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Measuring the degree of acceptance of the female teachers in the villages of Jeddah 

towards e-learning and highlighting the obstacles they face. 
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م و حديد أبرز المعوقاى اسةةةةت دا، اإللكترونيت الدراسةةةةة الت التعرى ملت مدب  قعل معلماى قرب محافدة جدة للتعليم هدف   

من وجهة ندر معلماى قرب محافدة جدة. امتمدى العاحثة في امداد هذه الدراسةةةةةةة ملت الموهف الو ةةةةةة ي  اإللكترونيالتعليم 

خليص( بةةالمملكةة العربيةةة -مةةدارا الحكوميةةة في قرب محةةافدةة جةدة  راب التحليلي، ويتكون مجتمع الةدراسةةةةةةةة من معلمةةاى ال

ولتحقيق أهداى الدراسةةةةة  م امتماد االسةةةةتعانة كعداة لجمع العياناى من  ( معلمة،252السةةةةعودية، و كونت ميوة الدراسةةةةة من  

دب السةةةهولة أن أ ةةةعة ماهرة في هو م اإللكترونيالعيوة. و و ةةةلت الدراسةةةة الت أهم المتايراى المي رة في اسةةةت دام التعليم 

، وبالوسةةعة لمتاير ال وا د المتوقعة فقد أكدى ميوة الدراسةةة ملت زيادة الت امل ايكاديمي بين اإللكترونياسةةت دام أندمة التعليم 

ن أبرز م ،اإللكترونيالطالعاى بعضةةةةةةهم الععه وبيوهم وبين معلما هم  عد من أهم ال وا د المتوقعة من اسةةةةةةت دام ندام التعليم 

في قرب محافدة جدة ضةةعا اال صةةاي أحياناب ب ةةعكة اإلنترنت. كما خلصةةت الدراسةةة  اإللكترونيالمعوقاى التي  واجه التعليم 

د أو مسامدة المعلماى في  عكي اإللكترونيالت مجمومة من التو ياى، موها أنه يجب ملت وزارة التعليم ممثلة في ادارة التعليم 

هولة وأكثر ليكون أكثر سةة اإللكترونيمن خالي  طوير محتوب التعليم  اإللكترونيية حوي ندام التعليم زيادة  صةةورا هم اإليجاب

  وجيها للمست دم، وكذا  قديم دوراى  دريعية أساسية ومستمرة لتمكيوهن من است دام هذه التقوية وفهمها. 

 .اإللكترونيلتكوولوجيا، التعليم (، اال جاهاى، الووايا، قعوي اTAMنموذج القعوي   الكلمات المفتاحية:

mailto:amalhafzi@hotmail.com
mailto:dabbasi@dah.edu.sa
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Measuring the degree of acceptance of the female teachers in the villages of Jeddah 

towards e-learning and highlighting the obstacles they face. 

Abstract 

The study aimed to identify the extent to which the female teachers of the villages of Jeddah 

Governorate accept e-learning, and to find out the most prominent obstacles they face in using e-

learning. The researcher used the descriptive analytical method to prepare this study. The study 

population consisted of public-school female teachers in the villages of Jeddah Governorate 

(Rabigh- Khulais) in the Kingdom of Saudi Arabia. The study sample consisted of (252) female 

teachers. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was used as a data collection 

tool. The study identified the most important variables that affect the use of e-learning, which is 

how easy it is to become skilled in using e-learning systems. In terms of the expected benefits 

variable, the study sample confirmed the increase in the academic interaction between female 

students and between them and their female teachers; this is one of the most important benefits 

expected from e-learning system. Having a sometimes-weak internet connection is one of the 

most prominent barriers to e-learning in Jeddah's villages. Additionally, the study made a number 

of recommendations, including that the Ministry of Education, through its Department of E-

Learning, should develop user-friendly, easier-to-understand e-learning content to enhance 

female teachers' positive perceptions of e-learning system, as well as providing basic and ongoing 

training sessions to enable them to understand and use this technology. 

Keywords: Technology Acceptance Model (TAM), Directions, Intentions, Technology 

Acceptance, E-Learning. 
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 المقدمة. 1

في هذا العصةةةةةةر دوراب فامالب في ا رال العملية التعليمية التعلمية بالعديد من ايدواى التي من  ةةةةةةعنها  اإللكترونييلعب التعليم   

االر قال بواقع التعليم في م تلا الميسةةةسةةةاى التعليمية. كما أنها  سةةةاهم ب ةةةكل فعاي في  صةةةميم مملية التعليم والتعلم من حي  

عدم  وفر في حل م ةةكالى كثيرة ك اإللكترونيوناى العملية التعليمية، وموا ةةر الودام التعليمي، حي  سةةاهم التعليم  طوير مك

المقامد الدراسةةةةةةية للمتعلمين معر ادخاي نمل التعليم من بعد، وأيضةةةةةةا نقص المدرسةةةةةةين معر   ةةةةةةجيع التعليم معر الوسةةةةةةا ل 

 (.2102من يحتاجون لها في أي وقت يريدون  ال هيد، ة المسجلة التي يست يد موها الكثير ماإللكتروني

سست في السةوواى الع ر ايخيرة، فقد أ اإللكترونيوالمملكة العربية السةعودية كايرها من دوي ال ليف، بدأى االهتمام بالتعليم 

 ي وضةةةةةةع معاييرمن خال اإللكتروني، والذي يهدى الت ضةةةةةةعل جودة التعليم اإللكترونيالمركز الوطوي للتعليم  2102سةةةةةةوة 

 مكين و اإللكتروني، وذلةةم من خالي  عزيز الثقةةة في م رجةةاى التعليم اإللكترونيوضةةةةةةوابل ولوا ة الجودة لعرامف التعليم 

الميسةةةسةةةاى التعليمية من  قديم برامف  عليم و دريب الكتروني مال م مع سةةةوح العمل وحاجاى المملكة  المركز الوطوي للتعليم 

 (.2120، اإللكتروني

عليم ، وموها ضةةةةةةعا العوية التحتية للتاإللكترونيقد  واولت العديد من الدراسةةةةةةاى الصةةةةةةعوباى والتحدياى المر عطة بالتعليم و

، والوسةةةةةا ل التعليمية الم صةةةةةصةةةةةة لهذا الووا من التعليم، وايضةةةةةاب ضةةةةةعا  كوين المعلمين والمعلماى في مجاي اإللكتروني

، العديوي، 2102و ور من اسةةةت دامها، وكذلم ضةةةعا االمتماداى المالية  ال ةةةيتي،  كوولوجيا المعلوماى مما ييدي بهم الت ال

(، وغيرهةا من التحةدياى التي  سةةةةةةعت الدوي والحكوماى 2102، ال ةةةةةةهري، 2102، الةدايةل، 2102، اي معةد الكريم، 2102

م بامتماد  ةةةي  من التعليم لمواجهتها من أجل ضةةةمان دخوي  من في مصةةةر المعلومياى للتعليم واسةةةت اد ه من مميزا ها، وذل

 (. 2121 كاموكه،  اإللكترونيالمعرمف أو من بعد أو غيرها من اينماط التي  عتمد التعليم 

،  ةةةعور المعلماى باإلحعاط من التعليم المعتمد ملت  ةةةعكة اإلنترنت  مرفة، اإللكترونيكما أن من الم ةةةاكل المر عطة بالتعليم 

القروية التي ال يوجد فيها بوت  حتية مواسةةةةةعة، ومع نمو االمتماد ملت ندام المعلوماى (. خا ةةةةةة في المواطق 2102ومليجي، 

والتسةةةةةةارا في  قديم التكوولوجيا لعيعة التعليم ولدروى التي وجهها العالم خالي جا حة كورونا، فين  حديد العوامل التي  ر عل 

 بقعوي المست دم للتكوولوجيا يعتعر من ايمور المهمة.  

(، وكذا في باقي 2102ن اسةةت دام هذا الووا من التعليم ملموسةةا في ميسةةسةةاى التعليم الجامعي بالمملكة  السةةيد مطية، وان كا

المستوياى التعليمية خصو ا في المدن والحواضر، فينوا نتسالي من مدب  قعل است دامه في المواطق القروية وما مدب   امل 

ظل الصعوباى المجالية التي  عرفها المواطق القروية وال صو ياى التي  متاز المعلماى في المواطق القروية، خصةو ةا في 

 بها. 

ريق الودر ، وذلم من طاإللكترونيوفي ضول ذلم  ع ي هذه الدراسة بهدى  حليل مدب  قعل المعلماى في القرب الوا ية التعليم 

م  حديد أهم ، وكذلاإللكترونيا االست دام لودام التعليم في العوامل ال ة صية مثل ال وا د المتوقعة، والسهولة، وا جاهاى ونواي

 في قرب الموطقة الاربية للسعودية ومقترحاى مالجها.  اإللكترونيالتحدياى والمعوقاى التي  ي ر ملت است دام التعليم 
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، فين الدوي أخذى ( الذي فرض اغالح ملت الميسساى التعليميةCovid-19في ظل ما ي ةهده العالم من انت ار وبال كورونا  

 (.2121بم تلا  وره  الععيداى والمجالي،  اإللكترونيبالتوجه نحو التعليم 

يواجةه العةديةد من المعوقاى التي  ر عل باإلدارة، و وافر العوية التحتية، ومعوقاى  ر عل بالطلعة،  اإللكترونيفةين  طعيق التعليم 

حةديةاى  واجه مدارا التعليم العام ب ةةةةةةكل مام، فين مدارا القرب ومعوقةاى  ر عل بةالمعلمين، واذا كةانةت الصةةةةةةعوبةاى والت

والمواطق الوا ية  و رد بتحدياى مديدة وأكثر  ةةدة، وذلم لصةةعوبة  ضةةاريسةةها وبعدها من المواطق الحضةةرية، ولواقع العزلة 

وبذلم  تمثل  وب المعموي.التي  عي ةةةةها القرب ملت مسةةةةتوب اال صةةةةاالى و وفر العوية التحتية الك يلة بتقديم خدماى في المسةةةةت

 بسعب التحدياى التي  وجهن.  اإللكترونيم كلة الدراسة في مدم  قعل معلماى القرب الوا ية للتعليم 

د أن في المواطق الوا ية والقرب الععيدة وايرياى نج اإللكترونيوباسةةةتطالا الدراسةةةاى وايدبياى السةةةابقة التي  واولت التعليم 

ارى الت مجمومة من التحدياى والمعوقاى التي  حد من  وظي ه ب ةةةةكل مثالي، فقد أ ةةةةارى دراسةةةةة العديد من الدراسةةةةاى أ ةةةة

( التي أجريةةت في قرب مةةديوةةة الطةةا ا أن  المعوقةةاى المتعلقةةة بةةالجوانةةب اإلداريةةة والمةةاديةةة في مقةةدمةةة هةةذه 2121السةةةةةةلمي  

ت دام ، ضال االساإللكترونيمعارى في مجاي التعليم المعوقاى ومن أبرزها  مدم التعاون بين المدارا في  عادي ال عراى وال

سةةةةه ومن ن  اإللكترونيذروة دخوي موصةةةةة مدرسةةةةتي ومدم قدر ها ملت  حمل كمية العياناى(، يليها المعوقاى المتعلقة بالتعلم 

(، وجالى لكترونياإلوأهةدافه، ار  اا  كل ة امداد العرمجياى الجيدة بومل التعليم  اإللكترونيأبرزهةا  غموض فلسةةةةةة ةة التعلم 

المعوقةاى المتعلقةة بةالمةدرا والطةالةب في المر عةة الثةالثةة ومن أبرزهةا  قلة المدرسةةةةةةين الذين يجيدون المهاراى التكوولوجية 

، لتميز(في برنامف ا اإللكترونيالالزمةة للتعليم الرقمي، قلةة المةدرسةةةةةةين الةذين يجيةدون المهةاراى التكوولوجيةة الالزمةة للتعلم 

 (. 2121 السلمي، 

( معلماى في مدارا قرب الموطقة 01هذا وقد قامت العاحثة بيجرال دراسةةةةةةة اسةةةةةةتطالمية ملت ميوة من المعلماى ومددهن  

يس لديهن وموها أنه ل اإللكترونيحي   و ةةةةةلت نتا جها الت أن المعلماى يوجهن  ةةةةةعوباى و حدياى لتطعيق التعليم الاربية. 

صةةةةةةحن بةالتعليم  ةةةةةةعةب التو يةذ، وال يو اإللكتروني، ويعتعرن التعليم اإللكترونيم التعليم ة التي  ةدماإللكترونيةال عرة الكةافيةة 

وذلم من  ونياإللكتربوةال مليةه فمن الضةةةةةةروري معرفةة مدب  قعل المعلماى للتعليم . ولتقةديم  عليم متقةدم وأ را ي اإللكتروني

  .اإللكترونيطريق فهم العوامل التي  ي ر ملت  صورا هن من التعليم 

 أهداف الدراسة . 1.1

 . اإللكترونييتمثل الهدى الر يس لهذه الدراسة في التعرى ملت مدب قعوي معلماى قرب محافدة جدة نحو التعليم 

 ويت را موه مجمومة من ايهداى ال رمية  تمثل في اآل ي:

ي وفق نموذج قعو نياإللكتروالتعرى ملت العوامةةل المي رة ملت قعوي المعلمةةاى في قرب محةةافدةةة جةةدة للتعليم  -0

 التكوولوجيا.

 من وجهة ندر معلماى قرب محافدة جدة.  اإللكتروني حديد أبرز معوقاى است دام التعليم  -2
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التعرى ملت ال روح بين متوسةةةةطاى اسةةةةتجاباى ميوة الدراسةةةةة حوي العالقة بين قعوي معلماى قرب محافدة جدة  -2

 علمي، مدب  وفر  عكة اإلنترنيت في الموزي والمدرسة(.  عزب لمتاير  ال عرة، الميهل ال اإللكترونيللتعليم 

 أهمية الدراسة. 1.1

  كمن أهمية هذه الدراسة في  قيها الودري والتطعيق في: 

 :األهمية النظرية 

  تمثل ايهمية الودرية لهذا العح  في:    

ي قرب ف اإللكترونيعلماى للتعليم الوقوى ملت أحدث نماذج  كوولوجيا المعلوماى المسةةةةت دمة في  حديد مدب قعوي الم -

 محافدة جدة. 

قد  قدم الدراسةة الحالية اطار ندري معوي ملت الموهف العلمي فيما ي ص ا جاهاى المعلماى في قرب محافدة جدة نحو  -

 ، والمتايراى التي  تحكم في درجة اقعالهن مليه.اإللكترونيالتعليم 

 من طرى معلماى قرب محافدة جدة. اإللكترونيملت التعليم التعرى ملت المعوقاى التي  حوي دون اإلقعاي  -

وا جةاهاى المعلماى والمتايراى المتحكمة في درجة  اإللكتروني قةديم اضةةةةةةافةة للمكتعةة العربيةة في موضةةةةةةوا التعليم  -

 اقعالهن.

 :األهمية التطبيقية    

 للدراسة أيضا أهمية في الجانب التطعيقي، وذلم من خالي:

 رب محافدة جدة.  في ق اإللكترونيللمسعولين في وزارة التعليم قد  سهم في التطعيق ايفضل للتعليم قد  وفر معلوماى  -

في قرب محافدة جدة بالسعودية، ومحاولة طرح  اإللكترونيالوقوى ملت أهم التحدياى التي  ي ر ملت است دام التعليم  -

 بعه التو ياى التطعيقية للحد من هذه التحدياى. 

 في قرب محافدة جدة، وح  اإللكتروني ايير الممارسةةةةةاى المتعلقة بالموضةةةةةوا من أجل  جويد التعليم  قد  سةةةةةاهم في -

 السلطاى الم تصة لتوفير حاجياى ذلم.

 والدراسات السابقة اإلطار النظري .1

 اإلطار النظري:. 1.1

 اإللكترونيالمبحث األول: مفهوم ومبادئ وأهمية التعليم 

 :لكترونياإلأوالً: مفهوم التعليم 
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هو أسةةةةلول  عليمي حدي  معتكر،  سةةةةت دم فيه ايدواى والتقوياى الرقمية أ وال العملية التعليمية، أي معزز  اإللكترونيالتعليم 

بالتكوولوجيا، من خالله يتحقق ا صةةةةةاي فوري بين الطالل والمدرسةةةةةين الكترونياب من خالي  ةةةةةعكة اإلنترنت  الحضةةةةةرمية، 

2120.) 

بعنه أحد أ كاي التعليم من بعد التي  عتمد ملت امكانياى وأدواى  اإللكترونيكن أن يتحدد م هوم التعليم وفي ضول ما سعق يم

  عكة المعلوماى الدولية واإلنترنت والحاسعاى اآللية في دراسة محتوب  عليمي محدد من طريق الت امل المستمر مع المعلم. 

 اإللكترونيثانياً: مبادئ التعليم 

 اإللكتروني( معادئ التعليم 2102اسةةة ة للتعلم التي  وادي بها ندرياى ملم التعليم والتعلم، وقد حدد معد العزيز  هواك معادئ ر

 في التالي: 

أوي أنواا الت ةةامةةل في الميةةدان التربوي هو   ةةامةةل المتعلم مع المحتوب، حيةة  يقوم المتعلم : Interactivityالتفاااعاال  -1

التمارين، أدال بعه اين ةةةطة، القيام بم ةةةروماى( في أ وال   امله مع المحتوب، بممارسةةةة مدد من أن ةةةطة التعلم  حل 

ة الم صةةةصةةةة لذلم، والووا الثاني من الت امل هو اإللكترونيموتدراب التاذية الراجعة من المعلم أو المتعلم أو من العرامف 

امل طرح ايسةةةةعلة واجرال المواظراى الت امل ال ةةةة صةةةةي واالجتمامي مع المعلم وايقران، حي  يتم من خالي هذا الت 

 والمواق اى المتوا لة بين المتعلمين والمعلم، ويمكن أن يكون الت امل متزامن أو غير متزامن. 

يدل المتعلم هو المسةةةةت يد الوحيد من التووا في اسةةةةت دام أدواى التعليم : Learner Centeredالتمركز حول المتعلم  -1

في التعمق في دراسةةةةةةة احتياجاى المتعلمين وأنماط  عليمهم من أجل  اإللكترونيتعليم ، فقد سةةةةةةاهمت أدواى الاإللكتروني

  صميم و طوير المقرراى التعليمية التي  واسب الاالعية العدمي موهم. 

في ظل  كوولوجيا المعلوماى الرقمية الها لة، أ ةةعحت ايدواى التقليدية التي امتاد المدرسةةين وأسةةا ذة : التكامل )الدمج( -1

لجامعاى اسةةةةةت دامها داخل ال صةةةةةوي والقاماى الدراسةةةةةية م تل ة  ماماب في  ةةةةةكلها وامكانيا ها، حي   حولت من مالم ا

المةاكرو الت مةالم الميكرو والت مالم الوانو ميكرو، و كامل واندمف معدمها، مما أدي الت  ضةةةةةةافي المسةةةةةةافاى الزموية 

 عل. والمكانية بين الحدود الت درجة لم  كن موجودة من ق

ت ملت  ومية قدراى المتعلم ودافعيته للمعادرة واالمتماد مل اإللكترونييعمل التعليم : دعم وتعزيز دوافع التعليم المساااتمر -4

الو س في التعليم المسةةةةةتمر، ان المعادرة للحصةةةةةوي ملت التعلم ذا ياب والعح  من وسةةةةةا ل لتومية هذه المعادرة  عد من أهم 

المعلوماى الرقمية، ان التكرار والممارسةةةةة العملية من أهم ال صةةةةا ص التي يعتمد مهاراى وسةةةةماى مصةةةةر  كوولوجيا 

، فةةالمتعلم يمكوةةه الرجوا الت العةةديةةد من المجةةاالى في أي وقةةت الت أن يكتسةةةةةةةب المهةةاراى اإللكترونيمليهةةا التعليم 

حسب  ضمن و وي التعليم لكل متعلموالمعارى التي يحتاج اليها من خالي اسةت دام العرامف التعليمية الرقمية، وبالتالي ن

   سرمته وقدرا ه في التعلم. 

 سةةةةةامد التكوولوجيا الرقمية في  مكين المتعلمين من الم ةةةةةاركة في التعلم وفقاب إلمكانيا هم وحيوما : المرونة والمسااااااواة -5

من الوقت. كما أنه يضةةةةوأيوما ي ضةةةةلون، وبمسةةةةامدة بسةةةةيطة من قعل اآلخرين، فالتعليم والموارد التعليمية متوافرة طوي 

 المساواة في الحصوي ملت ال رص ن سها في التعلم والم اركة في العملية التعليمية من طرى الطلعة.
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 عطي  ةعكة اإلنترنت ال ر ةة للمتعلم في الت اطب أو الت امل مع االسةتعانة بال عرال المت صةصين في حقل : الموثوقية -6

ى حقيقية والم اركة في  طعيقاى معا رة، كل هذه العوامل  جعل مملية التعلم  عليمي ما، وكذلم الو وي الت قوامد بيانا

 أكثر مصداقية ومو وقية للمتعلم. 

حي  يعمل المتعلمون سةةةوياب في حاالى دراسةةةية وم ةةةروماى و مارين من بعد، ويسةةةامد هذا المعدأ في : التعلم الجماعي -7

 .اإللكترونيرفية ال لس ية للتعليم   كيل و كوين ما يسمت بــمجتمع التعلم، الذي يحقق ال

اة من أد اإللكترونييعد التايير المسةةةتمر سةةةمة جوهرية من سةةةماى العصةةةر الرقمي، ولكون التعليم : الحداثة واإلجرائية -8

، رونياإللكتأدواى العصةةةر الرقمي، فين معدأ الحدا ة واإلجرا ية سةةةيكون من أهم المعادئ التي  حكم سةةةياح مملية التعليم 

ون بمقدرة كل متعلم الحصةةوي ملت أحدث المعلوماى وأكثرها ار عاطاب بالموضةةوا الذي يدرسةةه أو يتعلمه، وهذا حي  يك

وأهميته، بل والحاجة اليه في هذا العصةةةر، ايمر الذي ييدي الت  اإللكترونيما يضةةةاما من مصةةةداقية ومو وقية التعليم 

   عيله وجعله أكثر اجرا ية.
 

 : إللكترونياثالثاً: أهمية التعليم 

سةةوال التربوية أو التقوية أو االجتمامية وكذا فيما هو مر عل باقتصةةاد المعرفة،  اإللكترونيهواك معرراى مديدة لال جاه للتعليم 

-COVIDكما أن من أهم ايسعال التي مّجلت من االمتماد ملت هذا الووا من التعليم ايوضاا الراهوة التي فرضتها جا حة  

لموا ةةةةةةلةة ممليةة التعلم أمرا اجعةاريةا. وذلم ل وا ده المتمثلة فيما  اإللكترونيم أجمع، ممةا جعةل اختيةار التعليم ( ملت العةال19

(، وهي زيادة امكانية التوا ل، و عادي وجهاى الودر، واإلحساا بالمساواة، وسهولة التوا ل 2102أورد ها فالته وفضةيلة  

مال مة أسةةةاليب التعليم، وأضةةةاى كذلم المسةةةامدة اإلضةةةافية ملت التكرار بتوفر مع المعلم، وامكانية  حور طريقة التدريس، و

المواهف ملت مدار ال صةةل الدراسةةي ومدم االمتماد كلياب ملت الحضةةور ال علي، و عدد طرح  قييم الطلعة، واالسةةت ادة القصةةوب 

تسب أهمية  ك اإللكترونيذى برامف التعليم من الزمن و قليل جهد الطالعاى، وفي ظل التطور المذهل لتكوولوجيا المعلوماى أخ

كعيرة في الوقت الراهن وذلم يجل مواكعة التطور المعرفي المتالحق في جميع المجاالى العلمية واإلنسانية وبمعدالى سريعة 

 وبال كل الذي أخذى برامف التعليم التقليدي في مواكعته.

:  وفير وسةةةةةا ل  ربوية لتعليم الذين يعي ةةةةةون في أماكن بعيدة، أو  حوي اإللكترونيوقد كان من أهم ايهداى الر يسةةةةةة للتعليم 

 ملت الوحو التالي:  اإللكتروني( أهمية التعليم 2102ظروفهم دون االنتدام في التعليم الرسمي، وقد حدد ال لي ة ومطاوا  

 زيادة امكانية اال صاي بين الطلعة فيما بيوهم، وبين الطلعة والميسسة التعليمية. -0

 هولة الو وي الت المعلم، واالحساا بالمساواة بين المتعلمين. س -2

 ماللمة م تلا أساليب التعليم، وامكانية  حوير طريقة التدريس، والمسامدة اإلضافية.  -2

  وافر المواهف طواي اليوم وفي كل أيام ايسعوا، واالست ادة القصوب من الزمن.  -2

الضةةةةةة مة له دور كعير في حل العديد من اإل ةةةةةةكاالى التربوية والموهجية التي  ، ندرا لمكونا ه ووسةةةةةةا لهاإللكترونيفالتعليم 

 واجهها مودومة التربية والتعليم في المملكة العربية السةةةعودية، وخصةةةةو ةةةا في المواطق القروية، سةةةةوال من اكتداظ وأمعال 

 ملت المودومة ككل وملت ايسر أيضا، كما أنه يتية فرص جديدة للتعلم الت املي،
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يجعل من المتعلمين قادرين ملت التحكم في زمن التعلم و ةروطه لمصةلحتهم، كما أنه يعطي للمعلماى والمعلمين سعل جديدة و 

 (.2102و قوياى حديثة إلنجاح العملية التعليمية  خلي ة ومطاوا، 

 حقيقه و اإللكترونيالتعليم  غير أن هةذا يحتةاج الت متطلعةاى البةد من  وفيرهةا، كمةا أنةه يواجةه  حدياى ومعوقاى قد  حوي بين

 لهذه ايهداى، أو قد   رغه من محتواه وسياقه، وهذا ما ستتحدث موه العاحثة في المعح  التالي.

 :اإللكترونيومعوقات وعناصر بيئة التعلم  اإللكترونيالمبحث لثاني: متطلبات وإيجابيات التعليم 

هذه  ،  م ايجابيا ه، وأيضةةةةةا المعوقاى التي  عرقلاإللكترونياح التعليم لمقاربة هذا المعح  سةةةةةتتطرح العاحثة أوال متطلعاى نج

 و روطه. اإللكترونيالتقوية الجديدة في الميدان التربوي، وموا ر بيعة التعلم 

 .اإللكترونيأوالً: متطلبات التعليم 

 ( وهي كما يلي: 2102لته وفضيلة  كما ذكرى في دراسة فا اإللكترونيهواك مكوناى أساسية البد من  وافرها لودام التعليم 

و تمثل في  جهيز كافة الطالل بعجهزة الحاسةةةةب اآللي وملحقا ه و وفير  ةةةةعكة ا صةةةةاي مواسةةةةعة، وبوال  متطلبات مادية: -0

ة للو ةةوي الت مسةةتوب من التحصةةيل وانجاز المحتوب ملت الوسةةا ل المتعددة، و وفر جهاز حاسةةب اإللكترونيالمقرراى 

 فير واجهاى الت امل. محموي لكل معلم و و

ولكي يتمكن المعلم من  حقيق أهدافه يتطلب وجود برامف مامة وخا ةةةة  تمثل في برامف اال صةةةاالى  متطلبات برمجية: -2

ومراجع  ةاإللكترونيلال صةةةةاي بعوليال ايمور وبالمجتمع المحلي وبرامف الوسةةةةا ل المتعددة، باإلضةةةةافة الت  وفر المواد 

 ايضاحية مساندة للدرا( وبرامف م تصة بيمداد االختعاراى وادارة الصا.  رقمية   ور وأفالم ومروض

ة من  ةةةيانة وبرمجة، وأيضةةةاب امداد المدرا الميهل والقادر اإللكترونيالبد من  وفر طاقم دمم لل دماى  متطلبات فنية: -2

 ة. ين واإلمكاناى المتاحبما يواسب مع خصا ص المتعلم اإللكترونيملت است دام التقوياى الحديثة و صميم المقرر 

يتطلب ذلم العمل ملت  مكن المدرسةةةةين من مهارة التعلم الذا ي والقادر ملت التعامل مع العيعة الرقمية  متطلبات مهارية: -2

 من خالي  دريعهم ملت التطعيقاى الم تل ة التي  قدمها  عكة اإلنترنت. 

ار مع ايخذ بعين االمتع اإللكترونيى ال ا ةةة بالتعليم وهو الطاقم المت صةةص والمعد لرسةةم السةةياسةةا متطلبات إدارية: -5

ة ، والتعكد من سير مملية التعليم ب كل  حية و قديم التقويم المستمر و وفير العوية التحتياإللكترونيأهداى مملية التعليم 

 ب كل مواسب وفعاي يصب في خدمة العملية التعليمية ككل.  اإللكترونيالمواسعة لقيام التعليم 

 بةةاهدةةة الثمن في بةةدايتهةةا، لكونهةةا اإللكترونيهةةذه المتطلعةةاى المتوومةةة والم تل ةةة  جعةةل من اطالح أورا  التعليم ف

 حتاج للعديد من الوسةةا ل وال ةةروط واآللياى الع ةةرية والمادية الك يلة بضةةمان  عليم الكتروني يزيد في الجودة ويقدم 

االسترا يجي حتت  عدأ الدوي في جوي  ماره و لّمس وايجابيا ه، سوال اضةافة للتعليم. غير أنه وبعد ارسال هذا ال يار 

 (.2102ملت المدب القريب والمتوسل والععيد  فالته وفضيلة، 
 

 .اإللكترونيثانياً: إيجابيات التعليم 

 وهي بييجاز:  اإللكتروني( ايجابياى التعليم 2102ذكرى ال يتي  
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 ح السمعية والعصرية والتي قد ال  توافر لدب العديد من المتعلمين. استعماي العديد من وسا ل التعليم واإليضا -0

 جعل التعليم أكثر   ويقاب ومتعة واالبتعاد من الر ابة والملل في التعليم التقليدي.  -2

  عليم مدد كعير من الطالل دون قيود الزمان والمكان. -2

 اختصار الوقت و قليل الجهد المعذوي في التعليم. -2

 كم كعير من المعلوماى من خالي مواقع اإلنترنت أو قوامد العياناى.  امكانية استعراض -5

   جيع التعلم الذا ي.  -6

 امكانية  عادي الحوار والوقا .  -2

 التقييم السريع وال وري والتعرى ملت نتا ف االختعار و صحية ايخطال.   -2

تي قافية والعلمية واالجتمامية واالقتصةةةةةادية للدوي الالت غيرها من اإليجابياى التي  كاد  المس كل مواحي الحياة التعليمية والث

  ت ذ هذا ال يار من التعليم المعا ر و ستثمر فيه في ظل ما يسمت باقتصاد المعرفة.

 :اإللكترونيثالثا: معوقات التعليم 

(، من هوا واجه 2121 قسةراب مع  عليق الدراسةة بسعب جا حة كورونا في  ذار  اإللكترونيا جهت الكثير من الدوي نحو التعليم 

العديد من المعلمين والقيمين ملت العملية التعليمية  حدياى في هذا ال صةةوص فرضةةها كل من الواقع التقوي والموارد الع ةةرية 

 ها: ، وفيما يلي نذكر أبرزاإللكترونيواإلمكاناى المتاحة في كل بلد، باإلضافة الت فرص متوافرة رفعت من  عن التعليم 

 اد ال علي للمعلمين لهذه المرحلة االنتقالية الم اجعة، اذ ان نسةةةةةةعة كعيرة من المعلمين لم  كن لديها الوسةةةةةةا ل مدم االسةةةةةةتعد

، وبعه المعلمين ال يملم خعرة كافية في الجانب التقوي التي  سمة بيدارة اإللكترونيالالزمة التي  مكوها من دمم التعليم 

 مل وجه، أو في  وامة المحتوب التعليمي المال م. و و يذها ملت أك اإللكترونيمملية التعلم 

  ومن  م رفضه لدب بعضهم ومدم  قعله. اإللكترونيمدم استعداد المتعلمين وأوليال ايمور لمعدأ التعلم ، 

  اضةةةةطراباى نا جة من الت او اى الموجودة بال عل في الودم التعليمية والتي  ي ر ب ةةةةكل ر يسةةةةي ملت المتعلمين وأوليال

 ر ملت حد سوال، من الذين يوتمون لألسر ذاى الدخل الضعيا والمتوسل ومحدود اإلمكاناى. ايمو

  مدم قدرة المتعلمين ملت التعلم في فصةوي افتراضية في بعه الت صصاى التي  تطلب أمماالب  طعيقية و قييماى معا رة

 مة. في ور  العمل والمعامل، يلزمها است دام ايدواى والمواد والمعداى الالز

  .ة في الموارد الرقمية والتطعيقاى التعليمية التي  توجه للمتعلمين من ذوي الصعوباى التعلمية  

   التحدياى التقوية في العوت التحتية وضةةةعا  ةةةعكاى اال صةةةاي، ومدم  وافر التقوية التي  مكن جميع  ةةةرا ة المجتمع من

 الو وي الت المعلوماى. 

 نت من مدد كعير جداب من المعلمين والمتعلمين ملت حد سةةةوال، وم ةةةكلة الو ةةةوي الضةةةال المتزامن ملت  ةةةعكاى اإلنتر

 لل صوي االفتراضية، ال سيما في القرب. 

  .لياى ادارة ومتابعة مملية التعلم من قعل ايجهزة اإلدارية والم رفة ملت هيعاى التعليم  

  2121سه  اليونسكو،  لياى التقييم الواضحة وضمان نزاهتها و و يذها من قعل المتعلم ن.) 
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 في القرى اإللكترونيالمبحث الثالث: التعليم 

أدركت حكومة المملكة العربية السةةعودية في وقت معكر أهمية التعليم ودوره في التومية، وكذلم رسةةم سةةياسةةاى واسةةترا يجياى 

لحديثة دث ما  و ةةةةةلت اليه التقوياى اادخاي  قوياى المعلوماى واال صةةةةةاالى في العملية التعليمية، حي   عوت وزارة التعليم أح

، مع أن نجةاحةه مةازاي يعتمةد ملت قةدرة وك ةالة مسةةةةةةت دميه ومعرفتهم باسةةةةةةت دام التقوياى اإللكترونيلعوةال بويةة  حتيةة للتعلم 

 إللكترونياالضةرورية له، وقدرة المعلماى لتقديم هذه التقوية العصرية، ودور الوزاراى في  وفير العوية التحتية المواسعة للتعلم 

  (.  2102في القرب  ال هري، 

وقد فرض ملت المودومة التعليمية في القرب  عوي  قوياى ووسةا ل  واكب التطوراى التي ي هدها التعليم في السوواى ايخيرة، 

ه  لعية حاجياى ابالوسةةةةةل القروي يواجه ضةةةةةع اب كعيراب في العوياى التحتية وال يسةةةةةير في ا ج اإللكترونياال أنه يتعين أن التعليم 

ومتطلعاى المجتمع، وكذلم سةةةةةول ايوضةةةةةاا االقتصةةةةةادية يغلب ايسةةةةةر في القرب يحوي دون  ملم ايبوال يجهزة متطورة 

ضةةعا  ونياإللكتر، وكذلم زيادة ملت ضةةعا الموجود من الوسةةا ل المسةةتعملة في التعليم اإللكترونيومواسةةعة لمواكعة التعليم 

 (.2120ي كثير من ايحيان  ملي والتركي،  عكة اإلنترنت أو غيابها ف

 Technology Acceptance Model( TAMالمبحث لرابع: نموذج قبول التكنولوجيا )

 اإلطار المفاهيمي لنموذج قبول التكنولوجيا في ضوء النظريات السلوكية :أوالً 

( لتوضةةةةةةية سةةةةةةلوكياى Warshaw & Bagozzi, Davis, 1989( من قعةل  TAM م  طوير نموذج قعوي التكوولوجيةا  

اسةةت دام الحاسةةب اآللي والعوامل المر عطة بقعوي التكوولوجيا، وطعقاب لهذا الوموذج فين سةةلوك اسةةت دام ندام المعلوماى يمكن 

 وضةةيحه من خالي الووايا السةةلوكية التي  ت ةةكل نتيجة لعملية ا  اذ قراراى وامية، والووايا السةةلوكية بدورها يتم  حديدها طعقاب 

ومين من العوامل هما: الموافع المتوقعة وسةةةهولة االسةةةت دام المتوقعة، وبالتعامل مع هذين الوومين من العوامل فين مطوري لو

الودام يسةةةتطيعون التحكم ب ةةةكل أفضةةةل في معتقداى المسةةةت دمين حوي الودام وبالتالي نواياهم السةةةلوكية واسةةةت دامهم ال علي 

 (.2102للودام  ملي، 

ن نموذج قعوي التكوولوجيا يعتعر نموذجاب مسةةامداب ل ةةرح و وقع سةةلوك مسةةت دمي  كوولوجيا المعلوماى، ويعتعر وقد  م ا عاى أ

هذا الوموذج  وسةةيعاب لودرية ايفعاي المعررة، حي   م اقتراحه لتوضةةية سةةعب قعوي أو رفه المسةةت دم لتكوولوجيا المعلوماى 

( الت ان نموذج قعوي التكوولوجيا يعتعر 2112" و خرون  Saadeدراسة " من خالي  عوي ندرية ايفعاي المعررة، وقد أ ارى

اى ، ويوفر هذا الوموذج أسةةاسةةاب لتتعع كيا  ي ر المتايراإللكترونيأسةةاسةةاب ندرياب  ةةلعاب يمكن أن يمتد الت سةةياح دراسةةة التعليم 

المعرفيةة يتوةاولهةا الوموذج همةا: ال وا د ال ةارجيةة ملت معتقةداى وا جةاهةاى ونوايةا االسةةةةةةت ةدام، وهوةاك ا وةان من المعتقةداى 

 المتوقعة وسهولة االست دام المتوقعة. 

ويقصةةد ب وا د االسةةةت دام المتوقعة درجة امتقاد ال رد بعن اسةةةت دام ندام معين ييدي الت  حسةةين أدا ه، أما سةةةهولة االسةةةت دام 

جهد اضةةةةةةافي، وكل من ال وا د المتوقعة وسةةةةةةهولة المتوقعةة فهي درجة امتقاد ال رد أن اسةةةةةةت دام ندام معين لن يتر ب مليه 

 االست دام المتوقعة يمكن امتعارهما من العوامل المعرفية، 
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يمكن  عريا ال وا د المتوقعة من االسةةت دام بعنها مدب امتقاد المعلماى أن اسةةت دام التعليم  اإللكترونيوفي سةةياح ندام التعليم 

ما سةةةهولة االسةةةت دام فيمكن  عري ها بعنها مدب امتقاد المعلماى أن اسةةةت دام التعليم سةةةوى يدمم العملية التعليمية، أ اإللكتروني

 (.2102لن يتر ب مليه جهود معرفية زا دة  ملي،  اإللكتروني

ا جاهاى االسةةةةةةت دام   ةةةةةةير الت الدرجة التي مودها يقيم ال رد أو يربل ما بين الودام المسةةةةةةتهدى ووظي ته، ويمكن الودر الت 

سةت دام ملت أنها العامل الذي ير ةد السلوك المستقعلي أو يتسعب في نوايا معيوة  يدي في الوهاية الت سلوك معين، ا جاهاى اال

وفي سةةةةياح نموذج قعوي التكوولوجيا فين ا جاهاى االسةةةةت دام يمكن اإل ةةةةارة اليها ملت أنها  ع ير  قييمي لل ةةةةعور اإليجابي أو 

(. طعقاب لهذا الوموذج فين االسةةةةةت دام ال علي للودام التكوولوجي 2102فه ومليجي، السةةةةةلعي مود ال رد يدال سةةةةةلوك معين  مر

بالووايا السةةلوكية للمسةةت دم وا جاها ه، وكذلم بال وا د المتوقعة من الودام وسةةهولة -ب ةةكل معا ةةر أو غير معا ةةر-سةةوى يتع ر

واك موامل خارجية  ي ر ملت نوايا االسةةةةةةت دام اسةةةةةةت دام الودام المتوقعة، أيضةةةةةةاب ي ةةةةةةير نموذج قعوي التكوولوجيا الت أن ه

( نموذج قعوي 0واالسةةةةت دام ال علي من خالي  ع يرها ملت ال وا د المتوقعة وسةةةةهولة االسةةةةت دام المتوقعة، ويعرض ال ةةةةكل  

 (. 2102التكوولوجيا في  كله ايساسي  مرفه ومليجي، 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 (.1117( نموذج قبول التكنولوجيا )عرفه ومليجي، 1شكل )

 Venkatesh( قام بتطويرها  TAM2وقد  طور نموذج قعوي التكوولوجيا بمرور الوقت، حي  ظهرى نسةةةةةة ة مطورة موه  

& Davis, 2000تمامي ج( قامت هذه الوسة ة بتوسةيع الوموذج ايسةاسةي لتوضةية الموافع ونوايا االست دام، لي مل التع ير اال

 معةايير  ةةةةةة صةةةةةةيةة( والعمليةة المعرفيةة  مال مةة الوظي ةة وجودة الم رجاى( وال عرة، وقد  م اختعار الوموذج الجديد، حي  

 (.                                 2102( من حاالى االست دام  مرفه ومليجي، %60أوضحت الوتا ف فعاليته في  وضية  

 من خالي أربعة مراحل مترابطة:  اإللكترونيالتعليم فهذا الوموذج ي سر قعوي است دام 

 المرحلة ايولت: مرحلة العوامل ال ارجية التي  ي ر ملت  صوراى المست دم لودام المعلوماى حوي است دامه. 

متغيرات 

 خارجية 

 الفوائد المتوقعة 

سهولة االستخدام 

 المتوقعة 

النوايا السلوكية 

 لالستخدام 

االستخدام 

 الفعلي 
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 المرحلة الثانية: مرحلة  صوراى المست دم التي  ي ر ملت موق ه من الودام. 

 التي  ي ر ملت نيته من است دام الودام. المرحلة الثالثة: مرحلة موقا المست دم

 (. 002، ص2102المرحلة الرابعة: وهي مرحلة نوايا المست دم التي  حدد مستوب االست دام للودام.  ل ضر، 

وفي الواقع وحسب ندرية "باندورة" كلما كان الودام سهل االستعماي كلما  عر المست دم بالك الة الذا ية، وان سهولة استعماي 

واى  جعل المسةةةت دم ي ةةةعر بعنه يتحكم في كل ما يقوم به، أي أن ال عالية هي من العوامل ايسةةةاسةةةية الكاموة ورال الدوافع ايد

الذا ية، وهذا ما يوضةة وجود مالقة معا ةرة بين السةهولة المتوقعة وموقا المست دم للودام، وان  وقع سهولة االست دام يداة 

 (. 2102سين ايدال  ل ضر، معيوة يسهم وبطريقة فعالة في  ح

وأن ال عرة التي  م اكتسةابها ب ضةل سهولة االست دام يمكن امادة  وظي ها للقيام بالمزيد من ايمماي في المستقعل، ويعد نموذج 

 TAM وهذا اإللكتروني( هو من أهم الوماذج التي اسةةةةت دمت وما زالت  ةةةةالحة لالسةةةةت دام في دراسةةةةة مدب قعوي التعليم ،

يعين بعن اال جاهاى نحو قعوي اسةت دام الودام  تحدد من خالي المعتقداى المر عطة بسةهولة االست دام المدركة وال ا دة  الوموذج

 المتوقعة. 

ععير وفق نموذج قعوي التكوولوجيا، للت اإللكترونيمي رة ملت قعوي المعلماى للتعليم وقد اسةةةةةةت دمت الدراسةةةةةةة  الث متايراى 

 (:2102، وهي وفق دراسة مرفه ومليجي  اإللكترونيعليم من الك الة الذا ية للت

 ملت المعلوماى. الثقة ال  صية في العثور -

 .اإللكترونيالتوا ل مع المعلمة من خالي ندام التعليم  -

 المهاراى المطلوبة الست دام الودام. -

 :الدراسات السابقة. 1.1

راسةةةاى التي  ت ق أو  تقاطع مع دراسةةةتها الحالية، وهذه ر كزى العاحثة في مقاربتها الودرية للموضةةةوا ملت مجمومة من الدا

 الدراساى هي:

 الدراسات السعودية: . 1.1.1

في مدارا المملكة ايهلية بمديوة الرياض".   اإللكترونيوالتي بعووان "واقع است دام التعليم (، 1112راساة )ال عبد الكريم، د

را المملكة ايهلية بمديوة الرياض، والتعرى ملت مدب اسةةت دام بمدا اإللكترونيوقد هدفت الت دراسةةة واقع اسةةت دام التعليم 

، و حقيقاب في المدرسةةةةةة اإللكترونيفي المدرسةةةةةة، كما هدفت الت التعرى ملت معوقاى  طعيق التعليم  اإللكترونيطرح التعليم 

ياض، وسةةت دم الموهف الو ةة ي، ( معلم ومعلمة بمدارا المملكة ايهلية بالر212لهذا  م  طعيق أداة الدراسةةة االسةةتعانة ملت  

 في المدرسة هي مواد الحاسب اآللي، اإللكترونيو و لت الت أن أهم المجاالى المست دم فيها التعليم 
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يم في المدرسةة  ةة وى المرحلة الثانوية، ومن معوقاى  طعيق التعل اإللكترونيومن أكثر المسةتوياى التي يسةت دم فيها التعليم  

قلة الم صةةةةةةصةةةةةةاى المالية التي  حوي دون  عمين أجهزة الحاسةةةةةةب اآللي، وكثافة المادة العلمية في في المدرسةةةةةةة  اإللكتروني

 مقرراى التعليم العام. 

ريعة في  دريس العلوم ال رمية في كلية ال  اإللكترونيوالتي مووانها: "واقع است دام  قوياى التعليم  (1117دراسة )الشيتي، 

يم". حي  هدفت الدراسةةة الت التعرى ملت واقع اسةةت دام أمضةةال هيعة التدريس لتقوياى والدراسةةاى اإلسةةالمية بجامعة القصةة

في  دريس العلوم ال ةةرمية في كلية ال ةةريعة والدراسةةاى اإلسةةالمية بجامعة القصةةيم، و حديد المعوقاى التي  اإللكترونيالتعليم 

م، ي كلية ال ةريعة والدراسةاى اإلسةالمية بجامعة القصيف اإللكتروني حوي دون اسةت دام أمضةال هيعة التدريس لتقوياى التعليم 

( مضواب، من أمضال هيعة التدريس في   صصاى العلوم ال رمية في كلية ال ريعة والدراساى 51 كونت ميوة الدراسة من  

ملت  تا ف انهاإلسةةالمية في جامعة القصةةيم، واسةةت دم االسةةتعيان أداة للدراسةةة، وا ععت الدراسةةة الموهف الو ةة ي، واظهرى الو

الرغم من محاوالى التطوير المستمرة في جامعة القصيم لمواكعة التطوراى العالمية اال انها مازالت غير مواكعة الت ما يحدث 

من  طور ملمي في  طعيق التقويةةاى الحةةديثةةة في التةةدريس، ووجود معوقةةاى  مثلةةت في  معوقةةاى متعلقةةة بعضةةةةةةو التةةدريس، 

 .معوقاى فوية، معوقاى مادية(

بعووان: "اسةت دام نموذج قعوي التكوولوجيا لتحليل ا جاهاى ونوايا طلعة الجامعاى السعودية  (1117دراساة )عرفه، ومليجي، 

لمقررا هم الدراسية".  والتي هدفت الت  حليل ا جاهاى الطالل السلوكية في المملكة العربية  اإللكترونينحو االستعانة بالتعليم 

، واختعار مدب فعالية نموذج قعوي التكوولوجيا كعسةةاا ندري ل هم  لم السةةلوكياى، اإللكترونيلتعليم السةةعودية نحو اسةةت دام ا

( طالعاب وطالعة في 222ولتحقيق ذلم الهدى امتمد العاحثان ملت الموهف الو ةةة ي التحليلي للتعرى ملت  رال ميوة مكونة من  

( 22، وقد قام العاحثان بتطوير قا مة اسةةةتقصةةةال  تكون من  اإللكترونيالجامعاى السةةةعودية الحكومية وايهلية في ندام التعلم 

فقرة موزمة ملت  سعة محاور ر يسية، وقد أوضحت نتا ف الدراسة الميدانية  الحية نموذج قعوي التكوولوجيا كعساا ندري 

للطالل  هرى أن الووايا السةةلوكية، حي  أظاإللكترونييمكن أن يسةةامد في فهم و وضةةية الووايا السةةلوكية للطالل  جاه التعليم 

 تع ر بكل من ا جاهاى الطالل والمعايير ال ةة صةةية وسةةهولة الو ةةوي الت الودام بيوما ال  تع ر ب ةةكل معا ةةر بكل من سةةهولة 

 ةاالسةةت دام المتوقعة وال وا د المتوقعة من الودام، كما أوضةةحت أن ا جاهاى الطالل  تع ر بكل المتايراى مثل الموافع المتوقع

 وسهولة االست دام المتوقعة والك الة الذا ية للودام والمعايير ال  صية للطالل وسهولة الو وي الت الودام. 

لتقصةةي فعالية التكوولوجيا المسةةاندة  (TAMوالتي كانت بعووان: "اسةةت دام نموذج قعوي التكوولوجيا  (، 1117دراسااة )علي، 

ت دام نموذج هدفت الدراسةةة الت اسةةة لتمكين ذوي اإلماقة العصةةرية من التعلم". حي  القا مة ملت  طعيقاى التعلم التكي ية الوقال

( لتقصةةةةي فعالية التكوولوجيا المسةةةةاندة القا مة ملت  طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لتمكن ذوي اإلماقة TAMقعوي التكوولوجيا  

اى الدراسةةةةةة  م  طعيق اسةةةةةتعيان نموذج قعوي التكوولوجيا العصةةةةةرية من التعلم في جامعة الملم معد العزيز بجدة، ولتحقيق أهد

لت سةةير سةةلوك أفرد العيوة  جاه قعوي أو رفه اسةةت دام  طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لمعرفة العوامل السةةلوكية للوموذج والتي 

 لوجيا(،االست دام ال علي للتكوو-الوية السلوكية-االست ادة المدركة- ملت  سهولة االست دام المدركة
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لتي ندام   ةةايل الها ا( وا-الت صةةص الدراسةةي-ال عرة العصةةرية السةةابقة-و ع ير العوامل ال ارجية  حالة اإلماقة العصةةرية 

يمكن أن  ي ر في فعةاليةة التكوولوجيةا المسةةةةةةاندة القا مة ملت  طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لتمكين ذوي اإلماقة العصةةةةةةرية من 

( طالعاب من كلية اآلدال والعلوم اإلنسانية بجامعة الملم معد العزيز، و و لت نتا ف الدراسة الت 20من   التعلم، و كونت العيوة

( لتقصةةةةةةي فعالية التكوولوجيا المسةةةةةةاندة القا مة ملت  طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة TAM ةةةةةالحية نموذج قعوي التكوولوجيا  

الوتةا ف درجةة  ع ير العوامل السةةةةةةلوكية في فعالية  طعيقاى التعلم التكي ية  لتمكين ذوي اإلمةاقةة العصةةةةةةريةة من التعلم وأظهرى

و و ةةلت الت وجود مالقة ار عاطية  ربل بين سةةهولة االسةةت دام المدركة واالسةةت ادة المدركة ملت الوية السةةلوكية واالسةةت دام 

 ال علي للتكوولوجيا. 

 الدراسات العربية: . 1.1.1

"مدب اسةةتعداد معلماى معالجة  ةةعوباى التعلم من اسةةت دام ال صةةوي االفتراضةةية غير  ، بعووان:(1111راسااة )الشاايبانية، د

التزاموية في  دريس التلميذاى ذواى  ةعوباى التعلم بالصا السادا ايساسي في سلطوة ممان". وهدفت الدراسة الت  عرى 

التزاموية في  دريس التلميذاى ذواى مدب اسةةةتعداد معلماى معالجة  ةةةعوباى التعلم من اسةةةت دام ال صةةةوي االفتراضةةةية غير 

 ةعوباى التعلم بالصةا السةادا ايساسي في سلطوة ممان، و عرى أهم اإليجابياى والمعوقاى من است دام هذه ال صوي من 

( 052وجهة ندر معلماى معالجة  ةةةعوباى التعلم، اسةةةت دمت العاحثة االسةةةتعانة لجمع العياناى، و كونت ميوة الدراسةةةة من  

معلماى معالجة  ةعوباى التعلم، وأظهرى نتا ف الدراسةة  جاول معلماى معالجة  عوباى التعلم واستعدادهن التام  معلمة من

في اسةةت دام ال صةةوي االفتراضةةية غير التزاموية في  دريس التلميذاى ذواى  ةةعوباى التعلم بالصةةا السةةادا ايسةةاسةةي في 

ود اسةةةةةةت دام هذه ال صةةةةةةوي من وجهة ندر المعلماى، فهي  ومي سةةةةةةلطوة ممان، كما أظهرى الدراسةةةةةةة مدد من اإليجابياى م

مهةاراى التعلم الةذا ي لةدب التلميةذاى ذواى  ةةةةةةعوباى التعلم، و زيد من دافعية التلميذاى نحو مملية التعلم، أما أهم المعوقاى 

لدب بعه التلميذاى،  التي من الممكن أن  واجه المعلماى مود اسةةةةت دام هذه ال صةةةةوي قلة  وافر حاسةةةةب  لي و ةةةةعكة انترنت

ضةةعا التلميذاى في التعامل مع ايمطاي ال وية مود اسةةت دام هذه ال صةةوي، كما أنها  حتاج الت جهد كعير من المعلة مود امداد 

 الدروا. 

بعووان: "التعليم من بعد بالوسةةةةل المدرسةةةةي القروي بالمارل "الوسةةةةا ل والعوا ق" حالة  (،1111دراسااااة )علي، والتركي، 

روية من بميسةةسةةةاى التعليم الثانوي بالمواطق الق اإللكترونيية اإلقليمية سةةيدي بوور". وهدفت الدراسةةةة الت  قييم التعليم المدير

خالي نموذج المديرية اإلقليمية سةةةةةةيدي بوور في المارل، بو ةةةةةة ة خياراب بديالب أو مكمالب للتعليم الحضةةةةةةوري في ظل جا حة 

لو ةةةةةة ي التحليلي، واسةةةةةةتعملت الدراسةةةةةةة ايدواى التالية  اسةةةةةةتعيان، مقابالى فردية(، كورونا، وذلم باالمتماد ملت الموهف ا

( مقابالى جمامية  تراوح مدد أفرادها 2( مقابلة فردية مع المدرسةين ومدرال الميسةةسةةاى التعليمية، و 02و كونت العيوة من  

ي القرب يواجةه  حةدياى متوومة  وعكس ملت ف اإللكتروني( فرد، و و ةةةةةةلةت نتةا ف الةدراسةةةةةةة الت أن التعليم 22-05مةا بين  

التحصةةةةيل الدراسةةةةي للمتعلم، فععه هذه التحدياى مر عطة بالدروى االجتمامية واالقتصةةةةادية والمسةةةةتوب التعليمي لألسةةةةر، 

 وبعضها اآلخر مر عل بالسياساى التعليمية الوطوية، مما يستوجب  دافر الجهود ل لق بيعة  ربوية  ال م العيعة القروية.  
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 الدراسات األجنبية: . 1.1.1

 A Mobile Ad-hoc Strategy to Enhance ICT Based Education inبعووان: " (Gerald,2021دراسااااااة )

Zimbabwean Rural Schools  ومعلوماى اال صاالى في  اإللكتروني". وهدفت الدراسةة الت معرفة معدي امتماد التعليم

في بيعاى التعليم الري ي، ووسةةةةةةعت الدراسةةةةةةة الت التعكد من التحدياى التي  لكترونياإلالمةدارا الري ية، وكذلم أهمية التعليم 

 واجهها هذه العيعة التعليمية، اسةةةةتود العح  الت موهجية نومية باسةةةةت دام اسةةةةترا يجية دراسةةةةة الحالة، ولجمع العياناى  م ا عاا 

ي  الموارد المادية(، والعجز المال اإللكترونيللتعليم أسةةةلول المالحدة واالسةةةتعيان، وأظهرى الوتا ف نقص الهياكل ايسةةةاسةةةية 

للمدارا الري ية، واالنكما  االقتصادي الوطوي، واالفتقار الت التدريب أ وال ال دمة، غير أن بعه المدارا مستعدة المتماد 

 رغم الموارد المحدودة الت حد ما.    اإللكترونيالتعليم 

 Rural Online Learning in the Context of COVID-19 in South Africaبعووان: " (Dube ،1111دراسااة )

، وهدفت الدراسةةةةةة الت التعرى ملت التحدياى التي يواجهها المتعلمون الري يون في جوول افريقيا في سةةةةةياح الوبال العالمي "

 COVID19  ح  سيالين الست الص ( معلمين في المواطق الري ية، امد العا01(، أجريت الدراسةة ملت ميوة من مكونة من

نتا ف الدراسةةةةةةة وهما: ماهي  حدياى التعلم التي يواجهها المتعلمون الري يون في جوول افريقياف، وكيا يمكن  عزيز التعلم في 

( معر اإلنترنتف، وأ ةةةةةارى الوتا ف الت أنه بيوما  عزز حكومة جوول افريقيا التعلم معر اإلنترنت بامتعاره covid19سةةةةةياح  

(، يسةةةتععد هذا الوضةةةع العديد من المتعلمين الري يين من التدريس والتعلم، بسةةةعب نقص COVID19حيد في سةةةياح  العديل الو

 الموارد لال صاي باإلنترنت، وادارة التعلم الودام والعرمجياى مو  ضة التقوية.   

 التعليق على الدراسات السابقة.

من مدة زوايا، وقد  م  ر يعها من ايحدث لألقدم، ولم  تواوي أي  رونياإللكت م مرض الدراسةةةةاى السةةةةابقة التي  واولت التعليم 

ذلم في قرب الموطقة الاربية. حي   ت رد الدراسة الحالية ب اإللكترونيدراسة من الدراساى السابقة ملت حد ملم العاحثة التعليم 

 من باقي الدراساى وذلم لسد ال جوة في هذا المجاي.

( مع الدراسة الحالية في 2102( ودراسة العلوي و خرون  2102( ودراسةة ملي  2102المليجي  وقد ا  قت دراسةة مرفة و 

أدواى الدراسةةة حي  امتمدى جميعها ملت نموذج قعوي التكوولوجيا كعداة للدراسةةة، واختل ت الدراسةةاى السةةابقة من الدراسةةة 

، التي اختار ها العاحثة لدراستها، وقد است ادى الدراسة الحالية من الدراساى السابقة الحالية في ميوة الدراسة وحدودها المكانية

 في بوال أداة الدراسة الحالية. ومواق ة الوتا ف في ضول نتا ف الدراساى السابقة من حي  أسعابها و قاطعا ها واختالفا ها.

 

 منهجية الدراسة .1

ة، و حتوي ملت موهف الدراسةةة، ومجتمع الدراسةةة والعيوة المسةةتهدفة، وايدواى المسةةت دمة هذا ال صةةل يتواوي موهجية الدراسةة

 في الدراسة والتحقق من الصدح والثعاى لألداة، وايساليب اإلحصا ية المست دمة لتحليل العياناى. 
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 منهج الدراسة: . 1.1

ن المواهف التي  عرض خصةةا ص ظاهرة ما كمياب امتمدى العاحثة في امداد هذه الدراسةةة ملت الموهف الو ةة ي التحليلي وهو م

وكي ياب بوال ملت فروض معد ية بطريقة أكثر احكاماب ودقة، ومن سةةةماى ايبحاث الو ةةةة ية انها  وتهف الو ةةةةا الكمي والكي ي 

(، وقد 2102لةدب بيان خصةةةةةةا ص الداهرة، و هتم بتحديد العوامل الم تل ة المر عطة بالداهرة، و تضةةةةةةمن فروض  نوري، 

في قرب محافدة جدة، و حديد  اإللكترونياولةت العةاحثةة من خالي هةذا الموهف التعرى ملت ا جةاهةاى المعلمةاى نحو التعليم حة

 .اإللكترونيأهم التحدياى التي  ي ر ملت است دامهن للتعليم 

 مجتمع الدراسة وعينتها:. 1.1

خليص( بالمملكة العربية السعودية، ويمكن -اب يتكون مجتمع الدراسة من معلماى المدارا الحكومية في قرب محافدة جدة  ر

 وضةةةةية حجم المجتمع بوال ملت ال طال المرسةةةةل بطلب احصةةةةا ية  م  زويدي بيمداد المعلماى في قرب محافدة جدة، وذلم 

 هـ ملت الوحو التالي: 0222/ 02/2بتاريخ 

 ( حجم مجتمع البحث1جدول )

 مكتب التعليم بخليص مكتب التعليم برابغ التصنيف

 22 22 رياض األطفال

 222 202 المرحلة االبتدائية

 222 051 المرحلة المتوسطة

 205 062 المرحلة الثانوية

 222 662 اإلجمالي

 

( معلمة من معلماى المدارا الحكومية في قرب المحافدة جدة بالمملكة 252وملت ذلةم  كونةت ميوةة الدراسةةةةةةة الحالية من   

 العربية السعودية. 

 نة الدراسة:خصائص عي

( من حاملي الميهل العلمي %2292اغلب أفراد العيوة بوسةةةةةةعة   فينخصةةةةةةا ص العيوة  ععاب لمتاير الميهل التعليمي بالوسةةةةةةعة 

وكذلم خصةةةةةةا ص أفراد العيوة  ععاب  .( من أفراد العيوة%292العكالوريوا، وأقل موهل ملمي معهد امداد المعلماى بوسةةةةةةعة  

(،  ليها %52سةةةةةوواى( كانت ايكعر بين أفراد العيوة بوسةةةةةعة   01سةةةةةوواى ال عرة  أكثر من  لمتاير سةةةةةوواى ال عرة حي  ان

سةةةةوواى ال عرة  أقل من خمسةةةةة سةةةةوواى( بوسةةةةعة (، و ليها %2292سةةةةوواى( بوسةةةةعة   2سةةةةوواى الت  5سةةةةوواى ال عرة  من 

 .( من أفراد العيوة وهي أقل سوواى ال عرة بين أفراد العيوة0590% 
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المسةةتوب الدراسةةي الذي  درسةةه المعلمة كانت اغلب المعلماى من المسةةتوب الدراسةةي للمرحلة المتوسةةطة بوسةةعة  و ععاب لمتاير

( من أفراد العيوة، ويليها معلماى %20( من أفراد العيوة، يليها معلماى المسةتوب الدراسةي للمرحلة االبتدا ية بوسعة  5292% 

 .( من أفراد العيوة%2192المستوب الدراسي للمرحلة الثانوية بوسعة  

ما بالوسةةةةةعة لمدب  وفر خدمة اإلنترنت السةةةةةريعة في الموزي فقد ا ضةةةةةة أن أكعر نسةةةةةعة من المعلماى لديهن خدمة انترنت في أ

(  توفر لديهن خدمة انترنت سريعة في الموزي، %2292(، في مقابل أن ما نسعته  %6295الموزي، ولكوها بطيعة وذلم بوسةعة  

 .( من أفراد العيوة%292ال  توفر لديهن خدمة انترنت في الموزي بلات نسعتهن  وفي المقابل من 

م خدمة انترنت في المدرسةةة، ولكوها بطيعة وذل وبالوسةعة لمدب  وفر خدمة اإلنترنت السةريعة في المدرسةة فقد ا ضةة أن لديهن

عيوة ال  توفر لديهن خدمة انترنت في سةةةريعة ( من أفراد ال%2295( من أفراد العيوة، في مقابل أن ما نسةةةعته  %6192بوسةةةعة  

 .( من المعلماى لديهن خدمة انترنت سريعة في المدرسة%290في المدرسة، ونسعة  

 أداة الدراسة:. 1.1

( التي هدفت الت  حليل ا جاهاى الطالل السلوكية 2102لتحقيق أهداى الدراسة  م اقتعاا استعانة في دراسة مرفه والمليجي  

، واختعار مدب فعالية نموذج قعوي التكوولوجيا كعسةةةةاا ندري اإللكترونيبية السةةةةعودية نحو اسةةةةت دام التعليم في المملكة العر

 ( فقرة موزمة ملت  سعة محاور ر يسية. 22ل هم  لم السلوكياى، وقد قام العاحثان بتطوير قا مة استقصال  تكون من  

( لمواسةةعتها يهداى الدراسةةة 2102تقصةةال في دراسةةة  مرفه، ومليجي،وقامت العاحثة في الدراسةةة الحالية باختيار قا مة االسةة

 الحالية مع اجرال  عديل ملت الععاراى لتتواسب مع أهداى وميوة الدراسة الحالية، وقد  ضموت  ال ة أقسام هما: 

 القسم ايوي: العياناى ايولية/ وهي  الميهل العلمي، سوواى ال عرة، المستوب الذي  قوم بتدريسه(  -

 القسم الثاني: أسعلة مامة/ من مدب  وفر اإلنترنت.  -

( محاور وهي 2القسةةةةم الثال : معاراى االسةةةةتعانة/ وهو معارة من مجالين، المجاي ايوي: محاور االسةةةةتعيان وهي   -

عايير الم-اإللكترونيالك الة الذا ية لودام التدريس -الووايا السةةةةلوكية-اال جاهاى-ال وا د المتوقعة- سةةةةهولة االسةةةةت دام

 الو وي للودام(، المجاي الثاني: التحدياى. -ال  صية

 اختبار صدق األداة: 

 م التحقق من  ةةدح ايداة من خالي اسةةت دام اال سةةاح الداخلي لععاراى االسةةتعانة، وذلم من طريق معامل االر عاط بيرسةةون، 

الدراسةة، و م حسال معامل االر عاط بين درجة  ( معلمة من مجتمع21حي  قامت العاحثة بتطعيق االسةتعانة ملت ميوة قوامها  

تعانة مدب االر عاط بين معاراى االسةةة. ليتضةةةة كل معارة من معاراى االسةةةتعانة بالدرجة الكلية للمحور الذي  وتمي اليه الععارة

ف االسةةةةةتعيان بعد ( فاقل، وبذلم يمكن االمتماد ملت نتا 1910والدرجة الكلية لمحاور االسةةةةةتعيان هي دالة مود مسةةةةةتوب داللة  

 التحقق من  دح اال ساح الداخلي لععارا ه. 
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 اختبار ثبات األداة: 

( 21لقياا مدب  عاى االسةةةتعانة اسةةةت دمت العاحثة  معادلة أل ا كرونعا ( حي  طعقت المعادلة ملت العيوة االسةةةتطالمية ن   

  عاى أداة الدراسة ملت الوحو التالي:  ( معامالى2المسحوبة سابقاب لقياا  دح اال ساح الداخلي ويوضة الجدوي  

 ( ثبات عبارات االستبانة.1) جدول

 الترتيب ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 2 1952 2 سهولة االستخدام

 0 1952 6 الفوائد المتوقعة

 6 1962 2 االتجاهات

 2 1920 2 النوايا السلوكية

 2 1952 2 رونياإللكتالكفاءة الذاتية لنظام التدريس 

 2 1962 2 المعايير الشخصية

 5 1960 0 الوصول إلى لنظام

 2 1952 2 التحديات

 --------- 1922 22 معامل الثبات العام

( وهذا يدي ملت أن االستعانة يتمتع بدرجة مالية من الثعاى 1922( أن معامل الثعاى العام لالستعيان بل   2يتضة من الجدوي   

 مليه في التطعيق الميداني للدراسة.  يمكن االمتماد

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:. 4.1

بعد الحصوي ملت خطال الموافقة من الجامعة ي يد بار عاط العاحثة بالدراساى العليا قامت العاحثة باالستعانة بععه المسعوالى 

محافدة جدة بوال ملت ال طال في مكتةب اإل ةةةةةةراى التعليمي في محةافدةة جةدة لالطالا ملت احصةةةةةةا يةة المعلماى في قرب 

 ة من طريق برنامفاإللكترونيالمرسةةةةل من العاحثة، و م ارسةةةةاي اإلحصةةةةا ية للعاحثة، وبعد ذلم  م ن ةةةةر قا مة االسةةةةتقصةةةةال 

 Google Driveراب ( من طريق مجمومةةاى التوا ةةةةةةةةل -( ملت مجمومةةاى المعلمةةاى في قرب محةةافدةةة جةةدة  خليص

 هـ(. 0222وقد استارح جمع العياناى   هر كامل( وذلم في ال صل الدراسي ايوي للعام  االجتمامي في  طعيق  الوا س أل(، 

 األساليب اإلحصائية: . 5.1

( وذلم للحصةةوي SPSSسةةوى يتم ادخاي العياناى ومعالجتها احصةةا ياب بالحاسةةب اآللي من طريق برنامف الحزم اإلحصةةا ية  

 ملت: 

 اا أو ان  اض اسةةةةةةتجاباى أفراد العيوة للمحاور الر يسةةةةةةية ": وذلم لمعرفة مدب ار Meanالمتوسةةةةةةل الحسةةةةةةابي " -

  متوسل ومتوسطاى الععاراى(، مع العلم بعنه ي يد في  ر يب المحاور حسب أملت متوسل حسابي. 
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": للتعرى ملت مدب انحراى اسةةةةتجاباى أفراد العيوة لكل معارة من Standard Deviation" االنحراى المعياري -

ولكل محور من المحاور الر يسةةةةة من متوسةةةةطها الحسةةةةابي، لتر يب الععاراى حسةةةةب سةةةةة، معاراى متايراى الدرا

 المتوسل الحسابي لصالة أقل   تت مود مستوب المتوسل المرجة. 

": بين الدرجة الكلية لكل متايراى الدراسةةةةةةة Pearson Correlation Coefficient" معامل االر عاط بيرسةةةةةةون -

 ى.لتعرى ملت العالقة بين المتايرا

 ": لقياا  عاى أداة الدراسة.  Alpha Cronbachمعامل أل ا كرونعا  " -

 " لل روح. Tالتكرار والوسب المعوية، واختعار " -

 تحليل نتائج الدراسة .4

بقة افي هذا ال صةةل سةةتقدم العاحثة  حليل نتا ف الدراسةةة ومواق ةةتها وكذلم ربل الوتا ف باإلطار الودري وكذلم بالدراسةةاى السةة

 الم ال ة والمييدة للوتيجة التي  و لت اليها الدراسة الحالية. 

 وفق نموذج اإللكترونيعرض نتائج السااااااوال األول: ما هي المتايرات الموثرة على تقبل معلمات قرى محافظة جدة للتعليم 

 قبول التكنولوجيا؟

 م  وفق نموذج قعوي التكوولوجيةةا، اإللكترونيعليم من أجةةل قيةةاا المتايراى المي رة ملت  قعةةل معلمةةاى قرب محةةافدةةة جةةدة للت

امتماد احصال و  ي لمجمومة من المتايراى وهي: سهولة االست دام، ال وا د المتوقعة، اال جاهاى، الووايا السلوكية، الك الة 

تعليم  ر اسةةةةةةت دام ال، المعايير ال ةةةةةة صةةةةةةية، الو ةةةةةةوي الت الودام. وهي المتايراى التي يتعاإللكترونيالذا ية لودام التدريس 

من وجهةةة ندر معلمةةاى القرب في محةةافدةةة جةةدة بهةةا، وقةةد حةةددى فقراى لقيةةاا كةةل متاير ملت حةةدة. وقةةد جةةالى  اإللكتروني

 (: 2نتا جها من االستعيان كما يدهر في الجدوي  

 ( اإلحصاء الوصفي لمتايرات الدراسة. 1جدول )

 م

 

 المتوسط المتايرات

 الحسابي

 االنحراف

 يالمعيار

 درجة

 االستجابة

 الرتبة

  المتاير االول: سهولة االستخدام  

 02 ضعي ة   0.062 29256 سهل االست دام.  اإللكترونيلقد وجدى ندام التعليم  1

لةةةديةةةم المعرفةةةة الكةةةافيةةةة في التعةةةامةةةل مع أندمةةةة التعليم  1

 .  اإللكتروني

 2 متوسطة 0.020 29225

ام أندمة التعليم من السةةةةةهولة أن أ ةةةةةعة ماهرة في اسةةةةةت د 1

 .  اإللكتروني

 0 متوسطة  0.222 2.222

  المتاير الثاني: الفوائد المتوقعة 

سةةةوى يحسةةةن أدا ي في ممارسةةةة مملية  اإللكترونيالتعليم  4

 التعليم. 

 02 ضعي ة  0.522 2.025

 01 ضعي ة  0.222 2.222 سوى يزيد من اإلنتاجية ايكاديمية.  اإللكترونيالتعليم  5



 
 
  
 

  
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 

 ( أن  رال المعلماى حوي المتايراى جالى م تل ة وفق معاراى االستعانة. 2يتضة من الجدوي  

االسةةت دام، جالى معارة من السةةهولة أن أ ةةعة ماهرة في اسةةت دام أندمة التعليم فعلت مسةةتوب سةةهولة  سااهولة االسااتخدام:

(، أي أن أغلب 0.222( وانحراى معياري  2.222بةدرجةة متوسةةةةةةطةة، في المر عة ايولت بمتوسةةةةةةل حسةةةةةةابي   اإللكتروني

 سهلة، اإللكترونيالمستجوباى يرون بعن است دام أندمة التعليم 

 02 ضعي ة  0.225 2.025 مقرر. اليجعل من السهل  دريس محتوب  اإللكترونيلتعليم ا 6

 02 ضعي ة  0.525 2.025 الت كير اإلبدامي لدب الطالعاى.  اإللكترونييطور التعليم  7

زيادة الت امل ايكاديمي بين الطالعاى بعضهم الععه وبيوهم  8

 وبين معلما هم. 

 2 ضعي ة  09226 2.522

الطالعاى مهاراى حل الم ةةةكالى  اإللكترونييكسةةةب التعليم  2

 باالمتماد ملت الذاى. 

 2 ضعي ة  09225 2.226

  المتاير الثالث: االتجاهات  

 2 ضعي ة  09225 29222 دة. فكرة جي اإللكترونيالتدريس باست دام ندام التعليم  11

 00 ضعي ة  09226 29222 مة. فكرة حكي اإللكترونيالتدريس باست دام ندام التعليم  11

 2 ضعي ة  09225 29222 .  اإللكترونيأ عر بييجابية  جاه التعليم  11

  المتاير الرابع: النوايا السلوكية  

 05 ضعي ة   09222 29022 .  ترونياإللكلدب الوية في االستمرار بتدريس بودام التعليم  11

 06 ضعي ة 09522  .  نياإللكتروليم لدي الوية لتدريس ب كل دا ماب لودام التع 14

   اإللكترونيالمتاير الخامس: الكفاءة الذاتية لنظام التدريس  

أ ةةةةةةعةر بةةةالةثقةةةة في وجود المعلومةةةاى في ندةةةام التعليم  15

 .  اإللكتروني

 2 متوسطة  09225 29626

 6  ضعي ة 0.225 29522 . اإللكترونيلدب المهاراى الكافية الست دام ندام التعليم  16

  المتاير السادس: المعايير الشخصية  

عة لي يعتعر ضةةرورياب بالوسةة اإللكترونيما يعتمد مليه التعليم  17

 كمعلمة. 

 5 ضعي ة  09256 29526

يمي للت ةةةابه بين ق اإللكترونيأفضةةةل اسةةةت دام ندام التعليم  18

 ال  صية في است دامه وقيم المجتمع. 

 02 ضعي ة  09252 29225

  ر السابع: الوصول إلى النظام المتاي 

 اإللكترونيال أجد  ةةةةةعوبة في الو ةةةةةوي الت ندام التعليم  12

 ملت موصة مدرستي واست دامها.

 02 ضعي ة  09226 29226
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(، 2.225بمتوسةةةل حسةةةابي   اإللكترونيارة وجود المعرفة الكافية في التعامل مع أندمة التعليم ويمكن  علمها بسةةةهولة.  م مع 

(، وذلةم أن المعلماى يرون بعنهن يملكن المعرفة الكافية للتعامل مع هذه يندمة. وأخيرا معارة أن 0.020وانحراى معيةاري  

(، والذي جال ضةةعي ا 0.062( وانحراى معياري  2.256سةةهل االسةةت دام بمتوسةةل حسةةابي ضةةعيا   اإللكترونيندام التعليم 

ب ةةةةةكل كلي، وهو ما يعرهن ملت وجود  اإللكترونيمما ييكد أن سةةةةةهولة التعلم وامتالك المعرفة ال يعوي سةةةةةهولة ندام التعليم 

  عوباى، هي ما ستتطرح له العاحثة في السياي الثال .

ة فقد أكدى ميوة الدراسةةةة ملت زيادة الت امل ايكاديمي بين الطالعاى بعضةةةهم بالوسةةةعة لمتاير ال وا د المتوقعالفوائد المتوقعة: 

ابي وقد جاى بمتوسةةةةةةل حسةةةةةة اإللكترونيالععه وبيوهم وبين معلما هم  عد من أهم ال وا د المتوقعة من اسةةةةةةت دام ندام التعليم 

االمتماد ملت الذاى وذلم بمتوسةةةل (، يليها اكسةةةال الطالعاى مهاراى حل الم ةةةكالى ب0.226(، وانحراى معياري  2.522 

يزيةد من اإلنتةاجيةة ايكاديمية بمتوسةةةةةةل حسةةةةةةابي  اإللكتروني(.  م أن التعليم 0.225( وانحراى معيةاري  2.226حسةةةةةةابي  

الت كير اإلبدامي لدب الطالعاى" في المر عة  اإللكترونييطور التعليم (. وجالى الععارة "0.222( وانحراى معياري  2.222 

(. وأيضةةةا 2.025( ومتوسةةةل حسةةةابي  0.525ملت مسةةةتوب المعيار بدرجة اسةةةتجابة ضةةةعي ة بل  انحرافها المعياري   الرابعة

سةوى يحسةةن أدا ي في ممارسةةة مملية التعليم" التي كانت االسةةتجابة لها ضةةعي ة أيضةةا، وأخيرا مي  اإللكترونيمعارة "التعليم 

( كعقل معارة 2.025حتوب المقرر" بمتوسةةةةل حسةةةةابي ضةةةةعيا كذلم  يجعل من السةةةةهل  دريس م اإللكترونيمعارة "التعليم 

 استجابة في االستعانة.

كرة جيدة ف اإللكترونيأمةا بةالوسةةةةةةعةة لمتاير اال جةاهاى فقد أكدى العيوة ملت أن التدريس باسةةةةةةت دام ندام التعليم  االتجااهاات:

وذلم  اإللكترونية بييجابية  جاه التعليم (، كما   ةةةةةعر ميوة الدراسةةةةة0.225( وانحراى معياري  2.222بمتوسةةةةةل حسةةةةةابي  

 (.  0.225(، وانحراى معياري  2.222بمتوسل  

بالوسةةةعة لمتاير الووايا السةةةلوكية فقد كان هواك ا جاه من ميوة الدراسةةةة في االسةةةتمرار بتدريس بودام التعليم النوايا السااالوكية: 

(، كما انه لدب العيوة الوية لتدريس ب ةكل دا ماب لودام 0.222(، وانحراى معياري  2.022وذلم بمتوسةل حسةابي   اإللكتروني

 (. 0.522(، وانحراى معياري  2.026وذلم بمتوسل حسابي   اإللكترونيالتعليم 

أكدى العيوة ملت أن  فقةد اإللكترونيفيمةا يتعلق بمتاير الك ةالة الةذا يةة لودةام التعليم  :اإللكترونيالكفااءة الاذاتياة لنظاام التعليم 

(، وانحراى معياري 2.626وذلم بمتوسةةةةةل حسةةةةةةابي   اإللكترونيي ةةةةةعرن بالثقة في وجود المعلوماى في ندام التعليم  أنهن

(، وانحراى 2.522وذلم بمتوسةةةل حسةةةابي   اإللكتروني(، وأن العيوة لديهن المهاراى الكافية السةةةت دام ندام التعليم 0.225 

 (. 0.225معياري  

يعتعر  ترونياإللكمتاير المعايير ال ةةة صةةةية أكدى ميوة الدراسةةةة ملت أن ما يعتمد مليه التعليم بالوسةةةعة ل المعايير الشاااخصاااية:

(، وكذلم ميوة الدراسةةة   ضةةل 0.256(، وانحراى معياري  2.526ضةةرورياب بالوسةةعة لعيوة الدراسةةة وذلم بمتوسةةل حسةةابي  

(، 2.225 دامه وقيم المجتمع وذلم بمتوسةةل حسةةابي  للت ةةابه بين قيمها ال ةة صةةية في اسةةت اإللكترونياسةةت دام ندام التعليم 

 (.  0.252وانحراى معياري  
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 وبالوسعة لمتاير الو وي الت الودام فقد أكدى ميوة الدراسة ملت أنهن يجدن  عوبة الوصول إلى النظام:

(، 2.226 ملت موصةةةةة مدرسةةةةتي واسةةةةت دامها، وذلم بمتوسةةةةل حسةةةةابي ضةةةةعيا  اإللكترونيفي الو ةةةةوي الت ندام التعليم 

 (. 0.226وانحراى معياري  

انه  وجد مالقة دالة احصةةةةةا ياب بين سةةةةةهولة الو ةةةةةوي الت الودام السةةةةةت دام التعليم  فمن خالي  حليل نتا ف االسةةةةةتعانة يتضةةةةةة

صةةية ل ةة والمعايير ا اإللكترونيوكل من اال جاهاى والموافع المتوقعة وسةةهولة االسةةت دام المتوقعة وك الة التعليم  اإللكتروني

والووايا السةةلوكية وهي مالقة مكسةةية موجعة  أي انه كلما كان زاد سةةهولة الو ةةوي الت للودام كلما زادى ا جاهاى المعلماى 

(، والمعايير ال ةةة صةةةية والووايا السةةةلوكية للمعلماى اإللكترونيوالموافع المتوقعة وسةةةهولة االسةةةت دام المتوقعة وك الة التعليم 

 (.1910وذلم مود مستوب داللة  

وقد ا  قت الوتيجة الحالية مع ما  و ةةةلت اليه ندرية "باندورة" انه كلما كان الودام سةةةهل االسةةةتعماي كلما  ةةةعر المسةةةت دم     

بالك الة الذا ية، وان سةةةةهولة اسةةةةتعماي ايدواى  جعل المسةةةةت دم ي ةةةةعر بعنه يتحكم في كل ما يقوم به، أي أن ال عالية هي من 

وة ورال الدوافع الذا ية، وهذا ما يوضةةة وجود مالقة معا ةةرة بين السةةهولة المتوقعة وموقا المسةةت دم العوامل ايسةةاسةةية الكام

للودام، وان  وقع سةةهولة االسةةت دام يداة معيوة يسةةهم وبطريقة فعالة في  حسةةين ايدال، وكذلم أكد ملت الوتيجة الحالية نموذج 

 TAMي است دام الودام  تحدد من خالي المعتقداى المر عطة بسهولة االست دام (.  وهذا الوموذج يعين بعن اال جاهاى نحو قعو

( من أن الووايا السةةةةةةلوكية 2102المدركة وال ا دة المتوقعة، وقد ا  قت الوتيجة مع ما  و ةةةةةةلت اليه دراسةةةةةةة  مرفه ومليجي، 

من  بيوما ال  تع ر ب ةةكل معا ةةر بكلللطالل  تع ر بكل من ا جاهاى الطالل والمعايير ال ة صةةية وسةةهولة الو ةةوي الت الودام 

سةةةهولة االسةةةت دام المتوقعة وال وا د المتوقعة من الودام، كما أوضةةةحت أن ا جاهاى الطالل  تع ر بكل المتايراى مثل الموافع 

 المتوقعة وسهولة االست دام المتوقعة والك الة الذا ية للودام والمعايير ال  صية للطالل وسهولة الو وي الت الودام.

( التي  و ةةةةةةلت الت وجود مالقة ار عاطية  ربل بين سةةةةةةهولة االسةةةةةةت دام المدركة 2102وكذلم ا  قت مع دراسةةةةةةة ملي    

( التي 2102واالسةةت ادة المدركة ملت الوية السةةلوكية واالسةةت دام ال علي للتكوولوجيا. كما  ت ق معها دراسةةة لعلوي، و خرون  

في  ع ير العوامل السةلوكية كسةهولة االسةت دام المتوقعة وال ا دة المتوقعة في اسةةت دام أكدى نتا جها وجود مالقة دالة احصةا ياب 

ة، كمةا أ ةةةةةةارى الت وجود مالقةة طرديةة  ربل بين المتايراى ال ةارجية  جودة المعلوماى( اإللكترونيةمصةةةةةةادر المعلومةاى 

  ي ر ملت الوية السلوكية لالست دام. والمتايراى االمتقادية  سهولة االست دام، ال ا دة المتوقعة( والتي بدورها

 من اإللكترونيعرض نتائج الساااوال الثاني: كاؤ ساااوال الدراساااة الثاني للدراساااة هو: ماهي أبرخ معوقات اساااتخدام التعليم 

   وجهة نظر معلمات قرى محافظة جدة؟

في  لكترونياإل ر ملت اسةةةت دام التعليم من خالي العياناى التي  م جمعها في الدراسةةةة  عين أن هواك بعه المعوقاى التي قد  ي

 (: 2قرب محافدة جدة و  تلا درجة  ع يرها من وجهة ندر ميوة الدراسة، كما يعين ذلم الجدوي  
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 .  اإللكتروني( المعوقات التي قد توثر على استخدام التعليم 4جدول )

 

(  عكيد ميوة الدراسةةة ملت أن ضةةعا اال صةةاي أحياناب ب ةةعكة اإلنترنت يعد أهم المعوقاى التي  ي ر ملت 2يتضةةة من الجدوي  

 (، وقد يرجع09625(، وانحراى معياري  29225في قرب محافدة جدة وذلم بمتوسةةةل حسةةةابي   اإللكترونياسةةةت دام التعليم 

( المييدة 2102ذلم لضةةعا العوية التحتية في القرب مموماب، و ت ق هذه الوتيجة مع ما  و ةةلت اليه دراسةةة  مرفه، والمليجي، 

لضةعا  ةعكة اإلنترنت، يليها في المر عة الثانية ضعا مهاراى الطالعة في است دام الحاسب واإلنترنت وذلم بمتوسل حسابي 

لكةةل طةةالعةةة حتت يتسةةةةةةوت لهةةا  اإللكترونييليهةةا في المر عةةة الثةةالثةةة مةةدم  وفر بريةةد  (،09525(، وانحراى معيةةاري  29222 

(، يليها في المر عة الرابعة وايخيرة 09225(، وانحراى معياري  29525التوا ةةةل مع معلمة المادة وذلم بمتوسةةةل حسةةةابي  

(، 29520لعاى وذلم متوسةةةل حسةةةابي  مدم  وفر أجهزة حاسةةةول أو وسةةةاي اال صةةةاي الحديثة السةةةت دامها من قعل كافة الطا

(، وقد يرجع مدم  وفر أجهزة حاسةةب أو وسةةا ل اال صةةةاي الحديثة لدب الطالعاى لسةةول ايوضةةةاا 0.522وانحراى معياري  

االقتصةةةةةادية في المواطق القروية ومدم  وفر وظا ا لععه ايهالي وامتمادهم الكلي ملت المسةةةةةامداى المقدمة من الضةةةةةمان 

كعر السةن يغلب سةكان المواطق القروية، ويتر ب ملت مدم امتالك الطالعاى أجهزة حاسةب أو ا صاي حديثة  االجتمامي بحكم

د من  وفر حي  انه الب اإللكترونيمدم  مكوها من ان ةةةةال بريد الكتروني خاص بها، وهذه الوتيجة  تعارض مع متطلعاى التعليم 

الحاسةب اآللي ولمحقا ه و وفير  ةعكة ا صاي مواسعة، ومتطلعاى مهارية  متطلعاى مادية و تمثل في  جهز كافة الطالل بعجهزة

حي  يتطلب ذلم العمل ملت  مكن المدرسةةةةين من مهارة التعلم الذا ي والقادر ملت التعامل مع العيعة الرقمية من خالي  دريعهم 

ي العوياى التحتية القروي يواجه ضع اب كعيراب ف بالوسةل اإللكترونيملت التطعيقاى الم تل ة التي  قدمها  ةعكة اإلنترنت، فالتعليم 

وال يسةةير في ا جاه  لعية حاجياى ومتطلعاى المجتمع. وكذلم سةةول ايوضةةاا االقتصةةادية يغلب ايسةةر في القرب يحوي دون 

تعملة المسةة، وكذلم زيادة ملت ضةةعا الموجود من الوسةةا ل اإللكتروني ملم ايبوال يجهزة متطورة ومواسةةعة لمواكعة التعليم 

 ضعا  عكة اإلنترنت أو غيابها في كثير من ايحيان. اإللكترونيفي التعليم 

بالوسةل المدرسةي وب ةكل م اجي في العديد من الصعوباى يمضال هيعة التدريس المثقلة  اإللكترونيوقد  سةعب فرض التعليم 

، كما كترونياإللمل هيعة التدريس مع مملية التعليم مسةةعقاب بكثرة االلتزاماى والواجعاى، وهو ما يوعكس سةةلعاب ملت مسةةتوب   ا

يرجع المعلمون ذلم لعدم  مكن العديد موهم من  قوياى المعلوماى واال صةاالى وم تلا التقوياى الحديثة المستعملة في التعليم، 

جرد معي م اإللكتروني ، فيمةةا امتعر مجمةةل المعلمين أن التعليماإللكترونيوغيةةال ومي الععه اآلخر بةةعهميةةة ممليةةة التعليم 

 اضافي يثقل كاهلهم،

 المتوسط المعوقات  م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 0 0.625 29225 أحياناب ب عكة اإلنترنت. ضعا اال صاي  1

 2 0.522 2.520 مدم  وفر أجهزة حاسول أو وسا ل اال صاي الحديثة الست دامها من قعل كافة الطالعاى.  1

 2 09525 29222 ضعا مهاراى الطالعة في است دام الحاسب واإلنترنت.  1

 2 0.225 2.525 لتوا ل مع معلمة المادة. لكل طالعة حتت يتسوت لها ا اإللكترونيمدم  وفر بريد  4
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قلةةة  اإللكتروني( التي  و ةةةةةةلةةت الت أن من معوقةةاى  طعيق التعليم 2102و يكةةد هةةذه الوتيجةةة دراسةةةةةةةة  اي معةةد الكريم،  

( 2102الم صةةصةةاى المالية التي  حوي دون  عمين أجهزة الحاسةةب اآللي، وا  قت الوتيجة مع  و ةةلت اليه دراسةةة  العديوي، 

 ةةيتي، ، وكذلم دراسةةة  الاإللكترونيأبرز المعوقاى كانت ضةةعا خعرة مضةةو هيعة التدريس في اسةةت دام  قوية التعليم  من أن

( التي اكةدى ملت وجود معوقةاى  مثلت في  معوقاى متعلقة بعضةةةةةةو التدريس، معوقاى فوية، معوقاى مادية( مما يييد 2102

قلة  وافر  اإللكتروني( مع الوتيجة الحالية من أن أهم المعوقاى للتعليم 2120 الوتيجة الحالية، وكذلم ا  قت دراسةةةة  ال ةةةيعانية،

حاسةةب  لي و ةةعكة انترنت لدب بعه التلميذاى، ضةةعا التلميذاى في التعامل مع ايمطاي ال وية مود اسةةت دام هذه ال صةةوي، 

هةذه التحةدياى مر عطة بالدروى  ( التي أجريةت في الموةاطق القرويةة ملت أن بعه2120وا  قةت دراسةةةةةةة  ملي، والتركي، 

( مع الوتيجة الحالية حي   أظهرى Gerald,2120االجتمامية واالقتصةادية والمسةتوب التعليمي لألسر، وكذلم ا  قت دراسة  

ب ي الموارد المادية(، والعجز المالي للمدارا الري ية، واالفتقار الت التدر اإللكترونيالوتا ف نقص الهياكل ايسةةةةاسةةةةةية للتعليم 

( التي  و ةلت الت أن ضعا ال عكة في كثير من المواطق من أهم Md Rasidi & all ،2121أ وال ال دمة، وكذلم دراسةة  

 في المواطق القروية. اإللكترونيالتحدياى التي  واجه التعليم 

في   حد من رغعة المعلماى واجهها العديد من التحدياى التي  اإللكترونيوبةذلةم يتضةةةةةةة أن ا جةاهاى المعلماى لعملية التعليم 

ومن  لم التحدياى الموارد المادية، والعيوية التحتية خا ة في المواطق القروية، وكذلم  اإللكترونيالتوجه نحو است دام التعليم 

 . اإللكترونيمدم  لقي التدريب المواسب لتحوي للتعليم 

( بين متوساطات استجابات عينة 1.15مساتوى داللة )نتائج الساوال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية عند عرض 

تعزى لمتاير )الخبرة، الموهل العلمي، مدى  اإللكترونيالادراسااااااة حول الع قاة بيت قبول معلمات قرى محافظة جدة للتعليم 

 توفر شبكة اإلنترنيت في المنزل والمدرسة(؟   

 أوال: الخبرة.    

الحسةابية واالنحرافاى المعيارية السةتجاباى المعلماى في ضول متاير سوواى  المتوسةطاىلإلجابة من هذا السةياي  م حسةال 

تقلة نتا ف اختعار ى( للعيواى المسةةة ال عرة لديهن، واجري اختعار ى( للعيواى المسةةةتقلة للك ةةةا من ال روح بين المتوسةةةطاى

 ل حص ال روح في االستجابة للمتايراى  ععا لمتاير سوواى ال عرة.

، اسةةةتواداب الت قيمة ى مجاي سةةةهولة االسةةةت دامفي  α 0.05ت وجود فروح ذاى داللة احصةةةا ية مود مسةةةتوب   ةةةير الوتا ف ال

(، وكذلم وجود فروح في مجاي: ال وا د المتوقعة، والو ةةةةةوي الت 19122 ((، وبمسةةةةةتوب داللة29122المحسةةةةةوبة اذ بلات  

ال  ، في حينالمعلماى ذواى ال عرة ايقل من خمس سةةةةةةوواى ياإللكترونالودةام، واال جاهاى، والك الة الذا ية لودام التدريس 

 يوجد فرح لمجاي المعايير ال  صية، فقد كانت قيمها غير دالة احصا ياب.

 ثانيا: الموهل العلمي:

هو الحظ ي. وما المتوسةطاى الحسةابية واالنحرافاى المعيارية السةتجابة المعلماى حسب متاير المستوب العلمي لهن م حسةال 

فروح ظاهرية بين المتوسةةطاى الحسةةابية السةةتجابة المعلماى بمحافدة جدة حسةةب متاير المسةةتوب العلمي، اذ حصةةلت  وجود

(، وأخيراب جال المتوسةةةةل الحسةةةةابي 290222المعلماى من فعة الماجسةةةةتير من المسةةةةتوب العلمي ملت أملت متوسةةةةل حسةةةةابي  

من مجاي سهولة االست دام وال وا د المتوقعة، واال جاهاى؛  كال أيضا أن(، كما يالحظ 292222(لصاحعاى العكالوريوا اذ بل 



 
 
  
 

  
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

أملت متوسةةةل حسةةةابي جال ل عة غير ذلم من المسةةةتوب العلمي، في حين أن أدنت متوسةةةل حسةةةابي جال ل ريجاى معهد امداد 

 المعلماى. 

 ثالثا: متاير توفر اإلنترنيت.

. إلنترنيت في الموزي وفي المدرسةةة في اسةةتجابة المعلماى للمتايراىللوقوى ملت مدب  ع ير ال روح الداللية المر عطة بتوفر ا

 (.5فقد بيوت العاحثة من قعل أن درجة  وفر  عكة اإلنترنيت في العيوة. وقد جالى الم روح التي  عزب لهذا كما في الجدوي  

 ة لدى المعلمات.( الفروق ذات الداللة والتي تعزى لدرجة توفر اإلنترنيت في المنزل وفي المدرس5جدول )

 المتوسط  العدد مدى توفر اإلنترنيت المتايرات

 الحسابي

الاااااماااااعااااادل 

 االنحرافي

 مستوى 

 الداللة

 19222 1925226 290222 220 انترنيت الموزي سهولة االست دام  

 

 

 1.62222 292520 021 انترنيت المدرسة

 1962122 292511 20 ال  توفر ملت أي موهما

 19252 1922222 296225 220 انترنيت الموزي قعة ال وا د المتو

 

 

 1922520 291226 021 انترنيت المدرسة

 1921522 292522 20 ال  توفر ملت أي موهما

 19265 1922522 295222 220 انترنيت الموزي اال جاهاى 

 

 

 1922222 292220 021 انترنيت المدرسة

 1901012 291202 20 ال  توفر ملت أي موهما

 19212 1920222 296226 220 انترنيت الموزي الووايا السلوكية 

 1922522 291212 021 انترنيت المدرسة

 1965021 292262 20 ال  توفر ملت أي موهما

الك ةةالة الةةذا يةةة لودةةام 

 اإللكترونيالتدريس 

 19226 1920222 292166 220 انترنيت الموزي

 191111 291111 021 انترنيت المدرسة

 1962252 292222 20 ال  توفر ملت أي موهما

 19220 1922622 292260 220 انترنيت الموزي المعايير ال  صية 

 1962216 291202 021 انترنيت المدرسة

 1921222 290226 20 ال  توفر ملت أي موهما
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 19222 1926502 290225 220 انترنيت الموزي الو وي الت الودام 

 

 

 1921202 291622 021 انترنيت المدرسة

 1922125 292525 20 ال  توفر ملت أي موهما

في أي مجاي من المجاالى  α 0.05( الت مدم وجود فروح ذاى داللة احصةةةةةا ية مود مسةةةةةتوب 5  ةةةةةير الوتا ف في الجدوي  

 حسب متاير  وفر االنترنيت لدب المعلماى.المذكورة 

 نتائجالعرض  .5

في هذا ال صةل سةيتم   سةير نتا ف الدراسة، وذلم بعد  حليلها والوقوى مود أهمها وفق أسعلة العح . وكذلم ال روج بتو ياى 

 معوية ملت ضول الوتا ف، واقتراحاى من وجهة ندر العاحثة. 

 تائج الدراسة:ن. 1.5

وفق نموذج قبول  اإللكترونيللتعليم  السااااااوال األول: مااا هي المتايرات الموثرة على تقباال معلمااات قرى محااافظااة جاادة

 التكنولوجيا؟ 

، هو مدب سةةةةةهولة اسةةةةةت دام أندمة التعليم اإللكتروني و ةةةةةلت الدراسةةةةةة الت أن أهم المتايراى المي رة في اسةةةةةت دام التعليم 

المتوقعة فقد  ال وا د واسةةةتعمالها من طرى المعلماى، وبالوسةةةعة لمتاير اإللكتروني، وكذا امكانية  علم أندمة التعليم اإللكتروني

أكةدى ميوةة الةدراسةةةةةةة ملت زيةادة الت ةامل ايكاديمي بين الطالعاى بعضةةةةةةهم الععه وبيوهم وبين معلما هم  عد من أهم ال وا د 

، أما بالوسةةعة لمتاير اال جاهاى فقد أكدى العيوة ملت أن التدريس باسةةت دام ندام اإللكترونيالمتوقعة من اسةةت دام ندام التعليم 

فكرة جيدة، وبالوسةةةعة لمتاير الووايا السةةةلوكية فقد كان هواك ا جاه من ميوة الدراسةةةة في االسةةةتمرار بتدريس  اإللكترونيليم التع

أنهن ي ةةةةةةعرن بالثقة  فقد أكدى العيوة ملت اإللكتروني، وفيما يتعلق بمتاير الك الة الذا ية لودام التعليم اإللكترونيبودام التعليم 

، أما بالوسةةعة لمتاير المعايير ال ةة صةةية أكدى ميوة الدراسةةة ملت أن ما يعتمد اإللكترونيفي ندام التعليم في وجود المعلوماى 

يعتعر ضةةرورياب بالوسةةعة لعيوة الدراسةةة، وبالوسةةعة لمتاير الو ةةوي الت الودام فقد أكدى ميوة الدراسةةة  اإللكترونيمليه التعليم 

 ملت موصة مدرستي واست دامها.  اإللكترونيالتعليم  ملت أنهن ال يجدن  عوبة في الو وي الت ندام

 من وجهة نظر معلمات قرى محافظة جدة؟   اإللكترونيالسوال الثاني: ماهي أبرخ معوقات استخدام التعليم 

في قرب محافدة جدة ضعا اال صاي أحياناب ب عكة اإلنترنت، وكذلم ضعا  اإللكترونيمن أبرز المعوقاى التي  واجه التعليم 

لكل طالعة حتت يتسةةوت لها التوا ةةل مع معلمة  اإللكترونيمهاراى الطالعة في اسةةت دام الحاسةةب واإلنترنت، ومدم  وفر بريد 

المادة، ومدم  وفر أجهزة حاسةول أو وسةاي اال صاي الحديثة الست دامها من قعل كافة الطالعاى. وقد وافقت نتا ف هذه الدراسة 

(، من أن أهم التحدياى التي  واجه التعليم 2120( ودراسةةةةةةة ملي و ركي  2102يوي  ما  و ةةةةةةلت اليه كل من دراسةةةةةةة العد

ام  قوية ، وضةةعا خعرة مضةةو هيعة التدريس في اسةةت داإللكترونيقلة مدد المعامل المتاحة لتو يذ التعليم  تمثل في  اإللكتروني

وكذلم افتقار الطل الت  ،اإللكترونيلمتعلقة بالتعليم ، وقلة  وافر فويين مت صةةةصةةةين لحل الم ةةةكالى التقوية ااإللكترونيالتعليم 

 .اإللكترونيالدمم والتح يز المعا ر من قعل ايسا ذة، مدم  ركيز أهداى المقرراى الدراسية ملت التعليم 
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ة ظالساااوال الثالث: هل يوجد فروقات ذات داللة إحصاااائية بين ع قة ما بين المتايرات الموثرة على قبول معلمات قرى محاف

 والتي تعزى لمتاير الخبرة والموهل العلمي وتوفر اإلنترنيت في المنزل وفي المدرسة. اإللكترونيجدة للتعليم 

يتضةةة من الوتا ف السةةابقة وجود فروقاى ذاى داللة احصةةا ية مر عطة بسةةوواى ال عرة لدب المعلماى، وذلم لصةةالة المعلماى 

(، خصةةةةةو ةةةةةا في مجاالى سةةةةةهولة 122( بمسةةةةةتوب داللة  2.122ي بلات  سةةةةةوواى في العمل، والت 5التي لم يتجاوزن مدة 

 ، وذلم راجع حسةةب العاحثة الت درجة وأهمية التكويواىاإللكترونياالسةةت دام وال وا د لمتوقعة والك الة الذا ية لودام التدريس 

ر كز لت التكوولوجيا الجديدة، و التي  تلقةاهةا ال ريجةاى الجةديداى في مجاي التعليم، حي  أن أندمة التكوين  ةةةةةةارى  عتمد م

مليهةا في المهةاراى التي يتعين ملت المعلم الجةديةد أن يت رج متملكا لها، وكذا بسةةةةةةعب معرفتهن المسةةةةةةعقة بميدان التكوولوجيا 

 واقعالهن مليه.

ن  ةةةةةةهةةادة أمةةا فيمةةا ي ص متاير الميهةةل العلمي، فقةةد جةةالى ال روقةةاى ظةةاهرة ذاى داللةةة لحسةةةةةةةال المعلمةةاى اللوا ي لةةديه  

فهم و اإللكتروني(، وهذا يرجع لقيمة التعليم ايكاديمي المعمق في االسةةةةتجابة للتعليم 2.0222الماجسةةةةتير بمتوسةةةةل حسةةةةابي  

أهميتةه التربويةة وايكةاديميةة وفوا ةده المتوقعةة. كمةا أن أقةل نسةةةةةةعةة كةانت ل ريجاى معهد امداد المعلماى، و علل العاحثة هذه 

ه المتوقعة وفوا د اإللكترونيمعاهد ال خل ية أكاديمية معمقة لهن، وهذا يجعلهن ال يعين أهمية التعليم الوتيجةة، لكون خريجةاى ال

 ملت الطالعاى وملت المعلماى.

في حين أن المتايراى التي يمكن أن  عزب لتوفر اإلنترنيت في الموزي أو المدرسة، فال وجود ل روقاى داللية ملت مستواها،   

( فقل من العيوة من ال يملكن اإلنترنيت في الموزي أو المدرسةةةة، وذلم ندرا ل طل المملكة من  و ةةةيل 20وهذا راجع لكون  

 كل المواطق ب عكة اإلنترنيت. التي  ارى  اطي أغلب مواطق وقرب محافدة جدة.

 توصيات الدراسة: . 1.5

 يع ي:  في ضول الوتا ف التي  م التو ل اليها في الدراسة الميدانية،  و ي العاحثة بما

مسامدة المعلماى في  عكيد أو زيادة  صورا هم اإليجابية حوي  اإللكترونييجب ملت وزارة التعليم ممثلة في ادارة التعليم  -1

 ليكون أكثر سةةةةةهولة وأكثر  وجيها للمسةةةةةت دم، وكذا اإللكترونيمن خالي  طوير محتوب التعليم  اإللكترونيندام التعليم 

ومسةتمرة لتمكيوهن من اسةت دام هذه التقوية وفهمها، مما يضةيا  وجهاى ايجابية للمسةةت دم  قديم دوراى  دريعية أسةاسةية 

 . اإللكترونيويزيد ارضاله وهو ما سوى يوعكس بالتالي ملت االستمرار في است دام ندام التعليم 

وفير الوسةةةةةةا ل االنطالح من التحدياى والحاجياى التي معرى موها المعلماى لوضةةةةةةع خطل لتجاوزها، وملت رأسةةةةةةها   -2

التكوولوجية من حواسةةب و ةةعكاى اإلنترنيت وقاماى مت صةةصةةة. ووضةةع  لياى لتقييم ايدال  تواسةةب مع  وظيا التعليم 

 ، وذلم لتح يز المعلماى اللوا ي يعتمدن هذه التقوية في العملية التعليمية.اإللكتروني

قرب خصةةةو ةةةا، ومسةةةامد هم ملت  وفير ايجهزة في ال اإللكترونيضةةةرورة ا ةةةراك أوليال ايمور في م ةةةروا التعليم  -3

 مرهون بقعوي ايسر والطالعاى مليه ووميهم بعهميته في العصر الحالي. اإللكترونيللطالعاى، اذ ان نجاح التعليم 
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 المقترحات: . 1.5

تقعلية، حوث مس رب العاحثة في ضةول ما  م التو ةل اليه من نتا ف وجود العديد من المجاالى التي يمكن أن   ةكل أسةاسةاب لع   

 ومن أهمها ما يلي: 

 . اإللكترونيقياا مدب قعوي و عوي الم رفاى في مكا ب اال راى ال ا ة بالقرب للتعليم  -1

 .اإللكتروني حليل  وجهاى الطالعاى نحو است دام أدواى التوا ل االجتمامي كعداة للتعليم  -2

 . اإللكترونيفي المواطق القروية للتعليم   حليل العوامل االجتمامية واالقتصادية في قعوي أوليال ايمور -3

 من طريق اختعاراى  حصيلية.   اإللكترونيقياا مدب جودة م رجاى التعليم في فترة است دام التعليم  -4

 

 . المراجع:6

 :الئحة المراجع العربية. 1.6

مديوة الرياض، في مدارا المملكة ايهلية ب اإللكتروني(. واقع اسةةةةةةت دام التعليم 2102اي معد الكريم، م ةةةةةةامل معد العزيز  

 (. 01المجلة العربية لآلدال والدراساى اإلنسانية، ا  

 (. معادئ في اإلحصال، دار أسامة للو ر والتوزيع، ممان. 2102أبو مقيل، ابراهيم  

 الكامل ملت القابلية لالسةةةةت دام لدب طالعاى اإللكتروني(. أ ر اسةةةةت دام التعلم 2102أمين، فاطمة محمد وأحمد، ميمي السةةةةيد  

 (. 56جامعة الملم خالد، كلية التربية، المجلة التربوية، ا  

من وجهة ندر أمضةةةال هيعة التدريس بجامعة  اإللكتروني(. معوقاى اسةةةت دام التعليم 2102العديوي، سةةةلطان بن معد العزيز  

 (. 2القصيم، المجلة العلمية للعحوث والو ر، ا  

الحديثة بمصةةةةر في ضةةةةول  اإللكترونيم معلمي الحاسةةةةب يسةةةةاليب التعليم (. دراسةةةةة واقع اسةةةةت دا2106بقية، احسةةةةان أنور  

 (. 2التحدياى وال عراى العالمية، المجلة العلمية السووية للجمعية، ج 

، في ميسةةةسةةةاى التعليم العالي الجزا رية اإللكتروني(. امكانية  طعيق  كوولوجيا التعليم 2121جلولي، م تار واسةةةيا، بوطهرة  

 (. 0لعلمي، ا  مجلة الرا د ا

في مديرياى التربية والتعليم في محافداى ال مالية في فلسطين، مجلة  اإللكتروني(. واقع التعليم 2102حمايل، حسين جاد هللا  

 (. 2دراساى العلوم التربوية، ا  

لوا س  ل في دمم (. العوامل المي رة ملت  قعل طالل جامعة الملم خالد السةةةةةت دام  طعيق ا2102ال ةةةةةهراني، حامد معارك  

 (. 62العملية التعليمية في ضول الودرية الموحدة لتقعل التكوولوجيا، المجلة التربوية، ا  
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 2في التعليم العالي السعودي، المجلة الدولية التربوية المت صصة،  اإللكتروني(.  قويم التعلم 2102ال ةهري، ظافر بن فراج  

 6 .) 

مدب اسةةةتعداد معلماى معالجة  ةةةعوباى التعلم من اسةةةت دام ال صةةةوي االفتراضةةةية غير  (.2120ال ةةةيعانية، مزال بوت هالي  

ة لكترونياإلالتزاموية في  دريس التلميذاى ذواى  ةعوباى التعلم بالصةا السادا ايساسي في سلطوة ممان، المجلة 

 (. 22ال املة متعددة الت صصاى، ا  

 في  دريس العلوم ال رمية في كلية ال ريعة والدراساى اإللكترونيى التعليم (. واقع است دام  قويا2102ال يتي، ايواا محمد  

 . 02/02اإلسالمية بجامعة القصيم، المجلة المصرية للمعلوماى، ا 

 ، ممان، دار ال كر. اإللكتروني(. التعليم 2102معد العزيز، حمدي أحمد  

ذج قعوي التكوولوجيةا لتحليةل ا جةةاهةاى ونوايةا طلعةةة (. اسةةةةةةت ةدام نمو2102مرفةه، نصةةةةةةر طةه ومليجي، مجةةدي معةد الحكيم  

لمقررا هم الدراسةةةةية، المجلة العربية لضةةةةةمان جودة التعليم  اإللكترونيالجامعاى السةةةةعودية نحو االسةةةةةتعانة بالتعليم 

 (. 21الجامعي، ا  

قعل أمضةةةال هيعة (. قياا مدب  2102العلوي، ياسةةةر بن حمود والصةةةقري، محمد بن نا ةةةر والحرا ةةةي، نعهان بن حارث  

 ة، جامعة السلطان قابوا، دراسة غير مو ورة. اإللكترونيالتدريس بكلياى العلوم التطعيقية لمصادر المعلوماى 

( لتقصةةةةةةي فعالية التكوولوجيا المسةةةةةةاندة القا مة ملت TAM(. اسةةةةةةت ةدام نموذج قعوي التكوولوجيةا  2102ملي، أكرم فتحي  

 (. 026تمكين ذوي اإلماقة العصرية من التعلم، مجلة كلية التربية، ا   طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة ل

(. التعليم من بعد بالوسةةةةةل المدرسةةةةةي القروي بالمارل "الوسةةةةةا ل والعوا ق" حالة 2120ملي، معد الجليل، والتركي، أحمد  

 (. 5 0المديرية ايقليمية سيدي بوور، المجلة الماربية للتقييم والعح  التربوي، 

المودي في ظل جا حة  اإللكتروني(. واقع اسةةت دام موصةةة التعليم 2121بن مي ةةي وب ةةير، بن مي ةةي ويزيد،  قرارى   ممار،

"COVID19"  وأ ره ملت ا جاهاى طلعة الجامعاى الجزا رية من وجهة ندر طلعة كلية العلوم االقتصةةةةادية بجامعة

 (. 2بسكرة، مجلة العاح  للعلوم الرياضية واالجتمامية، ا  

(. ا جاهاى الهيعة التدريسةةةية نحو اسةةةةت دام  كوولوجيا التعليم في 2102العوزي، معد العزيز دخيل، وال يلكاوي، أحمد حسةةةين  

 (. 2  0كلية التربية ايساسية في الهيعة العامة للتعليم التطعيقي والتدريب بدولة الكويت، مجلة العلوم التربوية، 

في  دريس طلعة الماسةةةتر بالجامعة الجزا رية،  اإللكتروني(. موا ق اسةةةت دام التعليم 2102فالته، اليمين، وفضةةةيلة،  ةةةدرا ة  

 (. 6المجلة العربية لإلمالم و قافة الط ل، ا  

في كليةةاى التربيةةة بواليةةة ال رطوم، مجلةةة العلوم  اإللكتروني(. واقع اسةةةةةةت ةةدام التعليم 2106فضةةةةةةةل المولت، أموةةة ابراهيم  

 (. 0التربوية، ا  
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لتطوير التعليم في المدارا الثانوية من وجهة ندر  اإللكتروني(. واقع اسةةةت دام التعليم 2102غولي،  ةةة ال معد الرضةةةا   قره

 (. 26المدرسين والمدرساى، مجلة ال وون وايدل وملوم اإلنسانياى واالجتماا، ا  

تعاى الجامعية الجزا رية، المجلة العرقية (. ا جاهاى المكتعيين نحو اسةةةتعماي الحوسةةةعة السةةةحابية بالمك2102ل ضةةةر، فردي  

 (.  0-2للمعلوماى، ا  

 (.  صميم العحوث في العلوم االجتمامية والسلوكية، خوارزم العلمية، جدة. 2102نوري، محمد مثمان  

 :الئحة المراجع اإلنجليزية. 1.6
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The role of human resources in achieving the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 

in the Saudi health sector 

 ل مردفأ حمد ناصر عبد هللاالباحث/ 

 ، المملكة العربية السعوديةمديرية الشؤون الصحية بنجران، يةماجستير خدمات صح 

 بن معتوق عبد الرزاقالدكتور/  

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة بيشةاالقتصاد، كلية  ر،أستاذ دكتو 

 *عبدالحفيظ عثمان محمود الدكتور/

 جمهورية السودان ،كسال المجتمع بجامعةأستاذ مشارك في طب 

*Email: mahmoudhafeez761@gmail.com  

 : المستخلص

في القطاع  0202هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

يهدف إلى وصف وتحليل دور الموارد البشرية في  الصحي. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي

في القطاع الصحي وذلك للوصول إلى النتائج التي تساهم في تحسين الواقع وتطويره. تم استخدام  0202تحقيق رؤية المملكة 

 الصحي السعودي. ( فرًدا من العاملين بالقطاع022االستبيان كأداة لجمع البيانات من  أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم نحو )

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أرزها: إن وظيفة تخطيط الموارد البشرية في القطاع الصحي السعودي لها مكانة 

تتسم سياسات استقطاب الموارد البشرية وتعيينها في القطاع الصحي السعودي ، بارزة ضمن جدول أعمال القطاع

سس علمية واضحة تساهم بشكل كبير في استقطاب الكفاءات، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين بموضوعيتها، وبأنها تعتمد على أ  

يهتم القطاع الصحي السعودي بتدريب الموارد البشرية، وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع ، والمتقدمين

العاملين في القطاع وذلك ضمن رؤية القطاع الصحي في  الصحي وفقًا الحتياجات العاملين وذلك بهدف تطوير وتنمية مهارات

يتبنى القطاع الصحي السعودي نظام تحفيز مادي ومعنوي جيد جًدا من و .0202دية أهداف رؤية المملكة العربية السعوتحقيق 

طاع الصحي دوًرا يلعب الق، ووجهة نظر أفراد عينة الدراسة إذ يتسم هذا النظام بكونه مبني على أ سٍس ومعايير موضوعية.

وذلك من خالل سعي االدارة العليا في القطاع الصحي باستمرار إلى  0202في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  اً بارز

 في االرتقاء بالموارد البشرية وتشجيعها الموظفين العمل بروح الفريق الواحد. 0202تحقيق أهداف رؤية 

 .رؤية المملكة ،ؤ الفرصفتكا ،يلقطاع الصحا ،: الموارد البشريةكلمات مفتاحية

mailto:mahmoudhafeez761@gmail.com
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The role of human resources in achieving the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 

in the Saudi health sector 

Abstract; 

This study aimed to identify the role of human resources in achieving the vision of the Kingdom 

of Saudi Arabia 2030 in the health sector. To achieve this goal, the researcher used the 

descriptive and analytical approach, which aims to describe and analyze the role of human 

resources in achieving the Kingdom's vision 2030 in the health sector in order to reach results 

that contribute to improving and developing reality. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from the study sample of about (400) individuals working in the Saudi health sector. 

This study found a set of results: the human resource planning function in the Saudi health sector 

has a prominent position in the sector’s agenda. Policies for attracting and appointing human 

resources in the Saudi health sector are objective and based on clear scientific foundations that 

contribute greatly to attracting competencies. And the principle of equal opportunities has been 

achieved among applicants, and the Saudi health sector is interested in training human resources, 

by conducting training courses for health sector workers according to the needs of workers, with 

the aim of developing and developing the skills of workers in the sector within the vision of the 

health sector in achieving the goals of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 vision. The Saudi 

health sector adopts a very good material and moral stimulation system from the point of view of 

the study sample, as this system is characterized by being based on objective foundations and 

standards. The health sector plays a prominent role in achieving the vision of the Kingdom of 

Saudi Arabia 2030 through the continuous pursuit of the higher management in the health sector. 

To achieve the goals of Vision 2030 in upgrading human resources and encouraging employees 

to work in a team spirit. 

Keywords: Human resources, health sector, equal opportunities, Kingdom vision. 
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 الدراسة: مقدمة. 1

قد شكلت القيم والمفاهيم والمبادئ التي صاحبت قيام الثورة الصناعية أساسا لتحول المجتمعات إلى مجتمع صناعي، ل

وما المنظمات والمؤسسات الحالية إال مفاهيم كانت ضرورية حينها وانطلقت منها المنظمات في بناء وتطوير هياكل ووضع 

العالمية التي حدثت بطريقة فجائية، تجاوزت قدرات هذه المنظمات على التكيف مع الواقع أسس لتطوير أدائيا فالتغيرات 

وجعلتها عاجزة عن مواصلة األداء. هذا األمر أدى إلى محاولة التفكير بتطوير أساليب إدارية تعتمدها المؤسسات الصناعية 

أداء المؤسسات، ولعل أحدث هذه االتجاهات التي فرضت لتأخذ بالمستحدث منها، ومع االستعمال ثبتت فاعليتها في االرتقاء ب

، 0202نفسيا بالقوة والقت قبول في معظم دول العالم هو ذلك المدخل الذي أطلق علية مصطلح إدارة الجودة الشاملة )هواري، 

 (.02ص

لمتغيرات مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرون بدأت تواجه منظمات االعمال العديد من ا

والتحديات، ومن أبرزها العولمة والتطور التكنولوجي وجودة السلع والخدمات ورضا العمالء، لذلك يتطلب من تلك المنظمات 

التي ترغب في البقاء واالستمرار وتحقيق ميزة تنافسية ان تتعامل معها وال تتجاهلها وال تستسلم لها، ومن اهم ادواتها لمواجهة 

(. تعد االستراتيجية خطة لتحليل الوضع 00، ص0202واردها البشرية ذات الكفاءة العالية )يوسف، وعلي، تلك التحديات هي م

التنافسي للمنظمة. وتهدف إلى تخصيص وتوظيـف وتقيـيم الموارد المختلفة في المنظمة )مادية، بشرية، منظميه( وذلك من اجل 

ارد المذكورة أعاله هي ذات ارتباط وثيق بوظائف الموارد البشرية ولغرض إعطاء وتـوفير الميـزة التنافسـية للمنظمة، إن المو

الحصول على أعلى تأثير لها فان إدارة الموارد البشرية يجب إن تتكامل وتتطابق مع عملية اإلدارة االستراتيجية للمنظمة 

 (.02، ص 0202)الهاشمي، 

حديات كبيرة بسبب التغييـرات البيئيـة المتسارعة إن إدارة الموارد البشرية أصبحت في الوقت الحالي تواجه ت

)اقتصادية، تكنولوجية، اجتماعية ......( التي جعلت هـذه اإلدارة ملزمـة بتغييـر المفـاهيم واالستراتيجيات بشكل مستمر. تكيفا 

بتخطيط واستخدام أنشطة مع التطورات والتغيرات. لذلك كان البد من وجود استراتيجية خاصة بإدارة الموارد البشرية تقوم 

الموارد البشرية من خالل العديـد مـن الممارسـات المتمثلة بالتوظيف، التعويض، تخطيط الموارد البشرية، تقييم األداء، تدريب 

 (.0، ص0202)محمد،  العاملين وتطوير مهاراتهم

االتجاهات العالمية وكذلك التحول تتطور الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة لمواكبة 

وتقوم القوى العاملة المثقفة والمتعلمة والشابة في المملكة بقيادة هذه الرحلة وهي تجوب  .الرقمي الجاري اآلن في المملكة

كيل تغيرات التحول الرقمي وتتنقل عبر آثار العولمة. إن جذب واستقطاب المواهب وإشراكها وتطويرها واالحتفاظ بها يعيد تش

 وضع ودور الموارد البشرية والتوقعات المرجوة منها.

، والتي تهدف إلى ٠٢٠٢أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج التحول الرقمي كركيزة أساسية في رؤية المملكة 

التنفيذيون في  بناء حكومة ومجتمع واقتصاد رقمي في ظل صناعة قائمة على الثورة الصناعية ً الرابعة. وتماشيا مع هذا، يدرك

الموارد البشرية فيّ  المملكة العربية السعودية الحاجة إلى برامج تحول كال من مهارات القوى العاملة في مؤسساتهم وشركاتهم 

 وكذلك طريقة عمل إدارة الموارد البشرية أيضا.
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رؤية المملكة العربية من هذا المنطلق تهدف هذه البحث الى التعرف على دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق 

 في القطاع الصحي السعودي. 0202السعودية 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

وتطبيق برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، أصبح إلزاميا  0202وبرنامج التحول الوطني  0202عد رؤية المملكة ب

هداف االستراتيجية للمملكة مثل وصولها إلى تحول إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية السعودية بغية تحقيق األ

المرتبة الخامسة في الحكومة اإللكترونية والمرتبة العشرين في فاعلية الحكومة. إن تحول الموارد البشرية من إدارة تقليدية إلى 

مد على شريك أعمال استراتيجي، أصبح ضرورة استراتيجية من أجل خلق مؤسسات أكثر كفاءة وقائمة على األداء وتعت

 .“مهارات التعلم

التوجهات واألهداف وااللتزامات التي تسعى السعودية إلى تحقيقها في مختلف األصعدة، حيث  0202وضعت رؤية 

تبنت الرؤية تمكين كافة الوزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات مع كل ما يتوافق لتحقيق أهدافها التي تصل مع المواطنين 

تنمية مستدامة. وفي سبيل ذلك أنشئت العديد من األجهزة الممكنة والداعمة إلطالق البرامج التي تحقق وبهم إلى مستقبل زاهر و

أهداف الرؤية من خالل رفع وتيرة التنسيق بين مختلف األجهزة الحكومية وضمان سرعة اإلنجازات في المشروعات 

 .ويات التنفيذوالمبادرات، وتحقيق االستدامة في العمل مع المراجعة الدورية لمست

تضمن تشكيل جناح استراتيجي  – 0202أحد البرامج التنفيذية في تحقيق رؤية  -فإن برنامج التحول الوطني  ومن هنا

رتبطة وتنفيذي لعدة جهات حكومية تشارك في تحقيق الرؤية. إذ تعمل هذه األجنحة على تحقيق األهداف االستراتيجية الم

 .0202 ال إلى تحقيق مستهدفات الرؤيةوصو .0202بمستهدفات مرحلية حتى 

من هذا المنطلق تتبلور مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيسي االتي: إلى أي مدى تساهم الموارد البشرية في 

 في القطاع الصحي السعودي؟ 0202تحقيق رؤية المملكة 

 أسئلة الدراسة:. 1.1

في القطاع  0202مدى تساهم الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة  جيب هذه البحث عن السؤال الرئيسي االتي: إلى أيت

 الصحي السعودي؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية االتية:

ما هو تأثير استراتيجيات ادارة الموارد البشرية )اسـتراتيجية التوظيـف، اسـتراتيجية التعويض، استراتيجية  .0

  في القطاع الصحي السعودي؟ 0202رؤية المملكة التدريب والتطوير( في دعم تحقيق 

هل يمكن تطوير استراتيجيات إدارة الموارد البشرية المتمثلة بـالتوظيف، التعـويض، التدريب والتطوير،  .0

 في القطاع الصحي؟ 0202لكي يحقق أفضل النتائج لتحقيق رؤية المملكة 

 ؟0202ة في القطاع الصحي وفق رؤية المملكة ما مدى توافق مستلزمات )متطلبات( تطبيق الموارد البشري .0
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 أهداف الدراسة:. 1.1

في القطاع  0202تهدف هذه البحث الى التعرف بشكل رئيسي على: دوال الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة 

 الصحي السعودي. ويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية االتية:

 ارد البشرية في القطاع الصحي السعودي.التعرف على مفهوم وأهمية إدارة المو (0

دراسة تأثير استراتيجيات ادارة الموارد البشرية )اسـتراتيجية التوظيـف، اسـتراتيجية التعويض، استراتيجية التدريب  (0

 في القطاع الصحي السعودي. 0202والتطوير( في دعم تحقيق رؤية المملكة 

ارد البشرية المتمثلة بـالتوظيف، التعـويض، التدريب والتطوير، لكي التعرف على آلية تطوير استراتيجيات إدارة المو (0

 في القطاع الصحي السعودي. 0202يحقق أفضل النتائج لتحقيق رؤية المملكة 

 التعرف على التحديات التي تواجه الموارد البشرية في القطاع الصحي السعودي. (0

 أهمية الدراسة:. 1.1

ية الموظف ومشاركته وثقافته من التحديات الشائعة التي تواجهها إدارة الموارد البشرية في كمن أهمية هذه البحث في أن إنتاجت

المملكة العربية السعودية. وإن تحسين مشاركة الموظفين، وتعزيز تجربة الموظف ورسم مالمح ثقافة العمل اإليجابية أمر بالغ 

يترتب على التنفيذيين في الموارد البشرية اتخاذها اليوم )بالتعاون  األهمية لنجاح المنشاة، ومن ثم، فإن القرارات الحاسمة التي

 .الوثيق مع اإلدارة التنفيذية(، سيعيد تعريف القوى العاملة التي تقوم بمهام محددة إلى قوي عاملة مترابطة مبتكرة ومستقبلية

ادارة الموارد البشرية في مساعدة المنظمة  تكتسب هذه البحث اهمية ألنها تتناول اهم الموضوعات اإلدارية المعاصرة هو دور

في تطبيق أحد المداخل اإلدارية الحديثة في القطاع الصحي السعودي. وكذلك نقص الكتابات العربية في مجال االتجاهات 

 .واالدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية

فسـية، وشـريك استراتيجي في المنظمة فضال عن دوره كما تنبع أهمية البحث من النظرة الحالية للمورد البشري بعده ميزة تنا

الفاعل في تحقيق بيئـة عمـل تتمتـع بـالجودة الشاملة. لذلك يمكن تحديد أهمية البحث من جانبين يتمثل بتحديد مفهوم استراتيجية 

إدارتي الموارد البشرية والجودة إدارة الموارد البشرية وعالقتها باستراتيجية المنظمة، فضال عن معرفة العالقة القائمـة بـين 

 الشاملة في القطاع الصحي السعودي.

 منهج الدراسة:. 1.1

 عتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد علي وصف وتحليل ظاهرة معينة من أجل تحسين الواقع وتطويره.ي

 حدود الدراسة:. 1.1

 م.0200م / 0202لى العام الدراسي لحدود الزمانية: سوف يقتصر تطبيق هذه البحث عا 

 .الحدود المكانية: سوف يقتصر تطبيق هذه البحث على القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية 
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  الحدود الموضوعية: سوف تقتصر هذه البحث على دراسة الدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في تحقيق

 طاع الصحي السعودي.في الق 0202رؤية المملكة العربية السعودية 

 .الحدود البشرية: سوف تقتصر هذه البحث على العاملين في اللقطاع الصحي السعودي 

 مجتمع الدراسة، وأدواتها:. 1.1

 جتمع الدراسة: يتكون مجتمع البحث من العاملين في القطاع الصحي السعودي.م 

 سة.عينة الدراسة: سيقوم الباحث باختيار عينة عشوائية من مجتمع الدرا 

 .أداة الدراسة: سوف تعتمد هذه البحث على االستبيان كأداة لتجميع البيانات 

 إجراءات الدراسة:. 1.1

 عد تحديد مشكلة البحث وتساؤالته والمنهج العلمي المستخدم، سيقوم الباحث باإلجراءات التالية:ب

 الصحي السعودي. في القطاع 0202بناء استبيان دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة  .0

 اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي عشوائياً. .0

 تطبيق استبيان البحث على عينة البحث. .0

 تصحيح األدوات وتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. .0

 استخالص النتائج وتفسيرها والتعقيب عليها ووضع التوصيات والمقترحات.  .2

 

 . اإلطار النظري1

 الموارد البشرية نشأة وتطور إدارة

تطرح  الحضارات، كماثبت اآلثار الثقافية للحضارات القديمة أن هناك فكرة توجه بناء الموارد البشرية في هذه ت

األديان المقدسة فلسفة عميقة للموارد البشرية في مجال األعمال، فقد يكون من الضروري للباحثين الحاليين أن يجدوا األفكار 

 وبين الممارسات الفعالة الحالية. بوضوح، والصلة بينها 

ومع ظهور المنظمات وتطور احتياجات اإلدارات، تستمر الوظائف الموكلة للقسم في التطور، وقد لعبت إدارة الموارد 

البشرية دوراً في حياة المنظمة، وال تزال تلعب العديد من األدوار، ومع تطورها التاريخي العظيم نمت بالتدريج لتصاحب 

التطور الذي أنشأته العلوم المختلفة، وفي بدايتها العلوم اإلدارية، وعلي الرغم من أن وقت و مكان بداية انطالق إدارة بدورها 

م أو منذ وقت ليس عنه ببعيد ظهر عدد من المشكالت ضمن 0022الموارد البشرية غير واضح، إال أنه مع بداية عام 

مرة في إنجلترا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية، والدول األخرى مسؤوليات إدارة الموارد البشرية، وأصبحت مست

 (. 00، ص0220وأصبحت قيد المناقشة والتطبيق )سهيلة، 
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 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية

د يمكن القول إنه بعد أن خضع العامل البشري للعديد من التطورات في الممارسة، فقد استقرت مفاهيم إدارة الموار

 البشرية الحديثة، وهذه التطورات التاريخية هي كما يلي:

o  الصناعيةالثورة: 

ظهرت هذه الثورة في العالم الغربي في القرن الثامن عشر، وفي العالم العربي في القرنين التاسع عشر و العشرين، 

حياناً مهارات متخصصة، كما أن هذا قد وكان من أهم سماتها ظهور اآلالت والمصانع الكبيرة التي كانت تتطلب أحياناً عمال وأ

يؤدي إلي ظروف عمل سيئة )ساعات عمل طويلة، ضوضاء، غبار، دخان، إلخ(، وقد أدي ذلك أيضاً إلي ظهور بعض 

المراقبين والمشرفين الذين يسيئون إليهم أحياناً تحت إشراف العمال، كما يؤدي األمر أيضا إلى اإلشراف والعمل الروتيني 

 (. 00، ص0200ظيفي، مما تطلب ضرورة تحسين ظروف العمال )محمد، والممل الو

o  العماليةظهور الحركات: 

العمال أن يواجهوا أرباب عملهم لكي يتحدوا، والتي تجلت  علىفي ظل الظروف عير المواتية للثورة الصناعية، كان 

واتحادات تطالب بحقوقهم وتتفاوض ظهور نقابات،  إلىشكل انتفاضات عشوائية، ثم إضرابات منظمة، ثم تطورت  على

 (.22، ص0220باسمهم فيما يتعلق باألجور، وساعات العمل )سلطان، 

o  العلميةاإلدارة: 

اعتماد عدة مبادئ، وأهمها تنظيم العالقة بين المديرين والعاملين،  (Fredrick Taylor) حاول فردريك تايلور

يار المناسب للعمال، وتدريبهم، ومنحهم األجور التحفيزية )محمد، وتصميم العمل وفق قواعد الحركة وبحث الوقت، واالخت

 (.02، ص 0200

o  الصناعيظهور علم النفس: 

جاءت بعد حركة اإلدارة العلمية اهتمام علماء النفس بدراسة بعض الظواهر مثل اإلجهاد واإلصابة، وكان أهم ما 

جات العقلية والجسدية، وركزوا أيضاً علي تطوير االختبارات ركزوا عليه هو تحليل العمل الذي كان الغرض منه فهم االحتيا

النفسية المناسبة لالختيار من بين الباحثين عم عمل، وقد حققت هذه الحملة نجاحاً كبيراً للشركات التي تستخدم أساليب التحليل 

 (.22، ص0220الوظيفي واالختبار النفسي )سهيلة، 

o  اإلنسانيةظهور حركة العالقات: 

لحركة على حقيقة أن إنتاجية العمال ال تتأثر فقط بظروف العمل المحسنة مثل )مثل اإلضاءة وساعات العمل(، تركز ا

بل تتأثر أيضاً برعاية العمال، وطريقة اإلشراف عليهم والخدمات المقدمة لهم، نشأت هذه الظاهرة من خالل التجارب في 

 (.20، ص0220ضمور، مصانع "هاوثورن" التي أشرف عليها "إلتون مايو" )ال

o  األفرادالبدء في ظهور بعض ممارسات إدارة: 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJRSP 
 

من أول المنظمات التي تبنت مفاهيم اإلدارة العلمية وعلم النفس الصناعي والعالقات الشخصية كانت المنظمات 

م االختبارات العسكرية والحكومية )أي موظفو الخدمة المدنية(، وكانت أهم الممارسات هي: تحديد شروط التعيين، واستخدا

 (.04، ص 0202النفسية، وأنظمة الرواتب، وخدمات الموظفين والوقاية من الفصل التعسفي )الهيتي، 

o  األفرادالبدء في ظهور بعض المتخصصين في إدارة: 

توظف بعض الشركات الكبرى والجهات الحكومية والعسكرية عاملين في أنشطة مختلفة، وليس أفراداً، مثل الخبراء 

الهيتي، للعمال )الت التوظيف والتدريب، واألجور وخدمات الموظفين، واألمن الصناعي والرعاية الطبية واالجتماعية في مجا

 (. 04، ص 0202

o  السلوكيةظهور حركة العلوم: 

التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين( على تطوير الممارسة الشخصية للتكيف مع )الحركة أثرت هذه 

م السلوكية، مثل إثراء السلوك وتعظيمه، وتخطيط المسار الوظيفي ومراكز التقييم اإلداري، في تغيير شكل العديد تطور العلو

 (.04، ص 0220من الوظائف اإلدارية لألفراد )الضمور، 

o  والتشريعاتتدخل الدولة بالقوانين: 

إلضفاء الشرعية علي العالقة بين أصحاب األعمال في العقود األخيرة من القران العشرين، أصدرت العديد من الدول تشريعات 

)أي المنظمات والشركات( والعاملين، وركزت هذه التشريعات على الحد األدنى لألجور والتأمين والمعاشات، وصحة 

 (.22، ص 0220العاملين )الضمور، 

 تعريف ادارة الموارد البشرية

ن وجهات نظر مختلفة في الحياة الواقعية، يمكن تمييز وجهات عند تحديد مفهوم إدارة الموارد البشرية يكون للمديري

 نظر أساسيتين: 

 وجهة النظر التقليدية: (أ

يعتقد بعض المديرين إن إدارة الموارد البشرية ليست سوي جزء صغير من وظائف الوكالة تقتصر علي أداء المهام 

لقة بالعاملين في ملفات وسجالت محددة، ومتابعة الجوانب اإلدارية الروتينية، علي سبيل المثال، االحتفاظ بالمعلومات المتع

المتعلقة بالعاملين، مثل االحتفاظ بالحضور، مع وقت المغادرة واإلنجازات والترقية، يبدو إن إدارة الموارد البشرية ال تهتم 

ذي أنعكس علي الدور الذي يقوم بهؤالء المديرين، ألنهم يعتقدون أن هذا له تأثير ضئيل علي كفاءة الشركة ونجاحها، األمر ال

 (.00، ص0200وعلى المركز التنظيمي لإلدارة )الهزايمة،  ،به مدير إدارة الموارد البشرية

 :وجهة النظر الحديثة (ب

يعتقد البعض اآلخر من المديرين أن إدارة الموارد البشرية هي واحدة من أهم الوظائف اإلدارية في الشركة، وهي ال 

ائف األخرى مثل التسويق واإلنتاج والتمويل وكذلك ألهمية الموارد البشرية وتأثيرها على كفاءة إنتاج تقل أهمية عن الوظ

 ،تخطيط الموارد البشرية ،ومفهوم إدارة الموارد البشرية لتشمل األنشطة الرئيسية وأهمها تحليل التوصيفات الوظيفية ،المنشأة
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باإلضافة إلى  ،تطوير وتدريب الموارد البشرية ،إلي تحفيز الموارد البشريةباإلضافة  ،واستقطاب وجذب الموارد البشرية

 (.00، ص 0202النشاط التقليدي ذات الصلة بشؤون الموارد البشرية في المؤسسة )الهواري، 

 أهم التعاريف إلدارة الموارد البشرية: (ج

 ا يلي عرض ألهم هذه التعاريف تتباين تعاريف المفكرين والكتاب لمفهوم إدارة الموارد البشرية، وفيم

وهي اإلدارة التي تؤمن بان العمال في مستويات مختلفة أو نشاطات المنشأة هم أهم الموارد ومن واجبها العمل على  .0

تزويدهم بجميع الطرق التي تمكنهم من إنجاز أعمالهم لما فيه مصلحتها ومصلحتهم وأن تتبعهم وتسهر عليهم دائماً 

 (.00ص، 0202)صباح الخير، الجمهور لتضمن نجاحهم ونجاح

كفاءة المنظمة  علىإدارة الموارد البشرية هي سلسلة من القرارات المتعلقة بعالقة العمل، وهذه القرارات تؤثر  .0

  (.024، ص0200)جروة، وبن خيرة،  وموظفيها

ي المنظمة واستخدامها وتطويرها يعرف فرانراش إدارة الموارد البشرية بأنها عملية اختيار الموارد البشرية العاملة ف .0

 (.02، ص0200)حسين،  وتعويضها

يعرف فيليبو إدارة الموارد البشرية علي أنها جوانب التخطيط والتنظيم والتوجيه والتحكم في اكتساب وتطوير  .1

 (.02، ص 0204)سالم، ولخضاري،  وتعويض وصيانة الموظفين لتحقيق األهداف التنظيمية

 

 إدارة الموارد البشريةالعوامل المؤثرة على 

 :العوامل االقتصادية

توسيع أنشطة إدارة  إلىالموارد البشرية، إال أن المنظمات تميل  علىتؤثر حالة االقتصاد الوطني والظروف المحيطة 

 الموارد البشرية خالل فترات االزدهار وتقليلها في فترات الكساد. 

