ُ  ـععـععـععمُّ لُـععـععـععطـععـععاروي  يـ   أ ص 

   

ر  يعععد  غعععُ عععع  معععسو بعععُ ُف العععر  لعععو خعععتععع  معععسو معععُ  واو الشعععععععع 

 
لقد وصعععععل في الدلة درجة عالية، ويمكن أن نععععععادف عددا  من هذه ادبيات ولكن هل جاءت وليدا إعمال فكر؟ أتن أنها لم      

م هترت نتيجة اإلجهاد واإلعمال، ولو كانت كذلك لرأينا العدد ادكبر منها، فهي ء شععععك جاءت عفوية وذلك لياس مو طريقة حيات

ولويَّات  .على عكس الشُّعراء الجاهليين الذين كانوا يقضون سنة كاملة في نظم القعاصد التي ُسميت  بال ح 

 التخلص من المقدِّمات الطلليَّة: -4

عاليك ابتعاده عن اسعتهالل بمقدمات غزلية،ش فشععر العععاليك مثال يندر أن نجد في، بدء القعاصد        إن أبرز ميزات شععر الععَّ

يرجو إلى جمود في المشعععاعر وافتقار إلى المخزون العاطفي عند العععععاليك، بل يرجو إلى  وهذا ء (109)لغزل كطابو تقليديشبا

ا. هو تنفيذا  لغارا خططوقمة العيه أتروف حيعاتهم وانتبعازهم عن المجتمو وإيثعارهم للعزلعة، فحيعاتهم إمعا أن تكون بحثعا  وراء ل

 ك على مقطوعة أو لعيدا تبدأ بمقدمة غزلية والولوف على ادطالل،لذا للَّما نعثر في شعر الععالي
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وذكرا الحبي  على نحو ما كان الشععراء الجاهليون علي،، باستثناء تاصية الشَّنفرا التي تغزل في مستهلها غزء  رليقا  بمحبوبت،  

ن بهن بل دنهم عبروا في أشععععارهم عن عدم أم عمرو(ذ والعلة ليسععت  دنهم لم تكن لهم محبوبات يتعلقو) في الخيال من يسععميها

 (110)بالمرأا يقول تربا شراا اهتمام بعاللاتهم

ت مععععع  ر  ة  صععععععععععع  لعععععَّ ء أ لعععععوُل إوذا معععععا خعععععُ  و 

   

إوشععععععععععفععععاوو   وٍو و  ن شعععععععععع  ي  مععععو فسععععععععععو يعععع   نعععع   يععععا و 

 
 الوحدة الموضوعية: -5

مطلو أو ، سواء من حيث الىث عن الشعراء القدامعندما نسعتعرض للشعر العربي القديم نجده يلتزم الطابو التقليدي المتوار      

ا ما يفتت  الشعاعر لعيدت، بالمقدمة الطللية، ثم يبدأ وصف حال، أو نالت،، ث  مالمعاني أو ادلفات أو النواحي البيانية والبالغة، كثير 

ر امى على عمود الشعر. أما شعيدخل المولعوع ادسعاسي، فهذا الطابو معروف في الشعر العربي القديم، حيث يطلق، النقاد القد

العععاليك فيخالف هذا الطابو مخالفة والعحة،ش بحيث يسعتطيو أن يضعو لكل مقطوعة عنوانا  خاصعا  بها، داء  على مولوعها. 

وهي تاهرا لم تعرفها لععععاصد الشععععر الجاهلي القبلي في مجموع،، تلك القععععاصد التي تبدأ عادا بمقدمة طللية، ثم تظل تنتقل من 

وع إلى مولعععوع حتى تععععل إلى نهايتها، حتى لتععععب  براعة اءنتقال من المقاييس الفنيَّة المعترف بها عند نقاد الشععععر مولععع

فمجموعة شعععر الععععاليك ء تكاد تخلوها الوحدا المولععوعية في لعععاصدها أو مقطوعاتها، فالقعععيدا وإن  (111)العربي القدماءش

وعي واحد تتفرغ من،، كما تتفرغ أغععان الشجرا من جذعها، فالمية الشنفرا تعددت أغرالعها إء أنها ترجو إلى أصعل مولع

على كثرا من تناول، فيها من أغراض فرعية من حديث عزم، على رحيل القوم، من حديث صععععععفات ذميمة يبرأ منها وصععععععفات 

ترجو  ةقسععية البرد، في الحقيحميدا يتميز بها، من وصععف الذص  والقطا، ومن وصععف النوم والهموم، وحديث اإلغارا في ليلة لا

أغراض فروعية إلى مولعوع واحد هو الععراع الذي يعاني، العععاليك في مواجهة ادعداء ومقاومة الظروف القاسية من أجل 

 إثبات كيانهم، حتى ليع  أن نسميها) الععاليك في صراع المهنية(.