 :العوامل القانونية

الى مجال « دعه يعمل»إدارة الموارد البشرية عن طريق التنقل من مجال يتحكم فيه مبدأ  تؤثر العوامل القانونية على

آخر مقيد بقوانين فدرالية وقوانين الواليات وهذا عن طريق تدخل التشريعات والقوانين لتحديد دور وحقوق المنظمات العمالية، 

ت ذات الصلة من خالل التوظيف والمقابالت واالختبار والحد األدنى لألجور والحد األقصى لساعات العمل وجميع السياسا

 (.02ص ،0202)الهاشمي، التوقيت والتقييموالتدريب والسالمة والصحة و

o العوامل االجتماعية: 

تأتي هذه العوامل عن طريق التغيرات الجوهرية في طريقة مفتشية األفراد وطريقة تفكيرهم مما جعل نظرة األفراد 

 (.00، ص0202تقم به الحكومة في حياتهم قد يغير من اتجاه االتساع )محمد،  للدور الذي ينبغي أن
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o العوامل التكنولوجية: 

يعد التقدم التكنولوجي الذي حدث في المجتمعات حاليا قد رافقه تغيرات جذرية في القوى العاملة كنتيجة لتغير حاجات 

ألوتوماتيكية وزيادة االعتماد على التكنولوجيا االلكترونية وما تتطلبه المنظمات وأهم هذه التغيرات االتساع الدائم في ا

 (.22، ص0220والحسابات )سهيلة، 

 أهمية إدارة الموارد البشرية

 (: 00، ص0220ترجع أهمية إدارة الموارد البشرية فيما يلي )سلطان، 

  وهم األفرادتهتم بالموارد األساسية في المؤسسة 

 د بشريةال توجد منشأة من دون إدارة موار 

  تنمية مهارات العمال في المنشـأة علىتعمل 

 تضع خطط التدريب المناسبة. 

 الشخصية بحث وحل المشاكل. 

 اختيار األشخاص المناسبين. 

 

 أهداف إدارة الموارد البشرية

 (:00، ص0200)الحريري،  هناك نوعين من األهداف هما المشاركة والفعالية

 :وتتمثل فيما يلي المشاركة: 

o  واختيار الموارد البشرية التي تستطيع أن تحقق غايات المنشأةجذب 

o  يريد الراغبين في العمل االنضمام إلى المؤسسة حتىتعريف المنشأة بطريقة صحيحة. 

o االحتفاظ باألشخاص الناجحين في عمليات االختيار. 

o .استقرار اليد العاملة في المؤسسة 

 الفعالية: 

 مل الذي يحتاجون إليه بنجاح ومثابرة، ويرتبط هذا بعوامل متعددة، بما في ذلكوهي تمكين الموظفين من إكمال الع

 تحفيز األفراد .0

 تنمية قدراتهم ومهاراتهم .0

 .إكسابهم مهارات ومواد جديدة لتحقيق هذا الهدف .0

 مساعدتهم على إيصال األداء المتوقع.  .0

 وظائف إدارة الموارد البشرية:

 شرية:الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد الب (أ

 (:000بديسي، د.ت، صالوظائف األولى إلدارة الموارد البشرية: وتتمثل في: )
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o بمعني أن هذه الوظيفة تحديد األنشطة والمهام التي تتكون منها الوظيفة، وتحديد المسؤوليات الموكلة  :تحليل العمل

 إليها، وتصميم الوظيفة بشكل مناسب، وتحديد مواصفات شاغلها. 

o بمعني أن تحديد متطلبات المؤسسة من أنواع وأعداد العمال ويتطلب هذا تحديد احتياجات  :املةتخطيط القوى الع

المنظمة من العمال وتحديد ما هو معروف ومتاح منها والمقارنة بينها لتحديد العجز والزيادة في القوى العاملة 

 .للمنظمة

o ل في سوق العمل وتصفيتهم عن طريق طلبات ومن اهتمامات هذه الوظيفة البحث عن العما :االختيار والتعيين

 .المناسبالتوظيف واالختيار والمقابالت الشخصية وذلك من أجل وضع الفرد المناسب في المكان 

o ويتضمن هذا العمل تحديد القيمة واألهمية النسبية لكل وظيفة، وتحديد أجورها وتحديد مستوي  :تصميم هيكل االجور

التي تعمل  المختلفة والهيئاتاإلدارة السليمة لنظام األجور لضمان التعويض عن القيم  أجر الوظيفة، كما يتضمن أيضاً 

 بشكل مختلف.

 الوظائف الثانية: (ب

 (: 22، ص0220)الضمور،  وتتمثل فيوهي الوظائف التي جاءت بعد تحسين الفرد في عمله 

تشجيع العمال على أدائهم الجماعي فتظهر  وهي إعطاء مقابل عادل للعمل المميز ومن الممكن :تصميم أنظمة الحوافز -

 .حوافز على آداء المؤسسة ككل وهناك أيضاً الحوافز الفردية والحوافز الجماعية 

تهتم المنظمة بإعطاء مزايا معينة لموظفيها مثل المعاشات والتأمين ضد  :تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين -

الخدمات المقدمة للعمال إلي خدمات مالية واجتماعية ورياضية  المرض، والبطالة، كما تهتم المنظمات بتقسيم

 .وقانونية، والتي قد تمتد إلي اإلسكان والمواصالت وغيرها

تهتم كل منظمة بتقييم أداء الموظفين لديها ويتم ذلك عن طريق طرق معينة وعادة ما يتم تقسيم مديري  :تقييم األداء -

 .ءمة للموظفين، وتحديد الغرض من تطوير األداءاألقسام، والغرض هو تحديد القدرة العا

تقوم الشركة بممارسة أنشطة التدريب من أجل زيادة كفاءة األشخاص ومعرفتهم ومهاراتهم وتوجيه : التدريب -

واتجاهاتهم نحو أنشطة محددة على المؤسسة أن تحدد متطلبات المرؤوسين للتدريب وان تستخدم الطرق المناسبة 

 (.22، ص 0200)الهدى،  التدريب وتقييم فعالية هذا

ترتبط هذه الوظيفة بالخطط الوظيفية المختلفة لموظفي المنظمة، وخاصة من حيث النقل  :تخطيط المسار الوظيفي -

 والترقية والتدريب، مما يتطلب تحديد نقاط قوة وضعف شخصية الفرد.

 (:11، ص1111الوظائف المساعدة إلدارة الموارد البشرية )الهيتي، 

 ويتمثل دور هذه الوظيفة في إقامة عالقات مع المنظمات العمالية )النقابات( ومعالجة قضايا مثل  :النقاباتالقة مع الع

 .والنزاعات العالمية والفصل من الخدمة الشكاوى

 :تهتم بإجراءات الحفاظ على سالمة وأمن وصحة العاملين حسن التعامل معهم أمن وسالمة العاملين. 
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  يتضمن هذا العمل تحديد ساعات العمل وفترات الراحة واإليجار وفق نظام يتناسب مع طبيعة  العمل:ساعات وجداول

 .المنظمة، وإنشاء نظام لضمان كفاءة العاملين

 رؤية المملكة العربية السعودية:

، 2016 إبريل 25 هي خطة تنمية ما بعد النفط، أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في 0202ؤية السعودية ر

مليار لاير   0.2مشرعاً حكومياً كبيراً، وتحتاج إلي ما ال يقل عن  02ليم وتتزامن الخطة مع التاريخ المعلن الستكمال تس

طَّة .اضمترو الري مليار لاير، كما في مشروع 02للمشروع والواحد وتصل إلى  مجلس الشؤون من قبل  وقد تم تنظيم الخ 

سلمان بن عبد العزيز آل  ورفعت إلي مجلس الوزراء برئاسة الملك األمير محمد بن سلمان برئاسة االقتصادية والتنمية

 ويتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص وغير الربحي.  .للمصادقة عليها سعود

خطة التحول الوطني، وهي إحدى  وافق مجلس الوزراء السعودي على م2016 يونيو 7 - هـ 1437 رمضان 2 في

 ."0202خطط "رؤية المملكة 

 1111حول رؤية السعودية 

 (:0200في خطتها على عدة نقاط )موقع الرؤية،  لسعوديةالمملكة العربية ا ركزت

 ستعمل المملكة جاهدة لتحويل صندوق االستثمار العام السعودي إلي صندوق سيادي بأصول تتراوح  :صندوق سيادي

تريليون دوالر أمريكي مما يجعله أكبر " صندوق سيادي في العالم. أوضح  0.2 إلىأمريكي تريليون دوالر  0من 

ير محمد أن المملكة العربية السعودية ستصبح دولة استثمارية كبري من خالل الصندوق الذي سيكون القوة األم

من القدرة االستثمارية في العالم،  %02الدافعة الرئيسية للعالم وليس المنطقة فقط، وسيصبح مسيطر على أكثر من 

 ." من األصول العالمية%0ويبلغ حجم ممتلكاته أكثر من 

 دوالرا أمريكياً  02، حتى لو كان سعر النفط 0202للسعودية أن تعيش بدون نفط بحلول عام  يمكن : النفطمن  التحرر

أو أقل، فال يزال بإمكانها تحقيق هذه الخطة االقتصادية، وبسبب الطلب العالمي يكاد يكون من المستحيل أن تتجاوز 

مليار دوالر أمريكي  00.2ة اإليرادات غير النفطية من حوالي دوالراً أمريكيا، تهدف الخطة إلي زياد 02أسعار النفط 

مليار دوالر أمريكي سنويا بزيادة سته أضعاف، كما تهدف إلي زيادة حصة الصادرات غير النفطية  022سنويا إلى 

ين من إجمالي الناتج. تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحس %22من الناتج المحلي حاليا إلى  %02من نسبة 

اقتصاًدا في العالم بدال من موقعها الحالي في المرتبة العشرين. من حيث  02وضعها مما يجعلها واحدة من أكبر 

الطاقة ستبني المملكة العربية السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البالد، وستركز الصناعة السعودية 

 .ل االستثمار المباشر في مصر والسودانمزاياها وتتجنب العيوب مثل نقص المياه من خال على

 من األسهم المكتتب بها علناً في شركة النفط %2ستقدم المملكة العربية السعودية أقل من  : طرح أرامكو بالبورصة "

البورصة وسيتم استخدام عائدات اإلصدار في تمويل الصندوق السيادي للمملكة العربية  في أرامكو الوطنية العمالقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1437_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1437_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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السعودية، وأن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية للرؤية للصندوق السيادي. طرح جزء من الشركة لالكتتاب سيؤدي 

في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها تحت إشراف البنوك  أرامكو فوائد أهمها الشفافية، إذا طرحتإلي عدة 

ل المحللين والمفكرين السعوديين، وكل البنوك العالمية. يتوقع أن تتجاوز القيمة اإلجمالية ألرامكو أكثر السعودية وك

 .تريليون دوالر أمريكي 0من 

 أن المملكة العربية السعودية ستطبق نظام البطاقة  محمد بن سلمان أعلن ولي العهد السعودي األمير: البطاقة الخضراء

الخضراء في غضون خمس سنوات لتحسين بيئة االستثمار، حيث سيمكن النظام  العرب والمسلمين من العيش في 

ملكة العربية السعودية لفترة طويلة، وستفتح المملكة العربية السعودية السياحة لجميع المجموعات العرقية علي الم

دوالرا للبرميل مرة أخري، فسيتم أيضاً تنفيذ  22أساس قيم ومعتقدات البالد، تعتقد أنه حتي إذا ارتفع سعر النفط فوق 

 .ام البطاقة الخضراءاإلصالحات الشاملة المخطط لها، بما في ذلك نظ

 مليونا  02ماليين إلى  0من  المعتمرين سنويالزيادة عدد  السعوديةالمملكة العربية  تخطط ر:ثالثون مليون معتم

تطوير البنية التحتية واالستثمار في مكة المكرمة، فإن أعمال تطوير البنية  إلىة . باإلضاف0202بحلول عام 

 .األراضي المحيطة بالحرم المكي علىومطار الطائف ستدعم الخطة  مثل مطار جدة الجديد التحتية

ستبني أكبر متحف إسالمي في العالم وسيكون مقره في الرياض،  السعودية وأعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية أن

 .للسماح لغير المسلمين لزيارته

 02إلى  %00تهدف الخطة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من  :التوظيف والقطاع الخاص% ،

. وتأمل المملكة في زيادة مساهمة القطاع %2إلى  %00.2السعودية من وخفض معدل البطالة في المملكة العربية 

 .%2.2حاليا إلى  %0.0الخاص في الناتج المحلي من 

 بتأسيس شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بالكامل  سعوديةتقوم المملكة العربية ال :صناعة عسكرية

 .0202للحكومة، والتي سيتم إطالقها في السوق السعودية الحقاً ومن المتوقع إطالقها في نهاية 

 جاهدة إلعادة تنظيم قطاع اإلسكان والمساهمة في زيادة نسبة ستعمل الحكومة السعودية  :اإلسكان والمشروعات

مشاريع البنية التحتية، لكن التوقعات االقتصادية لعام  علىذلك، سيستمر االتفاق  إلىسعوديين، باإلضافة الملكية لل

لن تتطلب ارتفاع اإلنفاق الحكومي، ستنشئ المملكة العربية السعودية مكتباً إلدارة المشاريع الحكومية تتمثل  0202

أرقام وقياس األداء المنتظم، ومراقبة عمل الجهات  إلىها وظيفته في تسجيل جميع الخطط واألهداف والبدء في تحويل

 .لتحقيق األهدافالحكومية والخطط الحكومية والتوافق الحكومي 

 برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود لجنة لمكافحة الفساد أنشأت الحكومة السعودية: مكافحة الفساد. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
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 :1111أهداف رؤية السعودية 

 (:1111)النشرة التفصيلية لبرامج الرؤية،  م2020 أهداف بحلول

 ( نادي مسجل للهواه يقدم أنشطة ثقافية وأنشطة ترفيهية متنوعة وفق أساليب منظمة وعمل احترافي. 022أكثر من ) 

  (%20) ل عن، بما ال يق0202بحلول عام  %22إلى  %22رفع نسبة األسر التي تملك منازل من. 

 ( ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في الجهات 222تدريب أكثر من )

 .الحكومية

 (:1111)النشرة التفصيلية لبرامج الرؤية،  م2030أهداف بحلول 

 ( مليون معتمر02( ماليين إلى )0عابية الستقبال المعتمرين من )زيادة الطاقة االستي 

 مضاعفة عدد المواقع األثرية المسّجلة لدي اليونسكو 

 ( مدينة في العالم022( مدن سعودية ضمن أفضل )0تصنيف ) 

  (%6) ( إلى%0.4الثقافة والترفيه لألسر في المملكة من ) علىزيادة اإلنفاق 

 (% 40) ( إلى% 00يمارسون الرياضة مرة واحدة على األقل أسبوعيًا من ) زيادة نسبة األشخاص الذين 

 ( إلى المرتبة02زيادة مؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة ) (10). 

 ( عاما02( إلى )20زيادة متوسط العمر المتوقع من ). 

 ( إلى%00.2تخفيض معدل البطالة من ) (7%). 

 (%35) ( إلى%0المحلي اإلجمالي من ) في الناتجسطة زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتو. 

 ( إلى%00زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ) (30%) 

 ( األولى عالمياً 02( إلى المراتب الـ )04توسيع نطاق االقتصاد ونقله من المرتبة العالمية ). 

 ( إلى%02زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة النفط والغاز من ) (75%). 

 ( مليار 222زيادة قيمة أصول صناديق االستثمار العامة من )( تريليونات لاير2إلى ). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/2030
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  ( األولى02( في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ )02الترتيب )االنتقال من. 

 (%5,7)  العالمي(إلى المتوسط %0.0) زيادة نسبة االستثمار األجنبي المباشر في الناتج المحلي اإلجمالي من 

 ( إلى%02زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من ) (65%) . 

 ( 0( عالميا و)02( إلى )02رفع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر األداء اللوجستي من المرتبة )في المنطقة. 

 ( 22( إلى )%02زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من%). 

 ( تريليون لاير سنويًا0إلى )لاير ( ملياًرا 020يرادات الحكومية غير النفطية من )زيادة اإل. 

 ( في مؤشر فاعلية الحكومة02( إلى المركز )00الوصول من المركز ). 

 ( األولى.2( إلى المراكز الـ )02الوصول في مؤشر الحكومة اإللكترونية من المركز ) 

 (%10)( إلى%2دخل من )زيادة نسبة مدخرات األسرة من إجمالي ال. 

 ( إلى%0زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي من أقل من ) (5%). 

 ( ألف متطوع حالياً 00( مليون متطوع في القطاع غير الربحي كل عام مقابل )0استقطاب ). 

 برامج الرؤية:

إشراف المجلس االقتصادي واإلنمائي، ومن خالل إتباع هو نظام تخطيطي مترابط يمثل مسار العمل لتحقيق الرؤية تحت 

 (:1111)النشرة التفصيلية لبرامج الرؤية، وهي ،الحوكمة وتفعيل إجراءات المتابعة وإجراءات التنفيذ

  0202خطة التحول الوطني 

  .البرنامج الوطني لقيادة الشركات 

 خطة لتحقيق التوازن المالي 

 برنامج صندوق االستثمارات العامة 

 خطة اإلسكان 

 خطة تطوير القطاع المالي 

 خطة الشراكة االستراتيجية 

 خطة خدمة الحجاج والمعتمرين 

 خطة جودة الحياة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_2020


 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJRSP 
 

  التخصيصخطة 

 ين الشخصية في المملكة العربية السعوديةخطة تحس 

   اللوجستية خطة الخدماتوتطوير الصناعة الوطنية 

 

 (2030) المملكة الموارد البشرية في رؤية إدارة

( تغييرات وتطورات فعلية في جميع المجاالت التي تؤثر علي 0202تتضمن الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

 وترتبط طريقة ،حياة المواطنين، وال يعني هذا أهمية تنفيذ الرؤية من التأسيس السريع لمركز دعم القرار، وتبني الرؤية

الحوكمة ودقة األهداف ومؤشرات األداء الواردة في الرؤية بخطة تنفيذ الرؤية، مما يعزز عملية المتابعة والمراجعة 

 .والتقييم، ويعزز تتبع مستويات اإلنجاز وفق معايير محددة سلفاً 

ية والمستقبلية، والدعم من قوة محتواها الذي يتضمن التحديات الحال -بشكل أساسي  –( 0202وتأتي قوة الرؤية الوطنية )

بكل ما تضمنته من أهداف، وخطط وخطة تنفيذ، باإلضافة إلي  -باركهم هللا  -الكامل من والة هذه الدول للرؤية الوطنية 

التطوير المهني، تتم صياغة الخطط اإلستراتيجية بإتباع األساليب العلمية المتعارف عليها، باإلضافة إلي أن المسؤولين 

اهتماما بالموارد البشرية في تحويل رؤية الدولة فعلياً في هذه الرؤية، مرة واحدة كهدف، ومرة أخرى أصبحوا أكثر 

 كبرنامج، ومرة ثالثة كمبادرة، ومحاور أخري.

ومن منظور وطني هناك أسباب عديدة وراء االهتمام الكبير بالموارد البشرية، فالتنمية البشرية تعني تنمية الوطن، 

ية هي أهم مورد لموارد اإلنتاج لما لها من مكانة رائدة في الموارد األخرى وألنها هي العنصر األساسي في فالموارد البشر

الموارد البشرية، وأهم مورد في العالم في موارد اإلنتاج، ألنه يمتلك ناصية الموارد األخرى فهو من يطوعها، ويتعامل 

ي منها لسبب ما سينعكس ذلك بشكل مباشر في هذه الموارد، ألن معها ويحقق التكامل بينها، ونقاط الضعف التي يعان

الرؤية الوطنية النهائية هي له وبه تتحقق، وإدراكا لذلك وسعادة بالتحول في رؤية الموارد البشرية في التفكير والممارسة، 

ية( كخطة الرئيسية لبرامج ربما يكون المثال األكثر وضوحاً يعكس هذا التحول )خطة الملك سلمان لتنمية الموارد البشر

الرؤية، والذي يضمن أن موظفي يتمتعون بالقدرات والمهارات الالزمة إلنجاز األعمال بشكل فعال، من خالل تدريب 

( ألف موظف، ملتزمون بتحسين اإلنتاجية وكفاءة األداء، وتوفير بيئة محفزة من التفاني ومكافأة العمل الجاد، يهدف 222)

إدارة الموارد البشرية باعلي الهرم المؤسسي، في الوكاالت الحكومية؛ وهذا يعطيها أهمية تنظيمية أكبر البرنامج إلي ربط 

وبالتالي قوة أكبر، أهمها التحول من ممارسات إدارة شئون الموظفين إلي ممارسات إدارة الموارد البشرية، ولم يعد دور 

يذ اإلجراءات الروتينية؛ بدالً من ذلك ستشارك في تنفيذ وصياغة هذه اإلدارات يقتصر علي مجرد تقديم االستشارات، وتنف

الخطط اإلستراتيجية، وستركز علي الموظفين والمديرين، باإلضافة إلي تدريب قادة المستقبل، فضالً عن تحويل الموظفين 

 ابع للوكالة الحكومية. من عوامل اإلنتاج إلي التفكير في تغييراته، من خالل معاملته كرأس مال بشري، واعتباره أصل ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
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عالوة علي ذلك، إذا كانت خطة  الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية خاصة خطة الموظفين الحكوميين واحدة من هذه 

، فستكون للرؤية أهداف وتدابير تستهدف جميع المواطنين -بصفة خاصة  -الخطط الموجهة لموظفي القطاع الحكومي

عربية السعودية بأكملها، تتضمن الرؤية هدفاً مباشراً هو تزويد المواطنين بالمعرفة والمهارات والقوي العاملة في المملكة ال

الالزمة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتشرك العديد من الدوائر الحكومية في تحقيق هذا الهدف من خالل سلسلة 

 فصيل في خطة التحول الوطني. من اإلجراءات المحددة لكل دائرة، تم وصف هذه الكيانات بالت

وأعني بهذه المعادلة التناسق بين المهارات والقدرات والمعرفة واحتياجات سوق العمل، مما سيساعد بال شك في تحقيق 

( ألف وظيفة في القطاع 022أهداف أخرى للرؤية الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، ولعل أبرزها توفير )

(، وزيادة %2إلى  %00.2تحسين كفاءة وفعالية ممارسة مؤسسات الدولة، وخفض معدل البطالة من )غير الحكومي، و

 .مشاركة المرأة في سوق العمل، وأهداف وغايات أخري التي تضمنها الرؤية

 برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

، يهدف إلي تحسين جودة وزارة الخدمة المدنية هو برنامج حكومي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

الجهات الحكومية وإنتاجية موظفي الحكومة، وإعداد البيئة اإلدارية في المملكة العربية السعودية للتحول إلي الموارد 

وأقتصر ، م2015 هـ 0002/  0/  0ذ التدريجي لمدة سنه ابتداًء من ط بقت الخطة للمرة األولى للتنفي البشرية بدالً من ذلك.

وزارة البيئة ووزارة المياه ووزارة  ،وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وزارة العدل :وزارات، هي 0على 

 .وزارة اإلعالم ،وزارة الثقافة ،وزارة الخارجية ،وزارة االتصاالت وزارة تقنية المعلومات ،وزارة النقل ،الزراعة

 أهداف البرنامج:

 .استهداف موظفي الحكومة لتحسين أداء عملهم وكفاءتهم في العمل .0

 .تطوير بيئة العمل .0

 .وضع سياسات وإجراءات واضحة تطبق مفهوم الموارد البشرية .0

 إعداد وتدريب القادة من الصف الثاني .0

 الجهات المستهدفة

ارات المعنية مهمة تنفيذ الخطة علي مرحلتين، المرحلة األولي: وزارة العدل، ووزارة أنجزت وزارة الخدمة المدنية والوز

العمل والشؤون االجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة النقل، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة  :انية شملتوالمرحلة الث .ووزارة الخارجية، باإلضافة إلى وزارة الثقافة، واإلعالم

وزارة التربية  ،وزارة الحج والعمرة ،وزارة الطاقة ،رة الشؤون البلدية والقرويةوزا ،وزارة التجارة واالستثمار ،واإلرشاد

 وزارة اإلسكانو ،وزارة االقتصاد والتخطيطو ،وزارة الصحةو ،والتعليم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
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 هيكل اإلدارات العامة الموارد البشرية في الجهات الحكومية

، يعتمد تطبيقه علي المستفيدين من الخطة على ثالث إقسام وهي: تتبني الخطة هيكالً تنظيمياً لإلدارة العامة للموارد البشرية

 .اإلدارة العامة للموارد البشرية، وتنمية الموارد البشرية، وعمليات الموارد البشرية، واالتصال الداخلي

 اإلدارة العامة للموارد البشرية

كومية وتهدف إلي تحسين كفاءة وفاعلية الموارد البشرية وضمان تطبيق اللوائح وهي مرتبطة بالمسؤول األول في الجهة الح

 والقواعد والمبادئ التوجيهية الخاصة بها. 

 تطوير الموارد البشرية

وهي مرتبطة بالمدير العام للموارد البشرية، وتهدف إلى تنفيذ تخطيط الموارد البشرية، وسياسات التنمية لضمان تحسين كفائتها 

 ليتها. وفعا

 عمليات الموارد البشرية

 وتتصل بالمدير العام للموارد البشرية، بهدف تنفيذ جميع العمليات اإلجرائية إلدارة عمليات الموارد البشرية. 

 التواصل الداخلي

عية وغير إقامة اتصال مع المدير العام للموارد البشرية بهدف تنفيذ عمليات االتصال الداخلي لضمان بيئة عمل تحفيزية موضو

 .مادية تحفيزية

 الدراسات السابقة:ثانيًا: 

قد قام الباحث بالبحث في المكتبات العلمية عن الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دراسته، وذلك بهدف التعرف ل

 على أخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية بشأن موضوع دراسته، وفيما يلي بيان بتاك الدراسات:

دور الموارد البشرية في تحقيق متطلبات تطبيق إدارة الجودة (، بعنوان: 0202لدين صباح الخير، )دراسة عالء ا .0

، هدفت الدراسة الى التعرف على دور الموارد البشرية في تحقيق دراسة حالة شركة التامين اإلسالمية -الشاملة 

( 4يق أهداف البحث تم تصميم استبيان مكون من )متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشركة التامين االسالمية ، ولتح

( فقرة ، وبناًء على ذلك حللت البيانات التي جمعت  04محاور ، لجمع المعلومات االولية من وحدة التحليل المكونة من)

( ، وقد توصل الدراسة الى نتائج SPSSواختبرت فرضيات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية )

/ أن 0/ أن مستوى أهمية تحقيق رضا العمالء في شركة التامين اإلسالمية من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعاً. 0همها: أ

/ 0-وأوصت الدراسة بما يلي: • مستوى أهمية القيادة في شركة التامين اإلسالمية من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعاً. 

قياس االداء ومتابعة حاجات المستفيدين واراءهم واالمكانات الالزمة للعمليات يجب االهتمام بإدارة العمليات لتقييم و

/ يجب 0وانظمة الرقابة ونتائج االداء للمساعدة في اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمة في شركة التامين االسالمية. 

ك جميع العاملين في التخطيط وفقاً االهتمام بالتخطيط وذلك بتوضيح الرؤيا المستقبلية واهدافها البعيدة المدى واشرا

 الستراتيجية شركة التامين اإلسالمية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-6
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دراسة ميدانية على  -ممارسات إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي( بعنوان: 0202دراسة الشرباتي، ) .0

في القطاع  . هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسات إدارة الموارد البشريةالمستشفيات في جنوب الضفة الغربية

دراسة ميدانية على المستشفيات الحكومية في جنوب الضفة الغربية، والتعرف على ممارسة تخطيط القوى  -الصحي

العاملة، وتدريبها في هذه المستشفيات، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، والخروج بتوصيات لتطوير ممارسة 

ثة المنهج الوصفي التحليلي، وتمت دراسة ممارسة تخطيط القوى العاملة تخطيط القوى العاملة وتدريبها، واستخدمت الباح

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المستشفيات الحكومية في جنوب الضفة الغربية، باستثناء مستشفى بيت لحم  وتدريبها.

المستشفيات الحكومية لألمراض النفسية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تخطيط القوى العاملة في 

جنوب الضفة الغربية يتبع عدة دوائر في وزارة الصحة الفلسطينة مباشرة، وتقوم المستشفيات بالمساهمة في التخطيط 

ضمن سياسة الممكن والمتوفر، وحسب احتياجات العمل، والتوجد دائرة موارد بشرية، وانما دائرة شؤون الموظفين، 

ود إلى تنوع الخدمة وافتتاح أقسام جديدة، ومحدودية التوظيف بدل التقاعد والوفاة، وعجز العاملة تع وهناك نقص في القوى

واقع التدريب في المستشفيات الحكومية جنوب الضفة الغربية يمارس بدرجة متوسطة من  .في ميزانية وزارة الصحة

ذه، وتقييمه(، ً هي المحاضرات العلمية، حيث )تحديد االحتياجات التدريبية، وتصميم المحتوى التدريبي، وتطويره، وتنفي

وهناك فروق ذات دلاللة وأكثر األساليب التدريبية استخداما إحصائية على واقع تدريب األطباء والتمريض تعزى إلى 

متغير نوع المستشفى، وأهم المقترحات لجعل التدريب أكثر فاعلية من خالل عمل دورات داخلية وخارجية ومحاضرات 

ل حسب قسمه ومجال عمله، وربط التدريب بحوافز مالية ومعنوية، وتوفير ً، وتوفير األجهزة والمعدات وورش عمل، ك

 .والبيئة والمكان الكفاءات والقيادات ً وعمليا البشرية المؤهلة علميا والوقت المناسب

الشاملة في المستشفيات دور الموارد البشرية في تحقيق الجودة (، بعنوان: 0202دراسة يزيد ذيب عبد هللا محمد، ) .0

، يساعد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات على تحديد جوانب الهدر في الوقت والطاقة العقلية األردنية

والبدنية ومن ثم التخلص منها، كما يساعد الموظفين على تحديد مفهوم اإلدارة الشاملة للجودة والتطوير الالزم لمقابلة 

ت وتلبية رغباته مع إجراءات التحسين المنتظم والمستمر. نظًرا ألهمية الموارد البشرية في تحسين جودة العميل احتياجا

الخدمات الصحية المقدمة والحصول على شهادة الجودة، كانت هذه الدراسة للنظر في دور الموارد البشرية للحصول على 

دراسة من جميع العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة الجودة الشاملة في القطاع الصحي األردني. يتألف مجتمع ال

( من 0200(، ومسجل لدى وزارة الصحة األردنية لعام )JCIاألردنية، ويحمل وغير حاصل على موثوقية دولية للجودة )

زعة مستشفيات مو 02( موظفًا، عينة الدراسة شملت 02020( مستشفى، وبلغ عدد العاملين في هذه المستشفيات )022)

على جميع محافظات المملكة. أوضحت النتائج المقياس المستخدم للدراسة سواء صحة نقطة الوضوح أو الدقة. أشارت 

 النتيجة إلى وجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لتأثير الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة في األردن.

هدفت هذه الدراسة ، بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملةالعالقة (، بعنوان: 0202دراسة ميادة الهاشمي، ) .0

إلى دراسة العالقة بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة، لدراسة اتباع طريقة الدراسة المرجعية للوصول إلى 

ة وتأثيرها على تطبيق إدارة الجودة النتائج اعتماًدا على الدراسات السابقة التي لخصت ممارسات إدارة الموارد البشري

 الشاملة. وأخيرا، 
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( 0( توجد عالقة بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة في المنظمات. 0توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

ودة الشاملة وإدارة ( إدارة الج0المورد البشري هو أهم عنصر في إدارة الجودة الشاملة ويساعد في نجاح أو فشل تطبيقه. 

( إدارة الموارد البشرية 0الموارد البشرية ضرورية الستمرار العمل والتطوير في جميع مجاالت األعمال والقطاعات. 

 وممارساتها ترفع مستوى الجودة، وتعزز إدارة الجودة الشاملة في المنظمات. 

إدارة الجودة الشاملة دراسة حالة: شركة اميانت تفعيل المورد البشري ضمن (، بعنوان: 0222رفيقة شامي، " )دراسة  .2

المرتكز الذي انطلقت منه الباحثة لدراسة  .ERCC مجمع –اسمنت بمفتاح وحدة شركة المواد المشتقة للوسط 

موضوع إدارة الجودة الشاملة هو تقييم فرص تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسة الصناعية محل الدراسة الميدانية، 

وخلصت الباحثة في الدراسة الميدانية  .الموارد البشرية ومدى تهيئتهم وتفعيلهم ضمن إدارة الجودة الشاملةومعرفة وضع 

عمى أن الشركة محل الدراسة تتبع طرق عملية حديثة في توظيف الموارد البشرية من اجل الحصول على أفضل 

لتحقيق أهدافهم مما يساعد على تطبيق المفاهيم الحديثة  المهارات والكفاءات المهنية بغية االستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم

 .لمجودة ألن جودة الموارد البشرية تعني جودة النظام وبالتاي جودة مخرجات هذا النظام

 التعقيب على الدراسات السابقة:

في إدارة الجودة باالطالع على الدراسات السابقة، نجد أنها تناولت دراسة الدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية 

الشاملة وتحقيقها في المنظمات، أو تحسين أداء العاملين، وهذا األمر يتفق اتفاقًا جزئيًا مع الدراسة الحالية إذ أن الدور الذي 

تلبعه الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة للقطاع الصحي، يكون بتحقيق مبادئ الجودة الشاملة للخدمات التي يقدمها 

وتحسين إنتاجية العاملين،  وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية، بينما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، في القطاع، 

 تناولها لموضوع دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في القطاع الصحي السعودي.

 منهج الدراسة:. 1

صفي التحليلي حيث سيتم وصف وتحليل دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة العربية هذا البحث على المنهج الو عتمدا

يتكون مجتمع الدراسة  في القطاع الصحي، وذلك بهدف الخروج بالنتائج المساهمة في تحسين الواقع وتطويره. 0202السعودية 

 Simple Randomقة العينة العشوائية البسيطة وقد قام الباحث بتطبيق طري من العاملين في القطاع الصحي السعودي.

Sample  ( %22.0بلغت نسبة الذكور )حيث  ( شخًصا من العاملين في القطاع الصحي السعودي022بلغ حجم العينة )حيث

ت سنة(، بنسبة بلغ 04إلى  02غالبية أفراد عينة الدراسة ممن يقع عمرهم في الفئة العمرية )من  ( من اإلناث.%04.0مقابل )

سنة( بنسبة بلغت نحو  04إلى  02(، بينما حل في المرتبة الثانية أفراد عينة الدراسة في الفئة العمرية )من %22نحو )

 (.%02.2سنة( بنسبة بلغت ) 04إلى  02(، وحل في المرتبة األخيرة أفراد عينة الدراسة في الفئة العمرية )من 00.2%)

بينما حل في المرتبة الثانية األطباء  ،(%02.2من الممرضين بنسبة بلغت نحو ) غالبية أفراد عينة الدراسة كذلك اتضح أن

المؤهل العلمي  ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة.%0.2(، وبلغت نسبة اإلداريين المشاركين في الدراسة )%00.0بنسبة )

لدراسة وحل أصحاب المؤهل فوق الجامعي ( من أفراد عينة ا%22.0لغالبية أفراد عينة الدراسة هو المؤهل الجامعي بنسبة )

 (.%0.2(، بينما حل في المرتبة الثالثة أصحاب المؤهل ثانوي بنسبة )%00في المرتبة الثانية بنسبة )
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(، وحل أفراد عينة الدراسة في %00.0سنة بنسبة بلغت ) 02سنوات خبرة غالبية أفراد عينة الدراسة تقع في الفئة أكثر من  

 4إلى  2(، بينما حل في المرتبة الثالثة أفراد عينة الدراسة في الفئة من %02سنة في المرتبة الثانية بنسبة) 02إلى  02الفئة من

تم االستعانة في تلك و سنوات. 2وحل في المرتبة األخيرة أفراد عينة الدراسة في الفئة أقل من  ،(%00.2سنوات بنسبة )

صورته النهائية قام الباحث باالطالع على الدراسات المشابه للوقوف على آخر ما للوصول الى االستبيان بو الدراسة باالستبيان

 تم دراسته في هذا الموضوع ومن خالل هذا البحث تمكن الباحث من إعداد االستبانة الخاصة به.

رجة البعد تم حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معادلة بيرسون وذلك عن طريق استخراج معامل ارتباط كل مفردة بد

 لتي تنتمي إليه وبالدرجة الكلية.ا

في القطاع الصحي السعودي يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث  0202استبيان دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة  

 .2.20إن جميع معامالت الثبات دالة عند مستوى 

 :إجراءات الدراسة. 1.1

العلمي المستخدم، وعرض اإلطار النظري والدراسات السابقة قام الباحث عد تحديد مشكلة البحث وتساؤالته والمنهج ب

 باإلجراءات التالية:

 بناء االستبيان  -0

 اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي عشوائياً. -0

 تطبيق استبيان البحث على عينة البحث. -0

 تصحيح األدوات وتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. -0

 استخالص النتائج وتفسيرها والتعقيب عليها ووضع التوصيات والمقترحات.  -2

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:. 1.1

( لإلجابة على فروض البحث باستخدام األساليب اإلحصائية SPSSستخدم الباحث الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ا

 التالية:

 والتكرارات والنسب المئويةحساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،  -0

 معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين المتغيرات. -0

  معامل ألفا كرو نباخ والتجزئة النصفية لحساب الثابت -0
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 النتائج:  .1

أنه يتم مراجعة تخطيط الموارد البشرية في ضوء تغيرات أوضاع سوق  موافقون على (%00.2) وافقون جدا و (00.0%)

(، بانحراف معياري قدره 0.02، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )وهي نسبة عالية الصحي السعوديالعمل في القطاع 

( %02جًدا بنسبة ) بعملية تخطيط الموارد البشرية: موافقون مختلف اإلدارات في القطاع الصحي مساهمةأما  (.2.402)

غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يساهم مختلف اإلدارات (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن %00.2والموافقة بنسبة )

(، بانحراف معياري قدره 0.02، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )في القطاع الصحي بعملية تخطيط الموارد البشرية.

اع الصحي في تحقيق حصلت عبارة: يتم تحديد االحتياجات من الموارد البشرية في ضوء التوجه االستراتيجي للقط (.2.402)

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد %00( والموافقة بنسبة )%00.0. على الموافقة جًدا بنسبة )0202رؤية 

عينة الدراسة يرون أنه يتم تحديد االحتياجات من الموارد البشرية في ضوء التوجه االستراتيجي للقطاع الصحي في تحقيق 

حصلت عبارة: يتكامل تخطيط  (.0.20(، بانحراف معياري قدره )0.24المتوسط الحسابي لهذه العبارة )، وكان 0202رؤية 

( والموافقة بنسبة %00.2الموارد البشرية مع التخطيط االستراتيجي على مستوى القطاع الصحي. على الموافقة جًدا بنسبة )

عينة الدراسة يرون أنه يتكامل تخطيط الموارد البشرية مع (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد 02.0%)

(، بانحراف معياري قدره 0.40، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )التخطيط االستراتيجي على مستوى القطاع الصحي

(0.222.) 

جدول أعمال  يتضح مما سبق أن وظيفة تخطيط الموارد البشرية في القطاع الصحي السعودي لها مكانة بارزة ضمن

القطاع، كما يولي القطاع الصحي السعودي اهتماًما كبيًرا بتخطيط الموارد البشرية نظًرا ألهمية التخطيط في تحقيق أهداف 

، حيث يتم تحديد االحتياجات من الموارد البشرية في ضوء التوجه 0202القطاع في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

في تحديد احتياجات القطاع الصحي من  swot، وي عتمد على تحليل 0202صحي في تحقيق رؤية االستراتيجي للقطاع ال

الموارد البشرية، وتساهم مختلف اإلدارات في القطاع الصحي بعملية تخطيط الموارد البشرية. وتتم مراجعة تخطيط الموارد 

شرية مع التخطيط االستراتيجي على مستوى البشرية في ضوء تغيرات أوضاع سوق العمل، ويتكامل تخطيط الموارد الب

 القطاع الصحي.

 ع الصحي السعودي:في القطا استقطاب الموارد البشرية وتعيينهم

حصلت عبارة: يتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة للوظيفة قبل استالمها من المتقدم. على الموافقة 

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم %00.0نسبة )( والموافقة ب%00.2جًدا بنسبة )

 ،فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة للوظيفة قبل استالمها من المتقدم في القطاع الصحي السعودي

حصلت عبارة: سياسات االستقطاب ( كما 2.400ه )(، بانحراف معياري قدر0.20وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

( والموافقة بنسبة %00.2. على الموافقة جًدا بنسبة )0202والتعيين المعمول بها في القطاع الصحي تتوافق مع رؤية المملكة

ن المعمول بها (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن سياسات االستقطاب والتعيي00.0%)

(، بانحراف معياري قدره 0.40وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ). 0202في القطاع الصحي تتوافق مع رؤية المملكة

 حصلت عبارة: هنالك التزام من قبل الموارد البشرية بسياسات االستقطاب والتعيين المعلنة.  (.2.420)
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(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة %02.2نسبة )( والموافقة ب%02.0على الموافقة جًدا بنسبة )

، وكان يرون أن هنالك التزام من قبل الموارد البشرية بسياسات االستقطاب والتعيين المعلنة في القطاع الصحي السعودي

ة: تتوافق سياسات التعيين مع أهداف حصلت عبار (.0.20(، بانحراف معياري قدره )0.22المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية %00.0( والموافقة بنسبة )%04القطاع الصحي. على الموافقة جًدا بنسبة )

، (0.24، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )أفراد عينة الدراسة يرون أنه تتوافق سياسات التعيين مع أهداف القطاع الصحي

حصلت عبارة: ترتبط سياسات االستقطاب والتعيين باالحتياجات المستقبلية من الموارد  (.0.0بانحراف معياري قدره )

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة %02( والموافقة بنسبة )%00البشرية. على الموافقة جًدا بنسبة )

، وكان المتوسط الحسابي طاب والتعيين باالحتياجات المستقبلية من الموارد البشريةالدراسة يرون أنه ترتبط سياسات االستق

حصلت عبارة: تقيس االختبارات التي يعقدها القطاع الصحي درجة  (.0.20(، بانحراف معياري قدره )0.00لهذه العبارة )

(، وهي نسب كبيرة %04.2( والموافقة بنسبة )%02.0)المعرفة والثقافة العامة للمتقدم بكفاءة وفاعلية. على الموافقة جًدا بنسبة 

جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تقيس االختبارات التي يعقدها القطاع الصحي درجة المعرفة والثقافة 

حصلت عبارة:  (.0.00) (، بانحراف معياري قدره0.22، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )العامة للمتقدم بكفاءة وفاعلية

( والموافقة بنسبة %02.0يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بالطرق المعتادة والمتاحة للجمهور. على الموافقة جًدا بنسبة )

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 00.0%)

 (.0.22(، بانحراف معياري قدره )0.22، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )ة والمتاحة للجمهوربالطرق المعتاد

يتضح مما سبق سياسات استقطاب الموارد البشرية وتعيينها في القطاع الصحي السعودي تتسم بموضوعيتها، وبأنها تعتمد على 

تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين حيث أنها:  تتوافق أ سس علمية واضحة تساهم بشكل كبير في استقطاب الكفاءات، و

، وترتبط سياسات االستقطاب والتعيين 0202سياسات التعيين مع أهداف القطاع الصحي، وتتوافق مع رؤية المملكة

جمهور. وتقيس باالحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، ويتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بالطرق المعتادة والمتاحة لل

االختبارات التي يعقدها القطاع الصحي درجة المعرفة والثقافة العامة للمتقدم بكفاءة وفاعلية، وهنالك التزام من قبل الموارد 

البشرية بسياسات االستقطاب والتعيين المعلنة. ويتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة للوظيفة قبل 

 المتقدم.استالمها من 

 :في القطاع الصحي السعوديتدريب الموارد البشرية بُعد 

. على الموافقة جًدا 0202حصلت عبارة: يتم تحديد االحتياجات التدريبية في القطاع الصحي باستمرار لتحقيق رؤية المملكة 

اد عينة الدراسة يرون أنه يتم (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفر%00.2( والموافقة بنسبة )%00.0بنسبة )

، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة 0202تحديد االحتياجات التدريبية في القطاع الصحي باستمرار لتحقيق رؤية المملكة 

حصلت عبارة: يتم تدريب العاملين الجدد في القطاع الصحي على طبيعة أعمالهم  (.0.20(، بانحراف معياري قدره )0.40)

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى %02.0( والموافقة بنسبة )%02.0ستهم لمهام عملهم. على الموافقة جًدا بنسبة )قبل ممار

أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم تدريب العاملين الجدد في القطاع الصحي على طبيعة أعمالهم قبل ممارستهم لمهام 

  (.0.202(، بانحراف معياري قدره )0.20لعبارة )وكان المتوسط الحسابي لهذه اعملهم،  
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( والموافقة بنسبة %00.0حصلت عبارة: يتم تدريب العاملين بالقطاع الصحي حسب الحاجة. على الموافقة جًدا بنسبة )

حي (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم تدريب العاملين بالقطاع الص00.2%)

حصلت عبارة: تحدد الدورات  (.0.220(، بانحراف معياري قدره )0.42، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )حسب الحاجة

(، وهي نسب كبيرة %04.0( والموافقة بنسبة )%02التدريبية وأماكنها وأوقاتها للعاملين بوضوح. على الموافقة جًدا بنسبة )

، وكان عينة الدراسة يرون أنه تحدد الدورات التدريبية وأماكنها وأوقاتها للعاملين بوضوحجًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد 

حصلت عبارة: ترتبط الدورات التدريبية التي  (.2.420(، بانحراف معياري قدره )0.44المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير %02الموافقة بنسبة )( و%00.0يخضع لها العاملون بطبيعة عملهم. على الموافقة جًدا بنسبة )

وكان المتوسط  إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون ارتباط الدورات التدريبية التي يخضع لها العاملون بطبيعة عملهم.

ة المستقبلية حصلت عبارة: يتم تحديد الدورات التدريبي (.2.420(، بانحراف معياري قدره )0.0الحسابي لهذه العبارة )

(، وهي نسب كبيرة %00.2( والموافقة بنسبة )%00.0باالعتماد على احتياجات العاملين الفعلية. على الموافقة جًدا بنسبة )

جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم تحديد الدورات التدريبية المستقبلية باالعتماد على احتياجات 

يتضح مما سبق اهتمام القطاع  (.0.22(، بانحراف معياري قدره )0.0، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )ةالعاملين الفعلي

الصحي السعودي بتدريب الموارد البشرية، وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي وفقًا الحتياجات 

ملين في القطاع وذلك ضمن رؤية القطاع الصحي في تحقيق أهداف رؤية العاملين وذلك بهدف تطوير وتنمية مهارات العا

، كما أن العاملين المستجدين يخضعون لفترة للتدرب على مهام أعمالهم قبل بدء العمل الفعلي، 0202المملكة العربية السعةدية 

الدورات بوقت كافي كما أن تلك الدورات  ويتم تحديد مواعيد وأماكن إقامة الدورات التدريبية وإعالم المتدربين عنها قبل بدء

 تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة األعمال الموكلة إلى العاملين.

 في القطاع الصحي السعودي:تحفيز الموارد البشرية بُعد 

نسبة حصلت عبارة: يمنح القطاع الصحي العاملين الحوافز والمكافآت بناء على معايير موضوعية. على الموافقة جًدا ب

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يمنح القطاع %00.2( والموافقة بنسبة )02.0%)

(، بانحراف 0.2، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )الصحي العاملين الحوافز والمكافآت بناء على معايير موضوعية

يتم تطوير نظام الحوافز والمكافآت في القطاع الصحي بشكل مستمر. على الموافقة جًدا  حصلت عبارة: (.0.00معياري قدره )

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم تطوير %02( والموافقة بنسبة )%00بنسبة )

(، بانحراف معياري 0.0ط الحسابي لهذه العبارة )وكان المتوسنظام الحوافز والمكافآت في القطاع الصحي بشكل مستمر،  

حصلت عبارة: يرتبط منح العاملين الحوافز والمكافآت بمستويات أدائهم الوظيفي. على الموافقة جًدا بنسبة  (.0.02قدره )

يرتبط منح  (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه%02.2( والموافقة بنسبة )02.0%)

(، بانحراف معياري قدره 0.20، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )العاملين الحوافز والمكافآت بمستويات أدائهم الوظيفي

حصلت عبارة: يتناسب نظام األجور والرواتب في القطاع الصحي مع غالء المعيشة. على الموافقة جًدا بنسبة  (.0.20)

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتناسب نظام %04.2( والموافقة بنسبة )00.0%)

 (، 0.02، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )األجور والرواتب في القطاع الصحي مع غالء المعيشة
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. على الموافقة جًدا بنسبة وية للعاملينيهتم القطاع الصحي بتقديم الحوافز المعنحصلت عبارة:  (.0.00بانحراف معياري قدره )

اهتمام القطاع  (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون %00( والموافقة بنسبة )02.0%)

 .(0.00(، بانحراف معياري قدره )0.22وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) .الصحي بتقديم الحوافز المعنوية للعاملين

يتضح مما سبق أن القطاع الصحي السعودي يتبني نظام تحفيز مادي ومعنوي جيد جًدا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة إذ 

يتسم هذا النظام بكونه مبني على أ سٍس ومعايير موضوعية، كما أنه يتم تحديثه وتطويره بشكل مستمر، ويرتبط هذا النظام 

وظيفي للعاملين في القطاع، ويتناسب مع غالء المعيشة، كما أن القطاع الصحي السعودي ال ارتباطًا وثيقًا بمستويات األداء ال

 يغفل جانب التحفيز المعنوي للعاملين في القطاع.

 :1111دور القطاع الصحي في تحقيق رؤية 

رتقاء بالموارد البشرية. في اال 0202حصلت عبارة: تسعى االدارة العليا في القطاع الصحي باستمرار إلى تحقيق أهداف رؤية 

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة %00( والموافقة بنسبة )%02.2على الموافقة جًدا بنسبة )

، وكان في االرتقاء بالموارد البشرية 0202يرون أنه تسعى االدارة العليا في القطاع الصحي باستمرار إلى تحقيق أهداف رؤية 

حصلت عبارة: تشجع االدارة العليا الموظفين العمل  (.2.420(، بانحراف معياري قدره )0.20توسط الحسابي لهذه العبارة )الم

(، %00.2( والموافقة بنسبة )%00.0بروح الفريق الواحد وتحثهم على االبداع والتحسين المستمر. على الموافقة جًدا بنسبة )

غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تشجع االدارة العليا الموظفين العمل بروح الفريق وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن 

(، بانحراف معياري قدره 0.4وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )الواحد وتحثهم على االبداع والتحسين المستمر،  

والحفاظ على العاملين ذوي المهارات حصلت عبارة: يوجد بالقطاع الصحي سياسة فعالة ومعلنة الستقطاب  (.2.420)

(، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية %02.0( والموافقة بنسبة )%00.0واإلمكانات العالية. على الموافقة جًدا بنسبة )

رات أفراد عينة الدراسة يرون أنه يوجد بالقطاع الصحي سياسة فعالة ومعلنة الستقطاب والحفاظ على العاملين ذوي المها

حصلت عبارة: يقوم القادة  (.0.222(، بانحراف معياري قدره )0.0، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )واإلمكانات العالية

( والموافقة %00.0بترسيخ ثقافة التميز في كافة أنحاء القطاع الصحي ونشر قيم الجودة في األداء. على الموافقة جًدا بنسبة )

كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يقوم القادة بترسيخ ثقافة التميز في  (، وهي نسب%00.0بنسبة )

(، بانحراف معياري قدره 0.0، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )كافة أنحاء القطاع الصحي ونشر قيم الجودة في األداء

( %00.0ارد الالزمة لإلبداع والتميز. على الموافقة جًدا بنسبة )حصلت عبارة: توفر إدارة القطاع الصحي المو (.0.22)

توفر إدارة القطاع أنه  (، وهي نسب كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون %02.0والموافقة بنسبة )

يتضح  (.0.00حراف معياري قدره )(، بان0.2وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) الصحي الموارد الالزمة لإلبداع والتميز.

وذلك من خالل سعي االدارة  0202مما سبق أن القطاع الصحي يلعب دوًرا بارًزا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

في االرتقاء بالموارد البشرية وتشجيعها الموظفين العمل  0202العليا في القطاع الصحي باستمرار إلى تحقيق أهداف رؤية 

الفريق الواحد وتحثهم على االبداع والتحسين المستمر، ووجود سياسة فعالة ومعلنة الستقطاب والحفاظ على العاملين  بروح

ذوي المهارات واإلمكانات العالية، وقيام القادة بترسيخ ثقافة التميز في كافة أنحاء القطاع الصحي ونشر قيم الجودة في األداء، 

 وارد الالزمة لإلبداع والتميز.وتوفير إدارة القطاع الصحي الم
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تلعب الموارد البشرية اليوم دوًرا بارًزا في االرتقاء بآداء المؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، األمر الذي        

ية، جعل مختلف المنظمات يركز بشكل كبير على تنمية هذا المورد وإدارته إدارة حكيمة، حيث أن البشر هم ثروة األمم الحقيق

على تنمية وتطوير الموارد البشرية في البالد في كافة  0202ولقد أدركت المملكة العربية السعودية ذلك، وركزت في رؤيتها 

المؤسسات، ولعل القطاع الصحي وما يمثله من محافظة على صحة المواطنين والتصدي لمختلف األوبئة واألمراض من 

هدف هذا البحث هو التعرف على دور الموارد البيشرية في تحقيق رؤية الممكلة  القطاعات التي ركزت عليها المملكة، وكان

 في القطاع الصحي. 0202العربية السعودية 

إن وظيفة تخطيط الموارد البشرية في القطاع الصحي السعودي لها مكانة بارزة ضمن جدول أعمال القطاع، كما يولي    

خطيط الموارد البشرية نظًرا ألهمية التخطيط في تحقيق أهداف القطاع في تحقيق القطاع الصحي السعودي اهتماًما كبيًرا بت

، حيث يتم تحديد االحتياجات من الموارد البشرية في ضوء التوجه االستراتيجي للقطاع 0202رؤية المملكة العربية السعودية 

طاع الصحي من الموارد البشرية، وتساهم في تحديد احتياجات الق swot، وي عتمد على تحليل 0202الصحي في تحقيق رؤية 

مختلف اإلدارات في القطاع الصحي بعملية تخطيط الموارد البشرية. وتتم مراجعة تخطيط الموارد البشرية في ضوء تغيرات 

 أوضاع سوق العمل، ويتكامل تخطيط الموارد البشرية مع التخطيط االستراتيجي على مستوى القطاع الصحي.

قطاب الموارد البشرية وتعيينها في القطاع الصحي السعودي بموضوعيتها، وبأنها تعتمد على أ سس علمية تتسم سياسات است 

واضحة تساهم بشكل كبير في استقطاب الكفاءات، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين حيث أنها:  تتوافق سياسات التعيين 

، وترتبط سياسات االستقطاب والتعيين باالحتياجات المستقبلية من 0202مع أهداف القطاع الصحي، وتتوافق مع رؤية المملكة

الموارد البشرية، ويتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بالطرق المعتادة والمتاحة للجمهور. وتقيس االختبارات التي يعقدها 

قبل الموارد البشرية بسياسات  القطاع الصحي درجة المعرفة والثقافة العامة للمتقدم بكفاءة وفاعلية، وهنالك التزام من

 االستقطاب والتعيين المعلنة. ويتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة للوظيفة قبل استالمها من المتقدم.

ي يهتم القطاع الصحي السعودي بتدريب الموارد البشرية، وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الصح 

وفقًا الحتياجات العاملين وذلك بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع وذلك ضمن رؤية القطاع الصحي في تحقيق 

، كما أن العاملين المستجدين يخضعون لفترة للتدرب على مهام أعمالهم قبل بدء 0202أهداف رؤية المملكة العربية السعةدية 

وأماكن إقامة الدورات التدريبية وإعالم المتدربين عنها قبل بدء الدورات بوقت كافي كما أن  العمل الفعلي، ويتم تحديد مواعيد

 تلك الدورات تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة األعمال الموكلة إلى العاملين.

ذ يتسم هذا النظام يتبنى القطاع الصحي السعودي نظام تحفيز مادي ومعنوي جيد جًدا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة إ 

بكونه مبني على أ سٍس ومعايير موضوعية، كما أنه يتم تحديثه وتطويره بشكل مستمر، ويرتبط هذا النظام ارتباطًا وثيقًا 

بمستويات األداء الوظيفي للعاملين في القطاع، ويتناسب مع غالء المعيشة، كما أن القطاع الصحي السعودي ال يغفل جانب 

 لعاملين في القطاع.التحفيز المعنوي ل
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وذلك من خالل سعي االدارة العليا في  0202يلعب القطاع الصحي دوًرا بارًزا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  

في االرتقاء بالموارد البشرية وتشجيعها الموظفين العمل بروح  0202القطاع الصحي باستمرار إلى تحقيق أهداف رؤية 

على االبداع والتحسين المستمر، ووجود سياسة فعالة ومعلنة الستقطاب والحفاظ على العاملين ذوي  الواحد وتحثهمالفريق 

المهارات واإلمكانات العالية، وقيام القادة بترسيخ ثقافة التميز في كافة أنحاء القطاع الصحي ونشر قيم الجودة في األداء، 

 والتميز.وتوفير إدارة القطاع الصحي الموارد الالزمة لإلبداع 

 خالصة: . 1.1

موافقون بدرجات مختلفة على أنه يتم مراجعة تخطيط الموارد البشرية في ضوء تغيرات  %02خلصت الدراسة إلى أن  (0

  جدا. أوضاع سوق العمل في القطاع الصحي السعودي وهي نسبة عالية

حسب ما تم  %22ًدا بنسبة مساهمة مختلف اإلدارات في القطاع الصحي بعملية تخطيط الموارد البشرية: موافقون ج (0

التأمين عليه بالدراسة، وهي أيضا نسبة كبيرة جًدا، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يساهم مختلف 

 اإلدارات في القطاع الصحي بعملية تخطيط الموارد البشرية

ية في ضوء التوجه االستراتيجي للقطاع من أفراد العينة اتفقوا على وجود تحديد االحتياجات من الموارد البشر 22% (0

. و هذا يشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتم تحديد االحتياجات من 0202الصحي في تحقيق رؤية 

 .0202الموارد البشرية في ضوء التوجه االستراتيجي للقطاع الصحي في تحقيق رؤية 

أن  وهذا يعنيمع التخطيط االستراتيجي على مستوى القطاع الصحي.  تكامل تخطيط الموارد البشريةأمنوا على  22%  (1

غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتكامل تخطيط الموارد البشرية مع التخطيط االستراتيجي على مستوى القطاع 

 .الصحي

 

 التوصيات:. 1.1 

 ي القطاع الصحي السعودي.ضرورة إلقاء مزيد من العناية والجهد على تطوير نظم إدارة الموارد البشرية ف (0

إعداد دراسات مشابهة على مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، وذلك للوقوف على أوجه القصور في تلك  (0

 القطاعات والعمل على تقويمها.

 تعزيز دور المورد البشري من خالل تقديم الدورات والدعم الالزم. (0

 لبشرية مع التخطيط االستراتيجي على مستوى القطاع الصحي.ضمان االستمرار في تكامل تخطيط الموارد ا (0

 

 المراجع:

 بديسي، فهيمة )د.ت(: إدارة الموارد البشرية ودورها في خلق ميزة تنافسية. .0

(: مساهمة الموارد البشرية في تحسين تنافسية المؤسسات الخدمية، حالة الصندوق 0200جروة، حكيم، وخيرة، سامي ) .0

 .0حتياط، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، عالوطني للتوفير واال
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( التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية، دراسة تطبيقية على 0200حسين، ندى ) .0

 شركات األدوية بجمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير، جامعة بنها. القليوبية. مصر.

طرق واستراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع،  (:0200الحريري، محمد سرور ) .0

 .0عمان، ط

دور تنمية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية. دراسة ميدانية، رسالة (: 0204سالم، عمار، ولخضاري، أحمد ) .2

 المسسلة، الجزائر. -ماجستير، جامعة محمد بوضياف

 .، عمان: دار وائل للنشر والتوزي0(:  إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، ط0220سهيلة، محمد عباس، ) .2

 .، إسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع0(: إدارة الموارد البشرية، ط0220) ،سلطان، محمد سعيد .2

دراسة  -دارة الجودة الشاملة دور الموارد البشرية في تحقيق متطلبات تطبيق إ( 0202) ،صباح الخير، عالء الدين .0

 ، رسالة ماجستير حالة شركة التامين اإلسالمية

(:  واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام في األردن، أطروحة 0220) ،الضمور، موفق محمد .4

 دكتوراه، قسم إدارة أعمال، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن.

(: مساهمة إدارة الموارد البشرية في خلق الميزة التنافسية بالمؤسسة الجزائرية، دراسة 0200لهدى، شوالي، )ا .02

 قالمة، الجزائر. -0402ماي 0ميدانية بنك الفالحة والتنمية الريفية، رسالة ماجستير، جامعة 

ودة الشاملة في المستشفيات األردنية، (: دور الموارد البشرية في تحقيق الج0202يزيد ذيب عبد هللا محمد، )محمد،  .00

 .2مجلة البحوث االقتصادية والمالية، ع

 ، عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع.0(: إدارة الموارد البشرية، ط0200)،محمد، محمد هاني .00

لسورية الجامعة ا العالقة بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة،(: 0202الهاشمي، ميادة الهاشمي. ) .00

 الخاصة، سوريا.

(:  إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية في اإلدارة المحلية، رسالة 0202هواري، العابد. ) .00
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 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى مقاربة أدب التوديع والفراق عند ابن زيدون من عدة جوانب أهمها: التعرف على سيميائية التوديع في 

يميائية في أدب الفراق في العصر األندلسي، ندرة أدب الفراق عند ابن زيدون، الكشف عن مظاهر جمالية فنية تبرزها س

االهتمام األدبي بهذا اللون سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابن فرورة فريدون، االهتمام بأدب األندلسي من جانب 

 السيميائي.

إلى البحث في سيميائية  حيث يكتسب هذا الموضوع أهميته في كونه يبحث في النفس اإلنسانية المرتبطة باإلنسان مما دعاني

التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون، واقتصرت على مشهد الفراق والوداع الذي عاشه ابن زيدون. تعتمد الدراسة على 

المنهج السيميائي المهتم بدراسة العالمات والسلوك الخاص وربما كان الناقد اإليطالي )إمبرتو إيكوا( أكثر توسعاً في تعريفه 

ينما عرفها بأنها )كل ما يمكن اعتباره إشارة(. تم تقسيم البحث الى ثالثة فصول وفي كل فصل مبحثين، وجاء في الموجز ح

الفصل األول: السيميائيات في شعر ابن زيدون، وفي الفصل الثاني يتحدث عن سيميائية الفراق في شعر ابن زيدون، والفصل 

 الثالث سيميائية التوديع في شعر ابن زيدون.

د وصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: أن الجمال البد أن يبثق في صورة حسية، هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر وق

تمثيالً حسياً، حتى تصبح الصورة تجسيماً لتطور حالته المعنوية عند نقطة من نقاط االنفعال النفسي الشديد، أن ابن زيدون مر 

ا أثر عميق فيما تناوله شعره من أغراض، فكانت هذه التجارب ينابيع لكل الموضوعات التي بثالث تجارب في حياته كان له

عبر عنها، تعد االستعارة من أقوى مشكالت الصورة. وتوصي الدراسة باإللمام التام والوافي في جميع أغراض شعر ابن 

 صور العروضية في شعر ابن زيدون.زيدون وما فيها من جمالية األداء وروعة األسلوب، كما أوصي بالبحث في ال

 

 األدب األندلسي، سيميائية، أدب الفراق، سيميائية التوديع، ابن زيدون الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

mailto:nahlh.1470@gmail.com


 

 

  

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

The semiotics of farewell in the literature of separation according to Ibn Zaydun 

 

Abstract: 

This study aims to approach Ibn Zaydun’s farewell and parting literature from several aspects, 

the most important of which are: identifying the semiotics of farewell in Ibn Zaydun’s literature 

of parting, revealing artistic aesthetic aspects highlighted by semiotics in the literature of parting 

in the Andalusian era, the scarcity of literary interest in this color and the semiotics of farewell in 

literature Parting according to Ibn Furura Faridoun, the interest in Andalusian literature on the 

part of the semiotic. 

Where this topic acquires its importance in that it researches the human soul associated with 

man, which prompted me to research the semiotics of farewell in Ibn Zaydun’s literature of 

parting, and was limited to the scene of parting and farewell that Ibn Zaydun lived. The study 

relies on the semiotic approach concerned with the study of signs and special behavior. Perhaps 

the Italian critic (Umberto Eco) was more extensive in his brief definition when he defined it as 

(everything that can be considered a sign). The research was divided into three chapters and in 

each chapter two chapters, and came in the first chapter: semiotics in the poetry of Ibn Zaydun, 

and in the second chapter talks about the semiotics of separation in the poetry of Ibn Zaydun, and 

the third chapter: the semiotics of farewell in the poetry of Ibn Zaydun. 

The study reached the following most important results: that beauty must emerge in a sensory 

image, which is the image that represents the poet’s dream sensually, so that the image becomes 

an embodiment of the development of his moral condition at a point of intense psychological 

emotion, that Ibn Zaydun went through three experiences in his life It had a profound impact on 

the purposes of his poetry. These experiences were sources of all the topics he expressed. 

Metaphor is one of the most powerful problems of the image. The study recommends full and 

adequate knowledge of all the purposes of Ibn Zaydun's poetry and the beauty of performance 

and splendor of style. 

Keywords: semiotics, parting literature, farewell semiotics, Ibn Zaydoun, Andalusian literature 
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 المقدمــة:. 1

وخص منها الصور واألغراض  ،کشف اللثام عن جوانب مهمة في شعر "ابن زيدون" ال تزال بحاجة إلى مزيد من التأمل

بالدراستة علتى  والتذي يقتوم ،واتبعتت المتنهج الستميائي ،وبالغة الصور البيانية في الرسم البياني في ديوان ابن زيدون ،الشعرية

متع تمحتيص النصتوص وتوثيقهتا متن مصتادرها األولتى بصيتة الحصتول علتى  ،المواد العلمية من مصادرها وعرضها وإشاراتها

لتوضتيح متا يتصتف بته شتعر  ؛بعض مواضع السيميائيات في شعر ابن زيدون وأغراض الشعر ودالالتها فتي ديتوان بتن زيتدون

 الشعر األندلسي. الذي يحمل جانبا من تراث ،"ابن زيدون"
 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 1.1

يكتسب هذا الموضوع أهميته في كونه يبحث في النفس اإلنستانية المرتبطتة باإلنستان ممتا دعتاني إلتى البحتث فتي ستيميائية 

  .واقتصرت على مشهد الفراق والوداع الذي عاشه ابن زيدون ،التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون
 

 أهداف الموضوع:  .1.1

   :ترمي هذه الدراسة إلى مقاربة أدب التوديع والفراق عند ابن زيدون من عدة جوانب

  .على سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون التعرف -١

  .الكشف عن مظاهر جمالية فنية تبرزها سيميائية في أدب الفراق في العصر األندلسي -٢

 .فرورة فريدون بي بهذا اللون سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابنندرة االهتمام األد -٣

   .االهتمام بأدب األندلسي من جانب السيميائي -4
 

 منهج الدراسة:. 1.1

تعتمد الدراسة على المنهج السيميائي المهتم بدراسة العالمات والسلوك الخاص وربما كان الناقد اإليطتالي )إمبرتتو إيكتوا( 

 في تعريفه الموجز حينما عرفها بأنها )كل ما يمكن اعتباره إشارة(. أكثر توسعاً 
 

 تبويب البحث: . 1.1

يقوم هذا البحث على مقدمة توضح أهميته الموضوع، وأسباب اختيتاره، وأهدافته، ودراستاته الستابقة ومنهجته وتبويبته، ثتم 

توديع فتي أدب الفتراق ويشتتمل علتى ثالثتة فصتول وكتل تمهيد فيه مدخالن مدخل ابن زيدون وأدبه ومدخل في مفهوم سيميائية ال

 فصل يحتوي على مبحثين. 

  :الفصل األول: السيميائيات في شعر ابن زيدون، ويحتوي على مبحثين 

o  .المبحث األول: الحركات في شعر ابن زيدون 

o  .المبحث الثاني: األلوان في شعر ابن زيدون 

 شعر ابن زيدون، ويحتوي على مبحثين:  الفصل الثاني: يتحدث عن سيميائية الفراق في 

o ،المبحث األول: الرحيل والتنقل في شعر ابن زيدون 

o  .والمبحث الثاني: الموت في شعر ابن زيدون 

 :الفصل الثالث: سيميائية التوديع في شعر ابن زيدون، على مبحثين 
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o  .المبحث األول: لتوديع الصريح في شعر ابن زيدون 

o لضمني في شعر ابن زيدون. المبحث الثاني: التوديع ا 

 .ثم خاتمة البحث وقائمة بالمصادر والمراجع 

 

   :الدراسة السابقة .5.1

لم أجد من تعرض لدراسة سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون أو لفتت االنتبتاه لهتا إمتا كتان متن إشتارات لتدى 

 .ميائية الجسد في الشعر الجاهليه وهي سيإال أنهم ألمحوا إلى ظهور ما يشب -وإن كانوا قلة  -البعض وهم 
 

 هيد:مت 

 مفهوم السيميائية: 

، وال نملك أي معالجة له يمكتن أن تكتون شتاملة، ومتن الممكتن أن يستاء فهتم محتاولتي إن مجال السيميائية مجال واسع جداً 

مفاهيمه األساسية بشكل مترابطفي عرض بعض 
(1)

. 

 :الهدف من دراسة السيميائية

والتعمتق فتي بعتض المستائل الفلستفية  ،القراء الساعون إلى استعمال الستيميائية فتي معالجتة النصتوص هو تقديم ما يحتاجه

مشوقة التي يثيرها السيميائيونال
(2)

. 

 لماذا ندرس السيميائية ؟ 

قتع خترون فتي تشتييد الواونحتن واآل ،التدوال التتي تقتوم بهتاو ،قد تساعد السيميائية التدور الوستيط التذي تقتوم بته اإلشتارات

االجتماعي
(3)

. 

اني ال يحتويها العالم أو الكتتب أو الحواستيب أو وقد يقودنا تفحص منظورات السيميائية إلى اإلدراك أن المعلومات أو المع

وسائل االتصال السمعية والبصرية
(4)

. 

فيرات التشتشتارات وهتم أي شتيء إال بوستاطة اإلوأنته ال يمكننتا ف ،اإلشتاراتمتن ونتعلم من السيميائية أننا نعتي  فتي عتالم 

التي تنظمها
(5)

. 

ة عن أشياء نعرفها لكن بلصة لن نفهمها أبداً تخبرنا السيميائيتخلو من البراعة "قال أحد النقاد بعبارة ال 
(6)

 . 

يائية كل ما ينوب عن شيء آخرتعني السيم :عند أمبرتو إيكوة ودراسة اإلشارات وتوسع معناها فالسيميائي
(1)

. 

                                                 
 .٢٢، بيروت، ص: ١أسس السيميائية للمؤلف دانيال تشاندلر، ترجم، د. طالل وهبة، مراجعة د.ميشال ذکريا، ص:  (1)

 .32المرجع السابق، ص:  (2)

 .43المرجع السابق، ص:  (3)

 .42المرجع السابق، ص:  (4)

 .42المرجع السابق، ص:  (5)

 .43المرجع السابق، ص:  (6)
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السويستتري فردينتتان دوسوستتور، التتذي يستتميها  :ية وجتتد عتتن التقليتتدين األساستتين فتتي الستتيميائية وهتتمإن مصتتدر الستتيميائ

لز ستاندرز بيترس رأمتا بنستبة إلتى األمريكتي تشتا .كجتزء متن الحيتاة االجتماعيتة السيميولوجيا، وهي علم يدرس دور اإلشتارات

ن المنطقمما يقربها م ،وهي الدستور الشكلي لإلشارات ،فيسميها السيميائية
(2)

. 

 :وربما لنا أن نقول ،وتعلن جوليا كريستيفا أن السيميائية القانون الذي يحكم

أي أنه يتمفصل كلصة" ،حمل داللةالقيد األساسي الذي يؤثر في أي ممارسة اجتماعية يمكن أن ي"
(3)

. 

تلجتأ  ستيميولوجية. وكثيتراً ال شتيء أفضتل متن دراستة اللصتات إلظهتار طبيعتة المستألة اليحاول دوسوسور أن بيرهن أن: "

من األنواع األخرى التي تدرس منظومات اإلشارة وذلك ألن األلسنة فرع أكثر رسوخاً  ،فاهيم األلسنيةالسيميائية إلى الم
(4)

 

ال باعتبارنا سيميائية في حركة وأنظمة من مدلوالت وعمليات تواصل"ال نتعرف على أنفسنا إ" :يقول إيكو
(5)

  . 

حدها هي التي تقول لنا من نكون وكيف نفكرالسيميائية و بمعنى أن الخارطة
(6)

. 

 

 مفهوم الفراق في أدب الفراق: 

وهو حقيقة ال تتصير،  ،يمر به اإلنسان من أحداث فالفراق هو جملة ما ،قبل الحديث عن الفراق ال بد من ذكر مفهوم الفراق

وقتد مترت  ،م لحظتات الضتعف التتي تالحقنتا متن حتين إلتى حتينرغت ،على المفارق إال الصبر وما ،إذ إن دوام الحال من المحال

أن نصتور هتذه الحيتاة المنفعلتة التتي عاشتها كتان علينتا أن وإذا أردنتا  ،ندلسي ابتن زيتدونمالمح الفراق واضحة على الشاعر األ

ن متن المناجتاة فاستتطاع أن يدغتدغنا فتي لحت ،عتذاب وحرقتةون الذي يرسم لنا الهتوى فتي عمتق ونذكر بعض من نماذج ابن زيد

 .في نفوسنا أصداء مرتجفة مبهمة تاركاً  ،والذكرى
 

 وفيها يتلهف لو تعود إلى الوصل:  ،وقد نظم الشاعر هذه القصيدة بعد أن هجرته حبيبته

 وأنت على الزمان مدى اقتراحي ...إليك من األنام غدا ارتياحي

وفيهتا يعبتر الشتاعر عتن هتذه الحسترة وهتذه اللهفتة  ،عربتيقوله في قصيدة له وهي من أشهر البكائيات في الشتعر ال وأيضاً 

 يقول الشاعر: ،وحبل الوصال الذي قطع بينه وبينها ،وفيها يذوب الشاعر ألما وأسي على فراق والدة ،خير تعبير

 .. وناب عن طيب لقيانا تجافينا.أضحى التنائي بديال من تدانينا

 ا:فكتبت إليه ،وصاحبتهعر ابن زيدون وهذه القصيدة يذكر فيها أن حصلت جفوة بين الشا

 .. سبيل فيشكو كل صب بما لقي.أال هل لنا من بعد هذه التفرق

 

                                                                                                                                                                    
 .32-32يائية للمؤلف دانيال تشاند لر، ترجمة، د.طالل وهبة، صأسس السيم (1)

 .23المرجع السابق، ص:  (2)

 .22المرجع السابق، ص:  (3)

 .24المرجع السابق، ص:  (4)

 .11، بيروت،ص: 1السيميائية وفلسفة اللصة ألميرتو إيكو، ترجمة د. أحمد الصمعي، ط (5)

 .11المرجع السابق، ص:  (6)
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فأجابها بقوله
(1)

: 

 .. محياك من أجل النوى والتفرق.لحا هللا يوما لست فيه بملتف

 وأي سرور للكتيب المورق.. .وكيف يطيب العيش دون مسرة؟

 ،شقان إلى سابق عهتدهما يتشتاكيان الصتبابة والهتوى، ولكتن والدة لتم تلبتث أن تتبتدلويبدو أن هذه الجفوة لم تطل فعاد العا

تذلل ماينم لنا عن وجدة وحبةالعلى حين يبدى لها من التلطف و ،فتظهر من الجفاء ما تظهر وتذيق صاحبها عذاب الهجر
(2)

. 

 من هو ابن زيدون: 

عربتتي صتتريح ينتمتتي إلتتى قبيلتتة مختتزوم  وهتتو ،دلس القرطبتتيهتتو أبتتو الوليتتد أحمتتد بتتن عبتتدل بتتن زيتتدون المخزومتتي األنتت

م1332هـ/494ابن زيدون بمدينة قرطبة سنة  ولد ،القرشية
(3)

. 

وتولى ابن زيدون الوزارة ألبتي الوليتد بتن جمهتور صتاحب  ،غزير العلم واألدب ثرياً  وجيهاً  ،في قرطبة كان أبوه قاضياً و

تضتتد ابتن عبتتاد صتاحب إشتتبيلية ن جمهتتور بالميتل إلتى المعثتم اتهمتته ابت ،نتتدلسإلتى أمتتراء الطوائتف فتي األ قرطبتة، وكتان ستتفيراً 

 فحبسه.

ه تمكن ابن زيتدون متن الهترب441حاول ابن زيدون استعطاف ابن جمهور برسائله فلم يعطف عليه، وفي عام 
(4)

، ولحتق 

ي ودفتتن فيهتتا فتتي أول رجتتب حتتتى تتتوفوقتتد أقتتام ابتتن زيتتدون فتتي إشتتبيلية  .فكتتان بمثابتتة التتوزير ،بتتبالط المعتضتتد التتذي قربتته إليتته

ه412
(5)

. 

هتذا الحتب التذي فتتن قلتب الشتاعر  ومتاهي أطتوار بذلك دواعي قلبته، فمتن هتي هتذه المترأة  شصف ابن زيدون بوالدة ملبياً 

وجعله ينطق بالشعر الخالد 
(6)

. 

أو  423وتوفيتت ستنة  ،فتي األنتدلس الخليفة الذي جاء قبل المعتمد باهلل آخر خلفتاء بنتي أميتة، هي والدة بنت المستكفي باهلل

وقالوا إنها عمرت طويالً  ،ه424سنة 
(7)

. 

ووقتع فتي شتراك  ،الصتداقة وفتي هتذا المنتتدى تمكنتت بينهمتا أواصتر ،وكان ابن زيدون من الذين يقصدون منتداها األدبتي

حبها
(8)

. 

                                                 
 .334، 199، 123م، ص: 1293ندلسي، د.جودت الركابي، الطبعة األصلية بالمملكة العربية السعودية، دار المعارف، األدب األ  (1)

 ..12األدب األندلسي دکور جودت الركابي، ص:  (2)

 .112المرجع السابق، ص:   (3)

 .152األعالم، تأليف خير الدين الزركلي، الجزء األول، بيروت، ص:   (4)

هتـ/ 1292يان ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكتر بتن خلكتان، حققته د.إحستان عبتاس، المجلتد األول، بيتروت، وفيات األع  (5)

 .143م، ص: 1922

 .111األدب األندلسي، دكتور: جودت الركابي، ص:  (6)

 .112المرجع السابق، ص:  (7)

 .334المرجع السابق، ص:  (8)
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ه متن الستجن، ويقتال إنته بعتث بهتا إليهتا خروجت كقصيدته الشهيرة التي أرسلها إليها بعد ،وقد نجد له بعض القصائد الكبيرة

 من إشبيلية ومطلعها: 

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا.. .أضحى التنائي بديال من تدانينا

ونجد في خصائصه الفنية التي ميزت شعر الشاعر ابن زيدون هي أن هذا الشعر شديد الصتلة بحيتاة الشتاعر. فجتاء شتعره 

لنا شاعر بالط من ناحية أخرىوالسلطان. ويبدو صورة لهذه الحياة التي يتوزعها الحب 
(1)

. 

وال شك أن منزلته كما أجمع النقاد في الطبقة األولى شعراء األندلس، فقد كان قوي أمر الكتالم، جيتد التعبيتر األدبتي، يشتتد 

يقتضيه القول ويدعو إليه الصرضويلين في ديباجته الشعرية حسبما 
(2)

. 

ية منثور وخاتمة شعراء مخزومكان ابن زيدون غا :قال ابن بسام في كتابه الذخيره
(3)

. 

ميتزة ابتن زيتدون التتي تكتاد  :كامل الكيالني في بحتث عتن حيتاة ابتن زيتدون وأدبته نشتره فتي مقدمتة التديوان :وقال األستاذ

 .و وصافاً على المعاني أ أو غواصاً  أو حكيماً  فهو شاعر فني قبل أن يكون فيلسوفاً  ،تفرده من شعراء العربية هي الفن

الشتعراء فتي زمنته وبعتد زمنته بمحاكاتته  الفن وحده هو الذي أكتسب ابن زيدون زعامة الشعر في عصره، وأغرى فحتول

اء تحت رايتهاالنضوو
(4)

. 
 

 ائيات التوديع في أدب الفراقيسيم: الفصل األول 

اه عواطف اإلنستان بمفتردات الحتس، إن الصورة الحسية هي المنبع الذي ينطلق منه نهر التصوير الفني، فتمتزج في مجر

ويسقي تجربة القصيدة بالقدرة على إحداث الدهشة لدى المتلقي بصورة جمالية محببة، وإن الجمال ال بد له أن ينبثتق فتي صتورة 

ن قطتة متجستيما لتطتور حالتته المعنويتة عنتد ن، حتى تصبح الصتورة تدقيقاً  حسية، هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر تمثيالً 

نقاط االنفعال النفسي الشديد
(5)

وي تحته، ويمكننا أن نلمتس إيثتار ابتن زيتدون ألنمتاط بعينهتا اً ينتظمها وتنطوإن لكل صورة نمط، 

فتي ذلتك بمتا  املتة بصتدق ووضتوس مستتعيناً عره، وأن ينقتل تجربتته كاستطاع من خاللها أن يحقق التميز للبناء التصويري في ش

 على االستقبال. س اإلنسان من قدرةتملكه حوا
 

 شعر ابن زيدون فيالحركات  :المبحث األول

والصتورة الحركيتة  ،بهدف بتث الحيويتة فتي النستيج الشتعري ،لتشكيل الصورة تتمثل في نمط الصور يجعل الحركة أساساً 

ي ينستاب علتى من خصوصيات الشعر التي يمتاز بها، فإذا كانت عبقريتة الشتعر تمكتن فتي إبتراز الفاعليتة والنشتاط الحركتي التذ

سلسلة من لحظات متعاقبة
(6)

  . 

                                                 
 .335المرجع السابق. ص:  (1)

 .332األدب األندلسي، دكتور جودت الركابي، ص:  (2)

 .334المرجع السابق، ص:  (3)

 .335المرجع السابق، ص:  (4)

 .29م ص: 1921قطر،  -سعيد حسين منصور، مؤسسة العهد الدوحة رؤية جديدة في دراسة األدب العربي في عصر صدر اإلسالم، د. (5)

 .223م، ص: 1912نجلو المصرية، فلسفة وفن، د. زكي نجيب محمود، مكتبة األ (6)
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 ،ويتجلى ذلك في الصورة الحركية وهي من أنماط الصورة التي وردت بكثرة في شعر ابن زيدون

ذلك في قوله في إحدى قصائده مثال
(1)

: 

 .. ويعنو إليه األبلج المتغطرف.يذل له الجبار خيفة بأسه

 المني حين تجدف.. ودونك فاستوف .حذارك إذ تبغي عليه من الردی

ستعتامهم
(2)

 ... كتائب تزجي أو سفائن تجدففي البر والبحر بالتوى 

ستوف تجتتاس أعتدائك كتائتب  :فالشتاعر يقتول للمعتضتد ،تطل صورة في البيت الثالث حركية في مجموعها وفتي تفاصتيلها

 تقذفهم بالهالك. وجيشك البرية وأساطيلك البحرية، فكأنما تختارهم 

فتتي البتتر  واألعتتداء الموجتتودون ،واالختيتتار يتتتم بإشتتارة وتوجتته ففيتته حركتتة ،عتتل )ستتتعتامهم( أي ستتتختارهميبتتدأ البيتتت بالف

المحتتوي علتى األعتداء ملتيء بالحركتة، الستفائن فتالبر هنتا  ،ركهم فتي معستكراتهموشهم أو في تحتمتحركون سواء في حركة جي

 ل )تجدف( في حركة التجديف. والفع ،حين تذكر وحدها ال يستدعي الذهن صورتها إال وهي تبحر

 .نرى من هنا أن الصورة حركية في مجملها وفي تقصيالتها مما يدل على براعة الشاعر وصفاء فطرته الشعرية

عند ابن زيدون قوله -أيضاً  -ومن الصور الحركية 
(3)

  : 

.. كيما يجر به عنان الخالع.فدعيه حيث يطول ميدان الصبا
(4)

 

دعيته ينطلتق فتي عواطفته كيفمتا شتاء لته  ، فالشتاعر يخاطتب حبيبتته قتائال:وتفصتيالً كيتة إجمتاالً حر -أيضاً  –هذه الصورة 

. وإذا توقفنا عنتد تفاصتيل الصتورة ومتا استتخدمه فيهتا خلع لجماه وانطلق راكضاً  الهيام واتسع له المجال كما ينطلق الجواد الذي

)يطتول( يتدل  ،يه، وعمليتة التترك تشتي بالحركتة، والفعتل المضتارععية( أي اتركات سنجد أنه بدأ البيت بالفعل )دالشاعر من لم

على مكان تمأله حركة الموجودين فيه خاصة إذا كان ميدان )الصبا( بما فيه انفعاالت تولد حركة دائمتة وطاقتة متفجترة، والفعتل 

 -فحتين يتذكر اللجتام  ،حيتث تتذكر وهناك كلمات ال نتصورها مفتردة ،أما )العنان( فهو اللجام ،على الحركة-أيضاً  –)يجر( يدل 

ويكتون اللجتام فتي حركتة دائمتة ستواء كتان الفترس  ،ال يستحضره وهو مثبت في فتم الفترس وممستك باليتدين -على سبيل المثال 

 ،حتى وهو واقف بسبب ضيقة من وجتود اللجتام فتي فمته -في العادة  - ألن الفرس يحرك رأسه ،أو حتى واقفاً  ،أو سائراً  راكضاً 

فالصورة دالة علتى الحركتة فتي مجملهتا  ،أما الخلع فهو لفظ يدل على حركة في حد ذاته ،على الحركة ا يكون اللجام داالً ومن هن

 .وفي تفاصيلها

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى
(5)

: 

                                                 
 .222الديوان، ص:  (1)

 .2195، ص: 4ستعتامهم: تختارهم، انظر لسان العرب، ج (2)

 .299الديوان، ص:  (3)

 استعمل ابن زيدون هذه القصيدة بقوله: (4)

 ما طول كذلك للمحب بنافع.. وهل الفؤاد ليس فيه يراجع.

 .345الديوان، ص:  (5)
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ى أن بدا للصبح في الليل تاشيرإل ...وليل أدمنا فيه شرب مدامة
(1) 

 لت نجوم الليل والليل مقهورفو.. .وجاءت نجوم الصبح تضرب في الدجی

فتمتوج التدنيا  ،ونحتن نعلتم أن الحيتاة تستتيقظ فتي الصتباس ،تشمل هذه الصورة علتى مستاحتين زمنيتتين همتا الليتل والصتبح

بالحركتة ألنته أدام شترب الخمتر فيته  السكون إال أن الشاعر جعله مفعمتاً  وبالرغم من أن الليل زمن يدل على ،بالحركة والحيوية

ولتة الكتؤوس وفتي حركتة وأدت استمرارية شرب الخمر إلى وجتود حركتة دائمتة متمثلتة فتي صتب الخمتر وفتي منا ،مع أصحابه

 الشرب ذاتها.

وحينتذاك  ،ووجدنا صورة حركية جميلة حين قارب الليل على االنتهاء فقد جاءت نجوم الصبح فإذا بها تضترب فتي التدجى

 من الدنيا ليفسح المجال للنهار. يل مقهور يسحب أذيالهلولت نجوم الليل، فإذا بال

واستخدام ابن زيتدون الصتور الحركيتة دل علتى قتدرة الخيتال لديته علتى ابتتداع حركتة تصتويرية متؤثرة ستاهمت فتي متنح 

 .شعره مساحة عريضة من اإلبداع والتجديد
  

 األلوان في شعر ابن زيدون: المبحث الثاني

فنجتده يستتخدم األلتوان بتدالالت  ،حيث تحتفتي أعمتال هتوميروس بتاللون ،كان لأللوان دورها المؤثر في الشعر منذ بداياته

فهو يقول األصابع الوردية ،عميقة وصور فنية مؤثرة
(2)

وقتد استتخدم  ،حين يريد الداللة على جمتال المترأة -على سبيل المثال  - 

كقولهبعضها على عالقة تضاد لوني وأقام  ،ابن زيدون األلوان في بناء صوره
(3)

: 

 .. سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا.حالت لفقدكم أيامنا فغدت

 .. ومربع اللهو صاف من تصافينا.إذ جانب العيش طلق من تألفنا

..، فأصتبحت .تته والدةفقال إن أيامه قد تصيرت حين فقد حبيب ،استخدام الشاعر األلوان بما تدل عليه من معادن واسعة للون

مألته غيوم الهموم واألحزان بما فيها من سواد ال إشراق فيه، وبتذلك استتخدم و ،م الليل بسوادهأي مألها ظال اللون، أيامه سوداء

ليقتول إن لياليته  ،واستفاد في نفس الوقتت متن اللتون المقابتل وهتو اللتون األبتيض ،اللون األسود بكل ما يحمله من معان ودالالت

 .وتضيئها األفراس ،المشرق من ناحيةكانت ذات لون أبيض حين كانت حبيبته معه، يضيئها وجهها 

 يث سعدت القلوب بالتآلف والتصافي.ح ،حيث تتألق الليالي بالمحبة والسرور ،من ناحية أخرى

ويقول في قصيدة أخرى
(4)

: 

 .. ومنه األيادي البيض والنعم الخضر.مليك له منا النصيحة والهوى

على كرمته ومعروفته وفضتله، بينمتا جعتل اللتون األخضتر، حيتث فدلل بذلك  ،استخدم الشاعر اللون األبيض األيادي الملك

 ،يدل على الخير والحيوية التي تربو وتزيد ،هو لون النماء

                                                 
 .25، ص: 1يز في األسنان وحدة أطرافها، لسان العرب، ت جالتأشير: التحز (1)

 .91وقعت روز، ذات األصابع الوردية، في حب أوريون، ص:  (2)

 .142الديوان، ص:  (3)

 .531الديوان، ص:  (4)
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 ت المعنى أبعادا فيها رونق وجمال.فنجح الشاعر في استخدام اللون من خالل صورة فنية أعط

مستخدمة األلوان في الصورة ويقول ابن زيدون أيضاً 
(1)

 : 

 .. فما لقلبي عنه من مذهب.ليه اذهبيأيتها النفس إ

 من عنبر في خده المذهب.. .مفضض الثغر له نقطة

نه فقد وصف الشاعر من يحبه فأخبرنا أن ثصره في لون الفضه كي يتدلل علتى بريتق أستنا ،تعتمد هذه الصورة على األلوان

يشتأ أن يتذكر الستواد فتي صتورة الحبيتب فهتو  ووصتف ذلتك الحتال بأنته نقطتة، لكنته لتم ،ختده علتىوأخبرنا أن له خاالً  ،وجمالها

متن دالالتهتا إلثتتراء  مستتتفيداً  ،خدام ابتتن زيتدون لأللتوانجميتل الشتتكل ثمتين. واألمثلتة كثيتترة علتى استت ،متذهب المتع مثتتل التذهب

 المعاني المنشودة ومكونات الصورة المرسومة.
  

 يميائية الفراق في شعر ابن زيدونس: الفصل الثاني

 التنقلوالرحيل : المبحث األول

مر ابن زيدون في حياته بثالث تجارب كان لها أثر عميق فيما تناوله شعره من أغراض، فكانت هتذه التجتارب ينتابيع لكتل 

الموضوعات التي عبر عنها. التجربة األولى هي عشقه والدة بنت المستكفي، فتإن العالقتة التتي أججتت لهيتب الحتب فتي قلبيهمتا 

لما تناولته غزلياته من حتاالت العشتق المختلفتة التتي تتفترع إلتى تشتوق وفرحتة باللقتاء  اره، وكانت نبعاً كان لها أثر ممتد في أشع

وحنين وفراق وهجر، وغير ذلك. أما التجربة الثانية فهي تعرضه للحتبس فتي عهتد أبتي الحتزم بتن جهتور، إذ كانتت معاناتته فتي 

في الدولة بصفته وزيراً وسفيراً، ة الثالثة هي قربه من الحكام وموقعه السجن نبقا لكثير من أشعار العتاب واالستعطاف. والتجرب

فقد كانت هذه المكانة نبقا ألشعار المديح التي وجهها إلى أولي األمتر التذين آمنتوا بقدراتته ومنحتوه متا يستتحق متن تقتدير وكتذلك 

ومداعباته، وأيضتا لمتا كتبته متن بعتض قصتائد  أطلقه من قصائد الهجاء ألعدائه وحاسديه، وكانت مصدرا إلخوانياته ،كانت نبعا

 .الوصف

 الموت: المبحث الثاني

توجد في ديوان ابن زيدون قصائد في الرثاء، منها ما هو في الرثاء الختالص، ومنهتا قصتائد مزجهتا بالمتديح. ومتن نمتاذج 

 بالحديث إلى ابن جهور:  رثائه قوله في إحدى قصائده متوجهاً 

 الصبر –في مثلها  -شيم األبرار فمن الدهر...  هو الدهر فاصبر للذي أحدث

 ض بالصبر الذي معه وزرفال تر.. .ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة

 ثم يرثي والدة ابن جهور، فيقول: 

 .. بثاوية حلثه فاستوحش الظهر.س مجددلبطن األرض أن   هنيئاً 

 .. مسبحة اآلناء محرابها الخدر.یبطاهرة األثواب قانتة الضح

ابتتن زيتتدون بترديتتد معتتاني الرثتتاء المألوفتتة كبيتتان قتتدر المتوفتتاة التتتي يتتأنس بهتتا بطتتن األرض، بينمتتا يشتتعر ظهرهتتا ويهتتتم 

 كانت طاهرة دينة عفيفة،  بالوحشة لفقدانه تلك السيدة الفضلي التي

                                                 
 .131الديوان، ص:  (1)
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 .وهو رثاء فيه جمال فني اعتمد على المقابلة بين بطن األرض وظهرها
 

 في شعر ابن زيدون سيميائية التوديع: الفصل الثالث

 الصريح التوديع: المبحث األول

التي يصرس فيها بذات المشبه به )اللفظ المستعار منه( وحذف المشبه، وتبقي صفة من صتفاته تتدل عليهتا" :وهي
(1)

. ومتن 

 :المواضع التي جاءت فيها االستعارة التصريحية، قوله مخاطبا أمه وهي تبكي علي فراقه

 لم ترك األيام نجم ما هوي قبلي؟أ.. .والهامقتولة األجفان ما لك أ

 ألسی کشحا على مضض الثكلطوت با.. .حرةأقلي بكاء، لست أول 

، في التابوت، فاعتبري واسلیإلى اليم.. .وفي أم موسی عبرة أن رمت به
(2) 

تأسی بما أصاب غيره متن استهل الشاعر أبياته بصورة معنوية، مناجيا أمه داعيا إياها بالصبر على فراقه، مناشدا لها أن ت

 أرزاء، ثم دعاها في البيت الثاني:

 موستي -بأن تقلل من بكائها، فهي ليست أول أم ضمت جوانحها علي آالم الثكل، ثم دل علي ذلك بأن لها أسوة في أم النبي 

دخول النفي أو االستفهام للنفي، ونفى . واالستفهام للتقرير بم-جل شأنه -فيء ألمر ل  ليم امتثاالً حينما قذفت به أ -عليه السالم  -

 النفي إثبات، فينتهي إلى التقرير.

ثم جتاءت االستتعارة  في قلبه وعقله، ولكنه حضور حزين،فإذا كان السجن قد باعد بينهما، وغيبها عن عينه، فهي حاضرة 

لمشتبه، وصترس بلفتظ المشتبه بته علتي في قوله )نجما هوي قبلي( حيث شبه نفسه بالنجم في الظهور والمكانتة العاليتة، ثتم حتذف ا

صتور وتؤكتد عظتم هتذا المصتاب سبيل االستعارة التصريحية األصلية. ثم جاءت االستعارة المكنيتة فتي قولته )طتوت باألستي( لت

حيث جعل األسي )شيء معنوي( سرا يطوى بتين الصتدور حتذف المشتبه بته )الستر( ورمتز إليته بشتيء متن لوازمته،  ،معلى األ

 سبيل االستعارة المكنية.  على (وهو قوله: )طوت

 ويقول مستعطفا األمير ابن جهور: 

 .. تناديك من أفنان آدابي الهدل.حمائم شکوی صبحتك، هوادال

 استولى على أمد الخصلتمطر ف.. .جواد، إذا استن الجياد إلى مدى

تصهاله، ما ناله من أذى الشكلب.. .صافنا في مربط الهون يشتكيثوی 
(3)

 

 

                                                 
 م.١۸۹۱، دار القلم بيروت 325انظر علوم البالغة: أحمد المراغي، ص:  (1)

، تحقيق د. علي عبد العظيم، دار نهضتة مصتر للطبتع والنشتر، القتاهرة د.ت، الولته: الحتزن أو ذهتاب 314دون ورسائله ص: ديوان ابن زي (2)

 م.١۸۹۱العقل مادة )وله( القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، دار الريان للتراث، ط ثانية، سنة 

عبد العظيم دار نهضة مصر للطبع والنشر، القتاهرة، الهتديل صتوت الحمتام، األفنتان ، تحقيق د علي ٢۸۱ديوان ابن زيدون ورسائله، ص:  (3)

الهدل: األغصان المتدلية، استنت الجياد: أمعنت في الجري في حلبة السباق، المدي: الصاية، تمطر: أسرع، الحصل: بلتو  الهتدف، الصتافن: 

 ون: الذل، شكل الدابة: شد قوائمها بالحبل.القائم علي ثالث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، اله
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بتك متن أيكتة  هاتفتاً  أصبحت نادبا كمتا ينتدب الحمتام،كوى إليك أيها األمير ولقد ضج شعري بالش :البيت األولوالمعنى في 

 مروءة وسماس، فلعلك تعفو وتصفح. ما أحرزته أنت من إلى آدابي، متطلعاً 

 )حمائم شکری(.  :وتكمن االستعارة التصريحية في قوله

نتدب الشتاعر بالشتكوى،  حتذف المشتبه، وهتو بندب الحمام وهديله، وقتد اراً حيث شبه ندبه بالشكوى إلي األمير مرار وتكر

 ية، وكذلك االستعارة التصريحية.سبيل االستعارة التصريحية األصل علىحمائم شكوى( ) :وذكر المشبه به وهو قوله

 : األصلية في قوله

ه بته للمشتبه علتي ستبيل االستتعارة )جواد( أي أنا جواد في السرعة وحصتول الهتدف، حيتث حتذف المشتبه واستتعار المشتب

حينمتا شتبه الشتاعر نفسته  (في قوله: )ثوي صافنا في متربط الهتون يشتتكي - أيضاً  –التصريحية، وجاءت االستعارة التصريحية 

شتتدت قوائمتته بتتاألغالل، فشتتكا بصتتهيله متتا أصتتابه متتن وجتتع وألتتم )استتتعارة تصتتريحية  بتتالجواد المربتتوط فتتي مكتتان ضتتنك، وقتتد

 حذف المشبه، واستعار المشبه به للمشبه علي سبيل االستعارة التصريحية األصلية.أصلية(، ثم 
 

 

 التوديع الضمني: المبحث الثاني

   :يقول ابن زيدون في وصف نفسه بأنه من العظماء

 .. أني معنى األماني ضائع الخطر.اليهنئ الشامت المرتاح خاطره

 الشمس والقمر ؟.. أم الكسوف لغير .فةهل الرياح بنجم األرض عاص

د يودع الجفن حد الصارم الذكر ق.. .إن طال في السجن إيداعي فال عجب
(1) 

فشتبه أعتداؤه والشتامتين فيته، وهتم ستبب ستجنه، بتالنجم متن  ،وظف الشاعر التشتبيه الضتمني متن ختالل الصتورة المركبتة

 امخة. النبات، وشبه نفسه باألشجار الضخمة، التي ال تعصف بها الرياس، ألنها قوية ش

"، رستم متن خاللته ه، فتال يصتدأ أبتدا، "تشتبيها ضتمنيابالسيف الحاد القاطع البتار، الذي يصمد في جفنت -أيضاً  –وشبه نفسه 

صورة رائعة الدقة، فائقة الحسن وصف فيها حاله بأن ما أصابه من كوارث ومصتائب، فهتي ال تصتيب إال العظمتاء متن النتاس. 

ا تعصف باألشجار الطويلة الضتخمة )يقصتد النبات الصصير أو العشب الحقير، إنمال تعصف ب عندما استدل على ذلك بأن الرياس

ويشتبه نفسته  ان "الشمس والقمر" يقصد )نفسه(،نما يعتريف" وال يعتريان النجوم الصصيرة وإنفسه(، وكذلك "الكسوف، والخسو

قه الشتاعر فتي إطتار التشتبيه الضتمني ليتدلل علتى أن متا ستا بالسيف القاطع البتار الذي يوضع في غمده حماية له، كل هتذا أيضتاً 

إن التشتبيه هنتا جتاء التأكيتد  الممكنة التي ال بعد في حصولها، وال غرابة في وقوعها، ساقه من تشبيهات غريبة، فهي من األمور

 ة تهفو لها األذهان.أمام عينيه في صور في ذهن المتلقي، وماثالً  واضحاً  معنى الرفعة وعلو الشأن للشاعر، وجعله جلياً 

                                                 
، تحقيق د علي عبد العظيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، الخطر: اإلشتراف علتى 355، 354ديوان ابن زيدون ورسائله، ص:  (1)

لتته متتن النبتتات متتادة )نجتتم( .نجتتم: التتنجم متتاال ستتاق 494الهتتالك، أو الشتترف والمكانتتة متتادة )خطتتر( القتتاموس المحتتيط للفيتتروز آبتتادي، ص: 

. الصتتارم: الستتيف القتتاطع متتادة 14۸۸:1521القتاموس: غمتتد الستتيف متتادة )جفتتن( القتتاموس المحتتيط للفيتروز آبتتادي، ص:... جفتتن المحتتيط، 

محتيط ، الذكر: أيبس الحديد وأجوده، والمراد هنا: الصلب المتين: مادة )ذكتر( القتاموس ال1452)صرم( القاموس المحيط للفيروزبادي ص: 

 م.١۸۹۱، مؤسسة الرسالة دار الريان للتراث ط ثانية سنة 532للفيروزبادي ص: 
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إلى جانب ذلك استخدامه لمراعاة النظير عندما ناسب بين )الشمس والقمر والنجم(، وكتذلك التوريتة فتي لفتظ )التنجم(، ممتا 

 تكشف عن أداء شاعر بارع ومتميز. جعل فاعلية في أدائه الفني

 ويقول في قسوة الدهر عليه:

 من الصخر انبجاس... .إن قسا الدهر فللما

 أمسيت محبوساً... فللغيث احتباسولئن 

.. وله بعد افتراس.يلبد الورد السبنتي
(1)

 

علل الشاعر لقسوة التدهر عليته، بتأن هتذه القستوة ستينجم عنهتا التنعم الكثيترة والتوفيرة عليته، كمتا يتفجتر المتاء التزالل متن 

ل، ثم ال يلبث أن يهطل فيسقي النبتات، أو عن النزو الصخر األصم. وعلل لحبسه ومكثه في السجن، بالصيث الذي قد يحتبس حيناً 

 مثل األسد الجريء، الذي يستكن حينتا مستلما لبدتته للستهام، فتي حتين تلبتده هتو أهبتة االستتعداد للوثتوب علتى فريستته. متن ختالل

 التشبيه الضمني( لتعميق اإلحساس بجوانب الصورة، واقامة البرهان على الحكم المراد إثباته.)
 

 :الخاتمـــة

ي الختام الحمد ل تعالى أن متن علتي بإتمتام البحتث، والصتالة والستالم علتى المبعتوث رحمتة للعتالمين، صتلى ل عليته وف

سلم، تكون هذا البحث من مقدمة عن سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابتن زيتدون، والتذي تحتتوي علتى وصحبه وعلى آله و

في أدب الفراق عنتد  على أهداف الموضوع ومنها: التعرف على سيميائية التوديع كما تحتوي ،أهمية الموضوع وأسباب اختياره

وذكترت تبويتب  ،ذكرت مقدمة الدراستات الستابقة، وذكترت فتي المقدمتة متنهج الدراستة وهتو متنهج ستيميائي يضاً ابن زيدون، وأ

درج تحتته مبحثتين، فالفصتل األول: البحث وهتو كالتتالي: المقدمتة ثتم التمهيتد ثتم قستمت البحتث إلتى ثالثتة فصتول وكتل فصتل ينت

سيميائية الفراق في شعر ابتن  :السيميائيات في شعر ابن زيدون، المبحث األول: الحركات، المبحث الثاني: األلوان الفصل الثاني

المبحتث زيدون، المبحث األول: الرحيل والتنقل، المبحث الثاني، الموت. الفصل الثالث: سيميائية التوديع في شتعر ابتن زيتدون، 

 األول: التوديع الصريح، المبحث الثاني، التوديع الضمني.

 أهم النتائج: إلىوقد وصلت 

 حتى تصبح الصورة تجستيماً  ،حسياً  الشاعر تمثيالً  هي تلك الصورة التي تمثل حلم ،أن الجمال البد أن يبثق في صورة حسية -1

 لشديد. النفسي ا االنفعاللتطور حالته المعنوية عند نقطة من نقاط 

فكانت هذه التجارب ينتابيع لكتل  ،ابن زيدون مر بثالث تجارب في حياته كان لها أثر عميق فيما تناوله شعره من أغراض أن -٢

 الموضوعات التي عبر عنها. 

 الستعارة من أقوى مشكالت الصورة.تعد ا -٣

 

                                                 
، تحقيق د. علي عبد العظيم دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة. انبجاس: انبجس: تفجر، ٢۱۱، 321ديوان ابن زيدون ورسائله، ص:  (1)

، الستبنتی: األستد 415ن أسماء األسد. مادة )ورد( القاموس المحيط ص: ، الورد: م124مادة )بجس( القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص: 

 م.١۸۹۱، مؤسسة الرسالة دار الريان للتراث، ط ثانية، سنة 195أو النمر الجريء مادة )سبت( القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص: 
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 المصادر

 .، ببيروت لبناندار المعرفة 1ط سنده، عبد لدراسة وتهذيب م(. 3335) ديوان ابن زيدون -١

 :المراجع

 .عناصر األبداع الفني في شعر ابن زيدون(. م3334) فوزي ،خضر -1

 .لبنان دار الفكر المعاصر، بيروت، ،1ط .أدب األندلسم(. 3333محمد روضان ) الراية، -3

رضتتوان  حققتته التتدكتور محمتتد ،مختصتتر کتتتاب صتتفوة األدب ونخبتتة ديتتوان العتتربم(. 1991أحمتتد ) .الجتتراوي التتتادلي -2

 . لبنان -ببيروت  ،دار الفكر المعاصر ،1ط الراية،

 .نلبنابيروت  العلمية،دار الكتب ، 4ط  .د الفريدالعقهـ(. 1434) عبد ربهاألندلسي،  -4

 .دار الجيل طه .وآدابهالعمده في محاسن الشعر م(. 1921) أبو علي الحسن القيرواني االزدي، -5

 .الكاتبأدب ، أبو محمد بن عبد ل )د.ت(. الدينوري -1

الوثتائق دار الكتتب و 1ط، األدبة نهايتة األرب فتي بدايتهتـ(. 1432، شتهاب التدين )شهاب الدين النويري ؛أحمد، البكري -2

 .القاهر القومية،

 .القاهرة ،مكتبة الخانجي. خزانة األدب ولب لباب لسان العرب م(.1992) القادر عبد، بن عمر البصدادي -2

 .المنظمة العربية للترجمة دار النشر م(.3335) سيميائية وفلسفة اللصة األمبرتو إيكو -9

 .سوريا، 4ط للنشر،دار الحوار  .اهيمها وتطبيقاتهاسيميائيات مف م(.3313) سعيد، بنكراد -13
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The educational contents derived from Surat Al-Rahman and its applications in 

contemporary reality 
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 ماليزيا ،جامعة المدينة العالمية، قسم أصول تربية ،طالب دكتوراه

Email: cc662@lms.mediu.edu.my  
 

 المستخلص

هدف البحث إلى بيان مكانة وأهمية سورة الرحمن وأهم موضوعاتها، وبيان المضامين التربوية المستنبطة من السورة في الجوانب 

المعرفية والمهارية والوجدانية، وكذلك بيان باألساليب والتطبيقات التربوية المتضمنة في سورة الرحمن، كما اعتمد البحث على 

ستنباطي وهو أحد أساليب المنهج الوصفي، ومن أهم نتائج البحث: أن سورة الرحمن تحتوي على جميع األدوات المنهج اال

واإلمكانيات )النّعم( التي يستطيع بها اإلنسان أن يحقق دوره في عمارة األرض وإثمارها، وكذلك اشتمال سورة الرحمن على 

وأسلوب التكرار، وأسلوب التشبيه، وأسلوب السجع، وأسلوب التذكير بعض األساليب التربوية كأسلوب الترغيب والترهيب، 

بالنِّعم، وأسلوب األمثال، وأسلوب السؤال، كما بيّن البحث أهمية األساليب التربوية في تطبيق المضامين، حيث ال يمكن االستغناء 

في  لتربوية التي تضمنتها سورة الرحمنعنها لتطبيق أي مضمون من المضامين التربوية، وبيّن البحث كذلك بعض المضامين ا

الجانب المعرفي، وهي: تعلم القرآن، وخلق اإلنسان، والعبقرية والموهبة، وفي الجانب المهاري، وهي: التأمل والتفكر، ومهارة 

 أهم مقومات البيان، واإلحسان، وفي الجانب الوجداني، وهي: الرحمة، والتوزان، العدل، كما أوضح البحث أن العلم والتعليم من

 اإلنسان )للتمّكن( نظرياً، )وللتمكين( عملياً، كما بيّن البحث الفروق األساسية بين رؤية الفالسفة والرؤية اإلسالمية لخلق اإلنسان،

والدور األساسي للترغيب والترهيب في العملية التربوية، كما أوضح البحث كيفية االستفادة من المضامين التربوية الموجودة في 

 ورة الرحمن في العملية التربوية.س

 المضامين التربوية، سورة الرحمن، األساليب التربوية، االستنباط التربوي الكلمات المفتاحية:

mailto:ayman.aied@mediu.edu.my
mailto:cc662@lms.mediu.edu.my
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The educational contents derived from Surat Al-Rahman and its applications in 

contemporary reality 

Abstract 

The aim of the research is to clarify the status and importance of Surat Al-Rahman and its most 

important topics, and to clarify the educational contents deduced from the Surah in the cognitive, 

skill and emotional aspects, as well as a statement of the educational methods and applications 

included in Surat Al-Rahman. Surat Al-Rahman contains all the tools and capabilities (yes) with 

which a person can achieve his role in building the earth and making it fruitful. Also, Surat Al-

Rahman includes some educational methods such as the method of encouragement and 

intimidation, the method of repetition, the method of analogy, the method of assonance, the method 

of reminding blessings, and the method of proverbs. And the method of the question, and the 

research showed the importance of educational methods in applying the contents, as they cannot 

be dispensed with to apply any of the educational contents. And in the skill side, which are: 

meditation and contemplation, the skill of eloquence, and benevolence, and in the emotional side, 

which are: mercy, balance, justice, as the research showed that knowledge and Education is one 

of the most important human components (to enable) in theory, (and to empower) in practice. The 

research also clarified the basic differences between the philosophers’ vision and the Islamic vision 

of human creation, and the basic role of encouragement and intimidation in the educational 

process.  

Keywords: educational contents, Surat Al-Rahman, educational 
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 :المقدمة. 1

منذ فجر التاريخ والعلماء والمفكرون يتناولون جوانب إعجاز القرآن العظيم فتارة في لفظه وحرفه، وتارة في جرسه ووقعه في 

السمع، والنفس اإلنسانية، وتارة في جوانب علمه من اختراعات، واكتشافات في السماوات، واألفالك أو في األرض والبحار 

بياناً وتبياناً، وتارة في األحكام والتشريعات وتارة في التاريخ والقصص إلى غير ذلك من أنواع وسبق الوصف القرآني لها 

 اإلعجاز وصنوف اإلبهار.

إال أّن ذلك ال يساوي القوة األعظم واإلعجاز األسمى في هذا الكتاب العزيز أال وهو إعجاز إخراج اإلنسان الحتمي والقطعي 

)كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور(، ومن الموت إلى الحياة إن نحن أخذنا  واليقيني من الظلمات إلى النور

 بهذا الكتاب العزيز وطبقناه في حياتنا.

بل إن النبي صلى هللا عليه وسلم قد أّكد في غير موضع أن القرآن العظيم نزل على أّمٍة أميَّة ليس لها أي رصيد معرفي أو ثقافي 

وأنه صلى هللا عليه وسلم أمي ال يقرأ وال يكتب، ومع ذلك استطاعت بهذا الكتاب العظيم أن تصل إلى ذرى المجد أو حضاري 

 وقِمم الحضارة وفتحت العالم بفهمها وتطبيقها لهذا القرآن العظيم في أقل من ربع قرن ...

، نجده كله يدعو للعقل والعلم ومكارم األخالق ولو تأملنا في مضمون القرآن العظيم الذي غيّر به النفوس والقلوب واألفكار

 والفضائل ومحاسن األعمال في الدنيا واآلخرة.

وعلم االستنباط من القرآن الكريم من أعظم العلوم " ولقد ُعني العلماء بهذا النوع من العلوم، عناية بالغة، تدل على أهميته، 

إال وهو مضمن عدداً كبيراً من االستنباطات المتعددة، في -قديماً وحديثاً –ومكانته عندهم، وال يكاد يوجد كتاٌب من كتب التفسير 

شتى أنواع علوم الشريعة من عقيدة، وفقه، وأصول، وتربية، وسلوك، وآداب، وغيرها. مما يدل على عظمة هذا الكتاب الكريم. 

 كما بينوا أن أهل االستنباط من القرآن محل الثناء والمدح:

 (.1)وقد مدح هللا تعالى أهل االستنباط في كتابه، وأخبر أنهم أهل العلم( ")وقد قال ابن القيم: 

والتأمل التربوي في كتاب هللا العظيم يتطلب االطالع والفهم بعلم أحوال البشر وأطوارهم " فقد أنزل هللا هذا الكتاب وجعله آخر 

وال الخلق وطبائعهم، والُسنن اإللهية في البشر، وقصَّ علينا أحسن الكتب، وبيَّن فيه ما لم يُبيِّن في غيره، بَيَّن فيه كثيرا من أح

القصص عن األمم وسيرها الموافقة لُسنَّته فيها، فال بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم 

 (.2وأدوارهم")

ية وهو منهج يحقق العديد من الفوائد والثمرات العلم واالهتمام بالمضامين التربوي يحقق منهج تحليلي في دراسة اآليات القرآنية،

 والعملية ألنه يتيح فهماً متجدداً للنص القرآني، ويبني جسور التطبيق التربوي على ميادين الفرد واألسرة والمجتمع. 

                                                           
 8م، ص7002، 1، طمنهج االستنباط( الوهبي، فهد، 1)

 11ص  م،7000، 1، طالتفسير والمفسرون( الذهبي، محمد، 2) 
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تقيم له بهذا وعقلياً ومادياً ليس ولذلك نجد الهداية القرآنية " تعطي الفرد عناية بالغة في التربية السلوكية التي تّعده إعداداً روحياً 

 اإلعداد التربوي في السلوك استقالله الذاتي الذي يتجلى في إرادته الحرة، ومشيئته القادرة فيما يصدر عنه من فعل أو رأي.

حاط بكل لذي أوهداية القرآن عامة باقية، تتجدد في أسلوبها بتجدد المجتمع اإلنساني، ضرورة أن هذ القرآن العظيم هو كتاب هللا ا

شيء علماً، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، أودع هللا فيه من الهداية والمعارف والحقائق الكونية ما يكفل صالح 

البشرية، ويحقق لها سعادتها مادامت قائمة بخالفة هللا في األرض، تقيم موازين الحق والعدل، وتستكشف أسرار الطبيعة بوسائلها 

 لمتجددة ".العلمية ا

وسورة )الرحمن(، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تبدأ باسٍم من أسماء هللا الحسنى، بحيث يكون هذا االسم في أول 

 كلمة من السورة. 

  ِ ُ ص وهي من السور القرآنية القليلة التي قرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أصحابه كاملة، فقد "خرَج رسوُل هللاَّ لَّى هللاَّ

حمنِ  سورةَ  عليهم فقرأَ  أَصحابِِه، على علَيِه وسلَّمَ  لِها إلى آخِرها فَسَكتوا فقاَل: لقد قرأتُها الرَّ الجنِّ ليلةَ الجنِّ فَكانوا أحَسَن  على من أوَّ

بَاِن قالوا: ال على مردوًدا منكم، كنُت كلَّما أتيتُ  ُب فلََك الحمُد ") قولِِه فَبِأيِّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكذِّ بَشيٍء من نَِعِمَك ربَّنا نَُكذِّ
3.) 

وألن التربية البد أن تكون في الحياة التطبيقية والواقعية لِما لها من أثر مجتمعي وتنموي، وهي" مطالبة بخلق األسس الفكرية، 

يد وإيجاد الطرق المتوازية للتقدم وتجدوالعلمية واالجتماعية للتقدم والتنمية في المجتمع بطريقة متحررة قادرة على اإلبداع، 

 المجتمع عن طريق تجديد أفكاره ومفاهيمه، وتحديد أنواع التدريب المختلفة ألفراده كقوة بشرية مؤثرة في فعل التنمية.

هم نمواً توفعل التربية والتعليم عميق األثر في إحداث التنمية، فالتربية هي القادرة على تغيير اتجاهات األفراد وتنمية شخصيا

متكامالً يعينهم على التكيف االيجابي مع البيئة الطبيعية واالجتماعية والعلمية التي يتفاعلون فيها باعتبارها قوى مؤثرة في 

 (.4استحداث التنمية ")

نسانية إلولذلك وجب على المختصين في التربية البحث واالستنباط من هذا الكتاب العزيز ليكون نبراساً وهدى ونور لإلنسان ول

 جمعاء.

 اإلحساس بالمشكلة:. 1.1

الحظ الباحث عدم وجود اهتمام بالمضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحمن، وإغفال الجانب التربوي ودالالته في السورة 

ورة الرحمن، نية لسمع التركيز على الجوانب اللغوية والبيانية، وكذلك الدعوية والعلمية فقط، ومن أمثلة الدراسات اللغوية والبيا

 ما يلي:

  م.7002رسالة اإلبداع الجمالي في سورتي القمر والرحمن 

                                                           
 ، وقال: حديث حسن2721( أخرجه الترمذي، الرقم 3)

 718، ص7002، 4ط في اجتماعيات التربية،( سرحان، منير، 4)
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  م.7002رسالة السجع في سورة الرحمن 

  م.7002رسالة طبقات التشبيه في سورة الرحمن والنور 

  م.7008رسالة اإلعجاز البالغي في سورة الرحمن دراسة في الداللة واألسلوب 

 م.7010يانية رسالة سورة الرحمن دراسة ب 

  م. 7017رسالة داللة التكرار في سورة الرحمن 

 م.7001ومن أمثلة الدراسات العلمية المتعلقة بسورة الرحمن، رسالة اإلبداع العلمي في سورة الرحمن 

 ومن أمثلة الدراسات الدعوية، ما يلي:

  م 7008رسالة منهج الدعوة إلى هللا تعالى من خالل سورة الرحمن 

 م.7014لجنة في سورة الرحمن رسالة صفة ا 

 

 مشكلة البحث: .1.1

نظراً للقصور في استنباط األصول والمضامين التربوية من سورة الرحمن وهي تحمل الكثير من المعاني والمضامين والدالالت 

 التربوية، لذلك رأى الباحث أن يتناول سورة الرحمن ويستخرج منها المضامين التربوية وتطبيقاتها.
 

 :البحثسئلة أ. 1.1

 يسعى البحث إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

 المضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحمن وما تطبيقاتها التربوية؟ ما

 وانبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت وهي:

 بوية؟ما المضامين التربوية المستنبطة في الجوانب المعرفية الواردة بالسورة؟ وما تطبيقاتها التر .1

 ما المضامين التربوية المستنبطة في الجوانب المهارية الواردة بالسورة؟ وما تطبيقاتها التربوية؟ .7

 ما المضامين التربوية المستنبطة في الجوانب الوجدانية الواردة بالسورة؟ وما تطبيقاتها التربوية؟ .2

 ما األساليب التربوية المستنبطة من سورة الرحمن؟ .4

 وية للمضامين الواردة في سورة الرحمن؟ما التطبيقات الترب .5

 أهداف البحث:. 1.1

 يهدف هذا البحث إلى إبراز المضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحمن ويتفرع عن هذا الهدف مجموعة األهداف التالية:

 بيان بالمضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحمن في الجوانب المعرفية. .1

 بوية المستنبطة من سورة الرحمن في الجوانب المهارية.بيان بالمضامين التر .7

 بيان بالمضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحمن في الجوانب الوجدانية. .2
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 بيان باألساليب التربوية المستنبطة من سورة الرحمن. .4

 بيان بالتطبيقات التربوية للمضامين الواردة في سورة الرحمن. .5

 أهمية البحث:. 1.1

 :ية البحث فيما يليتكمن أهم

تنبثق أهمية البحث بأنها تتعلق بسورة من سور القرآن الكريم المصدر األول للتربية. فقد أنزل هللا تعالى القرآن الكريم على رسول 

وتبياناً  ىهللا صلى هللا عليه وسلم ليبيَّن لهذه األمة ما هو مطلوب منها، ويرسم لها الطريق الصحيح. وقد جعل هللا القرآن الكريم هد

 لكل شيء يواجه اإلنسان، ومسيرته في الحياة، وتتأكد أهمية البحث لما يلي:

 المعلمين: بما تضمنته من قيم ومبادئ تربوية إلى جانب ِذكر التطبيقات التربوية التي يمكن االستعانة بها في العملية التربوية.

األساليب والطرائق التربوية التي تفيد في توجيه الفرد، واألسرة،  للمربين: بما جاء في هذه السورة العظيمة )سورة الرحمن( من

 والمجتمع، لصالح دينهم، ودنياهم.

األسرة: تتركز أهمية البحث لألسر المسلمة في توجيه أبناءها بالترغيب والترهيب نظراً لما احتوته السورة الكريمة على جوانب 

ه خشية وعقاباً، وذلك ليترسخ مفهوم التوازن بين الثواب والعقاب في إعداد األسرة تعلِّق المسلم بربه محبة ورجاًء، وتخوفه من رب

 المسلمة.

الباحثين: وتتأكد أهمية البحث للباحثين، والمهتمين بالشؤون التربوية لتضيف هذه السورة بدالالتها التربوية إضافات جديدة بإذن 

 يات والسور القرآنية.هللا تعالى في خارطة التقويم التربوي المنبثق من اآل

 

 :مصطلحات البحث. 1.1

 المضامين التربوية:

جاء في لسان العرب: المضامين ما في بطون الحوامل من كل شيء كأنهن تضمنّه، ومنه الحديث: " أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

يقال َضِمن الشيء بمعنى تضمنه، نهى عن بيع المالقيح والمضامين "، وقال أبو عبيد: المضامين هي ما في أصالب الفحول، و

 ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا.

هي ما يمكن استنباطه من المعاني واألهداف والقيم التربوية التي اشتملت عليها  :ويعرفها الباحث إجرائيا في هذا البحث بأنها

 سورة الرحمن، سواء كان ذلك من منطوق اآليات أو مفهومها.

 المستنبطة:

نظور: " النبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت. وقد نبط ماؤها ينبطُ نبطاً ونُبُوطاً ... واستنبطه واستنبط منه قال ابن م

 علماً وخبراً وماالً: استخرجه. واالستنباط: االستخراج. واستنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه ".

 الحاً استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة".وقال الجرجاني: " االستنباط اصط

 قال ابن القيم: ")استخراج األمر الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبط(.
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وقال الجوهري: )االستنباط كاالستخراج( ومعلوم أن ذلك قدٌر زائد على مجرد فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقه االستنباط، إذ 

ظ، ال تُنال باالستنباط، وإنما تنال به العلل، والمعاني، واألشباه والنظائر ومقاصد المتكلم، وهللا سبحانه ذّم من موضوعات األلفا

 (.5سمع ظاهراً مجرداً، فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه")

امين تربوية من سورة الرحمن بعد النظر في تأويل استخراج معاني وقيم ومض :ويعرفها الباحث إجرائيا في هذا البحث بأنها

 اآليات وتفسيرها وأقوال العلماء فيها.

 التطبيقات التربوية:

 قال الكفوي: " التطبيق: تطبيق الشيء على الشيء: جعله مطابقاً له بحيث يصدق عليه".

المربي أو المسؤول على العمليات التربوية بتطبيق  الخطوات اإلجرائية التي يقوم بها :ويعرفها الباحث إجرائيا في هذا البحث بأنها

 المضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحمن.

 الواقع المعاصر:

السقوط، وإنزال الشيء على الشيء، وهذا ما يُفيده في الكالم  :"يقع، وقًعا، ووقوًعا" ، واشتقاقاته"َوقَعَ " يُفيد الفعل الثالثي :لغة

 .لطير على أرض أو شجر، أو وقع المطر على األرضحقيقة، كأن تقول: وقع ا

في اللغة؛ أي: ما َحَصَل  "َوقَعَ " له داللة مرتبطة بفعل -في االصطالح التقليدي للغة العربية  -والواقع أو الوقائع بمعنى النوازل 

الً لواقعة، أو نازلة، أو حدث.  وتََعيَّن، وأصبح عيانًا منظوًرا، أو خبًرا ُمتََحصِّ

ة ، ضمن المجاالت الحيويوتقاليد ه الباحث إجرائياً بأنه: هو حال اإلنسان والجماعة بما يحمالنه من قِيٍَم وأفكار، وطبائعويعرف

 وفق مرحلة زمنية مخصصة.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:. 1

 اسم السورة وفضلها

وزع هذه السور على ثالثين جزًءا، منها سور طويلة ومنها وفي القرآن الكريم مئة وأربع عشرة سورة كريمة بأسماٍء مختلفة، وتت

سور قصيرة، ومن بين السور العظيمة التي وردت في شانها أحاديث كثيرة، سورة الرحمن، وهي سورة مدنية تتميز آياتها بنسٍق 

 خاص.

 سورة الرحمن:

 مكيّة باالتّفاق 

 وآياتها ثماٍن وسبعون آية 

 وكلماتها ثالثمائة وإِحدى وخمسون 

 وحروفها أَلف وثالثمائة وسّت وثالثون 

                                                           
 25م، ص7002، 1ط منهج االستنباط،( الوهبي، فهد، 5)
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 بَاِن( تعالى:  ولم تأت في سورة في القرآن العظيم آية مكررة مثل ما ورد في هذه السورة وهي قوله )فَبِأَيِّ َءااَلِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 .( وقد تكّررت اآلية إِحدى وثالثين مرة22-12)سورة الرحمن، اآليات 

 سبب تسمية سورة الرحمن:

بب تسمية سورة الرحمن بهذا االسم الفتتاحها باسم "الرحمن"، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تبدأ باسٍم من أسماء وس

 هللا الحسنى، بحيث يكون هذا االسم في أول كلمة من السورة، واسم سورة الرحمن هو االسم الصحيح لهذه السورة.

ِ صلَّى جابر عن وفي كتب التفسير، ومن ذلك ما رويوقد ورد في األحاديث النبوية الشريفة   بن عبد هللا قال: "خرَج رسوُل هللاَّ

ُ علَيِه وسلَّمَ  حمنِ  سورةَ  عليهم فقرأَ  أَصحابِِه، على هللاَّ لِها إلى آخِرها فَسَكتوا فقاَل: لقد قرأتُها الرَّ الجنِّ ليلةَ الجنِّ فَكانوا  على من أوَّ

ُب فلََك الحمُد ") على كلَّما أتيتُ  أحَسَن مردوًدا منكم، كنتُ  بَاِن قالوا: ال بَشيٍء من نَِعِمَك ربَّنا نَُكذِّ قولِِه فَبِأيِّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكذِّ
6.) 

 ويُطلق عليها أيًضا اسم )عروس القرآن(:

حمُن ") القرآنِ  وعروسُ  عروسٌ  شيءٍ  لِكلِّ  النبي صلى هللا عليه وسلم: وذلك لقول  (.7الرَّ

سماء هللا كلها حسنى، وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق، وكلها مشتقة من أوصافها، فالوصف فيها ال ينافي العلمية، وأ

 والعلمية ال تنافي الوصف.

 وداللتها ثالثة أنواع: 

 داللة مطابقة إذا فسرنا االسم بجميع مدلوله. .1

 وداللة تضمن إذا فسرناه ببعض مدلوله. .7

 ام إذا استدللنا به على غيره من األسماء التي يتوقف هذا االسم عليها.وداللة التز .2
 

 سبب النزول ومناسبة السورة

معرفة أحوال نزول اآليات مكاناً وزماناً يعطي زاوية من الفهم لمعرفة البيئة والهيئة التي نـزلت بها، وهي من أنواع علوم القرآن 

أخبار كثيرة عن الصحابة الذين عايشوا النزول والتابعين الذين سمعوا من الصحابة  المهمة للمفسر والمتدبر والباحث، وقد وردت

 مباشرة عن قصة اإلسالم في أيامـه األولى وما فتح هللا تعالى على المؤمنيـن من نصر مبين.

 

 

                                                           
 ، وقال: حديث حسن2721( أخرجه الترمذي، الرقم 6)

 ، وقال: حديث ضعيف 2201( أخرجه السيوطي، الرقم 7)
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 سبب نزول سورة الرحمن:

سجدوا للرحمن، وقد جاء هذا في قوله تعالى: سبب نزول سورة الرحمن هو قول المشركين: وما الرحمن؟، وذلك عندما قيل لهم ا 

ُن أَنَۡسُجُد لَِما تَۡأُمُرنَا َوَزاَدهُۡم نُفُوٗرا ۡحَمَٰ ِن قَالُوْا َوَما ٱلرَّ ۡحَمَٰ  لِلرَّ
ْۤ
( فكان رّد هللا تعالى 10)سورة الرحمن، اآلية: ( )َوإَِذا قِيَل لَهُُم ٱۡسُجُدوْا

 على المشركين بأن أنزل سورة الرحمن.

( ا أن سبب نزول هذه السورة هو قول المشركين في الرسول عليه الصالة والسالم: وقيل أيضً  ٞۗ ل، )سورة النح)إِنََّما يَُعلُِّمهُۥ بََشر 

-( حيث كان اهتمام المشركين بمن يعلم القرآن للرسول أكثر من اهتمامهم بالقرآن نفسه، كما ورد أن أبا بكٍر الصديق 102اآلية:

 القيامة ذات يوم، كما ذكر موازين الجنة والنار.ذكر يوم -رضي هللا عنه

قَاَم :)َولَِمۡن َخاَف مَ فقال: "وددُت أني كنُت خضراَء من هذه الخضر تأتي على بهيمة تأكلني، وأني لم أُخلَق"، فنزل قول هللا تعالى

 (.41)سورة الرحمن، اآلية: َربِّهِۦ َجنَّتَاِن( 

 الرسول عليه الصالة والسالم.وهذه السورة من أّول السور نزواًل على 

 موضوع سورة الرحمن 

من أهم القواعد التي يُبنى عليه الفهم الكلّي والصحيح بإذن هللا تعالى هو النظر للسورة الكريمة كوحدة موضوعية واحدة ألن " 

ن اشتملت على عديد السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهي تكون قضية واحدة، تهدف إلى غرض واحد أو تسعى إلتمامه وإ

 من المعاني".

بل إن لكل سورة من سور القرآن "شخصيتها الخاصة، ومالمحها المميزة، ومحورها الذي تشد إليه موضوعاتها جميعاً، ومن 

مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص بها تبرز فيه مالمحها 

 صيتها".وتتميز به شخ

ولذلك سيجد الباحث والمتأمل إلى أن السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها ومحاورها فهي تكون قضية واحدة وغرض واحد وإن 

 اشتملت على عديد من المحاور والمعاني.

بنا سبحانه رقبل أن يشرع الباحث في موضوع سورة الرحمن يستعرض السورة التي قبلها وهي سورة القمر، وسنجد أنه لما ختم و

سورة القمر ببيان عظمة الجبّار وقدرة الملك الديّان، ثنى بجميل رحمة الرحمن وعظيم كرم المنّان فجاءت هذه السورة تفيض 

 بالرحمة الظاهرة والباطنة وفي الدنيا واآلخرة.

در وهو انشقاق القمر فإن من يقألنه سبحانه وتعالى: " افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة 

على شق القمر يقدر على هذ الجبال وقد الرجال، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن 

 الكريم، فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب.
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بَانِ غير مرة، وذكر في السورة ( )فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ ثانيهما: أنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة   ( مرة )فَبِأَيِّ َءااَلِٓء َربُِّكَما تَُكذِّ

 بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة إظهار الهيبة، وهذه السورة سورة إظهار الرحمة ".

السورة نعماءه، وذكر آالءه، ويذكر العلماء والباحثين أن سورة الرحمن تذكر العديد من اآلالء والنِّعم وإن هللا تعالى عّدد في هذه 

 ثم أتبع كل نعمة وصفها ونعمة وضعها، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم المتواترة واآلالء الباهرة ويقررهم بها.

، في نكما أن ربنا سبحانه وتعالى أراد بيان جميل صنعته، وإبداع خلقه؛ )وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين: اإلنس والج

ساحة الوجود على كل موجود، مع التحدي إن كانا يملكان التكذيب بنعم وآالء هللا، تحدياً يتكرر عقب كل نعمة من نعمه التي 

 يذكرها ويفصلها، ويجعل الكون كله مسرحاً لها، في الدنيا واآلخرة كذلك(.

أن السورة تحتوي على الكليّات الكبرى للنِّعم واألصول وبعد التأمل التربوي وجد الباحث أن تفاعل اإلنسان مع كالم الرحمن نجد 

 العظمى للمنن، بل ال توجد نعمة لإلنسان على هذه األرض إال وقد جاء أصلها وذكرها في هذه السورة الكريمة.

 وأصول النّعم الكبرى التي جاء ذكرها في هذه السورة الكريمة هي كما يلي: 

 وخلق اإلنسان، العبقرية والموهبة. في الجوانب المعرفية: تعلّم القرآن، -

 في الجوانب المهارية: تعلم البيان، والتأمل والتفّكر، واإلحسان. -

 في الجوانب الوجدانية: الرحمة، والتوازن، وإقامة العدل. -

لبحار اباإلضافة للعديد من أصول النعم األخرى، ومنها تهيئة األرض لحياة اإلنسان، والتواصل الحضاري بين الشعوب، تسخير 

 واألنهار ومكنوناتها، والتنقل المالحي على السفن، والتنقل الجوي بالطيران والمركبات الفضائية، إلى غير ذلك من النعم واآلالء.

 والرحمن كلمة في معناها الرحمة، وفي رنتها اإلعالن، والسورة بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض آلالء الرحمن.

 ي سورة الرحمن، بآية )الرحمن( بوصفها مقدمة السورة التي حملت عنوانها.ويفتتح الخطاب القرآني ف

هذه المقدمة لها دالالتها، " لعل أبرزها أنها تحمل طمأنينة تبحر في المدى إلى ما ال نهاية، وذات ارتباط وثيق بكل مفاصل السورة 

 إلى تلك المفاصل بسهولة، من غير الركون للطمأنينة.ومحاورها، إذ ليس من السهل على المتلقي، تجاوز هذه المقدمة، والعبور 

على -الدليلالشاهد و-فهي هنا العتبة التي ستنقل المتلقي إلى فضاء المتن المركزي للسورة محصناً ومظلالً بالرحمة، هذا الفضاء 

ف اإلنسان، ومن هنا، يمكن وصوصف القدرة اإللهية بتجلياتها المختلفة، سواء أكانت في سمائه وبحره أم على أرضه، أم في ذات 

 توصيف الدقة واللطف والعلم-كما ستكشف عنه اآليات في ثنايا السورة-المقدمة على أنها خطاب معرفي ظاهره الرحمة، وباطنه 

 (. 8والقدرة")

                                                           
 405م، ص 7015، د.ط، سورة الرحمن قراءة فنية أسلوبيةام، العثمان، هاشم، نايف، ( العز8)
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بة اإلنسان ، ومطالفالذات اإللهية بدأت بالرحمة؛ بقصد الهداية، قبل استعراض مظاهر القوة والقدرة بوصفها دليالً على وحدانية هللا

 باإليمان واالمتثال ألوامره، ولهذا داللة واضحة يفسرها وصف المشاهد النهائية من النعيم والعذاب.

 لمعنى اإلجمالي للسورة:ا

 "المنة على الخلق بتعليم القرآن وتلقين البيان، ولفت أنظارهم إلى صحائف الوجود الناطقة بآالء هللا. 

والشجر، والسماء المرفوعة، والميزان الموضوع، واألرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان.  الشمس والقمر، والنجم

 .والجن واإلنس، والمشرقين والمغربين، والبحرين بينهما برزخ ال يبغيان وما يخرج منهما وما يجري فيهما

ق للخالئق، في ظل الوجود المطلق لوجه هللا فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار، عرض مشهد فنائها جميعا، مشهد الفناء المطل

)ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَاٍن * َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو  :قال تعالى الكريم الباقي، الذي إليه تتوجه الخالئق جميعا ليتصرف في أمرها بما يشاء،

ْكَراِم(.  اْلَجاَلِل َواإْلِ

لرحمن، يجيء التهديد المروع والتحدي الكوني للجن واإلنس، ومن ثم يعرض وفي ظل الفناء المطلق لإلنسان، والبقاء المطلق ل

مشهد النهاية، مشهد القيامة يعرض في صورة كونية، يرتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة، ومشهد العذاب للمجرمين، ثم 

يمها يبين أن منازل الجنات مختلفة، ونعيعرض ألوان الثواب للمتقين، ويصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم أعده هللا للمتقين، و

 . )9"(متفاوت، والجزاء على قدر العمل

 

 الجوانب المعرفيةفي المضامين التربوية من سورة الرحمن 

 تعلُّم القرآن

 أوالً: مفهوم تعلُّم القرآن

 ماع.القرآن في اللّغة مصدر قرأ بالهمزة، " وتدّل الماّدة الّتي اشتّق منها )ق ر أ( على جمع واجت

 ومن الثّاني: القرية الجتماع النّاس فيها.  

 ومن الماّدة األولى أخذ لفظ القرآن كأنّه سمّي بذلك لجمعه ما فيه من األحكام والقصص وغير ذلك.

قال الجوهرّي: يقال قرأت الّشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم ما قرأت هذه النّاقة سلى قطّ، وما قرأت 

 أي لم تضّم رحمها على ولد. جنينا

                                                           
 521م، ص7000، 7، طتفسير القرآن الكريم( شحاته، عبد هللا، 9)
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والقرآن اصطالحا: " هو الكتاب المنّزل على الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقال متواترا بال 

وسى، على م شبهة لها، وقد خّص بالكتاب المنّزل على محّمد صلّى هللا عليه وسلّم فصار له كالعلم كما أّن التّوراة )علم( لما أنزل

 واإلنجيل علم لما أنزل على عيسى.

 ومن أبرز تعاريف التعلم من الرؤية الغربية:

أنه " سلسة من التغيرات في سلوك اإلنسان، ولقد وصف اندرسون وجيتس التعلم بأنه عملية تكيف االستجابات لتناسب المواقف 

 المختلفة.

تتحكم فيها الوراثة إلى حد بعيد )كالنمو( وبين العوامل التي هي في األساس نتاج أما جانييه فقد دعا إلى التمييز بين العوامل التي 

التجربة البيئية )وهي التعلم( ووصف ثورب التعلم بأنه مجموعة تغيرات تكيفية تحدث لسلوك المرء وهي في محصلتها تعبير عن 

 خبراته في التالؤم مع البيئة ".

ئص منها أن التعلّم ينتج عنه تغير في السلوك، وأنه يحدث نتيجة تفاعل بين واقع اإلنسان إذن التعلم بهذه المفاهيم له عدة خصا 

 وبين ما يتعلمه، وأن الممارسة أو الخبرة تنضج عملية التعلم.

 ولكننا نجد في التراث االسالمي منظور مختلف عن العلم ويُطلق على عدة معان منها:

يقينياً أو غير يقيني.. والعلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن، ويطلق  " اإلدراك مطلقاً، تصوراً كان أو تصديقاً 

تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصور مطلقاً.. ويطلق العلم أيضاً على التعقل، ويطلق أيضاً 

 ها ".على إدراك المسائل وعلى نفسها، وعلى الملكة الحاصلة من

 ومن هنا نستنتج أن لفظ العلم يطلق على عدة معاني منها:

 .أسماء العلوم المدونة كالنحو، والفقه، والتاريخ، وغيرها 

  .مسائل مخصوصة، كما يقال: فالن يعلم النحو 

 .وتارة على التصديقات بتلك المسائل عن دليليها 

  استحضارها. وتارة على الملكة الحاصلة من تكرر تلك التصديقات أي ملكة 

 .وقد يطلق الملكة على التهيؤ التام، وهو أن يكون عنده ما يكفيه الستعالم ما يراد 

ومن أهم خصائص التعلم كذلك أنه ال يمكن مالحظته بشكل مباشر، ومن هنا نستنتج بأن عملية تغير سلوك اإلنسان هو الذي يعبّر 

 بحق عن التعلم وليس مجرد الحفظ أو الدراسة المجّردة.

ولذلك: "مما يُعاب به التعليم العام في أوطاننا أنه يعتمد على الحفظ )الصّم( ال على الفهم وإدراك المعلومات، بل واستثمارها في 

 واقع الحياة.
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اً يولهذا ينسى الطالب غالباً ما تعلَّموه بعد أداء االمتحانات، بل ويسارعون في تناسيه بقدر االستطاعة، ولو أن ما تعلَّمه كان مبن

 على الفهم والفقه النتفع به ورسخ في ذهنه وأصبح واقعاً في عمله.

بل إنك ترى بعض الخيَّرين يتجه إلى نشر "حفظ القرآن وكتب السنة، والتكثُّر من فتح األقسام والكليات الشرعية، والمدارس ذات 

 ء عظيم في مشروع النهضة االسالمية. الصبغة اإلسالمية في التربية والمقررات العلمية، يحسبون أنه سيكون لهذا غنا

وهو عمل عظيم، ومعين على تحقيق هذه الغاية، وقد يكون غاية في نفسه، ولكنه ال يكفي وينقصه الفقه في سنن هللا في نهوض 

لعميق، ا الشعوب وسقوطها. فوفرة الحفظة، وكثرة االستظهار وحدهما لم يكونا يوماً مطلباً شرعياًّ بخالف الفقه، بمعناه الدقيق

 (.10وليس بمعناه التقليدي الشائع، فقد حض عليه الشرع ورغَّب فيه: "من يرد هللا به خيراً يفقه في الدين ")

دان من الوسيلة التعليمية لالنتفاع بهما، وهي منهج النظر العلمي الذي نسميه العقل.   وذلك ألن هذا الحفظ وهذه الدراسة " مجرَّ

هج هو علة الغثائية والعجز والوهن، بحيث ال يعود اإلنسان يستفيد من الوسائل التي بين يديه، في وتجريد الدراسة من هذا المن

 تحصيل أحسن النتائج المثمرة والنافعة.

"وقد نبه الراغب األصفهاني إلى وجوب إعداد العقول والتفكير الصحيح قبل تلقي الوحي ودراسته، ليتأتى فقهه واالنتفاع به، فعقد 

 (.11كتابه )الذريعة إلى مكارم الشريعة(، وسماه )تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتهذب في العلوم العقلية(")باباً في 

والمؤسسات التعليمية من اهتمامات الدول المؤسسات التعليمية بما تضمه من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات من أهم المؤسسات 

 آلتية:في المجتمع، ولعل ذلك يعود لألسباب ا

 مؤسسات التعليم من أكبر المؤسسات في المجتمع حجماً من حيث عدد الطالب والمعلمين واالداريين. .1

 ضخامة ميزانيات السنوية تبعاً لذلك في المدارس والمناهج والرواتب وخالف ذلك. .7

 لمؤسسات التعليم الدور البارز في الحفاظ على المجتمع ومبادئه وتقاليده. .2

 لك لها أكبر الدور في بناء األجيال القادمة وذلك لتربيتها للصفوف األولية.مؤسسات التعليم كذ .4

تطوير المعلمين والقوى العاملة في مؤسسات التعليم وتزويدهم والمهارات واالتجاهات الجديدة له أثر في شتى مجاالت  .5

 الحياة للمجتمع.

 

 ثانياً: أهمية تعليم القرآن

لمين هو أحد أهم األولويات في حياة المسلم، وثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يفاضل القرآن العظيم وتعلمه وتعليمه للمس

 (.12...")قرآنًا أكثُركم ليؤمَّكمبين أصحابه في تعلم القرآن فكان إذا بعث بعثاً يقول: "

                                                           
 21، ص1، طالعقل أوالً ( الغوث، 10)

 السابق( 11)

 ، وقال: حديث صحيح4207( أخرجه اإلمام البخاري، الرقم،  12)
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جعل مهر المرأة ما يحفظه الرجل من وإذا جمع شهداء الصحابة قّدم أكثرهم قرآناً للّحد في القبر أوالً ويباشره بنفسه، بل كان ي

 القرآن، وكان يعقد الّراية في المعركة ألكثرهم حفظاً للقرآن لميزتهم على غيرهم ".

 وضرب مثالً بمن يقرأ القرآن والذي ال يقرأه فقال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  

ةِ  َمثَلُ  القُْرآَن، يَْقَرأُ  الذي الُمْؤِمنِ  َمثَلُ " التَّْمَرِة،  َمثَلُ  القُْرآنَ  يقرأال الذي الُمْؤِمنِ  وَمثَلُ  طَيٌِّب، وطَْعُمها طَيِّبٌ  ِريُحها ،األُْتُرجَّ

ْيحانَِة، َمثَلُ  القُْرآَن، يَْقَرأُ  الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُحْلٌو، وطَْعُمها لها ِريحَ  ال ، وطَْعُمها طَيِّبٌ  ِريُحها الرَّ ال ْقَرأُ يَ  ال الذي الُمنافقِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ

اٍم بََدَل الُمنافِِق، الفاِجِر") وطَْعُمها ِريحٌ  َكَمثَِل الَحْنظَلَِة، ليَس لها قُْرآَن، . في َحديِث هَمَّ  (.13ُمرٌّ

 وجعله من النّعم العظيمة التي يتم فيها التحاسد، فقال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: 

ُ  َمهُ َعلَّ  َرُجلٌ : اْثنَتَْينِ  في إالَّ  َحَسدَ  ال"  فقاَل: لَْيتَنِي أُوِتيُت ِمْثَل ما أُوتَِي  له، فَهو يَْتلُوهُ آناَء اللَّْيِل، وآناَء النَّهاِر، فََسِمَعهُ جارٌ  القُْرآَن، هللاَّ

ُ  فاُلٌن، فََعِمْلُت ِمْثَل ما يَْعَمُل، وَرُجٌل آتاهُ  ، فقالَ  في مااًل فَهو يُْهلُِكهُ  هللاَّ ي أُوتِيُت ِمْثَل ما أُوتَِي فاُلٌن، فََعِمْلُت ِمْثَل ما لَْيتَنِ : َرُجلٌ  الَحقِّ

 (.14")يَْعَملُ 

 المعاصرةثالثاً: التطبيقات 

 االلتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم  -أ

 الحلقة ورد فيها ثالث لغات، بتسكين الالم وبتحريك الالم، وِحلقة القوم بالكسر.

والجمع ِحالٌق على الغالب، وِحلٌق على النادر كهضبة وِهَضب، وفي الحديث: نهى  والجمع " ِحلق كبدرة وبَِدر وقصعة وقَِصع، 

 عن ِحلق الذهب، هي جمع َحلقة وهي الخاتم بال فص ".

وهي تعبّر اصطالحاً عن "القوم الذين يجتمعون متراصين على هيئة منسقة كتنسيق الخاتم، وذلك الستفادة ما يُلقى في الحلقة من 

 (.15أحكام الشريعة، ففيع يتم تعليم األمة ما ينفعهم في الدارين") العلوم ويُبث من

ۡكِر فَهَۡل ِمن  ۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن لِلذِّ دَِّكر  ومن خصائص القرآن العظيم أنه ميّسر في قراءته وحفظه وتدبره، قال تعالى :)َولَقَۡد يَسَّ  (.مُّ

أللسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظاً وعنًى، ولهذا جاء في قال ابن كثير في تفسير: "هو محفوظ في الصدور، ميّسر على ا

 (.16الكتب المقدسة صفة هذه األمة أناجيلهم في صدورهم ")

                                                           
 ، وقال: حديث صحيح5472ي، الرقم، ( أخرجه اإلمام البخار 13)

 ، وقال: حديث صحيح5071( أخرجه اإلمام البخاري، الرقم، 14)

 11ص  " حلقات القرآن الكريم بين الواقع والمرتجى"،(الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، 15)

  722، ص 1، ط تفسير القرآن العظيم( ابن كثير، إسماعيل، 16)
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 (.17)"َوأَْنَزْلُت َعلَْيَك ِكتَابًا ال يَْغِسلُهُ الَماُء، تَْقَرُؤهُ نَائًِما َويَْقظَانَ وفي الحديث القدسي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " .... 

والبد من تلقي القرآن من معلم أو مقرئ ويأتي هنا دور حلقات تحفيظ القرآن الكريم ألن المصطفى صلى هللا عليه وسلم تلقّى 

 القرآن حرفاً حرفاً عن جبريل عليه السالم عن هللا تبارك وتعالى.

زال في شهر رمضان حتى ينسلخ، وال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يعرض على جبريل القرآن حين يلقاه في كل ليلة

صلى هللا عليه وسلم على هذه المداومة والتلقي من جبريل عليه السالم حتى في العام األخير من عمره المبارك فيقول صلى هللا 

 (.18الَّ حضَر أجلِي ...")عليه وسلم: "إَنَّ جبريَل كان يعارُضنِي القرآَن كلَّ َسنٍَة مرةً، وإنَّهُ عارَضنِي العاَم مرتيِن، وال أراهُ إ

 ب: لقاءات التدبر ومدارسة القرآن الكريم

 التّدبّر مصدر تدبّر وهو مأخوذ من ماّدة )د ب ر(.. 

وقال ابن منظور: دبّر األمر وتدبّره: نظر في عاقبته، واستدبره: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره، وعرف األمر تدبّرا أي 

 بآخرة.

أن تنظر إلى ما تئول إليه عاقبته، والتّدبّر في األمر: التّفّكر فيه، وفالن ما يدري قبال األمر من دباره أي أّوله والتّدبير في األمر: "

 من آخره.. 

ظر واصطالحا: النّظر في عواقب األمور وهو قريب من التّفّكر، إاّل أّن التّفّكر تصّرف القلب بالنّظر في الّدليل والتّدبّر تصّرفه بالنّ 

 (.19واقب")في الع

والبد للمربي من زرع أهمية ومكانة وأدوات التدبر للتالميذ ألنه يساعد التالميذ على إكسابهم "الفهم والمعرفة وقوة االستنباط 

 والتفكير في مستقبل حياته العلمية.

 خلق اإلنسان

 أوالً: ماهية خلق اإلنسان

لوم اإلنسان، بل وفي جميع األفكار والمعتقدات والمتغيرات، ألننا ماهية أصل اإلنسان هي الركٌن الركين في أصول التربية وفي ع

 ماذا نعني باإلنسان؟

                                                           
 ، وقال: حديث صحيح 7815الرقم ( أخرجه اإلمام مسلم، 17)

 ، وقال: حديث صحيح7054( أخرجه األلباني، الرقم 18)

 202/2، ص 1ط موسوعة نضرة النعيم في أخالق الرسول الكريم،(حميد ، ملوح، صالح، عبد الرحمن، 19)
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 رأهو الذي من ُخلق من تراب، أم إنسان الغاب، أم االنسان المادة، أم أنه اإلنسان القرد! أم اإلنسان األنثروبولوجي )الَعبد( والمستعم

 قوة. من قِبل القوات الغازية وال يملك لنفسه حوالً وال

ة بأم هو اإلنسان )الخليفة( الذي ميَّزه هللا بين سائر المخلوقات بالعقل والتفكير واستقامة القوام واعتدال النفس، سؤال البد من اإلجا

 عليه أوالً، قبل البحث في الجوانب التربوية األخرى لإلنسان.

تي تدور حول اإلنسان، وذلك لفهم الذات اإلنسانية أوالً، وفي القرون الماضية جاءت العديد من الدراسات واألبحاث والنظريات ال

ثم لِما يحمله هذا الفهم من دالالت متعددة على العقيدة والفكر والفلسفة والتطور والحضارة حتى قال على بيجوفيتش: )قضية أصل 

 اإلنسان هي حجر الزاوية لكل أفكار العالم(.

اآلراء معتمٌد كل االعتماد على أصل خلقته وبذرة تكوينه، مع أنه ال يستطيع أحد من فتفاوت النظر إلى اإلنسان ما بين الفلسفات و

 علماء العلم التجريبي أن يجيب عن السؤال: من هو اإلنسان؟

أما الرؤية اإلسالمية لماهية اإلنسان فإنها ال ترى أن اإلنسان قد أُلقي به إلى الوجود بشكل تراجيدي، كما ذهب )هايدجر(، أو أنه 

د ضل طريقه داخل القنوط الوجودي، كما ذهب )سارتر(، وال تراه على أنه حيوان ذو ذكاء تتحكم فيه أدنى غرائزه، كما ذهب ق

 فرويد، أو شهوة سطوة القتل، كما ذهب نيتشه. 

قريب  الحياة، لكن ألجلإنه بدالً من ذلك خليفة لخالقه، تتفجر منه العزة واألمل في الحياة اآلخرة. ربما يكون قد ألقي به داخل هذه 

 في طريق العودة إلى بيته إلى جوار خالقه. 

وفقاً لهذه الرؤية الممتلئة بالفاعلية والحيوية " فإن اإلنسان ليس كائناً عبثياً ال هدف له وليس بإمكانه أن يخضع ألي توجيه أو 

 تع بقدر كبير من الفاعلية والحركية بوصفه )خليفةمعايير متجاوزة، كما تزعم الرؤية العدمية الغربية، وإنما هو مخلوق هلل يتم

هللا( ونائباً عنه في األرض، لذا فعالقته بالطبيعة ال يمكن وصفها بالعداء أو االستعالء، فهو ليس مالك الطبيعة، وإنما مستخلف 

 عليها فحسب. 

إن هذا يسمح لإلنسان بأن يكف عن النظر ونظراً ألن الحياة ليست محطة نهائية، وألنه سيئول في خاتمة المطاف إلى خالقه، ف

 (.20للحياة على أنها حلبة صراع، وبأن يتحلَّى ببعض األخالقيات المتجاوزة ويجفف منابع التوجه نحو اللذة")

رق شوتقوم فلسفة العلوم اإلنسانية على أن اإلنسان ُخلِق خلقاً كامالً وبإرادٍة حرة لتحقيق العبودية وعمارة األرض وبناء مستقبل م

له في الدنيا واآلخرة، وليؤدي مهمته على أكمل وجه فقد علّم هللا آدم عليه السالم مسميّات األشياء وعملها وتفاعلها في الكون 

 ليستطيع بذلك تسخيرها، وتناقل ذلك األبناء واألحفاد على يومنا هذا.

 

                                                           
 705، ص 1، طرحابة اإلنسانية واإليمان( المسيري، عبد الوهاب، 20)
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 ثانياً: أهمية موضوع خلق اإلنسان

شكل كامل وشمولي إلى فهم طرائق التأثير فيه سلباً أو ايجاباً، وهذا ما يدعو شركات تكمن أهمية موضوع خلق اإلنسان وفهمه ب

الدعاية واالعالن للبحث في خلق اإلنسان فلقد "أصبحت الدعاية الحديثة ترتكز على التحليالت العلمية في ميداني علم النفس 

 واالجتماع.

 ه ورغباته وحاجاته وميكانيزماته النفسية وظروفه، ويعتمد كثيرا علىوأصبح الدعائي يبني تكتيكاته على معرفته لإلنسان، ميول

علم النفس وباألخص على علم النفس االجتماعي، إن الدعاية أصبحت علمية، إذ تميل إلى تأسيس مجموعة من القوانين الدقيقة 

 (.21والصارمة والتي جرى اختبارها")

 لإلنسان يتوصل إلى أن الدعاية كمفهوم مرتبطة بأنظمة اإلنسان الداخلية سواء: والباحث في مجال الدعاية وعالقتها بالجانب النفسي

 .باألفكار 

 .أو العواطف 

 .أو القيم واألخالق 

" فالدعاية كنمط من أنماط االتصال والتواصل ترتبط بالفرد من حيث إنها تنطلق من دراسة مكوناته الشخصية وأخذ خصائصه 

لة التأثير على شخصيته واستمالته لتقبل الفكرة أو المنتج الذي تعرضه عليه، وفي كثير من األحيان النفسية بعين االعتبار، إلى محاو

 (.22محاولة تغيير اتجاهه نحو بعض المواضيع")

 إضافة إلى بحث العلماء في إطار الخلق الداخلي لإلنسان من النواحي العلمية والعقلية وفيما يختص بالموهبة والتميز العقلي.

 

 المعاصرة: التطبيقات ثالثاً 

 منهج تربوي أكاديمي في خلق اإلنسان: -أ

أحد التطبيقات التربوية في موضوع خلق اإلنسان هو منهج تربوي يتحدث من النواحي العلمية والقرآنية في إثبات خلق اإلنسان، 

التطور  ى العقائد وااليمانيات ألنألن العصر الحديث وبفعل بعض المؤثرات والنظريات كنظرية دارون تؤثر بشكل سلبي جداً عل

 بزعمهم ال يحتاج إلى إله.

ت مجاله سبباً إللحاده، وأضح –و)ريتشارد دوكينز( من الشخصيات شديدة التعصب للداروينية " والتي كانت كما أخبر عن نفسه 

صريح بكل حال صاحب الت االختصاصي، وأصبحت أكثر مؤلفاته وكتبه وإنتاجاته هو في سبيل تقريرها والتدليل عليها، وهو

 الشهير:

)إنه لمن اآلمن تماماً أن تقول إن أي شخص تقابله ممن يدعي عدم إيمانه بالتطور، أن هذا الشخص إما أن يكون جاهالً، أو غبياً، 

 أو مجنوناً، أو شريراً، لكن أفضل عدم اعتبار الوصف األخير(.

                                                           
 25، د.ط، ص ضليل اإلعالمي في األفالم األمريكيةالدعاية والت( عثمان، مجد،  21)

 ( السابق  22)
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افع عن رؤية بديلة: أن أي عقل خالق لديه القدرة على تصميم أي شيء، فإنما ويقول دوكينز في كتابه )وهم اإلله(: )هذا الكتاب يد

يظهر في الوجود كمنتج لعملية طويلة من التطور المتدرج، ويقول أيضاً وقد سئل في موقع )إج( السؤال التالي: ما لذي تؤمن بأنه 

 حق مع أنك عاجز عن إثباته؟ 

ي هو مجال اختصاصي. الداروينية هي تفسير الحياة على هذا الكوكب، لكنني أؤمن فأجاب: )حسناً، جوابي حول الداروينية، والذ

 أن أي ذكاء، وأي خالقية، وأي تصميم في أي مكان من الكون هو منتج مباشر أو غير مباشر لالنتخاب الطبيعي الدارويني. 

التالي يني، التصميم ال يمكن أن يتقدم على التطور، وبيتبع ذلك الحقاً أن التصميم يأتي متأخراً في الكون بعد مدة من التطور الدارو

 (.23ال يمكن أن يقف خلف وجود الكون ")

والداروينية وإن لم تستلزم االلحاد بذاتها فإنها تقّرب اإلنسان من الضياع وتدعه على إما حافة الهاوية أو الالأدرية أو اإللحاد، 

نسان وعرضه بأحدث الوسائل العلمية والتقنية المتناسبة مع العصر الحديث وبالتالي استحداث منهج تربوي أكاديمي في خلق اإل

 هو من أهم التطبيقات التربوية لهذا المطلب المهم. 

 ب: المعارض العلمية المدرسية:

دوية يلقد انتقل دور المدرس " من مجرد ملقن لقواعد معينة الى مرشد وراع ومشجع، كما انتقل التلميذ من منفذ ومكتسب لمهارة 

 محدودة الى شخصية ايجابية معترف بها وبوجودها.

وأصبحت المعارض المدرسية وما يعرض فيها من جوانب الفنون المختلفة اساساً لنمو خبرات التالميذ المتعددة في الحياة، والتي 

 (.24السليم")عن طريقهما يمكن للفرد ان تتكامل شخصيته وينتظم سلوكه، وبذلك نكون قد سعينا الى خلق المجتمع 

إن إقامة المعارض والترويج لها إليصال المعاني الصحيحة المتعلقة بخلق اإلنسان جسداً ونفساً وروحاً لهي من أهم التطبيقات 

التربوية في هذا الشأن وتستطيع أن تشبع ميول التالميذ وتنمي قدراتهم وتشحذ استعداداتهم وتحقق لهم مسلكاً ايجابياً واتزاناً 

 .عاطفياً 

 العبقرية والموهبة

 أوالً: مفهوم العبقرية:

 .فيه أصباغ ونقوش، وهو نوع من البُُسط فاخر، كّل ما يتعّجب من كماله وقّوته وحذقهو نادرة زمانه، نابغة، :عبقريّ  ولد

، وثوبٌ عَ  وهو ِصفَةٌ لكلِّ ما بولِغَ في وْصفِهِ وما يفوقُهُ شيٌء، ورجلٌ  :َعْبقَر نِْسبَةٌ إِلى :الَعْبقَِريُّ و ، والَعْبقَِريُّ  ْبقَِريٌّ السيُِّد،  :َعْبقَِريٌّ

يباُج، الَعْبقَِريُّ  :الكبيُر، الَعْبقَِريُّ  :والَعْبقَِريُّ   الطَّنَافُِس الثَِّخاُن. :الدِّ

                                                           
  82، ص 1، ط ميليشا اإللحاد( العجيري، عبد هللا، 23)

 http://www.uobabylon.edu.4( الكمراني، " أهمية المعارض الفنية في نجاح المجتمع "  24)

http://www.uobabylon.edu.4/
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ف العبقرية على أنها مصطلح يستخدم فقط " للداللة على االنتاج الفذ المتميز سواء في مجال العلم أو الفن أو   لتكنولوجيا.. اوتعرَّ

وتعّرف أيضاً على أنها مدى للقدرة العقلية سواء العامة أو فيما يتصل باالستطالعات الخاصة من النوع االبداعي وهو مصطلح 

 عريض يشير إما إلى درجة مرتفعة بشكل غير عادي من الذكاء العام أو إلى موهبة خاصة بدرجة غير عادية.

األصالة واالبداع مما يؤدي إلى إنتاج أشياء جديدة لم يسبق التعريف عليها من قبل في أي وتعرف أيضاً على أنها القدرة على 

مكان في العالم، وتعرف العبقرية على أنها قوة كرية فطرية من نمط رفيع كالتي تعزى إلى من يعتبرون أعظم المشتغلين في أي 

 (.25فرع من فروع الفن، أو التأمل ")

ى هللا عليه وسلم في وصف سيدنا عمر بن الخطاب بأنه عبقري، قال رسول هللا صلى هللا عليه ولذلك جاء عن رسول هللا صل

وسلم: " رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً وهللا يغفر له، ثم جاء 

(، ومعنى قوله صلى هللا عليه 26ريه حتى روى الناس وضربوا بعطن")عمر بن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً يفري ف

 وسلم: فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه: أي لم أر سيداً يعمل عمله ويقطع قطعه.

ولكن في العصر الحديث يوجد العديد من المصطلحات المتقاربة وربما المتقاطعة أحياناً، من ذلك مصطلح الموهبة، واالبداع، 

 واالبتكار ... وسيتناول الباحث كل مصطلح حتى تظهر الفروق بين هذه المصطلحات.

 مفهوم الموهبة:

 ان. )وهب(: أي أعطى دون مقابل وهي الشيء الذي ال يملكه اإلنس

ا ِخْفتُُكْم فََوهََب لِي َربِّي ُحْكماً َوَجَعلَِني ِمَن الُمْرَسلِيَن( )سورة الشعراء (، وقال تعالى: )َربِّ 71اآلية:  :قال تعالى: )فَفََرْرُت ِمنُكْم لَمَّ

الِِحيَن( )سورة الشعراء  (.٣٨اآلية  :هَْب لِي ُحْكماً َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

اء هللا الحسنى، وقد اختلف الباحثون في تعريفهم للموهبة اختالفًا واضًحا، ويعود ذلك إلى اختالفهم في و)الوهَّاب( اسم من أسم

 االتجاهات النظرية، والخبرات العملية التي ينطلقون منها في تحديد مجاالت الموهبة.

ون( أن االختالفات تعود إلى األسباب ويرى )القريطي(أن الموهبة هي حيازة المرء أو امتالكه لميزة ما، ورأى )القريوتي وآخر

 :التالية

 االختالف حول تحديد خصائص الطفل الموهوب.  -

 االختالف حول تحديد طرق اكتشاف الطفل الموهوب.  -

 االختالف حول تحديد مجاالت الموهبة.  -

                                                           
 15، ص1، طاألطفال الموهوبين رعاية( موسى، موسى، 25)

 (، وقال: حديث صحيح7222( أخرجه اإلمام مسلم، الرقم )26)



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

 االختالف حول تحديد مستوى التفوق الالزم لتحديد الموهبة.  -

 التميز(. –االبتكار –اإلبداع –وم الموهبة منها )التفوق المصطلحات المختلفة لمفه -

 

 ونتيجة لكثرة هذه التعاريف فمنهم من صنفها إلى مجموعات فذكر كل من )كلنتن وجروان( أن هناك: 

 تعاريف )كمية( تعتمد على عمليات القياس. -

 تعاريف محددة لالحتياجات المحلية )مرتبطة بحاجات المجتمع وقيمه(. -

 يف تركز على األداء من خالل الخصائص السلوكية.تعار -

 التعريفات التربوية التي تتضمن إشارة واضحة للحاجة الماسة إلى برامج تربوية متغايرة. -

 

 ثانياً: أهمية العباقرة والموهوبين:

ها، بل ستكون رافداً عليه أهمية العبقرية والموهبة من شأنها أن تحرك كل طاقات اإلنسان وتفجرها إذا عرفها وثّمرها واستثمر

 وعلى وطنه وأمته بالشيء الكثير.

" وقد ُعنيت المجتمعات منذ زمن بعيد بالتنقيب عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم ففي الـقرن الرابع قبل الميالد ركـز أفالطون 

 ل.مهم ليتولوا زمام قيادة الدولة في المستقبعلى أهمية انتقاء األطفال والشباب ذوي االستعدادات والمقدرات العقلية العالية وتعلي

إلى  -الذي وضع فيه مخططاً مفصالً لمجتمع يوناني مثالي وجعل له نظاماً تعليمياً خاصاً  -وصنُف الناس ضمن كتابه )الجمهورية(

 ثالثة أصناف بناء على تمايزهم من حيث المواهب التي يولدون مزودين بها وهم:

 الحكام والفالسفة. .1

 د والمحاربين.والجنو .7

 والصنـّاع والزّراع.  .2

قائالً إن هللا هو الذي وضع في جبلة بعضه مذهباً ليمكنهم من أن يكونوا حكاماً، ووضع في طينة بعضهم فضة ليكونوا محاربين، 

 كما وضع في طينة آخرين رصاصاً ونحاساً ليكونوا صناعاً.

في معدن كل طفل، والكشف عن األطفال الذهبيين، حتى لو كانوا من  وأكد أفالطون على أن من أهم واجبات الحكام إمعان النظر

 (.27أصالب آباء فضيين أو نحاسيين، وتعهدهم بالرعاية ")

 دأما بالنسبة للدولة العثمانية " فقد اتخـذ السلطان العثمـاني سليمان القانوني إجـراءات مهمـة لالهتمـام بالموهوبين والمتميزين، فق

 في أنحاء اإلمبراطورية العثمانية للبحث عـن الشباب المتميز في مجاالت التعليم، والقوة البدنية.كان يرسل الجنود 

بهدف توفير أفضل األساليب التربويـة والتدريبية لهم عن طريق مدرسة باالس، وتؤكد بعض الدراسات أن الدولة العثمانية هي أول 

 (.28وبين والمتفوقين في شتى المجاالت وذلك بهدف تعليمهم وتدريبهم " )دولة تقوم بعملية المسح السـكاني الكتشـاف الموهـ

                                                           
 72، ص 1، طالموهوبون والمتفوقون(القريطي ، عبد المطلب، 27)

درجة ممارسة اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين للمهام الالزمة الكتشاف ورعاية الموهوبين بمدارس التعليم ( مصيري، أميرة، 28)

   40، د.ت، ص عامال
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وتُعد الموهبة والموهوبين من أهم االستراتيجيات لدى الدول لتنمية األفراد سواء عبر المدارس فيما يُعرف )الفصول الذكية( أو 

 حة التي تُعد في نظر بعضهم )ثروة الوطن(.بمراكز ومعاهد متخصصة في هذا الشأن، والدافع األول لذلك هو تقدير هذه الشري

بل أكبر وأعمق من ذلك فحينما أطلقت مجموعة )ماكينزي( عبـارة التـي أطلقتهـا )الحـرب مـن أجـل الموهبـة(، والتـي كانـت سـببا ً 

لحصـول علـى الموهبـة فكلمـة الحـرب تعنـي وضـع الخطـط ل فـي تطـور هـذا المفهـوم مغـزى وإيحـاءات اسـتراتيجية واسـعة،

ارة دالتـي تحقـق الميـزة التنافسـية حاليـاً وفي المستقبل، وهـذه العبـارة تعيـد لألذهـان أصـل كلمـة )االسـتراتيجية(. وبـذلك تكـون إ

 (.29الموهبة قد شّكلت قيمـة اسـتراتيجية، ومكـون مهـم ومكمـل الســتراتيجية العمل")

 :ةالمعاصرثالثاً: التطبيقات 

 المدارس الخاصة للعباقرة والموهوبين: .1

هذه المدارس إحدى أساليب تجميع الطلبة الموهوبين، والمتفوقين. وهي تلك المدارس التي تقبل الطلبة الموهوبين دون غيرهم في 

بيعة مجال، أو أكثر، على أساس مستوى أدائهم في واحد أو أكثر من محكات االختيار التي يفترض أن تكون منسجمة مع ط

 الخدمات التي تقدمها، ومن أهم اإليجابيات ما يلي:

  توفر المدرسة الخاصة "بطبيعتها مناخا إيجابيا داعما للتميز واإلبداع وهذا بطبعه يحقق للطالب الموهوب

م والفرص المناسبة لتحقيق ذاتهم من خالل، وذلك ألن التوجه العام إلدارتها، ومعلميها، وطلبتها، وأولياء أمورهم محك

 على األقل بمعايير التميز والتطوير في جميع جوانب العملية التربوية. -دائما من الناحية النظرية 

  تقلل من شعور الطلبة بأنهم أشبه بالغرباء، أو المنبوذين من قبل زمالئهم في الصفوف العادية؛ ألن المدرسة تقبل

 طلبة من نفس العمر، ومستوى القدرة تقريبا.

 لبة الموهوبين، والمتميزين في المجتمعات التي تعاني من صعوبات ثقافية، أو اجتماعية، أو تقدم خدمات للط

 (.30اقتصادية، أو انفعالية" )

 البرامج اإلثرائية التخصصية: .7

(؛ فقد عرف عملية اإلثراء التعليمي بأنها نوع من النشاط التعليمي، يكرس بهدف استثارة (Gallagherأما جاالجر 

عند األطفال الموهوبين، وتنمية مهاراتهم العقلية إلى أقصى حد ممكن، وقد ضمن جاالجر هذه المهارات العقلية بما النمو العقلي 

 يلي:

 إدراك المفاهيم. .1

 تقييم المعلومات والحقائق تقييماً ناقدا. .7

 خلق أفكار جديدة. .2

 استخدام التفكير في حل المشكالت. .4

                                                           
 82، د.ن، صدور إدارة الموهبة في عملية التغيير التنظيمي( العنزي، الدليمي، سعد، عماد، 29)

 51، ص1ط المواهب األكثر تأثيراً على الشباب في السعودية،( خطاب، أبوشعيرة، عبد الستار، ناصر، محمد، محمد، 30)
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 فهم المواقف المختلفة. .5

ي هو إدخال تعديالت وإضافات على المناهج العادية المقررة للطلبة العاديين حتى تشبع حاجات الطلبة إن البرنامج اإلثرائ

 الموهوبين، والمتفوقين في المجاالت االنفعالية، والمعرفية، والحركية.

ن اختصار للمدة الزمنية وقد يأخذ ذلك أشكاال منها زيادة المواد الدراسية، أو زيادة صعوبتها، أو التعمق في مادة، أو أكثر بدو

الالزمة عادة لالنتهاء من مرحلة دراسية، أو انتقال الطلبة المستهدفين من صف إلى آخر ونموذج اإلثراء المدرسي الشامل ينبثق 

( Hallahan and Kauffmanمن مفهوم الحلقات الثالث للتميز، حيث طور هذا النموذج العالم )جوزيف رنزولي( أما )

 يب التالية لعملية اإلثراء:فيذكرون األسال

 الزيارات الميدانية للمعامل، والمختبرات والمصانع والمؤسسات التعليمية. -

 األساتذة الزائرون في حقول العلم المختلفة. -

 المجموعات الدراسية في مادة ما، أو عدد من المواد الدراسية. -

 ايات.المشاركة في المخيمات، الندوات، الجمعيات العلمية، ونوادي الهو -

 استخدام طريقة المشروعات، وطريقة البحث العلمي في التحصيل األكاديمي. -

 دراسة مواد أعلى في مستواها األكاديمي من العمر الزمني للموهوب. -

 استخدام الحاسوب في تعليم الموهوبين. -

 الدراسة المستقلة الحرة. -

محتوى البرنامج العام المقدم، وإدخال عناصر جديدة ال وتتميز هذه الصفوف بأنها تعمل على إعطاء فرصة للتوسع، والتعمق ب

 تدرس في هذا البرنامج كنشاطات التفكير واإلبداع، والتربية القيادية، ومهارات االتصال.

ولكن من سلبياتها أنها تسبب مشكلة صعوبة توفيق الطلبة بين واجبات المدرسة، والصف الخاص، وعدم القدرة على القيام 

 وبة منهم على المستوى نفسه من األداء. بالمهمات المطل

 برامج التسريع الزمني: .2

التسريع أسلوب عملي، يتيح للطلبة " التحرك بالجدول الذي يريحهم، والذي يستطيعون التفوق فيه بحيث يلتحقون بمرحلة تعليمية 

 مدة التي يحتاجها الطلبة العاديون.ما في عمر زمني أقل من المعتاد، أو اجتياز مرحلة تعليمية ما في مدة زمنية أقل من ال

ـ ليس العمر ـــ يجب أن تكون المعيار لتحديد متى يمكن للفرد الوصول إلى منهاج  والتسريع هو اتخاذ القرار الالزم بأن الكفاءة ـــــ

 معين أو خبرات أكاديمية.
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لتعليمية منطقية بأن درجة التقدم في البرامج اويشير التربويون أن هناك أسباباً منطقية، ونفسية للتسريع حيث تكمن األسباب ال

يجب أن تكون حسب سرعة استجابة المتعلم لها، وبذلك تكون ملبية للفروق الفردية بين الطلبة في مجال القدرات والمعرفة. 

 (.31والتسريع يسمح للطالب الموهوب بااللتحاق المبكر في المراحل التعليمية، واالنتهاء المبكر منها كذلك")

 المسابقات الوطنية: .4

هذه البرامج تنفذ كل أو بعض األنشطة السابقة؛ باإلضافة إلى برامج الدراسات الفردية، والبرامج اإلرشادية الخاصة، وبرامج 

تعليم المهنة، وبرامج المكتبات، وبرامج المسابقات الهادفة. وهذه البرامج تهدف لرفع مستوى موضوعات، أو موضوع معين في 

 و الدولة لخدمة أغراض تقدم النمو، والتطور في البالد. المنطقة، أ

 اإلحسان

 أوالً: مفهوم اإلحسان

 اإلحسان لغة:

 ضّد اإلساءة، ورجل محسن ومحسان. والمحاسن في األعمال: ضّد المساوئ. 

يِّئَةَ( وقوله تعالى حسن ما ورد عليهم من سّيء غيرهم. ( " أي يدفعون بالكالم ال77)سورة الرعد، اآلية: :)ويدرؤون بِاْلَحَسنَِة السَّ

 وحّسنت الّشيء تحسيناً: زيّنته، وأحسنت إليه وبه.

 اإلحسان اصطالحاً:

يختلف معنى اإلحسان اصطالحا باختالف الّسياق الّذي يرد فيه، فإذا اقترن باإليمان واإلسالم كان المراد به: اإلشارة إلى المراقبة 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، " قاَل: يا  -ى هللا عليه وسلّم بذلك عند ما سأله جبريل: وحسن الطّاعة، وقد فّسره النّبّي صلّ  أنَّ َرسوَل هللاَّ

َ َكأنََّك تََراهُ، فإْن لَْم تَُكْن تََراهُ فإنَّه يََراكَ  ِ ما اإلْحَساُن؟ قاَل: اإلْحَساُن أْن تَْعبَُد هللاَّ  (.32")َرسوَل هللاَّ

مطلقا فإّن المراد به في اآليات واألحاديث واآلثار فعل ما هو حسن، "والحسن وصف مشتّق من الحسن أّما إذا ورد )اإلحسان( 

 الّذي يراد به اصطالحا فيما يقول الجرجانّي: )ما يكون متعلّق المدح في العاجل والثّواب في اآلجل(.

 ثالثة: واحد من أمور -اصطالحا -وذهب التّهانوّي إلى أّن لفظ الحسن يطلق ويراد به

 األّول: كون الّشيء مالئما للطّبع وضّده القبح بمعنى كونه منافراً له.

 الثّاني: كون الّشيء صفة كمال وضّده القبح وهو كونه صفة نقصان وذلك مثل العلم والجهل.

                                                           
 52، ص1ط المواهب األكثر تأثيراً على الشباب في السعودية،، ( خطاب، أبوشعيرة، عبد الستار، ناصر، محمد، محمد31)

 ، وقال: حديث صحيح4222( أخرجه اإلمام البخاري، الرقم  32)
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 (.33الثّالث: كون الّشيء متعلّق المدح وضّده القبح بمعنى كونه متعلّق الّذّم")

حسن( في السنَّة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن هللا وقد ورد اسم هللا )الم

 (.34محسٌن يحبُّ اإلحسان ")

وعن شداد بن أوس رضي هللا عنه قال: حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنتين أنه قال: " إن هللا عزوجل محسن يحب 

 (.35تلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الّذبح، وليحّد أحدكم شفرته ثم ليُرح ذبيحته ")اإلحسان، فإذا ق

 ثانياً: أهمية أسلوب اإلحسان:

 (. إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ : "اإلحسان من منازل )-رحمه هللا -قال ابن القيّم

جامعة لما عداها من المنازل، فجميعها منطوية فيها، ومّما يشهد لهذه المنزلة وهذه المنزلة هي لّب اإليمان وروحه وكماله، وهي 

ْحسانُ قوله تعالى:)  ْحساِن إاِلَّ اإْلِ (، إذ اإلحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد 10( )سورة الرحمن، اآلية: هَْل َجزاُء اإْلِ

 هللا كأنّك تراه.

 هو قول ال إله إاّل هللا. -كما قال ابن عبّاس والمفسرون -وواإلحسان األّول في اآلية الكريمة ه

 واإلحسان الثّاني هو الجنّة، والمعنى: هل جزاء من قال ال إله إاّل هللا وعمل بما جاء به محّمد صلّى هللا عليه وسلّم إاّل الجنّة.

ل تدرون ماذا قال ربّكم(. قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال:" وقد روي عن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم أنّه قرأ اآلية الكريمة ثّم قال: )ه

)هل جزاء من أنعمت عليه بالتّوحيد إاّل الجنّة( وفي هذا الحديث إشارة إلى كمال الحضور مع هللا عّز وجّل، ومراقبته، ومحبّته، 

 (.36ومعرفته، واإلنابة إليه، واإلخالص له ولجميع مقامات اإليمان.")

 :المعاصرةت ثالثاً: التطبيقا

هما واإلْحَسان إليهما قال تعالى )َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن  :جاءت نصوص كثيرة تحثُّ على حقوق الوالدين وبرِّ

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو ِكالَهَُما فاَلَ تَقُل لَّهُمَ  لِّ ِمَن إِْحَسانًا إِمَّ آ أُفٍّ َوالَ تَْنهَْرهَُما َوقُل لَّهَُما قَْوالً َكِريًما َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

بِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا ْحَمِة َوقُل رَّ  (.74-72سورة اإلسراء، اآلية: )) الرَّ

ان بالشُّكر واإلْحَسان والتزام البرِّ والطَّاعة له واإلذعان َمن قرن هللا وقال القرطبي: )قال العلماء: فأحقُّ النَّاس بعد الخالق المنَّ 

 (.14)سورة لقمان، اآلية: ) )أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيكَ اإلْحَسان إليه بعبادته وطاعته، وشكره بشكره، وهما الوالدان، فقال تعالى 

                                                           
 12/7، ص 1، طموسوعة نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريم ( حميد، ملوح، صالح، عبد الرحمن، 33)

 ، وقال: سند جيد412( أخرج في السلسة الصحيحة، الرقم 34)

 ، وقال: حديث 8102(أخرجه عبد الرزاق، الرقم 35)

 244، ص7، طالسالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ( الجوزية، محمد، مدارج36)
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َم َربُّوقوله تعالى   (. 151)سورة األنعام، اآلية: ُكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا( )قُْل تََعالَْوْا أَْتُل َما َحرَّ

الة لوقتها. قال  :وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال "سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيُّ العمل أفضل؟ قال: الصَّ

 (.37دين. قال قلت: ثمَّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل هللا")قلت: ثمَّ أي؟ قال: برُّ الوال

ولذلك وجب على اآلباء والمعلمين المزيد من االهتمام بضرورة تنمية ورعاية الوالدين واالحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما، 

 تَْعبُُدوا )َوقَضى َربَُّك أاَلَّ ما بشكره، فقال: وأّن هللا تعالى قد أمر بعبادته وتوحيده، وجعل بّر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكره

 (.72( )سورة اإلسراء، اآلية: إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلوالَِدْيِن إِْحساناً 

 ومن تطبيقات اإلحسان الجودة في البيئة المدرسية:

 المبادئ األساسية للجودة التعليمية:

 سية في النظام التعليمي.اعتبار عملية تحسين الجودة وأهدافها من العمليات الرئي -

 االهتمام بعملية التنظيم لتحقيق أهداف الجودة عن طريق وضع السياسات واإلجراءات المناسبة. -

 تكوين مجلس للجودة في كل مدرسة حتى يتم التطوير المستمر للبيئة المدرسية. -

 زيادة درجة وعي المعلمين واإلداريين بأهمية عملية تحسين الجودة. -

 دريب للطاقم التعليمي والتربوي واإلداري.االهتمام بالت -

 تشجيع العاملين وحثهم على تحسين األداء من خالل تقدير أعمالهم. -

 االهتمام بتنفيذ المشاريع التي تساعد المدرسة على حل مشكالتها. -

 االهتمام بتقديم تقارير دورية وشاملة عن أداء المدرسة. -

 وبالتغذية الراجعة. االهتمام بعملية االتصال بين أقسام المدرسة -

 االهتمام بتوثيق النتائج بأشكال بيانية. -

 مراحل الجودة في البيئة المدرسية:

  ضمان الجودة: .1

مجموعة األنشطة المنهجية المخطط لها والمنفذة ضمن نظام الجودة والتي تعطي الثقة بأن المنتَج أو الخدمة يلبي متطلبات الجودة  

 حسين األداء، تشمل أنشطة وضع المعايير والمؤشرات ومناطرة تحسين األداء.   )د. هيذر بالمر(عملية منتظمة مستمرة تهدف لت

عملية قياس الجودة وتحليل مواطن الخلل المكتشفة واتخاذ اإلجراءات لتحسين األداء وقياس الجودة ثانية لمعرفة مدى التحسن، 

 )د. هيذر بالمر( إنها نشاط منهجي منظم ينطوي على استخدام معايير القياس. 

                                                           
 (، وقال: حديث صحيح71( أخرجه البخاري، الرقم ) 37)
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 ضبط الجودة: .7

التقييم والمتابعة المنهجية لنشاطات ونتائج البرنامج أو العمل من خالل جمع وتحليل البيانات للتأكد من أنها تحقق النتائج  -

 المتوخاة واألهداف المحددة والتأكد من تحقيق المعايير المطلوبة.

س، وتحليل الفجوة بين الواقع الحالي والوضع المأمول وقياس مدى تشمل عملية ضبط الجودة وضع المؤشرات وآليات القيا -

 التقيد بالمعايير، باإلضافة الى التعرف على االختالفات بين الوضع القائم والمعايير واتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة.

 تحسين الجودة: .2

خالل عملية مستمرة للضبط والتحسين، بدال من البحث ملية إدارية لتحسين األداء مركزة على المخرجات الكلية للنظام من ع -

 عن األخطاء أثناء العمل لتقليل الفجوة بين ما يجب أن يكون وما نحن عليه اآلن.

 العمليات المستمرة والمنهجية والمنتظمة لتضييق الفجوة بين االداء الحالي والنتائج المرغوب فيها. )فرانك وروالس(. -

 نبطة من سورة الرحمن في الجوانب الوجدانية المضامين التربوية المست

 الرحمة

 أوالً: مفهوم الرحمة

 حول معنى الّرقّة والعطف والّرأفة. )ر ح م( لغة: تدور ماّدة

 الّراء والحاء والميم أصل واحد يدّل على الّرقّة والعطف والّرأفة.  :يقول ابن فارس

ْبِر َوتَ  -وقال هللا أي: أوصى بعضهم بعضا برحمة الّضعيف  (12)سورة البلد، اآلية: ) واَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ عّز وجّل )َوتَواَصْوا ِبالصَّ

 .(38رحمة هللا عليه "): وترّحمت عليه أي قلت والتّعطّف عليه،

 .هي إرادة إيصال الخير :اصطالحاً: قال الجرجانيّ  

 :ثانياً: أهمية الرحمة

  عنه وسلم في عدة أحاديث منها:قد جاء ذكر الرحمة في أحاديث رسول هللا صلى هللا

كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن  :ما جاء عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال "

 (.39ثّم يقول )اللهّم ارحمهما فإنّي أرحمهما( ") بن علّي على فخذه اآلخر، ثّم يضّمهما،

                                                           
 7011/1، ص 1موسوعة نضرة النعيم في أخالق الرسول الكريم، ط( حميد، ملوح، صالح، عبد الرحمن،  38)

 (، وقال: حديث صحيح1002( أخرجه البخاري، الرقم ) 39)
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أو  -إذا عطس أحدكم فليقل الحمد هلل، وليقل له أخوه " :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :ه قالوعن أبي هريرة رضي هللا عن

 (.40") يرحمك هللا، فإذا قال يرحمك هللا، فليقل يهديكم هللا ويصلح بالكم -صاحبه

أنا محّمد،  :فقال نفسه أسماء، " كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يسّمي لنا :قال وعن أبي موسى األشعرّي رضي هللا عنه

 (.41وأحمد، والمقفّي، والحاشر، ونبّي التّوبة، ونبّي الّرحمة ")

لّما خلق هللا الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إّن  " :أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال وعن أبي هريرة رضي هللا عنه

 (.42رحمتي تغلب غضبي ")

 لمعاصرةاثالثاً: التطبيقات 

 الرحمة باألطفال:

أحاطت الشريعة الطفولة بأحكام خاصة " تتصل بحسن رعايتهم وتربيتهم: كالتسمية، والعقيقة، والختان، واإلرضاع.. ونحو ذلك، 

وألهمية التربية في مرحلة الطفولة، فقد ارتبط بها مفهوم التربية ارتباطاً ظاهراً، حتى صار األسبق للذهن حين يثار مصطلح 

 تربية.ال

بِّ ٱۡرَحۡمهَُما َكَما َربَّيَانِي َصِغيٗرا( وجاء مصطلح التربية في القرآن الكريم مقترناً بمرحلة الطفولة، كما قال سبحانه  سورة ))رَّ

 (.74اإلسراء، اآلية: 

 (. 43( " )18ة الشعراء، اآلية :( )سورقَاَل أَلَۡم نَُربَِّك فِينَا َولِيٗدا َولَبِۡثَت فِينَا ِمۡن ُعُمِرَك ِسِنينَ وقال سبحانه: )

فقال النّبّي صلّى  جاء أعرابّي إلى النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم فقال: تقبّلون الّصبيان فما نقبّلهم، :قالت -رضي هللا عنها -عن عائشة

 (.44أو أملك لك أن نزع هللا من قلبك الّرحمة ") :هللا عليه وسلّم

ليس منّا من لم يرحم صغيرنا،  :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :قال هللا عنهماوعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي 

 (.45ويعرف شرف كبيرنا " )

 

 

                                                           
 (، وقال: حديث صحيح1774( أخرجه البخاري، الرقم ) 40)

 (، وقال: حديث صحيح7255( أخرجه مسلم، الرقم ) 41)

 (، وقال: حديث صحيح2404( أخرجه البخاري، الرقم ) 42)

 825، ص7، ط التربية النبوية( الدويش، محمد، 43)

 (، وقال: حديث صحيح5525بن حبان، الرقم )( أخرجه ا44)

 (، وقال: حديث صحيح4242( أخرجه ابو داود، الرقم )45)
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 األساليب التربوية في سورة الرحمن:

 مفهوم األساليب: 

 جمع أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، وكذلك يطلق على الوجه والمذهب والفن.

من النخيل: أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، واألسلوب هو الطريق، والوجه، ويُجمع على قال ابن منظور: "يقال للسطر 

 )أساليب(.

 واألسلوب هو الطريق تأخُذ فيه، واألسلوب: الفن، يقال: أخذ فالن في أساليب من القول، أي أفانين منه".

 وأما معنى األسلوب اصطالحاً فهو:

المعارف، أو المهارات، أو االتجاهات، والقيم بهدف تحقيق هدف تربوي مرغوب فيه..  " اإلجراء المحدد لنقل المعلومات، أو

 (.46ويعرفه يالجنَّ بأنها مجموعة الطرق المعينة على تحقيق مقاصد هذه التربية في المجاالت المختلفة ")

 المشاعر لتحقيق هدف تربوي محدد.ويمكن القول بأن األساليب التربوية هي الطرق المستخدمة إليصال األفكار أو المعاني أو 

 أسلوب الترغيب والترهيب

 أوال: مفهوم الترغيب والترهيب

 الترغيب في اللغة: طلب الشي، والحرص عليه والطمع فيه.تعريف الترغيب في اللغة: 

 مع، والحرص علىوالترغيب مصدر قولهم: رغبة في الشيء. أي أوجد في الرغبة إليه، والرغبة تطلق ويراد بها السؤال، والط

 الشيء، والرغبة فيه، واإلرادة له.

وفي كل ما يشوق المدعو إلى االستجابة، وقبول الحق والثبات عليه، وعرفه النحالوي بأنه: " تعريف الترغيب في االصطالح: 

ن ل، أو االمتناع عوعد يصحبه تحبيب وإغراء، بمصحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة خيرة، خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعم

 .)47(لذة ضارة، أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة هللا، وذلك رحمة من هللا لعباده"

 ثانياً: أهمية أسلوب الترغيب والترهيب:

 إنَّ في الترغيب " تشويقا للعمل، وحثاً على البذل، وحضاً على الخير، والفضيلة، ودفعا للنفس، وحفزاً للهمة، وشحذا للعزيمة. 

 رهيب تخويفاً وتحذيراً من طول االمل، وتزهيداً في الدنيا، ودفعاً إلى تطهير النفس من األرجاس. وإن في الت

وحقاً إن الترغيب والترهيب يصل القلوب باهلل، ويهذب االرواح ويطهر النفوس ويطبعها بطابع الفضائل، ويغرس فيها مكارم 

 االخالق، ويستل منها سخائم النفوس، وأضغان األفئدة.

                                                           
 170، د.ط، صالمضامين التربوية من سورة الفاتحة( الزيلعي، أحمد،  46)

 720، ص7، ط أصول التربية اإلسالمية وأساليبهاالنحالوي ، عبدالرحمن ، )47(
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 عها إلى العمل الصالح ويبعدها عن العمل المهلك الفاسد، يرتفع بها الى معالي االمور، وينأى بها عن سفاسف األمور ".يدف

لما كان اإلنسان مجبوال علي حب ما ينفعه، وتقربه عينه، وتطمئن به نفسه، وينفر من كل ما يخفيه ويفزعه، كان ألسلوب الترغيب 

إلى هللا، وأصبح الطريق ممهداً بعض الشي أمام الداعية الستثمار هذه الفرصة لدي المدعو  والترهيب أهمية قصوى في الدعوة

 وتخوله على هذا األساس.

أسلوب الترغيب والترهيب اهتماًما بالًغا، فإذا ما ُذِكرت الجنة أتبعها هللا سبحانه بذكر النار.. وإذا ما ذكر العذاب.. أتبعه بذكر و

ن هذا في آيات متتالية وقد يكون في اآلية الواحدة، واهتمام القرآن بإثارة دوافع الناس بترغيبهم في الثواب الرحمة والنعيم، وقد يكو

الذي سيحظى به المؤمنون في نعيم الجنة، إنما يبعث في المسلمين األمل في الحصول على هذا النعيم، ويدفعهم إلى التمسك 

الصالح، والجهاد في سبيل هللا، وعمل ما يرضى هللا ورسوله، آملين أن يكونوا بالتقوى، واإلخالص في أداء العبادات، والعمل 

 من أهل الجنة.

 ثالثاً: اآلثار التربوية ألسلوب الترغيب والترهيب:

أهم ما يؤثر في النفس البشرية هو إثارة الدوافع النفسية وال يكون ذلك إال بإحساس النفس بما سيجده من مكافأة وثواب وحسنى أو 

 ما سيجده من جزاء وعقاب وسوء.ب

 لذلك جاء في القرآن الكريم عدة مواضع تجمع بين الترغيب والترهيب.

ا( من ذلك قوله سبحانه وتعالى:  َر بِِه ٱۡلُمتَّقِيَن َوتُنِذَر بِهِۦ قَۡوٗما لُّّدٗ هُ بِلَِسانَِك لِتُبَشِّ
ۡرنََٰ  (.22)سورة مريم، اآلية: )فَإِنََّما يَسَّ

ِ َصلَّى هللاُ ومن آثار أسل وب الترغيب والترهيب رقة القلب ودمع العين فقد جاء عن أنس رضي هللا عنه قال: " َخطََب َرسوُل هللاَّ

ِ َصلَّى ولَبََكْيتُْم َكثِيًرا، قاَل: فََغطَّى  قَلِياًل، لََضِحْكتُمْ  عليه وسلََّم ُخْطبَةً ما َسِمْعُت ِمْثلَهَا قَطُّ، قاَل: لو تَْعلَُموَن ما أْعلَمُ  أْصَحاُب َرسوِل هللاَّ

هللاُ عليه وسلََّم ُوُجوهَهُْم لهْم َخنِيٌن " )
48.) 

 

 الدراسات السابقة:. 1.1

 الدراسات السابقة التي تناولت المضامين التربوية في السور القرآنية:

 تطبيقاتها التربوية.هـ(: بعنوان المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة و1111دراسة الزيلعي، أحمد ) (1

 حيث قام الباحث باستخدام المنهج االستنباطي، ومن أبرز نتائج الدراسة:

 .أن سورة الفاتحة جمعت مقاصد القرآن الكريم كلها، وأغراضه، ومطالبه، ولذا سميت أم القرآن 

 .أظهرت الدراسة أن تضمنت جملة من أهداف، وأساليب التربية اإلسالمية 

                                                           
 ، وقال: حديث صحيح4171أخرجه اإلمام البخاري، الرقم  ( 48)
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 مضامين التربوية التي تضمنتها سورة الفاتحة في الجانب العقدي وهي: اإليمان، التوحيد، اإلخالص، بيَّن البحث بعض ال

 الوالء للمؤمنين والبراء من الكفار، والتوكل، والدعاء، والحمد، والرحمة، والعدل، والتواضع.

 المدرسة.أوضحت الدراسة كيفية تطبيق المضامين التربوية وفق خطوات عملية تقوم بها األسرة و 

 .اشتمال سورة الفاتحة على بعض األساليب التربوية ومنها: أسلوب القدوة، أسلوب الترغيب والترهيب، أسلوب القصة 

 .أهمية األساليب التربوية في تطبيق المضامين، حيث ال يمكن االستغناء عنها لتطبيق أي مضمون من المضامين التربوية 

 أهم التوصيات: 

 ظ كتاب هللا تعالى وتعلم العلم الشرعي واالهتمام بالسنة النبوية وتطبيق ما جاء فيها من اآلداب تنشئة األوالد على حف

والسلوك، واالهتمام بكل ما من سبيله تحقيق هذا الهدف كااللتحاق بحلقات تحفظ القرآن الكريم وحضور المحاضرات، 

 ألعمارهم.والدروس العلمية، واالستعانة بالكتب واألشرطة النافعة المناسبة 

  أن تهتم األسرة المسلمة وخاصة األبوان بتنشئة األوالد على العقيدة الصحيحة ومكارم األخالق، وذلك لتعويدهم منذ

 الصغر على االلتزام بها وتحبيبها إليهم وتنفيرهم من العقائد المنحرفة واألخالق السيئة.

 

المستنبطة من سورة التحريم وتطبيقاتها في واقع األسرة هـ(: بعنوان المضامين التربوية 1111راسة السلمي، سلطان )د (1

 المعاصر.

 حيث قام الباحث باستخدام المنهج االستنباطي، ومن أبرز نتائج البحث:

  معرفة هللا حق المعرفة، وااليمان بمالئكته، وباليوم اآلخر، وتعظيم نبيه صلى هللا عليه وسلم، أول ركيزة من ركائز

 الدنيا واآلخرة. سعادة األسرة والفرد في

 .القيام بالمسؤولية الملقاة على اإلنسان حق القيام، سواء اتجاه نفسه، أو من يعوله، يكفل له الفوز والنجاة في الدنيا واآلخرة 

 .تنوع األساليب في تربية الجيل مطلب مهم، ليتحقق بذلك األهداف المرجوة، والغايات المنشودة 

 أهم التوصيات: 

 ث التربوية التي تتناول سور وآيات القرآن الكريم، والعمل على نشرها بين المسلمين حتى تعم ضرورة إعداد البحو

 الفائدة.

 .التأكيد على اهتمام األسرة المسلمة بتربية أبنائها، وأنها النواة األولى في التربية، ومن األسر يتكون المجتمع 

 لى مواجهة التحديات التي تواجه اآلباء واألمهات.إنشاء مراكز وهيئات متخصصة في التربية األسرية، والعمل ع 

  ،عقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تهتم بتدريب الباحثين على استخدام المنهج االستنباطي في القرآن الكريم

 والسنة النبوية المطهرة.
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 بيقاتها التربوية.ه(: بعنوان المضامين التربوية المستنبطة من سورة يوسف وتط1111راسة محمود، ماجد )د (1

 حيث قام الباحث باستخدام المنهج االستنباطي، ومن أبرز نتائج البحث:

 .إن سورة يوسف زاخرة باألهداف التربوية بجوانبها الوجدانية، والمعرفية، والمهارية أو النفسية الحركية 

 عروض العمليةتزخر السورة الكريمة باألساليب التربوية مثل القصة، الحوار، التعلم باللعب وال. 

 تزخر السورة الكريمة بعمليات العلم كالمالحظة، واستخدام األرقام، وفرض الفروض، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ. 

  للمعلم دور كبير في تحويل تلك المضامين إلى برامج عملية ويحتاج إلى تعاون المتعلم واإلدارة المدرسية وواضعي

 .المنهج

 أهم التوصيات:

 سة سورة يوسف، ففيها من المضامين التربوية الكثيرإكمال درا. 

 التركيز على الجانب الوجداني في التربية للمعلم والمتعلم من خالل ربط المناهج المختلفة بالقرآن الكريم. 

 .االهتمام بمرحلة الشباب كما اهتم بها القرآن الكريم اهتماما خاصا 

 اسة وفهما وتطبيقا ففيها تعزيز لشخصياتهم وألدائهم المهنيحث المعلمين على الرجوع إلى القرآن الكريم در. 

 

 هـ(: بعنوان القيم التربوية المستنبطة من سورة الكهف.1111راسة العطار، حسني )د (1

 حيث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي االستقرائي والمنهج التحليلي، ومن أبرز نتائج البحث:

 اهتم بها القرآن اهتماماً كبيراً.القيم التربوية بأساليبها المتعددة ،  

 .عدم فصل الدين بين القيم كفكر وثقافة وبينها كسلوك حياتي مجتمعي  

 .استعمل القرآن القصة بكل أنواعها كأسلوب من أساليب الدعوة  

 .ضرب القرآن النماذج الحية للقيم الحسنة كي يتخذها الناس قدوة  

 قدوة صالحة للشباب. ركز اإلسالم على المعلمين، بحيث يكونوا 

 أهم التوصيات:

 .تعريف المسلمين بما تشتمل عليه القصص من الفوائد  

 .إجراء دراسات تربوية على قصص من أجل استخراج تربية إسالمية متأخرة  

 توعية الشباب بما في القصص من قيم تربوية 
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 الدراسات السابقة التي تناولت سورة الرحمن:

 : بعنوان سورة الرحمن: دراسة بيانية م(1212) مشوح، سبحان فاروقدراسة  .1

 حيث قام الباحث باستخدام عدة مناهج رئيسية من مناهج البحث وهي: 

  المنهج التحليلي آليات سورة الرحمن وتراكيب الجمل واختيار األلفاظ فيها والذي من خالله يمكن توضيح أكبر قدر من

 تفسير العلماء لها. أسرار التعبير القرآني في هذه السورة من خالل

  المنهج االستقرائي من خالل قراءة آيات السورة بشكل يسلط الضوء على المناحي البالغية والبيانية واستقراء آراء

 العلماء في تفاسيرهم وأقوالهم التي أظهرت هذه المناحي وشرحتها.

 ورة من أقوال المفسرين فيها ومحاكمة المنهج االستنباطي: محاولة الستخالص األشكال والصور البيانية في آيات الس

 هذه األقوال ومدى انضباطها على القواعد البيانية في علم البالغة والبيان.

 ومن أبرز نتائج الدراسة:  

  الفرق بين التفسير والتأويل فرٌق ليس له من األثر ما يظهر إال في الدراسات والبحوث العلمية، حيث أصبحت كل لفظة

 ا في عصرنا وأمكن االستغناء عن الخالف في هذا الباب.تحلُّ محلَّ أخته

  التفسير بالمأثور هو كل ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وما جاء عن الصحابة الكرام إذا اتفقوا عليه ولم يختلفوا

ه صادر عن رأيهم، فيه فدلَّ على أهم أنهم سمعوه من النبي صلى هللا عليه وسلم، ولم يكن عن رأي منهم، أما ما ثبت أن

 وما نُقل عن التابعين فإنه خارج عن كونه تفسيراً بالمأثور.

  إن الخالف الواقع بين العلماء في قضية التفسير بالرأي بين مانع له ومجيز للتفسير به، خالف قديم لم يبارح القرون

 على قوانين اللغة وقواعد الشرع. األولى، وإنما كان المنع عن تفسير القرآن بالرأي الفاسد، وهو مالم يكن جارياً 

  تعدد اتجاهات التفسير وتنوع مدارسه راجٌع إلى اتساع رقعة الدولة االسالمية وضّمها عددا كبيرا من الشعوب التي

تمتلك ثقافات ومفاهيم خاصة أدخلتها إلى حظيرة االسالم، مما أدى بطبيعة الحال إلى أن تتوارد على كتاب هللا تعالى أمٌم 

شتى تتذوقه متأثرة بظروفه الخاصة وثقافتها المتأصلة فيها، ويفّسره المفسرون منهم تفسيرا يوجه النص توجيها  وطوائف

 حسب ظرفه وثقافته.

  المتشابه اللفظي في القرآن الكريم آيةٌ من آيات إعجاز هذا الكتاب العزيز، وإن هذا التشابه مهما تقارب في اللفظ

شكل والظاهر، إال أنَّ لكل آية منه موضعها ومحلُّها المتساوق غاية التساوق مع نسق السورة، والترتيب، ومهما اتَّحد في ال

 وتسلسل الموضوعات واألغراض فيها.

 

 .-قراءة فنية أسلوبية –م(: بعنوان سورة الرحمن 1211دراسة العزام، العثمان، هاشم، نايف، ) .1

ي وصفهما تقنيان فنيتان حملتا موضوعات السورة، لغايات تقديمها للمتلقحيث قام الباحثين بدراسة أسلوبي التكرار والتقابل، ب

 بطريقة تهدف إلى اإلفهام بقصد هداية اإلنسان ونجاته، ثم التمتع بنعم هللا في الدارين.

 ومن أبرز نتائج الدراسة:  

ها رحمن وتسليط الضوء على عالقتخلصت الدراسة بعد الوقوف على أسرار تكرار اآلية )فبأي آالء ربكما تكذبان( في سورة ال

 مع موضوعات السورة إلى النتائج اآلتية:
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 .إن تكرار اآلية )فبأي آالء ربكما تكذبان( في سورة الرحمن وظفت ألغراض متعددة تعدد موضوعات السورة 

 .اعتمدت السورة أسلوب التقابل لكشف المسافة بين موجودات الكون لغايات بيان قدرة هللا تعالى 

 مت السورة )الرحمن( اآلية المتكررة ألداء وظائف متعددة برهانية حجاجية ووعظية إرشادية.استخد 

 

 م(: بعنوان األلفاظ التي انفردت بها سورة الرحمن دراسة داللية موضوعية. 1211دراسة الزيوت، عبدالمولى عبد هللا ) .1

 حيث قام الباحث باستخدام منهجين رئيسين من مناهج البحث: 

 ستقرائي: الذي يقوم على جمع المادة العلمية من مظانها ومصادرها المختلفة.المنهج اال 

  .والمنهج التحليلي القائم على تحليل هذه البيانات ونقدها نقداً علمياً في ضوء منهجية البحث العلمي الموضوعي السليم 

 ومن أبرز نتائج الدراسة أهمها:  

 ة في هذا الكون التي كان من أبرزها قيام الكون على ميزان إلهي منضبط قائم تبنت سورة الرحمن بيان رحمة هللا المبثوث

على العدل والقسط، وأظهرت دالئل تلكم الرحمة وبينت ضرورة قيام حياة الناس على أساسها، وذكرت انتشار هذه 

 الرحمة وشمولها للدنيا واآلخرة.  

 لقضية التي تناولتها، والتوجيهات التي أخذتها على عاتقها. امتازت سورة الرحمن عن غيرها موضوعاً وأسلوبا ً تبعا ل 

 وأوصى الباحث:

 .دارسة مظاهر االتزان الكوني في سورة الرحمن 

  .دارسة الجرس الصوتي في سورة الرحمن وعالقته بشخصية السورة 

 .دراسة عالقة مطالع السور وخواتيمها بمقاصدها 

 

 نتائج البحث ومناقشتها:. 1

 نهج البحث:م. 1.1

ستخدم الباحث المنهج االستنباطي" وهو ربط كالم له معنى، بمدلول اآلية، بأي نوٍع من أنواع الربط، كأن يكون بداللة إشارة، سي

أو داللة مفهوم، أو غيرها، وكل كالم ُربط بمعنى اآلية فإنه من هذا الباب، ألن الذي يقول به يرى أن اآلية دلّت عليه بأي نوع 

 من أنواع الداللة. 

د يكون استنباط حكم فقهي، أو يكون استنباط أدب تشريعي عام، أو يكون استنباط أدب أخالقي في معاملة الناس، أو يكون وق

 (.49استنباط فوائد تربوية تتعلق بتزكية النفوس، أو يكون استنباط فائدة عظيمة ")

                                                           
 111هـ، ص 1472، 7، طمفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر( الطيّار، مساعد، 49)
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 حدود البحث:. 1.1

 ن.الحدود الموضوعية: المضامين التربوية المستنبطة من سورة الرحم

 الحدود البشرية: المعلمين والتربويين واألسر، والمدارس.
 

 نتائج البحث:. 1.1

 من أبرز نتائج البحث: 

أن سورة الرحمن تحتوي على جميع األدوات واإلمكانيات )النّعم( التي يستطيع بها اإلنسان أن يحقق دوره أوضح البحث  .1

 في عمار األرض وإثمارها.

لى بعض األساليب التربوية أسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب التكرار، أظهر البحث اشتمال سورة الرحمن ع .7

 وأسلوب التشبيه، وأسلوب السجع، وأسلوب التذكير بالنِّعم.

بيّن البحث أهمية األساليب التربوية في تطبيق المضامين، حيث ال يمكن االستغناء عنها لتطبيق أي مضمون من  .2

 المضامين التربوية.

مضامين التربوية التي تضمنتها سورة الرحمن في الجانب المعرفي، وهي: تعلم القرآن، خلق اإلنسان، بيّن البحث بعض ال .4

 العبقرية والمواهب.
 

 توصيات البحث:. 1.1

وصي الباحث بضرورة البحث في السورة القرآنية والمضامين وألصول التربوية التي تزخر بها لِما لذلك من أثر ي .1

 ستقبله.وتأثير في واقع حياة اإلنسان وم

يوصي الباحث بأهمية التقصي لألساليب التربوية المتضمنة في السور القرآنية، حيث ال يمكن االستغناء عنها لتطبيق  .7

 أي مضمون من المضامين التربوية.

يوصي الباحث بالمزيد من دراسات تطوير العملية التعليمية ليكون العلم هو بمفهومه والمراد منه هو األصل التطبيقي  .2

 ن التعليم في األقطار اإلسالمية من أهم مقومات اإلنسان ليستطيع تأدية دوره في الحياة وإعمار األرض.ليكو

 يوصي الباحث بالمزيد من الدراسات التربوية في مجالي الترغيب والترهيب وإسقاطاتها العملية في العملية التربوية. .4
 

 مقترحات الباحث:. 1.1

التربوية المستنبطة من دراسة السور القرآنية الشتمالها على الكنوز والذخائر، قترح الباحث استمرار الجهود والبحوث ي .1

 وبها بصائر ألولي الهدى واألبصار.

 يقترح الباحث دراسة الترغيب والترهيب في القرآن الكريم واستنتاج أبرز الدالالت التربوية في ذلك. .7

 ء الرؤية اإلسالمية في التكوين النفسي لإلنسان. يقترح الباحث دراسة َخلق اإلنسان في القرآن الكريم واستقرا .2

 يقترح الباحث دراسة اإلعجاز التربوي في القرآن الكريم وأثره في توازن واستقرار اإلنسان. .4

 

 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

 مصادر البحث:

 صر، مصر: دار نهضة م7، طموسوعة عالم اإلنسان في ضوء القرآن والسنةم، 7017/هـ1422إبراهيم، أحمد شوقي،  .1

 ، لبنان: المكتبة العصرية1، طتفسير القرآن العظيمم، 7001/هـ1472ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  .7

، دمشق: 2، طالرسول المعلم صلى هللا عليه وسلم وأساليبه في التعليمم، 7002/هـ1474الخالدي، عبد الفتاح أبوغدة،  .2

 مكتب المطبوعات االسالمية

 ،استخدام الوسائل التعليمية على تحصيل التالميذ في مرحلة التعليم األساسي أثرم، 7008/هـ1472أحمد، أيمن أحمد،  .4

 د.ط، سوريا: جامعة حلب

 ، السعودية: دار األمة 7، طأثر علوم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلمم، 7008/هـ1472األحدب، خلدون بن محمد، .5

 ، األردن: دار النفائس1، طأسماء هللا الحسنىم، 7004/هـ1475األشقر، عمر بن سليمان،  .1

 ، لبنان: دار الكتب العلمية1، طضحى اإلسالمم، 7001/هـ1472إبراهيم، أحمد أمين،  .2

 ، مصر: دار الشروق1، طالعالم االسالمي وتحديات القرن الجديدم، 7012/هـ1424أوغلي، أكمل الدين إحسان،  .8

 ، د.طاء الحرت والحيواناتجماليات التشبيه في أسمم، 7018/هـ1422البحباح، محمد علي سليم،  .2

 ، لبنان: المكتبة العصرية1، طصحيح البخاريم، 7002/هـ1474البخاري، محمد بن إسماعيل،  .10

 ، األردن: دار اإلعالم4، طدليل التربية األسريةم، 7010/هـ1421بكار، عبد الكريم بن محمد، .11

، السعودية: مركز النشر العلمي بجامعة 1، طتكوين التفكير النقدي النظرية والتطبيقم، 7011/هـ1427بوازفير، جاك،  .17

 الملك عبد العزيز

 ، السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخليج1، طالصف المقلوبم، 7015/هـ1421بيرجمان، سامز،  .12

 ، السعودية: مركز دالئل1، طالمرأة بين الداروينية وااللحادم، 7012/هـ1428بيرغمان، جيري، .14

، السعودية: مركز 1م، ط7011/هـ1422، ودليل التصميم في الكون كل، وليم، ستيفن، العلمبيهي، ديمبكسي، ماير، ماي .15

 تكوين للدراسات واألبحاث

 ، األردن: دار الفكر1م، ط7012/هـ1424الذكاءات المتعددة آفاق جديدة،جاردنر، هوارد،  .11

 كز الفكر المعاصر، السعودية: مر1، طالعلم يؤكد شكوك دارونم، 7011/هـ1422الجندي، فداء ياسر،  .12

، 1، طالمواهب األكثر تأثيراً على الشبابم، 7012/هـ1428خطاب، أبوشعيرة، عبد الستار، ناصر، محمد، محمد،  .18

 السعودية: دار كنوز المعرفة

 ، دمشق: دار القلم4، طالخطة البّراقة لذي النفس التواقةم، 7007/هـ1472الخالدي، صالح عبد الفتاح،  .12

 ، د.ط، د.نالتطور المهني للمعلمين والممارسات التأمليةن حسين، الدهمش، عبد الولي ب .70

 ، السعودية: مركز البيان للبحوث والدراسات7، ط التربية النبويةم، 7011/هـ1422الدويش، محمد بن عبد هللا، .71

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.35.4 

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.35.4


 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

     

         

The Impact of Change Management of the Employees’ Job Performance Efficiency 

 (An Applied Study on Day Care Centers in the Eastern Region of Kingdom of Saudi Arabia) 

 

 عمار العماريالدكتورة / منيرة إعداد: 

ماليزيا ،جامعة لينكولن ،كلية إدارة األعمال ،دكتوراه في إدارة األعمال  

Email: mnaier.a.ma@gmail.com  

يالدكتور / محمد أنس شمس  

فرنسا ،ديجون ،جامعة بورغوني ،دكتوراه في إدارة األعمال  

 الملخص

هدفت الدراسة التعرف على مدى تمكن مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير 

املين في هذه المراكز، كذلك التعرف علىى أرىر ألحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية، وتحديد مستوى أداء الع

ذو إدارة التغيير على أداء العامليين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعودية، والتعىرف علىى داللىة ال ىرو  فىي 

لعلمىي وسىنوات مستوى إدارة التغيير وأداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة حسىر متغيىرات الجىنر، والعمىر والم هىل ا

 الرعايىة وموظ ىة مىن العىاملين فىي مراكىز موظ ىا  ( 19الخبرة. استخدمت الدراسة المنهج الوص ي وتكونت عينة الدراسة مىن  

 الشرقية في المملكة العربية السعودية، تم اختيارها بالطريقة العشوائية.  المنطقة في النهارية

اسىتراتيجيات إدارة التغييىر ألحىداث التغييىر فىي القىيم واالتجاهىات والهياكىل  مىدى تمكىن المراكىز مىن تطبيىق تبين من النتائج أن

أن و ( وبدرجىة مرت عىة.%73.3التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيىرات الهائلىة لزيىادة ك اتهىا جىاء باهميىة نسىبية  

التغييىر فىي الهيكىل التنظيمىي، رىم  يىر فىي القيىادة، رىمأكثر مجاالت تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغييىر كىان التغي

أن مسىتوى أداء العىاملين فىي مراكىز توصىلت النتىائج الىى التغيير بالثقافة، وجاء التغير في التكنولوجيا في المرتبة األخيىرة. كمىا 

 ( وبدرجة مرت عة. 4.311الرعاية النهارية جاء بمتوسط حسابي  

إدارة التغيير في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السىعودية لمىا بزيادة االهتمام بتطبيق  بناء  على النتائج توصي الدراسة

العىاملين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة  وإلحىا فىي هىذه المراكىز. تبين مىن تىاريره اجيجىابي علىى أداء العىاملين 

 .ذلك بنظام الحوافز إدارة التغيير وربطبدورات تدريبية في  السعودية

 مراكز وم سسات التربية الخاصة. ،األداء الوظي ي ،الك اءة ،إدارة التغيير ،التغيير :الكلمات المفتاحية

 

mailto:mnaier.a.ma@gmail.com


 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 

The Impact of Change Management of the Employees’ Job Performance Efficiency 

 (An Applied Study on Day Care Centers in the Eastern Region of Kingdom of Saudi Arabia) 
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Abstract 

The study aimed to identify the extent to which day care centers in the Kingdom of Saudi Arabia 

were able to apply change management strategies to bring change in values, trends and 

organizational structures, and to determine the performance level of workers in these centers, as 

well as to identify the impact of change management on the performance of workers in day care 

centers in the Kingdom of Saudi Arabia. Also to identify the significance of the differences in 

the level of change management and the performance of workers in day care centers according to 

the variables of gender, age, educational qualification and years of experience. The study used 

the descriptive approach, and the study sample consisted of (91) male and female employees 

working in day care centers in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia, which were 

chosen randomly. 

The results showed that the extent to which the centers were able to apply change management 

strategies to bring change in values, trends and organizational structures to suit the new needs 

and the massive changes to increase their efficiency came with a relative importance (73.3%) 

which was a high degree. Moreover, the most areas enabling centers to implement change 

management strategies was the change in leadership, then the change in the organizational 

structure, then the change in culture, and the change in technology came in the last place. The 

results also found that the performance level of workers in day care centers came with an 

arithmetic average to a great extent of (4,311). 

Based on the results, the study recommends increasing attention to the application of change 

management in day care centers in the Kingdom of Saudi Arabia, due to its positive impact on 

the performance of the employees in these centers.  
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Finally, the researcher recommend enrolling the staff in these day care centers in change 

management training courses and linking this to the incentive system which can follow their 

development. 

Keywords: Change, Change Management, Efficiency, Job Performance, Special Education 

Centers and Institutions. 

 

 : لمقدمة. 1

 مجموعة تت اعـل أن بعد جديد شيء إلى ليتحول يتحرك شيء فكل ،الكون مظاهر جميع لها تخضع طبيعية ظاهرة التغيير

 غير بوتيرة يتغير حولنا من والعالم ،قبــل مــن يكـن لم أخـر وجـودا لتخلق متعـددة وظروف أجواء في المختل ة العناصر

 وهي ،المحركة القوة هي التغيير فسرعة .الماضي من فيصبح وضحاها عشية بين تغيري ان يمكن باألمر نجح ما .مسبوقة

 االن تاح هو فالتغيير .النجاح يتطلبه ما لمواكبة الوحيد الحل هي بك اءة التغيير وقيادة ،محدودة الغير الزيادة في مستمرة

 ووضع .ألطالقها المناسر الوقت معرفة غييرالت رحلة تتطلر حيث ،المهاجرة االفكار واستقبال اآلخرين مع والمقاربة

 (.Kotter, 1995  نحتاجه الذي المهم المقدار وتحديد بها للبدء الموضوعية والمقايير االستراتيجيات

 على مجبرون منظمات او وكافراد .السريعة التغيرات نتيجة لها حصر ال ومشاكل مستجدات يوميا يواجهون المنظمات وقادة

 .معه التعامل وكي ية التغيير توقع نتعلم ان فآلبد ،مهددا او صعبا التغيير يجعل ما وهذا .البقاء أجل من يرللتغي االستجابة

 يصنعون من هم فاألفراد ،يقوده ان يمكنه ولكن التغيير وحده ال رد يستطيع وال للمستقبل والطريق اآلن القاعدة هو والتغيير

 مستمرة مشكلة تعد التغيير عملية وألن .وبتميز للمقاومة التقليدية الطر  نتخطىو طريقنا نشق كيف نعرف ان فآلبد ،التغيير

 جهـود يضعف ما وهذا ،القائمـة ومصالحهم حياتهم أنماط يهدد التغيير ان العتقـادهم اجدارية والمستويات األفراد كل لدى

 ، سماتي و حاتم التنظيمية وحداتها داخل ومقاوم دم ي بين وانقسامات خلل إلى ي دي صعبا أمرا منهـا ويجعـل التغيير وبرامج

8192.) 

 والتي للتقنية المستمر واالبتكار العولمة نتيجة مثيل لها يسبق لم سريعة تغيرات الم سسات تواجه ،الحديثة االعمال بيئة وفي

 ورورة االجتماعية واصلالت وسائل مثل ،الحديثة الظواهر بعض أن كما .مستمر بشكل التطوير على األعمال م سسات تجبر

 وقت أي وفي قبل من تحدث لم للتغيير متزايدة حاجة وأوجدت األعمال قطاع في رورة أحدرت ،المحمول الهاتف على التكيف

 .وآرارها وأسبابها التغييرات هذه يستوعر قيادي فكر باألحرى أو إداري فكر إلى تحتاج التغيرات وهذه .مضى

 : الدراسة مشكلة. 1.1

 كبيرة تحديات تواجهه بانماطها التغيير عمليات أجرت التي المنظمات رلثي أن إلى التنظيمي السلوك مجال في لدراساتا تشير

 لكل ملحة ضرورة أصبح التغيير أن ينكر أحد ال حيث .واستمرارها بقائها على وللح اظ والتغيير التحول لمواجهة وعديدة

 م.عليه تترتر ونتائج آرار لها يكون أن البد تغيير عملية اي وأن ،اليوم منظمات
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 ،وجوهرية كبيرة أهمية ذات بمتغيرات يمر ومجتمعنا .اجيجابي التغيير احداث هو المنظمات إليها تسعى التي النتائج وأهم  

 مراكز في اجداري االسلوب أن وحيث. التغيير تتبنى جديدة إدارة تتطلر حصولها والمتوقع الحاصلة التغيرات هذه ومثل

 واقع مع تتوافق ال التي المدرسية والقوانين باألنظمة متقيد تقليدي مدرسي أسلوب ،الشرقية المنطقة في النهارية الرعاية

 التغيير إدارة لتطبيق السبل ايجاد من والبد ،والتغيير التحديث متطلبات مع تتماشى وال مست يديها واحتياجات النهارية المراكز

  المنظمات هذه أداء ك اءة لرفع العامليين وتدرير التقنية وإدخال التنظيمية هياكلها في المراكز هذه في المطلوب التغيير ألحداث

  :التالي التساؤل الدراسة في مشكلة تحديد تم الدراسة مشكلة في طرحه تم ما خالل ومن

 القيادة( في التغيير ،التكنولوجيا في التغيير ،الثقافة في التغيير ،التنظيمي في )الهيكل بالتغيير المتمثلة التغيير إدارة أثر ما

 الشرقية؟ المنطقة في النهارية الرعاية مراكز في العاملين أداء على

 : وبالتالي يمكن طرح التساؤالت ال رعية التالية

 قدرة رأكث تنظيمية حالة الى التحول لها يضمن بما واجقليمية المحلية بيئتها مع الت اعل من المراكز تمكن مدى ما 

 مشاكلها؟ وحل مست يديها وخدمة أهدافها لتحقيق

 التنظيمية والهياكل واالتجاهات القيم في التغيير ألحداث التغيير إدارة استراتيجيات تطبيق من المراكز تمكن مدى ما 

 ك اتها؟ لزيادة الهائلة والتغيرات الجديدة االحتياجات مع لتتناسر

 فيها العامليين مهارات وتطوير لتدرير واالنتاجية والبحثية والتقنية العلمية ساليرباأل األخذ من المراكز تمكن مدى ما 

 بال ائدة؟ وعليها عليهم سيعود بما

 التغيير؟ إدارة لمسئولية المركز إدارة تحمل مدى ما 

 جدارة ليينالعام تقبل وبين) الخبرة ،الجنر ،التعليمي المستوى ،العمر) الديموغرافية الخصائص بين العالقة هي ما 

 التغيير؟

 : الدراسة أهمية. 1.1

 : يلي فيما الدراسة أهمية تتمثل

 .التغيير إدارة واقع عن مهمة معلومات النهارية الرعاية مراكز في القرار ستوفرلمتخذي الدراسة نتائج أن •

 وأررها التغيير إدارة على للتعرف النهارية الرعاية مراكز في القرارات وصناع والمعنين للمس ولين مساعدة وستقدم •

 وفاعلية ك اءة مستوى لرفع المناسبة اججراءات إتخاذ في تساعدهم وبالتالي ،المنظمات هذه في العاملين أداء على

 .المراكز هذه في العاملين

 ءباألدا األرتقاء أجل من التغيير إدارة بنجاح العالقة ذات السياسات رسم إعادة في النتائج هذه أستخدام يمكن حيث •

  .عام بشكل الم سسي

 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 القطاعات من القطاع هذا يعد إذ ،النهارية الرعاية مراكز قطاع يتناول بكونه للبحث اآلخر األهمية جانر ويتمثل •

 هذه خاالل من وي مل االجتماعي والتطور االجتماعية الخدمة في الكبيرة مساهمته حيث من والم ررة الحيوية

 جهة من أن سهم العاملين بين وألتسا  التكيف لضامن أبعادها وغرس العاملين قافةر بتطوير االهتمام يتم أن الدراسة

  .ورقافتهم وقيمهم توقعاتهم مع التغيير يتماشى أن البد إذ ،التغيير إجراء عند منهم تطلبه وما العليا اجدارة وبين

 ن ر تتناول أن الممكن من والتي الالحقة والألبحاث الدراسات بعض في الدراسة هذه نتائج من يست اد أن وي مل •

 .أخرى قطاعات في الموضوع

 أداء تحسين التغييرفي إدارة أستخدام يتم أن يمكن كيف تبين بتوصيات الخروج في الدراسة هذه نتائج تسهم وأن •

 .مهاراتهم وتنمية العاملين

 : الدراسة هدافأ. 3.1

 يقدمون انهم ويشعرون ركود مرحلة في فهم ،جدا بسيطة فيه طويرالت نسبة النهارية الرعاية مراكز في الراهن الوضع ان حيث

 غير واليوم ،نتغير اننا يقول حولنا ما فكل ،الجميع وباعتراف حولنا من الواقع اختالف رغم .ناجحون وانهم جيدة خدمات

 ما لمعرفة دافعة لقوة حاجة في ةالنهاري الرعاية مراكز فإدارة عليه .التغيير لمواكبة بحاجة بالذات اجعاقة ذوي وخدمات األمر

 ،العمل أسالير في تغيير إجراء ضرورة على التعرف في الدراسة هذه أهمية تكمن لذلك .خدماتهم لتحسين التغيير سيحدره

 تحويليةال واجدارة القيادة بإحالل ،التقليدي السائد لتغيير العامليين وتمكين لتطوير التكنلوجيا وباستخدام التنظيم الهيكل بتطوير

 : الى الدراسة هدفت عليه .المنظمات هذه ك اءة وزيادة العاملين باداء لالرتقاء جديد عمل كاسلوب التغيير إدارة المتضمنة

 .الشرقية بالمنطقة النهارية الرعاية مراكز في السائد اجداري النمط في التغيير إدارة أرر استجالء الى الدراسة تهدف •

 .التنظيمي الهيكل وتغيير بتطوير اجداري االبداع على القدرة ولها متمكنة قيادات تطوير الى تهدف  •

 متوقعه وغير متوقعه تغيرات لمواجهة ويخدمهم المنظمة يخدم بما وإدارتهم وتدريبهم بتوجيههم فيها العامليين مساعدة •

 .المنظمة رقافة وتاصيل بتحديد

  .وانتاجهم أدائهم وتحسين لتطوير التغييرالتكنلوجي إجراء خالل من وذلك العامليين أداء ك اءة زيادة إمكانية دراسة •

 : الدراسة فرضيات. 4.1

 : لولىاأل الفرضية. 1.4.1

 .النهارية الرعاية مراكز في العامليين أداء على بابعادها التغيير إدارة بين إحصائية داللة ذو أرر يوجد ال

 : التالية الفرعية الفرضيات تنبثق الفرضية هذه لومن •

 النهارية الرعاية مراكز في العامليين أداء على التنظيم الهيكل في التغيير ألهمية إحصائية داللة ذو أرر يوجد ال. 

 النهارية الرعاية مراكز في العامليين أداء على الثقافة في التغيير في أحصائية داللة ذو أرر اليوجد. 

 النهارية الرعاية مراكز في العامليين أداء وبين االتكنلوجي في التغيير في أحصائية داللة ذو أرر اليوجد. 
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 النهارية الرعاية مراكز في العامليين أداء وبين القيادة في التغيير في أحصائية داللة ذو أرر اليوجد. 

 : ةالثاني يةالفرض. 1.4.1

نهارية بالمملكة العربية السعودية ال الرعاية مراكز في العامليين وأداء التغيير ال توجد فرو  دالة إحصائيا  في مستوى إدارة

 والعمر والم هل العلمي وسنوات الخبرة؟ ،حسر متغيرات الجنر

 : للدراسة النظري اإلطار. 1

 التغيير إدارة : 

 في للتغيير خطوات رالث من Kurt Lewin نموذج تطوير تم حين 20 الـ القرن أوائل إلى التغيير إدارة م هوم ويعود

 عام االنتقالي الجسر نموذج تطوير وتم ،1962 عام "االبتكارات انتشار" بعنوان روجرز فريت إي كتاب نشر رم .األربعينيات

 العمليات وأصبحت التسعينيات في األعمال بيئة في إال معروفة التغيير إدارة تصبح لم ذلك ومع (.8191 ، الحسيني 9191

 : التالي به يُقصد إداري م هوم وهو .األل ية هذه بداية في متاحة الرسمية التنظيمية

 .المعالم واضحة خطة طريق عن ،المنظمة إدارة أو بالعمل القيام كي ية في بالتغيير القيام •

 في العمل وجودة وك اءة باجنتاجية االرتقاء بهدف ،العمل محيط في الحديثة والتطورات التغييرات مواكبة وهو •

 .المنظمة

 .وفاعلية ك اءة األكثر المستقبلي الوضع إلى نعيشه الذي الحالي الوضع من االنتقال إنه كما •

 .مستقرة بصورة األمور ونكتشف فيها نتعلَّم التي العملية وهو •

 الصدأ من والتخلص ،التراجع ووقف ،الحدارة بعث إلى طريقها عن المنظمة تسعى الذي الذاتي التجديد وهوعملية •

 حيويتها على محافظة المنظمة لتظل ،المعدات له تتعرض أو األفراد يصير أو واللوائح النظم على يتجمع الذي

 .الصعبة والظروف األزمات مع والتجاوب التكيّف على القدرة ولديها ،ومصداقيتها وشبابها

 .ال عل على القدرة وبناء األمام إلى بشري تجمع باي االنتقال وهو •

 .تطور أكثر ىأخر حالة إلى معينة اجتماعية حالة من بإرادته المجتمع انتقال وهو •

 : التالي في أهمها لونلخص المنظمات إدارة في وأساسية هامة وأسبابه ملح فالتغيير

 تعقيدات تعيش فهي حولها من البيئة في وتواجهه تعشيه الذي الواقع يحتمه المنظمات في التغيير وإحداث تبني •

 : مثل شديدة وتغيرات

o واالتصاالت المعلومات تقنية ان جار. 

o المختل ة المجاالت في للظهور المتنافسة واالبتكارات عالسري التطور. 

o العالمي االقتصاد على وتاريرها العمالقة الشركات اندماج وبروز ،الكبرى االقتصادية التكتالت ظهور. 

 بسبر او والتقنية واالجتماعية واالقتصادية السياسية كالتغيرات عليه مح زة خارجية عوامل ت اعل بسبر التغيير •

 المتبعة واالجراءات واألسالير والخطط األهداف في التغيير او العمل عالقات في التغيير مثل داخلية عوامل ت اعل

 .العمل في
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 من والتقليل مشاكلها ولحلول أزماتها من للخروج المتعثرة المنظمات تعتمده منها م ر ال ضرورية إستراتيجية التغيير •

 عليه ،والتوسع لربح جديدة مجاالت وخلق التنافسية وضعيتها لدعم جحةالنا القوية المنظمات تعتمده كما ،أرارها

 (.8192 ، ميهوبباستمرار  اجدارة ت ديه الذي الدور من جزءا معه التعامل أصبح تنظيمية حقيقة فالتغيير

 البد بل عدم من وا فراغ من ينطلق ال ولكنه ،التغيير ألجراء المنظمة تدفع التي القوى وأنواع التغيير أسباب تتعدد وقد •

 من للتغيير سببا تكون مشاكل لحل وسبيل .منها واالست ادة فرصة القتناص يكون أن مثل ،تدفعه قوى وجود من

 .التغيير هذا لتبني يدفعها مما للمنظمة جيدة بنتائج ياتي جديد وضع الى الراهن الوضع

 : التغيير إدارة لونظريات نماذج لومن أهم

 افانوفيتش نموذج : 

 (1112 ،خطوات نموذج افانوفيتش في إدارة التغيير )الزايدي - 11 شكل

 كوتر جون نموذج : 

 

 (1111الفعالة )السيد،  التغيير إدارة أجل من 8 ال كوتر جون نموذج مراحل – 02 شكل
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 : (8181 ،نظريات إدارة التغيير  عضيبات

 نظرية (Ralph Kilman): كاآلتي هي نقاط خمر من نظريةال هذا تتكون : 

 .التغيير ببرنامج البدء •

 .التغيير لبرنامج التامة المعرفة •

 .للتغيير خطة جدولة على العمل •

 .التغيير خطة وتطبيق بت عيل القيام •

 .النتيجة تقدير •

 نظرية (Jerry Porras): هي نقاط خمر من النظرية هذا تتكون : 

 .جرافيكال بطريقة العمل نظام تحليل على العمل •

 .الجرافيك الرسم على المشاكل وضع على العمل •

 .المشاكل داخل الداخلية العالقة اختبار •

 .تكوينها وطريقة المشاكل معرفة •

 .لها جرافيكية خطة تجهيز طريق عن الجرافيك الرسم باسلوب المشاكل حل •

 الذي الدور ألهمية نظرا   وذلك ،المنظمات إدارة تمارسها التي العمليات أهم من األداء تقييم تعتبرعملية: العاملين أداء 

 الوسائل أهم من العاملين داء أ تقييم عملية وتُعد كما ،تعتمدها التي والبرامج السياسات دقة على الحكم في به تقوم

 أرناء وتصرفاته سلوكه من وللتحقق ،ومس ولياتها وظي تـه واجبـات أداء على الموظف لقدرة موضوعي حكم جصدار

 و واجبـات تحمـل عىل قدرته من التحقق و ،وظي ته ومسئوليات لواجباته أدائه أسلوب في التحسن مدى ومن ،العمل

 أبو ، أيضا   المستقبل في وفعاليتها بقاءها الحاضرواستمرار في المنظمة تطور بمايضمن وذلك ،ىأعل مس وليات

 ،عمل مخرجات من العاملون يُقدمه ما عن عبارة بانه األداء تعريف يمكن وعليه (.8199 ،و أبو ماضي ،الروس

 (.8192، وعالويحسين   اآلخرين مع وعالقاتهم والتعليمات باألنظمة والتزامهم وانضباطهم

  :التالية الخطوات على التقييم عملية لوتقوم

 .العمل تعليمات وإعداد وضع •

  .التعليمات هذه مع قياسا   العامليين أداء تقييم •

 .األداء عيوب من التقليل أو الحد بهدف لل رد العكسية التغذية تقديم •

 : التالية األبعاد خالل من العاملين أداء قياس لويتم

 وقلة ،العمل وتن يذ تنظيم عىل والقدرة ،ال ني والتمكن ،واألتقان ،الدقة عىل العمل جودة وتشتمل، العمل جودة •

 .األخطاء

 ،الوظي ة ومتطلبات المعرفة وبُعد ،األنجاز وسرعة هإنجاز تم الذي العمل حجم عىل تشمل والتي ،العمل كمية •

 المجاالت وجميع الوظي ة عن العامة والمعرفة ،المهنية والمهارة ،وال نية ،النظرية المعرفة على تشمل والتي

 .بها المرتبطة
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 والتي معينة ك اءات بإستخدام الوظي ية المهام إتمام بعد تاتي التي للسلوك نتيجة هو األداء إن القول يمكننا ،سبق ما على وبناء

 .الموظف أداء تشكل مختل ة بمقايير من تقاس

 : األداء بها يتأثر التي العوامللومن أهم 

 وطر  التنظيمي الهيكل ،الموادالخام ،التكنولوجي التقدم وتشمل والتي ال نية كالعوامل :الداخلية العوامل  •

 .العمل وأسالير

 العملية والطر  وكميتها األجهزة فنوعية ،واالفراد المنظمة على ومباشر واضح بشكل ت رر :الفنية العوامل  •

 .عام بشكل واالنتاجية األداء مستوى عىل ت رر جميعها العمل في المعتمدة

 والتدرير ،والخبرة والتعليم المعرفة وتتضمن للعمل ال اعل األداء على القدرة تشمل التي :األنسانية العوامل •

 وحاجات واالجتماعية المادية العمل ظروف خالل من تحدد والتي العمل في الرغبة تشملو ،الشخصية والقدرة

 (.8192 ،وعالوي  حسين الألفراد ورغبات

على اتجاهات وأداء  سير داخل المنظمات وتطبيقها ونجاحها تعتمد بشكل أسايأن عملية إحداث التغيفي الواقع 

 : ت على التالياريوتتوقف هذه التار ،ري على اداء العاملينيد التغيت مختل ة ألبعااريحيث أن هناك تار ،العاملين

 .درجة تقبل التطورات الجديدة 

 .وكذلك درجة مقاومة التغيير من طرف العاملين 

ومباشر بالمنظمة بشكل عام وباألفراد بشكل خاص وذلك من أجل تحقيق زيادة في سي ير ترتبط بشكل أسايأذن فان عملية التغ

ر تعتبر ضرورة ُملحة في الوقت ي. إضافة إلى ما سبق ذكره فان عملية التغي)8192، اءة المنظمة  حسين وعالويإنتاجية وك 

 ،وذلك لزيادة المنافسة والحاجة إلى المرونة االستراتيجية ،الحاضر بغض النظر عن مدى استعداد المنظمات للتعامل معه

وقدرات رأس  ،بغض النظر عن الحجم ،ليوم على كافة المنظمات تقريبا  والقدرة على التكيف مع العولمة التي أصبحت ت رر ا

تحدث هذه التغييرات وتشمل التغيرفي االستراتيجية والهيكلية التشغيلية  ،وما إلى ذلك ،والتركيز ،والسو  ،المال البشري

لين بنجاح ال تزال واحدة من أهم محاور فإن عملية إدارة التغيروتارريها على أداء العام ،والعملية والثقافية والقيادة. ولذلك

ويقول منظمو إدارة التغير أن  ،مثلما أن تبني التغير والبقاء عليه أمر مهم لجميع العاملين ،التركيز على جميع مستويات اجدارة

 : الحرج في نظرية ادارة التغير يتم بالتحايل على السلطة باستخدام م اهيم مجردة مثل

كما وتقوم السلطة في التركيز على كي ية جعل  ،( لزيادة أداء العاملين وانتاجيتهم، والتح يز ،واالتصال ،والتمكين ، القيادة

العاملين ممتثلون مع النظام الحالي ويتقبلون التغير الحاصل لتجنر الصراعات بتركيزهم على األيديولوجيات والتنشئة 

  .االجتماعية والثقافية

ير على العاملين تتكون من يخدام برامج التغيير الهيكلة القائمة على افتراض أن أرر إدارة التغعات يتم استاولتجنر هذه الصر

مجموعة محدودة من التدخالت التي تعتبر برامج موضوعية وقابلة للقياس ويمكن التحكم فيها خطيا ويمكن تحقيقها في وقت 

 : ا يليقصير نسبيا وذلك تجنبا  للعديد من تدفقات التغييرالمتمثلة بم



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

إلى طر  أكثر واالنتقال  ،والقبول التدريجي ،اءالقلق واجنكار والسعادة والخوف والتهديد والذنر وخيبة األمل واالكتئاب والعد

 (.8192 ،نجوجونا وموات والحاجة إلى تحسين أداء العاملين  ،تكامال للعمل

 : السابقة الدراسات. 3

 محليةدراسات . 1.3

  بعنوان "أثر إدارة التغيير في التطوير التنظيمي للمؤسسات الحكومية باللمملكة العربية  (1110 ،)عبد المنعمدراسة

 "السعودية

يتناول البحث دور واهمية ادارة التغيير في التطوير التنظيمي للم سسات الحکومية بالمملکة العربية السعودية وذلک لمعرفة 

للقطاع الحکومي علي وجه التحديد وذلك الن القطاعات األخرى مثل القطاع مدى مساهمة ادارة التغيير في التطوير التنظيمي 

الخاص والقطاع الخيري قد تحتاج الي تطوير ولکن لير مثل القطاع الحکومي لما فيه من العديد من المشاکل االدارية 

وجود العديد من المشاکل في  والتنظيمية اهمها عدم وضوح رؤية الم سسة الحکومية تجاه تحقيق اهدافها المستقبلية وايضا

الهيکل التنظيمي للم سسة مما يصعر عملية االتصال بين المستويات االدارية الثالرة وايضا التخبط في استخدام االنظمة 

الحديثة والمتطورة والذي يترتر علية مقاومة التغيير وايضا کثرة دوران العمالة وتقديم االستقاالت واالتجاه الي القطاعات 

لذا قام البحث الحالي بإلقاء الضوء علي هذه الجوانر باجضافة الي انه تم تطبيق البحث علي بلدية محافظة المجمعة  .رىاألخ

بمنطقة الرياض بالمملکة العربية السعودية وذلک لعده اسباب اهمها ان هذا النوع من الم سسات الحکومية لدية العديد من 

قد تم توزيع االستبانة علي عينة البحث المکونة من  ،ارتباطا  کليا  بخدمة الموطنين المشکالت االدارية حيث يرتبط نجاحها

م ردة وهم جميع الموظ ين ببلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الش ون البلدية والقروية وهم من  949

لنتائج باستخدام مختلف المقايير اجحصائية ألربات وذلک الستنباط ا االدارة العليا ورؤساء االقسام والمشرفين والمرؤوسين

 . فروض البحث

وتوصل البحث إلى عدة نتائج اهمها ربوت صحة فروض البحث والتي اوضحت أن ادارة التغيير ت رر في تحسين برامج 

في عملية إعادة هندسة التدرير للعاملين بالمنظمة و تساعد علي تحسين خطط العمل والخطط التشغيلية لألقسام و لها دور فعال 

اجدارة او إعادة بناء الهيکل التنظيمي للمنظمة على مستوي اجدارات والوحدات ومن النتائج الهامة ايضا ان تطبيق إدارة 

الجودة الشاملة بالمنظمة يتطلر تغييرا  شامال  عن طريق إدارة التغيير کما هو الحال في استخدام التقنيات الجديدة والمتطورة 

اربات صحة ال رض الرئيسي الثاني والذي يشير الي انه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إدارة التغيير والتطوير وتم 

التنظيمي للمنظمة وبين خصائص عناصر البحث مما يشير الي ان إدارة التغيير والتطوير التنظيمي بالمنظمة ال يتارر باعمارهم 

 ي لوظائ هم.وم هالتهم العلمية والمستوى اجدار

 "ة"لواقع ممارسة إدارة التغيير في كليات التربية بمكة المكرمبعنوان  (1111) دراسة اللحياني •

 البنات كليات هيكلة إعادة ضوء في المكرمة بمكة التربية كليات في التغيير إدارة ممارسة واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

  ،التدرير هيئة وأعضاء األقسام ورئيسات داتالعمي نظر وجهة من القرى أم بجامعة الملحقة
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 ممارسة في التدرير هيئة وأعضاء األقسام ورئيسات العميدات آراء بين اجحصائية الدالة ذات ال رو  درجة على والتعرف

 ممتوص .والتخصص ،الخبرة ،العلمية الدرجة متغيرات وفق التغيير إدارة نجاح وعوامل ،التغيير ومعوقات ،التغيير إدارة

 بكليات تدرير هيئة وعضوات أقسام ورئيسات عميدات من (44) الدراسة عينة وبلغت ،المعلومات لجمع كاداة استبيانا الباحثة

 بدرجة التغيير إدارة يمارسن التربية كليات في األقسام رئيسات إن: يلي ما الدراسة نتائج أبرز ومن .المكرمة بمكة التربية

 وجود ،والتخصص العلمية الدرجة متغيارات وفق الدارسة عينة أفراد آراء بين إحصائية دالة ذات فرو  وجود وعدم .عالية

 .دالة ذات فرو 

 : عربية دراسات. 1.3

أثر إدارة التغيير على جودة الخدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت  بعنوان " (2018 ،عرابة لو )مرزلوق دراسة •

 الجزائر"

 التغيير بادارة القيان كي ية على والتعرف ،الخدمات وجودة التغيير ادارة حول النظرية مالم اهي اهم لتوضيح الدراسة هدفت

 : كالتالي النتائج وجائت المقدمة الخدمات جودة لتحسر الم سسة داخل

  .الثقافية( ،األفراد مهام ،التنظيمي الهيكل ، التقنية التغيير مجاالت تطبيق بين ايجابية عالقة وجود •

 .العمال أراء حسر الجزائر اتصاالت م سسة في الخدمات لجودة مرت ع وافرت مستوى يوجد •

  .الخدمة جودة زيادة إلى أدى التقنية في التغيير زاد كلما ،الجزائر إتصاالت م سسة في •

 الجودة أن إال والتطوير التغيير فرغم ،متوسطة بجودة خدمات تقدم الجزائر إتصاالت م سسة ،الزبون نظر وجهة من •

 .العالم دول باقي مع بمقارنتها وذلك الزبائن لمتطلبات بعد تصل لم الم سسة قبل من دمةالمق

 في الخدمة جودة على وأرره التغيير إدارة واقع حول a=05.0 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فرو  توجد ال •

 .الديمغرافية للمتغيرات تعزى الجزائر اتصاالت م سسة

 حالة دراسة :الفلسطينية الصحة لوزارة في العاملين أداء على أثرها لو التغيير إدارة عنوان "لواقعب (2009 ،)عبيد دراسة

 الطبي" الشفاء مجمع

 : إلى الدراسة هذه تهدف

  .ال لسطينية الصحة وزارة في التغيير ادارة واقع دراسة •

  .العاملين أداء على التغيير إدارة تارير مدى على التعرف •

  .المنشود التغيير احداث على قادرة قيادة جودو مدى على التعرف •

  .التغيير بعمليات العاملين والتزام تارر مدى دراسة •

  .التغيير عمليات تعترض ان الممكن من التي والعوائق المشاكل أهم على الضوء تسليط •

 .عامة بص ة للعاملين مقبولة عملية التغيير عملية من تجعل وتوصيات لحلول التوصل •

 كما وهي ،السلبيات على للتغلر جيدة مقترحات تكون علها التوصيات من لمجموعة الباحث خلص السابقة النتائج ىعل وبناء

 : يلي
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 دراسة والخارجية الداخلية البيئة دراسة وبعد ،العمل متطلبات مع يتوافق بما التنظيمي الهيكل في التغيير يكون أن ضرورة •

 إلى ت دي وال عشوائية تكون ال بحيث اجدارة علوم في االختصاص ذوي من ياتتوص على بناء التغيير يتم وأن ،متانية

  .طائل بدون التنظيمي الهيكل تضخم

 خالل من ،الوظائف هذه على التعيين يتم وأن التنظيمي الهيكل على والوظائف واجدارات الوحدات عن اجعالن يتم أن •

  .تعيينهم يتم من ك اءة من للتاكد مسابقة اجتياز بعدو ،الوظي ة شاغل في توفرها واجر مهنية معايير وضع

 بحيث المركزية وتقليل ،الصالحيات في تداخل هناك يكون ال بحيث ووظي ة إدارة لكل والمسئولية السلطة تحديد ضرورة •

  .األعمال إنجاز في السرعة إلى ي دي مم األخرى المستويات إلى الصالحيات ت ويض على تعمل

 هم حيث الدنيا المستويات في العاملون يقدمها التي األفكار من واالست ادة ،القرارات صناعة في املينالع إشراك ضرورة •

  .المشاكل لتلك الحلول وطرح العمل تواجه التي المشاكل ومعرفة العمل يختص بما جديدة أفكار توليد على الناس أقدر

 ،العاملون يبذله الذي الجهد تقدير خالل من اجنسانية عالقاتبال واالهتمام بإيجابية العاملين مع اجدارة تعامل ضرورة •

  .العاملين لتشجيع حوافز نظام وإيجاد

 األفراد في التغيير بين القوية للعالقة وذلك ،والتح يز ،الجيد التدرير خالل من األفراد في النوعي التغيير على التركيز •

 يعمل للحوافز جيد نظام وجود كذلك العاملين ومعارف مهارات عرف على يعمل الجيد التدرير أن حيث ،العاملين وأداء

  .خالقة أفكار إيجاد ومحاولة للعاملين الجيد األداء تعزيز على

 كذلك ،أصحابها إلى الرسائل ايصال في فعالية ذات تكون بحيث ،المجمع داخل االتصاالت تنوع من االست ادة ضرورة •

 .مصلحةالعمل فيه لما سميةالر غير االتصال خطوط توظيف على العمل

 أفكار على والحصول ،العمل في الخلل مواطن ومعرفة العاملين مع للتواصل الرسمية غير االتصال وسائل ت عيل ضرورة •

 .األداء ك اءة رفع في تساهم قد جديدة

 ي دي بما قراراتال صنع في واشراكالعاملين ،الصالحيات ت ويض خالل من ،المركزية إلى التوجه اجدارة تقليل ضرورة •

  .وفعالية ك اءة بكل تن يذها على والعمل القرارات تقبل إلى
 

 : أجنبية دراسات. 3.3

• Dennis R. S. & Schraeder)، 2009) " بعنوان Enhancing the success of organizational 

change: Matching readiness strategies with sources of resistance" 

 وتعزيز ،للتغيير الجاهزية استراتيجيات مطابقة خالل من التنظيمي التغيير نجاح سبل لتعزيز دراسة أجروا ودينير شرايدر

 من وذلك ،التنظيمي التغيير نجاح سبل تعزيز إلى الدراسة هذه وهدفت .مديرا (165) الدراسة عينة شملت كما ،المراقبة آليات

 وتوصلت .المراقبة آليات وتعزيز ،الم سسي اجصالح في الهنغارية المنظمات في للتغيير االستعداد استراتيجيات مطابقة خالل

 مقاومة عوامل أهم وأن .التنظيمي التغيير لنجاح كاداة الم سسي باجصالح اهتماما   أبدت الهنغارية المنظمات أن إلى الدراسة

 يجعل مما العليا لإلدارة التغيير أبعاد ضوحو وعدم ،للتغير واالستعداد التخطيط وضعف ،الموظ ين مشاركة ضعف هو التغيير

 .أهدافها تحقيق من يمكنها الذي الكافي بالشكل التغيير عملية بدعم تقوم ال العليا اجدارة
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 Implementing change in public sectorبعنوان " (Cunningham & Kempling ،2009) دراسة •

organizations" 

 عينة وتكونت .البريطانية العام القطاع منظمات من منظمات رالث في التنظيمي التغيير تن يذ آليات على التعرف إلى وهدفت

 : للتالي الدراسة وتوصلت الـثالث التنظيمي التغيير نماذج واستخدمت .التن يذيين المس ولين كبار من (23) مـن الدراسـة

o وسلوكية ،وتكنولوجية ،هيكلية ،وسيطة متغيرات استعمال تظهر التغيير جهود أن. 

o التدرير ومهارات ،واجدارة ،القيادة وتحسين ،التقنية العمليـات تحسين تمثل محاور خالل من والك اءة ال اعلية زيادة. 

o العاملين وتمكين العمل محل البيئة وتحسين ،المستهلك عالقات وتحسين ،العاملين 43 ومشاركة االتصاالت تحسين، 

 .السلطة عالقات وتبديل
 

 :لدراسةا جيةمنه. 4

 : الدراسة منهج. 1.4

 أرر درست إذ ،لها المنهج هذا ومالئمة الدراسة لطبيعة نظرا   التحليلي الوص ي المنهج بإستخدام الدراسة هذه في الباحثة قامت

  .العاملين أداء التابع( ريالمتغ على التغيير  إدارة المستقل(  المتغير

  :لوالمعلومات البيانات على الحصول مصادر .1.4

 والمقاالت واألبحاث ،العالقة ذات واألجنبية العربية والمراجع والدوريات الكتر مراجعة خالل من :الثانوية المصادر •

 الدراسة موضوع تناولت التي والدراسات

 ،للدراسة التحليلية الجوانر معالجة طريق عن المعلومات على خاللها من الباحث يحصل التي المصادر وهي :األلولية المصادر •

 أعتربت التي االستبانة تكونت وقد ،الغرض لهذا تصميمها تم التي األستبانة خآلل من للدراسة األولية البيانات جمع يتم بحيث

 الدراسات باألعتماد على تصميمها وتم العاملين أداء وإستبانة ،التغير إدارة إستبانة هما قسمين من الدراسة لهذه رئيسي ة أداة

 .السابقة

 : الدراسة مجتمع. 3.4

 عددهم والبالغ السعودية العربية المملكة من الشرقية بالمنطقة النهارية الرعاية مراكز في العاملين عدد الدراسة مجتمع يشمل

حيث  ،( مجتمع الدراسة9رقم   ويوضح جدول منهم (432) فيهم العامليين وعدد لألناث (33)و  للذكور (7) منهم مركزا   (40)

 ومعلمين لتحديد عينة الدراسة. نيوأخصائي ينيمن إدار 811ا و مركز 98تم اختيار 

 مجتمع الدراسة: (9جدول  

 عدد العاملين الجنس عدد المراكز المدينة رقم

 41 إناث 2 الخبر 9



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 الدمام 8
8 

8 

 إناث

 ذكور

21 

21 

 االحساء 2
9 

8 

 إناث

 ذكور

82 

82 

 الجبيل 4
9 

9 

 إناث

 ذكور

82 

82 

 111  11 4 المجموع

 : الدراسة عينة. 4.4

 على إستبانة (200) توزيع وتم الدراسة. مجتمع في العامليين من مجموعة من تكونت قصدية عينة باختيار الباحثة قامت

 فقط منهم إستبانة (91) كانت المستردة األستبانات األطالع على وبعد ،إستبانة (92) استرداد وتم ،مركزا   98 في العاملين

 وتكونت ،اجستبانة عبارات كافة على اججابة عدم بسبر للتحليل صالحة تكن لم إستبانة (1) إستبعاد تم ثحي ،للتحليل صالحة

 .إستبانة (91) من أجاباتهم نتائج تحليل تم التي الدراسة عينة

 : الدراسة أداة. 4.4

 : هامين قسمين من تكونت وقد ،لها خصيصا   صممتها إذ الحالية للدراسة رئيسية كاداة األستبانة الباحثة استخدمت

 .بإبعاده التغيير إدارة متغير :األلول

 .العاملين أداء متغير :ثانيا

 في النهارية الرعاية مراكز في العاملين وأداء التغيير إدارة بين األرتباطية على العالقة والتعرف الدراسة أهداف لتحقيق وذلك

 : التالية الخطوات  األستبانة( سةالدرا أداة بناء في الباحثة أتبعت ،الشرقية المنطقة

 أررإدارة لقياس كمقياس   إستخدامها: يلي بما األستبانة من الغرض الباحثة حددت حيث: األستبانة من الغرض تحديد 

 الرعاية مراكز في التغيير إدارة واقع على التعرف الى إضافة ،النهارية الرعاية مراكز في العاملين أداء على التغيير

 النهارية

 وتم ،التغيير إدارة بقياس قامت التي السابقة للدراسات بالرجوع األستبانة محتوى أختيار تم: األستبانة بناء 

 : التالية األبعاد خالل من التغيير إدارة بقياس تتعلق وأختيارعبارات

 مراكز في العاملين لدى ةالقياد في التغيير ،الثقافة في التغيري ،التكنولوجيا التغييرفي ،التنظيمي الهيكل في التغيير 

  .المراكز في العاملين لدى أبعاده بكل العاملين أداء لقياس عبارات وضع تم كما ،النهارية الرعاية

 المختصين على عرضها طريق عن األستبانة تحكيم وتم. 

 مراعاتها ستبانةاأل عبارات من عبارة أو فقرة كل صياغة عند األعتبار بعين األخذ تم فقد: األستبانة م ردات صياغة 

 أكرث تحتمل وال واضحة األستبانة وم ردات عبارات تكون أن عىل الباحثة حرصت كما ،قياسها المراد األبعاد لقياس

 .ت سري من
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 على المقياس تصميم تم وقد هذا  سلم ُوصمم ،األيجابي باألتجاه ال قرات بُنيت وقد ،األبعاد خماسي ليكرت مقياس بناء 

 موافق واستجابة ،(4)موافق وإستجابة ،(5) بشدة موافق إستجابة أخذت حيث لدراسة ا أداة تفقرا على األستجابة

 (1) بشدة موافق غير واستجابة  (2) موافق غير واستجابة ،(3) متوسطة بدرجة

 : الدراسةاة مؤشرات صدق لوثبات أد. 4.4

 : الدراسة اةتم التحقق من م شرات الصد  والثبات التالية ألد

 صدق المحتوى:. 1.4.4

 ( محكما.8تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين المتخصصين بلغ عددهم   ،للتاكد من صد  المحتوى

 صدق االتساق الداخلي:. 1.4.4

( موظ ا  وموظ ة من 41تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من   ،تم التحقق من صد  االتسا  الداخلي

رم تم حساب م شرات الصد   ،الشرقية في المملكة العربية السعودية نطقةالم في النهارية الرعاية العاملين في مراكز

 كما هو موضح في الجداول اآلتية ،من خالل تطبيق معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

 التغيير في الهيكل التنظيميمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور (: 1جدلول )

 العبارة الرقم
ة معامل قيم

 االرتباط

1 
 وظائف أية استحداث عند التنظيمي بالهيكل تغيير بإحداث النهارية مراكزالرعابة إدارة تلتزم

 المنظمة في
.779(**) 

 (**)752. وتغيره وتطويره باستمرار التنظيمي الهيكل النهاربة بدراسة الرعاية مراكز إدارة تلتزم 2

3 
 ودمج األقسام بين االتصال خطوط تبديل على ةالنهاري الرعاية امراكز إدارة تحرص

 .التطورات لمواكبة اجدارات
.829(**) 

4 
 بالوحدات بتغيريات تتمثل تغيريات إحداث على النهارية الرعاية مراكز إدارة تحرص

 االدارية
.819(**) 

5 
 صميمبت مايتعلق كل في إيجابية تغيريات إحداث النهاريةالى الرعاية مراكز إدارة تسعى

 الوظائف
.838(**) 

2 
 فيها العامليين بها المكلف والواجبات االنشطة النهارية بتطوير الرعاية مراكز إدارة تقوم

 باستمرار
.863(**) 

* p≤ 0.05                                                                                                 ** p≤ 0.01 
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( مع المقيىاس الىذي تنتمىي α≤0.01تائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  يتبين من ن

 وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات. ،وهي م شرات على ارت اع صد  االتسا  الداخلي للعبارات ،إليه

 ر بالثقافةالتغييمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور (: 3جدلول )

 قيمة معامل االرتباط العبارة الرقم

1 
 من تتجسد سلوكيات لبناء بالقيم تغيير إحداث على التهارية الرعاية مراكز أدارة تحرص

 العاملين لدى المنظمة في الثقافة خاللها
.821(**) 

2 
 من جسدتت سلوكيات لبناء بالمعتقدات تغيير إحداث على النهارية الرعاية مراكز إدارة تعمل

 .العاملين لدى المنظمة في الثقافة خاللها
.760(**) 

3 
 مصلحة حسر المنظمة بثقافة تغيير إحداث على النهارية الرعاية مراكز إدارة تعمل

 .أساسي بشكل العاملين
.789(**) 

4 
 رقافة مع التام وألنسجام للتوافق رقافتها تغيير على النهارية الرعاية مراكز إدارة تحرص

 .العمال
.757(**) 

5 
 العامليم وانتماء واالء تعزيز على لنهارية الرعاية مراكز إدارة تجريها التي التغيرات تساعد

 .فيها
.838(**) 

2 
 من به تقوم ما خالل من للعاملين المعنوي بالتح يز النهارية الرعاية مراكز إدارة تهتم

 .تغيرات
.849(**) 

* p≤ 0.05                                                                                                   ** p≤ 0.01 

( مع المقياس الذي تنتمي α≤0.01يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  

 وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات. ،وهي م شرات على ارت اع صد  االتسا  الداخلي للعبارات ،إليه

 التغير في التكنولوجيامؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور (: 4جدلول )

 قيمة معامل االرتباط  العبارة الرقم

1 
 المستخدمة التكنولوجية والمعدات األجهزة تطوير الى لنهارية الرعاية مراكز إدارة تسعى

 .التغيرات لمواكبة
.803(**) 

2 
 لمواكبة المستخدمة التكنولوجية التطبيقات تغىير الى النهارية الرعاية مراكز إدارة تسعى

 .التغيرات
.823(**) 

3 
 االتصال بوسائل التقني التطور استيعاب عاى النهارية الرعاية مراكز إدارة تعمل

 التكنولوجية
.833(**) 

 (**)839. الحديثة التكنولوجية التطبيقات أحدث توفري الى النهارية الرعاية مراكز إدارة تسعى 4
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 . للعمال خدماتها لتقديم

5 
 فيها للعاملين والتكنولوجية المادية التسهيالت النهارية الرعاية مراكز إدارة توفر

 الجودة عالية والتقنيات الحديثة كاألجهزة
.840(**) 

2 
 التي التغيرات بحسر فيها عاملينلل التدريبية الدورات النهارية الرعاية مراكز ادارة توفر

 بالتكنولوجي المراكز إدارة تجريها
.818(**) 

7 
 عمليات بحسر فيها للعاملين التدريبية الدورات النهارية الرعاية مراكز ادارة توفر

 بالتكنولوجيا االمراكز إدارة تجريها التي التطوير
.803(**) 

* p≤ 0.05                                                                                                ** p≤ 0.01 

( مع المقياس الذي تنتمي α≤0.01يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحصائيا عند مستوى  

 م االح اظ بجميع العبارات.وبناء على ذلك ت ،وهي م شرات على ارت اع صد  االتسا  الداخلي للعبارات ،إليه

 التغيير في القيادةمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور (: 4جدلول )

 قيمة معامل االرتباط  العبارة الرقم

 (**)856. .المتعددة إداراتها بين اجيجابية االتصال وسائل النهارية الرعاية مراكز إدارة تتيح 1

 (**)814. .المتعددة أقسامها بين الترابط على المبنية العالقات ريةالنها الرعاية مراكز إدارة تشجع 2

3 
 العاملين وأهداف النهارية الرعاية مراكز أهداف بين المدروس االرتباط من نوع هنالك

 فيها
.788(**) 

4 
 ورغبات احتياجات القيادة في النهارية الرعاية مراكز إدارة تجريها التي التغيريات تلبي

 يهاف العاملين
.779(**) 

 (**)839. الطارئة الظروف مع للتكيف باقسامها النهارية الرعاية مراكز إدارة في التغيير اجراء يتم 5

2 
 التطورات مع للتكيف باقسامها النهارية الرعاية مراكز إدارة في التطوير اجراء يتم

 الراهنة
.898(**) 

9 
 المستخدمة والطر  األدوات في يراتتغ إحداث على النهارية الرعاية مراكز إدارة تعمل

 .األداء على للتارير األدارة في
.882(**) 

* p≤ 0.05                                                                                                 ** p≤ 0.01 

( مع المقيىاس الىذي تنتمىي α≤0.01ائيا عند مستوى  يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع العبارات ارتبطت بشكل دال إحص

 وبناء على ذلك تم االح اظ بجميع العبارات. ،وهي م شرات على ارت اع صد  االتسا  الداخلي للعبارات ،إليه
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 : االتساق الداخليثبات . 3.4.4

نتىىىائج العينىىىة كرونبىىاع علىىىى -تىىم تطبيىىىق معادلىىىة أل ىىىا ،للتحقىىق مىىىن م شىىىرات ربىىات االتسىىىا  الىىىداخلي ألدوات الدراسىىىة

 : كما هو موضح في الجدول اآلتي ،االستطالعية

 الدراسة بعادقيم ثبات االتساق الداخلي أل(: 4جدلول )

 قيمة كرلونباخ ألفا األبعاد الرقم

 0.94 التغيير في الهيكل التنظيمي: البعد األول 1

 0.93 التغيير بالثقافة: البعد الثاني 2

 0.96 نولوجياالتغير في التك: البعد الثالث 3

 0.95 التغيير في القيادة: البعد الرابع 4

 0.96 إدارة التغيير الدرجة الكلية لمقياس 2

 0.97 أداء العاملين الدرجة الكلية لمقياس 2

 وتراوحىت لألبعىاد مىا ،(0.96تظهر النتائج في الجدول السابق أن قيمة ربات االتسا  الداخلي لمقياس إدارة التغييىر ككىل بلغىت  

وهىىذه القىيم تعىىد قىىيم مقبولىىة لتحقيىىق  ،(0.97وأن قيمىىة ربىىات االتسىىا  الىداخلي لمقيىىاس أداء العىىاملين بلغىىت   ،(0.96-0.93بىين  

 أهداف الدراسة الحالية.

 : ساليب االحصائيةاأل. 0.4

 : لوهي اآلتية SPSSيتم في الدراسة الحالية توظيف مجموع من األساليب اإلحصائية من خالل برنامج 

 للتعرف على مستويات استجابات العينة على االستبانة. :ات الحسابية لواالنحرافات المعياريةالمتوسط -9

 للتعرف على م شرات الثبات.: معادلة كرلونباخ ألفا -8

 للتعرف على م شرات الصد  ألداة الدراسة. :معامالت ارتباط بيرسون -2

إدارة التغيير وك اءة األداء الوظي ي للعامليين  وذلك للتعرف داللة ال رو  في مستوى :اختبار "ت" للعينات المستقلة -4

 في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية حسر متغيرات الجنر.

وذلك للتعرف داللة ال رو  في مستوى إدارة التغيير وك اءة األداء  :)تحليل التباين األحادي( ANOVA اختبار -2

ي المنطقة الشرقية حسر متغيرات الم هل العلمي والعمر وسنوات الوظي ي للعامليين في مراكز الرعاية النهارية ف

 والوظي ة. الخبرة
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 : الميدانية الدراسةنتائج . 4

 : اإلجابة على تساؤالت الدراسة. 1.4

 : االجابات التالية ميدانية نجدمن خالل تحليل بيانات الدراسة ال

 لتتناسب التنظيمية لوالهياكل لواالتجاهات القيم في لتغييرا ألحداث التغيير إدارة استراتيجيات تطبيق من المراكز تمكن مدى ما

 ها؟اءتكف لزيادة الهائلة لوالتغيرات الجديدة االحتياجات مع

 إدارةتىم أوال حسىاب المتوسىطات الحسىابية واالنحرافىات المعياريىة السىتجابات العينىة علىى أبعىاد مقيىاس  ،لإلجابة عىن السى ال

 : اآلتيوالنتائج موضحة في الجدول  ،التغيير

مدى تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ألحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية : (0جدلول )

 لتتناسب مع االحتياجات الجديدة لوالتغيرات الهائلة لزيادة كفأتها

 األبعاد الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

األهمية 

 النسبية
 الترتيب المستوى

 2 مرت ع %74.4 0.899 3.722 التغيير في الهيكل التنظيمي: البعد األول 1

 3 مرت ع %73.3 0.905 3.667 التغيير بالثقافة: البعد الثاني 2

 4 متوسط %70.1 1.041 3.505 التغير في التكنولوجيا: البعد الثالث 3

 1 مرت ع %75.3 0.821 3.766 التغيير في القيادة: البعد الرابع 4

  مرت ع %73.3 0.847 3.667 إدارة التغيير الدرجة الكلية لمقياس 5

يتضىىح مىىن نتىىائج الجىىدول السىىابق أن مىىدى تمكىىن المراكىىز مىىن تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة التغييىىر ألحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم 

( 3.667الهائلة لزيادة ك اتهىا جىاء بمتوسىط حسىابي   واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات

وبذلك فإن مستوى تمكن المراكز من تطبيىق اسىتراتيجيات إدارة التغييىر ألحىداث التغييىر جىاء بدرجىة  ،(%73.3وأهمية نسبية  

اث التغيير في القيم مرت عة. ويتضح من نتائج الجدول أن أكثر مجاالت تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ألحد

التغييىر فىي : واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيىادة ك اتهىا كىان بالبعىد الرابىع

التغيير في الهيكىل : رم بالبعد األول ،( وبدرجة مرت عة%75.3( وأهمية نسبية  3.766القيادة بمتوسط حسابي بمتوسط حسابي  

التغييىىر بالثقافىىةب بمتوسىىط : رىىم بالبعىىد الثىىاني ،( وبدرجىىة مرت عىىة%74.4( وأهميىىة نسىىبية  3.722لتنظيمىىيب بمتوسىىط حسىىابي  ا

فىىي المرتبىىة األخيىىرة  التغيىىر فىىي التكنولوجيىىا: وجىىاء البعىىد الثالىىث ،( وبدرجىىة مرت عىىة%73.3( وأهميىىة نسىىبية  3.667حسىىابي  

 ( وبدرجة متوسطة.%70.1( وأهمية نسبية  3.505بمتوسط حسابي  
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الشرقية في المملكة العربية السعودية الذي يساعدهم على  المنطقة في النهارية الرعاية العاملين في مراكز ما مستوى أداء 

 إحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية؟

أداء اريىىة السىىتجابات العينىىة علىىى أبعىىاد مقيىىاس تىىم أوال حسىىاب المتوسىىطات الحسىىابية واالنحرافىىات المعي ،لإلجابىىة عىىن السىى ال

 : والنتائج موضحة في الجدول اآلتي ،العاملين

أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الذي يساعدهم على : (8جدلول )

 إحداث التغيير في القيم لواالتجاهات لوالهياكل التنظيمية

 العبارات قمالر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الترتيب المستوى

 اتغلر لكي شديدة ودقة بحذر العمل أحاول 3

 .العمل صعوبات على
 1 مرت ع 88.4% 0.634 4.418

 األعمال لتن يذ الالزمة المهارات امتلك 5

 .لي الموكلة
 2 مرت ع 87.5% 0.709 4.374

 مراجعة على األكبر لقدرةا لدي أصبحت 2

 .عملي
 3 مرت ع 86.8% 0.749 4.341

 لتيسير العمل مهام تجزئة على القدرة لدي 98

 .عملها
 4 مرت ع 86.7% 0.633 4.332

 المخالف الرأي مناقشة على القدرة أمتلك 91

 .احترام بكل رأيي عن والتعبير لرايي
 5 مرت ع 86.6% 0.668 4.330

 الزمني بالجدول االلتزام على القدرة أمتلك 99

 .للعمل المحدد
 6 مرت ع 86.2% 0.726 4.308

 جديدة افكار طرح على على القدرة امتلك 7

 .العمل سير لتطوير ومناقشتها
 7 مرت ع 85.9% 0.767 4.297

 ل هم والقدرة المعرفة لدي أصبحت 1

 .العمل أساسيات
 2 مرت ع 85.5% 0.817 4.275

4 
 2 مرت ع %85.5 0.716 4.275 إلى الموكل العمل إنجاز على القدرة أمتلك
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 العبارات قمالر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الترتيب المستوى

 .مختصر وبوقت ،وسرعة ،بدقة

6 

 في ال عالة المشاركة على القدرة لدي

 لتعزيز مقترحات وتقديم االجتماعات

 .االهداف

 2 مرت ع 85.5% 0.776 4.275

1 

 مستجدات جميع متابعة على القدرة لدي

 وتطورات العمل

 .به المتعلقة االحداث

 99 مرت ع 85.3% 0.743 4.264

 المواقف وتحمل التكيف على القدرة لدي 2

 .العمل في المختل ة
 98 مرت ع 85.1% 0.709 4.253

  مرت ع %86.2 0.622 4.311 الدرجة الكلية 

لكىة العربيىة يتضح من نتائج الجدول السابق أن مستوى أداء العاملين فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة فىي المنطقىة الشىرقية فىي المم

( وأهميىة 4.311السعودية الذي يساعدهم على إحداث التغييىر فىي القىيم واالتجاهىات والهياكىل التنظيميىة جىاء بمتوسىط حسىابي  

 وبذلك فإن مستوى أداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية جاء بدرجة مرت عة. ،(%86.2نسبية  

أداء العاملين في مراكز الرعايىة النهاريىة فىي المنطقىة الشىرقية فىي المملكىة ات تظهر النتائج في الجدول السابق أن أكثر مستويو

أحىاول العمىل بحىذر كانت العبارة ب العربية السعودية الذي يساعدهم على إحداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية

امتلىك المهىارات رم العبارة ب ،(%88.4ة نسبية  ( وأهمي4.418ب بمتوسط حسابي  ودقة شديدة لكي اتغلر على صعوبات العمل

وجىاءت العبىارة  ،(%87.5( وأهميىة نسىبية  4.374ب فىي المرتبىة الثانيىة بمتوسىط حسىابي  الالزمة لتن يىذ األعمىال الموكلىة لىي

تالهىا  ،(%86.8( وأهميىة نسىبية  4.341ب في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  أصبحت لدي القدرة األكبر على مراجعة عمليب

( وأهميىىة نسىىبية 4.332ب فىىي المرتبىىة الرابعىىة بمتوسىىط حسىىابي  لىىدي القىىدرة علىىى تجزئىىة مهىىام العمىىل لتيسىىير عملهىىاالعبىىارة ب

ب فىي المرتبىة الخامسىة رأيىي بكىل احتىرام والتعبيىر عىنأمتلك القدرة على مناقشة الرأي المخالف لرايىي (. رم العبارة ب86.7% 

أداء العىىاملين فىىي وتظهىىر النتىىائج فىىي الجىىدول السىىابق أن أقىىل مسىىتويات  ،(%86.6يىىة نسىىبية  ( وأهم4.330بمتوسىىط حسىىابي  

مراكىىز الرعايىىة النهاريىىة فىىي المنطقىىة الشىىرقية فىىي المملكىىة العربيىىة السىىعودية الىىذي يسىىاعدهم علىىى إحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم 

ب بمتوسىط حسىابي المختل ىة فىي العمىل وتحمىل المواقىف لدي القىدرة علىى التكيىفكانت العبارة ب واالتجاهات والهياكل التنظيمية

 (.%85.1( وأهمية نسبية  4.253 
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 : فرضيات الدراسةاختبار . 1.4

النهارية بالمملكة  الرعاية مراكز في العامليين أداء على التغيير إلدارة إحصائية داللة ذلو أثر يوجد ال :األلولى الفرضية

 .العربية السعودية

تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد وهذا ما  ،التغيير على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهاريةإدارة للتحقق من تارير 

 : يوضحه الجدول التالي

نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد الختبار حجم تأثير إدارة التغيير على أداء العامليين في  :(2جدلول )

 العربية السعودية مراكز الرعاية النهارية بالمملكة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد

R 

square 

قيمة 

االختبار 

F 

مستوى 

 داللة

F 

Regression 

 االنحدار
18.311 4 4.578 

0.725 0.526 23.831 0.001 
Residual 0.192 86 16.520 الباقي 

Total 90 34.831 الكلي  

 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

 

تشير النتائج اجحصائية في الجدول السابق الى وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بين إدارة التغيير وأداء 

( 0.725تباط الكلية فقد بلغت  حيث بلغت قيمة معامل االر ،العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

ي دي الى تحسين  إدارة التغيير ( وذلك يدل على أن تحسين0.001وهو معامل ارتباط مرت ع وذو داللة إحصائية عند مستوى  

 أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية. 