رعية، يبدأ من حديث إلى صاحبت، عن غزوات،، ثم وءمية ذي الكل  أيضا على تعدد ادغراض، تنال فيها عدا أغراض ف 

أء وهو  واحد مولوع، في الحقيقة، يستطيو أن ترجو إلى رفال، وأسلحت،يبين تربص ادعداء ب، وتربعع، بهم، ثم يتعرف على 

راع بين، وبين أعداص،، ويع  أن نسميها  صراع الععاليك(.) العب

بحديث تععععععععلك، ودوافع،، ثم  اض فرعيَّة، ابتداء  فيها من أغر على كثرا معا تنعاول،أمعا راصيعة عروا بن الورد فهي أيضععععععا        

يولعععععع  الععععععععلو  الخامل والععععععععلو  العامل، ثم يتحدث عن خعععععععلت، متمثلة في كرم، وفقره، فترجو في حقيقة ادمر إلى 

علكة. وهذا هو أبرز سعمات عيدا أو الق ءلتزاملشععر العععاليك  مولعوع واحد هو فكرا التعععلك، يمكن أن نعينها بفلسعفة الععَّ

المقطوعة في، بالوحدا المولععوعيَّة، وعدم تعدد العناصععر التي تالزم الشعععر العربي القديمش وبهذا يكون شعععر الععععاليك محققا  

 ، لوحدا القعيدا على أكمل وج، فنبي، سواء من وجهة نظر نقاد العرا القدامى، أو من تابو نظرتهم من النقاد المحدثين
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ا من وجهة نظر النقد الغربي، ممثلة في آراء المسععتشععرلين، ومن تابو نظرتهم من نقادنا المحدثين، وسععواء نظرنا إلى الوحدا،  أمَّ

على أنها وحدا نفسععععية أو وحدا فنية، أو وحدا عضععععوية، فمن كل هذه الزوايا نجد شعععععر الععععععاليك يحقق الوحدا في لعععععاصده 

 (112)ومقطوعات، في أكمل صورهاش

 :الواقعية -6

يعرف نقععاد اددا الوالعيععة على أنهععا عععدم خروج ادديعع  بععردبعع، عن داصرا الوالو المععرلوف الععذي يععرلفعع، النععاس، ويتفق مو 

وإذا اسعععععتعرلعععععنا لشعععععععر   (113)المرلوف الذي يرلف، الناس، ويتفق مو معلوماتهم عن طبيعة المولعععععوع وتقابل الوالعية عندهم

تعوير الوالو الذي يعيشون في،، وتعوير إحساسهم بهذا الوالو، وابتعد عن اإلمعان في الخيال يعدو  العععاليك، فنجد أن كل، ء

إمعانا  ينقلهم من عالم الوالو إلى عالم الخيال بسععععحب، العالية وأبراج، العاجية. لو رجعنا إلى كل المولععععوعات وادغراض التي 

قد صععور الشعععراء الععععاليك في لريحتهم البيئة البدوية التي يعيشععون طرلها شعععرهم فتترا  لنا مظاهر الوالعية والععحا  جليا ، ف

فيها بكل مظاهرها، الععععحراء القاسعععية وجبالها، ومياهها، وحرها وبردها ولياليها المظلمة، وحيواناتها الشعععاردا، كما صعععوروا 

ل هذه الجوان  من الحياا الوالعية، وكل الحياا القاسععية الماللمة في الععععلكة بكل ما فيها من الفقر والجوع والهزال والهوان، وك

يحس القار  أو الدارس في شعععر الععععاليك باءختالف بين العععور  التعععوير ينقل عن الحياا فتطابق العععور لألصععل بحيث ء

الشعععععرية والحياا الوالعية، كرن شعععععرهم مجموعة من العععععور الفتوغرافية أو الرسععععوم المتحركة تعرض أمام،، أو المذكرات 

ن كل منهم فيها خواطره الوالعية، في نطاو حيات، ومعيشععععت،، الشععععخععععع يةش أن شعععععرهم يعتبر كالمذكرات الشععععخعععععية، التي دوَّ

 (114)وصالبت، وصراع، مو ما حول، ومن حول،ش.

ارا  فرتلمت        يعععف السععيلك بن السععلكة حرمان، في أشععد اديام ويبلق ب، الجوع حد الهزال والضعععف حتى إذا ولف اعتراه دوع

 (115)عيناها

نععي رَّ يععفو لععععععع  العععععععع  وع  بعععو أ يعععُت الععجععُ ى ر  تععع حعع   و 

   

رُسععععععععععدوفُ   الل  فعععع  غشععععععععععانععععي تععععو مععععُت تعععع   إوذا لععععُ

 
ويعععععور ادعلم الهذلي نجاص، من ادعداء في والعية صععععريحة، كان يخيل إلي، أن ادعداء لد أخذوا علي، كل سععععبيل، حتَّى أن     

 (116)لي،االشجر الذي يمر ب، فيحسب، أعداء يسلُّون سيوفهم ع

وراءو يععععععودا ا  الععععععز  رفععععععُ أ حسععععععععععععو  عععععععُ  و 

   