( ألبعاد إدارة التغيير 0.001هناك تاريرا داأّل  إحصائيّ ا عند مستوى داللة  وتشير النتائج اجحصائية في الجدول السابق إلى أن 

التغيير في القيادة( على أداء العامليين في  ،التغيير في التكنولوجيا ،التغيير في الثقافة ،مجتمعة   التغيير في الهيكل التنظيمي

وأنها كانت ذات  ،(23.831المحسوبة البالغة   Fارت اع قيمة  لوذلك بدلي ،مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

 .(0.001)حيث بلغت مستوى الداللة  ،داللة إحصائية

التغيير في  ،كما تشير النتائج اجحصائية في الجدول السابق إلى أن أبعاد إدارة التغيير مجتمعة   التغيير في الهيكل التنظيمي

أداء العامليين في مراكز الرعاية  ( من التباين في%52.6التغيير في القيادة( فسرت ما نسبته   ،التغيير في التكنولوجيا ،الثقافة

 (.0.526وذلك استندا الى قيمة معامل التحديد البالغة   ،النهارية بالمملكة العربية السعودية
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 : للفرضية األلولى التالية الفرعية الفرضيات. 3.4

النهارية  الرعاية مراكز في العامليين أداء على لتغيير في الهيكل التنظيميا جدارة إحصائية داللة ذو أرر يوجد ال .9

 .بالمملكة العربية السعودية

النهارية بالمملكة العربية  الرعاية مراكز في العامليين أداء في الثقافة على التغيير جدارة إحصائية داللة ذو أرر يوجد ال .8

 السعودية

النهارية بالمملكة  الرعاية مراكز في العامليين أداء على التغيير في التكنولوجيا ارةجد إحصائية داللة ذو أرر يوجد ال .2

 .العربية السعودية

النهارية بالمملكة العربية  الرعاية مراكز في العامليين أداء في القيادة على التغيير جدارة إحصائية داللة ذو أرر يوجد ال .4

 .السعودية

 دارة التغيير على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعوديةأبعاد إ مستوى تأثير :(11جدلول )

 β T- value Sigبيتا B األبعاد

 2.318   10.523 0.000 (Constant)الثابت  

 0.078 1.784 0.323 0.223 التغيير في الهيكل التنظيمي 

 0.007 2.761 0.479 0.329 التغيير بالثقافة 

 0.008 2.700 0.343 0.205 ير في التكنولوجياالتغ 

 0.001 5.177 0.818 0.620 التغيير في القيادة

 

توضح النتائج في الجدول السابق أن أكثر أبعاد إدارة التغيير تاريرا على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة 

( وهي 5.177( التي بلغت  Tوذلك استنادا الي القيمة   ،اريره دال إحصائيا  وكان ت ،العربية السعودية هو بعد التغيير في القيادة

رم بعد  ،(B  )0.620وذلك استنادا  الي قيمة  بيتا  ،كما كان تاريره موجبا   ،(1.119قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( وهيT  )2.761حيث بلغت قيمة   ،وكان تاريره دال إحصائيا   ،التغيير بالثقافة

حيث  ،وكان تاريره دال إحصائيا   ،رم بعد التغير في التكنولوجيا ،(B  )0.329كما كان تاريره موجبا الي قيمة  بيتا  ،(0.007 

( B( وكان تاريره موجبا الي قيمة  بيتا 0.008( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  T  )2.700بلغت قيمة  

(. في حين لم يكن هنالك تارير دال احصائيا  لبعد التغيير في الهيكل التنظيمي على أداء العامليين في مراكز الرعاية 0.205 

ا عليه رفض ال رض الرئيسي األول وجميع ال روض ال رعية  فقد تم ،النهارية بالمملكة العربية السعودية. ومما سبق واستناد 

التغيير في الهيكل  جدارة إحصائية داللة ذو أرر يوجد بال :اء ال رض األول الذي ينص علىباستثن ،المنبثقة من هذا ال رض

 .النهارية بالمملكة العربية السعوديةب الرعاية مراكز في العامليين أداء على التنظيمي
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النهارية  الرعاية زمراك في العامليين لوأداء التغيير ال توجد فرلوق دالة إحصائياً في مستوى إدارة: ةالثاني يةالفرض. 4.4

 لوالعمر لوالمؤهل العلمي لوسنوات الخبرة؟ ،بالمملكة العربية السعودية حسب متغيرات الجنس

 : داللة الفرلوق حسب متغير الجنس. 1.4.4

النهارية بالمملكة  الرعاية مراكز في العامليين لوأداء التغيير لداللة الفرلوق في مستوى إدارة tنتائج اختبار : (11جدلول )

 سعودية تعزى لمتغير الجنسالعربية ال

 الجنس المحالور
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 tقيمة 

درجات 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

إدارة  الدرجة الكلية لمقياس

 التغيير

 1.046 3.313 ذكر

-1.138 89 0.258 

 0.829 3.692 أنثى

أداء  الدرجة الكلية لمقياس

 العاملين

 0.816 4.131 ذكر

-0.797 89 0.428 

 0.607 4.326 أنثى

( فىي مسىتوى إدارة التغييىر  الدرجىة الكليىة واألبعىاد α≤ 0.05عدم وجود فرو  ذات داللىة إحصىائية   يتبين من الجدول السابق

 تعزى لمتغير الجنر. األربعة( في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

( فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة α≤ 0.05م وجىود فىرو  ذات داللىة إحصىائية  عىد ويتبين مىن الجىدول السىابق

 تعزى لمتغير الجنر. النهارية بالمملكة العربية السعودية

 : داللة الفرلوق حسب متغير العمر. 1.4.4

 الجىدولموضىح فىي  ا هىوكمى ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىادي

 : التالي

النهارية بالمملكة العربية السعودية  الرعاية مراكز في العامليين لوأداء التغيير مستوى إدارةفي داللة الفرلوق  :(11جدلول )

 تعزى تعزى لمتغير العمر

 العمر األبعاد
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 fقيمة 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الدرجة الكلية 

لمقياس إدارة 

 التغيير

 0.749 3.471 سنة 30 من أقل

 0.940 3.691 سنة 31-40  0.567 2 0.570

 0.625 3.753 سنة 41 من أكثر

 0.722 2 0.327 0.571 4.201 سنة 30 من أقلالدرجة الكلية 
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 العمر األبعاد
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 fقيمة 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

لمقياس أداء 

 العاملين
 0.600 4.333 سنة 31-40 

 0.742 4.346 سنة 41 من أكثر

( فىي مسىتوى إدارة التغييىر  الدرجىة الكليىة واألبعىاد α≤ 0.05عدم وجود فرو  ذات داللىة إحصىائية   يتبين من الجدول السابق

 تعزى لمتغير العمر. األربعة( في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

( فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة α≤ 0.05إحصىائية  عىدم وجىود فىرو  ذات داللىة  ويتبين مىن الجىدول السىابق

 تعزى لمتغير العمر. النهارية بالمملكة العربية السعودية

 : داللة الفرلوق حسب متغير المؤهل العلمي. 3.4.4

 لجىدولاموضىح فىي  كمىا هىو ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىادي

 : التالي

 النهارية بالمملكة العربية السعودية الرعاية مراكز في العامليين لوأداء التغيير داللة الفرلوق في مستوى إدارة: (13جدلول )

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 الم هل العلمي األبعاد
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 fقيمة 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

جة الكلية الدر

لمقياس إدارة 

 التغيير

 0.894 3.586 فاقل دبلوم

 0.822 3.610  بكالوريوس 0.336 2 1.104

 0.845 3.947 دراسات عليا

الدرجة الكلية 

لمقياس أداء 

 العاملين

 0.675 4.257 فاقل دبلوم

 0.640 4.292  بكالوريوس 0.572 2 0.563

 0.475 4.458 دراسات عليا

( فىي مسىتوى إدارة التغييىر  الدرجىة الكليىة واألبعىاد α≤ 0.05عدم وجود فرو  ذات داللىة إحصىائية   يتبين من الجدول السابق

 التغيير في القيادة( فىي مراكىز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعودية ،التغيير بالثقافة ،التغيير في الهيكل التنظيمي: التالية

 ل العلمي.تعزى لمتغير الم ه

( فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة α≤ 0.05عدم وجود فرو  ذات داللة إحصىائية   كما يتبين من الجدول السابق

 تعزى لمتغير الم هل العلمي. النهارية بالمملكة العربية السعودية
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 : داللة الفرلوق حسب متغير سنوات الخبرة. 4.4.4

 الجىدولموضىح فىي  كمىا هىو ،ات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىاديتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافى

 : التالي

النهارية بالمملكة العربية السعودية  الرعاية مراكز في العامليين لوأداء التغيير داللة الفرلوق في مستوى إدارة :(14جدلول )

 تعزى تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 سنوات الخبرة األبعاد
ات المتوسط

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 fقيمة 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الدرجة الكلية 

لمقياس إدارة 

 التغيير

 0.823 3.535 سنوات 2 -9من 

 0.928 3.749 سنوات 91-2من  0.528 2 0.642

 0.762 3.733  سنوات 91أكثر من 

الدرجة الكلية 

لمقياس أداء 

 العاملين

 0.591 4.231 اتسنو 2 -9من 

 0.608 4.461 سنوات 91-2من  0.209 2 1.596

 0.674 4.208  سنوات 91أكثر من 

( فىي مسىتوى إدارة التغييىر  الدرجىة الكليىة واألبعىاد α≤ 0.05عدم وجود فرو  ذات داللىة إحصىائية   يتبين من الجدول السابق

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. بية السعوديةاألربعة( في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العر

( فىي مسىتوى أداء العىامليين فىي مراكىز الرعايىة α≤ 0.05عىدم وجىود فىرو  ذات داللىة إحصىائية   ويتبين مىن الجىدول السىابق

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. النهارية بالمملكة العربية السعودية

 : داللة الفرلوق حسب متغير المسمى الوظيفي. 4.4.4

 الجىدولموضىح فىي  كمىا هىو ،لمتوسطات الحسابية واالنحرافىات المعياريىة واسىتخدام اختبىار تحليىل التبىاين األحىاديتم حساب ا

 التالي

النهارية بالمملكة العربية السعودية  الرعاية مراكز في العامليين لوأداء التغيير داللة الفرلوق في مستوى إدارة (14جدلول )

 تعزى تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 المسمى الوظيفي ألبعادا
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 fقيمة 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الدرجة الكلية 

لمقياس إدارة 

 0.496 3.962 مركز مدير
1.778 4 0.141 

 0.732 3.808 موظ ين شئون مسئول
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 المسمى الوظيفي ألبعادا
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 fقيمة 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.852 3.881 اجتماعي مراقر التغيير

 0.630 3.743 تعليمي مشرف

 1.165 3.302 معلم

الدرجة الكلية 

لمقياس أداء 

 العاملين

 0.498 4.352 مركز مدير

0.847 4 0.499 

 0.424 4.208 موظ ين شئون مسئول

 0.418 4.617 اجتماعي مراقر

 0.577 4.311 تعليمي مشرف

 0.809 4.200 معلم

( فىي مسىتوى إدارة التغييىر  الدرجىة الكليىة واألبعىاد α≤ 0.05ذات داللىة إحصىائية  عدم وجود فرو   يتبين من الجدول السابق

 تعزى لمتغير المسمى الوظي ي. األربعة( في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

مراكىز الرعايىة  ( فىي مسىتوى أداء العىامليين فىيα≤ 0.05عىدم وجىود فىرو  ذات داللىة إحصىائية   ويتبين مىن الجىدول السىابق

 تعزى لمتغير المسمى الوظي ي. النهارية بالمملكة العربية السعودية

 : الدراسة نتائج. 4

 حداث التغيير في القيم واالتجاهات والهياكىل مدى تمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة التغيير ال تبين من النتائج أن

   تها جاء بدرجة مرت عة.اءات الهائلة لزيادة ك التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغير

 أن أكثىىر مجىىىاالت تمكىىن المراكىىز مىىىن تطبيىىق اسىىىتراتيجيات إدارة التغييىىر ألحىىداث التغييىىىر فىىي القىىىيم  وتبىىين مىىن النتىىىائج

 رم ،القيادة التغيير في تها كاناءواالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك 

 وجاء التغير في التكنولوجيا في المرتبة األخيرة. ،رم التغيير بالثقافة ،التغيير في الهيكل التنظيمي

  ألحىداث التغييىر  التغيير في الهيكىل التنظيمىيتمكن المراكز من تطبيق استراتيجيات إدارة تبين من النتائج أن أكثر مجاالت

تحىرص كانىت  تهىااءيمية لتتناسر مىع االحتياجىات الجديىدة والتغيىرات الهائلىة لزيىادة ك في القيم واالتجاهات والهياكل التنظ

تلتىزم إدارة رىم  ،إدارة امراكز الرعاية النهارية على تبديل خطوط االتصال بين األقسام ودمىج اجدارات لمواكبىة التطىورات

. فىي حىين أن أكثىر مجىاالت ة وظىائف فىي المنظمىةمراكزالرعابة النهارية بإحداث تغيير بالهيكل التنظيمي عند استحداث أي

ألحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم واالتجاهىىات والهياكىىل التنظيميىىة  التغييىىر بالثقافىىةتمكىىن المراكىىز مىىن تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة 

لىى إحىداث تحرص أدارة مراكز الرعاية التهاريىة عكانت  تهااءلتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك 

تعمىل إدارة مراكىز الرعايىة النهاريىة علىى  ،فىي المنظمىة لىدى العىاملين تغيير بالقيم لبناء سلوكيات تتجسد من خاللها الثقافة

 إحداث تغيير بالمعتقدات لبناء سلوكيات تتجسد من خاللها الثقافة في المنظمة لدى العاملين.
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  ألحىداث التغييىر  التغيىر فىي التكنولوجيىان تطبيىق اسىتراتيجيات إدارة تمكن المراكز مىتوصلت النتائج الى أن أكثر مجاالت

تعمىل إدارة كانت  تهااءفي القيم واالتجاهات والهياكل التنظيمية لتتناسر مع االحتياجات الجديدة والتغيرات الهائلة لزيادة ك 

تسىعى إدارة مراكىز الرعايىة لنهاريىة  ،تصىال التكنولوجيىةمراكز الرعاية النهارية عاى استيعاب التطور التقنىي بوسىائل اال

. فىي حىين أن أكثىر مجىاالت تمكىن المراكىز مىىن الىى تطىوير األجهىزة والمعىدات التكنولوجيىة المسىتخدمة لمواكبىة التغيىىرات

تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة التغييىىر فىىي القيىىادة ألحىىداث التغييىىر فىىي القىىيم واالتجاهىىات والهياكىىل التنظيميىىة لتتناسىىر مىىع 

تهىىا كانىىت تشىىجع إدارة مراكىىز الرعايىىة النهاريىىة العالقىىات المبنيىىة علىىى اءات الجديىىدة والتغيىىرات الهائلىىة لزيىىادة ك االحتياجىى

 رم تتيح إدارة مراكز الرعاية النهارية وسائل االتصال اجيجابية بين إداراتها المتعددة. ،الترابط بين أقسامها المتعددة

  ين في مراكز الرعاية النهارية في المنطقة الشرقية في المملكىة العربيىة السىعودية أن مستوى أداء العاملتوصلت النتائج الى

أداء أن أكثىر مسىتويات الذي يساعدهم على إحداث التغيير في القيم واالتجاهىات والهياكىل التنظيميىة جىاء بدرجىة مرت عىة. و

أحىاول العمىل كانت  تجاهات والهياكل التنظيميةالعاملين في مراكز الرعاية الذي يساعدهم على إحداث التغيير في القيم واال

أصىبحت كمىا  ،امتلىك المهىارات لالزمىة لتن يىذ األعمىال الموكلىة لىيرىم  ،بحذر ودقة شديدة لكي اتغلر على صعوبات العمل

 لدي القدرة األكبر على مراجعة عملي.

  ة بين إدارة التغيير وأداء العامليين في وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائيأظهرت نتائج معامالت االرتباط

ي دي الى تحسين أداء  إدارة التغيير وذلك يدل على أن تحسين ،مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

 العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية. 

  ألبعاد إدارة التغيير مجتمعة  0.001 إحصائيّ ا عند مستوى داللة  تحليل االنحدار أن هناك تاريرا داأّل   أظهرت نتائج )

التغيير في القيادة( على أداء العامليين في مراكز  ،التغيير في التكنولوجيا ،التغيير في الثقافة ، التغيير في الهيكل التنظيمي

 الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية.

  ار أن أكثر أبعاد إدارة التغيير تاريرا على أداء العامليين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة تحليل االنحد أظهرت نتائج

وكان تاريره موجبا  ،رم بعد التغيير بالثقافة ،وكان تاريره موجبا وداال إحصائيا   ،العربية السعودية هو بعد التغيير في القيادة

 وكان تاريره موجبا وداال إحصائيا . ،ارم بعد التغير في التكنولوجي ،وداال إحصائيا  

 عىدم وجىود فىرو  ذات داللىة إحصىائية   تبىين مىن نتىائج الدراسىةα≤ 0.05 فىي مسىتوى إدارة التغييىر وأداء العىاملين فىي )

عدم وجود فىرو  ذات  كما تبين من نتائج الدراسةتعزى لمتغير الجنر.  مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

 ( في مستوى إدارة التغيير وأداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربيىة السىعوديةα≤ 0.05لة إحصائية  دال

( فىي مسىتوى إدارة α≤ 0.05عىدم وجىود فىرو  ذات داللىة إحصىائية   تبىين مىن نتىائج الدراسىةتعزى لمتغير العمر. كذلك 

التغيير في القيىادة( فىي مراكىز الرعايىة  ،التغيير بالثقافة ،التغيير في الهيكل التنظيمي: التغيير  الدرجة الكلية واألبعاد التالية

( فىىي α≤ 0.05تعىىزى لمتغيىىر الم هىىل العلمىىي. ووجىىود فىىرو  ذات داللىىة إحصىىائية   النهاريىىة بالمملكىىة العربيىىة السىىعودية

تعىزى لمتغيىر الم هىل العلمىي  العربيىة السىعوديةمستوى إدارة التغير في التكنولوجيا في مراكز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة 

( فىي مسىتوى إدارة α≤ 0.05عدم وجىود فىرو  ذات داللىة إحصىائية  النتائج  تووضحلصالح حملة م هل دراسات عليا. 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.  التغيير وأداء العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية
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( فىي مسىتوى إدارة التغييىر وأداء العىاملين فىي مراكىز α≤ 0.05عدم وجود فرو  ذات داللىة إحصىائية  ائج كما وضح النت

 تعزى لمتغير المسمى الوظي ي. الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية

 : التوصيات. 1.4

 : بناًء على النتائج توصي الدراسة بما يلي

راكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعودية لما تبين من تىاريره اجيجىابي إدارة التغيير في مزيادة االهتمام بتطبيق  .9

 في هذه المراكز.على أداء العاملين 

إدارة التغييىر وربىط ذلىك بىدورات تدريبيىة فىي  العاملين في مراكز الرعايىة النهاريىة بالمملكىة العربيىة السىعوديةالحا   .8

 .بنظام الحوافز

 في تحسين أدائهم. إدارة التغيير هميةاب ي مراكز الرعاية النهارية بالمملكة العربية السعوديةالعاملين فتوعية وتثقيف  .2

وتاهيىل وتطىوير التكنولوجيىا الجديىدة فىي تىدرير  واالسىت ادة مىنمواكبة التطىور التقنىي فىي مجىاالت الرعايىة النهاريىة  .4

لتكنولوجيىا بمجاالتهىا فىي الصى وف التاهيليىة لتمكىين ا وايضىا تىوفريزيىد مىن جىودة الخدمىة  والعاملين ممىا االخصائيين

 .موتنمية مهاراتهالخاصة من االست ادة منها  وذوي االحتياجاتالطلبة 

 

 :المراجع. 0

(. مدى اهتمام الجامعات ال لسطينية بمتطلبات رفع ك اءة عملية تقييم أداء 8199خالد.   ،وأبو ماضي ،سامي ،أبو الروس

للبحوث اجنسانية  ،فلسطين. مجلة الجامعة اجسالمية –دانية على الجامعات ال لسطينية في قطاع غزة دراسة مي: العاملين

 .9898-9991 ،9ع ،91مج  ،فلسطين-غزة -شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة اجسالمية -

 ية.(. إدارة التغيير .. أداة القادة. جريدة االقتصاد8191عامر محمد.   ،الحسيني

(. واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات التربية بمكة المكرمة في ضوء إعادة هيكلة 8198أماني بنت سرحان.   ،اللحياني

 كليات البنات الملحقة بجامعة أم القرى.

نلغاز وحدة دراسة حالة شركة سو: (. أرر أبعاد التغيير التنظيمي على أداء العاملين8192عبد ال تاح.   ،وعالوي ،رحيم ،حسين

 ،2عدد ،جامعة الوادي. الجزائر-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -األغواط. مجلة رؤى اقتصادية 

911-981. 

دراسة  ،(. دور إدارة التغيير في التطوير التنظيمي للم سسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية8199محمد.   ،عبد المنعم

ة محافظة المجمعة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. جامعة المجمعة. المملكة العربية تطبيقية على بلدي

 السعودية.
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دراسة حالة : أداء العاملين في وزارة الصحة ال لسطينية وأررها على(. واقع إدارة التغيير 8111عوني فتحي خليل.   ،عبيد

 قطاع غزة. ،فلسطين اجسالمية، مجمع الش اء الطبي.  أطروحة ماجستير(. الجامعة

(. واقع مقاومة التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية في ظل من وجهة نظر األساتذة الجامعيين 8192.  وحاتم ،سماتي

 LMD تطبيق نظام )(Doctoral dissertation, universite mohamed khider-biskra). 

 ،التغيير على جودة الخدمات دراسة حالة م سسة اتصاالت الجزائر  فرع ورقلة( (. أرر إدارة8192مرزو ، إ. و عرابة، ا.  

[Mémoire de Master, Université Kasdi Merbah - Ouergla.] 

  رسالة(. أرر البيئة التنظيمية على االستعداد التنظيمي للتغيير في الجامعات الحكومية السورية. 8192تمام.   ،ميهوب

 سوريا. ،رطوسدكتوراه(. جامعة ط

  التغيير؟(. ما هو م هوم إدارة 8181عضيبات، والء.  

 (. إدارة التغيير التنظيمي. تعليم جديد. 8191الزايدي، مها خلف.  

 النجاح.(. نموذج جون كوتر للتغيير الم سسي. 8181السيد، حسين حبير  
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 عائض سعيد محمد العسيري: الباحث/ إعداد

 ماجستير التعليم اإللكتروني، كلية الدراسات العليا التربوية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 anf.1399@gmail.comEmail:  

  قران عبد هللاأحمد الدكتور/  إشراف

لكة العربية المم، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الدراسات العليا التربوية، الدراسات العليا المساعد في تقنيات التعليمأستاذ 

 السعودية

 المستخلص

ف إلى اتجاهات مناهج البحث في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من هدف البحث الحالي التعر

 ،أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا وعينة ومجتمعاألدوات المستخدمة  التعرف إلىكذلك . 0202إلى  0202

ر الدول العربية بحثاً أكث العربية وتحديداماً في أبحاث تقنيات التعليم الكشف عن أكثر تقنيات التعليم استخدالحالي البحث  كما هدف

 المسحي باألسلوبواستخدم المنهج الوصفي التحليلي،  .0202إلى  0202في تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا في الفترة من 

ة( وذلك لوصفها أكبر قواعد المعلومات العربية وتم اختيار األبحاث العلمية المحكمة في قواعد المعلومات العربية )دار المنظوم

ئة أكبر نسبة حصلة عليها هي ف، وتوصلت الدراسة في نتائج إلى أن من دولة عربية ألكثرالتي تتضمن مجالت عربية محكمة 

 (.  وفي%02.02(، بينما جاءت فئة األبحاث التي طبقت المنهج التجريبي بنسبة )%12.17)األبحاث الوصفية التحليلية( بنسبة )

 (. كما%98.27تم تحليلها وفق مجتمع وعينة البحث، أن أكبر نسبة حصلة عليها هي فئة )طالب الجامعة( بنسبة ) األبحاث التي

(، وأن أكبر نسبة حصلة عليها هي فئة )االستبيان( %27.18بينت النتائج أن أكبر نسبة حصلة عليها هي فئة )أداة واحدة( بنسبة )

ة )التعليم عن هي فئ أكثر تقنيات التعليم استخداماً في أبحاث تقنيات التعليم العربيةكذلك أظهرت النتائج أن  (.%37.09بنسبة )

لغت المملكة العربية السعودية بنسبة ب هي أكثر الدول بحثاً في تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا (، وأن%92.31بعد( بنسبة )

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث  (.%0.83ربية هي الكويت واألردن بنسبة بلغت )(، بينما كانت أقل الدول الع83.28%)

 لتعليم،االتعليم المتوفرة والمستخدمة بالمؤسسات التعليمية لتنويع بحوث تقنيات  بتقنياتضرورة توجيه الباحثين إلى االهتمام 

 وتحقيق التوازن البحثي في تخصص تقنيات التعليم.

 كورونا. ،تقنيات التعليم ،البحوث البحوث، تحليل اتجاهات :المفتاحيةالكلمات 
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An analytical study of Arab educational technology research trends during the Corona 

pandemic in the period from 2020 to 2021 

 

Abstract 

The aim of the current research is to identify the trends of research methods in Arab educational 

technology research in light of the Corona pandemic in the period from 2020 to 2021. As well as 

to identify the tools used and the society and sample of Arab educational technology research in 

light of the Corona pandemic, and the current research aims to reveal the most educational 

technologies It is widely used in Arab educational technology research and to identify the most 

researched Arab countries in educational technology in light of the Corona pandemic in the period 

from 2020 to 2021. The descriptive analytical approach was used, in the survey style, and the 

scientific research was selected in the Arab databases (Dar Al-Manthama) to describe it as the 

largest information base Arabic, which includes refereed Arabic magazines for more than one Arab 

country, The study concluded in results that the largest percentage obtained was the category 

(descriptive and analytical research) with a percentage of (%71.79), while the category of research 

that applied the experimental method came with a percentage of (%28.20). In the research that was 

analyzed according to the research community and sample, the largest percentage obtained is the 

category (university students) with a percentage of (%35.89). The results also showed that the 

largest percentage obtained is the category (one tool) with a percentage of (%89.74), and that the 

largest percentage It was obtained by the (questionnaire) category with a percentage of (%69.23). 

The results also showed that the most used educational technology in Arab educational technology 

research is the category (distance education) with a rate of (%30.67), and that the most researched 

country in educational technology in light of the Corona pandemic is the Kingdom of Saudi Arabia 

with a rate of (%46.15), while it was The lowest Arab countries are Kuwait and Jordan with a 

percentage of (%2.56). In light of these results, the researcher recommended the need to direct 

researchers to pay attention to the available and used educational technologies in educational 

institutions to diversify educational technology research, and achieve research balance in the 

specialization of educational technologies.  

Keywords: Research trends, Research analysis, Educational techniques, Corona. 
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 العام للبحث اإلطار 1.

 مقدمة البحث .1.1

لية التربوية ميعد البحث التربوي من أهم األساليب التي يعول عليها تحديث التعليم وتطويره، خاصة فيما يتعلق بمقومات الع

من جميع جوانبها وأطرافها، ومراجعة غايات التعليم وأهدافه في المراحل المختلفة لضمان استجابته للمتغيرات العصرية، فيشكل 

البحث التربوي دوراً ال يستهان به في عالج المشكالت التربوية، كما يمكن أن توفر البحوث التربوية ذات الجودة العالية معلومات 

 .(0202)إبراهيم، ستفيد منها اإلدارة التربوية في اتخاذ مختلف القراراتقيمة ت

ويرتبط البحث التربوي ارتباطاً وثيقاً بالعملية التعليمية بمختلف أبعادها، وبكافة القضايا المتعلقة بهذه العملية، لذلك يحظى 

همة التي قد تقوم أو تسهم في تحسين الممارسات البحث التربوي بأهمية قصوى ودور متزايد في المجال التربوي؛ نظراً للمسا

التربوية المختلفة، كما تقوم البحوث التربوية بإلقاء الضوء على العديد من القضايا والظواهر التربوية، وتقديم حلول للعديد من 

 (.0202المشكالت التي تواجه النظام التربوي، والمساعدة في اتخاذ القرارات من أجل تطويره )العنزي،

( أنه كي يحقق البحث التربوي أهميته في اإلثراء المعرفي واإلسهام العلمي في مختلف المجاالت واألبعاد 0202ويرى السيد )

السيما في ظل التفجر المعرفي المتسارع، واتساع فروع العلم، وتعددها فيما يُعرف بالتخصصات البينية أو التعليم  –المنوطة به 

تزداد الحاجة إلى التدقيق في انتقاء الموضوعات البحثية الي تتميز بالجدة واألصالة، ومعالجتها من  المتبادل بن عدة موضوعات،

 خال منهجيات تؤدِّي لتوليد نظريات جديدة.

وفي ضوء ما تسهم به البحوث في تطوير الميدان التربوي، أوصت العديد من الدراسات بأهمية االستناد على البحوث التربوية 

 (.0202؛ عبد البر،0202؛ عباس وآخرون،0202؛ السيد،0202)إبراهيم، على أسس علمية سليمة، ومنها دراسة  كونها صممت

عليم أن تتطور األبحاث العلمية في مجال تقنيات الت وفي ظل التطورات المعرفية والتكنولوجية واالقتصادية الهائلة، كان لزاماً 

ات في إعداد جيل متمكن من التفكير العلمي المتعمق، وقادر على تطوير تطبيقات بما يتوافق مع الطموحات التي تنشدها المجتمع

العلم باستخدام األدوات التقنية، فإن هذا المجال يتطلب رؤية علمية محددة لرصد التوجهات البحثية، ووضع إطار علم ي لهذه 

أمر بالغ األهمية كمنطلق للتوجهات البحثية التوجهات في ظل قلة العمل البحثي على رصدها وتحديثها بصورة مستمرة، وهو 

 (.0202وتطويرها )الغامدي والشبنوتية،

تعمل على تبسيط وتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها، ويرجع ذلك للعوامل وتبرز أهمية بحوث تقنيات التعليم كونها 

بية والنشاط الذاتي، ومعالجة مشكلة اللفظية، ومساعدة المدرس اآلتية: منها إثارة انتباه التالميذ، وجعل التعلم مشوقا، ًوزيادة اإليجا

تساعد بعض األجهزة لتكبير الصغير من الصور والكتابات وتقريب البعيد، وأيضاً جعل التعلم  في مراعاة الفروق الفردية، وأيضاً 

 .(0202أكثر ثباتا وأبقى أثراً )العتيبي وآخرون،

تى ح في السنوات األخيرة، ويتضح ذلك من خالل المراحل التطويرية التي مرت بهاوقد تطورت تقنيات التعليم بشكل كبير 

 بتقنيات التعليم،وصلت إلى مفهوم ما يُعرف 
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الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل  وتتمثل في المرحلة األولىمراحل عدة وهي وتم تقسيم مراحل تطورها وفق  

لة الوسائل مرح فكانت المرحلة الثالثةأما الوسائل المعينة ووسائل اإليضاح. وتتمثل في  المرحلة الثانيةوالسمعية البصرية. 

قنيات التعليم تب وفيها ما يعرف المرحلة الخامسةوأخيرا كانت االتصال التعليمي. فتمثلت في  المرحلة الرابعةبينما التعليمية. 

 (.0221)الونوس،

د للمعلم تعينه في العملية التعليمية، ويعد مواكبة المعلم لمستحدثات تقنيات التعليم أحوبهذا تلعب تقنيات التعليم دوراً مساعداً 

عوامل تسهيل عملية التعلم وتحفيز دافعية الطالب، فاستخدام األجهزة بشتى أنواعها وشاشات العرض والحواسيب اآللية يسهم 

معلم ينمي توظيف التقنيات المتعددة فوائد التواصل المباشر بين ال في إزالة الروتين الممل لعملية التعلم ويثير اهتمام الطالب، كما

 (.0227والطالب )العليان، 

ونظراً ألهمية تقنيات التعليم وفوائدها المتعددة فقد أجريت العديد من الدراسات التي هدفت إلى التعرف على فاعلية توظيفها، 

العتيبي  ،(0202)حسن )التعليم في العملية التعليمية ومنها دراسة  وقد أشارت مجموعة من الدراسات إلى أهمية توظيف تقنيات

 ,Schmoetz( التي أظهرت دور توظيف تقنيات التعليم في تحسين التحصيل الدراسي لدى الطالب، كما أظهرت دراسة )0227)

نشطة دة تفاعل الطالب مع األ( فاعلية توظيف تقنيات التعليم في تنمية النشاط اإلبداعي لدى الطالب باإلضافة إلى زيا2018

 الصفية.

ومع ظهور جائحة كورونا وتوجه العديد من المؤسسات التعليمية نحو استخدام مستحدثات التكنولوجيا وتوظيف تقنيات 

يمية، لالتعليم، فقد سعت المؤسسات االكاديمية والمجالت العلمية البحثية إلى اإلسراع في دراسة تأثير تلك الجائحة على العملية التع

والبحث في أهمية توظيف تقنيات التعليم خالل هذه الجائحة، وكذلك إجراء البحوث الميدانية للوقوف مدى اسهام تلك البحوث 

 العلمية في تحسين الممارسات التربوية المختلفة.

ليمية وذلك في ( حول توظيف التقنية في العملية التعBasilaia , Kvavadze, 2020فقد أظهرت الدراسة التي أجراها )

(، إلى نجاح عملية التحول وأن هناك إمكانية الستثمار هذا التحول نحو استخدام تقنيات التعليم COVID-19بداية جائحة كورونا )

مستقبالً، ويتجلى ذلك بكونه حافزاً للطالب بأن يتعلموا بطريقة أكثر استقاللية، وتكييف المعلمين المهام الموكلة إليهم مع التحوالت 

 الجديدة في عملية التعليم والتعلم.

( إلى أهمية تحليل األبحاث التربوية في ظل جائحة كورنا من خالل إفادة الباحثين بالتوجهات العلمية 0202وأشار حسن )

 .دلبحوثهم، وبما يخدم خططهم المستقبلية لببحث العلمي دون تكرار، والعمل على دراسة الثغرات التي لم تلق اهتماً بحثياً بع

وفي استقراء ألبحاث تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا والتي قام بها الباحث من خالل قاعدة معلومات دار المنظومة 

-0202بوصفها أكثر القواعد العربية انتشاراً؛ تبين للباحث تنوع أبحاث تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا ما بين العامين )

( بحثاً، األمر الذي يشير إلى تحليل هذه البحوث والوقوف على مدى معالجتها 820بحاث نحو )بلغت الدراسات واأل(، حيث 0202

 لقضايا توزيف تقنيات التعليم.
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 مشكلة البحث: .2.1

على مقدار التغير في توجهات البحوث التربوية، لمراجعة نقدية شاملة لهذه البحوث  الوقوفما بين الحين واآلخر، يجب 

 إذ أن مراجعة البحوث وتحليلها، يعد أساساً يرتكو عليه التخطيط للبحوث في المستقبل.لمجال، المنجزة في هذا ا

ف التوجهات البحثية سيُسهل على الباحثين الجهد والوقت في توجيه الفكر والقراءة نحو فجوات بحثية جديدة في لذا فإن و تََعرُّ

بعة لها، فتحليل توجهات البحث التربوي يساعد في تشكيل خارطة مجاالت تخصص تقنيات التعليم أو الموضوعات البحثية التا

، وقد يكون له دور في توجيه من يبحث في مجاالت هذا التخصص نحو الفجوات في تقنيات التعليملكل متخصص مهتم بالبحث في 

، وسيعود هذا بالفائدة على التخصص والميدان التربوي؛ ألن  يعدُّ من  ات التعليمتقنيتخصص البحثية التي تحتاج إلى بحث وتقصٍّ

أهم مكونات العملية التعليمية، وتزداد هذه األهمية في عالقة هذا المكّون بعناصر العملية التعليمية األخرى، مما يُوجد فجوات 

بحثية بينية كثيرة، كما أنه سيُسهل على الباحثين في هذا التخصص، ويساعد في تنوع موضوعات البحوث وشمولها لجوانب 

 .(0202)العنزي، جاالت التخصصم

، الذي نظمته جامعة القصيم، ممثلة (0292مستقبل التعلم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية وفق رؤية )مؤتمر  وفي

 ورش عمل إضافة إلى الجلستين االفتتاحية والختامية، بمشاركة 8جلسات علمية و 9في كلية العلوم واآلداب بالرس، وُعقدْت فيهما 

توصية خرج بها المشاركون  92شخًصا. أسفرت جلسات المؤتمر عن  0128مشارك وبحضور إجمالي  222إجمالية بلغت 

والباحثون في المؤتمر، شملت جميع محاور المؤتمر التي تمت مناقشتها أثناء جلساته، ومن أبرزها االلتزام بمرجعية رؤية المملكة 

مية تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات المؤتمر، كذلك ضرورة توظيف ، وأهفي التعليم 0292العربية السعودية 

 (.0202تلك األبحاث في العملية التعليمية )جامعة القصيم،

أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية تحليل البحوث التربوية للوقوف على مدى معالجتها للمشكالت التربوية، كما في  كما

 .(0202الغامدي والشنبوتية،؛ 0202القحطاني والشهري،؛ 0202العنزي،؛ 0202السيد،؛ 0202دراسة )حسن،

تتضح أهمية إجراء دراسات متأنية للبحوث التربوية التي تنشر في المجالت العلمية العربية المحكمة؛ لبيان مدى توزيع  ذلكك

 باطها باألولويات التربوية والمجتمعات العربية، والحاجةجهود البحث التربوي في المنطقة العربية على مجاالت البحث، ومدى ارت

ماسة لمزيد من البحوث النقدية التي تتناول البحوث التربوية بالتحليل والنقد والتصنيف؛ للتوصل إلى أهم ما يجمعها من اتجاهات، 

القحطاني ) ة بحثية جادة من ناحية أخرىولإلفادة منها في إثراء حقل البحث التربوي في البالد العربية من ناحية، وفي بناء خريط

 .(0202والشهري،

ومن خالل مالحظة الباحث تبين له غزارة اإلنتاج البحثي لتقنيات التعليم في قواعد المعلومات العربية خالل جائحة كورونا، 

همية مراجعة لحداثة، ووجد الباحث أإال أن هناك العديد من بحوث تقنيات التعليم تتشابه في متغيراتها ومنهجا وال تتميز بالنوعية وا

  .ةللوقوف على مدى تغطيتها لتقنيات التعليم المختلفة وتحديد الفجوات البحثي جائحة كوروناوتحليل أبحاث تقنيات التعليم خالل 

 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 أسئلة البحث: .3.1

 فيورونا في ظل جائحة ك ةالعربي تقنيات التعليم أبحاث اتجاهاتما  البحث في السؤال الرئيس التالي: يمكن تحديد مشكلة

 ؟0202إلى  0202من الفترة 

 عية اآلتية:جابة عن السؤال الرئيس يلزم اإلجابة عن األسئلة الفرولإل

 ؟0202إلى  0202في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  اتجاهات مناهج البحثما  .2

 ؟0202إلى  0202ربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من أبحاث تقنيات التعليم الع مجتمع وعينةما  .0

 ؟0202إلى  0202في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  األدوات المستخدمةما  .9

ى إل 0202تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  أكثر تقنيات التعليم استخداماً في أبحاثما  .8

 ؟0202

 ؟0202إلى  0202في تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا في الفترة من  أكثر الدول بحثاً ما  .8

 

 أهداف البحث:  .1.1

 يهدف البحث الحالي إلى:

 0202التعرف إلى اتجاهات مناهج البحث في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  .2

 .0202إلى 

 .0202إلى  0202جتمع وعينة أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من التعرف إلى م .0

إلى  0202الكشف عن األدوات المستخدمة في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  .9

0202. 

رة من العربية في ظل جائحة كورونا في الفتالكشف عن أكثر تقنيات التعليم استخداماً في أبحاث تقنيات التعليم  .8

 .0202إلى  0202

 .0202إلى  0202تحديد أكثر الدول العربية بحثاً في تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا في الفترة من  .8

 أهمية البحث: .1.1

 :جانبينتتضح أهمية البحث الحالي في   

 األهمية العلمية:

  في ظل جائحة كورونا، بغرض التركيز على أهم الفجوات العربية تقنيات التعليم ثأبحايسهم البحث في تقد ومراجعة قد 

 البحثية المتضمنة بمواضيع أبحاث تقنيات التعليم وأدواتها.
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 لى تقنيات التعليم مستقبالً؛ مما يعود بالنفع ع بحاثاجية العلمية ألتقد تسهم نتائج هذا البحث في تنمية وتطوير اإلن

 ة في تطوير أنظمتها اإللكترونية ودعمها بالتقنيات الحديثة على أسس وقواعد علمية سليمة.المؤسسات التربوي

 التي هدفت تحليل أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة -في حدود علم الباحث-ندرة الدراسات العربية والمحلية

 ديد من الدراسات السابقة.كورونا، على الرغم من أهمية تحليل البحوث التربوية التي نادت به الع

 ملية:األهمية الع

  إفادة الباحثين في مجال تقنيات التعليم بالتوجهات العلمية لبحوثهم، وبما يخدم خططهم المستقبلية لببحث العلمي دون

 تكرار، والعمل على دراسة الثغرات التي لم تلق اهتماً بحثياً بعد.

 ت البحثية بيعة التوجهاحثية والعلمية المستقبلية، مع االخذ في االعتبارات طإفادة األقسام االكاديمية في بناء خططها الب

 ة كورونا.حأثناء جائ

 محددات البحث:. 1.1

 تقتصر الدراسة الحالية على اآلتي:

 :المحليةو العربية أبحاث تقنيات التعليم توجهات اقتصرت حدود الدراسة الموضوعية على تحليل الحدود الموضوعية 

بية الدول العر، ، مجتمع وعينة البحثالمنهج المستخدم، األدوات المستخدمةخالل جائحة كورونا وفقاً لكل من )المنشورة 

 (.تقنيات التعليم ألبحاثاألكثر نشراً 

 :رة خالل المنشو العربية أبحاث تقنيات التعليمتوجهات اقتصرت حدود الدراسة المكانية على تحليل  الحدود المكانية

 .العربية منطقةلفي ا جائحة كورونا

 :م.0200-هـ  2889يجري تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  الحدود الزمانية 

 

 :مصطلحات البحث. 1.1

 التوجهات البحثية:

 (29، ص0228)األسطل، ميل األبحاث نحو التركيز على مجاالت بحثية معينةتعرف التوجهات البحثية بانها: 

 المجاالت البحثية الرئيسة والفرعية التي بحثت خالل جائحة كورونا في تخصص تقنيات التعليم.الباحث إجرائياً بأنها ويعرفها 

 تقنيات التعليم:

ف اصطالًحا بأنها:" التقنيات التعليمية المعتمدة على استخدام الحاسوب واألجهزة الرقمية النقالة الحديثة، وكذلك البرامج  تُعرَّ

التعليمية الرقمية التي تعتمد في استخدامها على توظيف نظريات التعليم والتعلم والمبادئ التربوية، وتصميم وإنتاج والتطبيقات 

 (322، ص0222المواد التعليمية في ضوء مبادئ وأسس علم تقنيات التعليم(". )الشريف، 
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 الرقمية التي تحتاجها المؤسسات التربوية لتسهيل : مجموعة من األدوات واألجهزةويعرف الباحث تقنيات التعليم اجرائياً بأنها

 عملية التعلم.

 :أبحاث تقنيات التعليم

 في الدوريات العربية والتي تشمل تقنيات التعليم وما تتضمنه منيعرفها الباحث بأنها الدراسات والبحوث العربية المنشورة 

 برامج وتطبيقات واستراتيجيات تعليمية.

 كورونا:

و مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سالسة فيروسات كورونا. ظهر في مدينة ووهان الصينية في ه 27-مرض كوفيد

في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف، ويمكن أن يلقط  27، وتتمثل األعراض األكثر شيوعاً لمرض كوفيد 0227ديسمبر 

المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس، وينتشر  27األشخاص عدوى كوفيد 

من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم  27-طريق القُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بكوفيد

(who,2020) 

أزمة صحية اجتاحت العالم نتيجة مرض فيروسي يصيب الفرد بمجموعة من  ويعرف الباحث جائحة كورونا إجرائياً بأنها:"

 عتالالت الجسدية، تتراوح بين نزلة البرد والحمى واألمراض التنفسية، ويسهل انتقاله من شخص آلخر".اال

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 : المحور األول: البحوث التربوية2-1

 : مقدمة2-1-1

جاالت الحياة والنشاط اإلنساني، فأهميته بل هو ضروري لكل م المجاالت،ال يقتصر البحث العلمي على مجال معين من 

في المجال التربوي ال تقل عن أهميته في العلوم الطبيعية، بل ربما يكون في المجال التربوي أكثر أهمية ألن العملية التربوية هي 

 .(0227في حقيقتها عملية بناء اإلنسان الذي تقوم عليه عملية التطور في كافة المجاالت األخرى )الغفيري،

يحظى البحث التربوي بأهمية كبرى لما يتوقع منه في تطوير عملية التربية والتعليم، ومساهمته في تقديم الحلول التي تلبي 

للبحث التربوي هو الكشف عن المعرفة الجديدة في ميدان التربية والتعليم، بتقديم االقتراحات  األسمىاالحتياجات التربوية، فالهدف 

تي تساعد في مواجهة مشكالت قطاع التربية والتعليم والتكوين واإلعداد المهني وتجويده في مختلف المجاالت والحلول والبدائل ال

 (.0202)العنزي،

للتوصل إلى أهم ما يجمعها من اتجاهات، ، ( أنه البد من تقييم توجهات البحوث التربوية0202ويشير القحطاني والشهري )

 التربوي في البالد العربية من ناحية، وفي بناء خريطة بحثية جادة من ناحية أخرى.ولإلفادة منها في إثراء حقل البحث 
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ويقصد بالتوجهات البحثية بصفة عامة المجاالت البحثية العامة التي تركز عليها البحوث التربوية. ويتكون المحتوى 

 (.0202لجانب المنهجي للبحث )بخاري،والمضمون البحثي للبحوث التربوية من قسمين رئيسين، هما: الجانب الموضوعي، وا

 يتم من فترة ألخرى فحص النتاج العلمي والفكري التعليم، خاصة أبحاث تقنيات وفي ضوء هذه األهمية للبحث التربوي

، وجوانب القوة والضعف في هذه البحوث، والموضوعات التي بُحثت بكثرة، وتلك التي ابهدف التعرف على توجهات البحث فيه

بحوثهم )ابن  المالئمة في المناهج البحثية بالكثير من االهتمام، ومدى مواكبة الباحثين للجديد في العلم والمعرفة، واستخداملم تحظَ 

 (.0202طالب،

ولهذا كانت هذه الدراسة لتسلط الضوء على التوجهات البحثية في أبحاث تقنيات التعليم خالل جائحة كورونا للخروج  

 دة منها في سد الثغرات والفجوات البحثية لنوعية هذه األبحاث.بمقترحات يمكن االستفا

 : مفهوم البحث التربوي:2-1-2

شر واقعه، ومشكالته، ويساهم في ن ،يعد البحث التربوي أحد ميادين البحث العلمي الذي يهتم بكل ما يخص الجانب التربوي

ك إلى اختالف الزوايا التي ينظر من خاللها الباحثون، وقيما المعرفة وتنميتها، وقد تعددت تعريفات البحث التربوي، ويرجع ذل

 يلي عرض لبعض هذه التعريفات:

هو دراسة علمية دقيقة ومنظمة لتحسين العملية التربوية والتعليمية من خالل استقصاء األسباب والحلول المناسبة لها، ومن 

بما يثري العمل التربوي، ويساعد في فهم مشكالته أو التنبؤ  خالل السعي العلمي الكتشاف معرفة جديدة او تطوير معرفة قديمة

 .(0202بها والتخطيط لمواجهتها باألسلوب العلمي المدروس )أبو السعود وآخرون، 

نشاط يتصل بعملية التربية ويهدف إلى شرح الظواهر التربوية والتحكم فيها  Educational Researchوالبحث التربوي 

قواعد العمل الالزمة لزيادة مردود التربية بمعناها الواسع، ويشمل البحث التربوي الدراسات التجريبية  والتنبؤ بها، واكتشاف

 .(0202والنظرية والبحوث التطبيقية المتصلة بالظواهر والمشكالت التربوية المختلفة )عبد البر،

جاوز االهتمام بها االهـتمام الشخصي ويشمل كما يعرف البحث التربوي بأنه السعي المنظم نحو فهم ظواهر تربوية معينة يت

استقصاء دقيقا نافذا شامال للظاهرة بعد تحديد ما يراد بحثه منها في صورة مـشكلة أو تساؤالت يرجى من البحث اإلجابة عنها 

 .(0221)الزهيري،

الهادفة إلى دراسة ظاهرة أو مشكلة ( بأنه مجموعة من الجهود العلمية، القائمة على األساليب العلمية، 0227بينما تعرفه جاد )

ما، والتعرف على أسباب حدوثها، والتوصل إلى نتائج تفسر ذلك أو الوصول إلى حل أو عالج لتلك المشكلة، كما يعني بالمعرفة 

 وسبل اكتشافها وتوقع حدوث الظواهر في المستقبل. 

ربوي، من خالل حل المشكالت التربوية القائمة، أو والبحث التربوي منهجيةٌ علمية تسعى إلى إصالح وتطوير الميدان الت

إضافة معرفة تربوية جديدة، أو توضيح أفضل السبل لتطبيق األفِكار والنظريات الجديدة في الميدان التربوي، أو استشراف لحدوث 

 .(0202مشكلة أو أزمة ووضع حلول استباقية لها )عباس وآخرون،
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التعريف التالي: البحث التربوي هو نشاط علمي منظم لعالج المشكالت التربوية  يستنتج الباحثومن التعريفات السابقة 

 والتعليمية من خالل استقصاء األسباب والحلول المناسبة لها، وبما يسمح بتحقيق األهداف التربوية، وتوفير المعرفة المتعلقة بها.

 : أهميـة البحـث التربوي:2-1-3

المعرفة وتنميتها، ويتمثل ذلك في إنتاج البحوث التي تضيف الجديد إلى الميدان التربوي، يسهم البحث التربوي في نشر       

 (:0202ومنها: )عبد البر،، ووضع الحلول للمشكالت التربوية المختلفة. وتكمن أهمية تلك البحوث فيما تضيفه إلى المجال

 قويم، التوأساليب  وأنشطته،تراتيجياته ووسائله تطوير المنظومة التربوية من خالل تطوير المنهج أهدافه ومحتواه واس

 والعينة. واألدوات،

  العمل على حل المشكالت الصفية والمدرسية والعمل على تحسين الممارسات التدريسية والمساعدة في اتخاذ القرارات

 لتطوير الواقع والتغلب على مشكالته.

 المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين في مختلف  العمل على تحقيق األهداف المرجوة من خالل تنمية الجوانب

 المراحل التعليمية.

 سباب و    تحقيق مزيد من الفهم أل انجاز خطط التحسين والتطوير لمنظومة المنهج بمختلف عناصرها في الحاضر والمستقبل

 المشكالت التربوية المرتبطة بمجال المناهج وطرائق التدريس.

 لتربوية الحديثة التي تهدف إلى تحسين الممارسات التربوية الحالية والمستقبلية لتحقيق أفضل النواتج تطبيق االتجاهات ا

 التعليمية.

 : أهداف البحث التربوي:2-1-1

يهدف البحث التربوي إلى انتاج وتنمية المعرفة التربوية لخدمة القضايا التعليمية والتربوية المختلفة التي يعاني منها الميدان 

 ،تربوي سواء على الجانب الفكري أو الميداني، فضال عن قدرة البحث التربوي على تحليل الواقع التربوي واستشراف المستقبلال

مما يجعله يسهم في صناعة وتدعيم القرار التربوي من اجل تحقيق أهداف السياسات التعليمية في التميز والتقدم، فالبحث التربوي 

(، ويمكن 0202مع، وضرورة حتمية لتطوير التعليم وتحديثه وحل مشكالته )عباس وآخرون،ركيزة أساسية لتنمية المجت

 استخالص اهداف البحث التربوي في اآلتي:

  مختلفة تعميق الفهم لألبعاد العلى الكشف عن المعرفة الجديدة، ومن خـالل ذلـك يمكـن تقـديم الحلـول والبـدائل التـي تـساعد

 للعملية التعليمية.

 د زيادة بقص، لمعرفة خصائصها، ومـشكالتها البـارزة، والعمـل عـلى تقـديم الحلـول المناسبة، سة واقع النظم التربويةدرا

 كفاءتها الداخلية والخارجية.

 .المــساعدة في تحديــد فاعليــة الطرائــق واألســاليب المــستخدمة في غرفــة الدراســة، والعمــل عــلى تطويرها 

  على أخالقيات البحث التربوي في أثناء إعداد األعمال الكتابية، من مثـل البحـوث، أوراق العمل ونحوهاالتدريب. 
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 : ميادين البحث التربوي:2-1-1

ترتبط التربية بعالقـات وثيقـة بعـدد مـن العلـوم أدى هـذا إلى تعدد ميادينها، ومن التخصصات الفرعية لها التي تأثرت بهذا 

؛ 0221بحث التربوي، فلم يعد لـه ميدانا أو مجاال معينا، وفيما يأتي عرض لميادين البحث التربوي، وهي: )الزهيري،التعدد، هو ال

 (0202؛ عبد البر،0202عباس وآخرون،

ويتناول البحث التربوي في هذا الميدان موضوعات، مثل: األصول الفلسفية، وفلسفة التربية  الجوانب الفلسفية للتربية: .2

ا بأهــداف المجتمــع، والــسياسات التربويــة التــي تــسترشد بهــا العمليــة التعليميــة، والتخطــيط التربــوي، وعالقتهـ

 واستراتيجيات التعليم.

ويتناول البحث التربوي في هذا الميدان موضوعات، مثل: العائد االقتصادي للتربية، ودراسة تمويل  اقتصاديات التربية: .0

 سة الكفاءة الداخلية والخارجيـة للتعلـيم، والتخطـيط للتعلـيم عـلى ضـوء حاجـات سـوق العمل.التربية، ودرا

ويتنــاول البحــث التربــوي في هــذا الميــدان موضــوعات، مثــل: دراســة عمليــات تنظــيم  نظم التربية وإدارتها: .9

ودراسة أفضل أساليب اإلدارة والتنظيم وأحدثها، ودراسة نظم  وتنــسيق المؤسسات التربوية على اختالف أشكالها وأنواعها،

 التربية الرسمية وغير الرسمية والمقصودة وغير المقصودة.

ويغطي البحث التربوي موضوعات، مثل: بعض الجوانب العملية التعليمية كالمنهج مناهج التربية وأساليب التدريب:  .8

سين في المراحل المدرسية والعمرية المختلفة، وبنـاء المنـاهج المدرسـية، المدرسي مـن حيث محتواه، ومدى مناسبته للدار

وأهداف المقررات المدرسـية وتـصنيفاتها وكيفيـة التعامـل معهـا، وأسـاليب التـدريس، والعوامـل التـي تساعد في تفعيل 

 عملية التدريس، واستخدام تقنيات التعليم.

ربوي في هذا الميدان موضوعات، مثل: برامج إعداد المعلم وتدريبه، والعوامـل ويتناول البحث التالمعلم والتلميذ:  .8

المــسؤولة عــن وجــود المعلــم الجيــد، وكــذا التلميــذ مــن حيــث: خصائــصه المختلفــة، وجوانــب نمــوه، ومشكالته، 

 لتكيف مع بيئته.والطرائق المسؤولة عن االرتفاع بتحصيله، واتجاهاته، ومدى قدرته على ا

ويتناول البحث التربوي في هذا الميدان موضوعات، مثل: دراسة نظـام التعلـيم في البلـد األم نظم التعليم من منظور مقارن:  .3

 ،وذلك لمعرفة الحلول واالقتراحات المعمول بها في تلك البلدان ،)أي بلـد الدارس( ويقارنها بتنظيماتها في بلدان أخرى

 التعليم ودراسة إمكانية تطبيقها في البلد األم. لمواجهة مشكالت

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن الهدف الرئيس للبحوث التربوية هي تطوير الواقع التربوي وذلك من خالل تقديم المعرفة 

ربوية، وحل الت التربوية المتجددة التي تستخدم في رسم سياسات التعليم على أسس علمية سليمة، وتعمل على تطوير االنظمة

مشكالتها الحالية، وتوقع المستقبل المأمول وفق الظروف واالحتياجات المجتمعية المستقبلية، فتقدم الميدان التربوي مرهون بجهود 

 البحوث التربوية كون اي تطوير يستند إلى أسس علمية سليمة.
 

 المحور الثاني: تقنيات التعليم

 : مقدمة2-2-1
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ورات متسارعة في تقنية المعلومات ووسائل االتصال والتواصل التكنولوجي، وكل ذلك يعكس يشهد عالمنا المعاصر تط

 (0222التقدم في العملية التعليمية، وقد شكَّل ذلك تحدياً في جميع مجاالت الحياة، ومنها مجال التعليم )اليوسف، 

رورياً، م في العملية التعليمية، وأصبح مطلباً ضوقد ازدادت العناية بتنمية االتجاه في عصرنا نحو استخدام تقنيات التعلي

كب التوجهات العالمية الحديثة، والتحول اإلى تغيير الوضع التعليمي واالرتقاء به بما يو 0292وعليه سعت المملكة وفق رؤية 

 (0227نحو الرقمية )الشريدة،

ين والتعليم سواء أكان ذلك للمتعلم أم لجميع المشارك إن لتقنيات التعليم دوراً مهماً ال يمكن االستغناء عنه في عملية التعلم

لذلك  ،في العملية التربوية فالعالم أصبح قرية إلكترونية صغيرة ال يستطيع الفرد فيها أن ينعزل عن األحداث المتسارعة من حوله

 (.0227المعرفي )العون،البد أن يكون الفرد على اتصال بكل تطور وكل جديد ليستطيع العيش والتأقلم مع هذا االنفجار 

واستخدام تقنيات التعليم بطريقة فّعالة، قد يساعد على حل الكثير من المشكالت التعليمية وكذلك يحقق عائداً كبيراً كما أنه 

 فيوفر الكثير من الجهد والتعب، حيث أثبتت األبحاث عظم اإلمكانات التي توفرها تقنيات التعليم في عملية التعليم والتعلم، وكي

أنها تساهم بشكل فّعال في تحقيق األهداف التعليمية المختلفة عن طريق جذب انتباه الطالب نحو المواد الدراسية وتقريب 

 (.0202الموضوعات إلى مستوى إدراكهم، وتحسين اتجاههم نحو الموضوعات الدراسية المقدمة )العتيبي وآخرون،

خصصين واإلنترنت. ويعتقد بعض المت بالحاسوبن التقنيات المرتبطة وتبرز التقنيات الحديثة مجموعة كبيرة ومتنوعة م

أنه يمكن اعتبار الوسائط الجديدة مثل المدونات، وألعاب الفيديو، والعوالم االفتراضية، والموسوعات، والمواقع اإللكترونية، 

اإللكتروني. ويرى آخرون بأن المدونات  وأيًضا األجهزة المحمولة، وأجهزة التلفزيون التفاعلية، والمحادثات، ورسائل البريد

ألنه يشجع على تشكيل المجتمعات االفتراضية والشبكات  ،والعوالم االفتراضية تنتمي إلى فئة وسائل التواصل االجتماعي

لخاصة ااالجتماعية، ويكون لها تأثير كبير على تنمية الطالب، وعملية التعلم، ومهارات االتصال أو في طريقة تحديد حجم القيم 

 (.Lupu, & Tomozii, 2016بهم. )

ولهذا فقد غدا موضوع التقنيات التعليمية أحد أهم المحاور في العملية التعليمية التعلمية، وتنوع بحوث تقنيات التعليم خاصة 

ن توظيف الهدف مخالل جائحة كورونا، حيث حظي باهتمام العديد من الباحثين والتربويين خالل العقود الثالثة األخيرة، حيث كان 

التكنولوجيا هو تسهيل استراتيجيات التدريس المطبقة إليصال المعلومة للطالب، كما أنها حلقة الوصل بين أهداف التعليم وتقييم 

 .(0222النتائج. )النجار،

 : مفهوم تقنيات التعليم:2-2-2

صيل خبرات، وأفكار، ومعلومات متنوعة، (: بأنها "أدوات تعلم وتعليم، تساعد على تح0222عرفها محمد محمود الحيلة )

 (88، ص0222ومهارات فنية لتحقيق األهداف التعليمية والتدريبية الموضوعة مسبقا. )الحيلة، 

وهـي تنظيم متكامل يضم األدوات واألجهزة والمواد والمواقف التعليمية التي يستخدمها عضـو هيئة التدريس في إطار 

 (.0202ملية التعليم والتعلم )مشرقي،االتصال التعليمي بهدف تحسين ع



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

من أجل إيصال  ،وهي األدوات والمعينات التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتعزيز العملية التعليمية

 .(0227المعلومات والمعارف إلى الطالب، بأقل جهد وأسرع وقتاً )الشريدة،

البشري واألجهزة واألدوات والبرمجيات، لتطوير وتصميم مكونات النظام  كما تعرف بأنها عملية متكاملة تشمل العنصر

 .(0202التعليمي، لزيادة كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها )العتيبي وآخرون،

ف اصطالًحا بأنها التقنيات التعليمية المعتمدة على استخدام الحاسوب واألجهزة الرقمية النقالة الحديثة، وكذلك  لبرامج اتُعرَّ

والتطبيقات التعليمية الرقمية التي تعتمد في استخدامها على توظيف نظريات التعليم والتعلم والمبادئ التربوية، وتصميم وإنتاج 

 .(0222المواد التعليمية في ضوء مبادئ وأسس علم تقنيات التعليم(. )الشريف، 

 هزة والمواد والمواقف التعليمية التي تستخدم في االتصالوتعرف تقنيات التعليم بأنها تنظيم متكامل يضم األدوات واألج

التعليمي بهدف تحسين عملية التعليم والتعلم، وان تقنيات التعليم تعني بتحسين وتطوير العملية التعليمية، من خالل تطوير المناهج 

 .(0227وآالت )العبد هللا،الدراسية، وزيادة قدرات المعلم والمتعلم على التفاعل مع العملية التعليمية من مواد 

ويعرف الباحث تقنيات التعليم اجرائياً بأنها: مجموعة من األدوات واألجهزة الرقمية التي تحتاجها المؤسسات التربوية 

 لتسهيل عملية التعلم.

 : أهمية تقنيات التعليم: 2-2-3

 (:Pandey & Pande, 2014تبرز تقنيات التعليم في العديد من المجاالت وهي )

 :االستماع،و والفهم، والتفكير،إذ أنها تفسح المجال للطلبة بتنويع خبراتهم، فهي تسمح لهم المشاهدة  زيادة الخبرات للفرد 

والتأمل. فعند تنويع الخبرات المقدمة للطالب تمكنه من مواكبة التغير والتطور السريع الحاصل في قطاع العلم والتكنولوجيا، 

 ائل تقنية حديثة لالتصال أمر مهم للتطور وزيادة الخبرات.ومن هنا فإن الحاجة إلى وس

 :ويتم ذلك من خالل استخدام األسلوب المالئم للموقف التعليمي، إذ أن المعلم في العملية التعليمية  معالجة اللفظ والتجريد

 تجسيد األلفاظ للطالبيقوم على استخدام اللفظ المجرد، أي التلقين، فهناك حاجة ماسة إلى أسلوب تساعد المعلم على 

ومساعدته على فهمها بكل يسر، إن التقنيات التعليمية تساعد على الرفع من مستوى خبرة الطالب بالتالي يصبح لديه الدافعية 

 للتعلم، بالتالي ال بد من تحفيز الخبرات المرئية والمسموعة للطالب من خالل االستعانة بالصور والعينات والمقاطع الصوتية.

  نظًرا ألن التقنيات الحديثة تقدم المعلومة بطريقة تعمل على جذب  من فاعلية الطالب ونشاطه والرفع من ايجابيته:تزيد

 انتباه الطالب وتزيد من تفاعله.

 :في مجال صياغة النتاجات التعليمية، وكيفية تحقيقها، وإنتاج المواد التعليمية واختيار استراتيجيات التدريس  تدريب المعلمين

 لتقويم المناسبة.وا

 : خصائص تقنيات التعليم:2-2-1

 (:0202من الواضح أن هناك العديد من الخصائص التي تتميز بها تقنيات التعليم، ومن هذه الخصائص )المالكي، 
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 :لوتعني مشاركة الطالب للتقنية مشاركة نشطة، حيث يتم التفاعل والحوار بينه وبين التقنية الحديثة، وهي تعم التفاعلية 

على المشاركة اإليجابية بين الطالب وما يصله من المعلومات، حيث يتيح له اتخاذ القرار والتجول واكتشاف المعلومات 

 الجديدة.

 :تسمح معظم التقنيات التعليمية بتفريد المواقف التعليمية لتناسب الفروق الفردية بين الطالب واختالف قدراتهم،  الفردية

ابقة، فهي صممت بحيث تعتمد على الخطو الذاتي للمتعلم، وهي بذلك تسمح باختالف الوقت واستعدادهم، وخبراتهم الس

 المخصص للتعلم طواًل وقصًرا بين متعلم وآخر تبًعا لقدراته واستعداداته، وتسمح بالفردية في أطر جماعية للمواقف التعليمية.

 :مجموعة  تعلم فيها ما يناسبه، ويتحقق ذلك عن طريق توفيرتوفر بعض التقنيات الحديثة بيئة تعلم متنوعة يجد كل م التنوع

من الخيارات والبدائل واالختبارات المتنوعة، وتختلف التقنيات في مقدار ما تمنحه للمتعلم من حرية في اختيار البدائل، كما 

 تختلف في مقدار الخيارات المتاحة ومدى تنوعه.

 :خدميها فرصة االنفتاح على مصادر المعلومات في جميع أنحاء العالم، ويمكن تتيح بعض التقنيات الحديثة أمام مست الكونية

للمستخدم أن يتصل بالشبكة العالمية للحصول على ما يحتاجه من معلومات في كافة المجاالت، حيث يوجد اآلن الطرق 

ارس والهيئات واألفراد السريعة للمعلومات والطرق السريعة جدا أيضاً، واًصبح من الممكن بالنسبة للجامعات والمد

االشتراك في هذه الشبكة والحصول على خدمات البريد االلكتروني على هيئة نصوص مكتوبة أو على هيئة صور 

 ورسومات.

 يراعي مصممو التقنيات الحديثة مبدأ التكامل بين مكونات كل تقنية منها، بحيث تشكل كل منها نظاًما متكاماًل التكاملية :

ولكنها تتكامل في إطار واحد لتحقق الهدف المنشود،  أخرى،الوسائط المتعددة ال تعرض الوسائل واحدة بعد فمثاًل في برامج 

وعند اعتبار الوحدات التعليمية الصغيرة فإن مكوناتها تشكل في مجموعها نظاًما متكامالً، حيث يراعي االتساق بين أهداف 

 (.0202ساليب تقويمها )الثعلبي،الوحدة التعليمية الصغيرة ومحتواها، وأنشطتها، وأ

 :إن استخدام التقنيات الحديثة ترتبط ببيئة التعلم المفرد، فإن المستخدم يحب أن تتاح له فرص الحصول على الخيارات  اإلتاحة

في  ىوالبدائل التعليمية المختلفة في الوقت الذي يناسبه، كما أن هذه البدائل والخيارات يجب أن توفر له ما يحتاج من محتو

أسهل وأبسط صورة، وتوفر تقنيات التعليم الظروف المطلوبة لتحقيق خاصية اإلتاحة، ويمكن القول إن فاعلية مستحدثات 

 تقنيات التعليم تظهر فعاًل في بيئات التعليم المفرد.

 ا، وعند زم الستخدامه: تظهر فاعلية التقنيات الحديثة في ظل نظام إداري يوفر متطلباتها ويهيئ المناخ الالالجودة الشاملة

تصميم التقنيات الحديثة يتواجد نظام مراقبة الجودة في كل مراحل تصميمها وإنتاجها واستخدامها وإدارتها وتعرف حجم 

 اإلفادة منها.

 : مميزات تقنيات التعليم:2-2-1

ناصر هذه العملية، ل إيجابي على عيتسم استخدام تقنيات التعليم في العملية التعليمية بالعديد من المميزات التي تنعكس بشك

 (:0221ومن مميزات استخدام تقنيات التعليم ما يلي )المسعود، 
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  بمقدور تقنيات التعليم تمثيل بعض المفاهيم التي ال يمكن تمثيلها وتجسيدها في العوالم المادية من  إنهاإلدراك الحسي: حيث

 المعلم نقل المعلومات بشكل جيد. خالل ما يتم عرضه من صور أو مقاطع فلمية، وبذلك يضمن

 .الفهم: حيث تساعد هذه التقنيات على فهم المتعلم بشكل صحيح من خالل تحسين مستواه في التمييز بين األشياء 

  التفكير: حيث تساهم هذه التقنيات بدور كبير بتنمية التفكير االبتكاري لحل المشكالت التي قد تواجه المتعلم، وتساهم في

 ت واإلمكانيات العقلية لديه.صقل القدرا

  تتسم بتوفيرها للوقت والجهد، وتيسير عمليات تلقي المعلومات من قبل الطالب. وفيها تنويع الخبرات والمعلومات المكتسبة

 وبناء المفاهيم السليمة.

 رصة للخبرات لى توفير فإدخال التشويق واإلثارة والمتعة في العملية التعليمية وإبقاء أثر التعلم لفترات بعيدة. وتساعد ع

 الحسية بشكل أكبر ما تكون إلى الخبرات الواقعية.

 : التقنيات المستحدثة في التعليم:2-2-1

أصبح علم تقنيات التعليم مطالب بالبحث عن أساليب ونظم ونماذج وتقنيات تعليمية جديدة لمواجهة العديد من التحديات 

العالم في العقود الثالث األخيرة من علوم ومجاالت كثيرة كان من أهمها االستفادة  التي تواجه المنظومة التعليمية، وقد استفاد

الكبرى من تقنيات المعلومات واالتصال التي كان لها تأثيرها الكبير على تقنيات التعليم وظهور العديد من مستحدثات تقنيات 

 (.0222التعليم )جالل،

 ن هما:ويمكن تصنيف أدوات التعليم الحديثة إلى فئتي

 أوالً: أدوات تعليم معتمدة على االنترنت، منها:

تعتمد على النصوص الفائقة التداخل على نطاق واسع عبر االنترنت،  World Wide Web (www)شبكة الويب العالمية  -

 لعلمية.لمية والمواقع اومن أهم استخداماتها توفير العديد من مصادر المعلومات والفيديوهات التعليمية والدخول إلى المكتبات العا

ومن أمثلته بريد جوجل  أكثر األدوات انتشارا لما يقدمه من إمكانية نقل وتبادل الملفات. E-mailالبريد االلكتروني  -

 وميكروسوفت.

 نهو تصميم لبعض المقررات الدراسية بالجامعات وبثها عبر الشبكة العالمية للمعلومات ويكو E-courseالمقرر االلكتروني  -

ر حرم الجامعة، ويـتـميـز المقر ىالمتعلم متابعة المقرر ودراسته دون الحضور إل ىليسهل عل ،المقرر مفتوح طوال ساعات اليوم

االلكتروني بعرض مـلـخـص للـدروس مع شرح صوتـي للمادة العلمية وفيـديـو وعـروض تقـديـميـة وصـور توضيحية للمقرر 

الطالب تـدريـب علي استخدام المقرر اإللكتروني مجـانـا ويوفر مركز التعليم اإللكتروني  يتلقىوتـدريـبـات علي كل وحدة، كما 

الملحق بالجامعات المصرية مـعـمـل كـمـبـيـوتـر للطالب للـدخـول علي المقررات اإللكترونية مجـانـاً ويتيح المقرر اإللكتروني 

 .(0227ة،خدمة االمتحانات اإللـكـتـرونـيـة للطالب. )الشريد
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وهو من االتجاهات الحديثة في منظومة التعليم االلكتروني بواسطة تقنية االنترنت، حيث  E-Learningالتعليم االلكتروني  -

 ينشر محتوى التعليم عبر االنترنت ويسمح بخلق روابط مع مصادر خارج الحصة.

من األنشطة التي تشبه أنشطة الفصل التقليدي،  وهي مجموعة Virtual Classroomالفصول الذكية )الفصول االفتراضية(  -

يقوم بها معلم وطالب تفصل بينهم حواجز مكانية، ولكنهم يعملون معاً مع بعضهم البعض عن طريق الحوار على االنترنت. 

 .(0227)العليان، 

معين من التعليم، وهو  قتصر على نوعالتعليم عن بعد وتقوم فلسفته على أن التعليم مفتوح لكافة فئات البشر ال يتقيد بوقت وال ي -

 نوع من التعليم يسد احتياجات الطالب اللذين يصعب عليهم لظروف ما حضور المحاضرات في أماكنها.

الويب كويست أو الرحالت المعرفية عبر االنترنت وتعني دمج شبكة االنترنت في تقديم المعلومة للطالب عبر توظيف رحالت  -

نشطة التربوية يقوم خاللها الطالب بالبحث عبر االنترنت بشكل جماعي بهدف الوصول الصحيح للمعلومات ممتعة من المعرفة واأل

 انطالقا من مصادر موثقه ومعدة مسبقا من طرف المعلم.

ظام نالبالك بورد فيتيح البالك بورد للطالب ولعضو هيئه التدريس الدخول إلي نسخه إلكترونية من المقررات المسجلة له على ال -

األكاديمي، ومن خالله يستطيع عضو هيئه التدريس من خالل بيئة آمنه التفاعل مع الطالب من خالل حزمة من األدوات منها 

تصميم االختبارات والواجبات وإتاحتها وتصحيحها إلكترونيا، إنشاء المنتديات والمدونات للطالب،  ،على سبيل المثال ال الحصر

العروض التقديمية( والتحكم في إتاحته للطالب واإلطالع علي تقارير من البالكبورد عن الطالب رفع المحتوي وتنظيمه مثل )

النشطين والطالب المتعثرين في التفاعل مع المحتوي. البالك بورد مرتبط مع حزمه من الخدمات منها )نظام الفصول االفتراضية، 

 .(0221ود، نظام االختبارات، نظام الرسائل النصية القصيرة(. )المسع

 ، منها: الحاسوبثانياً: أدوات تعليم معتمدة على 

ومعه يتمكن القارئ من االنتقال من فصل إلى آخر ومن موضوع آلخر بواسطة استخدام مؤشر  E-Bookالكتاب االلكتروني  -

خة يتم نسالحاسب، ويتضمن نصوص ورسومات وأشكال وصور وحركة ومؤثرات صوتية وفيديوهات على هيئة كتاب متكامل 

 على أقراص مدمجة. 

هو برنامج سهل االستخدام يتيح إنشاء عروض رائعة على شرائح تيسر الشرح  power pointالعروض التقديمية باستخدام  -

، وذلك من خالل عرض الشرائح بما تحويه من معلومات سبق إعدادها وتصميمها الحاسوبوالفهم يتم عرضها على شاشة 

 ت الحركية والصوتيةوتضاف للعروض المؤثرا

حيث يتعلم الطالب من الكلمات والصور معاً أفضل مما يتعلم من الكلمات فقط، وهي برامج  Multimediaالوسائط المتعددة  -

تستخدم إمكانيات الحاسب اآللي لمزج النصوص والبيانات واألشكال والصوت والحركة والصور الثابتة والمتحركة في عرض 

 (0222واحد متزامن. )جالل،
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  ثالثا: وهناك نماذج ونظم تعليمية حديثة أخري، مثل:

هي سبورة بيضاء نشطة مع شاشة تعمل باللمس ويتحكم فيها المعلم بجميع تطبيقات  Smart Boardالسبورة التفاعلية أو الذكية  -

 الحاسب اآللي وأيضا الربط مع صفحات على االنترنت، وتدوين المالحظات.

حيث جاءت الثورة الالسلكية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وانتشرت  M-Learningالتعليم المتنقل  -

األجهزة الالسلكية والهواتف النقالة بسرعة فائقة وبأعداد كبيرة في العالم، هذه الثورة الالسلكية أدت إلى ظهور نموذج جديد هو 

ال لتقنيات الالسلكية النقالة في التعليم والتدريب، ولتوافرها مع المتعلمين وتوفر االتصالتعليم المتنقل الذي يعتمد على استخدام ا

 .(0222باالنترنت في أغلب األجهزة جعل ذلك من التعليم سرعة وبساطة وتنوع. )الشريف، 

 : معوقات تقنيات التعليم:2-2-1

 (0202عدة محاور منها: )العتيبي،هناك العديد من الصعوبات التي تواجه التقنيات التعليمية تكمن في 

اتجاهات المعلمين السلبية ضد التقنية التعليمية، واعتقاد بعض المعلمين أن الكتاب مصدر  صعوبات متعلقة بالمعلم:  .2

المعلومات الوحيد وأن التقنية شيء ثانوي غير ضروري، وكثرة األعباء الروتينية على عاتق المعلم، وضعف برامج إعداد 

 ن ناحية تقنية.المعلمين م

 ازدحام الجدول المدرسي، وصعوبة دمج التقنية بكل المواد التعليمية. صعوبات تتعلق بالمادة التعليمية: .0

 عدم األخذ برأي الطالب في عملية اختيار التقنيات قد يؤدي إلى نفور أو ملل الطلبة. صعوبات تتعلق بالطالب: .9

رفة الصفية، وضعف البنية التحتية، وازدحام الفصول الدراسية، وعدم عدم جاهزية الغ صعوبات تتعلق بالبيئة المحيطة: .8

 تجهيز معامل )العلوم والحاسب اآللي( بالتجهيزات والتقنيات الضرورية.

يات عدم وجود استراتيجية واضحة الستخدام التقنيات التعليمية، وارتفاع تكلفة بعض التقن صعوبات تتعلق في التقنية بنفسها: .8

 التعليمية.

خاطب أكثر ألن التقنيات التعليمية ت ،ما سبق يمكن القول إن التقنيات ساعدت المتعلم على تيسير تعلمه وجعله أبقى أثراً وم

من حاسة لدى المتعلم، لذلك يكون التعليم أبقى أثراً وأيضاً ساهمت في مساعدة المعلم على التخطيط الجيد لمادة التخصص واكتسابه 

ديدة، كما سبق وذكرنا لكي ينجح استخدام التقنية هناك عدة قواعد يجب االلتزام بها منها تحديد الهدف لمهارات تدريسية وتقنية ج

 وتناسبها مع العمر العقلي للمتعلم، وبذلك تساعد التقنية في إتقان المادة التعليمية على الوجه المطلوب.

 جائحة كورونا:

فه من سالسة فيروسات كورونا. ظهر في مدينة ووهان هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشا 27-مرض كوفيد

في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف، ويمكن أن  27، وتتمثل األعراض األكثر شيوعاً لمرض كوفيد 0227الصينية في ديسمبر 

 من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس، 27يلقط األشخاص عدوى كوفيد 
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 27-طريق القُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بكوفيد وينتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن 

 (who,2020من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم )

" إلى االمتدادات على سطح هذه CoVs"الفيروسات التاجية  Coronavirusesوترجع تسمية فيروسات كورونا 

 (.Yang, 2020الفيروسات التي تنتهي بما يشبه التاج )

هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب  CoVsأو الفيروسات التاجية  Coronaviruseوفيروسات الكورونا 

األمراض األكثر خطورة مثل االلتهاب الرئوي، ومتالزمة الجهاز  وهي منأمراًضا تتراوح ما بين نزالت البرد والرشح العادي 

، والفََشل الُكلَوّي، وحتى الوفاة MERS-CoVاألوسط التنفسية  ، ومتالزمة الشرقSARS-CoVالتنفسي الحادة الوخيمة 

(Sadati. 2020:1). 

(: بأنه فيروس من ساللة كورونا، تم Covid-19( فيـروس كـورونـا المستجـد )0202تعرف منظمة الصحة العالمية )

بمقاطعة هوبي، حيث إن معظم الحاالت التعرف عليه ألول مرة في عدد من المصابين بأعراض االلتهاب الرئوي في مدينة ووهان 

 مرتبطة بسوق المأكوالت البحرية والحيوانية.

وفيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان ومن المعروف أن عدد من 

زمة إلى األمراض األشد وخاصة متال فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة

الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة التنفسية الوخيمة )سارس( وبسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض كوفيد 

من ساللة فيروسات كورونا ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد  اكتشافه. وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم 27

 اآلن إلى جانحة على مستوى العالم. 27م وقد تحول كوفيد 0227ضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر ومر

وتتمثل أهم األعراض الشائعة لإلصابة بفيروس كورونا في السعال حيث يكون جافاً في أغلب األحيان، ويصاحبه ألٌم في 

أو اإلحساس بارتفاع درجة حرارة الجسم من المؤشرات الرئيسة لإلصابة بهذه الحلق، مع ضيق في التنفس، كما تُعتبر الحمى 

 (.0202العدوى، إضافة إلى ألم في العضالت، وصداع شديد مع ألم شديد في منطقة الصدر )وزارة الصحة السعودية، 

جتمعاتها من هذا المرض. وقد جاء إغالق المدارس في العديد من بلدان العالم؛ كضرورة اتجهت إليها الحكومات لحماية م

( قد ألحق الضرر بأكثر من مليار COVID – 27( إلى أن إغالق المدارس بسبب )UNESCO, 2020تشير منظمة اليونسكو )

من عدد الطالب في العالم؛ نتيجة لهذا اإلغالق. نتيجة لذلك؛ شهد  21( بلدا؛ حيث تأثر٪238ونصف المليار متعلم، موّزعين في )

وال نحو بيئة التعلم الرقمية كوسيلة الحتواء األزمة، وتوفير حلول بديلة للتعلم تمثلت في تبني إستراتيجيات التعلم نظام العالم تح

 .(0202دي،)السنوسي والغام عن بعد، والذي استخدمت فيه منصات التعلم اإللكتروني المتنوعة، وتطبيقات الفصول االفتراضية

قنيات تالصحية التي تلحق بالطالب، جاء توجه المملكة العربية السعودية الستخدام  وفي ظل هذه الجائحة وتفادياً لالخطار

نصة ، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية مالتعليم اإللكتروني بأدواته المختلفةوهو  اوبيئاته اوذلك عبر أحد أهم صوره التعليم،

ي، قمية العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي اإلثرائمدرستي كبديل تعليمي تفاعلي للدراسة عن بعد، وتحوي المنصة الر

واألنشطة التعليمية المتنوعة؛ بما يسهم في استمرار العملية التعليمية، ويحقق السالمة للطالب والطالبات في ظل تفشي جائحة 

 كورونا.
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 الدراسات السابقةثانياً: 

ت الصلة بمتغيرات البحث، وهي التقنيات التعليمية وأبحاث االتجاهات يستعرض الباحث في هذا المحور الدراسات والبحوث ذا

 ومن ثم ترتيب هذه الدراسات من األقدم على األحدث: العلمية،

 أوالً: الدراسات العربية:

إلى التعرف على خصائص وتوجهات رسائل استخدام التعلم اإللكتروني في التربية العلمية  (2111هدفت دراسة السرائي )

( رسالة، تم تحليلها باستخدام 03م، وبلغ عددها ) 0228م حتى نهاية عام  2770أجيزت من كلية التربية بجامعة طيبة منذ عام  التي

بطاقة تحليل مكونة من محورين رئيسيين: األول بحث في خصائص أبحاث الدراسات العليا )المرحلة الدراسية المستهدفة وجنس 

األداة، ومصدرها واألساليب اإلحصائية المستخدمة(، أما المحور الثاني فبحث في توجهات أفراد العينة ونوع المنهج ونوع 

األبحاث )مراحل التصميم التعليمي والمعايير العالمية المتبناة وطرق التعلم اإللكتروني ونماذجه وبيئاته وأدواته(. وتوصلت 

(، وأكثر الباحثين من اإلناث، وأن 73.28األغلب بنسية ) الدراسة فيما يتعلق بخصائص األبحاث إلى أن رسائل الماجستير هي

المرحلتين المتوسطة والثانوية أكثر المراحل استهدافا، والطلبة الفئة المستهدفة، ومعظم أفراد العينة من اإلناث، وأن المرحلتين 

ينة من اإلناث، كما توصلت الدراسة أن المتوسطة والثانوية أكثر المراحل استهدافا، والطلبة الفئة المستهدفة، ومعظم أفراد الع

المنهج التجريبي وشبه التجريبي أكثر المناهج استخداما بين الباحثين في حين أن االختبارات التحصيلية كانت أكثر أدوات جمع 

ا ال تتبني مهالبيانات استخداما، أما فيما يتعلق بتوجهات األبحاث فإن أغلب الرسائل لم تحدد مرحلة التصميم المستخدمة، ومعظ

معايير للتصميم التعليمي. كما أن التعلم الموجه بواسطة المعلم أكثر طرق التعلم اإللكتروني استخداما، والنموذج المساعد أكثر 

ربية تاستخداما من قبل الباحثين، والبيئات الواقعية للتعليم اإللكتروني تعتبر أكثر البيئات استهدافا في رسائل الدراسات العليا بكلية ال

 بجامعة طيبة.

إلى تحليل نتائج البحوث المنشورة التي أجريت على أثر األلعاب اإللكترونية في  (2112وهدفت دراسة الشديفات )

التحصيل المدرسي. ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة نموذج التحليل نتائج البحوث المنشورة التي أجريت على أثر األلعاب 

وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من البحوث التربوية المنشورة في . ۸۱۰۲/۸۱۰۲يل المدرسي ما بين اإللكترونية في التحص

، وتشمل البحوث باللغة العربية واللغة االنجليزية ۸۱۰۲/۸۱۰۲مجال أثر األلعاب اإللكترونية في التحصيل المدرسي في الفترة 

تحليل المحتوى واألسلوب الوصفي المسحي والتكرارات والنسب  ( بحثا. واعتمدت الباحثة أسلوب82حول هذا الموضوع وبلغ )

المئوية من حيث مسح المصادر اإللكترونية وغير اإللكترونية لتحديد الدراسات التي تناولت أثر األلعاب اإللكترونية على التحصيل 

التحصيل المدرسي التي تضمنتها  ، وأظهرت النتائج أن جميع نتائج األلعاب اإللكترونية في۸۱۰۲-۸۱۰۲المدرسي في الفترة 

، كانت نتائجها لصالح األلعاب اإللكترونية والتحصيل المدرسي، كما وأظهرت ۸۱۰۲-۸۱۰۲نتائج البحوث المنشورة في الفترة 

النتائج أن هنالك اختالف في مناهج البحث ومجتمع الدراسة والعينة وأداة كل دراسة، كما وأظهرت النتائج اختالف وتنوع في 

مواد الدراسية المدرسية التي استخدمها الباحثون في أبحاثهم المنشورة حول أثر األلعاب اإللكترونية في التحصيل المدرسي في ال

، كما وأظهرت النتائج أن نوع األثار التي تناولتها نتائج البحوث المنشورة والتي أجريت على أثر األلعاب ۸۱۰۲-۸۱۰۲الفترة 

 كانت لصالح األثر االيجابي. ۸۱۰۲-۸۱۰۲مدرسي في الفترة اإللكترونية في التحصيل ال
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إلى تحليل أبحاث تعليم الرياضيات المتعلقة بمشروع تطوير مناهج الرياضيات  (2112هدفت دراسة الشلهوب وآخرون )و

ى، واستخدمت لمحتووالعلوم الطبيعية بالمملكة العربية السعودية، للتعرف على توجهاتها الموضوعية. واعتمدت على منهج تحليل ا

( رسالة وبحث محكم في تعليم الرياضيات. وخلصت إلى عدد من النتائج، منها: أنها ركزت على دراسة 202بطاقة لتحليل )

المرحلة االبتدائية ثم المتوسطة فالثانوية، واستهدف معظمها الذكور ثم اإلناث، واهتمت بدراسة عمليات تنفيذ المشروع أكثر من 

وكان تركيزها في عمليات اإلعداد على مخرجات المشروع بدرجة أكبر، كما اهتمت في دراستها للمخرجات  عمليات إعداده.

بكتاب الطالب ثم التمارين، وقل استهدافها لدليل المعلم ومصفوفة المدى والتتابع ومواد التعليم اإللكتروني، بينما لم تتناول أي بحث 

كما اهتمت بدراسة متغيرات المعلم ثم المتعلم ثم منهج الرياضيات، وكان استهدافها ألطراف حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم، 

الدعم المؤسسي نادرا، وركزت أبحاث المتعلم على المتغيرات المعرفية، وقل اهتمامها بالوجدانية والمهارية، بينما ركزت أبحاث 

اهتمامها بإعداده قبل الخدمة. كما استهدفت األبحاث التي تناولت  المعلم على ممارساته وتقويم أدائه، ثم تطوره المهني، وندر

المحتوى الرياضي فرعي الهندسة واإلحصاء، ثم األعداد والعمليات عليها، ثم القياس. بينما لم يتناول أي بحث منها الجبر والدوال، 

تناول أي تواصل، فاالستدالل، فالترابط، بينما لم يواستهدفت األبحاث التي تناولت العمليات الرياضية حل المسألة الرياضية، ثم ال

بحث منها التمثيل. وأخيرا استهدفت األبحاث التي تناولت االستراتيجيات الداعمة لسلسلة مناهج ماجروهل المهارات الالزمة 

ضوء تلك النتائج  وفي لتدريس تلك السلسلة بوجه عام، وواقع استخدام المعلم لتلك الستراتيجيات التي تستند لها كتب السلسلة.

 قدمت بعض التوصيات والمقترحات.

استقراء التوجهات البحثية في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث  (2112واستهدفت دراسة الغفيري )

وث المجلة حمجاالت البحث التربوي، ومن حيث منهجية البحث التربوي، مع الوقوف على األولويات البحثية التي ينبغي توجيه ب

وتحليل مجاالت ومنهجية جميع بحوث مجلة جامعة الملك خالد إليها. وقد اعتمدت هذه الدراسة الوصفية التحليلية على استقراء 

( بحثاً. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن أكثر 79للعلوم التربوية المنشورة على الموقع اإللكتروني، وعددها )

 بحث في التربية الخاصة هومجاالت البحث التربوي المتضمنة في المجلة هو مجال المناهج وطرق التدريس، بينما كان مجال ال

أقل المجاالت المتضمنة في المجلة. كما أظهر التحليل أن أغلبية البحوث اتبعت األسلوب الكمي الذي يستخدم المنهج الوصفي 

مت دالمعتمد على االستبانات. أما األولويات البحثية التي ينبغي توجيه بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية إليها، فقد ق

البحث التربوي، وأسلوب البحث التربوي، ومناهج البحث التربوي، -الدراسة لتحديدها مقترحات عديدة تتعلق بكل من: مجاالت 

 وأدوات البحث التربوي، وهيئة تحرير ومحكمي مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية.

المعاصرة للبحوث التربوية في كل من المجالت تحليل التوجهات الموضوعية والمنهجية  (2121وهدفت دراسة السيد )

العربية واألجنبية، مع بيان أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت 

البحوث  تحليل محتوى جميعالعربية واألجنبية. ولتحقيق هذه األهداف، تم استخدام المنهج الوثائقي، من خالل االعتماد على أسلوب 

. وبعد 0222، 0221التربوية المتضمنة في كل أعداد المجالت العربية واألجنبية ذات معامالت التأثير األعلى خالل العامين 

بحثا تربويا بالمجالت األجنبية، أوضحت النتائج بالنسبة للتوجهات الموضوعية  78بحثا تربويا بالمجالت العربية و 219تحليل 

اصرة: تركيز البحوث التربوية في كل من المجالت العربية واألجنبية على قضايا التعلم والتعليم، وكان تركيز المجالت المع

 (. %08.09( أكبر من تركيز المجالت العربية عليها )%89.23األجنبية عليها )
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 27.20) وث التربوية بالمجالت العربية بنسبةكما أظهرت النتائج بالنسبة للتوجهات المنهجية المعاصرة: سيادة التوجه الكمي للبح

(، وكان االعتماد على االستبانة هو األكثر بنسبة %13.30(، وكان أكثر المناهج المستخدمة المنهج الوصفي المسحي بنسبة )%

المناهج  (، وكان أكثر%37.28(. أما المجالت األجنبية، فقد غلب عليها التوجه النوعي للبحوث التربوية بنسبة )82.01%)

(، وكان االعتماد على أسلوب ما بعد التحليل هو األكثر توظيفا في هذه البحوث بنسبة %93.70المستخدمة المنهج التحليلي بنسبة )

(92.97%.) 

إلى استكشاف واقع البحث التربوي في مناهج وتدريس العلوم الشرعية كما في الرسائل ( 2121وسعت دراسة ابن طالب )

بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض منذ إنشاء القسم، وحتى نهاية الفصل  العلمية المجازة

(. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيانات الرسائل 0222/0227هـ )2897/2882الدراسي األول للعام 

لدراسة أن الغالبية العظمى من الرسائل تقويمية، وأن المجاالت الموضوعية ( رسالة. وقد كشفت ا211العلمية والتي بلغ عددها )

التي حظيت باالهتمام األكبر هي تنمية التحصيل الدراسي، وتقويم المناهج والكتب والمعلمين، وتحديد العوائق والمشكالت، في 

المهارات اهتماًما محدوًدا. وقد أوصت الدراسة حين نالت المجاالت المرتبطة بتطوير المناهج والبرامج والكتب وتنمية القيم و

بضرورة تحديد األولويات البحثية التربوية الحالية والمستقبلية، وربط طلبة الدراسات العليا بها وتشجيعهم للبحث فيها، والعناية 

الطلبة  متعلقة بتنمية مهاراتبالتوجهات البحثية المتعلقة بتنمية القيم واألخالق والمفاهيم المرتبطة بهما، وكذلك التوجهات ال

والمعلمين، كما أوصت الدراسة بزيادة المقاعد المخصصة للطالبات، وكذلك للطلبة األجانب، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الرسائل 

 العلمية في مناهج وتدريس العلوم الشرعية باللغتين العربية واإلنجليزية وإتاحتها للمهتمين.

-0222الكشف عن أهم موضوعات التربية العلمية التي تمت دراستها تبعا للسنوات من  (2121وتناولت دراسة السراني )

( دراسة في التربية العلمية. تمت 222في بعض المجالت التربوية بدول الخليج العربي، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 0228

م وتم استخدام بطاقة تحليل المحتوى للتعرف على أه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على تحليل المحتوى

الموضوعات البحثية في التربية العلمية، والمناهج البحثية المستخدمة، والطرق واألساليب اإلحصائية. وقد استخدمت الدراسة 

عوام التي نشر بها م( أكثر األ0228م( و)0220النسب المئوية والتكرارات لتحليل نتائج الدراسة. وأظهرت النتائج أن عامي )

أبحاث للتربية العلمية في المجالت التربوية الخليجية. كما أظهرت نتائج الدراسة صدارة موضوعي التدريس والمهارات العلمية 

والتعلم. كما تشير النتائج إلى أن معظم األبحاث أجريت على تخصص العلوم أكثر من فروعه. وفيما يتعلق بأكثر المناهج المستخدمة 

التربية العلمية تمحورت حول نوعان من المناهج هما: المنهج الكمي والمنهج غير التجريبي وأن غالبية األبحاث كانت ذات في 

-222، 222-92طابع فردي. اختبار )ت( أكثر أدوات اإلحصاء االستداللي استخداما. كما تراوحت العينات األكثر استخداما من )

بحاث التربية العلمية في المجالت التربوية الخليجية. كما استخدمت المرحلة المتوسطة أكثر (، أكثر العينات استخداما في أ922

من غيرها من المراحل الدراسية. وفي ضوء هذه النتائج، قدم الباحث عددا من التوصيات والمقترحات وأوصت الدراسة بضرورة 

كافي من البحث والدراسة مثل: التدريس بمساعدة الحاسب اآللي، زيادة االهتمام بموضوعات التربية العلمية التي لم تنل القدر ال

 تحليل المفاهيم، دراسة االتجاهات والميول، تطوير اختبارات أو مقاييس أو ترجمتها، وأخيرا طرق البحث في التربية العلمية.
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نشورة في المجالت التعرف إلى توجهات بحوث المناهج وطرق التدريس الم (2121وهدفت دراسة القحطاني والشهري )

( وفجواتها البحثية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي والتحليلي 0227( إلى )0222العلمية العربية المحكمة للفترة من )

لتحقيق أهداف البحث من خالل بطاقة تحليل المحتوى، وقد أختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة، وتكونت من ست 

( بحثا وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان 2012ة من ست دول عربية، وبلغ إجمالي بحوثها )مجالت علمية محكم

من أهها: وجود مجاالن رئيسان يمثالن التوجهات البحثية، وهما: مكونات المنهج، والتحصيل، سبعة مجاالت فرعية هي: 

هداف المهارية، وتقنيات التعليم، ومحتوى المنهج، والبرامج استراتيجيات التدريس، واألهداف المعرفية، ونظريات التفكير، األ

التعليمية. كما أنه يوجد اختالفات في توجهات بحوث المناهج وطرق التدريس تعود لمتغيري: المجلة، وسنة النشر، وقد بلغت 

م بها باحث واحد فقط (، ومعظم بحوث المناهج وطرق التدريس يقو%07.01نسبة نشرها إلى إجمالي نشر البحوث التربوية )

(. واظهرت نتائج البحث أن الفجوات البحثية للمجاالت الرئيسة بلغت أربعة مجاالت رئيسة من أصل %88.72وبنسبة بلغت )

( فجوة بحثية في المجاالت الفرعية مرتبة ترتبا 02ستة، هي: المناهج والتعليم، والمعلم، والبرامج، والنظريات، بينما يوجد )

يلي: نظريات المنهج، وانواع المناهج، وأسس المناهج، وتنظيمات المناهج، واألهداف، وتطوير المناهج، ونظريات تصاعديا كما 

التعلم، والـبرامج اإلثرائية، ونظريات المعرفة، والبيئة التعليمية، وجودة التعليم، واألنشطة التعليمية، وإعداد المعلم، وتقويم 

ت التعليم، وتقويم الطلبة، ونظريات الذكاء، ومعتقدات المعلم واتجاهاته، والبرامج المناهج، والتحصيل الوجدان، ومشكال

 التدريسية، والتنمية المهنية.

إلى التعرف على االتجاهات الموضوعية لألبحاث التربوية في تخصص المناهج وطرق  (2121هدفت دراسة بخاري )كما 

. ولتحقيق هدف الدراسة حددت الباحثة عشوائيا 0202إلى  0228الفترة من تدريس العلوم في الدوريات التربوية العربية خالل 

( دولة عربية 20( مجلة تربوية باللغة العربية، وتصدر من )93( بحثا في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم، نشرت في )297)

 لبحثية الموضوعية في الدورياتوغير عربية. وبعد مراجعة مستخلصات تلك البحوث خرجت الدراسة بتصور عام لالتجاهات ا

العربية في تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم والتي كان من أبرزها: بالنسبة للمرحلة الدراسية نالت المرحلة المتوسطة اعال 

ئية ادرجات التركيز، تالها المرحلة الثانوية ثم المرحلة االبتدائية. ومن حيث التخصص نالت مقررات العلوم بالمرحلتين االبتد

والمتوسطة اعلى درجات التركيز. وفيما يتعلق بالمعلم احتل موضوع دراسة واقع المعلم المرتبة األولى ثم تقويم األداء ثم تطوير 

المهارات. وبالنسبة للمتعلم احتل موضوع التحصيل الدراسي، وتنمية مهارات التفكير المرتبة األولى في االتجاهات البحثية بالنسبة 

ي المرتبة الثالثة جاء التركيز على تطوير المهارات بصفة عامة. ومن حيث المناهج تبين أن المرتبة األولى إلى البحث للمتعلم، وف

في مجال طرق واستراتيجيات التدريس والذي يعد من أهم عناصر المنهج، ثم مجال تحليل المنهج وفي المرتبة الثالثة مجال تقويم 

مية ت التدريس كان التركيز على مجاالت التعلم اإللكتروني يليه استراتيجيات التدريس المتعلقة بتنالمنهج. وفيما يتعلق باستراتيجيا

و أ أنماط التفكير. أما فيما يتعلق بالبيئة التعليمية فقد تبين عدم التركيز على دراسة البيئة التعليمية سواء المادية منها أو المعنوية

 المختلطة.

إلى تقديم رؤية نقدية ألهم التوجهات البحثية في بحوث مناهج وطرق تدريس  ( 2121نوتية )وهدفت دراسة الغامدي والشب

العلوم، من أجل تقييم هذه التوجهات وتحديد نقاط االتفاق واالختالف والقوة والضعف ولتحقيق هذا الهدف تم مراجعة اإلنتاج 

 Journal of Research in Science Teaching, School Science andالعلمي لخمسة مجالت علمية وهي )



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

Mathematics, International Journal of Science and Mathematics Education, Eurasia Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, Research in Science and Technological 

Education قد بلغ عدد الدراسات العلمية المتخصصة في مناهج وطرق تدريس ، و0202إلي عام  0227(، في الفترة من عام

( دراسة، وتم تحليل توجهات تلك الدراسات تحليال كميا، وتبين من خالل التحليل أن أهم خمس توجهات سائدة من 203العلوم )

د معلم العلوم، وتكنولوجيا ، وإعداSTEMحيث التكرار على الترتيب هي التوجهات البحثية في: تعليم وتعلم المفاهيم. وتوجه 

تعليم العلوم، وطبيعة العلم، وعملت الدراسة الحالية على تحليل هذه التوجهات الخمس بطريقة نقدية، من خالل إعداد رؤية علمية 

 لإلطار الفلسفي والتنظيري لكل توجه، مع تحليل كيفي لدراسات وطيدة الصلة بكل توجه. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها

الدراسة: بالنسبة للتوجه األول شملت التوجهات العالمية عدة محاور منها )استراتيجيات تدريس المفاهيم العلمية، وتطوير المحتوي 

العلمي للمفاهيم العلمية، والتكامل بين مفاهيم المعرفة العلمية، وتدريس المفاهيم العلمية لذوي االحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا 

، وتطوير البنية المعرفية للطالب  STEMالعلمية(، أما التوجه الثاني ركزت توجهاته المعاصرة على )تطوير نظام تعلم المفاهيم 

(، أما التوجه الثالث فقد تناولت توجهاته المعاصرة )برامج إعداد وتأهيل معلم STEM، وخريجو نظام  STEMالملتحقين بنظام 

عوامل المؤثرة على الكفاءة التدريسية لمعلم العلوم(، أما التوجه الرابع فقد جاءت توجهاته العلوم والتطوير المهني لمعلم العلوم، وال

العالمية في )تقنية الواقع االفتراضي. وتقنية االنفوجرافيك، وتقنية الواقع المعزز، ومعوقات تطبيق التقنية في تعليم العلوم(، في 

هم معلم العلوم لطبيعة العلم، وفهم الطالب لطبيعة العلم، وتطوير مناهج حين تمثلت التوجهات العالمية في المحور الخامس )ف

العلوم لتحسين فهم الطالب لطبيعة العلم وبنيته(، وعقب ذلك تم عمل تحليل كيفي للتوجهات المنهجية لهذه الدراسات وتم رصد 

الكيفي، ودراسات قامت على المنهج  هذه التوجهات في ثالث محاور رئيسية وهي دراسات تناولت: المنهج الكمي، والمنهج

 المختلط، وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات المقترحة لتطوير توجهات األبحاث في مجال التربية العملية.

إلى استقراء التوجهات البحثية لمجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية في المملكة العربية ( 2121وهدفت دراسة العنزي )

( بحثا، من حيث مجاالت البحث التربوي، ومن حيث 299م(، والتي شملت )0227 -0228الل الفترة من عام )السعودية خ

منهجية البحث التربوي وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، نظرا لطبيعته المالئمة لطبيعة البحث، وقد أسفرت 

بحاث التي تناولتها عينة الدراسة، كان يجب عليها التنوع في المجاالت الدراسة على مجموعة من النتائج كان من أهمها، أن األ

 البحثية التي تناولتها، واالهتمام بتناول وتعدد المناهج البحثية التي تناولتها.

إلى تعرف توجهات بحوث علم النفس العربي أثناء جائحة كورونا باستخدام المراجعة ( 2121وهدفت دراسة حسن )

( بحث 18( بحث في التحديد األولى وبعد الفحص شملت المرحلة األخيرة للمراجعة المنظمة )912لحصول على )المنظمة، وتم ا

أن المجلة التربوية جامعة سوهاج في الترتيب األول من حيث وعاء النشر للباحثين يليها المجلة المصرية -فقط. وأظهرت النتائج: 

( فرد فأكثر، تم توزيعهم وفق طريقة االختيار والنوع 2822ن فرد واحد حتى )انحصرت أحجام العينات بي-للدراسات النفسية. 

( بحوث تجريبية، 9( بحوث شبه تجريبية، )8( بحث استخدم المنهج الوصفي، في مقابل )81)-والجنسية والمهنة والعمر الزمني. 

( بحث ميداني تتوزع 31قاالت نظرية في مقابل )( م2)-وبحث واحد للمنهج اإللكينيكي والنوعي، وآخر لم يحدد المنهج المستخدم. 

( 8( علم النفس االجتماعي، )3( علم النفس الرياضي، )3( علم النفس اإليجابي، )1( صحة نفسية، )23وفق المجاالت التالية: )

النفس المدرسي، ( علم 8( علم النفس المرضي، )8( علم النفس عبر الثقافي، )8( علم النفس األسري، )8علم النفس اإلرشادي، )
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( الفئات الخاصة. وأخيرا تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات حول 0( علم النفس المهني، )0( القياس والتقويم، )0)

 كيفية االستفادة من هذه التوجهات في مجال علم النفس.

 ثانياً: دراسات أجنبية:

بحوث التربوية الخاصة بدراسة التعلم القائم عل حل إلى تحليل اتجاهات ال( Erdogan, 2017هدفت دراسة أردوغان )

( رسالة ماجستير 222المشكالت المنشورة في قاعدة البيانات الوطنية لمجلس التعليم العالي في تركيا، وتمكن الباحث من تحليل )

مجال الدراسات االجتماعية، ( يليه % 23ودكتوراه، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن مجال تعليم العلوم هو األعلى بحثا بنسبة )

( يليه المنهج المختلط، وأن المنهج التجريبي األكثر استخداما، وأكثر العينات طالب % 82والمنهج الكمي هو األكثر تطبيقا بنسبة )

 المرحلة االبتدائية.

ة بالمناهج كان الهدف هو الكشف عن اتجاهات البحث في مقاالت متعلق (Taş &Ince, 2017وفي دراسة تيس وأينس )

(، وقد 0223-0228( خالل السنوات )Educational Researcher Journalوطرق التدريس في مجلة البحوث التعليمية )

استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي من خالل أداة تحليل الوثائق إلجراء الدراسة، وتم تقييم جميع المقاالت التي تم تحليلها 

البحث وطرق وأدوات جمع البيانات، وأنواع العينات، وجنس الباحثين وسنوات نشر المقاالت، وفقًا لموضوعاتها وتصميم 

وأظهرت نتائج الدراسة: أن موضوعات المقاالت في الغالب ترتبط بالمستويات التعليمية والميول في التعليم، وتدريب المعلمين، 

س المستخدم في هذه المقاالت هو مراجعات لألدب النظري، وإصالح التعليم، ونماذج التدريس. وكان التصميم البحثي الرئي

 وطريقة البحث المستخدمة هي الطريقة نوعية، وتحليل الوثائق كان رائًجا كأداة لجمع البيانات.

 التعليق على الدراسات السابقة:   

-حدود علمه في-تبين للباحثبعد اطالع الباحث على الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بمتغيرات البحث الحالي، 

تحليل توجهات األبحاث خالل جائحة كورونا بصفة عامة وتحليل توجهات أبحاث الى ندرة الدراسات العربية والمحلية التي هدفت 

 تحليل توجهات األبحاث بصفة عامة،الى تقنيات التعليم بصفة خاصة، إال أن الباحث قد وجد العديد من الدراسات التي هدفت 

 الباحث بعرض نقاط االتفاق واالختالف، وذلك على النحو التالي: ويقوم

في هدفها الرئيس وهو تحليل البحوث التربوية كما السابقة اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات  من حيث األهداف:

( وابن طالب 0202( والسيد )0202( وحسن )0202( والعنزي )0202( والغامدي والشبنوتية )0202في دراسات بخاري )

( وأردوغان 0227والغفيري )( 0227( والشلهوب وآخرون )0202( والقحطاني والشهري )0202( والسراني )0202)

(Erdogan, 2017 )وتيس ( وأينسTaş &Ince, 2017.) ( 0223كما اتفقت من دراسة السرائي )( في 0227) والشديفات

 التعلم اإللكتروني واأللعاب التعليمية. تناولها متغيراً قريباً من تقنيات التعليم وهو

واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها تحليل توجهات أبحاث تقنيات التعليم خالل جائحة كورونا، وهو 

 ما لم تستهدفه أي من الدراسات العربية او المحلية بالبحث والدراسة.
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لسابقة في استخدام المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى وهو ما ساعد : اتفقت الدراسات امن حيث المنهج المستخدم

 الباحث في طريقة تصميم األداة.

: اتفقت الدراسات السابقة فيما بينها على استخدام بطاقة تحليل المحتوى كأداة من أدوات البحث العلمي من حيث األدوات

 وذلك لتحليل توجهات البحوث التربوية.

 

 دراسةإجراءات ال .3

 تمهيد:

تناول الباحث في هذا الفصل إجراءات البحث، حيث يعرض منهج البحث، وتحديد مجتمع البحث وطريقة اختيار العيّنة، وبناء  

األداة، وخطوات هذا البناء، والتحقق من صدق األداة وثباتها، وخطوات تطبيق األداة، وأخيراً أساليب المعالجة اإلحصائية التي 

 استخدامها في تحليل النتائج. تّم 

 منهج الدراسة:. 1.3

حيث يعرف المنهج الوصفي بأنه:" أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي  .استخدم المنهج الوصفي التحليلي، باالسلوب المسحي

لظاهرة، أو المنظم لوصـف ظـاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كميـاً عـن طريـق جمـع بيانـات ومعلومـات مقننـة عـن ا

(. وتم استخدام طريقة تحليل المحتوى )تحليل 292، ص 0228المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة" )سليمان،

 المحتوى الكمي( وهو المنهج المناسب لرصد توجهات أبحاث تقنيات التعليم في قواعد البيانات العربية خالل جائحة كورونا.

 عينتها:مجتمع الدراسة و. 2.3

لرصد توجهات أبحاث تقنيات التعليم في قواعد المعلومات العربية خالل جائحة كورونا، تم اختيار األبحاث العلمية المحكمة في 

وذلك لوصفها أكبر قواعد المعلومات العربية التي تتضمن مجالت عربية محكمة الكثر  )دار المنظومة( قواعد المعلومات العربية

 وضع بعض الشروط لتضييق نطاق البحث: مع من دولة عربية.

 م(.0202م( و)0202سنة النشر ما بين ) -2

 اختيار األبحاث )باللغة العربية(. -0

 اختيار )النص الكامل( و)محكمة(. -9

 اختيار )بحوث ومقاالت( و)الرسائل الجامعية(. -8

 اختيار قواعد البيانات: -8

حيث تضم تقريبا جميع الدوريات والمجالت العلمية والكتب السنوية  (Human Indexقاعدة معلومات العلوم اإلنسانية ) -أ

 الدورية المتخصصة في مجالها، الصادرة باللغة العربية.
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( حيث هي بوابة معلوماتية تربوية ضخمة تمثل الحل األمثل والمتكامل للمتخصصين Edu Searchقاعدة معلومات ) -ب

 والباحثين في المجال التربوي والتعليمي.

 م(.0202، 0202اختيار المجالت التربوية العلمية في بعض الدول العربية والتي لها رصيد أبحاث لعامي ) -3

 أدوات الدراسة:  .3.3

بطاقة محكمة لتحليل محتوى أبحاث تقنيات التعليم في بعض المجالت  في ضوء أدبيات الدراسة والدراسات السابقة أعد الباحث

 حديد االتجاهات البحثية الموضوعية لتلك األبحاث. واتبع في اعداد أداة الدراسة الخطوات التالية:والدوريات التربوية العربية لت

تحديد الهدف من بطاقة تحيل المحتوى الموضعي لألبحاث التربوية المستهدفة، والذي تمثل في تحديد المتغيرات الموضوعية  وال:أ

 .المحددة في الدراسة الحالية، وذلك بكل بحث على حدة

تصنيف محتويات التحليل وذلك باختيار العناصر التي تمثل المتغيرات الموضوعية، وتحقق أهداف الدراسة وتضمينها  ثانيا:

 تحت ما يناسبها من المحاور الفرعية.

 :تحديد المحاور الفرعية للتوجهات الموضوعية استنادا على أدبيات الدراسة، والتي تضمنت ما يلي ثالثا:

 : مرحلة رياض األطفال، االبتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية، الدراسات العليا.سية والتي شملتالمرحلة الدرا -

والذي اشتمل على ما يلي: )التعليم عن بعد، الفصول االفتراضية، المنصات التعليمية،  نوع تقنية التعليم المستخدمة: -

 .اقع التواصل، األنفوجرافيك والقصص الكرتونية(موالكتاب التفاعلي، تطبيقات الجوال، الفيديو التعليمي، 

 .: )المنهج الوصفي التحليلي، االرتباطي، التجريبي، النوعي(مناهج البحث المستخدمة والذي اشتمل على -

 عام من طالب ومعلمين وقادة وذوي العالقة بالمؤسسات شكل: )المنتسبين للتعليم بأفراد عينة الدراسة والذي اشتمل على -

 .(التربوية

 .أدوات البحث )االستبيان، االختبار المعرفي، المقياس، بطاقة المالحظة، المقابلة( أدوات الدراسة والذي اشتمل على: -

( دول عربية: )السعودية، مصر، االمارات، الكويت، 22واشتمل على عدد ) الدول األكثر نشراً ألبحاث تقنيات التعليم: -

 .يا، العراق(األردن، فلسطين، السودان، الجزائر، سور

 التحقق من صدق بطاقة تحليل المحتوى:

( محكمين من المختصين في تخصص 8على ) الباحثها لقياس الصدق الظاهري لألداة عرضت األداة في نسختها األولية التي أعد

حقيق مناسبتها لت المناهج وطرق التدريس )تقنيات التعليم( حيث طلب من المحكمين ابداء الرأي في مكونات أداة الدراسة، ومدى

أهدافها، واعتمد التعديل بالحذف أو اإلضافة أو التغيير الذي اتفق عليه اثنين من المحكمين على األقل. ثم أعدت بطاقة تحليل 

 الدراسة. المحتوى في صورتها النهائية وبذلك اعتبرت صادقة صدقا تحكيميا يطمئن له في استخدامها لتحقيق أهداف

عينة عشوائية الدراسة من أبحاث تقنيات التعليم ما نسبته  التالية: اختيارالدراسة اتخذ الباحث اإلجراءات  لتحقق من ثبات أداةل

 نها عينة الدراسة من األبحاث.م( بحثاً تكونت 002( بحثاً، من أصل )97( من عينة الدراسة بلغ نسبتها )21%)
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 المعالجة اإلحصائية: .1.3

ليل المحتوى، وعليه فقد حسبت التكرارات والنسب المئوية، والترتيب للمتغيرات سعياً إلى استخدم للدراسة الحالية بطاقة تح

 استخالص نتائج الدراسة.

 

 نتائج الدراسة .1

 قائمة الدراسات العربية )مجتمع البحث(: (1جدول )

المنهج  الدولة عنوان الدراسة م

 المستخدم

مجتمع 

 الدراسة

االدوات 

 المستخدمة

قنية الت

 المستخدمة

المرحلة 

 الدراسية

واقع استخدام منصات التعليم  1

عن بعد في ظل جائحة كورونا: 

 بوابة المستقبل أنموذجا

مسؤولين  الوصفي السعودية

 +طالب

 متوسط التعليم عن بعد االستبانة

اتجاهات معلمي ومعلمات  2

مدارس لواء بني كنانة نحو 

 Noor Spaseفاعلية منصة 

في ظل جائحة المستخدمة 

 27-كورونا كوفيد

المنصات  االستبانة معلمين الوصفي األردن

 التعليمية

 متوسط

آراء طالب مؤسسات التعليم  3

العالي بسلطنة عمان حول 

تجربة التعليم عن بعد في ظل 

 جائحة كورونا

 جامعة التعليم عن بعد االستبانة الطالب الوصفي ُعمان

التواصل اللفظي الفعال في  1

فوف االفتراضية المتزامنة الص

في جامعة الملك فيصل في ظل 

 جائحة كورونا

طالب  الوصفي فلسطين

 الجامعة

الصفوف  المقابلة

 االفتراضية

 جامعة

التحديات التي تواجه القيادات  1

المدرسية عند تطبيق التعليم 

 عن بعد في ظل أزمة كورونا

قادة  الوصفي مصر

 مدارس

 امع التعليم عن بعد االستبانة

درجة ممارسة أعضاء هيئة  1

التدريس بكلية التربية جامعة 

 يةاالفتراضالملك خالد للفصول 

اساتذة  الوصفي السعودية

 جامعة

الفصول  االستبانة

 االفتراضية

 جامعة
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في التدريس في ظل جائحة 

كورونا وعالقته بمهارات 

 التدريس اإلبداعي

واقع استخدام أعضاء هيئة  1

طائف التدريس بجامعة ال

ألدوات التقويم اإللكتروني في 

المقررات االفتراضية عبر 

نظام إدارة التعلم 

"Blackboard واتجاههم "

 نحوها في ضوء جائحة كورونا

اساتذة  الوصفي مصر

 الجامعة

نظام إدارة  االستبانة

 التعلم

 جامعة

واقع تطبيق التعليم عن بعد  8

خالل جائحة / نازلة كورونا 

ة في المدارس المصري

 ومقترحات تطويره

أساتذة  الوصفي مصر

 جامعة

 جامعة التعلم عن بعد االستباة

تطبيقات الذكاء االصطناعي:  2

مدخل لتطوير التعليم في ظل 

تحديات جائحة فيروس كورونا 

(COVID-19) 

الذكاء  االستبانة عام الوصفي مصر

 االصطناعي

 عام

رؤية مقترحة الستخدام الذكاء  11

م التعليم االصطناعي في دع

بالجامعات في المملكة العربية 

السعودية لمواجهة جائحة 

( في Covid-19كورونا )

ضوء االستفادة من تجربة 

 الصين

الذكاء  - عام الوصفي فلسطين

 االصطناعي

 جامعة

اتجاهات طالب جامعة حائل  11

نحو استخدام نظام إدارة التعلم 

البالك بورد وعالقته بمستوى 

في ظل  التكيف األكاديمي

 جائحة كورونا

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

نظام إدارة  االستبانة

 التعلم

 جامعة

تطبيق نظام إدارة التعلم  12

 Googleاإللكتروني "

طالب  الوصفي مصر

 جامعيين

نظام إدارة  االستبانة

 لمالتع

 جامعة
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Classroom بكلية التربية "

الرياضية ببورسعيد أثناء 

 جائحة كورونا: دراسة تحليلية

واقع استخدام أعضاء هيئة  13

التدريس بجامعة الطائف 

ألدوات التقويم اإللكتروني في 

المقررات االفتراضية عبر 

نظام إدارة التعلم 

"Blackboard واتجاههم "

 نحوها في ضوء جائحة كورونا

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

نظام إدارة  االستبانة

 التعلم

 جامعة

جامعة الملك  تقبل طالبات 11

فيصل ألداء االختبارات 

اإللكترونية المصممة على 

نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

بالك بورد عبر استخدام 

أجهزتهن الشخصية في ظل 

 جائحة كورونا

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

نظام إدارة  االستبانة

 التعلم

 جامعة

تجربة استخدام منظومة التعليم  11

في ظل  "Moodleعن بعد "

" Covid-19أزمة كورونا "

من وجهة نظر طالب جامعة 

 شقراء: دراسة تقويمية

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

المنصات  االستبانة

 التعليمية

 جامعة

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس  11

وطالب التربية الرياضية نحو 

التعلم باستخدام نظام البالك 

بورد في ظل جائحة كورونا 

ات المملكة العربية ببعض جامع

 السعودية

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

نظام إدارة  االستبانة

 التعلم

 جامعة

وعي أعضاء هيئة التدريس في  11

جامعة األمير سطام بن عبد 

العزيز باستخدام منصة التعليم 

اإللكتروني في ظل تفشي 

طالب  وصفيال السعودية

 جامعيين

المنصات  االستبانة

 التعليمية

 جامعة
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 Covid 19فيروس 

واتجاهاتهم نحو التعلم 

 باالستقصاء

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس  18

بجامعة أم القرى نحو توظيف 

أدوات التعليم اإللكتروني 

"منصة البالك بورد" في 

العملية التعلمية تماشيا مع 

تداعيات الحجر الصحي بسبب 

 فيروس كورونا

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

المنصات  انةاالستب

 التعليمية

 جامعة

واقع استخدام المشروعات  12

البحثية التطبيقية من خالل 

في  Edmodoمنصة األدمودو 

تقييم طالب التعليم الثانوي 

الفني الصناعي في مصر في 

 ظل جائحة كورونا

طالب  الوصفي مصر

 ثانوي

المنصات  االستبانة

 التعليمية

 ثانوي

يس اتجاهات أعضاء هيئة التدر 21

بجامعة جازان نحو توظيف 

أدوات التعليم اإللكتروني 

"منصة البالك بورد" في 

العملية التعلمية تماشيا مع 

 تداعيات فيروس كورونا

طالب  الوصفي السعودية

 جامعيين

نظام إدارة  االستبانة

 التعلم

 جامعة

كتاب تفاعلي في االقتصاد  21

المنزلي بتقنية الواقع المعزز 

قائي والتمكين لبناء الوعي الو

من إدارة الذات لمواجهة 

تداعيات جائحة فيروس كورونا 

 "Covied-19المستجد "

الكتاب  برنامج متوسطة التجريبي مصر

التفاعلي+الواقع 

 المعزز

 متوسطة

فاعلية اختالف أنماط الواقع  22

المعزز في التحصيل المعرفي 

وتنمية مهارات التفكير ما وراء 

مرحلة المعرفي لدى طالبات ال

المرحلة  التجريبي السعودية

 الثانوية

 ثانوي الواقع المعزز برنامج
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الثانوية في مقرر الكيمياء خالل 

-COVIDانتشار فيروس "

 " في المدينة المنورة19

واقع استخدام الفصول  23

في ظل جائحة  االفتراضية

" من وجهة 27كورونا "كوفيد 

نظر الطالبات بجامعة الملك 

 خالد

الطالب  لوصفيا السعودية

 الجامعيين

الفصول  استبانة

 االفتراضية

 جامعة

واقع استخدام التعليم  21

اإللكتروني االفتراضي 

بالجامعة الجزائرية في ظل 

جائحة كورونا: دراسة ميدانية 

على عينة من طلبة كلية العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

 العربي التبسي

الطالب  الوصفي الجزائر

 نالجامعيي

الفصول  استبانة

 االفتراضية

 جامعة

تحديات التعليم اإللكتروني  21

االفتراضي في كليات جامعة 

 سبها

الفصول  استبانة الجامعة الوصفي ليبيا

 االفتراضية

 جامعة

واقع تفعيل بيئة التعلم  21

االفتراضية في ظل جائحة 

(Covid-19 وعالقتها )

باتجاهات األمهات نحوها 

دى أطفال والصمود النفسي ل

 الروضة

الفصول  مقياس الروضة الوصفي مصر

 االفتراضية

 الروضة

أثر توظيف منصات التعليم  21

االفتراضي في تدريس 

مقررات جامعة دهوك من 

وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس في ظل أزمة جائحة 

 "27-فيروس كورونا "كوفيد

الوصفي  العراق

 التحليلي

اساتذة 

 جامعة

المنصات  استبانة

 تعليميةال

 الجامعة

واقع استخدام منصة مدرستي  28

في ظل جائحة كورونا من 

المنصات  استبانة المعلمات الوصفي السعودية

 التعليمية

 العام
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وجهة نظر معلمات الدراسات 

االجتماعية بالمملكة العربية 

 السعودية

واقع التعليم اإللكتروني برياض  22

األطفال بمدينة الطائف في ظل 

" covid-19رونا "جائحة كو

 من وجهة نظر المعلمات

التعليم  استبانة المعلمات الوصفي السعودية

 االلكتروني

 الروضة

التعليم العام السعودي في زمن  31

 الكورونا: منصة مدرستي

المنصات  استبانة المعلمات الوصفي السعودية

 التعليمية

التعليم 

 العام

اتجاهات معلمي المرحلة  31

وظيف منصة الثانوية نحو ت

مدرستي في التعليم اإللكتروني 

بعد تجربته أثناء جائحة كورونا 

 بمنطقة جازان

المنصات  استبانة المعلمين الوصفي السعودية

 التعليمية

المرحلة 

 الثانوية

اتجاهات معلمي ومعلمات  32

التربية اإلسالمية نحو التعليم 

عن بعد باستخدام منصة 

مدرستي اإللكترونية في ظل 

 Covid-19ة كورونا جائح

 بمنطقة الباحة

المنصات  استبانة المعلمين الوصفي السعودية

 التعليمية

التعليم 

 العام

وسائل  استخداممدى فاعلية  33

بين  االجتماعيالتواصل 

أعضاء هيئة التدريس والطالب 

بأقسام الترويح بكليات التربية 

الرياضية في ظل جائحة 

 كورونا

اساتذة  التجريبي مصر

 امعةالج

مواقع التواصل  برنامج

 االجتماعي

 الجامعة

فاعلية برنامج قائم على القصة  31

الكاريكاتورية في تنمية بعض 

المهارات الحياتية للتعايش مع 

 جائحة كورونا لطفل الروضة

طفل  التجريبي مصر

 الروضة

قصص  برنامج

 كرتونية

 الروضة

لتنمية  إنفوجرافيكفاعلية  31

ة للوقاي الوعي الصحي الوقائي

المرحلة  التجريبي مصر

 االبتدائية

 االبتدائية االنفوجرافيك برنامج
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من فيروس كورونا وعالقته 

بجودة الحياة لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية

استخدام تطبيقات شبكات  31

التواصل االجتماعي عبر 

الهواتف الذكية في تداول الوباء 

المعلوماتي وعالقتهما بالذعر 

دى طالب جامعة األخالقي ل

أسيوط: دراسة سوسيولوجية 

 لوباء كورونا

الطالب  الوصفي مصر

 الجامعيين

تطبيقات  استبانة

 الجوال

 الجامعة

مدى إسهام شبكات التواصل  31

االجتماعي في التوعية بمخاطر 

فيروس كورونا لدى طالب 

 جامعة جازان

الطالب  الوصفي السعودية

 الجامعيين

مواقع التواصل  استبانة

 الجتماعيا

 الجامعة

فاعلية استخدام التعليم عن بعد  38

في ظل جائحة كورونا في 

مدارس محافظة إربد من وجهة 

 نظر مدراء المدارس

مدراء  الوصفي السعودية

 المدارس

التعليم  التعليم عن بعد استبانة

 العام

بيئة تعلم سحابية وفقا لمستوى  32

التمكين الرقمي وأثرها في 

لتفكير تنمية مهارات ا

التصميمي وإنتاج الفيديو 

التفاعلي في ظل جائحة كورونا 

 ألعضاء هيئة التدريس

اساتذة  التجريبي السعودية

 الجامعة

 الجامعة الفيديو التفاعلي برنامج

 

 تمهيد:

بطاقة تحليل ب لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية استخرج الباحث التكرارات والنسب المئوية لكل متغير من المتغيرات المتوفرة

 المحتوى.

إلى  2121ما اتجاهات مناهج البحث في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  التساؤل األول: 

 ؟2121
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 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق المنهج المستخدم2جدول )

 التجريبي الوصفي المتغيرات

 النسبة العدد النسبة العدد

 %28.21 11 %11.12 28 المنهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق المنهج المستخدم1شكل )

 

( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق المنهج المستخدم، أن أكبر نسبة حصلة عليها هي 2) شكل( و0يتضح من جدول )

 (.%02.02اث التي طبقت المنهج التجريبي بنسبة )(، بينما جاءت فئة األبح%12.17فئة )األبحاث الوصفية التحليلية( بنسبة )

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن فئة األبحاث التي طبقت المنهج الوصفي هدفت في بداية الجائحة لقياس واقع تطبيق التعليم 

تعليم أدوات الاإللكتروني في المدارس والجامعات، كما هدفت قياس اتجاهات المعلمين والطالب نحو استخدام تقينات التعليم و

اإللكتروني، وأن غياب الطالب عن الحضور الفعلي للمدارس وقت الجائحة قد حد من تطبيق تقنيات التعليم على الطالب. كما 

يعزى الباحث إلى أن األبحاث التي تستخدم المنهج التجريبي تتطلب أدوات واختبارات قبلية وبعدية، كما انها تتطلب تواجد الطالب 

 مع اإلجراءات االحترازية التي تطلب معها عدم حضور الطالب. وهو ما تعارض

 ؟2121إلى  2121الثاني: ما مجتمع وعينة أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من  التساؤل

 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق مجتمع وعينة البحث3جدول )

 النسبة العدد المتغيرات

 %09.21 7 والتعليم طالب التربية

 %98.27 28 طالب الجامعة

 %22.08 8 الفئات الخاصة

 %1.37 9 التربية والتعليم ينمعلم



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 %02.82 2 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 %0.83 2 أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق مجتمع وعينة البحث2شكل )

ث التي تم تحليلها وفق مجتمع وعينة البحث، أن أكبر نسبة حصلة عليها ( الخاص األبحا0) شكل( و9يتضح من جدول )

 (.%98.27هي فئة )طالب الجامعة( بنسبة )

ويمكن تفسير هذه النتيجة أن أغلب التقنيات التعليمية تتطلب مقدار من الخبرة في التعامل سواء مع )جهاز الحاسب اآللي( 

والمنصات التعليمية التي أصبحت إلزامية في مرحلة التعلم  االجتماعيواصل أو )خدمات اإلنترنت( وما يشمل من مواقع الت

نية قالجامعي وخالل فترة توقف الحياة والحظر. كما أن التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية يمتلك من البنية األساسية الت

رد يم من خاللها، كما الحال في أنظمة التعلم مثل البالك بوداوت التعليم اإللكتروني وتقنيات التعلأالتي يمكن تطبيق العديد من 

التعلم اإللكتروني قبل جائحة كورونا سهولة التعامل مع تقنيات  ألنظمةوالمنصات التعليمية، وقد ساعد امتالك الجامعات السعودية 

طالب في يز منصة مدرستي وتهيئة الوسريع، على عكس التعليم العام الذي تتطلب تجه طارئالتعليم الحديثة، وتطبيقها بشكل 

مراحل التعليم العام لالستفادة منها، وهو ما استغرق وقتاً طويالً لتعديل اتجاهات هذه الفئة نحو تطبيق تقنيات التعليم وأدوات 

 التعليم اإللكتروني.

 ؟2121إلى  2121ونا في الفترة من التساؤل الثالث: ما األدوات المستخدمة في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كور
 

 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق األدوات المستخدمة1جدول )

 أكثر من أداة أداة واحدة المتغيرات

 النسبة العدد النسبة العدد

 %11.21 1 %82.11 31 عدد األدوات المستخدمة
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 خدمة( األبحاث التي تم تحليلها وفق األدوات المست3شكل )

 

( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق األدوات المستخدمة، أن أكبر نسبة حصلة عليها 9) شكل( و8يتضح من جدول )

 ( %27.18هي فئة )أداة واحدة( بنسبة )

اة واحد للدراسة، سواء في البحوث الوصفية وما تتطلبه أد ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الباحث يقوم بتحديد متغير تابع

)استبيان / استمارة( أو حتى البحوث التجريبية التي تهدف إلى التعرف على تأثير المتغير المستقل على نواتج التعلم، والتي 

ث وصفية ئحة كورونا كانت بحوتستخدم )برنامج تقني(. كما يعزى الباحث هذه النسب إلى أن أغلب بحوث تقنيات التعليم خالل جا

( 8وهو ما جعل من األدوات المستخدمة هي أداة االستبانة التي هدفت قياس اتجاهات أو واقع تقنيات التعليم. ويوضح الجدول )

 نوع األدوات المستخدمة في أبحاث تقنيات التعليم اثناء جائحة كورونا.

 المستخدمة( األبحاث التي تم تحليلها وفق نوع األدوات 1جدول )

 استبيان المتغيرات
تقنيات 

 تعليمية
 المجموع المقابلة

 االدوات
 97 2 22 01 العدد

 %222 %0.83 %02.02 %37.09 النسبة
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 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق نوع األدوات المستخدمة1شكل )

ع األدوات المستخدمة، أن أكبر نسبة حصلة ( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق نو8) شكل( و8يتضح من جدول )

 (.%37.09عليها هي فئة )االستبيان( بنسبة )

ويمكن تفسير هذه النتيجة أن البحوث الوصفية قد حصلت على أعلى نسبة في نوع المنهج المستخدم، والتي تهدف إلى التعرف 

ليم المعرفي( سواء لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، أو التع على تأثير المتغير المستقل على نواتج التعلم، والتي من أهمها )الجانب

 الجامعي، وهو ما يتناسب مع هذا المنهج استخدام أداة االستبيان.

 2121التساؤل الرابع: ما أكثر تقنيات التعليم استخداماً في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا في الفترة من 

 ؟2121إلى 

 ألبحاث التي تم تحليلها وفق أكثر تقنيات التعليم استخداماً ( ا3جدول )

 النسبة العدد التقنيات التعليمية

 %21.1 8 الفصول االفتراضية

 %1.12 3 الواقع المعزز)االفتراضي(

 %31.11 12 التعليم عن بعد

 %11.21 1 المنصات التعليمية

 %2.11 1 الكتاب التفاعلي

 %1.12 2 تطبيقات الجوال

 %1.12 2 م إدارة التعلم اإللكترونيةنظ

 %2.11 1 الروبوت التعليمي

 %2.11 1 مواقع التواصل االجتماعي

 %1.12 2 األنفوجرافيك والقصص كرتونية
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 ( األبحاث التي تم تحليلها وفق أكثر التقنيات التعليمية استخدماً 1شكل )

لها وفق التقنيات التعليمية، أن أكبر نسبة حصلة عليها هي ( الخاص األبحاث التي تم تحلي8)شكل ( و3يتضح من جدول )

( بينما جاء تقنية الروبوت التعليمي ومواقع التواصل االجتماعي والكتاب التفاعلي كأقل %92.31فئة )التعليم عن بعد( بنسبة )

 (%20.83نسبة تكرار بين أبحاث تقنيات التعليم بنسبة )

لتعليم عن بعد ترى امؤسسات التعليمية في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي ويمكن تفسير هذه النتيجة أن أغلب ال

مسمى عام يصف كال من المنصات التعليمية والفصول اإلفتراضية والدراسة عن بعد، كما يفسر الباحث حصول تقنية الروبوت 

ا يعني وجود ي يحتاجها توفير روبوت تعليمي بالمدرسة، كمالتعليمي والكتاب التفاعلي على النسبة األقل نظراً للتكاليف العالية الت

  الطالب وحضورهم نظامياً للمدرسة وهو ما لم يتوفر في كثير من أبحاث تقنيات التعليم.

 2121إلى  2121التساؤل الخامس: ما أكثر الدول بحثاً في تقنيات التعليم في ظل جائحة كورونا في الفترة من 

 ألبحاث تقنيات التعليم خالل جائحة كوروناتم تحليلها وفق أكثر الدول العربية بحثاً ( األبحاث التي 1جدول )

 النسبة العدد الدول العربية األكثر بحثاً 

 %11.28 21 السعودية

 %31.11 12 مصر

 %1.12 2 فلسطين

 %2.11 1 األردن

 %2.11 1 العراق

 %2.11 1 عمان

 %2.11 1 الجزائر

 %2.11 1 ليبيا

الفصول 
االفتراض

ية

الواقع 
ا)المعزز

الفتراض
(ي

التعليم 
عن بعد

المنصات 
ةالتعليمي

الكتاب 
التفاعلي

تطبيقات 
الجوال

نظم إدارة 
التعلم 

اإللكترون
ية

الروبوت 
التعليمي

مواقع 
التواصل 
االجتماع

ي

األنفوجرا
فيك 

والقصص 
كرتونية

العدد 83127122112

النسبة 20.50%7.69%30.76%17.94%2.56%5.12%5.12%2.56%2.56%5.12%

0

2

4

6

8

10

12

14

نوع التقنية المستخدمة



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألبحاث تقنيات التعليم خالل جائحة كورونا( األبحاث التي تم تحليلها وفق أكثر الدول العربية بحثاً 1شكل )

الل ألبحاث تقنيات التعليم خأكثر الدول العربية بحثاً لخاص باألبحاث التي تم تحليلها وفق ا (3)شكل ( و1يتضح من جدول )

(، بينما كانت أقل الدول العربية %83.28المملكة العربية السعودية بنسبة بلغت ) هي جائحة كورونا، أن أكبر نسبة حصلت عليها

 (.%0.83هي الكويت واألردن بنسبة بلغت )

المملكة العربية السعودية من وائل الدول التي توجهت نحو التعليم اإللكتروني عبر المنصات التعليمية  ويمكن تفسير هذه النتيجة أن

منصة مدرستي، التي صنفت كأفضل المنصات عالمياً، كما ان البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت والسرعة في تطبيق 

العربية السعودية من العوامل التي ساهمت في نجاح تجربة التعليم عن بعد وتطبيق تقنيات التعليم بصورة سهلة  المملكةفي 

 ومبسطة. 

لقول إن توجهات أبحاث تقنيات التعليم خالل جائحة كورونا قد تخللها بعض القصور واستنتاجاً مما سبق عرضه من نتائج يمكن ا

والضعف، حيث كانت في اغلبها توجهات بحثية لفئة التعليم الجامعي والقليل منها توجه نحو التعليم العام، كما أن التقنيات 

كذلك  دون غيرها على الرغم من توافر تقنيات التعليم،المستخدمة كانت ترتكز على التعليم عن بعد واستخدام المنصات التعليمية 

 كان هناك قصورا في التنويع في استخدام المنهج، حيث اقتصرت في اغلبها على المنهج الوصفي التحليلي.

 

 ملخص النتائج .1

تائج، وأخيراً ناسبة في ضوء تلك النيعرض الباحث في خاتمة الدراسة أبرز النتائج التي توصلت إليها، ثم يضع التوصيات الم

 يقّدم للباحثين والباحثات مجموعة من الموضوعات المقترحة التي يمكن من خاللها إكمال ما انتهى إليه البحث الحالي.

 عرض ملخص النتائج:. 1.1

ي ظل لتعليم العربية فما اتجاهات مناهج البحث في أبحاث تقنيات املخص النتائج المتعلقة بالسؤال األول: والذي ينص على:" 

 ؟2121إلى  2121جائحة كورونا في الفترة من 
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( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق المنهج المستخدم، أن أكبر نسبة حصلة عليها هي 2) شكل( و2اتضح من جدول )

 (.%02.02تجريبي بنسبة )(، بينما جاءت فئة األبحاث التي طبقت المنهج ال%12.17فئة )األبحاث الوصفية التحليلية( بنسبة )

ما مجتمع وعينة أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل جائحة كورونا ملخص النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: والذي ينص على:" 

 ؟2121إلى  2121في الفترة من 

ة سبة حصلة عليها هي فئ( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق مجتمع وعينة البحث، أن أكبر ن0) شكل( و0اتضح من جدول )

 (.%98.27)طالب الجامعة( بنسبة )

ما األدوات المستخدمة في أبحاث تقنيات التعليم العربية في ظل ملخص النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: والذي ينص على:" 

 ؟2121إلى  2121جائحة كورونا في الفترة من 

حليلها وفق األدوات المستخدمة، أن أكبر نسبة حصلة عليها ( الخاص األبحاث التي تم ت9) شكل( و9يتضح من جدول )

( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق نوع األدوات 8) شكل( و8( كما يتضح من جدول )%27.18هي فئة )أداة واحدة( بنسبة )

 (.%37.09المستخدمة، أن أكبر نسبة حصلة عليها هي فئة )االستبيان( بنسبة )

ة في ما أكثر تقنيات التعليم استخداماً في أبحاث تقنيات التعليم العربيبالسؤال الرابع: والذي ينص على:"  ملخص النتائج المتعلقة

 ؟2121إلى  2121ظل جائحة كورونا في الفترة من 

( الخاص األبحاث التي تم تحليلها وفق التقنيات التعليمية، أن أكبر نسبة حصلة عليها هي 8)شكل ( و8اتضح من جدول )

( بينما جاء تقنية الروبوت التعليمي ومواقع التواصل االجتماعي والكتاب التفاعلي كأقل %92.31)التعليم عن بعد( بنسبة )فئة 

 (%20.83نسبة تكرار بين أبحاث تقنيات التعليم بنسبة )

ونا في ظل جائحة كور : ما أكثر الدول بحثاً في تقنيات التعليم فيملخص النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: والذي ينص على

 ؟2121إلى  2121الفترة من 

الل ألبحاث تقنيات التعليم خأكثر الدول العربية بحثاً لخاص باألبحاث التي تم تحليلها وفق ا (3)شكل ( و3اتضح من جدول )

أقل الدول العربية (، بينما كانت %83.28المملكة العربية السعودية بنسبة بلغت ) جائحة كورونا، أن أكبر نسبة حصلت عليها هي

 (.%0.83هي الكويت واألردن بنسبة بلغت )
 

 التوصيات: .2.1

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

البحثية الحالية والعمل على تنويع وحداثة التغيرات واألدوات والمناهج البحثية المستخدمة  الممارساتإعادة النظر في  -

 التعليم. تقنياتلبحثية والمعرفية في مجال بشكل يسهم في إثراء وتوسيع القاعدة ا

 التعليم المتوفرة والمستخدمة بالمؤسسات التعليمية لتنويع بحوث تقنيات بتقنياتضرورة توجيه الباحثين إلى االهتمام  -

 وتحقيق التوازن البحثي في تخصص تقنيات التعليم. التعليم،
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ة في في البحوث التربوين المجاالت التي تم التركيز عليها إعداد المجالت العربية المحكمة خرائط بحثية دورية تبي -

تخصص تقنيات التعليم أثناء جائحة كورونا والمجاالت التي لم يتم التركيز عليها ونشرها بين الباحثين لسد الفجوات 

 التعليم. في تقنياتالبحثية 

المهتمون ة السعودية، كي يسترشد بها الباحثون والتعليم بالمملكة العربي تقنياتبناء خريطة لألولويات البحثية في مجال  -

 بتقنيات التعليم، لتصبح مصدراً مهماً يستقون منه أفكارهم عند اختيارهم لمشكالتهم البحثية.

 المقترحات: .3.1

 في ضوء النتائج والتوصيات السابقة:

 البحث الحالي. على اتجاهات بحوث تقنيات التعليم عالمياً ومقارنتها بنتائج دراسة للتعرفإجراء  -

إجراء دراسة نوعية من خالل المقابالت بهدف التعمق في أسباب عزوف الباحثين عن البحث في بعض التقنيات  -

 المستخدمة في التعليم كالروبوت والكتب التفاعلية والواقع المعزز.

 

 :المراجع. 1

 العربية قائمة المراجع. 1.1

. 0292تراتيجية التنمية المستدامة للبحث العلمي: رؤية مصر (.  تفعيل دور البحوث التربوية لتحقيق اس0202إبراهيم، زكريا )

 .21-31. ص 2( ج02ع) جامعة عين شمس.-مجلة البحث العلمي في التربية

(. تحليل نتائج البحوث المنشورة التي أجريت على أثر األلعاب اإللكترونية في التحصيل 0227الشديفات، فاطمة محمد حمدان )

 ير منشورة. جامعة آل البيت. األردن.المدرسي. رسالة ماجستير غ

(. توجهات البحث العلمي في مناهج وتدريس العلوم الشرعية: دراسة تحليلية للرسائل 0202ابن طالب، عبد العزيز بن عبد هللا )

 .822-928(. 0)90كلية التربية. -جامعة الملك سعود  مجلة العلوم التربوية.هـ.  2882-2828العلمية بجامعة الملك سعود 

(. معوقات البحث التربوي وسبل التغلب عليها في مصر. دراسات تربوية 0202أبو السعود، سعيد وشلبي، نشوى ونصر، سعاد )

 .923-017(. ص 223كلية التربية. )-جامعة الزقازيق -ونفسية

امعات الفلسطينية )تحليل (. توجهات أبحاث المناهج وطرق التدريس في الدراسات العليا في الج0228األسطل، إبراهيم حامد )

 .228 – 18(، 2)22، فلسطين، مجلة جامعة الخليل للبحوثببليومتري لرسائل الماجستير(. 

(. مدى وعي معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في محافظة جدة بالتقنيات 0202الثعلبي، راوية بنت عمر عبد العزيز )

 .81-09(. 8)8. فسيةمجلة العلوم التربوية والنالتعليمية الرقمية. 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

توصية. الرابط:  92مستقبل التعلم اإللكتروني في المملكة يختتم أعماله بالجامعة بإصدار  (. مؤتمر0202جامعة القصيم )

(https://qu.edu.sa/content/news) 

لمجلة العلمية االنوعية.  (. واقع استخدام تقنيات التعليم الحديثة في تدريس الموسيقي بكليات التربية0222جالل، دعاء إسماعيل )

 .82-23(. 29.28، )لجمعية إمسيا التربية عن طريق الفن

(. توجهات بحوث علم النفس العربي في جائحة كورونا: مؤشرات باستخدام المراجعة المنظمة 0202حسن، السيد محمد أبو هاشم )

Systematic Review . 8089-8028(.72ج ) كلية التربية.-المجلة التربوية. جامعة سوهاج. 

(. تطبيقات التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا. دراسات في التعليم الجامعي. جامعة عين شمس. 0202حسن، زينب محمد )

(82 .)822-802. 

 (، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1(. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق )ط0222الحيلة، محمود )

جلة م(. دراسة تحليلية ألبحاث التربية العلمية في بعض المجالت التربوية بدول الخليج العربي.  0202ن مقبل )السراني، نواف ب

 .222-79(. 8)82. اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

 مجلة جامعة تبوك. (. خريطة مقترحة للبحث التربوي في ضوء التوجيهات العربية واألجنبية المعاصرة0202السيد، محمد )

 .02-9(. ص 1، )للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

(. التوجهات المعاصرة للبحوث التربوية فى المجالت العربية واألجنبية: دراسة تحليلية 0202السيد، محمد عبد الرؤوف عطية )

 .90-2(. 2)27،  . مجلة عجمان للدراسات والبحوثمقارنة

(. درجة توظيف منصة مدرستي في التدريس الكتساب 0202دي، علي بن عوض محمد )السنوسي، محمد يوسف أحمد والغام

جامعة كفر -لمهارات التعبير الشفهي من وجهة نظر المعلمين. مجلة كلية التربية االبتدائيةطالب الصفوف العليا بالمرحلة 

 .82-2(. 222ع )الشيخ. 

ية مجلة كلت قبل الخدمة نحو استخدام تقنيات التعليم في التدريس. (. اتجاهات المعلمين والمعلما0227الشريدة، ماجدة علي )

 .03-2(. 0)98. التربية. جامعة اسيوط

(. مدى الوعي بالتقنيات التعليمية الرقمية والذكية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية واتجاهاتهم 0222الشريف، باسم )

 .382- 322(، 217) 2تربية، نحوها. مجلة التربية: جامعة األزهر، كلية ال

(.   توجهات أبحاث تعليم الرياضيات المتعلقة بمشروع تطوير 0227الشلهوب، سمر وعبد الحميد، عبد الناصر والمعثم، خالد )

مجلة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. جامعة مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية في المملكة العربية السعودية. 

 .88-28(. 3. )تبوك
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(. مشكالت البحث التربوي في مصر وسبل مواجهتها في ضوء متطلبات 0202عباس، محمود ومحمد، مروة ووهبة، عماد )

 .010-087(. ص 2)كلية التربية. -مجلة سوهاج لشباب الباحثين. جامعة سوهاج الثورة الصناعية الرابعة. 

وبوتات الدردشة التفاعلية ورحالت بنك المعرفة المصري لتنمية بعض (. برنامج قائم على ر0202عبد البر، عبد الناصر )

-بنها  امعةالتربية. جمجلة كلية مهارات البحث التربوي وفعالية الذات األكاديمية لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية. 

 .823-981(. ص 202)92.كلية التربية

تقنيات التعليمية لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظة إربد وعالقتها بفاعلية (. درجة استخدام ال0227العبد هللا، ريم ياسر )

 غير منشورة. جامعة اليرموك. األردن. هاإلدارة الصفية. رسالة دكتورا

(.  واقع توظيف تقنيات التعليم في 0202، بشاير والمطيري، لطيفه والعديم، منيفه والمطيري، هاجر )يالعتيبي، أمل والحميدان

-072(. 02) . المجلة العربية للتربية النوعية.التدريس من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن

902. 

(. دور التقنيات التربوية في تحسين التحصيل الدراسي للطالب: دراسة مسحية على معلمات المرحلة 0227العتيبي، شادية. )

(، 9)9 مجلة العلوم التربوية والنفسية: المركز القومي للبحوث غزة،ق مدينة الرياض. المتوسطة بمدارس التعليم العام بشر

229 -292. 

نية مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسا(. استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية، 0227العليان، نرجس. )

 .022-012(، 80)2 بجامعة بابل،

. مجلة الدراسات : رأس مال بشري إبداعي0298(. توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت 0202الح )العنزي، تهاني ص

 .222-38(. 2)2. والبحوث التربوية

لمجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية في المملكة العربية السعودية خالل (. توجهات البحوث التربوية 0202العنزي، عبد العزيز )

 .203-38(. 222كلية التربية. )-دراسات تربوية ونفسية. جامعة الزقازيق  م. 0227-0228الفترة من عام 

اد مجلة اتح(. مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية بجامعة آل البيت. 0227العون، إسماعيل سعود حنيان )

 .233-288(. 0)21. الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

: مراجعة منهجية.  0202-0227(. التوجهات العالمية ألبحاث التربية العملية للفترة من 0202ماني والشبنوتية، أسماء )الغامدي، أ

 .97-03(. 2)00العلوم اإلنسانية واإلدارية. جامعة الملك فيصل. -المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 

ة التربية مجلة كليجامعة الملك خالد للعلوم التربوية: د راسة تحليلية.  (. التوجهات البحثية في مجلة0227الغفيري، أحمد بن علي )

 .038 -089(. 89) بابل. واإلنسانية. جامعةاألساسية للعلوم التربوية 
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(. االتجاهات البحثية الموضوعية في مناهج وطرق تدريس العلوم في الدوريات التربوية 0202فخرية عبد الرحيم عبد هللا بخاري )

 .293-222(. 22)0 المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات.. 0202إلى  0228ة في الفترة من العربي

(. توجهات بحوث المناهج وطرق التدريس المنشورة في المجالت العلمية 0202، عبد الرحمن )والشهري، محمد القحطاني

 .288-77(. 08) محمد بن سعود اإلسالمية. . مجلة العلوم التربوية. جامعة اإلمامالعربية المحكمة وفجواتها البحثية

(. واقع توظيف تقنيات التعليم في تدريس اللغة اإلنجليزية من وجهة نظر معلمات المرحلة 0202المالكي، فاطمة جابر فرحان ) 

 .297-229(. 28)8 مجلة العلوم التربوية والنفسية. المركز القومي للبحوث غزة.االبتدائية والمتوسطة في محافظة صبيا. 

لرحمن. ا(. تجربة إنشاء قسم تقنيات التعليم في المكتبة المركزية بجامعة األميرة نورة بنت عبد 0221المسعود، نورة بنت ناصر )

الثامن: مؤسسات المعلومات في المملكة العربية السعودية ودورها في دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة. المسؤوليات.  المؤتمر

 .281- 298، 0تطلعات مجالتحديات. اآلليات. ال

 (. تصميم البرامج التعليمية وفق تقنيات التعليم. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. مصر.0202مشرقي، عايدة تاوضرس )

(. التقنيات التعليمية الحديثة وصعوبات توظيفها في مدارس التعليم الحكومي في مديرية 0222النجار، يسرى عبد الرحيم يوسف )

 .232-282(. 9)1عمان.  المجلة التربوية الدولية المتخصصة. -لواء القويسمة تربية 

 مجلة جامعة البعث،(. واقع توظيف تقنيات التعليم في تدريس الرياضيات من وجهة نظر المدرسين، 0221الونوس، رويدا. )

97(27 ،)17-223. 

واالتجاه  يتنمية مستوى التحصيل المعرف فيي االلكترون التعاوني(. أثر استخدام استراتيجية التعلم 0222اليوسف، يوسف. )  

، 07 مصر،-مجلة كلية التربية )جامعة بنها( نحو التعليم االلكتروني لدى طلبة قسم تقنيات التعليم بجامعة الملك فيصل. 

(229،) 87- 12. 

(. واقع توظيف تقنيات التعليم في 0202)هاجر ، بشاير والمطيري، لطيفه والعديم، منيفه والمطيري، يالعتيبي، أمل والحميدان

-072(. 02)المجلة العربية للتربية النوعية. التدريس من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن. 

902. 

الة س(. توجهات وخصائص رسائل استخدام التعلم اإللكتروني في التربية العلمية بجامعة طيبة. ر0223السرائي، نواف مقبل )

 .32-82(. 289)02الخليج العربي. س
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 الدراسة ملخص

على أداء العاملين فيي الشيركات الباب.يةش ل يمت مجتمي   البشريةت إدارة الموارد استراتيجيا أثرهدفت هذه الدارسة الى معرفة 

( فييردا ، لاسييت دمت ٠٥٣الدارسيية كافيية العيياملين فييي اعدارة العليييا لالوسييلى فييي  ييركة المجييدلعي الباب.يية لالبييال  عييدده   

( 643لى عينة عشوائية طببيية تناسيبية مبيدارها  رئيسيه لجم  البيانات لالمعلومات، حيث ت  توزي  اعستبيانات ع أداةاعستبانة 

( استبانة، لمن ثي  جيرت تحليلهيا بمجموعية مين األسيالي  396( استبانة، لكان الصالح منها للتحليت  330فردا  لقد ت  استرداد  

تدرج، كرلنبيا  الايا اإلحصائية لهي  المتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية تحليت اعنحدار ال لي المتعدد باألسلوب الم

توصيلت  تشالتوكيدي في تحلييت مسيار البيانيا من الصدق العاملي للتأكد( 33اصدار   (AMOS)  للثبات(، لت  است دام برنامج

الدارسة الى مجموعة مين النتيائج امهمهيأ امن  يركة المجيدلعي الباب.ية تسيعى للحصيول عليى أف.يت ميا هيو موجيود فيي سيوق 

بشييرية ميين اييرل اسييتراتيجية اعسييتبلاب لالتعيييين المعتمييدة لييديهاش كييذلع تبييين اهتمامهييا العييالي العمييت السييعودي ميين كييوادر 

باستراتيجية التدري  لالتلوير، باإلضافة الى اعهتمام العالي بأجراء تبيي  دلري ألداء العاملين لتحديد النباط اعيجابية لالسيلبية 

كميا  .ينعكس على تحسين أدائه  في العمت لالوصول الى طموحه  الش صييفي أدائه ، لالعمت على تحايزه  بشكت مستمر بما 

بينت الدارسة اعهتمام العالي من قبت العاملين في  ركة المجدلعي الباب.ة بمتللبيات اعلتيزام بالعميت، لالحيرى عليى تلبيي  

أدائه، لالحرى الكبيير عليى م رجيات قيمه الصحيحة لاعبتعاد عن الظواهر السلبية الناتجة عن التأار في العمت لالتهرب من 

لفيي ضيوء هيذه النتيائج ألصيت الدراسية بعيدة توصييات منهيأ  .العمت المنجيز  الجيودة لالكميية( ألداء العميت بالشيكت الملليوب

مراعاة التليورات لالتبنييات التكنولوجيية لاستبلاب العمالة المت صصة لتنميتها لتلويرها لالحااظ على استمراريتها بالعمت، 

ضييرلرة اعتميياد نظييام حييوافز متكامييت لمتكيياف  للحديثيية التييي يشييهدها العييال  لاسييت دمها عنييد تحديييد اعسييتراتيجيات التدريبييية، ا

 يشتمت على الحوافز المادية لالمعنويةش

 ش، أداء العاملينالبشريةالموارد  استراتيجيات، البشريةالموارد  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to know the impact of human resource management strategies on the 

performance of employees in holding companies. The study community included all employees 

in the upper and middle management of AlMajdouie Holding Company, who numbered (350) 

individuals. The questionnaire was used as a main tool for collecting data and information, 

where the questionnaires were distributed to a random, stratified proportional sample of (346) 

individuals, and (330) questionnaires were retrieved, and (293) questionnaires were valid for 

analysis, and then they were analyzed by a set of statistical methods which are (the averages 

Arithmetic and standard deviations, multiple linear regression analysis by stepwise method, 

Cronbach's alpha for reliability, and AMOS program version (22) was used to verify the validity 

of the confirmatory factor in the analysis of the data path. 

The study reached a set of results, the most important of which are: that AlMajdouie Holding 

Company seeks to obtain the best available human cadres in the Saudi labor market through the 

recruitment and recruitment strategy adopted by it. It also shows its high interest in training and 

development strategy. In addition to the high interest in conducting a periodic evaluation of the 

performance of employees to determine the positive and negative points in their performance, 

and work to motivate them on an ongoing basis, which is reflected in improving their 

performance at work and achieving their personal ambition. 

The study also showed the high interest of the employees of Al Majdouie Holding Company 

with the requirements of commitment to work, and keenness to apply its correct values and to 

avoid negative phenomena resulting from delays in work and evasion of its performance,  
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and great concern for the outputs of the completed work (quality and quantity) to perform the 

work as required. In light of these results, the study recommended several recommendations, 

including: attracting, developing and developing specialized labor and maintaining its continuity 

of work, taking into account the modern technological developments and technologies that the 

world is witnessing and using them when defining training strategies, the need to adopt an 

integrated and equal incentive system that includes material and moral incentives. 

Keywords: Human Resources, Human Resource Strategies, Employee Performance. 

 

 :المقدمة. 1

التنظيمي، األمر الذي جعت اعهتمام بإدارة األفراد لرف   األداءه  عناصر اإلنتاج المؤثرة على جودة أيعد العنصر البشري من 

تعتبر  البشريةيثة ل دمتها من أللويات المنظمات فالموارد لتوجيه الموارد لالتكنولوجيا الحد البشريةمستوت إدارة الموارد 

للميزة التنافسية المستدامة للمنظمات، عسيما في مجاعت انتاج المعرفة لتبنياته للسائت اعتصال الحديثة،  اساسيا  البوم مصدرا  

عالية  البشريةت العاملين لتنمية الموارد فبد  هدت العبود الثرثة األايرة توجها  يدعو للتاكير بظاهرة اعستثمار المعرفي لد

من اه   البشريةفأصبحت لظياة الموارد  (،3103 دلماي،   التأهيت لالتمكين ببصد امترك راس المال المعرفي لالاكري

الوظائف المسؤللة عن تحبي  المراكز التنافسية على المستويين المحلي لالبلاعي لضمن النمو لالتوس  لاعبداع لادمة 

 ش(3102 السعدي،  لعمرءا

لممارساتها الوظياية، مما استوج  عليها تكييف  البشريةلبد  كلت هذه التداعيات عناصر ضغط على ادارة الموارد  

ال  العامليناستراتيجياتها في جمي  مجاعت عملها للظائاها الرئيسة م  تلع الجوان ، سواء ما يتعل  باستبلاب لتعيين 

لهذا يستدعي في الوقت ناسه ضرلرة لجود تواف  بين تلع اعستراتيجيات  األداءالتحايز لانتهاءا  بتبيي   التدري  لالتلوير ال

لباقي اعستراتيجيات المعتمدة في المنظمة سواء في المجاعت اإلنتاجية ال التسويبية لاعقتصادية ال المالية ششش  البشريةللموارد 

  الخش

الى توسي  مدارك الارد لمعارفه لزيادة ال يارات المتاحة له، مما يؤدي الى تحسبن  البشريةد تهدف استراتيجيات إدارة الموار

مهاراته، لتوفير الارى لإلبداع، ٕاضافة ٕالى ضمان حبوقه اإلنسانية لمشاركته بشكت ٕايجابي لبناء في العمت لتلع  كااءة 

للض  الحلول المرئمة  البشريةتعامت المنظمة م  مشكرت الموارد دلرا  رئيسا  في كياية  البشريةاستراتيجيات إدارة الموارد 

استراتيجيات مناسبة إلدارة موارده إلى  الوظياي الجيد للمنظمات من دلن اللجوء األداءلهذه المشكرت، حيث ع بمكن تحبي  

مما ينعكس ٕايجابا  على أداء ، بشأنهاامن تحديثات صباغة هذه اعستراتيجيات تستلزم ال  رؤية مستببلية إلى  ، ٕاضافةالبشرية

 (ش3102السعدي،   العاملين
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لتل يصا  على ما سب ، فأن تلوير أداء العاملين من ارل  جودة العمت المنجز، اعلتزام، كمية العمت المنجز( يعتمد على مدت 

تعيين، التدري  لالتلوير، التحايز،  اعستبلاب لال من ارل البشريةاعهتمام لاععتماد على استراتيجيات إدارة الموارد 

 لتبيي  امعداء(

في أداء العاملين في  ركة المجدلعي الباب.ة،  البشريةلقد جاءت هذه الدارسة للتعرف على امثر استراتيجيات إدارة الموارد 

بي  هذه ، لالتعرف على مستوت تلاألداءل البشريةلذلع من ارل عرض نظري لماهوم استراتيجيات إدارة الموارد 

عن المنظمات  لالوسلىبأبعاده من لجهة نظر العاملين في اإلدارة العليا  األداءاعستراتيجيات بأبعاده ال التعرف على مستوت 

في هذا العصر تواجه العديد من التحديات اعقتصادية لالسياسة لالتكنولوجية التي تجتاح العال ، لاإلدارات التبليدية لقات 

ة لهذا ما حت  لجعت المنظمات تبحث عن كت ما هو ممكن عملة من استراتيجيات ٕادارية تمكنها من النجاح عاجزة عن المنافس

لزيادة البدرات  األداءمنهجا  مرن ليعمت على تلوير  البشريةلالتبدم لهنا لجد الباحثون في استراتيجية إدارة الموارد 

  التنظيميش األداءمكنها لع  دلرهام لحاس  في ي البشريةالتنافسية للمنظمات، كما ان إدارة الموارد 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

في قلاع الشركات موردا  هاما  يج  التركيز عليه لتحبي  األهداف المرجوة منه، لبسب  ضعف  البشريةتمثت الموارد 

عستراتيجيات لالوقوف على في قلاع الشركات، كان هناك حاجة للتعرف على طبيعة هذه ا البشريةالموارد  إدارةاستراتيجيات 

نباط البوة لال.عف لالارى لالتهديدات لدراسة المنافسين لذلع من ارل تحديد قدراتها الحالية لالمستببلية لي.من لها 

  تحبي  األهداف لمواجهة المشاكت ل.مان النمو لاعستمراريةش

لمدت تنايذها لتلبيبها لدت المنظمة لمدت مساهمة  ةالبشريان امثر استراتيجيات إدارة الموارد يتكمن مشكلة الدراسة في ب

 التالي:  السؤالوذلك باإلجابة على امدائها،  لتحسينتلبيبها في زيادة 

 الوظيفي؟  األداءفي  البشريةما ھو ٔاثر استراتيجيات الموارد 

 :أھمية الدراسة. 1.1

 يأتئ تتمثت امهمية الدارسة في امهميتها النظرية لامهميتها العملية كما

 :األھمية النظرية :أولا 

تبرز األهمية النظرية للدارسة الحالية من ارل اإلضافة المعرفية التي قد تسه  فيها من ارل تتب  األدب النظري لالدارسات 

تبيي    اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير، التحايز، البشريةالساببة للمتغيرات الرئيسية عستراتيجيات إدارة الموارد 

( لأداء العاملين بأبعاده  جودة العمت المنجز، اعلتزام، كمية العمت المنجز( بالشكت الذي يكون إطار مااهيمي متكامت عن األداء

  هذه المااهي  لمنهجية دارستهاش
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  :األھمية العملية :ثانياا 

للتسليط ال.وء  البشريةستراتيجيات إدارة الموارد ذل امهمية كبيرة تتمثت با تكمن األهمية العلمية للدارسة في تناللها موضوعا  

على جوانبها اإليجابية لالمشكرت لالتحديات التي تواجهها، لأثرها على أداء العاملين في المنظمة، ااصة في ظت التلور 

ية موارد بشرية التكنولوجي لالعلمي الذي أصبح يمثت امحد اه  التحديات امام المنظمات في لقتنا الحالي لالذي بتلل  هيكل

 وذلك من خالل:مؤهلة قادرة على اعستجابة لمتللبات ذلع التلور، 

  امهمية البلاع المستهدف  قلاع الشركات الباب.ة(، لضرلرة تلوير عملة باستمرار بما يتناس  م  المتغيرات

  المتجددة لالمتغيرة في الوقت الحاضرش

 س عمت يستر د بها الباحثون لالمهتمون في دارسة استراتيجيات تايد نتائج هذه الدارسة في تبدي  مؤ رات لمبايي

للمنظمات لالعاملة في البلاعات اعارت ااصة لان بيئة العمت ال ارجية لتغيراتها لتداعياتها  البشريةالموارد 

  الحالية افرزت عوامت تأثير متباربة لموحدة على كافة البلاعاتش

  التي تعتبر تلبي  أساسي لمه  لالمورد اعغلى لاعه  لالباعدة  البشريةالموارد لامهمية هذه الدراسة تنب  من امهمية

األساسية في تحبي  اهداف المنظمة، ااصة في الوقت المعاصر حيث المنافسة لالتغيرات السريعة في التكنولوجيا 

  لالتي تتلل  السرعة في المواكبة لاعنجاز لالتميزش

 لمدت تلبيبها على أداء العاملين في  البشريةعرقة بين استراتيجيات الموارد لتلبي هذه الدراسة ال.وء على ال

المنظمة، حيث ان النتائج سوف تساه  في كشف جوان  البصور التي يج  اعهتمام بها لمنحها األللوية لالعمت على 

  تلويرها لف  معايير لمؤ رات عالميةش

 :ھداف الدراسةأ. 1.1

  شفي المنظمة البشريةتراتيجيات إدارة الموارد امثر تنايذ لتلبي  اسبيان 

 لات اعنتباه الى امهمية أداء العاملين في رف  مستوت المنظمة لتبدمهاش  

  شمن لجهة نظر العاملين في المنظمة البشريةمستوت تبني استراتيجيات الموارد 

  شالوظياي للعاملين في المنظمة األداءمستوت 

  لالمتمثلة بـ  استراتيجية اعستبلاب لالتعيين، استراتيجية التدري  لالتلوير،  البشرية امثر استراتيجيات المواردبيان

  الوظياي في لجهة نظر العاملينش األداء( على األداءاستراتيجية التحايز، لاستراتيجية تبيي  

  مة لٕايجاد الحلول للمشاكت في المنظ البشريةتبدي  التوصيات لاعقتراحات المتعلبة بتنايذ استراتيجيات إدارة الموارد

 شالبشريةالتي تواجه إدارة الموارد 

 :فرضيات الدراسة. 1.1

  ( على األداء)الستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم  البشريةيوجد ٔاثر لستراتيجيات إدارة الموارد

  التاليةٔ رعيةارضيات الالينبث  عنها الأداء العاملين في شركة المجدوعي القابضة؟ 
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  على أداء العاملين في  ركة المجدلعيش البشريةبوجد امثر ذل دعلة إحصائية عستبلاب لتعيين الموارد 

  على أداء العاملين في  ركة المجدلعيش البشريةبوجد امثر ذل دعلة إحصائية لتدري  لتلوير الموارد 

  في  ركة المجدلعيبوجد امثر ذل دعلة إحصائية للتحايز على أداء العاملين 

   على أداء العاملين في  ركة المجدلعيش األداءبوجد امثر ذل دعلة إحصائية لتبيي 

 :اإلطار النظري. 1

  البشريةاستراتيجيات الموارد: 

الى ماهوم ت ليط البوت العاملة اللويت اعجت،  البشريةيربط العديد من الباحثين جذلر التاكير في لض  استراتيجية للموارد 

في الوقت الحاضر، حيث طور هذا  البشريةالذي يعتبر الوظياية الرئيسية لوظائف إدارة األفراد في الساب  لٕادارة الموارد 

الماهوم باععتماد على التلور الحاصت بنظريات اعدارة بشكت عام، اعدارة اعستراتيجية بشكت ااى، لينبث  عنها  يء 

  (شريةالبشيدعى اعن  استراتيجية الموارد 

في بدايات البرن الحالي لجاء نتاجا  لجهود المدارس التي تناللت  البشريةه فبد ظهر مصللح استراتيجية إدارة الموارد يلعل

، حيث امن هذه المدارس استلاعت امن تستايد من ال برات الساببة لاضافة ابرات جديدة األمر البشريةموضوع إدارة الموارد 

  (ش٦٣٠٢ العساف،  البشريةين انشلة إدارة الموارد الذي امدت الى زيادة تحس

 

بالتحول من كونها لظياة معنية بشؤلن مت صصة لألفراد العاملين لظياتها تبدي   البشريةمن هذا المنلل  بدامت ٕادارة الموارد 

اسية في كياية ٕادارة لتنظي  اعستشارات لالنصح لإلدارة العليا، الى إدارة تنايذية تمثت في فحواها الالساة المركزية لاعس

األفراد العاملين لترجمة ذلع في سياسات لممارسات تحب  التعالن لاعنسجام بين جمي  اعنشلة التنظيمية التي تؤثر على 

 ش(3102كاسيو،  (فها ضمن اعستراتيجية العامة لهاسلوكه  ليوثرلن فيها، لتمكن المنظمة من تحبي  اهدا

 البشريةتمثت نبلة نوعية في تلور الاكر اإلداري ااصة في مجال ادارة الموارد  البشريةرة الموارد لعليه فاستراتيجية ٕادا

لممارساتها، لفي الوقت ناسه استجابة ضرلرية لمتللبات مجتم  المعرفة لحالة التمايز لالمنافسة في ظت عولمة اععمال 

ة الحاصلة لعسيما في مجاعت انتاج المعرفة لتأثيراتها المبا رة منها( نتيجة للتلورات السريعة لالمتغير البشريةلالموارد  

على عمت المنظمات، ف.ر عن لسائت اعتصال لالتواصت لاعست دامات التكنولوجية الحديثة، مما يستدعي لجود استراتيجية 

لالمحافظة عليها ل.مان   املة عستبلاب العمالة ذات ال صائص لالمهارات المعرفية لالتكنولوجيا لتنميتها لتلويرها

 ديمومة رامس المال البشري، اه  مكونات رامس مال المنظمات في الوقت الحاضر، 

كما يوضح الدلر  البشريةلاستراتيجية الموارد  البشريةلهو ما ياسر اهمية الارلق التي ت  اع ارة اليها اناا  بين ادارة الموارد 

من ارل امنشلتها لبرامجها لعملياتها المتميزة لالمترابلة التي تستهدف  البشرية الذي تسه  به استراتيجية ٕادارة الموارد

 ش(3104،   وهان للمنظمة لتلويرها لتحايزها لالحااظ عليها البشريةاجتذاب الموارد 
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يئة التنظيمية بصورة تحب  اهداف المنظمة لتستجي  لمتغيرات الب البشريةان لض  استراتيجية فعالة عستثمار لادارة الموارد 

تتواف  م  اعستراتيجية العامة  البشريةلالتنافسية هو امر بال  األهمية، للتجسيد ذلع عبد من بناء استراتيجيات للموارد 

  التي تتما ى م  توجهات تلع اعستراتيجية العامةش البشريةللمنظمة لتحديد المرمح العري.ة ألنشلة للظائف ٕادارة الموارد 

تمثت األنشلة لالوظائف الرئيسية لهي  اعستبلاب لالتعيين،  البشريةار امرب  ابعاد عستراتيجيات ٕادارة الموارد لقد ت  ااتي

لهذه الوظائف المتعاقبة تمثت نظاما متكامت ال متااعت األنشلة للظائف ٕادارة  (شاألداءالتدري  لالتلوير، التحايز، تبيي  

 ش(3102 هادف، ستراتيجي لرستثمار الصحيح للمورد البشري داات المنظمة، لتعبرعن المنهج اعالبشريةالموارد 

  ٔاداء العاملين: 

ما لى الوظياي نتيجة ارتباطه بكااءة المنظمات في تحبي  اهدفها لالوصوإل األداءلبد اهت  الاكر اإلداري التنظيمي بموضوع 

ت لامهدافش العنصر البشري، لقدرته على العمت، لرغبته فيه باعتباره ترتبط فاعلية امي منظمة بكااءة  تصبو اليه من رلم

العنصر المؤثر في است دام الموارد المادية المتاحة، لتعتمد اإلدارة في تعظي  م رجاتها سواء كانت انتاجية ال ادمية على 

لتي تواجه المنظمات هي منها، لهو األمر الذي جعت المشكلة الرئيسية ا البشريةتر يد است دام مواردها المتوافرة لااصة 

 البشريةمدت قدرتها في التحك  لالسيلرة على تش يص لاست دام العوامت لالمحددات التي تؤثر ايجابا  في سلوك مواردها 

 ش(3103 المليري،  الذين يمثلون بلبيعة الحال قدرة العمت في المنظمةش

ااتلط على العديد من  للهذالمصللحات المتعلبة بالنجاح لالاشت من المااهي  الواسعة التي تنلوي على العديد من ا األداءماهوم 

لمصللحات اارت مرادفة تست دم في ادبيات  –اداء العاملين  –بين هذا المصللح  البشريةالكتاب لالباحثين في مجال الموارد 

ويمكن اجمال اھم  شاألداءة ال كااءة نظريات اعدارة، مثت اإلنتاجية، الكااءة، الااعلية، لذلع الى جان  لاظ الكااءة اعنتاجي

 العوامل المؤثرة في مستويات اداء الفرد وبالوجه المطلوب باآلتي:

 المعرفة بمتللبات العمت لال برات التي يمتلكها الارد تجاههش  

 اللاقة الجسمية لالعبلية التي يبذلها الارد ألداء مهامهش 

 بإنجاز المهام في  المسؤللية، لاعلتزامالعمت، لالبدرة على تحمت  ال صائص الش صية التي يمتلكها الارد كالجدية في

 مواعيد محددةش

 نوعية العمت المكلف به لمدت اتسامه م  قدراته لامكانياتهش 

 امدارك الارد ألبعاد الدلر لالمهام الموكلة اليه، لمدت اعتباده بأهميتها في انجاز العمتش 

اء العاملين لتحسين مستوياته من حيث كميته لجودته هو لجود استراتيجية لاضحة ان امحد المداات الرئيسية لرهتمام بأد

 ش(3102 الحربي،  في تلع المنظمات، بهدف اعرتباء بأدائه  لتعظي  م رجات عمله  البشريةالمعال  لممكنة التلبي  للموارد 

لنتائج تنايذها هو مدت اسهامها في تحبي  مستويات  البشريةان المعيار اعساسي الذي تبوم عليه استراتيجيات ٕادارة الموارد 

التنظيمي للمنظمة، نظرا للعرقة المبا رة بين نجاح تنايذ هذه اعستراتيجيات لمستوت امداء العاملين من  األداءأف.ت من فاعليه 

  التنظيمي للمنظمة من جهة امارتش األداءجهة، لبين ذلع المستوت ل
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يعني باألساس اداء تنظيمي بشري عالي المستوت لالذي يؤدي الى تحبي  اهداف  البشريةموارد فنجاح استراتيجيات ٕادارة ال

 للبياس هذا النجاح ت  تحديد ثرثة ابعاد للمستوت اعف.ت ألداء العاملين ش(3103،  ناز لآارلن المنظمة لاستراتيجيتها العامة

 تمثلت باآلتي:

 شجودة العمت المنجز 

 شاعلتزام 

  شالمنجزكمية العمت 

  لهي ما عبرعنها بأبعاد المتغير التاب  ألغراض هذه الدارسةش

 :الدراسات السابقة. 1

 دراسات أجنبية:. 1.1

 :(1002 كاتو،) دراسة -

"Measuring the Impact of HRM Strategies on Organizational Performance” 

التنظيمي للمنظمات العاملة في البلاع  األداءعلى  البشريةد لى قياس امثر تلبي  استراتيجيات ٕادارة الموارإهدفت الدارسة 

منشامة عامة في هذا البلاع، لقد ت  تصمي  استبيان كأداة لجم  البيانات ت  ٠٧١الصناعي باليونان،  مت مجتم  الدارسة 

  توزيعها على تلع المنشآتش

في مجاعت  الموارد لالتنمية، تصمي   البشريةد توصلت الدارسة الى لجود عرقة قوية بين استراتيجيات ٕادارة الموار

المتحب  في  األداءالوظائف، المشاركة، الحوافز، التعوي.ات( لبين تلع المنظماتش لقد تجسدت هذه العرقة بمستويات 

ت للعاملين في تلع المنظمات، لانعكاس ذلع على استراتيجيات اععمال في مجاع مجاعت  المهارات، المواقف، السلوك(

  الكلاة، الجودة، اعبتكار(ش

 

 (1002 وآخرون، بشير) دراسة -

“The Impact of HR Practices on Perceived Performance of University Teachers in Pakistan” 

( على ألداءالتبيي   لالتعويضالمتمثلة ب  سياسات التحايز  البشريةهدفت هذه الدارسة الى بيان امثر استراتيجيات ٕادارة الموارد 

، لقد ت  الحصول على البيانات بواسلة استبيان حكوميةجامعة ٠٦ش حيث  مت مجتم  الدارسةالباكستانيةفي الجامعات  األداء

( ماردة من امع.اء هيئة التدريس، ٤٩اعد لهذا الغرض كأداة لجم  البيانات لالوقوف على اراء افراد العينة المكونين من  

  ( ماردة لإلناثش٠١ماردة للذكور، مبابت  ( ٧٢  فئتينمبسمين الى 

الاعلي ألع.اء الهيئة التدريسية في الجامعةش في  األداءتوصلت الدارسة الى لجود عرقة ذات دعلة ٕايجابية بين التعوي.ات، ل

ت ٕادارة الموارد في لذلع لج  اعهتمام امكثر باستراتيجيا األداء كلت ارتباطا  ضعياا بمستويات  األداءحين ان ممارسات تبيي  

  الاعلي له ش األداءسياسات تبيي  امداء العاملين لما له من ٕاثر كبير للثي  على 
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  (1011 وآخرون، أوتوكو) دراسة -

“Effect of Training Dimensions on Employee’s Work Performance: A Case of Mumias 

Sugar Company in Kakamega County” 

بياس امثر امبعاد العملية التدريبية المتمثلة ب  تبيي  لتحديد اعحتياجات التدريبية تصمي  البرامج التدريبية لتنايذ هدفت الدارسة ل

الوظياي للعاملين في  ركة مومياس للسكر في مباطعة كاكاميغا الكينيةش اعتمدت  األداءالبرامج لتبيي  نتائجها المتحببة( على 

مدراء للشركة، ٢  جمعها من ارل اعستبانة لالمبابرت الش صية، حيث تكونت عينة الدارسة منالدارسة على البيانات التي ت

عامر لمستويات ادارية امدني م تلاة، ت  تحليت لمعالجة البيانات المستردة باععتماد على اعحصاء الوصاي بما في ذلع ٠٥٠ل

  اعنحدار ال لي المتعددش

العملية التدريبية  اعحتياجات التدريبية، محتوت البرنامج التدريبي،  متغيراتيجابي لكت من توصلت الدارسة الى لجود امثر إ 

للعاملين في الشركة المذكورة، لان العرقة طردية بين تحسن جوان  العملية  يالوظيا األداءتبيي  البرنامج التدريبي( على 

  شاألداءالتدريبية لتحسن 

 

 (1011 وجمعة، مابيلو) دراسة -

“Effect of Training and Development on Employee Turnover in Selected Medium Sized 

Hotels in Kisumu City, Kenya” 

ضمن نشاط التدري  لالتلويرعلى معدل دلران العمت لاستبرار  البشريةهدفت الدارسة الى قياس امثر ممارسات الموارد 

أداة لجمي  البيانات للبياس لجهات نظر افراد العينة المكونة من عينة طببية من العاملين بوظائاه  قد ت  تصمي  اعستبانة ك

فنادق من مجتم  الدارسة الذي ٢موظاا  ضمن٠١٧مديرا  ل٦٩العاملين في الانادق في مدينة كيسومو الكينية، حيث تألات من

باععتماد على اعحصاء الوصاي بما في ذلع  مديرا  لموظاا ش لمن ث  ت  تحليت البيانات المسترجعة ٠٥٣فندقا ل٦٩ا تمت على

  امسلوب اعنحدار لاعرتباطش

في قلاع  لظائاه في  لاستبراره توصلت الدارسة الى لجود امثر ٕايجابي لنشاط التدري  لالتلوير على معدل دلران العاملين 

 فيهش يعملون الذينلعمت الانادق، ف.ر  عن امثره اعيجابي على مستوت لعئه  لانتمائه  للبيعة لمكان ا

 (1011 وسواي، جيري) دراسة -

“Strategic Human Resource Management and Performance: The Contingency Approach 

Case of Tunisia” 

الاعلي  األداءعلى العرقة بين استراتيجية اعمال الشركة ل البشريةقياس مدت تأثير استراتيجية ٕادارة الموارد إلى  هدفت الدارسة

لهي  اعاتيار لالتعيين التدري  لالتلوير الحوافز،  ستة متغيراتللشركة الناتج من تلع اعستراتيجية، ت.منت الدارسة 

(ش لقد ت  تصمي  استبانة كأداة لجم  البيانات من مجتم  الدارسة األداءالمشاركة في صن  البرار، التشارك في المعلومات، تبيي  

  ، من الشركات العاملة في تونس لبياس لجهات نظر العاملين فيهاشيةصناع ركة  ٠٠٩ الذي  مت
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لامداء اععمال يعتمد بشكت كبير على اعستراتيجية  البشريةلتوصلت الدارسة الى ان العرقة بين استراتيجية ٕادارة الموارد 

العرقة بين ممارسات ادارة الموارد المعتمدة ألعمال الشركة، اي بمعنى ان استراتيجية اعمال الشركة لها دلر اساسي في 

على مستوت امداء الشركات  البشريةلاداء اعمال الشركةش لذلع يدل على لجود امثر عستراتيجيات ادارة الموارد  البشرية

 الصناعية التونسيةش

 

 (1011 وشاه، آثار) دراسة -

“Impact of Training on Employee Performance (Banking Sector Karachi ”(  

معرفة مدت تأثير النشاط التدريبي على امداء الموظاين العاملين في قلاع البنوك في كراتشي، لكياية إلى  هدفت هذه الدارسة

تش يص اعحتياجات التدريبية لتحديدها على مستوت األفراد بما يتناس  م  الارلق الاردية له ، لبيان فاعلية اعسالي  المتبعة 

كت ذلع على اداء العاملينش قام الباحث بتلوير استبانة ت  توزيعها على عينة عشوائية مكونة من  في التدري ش لمن ث  تأثير

موظف لضمن مستويات ادارية م تلاة يعلمون في قلاع البنوك، ث  تحليت البيانات باست دام اسلوب  اعنحدار  ٠٣٣

  لاعرتباط( لمعالجة البيانات التي حصت عليها من ارل اعستبانةش

وصلت الدارسة الى ان للنشاط التدريبي تأثير ذل دعلة ٕايجابية على رف  كااءة امداء العاملين في بنوك كراتشي لمن ث  تحبي  ت

اعهداف اعستراتيجية لها، لهذا لج  على امدارات تلع البنوك توفير التدري  الصحيح لموظايها بما يترءم م  احتياجاته  

 ة كااءته  بالعمت لالبدرة على التعامت م  العمرءشالوظياية لالش صية لرف  درج

 

 (1012 كيفا،) دراسة -

“Influence of Human Resource Management Practices on the Performance of Employees 

in Research Institutes in Kenya” 

، اعستبلاب لالتعيين، البشريةيط الموارد لالمتمثلة ب  ت ل البشريةبيان تأثير ممارسات ادارة الموارد إلى  هدفت الدارسة

لقد ت  تصمي  استبانة كامدة لجم  البيانات من افراد  التدري  لالتلوير( على امداء موظاي معاهد البحوث الحكومية في كينياش

 ارسة،ة الدالمعاهد موضوع جمي ملين في موظاا  من العا ٤١٢ العينة المتكونة من

استبانة صالحة، لمن ث  تلبي  برنامج التحليت ٦٥٥لى عينة عشوائية طببية، لت  استرداد استبانة ع ٧٢٣حيث ت  توزي   

لتحليت البيانات الكمية لالنوعية لكذلع اعنحدار ال لي لتحديد العرقة بين المتغير المستبت لالمتغير  (SPSSاإلحصائي  

في مجاعت ت ليط البوت العاملة،  البشريةلموارد التاب ش توصلت الدارسة الى ان هناك حاجة ععتماد ممارسات سليمة ل

لتوظياها، لتدريبهاش لوجود عرقة قوية ٕايجابية ذات الدعلة اإلحصائية بين تلع الممارسات لبين اداء العاملين في مراكز 

 البحوثش
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 (1012 وآخرون، ناز) دراسة -

"Impact of Human Resource Management Practices (HRM) on Performance of SMEs in 

Multan, Pakistan” 

المتمثلة ب  اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير، لتبيي   البشريةهدفت هذه الدارسة الى معرفة امثر ممارسات ٕادارة الموارد 

استبانة لزعت التنظيمي للشركات المتوسلة لالصغيرة في الباكستانش حيث ت  تصمي   األداء، لالحوافز لالمكافآت( على األداء

ماردة من مجتم  الدارسة المتكون من المدراء لالعاملين في الشركات الصغيرة  ٠٦٣على عينة عشوائية مكونة من 

اإلحصائي لتحليت البيانات  (V22( استبانة منها، لمن ث  تلبي  برنامج التحليت  ٦٩٣لالمتوسلة في مولتان، لقد ت  استعادة  

 .لالوصول الى النتائج المرجوة

في تلع الشركات لمن ارل متغيراتها اعربعة المبينة اعره ترتبط  البشريةتوصلت الدارسة الى ان ممارسات ٕادارة الموارد 

ارتباطا ٕايجابيا بأداء الشركات الصغيرة لالمتوسلة موضوعة البحث، لبالتالي ضرلرة اعهتمام بجوان  هذه الممارسات 

 رار للحصول على ما يوازيها من اداء بمستويات اعلى في تلع الشركاتشلالسياسات المتبعة لتلويرها باستم

 

 (1012 إنجيتو،) دراسة -

"The Impact of Training and Development on Organizational Performance" 

المالي في  التنظيميش لقد طببت هذه الرسالة في البنع الوطني األداءالموظاين على  تدري هدفت الدارسة الى بيان تأثير 

لقد ت  است دام اعستبانة كأداة للدارسة لبياس لجهات  .التنظيمي فيه األداءالكاميرلن، لمعرفة مدت تأثير التدري  على اداء 

  مستجي ش ٠٣نظر افراد العينة المكونة من 

اين قليلي ال برةش لقد توصلت الدارسة الى امن التدري  لالتلوير ضرلرة في كت الشركات لالمؤسسات، ااصة بالنسبة للموظ

تحسنت مساهمة الموظاين بشكت كبير بسب  امسالي  التدري  لالبرامج التدريبية الملرلحة من قبت البنعش لبالتالي، فبد امدت 

 ذلع الى تأثير ٕايجابي على امداء الموظاين لتحسين مهارته  لكااءته  في العمتش

 دراسات عربية:. 1.1

الوظيفي: دارسة ميدانية من وجھة  األداءعلى  البشرية"ٔاثر استراتيجيات ٕادارة الموارد : عنوانب (6201، البطاينةدراسة ) -

 نظر المديرين في البنوك التجارية األردنية / محافظة اربد".

في الوظياي للعاملين في البنوك التجارية  األداءعلى متحسن  البشريةهدفت الدارسة الى بيان امثر استراتيجيات ٕادارة الموارد  

يتكون مجتم  الدارسة من فئتين، المدراء لالعاملين بالمستويات اعدارية اعدنى في البنوك موضوعة  محافظة اربد/األردنش

ماردة، لااتيار اعستبانة كأداة للدراسة، حيث ت  توزيعها على العينة التي  ١٧البحث، لقد ت  ااتيار عينة عشوائية تتكون من 

 لتحليت البيانات التي ت  جمعها من ارل تلع اعستبانةش  (SPSSاإلحصائي  التحليت  ت  تحيدها لتلبي  برنامج
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لجود عرقة ذات دعلة ٕاحصائية بين استراتيجيات مجالي التوظيف لالتدري  لالتلوير لبين تحسن امداء إلى  توصلت الدارسة

  مستويات متدنية عن المجالين الساببينشب األداءالعاملين في حين كانت العرقة بين استراتيجية التعويض لزيادة 

الوظيفي دارسة تطبيقية على  األداءفي  البشرية"ٔاثر استراتيجيات ٕادارة الموارد عنوان: ب (2016، دراسة )المطيري -

  الدوائر الحكومية في تبوك".

 الحكوميةالوظياي للعاملين في الدلائر  األداءفي  البشريةتحديد امثر اعستراتيجيات المتبعة إلدارة الموارد  إلىهدفت الدارسة 

( ماردة لبياس لجهات نظره  ٠٥١في منلبة تبوك لقد ت  تصمي  اعستبانة كأداة لجم  البيانات من افراد العينة المكونة من  

  لقد ت  ااتياره  بلريبة العينة العشوائية البسيلةش

الوظياي، بامن اعاتيار لالتعيين قد  األداءفي تحبي   البشريةموارد لقد توصلت الدارسة عند ااتبار ابعاد استراتيجيات ادارة ال

في حين ان جودة العمت جاء بالمرتبة اعللى في مستوت  البشريةاحتت المرتبة األللى في مستوت تلبي  استراتيجيات الموارد 

 األداءفي تحبي   البشريةارة الموارد لبالنتيجة فبد توصلت الى لجود امثر لتلبي  استراتيجيات ٕاد الوظيايش األداءتلبي  

 في تبوكش الحكوميةالوظياي بمستوت مرتا  من لجهة نظر اعدارة العليا لالوسلى للعاملين في الدلائر 

الوظيفي: دارسة حالة في  األداءعلى  البشرية"ٔاثر تطبيق استراتيجيات ٕادارة الموارد عنوان: ب (2016، دراسة )العساف -

  ".مطار عمان المدني

الوظياي في ملار عمان المدنيش لقد  األداءعلى  البشريةمعرفة امثر تلبي  استراتيجيات ٕادارة الموارد إلى  هدفت هذه الدارسة

ت  اعتماد اسلوب المسح الشامت لمنهجية دارسة الحاعت لاست دام اعستبيان كأداة لجم  البيانات لبياس لجهات نظر افراد 

 لمن ث  تلبي  برنامج التحليت اإلحصائي ،ردة من العاملين في اإلدارة العليا لالوسلى في الملارما ٩٦العينة المكونة من 

  ش(SPSSلتحليت البيانات لاظهار النتائج المرجوة منها  

في الوظياي للعاملين  األداءعلى  البشريةلجود امثر ذل دعلة ٕاحصائية عستراتيجيات ٕادارة الموارد إلى لقد توصلت الدارسة

 ، المواظبة، كمية العمت المنجز(شاألداءملار عمان المدني بإبعاده  دقة 

"ٔاثر عملية الختيار والتعيين على جودة ٔاداء العاملين بمنظمات العمال / تطبيق على عنوان: ب (2016، دراسة )فرح -  

  (".1012-1010للفترة من ) الشماليةشركة التصالت العاملة بالولية 

لاإلجراءات المتبعة  األسالي بالنسبة للمنظمات من ارل التعرف على  البشريةسة الى التعرف على امهمية الموارد هدفت الدار

، كمدات البشريةلمن ث  تعيين الموارد  لاعاتبارفي السودان في مجال اعستبلاب  الشماليةفي  ركات اعتصاعت بالوعية 

المرجو من تلع الشركاتش لقد اعتمدت الدارسة على  األداءللوصول الى  ريةالبشاساسي من مدارت الوصول الى الموارد 

الدارسة لاست دام اعستبيان كأداة لجم  البيانات لمن ث  معالجتها إحصائيا  باست دام برنامج  متغيراتالمنهج الوصاي لوصف 

(SPSS)ش 
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اءات المعتمدة في قوت استبلاب البوت العاملة في لقد توصلت الدارسة الى لجود عرقة ذات دعلة معنوية بين طبيعة اإلجر

الشركة لارتااع كااءة اداء العاملين فيها، كذلع لجود عرقة ذات دعلة معنوية بين لجوب مراعاة متللبات الوظياة لامكانات 

ت لاضحة لسليمة لقدرات اع  اى المعنيين لبين النتائج المتحببة من امداء عملهش ف.ر عن ضرلرة اععتماد على ٕاجراءا

 لارتااع كااءة اداء العاملين في الشركةش األداءلمبننة للتعيين حيث تساعد في عملية تحسين 

 :ما يميز ھذه الدارسة عن الدارسات السابقة. 1.1

ة في المملكة العربي البشريةهذه الدارسة عن سابباتها من الدارسات التي تناللت استراتيجيات لممارسات ادارة الموارد  تميزت

السعودية، كونها دارسة  املة لكت من المتغير المستبت لالتاب ، ااصة فيما يتعل  بالمتغير اعايرش حيث امن اغل  الدارسات قد 

لالتي احتوتها هذه الدارسة لعبرت عنها من ارل  األداءدلن التلرق لل صائص الرئيسية لهذا  األداءركزت على مجمت 

  كمية العمت المنجز(ش جودة العمت المنجز، اعلتزام، 

ف.ر  عن ان هذه الدراسة تمثت انلرقة جديدة في قلاع الشركات الباب.ة كافة، ااصة تجاه مورد اساسي من مواردها المتمثت 

بالمورد البشري، حيث  كلت مدار  لتبني حلول لآليات تر د المنظمات العاملة لتساعدها في التعرف على امهمية 

  لاثارها اعيجابية على اداء العاملين لبالتالي على المنظمات ككتش البشريةلموارد استراتيجيات ٕادارة ا

 :منھجية الدراسة. 1

 :منھج الدراسة. 1.1

من ارل تحليت البيانات  للبد ت  اعتماد المنهج الوصاي التحليلي في الحصول على بيانات لافية لدقيبة لتحبي  غرض الدارسة

  ن الدراسة المكتبية لعينة الدراسةشالثانوية لاألللية التي ت  جمعها م

 جمع البيانات:  مصادر. 1.1

  في هذه الدارسة، قامت الباحثة بجم  البيانات لالمعلومات المتعلبة بالدارسة من ارل مصدرينٔ

 :تمت اعستعانة بالمصادر التي ت ص نموذج الدارسة لالتي تتمثتٔ  المصادر الثانوية 

 الوظياي،  األداءل البشريةعات استراتيجيات الموارد بالمراج  لالكت  ذات العرقة بموضو 

 المواد العلمية لالتبارير التي تبحث في موضوع الدراسة الحاليةش 

 رسائت الماجستير لأطرلحات الدكتوراه التي تبحث في موضوع الدراسة الحاليةش 

 المعلومات المتوفرة على م تلف المواق  اإللكترلنية ل بكة اعنترنتش  

  ارل تصمي  استبانة ل دمة  ت  تلوير استبانة ااصة متعلبة بارضيات الدارسة لنموذج البحث من األولية:المصادر

موضوع الدراسة الحالية، بحيث غلت كافة الجوان  التي بنيت عليها الارضيات لت  تناللها في اإلطار النظري، حيث ت  

 شارل الباحثة   صيا   توزي  اعستبانة على عينة الدراسة من
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 :الدراسة وعينةمجتمع . 1.1

مدير لرئيس  350لالبال  عدد  يشمت مجتم  الدارسة كافة العاملين في اإلدارة العليا لالمتوسلة في  ركة المجدلعي الباب.ة

في اإلدارة العليا  لذلع بسب  محدلدية المجتم  تمثت كافة العاملين (350)قد ت  ااتيار المجتم  كامر  كعينة للدراسة ل قس ش

( استبيانا  يمثت ما نسبته 293( استبيانا  كان الصالح منها  330لمتوسلة في  ركة المجدلعي الباب.ة، لقد ت  استرداد  لا

 ( من مجتم  الدارسةش84% 

 :أداة الدراسة. 1.1

  ٔجزئيينتمثلت أداة الدراسة في اعستبيان الذي ت  تبسي  أسئلته إلى 

 :يموغرافية لالتي تبوم على النوع اعجتماعي، العمر، المؤهت الد ال صائصيت.من الجزء اعلل  الجزء الول

  العلمي، سنوات ال برة، لالمركز الوظيايش

 اداء العاملين(، لالبال  البشريةيت.من الجزء الثاني األسئلة ال اصة بالمتغيرين  استراتيجيات الموارد  ٔالجزء الثاني ،

( سؤال (15(، لالبشريةسؤال تدلر حول المتغير المستبت  استراتيجيات الموارد  20( سؤال، لتنبس  الى 35عددها  

لت  است دام مبياس ليكرت ال ماسي لبياس جمي  المتغيرات لرستاادة من  اداء العاملين(،  تدلر حول المتغير التاب 

  ع ألاف  بشدة(ش (1)  ألاف  بشدة( ٕالى ((5 تصورات المستللعين لالذي يتكون من امس نباط تترالح من

 سة وثباتھا:راصدق أداة الد. 2.1

 ٔالصدق الظاھري 

ت  عرض اعستبانة بشكلها األللي، م  أسئلة الدارسة لفرضياتها على مجموعة م تارة من المحكمين من الهيئة التدريسية 

بعادها، ث  اعاذ لتحكيمها، لذلع للتأكد من صحة محتوت اعستبانة للضوحها، لتغليتها لكافة متغيرات الدارسة لأ

 بالمرحظات لاعتماد التعديرت المدلنة عليهاش

 الصدق البنائي: 

التوكيدي لجمي  فبرات اعستبانة التي تت.من المتغير  لتلبي  الصدق العامليالتحليت العاملي التوكيدي لمتغيرات الدارسة 

م هذه البرمجية للحك  على جودة بيانات النموذج حيث تست د (AMOS)اعتمدت الباحثة على برمجية المستبت لالمتغير التاب ، 

من ارل مؤ رات الحك  الموجودة فيهاش لقد اعتمدت هذه الدارسة على عدد من المؤ رات التي تعتمدها معظ  الدارسات 

ؤ ر اعار الم النموذجش امالهو من اقوت لاه  اعاتبارات التي تبيس جودة  لهئ ااتبار مرب  كاي، لمستوت الدعلة اعاتبار

لهو من اقوت لاه  اعاتبارات التي تبيس جودة النموذج لهو مؤ ر إحصائي  (GFI) فهو مؤ ر جودة التلاب  غير المبارن

  عام ليعتبر في المرتبة الثانية بعد مرب  كايش
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مؤ ر لاحد فبط لبناء  على ذلع فان مؤ رات الحك  على جودة النموذج سوف تكون متعددة لع يجوز ان يت  اععتماد على 

للحك  على جودة النموذج المبترح، لذلع فان قراءة هذه المؤ رات لالربط بينها لاععتماد على األقت على مؤ رين للحك  على 

 جودة بيانات النموذج هو الذي سيبود الباحثة الى ات اذ البرار المناس  للحك ش

 (البشرية)استراتيجيات إدارة الموارد أول: التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير المستقل 

 (البشرية استراتيجيات إدارة الموارد  ٔ مؤ رات ااتبار جودة نموذج التحليت العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير المستبت(0 جدلل 

 

( قد بلغت البشريةد ن الجدلل ان قيمة مرب  كاي للنموذج الذي ي.  فبرات ابعاد المتغير المستبت  استراتيجيات إدارة الموارييب

لهي قيمة تشير ٕالى لجود فرلق ذات دعلة إحصائية بمعنى انه ع يوجد تلاب  بين نموذج  (0.000) بمستوت دعلة (379.96)

لهي قيمة قريبة جدا من  (0.889)فبد بلغت قيمته  GFI بيانات الدارسة  الحبيبي( لالنموذج اعفتراضي، اما بالنسبة لمؤ ر

 قد بلغت GFI ببول الذي تببت فيه قي  هذا المؤ ر لهي قيمة تعكس جودة تلاب  البيانات، كذلع فان قيمة مؤ رحدلد المدت الم

 لهي قيمة مرتاعة تشير ٕالى جودة النموذج الماترض، (0.893)

لهي قيمة تب  ضمن المدت المببول، لمن هنا لحيث ثرثة من  (0.070) بلغتفبد  RMSEAاما بالنسبة لبيمة مؤ ر  

ت جودة التلاب  دلت على جودة نموذج بيانات الدراسة فبالتالي يمكن الحك  على ان بيانات هذا النموذج تشير ٕالى جودة مؤ را

 تلاب  مرتاعة ألغراض الدارسةش

 التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير التابع )أداء العاملين في شركة المجدوعي القابضة(ٔ ثانيا

 أداء العاملين في  ركة المجدلعي  اتبار جودة نموذج التحليت العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير التاب مؤ رات ا (3جدلل  

 الباب.ة(

 

لابرات ابعاد المتغير التاب   بالنسبة (0.000)بمستوت دعلة  (235.22)  يظهر الجدلل ان قيمة مرب  كاي للنموذج قد بلغت

ب.ة(، لهي قيمة تشير ٕالى لجود فرلق ذات دعلة إحصائية، أي انه ع يوجد تلاب  بين  أداء العاملين في  ركة المجدلعي البا

 نموذج بيانات الدارسة  الحبيبي( لالنموذج اعفتراضيش
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لهي قيمة تب  ضمن حدلد المدت المببول الذي تببت فيه قي  هذا المؤ ر،  (0.907)فبد بلغت قيمته  GFI ما بالنسبة لمؤ ر 

لهي قيمة مرتاعة تشير  (0.891) قد بلغتCFI  توت مرتا  لجودة تلاب  البياناتش كذلع فان قيمة مؤ رلهي قيمة تعكس مس

لهي قيمة تب  ضمن المدت  (0.079)  فبد بلغت RMSEA اما بالنسبة لبيمة مؤ ر ٕالى جودة تلاب  النموذج الماترض،

 المببول لهذا المؤ رش

 اثنان منهما تزيدان اي يا.ت ان تتزايد قيمة كت منهما للدعلة على التلاب  الجيد  لعليه فامن ثرثة من مؤ رات جودة التلاب  

  ما المؤ ر الثالث فهو تناقصي اي تزداد قيمته اععتبارية في الجودة كلما نبصت قيمته لهو مؤ رأ GFI, CFI لهما

RMSEAموذج تشير ٕالى جودة تلاب  مرتاعة تدل على جودة نموذج بيانات الدارسة فيمكن الحك  على ان بيانات هذا الن

 ألغراض مثت هذه الدراسةش

 نتائج ثبات ابعاد الدراسة بأسلوب كرلنبا  الاا لنتائج الصدق التمييزي لالصدق البنائي لكت بعد من اعبعاد (6 جدلل 

 

كت متغير من المتغيرات األساسية الابرات الممثلة ل تشعباتتشير بيانات الجدلل الى ان قي  الصدق التمييزي المباس من ارل 

لالذي يدل على نسبة التباين المشترك للعامت بين الابرات المكونة له لتعكس البي  األكبر صدقا تمييزا  (AVE)في الدارسة 

لما أكبر لابرات البعد علما  بانه ع توجد نبلة قل  محددة يمكن اعتبار الصدق التمييزي من ارل الابرات كمرجعية اع انه ك

ذلع على اف.لية لصدقا  تمييزيا أكبر لباستعراض النتائج المبينة في الجدلل يرحظ ان البي   دل 50%زادت البيمة عن 

لفيما يتعل  ببي  الثبات فبد بينت نتائج اعتساق   في المتغير المستبت (52.44)في المتغير التاب  ل  (49.75) ترالحت بين

لهي  (0.909)لبي  التي ت  التوصت اليها كانت مرتاعة اذ كان اقلها في المتغير التاب  اذ بلغت الداالي المرك  فيتبينان جمي  ا

قيمة مرتاعة  علما بان أكبر قيمة قد يصلها هذا الثبات هي الواحد الصحيح( ليمتاز هذا الثبات عن اعتساق الداالي التبليدي بانه 

 ي ع تتناللها اللريبة التبليدية ما يعني زيادة في دقة التبدير لثبات كت بعدشيأاذ بعين اععتبار قي  مربعات بواقي ال لأ لالت

لباستعراض قي  الثبات بأسلوب كرلنبا  الاا لالذي يعتمد على نسبة تباين مجموع الابرات الى تباين الدرجة الكلية بعد  

لهي قيمة  (0.866)اليها في المتغير المستبت تصحيحها بمعامت يعتمد على عدد الابرات يتبين ان اقت قيمة ثبات ت  التوصت 

اإل ارة الى ان متغيرات الدارسة تتمت  ببي   للذلع لمن ارل هذه النتائج فانه يمكنناتعكس درجة ثبات مرتاعة بهذا األسلوبش 

  ثبات مرتاعة ما يتيح است دامها في هذه الدارسةش
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: . 2.1

  الدارسة لااتبار فرضياتها ستبوم الباحثة باست دام األسالي  اإلحصائية التاليةٔلإلجابة عن أسئلة 

 التكرارات لالنس  المئوية لوصف افراد عينة الدارسةش  

 المتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية لتبدير استجابات افراد العينة على متغيرات الدارسةش  

  التحليت العاملي التوكيدي 

 حدار ال لي المتعدد باألسلوب المتدرجتحليت اعن(Stepwise Multiple Regression)  ٔليشتمت على  

  (F)  تحليت التباين -

  (T)  ااتبار -

 معامت ارتباط بيرسون  

 ال لأ المعياري  SE) 

 كرلنبا  الاا للثبات 

 

 :الدراسة الميدانية. 2

 :راسةعرض نتائج أسئلة الد. 1.2

  في شركة المجدوعي القابضة البشريةالموارد  إدارةدرجة تطبيق استراتيجيات: 

في  ركة المجدلعي  البشريةالموارد  إدارةالمتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية لمجاعت استراتيجيات  (4جدلل  

 الباب.ة مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 

في  ركة المجدلعي الباب.ة كان  ةالبشريالموارد  إدارةامن مستوت الدرجة الكلية عستراتيجيات  (4يرحظ من الجدلل   

 لجاء مستوت المجاعت مرتا ، ، (94.0( بأهمية نسبية  4.70ٕاذ بل  المتوسط الحسابي  ، مرتا 
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( لأهمية 4.75بمتوسط حسابي   األداءلجاء في الرتبة األللى مجال تبيي   (،4.66-4.75ٕاذ ترالحت المتوسلات الحسابية بين 

 ش( 93.20( بأهمية نسبية  4.66ألايرة جاء مجال اعستبلاب لالتعيين بمتوسط حسابي  لفي المرتبة ا، (95.0نسبية  

  في شركة المجدوعي القابضة األداءمجال تقييم: 

 التالئالجدلل كما في  األداءت  حساب المتوسلات الحسابية، لاعنحرافات المعيارية لابرات مجال تبيي  كما 

 حرافات المعيارية لمجاعت أداء العاملين في  ركة المجدلعي الباب.ة مرتبة ترتيبا  تنازليا  المتوسلات الحسابية لاعن (2 جدلل 

 المجاعت الرق 
المتوسط 

 الحسابي

اعنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوت

 4.73 اعلتزام 2
0.32 

 

94.60 

 
 مرتا 

1 

 

 2 مرتا  94.40 0.34 4.72 كمية العمت المنجز 3

 3 مرتا  94.00 0.35 4.70 جودة العمت المنجز 1

  مرتا  94.20 0.27 4.71 أداء العاملين 
 

امن مستوت الدرجة الكلية ألداء العاملين في  ركة المجدلعي الباب.ة كان مرتا ، ٕاذ بل  المتوسط  (2 يرحظ من الجدلل 

–4.73ت مرتا ، ٕاذ ترالحت المتوسلات الحسابية بين  (، لجاء مستوت المجاع94.20( بأهمية نسبية  4.71الحسابي  

(، لفي المرتبة األايرة جاء 94.60( لأهمية نسبية  4.73، لجاء في الرتبة األللى مجال اعلتزام بمتوسط حسابي  (4.70

 ش(94.0( بأهمية نسبية  4.70مجال جودة العمت المنجز بمتوسط حسابي  

 الفرضيات: اختبار. 1.2

 بأبعادھا )الستقطاب والتعيين، التدريب  البشريةالموارد  إدارةراتيجيات ل يوجد أثر لست 

 .(α≤  0.05مستوى دللة )( على أداء العاملين في شركة المجدوعي القابضة عند األداءوالتطوير، التحفيز، تقييم 

 (Stepwise)  لمتدرجنتائج ااتبار الارضية الرئيسية باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب ا (3 جدلل 

 

بأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير،  البشريةالموارد  إدارةان نموذج انحدار استراتيجيات  (3 يبين الجدلل 

 ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع  من الناحية اإلحصائية  قيمة مستوت دعلة  ( على أداء العاملين فياألداءالتحايز، تبيي  
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( لهي تشير الى عرقة جيدة 0.532حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب    0.05كانت اقت من  fبار اات

 .لمببولة

عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف في قي   2Rلتعبر قيمة 

منسوبا الى  ال بسب ( المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة أف.ت بحيث ان اعلى المتغير التاب  الذي يكون 

( كذلع فان قيمة معامت 28.3%قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على  كت نسبة مئوية  

حال ت  التحليت على بيانات المجتم  الممثت للدارسة حيث بلغت هذه التحديد المعدلة تشير النسبة التباين الذي يمكن تاسيره في 

( ما يدل على قدرة المتغيرات التي ت  قبولها في 1.00بسيط جدا   2R( ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة % 27.3البيمة  

  .النموذج على التنبؤ ببي  المتغير التاب 

( 0.001لبمستوت دعلة   (0.148)ثلة المكونة(للمتغير المستبت يتبين انها بلغت لباستعراض قي  تأثير كت بعد من اعبعاد المم

( 0.004( بمستوت دعلة  0.136متغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  ل (0.000) ( بمستوت دعلة0.153لمتغير التحايز لبلغت  

لالتلوير حيث يرحظ ان جمي  قي  مستوت ( لمتغير التدري  0.046بمستوت دعلة    (0.100)لبلغت  األداءلمتغير تبيي  

مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت  0.0.5الدعلة المبينة كانت اقت من 

تيجة لباععتماد على لبهذه الن .( كذلع فبد كانت قي  التأثير المبينة جميعها موجبة0.153من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  

( يت  رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت  قبول الارضية البديلة لهي فرضية التأثير اي تبين 0.000البالغة    fمستوت دعلة

( األداءبأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير، التحايز، تبيي   البشريةالموارد  إدارةانه يوجد أثر عستراتيجيات 

 ى أداء العاملين في  ركة المجدلعي الباب.ةشعل

 :اختبار الفرضية الفرعية األولى 

( األداءبأبعادھا )الستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم  البشريةالموارد  إدارةلستراتيجيات  أثرل يوجد 

  .(α≤  0.05مستوى دللة ) على جودة العمل في شركة المجدوعي القابضة عند

 (Stepwise) نتائج ااتبار الارضية الارعية اعللى باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرج (2 جدلل 
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بأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير،  البشريةالموارد  إدارةان نموذج انحدار استراتيجيات  (2 يبين الجدلل 

دة العمت في  ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائية  قيمة مستوت دعلة ( على جواألداءالتحايز، تبيي  

لهي تشير الى عرقة  (0.399)  ( حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب (0.05كانت اقت من  f) (ااتبار

نحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اع R 2لمببولة لتعبر قيمة

في قي  المتغير التاب  الذي يكون منسوبا الى  ال بسب ( المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة اف.ت بحيث ان 

كذلع فان قيمة  (15.9%) اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على  كت نسبة مئوية

 ارسةمعامت التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تاسيره في حال ت  التحليت على بيانات المجم  الممثت للد

ما يدل على قدرة المتغيرات التي ت   (0.9)بسيط جدا 2R ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة  (15.0%)حيث بلغت هذه البيمة 

 .النموذج على التنبؤ ببي  المتغير التاب  قبولها في

لمتغير التحايز لبلغت  (0.004)( لبمستوت دعلة 0.177لعند مرحظة كت بعد من ابعاد المتغير المستبت، يظهر لنا انها بلغت  

 األداءي  ( لمتغير تبي0.018( بمستوت دعلة  0.156( لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  0.001( بمستوت دعلة  0.178 

مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت  0.0.5يرحظ ان جمي  قي  مستوت الدعلة المبينة كانت اقت من 

( كذلع فبد كانت قي  التأثير المبينة جميعها موجبة 0.153لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  

( حيث يرحظ ان قيمة مستوت 0.941( بمستوت دعلة  0.005ن قيمة تأثير متغير التدري  لالتلوير قد بلغت  بينما يرحظ ا

  .ما يشير الى عدم لجود تأثير لهذا المتغير من الناحية اإلحصائية 0.05الدعلة كانت اكبر من 

رضية الدارسة الصارية أي يت  قبول الارضية ( يت  رفض ف0.000البالغة   (f) لبهذه النتيجة لباععتماد على مستوت دعلة

بأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري   البشريةالموارد  إدارةالبديلة لهي فرضية التأثير اي تبين انه يوجد أثر عستراتيجيات 

 ( على جودة العمت في  ركة المجدلعي الباب.ةشاألداءلالتلوير، التحايز، تبيي  

 ية الثانيةاختبار الفرضية الفرع:  

 بأبعادھا )الستقطاب والتعيين، التدريب  البشريةالموارد  إدارةلستراتيجيات  أثرل يوجد  

 .(α≤  0.05مستوى دللة ) ( على اللتزام في شركة المجدوعي القابضة عنداألداءوالتطوير، التحفيز، تقييم 

 (Stepwise) حليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرجالارعية الثانية باست دام ت نتائج ااتبار الارضية (2 جدلل 
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بأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير،  البشريةالموارد  إدارة( ان نموذج انحدار استراتيجيات 2يظهر الجدلل  

 fية  قيمة مستوت دعلة ااتبار( على اعلتزام في  ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائاألداءالتحايز تبيي  

  .( لهي تشير الى عرقة جيدة لمببولة0.543( حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب   0.05اقت من  كانت

عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف في قي   2Rلتعبر قيمة 

المتغير التاب  الذي يكون منسوبا الى  ال بسب ( المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة أف.ت بحيث ان اعلى 

( كذلع فان قيمة معامت 29.4%قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على  كت نسبة مئوية  

 لتباين الذي يمكن تاسيره في حال ت  التحليت عت بيانات المجتم  الممثت للدارسةالتحديد المعدلة تشير الى نسبة ا

( ما يدل على قدرة المتغيرات التي 0.9بسيط جدا   2R  ( ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة% 28.5حيث بلغت هذه البيمة   

  .ت  قبولها في النموذج على التنبؤ ببي  المتغير التاب 

( 0.002لبمستوت دعلة   (0.166)للمتغير المستبت يتبين انها بلغت  ثير كت بعد من اعبعاد الممثلة المكونة(لباستعراض قي  تأ

( 0.012( بمستوت دعلة  0.142لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت   0.000)( بمستوت دعلة  0.219لمتغير التحايز لبلغت  

( لمتغير التدري  لالتلوير حيث يرحظ ان جمي  قي  مستوت 0.016لة  بمستوت دع  (0.133)لبلغت األداءلمتغير تبيي  

مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت  0.0.5الدعلة المبينة كانت اقت من 

  .نة جميعها موجبة( كذلع فبد كانت قي  التأثير المبي0.219من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  

( يت  رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت  قبول الارضية 0.000البالغة   fلبهذه النتيجة لباععتماد على مستوت دعلة 

بأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري   البشريةالموارد  إدارةالبديلة لهي فرضية التأثير اي تبين انه يوجد أثر عستراتيجيات 

  .( على اعلتزام في  ركة المجدلعي الباب.ة بهذه النتيجةاألداء، التحايز، تبيي  لالتلوير

 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 بأبعادھا )الستقطاب والتعيين، التدريب  البشريةالموارد  إدارةلستراتيجيات  أثرل يوجد 

 .(α≤  0.05مستوى دللة )في شركة المجدوعي القابضة عند ( على كمية العمل المنجز األداءوالتطوير، التحفيز، تقييم 

 (Stepwise) نتائج ااتبار الارضية الارعية الثالثة باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرج (9 جدلل 

 

 متغير ت  استبعاده من نموذج اعنحدار  (*)
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بأبعادها  اعستبلاب لالتعيين، التدري  لالتلوير،  البشريةوارد الم إدارةان نموذج انحدار استراتيجيات  (9 يبين الجدلل 

( على كمية العمت المنجز في  ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائية  قيمة مستوت األداءالتحايز، تبيي  

( لهي تشير الى عرقة 0.323التاب   ( حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة ل0.05كانت اقت من   (f دعلة ااتبار

 .لمببولة

عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف في قي   2Rلتعبر قيمة 

 .تالمتغير التاب  الذي يكون منسوبا الى  ال بسب ( المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة أف

( كذلع فان 10.4%بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على  كت نسبة مئوية   

قيمة معامت التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تاسيره في حال ت  التحليت عت بيانات المجتم  الممثت للدارسة 

ما يدل على قدرة المتغيرات التي ت    (0.6)بسيط جدا 2R( ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة % 9.8حيث بلغت هذه البيمة  

  .قبولها في النموذج على التنبؤ ببي  المتغير التاب 

لبمستوت دعلة  (0.210)كت بعد من اعبعاد الممثلة  المكونة( للمتغير المستبت يتبين انها بلغت  لباستعراض قي  تأثير

لمتغير التحايز يرحظ ان جمي  قي  مستوت  (0.006) ( بمستوت دعلة0.155لمتغير التدري  لالتلوير لبلغت  ( 0.001 

مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت  0.0.5الدعلة المبينة كانت اقت من 

( كذلع فبد كانت قي  التأثير المبينة جميعها موجبة بينما يرحظ ان قيمة تأثير 0.153من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  

( لمتغير تبيي  0.108بمستوت دعلة   0.108)( لبلغت  0.280( بمستوت دعلة  0.067متغير اعستبلاب لالتعيين قد بلغت  

عدم لجود تأثير لهذين المتغيرين من الناحية  ( ما يشير الى(0.05 حيث يرحظ ان قي  مستوت الدعلة كانت اكبر من األداء

  .اإلحصائية

 الارضية قبول ( يت  رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت 0.000البالغة   (f) لبهذه النتيجة لباععتماد على مستوت دعلة

ا  اعستبلاب لالتعيين، التدري  بأبعاده البشرية الموارد إدارة عستراتيجيات أثر يوجد انه تبين اي التأثير فرضية لهي البديلة

 .( على كمية العمت المنجز في  ركة المجدلعي الباب.ةاألداءلالتلوير، التحايز، تبيي  

 :النتائج. 2

  لمجال الستقطاب والتعيين كان مرتفع، وحصلت استراتيجية  مستوى المتوسطات الحسابيةاظهرت النتائج ان

من وجھة نظر افراد  البشريةالموارد  إدارةحيث اھميتھا في استراتيجية  الستقطاب والتعيين على الدرجة الرابعة من

العاملين في  ركة المجدلعي الباب.ة لهذا يدل على امن الشركة تعمت على اعهتمام باستراتيجية اعستبلاب  العينة

 لالتعيين للحصول على أف.ت ما هو متوفر في سوق العمت السعودي من كوارد بشريةش

 مستوى المتوسطات الحسابية لمجال التدريب والتطوير كان مرتفع، وحصلت استراتيجية التدريب تائج ان اظهرت الن

من وجھة نظر افراد العينة  البشريةالموارد  إدارةوالتطوير على الدرجة الثانية من حيث أھميتھا في استراتيجية 

  مجاعت التدري  لالتلوير ضمن استراتيجيتها في  ركة المجدلعي الباب.ة لهذا يدل على ان الشركة ت.العاملين 
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 لمما في العمت اعستمرار من تأهيله  لتمكينه  اعادة لغرض لدت العاملين مؤثرا ح.ورا   لتشكت البشرية للموارد العامة

  .م  احتياجاتها من است دام التكنولوجيا الحديثة المتغيرة لالمتجددة ينسج 

  ت الحسابية لمجال التحفيز كان مرتفع، وحصلت استراتيجية التحفيز على الدرجة مستوى المتوسطاأظهرت النتائج ان

العاملين في  ركة المجدلعي من وجھة نظر افراد العينة  البشريةالثالثة من حيث أھميتھا في استراتيجية ادارة الموارد 

المجدلعي الباب.ة اع انها ع ترتبي  الباب.ة لهذا يدل على امن استراتيجية التحايز لها أهمية لدت العاملين في  ركة

بمستوت تلبيباتها الى مستوت طموحه  الش صي ااصة بما يتعل  بمستويات الم.مون لالمبارنة م  البيئة التنافسية 

للشركات الباب.ة، حيث كان التاالت في الحوافز من   ص ألار داات الشركة أثر على ااترف ارائه  تجاه هذه 

  .اعستراتيجية

 على  األداءكان مرتفع، وحصلت استراتيجية تقييم  األداءمستوى المتوسطات الحسابية لمجال تقييم رت النتائج ان أظه

العاملين في  ركة من وجھة نظر افراد العينة  البشريةالدرجة األولى من حيث أھميتھا في استراتيجية إدارة الموارد 

التي يوليها العاملون في  ركة المجدلعي الباب.ة الى هذه الجزئية من المجدلعي الباب.ة لهذا يدل على األهمية الكبيرة 

باعتبارها المحور لاعساس الذي يستند عليه في بناء للض  اعستراتيجيات اعارت،  البشريةالموارد  إدارةاستراتيجية 

ى ثبة العاملين بما هو معتمد حالياَ حيث كان للمعايير الواضحة لالمعتمدة من قبت الشركة في عملية التبيي  اعثر الكبير عل

  .لابعاد تأثيرها اعيجابي على أدائه  الوظياي البشريةمن هذه اعستراتيجية ضمن الموارد 

  مستوى المتوسطات الحسابية لمجال جودة العمل المنجز كان مرتفع، وحصلت جودة العمل المنجز اظهرت النتائج ان

في  ركة المجدلعي الباب.ة  ي أداء العاملين من وجھة نظر افراد العينة العاملينعلى الدرجة الثالثة من حيث أھميتھا ف

لرهتمام بم رجات العمت، اع انه في الوقت ذاته فامن لجود التحديات الم تلاة لااصة  تلورات التكنولوجيا السريعة 

العاملين بنبص المعلومات لاعمكانيات  لالتحوعت العالية بسب  اعحداث اعايرة  جائحة كورلنا( فأنها كانت تؤثر على

  .المتاحة له  لالرزمة ألداء العمت بالشكت المللوب

  مستوى المتوسطات الحسابية لمجال اللتزام كان مرتفع، وحصل اللتزام على الدرجة األولى من اظهرت النتائج ان

ركة المجدلعي الباب.ة، لهذا يدل على امن العاملين في   حيث أھميته في أداء العاملين من وجھة نظر افراد العينة

العاملين يحرصون على تلبي  قي  العمت الصحيحة لاعبتعاد عن الظواهر السلبية الناتجة عن الغياب، لالتأار عن العمت، 

لالتهرب عن ادائه، لان ااض معدعت دلران العمت لارتااع درجات الرضا الوظياي، باإلضافة الى ان ادارة  ركة 

  .عي الباب.ة تسعى الى تعمي  اعلتزام بين الموظف لالشركة لاستمرار العرقة التعاقدية بينهماالمجدل

  مستوى المتوسطات الحسابية لمجال كمية العمل المنجز كان مرتفع، وحصلت كمية العمل المنجز اظهرت النتائج ان

العاملين في  ركة المجدلعي  راد العينةعلى الدرجة الثانية من حيث أھميتھا في أداء العاملين من وجھة نظر اف

الباب.ة، لهذا يدل على اهتمام الشركة بكمية العمت المنجز من قبت العاملين لتأكيد ذلع من ارل اعستلرعات المستمرة 

ت  ، حيث يت  اعستعانة بموظاين ذلي ابرة عالية لتبيي  كمية العمت التي البشريةالتي يبدمها العمرء إلدارة الموارد 

  .إنجازها ارل فترة معينة

 بأبعادھا )الستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير،  البشريةالموارد  إدارةوجود أثر لستراتيجيات ظهرت نتائج الدارسة أ

، ٪28.3 ركة المجدلعي الباب.ة، حيث بل  األثر ( على المتغير التابع أداء العاملين فياألداءالتحفيز، تقييم 
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( 0.001( لبمستوت دعلة  1.148  تأثير كت بعد من اعبعاد الممثلة للمتغير المستبت يتبين انها بلغت  لباستعراض قي

( بمستوت دعلة 0.136لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  (0.000) بمستوت دعلة (0.153لمتغير التحايز لبلغت  

( لمتغير التدري  لالتلوير حيث يرحظ ان جمي  0.046( بمستوت دعلة  0.100لبلغت   األداء( لمتغير تبيي  0.004 

مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان أكبر قيمة  0.05قي  مستوت الدعلة المبينة كانت اقت من 

 ش 0.153)تأثير قد تحببت من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  

  ( األداء)الستقطاب والتعيين، التحفيز، تقييم  البشريةالموارد  إدارةتراتيجيات على وجود أثر لساظهرت نتائج الدارسة

، بينما اظهرت النتائج ان المتغير (15.9%)في  ركة المجدلعي الباب.ة، حيث بل  اعثر  على المتغير التابع جودة العمل

ثر اعستراتيجيات لعت ان ، لهي تشير الى عرقة جيدة لمببولة حيثيؤثر  التدري  لالتلوير( ع  العمت جودة على توم

  ركة المجدلعي الباب.ةش في العاملين قبت من المنجز

  الستقطاب والتعيين التدريب والتطوير،  البشريةالموارد  إدارةوجود أثر لستراتيجيات أظهرت نتائج الدارسة على(

(، لهي تشير %29.4لعي الباب.ة، حيث بل  اعثر  في  ركة المجد ( على المتغير التابع اللتزاماألداءالتحفيز تقييم 

على التزام العاملين تجاه العمت الذي يبومون به في  ركة  تؤثرالى عرقة جيدة لمببولة حيث ان تلع اعستراتيجيات 

 الباب.ةشالمجدلعي 

  على المتغير  (ر التحفيز)التدريب والتطوي البشريةالموارد  إدارةوجود أثر لستراتيجيات أظهرت نتائج الدارسة على

، لهي تشير الى عرقة جيدة لمببولة، 10.4%)في  ركة المجدلعي الباب.ة، حيث بل  اعثر   التابع كمية العمل المنجز

ثراألداءبينما اظهرت النتائج ان المتغيرين  اعستبلاب لالتعيين لتبيي   على  ( ع توثر، حيث ان تلع اعستراتيجيات توم

 جز في  ركة المجدلعي الباب.ةش كمية العمت المن

 التوصيات:. 1.2

 :التالية توصياتفي ضوء نتائج الدارسة التي توصلت اليھا الباحثة يمكن تقديم ال

   العمت على لض  معايير موضوعية لأكثر  اافية ألداء العاملين لضرلرة اطرعه  على نتائج تبييمه  ليكون حافزا

 العام في  ركة المجدلعي الباب.ة لبالتالي تحبي  قدرة تنافسيةش األداءله  في تلوير أدائه  مما يرف  من مستوت 

  استثمار العرقة اإليجابية بين متغيرات الدراسة، لوجود عرقة ارتباط بينهما لالتي سوف تنعكس ايجابيا  في تحسين

 أداء العاملين، لتحبي  اهداف الدراسةش

  على اداء العاملين، لذلع توصي الدراسة باستغرل هذا التأثير في  بشريةالالتأثير اعيجابي عستراتيجية ادارة الموارد

لعدم انتبال الكااءات الى الشركات األارت التي تعمت  البشريةتنمية افرادها العاملين لديها، لالمحافظة على مواردها 

 .في ناس المجال

 لالمكافآت لتامين صحي  امت لالذي يؤدي  اعهتمام بب.ايا العاملين بشكت أف.ت من ارل زيادة األجور لالحوافز

  .بدلرة ٕالى زيادة الرضا لديه 

  العمت على رصد التغيرات لالتلورات التي تحدث في البيئة ال ارجية ب صوى احتياجات  ركة المجدلعي

  .الباب.ة للمورد البشري
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  وانبها المتعددة لالتزام الشركة لاستكمال ج البشريةاعستمرار في التوجه اعستراتيجي لتنايذ سياسات الموارد

 بأارقيات التعامت بصدق م  المتبدمين من ارل الواقعية 

 لالذي يبود  ركة المجدلعي الباب.ة الى التنافس لالتمايز.  

  ضرلرة اعهتمام بتصمي  العمت الت صصي في  ركة المجدلعي الباب.ة لمتللباته لكي ينسج  م  مؤ رات الحاجة

  .لبات المنافسة العالمية بهذا المجالالاعلية ليلبي متل

 تحدد  ركة المجدلعي الباب.ة أللويات التدري  األكثر ضرلرة لتحبي  أهدافهاش 

  مراعاة التلورات لالتبنيات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العال  لاست داماتها عند تحديد اعستراتيجيات التدريبية

 ماله  بشكت أف.تشلتوظياها لتلوير العامليين إلنجاز اع

 لض   ركة المجدلعي الباب.ة ال لط البديلة لتلوير موظايها في حال تعذر تلبي  ال لط الموجودةش 

  ضرلرة تبني ثبافة معرفية جديدة في  ركة المجدلعي الباب.ة التي تدع  برامج التدري  لالتلوير لتستند على

 مة عستمراريتهاشاساسيات التعل  المستمر لتهيئة البيئة الداالية الداع

 تدري  البائمين على اعداد ال لط اعستراتيجية لتحبي  التلبي  الصحيح لها. 

  ضرلرة اعتماد نظام حوافز متكامت لمتكاف  يشتمت على الحوافز المادية لالمعنوية، م  استمرارية العمت به ضمن

  .المللوب من العاملين األداءمواعيد محددة لمتباربة تتناس  م  

 مام بعملية اعاتيار لالتعيين البائمة على الشاافية لالمصداقية في  ركة المجدلعي الباب.ة مما يشعر المتبدمين اعهت

 بعدالة اإلجراءاتش

 :المراجع. 2

 المراجع العربية:. 1.2

ة نظر دارسة ميدانية من لجه :الوظياي األداءعلى  البشريةالموارد  إدارة(ش أثر استراتيجيات 3103البلاينة، محمد تركي  

 ش02-0(0ٔ 46العلوم اإلدارية،  :المديرين في البنوك التجارية اعردنية/ محافظة اربد، دارسات

(ش فاعلية برامج التدري  على ارس العمت في رف  كااءة امداء العاملين بارق التدات في 3102الحربي، عمر بن ارضي صالح  

 .العاملين ببيادة قوات اللوارئ ال اصة للدفاع المدني لفرلعهاحوادث انهيارات المباني لالزعزلٔ دارسة ميدانية على 

 جامعة نايف  -رسالة ماجستير 

  .العربية للعلوم األمنية

في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية اليمنيةش  البشرية(ش مدت توافر معايير ااتيار الموارد 3102السعدي، محمد  

  .33-2 (،32 2مجلة العلوم اعجتماعية 

الوظيائ دارسة حالة في ملار  األداءعلى  البشريةالموارد  إدارة(ش امثر تلبي  استراتيجيات 3103العساف، فرح محمد  

  .عمان المدنيش رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، األردن

 ملين (ش أثر عملية اعاتيار لالتعيين على جودة اداء العا3103فرح، االد عبد الحميد محمد  
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رسالة دكتوراه، جامعة  .(٦٣٠٥-٦٣٠٣بمنظمات اععمال / تلبي  على  ركة اعتصاعت العاملة بالوعية الشمالية للاترة من  

  .دنبر

دارسة تلبيبية على الدلائر  :الوظياي األداءفي  البشريةالموارد  إدارة(ش امثر استراتيجيات 3103المليري، عزيز عبد هللا  

تةٔ الكرك، األردنالحكومية في م   .نلبة تبوكش رسالة ماجستير جامعة موم

كمدات فعال في زيادة البدرة التنافسية للمنظمات  البشرية(ش استراتيجيات تكوين لتنمية الموارد 3102هادف، حيزية  

  ش١٢-٥١، ٢(٠٢اعقتصاديةش بحث منشور في مجلة دارسات لأبحاث،  
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 الملخص

ي ف والمياه كمؤسسات اختصاص األراضيوهيئة تسوية  األراضيهدفت الدراسة للتعرف على مستوى تطبيق سلطة  

 83للحوكمة الرشيدة. ومثل عامليها مجتمع المبحوثين، وجاءت المعاينة صدفية ) من منظور معايير مختارة األراضي إدارة

 ولقد ابرزت النتائج ان اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي واالستبيان كأداة بحث ميدانية.ومبحوث لكل منها.  91مبحوث( بواقع 

بترتيب وجاء بدرجة كبيرة من المستوى األول، بصورة عامة وعلى مستوى المعايير المنفردة مستوى تطبيق الحوكمة الرشيدة 

لى ع تنازلي نسبي تظهر الرؤية االستراتيجية كأعلى المعايير تطبيقا، يليها سيادة القانون، فالكفاءة والفعالية وأخيرا مكافحة الفساد.

ؤشرات مواما  المؤسسة،ت في تقديم تقارير حول سير عمل االدارا: اعلى مؤشرات الكفاءة والفعالية تطبيقاالجانب االخر جاءت 

 اما أكثر مؤشرات سيادة القانون تطبيقا فجاءت: بناء الخطة االستراتيجية باالنسجام مع الخطط الوطنية الرؤية االستراتيجية:

فعالية قانون المؤسسة في مواجهة نتائج مؤشرات مكافحة الفساد ، وأخيرا جاءت القانون صاحب السلطة األعلى في المؤسسة

لى العمل عب خصوصا األراضي إدارةوصت الدراسة لتعزيز تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة عموما وفي قطاع ولقد أ .الفساد

تحسين اتجاهات المؤسسات والمجتمع نحو الحوكمة الرشيدة ، وتدعيم البيئة القانونية واإلدارية الداعمة لتطبيق حوكمة فاعلة

مؤسسية تعميق المكاسب ال، وبع، وتأهيل الكادر بالتعليم والتدريب متعدد التخصصاتوتطبيق كافة معاييرها على ارض الواق

دعم الحكومة للمؤسسات المتميزة في مجال الحوكمة وصوال الى مستويات متقدمة في ، ونتيجة لتطبيقها لمعايير الحوكمة الرشيدة

 تطبيقها للحوكمة. 

 والمياه األراضيهيئة تسوية  اراضي،سلطة  حوكمة، :كلمات مفتاحية
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A specialized assessment of the governance of land administration in the West Bank 

 

Abstract  

The study aimed to identify to which extent the Land Authority and the Land and Water Settlement 

Authority as the accountable institutions for land Administration are applying good governance 

practices. Where these organization workers have represented the community of the respondents, 

where the sampling was spontaneous (38 respondents), with 19 respondents per each.To achieve 

the objectives, the study adopted the descriptive approach using the questionnaire as a field 

research tool. The primary results showed that the level of application of good governance in 

general and at the level of individual standards is high l, and in a relative descending order, the 

strategic vision appears as the highest, followed by the rule of law, efficiency and effectiveness, 

and the last one was the fight against corruption. On the other hand, and As per the efficiency and 

effectiveness standards, the results came as the follow: submitting the workflow progress reports, 

As per the indicators of the strategic vision, they were: building the strategic plan in alignment 

with the national plans.  As for the most applied indicators of the rule of law them came as follow 

in Descending Order the law has the highest power within the institution Finally, the results of the 

anti-corruption indicators came in order: the effectiveness of the institution’s law in facing the 

corruption. The study recommended to promote the application of standards of good governance 

in general and in the land Administration sector in particular , the efforts should at the at the to 

strengthen the legal and administrative framework which  support good governance application.  

In addition to enhance and qualification of staff. in order to support the continuation and 

improvement of their efforts in the field of governance. Finally the government's support for 

distinguished institutions in the field of governance to reach advanced levels in their application 

of governance. 

Keywords: governance, land authority, land and water settlement authority. 
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 المقدمة. 1

اجه العالم يو أصبحنتيجة الزيادة السكانية المطردة واإلنتاج المفرط وغير المحدود من النفايات بمختلف اشكالها،  

عن  والذي نتج باألساس بفنائه، ه حتىتهديدات حقيقيمحدودية في الموارد البيئية وتدهور في نوعيتها، وهو ما يجعله يواجه 

 والمؤسسية واالفراد، بعيدا عن المصالح المستويات الدوليةالمكاسب على كافة  أكبرالفردية وحب الذات والرغبة في تحقيق 

امة والمصلحة العالجماعية ومصلحة الجنس البشري عموما. وفي محاولة البشر إلصالح المنظور الفردي واالتجاه نحو الجماعية 

ية حمابهدف مفهوم الحوكمة الرشيدة واسعة نتج يا جهود إدارية واقتصادية وسياسعبر ادراكا منهم لحجم التهديدات لجنسهم، 

 االنسان ومصالحه وحياته وحماية ببيئته التي يعيش فيها. 

وان المتتبع لمفهوم الحكم الرشيد ليرى ان معاييره المختلفة من مساءلة ونزاهة وشفافية ومشاركة وغيرها، لهي أدوات  

ر التعدي على الحقوق العامة، وتمنع الفساد المالي واإلداري حفاظا على تسيطر على الدوافع الذاتية لتحقيق مكاسب فردية عب

حقوق كل الفئات والشرائح المجتمعية، وادوات تمكن المجتمع من محاسبة المعتدي وتساعد على اعادة الحقوق ألصحابها تحت 

 مظلة القانون.  

يمكن القول ان هناك عدد ال بأس به من الدراسات وبمراجعة االدبيات السابقة التي تناولت الحكم الرشيد في فلسطين،  

الذي يمكن ان يتسبب غياب  األراضيالتي تناولت القطاعات العام واألهلي والخاص. ولكن ما يميز هذه الدراسة تناولها لقطاع 

كما ان هذه الدراسة تناولت معايير للحوكمة الرشيدة لم تشمل  الحوكمة فيه وشيوع الفساد في اهدار المليارات من الدنانير سنويا.

 فيما سبق من الدراسات المحلية.

وبالتأكيد حاجة فلسطين للحكم الرشيد ليست اقل من غيرها من الدول بل أكبر وأكثر الحاحا، فلديها نفس الدوافع العامة  

اوسع  ، ويفتح افاقاألراضيت االحتالل الذي يسيطر على معظم لمجموع الدول، ولديها أيضا أسبابها الخاصة نتيجة لوقوعها تح

للفساد اإلداري والمالي والتعديات على المال العام، نتيجة لتقسيماته اإلدارية لألراضي الفلسطينية وتعطيله إلنفاذ الفلسطينيين 

 للقانون. 

 

 المشكلة البحثية. 1.1

حتاللية إلجراءات وممارسات ا تخضعخصوصا في فلسطين التي  األراضيالقيمة الوطنية واالقتصادية والتنموية لقطاع  

ات هذا القطاع، وغياب الدراس إدارةال مثيل لها في العالم، والتي تحد بشكل غير مسبوق من سلطات وقدرات السلطة الوطنية في 

لبحثية في تها اشكلمتمثلت المنطلق الرئيس في التحفيز على اعداد هذه الدراسة والتي  البحثية واألكاديمية ذات العالقة، كانت

 ألراضيافي المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة بحيازة واداره  ةالرشيدوكمة واقع تطبيق معايير الحاالتي: ما اإلجابة عن السؤال 

 كجهات اختصاص فلسطينية. وهيئة تسوية األرض والمياه  األراضينظر موظفي سلطة من وجهه 
 

 مبررات الدراسة واهميتها:. 1.1

، 9191في كانون اول  "عقد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للمؤتمرين الدولي األول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة

واطالقها لالستراتيجية الوطنية عبر . 9191سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق" كانون اول “والثاني 

 ،9199-9191القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
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إلسرائيلي ااالحتالل  الفلسطيني، كما انالفساد في الواقع  ومكافحةموضوع الحوكمة الرشيدة يعكس بوضوح ان األهمية الخاصة ل 

ة وخصوصية يزيد من أهمي الفلسطينية مما يقلص المساحة المتاحة لالستغالل من قبل الفلسطينيين األراضيعلى معظم  وسيطرته

في هذا القطاع كبيرة جدا، بما يوسع المساحة المحتملة المالية والتدفقات لحركة ان افي فلسطين. هذا الى جانب  األراضيقطاع 

 ب تم االتجاه إلعداد هذه الدراسة.للفساد االداري والمالي. لهذه االسبا

 واما عمليات .الحوكمة الرشيدة في فلسطينتناولت مكملة لما سبقها من دراسات فان الدراسة تأتي علميا  ومن حيث األهمية

تفادة ، واالساألراضي إدارةيمكن االستفادة بنتائج وتوصيات ومخرجات هذه الدراسة في إعادة تخطيط قطاع حيازة ووتطبيقيا 

 بأداة هذه الدراسة في رسم مرجعية تقييمية مؤسسية لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة. 
 

 واسئلتها اهداف الدراسة. 1.1

وهيئة تسوية االراض والمياه كجهات اختصاص  األراضينظر موظفي مؤسستي سلطة التعرف على وجهه هدفت الدراسة الى 

م. اما األسئلة فتناولت ماهية مستوى تطبيق في مؤسسات عمله ةالرشيدوكمة حول مستوى تطبيق معايير الح األراضي إدارةب

  .والفعالية، الرؤية االستراتيجية، سيادة القانون، مكافحة الفساد مجاالت: الكفاءةالحوكمة في هذه المؤسسات في 

 

 اإلطار النظري. 1

 الدراسة، وتعبر عن اصالتها.فيما يأتي أيجاز الهم األسس النظرية التي تستند اليها هذه  

 الحوكمة الرشيدة

 Word Bank Theمثل  التعريفات العالمية والدولية والمحلية لمفهوم الحكم الرشيدالعديد من راجعة وتحليل مانطالق من 

تقرير التنمية ( و9191) Office of the High Commissioner-Human Rights-United Nations ( و9119)

 (9191يئة مكافحة الفساد الفلسطينية )هو (9191مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان )و (9119العربية )اإلنسانية 

منظومة سياسية وقيمية وقانونية  :ااجرائيا بانه ةالرشيدحوكمة يمكن تعريف ال (، 9112االئتالف من اجل النزاهة والشفافية )و

قائمة على توفير وتدفق المعلومة في الزمان والمكان المناسبين لمحتاجيها، وعلى تكامل قطاعي  ،وإدارية رقابية عادلة وشفافة

ي، مثلى للموارد والتفاعل االجتماع إدارةمؤسسي ومجتمعي يحترم ويخدم اولويات المواطنين ويسوي خالفاتهم، في ظل استخدام و

يدا عن الفساد اإلداري والمالي، نحو تحقيق اقصى جدوى ومنافع واستخدام أفضل وأحدث وأكفأ وأسرع العمليات واإلجراءات بع

شاملة ألصحاب المصالح افرادا ومجتمعا ومؤسسات وقطاعات. ولكن للمجتمع الفلسطيني خصوصية كبيرة كونه يعيش محددات 

 ال يعيشها مجتمع اخر يتمثل أهمها في اآلتي:

 طيني وتعطل نفاذه.تدخالت وممارسات إسرائيلية تضعف سيادة القانون الفلس 

  اعتماد كبير على التمويل والمعونات الخارجية في تمويل مشروعات البنى التحتية والمشاريع التنموية، وبالتالي عمل

 المؤسسات التنموية المحلية والدولية وفق اجندات دولها واجندات المؤسسات الدولية الممولة.

 البها على قوانين عثمانية، واردنية ومصرية، تعدد مصادر القوانين الفلسطينية واالعتماد في غ 

 .عدم وضوح األدوار بل وتضاربها بين الجهات الرسمية، وتضارب المصالح بين القطاعين الخاص والحكومي 
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  ،عمل مؤسسات المجتمع المدني، بعيدا عن التكامل واالنسجام الكامل مع ما هو متوفر من الخطط الوطنية واالستراتيجية

تأتي وفق التمويل ومصادره، بل وأيضا تعدي مؤسسات المجتمع المدني في العديد من المجاالت على كون برامجها 

 الدور الرسمي الحكومي.

  الحياة المجتمعية وحتى المؤسسية للتقاليد واألعراف. إدارةدور كبير في 

 اداريا سيطرة الفلسطينية امنيا والتقسيمات اإلدارية )أ، ب، ج( للمناطق الفلسطينية، حيث تخضع ما يسمى منطقة )أ( لل

اما منطقة ما تسمى )ب( فهي تخضع اداريا للسيطرة الفلسطينية اما امنيا ففهي سيطرة مشتركة فلسطينية اسرائيلية بينما 

منطقة )ج( فهي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية امنيا واداريا ما عدا على المدنيين الفلسطينيين وجميع هذه المناطق غير 

 ومجزأة حسب المناطق السكنية المختلفة.متجاورة 

  في مجموع المناطق الفلسطينية، والخالفات والنزاعات التي صاحبت  األراضيعدم اكتمال تسجيل األمالك خصوصا

 وتصاحب اعمال التسوية الجارية حاليا في فلسطين.

 والمنظومة السياسية والقانونيةالمحددات أعاله ستعمل بدون أدني شك على تعطيل كبير في دور المؤسسات الرسمية  

وتعزز دور التقاليد واالعراف، وستعطل توفر المعلومة وتدفقها السلس، كما وتجعل التوافق واالجماع القطاعي في قمة الصعوبة 

في ظل تدخالت الممولين في عمل المؤسسات االهلية، وطموحات القطاع الخاص في التهرب من التزاماته، في ظل المخاطر 

ثمارية التي يعشها القطاع بسبب الممارسات اإلسرائيلية، وتعمق التضارب في المصالح وتعقد تبطئ في اإلجراءات االست

والعمليات وتسمح بهامش قد ال يمكن السيطرة عليه من الفساد اإلداري والمالي. وعليه من الممكن ان التعريف االجرائي سيتوجب 

ومجتمعية، وقانونية عرفية، وقطاعية، تسمح برفع مستوى كفاءة استخدام الموارد،  منظومة توافقية مؤسساتية معالجته ليصبح:

وتعمل ما أمكن على تسريع اإلجراءات والعمليات، في ظل مقاومة الفساد اإلداري والمالي خصوصا المدعوم بمسببات خارجية، 

 نحو تعظيم المنافع لكافة أصحاب المصالح.
 

 في الواقع الفلسطيني  اوالحاجة له ةدالرشي وكمةاسباب ظهور مفهوم الح

نتيجة لتغيرات في طبيعة دور الحكومة والى تطورات منهجية واكاديمية، الى جانب  وكمة الرشيدةجاء ظهور مفهوم الح 

ئيس فتمثلت بشكل ر هذا المفهوممعطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية داخلية وخارجية عديدة، وأما أهم أسباب ظهور 

في ثالثة أمور، هي: االنتشار السريع لظاهرة العولمة وشيوع ظاهرة الفساد، واالنتقال نحو اقتصاديات السوق وتقلص دور 

 (.9إيضاح لهذه األسباب يعرضه شكل ) العامة. دارةالدولة، باإلضافة الى تطور مفهومي التنمية واإل
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 (1111 بوزيد،باالستفادة من : أسباب ظهور الحكم الرشيد )1شكل 

لكل ما سبق من أسباب عامة مرتبطة بمختلف الدول والمجتمعات يعتبر الحكم الرشيد مطلب فلسطيني، غير ان هناك  

 أسباب عدة تضاعف حاجة الفلسطينيين له، يتمثل أهمها فيما هو أـت: 

  ممارسة الحكم الرشيد مطلب ملح يساعد علىمحدودية الموارد تحت السيطرة الفلسطينية، بل وتقليص مستمر يجعل من 

استخدام أفضل وأكفأ لهذه الموارد، ومصدر يعزز ثقة الجمهور وخصوصا الفئات المهمشة والفقراء والنساء في الجهة 

 الرسمية الفلسطينية.

 قديمها ر تممارسة الحكم الرشيد تخلق ثقة لدى الجهات المانحة في والمؤسسات األهلية الفلسطينية وتسمح باستمرا

 للمعونات للفلسطينيين.

  ،ممارسة الحكم الرشيد يحسن العالقات بين مكونات الحكم الرشيد من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وقطاع خاص

 ويخلق تكاملية وتعاون تصب في مصلحة المجتمع الفلسطيني.

 سرائيلية أمام الجهات والمؤسساتممارسة الحكم الرشيد يقوي موقف الفلسطينيين في مواجهة التعديات والممارسات اإل 

 الدولية.

  ممارسة الحكم الرشيد تساعد على االختيار األفضل لمواقع األنشطة التنموية، وبالتالي تعزيز جدواها وتحقيق فعالية

 أكبر لتوظيف أموال الدولة أو أموال المعونات الدولية.

  الثقة، التي تحفزه على االستثمار برغم المخاطر الكبيرة ممارسة الحكم الرشيد تعطي المستثمر المحلي الحد األدنى من

الناتجة عن االحتالل وممارساته )عبر توفير المعلومات في الزمن والوقت المناسبين، وسيادة القانون، وسرعة 

 اإلجراءات، وحد أدني من النزاعات، .....(.
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 ي لدى الموظفين الموروثين من عهد االحتالل، الحكم الرشيد وسيلة فاعلة في مواجهة رواسب الفساد اإلداري والمال

 ومعالجة ما يرافق بناء المؤسسات الفلسطينية من الفساد او محاوالته.
 

لجميع ما سبق من أسباب عامة وأسباب خاصة فإن حاجة المجتمع الفلسطيني للحكم الرشيد أكبر من غيره من  

خاصة ان فلسطين في طور انشاء الدولة الكاملة، مما يجعل من تبني  المجتمعات، ومن المتوقع ان تكون نتائج تبنيه أكثر جدوى

قواعد الحكم الرشيد في هذه المرحلة ادماج للحكم الرشيد في األسس والقواعد المؤسسية والتشريعية والسياسات واالستراتيجيات 

ة من عالقة فلسطين الدولية للعالق  واالسس المرجعية وليس فقط محاولة إلضافتها وتجربتها، ويعظم جدواها على كافة الصعد

بين قطاعاتها المختلفة وحماية متكاملة لحقوق مجتمعها وافراده، وتحقيقا كامال لتكريس قداسة المجتمع ونزعها عن الحكومة 

 ومؤسساتها.
 

 خصائص ومؤشرات ومعايير الحكم الرشيد

)خصائص، مؤشرات، مقومات، مكونات( لتغطي هناك مجموعة من المصطلحات التي استخدمتها االدبيات كمترادفات  

جوانب مفتاحية تتعلق بالحوكمة، وهذا يعزى للمفهوم العريض للحكم الرشيد واشكاالت الترجمة واختالف السياقات موضوع 

ل (، والتي يشدد فيها على اإلصالح من خال9112الحديث. فجاءت هذه الخصائص ثمانية بحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

من هذه  8( في 9112(، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )9193ويتشارك البنك الدولي ). التنمية البشرية واإلصالح السياسي

 واالئتالف 9198وبوزيد،  9119وبتحليل إضافي لعدد من االدبيات العربية والفلسطينية مثل )تقرير التنمية العربية، . الخصائص

والعجلوني،  9193وأبو حسين،  9191، والنجار، 9199اريج، -األبحاث التطبيقية ومعهد 9112ة، من اجل النزاهة والشفافي

(، يمكن القول ان هذه الخصائص تم تبينها كليا أو جزئيا مع إضافة عدد قليل من الخصائص األخرى 9191وخالف،  9191

 (.9سمياتها المختلفة يعرضه شكل )لموائمة واقع الدول التي تدرسها هذ االدبيات، ملخص لمجموع الخصائص وم
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وتقرير  9193والبنك الدولي،  9112: خصاص الحكم الرشيد ومسمياتها المرادفة )باالستفادة من األمم المتحدة اإلنمائي، 9شكل 

اريج، -ومعهد األبحاث التطبيقية 9112واالئتالف من اجل النزاهة والشفافية،  9198وبوزيد،  9119التنمية العربية، 

 (،(9191وخالف،  9191والعجلوني،  9193وأبو حسين،  9191، والنجار، 9199
 

 :األراضي إدارةالجدوى التنموية لحوكمة حيازة و

هناك العديد من ( 9191) وقنام وأبو الرب Bell (9112)( و 9192) CCOSD-SDSN -بحسب مركز كولومبيا 

ي والبيئية واإلدارية التقنية( التي تتحقق في حال تطبيق الحوكمة الرشيد ف الفوائد ذات االبعاد التنموية )االجتماعية، االقتصادية،

 (:8شكل ) األراضي إدارةمجال حيازة و

 

 (9198وبوزيد،  CCOSD-SDSN ،9192و  9191، وقنام )أبو الرب األراضي إدارة: الجدوى التنموية لحيازة و8شكل 

 

 دراسات سابقة والتعقيب عليها. 1
 

في فلسطين.  األراضي إدارةدراسة بعنوان محددات تحقق الجدوى التنموية لحوكمة حيازة و (:1111) أبو الرب وقنام 

جاءت النتائج بان أهم المتطلبات هي إرادة سياسية وإدارية داعمة للحوكمة، وشيوع ثقافة الحوكمة مؤسسيا ومجتمعيا، وتشريعات 

وخطط استراتيجية تنموية متكاملة، ونظم معلومات متكاملة حول وقوانين ناظمة تمنع التعديات وتحل االشكاالت بعدالة، 

 .األراضي إدارة، ونظام تسجيل أراضي، ومخططات هيكلية دقيقة تمثل مرجعية لتخطيط األراضياستخدامات واسعار 
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 اضياألرومصادرة على الجانب االخر تمثلت أهم التحديات في هدم االحتالل للبنية الداعمة لحوكمة فاعلة عبر هدم االستقرار  

وتعطيل اعمال التسوية وغيرها، وغياب المحاسبة والمساءلة للمؤسسات الحكومية حول القرارات واالفعال وشيوع ثقافة استغالل 

 المنصب.

د هدفت الى رصالفلسطينية.  األراضيدراسة بعنوان تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة  (:1111هيئة مكافحة الفساد ) 

حقوق الدولة والمواطنين، وعلى جودة الخدمات التي تقدمها سلطة  الفساد التي لها تأثير فعال على حماية مجموعة مخاطر

 واستخدمت في، العامة للمساحة دارةالعامة ألمالك الدولة، واإل دارةعامتين وهي اإل للمواطن في فلسطين في إدارتين األراضي

 خطوات عدم الوضوح فيالنقص والسلطة يعيبه  ءات عملادليل إجرأهم نتاج الدراسة تمثلت  ذلك منهج تحليل المضمون. 

هة، وال يوضح آلية اوالمساءلة والنز اءات الرقابية التي تضمن الشفافيةر، وال يوضح اإلجالخدمات على وإجراءات الحصول

نالك أن هكما  ،بنشر التقارير الدورية األراضيقوم سلطة ال توت، اراتشكل اللجان والمعايير التي تستند إليها في كثير من القر

 ياع، يراألراضيإعداد هيكل تنظيمي لسلطة واوصت الدراسة ب صره.ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلي في كل عنا

ل الالزمين لكالموظفين المؤهلين بسلطة التزويد ، وولكل موظف عامة إدارةصالحياتها ووجباتها، وإعداد وصف وظيفي لكل 

 مقدمة.ال العمل وتطويره بحيث يشمل كل ما يتعلق بالخدمات اجراءاتإعادة صياغة دليل و ،عامة، وتنظيم عقود للموظفين إدارة

دراسة بعنوان المؤسسات والتنمية في ظل المقاييس الدولية، دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر.  (:1112بلقربوز ) 

اظهرت النتائج ان االستقرار السياسي للبالد يحتاج الى بعض االصالحات للوصول للمستوى المطلوب، وبخصوص فعالية 

االعادة النظر، وان مؤسسات الدولة ليست ذات جودة  الحوكمة جاءت بحسب المبحوثين فوق المتوسط، وان التشريعات بحاجة

نوعية المؤسسات على تحسن الوضع االقتصادي، وتحسين التنمية االقتصادية، باختالف ان هناك أثر معنوي للحوكمة وعالية. كما 

ثير معنوي للحوكمة وان المؤسسات الفعالة ال يمكن الوصول اليها اال من خالل الحوكمة.  وان هناك عالقة طردية موجبة وتأ

 على فعالية المؤسسات وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية والعكس صحيح.

 Koechlin  وQuan  وMulukutla (1112:)  وأظهرت األراضيدراسة بعنوان معالجة الفساد في حوكمة .

ع ي والمحلي، حيث يتم دفهي االكثر عرضة للفساد على الصعيدين الوطن األراضي إدارةالنتائج أن المؤسسات المسؤولة عن 

والخدمات العقارية. وجاءت النتائج بأن الجهات الفاعلة في الفساد هم: الموظفون  األراضيالرشاوى للحصول على حقوق في 

العموميون بالتواطؤ مع العقاريين والمطورين التجاريين، والسياسيون من كبار موظفي الدولة. وأما أهم دوافع للفساد فكانت 

عزيز لت األراضي، واستخدام األراضيسب المادي والشخصي، من خالل الرشاوى والحصول على األرباح من مبيعات السعي للك

السلطة والنفوذ السياسي. في حين كانت اهم محفزات الفساد افالت النخب السياسية من العقاب، وعدم وضوح االطر التشريعية 

 ني والمحلي واالفتقار للشفافية واالرادة السياسية بسبب المصالح المكتسبة.التنظيمية، ووجود هياكل مبهمة على الصعيدين الوط

  Tikue(1112:)  من اسفل، وتم اختيار مبدأ المساءلة فقط كأحد مبادئ  األراضي إدارةدراسة بعنوان الحكم الرشيد في

ي وريدا ف األراضي إدارةالحكم الرشيد في منطقة نيدر ورديرا من تيجراي اثيوبيا. جاءت نتائج الدراسة بأن الحكم الرشيد في 

برغم وجود بعض اليات للمساءلة الرسمية وغير الرسمية. ومن المعيقات بما يتعلق بمبدأ لمساءلة كإجراء هو بطيء وغير كاف 

: الفساد، وضعف التعليم العام، وضعف نظام الرصد والتقييم، األراضي ارةإدالرئيسة التي تحول دون تطبيق الحكم الرشيد في 

لمساءلة التوصيات انه لضمان تعزيز اوالتنسيق بين اصحاب المصلحة، باالضافة للحوافز المنخفضة لموظفي هذا القطاع. وجاءت 

 والحكم الرشيد، يجب العمل على معالجة نظام التعليم، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة، من خالل مبادئ توجيهية واضحة،
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وتوحيد معايير تقديم الخدمات في هذا القطاع، باالضافة لمشاركة المواطنين في تقييم الخدمات، وتوفير التدريب والحوافز الكافية  

 .األراضي إدارةللعاملين في هذا القطاع، ووضع مدونة سلوك لموظفي قطاع 

 Belay (1112 :) وقد بينت  ، حالة دراسية مدينة غيندو.األراضي إدارةدراسة بعنوان تحديات تطبيق الحكم الجيد في

 تتمثل في: ضعف إجراءات تسجيل األراضي إدارةالنتائج أن اهم التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في مجال 

ونظم المعلومات األرضية. وأهم ما اوصت  والممتلكات، وضعف القدرات المؤسسية والتنظيمية، وضعف تطبيق مبادئ األراضي

به الدراسة تمثل في تحسين مشاركة المجتمع المحلي، وفرض سيادة القانون وممارسة المساءلة، وتعزيز القدرات المؤسسية 

والممتلكات، ونظام الرصد والتقييم المستمر، ومساعدات ودعم القادة السياسيين  األراضيوالتنظيمية، وتنفيذ نظام فعال لتسجيل 

 في المنظمة.

ة بعنوان واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقته باألداء االداري في الوزارات الفلسطينية. دراس(: 1111مطير ) 

(، والوزن %93.2بينت النتائج أن الوزن النسبي لتطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة حوالي )

(. كما توصلت الدراسة الى عدم وجود %2..3قطاع غزة حوالي )النسبي لمستوى االداء االداري في الوزارات الفلسطينية في 

فروق ذات دالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين في الوزارات الفلسطينية بمحافظات غزة حول تطبيق 

 يفي، المؤهل العلمي،معايير الحكم الرشيد وحول االداء االداري في الوزارات تعزى لخصائصهم )الجنس، العمر، المسمى الوظ

عدد سنوات الخدمة(. ولقد أوصت الدراسة بضرورة تبني ونشر معايير الحكم الرشيد لتصبح نهجاً مؤسسياً يسهم في بناء منظومة 

قيمية تدعو إلى تطبيق هذه المعايير وفي مقدمتها الشفافية والمسائلة والعدالة والمساواة واالنفتاح على كافة مستويات وفئات 

 مع.المجت
 

 التعقيب على الدراسات السابقة

تطبيق  ، وتحدياتاألراضي إدارةبمراجعة مجموع الدراسات السابقة الدولية، يتبين بأنها في مجموعها تناولت الفساد في  

األداء ك. اما الدراسات المحلية فتناولت واقع تطبيق الحكم الرشيد وعالقاته ببعض المتغيرات األراضي إدارةالحوكمة الرشيدة في 

فاءة مع اعتماد الك األراضيوما يميز هذه الدراسة تناولها لمستوى تطبيق الحوكمة في قطاع . األراضيوأثر الفساد على تنمية 

 والفعالية والرؤية االستراتيجية وسيادة القانون ومكافحة الفساد كمعايير وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة.

 

 . منهجية الدراسة:2

 ومحدداتها حدود الدراسة ومجتمعها وعينتها. 1.2

 أجريت الدراسة ضمن الحدود البحثية االتية: 

  9199كانون ثاني وأنجزت منتصف  9191تشرين أول زمانيا: انطلق العمل على هذه الدراسة بداية من شهر. 

 مبحوث  91بواقع  األراضيسلطة و والمياه األراضيهيئة تسوية  المجتمع والعينة: العاملين أصحاب الخبرة من موظفي

 لكل مؤسسة منهما.

  رام هللافي  والمياه األراضيمؤسستي سلطة االراض وهيئة تسوية مكانيا: مكاتب. 
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فقد اقتصرت الدراسة على الكفاءة والفعالية، الرؤية االستراتيجية، سيادة القانون، مكافحة من حيث المحددات البحثية أما  

  كمعايير لقياس مستوى تطبيق الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المبحوثة الفساد
 

 خصائص المبحوثين. 1.2

سنة(، وحملة درجة  83-.9فيما يتعلف بخصائص المبحوثين، فقد سادت فيه االناث على الذكور، والفئة الشابة ) 

 رؤساء األقسام كموقع وظيفي وخبرة عملالبكالوريوس، وتخصص الهندسة والكمبيوتر والجغرافيا على باقي التخصصات، و

 سنوات فاقل.  91
 

 منهج وإجراءات الدراسة:. 1.2

الظاهرة اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها الذي يصف لدراسة على المنهج الوصفي، ز هذه ااعتمد في انجا 

 (.919مة، )ميرزا وفخر الدين وسالومعالجتها وتحليلها تحليالً كافياً ودقيقاً؛ الستخالص داللتها وصوالً إلى النتائج والتوصيات 
 

 األداة البحثية: التصميم والصدق والثبات. 2.2

كتب ومجالت علمية ورسائل واطروحات االدبيات السابقة من مراجعة ل كأداةالمالحظة غير المباشرة اعتمدت الدراسة  

جاء مكونا  والذي  االستبيان. جامعية وغيرها كمصار تاريخية للمعلومات، أما في جمع البيانات الميدانية من المبحوثين فاعتمدت

فقرة مغلقة لقياس مستوى تطبيق الحوكمة الرشيدة  .8فقرات مغلقة ومغلقة مفتوحة في محور البيانات التعريفية، ومن  3من 

 فقرة لمكافحة الفساد.  99فقرة لسيادة القانون، و 92فقرات للرؤية االستراتيجية، و 2فقرة لقياس الكفاءة والفعالية، و 99بواقع: 

من األكاديميين اصحاب الخبرة قبل مجموعة من تحكيمه تم  ،ألجلهكد من قياسه لما صمم أوالت ر صدق االستبيانوالختبا

 التخصصية وفي البحث العلمي، ثم على مجموعة من المبحوثين المتوقعين كعينة تجريبية قبل توزيعه النهائي. 

ط بيرسون لفقرات كل محور مع متوسطه العام اعامل ارتبموجمع البيانات استخدام  االستبيان وبعد االنتهاء من توزيع 

بمعنى رفض الفرضيات القائلة بانه ليس هناك  1.13للتأكد من صدق االستبيان، وجاءت قيم الدالالت اإلحصائية بقيم اقل من 

للتأكد من ثبات األداة تم احتساب معامالت كرو و صدق االستبيان. الى ما يشير  ، وهو1.21من  أكبرارتباط، وبمعامالت ارتباط 

، وهي قيم مرتفعة 1.131و 1.311 بين قيم المعامالتنباخ الفا والتجزئة النصفية لكامل االستبيان ومحاوره الفرعية، وجاءت 

 تشير الى ثبات االداة وصالحيتها لجمع البيانات. 

تصنيف  .9، بدرجة ضعيفة 9 ، بدرجة متوسطة8: بدرجة كبيرة ثيامقياسا ثالأما فيما يتعلق بمقياس الدراسة فقد اعتمدت  

 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين

لتيسير قراءة المتوسطات الحسابية والتي جاءت كنتائج إلجابات المبحوثين على فقرات ومحاور االستبيان، تم اعتماد التصنيف 

 (.9)جدول  االتي للمتوسطات الحسابية

 .9111قنام، : تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات مبحوثي الدراسة )معدل عن 9جدول 

 المدلول  المستوى الحسابيالمتوسط 

 ارتفاع مستوى تطبيق معيار الحوكمة الرشيدة 8مستوى  كبيرة 3-8.11..9

 9مستوى  2..9-9.82 )مستوى بحاجة للحفاظ عليه وتعزيزه(
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 ⇑ 9مستوى  9.19-9.88

 متوسطة 9:11

9..3-9.11  

 

 صغيرة

 ⇓ 9مستوى 

 )مستوى بحاجة لعمل كثير لالرتقاء الجاد به(

 انخفاض مستوى تطبيق الحوكمة الرشيدة

 9مستوى  2..9.82-9

 8مستوى  9.11-9.88

 

 مستوى تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة

 األراضي إدارةإجابة الدراسة على السؤال البحثي حول مستوى تطبيق المؤسسات المبحوثة والعاملة في  إطارفي  

 (.9لمعايير الحوكمة الرشدية جاءت نتائج الدراسة للمحاور الرئيسية كما في الجدول )

 

 الحوكمة المختارة للدراسة من: المتوسطات الحسابية للمحاور العامة إلجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق معايير 9جدول 

 قبل المؤسسات المبحوثة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور 

 0.590 2.06 كفاءة والفعالية 

 0.675 2.11 الرؤية االستراتيجية 9

 0.580 2.08 سيادة القانون 9

 0.599 2.03 مكافحة الفساد 8

 0.557 2.07 كامل المحاور 

 

( لكامل المحاور وللمحاور الفرعية جاءت جميعها من 9.99-9.18يتضح بان المتوسطات الحسابية )( 9من الجدول ) 

( بما يشير 23..1-1.1332، وبانحرافات معيارية منخفضة )الدرجة الكبيرة والمستوى األول وبقيم قريبة من القيمة المتوسطة

وبترتيب تنازلي نسبي تظهر الرؤية االستراتيجية كأعلى المعايير تطبيقا، يليها  الى شبه اجماع حول اإلجابات بين المبحوثين. 

 سيادة القانون، فالكفاءة والفعالية وأخيرا مكافحة الفساد.

 (8أما عن مستويات تطبيق مؤشرات المعايير السابقة الذكر فتظهر النتائج ملخصة في الجدول ) 

 لمعايير الحوكمة المختارة )كمتوسطات حسابية إلجابات المبحوثين(: مستويات المؤشرات الفرعية 8جدول 

# 

 

 الفقرات

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 الكفاءة والفعالية

 0.695 2.05 استثمار كفء للموارد البشرية المتاحة نحو تحقيق األهداف التنظيمية المحددة. 9

 0.894 1.89 أسس علمية تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين على 9
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 0.850 1.92 تنمية متواصلة للموظفين )معرفيا ومهاراتيا وثقافيا( 8

 0.708 2.34 تقديم تقارير حول سير عمل االدارات في المؤسسة 2

 0.786 2.24 تقييم دوري إلنجازات المؤسسة 3

 0.735 2.00 توظيف أحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تقديمها لخدماتها .

 0.769 2.05 تواصل فاعل مع المستفيدين )بمختلف الوسائل الحديثة( 2

نشر الهيكل التنظيمي للمؤسسة )مكتوب ومحدث بعدد الموظفين ووظائفهم  3

 ومسؤولياتهم(،

1.79 0.843 

 0.741 2.13 تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة 1

 0.685 2.26 سهولة إجراءات تقديم الخدمة 91

 0.735 2.00 امتالك موارد كافية لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين 99

 0.590 2.06 المعدل العام للمحور

 الرؤية االستراتيجية / الجودة التنظيمية

 0.777 2.21 بناء الخطة االستراتيجية باالنسجام مع الخطط الوطنية 99

 0.798 2.11 العمل على تحليل بيئتها الداخلية )نقاط القوة والضعف( 98

تحديد عناصر البيئة الخارجية )الفرص والتهديدات( التي تأثر على أنشطة  92

 المؤسسة المستقبلية

2.13 0.844 

 0.798 2.11 خطط بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات 93

 0.730 2.18 التغيير بطريقة ناجحة تسهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية إدارة .9

 0.673 2.08 لرؤية المؤسسة في خططها االستراتيجيةاالستناد  92

 0.804 1.95 اعتماد المنهج التشاركي في اعداد خططها االستراتيجية  93

 0.675 2.11 المعدل العام للمحور

 سيادة / سلطة القانون

 0.724 2.26 القانون صاحب السلطة األعلى في المؤسسة 91

 0.822 2.03 الجميع )عاملين وموظفين(تطبيق نصوص القانون بعدالة على  91

 0.609 2.18 توافق القوانين المعمول بها في المؤسسة مع حقوق االنسان 99

 0.764 2.11 االحتكام للقانون أوال عند االختالف حول أي من القضايا 99

 0.766 2.18 العمل بنظام شكاوى )مكتوب ومعلن( للمواطنين 98

مبنية على توافق بين المستويات اإلدارية المختلفة( العليا العمل وفق قواعد تنافس  92

 والوسطى والدنيا(

2.08 0.712 

 0.805 2.00 تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز 93
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 0.764 2.11 رقابة تضمن تطبيق القانون في المؤسسة .9

 0.733 1.95 حماية قوانين المؤسسة لكرامة االنسان )الموظفين والمستفيدين( 92

 0.733 2.05 االلتزام بالقانون الذي ينظم عمل المؤسسة في مختلف القضايا التي تمس شؤونها 93

 0.805 2.00 قوة التقاضي )نجاعة وعدالة اللجوء للقضاء للفصل في النزاعات وتسويتها(  91

 0.749 2.08 جودة نظام المؤسسة )نزاهة وكفاءة واستقاللية( 81

 0.784 2.08 النزاعات خصوصا في حالة وقوع االنحرافاتسرعة البت في  89

 0.716 1.97 تقديم الخدمات وفق مرجعية قانونية 89

 0.580 2.08 المعدل العام للمحور

 مكافحة الفساد / مراقبة الفساد ومحاسبته

 0.811 2.21 فعالية قانون المؤسسة في مواجهة الفساد 88

 0.822 2.03 بالمقصود بالفساد قانوناتوعية )الموظفين والمستفيدين(  82

 0.764 1.89 إلزام المؤسسة لجميع عامليها بتقديم تقرير ذمة مالية 83

 0.741 2.13 السعي المستمر لتطوير اليات عمل لمحاربة الفساد .8

 0.741 2.13 حماية المؤسسة للموظف الذي يبلغ عن المخالفات 82

 0.753 2.03 حاالت الفسادتبني إجراءات واضحة لإلبالغ عن  83

 0.749 2.08 نظام رقابة )داخلي وخارجي( يستهدف كشف المخالفات 81

 0.784 1.92 التعامل بسرية مع تقارير اإلبالغ عن الفساد  21

 0.823 1.84 تحفيز الشخص المبلغ عن حاالت الفساد 29

 0.689 2.11 االستقصاء الشامل حول شبهات الفساد 29

 0.695 1.95 مدونة سلوك للعاملين للوقاية من الفسادتبني  28

 0.599 2.03 المعدل العام للمحور

 

 ( يظهر بان اعلى مؤشرات الكفاءة والفعالية تطبيقا هي:8من الجدول ) 

 ( 9.82تقديم تقارير حول سير عمل االدارات في المؤسسة) 

 ( 9.9سهولة إجراءات تقديم الخدمة.) 

  (9.92المؤسسة )تقييم دوري إلنجازات 

 ( 9.98تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.) 
 

 فيما يتعلق بمؤشرات الرؤية االستراتيجية فاعالها تطبيقا، جاءت النتائج تنازليا: 

 ( 9.99بناء الخطة االستراتيجية باالنسجام مع الخطط الوطنية) 

 (9.98ة المؤسسة المستقبلية )تحديد عناصر البيئة الخارجية )الفرص والتهديدات( التي تأثر على أنشط 
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 (9.99التغيير بطريقة ناجحة تسهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية ) إدارة 
 

 واما أكثر مؤشرات سيادة القانون تطبيقا فجاءت تنازليا: 

 ( 9.9القانون صاحب السلطة األعلى في المؤسسة.) 

  (9.93)توافق القوانين المعمول بها في المؤسسة مع حقوق االنسان 

 ( للمواطنين )(9.93العمل بنظام شكاوى )مكتوب ومعلن 

 ( 9.99رقابة تضمن تطبيق القانون في المؤسسة) 
 

 وحول نتائج مؤشرات مكافحة الفساد، فجاء اعالها تطبيقا بصورة تنازلية: 

 ( 9.99فعالية قانون المؤسسة في مواجهة الفساد) 

  (9.98الفساد )السعي المستمر لتطوير اليات عمل لمحاربة 

 ( 9.98حماية المؤسسة للموظف الذي يبلغ عن المخالفات) 

 ( 9.99االستقصاء الشامل حول شبهات الفساد.) 

 

  االستنتاجات والتوصيات. 5

 اهم استنتاجات الدراسة يمكن تلخيصها فيما هو أت: 

  لك ، ورغم ذالمؤسسات المبحوثةهناك حاجة حقيقة للعمل الجاد لالرتقاء بمستوى تطبيق معايير الحوكمة عموما في

 للحوكمة الرشيدة. أفضلهناك أسس يمكن البناء عليها نحو مستويات تطبيق 

  هناك ضرورة التوظيف كافة الوسائل المعززة والداعمة لتطبيق الحوكمة: من تعميم ثقافتها وتوحيد معاييرها، واستكمال

 لتنمويةالتشريعات والقوانين الناظمة وتوعية المؤسسات بجدواها ا

  اال ان االحتالل يبقى  األراضيعلى الرغم من ان هناك العديد من المعطالت الفلسطينية لنجاح حوكمة قطاع ادار

 المعطل األكبر لذلك.

  ة، وسيلة ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية واقتصادي األراضيمواجهة التحديات التي تعطل نجاح تطبيق الحوكمة في قطاع

 االنسان الفلسطيني في أرضه.وانما وسيلة لتثبيت 

 ها.ما يعزز جدوى تطبيق األراضيالحديثة والكادر المؤهل وسائل كفيلة بتحقيق حوكة فاعلة لقطاع  دارةالمأسسة واإل 

  هناك حاجة إلجماع مؤسسي على طريقة تطبيق ومعايير ومؤشرات قياس التحقق على الحوكمة نحو مساهمة أكثر فعالية

 في التنمية المستدامة.

  الحوكمة أداة وغاية ووسيلة للوصول الى رفاهية المجتمع والتنمية المستدامة، وتدعيمها واجب على كافة افراد

 ومؤسسات المجتمع، بمختلف قطاعاتها.
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 التوصيات:. 1.5

، هاتثالثة اتجاا ال بد من العمل في وصخص األراضي إدارةلتعزيز تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة عموما وفي قطاع  

 كما يأتي:

 :خلق بيئة داعمة لنجاح الحوكمة الرشيدة من خالل 

o  العمل على مستوى األحزاب والقيادة الفلسطينية السياسية، واإلدارية الرسمية واألهلية والخاصة والمجتمعية لتدعيم

 البيئة القانونية واإلدارية الداعمة لتطبيق حوكمة فاعلة.

o على تعزيز سياساتها واستراتيجياتها واعداد كوادرها بما يدعم نجاح تطبيق  العمل من قبل المؤسسات بكافة قطاعاتها

 الحوكمة وبالتالي اعلى جدوى تنموية ممكن.

o  مراقبة تطبيق الحوكمة من جهات رسمية واهلية ومجتمعية، لوضع انجح الخطط المرحلية والمستقبلية االستراتيجية

 مرار العمل به بالكفاءة المنشودة.لتطبيق فاعل للحوكمة في هذا المجال، وضمان است

o  سعي جاد مؤسسيا ومجتمعيا لتوحيد الضوابط والمعايير واإلجراءات والمقاييس، لضبط االنحرافات والتجاوزات

 وضمان تحمل الجميع لمسؤولياته ضمن إطار التخصصية والتكاملية.