اللو   اوسععععععععععععتععععععو جععععععٍو و  شععععععععععععكو ر  و  يَّ بععععععو لعععععع   ععععععع 
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هكذا نسعتنتج مما مرَّ بنا أنَّ كل شععر العععاليك كاد أحاط بالوالو من حيث المولعوع أو ادغراض، أو العور فال يخلق خيالية 

لععععلكة حياا ا نرا صععوريمكن أن  دءلة،المية الشععنفرا أحسععن وإنما ينقل حياتهم ومعيشععتهم وأحداثهم بكل العععدو والتعبير، ف

ها. ها وجزرها وسعادتها وشقاصها وتفا لها وتشا مها، وحلوها ومرب  في مدب

 الخاتمة:

حيث تهر  ،نقدية تحليليةدراسة  أدبية   ادغراض والخعاصص في شعر الععاليكسلطت هذه الدراسة الضوء على دراسة 

ومنزلتها بعورا مختعرا، وجاء بالتمهيد التعريف على مفهوم الععلكة وطواصف  أهمية شعر الععاليكعن في المقدمة الحديث 

ل البيئية العوامرصد وادغراض الشاصعة في شعر الععاليك واستعراض  أغراض شعر الععاليكالععاليك، ثم جاء الحديث عن 

بغية  شعراء ادواصلعن ال شعر الععاليك الفنية التي تميز بها خعاصصال والنفسية في صياغتها، وبعد ذلك تم تسليا الضوء على

 الوصول إلى الهدف المرجو.

 أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

الععلكة بمفهومها ادعم هي تاهرا اجتماعية بدأت في الععر الجاهلي ودفو إليها عدا أسباا، كالتفاوت بين  -

قحا والجدا كانت تفرض عليهم الغزو لكس  ادرزاو والعيه، كما أن عدم الف ،الفقراء وادغنياء، وطبيعة الحياا

دن هالءء الععاليك يعيشون في  وجود دولة جامعة لها أسسها ومرجعيعتها الموحدا جعل الناس تحيا بتلك الطريقةذ

ون ليدافعإلى أخذ سالحهم  فلجرواالحرمان من الحعول على نعي  ما ينبغي عليهم، ويعانون بالهوان والضعة 

 عن أنفسهم بالغزو والسطو، ويرخذون نعيبهم في الحياا بوساصلهم.

يقعدون لعدا والحا إلى الحديث في غرض معين، وء غرلا  حين نترمل شعر الععاليك في جملت، نجد أنهم ء -

كننا لمقعودا لذاتهم، بل يميلون إلى شخعية الععاليك وحياتهم، فهم يتحدثون عن الفقر، والسالح، والوحو ذ 

من ذلك لذات،، وإنما يتحدث عن مثل هذه ادشياء من زاويت، هو، ومن حيث ارتباط،  شيءيتحدث عن  نحس أن، ء

 بها في مزاولة الععلكة وترثره بها.

حتوي على مقدمات طلليَّة، وء يلم  يتسم بسمات من دلة التعبير والتخلص من المقدمةذ فهوالععاليك إن شعر  -

متلئ بوصف ليمهم ادخاللية، وادسباا التي يالععاليك شعر أو صحراء، وإنما كان معظم  وصفا  لمعركة وراحلة

جعلتهم يسلكون مسلكهم في الغزو والنه ، من أجل إطعام الفقراء في معظمهم أو لمُرا شخعية، واتسمت 

لغزلي هم أللعوا من الشعر العاصدهم بإطالو العنان لخيالهم، باإللافة إلى إبراز حكمتهم في أبياتهم الشعرية، كما أنع 

 . بحكم حياتهم القاصمة على عدم اءستقرار

كان للشعراء الععاليك مذهبهم في الحياا القاصم على اإلغارا والسل  من ادغنياء، إما لتحقيق غاياٍت شخعية  -

لوا ل، من تلم اجتماعي حال الشنفرا وصحب،، وإما لغايات نبيلة تتمثل بمساع راء، وعلى دا الفقواءنتقام لما تعرع

اختالف الغايات كان لشعرهم طابع، المختلف عن شعر البادية بعورا عامة، فشكلوا جانبا  أدبيا  جديدا  ء يمكن 

 إنكاره والتقليل من أهميت، في اددا العربي.



 
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 لتوصيات:ا

 .الشعراء الععاليك وإبراز الجوان  الفنية في لعاصدهمأوصى بإجراء دراسة أدبية حول  -

 .القيم الجمالية بعين اءعتبار في دراسة شعر الععاليك لما في، من يالخذ -

حيث لم يتم حتَّى اان، ورصد مالمحها الفنية مقارنة  شعر الععاليكأوصى بالتعرف على جوان  أخرا في  -

 بالعناصر الفنية.

 تفادا منتعميم وإعداد محتوا النعوص اددبية من شعر الععاليك على أسس علمية سليمة واءسأوصى ب -

 النظريات والمداخل التربوية في التدريس.
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