 

 عبرعلى ارض الواقعتطبيق كافة معاييرها الرشيدة و تحسين اتجاهات المؤسسات والمجتمع نحو الحوكمة ،: 

o حمالت التوعية وتعميم نماذج النجاح، وجائزة المؤسسة المتميزة. 

o من ضوابط وقوانين وإجراءات، والمؤسسات ذات العالقة وادوارها  األراضي إدارةاعداد دليل متكامل لحيازة و

 .وواجباتها

o والحوكمة بمختلف المستويات، الدبلوم المتوسط  األراضي إدارةبرامج اكاديمية متخصصة في  اعداد وإطالق

 .، وتأهيل الكادر بالتعليم والتدريب متعدد التخصصاتوالبكالوريوس والماجستير

 

 :تعميق المكاسب المؤسسية نتيجة لتطبيقها لمعايير الحوكمة الرشيدة من خالل 

o القتداء بها.لبتعميم نماذج نجاحها لحوكمة الرشيدة تحفيز المؤسسات المطبقة ل 

o ل الحوكمة.جاتحفيز المؤسسات لعامليها وموظفيها معنويا وماديا دعما الستمرار جهودهم وتحسينها أيضا في م 

o  .دعم الحكومة للمؤسسات المتميزة في مجال الحوكمة وصوال الى مستويات متقدمة في تطبيقها للحوكمة 

 

 المراجع. 2

  . المراجع العربية1.2

  في فلسطين.  األراضي إدارة(: محددات تحقق الجدوى التنموية لحوكمة حيازة و9191وقنام، زياد )ابو الرب، هيفاء

 .21-91، ص ص .، عدد 8الجزائر، مجلد -جامعة العربي التبسي-االعمال إدارةمجلة دراسات في االقتصاد و

 ( معايير الحكم الرشيد ودورها في تنمية الموارد البشرية9192أبو حسين، مصطفى :)  .بوزارة الداخلية الفلسطينية

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين. )رسالة ماجستير(. دارةاكاديمية اإل
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 (: نبذة تاريخية. 9199القدس )-معهد األبحاث التطبيقية-اريجhttp://www.arij.org/ar 

 رام هللا. 9(: مساءلة العمل األهلي الفلسطيني دراسة تقييمية، طبعة 9112لة )اإلتالف من اجل النزاهة والمساء -امان ،

 فلسطين.

  (: تقرير التنمية اإلنسانية العربية 9119الصندوق العربي للنماء االقتصادي واالجتماعي )-برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 . ايقونات للخدمات المطبعية، عمان، األردن.9119للعام 

 ،(: المؤسسات والتنمية في ظل المقاييس الدولية دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر. جامعة 9191مصطفى ) بلقربوز

 . الجزائر.1، مجلد .9بشار. مجلة االستراتيجية والتنمية، العدد 

 ( دور الحكم الرشيد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية: حالة الجزائر. جا9198بو زيد، سايح :)كر معة ابي ب

 تلمسان. الجزائر )اطروحة دكتوراه غير منشورة(. –بلقايد 

 ( دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكم المحلي. جامعة منتوري 9191خالف، وليد :)–  قسنطينة، الجزائر. )رسالة

 ماجستير(.

 ( أثر الحكم الرشيد على التنمية االقتصادية في الدول العربية. ال9191العجلوني :)عدد 81، مجلد دارةمجلة العربية لإل ،

 ديسمبر )كانون اول(. – 2

 ( واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باالداء االدراي في الوزارات الفلسطينية، راسالة 9198مطير، سمير :)

 ماجستير، جامعة االقصى، غزة، فلسطين.

 ( الحك9191مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان :).م السديد 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.

aspx, 19-3-2020. 

 مركز دراسات  (: مقدمة في مناهج البحث العلمي االجتماعي،.919وسالمة، ي. ) ،.ميرزا، غ.، فخر الدين، ي

 فرنسا. .الجمهورية الديمقراطية

 ( مدى ممارسة أنماط القيادية الحديثة ودورها في تحقيق معايير الحكم الرشيد 9191النجار، خالد :)" دراسة ميدانية على

 المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة. جامعة األقصى، غزة. )رسالة ماجستير(.

 ( االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة9191هيئة مكافحة الفساد :) (رام هللا. فلسطين.9199-9191 ،) 

 ( مكافحة الفساد تحديات وحلول، ط9191هيئة مكافحة الفساد :)رام هللا، فلسطين. 9 . 

 . المراجع األجنبية1.2

 Bell, K. (2007:( Good governance. In: Land Administration Plenary Session III – responding 

to the global agenda – policies and technical aspects. FIG Working Week   

 Belay, Berhanu Demissle (2014): Challenges OF Applying Good Governance IN Land 

Admintstration: A Cace OF Gindo Town. Institute OF Uruban Devetopment Studies 

Department OF Uruban Land Development and Management. 

http://www.arij.org/ar
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group on the good governance of extractive and land resources revised (2014): Why good 

governance of land and tenure security need to be part of the sustainable development goal 

framework. 

 Koechlin, L., Quan, J., and Mulukutla, H. (2016): Tackling corruption in land governance. A 
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Measuring Service Quality in the Third Sector and it’s Impact on Beneficiaries’ 

Satisfaction: An Applied Study on Third Sector Organizations in the Eastern Province of 

the Kingdom of Saudi Arabia 
 

 يبندر بن محمد بن سعيد القحطان الدكتور/

 دكتوراه في إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة لينكولن، ماليزيا

 Bndrmq@gmail.com Email: 

 محمد أنس شمسي/ الدكتور

 دكتوراه في إدارة األعمال، جامعة بورغوني، ديجون فرنسا

 :الملخص

البحث إلى التعرف على جودة الخدمة وأثرها على رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث بالسعودية، كما وهدفت  هدف

كانت هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم  إذاالى معرفة ما 

مفردة تم أخذها بطريقة العينة  381من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى المتغيرات الديمغرافية. تكونت عينة الدراسة من 

منظمات القطاع الثالث في المنطقة الشرقية  برامجوالمتطوعين والمستفيدين من  العشوائية، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين

بالمملكة العربية السعودية. تم استخدام المنهج الوصفي والكمي. تم اجراء اختبارات اإلحصائية المناسبة من أجل اإلجابة على 

أن درجة جودة الخدمة في منظمات القطاع الثالث  أسئلة البحث والتحقق من الفرضيات. أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها

(، من جانب أخر أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن هنالك عالقة ارتباط %28.7بالسعودية هي درجة عالية ومرتفعة بنسبة )

ية كمحدد وانحدار إيجابية قوية بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين، وعليه فان جودة الخدمة كمتغير مستقل له داللة احصائ

أساسي لتعزيز رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث بالسعودية، كما أوضحت ان هناك أثر ذو داللة احصائية ألبعاد 

جودة الخدمة المتمثلة في )االعتمادية، االستجابة، الملموسية، التعاطف، االمان( على مستوى رضا المستفيدين في منظمات 

تويات مختلفة. كشفت النتائج كذلك انه ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية عند مستوى القطاع الثالث بالسعودية بمس

( في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغيرات 0...داللة )

نوات الخبرة(، بينما أظهرت النتائج انه توجد فروقات جوهرية )الجنس، العمر، عدد سنوات التعامل مع المنظمة، الوظيفة، وس

( في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات 0...ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

 القطاع الثالث تعزى الى متغير المستوى التعليمي.
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على النماذج  اعتمادابالبحوث الميدانية الخاصة بتقييم رضا المستفيدين  القيامضرورة وأوصى البحث بعدد من التوصيات منها  

العلمية الحديثة لمعرفة جوانب النقص في جودة الخدمات وتطويرها، الى جانب البحث عن المؤشرات التي يحكم من خاللها 

 المستفيدين على جودة الخدمة من أجل التركيز عليها في أداء الخدمات.

 .جودة الخدمة، رضا المستفيدين، القطاع الثالث: لمفتاحيةالكلمات ا
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Abstract: 

This study aimed to identify the quality of service and its impact on the satisfaction of 

beneficiaries in the third sector organizations in Saudi Arabia, and also aimed to find out whether 

there are statistically significant differences in the beneficiaries’ evaluations of the actual quality 

of services provided to them by the third sector organizations due to demographic variables. The 

study sample consisted of 183 individuals who were taken by random sampling method, and the 

study population consisted of workers, volunteers and beneficiaries of the programs of third 

sector organizations in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia. A descriptive and 

quantitative approach was used. Appropriate statistical tests were conducted in order to answer 

the research questions and verify the hypotheses. The obtained results showed that the degree of 

service quality in the third sector organizations in Saudi Arabia is high with a percentage of 

(78.2%). On the other hand, the results of the regression analysis showed that there is a strong 

positive correlation and regression between the quality of service and the satisfaction of the 

beneficiaries. 
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Therefore, the quality of service as an independent variable has statistical significance as a basic 

determinant for enhancing the satisfaction of beneficiaries in the third sector organizations in 

Saudi Arabia. The results also showed that there is a statistically significant impact of the 

dimensions of service quality (reliability, response, tangibility, empathy, safety) on the level of 

satisfaction of beneficiaries in the third sector organizations in Saudi Arabia at different levels. 

The results also revealed that there are no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the beneficiaries’ evaluations of the actual quality of services provided to 

them by the third sector organizations due to the (gender, age, number of years of dealing with 

the organization, job, and years of experience) variables, while The results showed that there are 

statistically significant differences due to the educational level variable. The research 

recommended the need to carry out field research to assess the satisfaction of beneficiaries based 

on modern scientific models to know the shortcomings in the quality of services and their 

development, in addition to searching for indicators by which the beneficiaries judge the quality 

of service in order to focus on them in the performance of services. 

Keywords: Service Quality, Beneficiaries' Satisfaction, the Third Sector 

 

 :مقدمة. 1

يعد القطاع الثالث أحد أهم االتجاهات الحديثة التي يتم االستحواذ عليها في ميدان العمل وذلك لمساهمته المهمة في اإلنتاج 

األهم في اإلجمالي للمجتمع، بعد ما كان هذا القطاع يعاني من اإلهمال كونه ال يساهم في خلق الثروة، حاليا يعتبر القطاع الثالث 

 صبح يستحوذ على حصة كبيرة من نفقات المجتمع والدولة والمستثمرين.أيث االقتصاد المعاصر، ح

قد أظهرت السنوات األخيرة اهتماما متزايدا بمفهوم الرضا في القطاع الثالث، فكانت العولمة، وتشبع األسواق، والتطورات 

ي تعزيز الوعي لدى المستفيدين المتتابعة في وسائل االتصال والمواصالت وغيرها من العوامل الرئيسية التي أسهمت ف

 لمنظمات القطاع الثالث، وقدرتهم على اتخاذ قرارات تمويلية للخدمات ضمن ظروف عقالنية.

إن رضا المستفيدين يعتبر مفتاح نجاح أي منظمة من منظمات القطاع الثالث حيث أن تحديها األكبر هو كيفية الحصول والحفاظ 

عدد من  أكبرتعدد وتنوع الخدمات المقدمة من كل مؤسسة، وهي بذلك تحاول استقطاب  رإطاعلى هؤالء المستفيدين خاصة في 

المستفيدين وتحقيق رضائهم بتنويعها للخدمات، واعطاء مجموعة أكبر من التحفيزات، وبذلك تحاول أن تلبي احتياجاتهم 

بذلك تقيس مستوى الرضا لديهم عن الخدمات ورغباتهم فتطور طريقة تقديم الخدمة وتنوعها وأيضا تسويقها وتحسين جودتها، و
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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر جودة الخدمة على رضا المستفيدين وبالتالي تحفيز المستفيدين على استمرار دعمهم 

المنطقة الشرقية لمنظمات القطاع الثالث وذلك بالتطبيق على المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية االجتماعية ب

 .بالمملكة العربية السعودية

سوف يتم تنفيذ هذه الدراسة وفق األساليب والمعايير األساسية المعتمدة، واإلجراءات الخاصة بتخطيط وتنفيذ االستطالعات، 

 .ومن ثم تحليل البيانات والمعلومات اإلحصائية ونشر المؤشرات والتقرير النهائي

 :مشكلة الدراسة. 1.1

اصبحت المؤسسات الخدمية وعموما ومؤسسات القطاع الثالث خصوصا تواجه مجموعة من التحديات تدخل ضمن المناخ 

العولمة االقتصادية، والتي ادت الى  إطارمن الصراعات التنافسية الكبيرة التي يشهدها العالم حاليا في  الناشئاالقتصادي الجديد 

السواق العالمية، ولمواجهة هذه التحديات اتجهت معظم مؤسسات القطاع الثالث الى ا المحليةانتقال المنافسة من االسواق 

 االهتمام بالجودة والتميز في خدماتها تجاه داعميها والمستفيدين من خدماتها وذلك لتحقيق رضاهم

دراسات واالبحاث التي أن هنالك الكثير من ال اتضحعلى الدراسات السابقة  واالطالعبعد مسح األدبيات المتعلقة بالموضوع 

تناولت موضوع جودة الخدمة وأثره على الرضا في مجال الخدمات او السلع على حد سواء، لكن رغم ذلك فان الدراسات التي 

من هذا الفراغ في أدبيات الدراسة يظهر التساؤل منظمات القطاع الثالث كانت قليلة جدا، وانطالقا  إطارتناولت الموضوع في 

 الرئيسي وهو:

 ما مدى تأثير جودة الخدمة على مستوى رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث؟

 :وتتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية

 ما هو أثر االعتمادية على مستوى رضا المستفيدين منظمات القطاع الثالث؟ .3

 القطاع الثالث؟ما هو أثر االستجابة على مستوى رضا المستفيدين في منظمات  .7

 ما هو أثر الملموسية على مستوى رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث؟ .1

 ما هو أثر التعاطف على مستوى رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث؟ .4

 ما هو أثر االمان على مستوى رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث؟ .0

 :أهمية الدراسة. 1.1

  إيجاد مقياس علمي مناسب يمكن استخدامه في قياس جودة الخدمات المقدمة من قبل منظمات القطاع الثالث استنادا الى

 SERVQUALالمستفيدين، وذلك بالتركيز على مقياس  تقييمات

 الهميةتسعى هذه الدراسة الى الربط بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين للتعرف على المتغيرين من حيث االهداف وا 

  يتوقع ان تساعد هذه الدراسة متخذي القرارات في منظمات القطاع الثالث لمعرفة تأثير جودة الخدمة بأبعادها االربعة

 االمان( على رضا المستفيدين –التعاطف  –الملموسية  –االستجابة  –)االعتمادية 

 معرفة ما هي أكثر أبعاد جودة الخدمة تأثيرا على الرضا 
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  النتائج التي تتوصل اليها هذه الدراسة المسؤلين واصحاب القرار في منظمات القطاع الثالث للتعرف يمكن ان تساعد

 على بعض نقاط الضعف في تقديم الخدمات والعمل على تقويمها

  ان النتائج التي ستتوصل اليها الدراسة ستساعد منظمات القطاع الثالث على تحسين وتطوير خدماتها ن أجل الوصول

 المستفيدين بأعلى كفاءة وفعالية ممكنتين. الى رضا

 :هداف الدراسةأ. 1.1

  تهدف الدراسة بشكل أساسي الى معرفة جودة الخدمة وأثرها على رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث

 نظري يوضح كافة المفاهيم المتعلقة بالجودة ورضا العمالء والمستفيدين إطاربالسعودية عن طريق تقديم 

  لالستفادة من ادارة الجودة في منظمات القطاع الثالث وتطويرها وتحديثها لألدبتقديم اضافة علمية مفيدة 

 التعرف على المفاهيم المتعلقة بجودة الخدمة واساليب قياسها وتحسينها ونماذج تقييمها 

 اختبار العالقة الموجودة بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين 

 إلى التعرف على تقييم المستفيدين لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع سواء من ناحية  تهدف هذه الدراسة كذلك

لمستوى جودة الخدمات المقدمة فعليا، واختبار العالقة بين جودة الخدمات ورضا  إدراكهمتوقعاتهم بخصوص ذلك أو 

ستفيدين في تقييمهم لجودة الخدمات المقدمة المستفيدين، وأيضا التعرف على األهمية النسبية للعوامل التي يستخدمها الم

 .ومعرفة توجهات المستفيدين نحو الخدمات المقدمة وذلك بهدف تطويرها

 :فرضيات الدراسة. 1.1

 تنص الفرضية الرئيسية للدراسة على االتي:

الملموسية، التعاطف، االمان( يوجد أثر ذو داللة احصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في )االعتمادية، االستجابة،  .3

 على مستوى رضا المستفيدين

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل  .7

المؤهل  -سنوات الخبرة  –الوظيفة  –في )العمر  الشخصية المتمثلةالى الخصائص  الثالث تعزىمنظمات القطاع 

 الجنس( -عدد سنوات التعامل مع المنظمة  –التعليمي 

 :اإلطار النظري. 1

فت الجمعية األمريكية للتسويق الخدمة على أنها "األنشطة أو المزايا مفهوم الخدمةتناولت العديد من التعريفات  ، وقد عرَّ

( الخدمة 4..7(. عرف )كوتلر وأرمسترونج، 8..7المعروضة للبيع أو المعروضة بسبب ارتباطها بسلعة معينة" )عزام، 

وال تؤدي إلى أي ملكية". عّرف  بأنها "أي نشاط أو منفعة يقدمها أحد األطراف لطرف آخر تكون في األساس غير ملموسة

( الخدمة على أنها "فائدة متصورة من قبل الحواس، إما بمفردها أو مرتبطة بشيء مادي ملموس وقابل للتبادل 4..7)لوفلوك، 

( بأن الخدمات هي أفعال وعمليات وإنجازات أو 2000وال ينطوي على ملكية، وفي الغالب غير ملموس". يجادل )زيثمانل، 

 ات، لذلك، تشمل الخدمات جميع األنشطة االقتصادية التي ال تكون مخرجاتها منتجات مادية. اإلجراء
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بشكل عام، يتم استهالك الخدمات في وقت اإلنتاج وتوفر قيمة مضافة وغير ملموسة من قبل المشتري األول. الخدمة لها بعض 

 الخصائص مثل، عدم الملموسية، وعدم التجانس، وقابلية التلف.

جودة الخدمة مفهوما صعبا للغاية لتحديده في بضع كلمات. والسبب هو أن "جودة الخدمة ذاتية وتتوقف على التصورات تعد 

(. ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة تحديد جودة الخدمة، اال انه توجد 1..7الفردية للعمالء" )ديفيس وهاينكي، 

 العديد من التعريفات لجودة الخدمة.

( جنبا إلى جنب مع )باراسورامان 3887منذ الثمانينيات من قبل )تشرشل وسوربرينانت،  الخدمةجودة فهوم تم تعريف م

(، الذي نشر نظرية رضا العمالء من خالل قياس تقديم الخدمة الفعلي للشركة بما يتوافق مع توقعات العمالء، 3880وآخرون، 

لبي رغبات العمالء واحتياجاتهم بما يتجاوز تطلعاتهم. مع هذه الفرضية، كما هو محدد من خالل تحقيق الجودة المدركة، والتي ت

( وسعوا الحقًا مفهوم الخدمة إلى األبعاد الخمسة لجودة الخدمة التي تشمل الملموسية والموثوقية 3888)باراسورامان وآخرون، 

لجودة الخدمة كما وصفها )يتينن & يتينن، واالستجابة واألمان والتعاطف. لقد طور التقييم اإلضافي للمفهوم أبعادا أخرى 

(، حيث أكد األول أن جودة الخدمة يمكن تقسيمها إلى ثالثة أبعاد رئيسية، وهي الجودة المادية 3884( و )غرونروس، 3887

ل ( أن مفهوم جودة الخدمة يمكن تقييمه من خال3887وجودة الشركة والجودة التفاعلية. عالوة على ذلك، أوضح )غرونروس، 

صورة الشركة والجودة الوظيفية للخدمة والجودة الفنية للنتيجة. تم تحديد هذا وتقييمه مسبقًا بواسطة )باراسورامان وآخرون، 

( الذي قدم نموذج جودة الخدمة المعروف باسم جودة الخدمة، والذي تم تطبيقه ألول مرة في صناعة الخدمات على وجه 3888

 التحديد للمطاعم.

( تصور جودة الخدمة 3888، 3880و )باراسورامان وآخرون،  (3887قترحات التي قدمها )جرونروس،تمشيا مع الم

وتشغيلها كفرق بين توقعات المستهلكين لـ "ما يريدون" وتصوراتهم عن "ما يحصلون عليه". إذا كانت جودة الخدمة دالة على 

يعني أن درجة المالءمة بين التوقعات والتصورات تحدد االختالف بين توقعات المستهلك وتصورات الخدمة المستلمة، فهذا 

( أوضح أيضا التوقعات على أنها تنبؤات قام بها المستهلك حول ما 3888جودة الخدمة المتصورة. )باراسورامان وآخرون، 

و عدم رضاهم عن يحتمل أن يحدث أثناء صفقة وشيكة بينما يكون تصور المستهلكين لألداء هو ما يختبره. يتأثر رضا العمالء أ

( أن العمالء يطورون توقعاتهم من خالل تجاربهم 1..7ذكر )ديفيس وهاينكي، ، أداء الخدمة بتوقعاتهم. عالوة على ذلك

السابقة مع الخدمات بشكل عام ومع كل نوع محدد من الخدمات التي صادفوها، عندما يسمعون عن خدمات من اآلخرين وعلى 

ويجية لمقدم الخدمة. خالصة القول هي أن العمالء سيكونون راضين إذا كانت الخدمة المتلقاة أساس اإلعالنات والعروض التر

 تلبي التوقعات التي تم إنشاؤها بمرور الوقت من خالل هذه المصادر.

حوال من تعد الكلمة األساسية للبقاء على قيد الحياة للمنظمات في االقتصاد العالمي. إذ تشهد المنظمات اليوم ت جودة الخدمة

فلسفة اإلنتاج الذي قادته الواليات المتحدة على إتباع النهج الجديد والذي يركز على العمالء. وتساهم الطريقة التي تتبعها 

المنظمة في تقديم الخدمات للعمالء على تحديد القدرة التنافسية لها، وتعد جودة الخدمة المفهوم الذي أثار قدرا كبيرا من االهتمام 

 ي األدبيات البحثية بسبب الصعوبات في كل من تحديده وقياسه مع عدم وجود إجماع شامل عليه.والنقاش ف

( تسعة مكونات لجودة الخدمة وهي 3888قامت دراسات مختلفة بتحليل األبعاد المختلفة لتحديد جودة الخدمة، حدد )جارفين، 

خدمة، واالستجابة، والجماليات، والسمعة كما ورد في )ساشديف تشمل: األداء، والميزات، والمطابقة، والموثوقية، والمتانة، وال

 (.4..7وفيرما، 
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( أن جودة الخدمة يجب أن تشتمل على ثالثة مكونات أساسية: المرافق المادية والعمليات 3888اقترح )هايوود فارمر،  

لخدمة األساسية والظروف المادية ( أن ا3887واإلجراءات وعناصر سلوك األشخاص والحكم المهني. يعتقد )ستيوارت والش، 

 وعالقة الخدمة هي أبعاد جودة الخدمة.

( تضمنت بعض االختبارات لشمولية محددات جودة الخدمة التي وضعها .388البحث الذي أجراه )جونستون وآخرون، 

لمملكة المتحدة. ( في ضوء البيانات التجريبية التي تم جمعها في عشر مؤسسات خدمة في ا3888)باراسورامان وآخرون، 

مكونًا: الوصول، والمظهر /  37اقترح تحليلهم، على الرغم من أنه يدعم بشكل عام المحددات العشرة، قائمة منقحة من 

الجماليات، والتوافر، والنظافة / الترتيب، والراحة، والتواصل، والكفاءة، والمجاملة، والود، والموثوقية، واالستجابة واألمان. 

عملهم في حقيقة أن التحقيق التجريبي اعتمد فقط على تصورات اإلدارة للخدمة. على عكس )باراسورامان يكمن الحد من 

( لم يستخدم بيانات العمالء من أجل تحديد محددات جودة الخدمة. استمر .388(، )جونستون وآخرون، 3888وآخرون، 

ة الخدمة االثنتي عشرة. وقد أدى ذلك إلى تحديد ( في إضافة منظور العميل إلى خصائص جود.388)جونستون وسيلفسترو، 

خمسة محددات إضافية لجودة الخدمة: االنتباه / المساعدة، والرعاية، وااللتزام، والوظيفة، والنزاهة؛ كما أدى إلى تنقيح بعض 

(، وأيضا 7.33ستانج التعريفات األخرى، فقد حدد ساسر وآخرون ثالثة أبعاد ألداء الخدمة: المواد والموظفين والمرافق )الب

( عشرة أبعاد لجودة الخدمة في مجال صناعة الخدمات وهي: التجسيد واألمانة واالستجابة 3880حدد )باراسورامان، 

( كما ورد في )الميار، 3887والمنافسة والمجاملة المصداقية واألمن والحرية االتصال وفهم الزبون. أيًضا، اقترح )سكيلشر، 

 ى النحو التالي:( ثالثة أبعاد عل7.33

 :يشمل ذلك مظهر المباني، ويجب أن تكون منافذ الخدمة متاحة ماديا، ويجب أن تكون المعدات موثوقة  إعداد الخدمة

 وسهلة التعامل، ويجب أن يكون الموظفون والمعدات بمستوى جيد.

 :ويشمل ذلك معايير تقديم الخدمات، وتوافر الخدمات والمنتجات لتناسب احتياجات العمالء،  خصائص الخدمة

واالستقرار في أداء الخدمة، وموثوقية الخدمة الدقيقة والموثوقة والمتسقة، وتوفير الخدمة لجميع العمالء على قدم 

 المساواة، وحسن توقيتها بما يتناسب مع العمالء.

 :أنه يجب أن يكون لدى العمالء خيار فيما يتعلق بالطبيعة القياسية للخدمة، ويجب أن تتاح  هذا يعني قوة العميل

للعمالء فرصة التأثير على الخدمة والسياسة، ويجب أن يكون للعمالء الحق في تقديم شكوى بشأن األعطال والحصول 

 على التعويض، ويجب إبالغ العمالء بمعرفتهم ومعرفتهم.

( لجودة الخدمة هي أكثر المكونات استخداما واستشهادا بها في 3888، 3880)باراسورامان وآخرون،  فإن أبعاد، ومع ذلك

(. حيث إنها تستنتج المظاهر الرئيسية لجودة الخدمة التي تستند فيها توقعات العمالء 3..7أدبيات جودة الخدمة )عثمان وأوين، 

 وتصوراتهم. 

عنصًرا يقيس جودة الخدمة وفقًا  77(، مقياس مكون من 3888ان وآخرون، تشكل مكونات جودة الخدمة في )باراسورام

( التفسيرات التالية 4..7لخمسة عوامل هي )الموثوقية، واالستجابة، والملموسة، واألمن والتعاطف(. قدم )ساشديف وفيرما، 

 فيما يتعلق باألبعاد الخمسة:

 :المرافق المادية والمعدات ومظهر األفراد، وكل ما يتعلق بالمعدات المادية المطلوبة ألداء الخدمة الملموسية 
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 :القدرة على أداء الخدمة الموعودة بشكل موثوق ودقيق وبدرجة عالية من الصحة، حيث يتوقع العميل  الموثوقية

 وعده وأنه يمكنه االعتماد على مزود الخدمة هذاالحصول على خدمة دقيقة من حيث االلتزام بالوقت واألداء تماما كما 

 :قدرة واستعداد مقدمي الخدمة ليكونوا دائما في خدمة العمالء وقدرتهم على أداء الخدمة لهم عندما  االستجابة

 يحتاجون إليها

 :من والثقة المعرفة والمجاملة للموظفين وقدرتهم على بث الثقة واألمان، حيث تشير الى درجة اإلحساس باأل األمان

في الخدمة المقدمة والمزود وما يرتبط بها أيضا مع مخاطر تلقي الخدمة نتائج من هذه المنظمة أو مقدم الخدمة أو 

 كليهما

 :العناية واالهتمام الفردي الذي تقدمه الشركة لعمالئها. ويعني التعاطف كذلك أن يكون مقدم الخدمة محترما  التعاطف

  ، لذلك يشير هذا الجانب إلى درجة رعاية العمالء واحترام خصوصيته واالهتمام بمشاكلهومهذبا وودودا مع العمالء، 

هذه الخصائص وضعت بشكل عام للمخرجات الخدمية التجارية مثل: )تقديم الرعاية الصحية، النقل، التعليم ....(، 

ونظراً ألن الخدمات المقدمة من الجمعيات الخيرية للمستفيدين غالباً ما تكون خدمات إنسانية مجانية فالبد من تكييف 

الذي  SERVQUALكز الدراسة الحالية على هذا المقياس )وستر هذه الخصائص على أنشطة الجمعيات الخيرية

 طوره باراسورامان( بأبعاده الخمسة كنموذج يمكن تكييفه واستخدامه في إجراء الجانب الميداني للدراسة الحالية.

مة، ألن التي تحظى بالتمييز، هي التي تركز على نوعية وجودة الخدمة، أكثر من تركيزها على الخد منظمات القطاع الثالث

جميع منظمات القطاع الثالث تتشابه إلى حد ما في أنشطتها وخدماتها التي تقدمها للمستفيدين، سواء خدماتية أو إغاثية أو 

تنموية، لكنها بالتأكيد تختلف فيما بينها من حيث نوعية وكيفية تقديم هذه الخدمات، فإن منظمات القطاع الثالث الناجحة هي التي 

تها أهدافا تركز على توقعات المستفيدين، وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم بما يضمن في النهاية تحقيق هدف تحتوي إستراتيجي

تعميق االنتماء للمنظمة، ودرجة عالية من التمييز وجودة الخدمة، فيمكن القول أن المنظمات الناجحة واألكثر قدرة على 

متميز، معتمدة على قاعدة معلوماتية وكوادر مؤهلة ذات كفاءة، وتتمتع  المنافسة هي المنظمات التي تقدم خدماتها بنوعية وأداء

بمهارات مميزة تتعامل مع المستفيدين، فيعتبر موضوع جودة الخدمات المقدمة في منظمات القطاع الثالث من المواضيع التي 

داء منظمات القطاع الثالث لتكون تستدعي تسليط الضوء عليها، وأن تحظى باهتمام الباحثين؛ لما له من حيوية في تطوير أ

 قادرة على مواكبة المتغيرات في العصر الحديث.

 :الدراسات السابقة. 1

  بعنوان: جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء دراسة حالة فندق اإلخوة  (1111)بالل بن زكري، دراسة

 .عين مليلة -بوعلي

حيث كان الهدف األساسي لمعالجة هذا البحث هو تقديم إطار نظري يحدد مختلف المفاهيم المتعلقة بجودة الخدمات من خالل  

التعاريف األهمية والمؤشرات والنماذج القياسية، مع إعطاء نظرة واسعة حول رضا العميل ونماذج قياسه لمعرفة درجة رضا 

المؤسسة وٕايجاد أساليب ونماذج لتحسين جودة الخدمة كما هو متوقع من طرف العمالء على الخدمات المقدمة من طرف 

العميل، كما حاولنا في الدراسة الميدانية بفندق اإلخوة بوعلي بعين مليلة تحليل مدى مساهمة عملية تقيم جودة الخدمات في 

  .تحقيق الرضا لدى العمالء
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الخدمة يعتمد على توقعات وٕادراك العمالء لجودة الخدمات المقدمة وأن هذه م العمالء لجودة يوقد تبين من خالل الدراسة أن تق

 التوقعات واإلدراك يختلف من عميل إلى آخر، كما أن جودة الخدمة تعمل وبشكل أساسي على تحقيق رضا العميل

 

  المصرفية على رضا العمالء: بعنوان: أثر جودة الخدمات  (2019و نزار بنعبدهللا،  )عمر علي بابكر الطاهردراسة

 المملكة العربية السعودية. -دراسة ميدانية: المصارف التجارية بمحافظة الدرب

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمة المصرفية والممثلة بالملموسية، االستجابة السريعة، التعاطف،  

المملكة العربية السعودية.  -عمالء المصارف التجارية بمحافظة الدرب األمان/الضمان، الموثوقية /االعتمادية على رضا

التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر جودة الخدمة المصرفية وأبعادها على رضا العمالء في  علىوتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة 

الخدمة المصرفية علي رضا المصارف محل الدراسة؟ وتفرعت عنه تساؤالت فرعية تبحث أثر كل بعد من ابعاد جودة 

العمالء. استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات في الدراسة التطبيقية وتحليلها. يتمثل مجتمع 

عميل من عمالء 110المملكة العربية السعودية، و لقد بلغ حجم العينة  -الدراسة في عمالء المصارف التجارية بمحافظة الدرب

وقد خلصت الدراسة الي أن البعد األفضل من ناحية الجودة  .المملكة العربية السعودية -ف التجارية بمحافظة الدربالمصار

المملكة العربية السعودية هو بعد الموثوقية/االعتمادية يليه بعد التعاطف ثم الملموسية -لدى المصارف التجارية بمحافظة الدرب

المملكة العربية السعودية هو بعد -من أبعاد الجودة لدى المصارف التجارية بمحافظة الدرب يليه بعد األمان، أما البعد األضعف

لجميع أبعاد  (α≤0.05) االستجابة. ونتج عن اختبار فرضيات الدراسة بتحليل االنحدار وجود أثر ذو داللة معنوية عند مستوى 

المملكة العربية السعودية، ووجود عالقة -بمحافظة الدربجودة الخدمة المصرفية على زيادة رضا عمالء المصارف التجارية 

 ارتباط موجبة قويه وذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة المقدمة لعمالء المصارف محل الدراسة ورضا العمالء

 

  ،( بعنوان: 1112دراسة )نيل ج. سالك، وجورميه سينغThe effect of service quality on customer 

satisfaction and loyalty and the mediating role of customer satisfaction: 

Supermarkets in Fiji . 

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير جودة الخدمة على رضا العمالء ووالئهم والدور الوسيط لرضا العمالء في قطاع 

من عمالء السوبر ماركت في المسح في أربعة مراكز حضرية في فيجي. تم استخدام اإلحصاء  .48شارك  .السوبر ماركت

الوصفي لتحديد مستوى جودة الخدمة التي تقدمها محالت السوبر ماركت، واإلحصاءات االستداللية لتحديد الفجوة بين توقعات 

لنتائج إلى أن جودة الخدمة في محالت السوبر ماركت يُنظر تشير ا .وتصورات جودة خدمة العمالء واختبار فرضيات البحث

إليها على أنها غير مرضية، وتؤثر جودة الخدمة بشكل كبير على رضا العمالء ووالئهم، كما أن رضا العمالء يتوسط جزئيا 

 .لى انخفاض والء العمالءفي العالقة بين جودة الخدمة ووالء العمالء مما يقلل من تصورات العمالء لجودة الخدمة، مما يؤدي إ

 

  ،(، بعنوان 1111دراسة )غلوريا كيه كيو أجيابونجThe Effect of Service Quality on Customer 

Satisfaction in the Utility Industry – A Case of Vodafone (Ghana). 

سعت هذه الورقة إلى دراسة العالقة بين جودة الخدمة ورضا العمالء في صناعة المرافق )االتصاالت( في غانا. اعتمدت  

الدراسة نموذج جودة الخدمة كإطار رئيسي لتحليل جودة الخدمة. تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لفحص العالقات بين 

 ت النتائج أن جميع عناصر جودة الخدمة كانت تنبئا جيدا برضا العمالء.متغيرات جودة الخدمة ورضا العمالء. أظهر
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  ،( بعنوان: 1112دراسة )رضوان قيصر دنش واخرونThe Impact of Service Quality and Service 

Value on Customer Satisfaction through Customer bonding: Evidence from 

telecommunication Sector . 

الرئيسي من هذه الدراسة هو فحص تأثير جودة الخدمة وقيمة الخدمة على رضا العمالء من خالل دور الوساطة في الهدف 

ترابط العمالء. تم استخدام االستبيانات ذاتية اإلدارة لجمع البيانات. تم توزيع استبيانات على عمالء شركات االتصاالت. تم 

. لغرض ٪84استبيانا لذا كان معدل االستجابة  182رجال األعمال. تم استالم استبانة على الطالب والموظفين و .47توزيع 

عبر اإلنترنت. تظهر النتيجة  Sobelوتم اختبار الوساطة من خالل حاسبة  AMOSو  SPSSالتحليل، تم استخدام برنامجي 

لوساطة أن ارتباط العميل يتوسط جزئيا أن قيمة الخدمة وجودة الخدمة لهما تأثير إيجابي كبير على رضا العمالء ويظهر تحليل ا

في ربط جودة الخدمة وقيمة الخدمة برضا العميل. يمكن أيضا تطبيق هذا النموذج في الخدمات المصرفية وقطاعات الخدمات 

 األخرى لزيادة رضا العمالء.
 

  ،( بعنوان: 1111دراسة )بشير أحمد فيضة اخرونImpact of Service Quality on Customer 

Loyalty and Customer Satisfaction in Islamic Banks in the Sultanate of Oman. 

تحاول هذه الدراسة فحص تأثير جودة الخدمة على والء العمالء ورضاهم باستخدام نموذج جودة الخدمة ألربعة بنوك إسالمية  

يا يعتمد على طريقة أخذ العينات المالئمة لجمع رئيسية في سلطنة عمان. الطبيعة الكمية للدراسة تضمنت استبيانا منظما ذات

، وتم إنشاء معامل SPSSعميال للبنوك اإلسالمية في عمان. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج  .37البيانات من 

أبعاد جودة (. فحص تحليل االرتباط العالقات المهمة بين متغيرات الدراسة. تم تسجيل تأثير Cronbach’s alphaالموثوقية )

الخدمة على رضا العمالء من خالل تحليل االنحدار. كشفت النتائج الرئيسية للدراسة أن المستجيبين أظهروا في المتوسط 

استجابة "موافق" في المجاالت الخمسة، وهي الملموسة، واالستجابة، والموثوقية، والضمان، والتعاطف. أظهرت نتائج 

يرات الثالثة: جودة الخدمة، ورضا العمالء، ووالء العمالء. وبالمثل، أظهرت نتائج االنحدار أن االرتباط عالقة مهمة بين المتغ

أبعاد التعاطف واالستجابة لها تأثير إيجابي كبير على رضا العمالء. لذلك، يوصى بأن تركز البنوك أكثر على التعاطف 

تغيرين على رضا العمالء. ومع ذلك، يجب أال تهمل البنوك أهمية واالستجابة مع األخذ في االعتبار العالقة المهمة بين هذين الم

 المتغيرات األخرى مثل الموثوقية والضمان واألشياء الملموسة التي تم الكشف عنها على أنها مهمة من خالل ردود المشاركين.
 

  ،( بعنوان: 1111دراسة )بياض جمال علي واخرونHotel Service Quality: The Impact of Service 

Quality on Customer Satisfaction in Hospitality 

الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو الكشف عن تأثير جودة الخدمة على رضا العمالء. تظهر نتائج الدراسة تأثير أبعاد جودة  

راسة أن أربعة أبعاد لجودة مشاركا في هذه الدراسة. أثبتت هذه الد 333الخدمة المختلفة على مستوى الرضا في الفنادق. شارك 

الخدمة )التعاطف، واالستجابة، والتأكيد، والملموسة( لها عالقة إيجابية برضا العمالء، باستثناء أن الموثوقية لها عالقة سلبية 

 برضا العمالء.
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  ،( بعنوان: 1112دراسة )سمرة شهامThe Effect of Service Quality on Customer Satisfaction, 

Loyalty and Word of Mouth; Evidence from Tourists in Antalya, Turkey تحاول .

الدراسة التحقيق في نموذج مفاهيمي باستخدام النهج االستنتاجي. يفحص النموذج تأثير جودة الخدمة على رضا 

راسة إلى عينة تم جمعها العمالء وتأثير رضا العمالء على والء العمالء والكالم الشفهي اإليجابي. تستند نتيجة هذه الد

عميل في فندق في أنطاليا. بناًء على النتائج، تشير هذه الدراسة إلى أن جودة الخدمة في الفنادق وتأثيرها  7.0من 

 المباشر على رضا العمالء على التوالي لها تأثير مباشر وإيجابي على والء العمالء والكالم الشفهي اإليجابي.

 :منهجية الدراسة. 1

 :منهج الدراسة. 1.1

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويُعد المنهج الوصفي والتحليلي األنسب للدراسة لكونها 

تسعى لقياس "جودة الخدمة في القطاع الثالث وأثرها على رضا المستفيدين، وهو ما يتطلب وصفاً كمياً وكيفياً لتحديد هذه 

 . فإن المنهج الوصفي التحليلي يتفق مع أهداف الدراسة ويمكن من خالله اإلجابة على تساؤالتها. المتطلبات، وبذلك

 :جمع البياناتمصادر . 1.1

 :تم إعداد استبانة الدراسة وتوزيعها على مجتمع الدراسة، لغرض تجميع المعلومات الالزمة حول  البيانات األولية

االحصائي واستخدام االختبارات االحصائية المناسبة بهدف  SPSSموضوع البحث ومن ثم تفريغها باستخدام برنامج 

 الوصول لدالالت ذات قيمة.

 :ب والدوريات واالبحاث والدراسات السابقة التي تساهم في إثراء هذه وتمت من خالل مراجعة الكت البيانات الثانوية

 الدراسة.

 :مجتمع وعينة الدراسة. 1.1

يتكون مجتمع الدراسة المستهدف من العاملين والمتطوعين والمستفيدين من برامح منظمات القطاع الثالث في المنطقة الشرقية 

ك تم تحديد عينة الدراسة بطريقة العينة المالئمة حيث تم أخذ عينة مقدارها بالمملكة العربية السعودية وهو مجتمع كبير ولذل

 مفردة.. 381

 :أداة الدراسة. 1.1

تم اعداد االستبانة حول "قياس جودة الخدمة في القطاع الثالث وأثرها على رضا المستفيدين: دراسة تطبيقية على منظمات 

العربية السعودية" من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. وتم توزيع القطاع الثالث في المنطقة الشرقية بالمملكة 

 االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، وقد تم تقسيم االستبانة الى ثالثة اقسام كما يلي:

مهنة، المستوى التعليمي، وعدد سنوات وهو عبارة عن السمات الشخصية لعينة الدراسة )الجنس، العمر، ال القسم األول:

 الخبرة...الخ(
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 :يقيس أبعاد جودة الخدمة وهي كالتالي القسم الثاني:

  :فقرات 2، ويتكون من الملموسيةالبعد األول 

  :فقرة 33، ويتكون من االعتماديةالبعد الثاني 

  :فقرات 8، ويتكون من األمانالبعد الثالث 

  :فقرات 6من  ، ويتكوناالستجابةالبعد الرابع 

  :فقرات 8، ويتكون من التعاطالبعد الخامس 

 فقرة 30يقيس رضاء المستفيدين، ويتكون من  القسم الثالث:

 :صدق أداة الدراسة. 1.1.1

 :تم قياس صدق األداة من خالل طريقتين

 الصدق الظاهري: 

المتخصصين بغرض الحكم إذا ما كانت أداة بعد إعداد الصورة األولى لالستبيان، تم عرضه على مجموعة من المحكمين 

الدراسة تقيس ما وضعت لقياسه، واألخذ باقتراحاتهم ومالحظاتهم بعد حكمهم على مستوى تمثيل العبارات لمجاالت االستبيان، 

المحكمين،  ووضوحها ومالئمتها ألهداف الدراسة، وسالسة التعبير والتراكيب اللغوية، وتم التعديل على األداة تبًعا لمالحظات

 من حيث إعادة الصياغة أو حذف بعض العبارات أو إضافة بعض العبارات.

 صدق االتساق الداخلي: 

( من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل Pearson correlation coefficientتم استخدام معامل االرتباط بيرسون )

 المجاالت والدرجة الكلية لألداة.عبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وبين 

 :الدراسة الميدانية والتحليل. 5

 :نتائج الدراسة . 1.5

يتعلــق ســؤال الدراســة الرئيــس بهدف الدراســة، وينــص علـــى التعرف على مدى تأثير جودة الخدمة على مستوى رضا 

الســؤال، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المستفيدين في منظمات القطاع الثالث، ولإلجابــة عــن هــذا 

 المعياريــة والنســب المئويــة لفقــرات أداة الدراســة ولكل عبارة من عبارات محاور المقياس، وذلك علـى النحو اآلتـي:

 المحور االول: الملموسية -

، أي أنهـم يــرون أن درجة تطبيق منظمات %27بلـغ متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة درجـة مرتفعة بنسـبة بلغـت 

القطاع الثالث لبعد الملموسية في جودة الخدمات هي درجة عالية ومرتفعة، بالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن الســؤال بالموافقــة 

 وهــي الدرجــة الكليــة للمحور األول.  87..تقريبــا وانحــراف معيــاري  1.84ط حســابي بلــغ بدرجــة عالية، بمتوســ



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقديـر الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى  (3)جدول 

 األول محورال

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة %

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية

3 
تتوفر لدى المنظمة التجهيزات 

 والمعدات ذات التقنية المتطورة والعالية
 6  مرتفعة %69,9 1,014 3,90

7 
تصميم المبنى وترتيبه الداخلي يسهل 

 عملية الحصول على الخدمة
 3 مرتفعة %74,3 951, 3,95

1 
المنظمة جذابة تعد المرافق وصاالت 

 للعمالء
 7 مرتفعة %63,9 1,063 3,81

4 
توفر المنظمة شبكة اتصاالت مفيدة 

 للمستفيدين
 4 مرتفعة %69,9 1,031 3,95

0 

المواد التسويقية الموزعة من قبل 

المنظمة واضحة وتعطي معلومات 

 كاملة

 5 مرتفعة %70,5 1,014 3,90

6 
يتمتع موظفو المنظمة بالمظهر الحسن 

 يجذب المستفيدين الذي
 1 مرتفعة %79,3 865, 4,10

2 
يناسب المظهر العام للمنظمة طبيعة 

 الخدمات التي يقدمها للمستفيدين
 2  مرتفعة %76,5 905, 4,02

 مرتفعة %21 82727, 3,9454 الدرجة الكلية لمحور الملموسية

يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن الموافقــة فـــي بعد الملموسية كانــت )يتمتع موظفو المنظمة 

، تليهـا عبـارة يناسب المظهر .4.3ومتوسـط حسـابي  %28.1بالمظهر الحسن الذي يجذب المستفيدين( بنسـبة موافقـة بلغـت 

. ومـن ثـم عبـارة )تصميم المبنى وترتيبه الداخلي يسهل %26.0دمات التي يقدمها للمستفيدين( بنسـبة العام للمنظمة طبيعة الخ

 .%24.1بنسـبة عملية الحصول على الخدمة( 

جاذبية المرافق المادية والمعدات ومرافق االتصاالت وكذلك المواد المستخدمة من قبل المنظمة وظهور الموظفين الذين يجب 

والمظهر وكذلك قدرة المرافق ، ي عملية الخدمة. تتم القدرة على تنفيذ الخدمة من خالل إظهار وجود أطراف أخرىأن يكونوا ف

والبنية التحتية المادية. تنظيم المنظمات الخدمية وحالة البيئة المحيطة هي دليل ملموس على الخدمات التي تقدمها المنظمة. كلما 

 كانت الخدمة المقدمة للمستفيدين أفضل.، المنظمة أفضل كانت األشياء الملموسة التي تقدمها
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 المحور الثاني: االعتمادية -

، أي أنهـم يــرون أن درجة تطبيق منظمات %28بلـغ متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة درجـة مرتفعة بنسـبة بلغـت 

ومرتفعة، بالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن الســؤال بالموافقــة القطاع الثالث لبعد االعتمادية في جودة الخدمات هي درجة عالية 

 وهــي الدرجــة الكليــة للمحور الثاني. 22..تقريبــا وانحــراف معيــاري  6..4بدرجــة عالية، بمتوســط حســابي بلــغ 

ر الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقديـ (7)جدول 

 الثانيمحور ال

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة %

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية

3 
تحرص إدا المنظمة أن تكون خدمات 

 المستفيدين خالية من األخطاء
4,23 ,859 %83,6 

 مرتفعة

 جدا 
1 

7 
تعمل المنظمة على تطوير خدماتها 

 باستمرار
4,22 ,838 %83,6 

 مرتفعة

 جدا
2 

1 
تقوم المنظمة بجمع المعلومات المتعلقة 

 بالخدمات الجديدة
 5  مرتفعة %78,2 893, 4,07

4 

تهتم المنظمة بتقديم أفضل الخدمات 

للمستفيدين بشكل صحيح ومنذ المرة 

 االولى

 4 مرتفعة %79,8 943, 4,08

0 
واإلجابة تهتم المنظمة بمشاكل المستفيدين 

 السريعة عن استفساراتهم
 8 مرتفعة %74,9 958, 4,03

6 
توظف المنظمة خبرات مميزة لالعتماد 

 عليها في تقديم الخدمات بجودة عالية
 11 مرتفعة %72,1 984, 3,94

2 
الخدمات المقدمة من قبل المنظمة يتم 

 ادائها كما تم اإلعالن عنها
 7 متوسطة %77,6 962, 4,06

 10 متوسطة 75,4% 955, 3,99 العمل للمنظمة مناسبةساعات  8

8 
يتم توفير الخدمات خالل المواعيد التي تم 

 اإلعالن عنها
 3  مرتفعة %80,3 885, 4,09

3. 
يضمن أداء الموظفين لوظائفهم الثقة بين 

 المستفيد والمنظمة
 9 مرتفعة %75,9 975, 3,99

33 
يلتزم العاملون في المنظمة بتنفيذ 

 الخدمات للمستفيدين في األوقات المحددة
 6 مرتفعة %78,1 915, 4,06

 مرتفعة %22 77648, 4,069 الدرجة الكلية لمحور االعتمادية

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 

فـــي بعد االعتمادية كانــت )تحرص إدا المنظمة أن يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن الموافقــة 

 ،4.71ومتوسـط حسـابي  %81.6تكون خدمات المستفيدين خالية من األخطاء( بنسـبة موافقـة بلغـت 
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. ومـن ثـم عبـارة )يتم توفير الخدمات خالل %81.6تليهـا عبـارة )تعمل المنظمة على تطوير خدماتها باستمرار( بنسـبة  

 .%1..8التي تم اإلعالن عنها( بنسـبة  المواعيد

تتم قدرة الموظفين في المؤسسات على تقديم خدمات سريعة ومناسبة للمستفيدين من خالل نقل معلومات واضحة. يمكن 

لالستجابة الجيدة أن تخلق رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها المنظمة. أن إرضاء المستفيدين يمكن أن ينشأ من خالل 

قف الموظفين التي لديها عنصر من الموثوقية. هذا يعني أن الموثوقية التي يمتلكها الموظفون هي أحد العوامل التي يجب موا

مراعاتها للحصول على رضا المستفيدين. يجب أن تتمتع المنظمات التي تشارك في الخدمات بجوانب موثوقية جيدة. ألن 

 الخدمات التي يتوقعها المستفيدين.الموظفين ذوي الجودة العالية يمكنهم تقديم 

 المحور الثالث: األمان -

، أي أنهـم يــرون أن درجة تطبيق منظمات %87بلـغ متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة درجـة مرتفعة بنسـبة بلغـت 

اإلجابــة عــن الســؤال بالموافقــة القطاع الثالث لبعد االمان في جودة الخدمات هي درجة عالية ومرتفعة، بالتالـــي كانــت 

 وهــي الدرجــة الكليــة للمحور الثالث. 24..تقريبــا وانحــراف معيــاري  4.38بدرجــة عالية، بمتوســط حســابي بلــغ 

اسة علـى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقديـر الستجابات أفراد عينة الدر (1)جدول 

 الثالثمحور ال

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النسبة 

% 

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية

 83% 862, 4,22 أشعر باألمان عند تعاملي مع موظفي المنظمة 3
ة مرتفع

 جدا 
4 

 87,4% 779, 4,30 أشعر بالمعاملة االنسانية من طرف موظفي المنظمة 7
ة مرتفع

 جدا 
1 

 85,3% 777, 4,25 تتعامل المنظمة مع معلوماتي بسرية تامة 1
ة مرتفع

 جدا 
2 

4 
تتم المعامالت في المنظمة على درجة كبيرة من 

 السرية واألمان
4,23 ,833 %81,4 

ة مرتفع

 جدا
3 

ةمرتفع 77% 872, 4,16 توفر المنظمة نظاما يحافظ على أسرار المستفيدين 0  6 

ةمرتفع 78,7% 886, 4,13 يمكن الوثوق بهمالموظفون في المنظمة  6  7 

2 
يتمتع العاملون في المنظمة بالمعرفة الكافية لإلجابة 

 عن أسئلة المستفيدين المختلفة
ةمرتفع %80,4 893, 4,10  8 

8 
يعكس سلوك العاملين في المنظمة شعور المستفيدين 

 باألمان
 5 مرتفعة %83,6 831, 4,19
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%21 74407, 4,1967 األمانالدرجة الكلية لمحور   مرتفعة 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 

يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن الموافقــة فـــي بعد األمان كانــت )أشعر بالمعاملة االنسانية 

، تليهـا عبـارة )تتعامل المنظمة مع معلوماتي بسرية تامة( بنسـبة %82.4بلغـت من طرف موظفي المنظمة( بنسـبة موافقـة 

. األمان يعني خلق %83.4. ومـن ثـم عبـارة )تتم المعامالت في المنظمة على درجة كبيرة من السرية واألمان( بنسـبة 80.1%

ت االتصال العملي، واللباقة، والمصداقية، والكفاءة، الثقة والمصداقية للعمالء. يعتمد ذلك على المعرفة الفنية للموظف، ومهارا

 .واالحتراف. لذلك، ستساعد هذه المهارات المنظمة على كسب ثقة العمالء ومصداقيتهم

 المحور الرابع: االستجابة -

منظمات  ، أي أنهـم يــرون أن درجة تطبيق%28بلـغ متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة درجـة مرتفعة بنسـبة بلغـت 

القطاع الثالث لبعد االستجابة في جودة الخدمات هي درجة عالية ومرتفعة، بالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن الســؤال بالموافقــة 

 الرابع. بعدوهــي الدرجــة الكليــة لل .8..تقريبــا وانحــراف معيــاري  4.37بدرجــة عالية، بمتوســط حســابي بلــغ 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقديـر الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى الم (4)جدول 

 الرابع محورال

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النسبة 

% 

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية

3 
تراعي المنظمة الدقة في إعالم المستفيدين عن موعد 

 الخدماتتقديم 
ة مرتفع %83,1 917, 4,20  3 

7 
المستفيدين  لشكاوىتستجيب إدارة المنظمة بسرعة 

 واستفساراتهم الملحة
ة مرتفع %77,1 911, 4,08  4 

ة مرتفع 73,3% 949, 4,01 تقدم المنظمة الخدمة بشكل فوري للمستفيدين 1  5 

ةمرتفع 72,1% 1,019 3,97 فترة االنتظار للحصول على الخدمة قصيرة 4  6 

0 
الموظفون في المنظمة يرغبون دائما في مساعدة 

 المستفيدين
4,25 ,864 %83,6 

ة مرتفع

 جدا
1 

6 
يخبر موظفو المنظمة المستفيدين باألوقات التي 

 تؤدي فيها الخدمات
4,22 ,862 %82 

ة مرتفع

 جدا
2 

%22 80072, 4,1202 الدرجة الكلية لمحور االستجابة  مرتفعة 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 
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يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن الموافقــة فـــي بعد االستجابة كانــت )الموظفون في المنظمة 

ارة )يخبر موظفو المنظمة المستفيدين باألوقات ، تليهـا عبـ%81.6يرغبون دائما في مساعدة المستفيدين( بنسـبة موافقـة بلغـت 

. ومـن ثـم عبـارة )تستجيب إدارة المنظمة بسرعة لشكاوي المستفيدين واستفساراتهم %87التي تؤدي فيها الخدمات( بنسـبة 

 .%22.3الملحة( بنسـبة 

للعمالء معرفة أنك تستمع إليهم وتعمل بنشاط تعد االستجابة السريعة ألسئلة العمالء ومخاوفهم أمرا حيويا، ألنها تتيح االستجابة 

لحل مشاكلهم. يرتبط بُعد االستجابة لجودة الخدمة باستعداد المنظمة وقدرتها على مساعدة المستفيدين، وتقديم خدمة سريعة في 

ى رضا الوقت المناسب. إن استعداد الموظفين لتقديم الخدمة المطلوبة في أي وقت دون أي إزعاج سيكون له تأثير عل

المستفيدين. تهتم االستجابة في المقام األول بكيفية استجابة شركات الخدمة للعمالء من خالل موظفيها. سيؤدي االهتمام الفردي 

إلى زيادة رضا العميل وكذلك االهتمام الذي يوليه الموظفون للمشاكل التي تواجه العمالء؛ عندما يحدث هذا، يحدث تحول 

 جذري في رضاهم.

 الخامس: التعاطفالمحور  -

، أي أنهـم يــرون أن درجة تطبيق منظمات %.8بلـغ متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة درجـة مرتفعة بنسـبة بلغـت 

القطاع الثالث لبعد التعاطف في جودة الخدمات هي درجة عالية ومرتفعة، بالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن الســؤال بالموافقــة 

 وهــي الدرجــة الكليــة للمحور الخامس. 27..تقريبــا وانحــراف معيــاري  4.31عالية، بمتوســط حســابي بلــغ بدرجــة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقديـر الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى  (0)جدول 

 الخامس محورال

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النسبة 

% 

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية

ة مرتفع 80,3% 847, 4,11 أوقات عمل المنظمة مالئمة للمستفيدين 3  6 

7 
تحرص المنظمة على معرفة احتياجات المستفيد 

 لتحقيق رضا المستفيد
ة مرتفع %79,8 872, 4,17  3 

1 
االحتياجات تهتم إدارة المنظمة بالمستفيدين ذوي 

 الخاصة
ة مرتفع %76 915, 4,10  7 

4 
خدمات  وتسعى لتقديمتهتم إدارة المنظمة بعمالئها 

 الئقة بشكل مستمر
ةمرتفع %80,9 853, 4,16  4 

ةمرتفع 75,4% 908, 4,02 توضح إدارة المنظمة تكلفة الخدمات المقدمة 0  8 

ةمرتفع 72,1% 892, 4,02 تولي المنظمة المستفيدين اهتماما فرديا 6  9 

2 
 واالبتسامة عنديتسم العاملون في المنظمة باللطافة 

 استقبالهم للمستفيدين والتعامل معهم
4,25 ,825 %85,2 

ة مرتفع

 جدا
2 
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8 
يتفهم موظفي المنظمة أولويات واحتياجات 

 المستفيدين
ةمرتفع %81,4 852, 4,13  5 

 86,4% 868, 4,28 يحترم موظفي المنظمة مختلف العمالء 8
ة مرتفع

 جدا
1 

%21 72886, 4,1378 الدرجة الكلية لمحور التعاطف  مرتفعة 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 

يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن الموافقــة فـــي بعد التعاطف كانــت )يحترم موظفي المنظمة 

، تليهـا عبـارة )يتسم العاملون في المنظمة باللطافة و االبتسامة عند استقبالهم %86.4مختلف العمالء( بنسـبة موافقـة بلغـت 

. ومـن ثـم عبـارة )تحرص المنظمة على معرفة احتياجات المستفيد لتحقيق رضا %80.7للمستفيدين والتعامل معهم( بنسـبة 

 .%28.8المستفيد( بنسـبة 

ديم التعاطف الحقيقي في خدمة العمالء هو ما يميز منظمات اليوم عن غيرها. إنه يؤدي إلى تجارب عمالء رائعة تؤدي إن تق

 ٪86أن  Dixaإلى الوالء والمراجعات اإليجابية وفي النهاية تكرار المبيعات. في الواقع، وجدت األبحاث الحديثة التي أجرتها 

ستهلك في جميع أنحاء الواليات المتحدة والمملكة المتحدة( أشاروا إلى أن التعاطف م ...1من المستهلكين )من مجموعة من 

 من وكالء خدمة العمالء مهم أثناء تفاعل الدعم.

إلى تفاقم مشاعر التوتر والصعوبة  38-تجلت أهمية تقديم التعاطف في خدمة العمالء بشكل خاص هذا العام. أدى مرض كوفيد 

الواقع، النسبة المئوية لمكالمات خدمة العمالء التي تم تسجيلها على أنها "صعبة" زادت بأكثر من  والعجز لدى الكثيرين. في

من األشخاص إنهم يبحثون عن جودة أعلى في خدمة العمالء مقارنة بما كانوا عليه  ٪08يقول ، . وعلى مستوى العالم٪..3

ام خدمة العمالء بينما يتعثر البعض اآلخر. ألن أولئك الذين قبل عام. ولكن حتى في هذه األوقات العصيبة، ستزدهر بعض أقس

  ازدهروا يسخرون قوة التعاطف مع العمالء.

 المحور السادس: رضا المستفيدين -

، أي أنهـم راضون على الخدمات التي تقدمها %28بلـغ متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة درجـة مرتفعة بنسـبة بلغـت 

الثالث بدرجة عالية ومرتفعة، بالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن الســؤال بالموافقــة بدرجــة عالية، بمتوســط منظمات القطاع 

 ، وهــي الدرجــة الكليــة للمحور السادس.28.وانحــراف معيــاري  8..4حســابي بلــغ 

جة التقديـر الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودر (6جدول )

 السادس محورال

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النسبة 

% 

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية

ةمرتفع 78,7% 951, 4,11تعتبر المنظمة أن مصلحة المستفيدين دوما فوق كل  3  8 
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 اعتبار

7 
للمستفيدين مما تقدم المنظمة الخدمات الموعودة 

 يساهم في تعزيز الرضا لديهم
ةمرتفع %83,1 872, 4,16  1 

1 
تقدم المنظمة خدمات بمستوى راق للمستفيدين 

 بهدف إرضائهم
ةمرتفع %76,5 955, 4,07  37 

4 
تقدم المنظمة خدمات موعودة للمستفيدين مما يساهم 

 في تعزيز رضاهم
ةمرتفع %78,2 952, 4,08  3. 

0 
مجموعة متنوعة وواسعة من  تقدم المنظمة

 الخدمات التي تلبي حاجات ومتطلبات المستفيدين
ةمرتفع %80,3 914, 4,13  2 

6 
تلبي الخدمات المقدمة من قبل المنظمة متطلبات 

 المستفيدين
ةمرتفع %79,8 901, 4,08  8 

ةمرتفع 67,7% 1,047 3,86 تهتم المنظمة بتقديم تشجيعات وهدايا للمستفيدين 2  30 

8 
تهتم المنظمة بمعرفة مستوى رضا المستفيدين عن 

 الخدمات المقدمة لهم
ةمرتفع %77,1 967, 4,07  33 

8 
التي أحصل عليها من المنظمة تعتبر خدمة الخدمة 

 مثالية
ةمرتفع %72,1 896, 3,99  31 

ةمرتفع 80,4% 831, 4,14 دقة إنجاز الخدمة يحقق رضا المستفيدين .3  6 

33 
الخدمات المقدمة هي احدى  رضاك عن مستوى

 العوامل الرئيسية في استمرار تعاملك مع المنظمة
ةمرتفع %81,5 811, 4,15  4 

 83,6% 814, 4,21 سرعة إنجاز الخدمة يحقق رضا المستفيدين 37
ة مرتفع

 جدا
3 

31 
الخدمة التي احصل عليها من المنظمة مستوي 

 تتناسب مع توقعاتي
ةمرتفع %72,1 988, 3,97  34 

34 
موظفي المنظمة يبذلون قصارى جهدهم إلرضاء 

 المستفيدين
ةمرتفع %80,9 888, 4,14  0 

30 
يتعامل الموظفون بمصداقية مما يعزز رضا 

 المستفيدين
ةمرتفع %80,9 885, 4,17  7 

%22 79787, 4,0889 الدرجة الكلية لمحور رضا المستفيدين  مرتفعة 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 
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يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن الموافقــة فـــي محور رضا المستفيدين كانــت )سرعة إنجاز 

ل الموظفون بمصداقية مما يعزز رضا ، تليهـا عبـارة )يتعام%81.6الخدمة يحقق رضا المستفيدين( بنسـبة موافقـة بلغـت 

 .%8..8المستفيدين( بنسـبة 

تقدمها منظمات  الخدمات التيهـذه النتيجـة المتحصلـة تدلـل علــى حالـة الرضا المرتفعة من قبل افراد العينة عن مستوى 

الرضا لديهم، وكذلك تقدم المنظمة القطاع الثالث، ويرون أن المنظمة تقدم الخدمات الموعودة للمستفيدين مما يساهم في تعزيز 

مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات التي تلبي حاجات ومتطلبات المستفيدين، باإلضافة الى ذلك تهتم المنظمة بمعرفة 

 مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم، وغيرها.

 أختبار الفرضيات:. 1.5

  :ة األولىلفرضيا  -

احصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في )االعتمادية، االستجابة، الملموسية، التعاطف، االمان( على يوجد أثر ذو داللة 

 مستوى رضا المستفيدين

 : التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية للنموذج(2جدول )

 المتغير التابع: رضا المستفيدين

 القيمة االحتمالية Tقيمة اختبار  الخطأ المعياري المعامالت المتغيرات

 977, 029,- 145, 004,- الثابت

 000, 28,738 035, 999, جودة الخدمة

R ,906    

2R ,820    

F 870,868   0.000 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 

 2Rمعامل التحديد 

من التغير في المتغير التابع )رضا المستفيدين( يرجع الى المتغير  %87مما يشير الى ان  .87..قيمة معامل التحديد قدرت ب 

والتي كانت  Rالمستقل )جودة الخدمة(، وهذا يدل على االرتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقل، وهو ما أكدته قيمة 

8..6% 

 Fاختبار 

وبالتالي فان  0.05وهي أصغر من مستوى المعنوية  000.هي   Fختبارونالحظ من الجدول أعاله أن القيمة االحتمالية ال

 النموذج ككل ذو داللة إحصائية.
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 اختبار المعامالت إحصائيا  

 (: اختبار المعامالت إحصائيا8جدول )

 الداللة االحصائية القيمة االحتمالية tقيمة اختبار  المعامالت

1β 28,738 .000 ذو داللة 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج تحليل برنامجSPSS 

وهو أقل من مستوى المعنوية،  .....من الجدول أعاله نالحظ ان القيمة االحتمالية للمتغير المستقل وهو جودة الخدمة كانت 

 دين.المستفي لزيادة رضاوعليه فان جودة الخدمة كمتغير مستقل له داللة احصائية كمحدد أساسي 

 النتيجة الفرضية

يوجد أثر ذو داللة احصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في )االعتمادية، االستجابة، الملموسية، 

 التعاطف، االمان( على مستوى رضا المستفيدين
 مقبولة

 المصدر: من إعداد الباحث 

تؤدي  %3النتائج تظهر أن هنالك عالقة إيجابية بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين، أي أن كل زيادة في جودة الخدمة بنسبة 

. بناء على ذلك يمكن القول ان هناك تأثير كبير ألبعاد جودة الخدمة %88.8الى زيادة في مستوى رضا المستفيدين بنسبة 

 ، الملموسية، التعاطف، االمان( على مستوى رضا المستفيدين. المتمثلة في )االعتمادية، االستجابة

 الثانية:الفرضية  -

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات 

عدد  –التعليمي  ؤهلالم -سنوات الخبرة  –الوظيفة  –في )العمر  الشخصية المتمثلةالى الخصائص  الثالث تعزىالقطاع 

 (الجنس - سنوات التعامل مع المنظمة

 التالية:من هذه الفرضية تظهر الفرضيات الفرعية 

توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات  ال -أ 

 لمتغير العمر ؟ القطاع الثالث تعزى

 )أ( اإلحصاءات الوصفية

 ( االحصائيات الوصفية8جدول )

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط العينة )ن( العمر

 11996, 67859, 4,3958 32 سنة .1أقل من 

 11777, 84107, 4,1150 51 سنة .4 – .1

 10792, 84977, 3,9484 62 سنة .0 – 43

 11232, 69237, 4,0246 38 سنة .0أكثر من 

 05898, 79787, 4,0889 183 المجموع
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تشير "العينة" في العمود األول إلى عدد العينات المستخدمة في حساب  من خالل جدول االحصائيات الوصفية نالحظ االتي:

 مفقودة. األوزان المتوسطة "اإلحصائيات الوصفية. هذه األرقام تساوي حجم العينة المستخدمة في البحث، أي أنه ال توجد قيم 

المتوسط" هي أكثر ما يهمنا هنا، حيث انها تساعدنا في معرفة ما اذا ما كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في 

تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير العمر. ومن خالل النظر 

رقام يمكننا القول في المجمل بانه توجد بعض الفروقات في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل لأل

 ANOVAمنظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير العمر، ولكن للتأكد يجب علينا النظر إلحصائيات اختبار 

 ANOVA( جدول اختبار ب)

زم بمدى وجود داللة إحصائية ام ال، وذلك بالنظر لقيمة مستوى المعنوية، فاذا كانت اقل من من خالل الجدول ادناه يمكن الج

فانه ال توجد  0...من  أكبركانت قيمته  إذافانه يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير العمر، أما  0...

لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث  فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين

 تعزى لمتغير العمر.

 ANOVA( جدول اختبار .3جدول )

 ANOVAاختبار 

 تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

المتوسط 

 التربيعي

اختبار 

 Fفيتشر 

مستوى 

 المعنوية

 072, 2,373 1,477 3 4,431 بين المجموعات

   623, 179 111,430 ضمن مجموعات

    182 115,861 المجموع

احادي االتجاه، حيث يظهر ما إذا كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة  ANOVAهذا الجدول يوضح مخرجات تحليل 

احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير العمر. يمكن 

ية الصفرية التي تقول بان المتوسطات . وبالتالي تقبل الفرض0...، والتي هي أكبر من 27...أن نرى أن قيمة األهمية هي 

بين المجموعات متساوية، وترفض الفرضية البديلة، وبالتالي ليست هناك فروق معتد بها إحصائيا في تقييمات المستفيدين 

ك اإلبالغ لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير العمر. استنادا إلى النتائج أعاله، يمكن

عن نتائج الفرضية على النحو التالي: ال توجد هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير العمر، وذلك الن مستوى المعنوية الختبار 

ANOVA 0... احادي االتجاه كان أكبر من. 
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توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات ال   -ب 

 لمتغير الوظيفة ؟ القطاع الثالث تعزى

 )أ( اإلحصاءات الوصفية

 ( االحصائيات الوصفية33جدول )

 المتوسط العينة )ن( الوظيفة
االنحراف 

 المعياري
 الخطأ المعياري

 29152, 1,00985 4,0667 12 طالب

 06849, 77182, 4,0262 127 قطاع خاص( –موظف )حكومي 

 25053, 97029, 4,3600 15 اعمال حرة

 13225, 71217, 4,2322 29 متقاعد

 05898, 79787, 4,0889 183 المجموع

في العمود األول إلى عدد العينات المستخدمة في حساب  تشير "العينة" من خالل جدول االحصائيات الوصفية نالحظ االتي:

 اإلحصائيات الوصفية. هذه األرقام تساوي حجم العينة المستخدمة في البحث، أي أنه ال توجد قيم مفقودة. األوزان المتوسطة "

ذات داللة احصائية في المتوسط" هي أكثر ما يهمنا هنا، حيث انها تساعدنا في معرفة ما اذا ما كان هناك فروقات جوهرية 

تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير الوظيفة. ومن خالل النظر 

لألرقام يمكننا القول في المجمل بانه توجد بعض الفروقات في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل 

 ANOVAنظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير الوظيفة، ولكن للتأكد يجب علينا النظر إلحصائيات اختبار م

 ANOVA( جدول اختبار ب)

من خالل الجدول ادناه يمكن الجزم بمدى وجود داللة إحصائية ام ال، وذلك بالنظر لقيمة مستوى المعنوية، فاذا كانت اقل من 

فانه ال  0...من  أكبركانت قيمته  إذافانه يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير الوظيفة، أما  0...

ة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع توجد فروقات جوهرية ذات دالل

 الثالث تعزى لمتغير الوظيفة.

 ANOVA( جدول اختبار 37جدول )

 ANOVAاختبار 

 تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

المتوسط 

 التربيعي

اختبار 

 Fفيتشر 

مستوى 

 المعنوية

 328, 1,156 734, 3 2,202 بين المجموعات
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   635, 179 113,658 ضمن مجموعات

    182 115,861 المجموع

احادي االتجاه، حيث يظهر ما إذا كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة  ANOVAهذا الجدول يوضح مخرجات تحليل 

احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير الوظيفة. يمكن 

رضية الصفرية التي تقول بان المتوسطات . وبالتالي تقبل الف0...، والتي هي أكبر من 178..أن نرى أن قيمة األهمية هي 

بين المجموعات متساوية، وترفض الفرضية البديلة، وبالتالي ليست هناك فروق معتد بها إحصائيا في تقييمات المستفيدين 

يمكنك لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير الوظيفة. استنادا إلى النتائج أعاله، 

اإلبالغ عن نتائج الفرضية على النحو التالي: ال توجد هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير الوظيفة، وذلك الن مستوى المعنوية الختبار 

ANOVA 0...كبر من احادي االتجاه كان أ. 

توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات ال  -ج

 لمتغير سنوات الخبرة ؟ القطاع الثالث تعزى

 اإلحصاءات الوصفية)أ( 

 ( االحصائيات الوصفية31جدول )

 المتوسط العينة )ن( سنوات الخبرة
االنحراف 

 المعياري
 الخطأ المعياري

 10164, 89189, 4,1065 77 سنوات 0أقل من 

 10012, 61716, 4,1579 38 سنوات .3 – 0

 09472, 78107, 4,0304 68 سنوات .3أكثر من 

 05898, 79787, 4,0889 183 المجموع

 من خالل جدول االحصائيات الوصفية نالحظ االتي:

األول إلى عدد العينات المستخدمة في حساب اإلحصائيات الوصفية. هذه األرقام تساوي حجم العينة  تشير "العينة" في العمود

المتوسط" هي أكثر ما يهمنا هنا، حيث انها تساعدنا في  المستخدمة في البحث، أي أنه ال توجد قيم مفقودة. األوزان المتوسطة "

احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من معرفة ما اذا ما كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة 

قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات الخبرة. ومن خالل النظر لألرقام يمكننا القول في المجمل بانه توجد بعض 

القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات  الفروقات في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات

 .ANOVAالخبرة، ولكن للتأكد يجب علينا النظر إلحصائيات اختبار 
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 ANOVA( جدول اختبار ب)

من خالل الجدول ادناه يمكن الجزم بمدى وجود داللة إحصائية ام ال، وذلك بالنظر لقيمة مستوى المعنوية، فاذا كانت اقل من 

فانه  0...من  أكبركانت قيمته  إذافانه يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير سنوات الخبرة، أما  0...

داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات  ال توجد فروقات جوهرية ذات

 القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 ANOVA( جدول اختبار 34جدول )

 ANOVAاختبار 

 تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

المتوسط 

 التربيعي

اختبار 

 Fفيتشر 

مستوى 

 المعنوية

 711, 341, 219, 2 437, بين المجموعات

   641, 180 115,423 ضمن مجموعات

    182 115,861 المجموع

احادي االتجاه، حيث يظهر ما إذا كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة  ANOVAهذا الجدول يوضح مخرجات تحليل 

احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات 

ل الفرضية الصفرية التي تقول بان . وبالتالي تقب0...، والتي هي أكبر من 233..الخبرة. يمكن أن نرى أن قيمة األهمية هي 

المتوسطات بين المجموعات متساوية، وترفض الفرضية البديلة، وبالتالي ليست هناك فروق معتد بها إحصائيا في تقييمات 

ئج المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات الخبرة. استنادا إلى النتا

أعاله، يمكنك اإلبالغ عن نتائج الفرضية على النحو التالي: ال توجد هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات 

المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وذلك الن مستوى 

 .0...ي االتجاه كان أكبر من احاد ANOVAالمعنوية الختبار 

توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات  ال -د

 لمتغير المؤهل العلمي ؟القطاع الثالث تعزى 

 )أ( اإلحصاءات الوصفية

 ( االحصائيات الوصفية30جدول )

 المتوسط )ن(العينة  المؤهل العلمي
االنحراف 

 المعياري
 الخطأ المعياري

 10164, 89189, 4,1065 77 ثانوي



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 10012, 61716, 4,1579 38 جامعي

 09472, 78107, 4,0304 68 دكتوراه( –فوق الجامعي )ماجستير 

 05898, 79787, 4,0889 183 المجموع

"العينة" في العمود األول إلى عدد العينات المستخدمة في حساب تشير  من خالل جدول االحصائيات الوصفية نالحظ االتي:

 اإلحصائيات الوصفية. هذه األرقام تساوي حجم العينة المستخدمة في البحث، أي أنه ال توجد قيم مفقودة. األوزان المتوسطة "

جوهرية ذات داللة احصائية في  المتوسط" هي أكثر ما يهمنا هنا، حيث انها تساعدنا في معرفة ما اذا ما كان هناك فروقات

تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ومن خالل 

ة لهم من النظر لألرقام يمكننا القول في المجمل بانه توجد بعض الفروقات في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدم

 ANOVAقبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولكن للتأكد يجب علينا النظر إلحصائيات اختبار 

 ANOVA( جدول اختبار ب)

من خالل الجدول ادناه يمكن الجزم بمدى وجود داللة إحصائية ام ال، وذلك بالنظر لقيمة مستوى المعنوية، فاذا كانت اقل من 

فانه  0...من  أكبركانت قيمته  إذاه يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المؤهل العلمي، أما فان 0...

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات 

 لمي.القطاع الثالث تعزى لمتغير المؤهل الع

 ANOVA( جدول اختبار 36جدول )

 ANOVAاختبار 

 تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

المتوسط 

 التربيعي

اختبار 

 Fفيتشر 

مستوى 

 المعنوية

 015, 4,271 2,625 2 5,249 بين المجموعات

   615, 180 110,612 مجموعاتضمن 

    182 115,861 المجموع

احادي االتجاه، حيث يظهر ما إذا كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة  ANOVAهذا الجدول يوضح مخرجات تحليل 

احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير المؤهل 

ضية الصفرية التي تقول بان . وبالتالي نرفض الفر0...وهي أقل من  30...العلمي. يمكن أن نرى أن قيمة األهمية هي 

المتوسطات بين المجموعات متساوية، ونقبل الفرضية البديلة، وبالتالي هناك فروق معتد بها إحصائيا في تقييمات المستفيدين 

 لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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، يمكنك اإلبالغ عن نتائج الفرضية على النحو التالي: هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في استناًدا إلى النتائج أعاله 

تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك 

 دكتوراه( –عية )ماجستير لحملة الشهادة الثانوية مقارنة بحملة الدرجة فوق الجام

توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات ال   -ه 

 لمتغير عدد سنوات التعامل مع المنظمة؟ القطاع الثالث تعزى

 )أ( اإلحصاءات الوصفية

 ( االحصائيات الوصفية32جدول )

 المتوسط العينة )ن( الخبرةسنوات 
االنحراف 

 المعياري
 الخطأ المعياري

 08989, 73027, 4,1090 66 سنة 3أقل من 

 12289, 58937, 4,2736 23 سنوات 1 – 3

 07700, 74653, 4,0423 94 سنوات 1أكثر من 

 05345, 72303, 4,0954 183 المجموع

تشير "العينة" في العمود األول إلى عدد العينات المستخدمة في حساب  من خالل جدول االحصائيات الوصفية نالحظ االتي:

 اإلحصائيات الوصفية. هذه األرقام تساوي حجم العينة المستخدمة في البحث، أي أنه ال توجد قيم مفقودة. األوزان المتوسطة "

روقات جوهرية ذات داللة احصائية في ما كان هناك ف إذاالمتوسط" هي أكثر ما يهمنا هنا، حيث انها تساعدنا في معرفة ما 

تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات التعامل مع 

ة المنظمة. ومن خالل النظر لألرقام يمكننا القول في المجمل بانه توجد بعض الفروقات البسيطة في تقييمات المستفيدين لجود

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير سنوات التعامل مع المنظمة، ولكن للتأكد يجب علينا 

 ANOVAالنظر إلحصائيات اختبار 

 ANOVA( جدول اختبار ب)

المعنوية، فاذا كانت اقل من من خالل الجدول ادناه يمكن الجزم بمدى وجود داللة إحصائية ام ال، وذلك بالنظر لقيمة مستوى 

فانه يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير عدد سنوات التعامل مع المنظمة، أما اذا كانت قيمته  0...

فانه ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم  0...اكبر من 

 من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير عدد سنوات التعامل مع المنظمة.

 ANOVA( جدول اختبار 38جدول )

 ANOVAاختبار 

 تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث
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مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

المتوسط 

 التربيعي

اختبار 

 Fفيتشر 

مستوى 

 المعنوية

 384, 963, 504, 2 1,008 بين المجموعات

   523, 180 94,136 ضمن مجموعات

    182 95,144 المجموع

احادي االتجاه، حيث يظهر ما إذا كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة  ANOVAهذا الجدول يوضح مخرجات تحليل 

احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير عدد سنوات 

. وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية 0...، والتي هي أكبر من 184..التعامل مع المنظمة. يمكن أن نرى أن قيمة األهمية هي 

التي تقول بان المتوسطات بين المجموعات متساوية، وترفض الفرضية البديلة، وبالتالي ليست هناك فروق معتد بها إحصائيا 

مل مع في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير عدد سنوات التعا

المنظمة. استنادا إلى النتائج أعاله، يمكنك اإلبالغ عن نتائج الفرضية على النحو التالي: ال توجد هناك فروقات جوهرية ذات 

داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير عدد 

 .0...احادي االتجاه كان أكبر من  ANOVAنظمة، وذلك الن مستوى المعنوية الختبار سنوات التعامل مع الم

توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات ال  -و 

 لمتغير النوع )الجنس(؟ القطاع الثالث تعزى

 )أ( اإلحصاءات الوصفية

 ( اإلحصاءات الوصفية38جدول )

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط العينة )ن( الجنس

 06009, 73100, 4,0901 148 ذكر

 11800, 69812, 4,1178 35 أنثى

من خالل الجدول أعاله نجد أن عدد العينات المستخدمة في حساب اإلحصائيات الوصفية تساوي حجم عينة البحث، أي أنه ال 

 .توجد قيم مفقودة

 T)ب( جدول اختبار  

ما كان يوجد داللة إحصائية ام ال، وذلك بالنظر لقيمة مستوى المعنوية، فاذا كانت  إذا ممامن خالل الجدول ادناه يمكن التحقق 

فانه  0...من  أكبركانت قيمته  إذافانه يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير الجنس، أما  0...اقل من 

 ال توجد فروق دالة إحصائية تبعا للجنس.
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 T( جدول اختبار .7جدول )

 اختبار العينات المستقلة

 تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث

 
 Tاختبار 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية
 فرق المتوسط

فرق الخطأ 

 المعياري

 13626, 02763,- 840, 181 203,- افتراض الفروق المتساوية

 13242, 02763,- 836, 53,092 209,- عدم افتراض الفروق المتساوية

، حيث يظهر ما إذا كان هناك فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات Tهذا الجدول يوضح مخرجات تحليل 

المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير النوع. يمكن أن نرى أن قيمة المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية 

، وبالتالي، ليست هناك فروق دالة إحصائيا في تقييمات المستفيدين لجودة 0...، والتي هي أكبر من 816..األهمية هي 

نوع. استناًدا إلى النتائج أعاله، يمكنك اإلبالغ عن الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير ال

نتائج الفرضية على النحو التالي: ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية 

 المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى لمتغير النوع )الجنس(.

 :ار الفرضياتملخص النتائج واختب. 1.5

 الجدول ادناه يوضح ملخص النتائج التي توصلت لها الدراسة من خالل تحليل بيانات االستبيان

 النتيجة االسئلة والفرضيات

يوجد أثر ذو داللة احصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في )االعتمادية، 

 المستفيديناالستجابة، الملموسية، التعاطف، االمان( على مستوى رضا 
 مقبولة

 مقبولة يوجد أثر ذو داللة احصائية لبعد االعتمادية على مستوى رضا المستفيدين

 مقبولة يوجد أثر ذو داللة احصائية لبعد االستجابة على مستوى رضا المستفيدين

 مقبولة يوجد أثر ذو داللة احصائية لبعد الملموسية على مستوى رضا المستفيدين

 مقبولة داللة احصائية لبعد التعاطف على مستوى رضا المستفيدينيوجد أثر ذو 

 مقبولة يوجد أثر ذو داللة احصائية لبعد االمان على مستوى رضا المستفيدين

يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الجودة المدركة للخدمة المقدمة من قبل 

 منظمات القطاع الثالث ورضا المستفيدين من هذه الخدمات
 ولةمقب

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغير 

 الجنس

 مقبولة

 مقبولةال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 
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قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغير  الخدمات الفعلية المقدمة لهم من

 العمر

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغير 

 المستوى التعليمي

 مرفوضة

توجد فروقات، وذلك لحملة الشهادة 

ية مقارنة بحملة الدرجة فوق الثانو

 دكتوراه( –الجامعية )ماجستير 

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغير عدد 

 سنوات التعامل مع المنظمة

 مقبولة

ات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة ال توجد فروقات جوهرية ذ

الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغير 

 الوظيفة

 مقبولة

ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة احصائية في تقييمات المستفيدين لجودة 

تعزى الى متغير الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث 

 سنوات الخبرة

 مقبولة

 

 :الدراسة نتائج. 2

  أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة انهم يــرون أن درجة جودة الخدمة

 (. %28.7في منظمات القطاع الثالث بالسعودية هي درجة عالية ومرتفعة بنسبة )

  باستخدام برنامج النمذجة بالمعادالت الهيكلية إلى وجود مستوى عالي من الرضا اتجاه أبعاد جودة الخدمة توصلت الدراسة

المتمثلة في )الملموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان والعاطفة(. من جانب أخر أظهرت النتائج كذلك أن درجة رضا 

 (.%28الث بالسعودية هي درجة عالية ومرتفعة بنسبة )المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها منظمات القطاع الث

  أظهر تحليل االنحدار أن هنالك عالقة ارتباط وانحدار إيجابية بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين، وعليه فان جودة

 دية. الخدمة كمتغير مستقل له داللة احصائية كمحدد أساسي لتعزيز رضا المستفيدين في منظمات القطاع الثالث بالسعو

  هناك أثر ذو داللة احصائية ألبعاد جودة الخدمة  االنحدار انعلى مستوى االبعاد الفرعية، فقد أظهرت نتائج تحليل

المتمثلة في )االعتمادية، االستجابة، الملموسية، التعاطف، االمان( على مستوى رضا المستفيدين في منظمات القطاع 

من التغير في رضا المستفيدين يرجع الى بعد االعتمادية، كما ان قيمة  64% الثالث بالسعودية، حيث اظهرت النتائج ان

. فيما يتعلق ببعد االستجابة فقد اظهرت النتائج ان %.8بنسبة  جاء المستفيدينمعامل االرتباط بين بعد االعتمادية ورضا 

ل االرتباط بين بعد االستجابة ورضا من التغير في رضا المستفيدين يرجع الى بعد االستجابة، كما ان قيمة معام 27.2%

 . %80.1بنسبة  المستفيدين جاء
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من التغير في رضا المستفيدين يرجع الى بعد الملموسية، كما ان قيمة معامل  %62.2من جانب اخر أظهرت النتائج ان 

. بينما أظهرت النتائج المتعلقة ببعد التعاطف ان %87.1بنسبة  المستفيدين جاءاالرتباط بين بعد الملموسية ورضا 

من التغير في رضا المستفيدين يرجع الى بعد التعاطف، كما ان قيمة معامل االرتباط بين بعد التعاطف ورضا  26.8%

من التغير في رضا  %28.2. فيما اوضحت نتائج تحليل االنحدار الخاصة ببعد االمان ان %82.2بنسبة  المستفيدين جاء

  .%88.2المستفيدين يرجع الى بعد االمان، كما ان قيمة معامل االرتباط بين بعد االمان ورضا المستفيدين جاء بنسبة 

 ( في تقييمات المستفيدين 0...صائية عند مستوى داللة )أظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروقات جوهرية ذات داللة اح

لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى متغيرات )الجنس، العمر، عدد سنوات 

ائية عند التعامل مع المنظمة، الوظيفة، وسنوات الخبرة(، بينما أظهرت النتائج انه توجد فروقات جوهرية ذات داللة احص

( في تقييمات المستفيدين لجودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم من قبل منظمات القطاع الثالث تعزى الى 0...مستوى داللة )

 دكتوراه(.  –متغير المستوى التعليمي، وذلك لحملة الشهادة الثانوية مقارنة بحملة الدرجة فوق الجامعية )ماجستير 

 التوصيات. 1.2

 :توصي الدراسة بما يلي، ائج المذكورة أعالهبناًء على النت

  للمنافسة والتميز، وأن يكون تطوير وتحسين جودة  كاستراتيجيةأن تتبنى منظمات القطاع الثالث بالسعودية جودة الخدمة

 الخدمات من أولوياتها، حيث أن تطبيق مفهوم جودة الخدمة يحتاج إلى إحداث تغييرات في ثقافة المنظمة وطرق التفكير

 البحث عن المؤشرات التي يحكم من خاللها المستفيدين على جودة الخدمة من أجل التركيز عليها في أداء الخدمات 

 عث روح المسؤولية لدى العاملين لتحسين في جودة الخدمات المقدمةب 

  التحسين المستمر، وهو إدخال التحسينات الالزمة على عمليات تقديم الخدمة في ضوء البيانات المتجددة وتغير احتياجات

 المستفيدين 

 ق الميزة التنافسية، حيث أن شعور التركيز من قبل منظمات القطاع الثالث بالسعودية على المستفيدين يؤدي إلى تحقي

 المستفيدين بأن المنظمة تهتم وتسعى لتلبية حاجاتهم ورغباتهم يؤدي إلى تعميق اإلخالص والوالء لخدماتها

  ضرورة اجراء مسح دوري بمدى رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة واالخذ بالمقترحات المقدمة من قبلهم والعمل على

 تلبيتها قدر االمكان

 لى منظمات القطاع الثالث بالسعودية إشراك العاملين في عملية صنع القرارات، ألن هذا سوف يؤدي إلى زيادة انتماء ع

 .العاملين والتزامهم بجودة العمل

  على منظمات القطاع الثالث بالسعودية تأسيس مكتب للجودة يختص بالتنسيق بين أقسام وأجزاء المنظمة في مجال التدريب

 لالزم لتحقيق الجودة المناسبةوالتثقيف ا

  على منظمات القطاع الثالث بالسعودية معرفة مرحلة حياة خدمتها المقدمة للمستفيدين، حتى يتسنى لها وضع االستراتيجية

 المناسبة للمرحلة التي تمر بها هذه الخدمة
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 وري باستخدام اساليب القياس يجب على منظمات القطاع الثالث بالسعودية قياس جودة الخدمة بصورة منتظمة وبشكل د

 العلمية والعملية للوقوف على مستوى جودة الخدمة

عام وعلى وجه الخصوص في مجال خصائص المتبرعين  الثالث بشكلاجراء مزيد من الدراسات في مجال منظمات القطاع 

 وخصائص المستفيدين
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لمهارة إدارة األزمات  أبو ظبيالتعرف على مستوى ممارسة مديري مدارس الحلقة الثالثة في مدينة هدفت الدراسة إلى 

لدرجة  أبو ظبيوجود فروق بين متوسطات تقديرات مديري مدارس الحلقة الثالثة في مدينة م، ومدى المدرسية من وجهة نظره

 ،، واعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلياألزمات المدرسية تعزى إلى متغير الجنسامتالك مهارة إدارة 

، وأجريت الدراسة على أبو ظبيتركز موضوع الدراسة على درجة ممارسة مديري المدارس لمدخل إدارة األزمات بمدينة 

واستخدمت الدراسة االستبيان  مارات العربية المتحدة،ولة اإلبد أبو ظبيلمدارس الحلقة الثالثة بمدينة  ( مديرا  05عينة قوامها )

يمتلكون مهارة  أبو ظبيكأداة لجمع البيانات والمعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مديري مدارس الحلقة الثالثة بمدينة 

 اللةوعدم وجود فروقا  ذات د المواجهة في الترتيب األول، يليه التعاون ثم االحتواء كمهارات إلدارة األزمات المدرسية،

بعدد  الجنس، وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت إحصائية لمهارة إدارة األزمات المدرسية تعزى إلى متغير

سياسة الباب المفتوح، بوصفه أفضل األساليب الوقائية لمواجهة  إعداد برنامج لحل المشكالت مبني على من التوصيات أهمها

 المدرسية، وكذلك استخدام وسائل االتصاالت الرسمية وغير الرسمية. األزمات 

  الحلقة الثالثة ،األزمات المدرسية ،إدارة األزمات :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 The study aimed to identify the level of practice of school crisis management skill by cycle three 

school principals in Abu Dhabi from their point of view. Also, the extent of the effect of the 

gender variable was considered when looking at the differences between the average estimates of 

the school crisis management skill of the latter principals. The current study relied on the 

descriptive analytical approach. The study focused on the degree to which school principals 

practice the crisis management approach in Abu Dhabi. The study sample was 50 principals of 

cycle 3 schools in Abu Dhabi, United Arab Emirates. The study used the questionnaire/survey as 

a tool for collecting data and information. The results of the study showed that the principals 

have the skill of confrontation in the first place, followed by cooperation and then containment 

as skills for managing school crises. There were no statistically significant differences for the 

skill of managing school crises due to the gender variable.  

In light of the results of the study, a number of recommendations were suggested. The most 

important was creating a problem solving program based on an open door policy, as the best 

preventive methods for facing school crises. In addition, the use of formal and informal means of 

communication were recommended. 

 Keywords:  Crisis management, school crises, cycle three 
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  :مقدمة. 1

أزمات متنوعة مثلها مثل بقية القطاعات في المجتمع، حيث شهد هذا القطاع  دولة اإلمارات العربية المتحدةواجه المدارس في ت

مة على العملية التعليمية، وكان من مهوالتي كانت لها تداعيات سلبية ، المدرسية  من األزمات العديد الماضيةخالل السنوات 

وبرزت خالل تلك الجائحة  ،مما أثر على العملية التعليمية وتوقفها أحيان ا؛  (COVID-19)جائحة فيروس كورونا  أشدها

مدخل اشي ا مع التطورات غير المتوقعة مثل ساليب اإلدارية الحديثة تماألتدريب مديري المدارس على استخدام الحاجة إلى 

 ا.إدارة األزمات في إدارة المؤسسات التربوية لضمان استقرارها في أداء مهامه

، والتحويل  ويرى الباحث أنه من الممكن تحديد أسباب حدوث األزمات بالمؤسسات التربوية، ومنع حدوثها مستقبال 

التي تم العمل بها  للخططضاع، من خالل التقويم والمراجعة الدورية والشاملة اإليجابي لألزمات إلى فرص تعلم وتحسين األو

 لمواجهة األزمات بالمؤسسات التربوية.

( ضرورة أن يمتلك القائد اإلداري قدرات عقلية وإبداعية ونفسية عالية تجنبا  لعنصر المفاجأة 2502أكبر )وأكدت نتائج دراسة 

وأن إدارة القائد اإلداري لألسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات داخل المدرسة  ،علوماتوالتهديد وتسارع األحداث وقلة الم

حل األزمة قادر على  وأن القائد اإلداري داخل المدرسة ،ومشاركة العاملين معه من أجل تالفي حدوث أزمات جديدة

 ( أن ضعف إدارة2525الهاجري ) ، كما أكدت دراسةومواجهتها في مراحلها األولى، وعدم تركها حتى تتسع وتستفحل

األزمات التعليمية في المؤسسات التربوية ناتج عن عدم فاعلية فرق التدخل السريع بإدارة األزمات عند حدوث األزمة أو بعدها 

المعد داخل المدارس، وقلة عقد الدورات التدريبية وورش العمل بالمدارس التي تهتم ببيان أهمية وكيفية إدارة األزمات 

لمدرسية وطرق التعامل معها واالستفادة منها في حال تكرر حدوثها مرة أخرى، ضعف االهتمام بتوزيع المهام واألدوار ا

 والمسؤوليات على أعضاء فريق إدارة األزمات قبل وأثناء حدوث األزمة.

 خلفية الدراسة ومشكلتها: . 1.1

التعليم الحظ أن هناك في مجال  من خالل عمله احث الوظيفيةانطالقا  من األدبيات والبحوث السابقة باإلضافة إلى خبرة الب 

اإلدارية  مات كأحد الممارساتزفي استخدام مدخل إدارة األ أبو ظبي مدينةضعف وقصور لدى مديري مدارس الحلقة الثالثة ب

راسة استطالعية في د تميقأ لذا ،الحديثة في أداء مهامهم الوظيفية مما يمثل عائقا  يؤثر بالسلب على أهداف العملية التعليمية

لمدخل إدارة  أبو ظبي بمدينة( للتعرف على واقع استخدام مديري مدارس الحلقة الثالثة 2520يناير  01-02الفترة من )

( فردا  من مديري مدارس الحلقة 05حيث شملت عينة هذه الدراسة ) ،األزمات كأحد الممارسات واألساليب اإلدارية الحديثة

هل تستخدم مدخل إدارة  :الدراسة كما يلي سؤال وجاء ،ة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدةالثالثة التابع

 ؟األزمات في أداء األعمال والمهام الوظيفية

بعدم ( أفادوا %12نسبة )ب( من أفراد عينة الدراسة 22اتضح أن عدد ) ،من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية 

( أفراد من عينة الدراسة بنسبة 4وعدد ) ،استخدام مدخل إدارة األزمات في أداء مهامهم اليومية في إدارة شؤون المدرسة

( بعدم معرفتهم بمبادئ مدخل إدارة األزمات وعدم إخضاعهم لبرامج ودورات تدريبية حول مدخل إدارة األزمات في 04%)

  .ينة على استخدامهم أسلوب التخطيط وإدارة الوقتوأجمع كافة أفراد الع ،إدارة المدرسة
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 دراسة الحالية في التساؤل الرئيسوفي ضوء ما سبق عرضه وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية أمكن صياغة مشكلة ال

 ؟مهنيةلمدخل إدارة األزمات وعالقته بكفاياتهم ال أبو ظبيبمدينة ما واقع ممارسة مديري مدارس الحلقة الثالثة  :التالي

  :يتفرع عن التساؤل الرئيسي السابق عدة أسئلة فرعية وهي

 لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظرهم؟ أبو ظبي مدينةفي  متالك مديري مدارس الحلقة الثالثةما درجة ا .0

رة إدارة لدرجة امتالك مها أبو ظبي مدينةفي  وق بين متوسطات تقديرات مديري مدارس الحلقة الثالثةهل توجد فر .2

 األزمات المدرسية تعزى إلى متغير الجنس؟

 أهداف الدراسة: . 1.1

لمهارة إدارة األزمات المدرسية من  أبو ظبي مدينةفي  مدارس الحلقة الثالثةالتعرف على مستوى ممارسة مديري  .0

 .وجهة نظرهم

متالك مهارة إدارة لدرجة ا أبو ظبي مدينةفي  مدارس الحلقة الثالثةوجود فروق بين متوسطات تقديرات مديري  .2

 األزمات المدرسية تعزى إلى متغير الجنس. 

  الدراسة:أهمية . 1.1

 تحقيق أهدافه في التربوي النظام عليها يركز التي المدخالت تأتي أهمية هذه الدراسة انطالقا  من أن مدير المدرسة يعد من أهم

 مجموعها واجباته في تشكل وفنية، إدارية قيادية تصفا من به يتمتع وما واجبات من يؤديه وما لياتؤوسم من به يقوم لما

 اإلدارية، ومن خالل العرض السابق تنبثق أهمية هذه الدراسة في: وممارساته

 األهمية العلمية: . 1.1.1

زيادة الوعي لدى مديري المدارس بأهمية الممارسات الحديثة للتطوير اإلداري في مجال اإلدارة واتخاذ القرارات  -0

 فاءة المهنية وذلك للعالقة القوية الموجبة بين المفاهيم اإلدارية الحديثة وبينها. وتحسين مستوى الك

استجابة للتوجهات العالمية المعاصرة وتوصيات المؤتمرات التي تنادي بضرورة األخذ بالممارسات والمداخل  -2

  المدرسية.اإلدارية الحديثة لتطوير اإلدارة 

التي تتناول المداخل واألساليب اإلدارية الحديثة في االرتقاء  –دود علم الباحث في ح –قلة الدراسات العربية والبحوث  -0

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  أبو ظبي مدينةببرامج التنمية المهنية لمديري مدارس الحلقة الثالثة في 

 األهمية العملية: . 1.1.1

س لألساليب أو المداخل الحديثة في التطوير قد تكشف الدراسة عن العوامل التي قد تؤثر في ممارسة مديري المدار -0

، مما قد يساعد في تعزيز قدرة مديري المدارس على ممارستها من خالل تحسين تلك أبو ظبي مدينةاإلداري ب

 العوامل.

اإلجابات التي سوف نحصل عليها من أفراد العينة قد تعطي تصورا  عاما  للجهات اإلدارية العليا في وزارة التربية  -2

ليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن واقع ممارسة مديري المدارس للمداخل الحديثة للتطوير اإلداري ودرجة والتع

 هذه الممارسة إن وجدت. 
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المساهمة في مساعدة القائمين على التخطيط للبرامج التدريبية في اختيار البرامج التربوية، وإعدادها بما يسهم في  -0

 لمدارس.  التنمية المهنية لمديري ا

 وأدواتها:منهج الدراسة . 1.1

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث إنه أكثر مالءمة لطبيعة الدراسةة وأهةدافها، فهةو مةنهج يقةوم علةى  

جمةع أوصةةاف دقيقةةة مفصةلة عةةن الظةةواهر الموجةودة؛ بقصةةد اسةةتخدام المعلومةات والبيانةةات؛ لوضةةع خطةط أكثةةر ذكةةاء  لتحسةةين 

 (.292، 0990وضاع والعمليات االجتماعية والتربوية )دالين، األ

لمةةدخل إدارة  أبةةو ظبةةي مدينةةةويمكةةن مةةن خةةالل المةةنهج الوصةةفي التعةةرف علةةى واقةةع ممارسةةة مةةديري مةةدارس الحلقةةة الثالثةةة ب 

 .توصياتاألزمات؛ وذلك بما يساعد الباحث على تحليل نتائج البحث، وتفسيرها، وصوال  إلى 
 

 سة:حدود الدرا. 1.1

 تحددت هذه الدراسة بالحدود التالية:

 .أبو ظبي مدينةتركز موضوع الدراسة على درجة ممارسة مديري المدارس لمدخل إدارة األزمات ب الحدود الموضوعية: -0

بدولة  أبو ظبي مدينةمن مديري مدارس الحلقة الثالثة في  (05قوامها ) اقتصرت الدراسة على عينة الحدود البشرية: -2

 عربية المتحدة. اإلمارات ال

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  أبو ظبي مدينةسوف يتم التطبيق الميداني على  الحدود المكانية: -0

 .  2522أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية: -4
 

 مصطلحات الدراسة: . 1.1

 ألهم هذه المصطلحات: ما يلي تحديدا  وهي المصطلحات المستخدمة في الدراسة الحالية، وفي

مجموعة األنشطة واإلجراءات للتقدير واإلعداد للمشكالت المتوقعة التي تهدد المؤسسة التربوية  :إدارة األزمات إجرائيا   -

 بأسلوب علمي، والتحرك السريع في جميع مراحل األزمة للحد من نتائجها السلبية والعودة بالمؤسسة التربوية إلى حالتها

 الطبيعية. 

 

 الدراسات السابقة:  .1

إلى التعرف على معوقات إدارة األزمات في المدارس االبتدائية بمدينة بريدة من وجهة نظر  (:1212هدفت دراسة المشيقح )

، مديرات المدراس االبتدائية شمال مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية، والتعرف على مقترحاتهن للتغلب على تلك المعوقات

واستخدمت  مديرة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، (44وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )

االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معوقات إدارة األزمات المدرسي حصلت على 

قات التنظيمية على المرتبة األولى، وفي المرتبة الثانية جاء معوقات درجة )متوسطة( وعلى مستوى المجاالت حصلت المعو

 المعوقات اإلنسانية بمتوسط. نظم المعلومات واالتصاالت، وأخيرا  
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هدفت إلى التعرف على واقع إدارة األزمات بمدارس المرحلة المتوسطة بمنطقة الفروانية : ( دراسة1212وأجرى الهاجري )

 ومعلمة   ( معلما  202من وجهة نظر المعلمين العاملين، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ) التعليمية بدولة الكويت

بمدارس المرحلة المتوسطة بمنطقة الفروانية التعليمية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي التحليلي لتحقيق 

مات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ضعف في إدارة األزمات أهدافها، واستخدمت االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلو

التعليمية بمدارس المرحلة المتوسطة من قبل العاملين بها، عدم فاعلية فرق التدخل السريع بإدارة األزمات عند حدوث األزمة 

ببيان أهمية وكيفية إدارة األزمات  قلة عقد الدورات التدريبية وورش العمل بالمدارس التي تهتمو ،أو بعدها المعد داخل المدارس

حدوثها مرة أخرى، ضعف االهتمام بتوزيع المهام واألدوار  المدرسية وطرق التعامل معها واالستفادة منها في حال تكرر

 والمسؤوليات على أعضاء فريق إدارة األزمات قبل وأثناء حدوث األزمة.

رسة قادة المدارس الثانوية بمدينة حائل لمهارات إدارة األزمات هدفت إلى التعرف على مدى مما(: 1212دراسة المطيري )

المدرسية، وكذلك التعرف على ما إذا كان هناك فروق بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات البحث، وأجريت الدراسة في 

الثانوية بمدينة حائل، واعتمدت ( من مديري المدارس 10مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية على عينة عشوائية قوامها )

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، واستخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع ممارسة قادة المدارس الثانوية بمدينة حائل لمهارات إدارة األزمات جاءت بدرجة 

ما أظهرت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة البحث تعزى لمتغيرات متوسطة، ك

 البحث المتمثلة في النوع، والمؤهل، وسنوات الخبرة في العمل اإلداري. 

 (Gokmen.D , Aytac .T , Timucin.O,2017)دراسة ايتاك توكال و تيموكن أوزكان و جوكمن داجلي

هدفت إلى تطوير أداة لقياس مهارات إدارة األزمات لدى مديري المدارس الثانوية في شمال قبرص، وأجريت الدراسة       

في المدارس الثانوية في شمال قبرص، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  ( معلما  222على عينة عشوائية قوامها )

ة لجمع البيانات والمعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مديري التحليلي لتحقيق أهدافها، واستخدمت االستبيان كأدا

 المدارس يستطيعون قياس مهارة إدارة األزمات بشكل دقيق ومصداقية فيما يتعلق بالتنمية في المدارس.  

ق بأهمية هدفت إلى التعرف على وجهات نظر مديري المدارس االبتدائية في جامايكا فيما يتعل: (Cole,2015)دراسة كولي 

خطط إدارة األزمات، وتقييم آراء مديري المدارس عن احتمالية وقوع حادث عنيف في مدارسهم، وتقييم استعداد المدارس لهذه 

( من مديري مدارس المتطوعين االبتدائية، 05األزمات، وأجريت الدراسة في جزيرة جامايكا على عينة عشوائية قوامها )

ليلي، واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى واستخدمت الدراسة المنهج التح

قدرة المديرين في معرفة كيفية االستجابة في أعقاب األزمة، كما توصلت إلى أن مديري المدارس لديهم المعرفة واالستعداد 

ى أن المديرين يعتقدون أن التخطيط لألزمات مهم للغاية، وهو لمعالجة الحوادث العنيفة التي تقع داخل المدارس، كما توصلت إل

أمر بالغ األهمية بالنسبة لسالمة المدارس، كما أن وجود خطة فعالة لالستجابة الفعالة والسريعة لألزمات يعتمد على القيادة 

 الفعالة. 
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ي الذي حظي به لن لنا االهتمام العالمي والمحومن خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت مدخل إدارة األزمات يتبي    

مدخل إدارة األزمات في المؤسسات التربوية، كما تدل وفرة الدراسات السابقة على حداثة الموضوع وتجدده المستمر بتجدد 

 األزمات التي يشهدها العالم وما يتبعها من تأثير على العملية التربوية. 

أهمية تدريب مديري المدارس على أساليب إدارة األزمات في المؤسسات التربوية، ودور  وقد أبرزت العديد من الدراسات     

 . يواجههم من معوقات األزمات ومامديري المدارس في إدارة 

 :الميدانية الدراسة إجراءات. 1

عدادها باالعتماد على على عدد من العبارات تم إ يسوف يتم اإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل استمارة استبيان تحتو    

: الجزء األول يتعلق بمتغيرات الدراسة والتي تتضمن جزئيينكون استمارة االستبيان من تاألدب النظري والدراسات السابقة وت

بيانات شخصية مثل الجنس، والتخصص الدراسي، والخبرة في مجال اإلدارة المدرسية وعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة 

 األزمات.

لمهارة  أبو ظبي مدينةب الحلقة الثالثة مدارس ( فقرة تهتم بمعرفة درجة امتالك مديري24) على يأما الجزء الثاني فيحتو    

( تقيس مجال التعاون، 02 -9( تقيس مجال المواجهة، الفقرات من )1 -0إدارة األزمات المدرسية، وكانت الفقرات من )

 .سوف نضع عدد من التوصيات والمقترحات النتائج التي توصلنا إليهاعلى  بناء  و ،( تقيس مجال االحتواء24 -02) الفقرات

 صدق أداة الدراسة:. 1.1

ا من األ05تم عرض األداة على )      ساتذة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، في ( محكم 

حول مدى انسجام االستبانة ووضوحها وشموليتها، حيث شمل ذلك أصول التربية واإلدارة التربوية لمعرفة آرائهم  تخصص

انتماء الفقرات للمقياس ككل وانتماء الفقرات للمحاور، وقد تم تعديل وصياغة األسئلة بناء  على توصية المحكمين، وفي ضوء 

مون، وفي ضوء ذلك تم تعديل ما أبداه المحكمون من مقترحات للتعديل، تم القيام بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحك

وحذف عدد منها، باإلضافة إلى إعادة صياغة بعض الفقرات لتشير بشكل مباشر ومختصر لما تهدف له الفقرة، مما حقق 

( أن قيم 0) نتائج ذلك. ويبين الجدول (0االتساق الداخلي ويوضح الجدول ) صدقالصدق الظاهري لها، وقام الباحث بحساب 

(، وهذا يشير إلى أن جميع الفقرات تتمتع بمؤشرات 5.100-5.052فقرة بالدرجة الكلية تراوحت ما بين )معامالت ارتباط ال

 صدق مناسبة ألغراض الدراسة.

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي ألبعاد أداة البحث0جدول )

 مجال االحتواء مجال التعاون مجال المواجهة

 باطاالرت الرقم االرتباط الرقم االرتباط الرقم

1 5.100 9 5.012 02 5.224 

1 5.210 05 5.254 01 5.244 

1 5.159 00 5.220 09 5.029 

1 5.254 02 5.225 25 5.052 
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1 5.214 00 5.424 20 5.020 

1 5.022 04 5.202 22 5.200 

7 5.090 00 5.250 20 5.025 

8 5.229 02 5.225 24 5.052 

 

 بات أداة الدراسة:ث. 1.1

التي تم التوصل  النتائج( 2ويبين الجدول ) ،اة البحث تم حساب معامل ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس ككلللتأكد من ثبات أد

 .إليها

لمهارة إدارة  أبو ظبي مدينةمدارس الحلقة الثالثة ب( معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبانة درجة امتالك مديري 1جدول )

 األزمات المدرسية

 لفا(ألثبات )كرونباخ معامل ا المجال رقم المجال

 1..2 مجال المواجهة 1

 1..2 مجال التعاون 1

 1..2 مجال االحتواء 1

 1..2 األداة ككل 1

( أن معامل الثبات 2وتدل معامالت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات مناسب إذ يتضح من الجدول )

( وتعتبر درجة 5.90لمهارة إدارة األزمات المدرسية بلغ ) أبو ظبي مدينةالثة بمديري مدارس الحلقة الثالستبانة درجة امتالك 

 الثبات مرتفعة جدا  ومقبولة لهذه الدراسة.

 

 نتائج الدراسة: . 1

لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة  أبو ظبي مدينةمديري مدارس الحلقة الثالثة باألول: ما درجة امتالك  لسؤالا

 نظرهم؟

الحلقة الثالثة  مديري مدارسذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك لإلجابة عن ه

( يبين ذلك، بحيث رتبت 1لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظرهم لألداة ككل، والجدول رقم ) أبو ظبي بمدينة

 تنازليا . وساط الحسابية ترتيبا  األ

لمهارة  أبو ظبي مديري مدارس الحلقة الثالثة بمدينةوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة امتالك ( المت1الجدول )

 إدارة األزمات المدرسية على فقرات األداة ككل

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 0 مرتفع 5.40 204. مجال المواجهة

 2 تفعمر 5.42 594. مجال التعاون

 0 مرتفع 5.40 4.55 مجال االحتواء
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  مرتفع 5.44 4.04 األداة ككل

 بدء   و تم ترتيبها تنازليا   (4.55 -4.20( أن المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة تراوحت بين )0من الجدول ) يتضح    

(، فيما جاء مجال االحتواء 4.59)( ومجال التعاون بمتوسط حسابي 4.20بتقييم مرتفع لمجال المواجهة بمتوسط حسابي )

مرتفع. كما تم استخراج المتوسطات  ( بدرجة تقييم4.04(، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل )4.55بدرجة مرتفع بمتوسط )

لمهارة إدارة األزمات المدرسية  أبو ظبي مدينةمديري مدارس الحلقة الثالثة بدرجة امتالك لالحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ( يوضح ذلك.4من وجهة نظرهم، كل مجال من مجاالت الدراسة على حدة، والجدول )

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة لمجال المواجهة1جدول )

 المجال األول: مجال المواجهة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 التقدير

 اللفظي
 الرتبة

1 
سرعة جمع أحرص على 

 المعلومات الكافية والدقيقة.
 1 مرتفع 5.42 .204

1 
احدد االمكانات الالزمة لمواجهة 

 االزمة.
 1 مرتفع 5.42 4.02

1 
أضع خطة شاملة لمواجهة 

 االزمة.
 1 مرتفع 5.02 4.50

1 
اتخذ قرارات سريعة ومناسبة 

 ة على الموقف.رللسيط
 1 مرتفع 5.29 4.55

1 
ت المجتمع أقوم بالتنسيق مع خدما

 مثل الشرطة لمواجهة االزمة.
 1 مرتفع 5.20 0.90

1 

أحرص على خفض التوتر لدى 

العاملين بالمدرسة ليتمكنوا من 

 مواجهة األزمة.

 1 مرتفع 5.49 250. 

8 

أحرص على إيجاد جدول 

أولويات يتسم بالدقة لمواجهة 

 األزمة.

 7 مرتفع 5.40 020.

7 
أتبنى سياسة الباب المفتوح في 

 التصاالت الداخلية والخارجية.ا
 8 مرتفع 5.20 0.45

 مرتفع 2.11 1.11 جميع فقرات المجال معا   
 

مديري مدارس الحلقة الثالثة درجة امتالك ل( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة 4من الجدول ) بينيت    

( وانحراف 4.20ظرهم، جاءت بتقدير مرتفع وبمتوسط حسابي )لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة ن أبو ظبي مدينةب

(، حيث كان أعالها للفقرة " أحرص على سرعة جمع 0.45( و )4.02(، وتتراوح المتوسطات الحسابية بين )5.40المعياري )

بنى سياسة الباب (، في حين أن الفقرة " أت5.42(، وانحراف معياري )4.02المعلومات الكافية والدقيقة."، وبمتوسط حسابي )

(، وكانت 5.20( وبانحراف معياري )0.45المفتوح في االتصاالت الداخلية والخارجية."، حصلت على أدنى متوسط حسابي )

 .(4.02الدرجة الكلية للفقرات بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي )
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عد على إدارة األزمات والتعامل معها دراك المدراء ألهمية جمع المعلومات بطريقة دقيقة فهي تساإويعزو الباحث ذلك إلى 

ن المدير يدرك أهمية تبني سياسة الباب المفتوح في االتصاالت الداخلية والخارجية أوتؤدي إلى توفير الوقت والجهد، ويتضح ب

ر خطة بصورة جيدة، ألنه ال تتوافر لدى المدراء وسائل اتصال حديثة داخل المدارس مثل الفاكس واإلنترنت، وكذلك عدم تواف

 اتصاالت لدى مدراء المدارس ببعضهم.

 مجال التعاونل( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة 1جدول )

 الرقم
 فقرات

 المجال األول: مجال التعاون

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 التقدير

 اللفظي
 الرتبة

11 
ن بي تآلفأهيئ الجو المالئم من تعاون و

 المعلمين ليتمكنوا من تأدية أدوارهم.
 1 مرتفع 5.42 4.01

. 
أشجع العاملين في المدرسة على التعاون 

 في اختيار البدائل المناسبة.
 1 مرتفع 5.40 4.00

12 
أقوم بتشكيل فريق لمواجهة األزمات 

 المدرسية.
 1 مرتفع 5.45 4.55

11 
أشارك العاملين بالمدرسة في إعداد خطة 

 ألزمة.مواجهة ا
 1 مرتفع 5.02 0.22

11 
استخدم أسلوب اإلقناع مع فئات المجتمع 

 المدرسي.
 0 مرتفع 5.40 0.20

11 
أستشير أهل الراي والعلم والخبرة في 

 التعامل مع األزمات.
 1 مرتفع 5.42 0.20

11 
أتابع مدى التزام كل معلم بدوره في الحد 

 من انتشار االزمة.
 7 مرتفع 5.40 0.25

11 
ق بين جهود المعلمين داخل المدرسة أنس

 والجهات والهيئات خارج المدرسة للتعاون.
 8 مرتفع 5.42 0.04

  مرتفع 5.42 4.59 جميع فقرات المجال معا   

 

 بمدينةمديري مدارس الحلقة الثالثة درجة امتالك ل( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة 0من الجدول ) ينيتب

عياري م( وانحراف 4.59لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظرهم، جاءت بتقدير مرتفع وبمتوسط حسابي ) أبو ظبي

(، حيث كان أعالها للفقرة " أنسق بين جهود المعلمين داخل 0.40( و )4.01(، وتتراوح المتوسطات الحسابية بين )5.42)

(، في حين أن 5.42(، وانحراف معياري )4.01وبمتوسط حسابي ) المدرسة والجهات والهيئات خارج المدرسة للتعاون."،

الفقرة " أنسق بين جهود المعلمين داخل المدرسة والجهات والهيئات خارج المدرسة للتعاون."، حصلت على أدنى متوسط 

 (، 4.59(، وكانت الدرجة الكلية للفقرات بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي )5.42( وبانحراف معياري )0.40حسابي )
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ثره الكبير على تأدية أدوارهم على أبين المعلمين و آلفدراك أهمية تهيئة الجو المالئم من تعاون وتإإلى  ذلك ويعزو الباحث

 .الوجه األمثل في مواجهة األزمات

 االحتواءمجال ل( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة 1جدول )

 الرقم

 فقرات

ألول: مجال المجال ا

 الحتواءا

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 التقدير

 اللفظي
 الرتبة

18 
يتم التعامل مع األزمة 

 بشكل يتالءم مع طبيعتها.
 1 مرتفع 5.40 0.10

12 

التربية  وزارةلدى 

والتعليم قيادات قادرة 

على احتواء األزمات 

 المختلفة.

 1 مرتفع 5.42 0.15

11 

نولوجيا يتم االستعانة بتك

المعلومات عند التعامل 

 .مع األزمات

 1 مرتفع 5.44 0.22

11 

أعمل على حصر األزمة 

في نطاق محدود داخل 

 المدرسة حتى ال تنتشر.

 1 مرتفع 5.40 0.20

17 

أقوم بتحريك اإلمكانات 

المادية والبشرية 

الضرورية بسرعة ودقة 

 الحتواء األزمة.

 1 مرتفع 5.40 0.02

11 
المسببة أحدد الجهات 

 زمة في المدرسة.لأل
 1 مرتفع 5.40 0.00

1. 

أتفاوض مع مسببي 

مة للوصول لحل زاأل

 مناسب.

 7 مرتفع 5.42 0.05

11 

استوعب الضغوط 

جل أزمة من المولدة لأل

 إفقادها قوتها المؤثرة.

 8 مرتفع 5.40 0.41

  مرتفع 2.11 4.55 ا  جميع فقرات المجال مع 

 

 بمدينةمديري مدارس الحلقة الثالثة درجة امتالك لالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة  ( أن2يتبيّن من الجدول )

عياري م( وانحراف 4.55لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظرهم، جاءت بتقدير مرتفع وبمتوسط حسابي ) أبو ظبي

حيث كان أعالها للفقرة " يتم التعامل مع األزمة بشكل يتالءم (، 0.41( و )0.10(، وتتراوح المتوسطات الحسابية بين )5.40)

زمة (، في حين أن الفقرة " استوعب الضغوط المولدة لأل5.40(، وانحراف معياري )0.10مع طبيعتها."، وبمتوسط حسابي )

انت الدرجة الكلية (، وك5.40( وبانحراف معياري )0.41جل إفقادها قوتها المؤثرة."، حصلت على أدنى متوسط حسابي )أمن 

 .(4.55للفقرات بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي )
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ن حصر األزمة في نطاق محدود يساعد في سرعة التغلب عليها، وهذا أويعزو الباحث ذلك إلى إدراك مديري المدارس ب     

 ة بشكل يتالءم مع طبيعتها.يؤكد أهمية تواجد المدير فور وقوع األزمة ليحد من اتساعها، ويجب وضع خطة للتعامل مع األزم

لدرجة امتالك مهارة  أبو ظبي بمدينةمديري مدارس الحلقة الثالثة السؤال الثاني: هل توجد فروق بين متوسطات تقديرات     

 إدارة األزمات المدرسية تعزى إلى متغير الجنس؟

مديري ( لداللة الفروق في تقديرات T- test(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )7جدول )

 الجنس؟ لدرجة امتالك مهارة إدارة األزمات المدرسية تعزى إلى متغير أبو ظبي بمدينةمدارس الحلقة الثالثة 

 المستويات المعيار
المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 يالمعيار
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 مجال المواجهة
 5.20 4.55 ذكر

5.114 2.711 
 5.24 0.92 أنثى

 مجال التعاون
 5.10 0.20 ذكر

5.122 2.121 
 5.22 0.22 أنثى

 مجال االحتواء

 5.29 0.10 ذكر

0.290 2.711 
 5.21 0.09 أنثى

 األداة ككل
 5.20 0.25 ذكر

0.500 2.118 
 5.25 0.10 أنثى

 

( لمهارة α≤5.50قا  ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة )(، إلى عدم وجود فرو2تشير نتائج اختبار )ت( حسب الجدول )     

 ة( وبمستوى دالل0.500الجنس، استنادا  إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت ) إدارة األزمات المدرسية تعزى إلى متغير

لمتغير الجنس،  ( في جميع المجاالت تبعا  α≤ 5.50دالة إحصائية عند مستوى الداللة )ذات (.وكذلك عدم وجود فروقا  5.221)

ف الخاصة لجميعها، ويعزى السبب في ذلك إلى تشابه الظرو 5.50أكبر من  ةاستنادا  إلى قيم ت المحسوبة، وبمستوى دالل

واضحة لكال الجنسين، وبالتالي عدم وجود فروق في درجة  لمؤسسةن التعليمات المعمول بها داخل ابالعمل داخل المدرسة، وأ

 ات من وجهة نظر أفراد العينة سواء  لدى الذكور أم اإلناث.توفر عناصر إدارة األزم
 

 : التوصيات. 1.1

زمات محتملة، وذلك من أجود بو يجب أن تتوفر لدى مديري المؤسسات التربوية مهارات عالية في الشعور واالحساس  -

اف إشارات اإلنذار خالل وجود مركز إشارات لإلنذار، وكذلك نشر الثقافة التنظيمية بالمؤسسة التربوية حول اكتش

 .لألزمات المتوقعة
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 األزمات لمواجهةأفضل األساليب الوقائية بوصفه مبني على سياسة الباب المفتوح، حل المشكالت ل إعداد برنامج  -

، وكذلك استخدام وسائل االتصاالت الرسمية وغير الرسمية؛ بحيث يكون االتصال داخل المؤسسة التربوية يتيح المدرسية

 مات بين المستويات المختلفة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.تدفق المعلو

شراك الطلبة وأولياء األمور في الندوات والورش التي تعدها اإلدارة المدرسية لتوعيتهم وتثقيفهم على أساليب التغلب على إ -

 األزمات في المجتمع المدرسي.

أزمات في المناطق التعليمية قبل حدوثها لمحاولة تجنبها أو تجنب  شارات اإلنذار المبكر للتنبؤ أو الكشف عن وجودإإنشاء  -

 ثارها السلبية.آ

 

 :المراجع. 1

 المراجع العربية:  .1.1

دراسة تحليلية، مجلة البحث  –(. السلوك القيادي في إدارة األزمات بالمؤسسات التعليمية 2502أكبر، عبير فاروق حامد ) -0

 .0120-0109(، جامعة عين شمس، ص 0(، المجلد )00) ددالعلمي في التربية، الع

 (. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. 0990) دالين، ديوبولد ب. فان. -2

. معوقات إدارة األزمات المدرسية في المدارس االبتدائية للبنات شمال مدينة بريدة من (2525) المشيقح، جوزار محمد. -0

(، المركز القومي للبحوث غزة، ص 40، العدد)4المجلد  جهة نظر مديرات المدارس، مجلة العلوم التربوية والنفسية،و

20-15. 

(. مدى ممارسة قادة المدارس الثانوية بمدينة حائل لمهارات إدارة األزمات 2525المطيري، ندى زويد ضيف هللا ) -4

 .002-22(، جامعة المنوفية، ص 2لعدد)(، ا00) المدرسية، مجلة كلية التربية، المجلد

(. واقع إدارة األزمات بمدارس المرحلة المتوسطة بمنطقة الفروانية التعليمية بدولة 2525الهاجري، محمد دخيل هللا ) -0

 .240-200(، جامعة األزهر، ص 012الكويت من وجهة نظر المعلمين، مجلة التربية، العدد)
 

 المراجع األجنبية: . 1.1

Cole , T . 2015. Evaluation of Crisis Management Plan : An Analysis of Primary Schools in 

Jamaica . Doctoral Dissertation , Thomas University , Miami Gardens Florida. 
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 ملخص الدراسة:

الدراسة الى الوقوف على ماهية السياسة االقتصادية ومكوناتها والعوامل التي تؤدي إلى بناء سياسة اقتصادية ناجحة. وتناول هدفت 

 رأدوات السياسة المالية والنقدية والسياسة التجارية والتنسيق بينهما ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي. وأن اللجوء إلى االستثما

تصرة الى تقديم لمحة مخ باإلضافة ر كظاهرة لها األثر على هيكل االقتصاد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.األجنبي المباش

ابراز دور السياسة االقتصادية وتأثيرها في و عن هيكل االقتصاد السعودي والمراحل التي مر بها االقتصاد قبل اجراء هذا البحث.

 ما يميزوبراز مقومات االقتصاد السعودي وقدرته على المنافسة إو إلى المملكة العربية السعودية.جذب االستثمار األجنبي المباشر 

اليد العاملة  ءةورفع كفااألجنبي المباشر على نقل التكنولوجيا  االستثمار براز أثرإو المملكة العربية السعودية عن دول العالم الثالث.

ج البحث الفصل الرابع، يمكن تلخيص نتائ فيوبناًء على تحليل البيانات واختبار الفرضيات السعودية والنمو والتحفيز االقتصادي. 

اد التي المباشر من وجهة نظر االفر األجنبيتعتبر السياسة االقتصادية السعودية االستثمار  الناتجة عن هذا العمل على النحو التالي:

مية رأس المال يعتبر النمو، التحفيز االقتصادي، تن، من التنفيذر إلى مستوى متوسط مما يشيشملتها أفراد العينة، في المستوى المتوسط 

ما مالبشرى والتوظيف، اكتساب الخبرة ونقل المهارة والتكنولوجيا من وجهة نظر االفراد التي شملتها العينة، في المستوى المتوسط 

حصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار األجنبي المباشر هناك أثر ذو داللة إ، من التنفيذيشير إلى مستوى متوسط 

 من حيث )النمو السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثماريوجد أثر ذو داللة إحصائية ، α ≤ 0.05عند مستوى داللة 

، α ≤ 0.05مهارة والتكنولوجيا( عند مستوى داللة والتحفيز االقتصادي وتنمية رأس المال البشرى والتوظيف واكتساب الخبرة ونقل ال

الحاجة إلى توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس األموال األجنبية، وهو ما يجب أن يقوم على سياسة ضريبية متوازنة وامتيازات في 

ل ي المباشر من أهم أدوات نقاالستثمار األجنب، مختلف المجاالت تدفع الشركات األجنبية إلى إقامة استثمارات دون الخوف من عليها

لمادي ا التكنولوجيا، بسبب نقل العملية اإلنتاجية من البلدان المصنعة إلى البلدان النامية ما يرافقه نقل التكنولوجيا بشقيها الصلب )الجانب

 من وسائل إنتاج( واللين )الجانب المعرفي كبرامج التشغيل وطرق اإلدارة الحديثة(.

 السعودي االقتصادالمباشر،  األجنبي االستثمار، االقتصاديةالسياسة  الكلمات المفتاحية:

mailto:Mohammedproject@hotmail.com
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Abstract: 

The study aimed to identify the nature of the economic policy, its components, and the factors 

that lead to building a successful economic policy. He discussed the tools of fiscal, monetary and 

trade policy, coordination between them, and their role in achieving economic stability, and that 

resorting to foreign direct investment as a phenomenon that has an impact on the structure of the 

economy in both developed and developing countries.  

In addition to providing a brief overview of the structure of the Saudi economy and the stages 

that the economy has gone through before conducting this research to highlight the role and 

impact of economic policy in attracting foreign direct investment to The Kingdom of Saudi 

Arabia, and to highlight the components of the Saudi economy and its ability to compete and 

what distinguishes the Kingdom of Saudi Arabia from the third world countries, and to highlight 

the impact of foreign direct investment on technology transfer, raising the efficiency of the Saudi 

labor force, and economic growth and stimulation. Based on data analysis and hypothesis testing 

in Chapter Four, the results of the research resulting from this work can be summarized as 

follows: The Saudi economic policy considers foreign direct investment from the point of view 

of the individuals included in the sample, at the average level, which indicates an average level 

of implementation, Growth, economic stimulation, human capital development and employment, 

gaining experience and transferring skills and technology from the point of view of the 

individuals included in the sample, are at the average level, which indicates an average level of 

implementation, There is a statistically significant effect of the Saudi economic policy on 

attracting foreign direct investment at the level of significance α ≤ 0.05, There is a statistically 

significant effect of foreign direct investment on the Saudi economy in terms of (growth, 

economic stimulation, human capital development, employment, experience acquisition, skill 
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and technology transfer) at the level of significance α ≤ 0.05, The need to provide an attractive 

investment climate for foreign capital, which must be based on a balanced tax policy and 

privileges in various fields that push foreign companies to make investments without fearing 

them, Foreign direct investment is one of the most important tools of technology transfer, due to 

the transfer of the production process from industrialized countries to developing countries, 

which is accompanied by the transfer of technology with its two parts, hard (the material aspect 

of means of production) and soft (the knowledge aspect such as operating programs and modern 

management methods). 

Keywords: Economic Policy, Foreign Direct Investment, Saudi Economy 

 

 المقدمة .1

شهدت االقتصادات النامية ومنذ بداية عقد الثمانينات تحوالت مهمة في توجهات السياسات االقتصادية، تمثلت في سعي تلك 

السياسات االقتصادية نحو زيادة درجات االنفتاح االقتصادي وزيادة مستويات التكامل االقتصادي مع االقتصادات العالمية، 

لى تدريجياً عن السياسات الحمائية وسياسات تعويض االستيراد، وتتحول نحو تبني سياسة فبدأت العديد من هذه االقتصادات تتخ

تشجيع التصدير واتخاذ سياسات اقتصادية اكثر انفتاحا في مجال السياسات المالية، والنقدية، والتجارة، واالستثمار، فأدخلت 

المباشر بشكل خاص، كما زادت من االستثمار في  األجنبيالعديد من التعديالت على قوانين االستثمار بشكل عام واالستثمار 

تصاد كرافد مهم من روافد االق األجنبيالبنية التحتية، بهدف تهيئة المناخ االستثماري المالئم الستقطاب تدفقات االستثمار 

 المحليين، بل هو واالدخار االستثمارالوطني، على الرغم من اإلدراك بأن ذلك النوع من االستثمار ال يشكل بديالً عن كل من 

نمية المباشر في عملية الت األجنبيمكمل لها إال أن هذا االتجاه قد تعزز بعد تزايد االقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه االستثمار 

من  أو -األجنبيمقارنة باألنواع األخرى من مصادر التمويل  -االقتصادية سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبياً للتمويل 

ية اإلنتاج وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافس تكنولوجياتحيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل ونقل 

التصديرية لالقتصاد وتحقيق االستخدام االمثل للموارد النادرة، فضال عن دوره في رفع مستوى اإلنتاجية سواء من حيث 

ية أو من حيث تطوير الكفاءات التنظيمية واإلدارية، وتحسين جودة المنتجات السلعية تطوير المهارات والقدرات االبتكار

الحجم، بالرغم من وجود بعض اآلثار االقتصادية  والخدمية وتعميق وتوسيع الترابطات اإلنتاجية وزيادة مستوى وفورات

، والتي تظهر كنتيجة إلزاحة جزء مهم من المشاريع المحلية من عملية اإلنتاج األجنبيواالجتماعية السلبية الضارة لالستثمار 

ول بمعدالت نحو الد االستثمارواالستثمار نظرا لعدم قدرتها على المنافسة، وهنا يبرز دور السياسة االقتصادية للدول في تدفق 

 على المكتسبات الوطنية.  التأثيرمتطورة دون 

نه االقتصاد السعودي على مر األعوام السابقة منذ اكتشاف النفط الى يومنا هذا نظراً العتماد ونتيجة للوضع الذي عانى م

الموازنة العامة للدولة على مصدر واحد )النفط( ولذلك فانه احياناً عبئ على الدولة ألنه يجعل الدولة وسياساتها تحت رحمة 
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رة لألسعار و ما تخلفه من ركود في االقتصاد وقد بلغت الصعوبات المستوردين وحاجة الدول الصناعية ونظرا للتذبذبات الكبي

م حين وصلت االختالالت االقتصادية حداً ينذر بعواقب وخيمة بسبب انخفاض عائدات النفط 2891 -2891ذروتها في ما بين 

لب بب الحروب وقل الطنظرا لقل اإلنتاج او بسبب انخفاض األسعار وكذلك توالت الهزات االقتصادية والتأثر التنموي بس

وزيادة اإلنتاج من دول أخرى واخر هذه التقلبات هبوط األسعار الكبير مع بداية جائحة كورونا مما دفع إلى اإلسراع بوتيرة 

برنامج اإلصالح االقتصادي واإلداري والمالي وإعادة تنظيم هيكلة القطاع المصرفي سواء في وحداته أو تفاعله مع حركة 

ي في إطار آلية السوق الداخلية واالقتصاديات المالية والمصرفية الدولية والبحث عن بدائل تقلل االعتمادية على االقتصاد الكل

المباشر( واتخاذ العديد من اإلجراءات الهادفة في تحفيز االدخار  األجنبيمصدر واحد للميزانية و من هذه الروافد )االستثمار 

 واالستثمار.

 مشكلة البحث. 1.1

سة االقتصادية هي عبارة عن مجموعة من االساليب واإلجراءات والقرارات والتشريعات التي تصدرها المملكة العربية السيا

السعودية لتنظيم الحياة االقتصادية من خالل االستخدام االمثل للموارد االقتصادية المتاحة بهدف رفع معدالت النمو االقتصادي 

در واحد حتى وان كان دخله عالي ورفع مستويات التشغيل وتحقيق التوازن الداخلي وزيادة الدخل وعدم االعتماد على مص

المباشر لذلك ادخلت المملكة  األجنبيوالخارجي من خالل التأثير في عدة عوامل يعتمد عليها االقتصاد من اهمها االستثمار 

 والتي ترمي في مجملها الى تشجيع االستثمارات العربية السعودية العديد من التعديالت على القوانين المتعلقة باالستثمار

ة وجذبها وفق اسس وضوابط محددة لتغطية االحتياجات التمويلية المحلية ونقل الخبرات المتطورة و نقل التكنلوجيا الى األجنبي

ا احد ركائز رؤية المباشر وهذ األجنبيالسوق السعودي كما اولت اهتماما متناميا لخلق بيئة اكثر مواءمة وجذبا لالستثمار 

المباشر والذي لم يصل الى المأمول، وهو اإلشكال الذي  األجنبيمن دعم تدفقات االستثمار 1202المملكة العربية السعودية 

ما هو دور السياسة االقتصادية في جذب االستثمار تسعى هذه الدراسة إلى بحثه وذلك من خالل طرح التساؤل الرئيسي التالي: 

 ولتحليل مختلف جوانب هذه اإلشكالية الرئيسية يمكن وضع التساؤالت التي قد تبين لنا األتي: ر؟المباش األجنبي

  ما المقصود بالسياسة االقتصادية وأهدافها وأدواتها وأسباب فشلها في تحقيق هذه االهداف؟ وهل توجد عوامل تساهم

 في تبني سياسة اقتصادية ناجحة؟

  المباشر وسيلة لهيمنة الدول المستثمرة على الدول المضيفة أم أنه وسيلة تلجأ له كل من  األجنبيهل يعتبر االستثمار

 الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لمواجهة التحديات ومعالجة المشاكل االقتصادية والتوسع في االسواق؟

 نفيذه االصالح االقتصادي واثناء ت كيف كان وضع الهيكل االقتصادي في المملكة العربية السعودية قبل تنفيذ برنامج

 (؟1202ضمن رؤية المملكة )

  المباشر؟ وهل يمكن تأطير متغيراتها في نموذج  األجنبيما هو دور السياسة االقتصادية السعودية في جذب االستثمار

 المباشر إلى المملكة العربية السعودية. األجنبيلقياس دورها في جذب االستثمار 

 المباشر؟ األجنبيكومة السعودية كافي لجذب االستثمار هل ما قامت به الح 
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  هل لدى االقتصاد السعودي مقومات المنافسة مع الشركات التي ترغب في االستثمار المباشر في المملكة العربية

 السعودية؟

 هل تستطيع السياسات االقتصادية السعودية نقل التكنلوجيا والرفع من كفاءة اليد العاملة السعودية؟ 

 أهداف البحث. 2.1

 يمكن تحديد أهداف البحث من خالل النقاط التالية

  .الوقوف على ماهية السياسة االقتصادية ومكوناتها والعوامل التي تؤدي إلى بناء سياسة اقتصادية ناجحة 

  .تناول أدوات السياسة المالية والنقدية والسياسة التجارية والتنسيق بينهما ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي 

  المباشر كظاهرة لها األثر على هيكل االقتصاد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. األجنبياللجوء إلى االستثمار 

  السعودي والمراحل التي مر بها االقتصاد قبل اجراء هذا البحث.تقديم لمحة مختصرة عن هيكل االقتصاد 

  المباشر إلى المملكة العربية السعودية. األجنبيابراز دور السياسة االقتصادية وتأثيرها في جذب االستثمار 

  ث.م الثالالمملكة العربية السعودية عن دول العال وما يميزابراز مقومات االقتصاد السعودي وقدرته على المنافسة 

 اليد العاملة السعودية. ورفع كفاءةالمباشر على نقل التكنولوجيا  األجنبي االستثمار ابراز أثر 

 أهمية البحث:. 1.1

لقد أصبحت الحاجة الى وجود سياسات اقتصادية واضحة على الصعيد الوطني ضرورة تفرضها حقيقة مسلم بها وهي انه ليس 

التنمية االقتصادية تلقائيا دون وجود سياسة اقتصادية مرتبطة بخطط تنموية في كافة  من الممكن في وقتنا المعاصر تحقيق

المجاالت العلمية واألبحاث والبنى التحتية ذات مرونة متوازنة وذات كفاءة جيدة تتالءم مع بيئة المتغيرات االقتصادية المحيطة 

ة المناسبة و انشاء البيئ األجنبيالمحلي وجذب االستثمار  ستثماراالمنها و العالمية، وتسمح بخلق مناخ استثماري مالئم لتطوير 

بما يؤدي إلى االستفادة من األساليب اإلنتاجية الجديدة وكذلك الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في  األجنبي له خاصة االستثمار

مختلف المجاالت االقتصادية وفي ضوء ذلك فإن هذه الدراسة تتميز باشتمالها على دراسة متغيرات السياسة االقتصادية في 

 1202م من خالل تطبيق مراحل رؤية المملكة 1212م الى عام 1221المملكة العربية السعودية في الفترة المحددة من عام 

المباشر إلى المملكة العربية السعودية، عبر تأطير متغيرات كل من السياسة المالية،  األجنبيوأثرها على جذب االستثمار 

راسات قياسي. وهي من الد والنقدية، والسياسة التجارية وسياسة جذب االستثمارات وسياسة خلق البيئة المناسبة ليكون نموذج

 القليلة التي قامت بذلك في المملكة العربية السعودية.

ر حيث المباش األجنبيوعلى هذا األساس سيتناول هذا البحث أهمية السياسة االقتصادية ومدى الترابط بينها وبين االستثمار 

ب هذه وهل يصاح والنقدية والتجاريةت المالية بها االقتصاد السعودي وكذا التطور في السياسا سنستعرض المراحل التي مر

 بما يخدم االقتصاد الوطني. األجنبيلالستثمار  ومناخ مستقرالتطورات ما يماثلها من تطور في إيجاد بيئة مناسبة 
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 األهمية النظرية: .1.1.1

 المزيد من السياسات االقتصادية من الموضوعات المهمة في مجال إدارة االقتصاد والبحث يرى بانها تستحق اجراء 

 الدراسات حولها.

  المباشر في ظل وجود حاجة الدول النامية الى روافد جديدة تساعد في نقل المعرفة  األجنبينظراً ألهمية االستثمار

الوطني وكذلك رغبة الشركات العالمية في االستثمار في مناطق أخرى من العالم يعتبر البحث محاولة  وزيادة اإلنتاج

اديمية بناًء على تغير الفكر االقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة إلضافة اطروحات اك

1202 . 

   يستمد البحث أهميته من أهمية المبحوث السياسة االقتصادية السعودية 

 األهمية العلمية. 2.1.1

 وري في تطوير المنظومات والقوانين السياسة االقتصادية هي المحرك األساسي لالقتصاد حيث انها تلعب دور مح

والتشريعات المساعدة على جذب االستثمارات لذلك يرى الباحث بانه من الضروري التعرف على جوانب السياسة 

وخاصة المطبقة في الفترة المستهدفة تطبيق الدراسة عليها  1202االقتصادية السعودية في ظل رؤية المملكة 

 م(.1212/1211)

  المباشر. األجنبيابراز السلبيات وجوانب القصور التي تقف حائل دون االستفادة القصوى من االستثمار 

 ( كما انه يجب التنويه  12 أفضل أحديكتسب البحث أهميته من أهمية االقتصاد السعودي ،)اقتصاد على مستوى العالم

سة مما يجعلها نواة أبحاث مستقبلية تشكل رافد من بعدم وجود دراسات مستفيضة في هذا المبحث اثناء عمل هذه الدرا

 روافد المعرفة. 

  يتطلع الباحث ان تسهم جهوده البسيطة من خالل التوصيات الى لفت نظر المسؤولين في وزارة االقتصاد والمشرفين

 ة. األجنبي( عن أهمية السياسات االقتصادية ودورها في جذب االستثمارات 1202على )رؤية المملكة 

 فرضيات البحث. 4.1

  داللة  المباشر عند مستوى األجنبيال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار

α ≤ 0.05 . 

  عند مستوى داللة  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائيةα ≤ 0.05 . ومنها

 الفرعية التالية: يشتق الفرضيات

o  من حيث )النمو( عند  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية

 .α ≤ 0.05مستوى داللة 

o  من حيث )التحفيز  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية

 .α ≤ 0.05( عند مستوى داللة االقتصادي



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

o  لمال من حيث )تنمية رأس ا السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية

 .α ≤ 0.05البشرى والتوظيف( عند مستوى داللة 

o  لخبرة ا اكتسابمن حيث ) السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية

 .α ≤ 0.05مهارة والتكنولوجيا( عند مستوى داللة ونقل ال

 للدراسة النظرياإلطار . 2

 السياسة االقتصادية. 1.2

  مفهوم او تعريف السياسة االقتصادية(Economic Policy:)  هي مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف

التأثير في السلوك االقتصادي أو التحكم فيه مثل القرارات المتخذة بشأن اإلنفاق الحكومي االنكماش واالنفتاح وكذلك 

 الضرائب، وقرارات إعادة توزيع الدخل بين األغنياء والفقراء.

 توجد العديد من السياسات االقتصادية التي تتبناها الحكومات كل حسب ظروفه وحسب المجال المستهدف ومنها االتي:  

 :تعمل بموجبها الحكومات على التحكم بعرض النقود )السيولة( لدرء التضخم والركود. سياسة تثبيت االقتصاد الكلي 

 :تعرفة الجمركية واالتفاقات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها.هي تلك القرارات المتعلقة بال السياسة التجارية 

 :وهي المصممة لخلق نمو اقتصادي. سياسة النمو 

 :وهي سياسة تمكين الجميع من النجاح واالبداع واالستفادة من التكنولوجيا. سياسة مكافحة االحتكار 

 :يا والصناعةوهي تلك القائمة على التكنولوج سياسة التنمية االقتصادية 

 ومن أهم مقومات نجاح السياسة االقتصادية:

  البد من تطوير سياسات االقتصاد الكلى ضمن إطار منسق، وبحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر

 ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض. فيصرف العملة المحلية وإدارة حساب رأس المال 

  تنظم  التييجب أن يكون األفق الزمنى متوسط المدى، وأن يكون موضوعا ضمن إطار يقدم الخطوط العريضة

 استراتيجيات االقتصاد الكلى واالنفاق العام.

  حية يتم التض وأال، واستقرار سبل العيش، وخلق فرص العمل بأهمية خاصة، االقتصادييجب أن تتحلى أهداف النمو

 الضيق على استقرار االقتصاد الكلى والسيطرة على التضخم.  بها من خالل الترآيز

  معدالت النمو االقتصادي ليست فقط هي القضية المحورية، بل طريقة ومصادر هذا النمو. وفى الحقيقة فإن معدل نمو

يتضمن خلق فرص عمل وخفض مستويات الفقر يكون مفضال على معدل نمو أعلى ولكن مبنى  الذيمتوسط ومستدام، 

 لمقاومة التقلبات واألزمات. أكثرإمكانية  ويحتويالدخول  في أكبرعلى عدم مساواة 

  يجب أن يكون الهدف األساسي لمعظم البلدان النامية هو خلق فرص عمل منتجة تؤدى إلى "عمل الئق". وهذا يتطلب

يع وسة بدقة من أجل تشجتؤمن حوافز مدر التياكثر من مجرد وضع سياسات لالقتصاد الكلى، فالسياسات الصناعية 
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االستثمار، والسياسات المالية واالنفاق العام كالهما يلعب دورا مهما فى هذا المجال. إذ يجب االقرار بأهمية اإلنفاق 

 العام وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال االجتماعي فى التعليم والصحة. 

 لمالية، وليس العكس، ويجب أن تكون كال السياستين موجهة نحو اهداف يجب أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة ا

اقتصادية حقيقية مثل خلق فرص عمل وحماية أسباب المعيشة وتوسيعها وتقليص رقعة الفقر، وكل هذا له انعكاسات 

 يمكن أن ا الأيضا تعنى أن عملية استهداف التضخم بحد ذاته يوهتمنح للمصرف المركزي،  التيعلى نوع االستقاللية 

 تكون الهدف المحوري للسياسات النقدية.

  .كل سياسات االقتصاد الكلى يجب أن تعير اهتماما كبير العتبارات المساواة واالنصاف 

 االستثمار األجنبي المباشر. 2.2

خطرها على الدولة التي ليس لديها سياسة اقتصادية أواهم االستثمارات المحققة للنمو  أحدالمباشر هو  األجنبياالستثمار 

سواًء كان فرد او كيان قائم حيث انه  األجنبيواضحة للعمل بمقتضاها لضمان حق الدولة في التنمية المأمولة، وحق المستثمر 

 سلبي على المستثمرين في حال كانت البيئة غير مستقرة وأمنة. أثرقد يكون ذو 

  المباشر األجنبي االستثمارأنواع 

المباشر بناًء على الدوافع والمغريات التي تؤدي الى جذب االستثمارات من  األجنبيوضعت تصنيفات عديدة ألنواع االستثمار 

 قبل الدول المضيفة او رغبة المستثمرين وهي:

 وهذا النوع تقوم به الشركات الكبرى لالستثمار في الدول النامية ذات المصادر الطبيعية البحث عن مصادر االستثمار :

 .الخصبة(الغير مستغلة )البترول، الغاز، المعادن واألراضي 

 :وهذا النوع من االستثمار تقوم به الشركات المنتجة للمواد االستهالكية لتوسيع السوق والبحث عن  البحث عن األسواق

 خر تلبي متطلباتها واألسواق المجاورة لها. السواق ا

 عن العمالة الماهرة ذات المرتب  وهو يبحثأنواع االستثمار  أحدث: هذا النوع من االستثمار هو البحث عن اليد العاملة

وجد كما يهم أسباب نجاح الصين وعدة دول اسيوية في جذب الشركات الغربية الى دول اسيا(. أ أكبر أحدالبسيط )وهو 

 لالستثمارات تتلخص فيما يلي: والدول المضيفةتصنيفات حسب رؤية الدول المصدرة لالستثمار 

  (.والمختلطالدول المصدرة لالستثمار تصنف االستثمارات الى ثالثة أنواع هي )االفقي، العمودي 

  الدول المستضيفة لالستثمار تصنف االستثمارات الى ثالثة أنواع هي )إحالل الواردات، زيادة الصادرات

 بمبادرة حكومية(. واالستثمار المباشر

 أما عن طرق التعامل مع المستثمرين األجانب في األنظمة السعودية: 

  (1222، السعوديمعاملة المستثمرين األجانب: )نظام االستثمار 
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تمَّ حتى يتكامل مبدأ المساواة بين المستثمرين، بل يجب أن ي األجنبيال يكفي أن تلتزم الدولة بمبدأ المعاملة الوطنيَّة للمستثمر   

 تكريس الشقِّ اآلخر من هذا المبدأ، أال وهو المعاملة الموضوعيَّة بين المستثمرين األجانب دون تمييز بعضهم عن بعض.

روع في المملكة ومش األجنبيالتي تُشيُر إلى هذه المعاملة الموضوعيَّة في كلٍّ من نظام االستثمار وسنقوم بتحليل النصوص 

 نظام االستثمار الجديد، ودليل البنك الدولي.

 السعودي القديم: األجنبيأوالً: المعاملة الموضوعيَّة بين المستثمرين األجانب في نظام االستثمار 

القديم في المملكة على المساواة بين المستثمرين األجانب في المعاملة، حيث خلت نصوصه من  بياألجنلم ينص نظام االستثمار 

أيَّة إشارة إلى هذه المساواة رغم أهميَّتها على صعيد جذب المستثمرين األجانب، ومنع ممارسات التمييز بينهم. ويمكن اعتبار 

 القديم أنَّه: األجنبيبين المستثمرين األجانب، حيث جاء في نظام االستثمار النصِّ التالي استثناًء عن غياب المعاملة الموضوعيَّة 

ص لها بموجب هذا النظام طبقاً ألحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربيَّة األجنبي"تُعاَمل جميع االستثمارات  ة المرخَّ

 السعوديَّة وما يطرأ عليها من تعديالت"

وبالتالي فإنَّ إطار المعاملة الموضوعيَّة بين المستثمرين األجانب يقتصر على الجانب الضريبي، فيما تبدو مسائل مثل 

غيَر مشمولٍة صراحةً  األجنبيالترخيص وسير األعمال وحريَّة نقل األموال وغيرها من القضايا األساسيَّة في االستثمار 

 بالمساواة بين المستثمرين األجانب.

، فالمستثمر األجنبيوهذا األمر ال يُعتبَر ثغرةً في نظام االستثمار القديم فقط، بل عاِمالً غير إيجابيٍّ على صعيد جذب االستثمار  

يخشى كساد تجارته نتيجة تفضيل مستثمرين أجانب من جنسيَّة أخرى عليه، حيث أنَّ االستثمار يعتمد على مفهوم المنافسة 

ة والعادلة، وهو  ما يناله ترك مبدأ المعاملة الموضوعيَّة للمستثمرين األجانب، ولذلك كان على مشروع النظام الجديد سد الحرَّ

 هذه الثغرة.

 ثانياً: المعاملة الموضوعيَّة بين المستثمرين األجانب في مشروع نظام االستثمار السعودي الجديد:

ن وجود نقٍص تنظيميٍّ في مسألة المساواة بين المستثمرين لقد اخذ مشروع نظام االستثمار الجديد في المملكة في الحسبا

ة أنَّ االقتصاد السعودي مقدم على وضع سياسات مرحلة إعادة  اً بهذه المسألة خاصَّ األجانب، ونتيجةً لذلك فقد منح اهتماماً خاصَّ

ة وهو بحاجة تبعاً لذلك إلى جذب العالم التي تعتمد على عدة مصادر من أهمها الصناع ومنافس القتصاداتبناء اقتصاد طموح 

 .1202االستثمارات النوعيَّة، والكفاءات العالمية وفق رؤية المملكة 

اً مفاده)ال يجوز التمييز بشكٍل مقصوٍد، وفي الحاالت المتشابهة، بين  من هذا المنطلق فرض مشروع النظام الجديد مبدأً عامَّ

ا في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: جنسيَّتهم، ومكان إقامتهم، وبلد المنشأ المستثمرين األجانب بأيِّ شكٍل من األشكال، بم

ن ة، فال يجوز التمييز بينها وبياألجنبيلرأس المال، والموطن األصلي للمستثمر، وأيِّ اعتباراٍت أخرى، وبخصوص الشركات 

لمملكة مثالً فيما يتعلَّق بقواعد وإجراءات الشركات الوطنيَّة بصدد استثمار أموالها عبر تأسيس شركة مساهمة جديدة في ا

 التأسيس، وكذلك فيما يخصُّ قواعد مشروعيَّتها وفق نظام الشركات السعودي.
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 ة المباشرة بالمملكة:األجنبي االستثماريةالتدفقات  اتجاهات 

 م نحو 2020 استقبلت عام( أن المملكة UNCTADتشير البيانات في قاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )

، في حين بلغت مجموع 20 %م بلغ 2019 ة المباشرة بمعدل زيادة عن عاماألجنبي االستثماراتمليار دوالر أمريكي من  5,5

 عن العام انخفاضمليار دوالر أمريكي بمعدل  4,8 ة المباشرة الصادرة من المملكة لنفس العام نحواألجنبي االستثماراتقيم 

يئة ة المباشرة إلى المملكة وجاذبية باألجنبي االستثمارية، وهذا يفسر بمدى التحسن الكبير لحجم التدفقات - 64 %م بلغ 2019

للعديد من اإلصالحات  استجابته( باإلضافة إلى 28في االقتصاد السعودي وسرعة تعافيه بعد جائحة )كورونا كوفيد  االستثمار

على الرغم من الظروف والتحديات العالمية المتسارعة والتي تأثرت  2030 ةوالتنظيمات والتسهيالت في ظل تطلعات رؤي

 .استثناءمنها دول العالم أجمع بدون 

 

 م 2222األجنبية المباشرة من وإلى المملكة عام  االستثماراتتدفقات  - 1 توضيحيشكل 

(، فقد إحتلت المملكة UNCTADالعالمي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية) االستثمارعلى تقرير  استنادا

ة األجنبي الستثماريةاة الواردة، بينما جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة للتدفقات األجنبيالمرتبة الثالثة بالنسبة للتدفقات االستثمارية 

 م. 2020الصادرة، وذلك مقارنة مع دول غرب آسيا عام 

شركة على  12في إطار جهود المملكة لترسيخ مكانتها التنافسية كوجهة لجذب المقرات اإلقليمية للشركات العالمية، وقعت 

 االستثمارشركة عالمية في منتدى مستقبل  44لنقل مقراتها اإلقليمية إلى المملكة كما أعلنت  االستثمارمذكرات تفاهم مع وزارة 

من الحوافز التشجيعية التي تقدمها المملكة للشركات  واالستفادةنقل مقراتها اإلقليمية لمدينة الرياض م  2021 بالمملكة خريف

 . القتصادلة لتنفيذ أنشطتها في السوق السعودي وبالتالي تكثيف التنويع االقتصادي وضخ سلع وخدمات وتدفقات نقدية األجنبي

كز تنافسي للمقرات اإلقليمية مجموعة من اإلعفاءات والحوافز الخاصة، وتتضمن الجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمر

 .هذا إلى جانب تنفيذ خطة المناطق االقتصادية الخاصة

 ة المباشرة:األجنبي باالستثماراتم فيما يتعلق  2030أما عن أهداف رؤية المملكة 
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 الدراسات السابقة. 1

ن المباشر و تنوعت حسب الزما األجنبيتعددت الدراسات السابقة في السياسة االقتصادية واثرها على استقطاب االستثمار 

والمكان الذي قامت فيه الدراسة فهناك دراسات قديمة تتكلم عن ظروف مختلفة عن ما نحن عليه االن في المملكة العربية 

بها نظرا الختالف مسبباتها ومعوقاتها و زمانها ومكانها وهناك دراسات تمت في  داداالعتال يمكن  ألنهالسعودية تم اهمالها 

دول أخرى تختلف مقوماتها االقتصادية و مالءتها المالية عن المملكة العربية السعودية كذلك تم اهمالها لعدم وجود نفس 

م( رغم قلتها نظراً لقصر 1212-1221زمنية )المقومات االقتصادية وقد تركز البحث عن الدراسات المشابهة في الفترة ال

 م:1202الفترة الزمنية وكذلك عدم اكتمال مشروع رؤية المملكة 

بعنوان " االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية المحفزات  (2212دراسة )محمد بن عدنان الدبيان،  -

 والتحديات"

التعرف على أهم ، المباشر األجنبي االستثمارنظرية الرئيسة لمفهوم التعرف الى أهم األبعاد ال: الدراسة الى وقد هدفت

عرض التحديات والمعوقات، وذلك عبر القراءة اإلحصائية ، ة المباشرةاألجنبيالمحفزات ومواطن الجذب لالستثمارات 

إيضاح أهم اإلجراءات األساسية الالزمة للبدء بمشروع استثماري أجنبي مباشر بالمملكة والتوعية بحقوق المستثمر  المقارنة،

 .األجنبي

إشكالية التعارض بين  2212بعنوان " نظام االستثمار السعودي في ظل رؤية المملكة  (2212دراسة )يحيى الجدران،  -

 ("اطه )دراسة تحليلية نقدية مقارنة مع قواعد البنك الدولي( وانضبFDIجذب االستثمار األجنبي المباشر)

م، 1228 –هـ  2442يتركَّز موضوع هذا البحث في القراءة التحليلية لنصوص مشروع نظام االستثمار السعودي الجديد عام 

م، بغرض الوصول إلى رؤية نقديَّة بنَّاءة تخرج بتقييٍم 1222 –هـ 2412القديم الصادر عام  األجنبيبالمقارنة نظام االستثمار 

 .1202لنظام االستثمار السعودي القادر على تحقيق رؤية المملكة 
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ذب ج فاإلشكاليَّة الكبرى التي تواجه مشروع نظام االستثمار السعودي الجديد تتمثَّل في تقييم قدرته على تحقيق أعلى معايير

بشكٍل طارٍد لَمخاِوِف المستثمرين األجانب، في مواجهة  FDIالمباشر  األجنبية، وتوفير مناٍخ جاذٍب لالستثمار األجنبيالسيولة 

 .حرصاً على المصلحة العامَّة األجنبيضرورات ضبط االستثمار 

ها مشروع نظام االستثمار مثلكما نرى مقارنة الرؤية التنظيميَّة وبناًء عليه، يجب تحليل بعض المبادئ االستث : ماريَّة التي أقرَّ

ة، والحوافز الماليَّة، ومسؤوليَّة المستثمرين، ومصادرة  المساواة وعدم التمييز بين المستثمرين، وحريَّة إدارة األعمال الخاصَّ

لالستثمار  2881منذ عام مع تحليل الدليل اإلرشادي الذي وضعه البنك الدولي .األموال، وحل النزاع االستثماري بالتحكيم

المباشر بهدف توضيح الغايات التشريعيَّة والفروقات الجوهريَّة، وذلك للوصول بالنتيجة إلى رؤية تقييميَّة لمشروع  األجنبي

اكبة سبيل مو وانضباطه في األجنبينظام االستثمار في المملكة، ثم تقديم حلٍول تنظيميٍَّة إلشكاليَّة التعارض بين جذب االستثمار 

 .م1202رؤية المملكة 

 –هـ  1442بعنوان" قراءة تحليلية لنصوص مشروع نظام االستثمار السعودي الجديد عام  (2212دراسة )الجدران،  -

 م"2222 –هـ 1421م بالمقارنة نظام االستثمار األجنبي القديم الصادر عام 2212

حيث ان  .1202ستثمار السعودي القادر على تحقيق رؤية المملكة بغرض الوصول إلى رؤية نقديَّة بنَّاءة تخرج بتقييٍم لنظام اال

اإلشكاليَّة الكبرى التي تواجه مشروع نظام االستثمار السعودي الجديد تتمثَّل في تقييم قدرته على تحقيق أعلى معايير جذب 

خاِوِف المستثمرين األجانب، في مواجهة بشكٍل طارٍد لمَ  FDIالمباشر  األجنبية، وتوفير مناٍخ جاذٍب لالستثمار األجنبيالسيولة 

 حرصاً على المصلحة العامَّة. األجنبيضرورات ضبط االستثمار 

بعنوان " أهمية االستثمار األجنبي المباشر للدول النامية مع دراسة مقارنة بين الصين  (2211دراسة )كريمة فرحي،  -

شهادة الدكتوراه، فرع النقود و المالية، جامعة الجزائر، و تركيا، مصر و المملكة العربية السعودية، أطروحة لنيل 

2211" 

المباشر في الدول النامية و كذلك تحليل مختلف  األجنبيحيث عمل الباحث على تحليل العوامل المحددة الستقطاب االستثمار 

ة المباشرة في اقتصاديات الدول األربعة و مدى تأثيرها بالحوافز التي األجنبيالعناصر المحددة لتدفق و استقطاب االستثمارات 

 ألجنبيا، و من أهم النتائج المتوصل إليها "هي توضيح النظريات المفسرة لدوافع االستثمار األجنبيتقدمها هذه الدول للمستثمر 

 اتيجياتاسترتنافسية الخاصة ا من خالل تحقيق المباشر إن الشركات تقوم به من اجل المحافظة على المميزات االحتكارية أو ال

ا و ما تمنحه الدول تاإلمكانيات المقدمة من قبل حكوم المتمثلة في حماية مصالحها و غزو األسواق الخارجية و استغالل

 المضيفة من فرص استثمارية لها. 

الدول العربية مع اإلشارة إلى حالة  وتحدياته فيبعنوان "واقع االستثمار األجنبي المباشر  (2212دراسة )عبد الحق طير، 

 ، جامعة الوادي،وإدارة المنظماتالمملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص اقتصاد تطبيقي 

 "2212-2211الجزائر، 
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ة والتحديات التي يواجهها، مع المباشر في الدول العربي األجنبيحيت تطمن أهمية هذه الدراسة إلى معرفة واقع االستثمار 

 جنبياألالمباشر، والتعرف إلى مالمح االستثمار  األجنبياألسس النظرية لالستثمار  ويتم تناولاإلشارة إلى حالة الجزائر، 

ر ثماواقع وآفاق االست وفي األخيرالمباشر عالميا وعربيا، ثم التطرق بعد ذلك إلى واقع مناخ االستثمار في الدول العربية، 

 من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة:والمباشر في الجزائر.  األجنبي

يا، ة المتاحة للدول النامية، إذ من خالله يمكن تحويل التكنولوجاألجنبيالمباشر أفضل الصيغ التمويلية  األجنبييشكل االستثمار 

وترقية أداء العنصر البشري، واالستفادة من طرق التسيير والتنظيم المتقدمة، فضال عن إمكانية النفاذ إلى أسواق التصدير 

لمستوى الدولي، ة المباشرة على ااألجنبيت ة، كما تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات القناة الرئيسية التي تدير االستثمارااألجنبي

لما تتمتع به من مزايا احتكارية تتمثل في امتالكها للتكنولوجيا الراقية، ورؤوس األموال الضخمة، وتوسعها الجغرافي، وتنوع 

 نشاطها.

حالة –شر بعنوان "السياسة المالية و أثرها على استقطاب االستثمار األجنبي المبا (2212دراسة )محمد داودي،  -

المملكة العربية السعودية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص مالية عامة، جامعة 

 "2212 -2211أبي بكر بلقايد، تلمسان، المملكة العربية السعودية، 

ة المباشرة وتطبيقها على األجنبي حيث سيتم في هذه الدراسة إبراز أهمية أدوات السياسة المالية كعوامل جذب االستثمارات

ن السياسة بي المباشر، و إظهار و تحليل العالقة التي تجمع ما األجنبيالمملكة العربية السعودية كمحددات رئيسية لالستثمار 

إلى غاية  2892بين سنة  المباشر الواردة إلى المملكة العربية السعودية لفترة ممتدة ما األجنبيالمالية و تدفقات االستثمار 

و اختبار التكامل المتزامن و نموذج تصحيح الخطأ، و نماذج  OLS( مستعملين طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 1228

 أشعة االنحدار الذاتي ذات المتجه من اجل إظهار االستجابات الدفعية و اختبار السببية.

النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة ال يزال تطبيق أدوات السياسة المالية غير مؤهل بفاعلية الستقطاب  ومن أهم

موقع المملكة العربية السعودية في مؤشرات الحكم الراشد، األمر الذي أدى إلى  وكذلك ضعفة المباشرة، األجنبياالستثمارات 

 القانون واستفحال ظاهرة االقتصاد الموازي.  وضعف سيادةمستويات الفساد  الشك الرتفاع وانتشار حالةاتضاح ظروف العمل 

المؤسسات االقتصادية الجزائرية و  بعنوان "مناخ االستثمار، الملتقى الوطني حول: ( 2221دراسة )عبد ايد أونيس،  -

 بن عكنون، الجزائر"، جامعة التكوين المتواصل، مركز 2221أفريل  21-22تحديات مناخ االستثمار الجديد، يومي 

ة بمثابة حافز للنمو االقتصادي والوسيلة المثلى للدول النامية، ال تجلب رؤوس األموال والتكنولوجيا األجنبيتعتبر االستثمارات 

تعدى إلى فحسب، بل ت األجنبيالجديدة المتطورة، واالرتباط بأسواق التصدير وغير ذلك، فاألهمية ال تكمن في جلب االستثمار 

ط اقتصادي دولي مالئم، وخاصة توفير المناخ االستثماري المناسب والمالئم، عن طريق تقديم الحوافز واإلعفاءات الالزمة محي

والضمانات التي تجعل المستثمرين يتوافدون، خاصة وأن المملكة العربية السعودية بلد لديه إمكانيات عالية جدا باستطاعتها 

ين في االستثمار فيها إذا ما روعيت وأخذت بعين االعتبار وعملت على إذالل وتخفيف جلب الكثير من المستثمرين الراغب

 الصعوبات والعراقيل. 
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 منهجية البحث. 4

 منهج الدراسة. 1.4

من أجل تحقيق أهداف الدراسة وفي ضوء طبيعة الدراسة واألسئلة المطروحة سابقاً والفرضيات المقترحة واألهداف المقررة 

التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها والتي تقوم على دراسة تحديد دور السياسة االقتصادية السعودية وأثرها في جذب االستثمار 

، اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي ألنه مرتبط بدراسة الموضوعات المباشر لمحاولة وصفه بدقة األجنبي

 المتعلقة بالمجاالت البشرية، وهو أحد أشكال البحث الشائعة التي يعتمد عليها كثير من الباحثين.

 مصادر البيانات. 2.4

 البيانات األولية. 1.2.4

المالحظات واالستبيانات والمقابالت، لكن كان ذلك بشكل رئيسي من خالل تم جمع البيانات األولية لهذه الدراسة من خالل 

 االستبيان.

 البيانات الثانوية. 2.2.4

تم جمع البيانات الثانوية من الكتب والمجالت واألبحاث واألطروحات والمقاالت وأوراق العمل والشبكة العالمية. بهذه الطريقة 

 تعريف المشكلة واختبارها ومقارنة نتائج الدراسة مع نتائج األدبيات.سهلت بناء خلفية نظرية قوية لتوضيح 

 مجتمع الدراسة. 1.4

تألف مجتمع الدراسة من موظفي هيئة االستثمار والغرفة التجارية بالرياض ونظرا لعدم قدرة الباحث على تغطية مجتمع 

ت افراد العينة لجمع معلوما الختيارلباحث الملحة الدراسة بالكامل بسبب كبر حجمه، وضيق الوقت المسموح للباحث، وحاجة ا

المباشر، سيقوم الباحث بتقسيم مجتمع  األجنبيجذب االستثمار  في وأثرها االقتصاديةأفراد العينة حول موضوع السياسة 

 دراسة.الدراسة الى عدة مستويات وطبقات، وبعد ذلك يتم اختيار عدد محدد من أفراد هذا المجتمع بحيث تمثل مجتمع ال

 عينة الدراسة. 4.4

  العدد النسبة

 عدد االستبيانات الموزعة 212 222%

 تم جمعها التيعدد االستبيانات  82 92%

 الغير صالحة للتحليل االستبياناتعدد  22 8.21%

 الصالحة للتحليل االستبياناتعدد  98 12.90%
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جمع افراد العينة على طريقة "العينة الحصصية" حيث قام الباحث بتقسيم مجتمع الدراسة الى عدة مستويات  فيأعتمد الباحث 

 وطبقات، وبعد ذلك اختار عدد محدد من أفراد هذا المجتمع على أن تنطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة في مجتمع الدراسة

 المعالجة اإلحصائية. 4.4

كد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها )إعطائها أرقاما معينة(، وذلك تمهيدا إلدخال بياناتها إللى جهاز بعد جمع االستبيانات والتأ

الحاسوب إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة وبيانات الدراسة. تمت المعالجة 

 التحليالت:و االختباراتاإلحصائية للبيانات من خالل مجموعة من 

  المتوسطات الحسابية 

  المعيارياالنحراف 

  :معامل ارتباط بيرسون 

 ( معامل الثبات كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha 

  معمل تحليل ميل خط االنحدارRegression) ) 

وصفية ، حيث كانت الدراسة )(Statistical Package For Social Sciences (SPSSوذلك باستخدام الرزم اإلحصائية )

 تحليلية.

 الدراسة أداة. 4.4

كانت الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي اإلجابة على مجموعة من األسئلة الواردة في االستبيان المصمم خصيًصا لهذه 

الدراسة. احتوى االستبيان على ستة وثالثون سؤااًل مغلقًا بخالف األسئلة الديموغرافية األخرى المتعلقة بالنوع والجنس والخبرة 

منها على مقياس ليكرت "الخماسي"، أي من خمس درجات تتراوح من "ال أوافق بشدة" إلى  . تم قياس كلالدراسيوالمؤهل 

 "أوافق بشدة" لإلشارة إلى المعدل الذي يشعر به أفراد العينة. 

 اختبارات صدق أداة الدراسة وثباتها. 1.4.4

 الصالحية:. 1.1.4.4

 ألسئلةلالنظري واستنتاجه  اإلطارته للمعلومات المتوفرة في قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتها األولية، من خالل دراس

التي يحتاج اليها، ومن ثم تم التحقّق من صدق أداءةٌ الدراسة بعرضها على المشرف ومجموعة من المحكمين ومن ثم تم إخراج 

 االستبانة بصورتها النهائية.

 الموثوقية. 2.1.4.4

يقصد بثبات االستبيان )أداة الدراسة( وهى أن يعطي نفس النتائج تقريبا في حال تكرار تقديمه ضمن نفس الشروط في فترات 

زمنية مختلفة، يعبر عن الثبات إحصائيا من خالل معامل الثبات كرونباخ ألفا والذي تتراوح قيمته عموما بين الصفر والواحد 

 امل و اقتربت من الواحد دل ذلك على أن األداة تتمتع بثبات مرتفع والعكس صحيح، الصحيح، حيث كلما زادت قيمة المع
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، 2.1وعلى العموم تشير أغلب الدراسات إلى اعتبار األداة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات في حول تجاوز المعدل قيمة 

 :التاليالجدول استخدمت طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان، وكانت النتائج مبينة في 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.90 5 

 معامل ثبات كرونباخ الفا لكافة متغيرات الدراسة - 1جدول 

 معامل كرونباخ الفا المتغير عدد الفقرات

 84. السياسة االقتصادية السياسة االقتصادية السعودية 22

2 

 المباشر األجنبي راالستثما

 72. النمو

 65. التحفيز االقتصادي 2

 66. تنمية رأس المال البشرى والتوظيف 2

 76. الخبرة ونقل التكنولوجيا اكتساب 2

 90. اإلجمالي

 

مرتفعة جدا تعكس هي قيمة  2.82يظهر من خالل الجدول أعاله أن قيمة معامل كرونباخ ألفا إلجمالي فقرات االستبيان بلغت 

درجة الثبات العالية التي يتمتع بها، كما نالحظ كذلك أن معامل الثبات لكل المتغيرات كانت متقاربة وتفوق جميعها الحد األدنى 

 (.2.1المطلوب لتحقق شرط الثبات وهو )

 

 تحليل نتائج الدراسة. 4

 السياسة االقتصادية السعودية. 1.4

 لحسابياتم قياس السياسة االقتصادية السعودية من خالل عشر فقرات في أداة البحث )االستبيان(. يوضح الجدول أدناه المتوسط 

 واالنحراف المعياري لكل عنصر:

 الجملة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

تسعى الحكومة باستمرار بهيكلة  1

 .للدولةالسياسة الضريبية 
 متوسط 10 983. 3.27

تعمل الدولة على توسيع  2

االستثمار العام وتعبئة الموارد 

 المحلية

 مرتفع 2 873. 3.73
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السياسة االقتصادية الحالية  1

تتواكب مع احتياج الدولة فى 

جذب االستثمارات األجنبية 

 .المباشرة

 متوسط 3 951. 3.62

تتعامل الدولة بسياسة اقتصادية  4

 .شفافة وواضحة
 متوسط 5 1.116 3.58

تعمل الدولة على تبني سياسة  4

إلصالح القطاع المالي 

 .والمصرفي

 متوسط 6 1.140 3.57

تسعى الحكومة بتوجيه عائداتها  4

لتعزيز عملية التنمية المستدامة 

 .وتنويع االقتصاد

 متوسط 4 927. 3.59

دائما ما تحاول الدولة الحفاظ على  7

مستوى عاٍل من اإلنفاق 

 .االستثماري

 مرتفع 1 940. 3.75

تعمل الدولة على دعم المستثمر  8

المحلي لزيادة المنافسة مع 

 .المستثمر األجنبي

 متوسط 7 1.008 3.56

تنظم الدولة القوانين والتشريعات  2

بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق 

 .األجانبالمستثمرين 

 متوسط 8 1.170 3.30

السياسات االقتصادية الحالية  12

 .جاذبة لالستثمار
 متوسط 9 1.097 3.28

  638. 3.49 المجموع

 المعياري لمتغير السياسة االقتصادية السعودية نحرافواال الحسابيالمتوسط  - 2جدول 

-0.19الحسابية للسياسة االقتصادية السعودية، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين )يوضح الجدول أعاله أن المتوسطات 

.( درجة مقارنة متوسط انحراف 890-. 842( درجة، وانحراف معياري )0.92( درجة، مقارنة بمتوسط حسابي عام )0.92

 .(.109معياري عام قدره )

ط " المرتبة األولى بمتوساالستثمارياظ على مستوى عاٍل من اإلنفاق الفقرة السابعة "دائما ما تحاول الدولة الحف احتلتفقد 

الفقرة األولى " تسعى الحكومة باستمرار بهيكلة السياسة  احتلت.( درجة. بينما 842( درجة وانحراف معياري )0.22حسابي )

 جة..( در890( درجة وانحراف معياري )0.19الضريبية للدولة" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
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 األجنبي المباشر . االستثمار2.4

 النمو. 1.2.4

من حيث )النمو( من خالل خمس فقرات في أداة البحث  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي االستثمارتم قياس أثر 

 واالنحراف المعياري لكل عنصر: الحسابي)االستبيان(. يوضح الجدول أدناه المتوسط 

 الجملة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

 يفينعكس أثر االستثمار األجنبي  1

زيادة المستوى المعيشي لألفراد، 

من خالل زيادة متوسط دخل 

 األفراد.

 متوسط 4 .921 0.19

 يفتساهم السياسة االقتصادية   2

توزيع اإليرادات الضريبية 

والتدفقات المالية، إلعادة هيكلة 

 السوق وتأمين البنية التحتية.

 متوسط 2 748. 0.24

السياسة االقتصادية الحالية لها  1

زيادة العوائد الربحية،  فيدور 

من خالل زيادة معدل االستثمار، 

ورفع القدرة التنافسية للمنشآت، 

وخفض معدل اإلنفاق الحكومي 

من خالل تدفق اإليرادات 

 الضريبية.

 متوسط 0 833. 0.02

يساعد السياسة االقتصادية  4

توزيع اإليرادات  فيالحالية 

الضريبية والتدفقات المالية، 

ة السوق وتأمين البنية إلعادة هيكل

 التحتية.

 متوسط 1 917. 0.20

تستخدم الدولة أدوات مختلفة  4

لتحفِّيز قطاع األعمال 

والمستثمرين في زيادة فاعليتهم 

 ورفع مستويات النمو.

 متوسط 2 2.289 0.19

  610. 0.40 المجموع

 األجنبي المباشر )النمو( االستثمارواالنحراف المعياري لمتغير  الحسابيالمتوسط  - 3جدول 
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 -0.19)النمو(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) األجنبي لالستثماريوضح الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية 

مقارنة متوسط .( درجة 748 – 2.289( درجة، وانحراف معياري )0.40( درجة، مقارنة بمتوسط حسابي عام )0.24

 .(.122انحراف معياري عام قدره )

الفقرة الثانية "تساهم السياسة االقتصادية فى توزيع اإليرادات الضريبية والتدفقات المالية، إلعادة هيكلة السوق  احتلتفقد 

الفقرة  احتلتا .( درجة. بينم949( درجة وانحراف معياري )0.24وتأمين البنية التحتية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

الخامسة " تستخدم الدولة أدوات مختلفة لتحفِّيز قطاع األعمال والمستثمرين في زيادة فاعليتهم ورفع مستويات النمو" المرتبة 

 ( درجة.2.289( درجة وانحراف معياري )0.19األخيرة بمتوسط حسابي )

 التحفيز االقتصادي. 2.2.4

من حيث )التحفيز االقتصادي( من خالل خمس فقرات في أداة  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي االستثمارتم قياس أثر 

 واالنحراف المعياري لكل عنصر: الحسابيالبحث )االستبيان(. يوضح الجدول أدناه المتوسط 

 الجملة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

مو في نيساهم االستثمار األجنبي  1

الصادرات وزيادة التدفقات 

 النقدية األجنبية.

 متوسط 2 .924 0.49

رفع كفاءة  فيتسعى الدولة  2

االقتصاد وجذب تشريعاته 

للمستثمر األجنبي، وخفض 

 التكاليف التشغيلية أمامه.

 متوسط 4 .994 0.18

تسعى الدولة لتذليل كافة العقبات  1

 سبيل توفير فيالبيروقراطية 

مناخ استثماري مالئم لجذب 

 االستثمارات األجنبية المباشرة.

 متوسط 0 .991 0.02

تحرص الدولة لتعزيز قدرة  4

رفع كفاءة  فيالقطاع الخاص 

جهازه التسويقي لتسويق منتجاته 

وخدماته وبالتالي القدرة على 

تقديم الخدمات التسويقية المساندة 

لمنشآت المستثمرين األجانب 

 والمحليين.

 متوسط 1 .918 0.02

تعمل الدولة على خفض مخاطر  4

هيمنة الشركات األجنبية على 

 االقتصاد الوطني ومؤسساته.

 متوسط 2 .888 1.82

  .228 0.02 المجموع

 األجنبي المباشر )التحفيز االقتصادي( االستثمارواالنحراف المعياري لمتغير  الحسابيالمتوسط  - 4جدول 
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المباشر )التحفيز االقتصادي( من خالل خمس فقرات في أداة البحث )االستبيان(، يوضح الجدول  األجنبي االستثمارتم قياس 

 واالنحراف المعياري لكل عنصر: الحسابيأدناه المتوسط 

المباشر )التحفيز االقتصادي(، حيث تراوحت المتوسطات  األجنبي لالستثماريوضح الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية 

.( درجة 924 -.888( درجة، وانحراف معياري )0.02( درجة، مقارنة بمتوسط حسابي عام )0.94 -0.82ن )الحسابية بي

 .(.228مقارنة متوسط انحراف معياري عام قدره )

ة األولى ة" المرتباألجنبيالفقرة األولى "تساهم السياسة االقتصادية في نمو الصادرات وزيادة التدفقات النقدية  احتلتفقد 

الفقرة الخامسة "تعمل الدولة على خفض  احتلت( درجة. بينما 2.924( درجة وانحراف معياري )0.49حسابي ) بمتوسط

( درجة وانحراف 1.82ة على االقتصاد الوطني ومؤسساته" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )األجنبيمخاطر هيمنة الشركات 

 ( درجة..888معياري )

 تنمية رأس المال البشرى والتوظيف .1.2.4

من حيث )تنمية رأس المال البشرى والتوظيف( من خالل  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي االستثمارتم قياس أثر 

 واالنحراف المعياري لكل عنصر: الحسابيخمس فقرات في أداة البحث )االستبيان(، يوضح الجدول أدناه المتوسط 

 الجملة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

 فياالستثمار األجنبي يساهم  1

تحضر المجتمع، ورفع قدرته 

على حماية البيئة، من خالل 

تطوير الخدمات العامة، وتنمية 

 رأس المال البشرى.

 متوسط 0 .942 0.21

تقوم شركات االستثمار األجنبي  2

ة بتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبي

والتطويرية إلكساب العاملين 

 المهارات الالزمة.

 متوسط 1 .821 0.12

 فياالستثمار األجنبي ساهم  1

خفض معدل البطالة من خالل 

جذب المزيد من شركات 

 االستثمار األجنبي المباشر.

 متوسط 4 .982 0.22

تعمل شركات االستثمار  4

األجنبي المباشر على تلبية 

 احتياجات المتعلمين والمتدربين.

 متوسط 2 2.282 0.00

تفهم شركات االستثمار األجنبي  4

المباشر سياسات ونظم وبرامج 
 مرتفع 2 2.229 0.92
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التحديات  فيالدولة وتشارك 

 الموجودة.

  656. 0.48 المجموع

 األجنبي المباشر )تنمية رأس المال البشرى والتوظيف( االستثمارواالنحراف المعياري لمتغير  الحسابيالمتوسط  - 5جدول 

المباشر )تنمية رأس المال البشرى والتوظيف(، حيث  األجنبي لالستثماريوضح الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية 

 ( درجة، وانحراف معياري0.48( درجة، مقارنة بمتوسط حسابي عام )0.92 -0.00تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 .(.121( درجة مقارنة متوسط انحراف معياري عام قدره )2.229 - 2.282)

حديات الت فيالمباشر سياسات ونظم وبرامج الدولة وتشارك  األجنبيالفقرة الخامسة "تفهم شركات االستثمار  احتلتفقد 

الفقرة الرابعة "  احتلتما ( درجة. بين2.229( درجة وانحراف معياري )0.92الموجودة" المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( 0.92المباشر على تلبية احتياجات المتعلمين والمتدربين" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) األجنبيتعمل شركات االستثمار 

 ( درجة.2.229درجة وانحراف معياري )

 الخبرة ونقل التكنولوجيا . اكتساب4.2.4

 الخبرة ونقل التكنولوجيا( من خالل خمس اكتسابمن حيث ) السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي االستثمارتم قياس أثر 

 واالنحراف المعياري لكل عنصر: الحسابيفقرات في أداة البحث )االستبيان(، يوضح الجدول أدناه المتوسط 

 الجملة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

تخصص الدولة ميزانية لدعم  1

البحث والتطوير واستقطاب 

المتخصصين من العلماء 

والباحثين للعمل على توطين 

التقنية وتطويرها لتتالءم مع 

احتياجات المشاريع الستقطاب 

االستثمارات األجنبية بما يدعم 

مواكبة التطورات التقنية 

 واالقتصادية.

 متوسط 0 .914 0.44

تشجع الدولة االستثمار األجنبي  2

أساليب المعرفة  لالستفادة من

التقنية واإلدارية التي يقيمها 

الشريك األجنبي ويساعد 

 مستقبال على اكتساب الخبرة.

 متوسط 1 .824 0.48

تعمل الدولة على إعداد جيل  1

صناعي يحمل مسؤوليات 

مجتمعاته الصناعية، تشغيال 

 متوسط 2 .912 0.21
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وإنتاجاً وصيانة وتسويقا 

وتطويراً بالتدريب واالستثمار 

 البشرية المحلية.األمثل للموارد 

لدى المملكة استراتيجية واضحة  4

لنقل وتوطين التكنولوجيا 

والعمل على محاكاة النماذج 

الناجحة من تجارب البلدان 

 االخرى.

 متوسط 4 2.282 0.00

تعمل المملكة على تنوع النشاط  4

فيها وتركز على  االستثماري

 االستثمارات الصناعية

 متوسط 2 .994 0.18

  .121 0.48 المجموع

 الخبرة ونقل التكنولوجيا( اكتساباألجنبي المباشر ) االستثمارواالنحراف المعياري لمتغير  الحسابيالمتوسط  - 6جدول 

ث الخبرة ونقل التكنولوجيا(، حي اكتسابالمباشر ) األجنبي االستثماريوضح الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية لمتغير 

( درجة، وانحراف معياري 0.48( درجة، مقارنة بمتوسط حسابي عام )0.21 -0.18تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 .(.121.( درجة مقارنة متوسط انحراف معياري عام قدره )994 -. 912)

ل مسؤوليات مجتمعاته الصناعية، تشغيال وإنتاجاً وصيانة الفقرة الثالثة "تعمل الدولة على إعداد جيل صناعي يحم احتلتفقد 

( درجة 0.21وتسويقا وتطويراً بالتدريب واالستثمار األمثل للموارد البشرية المحلية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ى فيها وتركز عل االستثماريالفقرة الخامسة "تعمل المملكة على تنوع النشاط  احتلت.( درجة. بينما 912وانحراف معياري )

 ( درجة..994( درجة وانحراف معياري )0.18االستثمارات الصناعية "المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

 فرضيات الدراسة . اختبار1.4

إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار األجنبي المباشر عند مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة

 .α ≤ 0.05داللة 

 الخطى البسيط. االنحدارتحليل  استخدامصحة الفرضية من عدمها سيتم  الختبار

Variable R 2R F Sig.F Adjusted R   Square 

 االستثمار األجنبي المباشر
2.218a 0.280 18.849 2.222b  192. 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير السياسة االقتصادية السعودية واثرها في جذب االستثمار األجنبي المباشر - 7جدول 
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ليل المباشر، حيث أظهرت نتائج التح األجنبيفي جذب االستثمار  وأثرهايوضح الجدول السابق السياسة االقتصادية السعودية 

لغ معامل المباشر، حيث ب األجنبياإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية في جذب االستثمار 

 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) R=0.529ارتباط 

المباشر نتجت عن  األجنبييرات في االستثمار من التغ ٪19( مما يعني أن ما قيمته  2R (0.280 =وبلغ معامل التحديد  

(، والتي تعمل عند 18.849المحسوبة والتي بلغت ) Fتغيرات في السياسة االقتصادية السعودية، ويؤكد هذا االستنتاج قيمة 

ادية السعودية (. هذا يؤكد أن االنحدار ذو داللة إحصائية، وأثًرا ذا داللة إحصائية للسياسة االقتصα ≤ 0.05مستوى األهمية )

وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة "يوجد أثر ذو داللة  المباشر. األجنبيفي جذب االستثمار  وأثرها

 ."α ≤ 0.05المباشر عند مستوى داللة  األجنبيإحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار 

 ≥ αمن حيث )النمو( عند مستوى داللة  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي ارلالستثمال يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

0.05 

Variable R 2R F Sig.F 
Adjusted R 

Square 

االستثمار األجنبي المباشر من 

 حيث )النمو(

2.190a  2.292 1.914 2.222b 2.219 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر جذب االستثمار األجنبي المباشر من منظور النمو - 8جدول 

 الخطى البسيط. االنحدارتحليل  استخدامصحة الفرضية من عدمها سيتم  الختبار

المباشر من منظور النمو. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي  األجنبيجذب االستثمار  أثريوضح الجدول السابق 

 =Rالمباشر من حيث )النمو( مع معامل االرتباط  األجنبيداللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار 

 (.α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) (0.283)

المباشر نتجت عن تغيرات في  األجنبيمن التغيرات في االستثمار  ٪9 قيمتهأن ما مما يعني  R =2(%92بلغ معامل التحديد ) 

(، والتي تعمل عند مستوى 1.914المحسوبة والتي بلغت إلى ) Fالسياسة االقتصادية السعودية، ويؤكد هذا االستنتاج قيمة 

 اوأثرهلة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية (. وهذا يؤكد أن االنحدار ذو داللة إحصائية، وأثًرا ذا دالα ≤ 0.05الداللة )

 المباشر من حيث )النمو(. األجنبيفي جذب االستثمار 

المباشر على  األجنبي لالستثماريوجد أثر ذي داللة إحصائية  وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة "

 "α ≤ 0.05من حيث )النمو( عند مستوى داللة  السعودي االقتصاد
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ند مستوى ( عاالقتصاديمن حيث )التحفيز  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 .α ≤ 0.05داللة 

Variable R 2R F Sig.F 
Adjusted R 

Square 

االستثمار األجنبي المباشر من 

 حيث )التحفيز االقتصادي(

a 0.499 0.249 12.492 b0.000 .239 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط الثر جذب االستثمار األجنبي المباشر من منظور التحفيز االقتصادي - 9جدول 

 الخطى البسيط. االنحدارتحليل  استخدامصحة الفرضية من عدمها سيتم  الختبار

المباشر من منظور التحفيز االقتصادي. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  األجنبيجذب االستثمار  أثريوضح الجدول السابق 

المباشر من حيث )التحفيز  األجنبيوجود تأثير ذي داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار 

 (.α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) R = 499.0االقتصادي( مع معامل االرتباط 

المباشر نتجت عن تغيرات  األجنبيمن التغيرات في االستثمار  ٪14.8 قيمتهمما يعني أن ما  R =2.1482ديد بلغ معامل التح 

(، والتي تعمل عند 12.4924المحسوبة والتي بلغت إلى ) Fفي السياسة االقتصادية السعودية، ويؤكد هذا االستنتاج قيمة 

داللة إحصائية، وأثًرا ذا داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية  (. وهذا يؤكد أن االنحدار ذوα ≤ 0.05مستوى الداللة )

 المباشر من حيث )التحفيز االقتصادي(. األجنبيفي جذب االستثمار  وأثرها

مباشر على ال األجنبي لالستثماروعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة " يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 "α ≤ 0.05( عند مستوى داللة االقتصاديمن حيث )التحفيز  وديالسع االقتصاد

من حيث )تنمية رأس المال البشرى  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 .α ≤ 0.05والتوظيف( عند مستوى داللة 

Variable R 2R F Sig.F 
Adjusted R 

Square 

األجنبي المباشر من االستثمار 

حيث )تنمية رأس المال البشرى 

 والتوظيف(

2.001a 2.222 8.244 2.220 2.288 

تحليل االنحدار الخطي البسيط الثر جذب االستثمار األجنبي المباشر من منظور تنمية رأس المال البشرى  - 10جدول 

 والتوظيف

 الخطى البسيط. االنحدارتحليل  استخدامصحة الفرضية من عدمها سيتم  الختبار
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المباشر من منظور تنمية رأس المال البشرى والتوظيف. أظهرت نتائج  األجنبيجذب االستثمار  أثريوضح الجدول السابق 

باشر من حيث الم األجنبيتثمار التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االس

 (.α ≤ 0.05.( عند مستوى الداللة )332) R)تنمية رأس المال البشرى والتوظيف( مع معامل االرتباط 

المباشر نتجت عن تغيرات  األجنبيمن التغيرات في االستثمار  ٪22 قيمتهمما يعني أن ما  2R  =2.222 بلغ معامل التحديد 

(، والتي تعمل عند مستوى 8.244المحسوبة والتي بلغت إلى ) Fفي السياسة االقتصادية السعودية، ويؤكد هذا االستنتاج قيمة 

 اوأثره(. وهذا يؤكد أن االنحدار ذو داللة إحصائية، وأثًرا ذا داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية α ≤ 0.05الداللة )

وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل  المباشر من حيث )تنمية رأس المال البشرى والتوظيف(. األجنبيفي جذب االستثمار 

أس المال من حيث )تنمية ر السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارالفرضية البديلة "يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 .α ≤ 0.05البشرى والتوظيف( عند مستوى داللة 

 الخبرة ونقل المهارة اكتسابمن حيث ) السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارال يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 .α ≤ 0.05والتكنولوجيا( عند مستوى داللة 

Variable R 2R F Sig.F 
Adjusted R 

Square 

االستثمار األجنبي المباشر من حيث )اكتساب الخبرة ونقل 

 المهارة والتكنولوجيا(

2.410a  2.298 21.981 2.222b  2.219 

تحليل االنحدار الخطي البسيط الثر جذب االستثمار األجنبي المباشر من المباشر من حيث )اكتساب الخبرة ونقل  - 11جدول 

 المهارة والتكنولوجيا(

 الخطى البسيط. االنحدارتحليل  استخدامصحة الفرضية من عدمها سيتم  الختبار

المباشر من المباشر من حيث )اكتساب الخبرة ونقل المهارة والتكنولوجيا(.  األجنبييوضح الجدول السابق اثر جذب االستثمار 

 ألجنبياأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمار 

 ≥ αعند مستوى الداللة ) R = 0.423لمباشر من حيث )اكتساب الخبرة ونقل المهارة والتكنولوجيا( مع معامل االرتباط ا

0.05.) 

المباشر نتجت عن تغيرات  األجنبيمن التغيرات في االستثمار  ٪29.8 قيمتهمما يعني أن ما  R =2.2982بلغ معامل التحديد  

(، والتي تعمل عند مستوى 21.981المحسوبة والتي بلغت إلى ) F، ويؤكد هذا االستنتاج قيمة في السياسة االقتصادية السعودية

 اوأثره(. وهذا يؤكد أن االنحدار ذو داللة إحصائية، وأثًرا ذا داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية α ≤ 0.05الداللة )

 ة ونقل المهارة والتكنولوجيا(.المباشر من حيث )اكتساب الخبر األجنبيفي جذب االستثمار 

مباشر على ال األجنبي لالستثماروعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة " يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 "α ≤ 0.05الخبرة ونقل المهارة والتكنولوجيا( عند مستوى داللة  اكتسابمن حيث ) السعودي االقتصاد
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 نتائج الدراسة. 4

الفصل الرابع، يمكن تلخيص نتائج البحث الناتجة عن هذا العمل على النحو  فيبناًء على تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

 التالي:

  ما يشير متعتبر السياسة االقتصادية السعودية من وجهة نظر االفراد التي شملتها أفراد العينة، في المستوى المتوسط

 فيذ.من التنإلى مستوى متوسط 

  ستوى متوسط يشير إلى مالمباشر من وجهة نظر االفراد التي شملتها العينة، في مستوى متوسط  األجنبييعتبر االستثمار

 من التنفيذ.

  ن التنفيذ.ممما يشير إلى مستوى متوسط يعتبر النمو، من وجهة نظر االفراد التي شملتها العينة، في المستوى المتوسط 

  ستوى مما يشير إلى ماالقتصادي، من وجهة نظر االفراد التي شملتها العينة، في المستوى المتوسط يعتبر التحفيز

 من التنفيذ.متوسط 

  ما ميعتبر تنمية رأس المال البشرى والتوظيف، من وجهة نظر االفراد التي شملتها العينة، يعتبر في المستوى المتوسط

 من التنفيذ.يشير إلى مستوى متوسط 

  ما ميعتبر اكتساب الخبرة ونقل المهارة والتكنولوجيا، من وجهة نظر االفراد التي شملتها العينة، في المستوى المتوسط

 من التنفيذ.يشير إلى مستوى متوسط 

  ة المباشر عند مستوى دالل األجنبيهناك أثر ذو داللة إحصائية للسياسة االقتصادية السعودية على جذب االستثمارα 

≤ 0.05. 

  من حيث )النمو( عند مستوى داللة  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثماريوجد أثر ذو داللة إحصائيةα 

≤ 0.05 

  د من حيث )التحفيز االقتصادي( عن السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثماريوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .α ≤ 0.05مستوى داللة 

 من حيث )تنمية رأس المال البشرى  السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثمارداللة إحصائية  يوجد أثر ذو

 .α ≤ 0.05والتوظيف( عند مستوى داللة 

  ارة من حيث )اكتساب الخبرة ونقل المه السعودي االقتصادالمباشر على  األجنبي لالستثماريوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .α ≤ 0.05ستوى داللة والتكنولوجيا( عند م

  ة، وهو ما يجب أن يقوم على سياسة ضريبية متوازنة األجنبيالحاجة إلى توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس األموال

 ة إلى إقامة استثمارات دون الخوف من عليها.األجنبيوامتيازات في مختلف المجاالت تدفع الشركات 

  ل التكنولوجيا، بسبب نقل العملية اإلنتاجية من البلدان المصنعة إلى البلدان المباشر من أهم أدوات نق األجنبياالستثمار

النامية ما يرافقه نقل التكنولوجيا بشقيها الصلب )الجانب المادي من وسائل إنتاج( واللين )الجانب المعرفي كبرامج 

 التشغيل وطرق اإلدارة الحديثة(.
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  عات ذات التركيز التكنولوجي ساهم هذا في الزيادة من أهمية عملية المباشر في الصنا األجنبيكلما تركز االستثمار

النقل بالنسبة للبلدان النامية، فالصناعات الدوائية والكيماوية والصناعات الكبرى والصناعات الدقيقة هي التي ساعدت 

ن حة لنقل وتوطيبلد كالصين في التحول إلى بلد ذو قدرات صناعية رائدة عالميا، ضرورة وجود استراتيجية واض

 التكنولوجيا والعمل على محاكات النماذج الناجحة في هذا المجال كالتجربة الكورية الجنوبية والماليزية.

  تساهم السياسة االقتصادية المطبقة بأدواتها المختلفة في عالج المشكالت االقتصادية التي واجهت االقتصاد فهي تعتبر

تطيع الدولة من خاللها التأثير في النشاط االقتصادي ومعالجة االختالالت التي من اهم السياسات االقتصادية التي تس

 تحدث في االقتصاد من تقلبات دورية وأزمات مالية وغيرها

  تساهم السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصادية والتأثير على النشاط االقتصادي حيث نجد ان المملكة العربية

السياسة المالية لزيادة معدالت النمو ومستويات االستثمار والحد من التضخم والقضاء على  السعودية استخدمت ادوات

 البطالة وتحسين مستوى ميزان المدفوعات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

  ل الجتذابه والمباشر وسيلة تمويل بديلة عن القروض الخارجية وتكاليفها تسعى المملكة كغيرها من الد األجنبياالستثمار

لالستفادة قدر اإلمكان من ايجابياته، إال أن مناخها االستثماري لن يسمح لها بذلك دون تبني إجراءات تتسم بالكفاءة 

 وسهولة التطبيق حتى تكون متاحة لكل من يريد استخدامها.

 حات لتطويره، ومعالجة اليزال أداء سوق العمل بالمملكة دون المستوى المطلوب، ويحتاج لمزيد من الجهود واإلصال

 نسب البطالة والمعوقات التي تواجهه، وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة فنياً.

  تعد ادوات االقتصادية من ابرز ادوات السياسة الكلية التي تعمل على بلوغ مستويات هامة من التنمية واستدامتها من

خالل التأثير في حجم العمالة والدخل الوطني ومستويات  خالل اثرها على اداء المتغيرات االقتصادية الكلية ودلك من

االستثمار وبالتالي تعديل الهيكل االقتصادي واالجتماعي للدولة فضالً على قدرتها على تمويل التنمية عن طريق ترشيد 

دا ما لم جالمباشر سيكون ضئيل  األجنبياالموال العامة وتحقيق اقصى انتاجية اال ان تأثيرها على جنب االستثمار 

 يرتبط استخدام ادوات السياسة االقتصادية بترشيد استخدامها وتحسين المتغيرات االخرى ذات الصلة.

  في المملكة العربية السعودية تميزت بنمو النفقات العامة خاصة بعد تبني الحكومة لبرنامج دعم  االتفاقيةان السياسة

و والدي خصصت لهما مبالغ ضخمة خاصة في قطاع البناء واالشغال االنعاش االقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النم

 العمومية والخدمات مما انعكس على معدالت النمو االقتصادي.

 التوصيات. 2.4

  توجيه النفقات العامة نحو االستثمارات المنتجة للثروة ووضع سياسة ضريبية فعالة ومتوازنة من حيث جذب

نويعها على مختلف القطاعات للخروج من التبعية لقطاع النفط ومن ثم تبني سياسة ة المباشرة وتاألجنبياالستثمارات 

 أو أي هزات قد تصيب ميزان المدفوعات. يفعالة للقضاء على العجز الموازن إيراديه

  كل  انفتاح االقتصاد الوطني وتحرره من وتساعد علىتعزيز سياسات اإلصالح االقتصادي التي تدعم االستقرار الكلي

 .واإلداريةأشكال القيود التشريعية 
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  بمسايرة التطورات وفعال يسمحجهاز مصرفي متطور  إلىاالستمرار في سياسة إصالح الجهاز المصرفي للوصول 

 .والمحليةة األجنبياستقطاب رؤوس األموال  ويمكن مناالقتصادية العالمية 

  اراتهاإلطالبشرية  وتعزيز القدراتتطوير نشاط المؤسسات المكلفة بترقية االستثمار من خالل تفعيل أنشطتها. 

  تفعيل اإلعالم االقتصادي وتوفير المعلومات االقتصادية للمستثمرين االجانب لتوعيتهم وتعريفهم باإلمكانيات

 اعدهم على اتخاذ قراراتهم االستثمارية.االستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية مما يس

  يجب على المملكة العربية السعودية العمل على تهيئة مناخها االستثماري ليكون أكثر جاذبية وفعالية بضرورة الوقوف

رات االستثما قدر ممكن من أكبرعلى قانون االستثمار القائم في المملكة العربية السعودية بالمتابعة والتدقيق الدائم لجذب 

 ة المباشرة.األجنبي

  يجب على المملكة العربية السعودية تخفيض معدالت الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية، وتنفيذ برامج الحكومة

االلكترونية فيما يتعلق بإصدار التراخيص وإمدادات الطاقة والمياه، وتسجيل الملكية العقارية، وتبسيط إجراءات الفحص 

 دات من اجل جعل مناخها االستثماري أكثر جاذبية وفعالية.الفني للصادرات والوار

  ضرورة قيام المملكة العربية السعودية بإصالحات جذرية في البنية االقتصادية وخلق قاعدة إنتاجية وعدم االعتماد على

ياج احتمصدر وحيد في الناتج المحلي وإيرادات الميزانية والصادرات والتحول إلى اقتصاد حقيقي، خاصة في ظل 

النشاط االقتصادي غير النفطي إلى إصالحات هيكلية لتحسين أداءه من خالل تبسيط إجراءات ممارسة األعمال وجذب 

 ة المباشرة.األجنبياالستثمارات 

  تفصيلية لمناطق ومدن المملكة الرئيســية بالتعاون مع الجهات  استثماريةبرســم خارطة  االستثمارأهمية قيام وزارة

 ذات العالقة.الرسمية 

  تهدف إلى  والتي، 1202صالح المؤسســي التي تقــوم عليها رؤيــة المملكة اإلتعزيــز التوعيــة بأهميــة دعــم مســيرة

تنويع مصادر الدخل القومي باألساس، ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاء وإنتاجيــة أجهــزة الدولــة 

ضافة إلى أهمية ترســيخ مبادئ المساءلة والشفافية )حوكمة األداء( وحماية باإليص، وموظفيهــا، ودعم برنامــج التخص

 النزاهة ومكافحة الفساد.

  العمل على وضع أسس لشراكات طويلة المدى مع الشركات الكبرى من أجل االرتقاء بالعملية اإلنتاجية لدى البلدان

 المستقبلة بما يضمن لمنتوجها المنافسة على الصعيد المحلي والدولي. 

  1202هداف رؤية المملكــة والجهــات المســؤولة عن تطبيق برامــج وأ االستثمارأهميــة قيــام وزارة الماليــة ووزارة 

مر السعودي وجذب تشريعاته للمستث االقتصاد، وأهمها رفع كفــاءة ألهدافهابمتابعــة ومراجعــة تحقيــق تلــك البرامــج 

 ، وخفض التكاليف التشغيلية أمامه.األجنبي

  قليل لت االستثماريالجذب أهمية تطوير أنظمة التقاضي التجارية، وإنشاء محاكم تجارية متخصصة في المناطق ذات

 وقت إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين.

  اطق من مرافق تلك المن احتياجاتبالبنية التحتية المتكاملة واللوجســتية، وتزويدها بجميع  االستثمارأهمية تدعيم مناطق

 وخدمات ال تتوفر عادة في البنية التقليدية.



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

  المباشر عن طريق المشاريع الجديــدة  األجنبي االستثمارـعودية على جذب السـ االستثمارأهمية تركيز وزارة

(Greenfieldألنه ) عمل في االقتصاد ويضيف قدرة إنتاجية  فرص ويولّد والمعرفة والتقنية التكنولوجيا يجلب ما عادة

 هو ما تحتاجه الدول ذات الوفر الرأسمالي االستثمارجديدة، وهذا النوع من 

 ق مـن مرافـق تلـك المناطـ احتياجاتبالبنيـة التحتيـة المتكاملـة واللوجسـتية وتزويدهـا بجميـع  االستثمارـق تدعيـم مناط

 وخدمـات.

  ة عبر التقليل من الشروط الموضوعة على تدفق رؤوس األموال األجنبيالعمل أكثر على توفير مناخ جاذب لالستثمارات

لى الوصول إلى توطين التكنولوجيا والتحول إلى منتج وليس مستهلك كما ة، وضع استراتيجية واضحة تهدف إاألجنبي

 فعلت دول كالصين وكوريا الجنوبية وماليزيا.

  المباشر على نمو القطاع الصناعي في  األجنبيتوصي الدراسة بزيادة األبحاث المتطورة حول موضوع أثر االستثمار

 المملكة العربية السعودية.

 المراجع. 7

 المراجع العربية. 1.7
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 ماجستير غير منشورة مقدمه لقسم االقتصاد، كلية إدارة اإلعمال، جامعة الملك سعود.
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جامعات على  دراسة تحليلية)تطوير مواقع الويب  مجال المعلومات والمتطلبات المهارية في أخصائيأدوار 

 (المملكة العربية السعودية

The roles of the information specialists and the required skills in the websites development 

(Analytical study on Saudi Arabia universities)  

السفري محمد بن نوافإعداد: الباحث/   

 العربية المملكة عبد العزيز، الملك جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية المعلومات، علم قسم المعلومات، إدارة ماجستير

  السعودية

 / أمين بن علي ابن أحمد الرباعيالدكتور

 لعزيز، جدة، المملكة العربية السعوديةا أستاذ مساعد، قسم علم المعلومات، جامعة الملك عبد

aaaalrobai@kau.edu.saEmail:  

 المستخلص

هدفت الدراسة الى تقصي طبيعة الموائمة بين تكوين خريجي البرامج األكاديمية ألقسام علم المعلومات مع متطلبات سوق العمل 

صميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب. وذلك من خالل الوقوف على تصور شريحة من المتخصصين لشغل المهن المتعلقة بت

حول جوانب التكوين والمهارات المستقبلية لطالب هذه األقسام مع تقديم الحلول الممكنة لتفعيل دورهم المعلوماتي لتبني مفهوم 

في  روعيوقد  .حفاظ على هوية التخصص المتمثلة في إدارة المحتوىحديث لهذه المهنة بما يضمن مواكبة هذه التغيرات مع ال

فحص اإلنتاج العلمي وإجراء تحديد للمهام المتعلقة بإدارة المعلومات في مجال صفحات الويب من خالل مقارنة البرامج البحث 

ا الشأن وقدم استبيان لمجموعة من األكاديمية العالمية وإعالنات الوظائف األمريكية ونتائج تحليل األبحاث العالمية في هذ

متخصص في مجال المعلوماتية وقد كانت النتائج تشير إلى اتفاق المشاركين باختالف تصنيفاتهم  102عددهم بلغ المتخصصين 

 استخدام من خصائيالمعلومات في عالم الويب حيث تعتمد هذه الرؤية إلى انتقال األ أخصائيعلى أهمية تبني رؤية جديدة لمهنة 

تقنيات وتطبيقات الويب الى المساهمة في تصميمها بما يخدم ادارة المعلومات بالشكل األمثل. وبالتالي يشير الترحيب بين 

المعلومات على مختلف المستويات )المهام  خصائيالمشاركين في هذه الدراسة بأهمية هذا التحول في التكوين االكاديمي أل

ة على ادبيات الدراس االطالعالخطط االكاديمية الحالية في اقسام علم المعلومات، وبحسب  ( وهي ما تفتقدهوالمعارفوالمهارات 

وبالنظر لنتائج االستبيان، يتضح أن االتفاق على كل المحاور وعدم وجود تباين ملموس في النتائج أو فوارق إحصائية في 

راسة الى حقيقة عدم مواكبة التطورات العالمية في الفرضيات المعتمدة، يشير الى سبب يتجاوز الفرضيات المعتمدة في الد

 واألكاديمي االمثل المهارىالمعلومات. وعليه انطلقت هذه الدراسة لترسم مالمح الطريق للتكوين  خصائيالممارسة المهنية أل

 في هذا المجال.

mailto:aaaalrobai@kau.edu.sa
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ي المهنة. من أهمية اشباع الجوانب التطبيقية ففالخطط الدراسية للمناهج األكاديمية الحالية ال تشبع ما توصلت اليه نتائج الدراسة  

يظهر الرغبة  ان التوافقتعتقد الدراسة لذلك ينبغي العمل على تحديث البرامج والمقررات بما يتوافق مع رغبة المشاركين واخيرا 

 في التغيير ويؤكد عليه.

 األكاديمي، سوق العملالمعلومات، مواقع الويب، تطوير الويب، التكوين  أخصائي الكلمات المفتاحية:

 

The roles of the information specialists and the required skills in the websites development 

(Analytical study on Saudi Arabia universities)   

Abstract 

The study aimed to explore the nature of harmonization between the composition of graduates of 

academic programs in information science departments and the labour market requirements for 

occupations related to the design, construction, and management of websites and applications. The 

researchers examined the scientific production and identified the tasks of managing information 

in web pages by comparing global academic programs, US job announcements, and the analysis 

of international research in this regard; the submitted questionnaire was provided to a group of 201 

specialists in the field of informatics. In their different classifications, the results indicated that 

participants agreed on the importance of adopting a new vision for the information specialist 

profession in the web world, which would depend on the specialist moving from using web 

techniques and applications to contributing to their design to optimize information management. 

Consequently, satisfaction among participants in this study reveals the importance of this shift in 

the academic component of the information specialist at different levels. According to the 

researcher's knowledge of the previous literature and the concluded results of the questionnaire, it 

is clear that agreement on all axes and the absence of significant differences in results or statistical 

differences in the hypotheses points to a significant parameter cause beyond hypotheses adopted 

in the study that the fact that it has not kept pace with global developments in the professional 

practice of an information specialist. Therefore, this study was launched to chart the way forward 

for the optimal professional and academic training in this field. The study plans of the current 

academic curricula do not satisfy the study's findings on the importance of satisfying the applied 

aspects of the profession.  
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Therefore, work should be done to update the programs and decisions according to the participants' 

desires. Finally, we believe that consensus demonstrates and emphasizes the willingness to change. 

Keywords: Information specialists, Websites, Web development, Academic composition, Labor 

market 

 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة:. 1.1

في  تخصص علم المعلوماتتحوالت كثيرة وتطورات واعدة في سبيل تقديم  أقسام علم المعلومات بالجامعات السعوديةتعيش 

ود من ذلك الحظت بعض األبحاث وج على الرغموحديث يدمج بين تخصصات العلم األصيلة والتطورات التقنية المتالحقة.  إطار

ن المعلومات لالنتقال م أخصائيمن  المطلوبةللمهام والكفاءات  قد يكون السبب في نشأتها قلة األطر الموضحةمعرفية فجوة 

 على ذهنية المعلومات خصائيذلك سيطرة مفهوم الدور التقليدي ألولربما عزز  جوانب العلمية.الالنظرية الى التطبيق في بعض 

ين وتتزايد مع تزايد التقنيات خصائياأل أصحاب الشأن، وبالمحصلة قادت هذه الفجوة الى ضبابية معرفية ومهارية تواجه

 والبرمجيات المختلفة.

ت وبالنظر لقدرات ومهارا ،نقل المعلومات ومعالجتها وتقديمها للمستفيد يتطلب أدوات تقنية وقدرات متطورة إنيمكن القول 

وماتي ومدى مواكبته لتطورات سوق العمل وموائمته في مجال التقنيات والبرمجيات الخاصة بتطوير وإدارة المعل خصائياأل

يظهر وجود فجوة معرفية تتعلق بعدم  والتداخل المهني للمهام مع تخصصات تقنية المعلومات، على مواقع الويبمعلومات ال

 المجال. في هذامنه  المتوقعةمه باألدوار امات بالشكل الذي يضمن قيالمعلو أخصائيألدوار والكفاءات المطلوبة لتكوين ا وضوح

الويب مجال مواقع د األدوار والمهام الخاصة بإدارة المعلومات في يتحدتسعى الى  دت الحاجة للبدء في عمل دراسةج  و   لذلك

  .المعلومات أخصائيتكوينها في التي يمكن و

ليل تحمع  ،ذات الصلة العلميةالمنهج النظري والمقارن عبر مراجعة األبحاث ام من خالل استخدذلك سعت الدراسة في تحقيق 

البرامج االكاديمية  بين مقارنة اجراء إضافة الى، 1012المعلوماتي في طلبات الوظائف االمريكية لعام  خصائيألالواقع المهني 

ستخدام اذلك  تلي .في مجال الدراسة عات السعوديةفي الجام المعلومات أخصائيللوقوف على طبيعة تكوين عالمية والالمحلية 

لوصول الى موائمة مناسبة لتكوين الطالب المعرفي والوقوف على األسباب والمعوقات تصميم استبانة لالمنهج الوصفي من خالل 

 وراء الظاهرة موضع الدارسة واستنباط مجموعة من الحلول المناسبة.

 أهمية الدراسة:. 1.1

المعلومات، حيث ان آليات العمل واألساليب وأدوات جمع  أخصائيالبيئة الحالية لعمل الواقع الذي فرضته اسة من أهمية الدر تنبع

لتي غيرت ا سريعة التطور التقنيات. إضافة الى لمعلوماتفي إدارة ا المعلومات ونشرها وحفظها اختلفت كثيرا مع التحول الرقمي

في سوق العمل وتحديد الدور المحوري  خصائيالى تكوين موائمة لطبيعة مهنة األ حثالبا امن اشكال أوعية المعلومات مما دع
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عدم وجود دراسات عربية ناقشت المهام المطلوبة تتركز أهمية البحث في كما و .الويب اتله في إدارة معلومات ومحتوى صفح

مع التطورات التقنية،  خصائيوتجدد أدوار األالمعلومات  أخصائي، وألهمية طبيعة مهنة في هذا المجالالمعلومات  أخصائيمن 

ي ف خصائيهذه الدارسة إلثراء ادبيات علم المعلومات من ناحية ومن الناحية األخرى تفعيل الدور المعلوماتي الهام لأل تسعى

هة وكل مامتخصصين في تقنياتها وال الويب مطوري الطلب على ( أن(Okon et al,2015مجال الويب حيث أظهرت دراسة  

بالمائة من اإلعالنات الوظيفية في امريكا وهذا ما يعكس أهمية الدراسة  00من المتطلبات في أكثر من  تعد ذات العالقة مرتبط 

 الحالية.

 قسمب إدارة المعلومات خريجي برنامج ماجستيربين متطلبات سوق العمل وموائمة ال ( حول1022)أديب وعزت وأيضا دراسة 

واقع اتجاه التعامل مع لغات بناء م حيث كانت نتائج أفراد العينة متوافقة بشدة وحصل ،عبد العزيزالملك  جامعةبعلم المعلومات 

 المعلومات في البيئة الرقمية بحسب أخصائيفدور  .وهذا يعزز من أهمية الدارسة الحالية الويب على المرتبة الخامسةوصفحات 

منتجات التصميم وصيانة ونقل  ذلك وتطبيقاته ومحتواه المعلوماتي ويشمل( يتمثل في التعامل مع الويب 1001) عبد الهادي

االهتمام و، وتصميم واجهة تعامل سهلة التناول عبر الشبكة هاوخصائص ات الرقميةمحتوالمضافة، وصف القيمة المعلوماتية ذات 

التي قد تتداخل و الويب بيئاتبط العمل داخل واالرقمية، صياغة ض أوعية المعلوماتلملكية الفكرية في احماية  ومتطلبات بمعايير

 الفنيةالمعلوماتي لتحديد مهامه  خصائيإمكانيات ومهارات األ دراسةلذا من األهمية بمكان  .الويب مواقع يمبرمجمهام  مع

 .وأدواره التي يمكن ان يلعبها

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ي المعلومات ف أخصائيطبيعة األدوار والكفاءات المطلوبة من تتمحور مشكلة الدراسة في غياب األطر التي يمكن أن توضح 

ع المعلومات فيه وفيما يق أخصائيمجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب. وبالتالي عدم وضوح ما يمكن ان يساهم 

 . تخصصه إطارخارج 

 :الدراسةهدف . 1.1

لبرامج األكاديمية ألقسام علم المعلومات مع متطلبات سوق العمل تقصي طبيعة الموائمة بين تكوين خريجي ايهدف البحث الى 

. وذلك من خالل الوقوف على تصور شريحة من المتخصصين لشغل المهن المتعلقة بتصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب

فهوم ل دورهم المعلوماتي لتبني محول جوانب التكوين والمهارات المستقبلية لطالب هذه األقسام مع تقديم الحلول الممكنة لتفعي

حديث لهذه المهنة بما يضمن مواكبة هذه التغيرات مع الحفاظ على هوية التخصص المتمثلة في إدارة المحتوى بمختلف أشكالها 

 أخصائيالى الوصول الى تصور مبدأي مقترح لتكوين تسعى الدراسة . ومن خالل ذلك سواء بيانات او معلومات او معرفة

 .تناسب مع متطلبات سوق العملفي مجال الدراسة بحيث ي اتالمعلوم

 :الدراسة تساؤالت. 1.1

  اء تصميم وبنالمعلومات في مجال  أخصائيواالختالف في رؤية الجامعات المحلية والدولية ألدوار  التشابهماهي أوجه

 ؟وإدارة مواقع وتطبيقات الويب
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 المعلومات في المملكة العربية السعودية؟ أخصائيعلى مهنة  ماهي جوانب التغيير التي قد تحدثها تقنيات الويب 

  في هذا المجال؟ دورهمالمعلومات  أخصائي يرىكيف 

  ؟علوماتالم خصائياألكاديميين في تخصصات علم المعلومات والحاسب اآللي طبيعة التكوين المناسبة ألكيف يرى 

  ؟مع متطلبات سوق العمل أفضللخلق موائمة  الممكنة االستراتيجيات التغير وماهيماهي الصعوبات التي تعيق هذا 
 

 الدراسة: اتيفرض. 1.1

  ات في الجامع المعلومات أخصائيللكادر األكاديمي على شكل تكوين  والتخصص الحالييؤثر التكوين السابق هل

 ؟السعودية

 ضت هذه النزعة الى وجود ؟ وهل أففي علم المعلوماتاألكاديميين  هل توجد نزعة للمحافظة على هوية التخصص بين

 ؟المعلومات خصائيأل تقليديتكوين 

  ت هذه وهل أفض؟ األكاديميين في تخصصات الحاسب اآللي لدىهل توجد نزعة الحتكار المقررات التقنية التطبيقية

  المعلومات؟ خصائيالنزعة الى وجود تكوين تقليدي أل

 :حدود الدراسة. 1.1

 المعلوماتي في إدارة  خصائيفي موضوعها األساسي الدور الذي يقوم به األ تتناول الدراسة :الحدود الموضوعية

المعلومات من أجل إدارة معلومات  أخصائيالمعلومات لمحتوى صفحة الويب والتطرق للتقنيات المستخدمة من قبل 

 الويب وتقديمها للمستفيدين.

 جامعات السعودية خالل الفصل الدراسي الثاني للسنة المعلوماتي في ال خصائيالدراسة دور األ تتناول: الحدود الزمانية

 م. 1012الميالدية 

 طبقت الدارسة على الجامعات الحكومية السعودية: الحدود المكانية 
 

 :األساسية للدراسة األهداف. 1.1

داف ف تحقيق األهلإلجابة على التساؤالت المطروحة تم رسم منهجية علمية مدعمة بمجموعة من األساليب البحثية المناسبة بهد

 التالية:

 من خالل: "تقنيات الويب"المعلومات في ضوء التحّول إلى  أخصائيفي مهنة  غييرالتعرف على جوانب التالهدف األول: 

 الويب.المعلومات بسبب تقنيات  أخصائيمراجعة األدبيات المنشورة التي ركزت على تطور أدوار  .أ

علومات محليا ودوليا والوقوف على واقع رؤية قطاع األعمال حول المهام الم خصائيعمل مسح حول إعالنات التوظيف أل .ب

 .تحديد مجاالت العمل والمهام المتوقعةل المعلومات فيما يتعلق بتقنيات الويب أخصائيالمتوقعة من 

 والكفاءات والوقوف على أهم المعارف المعلومات في مجال الويب خصائيالتعرف على التكوين األكاديمي ألالهدف الثاني: 

 من خالل: المطلوبة

 والتوصيات.مراجعة الدراسات المماثلة التي تطرقت الى هذا الجانب وجمع المخرجات  .أ
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 .جالمهذا الفي  المعلومات أخصائي مراجعة مجموعة من البرامج االكاديمية المحلية والعالمية والتي تطرقت لواقع تكوين .ب

في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع  المنوطة بهاألدوار  مع المعلومات خصائياألكاديمي ألتكوين الموائمة الهدف الثالث: 

 من خالل: وتطبيقات الويب

 أخصائيمن المعارف والمهارات المطلوبة األدوار و حول علم المعلومات أقسام األكاديميين فيتقصي وجهة نظر  .أ

 الويب.في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات المعلومات 

 المعلومات أخصائيب المنوطةالمعارف والمهارات األدوار وحول  الحاسب اآللي أقسام األكاديميين فيوجهة نظر ي تقص .ب

 الويب.في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات 

حول األدوار والمعارف والمهارات المنوطة بهم  المعلومات في برامج أقسام علم المعلومات أخصائيتقصي وجهة نظر  .ج

 الويب.مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات  في

حول األدوار والمعارف والمهارات المنوطة بهم في مجال تصميم  األكاديميين في أقسام نظم المعلوماتتقصي وجهة نظر  .د

 وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب.

ة من الخروج بمجموعالحل المناسبة و ستراتيجياتواالوقوف على الصعوبات التي أعاقت التقدم في هذا الجانب الهدف الرابع: 

 من خالل:التوصيات 

 .األربعةجميع شرائح الدراسة تقصي الصعوبات والحلول الممكنة من وجهة نظر  .أ

 منهج الدارسة:. 1.1

 لتقديم وصف الظاهرة بشكل دقيقمن خالل  مقسمة على مرحلتين مجموعة من المناهجام استخدلتحقيق أهداف الدراسة، تم 

 ، كالتالي:تساؤالتهاعلى إجابات 

ذات الصلة  واألجنبية المحليةأحدث األبحاث االكاديمية عبر مراجعة  والمقارن المنهج النظري تم استخدام: المرحلة األولى

وتحليل الواقع  1012في طلبات الوظائف االمريكية لعام  يالمعلومات خصائيدور األ ، مع دراسة وتحليلبموضوع الدراسة

أقسام علم المعلومات في الجامعات السعودية من خالل مقارنة البرامج االكاديمية لطالب لقدرات المعرفية ا ثم التعرف على ،نيالمه

وبيان مدى تلبيتها للمهارات التي يتوقعها سوق العمل في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات  مناظرة مع برامج عالمية

 .الويب

ئمة لتحقيق بقية األهداف والوصول الى موا تصميم استبانةمن خالل  المنهج الوصفي ي هذه المرحلة تم استخدامف المرحلة الثانية:

حلول الواستنباط مجموعة من على األسباب والمعوقات وراء الظاهرة موضع الدارسة والوقوف مناسبة لتكوين الطالب المعرفي 

 .المناسبة

 

 الدراسات السابقة: .1..1

 العربية:دراسات ال .1..1.1

لى الوقوف ا والمستودعات الرقمية اتالمعلومات في المكتب أخصائيطرقت إلى دور أسفر البحث في الدراسات السابقة والتي ت

 ، موضوع الدراسة الحالية على التي ركزت دراساتندرة التتمثل في  على حقيقة
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الرقمية وقد تم تناول في هذه  اتالمعلومات في البيئ صائيأخالتي تناولت أدوار  مما دعا الى اختيار مجموعة من الدراسات

 الدراسة الحالية. توجه واهدافألهميتها وقربها نظراً الدراسة 

 .المعلومات ومهارات العصر الرقمي" أخصائي( بعنوان: "1.11) الكميشيدراسة 

على  واقعاً معيناً  تحديات فرضتوبروز تركزت إشكالية الدراسة في ظهور اوعية معلومات جديدة وتغير حاجات المستفيدين 

 ،الحديثة نتيجة التطورات التقنيةالمعلومات  أخصائيطبيعة عمل  عمل مراجعة حولالمعلومات وهدفت الدراسة الى  أخصائي

 باسلو الدراسة وانتهجت .المعلومات أخصائيعمل  على كفاءة التعامل مع هه التقنياتمهارات  امتالك والتعرف على تأثير

وقد خلصت الدراسة الى ان الحواسيب  .المعلومات أخصائي حول مهارات العصر الرقمي المطلوبة من إلنتاج الفكريا ةاجعمر

المعلومات في االعمال التكرارية والروتينية وقد مكنته من استرجاع المعلومات  أخصائيمساهمة فعالة في مساعدة  تساهم

 بطرق أسرع.

 :الدراسة السابقةالعالقة بين الدراسة الحالية و

ة من المعلومات في ضوء التطورات التقنية المتالحق االستفادةالمعلومات في تيسير  خصائيأكدت الدراسة السابقة الدور الهام أل

 ين قادرين على مواكبة ما تفرزه التقنية وهذا ما تقوم عليه الدراسة الحالية حول تتبعأخصائييقتضي توفير مما لمعلومات لتقنيات ا

 .الويب ومواقع صفحاتبتصميم وتطوير وإدارة المعلوماتي في التقنيات الخاصة  خصائيور األد

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة 

ظيم وما يقوم به في تحليل وتنالتعامل معها  المعلومات التي تتطلب أخصائيوأدوار التقنيات الخاصة الدراسة الحالية تتناول 

الويب وتهدف لتحليل الدور في الواقع الفعلي عبر اختيار عينة ومجتمع الدارسة وليس الجانب  اتة المعلومات في صفحومعالج

ركزت الدراسة السابقة على تغير حاجات المستفيدين وظهور أوعية معلومات  ، كماالنظري فقط كما تطرقت له الدراسة السابقة

 .فيها تحديدا خصائيعية ودور األجديدة، ولكنها لم تقم بتحديد ماهية االو

 .المعلومات في مواجهة العصر الرقمي" أخصائي( بعنوان: "برامج تأهيل 1.11) الياسري دراسة

ثتها حداالمعلومات في الجامعات العربية ومدى  خصائيأل الموجهة تأهيلالبرامج ل يةتقييم مراجعة عملت الدراسة على تقديم

في  مهفي تطوير مهاراتهم، وهدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة عمل ودورهاعلم المعلومات  في ومواكبتها للتطورات التقنية

وقد برزت إشكالية الدراسة في ظهور مفاهيم جديدة  .المعلومات أخصائيالعصر والقاء الضوء على تحديد مهارات  اتظل تقني

 لدراسةلالرئيسي في اإلنتاج الفكري وكان السؤال  ئيخصااستعرضت مهارات وكفايات األ ومن ثم المعلومات أخصائيفي مهنة 

وقد استخدمت العينة القصدية في اختيار  خصائيمدى توافق التأهيل للمالئمة مع الواقع الفعلي لتطور مهنة األ يتمحور حول

يواكب كن عربية بطيئة ولاألقسام الدراسية وتوصلت النتائج الى ان الخطوات التي تقوم بها اقسام علم المعلومات في الجامعات ال

 .المتطورة المعلومات أخصائيواقع مهنة ل موائمةً  أكثرلتصبح األكاديمية برامجها  ي واهتمام متزايد لتطويرسعذلك 
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 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

جاالت في م المعلوماتي خصائيلمناطة باألقدمت الدراسة السابقة من خالل بحثها في اإلنتاج الفكري العديد من المهام واالدوار ا

وألقت الضوء على  يمكن ان يلعبهااإلدارة ومجال المعلومات والمجال الرقمي وقد أسهمت الدراسة في إيضاح األدوار التي 

اكبة وفي األقسام العلمية بالجامعات العربية وأكدت على ضرورة تطوير التأهيل لملهم ضرورة معالجة برامج التأهيل الموجهة 

 .التطورات التقنية التي ظهرت في العصر الرقمي

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

يتم ي كوعاء معلوماتوالتي يتم التعامل معها الويب تصميم وإدارة مواقع المعلوماتي في  خصائيدور األالدراسة الحالية تتناول 

واضح جدا في العصر الرقمي بخالف الدراسة  خصائيوهذا ما يجعل الدور الذي يقوم األ فيه معالجة وتقديم الخدمات المعلوماتية

لى االدراسة السابقة كما هدفت  .السابقة التي لم تحدد ماهية األدوار والوظائف الفعلية في المحتوى الرقمي وصفحات الويب

 .دورهمين لدراسة الواقع الفعلي لأخصائيار عينة ولم تقم باختي فقط في اإلنتاج الفكري خصائيالتعرف على طبيعة عمل األ

( بعنوان: "مهارات اختصاصي المعلومات في ظل البيئة الرقمية: حاجة ضرورية أم تغييب 1.11وآخرون ) تيتيلةدراسة 

 .".1.1للهوية قراءة لمهارة اختصاصي المعلومات في ظل مشروع خطة التنمية المستدامة 

كزت وتر ،المعلومات في ظل البيئة الرقمية من خالل اسهاماته في مشروع التنمية المستدامة يأخصائتناولت الدراسة مهارات 

مهارات اختصاصي المعلومات في ظل البيئة الرقمية على ضوء قراءة مشروع خطة التنمية عن التساؤل  إشكالية الدراسة في

في تحقيق هم وإسهامات همتصاصي المعلومات وابراز دوروقد هدفت الدراسة الى ابراز المهارات الجديدة الخ .1000المستدامة 

تقنية ات مهار باكتساباهداف مشروع التنمية المستدامة وقد اختتمت الدراسة بالتوصية بأن اختصاصي المعلومات أصبح ملزما 

وإجراءات ية مات التقليدمصادر المعلومختلف  باقتناء المرتبطة عملياتاللمواكبة العصر، ألن دوره لم يعد مقتصر فقط على إدارة 

 لمامهامن حيث الشكل والموضوع من فهرسة وتصنيف وتكشيف لكن تعداها إلى ضرورة المعالجة التقليدية التي ت جرى عليها 

 .المعلومات وتحليلهاالبيانات ووالتنقيب عن  بلمواقع الويب وتقييم المعلومات معالجة وإدارة تقنيات ونظم ب

 :الية والدراسة السابقةالعالقة بين الدراسة الح

على أهمية مواكبة وأكدت خطط التنمية المستدامة مشاريع في المعلومات  أخصائيالدارسة السابقة على اسهامات ركزت 

علومات المات مجتمعلمتطلبات  استخدام التقنيات المواكبة معرفة ضرورة معمهنة لهذه الالتطورات التقنية والمهارات الرقمية 

 مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقاتالمعلومات والمهارات الرقمية في  أخصائيعليه الدراسة الحالية في تتبع دور وهذا ما تقوم 

 .الويب

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

ديم معالجة وتقمن إدارة وبه  وما يقوم في التعامل مع اوعية معلومات الويبالمعلوماتي  خصائيدور األالدراسة الحالية تتناول 

ف الدراسة بخال يضفي مزيداً من الوصف والتفصيل لطبيعة األدوار التي يمكن لعبها في هذا المجاللخدمات المعلوماتية وهذا ما ل
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في ين يخصائالدراسة السابقة هدفت الى التعرف على اسهامات األ كما أن .السابقة التي لم تحدد ماهية األدوار والوظائف الفعلية

المعلومات وهذا ما يجعل الدراسة السابقة تختلف عن الدراسة الحالية  أخصائي اتلمهار متأملة قراءةتقديم  البيئة الرقمية من خالل

والنظر في واقع متطلبات سوق العمل والبرامج  ين من خالل القراءة في اإلنتاج الفكريخصائيفي كونها تدرس اسهامات األ

 .التنمية المستدامة طفي خط، إضافة الى النظر ناظرةالمالعالمية األكاديمية 

 "والمعلوماتالمكتبات  أخصائي المكتبات:أدوار مهمة في تطور مهنة "( بعنوان: 1.11) يامين دراسة

 متالكهاا الالزملمهارات الشخصية والمهنية مع التطرق ل قيامه بمهامه الوظيفيةالمعلومات وطريقة  أخصائيتناولت الدراسة دور 

ار الدوعلى  الحديثةالرقمية  اتالبيئخصائص المعلومات ومدى تأثير  أخصائيوكان الهدف من الدراسة معرفة طبيعة عمل 

ي ف المناطة بهعلى األدوار  تسليط الضوءمع العقود وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي إليضاح الدور على مر  .الجديدة

األقران  مع مستمرتعاون  كونها تتطلبالمعلوماتي في تطور دائم،  خصائين مهنة األوقد أوصت الدراسة على أ .البيئة الرقمية

إجراء المعالجات الالزمة عليه المحتوى الرقمي وفي إدارة  موأهمية دوره الحاسباتمهندسي النظم ومبرمجي  التقنين مثل من

 .والمحافظة عليه ونشرهوتداوله 

 :لسابقةالعالقة بين الدراسة الحالية والدراسة ا

المعلومات والمهارات الخاصة بمهنته وذلك باالعتماد على تنوع وتعدد مصادر  أخصائيركزت الدراسة السابقة على أدوار 

وتحديدا  يخصائاوعية المعلومات ورصدت مالمح التغير في الدور التقليدي والدور الرقمي وتأتي دراستنا الحالية مكملة لدور األ

 .متنوع األدوات والخصائص وماتيالويب كوعاء معلمجال في 

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

واألدوات الخاصة بأنشاء المحتوى  كأوعية معلوماتية الويب اتصفحمع  بالتعامل الخاصةالمهارات التقنية الدراسة الحالية تتناول 

الدراسة السابقة هدفت الى إيضاح  . إضافة الى أنالدراسة السابقةالويب وهذا مالم تحدده مواقع الرقمي وإدارة المعلومات في 

 المتخصص للعمل في البيئة الرقمية خصائيالمعلوماتي وأهمية المهنة وتطورها وضرورة اختيار األ خصائيالدور الهام لأل

منهج لية في كونها تستخدم الالمنهج الوصفي وهذا ما يجعل الدراسة السابقة تختلف عن الدراسة الحا واتبعت في بحث ذلك على

 خصائيأمن خالل تحليل األبعاد التفصيلية لألدوار التي يمكن أن يلعبها  الوصفي التحليلي لتصف وتحلل الواقع بدقة أكثر

 . المعلومات

 :الدراسات اإلنجليزية. 1..1.1

 Shooting for the moon: an analysis of digital initiatives "( بعنوان: 2017) اليزابيث سكينسة ادر

librarian job advertisement" 

تناولت الدراسة مراجعة التطور التكنولوجي ألمين مكتبة الجامعة وهدفت الدراسة الى لتحديد عدد ونوع المهارات التي ترغب 

أربعون تشمل تسعة وفيها المكتبات األكاديمية عبر تحليل المبادرات الرقمية في إعالنات وظائف أمين المكتبة وكانت العينة 
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. تحتوي على معلومات عن المسمى الوظيفي Code4Libوجدت عبر قائمة  1022ومارس  1020وظيفة شاغرة بين أكتوبر 

 .والمهارات والمسؤوليات المرغوبة وغيرها

، يةرقمالوصفية الت بياناالتعامل مع ال. كانت المراكز األربعة األولى عبارة عن ةمهارة ومسؤولي 12تحديد الى  وخلصت النتائج 

وقد أوصت الدراسة الى ان هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمقارنة واجبات أمناء المكتبات  .الحفظ والمجموعات الرقمية والرقمنة

 في المبادرات الرقمية في الواقع.

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

ة ألمين المكتبة من أجل التعرف على األدوار والمسؤوليات التي يطلبها أصحاب ركزت الدراسة السابقة على اإلعالنات الوظيفي

دراسة به الطالبت المعلومات وهذا ما  أخصائيالدراسة الحالية التعرف على األدوار الواقعية التي يقوم بها بينما تحاول العمل 

  .السابقة

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

ى الويب بينما تركز الدراسة السابقة علالتعامل مع صفحات المعلومات في  خصائيالمهارات التقنية ألالدراسة الحالية ول تتنا

الدراسة السابقة هدفت الى البحث في  . أيضاً اإلعالنات الوظيفية الخاصة بأمناء المكتبات وتطور المسؤوليات والمهام واالدوار

تخدم تسالدراسة الحالية او أمين المكتبة وهذا ما يجعل  خصائيعن األدوار التي يقوم بها األ الوظائف الشاغرة فقط ولم تبحث

 .المنهج الوصفي التحليلي لتصف وتحلل الواقع بدقة أكثر

 An analysis of the changing role of systems " :( بعنوان (2017ديفيد روتليدج وكلودين سبروليس دراسة

librarians" 

لدراسة اإلعالنات الوظيفية ألمناء المكتبات والمعلومات وهدفت فحص الدور المتغير ألمين مكتبات األنظمة في المكتبات تناولت ا

 JobListاعالن وظيفي تم نشره على  00وكانت العينة التي جمعها الباحثين تحتوي على عدد  بالتقنيات المختلفة.الحديثة المليئة 

وقد كشفت  .لمعرفة مجال التركيز والمعرفة المطلوبةبالتقنيات تحليل اإلعالنات ذات الصلة تم فحص و .1022في عام  ALAفي 

 مجاالت رئيسية: األنظمة التقليدية والمبادرات الرقمية وخدمات الويب وقد أوصت الدراسة في ثالثةالنتائج أن اإلعالنات تتركز 

مكتبات لاأمناء التجاهات دراسات المسح واستكشاف األنواع الثالثة أو  ائف التي قد يشغلها أمناء المكتباتلوظلإجراء تحليل ب

 أنظمة المكتبات، وخدمات الويب والمبادرات الرقمية. المتعاملين مع

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

الدراسة تتفق مع اإلعالنات الوظيفية و تناولت الدراسة السابقة الدور المتغير ألمين المكتبة في المكتبات الحديثة عبر فحص وتحليل

المعلومات في خدمات الويب وعمل دراسات مسحية  أخصائيفي ضرورة التعرف على واقع المهنة من خالل دور الحالية 

  .المعلومات أخصائيدور المتغير ألمين المكتبة وال الستكشاف
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 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

الويب بنما تركز الدارسة السابقة على  اتصفحالتعامل مع  إطارالمعلومات تحديدا في  أخصائيالدراسة الحالية دور تتناول 

. المعلومات صائيأخللدور المهني الفعلي الذي يقوم به  وتفصيالً  أكثر تحديداً الدراسة الحالية  ما يجعل واإلعالنات الوظيفية فقط وه

اعالن كعينة قصدية بينما الدراسة الحالية تستخدم المنهج الوصفي التحليلي لدور  00دمت عدد لدارسة السابقة استخكما أن ا

 لواقع المتطلبات المستقبلية لشاغلي هذه الوظائف. المعلومات في الجامعات السعودية لتقديم نتائج أكثر دقة أخصائي

 Roles of cataloguing librarians in the " :( بعنوان(2019 خلفان الحجي ومحمد خميس البوسعيدي دراسة

digital era" 

تناولت الدراسة مجال اهتمام معظم المكتبيين وأدوار ومهارات أمناء المكتبات األكاديمية في جامعات عمان وقد هدفت الدراسة 

 مختلفة من مصادرالى استكشاف أدوار ومهارات أمناء المكتبات األكاديمية العمانية في الفهرسة وتسهيل الوصول إلى أنواع 

إلى المساهمة في ملء هذه الفجوة من وهدفت الدراسة  .المعلومات التقليدية والرقمية والتحديات التي تواجههم في أداء هذه المهمة

خالل تقييم ما إذا كان المفهرسون في عمان لديهم المهارات واألدوار المطلوبة للتنظيم مصادر المعلومات المختلفة في العصر 

مكتبة أكاديمية في عمان من خالل استبيان أرسل إلى أمناء المكتبات. تم استخدام تحليل  00ي. وكانت عينة هذا البحث الرقم

عض تقنيات ببالمحتوى لجمع بيانات نوعية في مواضيع محددة وقد كانت النتائج تشير الى ان المفهرسون يفتقرون إلى اإللمام 

ب توفير التدريأشارت التوصيات الى ضرورة والبيانات الوصفية و( XML, PMH, OAI, RDF)الحاسب وتقنيات الويب مثل 

 .آدائهملتحسين  للحصول على المهارات الالزمة مناء المكتباتالمتقن أل

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

ليدي قد الدراسة الحالية في أن الدور التقفق مع تحديداً وبالتالي تتتناولت الدراسة السابقة دور ومهارات المكتبيين في الفهرسة 

الويب وهي  تابصفح مرتبطة مباشرةً الوصفية الببعض التقنيات الحديثة واللغات للتعامل مع البيانات  تغير والبد من االلمام

 .موضوع الدراسة الحالية

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

تقليدي الدارسة السابقة على الدور الركزت المعلوماتي في إدارة المعلومات في الويب بينما  خصائية دور األتتناول الدراسة الحالي

مية المنهج التحليلي لعينة قصدية وهي المكتبات االكاديفي ذلك الدراسة السابقة . واستخدمت في الفهرسة داخل المكتبات الجامعية

 .ين المعلومات في الجامعات السعوديةأخصائيالمنهج الوصفي التحليلي لعينة  استخدمتالحالية بينما الدراسة في عمان 

 "Blended skills and future roles of librarians" :بعنوان( (2017يارد مامو شيرينيت  دراسة

رة في مشهد المتغيتناولت الدراسة األدوار والمهارات المستقبلية التي يحتاجها المكتبين بعمق لتلبية احتياجات المستخدمين 

أمين مكتبة وقد استخدم  000العينة . شملت ، وقد هدفت الدراسة الى تحديد األدوار المستقبلية إلمناء المكتباتةالمكتبات الحديث

، لتطورسريعة اشفت نتائج الدراسة أن بعض األدوار والمهارات المطلوبة من أمناء المكتبات . كالمنهج التحليلي لجمع البيانات

 وقد أوصت الدراسة بأن التطوير المهني المستمر،المعارف المطلوبة.  تطور يلقي بضالله على حقيقةمما 
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ال سيما حول مهارات القرن الحادي والعشرين هو الواجب على أمناء المكتبات الحاليين والمستقبليين والذين يعملون في أنواع  

 .المتسارعةالتحوالت هذه هارات الجديدة لمواكبة بالمعرفة والم متجهيزهمما يتطلب مختلفة من المكتبات 

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

مع الدراسة الحالية في أن دور ومهارات واتفقت تناولت الدراسة السابقة دور ومهارات أمناء المكتبات والمهارات المستقبلية 

ي إدارة المعلومات ف خصائيله هذه الدراسة لتحديد دور األ ما تسعىدين وهو لتلبية احتياجات المستفيتتغير المعلوماتي  خصائياأل

 .للقيام بذلك صفحات الويب والمهارات المستقبليةعلى 

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

رفة والمهارات والذكاء الثقافي تتناول الدراسة الحالية مهارات أمين المكتبة في اتجاهات أساسية وربطت بين العاطفة والمع

واالحتراف واالنضباط كأصول أساسية ألمناء مكتبات القرن الحادي والعشرين بينما تركز الدراسة الحالية على معرفة الدور 

يلي لالدراسة السابقة المنهج التح استخدمت .المعلومات في إدارة المعلومات على صحفة الويب خصائيالمهني والمهارات التقنية أل

أمين مكتبة وقد جمعت البيانات الخاصة بالمستجوبين بناء على محاور غير تقنية بينما الدراسة الحالية تستخدم  000لعينة من 

 .المنهج الوصفي التحليلي لتقدم إجابات واضحة ومحددة ومتخصصة في مجال إدارة المعلومات

 Competencies for information specialists in emerging " :( بعنوان(2016أرنوت -ميليسا فريزردراسة 

roles" 

من المعارف  ةواسعاستخدام مجموعة تناولت الدراسة مشاركة أمناء المكتبات بشكل متزايد في المشاريع والفرق التي تتطلب منهم 

ت وإدارة المعرفة وقد هدفوالكفاءات التي تمتد إلى ما بعد المكتبات التقليدية لتشمل جوانب إدارة السجالت وإدارة المعلومات 

 .الدراسة الى استكشاف كفاءات تخصصات المعلومات وتقديم بعض األفكار حول الكفاءات المشتركة ومعرفة هذه التخصصات

أمناء المكتبات ومديرو السجالت ومديرو المعلومات والمحفوظات ومديرو المعرفة لتحديد الكفاءات المستهدفة كانت العينة 

كفاءة في  62استنتاج ، وتم لهذه الوظائف المتداخلةالشريك المنفذ المسؤول عن تولي المسؤوليات المشتركة  المطلوبة من قبل

أربع مجموعات هي الخدمة والتواصل والتوافق االستراتيجي وإدارة المعلومات وادارة المعرفة وقد أوصت الدراسة على المزيد 

الخاصة بهم من أجل االنتقال إلى أدوار معلومات أكثر عمومية بمسؤوليات أوسع  التخطيط الفعال ألنشطة التعلم والتطوير المهني

 .المؤسسات المختلفةلـإدارة المعلومات داخل 

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

دية وتتنفق ات التقليتناولت الدراسة السابقة استكشاف الكفاءات ألمناء المكتبات في المشاريع التي يعملون بها خارج المكتب

 .إدارة المعلوماتالحديثة المهمة في مجال الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أن هناك العديد من المهارات والكفاءات 
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 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

جاالت م الدارسة السابقة الىهدفت بينما  تحديداً  يبالمعلومات في إدارة محتوى صفحات الو أخصائيتتناول الدراسة الحالية دور 

إدارة المعرفة وإدارة المعلومات وإدارة السجالت والخدمة هي  أربعة مجاالتالتعرف على الكفاءات في  عمومية من خالل أكثر

 .والتواصل

 البياناتوجمعت محفوظات الدراسة السابقة عينة عشوائية من أمناء المكتبات ومديري السجالت والمعلومات والاستخدمت 

تخصصات وهذا ما يجعل الدراسة السابقة تختلف من ناحية العينة واالهداف والنتائج بينما  أربعالكفاءات المطلوبة في المرتبطة ب

جال مين المعلومات في الجامعات السعودية وتقدم إجابات عن دورهم التقني والمهني في أخصائيتستخدم الدراسة الحالية عينة 

 صفحات الويب.اء وغارة بن

 اإلطار النظري .1

 المعلومات أخصائيالمبحث األول: 

 :المقدمة

لمعلومات وتحقيق الغرض المنشود لذلك وهو دعم عملية استرجاع لالمعلومات من عملية جمع  أخصائيفهم ماهية عمل يمكن 

متخذ القرار من االطالع واجراء يساعد  توعبالمعلومات الهامة المفقودة والتعرف على الحقائق الكاملة ووضعها في شكل مس

ب، كي صفحات الويتحت درج نالمعلومات نوع وتقسيم وشكل المعلومات التي ت أخصائيويحدد  .التغيرات والتوجيهات الالزمة

وى منها صيتم برمجتها على أجهزة الخادم وتحديد معمارية المعلومات بداخلها بشكل يضمن سهولة تنظيمها وتحقيق االستفادة الق

تداولها وأتاحتها لمن يملك صالحيات  ةويشمل ذلك استخدام التقنيات الخاصة بأمن المعلومات لضمان سري. في تسيير نقلها

تقوم مهمة اختصاصي المعلومات في بيئة الويب على تصميم مواقع وبوابات الكترونية بما يحقق تفاعل المنظمة . الوصول لها

تصاصي المعلومات بالمعرفة من حيث امتالكه للمعلومات للمساعدة في تطوير القرارات وتكييف مع المستفيدين كما يتميز اخ

القدرة على قراءة وتحليل وتنظيم البيانات واستخدام وهذا يتطلب دارة المعلومات إلالقدرات وتطوير أدوات ومنهجيات تكنولوجيا 

 م استراتيجيات إدارة المحتوى وتطبيق التكنولوجيا بشكل يقلل منالمعادالت اإلحصائية والنماذج التحليلية للمساعدة في تصمي

 القوى البشرية ويعزز اإلدارة اإللكترونية.

 :المعلومات أخصائيأهمية دور 

حيوية  لما لهم من أدوار الرقمي لعصر المعرفيلمواكبة المتطلبات المتنامية ل حيوياً إدارة المعلومات عنصرا  متخصصي يعتبر

وذلك لما . ةالمختلف يةالمعلومات الحتياجاتمع ا تفاعلهمالتنافسية من خالل  بالميزاتالقائمة على المعرفة  ظماتالمن في تزويد

عتبر ت هذا المنطلق. ومن وانعكاس ذلك على االبتكارالمعرفة ات التي تقوم على إدارة المؤسسمن أهمية الستدامة  المعلوماتتمثله 

  ،إدارة أصولها الفكريةب للمؤسسات التي تهتم ضروريةأحد النشاطات ال مشاركة المعلومات
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فيذ معايير تن إضافة الىكافة المستفيدين، ل اليهاالوصول وإتاحة  وإدارتهافي جمع المعلومات  المعلومات أخصائيدور  يبرزوهنا 

 .(1020، وآخرون أبيلالمعلومات ) التعامل معأخالقيات 

 :المعلومات أخصائيتعريف 

 انجازها غيينبالتي  طبيعة المهامفي  تحدياً يتمثل في التغير المتسارعيواجه  المعلومات أخصائي إلى أن (1022) تشير الكميشي

ط الذي الوسي من خالل لعب دور ينمعلومات إلفادة المستفيدال أخصائيتطوير مهارات  وهذا يتطلب في عصر تقنية المعلومات

المعلومات على  يأخصائمجتمع وقد عرفت الباحثة المستفيدين. في تلبية احتياجات  المساهمةيتعامل بفاعلية وبكفاءة مع المصادر 

انهم "الفئات العاملة في حقل المعلوماتية لألعمال التي تتعلق بـنظم المعلومـات وتحليلهـا ودراسـتها وتصميمها وتنفيذها، أيضا 

ـن يعمـل في إدارة مراكـز المعلومات المختلفة ومن يقومون كل من يتعامل مع مصـادر المعلومـات التقليديـة وااللكترونيـة وم

 ."بتدريس المعلوماتية

ألعمال ممارسة افي  االنشغال تتجاوزالمعلومات المستقبلي  أخصائي أدوار وفي هذا الصدد يشير محمد فتحي عبد الهادي إلى أن

علية وكفاءة مع وسيط بشري يتعامل بفا" كالعامل الرقمي"اء في بنبفعالية  المساهمة وتنتقل الىاآللي، واليدوي  بشكليهاروتينية ال

 .(1000متناغم )عبدالهادي،منظم ومستفيدين في إطار يكيف مهاراته مع مختلف احتياجات الوالتجهيزات ومختلف المصادر 

 :التعريف االجرائي

داد الويب ويعنى باألشراف واالع اتفحالمسؤول عن تدفق المعلومات في ص، المهني المعلومات في هذه الدراسة أخصائييقصد ب

 .وإدارة المحتوى على صفحة الويب بإدارة المعلومات ونقلهاالخاصة  والمعايير لبرتوكوالتلتطبيق الوالتصميم و

 :المعلومات أخصائيأدوار ووظائف 

 الحاسبتقنيات مع  العمل يجيدمعلومات  خصائيألحاجة فعلية  اوجدتالنظرة العصرية والموضوعية في إدارة المعلومات 

المتصفحات االلكترونية ومحركات البحث والميتاداتا والمستودعات والمصادر بما في ذلك العمل مع ، وتقنيات الويب المختلفة

سيما  بياناتالكتشاف المعلومات وال اشكالها بمختلفوشبكات االتصال اإللكترونية مع المواقع بالتفاعل الرقمية للمعلومات، ويقوم 

متعددة و أوعية مختلفةفي  المختلفة وتناقلها وبثها إنتاج المعلومات غير مسبوق في تزايد عصر الحالي والذي صاحبهفي ال

األغراض. ومن هنا برزت الحاجة الى إجراء دراسة لهذه التطورات في مهارات وكفاءات شاغلي هذه المهن لضمان معالجة 

 .(1002)بومعرافي، سريع النمو اإلنتاج الفكري البشرى وحفظ وإتاحة

يدين تلبية احتياجات المستفتتركز في  المعلومات أخصائي المطلوبة من، ان هناك العديد من المسؤوليات (1020) ويشير بوالشعور

خدمة المستهلكين للمعلومات وإعطائهم إضافة الى ، المساهمة في بناء العامل الرقمي وابتكار وتصميم النظم األليةوداء مهامهم، أل

قا المعلومات المهمة من فيض المعلومات طب بانتقاءالقيام مع ، ن خالل التعاون والمشاركةم ميزة التنافسية التي يمكن تحقيقهاال

 . مع تقديم الدعم الالزملخدمات الرقمية لتنفيذ التخطيط وتقديم الو، لتخصصاتهم
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 ( تتمثل في مجموعة من1010) مقناني شخصية وهي بحسبوبالنظر للمهارات السابقة البد من األخذ بعين االعتبار الكفاءات ال

يتم فيها ئة بي توفيرامتالك سعة األفق،  مثل بفاعلية، المعلومات من أداء مهاهم خصائيأل تتيحاالتجاهات والمهارات التي القيم و

 المستفيدين. التعاطي مع احتياجات عندالسرية والخصوصية  مراعاة معاالحترام والثقة، تبادل 

 :مساهمة في بناء العالم الرقميال

 ويواكب ذلك ،آخذه في االنحسارلمعلومات جمع ومعالجة ا والتي تتلخص فياالختصاصي  تعتبر األدوار التقليدية التي يقوم بها

 .والتي تزدهر تقنياتها بشكل متسارع مصادرهاوتطوير  إنتاج المعلومات الرقميـةب متزايداً  اهتماماً 

الويب والجرافيك واختصاصي المحتوى وذلك حتى  تصميم في مجاالت مختلفة مثل التقنينوتعاونا مع  شراكةهذا قد يتطلب  

 .(1020)السنباني، مؤثر اختصاصي المعلومات ذو دور ويكون تتكامل األدوار

 :المعلومات أخصائيمهام 

 حالياً  المعلومات أخصائين عمل فإ( 1021) قموح، بودريان، خالقة بحسبوالمعلوماتي  خصائيمن ناحية المهام المرتبطة باأل

 اتاحةإدارتها، وتصميم وابتكار نظم المعلومات الرقمية المساهمة في فني مثل الوتقني ال ذات الطابعتنفيذ بعض اإلجراءات تطلب ي

 تقبالاس من خاللالوساطة  تقديم خدماتفي االستمرار  ، معتالشبكات وقواعد وبنوك المعلوما مختلف انواع الوصول إلى

يتعلق  ولعب دور المنسق فيماالوصول إلى المعلومات  تمكينمراجع، مثل الاألجوبة مصادر  مع توفيرواستفسارات المستفيدين 

 امتالكطلب ت. وكل هذا يالبياناتوتحليل المعلومات مع العمل على لمصادر المشفرة، واشبكات المعلومات والبرمجيات بتراخيص 

عية مع أو لتسهيل التفاعلمهارات لغوية ال، أبعاد التخصصب من خالل اإللمامكاديمية األمهارات لتلخيصها في امهارات يمكن 

معرفة ال، ةتقنيالمهارات ال ،واالستخالصتكشيف الو تصنيف،الوفهرسة ال مثلفنية المهارات ال، ةذات اللغات المتعددالمعلومات 

وماتية تقييم االحتياجات المعلب مع امتالك المهارات المتعلقة ،كالهابمختلف اش مصادر المعلومات اإللكترونيةبأنواع وخصائص 

 .ئهابنا يالمساهمة فو استخدام المصادر والنظم اآلليةإضافة الى تأهيل المتدربين لالستفادة من ها، لسد المساندة خدماتالوتصميم 

نات على اإلعال باالعتمادفي البيئة الرقمية  المعلومات خصائيتحديد المهارات المطلوبة ألبRasmussen (1006 ) و  Choiقام

المعلومات  أخصائيأكدت هذه الدراسة ان مهنة  .والمهارات المحددة من قبل الجمعية االمريكية للمكتبات 1000الوظيفية لسنة 

ي فقد تغيرت وأصبحت مطالبة بتوفر بعض المهارات التكنولوجية مثل انشاء وتصميم صفحات الويب وأوجزت المهارات 

تطلب التعامل التي تألنظمة ، االمهارات التقنية المرتبطة بتطبيقات الحاسب، المعارف المرتبطة بالمكتبات والمستودعات الرقمية

ييرها وفهم معا وإدارة صفحات الويب لبناء والحاجة المتزايدة، قواعد البياناتلصيانة اإلنشاء والة، يالبرمج مع بعض اللغات

 أخصائيدوار ألة الحديث التوجهاتفإن  لذلك. تخطيط وتحليل النظممع  فيها لمعلوماتل المناسبة معماريةم التصميووتقييم تطبيقها 

ات إلى المستفيدين إلى مصادر المعلومتسهيل وصول  من خالل الوساطةمن  االنتقال تستلزمفي البيئة الرقمية تحديداً المعلومات 

والمساهمة ، اوتحليله ةاإللكتروني والبيانات جمع المعلوماتو، إنشاء صفحات الويب مع ما ذكر سابقاً  تشمل فنية وتقنيةأداء أدوار 

 Kaliammal, A. and Thamarai) التي تراعي مختلف امكانيات المستخدمين خلق أدوات البحث وواجهات االستخدامفي 

Selvi ،1002). 
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 :المعلوماتي خصائيأهمية المهارات لأل

حليل توالتي تتجاوز االستخدام الى التعاون في الالمعلومات  تقنية متعددة في مهارات على أهمية امتالكتتفق األبحاث والدراسات 

على و .منها واالسترجاع لها الوصولتسهيل والتعامل مع المصادر الرقمية وووظائفها تقييم النظم مهارات لنظم، لتصميم الو

 اختالف أحدهاوهذا قد يعود لعدة أسباب ، لهذه التغيرات الحاليةكاديمية األلمقررات من ا عدم مواكبةن هناك الرغم من ذلك فإ

 أخصائيمن قبل  المهارات المتالك هذهاألهمية درجة  حولاقسام المكتبات والمعلومات واصحاب العمل  الفكرية في قياداتال

 .(1021في مرافق المعلومات )فائقة، تلفةالتقنيات المخدرجة االختالف في تطبيقات عزو ذلك ايضاً الى يمكن كما و، المعلومات

 :المعلومات بصفحات الويب أخصائيعالقة 

بشكل ر تؤثمازالت  انهاحيث  المعلومات، أخصائيوالمعلومات واالتصاالت إلى أدوار متغيرة ألمناء المكتبات  تقنياتأدى تطور 

 (. Australian Library and Information Association (ALIA)، 1022على المهنة ) مباشر

حد أالمكتبات ومراكز المعلومات،  في التقنيةلتطورات المعلومات والناتجة عن ا أخصائييعتبر التغير الدائم في طبيعة مهام 

 يمعلومات ائيأخص ومن ثم الىمكتبي إلى وثائقي  مصطلح االنتقال منمثالً فقد تم التسمية  فمن حيث المسلمات في هذا التخصص

 Gamouh) المهن مختلف لهذه التحوالت التقنية والتي تشملانعكاس طبيعي وذلك  عالم معلومات،وبير معلومات خ ومؤخراً الى

N, et al ،1022.) 

أن نموذج المكتبة التقليدية آخذ في التحول وكلما أصبحت المعلومات متاحة بسهولة أكبر للمستفيدين سيواجه أمناء المكتبات 

كما يقول برابزون "نحن أمناء المكتبات نواجه االنقطاع عن سلسلة التوريد للمعلومات، والتي تم  السؤال الوجودي حول فائدتهم،

استبدالها بالملفات الرقمية وخوارزميات لجعل هذه الملفات قابلة لالكتشاف والوصول إليها. هذا التحول إلى العالم الرقمي يعد 

 .(Adams Jr ،1022) فرصة ألمناء المكتبات أكثر من كونها تهديًدا"

، ووصف المعلومات( لم تعد لجمع 1020) Titilayo Comfort Ilesanmi قترحتكما  اتالمكتبألمناء إن الوظيفة األساسية 

بمثابة "األوصياء على المعلومات"، ولكن لجمع أشكال متنوعة من المعلومات، مع التركيز على "إنشاء خدمات جديدة".  اليكونو

ت التعامل المعلوما أخصائيث للمهنة فأن انتقال المعلومات من الواقع التقليدي الى االفتراضي يتطلب من ومن هذا المنظور الحدي

 مع بيئة الويب.

مة ضخ تبمعدالي متسارع النمو وفيها تتزايد البيانات مستودع وثائقأكبر  World Wide Webالعالمية الويب وتعتبر شبكة 

نيف تصوهذا يزيد التحدي على خدمات ، ئل تسهل الوصول لهذا الكم واالستفادة منهمما يلقي بضالله على أهمية توفير وسا

. (Anthony S ،1001) والتركيز على ما يلبي حاجة المستفيدينالنتائج كل استعراض لتجنب وفهرسة تلك المعلومات األمر 

صي اختصايعمل  أهمية أن حيث بينلويب المعلومات ومهمة تصميم صفحات ا أخصائي( العالقة بين 1002) عبد الهادي وقد فسر

تخصص المكتبات  وأن لذلك وسيماخصوصا لحاجة سوق العمل ، المكتباتبوابة  تصميم مواقع اوفي مجال المعلومات 

 لمستفيدين.بما يتالءم واحتياجات اتنظيم المعلومات وبثها يركز في جوانب اإلعداد والتأهيل على المعلومات و
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ن مالمعلومات  أخصائي يتمكن وكي. الرقميةمصادر المعلومات لمختلف أشكال الميتاداتا  أنظمةإعداد  فياإلسهام ضرورة مع  

 .تقنيةعامة وتخصصية و مهارات والتي يمكن تصنيفها الىالمهارات ب يتطلب منه اإللمام المستحدثة المهامأداء هذه 

 :التكوين األكاديمي وموائمة سوق العمل

ارات القرن ومهوبما يتالءم مع متطلبات على الفهم العميق وإتقان المعرفة بالموضوع األكاديمي  لدراسيةلمناهج اترتكز ايجب أن 

 أن يتوقع المعلومات يجب أخصائي( أن التعليم المهني ألمناء المكتبات و1020) Corrallعالوة على ذلك، أكد . الحادي العشرين

 على المستوى الجزئي أو على مستوى المهنة ككل.سواء  المهنية،األدوار في التغييرات والتطورات 

لدراسية بسبب ا المناهج والخططمسـتمرة في التغـييرات التكيف مع الالمكتبات والمعلومات  من تخصصيتطلب  في الوقت الذيف 

ناصر أهيل عت يتطلب مماوالتي يمكن النظر لها كسالح ذو حدين، كونها خطر وفرصة في آن واحد،  المختلفة تأثير التقنيات

اإلدارة، والرياضيات، واإلحصـاء وهـي ومثل تخصصات الحاسوب، ونظم المعلومات في مجاالت منوعة  متخصصةبشـرية 

مستقبل الدارسين في أقسام المكتبات والمعلومـات )مهنـا خطر على تمثل قد ينظر اليها على انها تعمل على مزاحمة تخصصات 

  .(1002، وبقلـة

لتطوير المقررات حاجة ملحة إلى  ( ان الدارسات المتعلقة بعلم المعلومات تشير1020) وعبد هللاان جرجيس وقد أوضح الباحث

لبعد عن مع اهذه األقسام ضمان استمرارية فيما يتم تدريسه من منطلق أن  بإعادة النظروقياداتها العلمية  األقسام وقيامالدراسية 

 امراً مقبوالً.الصورة التقليدية للتدريس والذي لم يعد 

( في هذا الصدد إلى أن الواقع الذي أفرزته ثورة المعلومات قد أوجـد شـكالً جديداً لما ينتج من معلومات 1006) أشارت الياسري

بحسب رأيها فإن هناك تطوراً للمجتمعات وتوجهـاً نحو المجتمع المعلوماتي . ووتغير طبيعة حاجات المستفيدين من هذه المعلومات

ي، بمعنى أن االعتماد على استخدام التكنولوجيا سيزداد بقدر تطورها، وهو أمر يتطلب من أقسام المكتبات والمعلومات والرقم

بمسؤولية التأهيل المالئم للخريجين منها وهو ما يفرض عليها أن تعدل وتطور برامجهـا  باالضطالعأن تواجه هذه التحديات 

كتبات وعلى أقسام الم يلهم بما يواكب التحدي الموجود في بيئة العمل المتجددة باستمرار.التي تقدمها إلعداد الدارسين بها وتأه

 وانبالج تجـاوز العقبات الكبيرة فيلوالمعلومات أن ترصد احتياجات سوق العمل ومدى تلبية خبرات ومـؤهالت الخريجين 

المقررات  رتطويأثر الى اك دراسات أشارت بالفعل هنحيث أن عمل. سوق الالتحاقه بة للتخصص وزيادة فرص العملي يةالتطبيق

كما هو الحال في كلية اآلداب جامعة السلطان قابوس، وخاصة قسم المكتبات والمعلومات بالجامعة  في تجاوز هذا التحدي الدراسة

 .(1000، ونعيمة)بوعزة 

أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات  غي علىالتي ينبوالكفايات المهنية  ( المهارات1020) وعبد هللاجرجيس  وتناولت دراسة

 لتواكب التوجهات األكاديمية الدولية في المؤسسات لتحديث برامجها األكاديمية السعيوضرورة  في خريجيها تحقيقها العربية

ين وجهة نظر العامل . حيث القت الدراسة الضوء على مدى توافر مجموعة من الكفايات والمهارات منالمهتمة بالمعلوماتية العلمية

. وسعت في التعرف على وجهات نظر رؤساء أقسام وأعضاء هيئات بالدول العربيةالخريجين من أقسام المكتبات والمعلومات 

 التدريس حول تلك المهارات والكفايات ومدى اهتمامهم بإكساب طلبتهم لها. 
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 أعضاء هيئة التدريسصفحات الويب، وجاءت مـن قبل  وقد تطرقت وجهة نظر العاملين الخريجين ألهمية القدرة على تطوير

الحاجة إلى مزيـد مـن االهتمام في ادخال مقررات . مما يؤكد بالشكل المعمول به دوليا بأنها غير مغطاة في المقررات الدراسية

 المقررات المزيد من االهتمام. هذه إيالءوضرورة تطوير صفحات الويب 

ة بين البرامج االكاديمية العالمية والسعودي مقارنةخصصين في مجال المعلومات، ستعرض الدراسة وبناء على ما تم ذكره من المت

المعلومات في سوق العمل االمريكية وتقدم دراسة تحليلية لواقع  أخصائيوالمهام المحددة في طلبات اإلعالنات الوظيفية لمهنة 

 الويب.المهارات المطلوبة في مجال أوعية المعلومات على صفحات 

 :/ البرامج األكاديمية لبرنامج الماجستير في إدارة المعلومات في الجامعات العالميةأوالا 

 البرامج األكاديمية لبرنامج ماجستير إدارة المعلومات في الجامعات العالمية (1)جدول 
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 التنظيم الرقمي
يدعم عدة 

 مسارات
 أحادي

ماجستير 

 مهني

قسم نظم 

 المعلومات

RMIT 

University 
 استراليا

ماجستير 

إدارة 

 المعلومات

2 

MySQL ،

تحليالت البيانات، 

تطوير برمجيات، 

، 2الويب، برمجة 

 1برمجة 

يدعم عدة 

 مسارات

بيني مع 

قسم 

الحاسبات 

وقسم 

 الهندسة

ماجستير 

بحثي في 

 العلوم

كلية 

االقتصاد 

واألعمال/ 

قسم 

 األعمال
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University 
 فنلندا

ماجستير 

إدارة 

المعلومات 

 والخدمات

1 

تحليل قاعدة بيانات 

الويب، لغة 

البرمجة بايثون، 

 تحليل البيانات

المقررات 

تدعم مجال 

إدارة 

األعمال 

وإدارة 

 المعلومات

 أحادي

ماجستير 

بحثي في 

 العلوم

 إلدارةقسم ا
Purdue 

University 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

ماجستير 

تحليل 

األعمال 

وإدارة 

 المعلومات

2 

تنظيم المعلومات، 

هندسة المعلومات، 

 ،تجربة المستخدم

تصميم وإدارة نظام 

الويب، تصميم 

وتطوير قاعدة 

البيانات، أمن 
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 كندا
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دراسات 

 المعلومات

0 

إدارة قواعد 
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تركز على 
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بحثي في 
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Rochester 

Institute of 
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الواليات 

المتحدة 

 يكيةاألمر

ماجستير علم 

المعلومات 

 والتقنية

2 

أمان الويب 

والخصوصية، 

تصميم قواعد، 

البيانات، البرمجة 

بلغة جافا، الهندسة 

المعمارية 

للمعلومات، تحليل 

 البيانات

يركز 
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على الدمج 

بين نظم 

المعلومات 

ونظريات 

 اإلدارة

 احادي

ماجستير 

بحثي في 

 العلوم

قسم 

 المعلومات

Penn State 

Great Valley 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

ماجستير علم 

 المعلومات
6 

أمن المعلومات، 

تصميم المواقع، 

تطوير وإدارة 

مواقع الويب، 

تركز على 

اإلثراء 

التقني 

 أحادي

ماجستير 

بحثي في 

 العلوم

كلية 

االتصال 

 والمعلومات

Florida State 

University 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

ماجستير علم 
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 :المعلوماتي خصائي/ نموذج عالمي لمقررات ومهام األثانياا 

ته دتتمثل مهن المعلوماتية في العصر الحالي على جوانب وظيفية عديدة، وتتكون من العديد من المهارات والتقنيات وهذا ما رص

المعلومات والبرامج األكاديمية  أخصائيمن خالل استعراضه للتجارب والممارسات العالمية في مجال مهنة  الدراسة الحالية

أحد أهم الكليات األمريكية التي تقدم تخصصات الجزء ونستعرض في هذا  .األمريكيةالمقدمة للطالب، خصوصا في الجامعات 

وماتية ين في علم المعلومات، يعملون في بيئات معلأخصائيلتأهيل العليا طالب الدراسات مصممة لالماجستير والدكتوراه في برامج 

تقدم الكلية برنامج ماجستير العلوم في المعلوماتية وبرنامج الماجستير في تخصص المكتبات مختلفة. حيث ومناصب مهنية 

رجة الماجستير في )المعلوماتية( لجدول ادناه المقررات المعتمدة في )مجال الويب( في برنامج د، ونستعرض في والمعلومات

 .األمريكيةفي كلية المعلومات بجامعة سان خوسيه الحكومية 

 المقررات المعتمدة في مجال الويب بجامعة سان خوسيه الحكومية األمريكية (1)جدول 

 عينة من التقنيات والمعايير الهامة عينة من المهارات المطلوبة عينة من األدوار والمهام المطلوبة

فلسفة المصدر  يجسد ويعزز

والبرامج التي يبنيها  المفتوح،

 والتكنولوجياالمجتمع 

إرشادات  خبرة أو معرفة بالويب

 الوصول والتنفيذ

HTML, HTML 5, CSS, 

JavaScript, PHP ، CMS Drupal, 

Adobe Experience Manager 

 واستشارات تكنولوجيايقدم نصائح 

لفريق اقائد ، أجهزة التحليل

القدرة على بناء أنظمة تتمحور حول 

 مثل المستخدم، ويمكن الوصول إليها

Ruby, Python, JavaScript 

Client-side JS frameworks 

أساسيات الميتاداتا 

وممارستها، مقدمة 

في هندسة 

المعلومات، تحليل 

قابلية االستخدام، 

إدارة قواعد 

 البيانات

 خصائيأل

 المعلومات
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إدارة 
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أسس تحليل 
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 لوحات شراف على إنشاءواإل

 التحليالت 

االستجابة المواقع التي تتوافق مع 

ة مجموع التصميم والعمل عبر بمبادئ

 متنوعة من األجهزة

Next.js/React 

لمصادر  الكمـيالرفع يساهم ب

البيانات النوعية لجمعها، يقدم رؤى 

حول تجربة المستخدم النهائي، 

ويستخدم النتائج للقيادة في تجربة 

 التحسين واالبتكار

 أفضلوفهم قوي لقابلية االستخدام 

المعلومات  هندسةكالممارسات، 

 التصميم بالتفاعل / الخبرة ومبادئ

 

Ex-Libris, Springshare, VuFind, 

CORAL، Google Analytics, 

HTML, CSS، JavaScript, PHP, 

LMS, APIs, LAMP stack (Linux, 

Apache, MySQL, PHP), Voyager 

ILS, Summon, Serials Solutions, 

ILLiad، 

ARES, AngularJS, Bootstrap 

وينشر  يعدل ينظم، يجمع،يخلق، 

المحتوى للمستخدم ويعمل على 

 مكتبة المجتمع

 بشغف قوي ر مشروع ماهر وفعالمدي

ب الشبا ودعمللتكنولوجيا والتعليم 

 المبدع

EZProxy, Web API, Ex Libris 

Alma/Primo, RefTracker, 

Tableau، 

Python, MARC, ASP.NET, 

SCRUM، TCP/IP, AppScan, MS 

FAST, SQL, Fitch، Adobe 

Experience Manager, HTML، 

XML 

تجربة  يرالموقع كمديدعم مكونات 

، ويعمل على نظام إدارة مستضيف

 محتوى الويب

تجربة مع واجهات برمجة التطبيقات 

في منتجات المكتبة  وكيفية االندماج

 على سبيل المثال المختلفة،

 الرقمية، أنظمةمستودعات ال

 االكتشاف

Google Analytics, Google Tag 

Manager Data Studio, Crazy Egg 

R programming language 

 

 :/ البرامج االكاديمية في الجامعات السعوديةثالثاا 

ذا نظرنا إف .يغلب عليها الطابع النظريالتي هناك تباين في البرامج المقدمة من الجامعات السعودية ممثلة بإقسام المعلومات و

ات علمية في مجال الويب بشكل للخطط الدراسية المقدمة في اقسام علم المعلومات نجد ان غالبية األقسام تقدم مناهج ومقرر

برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ونستعرض في  هامحدود جدا ال يتعدى مقررين على امتداد مرحلة الدراسة بها في

 الجدول التالي مقررات ثالث جامعات سعودية تمثل عينة الدراسة.
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 معات السعوديةفي اقسام علم المعلومات في الجا المقررات الدراسية (1جدول )

 ذات العالقة بالدراسة المقررات الدراسية الدرجة العلمية التخصص الجامعة

 جامعة الملك عبد العزيز
 إدارة المعلومات -

 إدارة المعرفة -

 ماجستير

 دكتوراه

 تقنية المعلومات -

 نظم قواعد البيانات -

 تصميم المواقع -

 بكالوريوس علم المعلومات جامعة أم القرى

 نية المعلومات تق -

 1-2لغات البرمجة لتطبيقات المعلومات  -

 تصميم واجهات المستخدم -

 1 -2تطوير مواقع اإلنترنت  -

 جامعة جدة
إدارة نظم 

 المعلومات
 إدارة قواعد البيانات بكالوريوس

 

 / موائمة سوق العملرابعاا 

 ،26-نظراً لتباعات جائحة كوفيد م1010في عام  عالمياً  في اعداد الموظفينبالنظر لما حدث من عمليات تسريح وإقالة وتقليص 

حت المهارات ، أصبوضائف مناسبةيتطلعون إلى العثور على  ممنحديثي التخرج ل المتزايد تدفقمع الالى قلة الوظائف وبالنظر 

خرجات العلمية ترتبط أهمية المالمناسبة.  والمؤهالت أو الكفاءات عناصر وسمات أساسية للحصول على الفرص المهنية

 لذلك .حتياجات سوق العمل، وتمثل الطلبات الوظيفية معيار هام لتحديد كيفية الموائمة بين الخطط الدراسية ومستقبل المهنةبا

م عبر أحد 1012المعلومات وأهم المهارات في طلبات الوظائف االمريكية للعام  خصائيالجدول التالي المهام الوظيفية أل يعرض

لمهارات المطلوبة في سوق العمل األمريكي تم ترتيب و .www.zippia.com المتخصصة في إعالنات التوظيف أشهر المواقع

 ( كالتالي:zippia,2021) بحسب

 م1012 المهارات الصعبة في طلبات الوظائف األمريكية لعام (1جدول )

 المهام المهارات

 إدارة قاعدة البيانات مهارات حاسوبية

 الذكاء االصطناعي، ولغات البرمجة األخرى JavaScriptو  CSSو  HTML، سحابيةالسبة حوال مهارات تقنية

 أنظمة إدارة المحتوى مهارات تسويقية

 تحليل البيانات مهارات تحليلية
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 SEO، برمجة نصية كتابيةمهارات 

 تصميم واجهة المستخدم، تصميم تجربة المستخدم تصميمةمهارات 

 

 :ملسوق العموائمة دراسات 

ي تقدم الشركات التعلى  سوق العمل لخريجي أقسام المعلومات والمكتبات في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يشمل

خدماتها لمؤسسات المعلومات ويشمل كذلك عددا من الجهات الحكومية التي توظف على بنود توريد الحلول التقنية والتشغيلية 

يعمل من خاللها الكادر البشري في القطاع الخاص وتعرف أيضا  الوظائف فرص تشغيلية توفرو .ضمن عقود التشغيل والصيانة

 .بالقوى العاملة

المعلومات في سوق العمل في  خصائيألالهامة الكفايات S Ajeemsha, M Madhusudhan (1010 )قد عرضت دراسة و

ية المختلفة. الوظيف لمعلومات في بيئة العمل وتحديد األبعادالهند، حيث قامت الدراسة بتحليل كفايات خريجي أقسام المكتبات وا

أكثر من الكفايات  ICTكفايات التقنية التي تتطلبها تقنيات المعلومات واالتصاالت ال الى الكفايات يشير مصطلحان  الباحثان اشار

  .التقليدية

ئل الذي أحدثته تكنولوجيا هايات بسبب التطور الأن خدمات المكتبات والمعلومات تواجه العديد من التحد انكما أكد الباحث

انعكاس والتكنولوجية  في التغييراتالتوسع  عن اهمية المعلومات أخصائي مما يتطلب ادراكاً من قبلالمعلومات واالتصاالت. 

 نقدراً م تي تحققوال ةالالزم المهنيةمجموعة من الكفاءات ل اً تطوير. مما يتطلب يواجهونهاالتي  المهنيةالتحديات ذلك على 

 . الحديثة مع المتطلبات المهنيةلتكيف ا

وتقنية وإدارية وسلوكية، بخالف  مهنية فئات:( تقسيمات متطلبات الوظائف إلى أربع 1002)الهنداوي  وفي دراسة أخرى حدد

 المتطلبات األكاديمية، وذلك في دراسة تحليلية في إعالنات سوق الوظائف االمريكية.

والخاص بمستقبل  The World Economic Forum (1010)ر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي يتقرالوقد حدد 

لميكنة االتقني بما في ذلك عمليات الوظائف، أن خصائص المهن والوظائف ستتغير في السنوات القادمة وسيغلب عليها الطابع 

 ل السريع باإلنترنت، والذكاء االصطناعي، وتحليل البياناتوالرقمنة والتحول للروبوتات حسب القطاعات وستشمل كذلك االتصا

 وسوف تنتشر ويزداد روادها من قبل قطاعات األعمال. ،الضخمة وتقنيات الحوسبة السحابية

م، أظهر الكاتبان 1022( حول وظائف المستقبل في عام 1012 مكة،وفي استطالع اعالمي قامت به يماني وسجيني )صحيفة 

موقع في المركز السادس ومدير قاعدة بيانات في المركز التاسع اليب جاءت في المركز الخامس ومبرمج أن وظيفة مصمم و

في  ،1011بة في الحصول على وظيفة عام "لن يجد مبرمج ألعاب الكمبيوتر صعو واستطرد الكاتبان بمقدمة الخبر اإلعالمي

فسيسيطر المبرمجون  1010صناعي لبعض تخصصاتهم، أما في حين قد يعاني األطباء من مزاحمة الروبوتات وآالت الذكاء ال

 من كل التخصصات على أسواق االعمال".
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المعلومات الحاسب اآللي وتقنيات من المتوقع أن ينمو التوظيف في مهن ف (،1012وبحسب مكتب إحصاءات العمل األمريكي )

لجميع المهن، ومن المتوقع أن تضيف هذه المتوسط  وهو أسرع بكثير من ،1016إلى عام  1026في المائة من عام  22بنسبة 

لحوسبة ا للتعامل مع تقنيات بسبب الزيادة في الحاجة هذه القوى العاملةوظيفة جديدة، وسينبع الطلب على  102.100المهن حوالي 

مات المعلو خصائيألومن حيث المستقبل الوظيفي  .والتعامل مع المخاطر السيبرانيةالبيانات الضخمة،  وإدارةالسحابية، 

إلى عام  1026في المائة من عام  2ومطوري المواقع فمن المتوقع أن ينمو توظيف مطوري الويب والمصممين الرقميين بنسبة 

 لألجهزة المحمولة والتجارة اإللكترونية.باإلقبال سريع التنامي ، وسيكون الطلب مدفوًعا 1016

ا في خصوصأنها توفر تخصصات مهنية متعددة في مجاالت واسعة البحث الحالي  بالنظر للبرامج االكاديمية العالمية، وجدو

تساهم في تحقيق فرص وظيفية للخريجين وبتوافق تام مع سوق العمل، فكلية االعمال والمعلومات في المجاالت التقنية والتي 

 وماتيالمعل خصائيتعزيز حضور األ جامعة خوسيه الحكومية االمريكية، تقدم تخصصات عديدة في مجال الويب مما يسهم في

في مجال تقني جديد ومطلوب في سوق الوظائف االمريكية وكذلك تتوافق هذه التخصصات مع تقرير الوظائف المستقبلية للمنتدى 

، والذي شدد على ان الوظائف البرمجية والتقنية ستكون هي المستقبل بالنسبة للباحثين عن 1010االقتصادي العالمي في عام 

ركيز ولكن بت المعلوماتعلم نجد انها تقدم برامج ومقررات سالى واقع التخصصات في الجامعات السعودية  ما نظرناالعمل واذا 

مر الذي يوضح ان هنالك فروقات األ على الجانب النظري وأما في مجال أوعية المعلومات على الويب فنسبتها محدودة، أكبر

ه عززت وما خالل البحث عليه عطالتم االما لمتخصصة في علم المعلومات وذلك بحسب بين المقررات العالمية والمحلية ا

سوق ففي ال .المعلومات أخصائيلبرامج االكاديمية السعودية واألمريكية ورصد واقع مهنة ة بين امقارنالالدراسات السابقة و

ولغات  JavaScriptو  CSSو  HTMLستخدام األمريكي تطلب الشركات الراغبة في التوظيف مهام تقنية مثل القدرة على ا

وهذه المهام معدة من  البرمجة األخرى وتصميم واجهة المستخدم وتحليل البيانات والقدرة على التعامل مع أنظمة إدارة المحتوى

امعة ج جامعات مختلفة مثل مكتب إحصاءات العمل االمريكية الحكومي في تحليلها للمهام المطلوبة ونجدها كذلك تدرس في

 .األمريكيةخوسيه الحكومية 

 البيانات وتحليل جمع .1

 :الوسائل واألدوات المستخدمة في الدراسة

لقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومجموعة من األدوات المنهجية األخرى والمتمثلة في قائمة من األبحاث الحديثة 

لرقمية، وقائمة من األبحاث الحديثة الخاصة حول موضوع إدارة المعلومات المعلوماتي في البيئة ا خصائيالخاصـة بأدوار األ

 وقائمة من األبحاث الحديثة حول التقنيات الخاصة بصفحات الويب وقد تم تكوينهم وفقًا للمراحل التالية:

 الـسابقة. البحثية موضوع الدراسة لرصد الجهود حولنتاج الفكري لإلمراجعة شاملة ودقيقة  -2

ال رسائل عبر البريد إلكتروني حول خطة البحث وعنوانها قبل البدء بدراسة الموضوع واخذ اآلراء األولية من نخبة من ارس -1

األكاديميين في علم المعلومات وتقنية المعلومات والمهتمين باألبحاث العلمية في ذات الشأن وقد تم توجيه الرسائل إلى جماعات 

 تكوين اهداف واضحة يمكن الوصول اليها من خالل هذه الدراسة. االهتمام في المكتبات الرقمية ل
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اء ين والطالب وأعضخصائينموذج استبانة يحتوي على محاور الدراسة لتقديمه للمختصين في علم المعلومات من األإعداد  -0

 هيئة التدريس باألقسام العلمية في الجامعات السعودية.

 (:االستبيانة )صدق وثبات األدا

رأي لمجموعة من المتخصصين في مجال الغة االستبيان وفق عبارات دقيقة وعلمية، بعد أرسال نموذج استطالع تم صيا

المعلوماتي في جامعة سان خوسيه  خصائياالطالع على أدوار ومهام األ . ولضمان دقة العبارات وشموليتها فقد تمالمعلوماتية

مجموعة من بحسب مراجعات من قبل  التعديالت على المحاور والعبارات إجراء العديد منتم وقد . كما الحكومية االمريكية

اآلراء  بعض قبل مجموعة من الخبراء والذين أبدوا تم تحكيم االستبيان من، كما وقد األساتذة المتخصصين في علم المعلومات

 .دراسة حسب المحاور المعدة لذلكالوضوح والتدرج والتغطية الشاملة للوالتي تم األخذ بها، كما وتم مراعاة والمالحظات 

ج على المنهالبحث اعتمد  فقد المعلومات، أخصائيبولإلجابة على أسئلة الدراسة والمتعلقة بدراسة األدوار والمهام المنوطة 

اسة رالوصفي وهو األكثر استخداما في بحوث العلوم اإلنسانية وذلك لما له من أهمية في إجراء المقارنات بين مختلف عناصر الد

وفي المساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بفرضيات الدراسة وذلك من خالل تقديم اإليضاحات والشروح الخاصة 

 بتلك الفرضيات. 

توزيعها على الحساب وتم  كما www.qualtrics.comموقع  من خالل األدوات التي يوفرهاوبناء عليه تم تصميم االستبانة 

للمجموعات ذات وعبر وسائل التواصل االجتماعي ومنصة )تويتر( لمجموعات مهتمة بتخصصات علم المعلومات البريدي 

 االهتمام.

 :عينة الدراسة

تقسيم اإلداري لعينة الدراسة بالطريقة الطبقية وذلك بعد تقسيم جامعات المملكة العربية السعودية إلى عدة مناطق حسب ا تم اختيار

المتبع وعليه فقد تم اختيار الجامعات التي تقع في المنطقة الغربية )منطقة مكة المكرمة( كعينة أساسية والجامعات السعودية كافة 

 الجدول التالي:في بحسب البيانات الديموغرافية الموضحة كعينة عشوائية 

 بيانات المشاركين في أداة الدراسة )االستبيان( (1جدول )

 النسبة التكرار الفئة المعلومات الديموغرافية

 الجنس
 %0.20 ٦٣١ الذكور

 %0.01 ١٦ االناث

 العمر

 %2.10 ٧٤ سنة ٣٣تحت 

 %1.22 ٦٢٣ سنة ٧٦الى  ٣٣من 

 %2.21 ٣٦ ٧٦فوق 

 %2.10 ٧٤ بكالوريوس المؤهل التعليمي

https://www.qualtrics.com/
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 %0.22 ٧٤ ماجستير

 %6.11 ٦٢ دكتوراه

 %2.1 ٦ دبلوم عالي

 التصنيف الوظيفي

 %0.01 ١٦ أكاديمي في قسم علم المعلومات

 %6.20 ٢٢ أكاديمي في اقسام الحاسب االلي

 %0.22 ٢٧ معلوماتي أخصائي

 %1.6 ٦٧ أكاديمي في نظم المعلومات اإلدارية

 سنوات الخبرة

 %2.06 ٢٣ سنوات ٦اقل من 

 %6.11 ٧١ سنوات ٦٣الى  ٦من 

 %0.00 ٤٦ سنوات ٦٣أكثر من 

 الجامعة الحالية

 %1.21 ٦٣٦ جامعة الملك عبد العزيز

 %1.6 ٦٧ جامعة ام القرى

 %1.0 ٦٦ جامعة جدة

 %2.20 ٣١ جامعات سعودية أخرى

 القطاع الحالي\الكلية

 %0.10 ٦٣٤ اآلداب والعلوم اإلنسانية

 %6.10 ٦١ الحاسبات وتقنية المعلومات

 %6.21 ٢١ اإلدارة واالقتصاد

 %6.1 ٦٢ مراكز معلوماتية وتقنية / ماداتع

 

 األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل الدراسة:

 IBMتم تطبيق مجموعة من األساليب اإلحصائية بهدف تحقيق أهداف الدراسة باستخدام النسخة الخامسة والعشرون لبرنامج 

SPSS . متوزعة بين محاور  102لقيم المتطرفة وصلت العينة الى حذف المشاهدات الناقصة واوبعد المعاينة األولية للبيانات

 عقوليةمللوقوف على  االستبانة، ومن ثم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل سؤال من أسئلة الدراسة

 كاالتي:وكانت النتائج البيانات التي تم جمعها، 

 لعناصر الدراسة المعيارية المتوسطات واالنحرافاتو االستبانة محاور (1) جدول

Std. 

Deviation 
Mean CA المحور المحور 

الجوانب  المعلومات: أخصائيالى أي حد ترى الجوانب التالية مطلوبة في تكوين  0.812  

العامة 

 المطلوبة

 المعرفة بمعايير ومبادئ تصميم صفحات الويب  1.93 1.019

 ء مواقع الويبالمعرفة بتقنيات وبرمجيات بنا  2.18 1.039
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 المعرفة بمعايير وواصفات البيانات على صفحات الويب  1.84 928.

 القدرة على إدارة المحتوى المعلوماتي على صفحات الويب  1.52 742.

 الى أي حد تتفق مع العبارات التالية: 0.724  

 التحوالت

.808 1.62  
 خصائييدة ألسوف تتيح تقنيات تصميم وبناء مواقع الويب أدوار جد

 المعلومات

.963 1.87  
المعلومات من استخدام مواقع وخدمات الويب الى  أخصائييجب ان ينتقل 

 المساهمة في تصميمها وإدارتها

.923 1.77  
المعلومات مرجع يقدم االستشارات المتعلقة  أخصائييجب ان يكون 

 بالمعلومات في جميع مراحل تطوير مواقع الويب

.938 1.86  
يجب الحفاظ على هوية تخصص علم المعلومات من خالل التركيز على تنظيم 

 واسترجاع محتوى الويب وتسهيل الوصول اليه

 المعلومات: أخصائيإلى أي حد تتناسب األدوار المهنية التالية مع  0.936  

 األدوار

 المهنية

 لمختلفةإجراء ابحاث سلوك المستخدمين من خالل منهجيات البحث ا  1.81 886.

 تطبيق معايير وإرشادات تصميم مواقع الويب  1.89 908.

 تصميم واجهات مواقع الويب  2.07 1.033

 تحسين تجربة المستخدم  1.72 803.

 إعداد استراتيجيات المحتوى الرقمي  1.72 805.

 المساهمة في تصميم أوعية المعلومات على الويب  1.65 886.

 وإدارة الميتاداتاإنشاء   1.57 787.

 إنشاء وإدارة المحتوى  1.60 793.

 إدارة عمليات الجودة الخاصة بمواقع الويب  1.79 909.

 تصميم وتخطيط قواعد البيانات  1.84 936.

 بناء وصيانة قواعد البيانات واإلشراف عليها  2.11 1.036

 جمع وتحليل بيانات الويب وإدارتها  1.73 893.

 ضمان أمن وحماية المعلومات على مواقع الويب  1.85 956.

 ادارة عمليات استضافة المواقع وانشاء تقارير األداء  2.14 1.086

.955 1.87  
العمل كحلقة وصل بين المطورين وبقية الفرق )القانونية، التسويقية، اإلدارية 

 (.الخ

.919 1.78  

سهولة االستخدام، إمكانية تقييم المواقع حسب مختلف االختصاصات )مثل 

 (.الوصول، جودة المحتوى، األداء، الخ

 



 
 

  
 

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 المعلومات في مجال تصميم وبناء مواقع الويب  أخصائيترتيب المهارات التالية حسب أهميتها في تكوين قم ب

 المهارات

 المهارات التحليلية  2.95 1.465

 المهارات التصميمة  3.79 1.634

 التقنية المهارات  3.26 1.610

 المهارات اإلحصائية  4.46 1.312

 المهارات البحثية  3.26 1.843

 المهارات اإلدارية والتنظيمية  3.28 1.902

  0.935 
 أخصائيإلى أي حد ترى الجوانب المعرفية التالية هامة في تكوين 

 المعلومات:

الجوانب 

 المعرفية

 تفاعل المستخدمينمنهجيات التصميم المختلفة وطرق   1.84 905.

 المعايير القياسية لتصميم صفحات الويب  1.99 982.

 تحليل بيئات األعمال  1.94 864.

 تقنيات استرجاع المعلومات على الويب  1.55 702.

 تقنيات تنظيم محتويات صفحة الويب  1.70 892.

 التفاعل بين اإلنسان واآللة  2.04 996.

 يب الدالليتقنيات الو  1.89 942.

 مبادئ تطوير البرمجيات  2.09 1.013

 استخدام برامج تحليالت الويب وإنشاء التقارير اإلحصائية  1.94 904.

 تقنيات تحسين ظهور المواقع في نتائج محركات البحث  1.79 901.

 (HTML, CSS) تقنيات ولغات تصميم مواقع الويب مثل  2.07 1.093

 والت اإلنترنتبروتوك  2.25 1.083

 (Python, PHP, JavaScriptلغات برمجة الويب مثل )  2.21 1.079

 API واجهة برمجة التطبيقات  2.18 1.032

  0.876 
المعلومات في مجال  أخصائيالى أي حد تتفق مع الصعوبات التي يواجهها 

 تصميم وبناء مواقع الويب:

 الصعوبات

 المعلوماتي خصائيع الويب لطبيعة عمل األعدم معرفة مطوري مواق  1.67 799.

.861 1.73  
عدم توفر معامل الحاسب الحديثة والبرمجيات الخاصة بإدارة المعلومات 

 المساندة للبرامج األكاديمية

 المعلومات أخصائيندرة البرامج التدريبية الموائمة الحتياجات   1.85 1.021

 ومات بانه نظري غير تطبيقيالنظرة الى تخصص علم المعل  1.65 919.
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.841 1.71  
ضعف إدراك بيئات األعمال لدور إدارة وتنظيم المعلومات في تحسين أداء 

 مواقع الويب

 عدم وضوح اتجاه التخصص  1.74 923.

 هيمنة المبرمجين على مشاريع تطوير وبنا مواقع الويب  1.66 827.

 طبيقية في البرامج األكاديمية في التخصصالحاجة الى زيادة الجوانب الت  1.50 693.

 عدم اإللمام بلغات برمجة الويب  1.78 1.029

 ندرة المراجع العلمية باللغة العربية في هذا المجال  1.67 876.

  0.852 
 أخصائيالى أي حد تتفق مع اإلستراتيجيات التالية لتحسين تكوين 

 ب:المعلومات في مجال تصميم وبناء مواقع الوي

 الحلول

 المعلومات في سوق العمل أخصائيإعادة صياغة وظائف ومهام   1.45 681.

 المعلومات خصائيالتركيز على التدريب التقني أل  1.53 742.

 التعاون مع كليات الحاسبات لتطوير الجانب التطبيقي  1.45 732.

.802 1.60  
ت للتخصص في بيئا استحداث مسارات أكاديمية تهتم بالجوانب التطبيقية

 الويب

 تطوير مقررات في تصميم وبناء مواقع وتطبيقات الويب  1.52 761.

.751 1.55  
المعلومات في بناء الخطط الدراسية الملبية الحتياجاتهم  أخصائيإشراك 

 وطموحاتهم

 المعلومات خصائيإعادة النظر في التكوين األكاديمي أل  1.54 692.

.655 1.41  
اب ذوي الخبرة والمهارة التقنية والعملية للتماشي مع الخطط الدراسية استقط

 الجديدة لتخصص علم المعلومات

 المعلومات خصائيعلى التطوير الذاتي أل االعتماد  1.89 1.036

 الشراكات مع القطاع الخاص  1.61 782.

 

 ثبات االستبيان:

وقية باألدوات الموثاالتساق و يرتبط كًل منحيث  الة على أهمية نتائج الدراسة،يعتبر عنصري المصداقية والثبات من المعايير الد

لقياس ثبات اإلستبانة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ و. توفير القراءات الدقيقةفي الدراسة ومدى قدرتها على التي استخدامها 

(Cronbach’s alpha ويرمز له ) في الجدول أعاله( بالرمزCAلقياس اال ) مدى والذي يعبر عن تساق الداخلي لالستبانة

 لتعرف على ما إذا كانت النتائج موثوقة أم ال. لوبالتالي قياس ثباتها  ،ارتباط مجموعات العناصر ارتباطًا وثيقًا
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ثر معايير كوتشير الموثوقية إلى مقدار التباين الحقيقي الملحوظ في القياس، وتشير الدراسات الى أن ألفا كرونباخ يعتبر أحد أ

 Cronbach’s)ان كل عناصر الدراسة ثابتة )، 2نالحظ من خالل الجدول  الموثوقية استخداًما في العلوم االجتماعية والتنظيمية.

alpha (CA) > 0.7 ومعامالت الثبات تتمتع بداللة ثبات واتساق مقبولة لغايات البحث العلمي. 

، 6ول النتائج المتحصل عليها في الجد ، وتم استعراضللبياناتالطبيعي توزيع معاينة توزيع محاور الدراسة مع التم  ذلك بعد

 :كالتالي

 تطابق محاور اإلستبانة مع التوزيع الطبيعي اختبار (1)جدول 

 

aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

 000. 141 933. 001. 141 104. المهنيةاألدوار 

 000. 141 953. 011. 141 087. لجوانب المعرفيةا

 000. 141 917. 000. 141 143. التحوالت

 000. 141 918. 000. 141 131. الجوانب العامة المطلوبة

a. Lilliefors Significance Correction 

 

عتبار عناصر الدراسة المبنية على وبالتالي يمكن ا مع التوزيع الطبيعي (Sig<0.05نالحظ عدم ثبوت تطابق محاور الدراسة )

أجوبة المشاركين بناء على التصنيف الوظيفي من محور بين  (Correlation) ليكارت بالغير المعياري. ولمعاينة الترابطمقياس 

 بين مختلف العناصر والذي يظهر ارتباط وثيق 20كما هو موضح بالجدول  Spearman's rhoعلينا استخدام استوجب الى أخر 

(Correlation Coefficient>0.5 وبالتالي يظهر ان المشاركين الذين عبروا عن أهمية الجوانب المعرفية، عبروا أيضا ،)

وهذا يظهر اتفاق بين المشاركين في  بنفس القدر من األهمية على األدوار المهنية والتحوالت وكذلك الجوانب العامة المطلوبة

 . االستبانةرابط محاور ت وبالتالي المحاور الرئيسية لالستبانة

 بين مختلف التصنيفات الوظيفية اختبار ترابط المحاور (1)جدول 

 
األدوار 

 المهنية

الجوانب 

 المعرفية
 التحوالت

الجوانب 

العامة 

 المطلوبة

Spearman's 

rho 
 األدوار لمهنية

Correlation 

Coefficient 
1.000 **.765 **.541 **.706 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 141 141 141 141 
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 الجوانب المعرفية

Correlation 

Coefficient 

**.765 1.000 **.573 **.702 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 141 141 141 141 

 التحوالت

Correlation 

Coefficient 

**.541 **.573 1.000 **.630 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 141 141 141 141 

الجوانب العامة 

 المطلوبة

Correlation 

Coefficient 

**.706 **.702 **.630 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 141 141 141 141 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 الفرضيات:اختبار 

 على التالي:البحث تمدة في خطة تنص الفرضيات المع

  المعلومات في الجامعات أخصائيهل يؤثر التكوين السابق والتخصص الحالي للكادر األكاديمي على شكل تكوين 

 السعودية؟

  هل توجد نزعة للمحافظة على هوية التخصص بين األكاديميين في علم المعلومات؟ وهل أفضت هذه النزعة الى وجود

 المعلومات؟ ائيخصتكوين تقليدي أل

  هل توجد نزعة الحتكار المقررات التقنية التطبيقية لدى األكاديميين في تخصصات الحاسب اآللي؟ وهل أفضت هذه

 المعلومات؟ خصائيالنزعة الى وجود تكوين تقليدي أل

 

لمشاركين على ق في أجوبة ايمكننا القول بانه يوجد ترابط وثي الفرضيات،باالعتماد على نتائج الجدول السابق وللتحقق من صحة 

 مختلف المحاور الرئيسية للدراسة وللتأكد من ذلك قمنا بدراسة الفرضيات التالية:

 يوجد اختالف في وجهات النظر بين مختلف التصنيفات الوظيفية في كل محور من محاور الدراسة : الالفرضية العدم 

 الرئيسية

 ر بين مختلف التصنيفات الوظيفية في كل محور من محاور الدراسة: ال يوجد توافق في وجهات النظالفرضية البديلة 

 الرئيسية
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يمكن القول انه ال يوجد اختالف جلي في وجهات النظر بين مختلف ، 22كما هو موضح في الجدول  ANOVA اختبار باستخدام

 .(Sig>0.05.التصنيفات الوظيفية في كل محور من محاور الدراسة )

 جات النظر حول محاور الدراسة بين مختلف التصنيفات الوظيفيةفحص اختالف و( 1)جدول 

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 المهنيةاألدوار 

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
.045 3 .015 .034 .992 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
59.799 137 .436   

    140 59.843 اإلجمالي

 الجوانب المعرفية

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
.295 3 .098 .193 .901 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
69.772 137 .509   

    140 70.067 اإلجمالي

 التحوالت

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
1.255 3 .418 .736 .532 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
77.821 137 .568   

    140 79.075 اإلجمالي

الجوانب العامة 

 المطلوبة

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
.225 3 .075 .163 .921 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
63.162 137 .461   

    140 63.387 اإلجمالي
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، م التفاعالتومعاينة اه في وجهات النظر بين مختلف التصنيفات الوظيفية حول محاور اإلستبانة وللوقوف على ابعاد هذا التقارب

  :(Box plotالبياني )مختلف التصنيفات الوظيفية على المحاور الرئيسية للدراسة باستخدام الرسم  آراءتوزيع تم 

 

 أكاديمي

 أقسام

علم  

 معلوماتال

ي
ظيف

و
ف ال

صني
 الت

 أكاديمي

 أقسام 

الحاسب 

 اآللي

 أخصائي

 معلومات

 أكاديمي

 أقسام 

نظم 

المعلومات 

 اإلدارية

 التحوالت الجوانب المعرفية األدوار المهنية                 
الجوانب العامة               

 المطلوبة  

 

 

 بحسب مختلف التصنيفات الوظيفية  االستطالعوجهات نظر عينة الدراسة حول محاور  توزيع )1(شكل 

 

 التالية الخاصة بكل محور:النتائج استخراج  الرسم البياني السابقيمكننا من خالل 

وبقدر  المعلومات أخصائياجماع المشاركين على أهمية الجوانب المعرفية المتطلبة في تكوين  :الجوانب العامة المطلوبة -

 اقل األكاديميين في اقسام الحاسب االلي ونظم المعلومات اإلدارية

المعلومات من طرف كل المشاركين وبقدر قليل األكاديميين في اقسام  أخصائي: شبه اجماع على تعزيز مكانة التحوالت -

 نظم المعلومات اإلدارية

اهمية الجوانب المعرفية الواجب الحصول عليها  من زمالئهم على أكثرين المعلومات أخصائيالجوانب المعرفية: أكد  -

 المعلومات خصائيفي التأسيس األكاديمي ألمن 

 وماتالمعل أخصائيين المعلومات على األدوار المهنية المنوطة بأخصائي أكثراألدوار المهنية: توافق الجميع وبصفة  -

 تي:كانت فرضيات الدراسة كاال ، فقداما فيما يتعلق بمحور مهارات التكوين

  فيةالمعلومات بين مختلف التصنيفات الوظي أخصائيالفرضية العدم: ال يوجد تباين في ترتيب المهارات المطلوبة من 

  يفيةالمعلومات بين مختلف التصنيفات الوظ أخصائيالفرضية البديلة: يوجد اختالف في ترتيب المهارات المطلوبة من 



 
 

  
 

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 مختلف الفروق بين لفحص  Kruskal-Wallis اختبار استخدامتم  ، فقدير تفاضلييعتبر متغ التكوينية بما ان محور المهاراتو

 التالي: على النحوظهرت نتائجه ، وة حول عناصر هذا المحورالوظيفي اتالتصنيف

 المعلومات في مجال الدراسة خصائيدرجة تباين عينة الدراسة حول أهمية المهارات التكوينية أل ).1(جدول 

 .Sig المهارات م

 0.691 المهارات التحليلية 2

 0.645 المهارات التصميمية 1

 0.874 المهارات التقنية 0

 0.789 المهارات اإلحصائية 2

 0.175 المهارات البحثية 1

 0.249 المهارات اإلدارية والتنظيمية 2

 

عدم وجود تباين بين مختلف التصنيفات القول ب( وبالتالي Sig.>0.05قبول الفرضية العدم ) بناء على المعطيات في الجدول يمكن

وللوقوف على ابعاد هذا التقارب في وجهات النظر بين مختلف  .المعلومات خصائيترتيبهم ألهمية المهارات أل في الوظيفية

شكل في ال (Box plotتم استخدام الرسم البياني )فقد المعلومات،  أخصائيالتصنيفات الوظيفية حول المهارات الهامة في تكوين 

 :، وظهرت النتائج كالتالي0

 

 أقسام

علم  

 المعلومات

ي
ظيف

و
ف ال

صني
 الت

 أقسام 

الحاسب 

 اآللي

 أخصائي

 معلومات

 أقسام 

نظم 

المعلومات 

 اإلدارية

 المهارات              

 التحليلية            

 المهارات

 

 التصميمية

 المهارات

 التقنية 

 المهارات 

 اإلحصائية

 المهارات 

 البحثية

 المهارات اإلدارية

 والتنظيمية 

 

 

 التصنيف الوظيفي موزعة بحسبالمهارات التكوينية  وجهات نظر عينة الدراسة حول أهمية (1)شكل 
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 :مهارةالخاصة بكل بعض النتائج استخراج  ، يمكنناالرسم البياني السابقلى إوبالنظر 

األكاديمي في  التكوينالمعلومات أهمية هذه المهارة في  يأخصائ ضمن تصنيفرأى المشاركون : المهارات البحثية -

افق واضح بين مع وجود تو مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقات الويب وتباينت اإلجابات بين بقية التصنيفات الوظيفية

 أكاديميين الحاسب الحالي وأكاديميين علم المعلومات حولها

 على أنها أقل أهمية في التكوين المهاري بين مختلف التصنيفات الوظيفية يوجد إجماع شبه كامل: المهارات اإلحصائية -

 المعلومات في مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقات الويب خصائيأل

المهارات التحليلية: يوجد إجماع شبه كامل بين مختلف التصنيفات الوظيفية على أنها مهارة ذات أهمية في التكوين  -

 ويظهر ذلك بنسبة أكبر بين األكاديميين ت في مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقات الويبالمعلوما خصائيالمهاري أل

 من تخصص الحاسب اآللي

 راء حول أهمية هذه المهارات في: يظهر التمثيل البياني تباين اآلالمهارات التقنية والتصميمية واإلدارية والتنظيمية -

مع توجه الى أهمية المهارات التقنية من وجهة نظر ض بشدة( المعلومات )بين موافق بشدة ومعار أخصائيتكوين 

على  اعتماداً مما يدعو الى النظر الى مدى األهمية وأقسام نظم المعلومات اإلدارية، في الحاسب اآللي  األكاديميين

 امة فيكأدوات ه )علم المعلومات( متطلبات سوق العمل الحالية والمقارنة مع البرامج العالمية في نفس التخصص

 الدراسات األولية التي تم القيام بها في هذا البحث.  بشكل جلي من خالل أهمية هذه الجوانب. وظهرت الترجيح

 التوافق مع الدراسات السابقة

ن يعمل بها ا خصائيلقد أكدت البيانات أن هنالك تفاوت بسيط بين المشاركين على تحديد أفضل المهارات التي ينبغي على األ

بة األولى جاءت في المرتحيث المهارات التقنية بين المشاركين على  اتفاقللجدول الخاص بنتائج تحليل المهارات نجد وبالنظر 

 ا يمكنملمشاركين وفي المرتبة الثانية جاءت المهارات اإلدارية والتنظيمية وفي المرتبة الثالثة التصميمية وهذا في اختيارات ا

نتج  يثح ،(Fraser-Arnott, M,2017)االثالث وتتفق هذه النتائج مع الدارسة التي قام بهان يعزز من أهمية هذه المهارات 

اصة بالدارسة نتائج التحليل الخ اتفقتوقد  .المهارات التنظيمية والتقنية واإلدارية تتضمنوالتي كفاءات بأهم القائمة ها عن تحليل

حيث أكدت نتائج الدارسة أن المهارات المطلوبة تركزت في  (Cherinet, Y. M,2018لدراسة )مع نتائج التحليل  كذلك الحالية

رؤساء األقسام في إعالنات الوظائف. وتتفق الدارسة الحالية األكثر طلباً من قبل كانت والتي  إدارة المحتوى والمهارات التقنية

المعلومات في  خصائيالمتخصصة ألحدد الكفاءات والمهارات  ( حيث(Thanuskodi, S,2015قام بها  الدراسة التيمع نتائج 

 ,Ratledge, D., & Sprolesدراسة )وتتفق الدارسة الحالية في نتائج تحليلها مع نتائج  اإلدارية التنظيمية.، والمهارات التقنية

C.,2017)  تمركز بعض ، والتي استنتجت سبعون وظيفةوالتي شملت  1022والتي بحثت في إعالنات الوظائف االمريكية لعام

مثل إنشاء وصيانة مواقع الويب الخاصة بالمكتبات  على خدمات الويبوأنظمة المكتبات بشكل أساسي  حولالوظائف المصنفة 

 .المختلفة والتفاعل مع األنظمة والخدمات التكنولوجية الصلة،والخدمات ذات 
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 خصائيواألساسية والمهارات المطلوبة أل( والتي حدد الكفايات الالزمة 1006 واتفقت الدارسة الحالية مع دراسة )العمران، 

ة وفي سياق الدراسات التي اتفقت مع الدراس دارية.اإلمهارات التقنية والمهارات ، هما العلى فئتينوالتي تم تقسيمها المعلومات 

التعامل مع  مهارات راختيا والتي وجدت تركيز عينة الدراسة على( 1022الحالية نجد أن الدارسة التي قام بها )أديب، عزت،

 لغات بناء مواقع وصفحات االنترنت حيث كان اتجاه افراد العينة حولها "موافق بشدة".

ونالحظ من خالل الجدول التالي مدى الموافقة الشديدة للمشاركين على المقترحات الخاصة بالمحورين الصعوبات واالستراتيجيات 

وهذا يشير الى اجماع المشاركين على أهمية الوقوف ، ي المستجوبينمن اجمال %20حيث فاقت نسبة الموافقة بشدة والموافقة 

 .تراحهااقبناء على الحلول التي تم  المعلومات وعلى إيجاد الحلول المناسبة لها أخصائيعلى الصعوبات التي تواجه تكوين 

 الحل المختلفة واستراتيجياتعلى الصعوبات عينة الدراسة  موافقةدرجة  )11(جدول 

 موافق االجمالي
موافق 

 بشدة
 المحور

 الويب مواقعالمعلومات في مجال تصميم وبناء  أخصائيالى أي حد تتفق مع الصعوبات التي يواجهها 

 المعلوماتي خصائيعدم معرفة مطوري مواقع الويب لطبيعة عمل األ 50.4 36.2 86.6

 مساندة للبرامج األكاديمية علوماتعدم توفر معامل حاسب حديثة وبرمجيات خاصة بإدارة الم 48.2 35.5 83,7

 المعلومات أخصائيندرة البرامج التدريبية الموائمة الحتياجات  44.7 37.6 82.3

 النظرة الى تخصص علم المعلومات بانه نظري غير تطبيقي 56.7 29.8 86.5

 مواقع الويب ضعف إدراك بيئات األعمال لدور إدارة وتنظيم المعلومات في تحسين أداء 48.2 37.6 85.8

 عدم وضوح اتجاه التخصص 50.4 33.3 83.7

 هيمنة المبرمجين على مشاريع تطوير وبنا مواقع الويب 53.9 29.1 83

 الحاجة الى زيادة الجوانب التطبيقية في البرامج األكاديمية في التخصص 59.6 32.6 92.2

 عدم اإللمام بلغات برمجة الويب 53,9 24.1 78

 ندرة المراجع العلمية باللغة العربية في هذا المجال 53.9 30.5 84.4

 المعلومات في مجال تصميم وبناء مواقع الويب أخصائيالتالية لتحسين تكوين  االستراتيجياتالى أي حد تتفق مع 

 المعلومات في سوق العمل أخصائيإعادة صياغة وظائف ومهام  63.8 29.1 92.9

 المعلومات خصائيدريب التقني ألالتركيز على الت 59.6 29.8 89.4

 التعاون مع كليات الحاسبات لتطوير الجانب التطبيقي 66.7 23.4 90.1

 استحداث مسارات أكاديمية تهتم بالجوانب التطبيقية للتخصص في بيئات الويب 55.3 33.3 88.6

 تطوير مقررات في تصميم وبناء مواقع وتطبيقات الويب 61.0 28.4 89.4

 المعلومات في بناء الخطط الدراسية الملبية الحتياجاتهم وطموحاتهم أخصائيإشراك  56.7 35.5 92.2

 المعلومات خصائيإعادة النظر في التكوين األكاديمي أل 56.7 33.3 90



 
 

  
 

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 التخصص فياستقطاب ذوي الخبرة والمهارة التقنية والعملية للتماشي مع الخطط الدراسية الجديدة  66.7 27.0 93.7

 المعلومات خصائياالعتماد على التطوير الذاتي أل 46.1 30.5 76.6

 الشراكات مع القطاع الخاص 55.3 30.5 85.8

 

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج:. 1.1

 خصائيضافية في التكوين االكاديمي ألاإلمهارات الحاجة الى التركيز على بعض المن خالل الدارسة تبين أن هناك توافق عام في 

تكوين فوارق ذات داللة إحصائية في ما يتعلق بال ال توجدلومات وحسب التحليل للبيانات التي تم جمعها فقد أكدت النتائج أنه المع

معلومات أو نزعة ال خصائييوجد تحيز للدور التقليدي أل األكاديمي السابق لألعضاء الهيئة التعليمية في اقسام علم المعلومات وال

صي الحاسب اآللي وبناء عليه فإن هذا التوافق العام يعد مهم للغاية لتطوير المهنة وتحديث المقررات احتكارية من قبل متخص

 األكاديمية بما يتوافق مع سوق العمل خصوصا في:

المهارات المتعلقة بتصميم المواقع وادارتها والمعرفة بمعايير ومبادئ تصميم صفحات الويب وبتقنيات وبرمجيات بناء  -2

 لويب وبمعايير وواصفات البيانات على صفحات الويب وإدارة المحتوى المعلوماتي.صفحات ا

استخدام مواقع وخدمات الويب الى  لينتقل منالمعلومات  خصائيجديدة أل اً تضيف أدواروالتي تها ارتصميم المواقع واد -1

ات خصوصاً فيما يتقاطع مع الجوانب المعرفية ذ يكون مرجع يقدم االستشارات المتعلقة بتطوير المواقعلالمساهمة في تصميمها و

 .العالقة مثل تنظيم المعلومات

ادات المعلومات في مجال الويب ومنها تطبيق معايير وارش أخصائيتوافق كبير وتقبل للممارسات المهنية العالمية التي يقوم بها  -0

وتطبيق أمن المعلومات على الموقع وإدارة بيانات  فيها اجراء أبحاث سلوك المستخدمين وتحسين تجربة المستخدم الويب بما

 المحتوى.وإدارة صفحات الويب 

لغات برمجة ، وبروتوكوالت اإلنترنتو( HTMLو  CSS تقنيات ولغات تصميم مواقع الويب )مثل -توافق كبير على أهمية  -2

 (.APIقات )واجهة برمجة التطبي ، مهارات التعامل مع(Python, PHP, JavaScriptالويب )مثل 

مما نتج عنه ضعف في اإللمام بتقنيات الويب  المعلومات خصائيالموجهة ألذات العالقة واتفاق على ندرة البرامج التدريبية  -1

 .المختلفة

في  يخصائمسارات أكاديمية تتناسب مع مهام األ واستحداثالمعلومات  خصائيتوافق على االعتماد على التطوير الذاتي أل -2

 يب.بيئة الو
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 :التوصيات. 1.1

م وبناء المعلومات في بيئة الويب من تصمي أخصائيتبني مفهوم جديد لألدوار والمهارات المستقبلية المتنوعة التي سيقوم بها  -2

 .وتطويرهاوإدارة االوعية المعلوماتية بما في ذلك العمل على صيانتها 

ين المعلومات لمواكبة التطورات خصائيأل والموجهةم المعلومات تحديث المقررات والخطط األكاديمية الخاصة بأقسام عل -1

 العمل.التقنية وموائمتها لسوق 

 العمل على زيادة المقررات التطبيقية الخاصة بتصميم وبناء وإدارة مواقع الويب. -0

 ة.العلميعلى الدرجة  المعلومات وادماجهم في المشاريع الرقمية كمتطلب للحصول خصائياالهتمام بالمهارات التقنية أل -2

 واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل المهنة. الرقميةمشاريع الاجراء المزيد من البحوث النوعية في مجال إدارة  -1

 

 . المراجع:1

 :المراجع العربية. 1.1

مات بجامعة (. مدى موائمة خريجي برنامج الماجستير في قسم علم المعلو1022اديب صالح بامنذر، عزت عبد العزيز منصور. )

الملك عبد العزيز لحاجات سوق العمل. المؤتمر العلمي األكاديمي الدولي التاسع، تحت عنوان "االتجاهات المعاصرة في 

 تركيا –اسطنبول  - 1022تموز  –يوليو  22 - 20. العلوم االجتماعية، اإلنسانية، والطبيعية"

 (. كفايات1020ان جارد مارشال؛ ترجمة رزوقي، نعيمة حسن جبر. )ايلين أبيل، ريبيكا جونز، جون الثام، دي ماجونوني، جو

وثيقة أعدت لمجلس إدارة جمعية المكتبات المتخصصة من قبل اللجنة الخاصة المعنية  .12المعلومات في القرن  اختصاصي

من الرابط:  12/0/1012بالكفايات ألمناء المكتبات الخاصة. تم االسترجاع بتاريخ 

http://slaagc2016.org/pdf/kefayat.pdf 

 دراسة العربي:(. مهنة المكتبات: التحديات واتجاهات المستقبل في الوطن 1020، محمد عودة. )وعليويالسنباني، محمد أحمد، 

 202 - 01 ،11: البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، ع Cybrarians Journalاستشرافية. 

المعلومات في ارساء ادارة المعرفة بالمؤسسة االقتصادية في الجزائر: دراسة  أخصائي(. مساهمة 1020بوالشعور، أسيا. )

بسكيكدة. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية: جامعة  Terminalميدانية بالمديرية الجهوية لنقل المحروقات عبر االنابيب 

 212 - 201 ،20، ع1قسنطينة  -عبد الحميد مهري 

المعلومات واإلعالم بجامعة  أخصائي(. دراسة تقييمية للمواءمة بين إعداد 1000، نعيمة حسن. )روجبصالح،  عبد المجيدبوعزة، 

ي للتوثيق، المعهد العال -السلطان قابوس في تحديات ومنافذ للمستقبل. المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات: جامعة منوبة 

 .02 - 26 ،20ع

رنت في مكتبة جامعة الشارقة إلتاحة الوصول إلى المعلومات. المؤتمر الحادي (. خدمات اإلنت1002بومعرافي، بهجة مكي. )

 لدخول النتاج الفكري المكتوب باللغة العربية في الفضاء استراتيجيةنحو  -عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 
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عامة ، القاهرة: مكتبة الملك عبدالعزيز الالعربي للمكتبات والمعلومات ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحادااللكتروني: اإل

 021 - 002واالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 

حاجة  الرقمية:(. مهارات اختصاصي المعلومات في ظل البيئة 1026) تيتيلة، سارة وعاشوري، حبيبة وعاللوش، نجمة.

 . التدوين،1000خطة التنمية المستدامة ضرورية أم تغييب للهوية قراءة لمهارة اختصاصي المعلومات في ظل مشروع 

  10 - 22(، s، ع. )2مج. 

(. المهارات والكفايات المهنية الواجب توافرها في خريجي أقسام 1020، خالد عتيق سعيد. )وعبد هللاجرجيس، جاسم محمد، 

 معهد الملك سلمان -لمجمعة المكتبات والمعلومات في الجامعات العربية. المجلة العربية للدراسات المعلوماتية: جامعة ا

 20 - 10 ،0للدراسات والخدمات االستشارية، ع 

(. سمات ومهارات اختصاصي المكتبات والمعلومات وفقا لتقدير أصحاب فرص العمل بمصر 1021حسن، فايقة محمد علي. )

ات تجاهات الحديثة في المكتبومدى توافرها في برامج أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية: دراسة ميدانية. اال

 22 - 22 ،00، ع 26والمعلومات: المكتبة األكاديمية، مج 

الحديثة  االتجاهات(. إعداد اختصاصي المكتبات والمعلومات في بيئة إلكترونية: رؤية مستقبلية. 1001، محمد فتحي. )عبد الهادي

 11 - 20 ،22، ع 6في المكتبات والمعلومات: المكتبة األكاديمية، مج 

(. اختصاصي المعلومات العربي ودوره الجديد في إدارة المعرفة: خطط وبرامج التأهيل 1000عبد الهادي، محمد فتحي. )

والتدريب الالزمة الستيعاب األنشطة المستحدثة. ملتقى المعلومات في عصر الرقمنة وحاجات سوق العمل: مواكبة 

. القاهرة: المنظمة العربية للتربية 1000-11/21-10المؤسسات، القاهرة  المتطلبات في مجاالت التدريس والتدريب وتشبيك

 01والثقافة والعلوم، ص

 1ع ،3000(. اختصاصي المعلومات والمعرفة وأدوار جديدة، مجلة العربية 1002) عبد الهادي، محمد فتحي.

ومات للعمل في الجيل الثاني من مؤسسات "الكفايات األساسية الالزمة الختصاصي المعل (1006). ابراهيمالعمران، حمد بن 

 ديسمبر. 22ــ  6الدار البيضاء  -والمعلومات. لالتحاد العربي للمكتبات  العشرينالمعلومات ". ورقة مقدمة للمؤتمر 

جامعة  ميدانية بمكتباتالمعلومات للتأقلم البيئة الرقمية ". دراسة  أخصائي(."كفايات ومواصفات 1021قموح، بودريان، خديجة. )

The, 2014 Proceedings QScience،AGC 21st Annual Conference 2015:9 -SLA ،قسطنطينية

http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla.9 

المستودعات الرقمية. المؤتمر الدولي األول المعلومات ودوره في تعزيز مفهوم  أخصائي(. 1022الكميشي، لطيفة علي. )

للمكتبات والمعلومات والتوثيق: الوصول الحر للمعلومات: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات 

والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات، عمان: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح 

 . 222 - 212معية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات، وج

http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla.9
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المعلومات ومهارات العصر الرقمي. مجلة المكتبات والمعلومات: دار النخلة للنشر،  أخصائي(. 1022الكميشي، لطفية علي. )

 22 - 01 ،21ع

في ظل تكنولوجيا  1و  2المعلومات بالمكتبات الجامعية لجامعتي قسنطينة  خصائي(. الواقع المهني أل1010مقناني، صبرينة. )

 160–101، 1، ع2مج ،لة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالمعلومات الحديثة. مج

. "تأثيرات سوق العمل وتكنولوجيا المعلومات على تعليم علوم المكتبـات (1002. )، محمد زهيروبقلةمهنا، عبد المجيد 

 22-10ت ". المعلوماتية، والمعلومـا

(. خريجي أقسام علم المكتبات والمعلومات بالجزائر بين التكوين 1022نجية جموح، عز الدين بودربان، خديجة بوخالفة )

لجمعية المكتبات  11ومتطلبات سوق العمل دراسة ميدانية بمكتبات بمدينة قسنطينة. المؤتمر والمعرض السنوي الـ 

 22، صفحة 2، ع 1022العربي، مج  المتخصصة / فرع الخليج

(. الوظائف الحديثة الختصاصي المكتبات والمعلومات: دراسة تحليلية في ضوء احتياجات 1002الهنداوي، هاشم فرحات، )

سوق العمل بالواليات المتحدة األمريكية ومدى اإلفادة منها في تدريس علوم المكتبات والمعلومات في العالم العربي. مجلة 

 .221ـ  02ديسمبر(، ص  -( يوليو 1، ع 22الملك فهد الوطنية، مج مكتبة 

. ع Cybrarian Journalالمعلومات في مواجهة العصر الرقمي.  أخصائيتأهيل  (. برامج1020الياسري، أروى عيسى. )

  1006ديسـمبر ،12

. المجلة األردنية والمعلوماتتبات المك أخصائي(. أدوار مهمة في تطور مهنة المكتبات: 1020يامين، عماد أحمد الشيخ. )

 221 – 211 ،0، ع 22للمكتبات والمعلومات، مج 

 

 :كترونيةلالمواقع اإل. 1.1

من  ،1012أبريل  22(. وظائف المستقبل. استرجاع 1012أ. ) مكة،صحيفة 

cle/980455http://makkahnewspaper.com/arti. 

The World Economic Forum (2020).” The Future of Jobs Report 2020” Retrieved 26 April 2021, 

from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/ 

Zippia.com (2021). “Hard Skills: Definition, Resume Tips, and 73+ Examples” .Retrieved 26 

April 2021, from https://www.zippia.com/advice/hard-skills/ 
 

 اإلنجليزية:المراجع . 1.1
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Global Knowledge, Memory and Communication, 68(6/7), 504-516. 
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https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/
https://www.zippia.com/advice/hard-skills/
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 البحث:ملخص 

 آثار من عنه ينتج قد لما لدراستها، وذلك والباحثين الكتاب من الكثير توجه التي المواضيع أهم من يعد الفشل المالي أواإلفالس

 حدوثه، قبل بالفشل المالي التنبؤ خاللها من يمكن طريقة إيجاد إلى الباحثين شرع الكثير من لذلك ،القومي اإلقتصاد على سلبية

 على تعتمد اإلحصائية والتي النماذج لبعض أدوات بوصفها المالية النسب تستخدم التي الدراسات من العديد نتيجة لذلك وظهرت

 يتم أخرى نماذج عن فضالا  ،"ألتمان" نموذج أهمها من والتي قبل حدوثه بالفشل المالي التنبؤ إلمكانية التمييزي التحليل أساليب

 ألتمان على نموذج تطبيق خالل من بالفشل المالي التنبؤ في عليها اإلعتماد يمكن وسيلة إيجاد إلى هذه الدراسة وتهدف تطبيقها،

 من أوالخطر لدى العديد الفشل موضوع أهمية من البحث أهمية وتنبع ،المدرجة في السوق السعودية الشركات من عدد

 في للفشل تعرضها بمخاطر والمستثمرين الشركات المساهمة وعي عدم في مشكلةال تكمن حيث بالشركة، العالقة ذات األطراف

المركز المالي من  البياناتعلى  الحصول تم والتي من ثمانية من الشركات متكونة عينة على النموذج وتم تطبيق المستقبل،

بفشل الشركات، ومعرفة  التنبؤ في ألتمان دقة نموذج أهمها نتائج إلى التوصل وتم ،للشركات من الموقع اإلليكتروني تداول

ألتمان كأحد النماذج  نموذج تبني وأوصت إلى الدراسة ولخصت الشركات المفلسة والغير القادرة على اإلستمرار في السوق

الشركات ويجب على الشركات  أداء تقييم في المعتمد المالي التحليل أساليب من الشركات كأسلوب المستقبلي بوضع للتنبؤ

اإلدارة الجيدة لرأس المال العامل واإلبتعاد عن اإلستثمارات ذوي المخاطرالعالية مما يؤدي إلى زيادة أعبائها المالية مما 

وشركات  مستمرةوناجحة و مهددة باإلفالستصنيف نتائج النموذج إلى شركات يعرضها لخطر الفشل المالي واإلفالس وتم 

 .دراسة تفصيلية حول وضعها المالي يصعب التنبوء بها وتحتاج إلى

 المالية.النسب  ،التنبؤ ،اإلفالس ،الفشل المالي االفتتاحية:الكلمات 
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Abstract :  

Financial failure or bankruptcy is one of the most important topics that many writers and 

researchers direct to study, because it may result in negative effects on the national economy, 

and on society as a whole. Therefore, many studies that use financial ratios as tools for some 

statistical models that depend on methods of discriminatory analysis, whether individual or 

multiple, for the possibility of predicting financial failure before it occurs, the most important of 

which is the “Altman” model, as well as other models that are applied, and this study aims to 

find a way It can be relied upon to predict financial failure by applying the Altman model to a 

number of companies listed in the Saudi market. Companies are exposed to failure in the future, 

and the model was applied to a sample of eight companies, whose data was obtained from the 

financial budgets The generality and income statement of companies from the Tadawul website, 

and several results were reached, the most important of which is the accuracy of the Altman 

model in predicting the failure of companies, knowledge of bankrupt and failed companies and 

companies unable to continue in the market .The methods of financial analysis adopted in 

evaluating the performance of companies, and must have good management of working capital 

and stay away from investments with high risks, which lead to an increase in their financial 

burdens, which exposes them to the risk of financial failure and bankruptcy. And companies that 

are difficult to predict and need a detailed study of their financial situation.       

 Keywords: Financial failure, bankruptcy, prediction، financial ratios. 
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 :المقدمة. 1

اإلفالس هو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين وهذا النظام ال يطبق إال على فئة خاصة من الناس وهي فئة التجار وبالنسبة 

فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو ثبت أنه يستعمل وسائل غير  ،معين من الديون هي الديون التجاريةلنوع 

 إفالسه.يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ على أمواله وذلك بطلب شهر  ،مشروعة لدعم الثقة المالية به

وه ثقتهم وفي اللغة العربية هي اإلنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وكلمة اإلفالس هي خيانة المدين لدائنيه الذين منح

وتختلف األسباب والعوامل المؤدية إلى تأخر التاجر عن الوفاء بديونه فقد يكون تأخره نتيجة أزمات إقتصادية أو نتيجة أخطاء 

د اإلضرار بدائنيه كأن يخفي دفاتره أو يبدد قسما ارتكبها في تجارته وقد تسوء نية التاجر المشرف على اإلفالس لدرجة أنه يتعم

أو يعترف مجاملة بديون غير متوجبة في ذمته سواء في دفاتره أو صكوكه إال أننا في موضوعنا هذا نطرح نظام  ،من ماله

العملي  اإلفالس على بساط البحث أين تمت معالجته بشكل منطقي يتدرج من األصول التاريخية لإلفالس حتى معالجة الواقع

الذي ينطلق بحسب الترتيب الزمني منذ شعور التاجر باضطراب حالته المادية مرورا بتوقفه عن الدفع وإلى أن يضحى وجها 

لوجه أمام مصيره المحتوم إلى إعالن إفالسه الذي يتم عن طريق المحكمة التي تعين هيئة التفليسة إلى محاولة عقد الصلح إلى 

والسياسة المنتهجة  ،اإلفالس واالنتهاء منه مبرزين األنظمة األخرى البديلة لإلفالس في القانون المقارنالمراحل المختلفة لتنفيذ 

 .للحفاظ على المؤسسة التجارية

كان لزاما  ،ونظرا ألهمية نظام اإلفالس وما له من خصوصية في الحياة االقتصادية وآثار وخيمة سواء على التاجر أو تجارته

ى هذا النظام في جوانبه العملية ومدى نجاحه في دعم االئتمان التجاري في األسواق ومنه نتطرق لمناقشته علينا التركيز عل

 :مجيبين على اإلشكاليات التي تبادرت إلى أذهاننا وهي كاآلتي

 الشركات؟ما مفهوم اإلفالس وما هي أسباب إفالس  -

منذ القدم وهي المساواة بين الدائنين والحفاظ على حقوقهم وهل هل نجح هذا النظام في تحقيق الغاية التي من أجلها أقر  -

يقتضي التفكير بتغييره فقط أو بتطويره بشكل يمنع على التاجر المشرف على اإلفالس تهريب أمواله أو إخفاء وضعه المالي 

 التجاري؟إنقاذ مؤسسته من الموت  علىباتجاه دائنيه والعمل 

 البحث:مشكلة . 1.1

المشكلة في التعرف على مدى قدرة نموذج ألتمان في التنبؤ بإفالس الشركات التجارية وذلك بالتطبيق على عينات من  تكمن 

  .الشركات التجارية المدرجة في سوق المال السعودي )تداول(

  :التســاؤالت. 1.1

 :التالييمكن تحليل هذا التساؤل إلى مجموعة من األسئلة على النحو     

 الشركات؟كيفية التنبؤ بإفالس   -  

 الشركة؟كيفية احتساب النسب المالية لتحديد وضع   -   

 المالي؟كيفية معرفة وضع الشركة باستخدام أدوات القياس المالي في التنبؤبالفشل   -   
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 :أهميـة البحـث. 1.1

تتماشى هذه الدراسة مع اإلهتمام المتزايد بإفالس الشركات وعليه فهذه الدراسة مفيدة لمختلف الشركات والمؤسسات العمومية 

 التخصيص.والخاصة ومكتب الدراسات والبحوث الذين لهم رغبة في دراسة مثل هذه المواضيع ذات طابع 

  :أهــداف البحـث. 1.1

 :عض المسائل اآلتيةتهدف دراسة هذا الموضوع إلى ب  

آثاره وأسبابه من جهة ومعرفة الوضع  ،محاولة بيان كيفية التنبؤ بافالس الشركات التجارية وكما نتطرق إلى تعريف اإلفالس 

المالي للشركات باستخدام مجموعة من النسب المالية والقدرة على التمييز بين الشركات المستمرة في السوق والشركات التي 

 منه.فالس وفي األخير نتطرق إلى نتيجة هل تستمر الشركات في السوق أم تخرج على وشك اإل

   :محددات الدراسة. 1.1

اختصار الدراسة على قطاع الشركات التجارية في القطاع الخاص وعدم تطرقها للقطاعات األخرى، نظراا لخضوع الشركات 

  .التجارية لظروف وقوانين وأنشطة متعددة

   :الدراسـةعينـة . 1.1

شركات مدرجة في سوق المال السععودي وسعوف يعتم  8سوف يقوم الباحث بعمل الدراسة وتطبيق نموذج ألتمان على عينة من 

اشتقاق البيانات الفعلية معن قائمعة العدخل والميزانيعة العموميعة للشعركات فعي القطعاع الخعاص ضعمن الموقعع االليكترونعي تعداول 

  .النموذج وإحتسابها وذلك لمعرفة وضع الشركة الماليوتطبيق البيانات المالية على 

   :منهجية الدراسة. 1.1

إعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي فمن ناحية المنهج الوصفي تم تعريف الفشل المالي وأسبابه من خالل 

دراسة قدرة نموذج ألتمان للتنبؤ بالفشل المالي في التطرق الى الجانب النظري والدراسات السابقة وأما الجانب التحليلي بهدف 

الشركات وإلستخالص البيانات تم اإلعتماد على التقاريرالمالية السنوية للشركات التجارية المنشورة في موقع سوق المال 

   .السعودي )تداول( ومن ثم تحليل ومناقشة النتائج المتوصل إليها
 

   :الـدراسات السابقة. 1.1

نتناول في هذا الجزء عدد من الدراسات السابقة التي تتحدث عن الفشل المالي وإفالس الشركات وسوف نتطرق العى سوف 

   .حاالت دراسية في الدول العربية واألجنبية

   :هيكـل الدراسة. 1.1

 :سوف يقوم الباحث بتقسيم خطة الدراسة محل البحث الى فصول وهي كالتالي
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 .خلفية الدراسة وأهميتهاسوف يتناول  :الفصل األول

يتنععاول المقدمععة وتعريععف مفهععوم اإلفععالس وأسععبابه وأنواعععه وشععروط إعععالن اإلفععالس وتععاتيره علععى  الثععاني: سععوفالفصععل 

 .المستثمرباإلضافة إلى الدرسات السابقة

 الدراسة.تحليل البيانات ونتائج التحليل باستخدام نموذج ألتمان للتنبؤ بالفشل المالي وتطبيقها على عينة  :الفصل الثالث

 والتوصيات.الفصل الرابـع النتائج 

  :الدراسات السابقة. 1

 الدول من عدد في المالي بالتنبؤ بالفشل ألتمان وبالذات نموذج النماذج من العديد فاعلية مدى عن الدراسات من عدد تناولت

  :كاآلتي عرضها ويمكن األقدم األحدث إلى من الزمني التسلسل بحسب ترتيبها تم وقد ،واألجنبية منها العربية

 

 لصناعة السعودية المساهمة للشركات المالي بالتعثر التنبؤ في المالية القوائم "أهمية :بعنوان  )1111) الفرا دراسة -

 ". Springate ونموذج Z-score Altman نموذج باستخدام االسمنت

 خالل من لصناعة اإلسمنت السعودية المساهمة للشركات المالي بالتعثر التنبؤ إمكانية مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 حقوق نسبة يقيس بمتغير جديد X)4) المتغير الرابع إستبدل حيث ألتمان بتطويره قام الذي ،Altman2000 استخدام نموذج

 النموذج هذا ويتميز المالية  للنسب جديدة أوزان إحتساب ذلك عن ونتج ،( Altman2000) الخصوم إجمالي إلى الملكية

 مما السوق، في أسهمها المتداولة غير والشركات السوق في أسهمها المتداولة الشركات بإفالس للتنبؤ كمؤشر استخدامه بإمكانية

 النسب بعض على المعتمدة Springate1978 نموذج  وكذلك إستخدام جميعها، األموال شركات على النموذج هذا تعميم يعني

 المالئمة القرارات على إتخاذ يساعد م( وبما 2015 - 2013للفترة ) المنشورة المالية والتقارير القوائم من المستخرجة المالية

 :في الدراسة مشكلة تمثلت وقد ،المالية مراكزها لتصحيح

 Altmanلنموذجي   استخدام خالل من اإلسمنت لصناعة السعودية المساهمة للشركات المالي التنبؤ بالتعثر إمكانية مدى ما

and Springate، منها  عدة نتائج إلى الدراسة وتوصلت: 

 نموذج باستخدام عليها الحصول تم التي النتائج تقارب Altman2000  ونموذج  Springate1978 للتنبؤ كبيرة بدرجة 

  .اإلسمنت   لصناعة السعودية المساهمة للشركات المالي بالتعثر

 األساسي المالي دورالتحليل وأهمية ،االقتصادية للمنشآت المالية بالتعثرات التنبؤ في المعلومات المحاسبية أهمية إتضحت 

   اإلستثمار. أو بالتمويل المتعلقة السليمة القرارات إتخاذ في

 نموذج أن Altman بعض تحديد في إن الخطأ حيث ،العملي الواقع في تطبيقه عند والحذر الحيطة جانب عليه يغلب 

اوخطورة أقل يعد تعثرها المتوقع المنشآت ضمن مالياا المتعثرة غير المنشآت  المنشآت بعض جعل في الخطأ من ضررا

 .مالياا تعثرها المتوقع غير المنشآت ضمن مالياا المتعثرة

 كبيرة ناجحة بنسبة شركات اإلسمنت هي لصناعة السعودية المساهمة الشركات أن النموذجان أظهر.  
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 الصناعية الشركات على دراسة ألتمان لنموذج باستخدام الشركات بتعثر بعنوان: "التنبؤ( 1111 (الرفاعي دراسة -

 عمان". بورصة سوق في المدرجة

 عينة وتمثلت على األقل، بسنتين التعثر حدوث قبل المالي بالتعثر التنبؤ على ألتمان نموذج قدرة من للتحقق الدراسة هدفت

 والمنهج االختباري المنهج الباحث الدراسة اعتمد أهداف ولتحقيق عمان، بورصة في مدرجة صناعية شركة 61 في الدراسة

 عمان بورصة في المنشورة ةالمالي التقارير من مستخلصة بيانات فعلية على تقوم اختبارية دراسة خالل من التحليلي، الوصفي

 للنموذج أن النتائج وأظهرت ،الدراسة عينة الشركات بتعثر للتنبؤ  Altman  نموذج باستخدام وذلك (، 2015 -2011) للفترة

 كما عمان، بورصة سوق في المدرجة الصناعية الشركات في التعثر حدوث قبل سنتين خالل الشركات بتعثر التنبؤ على قدرة

 على ومنفردة ( مجتمعة X4 , X3، X2، X1من ) بكل المتمثلة التمان نموذج لمحتويات إحصائية داللة ذي أثر وجود أظهر

 حث بضرورة الدراسة وأوصت عمان، بورصة في المدرجة الصناعية للشركات السهم على بالعائد المقاس الفعلي األداء

 القرارات واتخاذ للشركات المالي الوضع لمعرفة ألتمان نموذج استخدام على الحسابات ومدققي الماليين والمحللين المستثمرين

 .المناسبة االستثمارية

 

 .الشركات" بإفالس للتنبؤ score -Zدالة "إستخدام :بعنوان :(1111( محمدفليفل ودراسة  -

 وكشف ،الميزانية العمومية في الموجودة المالية النسب مجموعة من خالل من العراقية الشركات أداء دراسة إلى البحث هدف

 ،الشركة ازدهار أو واإلفالس المالي إلى الفشل يؤدي الشركة نشاط كان إذا ما لتحديد وذلك ألتمان نموذج باستخدام الدخل

بعدد  الصناعي القطاع(قطاعات  ثالثة إلى صنفت وقد ،شركة 51والبالغة  العراقية الشركات من مجموعة على الدراسة وطبقت

  :اآلتية للنتائج التوصل تم وقد ،) شركات 3بعدد  السياحي )القطاع ) شركات 4بعدد  الزراعي القطاع) (شركات 8

 نموذج يعد z-score ا ا نموذجا    .الشركات  إفالس  حتمالإ في الدقة عالية نتائج يعطي حيث للتنبؤ متميزا

 من بذمتها ما على سداد قدرتها لعدم نتيجة للقروض المانحة البنوك أموال من جزء تجميد إلى تؤدي المتعثرة الشركات إن 

 .لذلك نتيجة المانحة البنوك خسارة إلى يؤدي مما ،عليها وفوائد أموال

 

 به والتنبؤ االستثمارية للمشروعات المالي األداء فشل وأبعاد أسباب "تحليل :بعنوان (1111 (ومهري غياطدراسة    -

 .الشباب" تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مستوى على والتنبؤ التحليل نماذج باستخدام

  Altman) Kida  Sherrod andالمالي  الفشل وتحليل قياس نماذج أهم وإستخدام توظيف كيفية إبراز إلى الدراسة هدفت

 عن مستقبالا  تجنبه بهدف وأبعاده للمشاريع االستثمارية المالي األداء فشل أسباب تحليل في عليها االعتماد أهمية مدى وبيان)

 الوطنية الوكالة على اقترحت مختلفة قطاعات في مشاريع على ثالثة أجريت تطبيقية دراسة خالل من وذلك ،به التنبؤ طريق

 نقل مشروع - البيض إلنتاج الدواجن تربية مشروع - الغذائية للمواد والتغليف التعبئة مواد مشروع إنتاج (الشباب  تشغيل لدعم

 على ،ومطلوبة للمشروع مهمة ذاتها بحد التقييم عملية أن إلى الدراسة هذه خلصت وقد ،) المسافات لجميع وتوصيل البضائع

 .ومتطورة دقيقة علمية دراسات وفق تكون أن
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  Niresh& Pratheepan ,(2015)دراسة  -

"The Application of Altman Z-Score Model in Predicting Bankruptcy: Evidence from the 

Trading Sector in Srilanka”. 

 الشركات على وتسليط الضوء السيريالنكي، التجارة بقطاع الموجودة الشركات إفالس احتمالية تقدير إلى الدراسة هذه هدفت

 خمس لفترة سيريالنكية تجارية شركات سبع من عينة على الدراسة واقتصرت ألتمان، نموذج تطبيق خالل من المتعثرة

 منطقة وهي الحمراء المنطقة ضمن تندرج السيريالنكي التجاري القطاع شركات من % 71 أن النتائج أهم وكانت ،سنوات

 مرحلة في باألكمل التجاري القطاع أن التوصيات أهم وكانت ،الرمادية المنطقة ضمن تندرج الشركات من % 29 و الخطر،

 .السيريالنكي التجاري القطاع إلنقاذ السريع التدخل ويجب خطرة،

 

 :Yasser& Al Mamun ,(2015)  دراسة -

Titled "Corporate Failure Prediction of Public Listed Companies in Malaysia" 

 الشركات من على عينة ألتمان نموذج تطبيق خالل من موحد دولي بنموذج الشركات بفشل التنبؤ إلى الدراسة هذه هدفت

 جيد ألتمان نموذج بأن الدراسة نتائج أهم وكانت ،( 6050- 6002) الممتدة للفترة الماليزية البورصة في المدرجة الماليزية

 .التنبؤ في نجاحه بسبب الشركات على تعميمه ويمكن ،الشركات بفشل للتنبؤ
 

    ,Zhu Li and Zhu Naiping (2011) دراسة -

Titled: "The evaluation on financial risk of listed companies based on the empirical 

evidence from Chinese stock market". 

 وقد ،فردية خاصة شركة 50و عامة شركة 50 إلى الشركات وقسم شركة 100بلغت عينة على الصين في الدراسة أجريت

 الشركات من أعلى العامة للشركات  Z-Score  أن النتائج أظهرت وقد للشركات، المالية بالمخاطر للتنبؤ الدراسة هدفت

ا تبين وقد ،العامة الشركات من كبير أعلى بشكل للشركات الخاصة المالية المخاطر أن يعني وهذا ،الفردية المسجلة  Z أن أيضا

–Score قيمة فإذا كانت للشركات، المالية المخاطر تعكس Z- Score<3  قيمة  كانت وكلما أعلى، المالية المخاطر كانت كلما 

Z-Score≥3 ا يكون للشركة المالي فإن الموقف   .المخاطر عن بعيدا
 

 Djine (2011) دراسة  -

Titled: "Assessing the Risk of Bank Failure Cameroon: AZ-Scoring Approach"  

 مستوى ،الموجوداتمنفعة  ،الملكية حق على العائد( في  تتمثل الفشل المالي على للحكم معايير ثالثة الدراسة هذه استخدمت

 كان التي نفسها القيمة لديه ألن فشل البنك الدراسة نتائج أظهرت حيث الكاميرون ؛ بنك على الدراسة إجراء تم وقد ،)الربح

  الفترتين خالل قليالا  كان قد Z-Score تحليل مع التنبؤ بالفشل أن تبين وقد ،( 1988  -1980عام )  المالية األزمة في عليها

ا يكن ( ولكن لم2006  -1980 ( و ) 1988 -1980) ا ،صفرا  الدراسة لعينة المالي الفشل تقييم مخاطر فإن الدراسة لهذه وتبعا

 البنك كان في الفشل مخاطر حدوث ( وأن2006  -1980 بين ) ما سجلت البنك إخفاقات أن والقياس أظهرت التحليل خالل من
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 إلى للبنك األوراق المالية محفظة عرض أن أخرى بعبارة المال، رأس قبل من المخاطر لهذه كافية غير التغطية بسبب

   .الذاتي الكافية لتمويلها غير التغطية من أكثر فشلها إلى كبيرة بمساهمة ساهم قد بأنشطتها المخاطرة

 مفهوم اإلفالس:  

خاصعة معن النعاس وهعي فئعة التجعار وبالنسعبة اإلفالس هو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين وهذا النظام ال يطبق إال على فئعة 

فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونعه التجاريعة أو ثبعت أنعه يسعتعمل وسعائل غيعر  ،لنوع معين من الديون هي الديون التجارية

ألهميعة نظعام  ونظعرا يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ علعى أموالعه وذلعك بطلعب شعهر إفالسعه ،مشروعة لدعم الثقة المالية به

كعان لزامعا علينعا التركيعز علعى  ،اإلفالس وما له من خصوصية في الحياة االقتصادية وآثار وخيمة سواء على التعاجر أو تجارتعه

هععذا النظععام فععي جوانبععه العمليععة ومععدى نجاحععه فععي دعععم االئتمععان التجععاري فععي األسععواق ومنععه نتطععرق لمناقشععته مجيبععين علععى 

 :لى أذهاننا وهي كاآلتياإلشكاليات التي تبادرت إ

 إجراءاته؟ما مفهوم اإلفالس وما هي  -

هل نجح هعذا النظعام فعي تحقيعق الغايعة التعي معن أجلهعا أقعر منعذ القعدم وهعي المسعاواة بعين العدائنين والحفعاظ علعى حقعوقهم وهعل  -

يقتضي التفكير بتغييره فقط أو بتطويره بشكل يمنع على التعاجر المشعرف علعى اإلفعالس تهريعب أموالعه أو إخفعاء وضععه المعالي 

 التجاري؟ؤسسته من الموت باتجاه دائنيه والعمل علي إنقاذ م

التعريف العام لإلفالس هو التحول من اليسر إلى العسر بمعنى عدم القدرة على تسعديد االلتزامعات الماليعة المترتبعة علعى شعخص  

المترتّبعة ما، فيطلق عليه مسّمى الُمفلس، أما تعريُف اإلفالِس في القانون التجارّي فهو ععدم قعدرِة التّعاجرعلى دفعِع المبعالا الماليّعة 

عليه، والتعي تععرف باسعم العديون، وهكعذا يعرغم علعى إععالن إفالسعه، معن أجعل تصعفية أصعوله، وممتلكاتعه وتوزيعع قيمتهعا علعى 

ف عليهعا فعي القعانون التجعاري                        .الدائنين توزيعاا عادالا باالعتمعاد علعى األحكعام، والتشعريعات القانونيّعة المتععاره

  (.٠٠ص ،٢٠٠٠،شمس الدين)

 أنـواع اإلفـالس: -

 :(٠٤ص ،٢٠٠٠،)شمس الدين يُقسم اإلفالس إلى األنواع التالية 

هو من حاالت اإلفالس التجعاري العذي يعرتبط بالحالعة االقتصعاديّة للتعاجر؛ بسعبب مجموععة  معن العوامعل  :اإلفالس البسيط  -1

االقتصعادي فعي السعوق العذي يوجعد فيعه، ومعن األمثلعة علعى هعذه التي تعؤثر عليعه تعأثيراا سعلبياا، وخصوصعاا التعي تتعلعق بالوضعع 

العوامل: الكساد االقتصادي، والذي يؤدي إلى تراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها، فينتج عن ذلك قلعة  فعي نسعبة أرباحعه، 

تعه معن أجعل سعداد العديون المترتّبعة فيرغم على إعالن إفالسه، وتصفية حساباته وممتلكا ،وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين

  .عليه

هو اإلفالس الذي ينتج عن مجموعة  من األخطاء التي يرتكبها التاجر مثل: الزيادة في معدالت اإلنفاق  :اإلفالس التقصيري -2

والعائلي على حساب االلتزامات األخرى، أو أن يستخدم المبالا المالية المدينة التي بحوزتِه فعي بورصعة األسعهم، أو  ،الشخصي

شراء الّسندات، بالتالي تقصيره بِرد هذه المبالا المالية إلعى أصعحابه؛ بسعبب خسعارته فعي البورصعة، أو السعندات، ويصعنف هعذا 

ا بأنه ُجنحة قانونية   .يعاقب عليها القانون التصرف قانونيّا
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هو من أخطر أنواع اإلفالس، والذي يعتمد عليه بعض التُجار، فيقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو الهرب  :اإلفالس اإلحتيالي -3

بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها، وعادةا تكون هذه األموال التزامات ، وديوناا مترتّبةا عليه لمجموعة من األفراد 

لمنشآت، وفي هذه الحال تعمل الجهاُت القانونيّة والقضائيّة في البحث عن أي ممتلكات، أوأصول خاصة في التاجر من أجل وا

بيعها، ورّد الحقوق ألصحابها، وفي حال عدم وجود أي منها تتم مالحقة التاجر قضائيّاا واعتباره مفلسا احتيالياا، ويُحاكم 

 .محاكمةا جنائية

  (٢٠ص ،٠٢٢٢،)شمس الدين اإلفالسشروط إعالن: 

 .يشترط إلعالن اإلفالس أن يكون المدين تاجراا وأن يتوقف عن دفع ديونه التجارية

 :أن يكون المدين تاجرا   1- 

فاإلفالس نظام مقصور على التجار، سواء أكانوا أفراداا أو شركات. والتجار األفراد هم األشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة 

مع تمتعهم باألهلية  الخاص،فاعتادوا على ممارسة األعمال التجارية بإسمهم ولحسابهم  واإلرتزاق،لهم ووسيلة للتعيّش 

ن المهنة التجارية مهنتهم الوحيدة وال الرئيسية فإذا قام موظف أو طبيب أو محام في التجارية. وليس من الضروري أن تكو

أوقات فراغه باألعمال التجارية بصورة إعتيادية، كانت له مهنتان: مهنته األصلية والمهنة التجارية، وبالتالي أمكن إعالن 

 .إفالسه، حتى ولو كان ال يجوز له قانوناا ممارسة التجارة

كــن إعالن إفالس الشخص الذي يتعاطى التجارة تحــت إسم مستعار وفي هكذا حالة يجوز أيضاا إعالن إفالس كذلك  يم

 .صاحـب اإلسـم المستعار )الذي يظهر للغير( 

 أما المستخدم الذي يعمل بإسم ولحساب رّب عمل فال يمكن إعالن إفالسه مهما علت رتبته 

وثانياا   أوالا الشركات التجارية أي تلك التي يكون موضوعها تجارياا  :ي نوعانأما الشركات الخاضعة لنظام اإلفالس فه

الشركات المدنية ) ذات الموضوع المدني( التي اتخذت شكل الشركة المساهمة أو شركة التوصية المساهمة أو الشركة 

 المحدودة المسؤولية 

وعلى المحكمة أن تشهر في الحكم نفسه إفالس  ،فيها نشير الى أن إفالس شركة التضامن يؤدي الى إفالس جميع الشركاء

 .(البسيطة والمساهمةالشركة والشركاء المتضامنين وكذلك الحال بالنسبة الى الشركاء المفّوضين في شركة التوصية بنوعيها )

 أن يتوقف عن دفع ديونه التجارية:  2 - 

لم يحدد القانون ماهية التوقف عن الدفع تاركاا للقاضي حّرية تحديده فتضاربت النظريات واآلراء بهذا الشأن. ووفقاا للنظرية 

فإن التوقف عن الدفع هو حالة الشخص المتوقّف عن تسديد ديونه المستحقة حتى ولو كانت قيمة ممتلكاته تفوق  التقليدية،

لتاجر مليء ولكنّه عاجز عن اإليفاء ألنه لم يحسن توزيع إستحقاقاته أو ألن ممتلكاته مجمدة فلو افترضنا أن ا .مجموع ديونه

ويستحيل عليه بيعها فيكون في حالة توقّف عن الدفاع  إذ أن المعّول عليه هو معرفة ما إذا كانت لديه مبالا نقدية كافية لمجابهة 

 .استحقاقاته

ة مفادها أن التوقف المادي عن دفع دين أو عّدة ديون مستحقة ال يكفي العتبار في مواجهة هذه النظرية  برزت أخرى حديث

التاجر متوقفاا عن الدفع بالمعنى القانوني للكلمة، بل يجب أن يكون ذلك ناشئاا عن مركز مالي ميئوس منه بحيث يكون التاجر 

وال عبرة لعدد الديون التي يتوقف المدين عن دفعها بل  .عاجزاا عجزاا حقيقياا عن الوفاء بديونه ومتابعة التجارة بصورة طبيعية
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عن دفع دين واحد قد يبرر إعالن االفالس إذا كان ينطوي على خطورة  المالي فاإلمتناعلتقدير أثر هذا اإلمتناع على مركزه 

  عدة،قد يمتنع المدين عن دفع ديون  العكس،خاصة ويدّل على عجز حقيقي عن الوفاء ومركز ميؤوس منه. وعلى 

  .ومع ذلك ال ترى المحكمة محالا إلعالن اإلفالس ألن الضائقة التي حلّت به عارضة وبوسعه التغلّب عليها بسهولة

أما عن صفة الديون التي تؤدي بالتاجر الى إعالن اإلفالس إذا ما توقف عن إيفائها  فهي الديون التجارية  واألصل أن جميع 

 .ا ثبت العكسديون التاجر تعتبر تجارية إال إذ

نشير الى أنه إذا عمد التاجر الى تسديد ديونه التجارية قبل صدور الحكم بإعالن إفالسه فإن التوقف عن الدفع يزول ويمتنع على 

أو خالل فترة إعالنه لإلفالس وعدم توافر أي  ،وفي حالة وفاة التاجر في حال توفّي التاجر أثناءه عمله ،المحكمة إعالن االفالس

ماليّة دائمة تساهُم في سداد المبالا المترتبة عليه بعد وفاته، يتّم حصر ممتلكاته، وأصوله وبيعها لتوفير قيمة المبالا مصادر 

  .المدينة المترتبة عليه

 إجراءات إعالن اإلفالس: 

هذه القاعدة تتعلّق بالنظام العام وال يجوز بالتالي التنازل  ،تعلن اإلفالس المحكمة التي يقع ضمن نطاقها مركز أعمال التاجر

المحكمة  متجوالا فإنأما إذا كان المديون اليتعاطى التجارة في مكان معيّن بل كان تاجراا  ،عنها أواإلتفاق على ما يخالفها

 .الدفععن الصالحة إلعالن إفالسه تكون محكمة المنطقة التي حصل فيها التوقف 

حيث توجد أجهزتها القانونية الرئيسية وحيث تتخذ لصالحة هي محكمة مركزها الرئيسي ق بالشركات فإن المحكمة افيما يتعلّ 

 .(٠٢ص ،٢٠٠٠،)شمس الدين .مقرراتها الهامة

 :تضع المحكمة يدها على القضية اإلفالسية بإحدى الطرق اآلتية -

  .على أثر تصريح المديون نفسه 1 -

 .إستدعاء من الدائنينعلى أثر إستحضار أو  - 2

  .عفواا، من تلقاء نفسها - 3

  .بطلب من النيابة العامة - 4

 : (٠٣،ص٢٠٠٠،)شمس الدين بعد أن تتحقق المحكمة من توفّر كافة شروط اإلفالس تصدر حكم اإلفالس الذي يتضمن

 .إعالن اإلفالس  - 1

   .من ثمانية عشر شهراا  قبل الحكم بإعالن اإلفالستحديد تاريخ بدء التوقف عن الدفع على أال يرجع الى أكثر  -  2

 .تعيين وكيل أو وكالء عدة للتفليسة 3 -

 .وضع األختام على موجودات المفلس -4

 .عند اإلقتضاء، إصدار مذكرة توقيف بحق المفلس -5 

 .تعيين قاض مفّوض للتفليسة6 - 

بعععدها وإلحاطععة جميععع أصععحاب العالقععة علمععاا بنشععوء الوضعععية الجديععدة المتأتيععة عععن اإلفععالس يُنشععرحكم اإلفععالس بعنايععة وكععالء 

وكعذلك فعي  اإلعالنعات،التفليسة في ردهة المحكمة مصدرة الحكم وفي أقرب مركز للبورصة وتنشر خالصته فعي إحعدى جرائعد 

 .تجارية وأخيراا في سجل التجارة وتُبلّا النيابة العامة كل األماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات
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 حلول اإلفـالس: 

    :(٠٠ص ،٢٠٠٠،)شمس الدينتضمن قانون التجارة أربعة حلول لإلفالس وهي 

 :الصلح البسيط  -1

بعد أن يضع وكيل التفليسة بيان الديون وتتخذ المحكمة قرارها بشأنه، يُدعى الدائنون الى عقد جمعية برئاسة القاضي المنتدب، 

يستمعون فيها إلى تقرير وكيل التفليسة عن حالتها والعمليات التي أُجريت فيها؛ وللمفلس أن يعرض على دائنيه في هذه الجلسة 

ن يطلب مهالا لإليفاء، مع كفالة أو بدونها، أو يطلب إعفاءه من جزء من ديونه. ولدائنيه أن يقبلوا أو برنامجاا لدفع ديونه، كأ

يرفضوا العرض وال ينعقد الصلح إال بموافقة أكثرية عدد الدائنين الممثلين لما ال يقل عن ثلثي مبلا الديون. ثم يُعرض عقد 

ويستعيد المفلس  العاديين،يصبح ملزماا لجميع الدائنين  الصلح،ّم تصديق فتصّدقه أو ترفضه. في حال ت المحكمة،الصلح على 

  .حقوقه كافة

 :إتحاد الدائنين -1

إذا لم يطلب المفلس الصلح البسيط أو لم تتوفر شروطه ، يباشر وكيل التفليسة بأعمال تصفية ) بيع( موجودات التفليسة من 

جميع أصحاب الديون العادية على نسبة دين كل منهم بعد اقتطاع مصاريف  أموال منقولة وغير منقولة؛ وتوّزع األموال على

إدارة التفليسة واإلعانات للمفلس والمبالا المخصصة للدائنين أصحاب الديون الممتازة والموثوقة برهن أو تأمين. بعدها يُدعى 

 .الدائنون لمحاسبة وكيل التفليسة وإلبداء رأيهم بشأن معذورية المفلس أوعدمها

 :الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس -1

 .يجوز عقد الصلح بين المفلس ودائنيه بالتنازل الكلي أو الجزئي عن موجودات وأموال المفلس بشروط الصلح البسيط نفسها

 :إقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات -1

أعمالها لعدم كفاية الموجودات. وبذلك يعود لكل دائن حق للمحكمة أن تقرر في كل آن إقفال طابق التفليسة إذا تبيّن لها توقّف 

 .المداعاة الفردية. ولكن يجوز الرجوع عن هذا القرار إذا ثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة

  :تأثير إعالن اإلفالس على المستثمر  -

ال يوجد هناك شخص يستثمر أمواله في شركة سواء عن طريق  وبشكل اوضحإذا كنت مستثمرا في شركة تواجه االفالس 

تغامر خارج نطاق  ولكن عندماأن هذه الشركة سوف تعلن افالسها في يوم ما.  وهو يتوقعشراء أسهم او شراء سندات 

 ة اإلستثمار الخالي من المخاطره مثل االستثمار في سندات الخزانة الحكومية تكون فعال تقبل بمثل هذه المخاطر

 إذامنخفضه جدا وبصفة عامة  ولو بأسعارمتداولة  وسنداتها تضلعندما تكون شركة ما تتخذ اجراءات اإلفالس فإن اسهمها 

انت من حاملي األسهم في شركة تعلن عن إفالسها فإنك سوف ترى انخفاض قوي وسريع في قيمة األسهم التي تملكها في هذه 

 .فالسهاالشركة خالل الفترة من إعالن الشركة إ
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مرات الفائدة  4الى  3تعطي نسبة فائدة  –أما السندات خالل المده القريبة من االفالس تزداد مخاطرتها أي ان العائد عليها يزيد 

 .وتم شراءها عادة لغرض المضاربة و ليس االستثمار طويل األجل  –على السندات الحكومية 

في الحقيقة  –ر جدا بعدم الحصول على كامل مبلا استثمارك في الشركة عندما تعلن الشركة افالسها يكون هناك احتمال كبي

 .هناك احتمال ان ال تحصل على اي شي من اموالك التي استثمرتها في الشركة التي أعلنت إفالسها

الفائدة عندما تعلن الشركة إفالسها و تتبع الفصل الحادي عشر في اإلفالس  يتوقف الدائنون حملة السندات عن الحصول على 

وإذا أنت من حملة السندات يكون هناك احتمال من ان  ،ويتوقف حملة األسهم عن الحصول على توزيعات من االرباح أواألسهم

هذا ما يجب أن تتوقعه   تحصل على أسهم مقابل تخليك عن هذه السندات او سندات جديدة او خليط من السندات و االسهم

  .عشر كحامل سندات شركة مفلسه تتبع الفصل الحادي

 -اللجنة المعينة إلعادة ادراة الشركة و تنظيمها  -أما اذا أنت من حاملي اسهم الشركة المفلسة فقد يطلب منك من قبل الوصي 

و هذه االسهم الجديدة قد  -يها من قبل الوصي تبديل اسهمك القديمة بأسهم جديدة في الشركة بعد اإلفالس اي بعد السيطرة عل

  .تكون أقل من السابقة التي كنت تملكها عددا وقيمة

خطة إعادة تنظيم وإدارة الشركة المفلسة سوف توضح لك حقوقك كمستثمر في الشركة الجديدة أي ما بعد التنظيم وما تتوقع 

شرطا أن تحصل على شيء و ذلك إلحتمالية عدم نجاح خطة إعادة من الشركة ألنه ليس  -ان كان هناك شيء  -الحصول عليه 

فرصك وحقوقك كحامل أسهم تتغير بحيث  –ببساطة عندما تعلن الشركة إفالسها تحت أي من الفصلين  ،التنظيم للشركة المفلسة

استطاعت أن تقف على تعكس وضح الشركة كشركة مفلسه. و بالرغم من ان هناك شركات أعلنت إفالسها و بعد إعادة تنظيمها 

ال بد أن تعرف وتعي أن احتمالية المخاطرة المتوقعة التي قبلتها عند االستثمار في هذه الشركة قد تكون حقيقة في  –قدميها 

  .المستقبل

تنظيم ضع في إعتبارك أن قيمة إستثماراتك قبل إعالن االفالس قد ال تتساوى مع قيمة هذه اإلستثمارات بعد نجاح عملية إعادة ال

  .و البناء و قد ال تكون بنفس الشكل اي اسهم فقط او سندات فقط اي انها قد تتغير شكال و عددا و قيمة

مجرد اإلعالن عن إفالس الشركة بإتباع الفصل السابع فإن حاملي االسهم يعتبرون في اسفل السلم من حيث الحق في استرجاع 

  .حملة االسهم يفقدون معظم أن لم يكن جميع اموالهم المستثمرةحقوقهم و عادة تكون اسهمهم بال قيمة بالتالي 

و لكن اذا كنت تحمل سندات بدال من اسهم يكون من الممكن ان تحصل على جزء من قيمة السند عند االستحقاق و قد يكون قليل 

لى قيمة االصول القابلة للتوزيع جدا. إذا المبلا الذي سيتم رده لك مقابل إستثماراتك في الشركة التي تعلن افالسها يتوقف ع

  .موقعك في سلم االولويات الذي تم مناقشته في االعلى وايضا على

 باإلفالس:المخاطرة المالية وعالقتها  -

معن المالحععن أن المخععاطرة الماليعة تععأتى مععن جانعب التمويععل كنتيجععة للقعرارات الماليععة التععي تتخعذها المنظمععة للحصـــــععـول علععى 

وهو ما يعرف بمفهوم " الرافعة المالية " وهذه الديون والقروض تفعرض علعى المنظمعة  ،والقروض( )الديوناألموال من الغير 

ممعا يعؤدى إلعى  ،لذلك فقد ال تتمكن المنظمة معن الوفعاء بهعذه االلتزامعات .سدادا لهذه االلتزامات االلتزام بدفع فوائد وأقساط مالية
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 – الملكيعة(/ إجمعالي األصعول أو حعق  )العديونوبالطبع عندما تزيد الرافعة الماليــــــة  .احتمال التعرض للمخاطر الماليــــــــــة

ومعن ثعم فهنعاك عالقعة طرديعة واضعحة وموجبعة بعين زيعادة القعروض وزيعادة  ،الستزيد بالتالي المخاطر الماليعة أو احتمعال اإلفع

  .المخاطر المالية

 

  الديون؟كيف يمكن تجنب اإلفالس الناتج من زيادة المخاطر المالية كنتيجة لالعتماد على  :والتساؤل األساسي اآلن هو

إطعار نظعري لععالج هعذه المشعكلة يعتلخص فعي ضعرورة والرد على هذا التساؤل ليس بالسهولة حيث أنه علعى العرغم معن وجعود 

 .إال أن احتماالت اإلفالس قد تظل قائمة –وتكوين هياكل التمويل المناسبة  اختيار المقترحات االستثمارية المثلى

ومععن ثععم فعاإلدارة الرشععيدة يجععب أن تراعععى  ،ومعن المعععروف أن المنظمععة فعي مثععل هععذا الموقعف تعمععل فععي ظعل سععوق غيععر تامعة

  :جاهات التاليةاالت

ومع مراعاة أن  ،وما يترتب عليه من تكلفة ،اإلتجاه إلى تحديد الهيكل األمثل للتمويل وذلك في ضوء احتماالت اإلفالس -أوال 

 .تكون القرارات المالية المتخذة متزامنة بحيث تأخذ في االعتبار التأثيرات المتبادلة على بعضها البعض

االتجاه نحو مراعاة أثر هذه التكلفة على قيمة المنظمة باعتبار أن هذه القيمة هي الهدف الرئيسعي العذي تسععى المنظمعة   -ثانيا 

وبشكل خاص يجب أن تعمل اإلدارة على ربط القرارات المالية المتخذة بهدف تعظعيم قيمعة المنظمعة كهعدف نهعائي  ،إلى تعظيمه

 .مرغوب

وإن كان مثل هذا االتجاه غير شعائع فعي بععض  ،اإلفالس(مخاطر  )خاصةضد المخاطر المالية  وهناك اتجاه عالمي نحو التأمين

يالحعن أن قيمعة األقسعاط التأمينيعة تعزداد ععادة  ،الدول وفى شركات التأمين المتخصصة التى تقوم بتقديم خدماتها في هذا المجعال

 .الي أمر طبيعيوهذا بالت ،كلما زادت مستويات االقتراض لدى المنظمات المؤمنة

 :أسباب إفالس الشركات -

إن وقوع الشركات في اإلفالس يكون بسبب أن مصروفاتها أكثر من إيراداتها بحيث بلغت أكثر من رأس مالها، وهذه الديون 

إليها، وإذا  والمصروفات المتراكمة هي من أهم المشكالت المؤثرة سلباا في القوائم المالية للشركات، وال شك أن لها أسـباباا تقود

أدركت الشركات هذه األسباب تمكنت بأن تتجاوزهـا، وبـل ويمكنها أن تتجنبها، وفي هذا البند سيتم عرض بعض األسباب 

  :العامة والخاصة التي تـؤدي إلى اإلفالس وهي كالتالي

 األسباب العامة إلفالس الشركات :الجزء األول: 

ومن  ،ج عن إرادة الشركة، ويشترك فيها غالـب الشركات، والمشاريع التجاريةيقصد باألسباب العامة التي تعود ألمر خار 

 :األسباب ما يلي

  :(٢٧٩، ص٠٨٩٢)هيكل،/ اختالل قانون العرض والطلب ألولالسبب ا
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وهو قانون أساسي في االقتصاد، ينص على أن سعر أي سلعة أو خدمة يتوقف علـى قوة طلبها وقوة عرضها، ويستقر السعر 

عادل القوتين سوياا، وكل واحدة من القـوتين تحكمها عوامل معينة، فقوة الطلب على السلعة أو الخدمة يحكمها عدد عند ت

ومدى رغبتهم في الشراء، أما قوة العرض فيحكمها الكمية الموجودة لدى البائعين  ،الراغبين في شـرائها وقوتهم الشرائية

وهذا التغير في  تالزم عملية إنتاجها والمنتجين في األجل القصير جداا، وطول فترة إنتاج المزيد من السلعة والصعوبات التي

ونية من كوارث وعواصف وجفاف وزالزل وفيضانات العرض والطلب قد يكون بتقدير هللا أي ليس للعباد فيه تسبب كالسنن الك

وقد يكون االختالل بفعل البشر أنفسهم في أسواقهم وهذا داخل تحـت الفـساد االقتصادي الذي يعم  ،وحرائـق وأعاصـير وأوبئة

  .وقـد فسر الفساد بكساد األسعار وقلة المعاش األسواق بسبب ما كسبت أيدي الناس

كالربا والقمار والغرر والغش والتدليس واالحتكار  بشر التعامل بالمعامالت المحرمـةتعود إلى الومن أمثلة األسباب التي 

وغيرها فهي تعتبر أكبر مصادر نـزع البركة في المال، باإلضافة إلى تسببها باختالل العرض والطلب، ووجه تسبب الربا 

عار؛ ألن المقترض يضيف الفائدة التي ترتبت على زيـادة األس :ونحوه في اختالل العرض والطلب مـن وجهـين األول

 مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والبضائع، وذلك يقود إلى عزوف الناس عن شرائها، فيقـل ،استقراضه إلى تكاليف اإلنتاج

  .الطلب عليها

ذي استقرضه، فإن ذلك يجعله يضاعف زيادة في العرض فإن المنتج حينما تتوفر لديه السيولة النقدية مـن خالل الربا ال :الثاني 

إنتاجه، وحينئذ يكثر عـرض الـسلع والبضائع، فترخص أسعارها بأقل من تكلفتها، وهو ما يعرف بإغراق السوق في سلعة مـا، 

والغش يسبب انعدام الثقة بين المشتري والبائع، فينخفض الطلب  مما يؤدي إلى وقوع الضرر على صغار التجار والمنتجين 

واإلحتكار يسهم بقدر كبير في إفساد الشريان الطبيعي لقانون العرض  ،السلع التي يقـع فيها الغش، ويكون مصيرها الكسادعلى 

الكميات المعروضة،  والطلب؛ إذ ال يراد منه إال التأثير على مستوى األسعار فنتيجة لتحكم المحتكر وانفراده بالبيع، تنخفض

  .ها ومن ثم تتكدس وتتلف مع مـرورالوقتوترتفع األسعار، فيقل الطلب علي

  :السبب الثاني/ الكساد العام والركود اإلقتصادي

 ،ويعرف كساد النقود في اصطالح الفقهاءهو أن يترك المعاملة بنوع من العملة في جميع البالد ويسقط رواجها في البالد كافة

حالة تصيب النشاط االقتصادي ينخفض فيها الطلب االستهالكي وأما الكساد أوما يسمى بالركود في اصطالح االقتصاديين فهو 

وتتوقف اآلالت عن  ،الكلي، فتتدهور األسعار وتـنخفض أربـاح  المشروعات، وتنحسر فرص االستثمار، وترتفع نسبة البطالة

األسواق، ومن ثم  وهو انخفاض في الطلب الكلي الفعلي يؤدي إلى بطء في تصريف السلع والبـضائع في ،العمـل مدة طويلة

تخفيض تدريجي في عدد العمالة في الوحدات اإلنتاجيـة، وتكـديس في المعروض والمخزون من السلع والبضائع، وتفشي 

االقتصادي في سداد التزاماتهم المالية في مواعيدها، وشيوع اإلفالس والبطالة نتيجة  ظاهرة عدم انتظام المتعـاملين في النـشاط

وبهذا يظهر أن الكساد والركود بمفهومه االقتصادي يعني نقص الطلب وكثرة العرض، وهو يعود في  ،سعارتدهورالدخول واأل

المحصلة إلى سبب اختالل العرض والطلب، وهذا يـؤدي بـدوره إلى نقـص السيولة، ويجعل الشركات في حرج أمام دائنيها، 

يرى بعض االقتصاديين أن الركود االقتصادي يتجلى في تزايد  ولهذا .وتصبح في حالة تعثر عن السداد في المواعيد المحددة

والتخلف عن السداد لألوراق التجارية والشيكات فيما بين التجـارمن ناحية أخرى،  ،المخزون السلعي لدى التجارمن ناحية
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)سليمان،  .ع الخاصوينسحب هذان األمران إلى نقص السيولة، وإحجام البنوك عـن تقـديم االئتمان بأحجام مناسبة للقطا

  (. ٢٠٤، ص٢٠٠٢

 

 

 :السبب الثالث/ سياسة اإلغراق

بيع أي سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف  المالية تتضمنوتسمى المنافسة األجنبية وهي ظاهرة معروفة في األسواق 

ولإلغراق مخاطر كثيرة ومتنوعة من  إنتاجها، والدولة التي تتبع مثل هذه السياسة قد تعاني خسائر بسببها في األجل القصير،

مير االقتـصاد الـوطني وارتفاع نسبة البطالة، وتد ،أهمها أنه يؤدي إلى إغـالق المـصانع المحليـة وانخفاض طاقتها اإلنتاجية

  (٤٢-٤٠، ص٢٠٤٠،)شمت .شرائها علىواإلضـرار بالمستهلك من حيث الجودة لهذه المنتجات بسبب رخص ثمنها، والتهافت 

 :/ اإلشاعة السلبية عن األسواق الماليةالسبب الرابع

إذ تؤدي إلى تصرفات مضطربة وغير تعد اإلشاعات السلبية عن األسواق المالية من أكبر أسباب اضطراب األسواق المالية؛ 

وعندها تنعدم الثقة بأسهم الشركات والبورصة  ،موزونة من الشركات، أو تؤدي إلى بث الحيرة والذعر في نفوس المستثمرين

إلى مدخرات أو إيداعات بنكية فيحدث اإلنهيـار في البورصـة بشكل متسارع مما  أسهمهم وتحويلهاويبدؤون في بيع  ،بشكل عام

 .(٤٥٤-٤٥٠ص  ،٢٠٠٢،)كليب  .حاالت اإلفالس الشركات وزيادةدي إلى انهيار يؤ

   والسياسي:/ الحروب وإنعدام االستقرار األمني ب الخامسالسب

من المتعارف عليه أنه في البلدان التي تـسودها الحـروب والقالقـل واالضـطرابات السياسية، وتفتقد األمن يضعف اقتصادها، 

بـسبب انتشار السرقة والنهب والسطو، وهروب رؤوس األموال خارج البلد؛ إلنعدام ثقة  ،التجارية بالخـسارةوتنمي مشاريعها 

وهذا يعني  ،المستثمرين في استقراره، وهذا كله يؤدي بدوره إلى خفض حجم اإلستثمار، ثم تراجع جميع المشاريع االستثمارية

 (.٤٥٣ص  ،٢٠٠٢ )كليب،  .خسارتها وإفالسها

  الطبيعية:/ الكوارث السادس السبب

وهي الظواهر الكونية التي ينتج عنها دمار شامل وعام للبالد، كـالزالزل والـبراكين والفيضانات واألعاصير واألوبئة  

وتقـضي على البنية التحتية بحسب  ،والحرائق وغيرها وهي كثيراا ما تسبب خسائر مالية فادحة للحكومات والقطاعات الخاصة

وكونها سبباا من أسباب إفالس الشركات أمر ظاهر خاصة في مثل حالة الزالزل الـتي تقضي على عامة  ،ضعفهاقوتها و

أصولها الثابتة كالمباني واألجهزة والمعدات واألثاث وغيرها وهي أهم ما تمتلكها الشركات، وبتلفها أو تعطلها تتوقف عن 

 .ل وتحتاج إلى مزيد من القروض لتستعيد عافيتها بعد الكارثةوعندها ترتفع المطلوبـات علـى أصولها، ب ،اإلنتاج

  :السبب السابع/ إهمال الدولة مراقبة الشركات
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والمقصود بالرقابة هنا الرقابة الشرعية واإلدارية فإهمال الدولة بجهاتها المختصة المراقبـة الشرعية يتيح للشركات ركوب 

ربـا بكافـة تطبيقاته والغرر والغش واإلحتكار وغيرها، وكلها معاول هدم موجة العقود والمعامالت المحرمة شـرعاا كال

لالقتصاد قبل أن تكون سبباا إلفالس الشركات وإهمال الرقابة اإلدارية أوإنعدام اإلشراف الكافي عليها من قبل الجهات المختصة 

على المخاطر العاليـة وتحويل استثماراتها بالقمار  وممارسة جميع المعامالت المحتوية ،يتيح للشركات التالعب بقوائمها المالية

  .ونحوه بدالا من أن تسهم بدور اقتصادي واجتماعي هادف

 األسباب الخاصة إلفالس الشركات -:الجزء الثاني:  

تستطيع كل شركة التحكم والسيطرة عليها،  الشركة بحيثيقصد باألسباب الخاصة هي التي تعود إلى أمور داخلة تحت إرادة 

ويمكنها تالفيها لو أرادت، وأخذت بالحزم، وال تشمل هذه األسباب بالضرورة كل الشركات أومعظمها، فقد تفلس الشركة لسبب 

 .غير السبب الذي تفلس به شركة أخرى، فهي خاصة بكل شركة بحسبها

أخرى عرضة لإلنهيار إذا دب إليها أحد األسباب التالية التي تشكل وقد انهارت شركات كبرى في الماضي، وتبقى شركات 

 :العوامل المباشرة واألهم في اإلفالس ومن أهمها مايلي

 :السبب األول/ الضعف اإلداري

إن من أكبر العوامل الخاصة التي تقود الشركات إلى اإلفالس هو انخفاض كفاءة إدارة الشركة بسبب وجود خلل في نظامها  

بها الحال إلى اإلفالس  ويتمثل هذا الضعف في الوسائل اإلدارية المتبعة والخلل   اإلداري، ينعكس سلباا عليها برمتها، وينتهي

في إدارة سيولة الشركة،  وغيـاب األسس العلمية في تحديد الصالحيات والمسؤوليات مما يترتب على ذلك اتخاذ القرارات 

ومن ثم  ،وهذا كله يؤدي إلى تراجع المستوى المطلـوب إلنتاجية الشركة ،المتابعة بشكل سليم وعدم القدرة على ،غـير الصائبة

قلة الخبرة  :وضعف اإلدارة يعود إلى جملة من األسباب من أهمها ،تقل أرباحها في مقابل كثرة مطلوباتها ومصروفاتها

واإلهمال والتقصير،  ،التسرع في اتخاذ القرارات اإلداريةو ،وغياب الكفاءة اإلدارية ،والممارسة للقـائمين على إدارة الشركة

  (.٤٣٣ص  ،٢٠٠٢،)كليب .وإهمال اإلدارة لواجباتها المنوطة بها ،وترك ضبط األمور اإلدارية

 :السبب الثاني / الفساد اإلداري واألخالقي

وذلك بتضخيم  ،والتدليس في قوائمها الماليةيتمثل الفساد اإلداري واألخالقي في عدد من المظاهر كانتـشار الرشـوة والتزويـر 

تحقـق  بالشركة، وكأنهامركز السيولة الخاص  للغير، وتحسينومديونياتها  حجم نفقاتهاواإلقالل من  ،حجم األرباح واإليرادات

هم التربح بواسطة كبار المديرين حملة األس المالية وليتممكاسـب مرتفعة إلستمرارالمضاربة في بورصات األوراق 

 .وعندما ينكشف المستور وتتوالى عليها الخسائر تنهار قيمة أسهمها انهياراا مفاجئاا  ،والمضاربين والسماسرة

 :السبب الثالث / إهمال االلتزام بقواعد حوكمة الشركات

المصالح حوكمة الشركات هي القواعد والمعايير التي تحـدد العالقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة األسهم وأصحاب 

 :أواألطراف المرتبطـة بالشركة )حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين( من ناحية أخرى، ومـن أهم مبادئها
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وتحقيق  ،واإلفصاح والشفافية الكاملة ،وحماية دورأصحاب المصالح ،ومعاملة عادلة لحملة األسهم ،حماية حقوق حملة األسهم

وإهمال اإللتزام بالمعاييرالرشيدة لحوكمة الشركات يتسبب في سلسلة من الـسلبيات والمشاكل  اإلدارةعدالة مسؤوليات مجلس 

التي تتمثل في زعزعة الثقة وضعف التفاعل البناء بين منشآت األعمال، والحكومـة  والمجتمع  ووجود سلطة كبيرة مركزة في 

وتخفق في  ،وتـدخل الشركة إلى سوق ال تفهمه وتخفق في وضع إستراتيجية مناسبة ،شخص واحد ال يخضع لرقابة مناسـبة

 ،إدارة المخـاطر، ويصبح ضعف مستوى اإلفصاح والشفافية

وصيانة  ،والتدليس أمراا شائعاا ويكفي أن يعلم أن إجراءات الحوكمة وقواعدها إستحدثت في العالم لحماية الشركات من اإلفالس 

من التبخر، ويعتبر بعض اإلقتصاديين أن أكثرأسباب إفالس الشركات في أغلب األحيان حريـة تقدير  أموال المساهمين

والوضوح في  ،ودرجة الشفافية ،التصرف الممنوحة للمديرين العامين في مجلس اإلدارة إلى جانب إنخفـاض مـستوى الرقابة

 .(٤١-٤١ص ،٢٠٠٢،)المنيف .ودرجة تطبيق هذه األنظمة ،القواعد واألحكام

هذه أهم األسباب العامة والخاصة التي أرى إعتبارها مؤثرة تأثيراا سلبياا على الشركات تقودها إلى هاوية اإلفالس إن لم تتالف 

هذه األسباب بسور متين ليس له بـاب ظـاهره وباطنه يقوم على تطبيق األحكام الشرعية واألنظمة والقوانين في كل التعامالت، 

  .ـبب إداري ونظامي يحمي الشركة من أسباب الفسادواألخذ بكـل س

 التنبؤ بالفشل المالي:   

 .وارن بافيت "أال تنسى أبداا القاعدة األولى فعليك :أما القاعدة الثانية ،ال تخسر نقودك :لقاعدة األولى في اإلستثمار"ا

كل العواقب التي يمكعن بالنسبة لي فإن نجاح شركة إتش بي يمثل أسطورة ساهمت في تحقيقها، أما فشل الشركة فهو فشلي مع " 

 .كارلي فيورينا "التنبؤ بها

  (٧٩-٧٧، ص٠٢٢٩ ،)الشيخمفهوم الفشل المالي: 

تاريخ إستحقاقها حيث تكون تكون قيمة أصولها يعرف الفشل المالي بأنه عدم مقدرة المنشأة على تسديد إلتزاماتها الجارية في 

وحكم المحلل، حيث يواجه التحليل النسبي  ،حيث يعتمد التحليل المالي بشكل أساسي على الخبرة ،أقل من قيمة خصومها

فمن  ،صعوبات متعددة، منها عدم وجود قواعد نهائية للحكم وفي كثير من الحاالت، تعطي النسب المالية مؤشرات متضاربة

 ،الممكن أن يكون تفسير نسبة مالية واحدة متناقضاا مع نسبة مالية أخرى، كارتفاع نسب الربحية، وانخفاض نسب السيولة

بمعنى أن التحليل المالي لم يعطي الصورة الحقيقية للشركة، في الوقت الذي تظهر فيه إحدى نسب السيولة أن هناك إعساراا 

ر للنسب المالية المستخدمة، والصعوبات في تفسير مجموعة من تلك النسب، دفع العديد من مالياا قد يحدث. إن العدد الكبي

الباحثين والمحللين الماليين إلى السؤال: هل هناك مؤشرات أو قيم محددة يمكن حسابها للحكم على سالمة المركز المالي للشركة 

 ويستطيع المحلل أن يعتمد عليها في اصدار حكمه؟ 

لمعرفعة أرصعدة  ،مد التحليل ألغراض التنبؤ بالفشل المالي على استخدام النماذج الكمية من النسب ومؤشعرات ماليعةلذلك فقد اعت

معينة أو نتائج محددة ومقارنتها مع نسب معياريعة وقعيم فاصعلة، وذلعك كمؤشعر علعى الصععوبات الماليعة التعي يمكعن أن تواجههعا 
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ع قعرارات التمويعل، يعؤدي إلعى فجعوة بعين اإليعرادات ونفقعات التمويعل، بالشعكل الشركات ولعل عدم توافق قرارات اإلسعـتثمار مع

الذى يزيد من احتماالت الفشل المالي عندما يصععب مواجهعة هعذه النفقعات، وععادة معا تكعون البدايعة معع ععدم قعدرة الشعركة علعى 

داد فوائعد القعروض والسعندات وتوزيععات تسديد التزاماتها القصيرة األجعل فعي تعاريخ اسعتحقاقها، والحقعاا تتوقعف الشعركة ععن سع

  .(١١-١٢، ص٢٠٠١ )الشيخ، .حقوق األفضلية )مثل الدفعات المتراكمة لألسهم الممتازة(

 

  :(١٠، ص٢٠٠١ )الشيخ، وفشلها وهي الشركات إفالس إحتمالية على هناك مجموعة من المؤشرات -

  -:وتتمثل فيما يلي مؤشرات مالية -أ

 .متتالية واإلختالل في الهيكل المالي للمنشأة لفترات وتدهورها الربحية تدني -5

 .زيادة المطلوبات المتداولة على األصول المتداولة -6

عدم إمكانية سداد القروض طويلة األجل أو جدولتها أواإلعتماد بشكل كبيعر علعى  القعروض قصعيرة األجعل لتمويعل األصعول  -3

 .طويلة األجل

 .ألساسية بشكل سلبيظهور النسب المالية ا -4

 .تأخير توزيعات األرباح أو توقفها -1

 .عدم القدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها -2

 .الصعوبات في تطبيق شروط اتفاقيات القروض -7

 عدم القدرة على تمويل مشاريع تطوير منتجات جديدة أوإستثمارات ضرورية أخرى.  -8

 :وتتمثل فيما يلي مؤشرات تشغيلية -ب

 .فقدان إداريين قياديين بدون إستبدالهم  -5

 .فقدان سوق رئيسي أو حق امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسي -6

 .مشاكل عمالية أو نقص في تجهيزات مهمة -3

 :وتتمثل فيما يلي مؤشرات أخرى -ج

 العديون حجعم فعي مسعتمر ارتفعاع إلعى يعؤدي معا العامعل المعال رأس علعى الرقابعة عدم تطبيق متطلبعات رأس المعال وضععف -5

 .جدولتها وإعادة
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 دعاوي قضائية ضد الشركة يمكن أن تنشأ عنها أحكام تعويضات ال يمكن الوفاء بها.  -6

 .تغير في التشريعات أو السياسات الحكومية -3

تقيععيم قععدرة الشععركات علععى ويتضععح ممععا سععبق أن معععايير المراجعععة حععددت لمععدقق الحسععابات اإلجععراءات الواجععب إتباعهععا عنععد 

 االستمرار،

لكي تكعون بمثابعة تحعذير أو إنعذار  ،وأوجبت أن يتضمن تقرير التدقيق فقرة إيضاحية عن تلك القدرة على االستمرار في النشاط 

مبكر عن فشل محتمل وعنعد إععداد البيانعات، وفعي حعال غيعاب معلومعات مغعايرة، يفتعرض بعأن الشعركة مسعتمرة فعي عملهعا فعي 

المسععتقبل المنظععور أي لفتععرة سععنة ماليععة واحععدة علععى األقععل. وعليععه فععإن الموجععودات والمطلوبععات تسععجل علععى أسععاس أن تحقيععق 

اإللتزامات بالسبل االعتيادية للعمل وإذا لم يكن هناك ما يبرر هذا االفتراض، فإن الشركة قد ال تستطيع تحقيعق  األصول وتسديد

أصععولها بالمبععالا المسععجلة، كمععا قععد يكععون هنععاك تغييععر فععي مبععالا اإللتزامععات وتععواريخ اسععتحقاقها، وكنتيجععة لععذلك فععإن مبععالا 

  .الموجودات والمطلوبات، تحتاج إلى تعديل

 المالي:سباب الفشل أ  

المؤسسة الشركة أو يعد الفشل المالي نتيجة أو محصلة لتوليفة واسعة من العوامل التي قد تظهر جميعها أو بعضها في 

 :والمتمثلة فيما يلي

تعتبرهذه األسباب القاسم المشترك في معظم المؤسسات  الفاشلة فتكون اإلدارة غير قادرة على تقديم  :األسباب اإلدارية  .1

الدعم الكافي للموظفين حتى و لو كانوا ذو  كفاءة عالية، ومهارات ممتازة فسيجدون صعوبة إلتمام عملهم دون دعم 

حيث أنه يجب أن يكون قائدا  ،ا في فشل هذا المشروعاإلدارة، واالختيار الخاطئ للمديراإلداري للمشروع قد يكون سبب

إضافة إلى غياب العناصر اإلدارية والفنية  ،ومنظما وعليه أن يتخذ القرارات بناء على المعلومات القليلة لديه

المتخصصة ووجود الصراعات بين أعضاء اإلدارة العليا،وتغليب المصالح الخاصة بالمساهمين والمالك والتوجيهات 

 .(Avot،5121 ،71 P) .طئة لإلدارةالخا

تعتبر من أهم األسباب التي قد تؤدي إلى فشل المؤسسة و الوصول بها إلى اإلفالس، وفي مقدمتها عدم  :األسباب المالية .1

التناسب بين رأس المال و القروض مما يعني خلل في الهيكل التمويلي للمشروع و يؤدي ذلك إلى تراكم ديون المشروع 

بالسلب على نتائج أعماله و ظهور مشاكل كبيرة مع فقدان للسيولة النقدية و عجز عن الوفاء بديونه اتجاه  بصورة تؤثر

مختلف دائنيه، واإلسراف في معظم بنود اإلنفاق بما ال يتناسب مع مايتحقق من اإليرادات، واألعباء الموجهة لمعاونة 

مجالس اإلدارات ووجود بعض التجاوزات الكثيرة في التكلفة والمصاريف الباهضة ألعضاء  المشروع فنيا وإداريا،

 .(٣١٠ – ٣١٤، ص٤٢٢١الحمزاوي، ) .االستثمارية للمشروع

 وارتفاع تكاليفبالمنتجات األجنبية،  وإغراق السوقوتتمثل في صغر حجم السوق المحلي،  :األسباب التسويقية .1

 وتحول مديرالتسويقالتنظيمية في المؤسسة لبحوث التسويق،  ةوإعاقة العمليبدراسات الجدوى،  وعدم االهتمامالتسويق، 

استغالل مراحل تطوير السلعة والفشل في تقدير حجم المبيعات  والتحليل وإساءةإلى أعمال البيع بدال من أعمال المراقبة 

  (.٤٠٢، ص ٤٢٢٣)عبيدات،  .واألرباح المتوقعة
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وذلك نتيجة وجود أخطاء في إعداد دراسة الجدوى الفنية منذ البداية، أو مثال وجود عيوب في المواد أو  :األسباب الفنية .1

في عملية التشغيل، أو استخدام وسائل تكنولوجية غير مناسبة، أو ذات جودة منخفضة أو غير مالئمة مع قدرات 

         .نخفضة وبدورها تؤثر في حجم المبيعاتومهارات العمالة وبالتالي تظهر وحدات منتجة من السلع ذات جودة م

(Pinot and Selvin,1988, P68).  
 

 :ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :األسباب الخارجية

أسعار الخامات والمواد األولية  والعالمي وال سيمااإلتجاهات التضخمية السائدة على مستوى االقتصاد المحلي   -

 .ومستلزمات اإلنتاج وأسعار الطاقة مما يزيد التكلفة فتنخفض الربحية أو تزيد الخسارة

إلى تصاعد قيمة مديونية العديد من المؤسسات المقترضة بصورة  والتي أدتالتقلبات الحادة في أسعار الصرف وتعددها   -

 .أدت إلى اختالل في الهيكل التمويلي

وأيضا التغيرات  ،تغيرات تكنولوجية متالحقة ومتسارعة في ظل التقدم الهائل في الصناعات وتأثيرها على اإلنتاج  -

السوقية من حيث دخول المنتجات الجديدة بكثرة في األسواق واختالف الحصص السوقية وعدم مقدرة اإلدارة والعمالة 

 .على التعامل مع تلك التغيرات

اإلدارة الحكومية كمشاكل مع أجهزة الضرائب والجمارك واإلستيراد و قد تعد من أسباب تأخر مشكالت التعامل مع   -

 .المؤسسات في تنفيذ برامجها الزمنية

  

   (٤٩٣-٤٩٢، ص٠٢٠٩)صبري، أهمية التنبؤ بالفشل المالي: 

حيث  ،العالقة بالمنشاةذات لالطراف يجابية إلاالمزايا من الكثير يوفر مراحله األولى وخاصة في التنبؤ بالفشل المالي 

وتنبع أهمية التنبؤ بالفشل المالي  ،والتصفية الوقت المناسب يجنب الشركة الوقوع في اإلفالسفي الفشل بداية أكتشف 

   :يشكله من أهمية كبيرة في الجهات االتيةبما 

تقود إلى الفشل المالي حتى يمكن اتخاذ ما يلزم  بالمعرفة المبكرة للمؤشرات التي يمكن أنفإنها تهتم   -:بالنسبة لإلدارة  (5

 .من إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب وذلك قبل تفاقم الموقف بشكل تصعب معالجته

 .تهتم المصارف بالتنبؤ بالفشل المالي لما له من تأثير على قروضها القائمة وقيد الدراسة  -:بالنسبة للمصارف (6

اهتمام المستثمرون بتقييم مدى سالمة استثماراتهم الحالية والمستقبلية مما يتطلب التمييز بين زيادة  -:بالنسبة للمستثمرين (3

االستثمارات الجيدة واالستثمارات المحفوفة بالمخاطر. وعليه يُعد التنبؤ بالفشل المالي أداة لإلنذار المبكر ويمكن أن تقود إلى 

 .تخاذ اإلجراءات التي تقلل من الخسائر المحتمل حدوثهااتخاذ قرارات التخلص من االستثمارات الخطرة أو ا

زيادة إهتمام المقرضون بمعرفة إحتماالت نجاح أو فشل الشركات التي تستخدم أموالهم وذلك لما  -:بالنسبة للمقرضين (4

لتوجيه القروض  لها من أثر على تحصيل الديون وعلى تقييم درجة المخاطرة المحتملة. وعليه يعد التنبؤ بالفشل المالي أداة

 .وتحديد حجمها وتحديد نوعية الضمانات المطلوب الحصول عليها
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تهتم هذه الجهات بموضوع الفشل المالي باعتبارها تمثل وظيفة رقابية ) كدائرة الرقابة المالية  -:بالنسبة للجهات الحكومية (1

 .وغيرها( شركات العاملية والجهات الضريبيةعلى ال

هتمامهم بهذا الموضوع كونه مسوؤلين في تقييم إستمرارية الشركات إويتجلى  -:ابات الخارجيونبالنسبة الى مدققو الحس (2

 .من عدمه
  

 (٠٣ص ،٠٢٢٢)الغصين، مراحل التنبؤ بالفشل المالي:  

هنالك مجموعة من المراحل التي تمر بها الشركة التخاذ المقاييس والمعالجات الالزمة لتفادي الوصول الى مرحلة التصفية 

 : وهذه المراحل هي ،وبالتالي الخروج من الحياة االقتصادية

وتشير هذه المرحلة الى ان هنالك بعض المؤشرات التي يمكن من خاللها معالجة التدهور  -مرحلة الحضانة )النشوء(: (أ

في التكاليف غير  واالزمات التي تحدث داخل الشركة من قبل االدارة مثل التغير في الطلب على المنتجات، والتزايد المستمر

المباشرة، وتقادم طرائق االنتاج وتزايد المنافسة ونقص التسهيالت االئتمانية وتزايد األعباء من دون رأس مال عامل ومن 

 :بعض المؤشرات مرحلة الحضانة

 التغير او االنخفاض على طلب منتجات الشركة. 

 تقادم طرائق االنتاج. 

 االخرين احتدام المنافسة وضعفها لدى الشركة مع. 

 انخفاض تسهيالت الشركة الكافية. 

 انخفاض معدل دورات الموجودات او رأس المال العامل. 

 تزايد التكاليف غير المباشرة. 

 وجود مطالبات مالية ولكنها ال تأخذ الثقة النهائية.  

، وتنطبق في هذه الحالة وتتمثل بفشل الشركة في تحقيق عائد مناسب على االموال المستثمرة فيه -:مرحلة العجز المالي  (ب

 .على الشركة تحقيق عائدا على االستثمار اقل من التكلفة المرجحة لألموال المستثمرة فيه

تشير هذه المرحلة الى مواجهة الشركة لظروف غير متوقعة، اذ تؤدي الى ضعف قدرتها على  -:مرحلة الفشل المالي (ت

 .قة عليهاتوليد تدفقات نقدية كافية لتغطية االلتزامات المستح

وتشير الى ان الشركة ال تستطيع التحكم بالفشل، االمر الذي يتطلب اتخاذ االجراءات القانونية  -:مرحلة الفشل القانوني (ث

 .إلعالن االفالس تمهيدا لتصفيتها

عن وهي المرحلة االخيرة التي ال تستطيع فيها الشركة دفع ديونها ويتم التنازل  -:مرحلة اعالن االفالس والتصفية (ج

  .اصولها وتسليمها قضائيا إلدارتها
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   :النماذج المستخدمة في تصنيف الفشل المالي -

ولمزيد من الدقة في التنبؤ بالوضع المسعتقبلي للشعركات، معن ناحيعة قعدرتها علعى اإلسعتمرار أو تصعفيتها، تعم إسعتخدام مؤشعرات 

وقعد أنشعئت هعذه  ،معدى قعدرة الشعركة علعى تنميعة مواردهعاالجدارة اإلئتمانية واإلفالس على أساس تقييم الوضع السابق، وقيعاس 

المؤشععرات مععع إسععتخدامات رياضععية أو تحليععل اإلنحععدار لتوقععع تطععور الوضععع المععالي وتحليععل األداء فععي المسععتقبل القريععب، إن 

علععى الوفععاء مؤشععرات الجععدارة االئتمانيععة تعكععس نوعيععة أداء الشععركة القائمععة، أمععا مؤشععرات اإلفععالس، يقصععد بهععا قععدرة الشععركة 

 .بالتزاماتها

وقد ازداد االهتمام بتطوير نماذج رياضية قادرة علعى علعى التنبعؤ بفشعل الشعركات، وذلعك للتوصعل إلعى مجموععة النسعب الماليعة 

)خطعر الفشعل المعالي أو فعي أشعد الحاجعة إلعى إععادة  "ي خطعرفع"نبؤ بالشركات التعي يمكعن أن تكعون األكثر قدرة وكفاءة على الت

  (.١٤، ص٢٠٠١،)الشيخ .الهيكلة(

وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث الكتشاف ما إذا كان يمكن اسعتخدام التحليعل النسعبي وتحليعل اإلتجاهعات للتنبعؤ بالفشعل 

 :المالي ويمكن تقسيم هذه النماذج إلى فئتين

 .للتنبؤ بالفشل المالي "مفتاح"النماذج التي تعتمد على نسبة مالية واحدة  -

 .النماذج التي تعتمد على األوزان الترجيحية لمجموعة من النسب المالية -

، المحركان الرئيسيان لعدد 5128( في العام Altman( ويليها دراسة )Beaverمن قبل )5127وتعتبر الدراسة المعدة في العام 

أعععدها  5124مععالي فععي العععام مععن الدراسععات الالحقععة وقععد ظهععرت أولععى محععاوالت تطععوير نمععوذج إحصععائي للتنبععؤ بالفشععل ال

(Tamariوالتي تعتبر من الدراسات الرائدة في هذا المجال ). ،(.١٤، ص٢٠٠١ )الشيخ 

وبهدف تعميم الفائدة وإتاحة المجال أمام إمكانية تطبيق هذه النماذج من قبل المحللعين المعاليين، فإننعا سنقتصعر علعى أحعد النمعاذج 

 :(١٢ص ،٢٠٠١ )الشيخ، على التنبؤ بالفشل المالي، وفيما يلي استعراض لهذا النموذج األكثر شيوعاا والتي أثبت قدرة عالية

   :(Z-Score) نموذج  -

 Edwardمن قبل أستاذ العلعوم الماليعة فعي جامععة نيويعورك ) 5128( وتحديد عدد النقاط في العام Zلقد جرى تعريف مفهوم ) 

Altman متعدد المتغيعرات إليجعاد أفضعل النسعب الماليعة القعادرة علعى التنبعؤ بفشعل (، باستخدام أسلوب التحليل التمييزي الخطي

( شركة فاشلة 33( شركة صناعية مدرجة في السوق المالي، )22الشركات. حيث قام الباحث باستخدام عينة صغيرة مؤلفة من )

ي يقل مجموع أصولها عن مليعون وأخرى غير فاشلة مماثلة لها من حيث نوع الصناعة وحجم األصول )تم استثناء الشركات الت

( بدقعة بلغعت فعي Classification Analysisدوالر أمريكي(، وللتأكد من دقة تصنيف الشركات تم استخدام تحليعل التصعنيف )

للشركات الفاشلة وغير الفاشلة على التوالي، ولكن درجة الدقة تراجعت فعي السعنة الثانيعة التعي سعبقت  %17و %14العام األول 

 ،للشركات الفاشلة وغير الفاشلة على التوالي %14و %76، حيث انخفضت إلى اإلفالس
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 – 5124( نسبة مالية محتملعة معن واقعع التقعارير الماليعة لهعذه الشعركات خعالل الفتعرة معن )66وقد أخذ النموذج بعين االعتبار ) 

قعدرة علعى سعداد االلتزامعات قصعيرة األجعل، السيولة، والربحيعة، والرفعع المعالي، وال :(، تم تصنيفها إلى خمس فئات وهي5121

 :ووقع االختيارعلى أفضل خمسة نسب للتنبؤ بالفشل المالي، ليظهر النموذج حسب الصيغة التالية ،والنشاط

 5999X.+ 46X.+ 3+ 3.3X 2+ 1.4X 1Z = 1.2X 

 :حيث أن

X5 رأس المال العامل إلى مجموع األصول الملموسة =. 

X6  إلى مجموع األصول الملموسة= األرباح المحتجزة.  

 X3= األرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع األصول الملموسة. 

X4 = .القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

X1 = .صافي المبيعات إلى مجموع األصول الملموسة   

بينمعا تعدل القيمعة المتدنيععة علعى احتمعال الفشعل المععالي  ،للشعركة( فإنهعا تشععير إلعى سعالمة المركعز المععالي Zوكلمعا ارتفععت قيمعة )

  :وبموجب هذا النموذج يمكن تصنيف الشركات محل الدراسة إلى ثالث فئات وفقاا لقدرتها على االستمرار، وهذه الفئات هي

 .( وأكبر6.11( فيها )Zفئة الشركات القادرة على االستمرار، إذا كانت قيمة ) -

 .( وأقل5.85( فيها )Zالمهددة بخطر الفشل المالي والتي يحتمل إفالسها، إذا كانت قيمة )فئة الشركات  -

( أكبععر مععن Zفئععة الشععركات التععي يصعععب إعطععاء قععرار حاسععم بشععأنها والتععي تحتععاج إلععى دراسععة تفصععيلية عنععدما تكععون قيمععة ) -

 .(. ويطلق عليها المنطقة الرمادية6.11(، وأقل من )5.85)

"مقاااال عااان طااارق ووساااائل عاااالج الفشااال الماااالي  .٠٢٠٢ .شاااحات)الوساااائل المساااتخدمة فاااي عاااالج الفشااال الماااالي  -

  :   https://alphabeta.argaam.com/article/detail/19934).للشركات"

 

 :نتناولها بإيجاز فيما يلي وهي والتي سوفهناك وسائل عديدة تستخدم في عالج الفشل المالي       

 :الهيكلةإعادة  .1

المؤسسعة  واإلبقعاء علعىومعنى ذلك أن تتبع المؤسسة استراتيجيات جديدة من شأنها أن تساعد علعى معالجعة الخلعل المعالي 

 ولكن يجعبإعادة الهيكلة فعالة فال يجب أن تقتصر على إعادة الهيكلة المالية  وحتى تكونالجديدة.  وتطبيق االستراتيجيات

ويمكعن أن تمتد لتشمل إعادة الهيكلعة اإلداريعة حتعى يعتالزم االثنعين مععا فعي تحقيعق نتعائج فعالعة للتغلعب علعى الخلعل المعالي 

 :ذلك من خالل العناصر التالية توضيح
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 :إعادة الهيكلة المالية وتشمل .أ

 إعادة تقييم األصول:  

السوقية حيث أن زيادة هعذه القيمعة ععن القيمعة الدفتريعة يعؤدى إن إعادة تقييم األصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها 

 .األمر الذي يتيح للمؤسسة مجاال أوسع لالقتراض ،إلى تحسين نسبة المديونية بالنسبة لحقوق الملكية

 إعادة هيكلة الديون:  

 :يساعد المؤسسة في إعادة هيكلة الديون أن تتفاهم مع دائنيها على أحد أو بعض هذه األمور وهي

 .تحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة األجل مما يتيح للمؤسسة فترة أطول إلستثمار هذه الديون  -

جعزء معن التعدفقات النقديعة الخارجيعة  فعي وقعف ويسعاعد ذلعكوقف سداد أقساط الدين مؤقتا أو إعطاء فترة سماح جديدة  -

 .مؤقتا لحين تحسن األحوال

 .وائد المستحقةتخفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الف -

 مبادلة المديونية بالملكية:  

وفي هذه الحالة يتم تحويل كعل أو جعزء معن العديون الحاليعة إلعى مسعاهمات فعي رأس معال المؤسسعة ععن طريعق إصعدار 

حيث معالك  وكذلك المالكلهذا االقتراح  وتقبل الدائنيتوقف على مدى تفهم  الديون وهذاأسهم ملكية بما يعادل قيمة هذه 

 .والتصويت واالنتخابجدد سيكون لهم تأثير مباشرة على إدارة المؤسسة 

 زيادة رأس المال:  

إذا كانعت تسعتطيع تحقيعق أربعاح مسعتقبال  وعلعى األخعصوتلجأ المؤسسة إلى إصدار أسهم جديدة لتوفير بعض السيولة 

هعذا البعديل  ولكعن يواجعه ،ات سهمية جديدةطريق زيادة رأس مال المؤسسة بإصدار وذلك عنفي ضوء توفير السيولة 

 :بعض اإلنتقادات منها

 .ال يصلح هذا الحل إال في حاالت الفشل المالي أو التعثر المؤقت -

 .ال تجد األسهم الجديدة إقباال من قبل المساهمين لخوفهم من حالة المؤسسة وظروفها المستقبلية -

قلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية للخروج بالمؤسسعة معن إن حملة األسهم يمثلون قيدا جديدا على اإلدارة ي  -

 .ظروفها الحالية

 زيادة التدفقات النقدية الداخلة: 

ومعن ويمكن تحقيق ذلك من خالل العديد من االستراتيجيات أو التصرفات المطلوبة التي تعؤثر إيجابعا علعى النقديعة الداخلعة 

 :)على سبيل المثال( ذلك

 .زيادة المبيعات لزيادة إيرادات المؤسسة  -

 خصومات تعجيل الدفع.  ومنح بعضتغييرإستراتيجيات التحصيل لديون الشركة   -

  .التخلص من المخزون الراكد كالبيع بالمزاد أو بالقسط أو مبادلته بآخر تحتاج إليه المؤسسة  -

 .عيببيع األصول القليلة أو المنعدمة القيمة كالخردة والتالف والم  -

 .بعض األصول غير الرئيسية )الثانوية( وإعادة استئجاربيع  -
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 خفض التدفقات النقدية الخارجة:   

تستطيع المؤسسعة أن تخفعض معدفوعاتها النقديعة أو تؤجعل بعضعها للتغلعب علعى بععض الصععوبات الماليعة و معن الوسعائل 

 :الممكن استخدامها في ذلك

 .وفوائد الديناالتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد بعض األقساط  -

 .الشراء بالتقسيط أو باالئتمان أو بدون مقدم واألجزاء علىالتفاوض مع الموردين للمواد الخام   -

 .الحصول على فترات سماح جديدة من الدائنين -

 .وغير المباشرترشيد مختلف بنود اإلنفاق المباشر  -

 االلتزامات قصيرة األجل أو تحويلها إلى التزامات طويلة األجل.تأجيل سداد  -

عن مواد بديلة أقل تكلفعة معن  ومحاولة البحثخفض كمية المشتريات عن طريق الشراء الفوري بدال من الشراء المقدم  -

 .المواد الحالية

  :إعادة الهيكلة اإلدارية  .ب

الهيكلعة الماليعة ورغعم أن إععادة الهيكلعة اإلداريعة بعيعدة نسعبيا ععن إععادة وتعتبر إعادة الهيكلة اإلدارية جعزء معتمم إلععادة 

 :الهيكلة المالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها ولكننا نختصر في أن ذلك يمكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما يلي

 .وخفض تكاليفهإعادة دراسة استراتيجيات اإلنتاج بغرض تحسين اإلنتاج  -

 .التسويق وخفض تكاليفيات التسويق لزيادة الفعالية التسويقية إعادة دراسة استراتيج -

 عنصر العمل. وخفض تكاليفإعادة دراسة سياسات األفراد لزيادة فعاليتها  -

 .زيادة المبيعات لخفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما يخفض التكاليف الكلية -

 .خفض التكاليف اإلدارية المختلفة  -

 .اإلقتصادية والمجاالت غيرنشطة دراسة التخلص من األ -

  :اإلندماج .1

وظهعر الظعاهرة حتعى نهايعة السعبعينات  واسعتمرت هعذهإن حركة االندماج بين المؤسسات وصلت ذروتها في نهاية السعتينيات 

هعذه الفتعرة انعدماجات عمالقعة كعان لهعا تعأثير كبيعر علعى أسعواق العدول التعي تمعت فيهعا كمعا حعدث فعي البيئعة األمريكيعة.  خالل

االتحاد الذي تظل شخصية المؤسسات الداخلة فيعه  وهو عكس: انصهار مؤسستين أو أكثر في كيان جديد والمقصود باالندماج

 .على ما كانت عليه قبل الدخول في اإلتحاد

للوقعوف علعى  حعدىدراسعة كعل حالعة انعدماج علعى  ومتنوعة وتحتاج إلىمتعددة  وأهداف االندماجي حقيقة األمر إن دوافع وف

و لكن رغم أن لكل حالة دوافعها الخاصة إال أنعه يمكعن تحديعد و وضعع دوافعع و أهعداف  ،الدوافع الرئيسية و الثانوية لالندماج

 :االندماج تحت مجموعتين

 :ذلك ومن أمثلة وأهداف عالجية(المجموعة األولى )دوافع 

 .مواجهة بعض حاالت الفشل المالي -

 .مواجهة شدة المنافسة -
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 .خفض التكاليف الضريبية -

  :ذلك ومن أمثلة( وأهداف تطويرية)دوافع  :المجموعة الثانية

 .اإلنتاج الكبير وتطبيق نظامالتوسع  -

 .تنويع المنتجات -

 .من السوق السيطرة على حصة أكبر -

أنه ليس باألمر الهين أو الخالي معن السعلبيات والمخعاطر ولعذلك يمكننعا القعول  ومتنوعة إالورغم ما لالندماج من مزايا عديدة 

أن قرار االندماج يحتاج إلى دراسة جدوى متعمقة لمعرفة آثاره المختلفة وتكاليفه وردود المنافسين و كذلك الجوانب القانونيعة   

عملية االندماج واآلثارالمالية والضريبية والمحاسبية و كذلك وضع الحلول المقترحة لمختلف المشاكل الناجمة عن واإلدارية ل

 .االندماج

 :التأجير .1

ولن نستفيض فى ذكر هذا الخيعار ألنعه لعن يكعون متاحعا فعي جميعع األحعوال ويتوقعف علعى المؤسسعة ونشعاطها أوعلعى إمكانيعة 

 .وجود هذا الخيار في حد ذاته

 :تغيير الشكل القانوني .1

يعتبر تغيير الشكل القانوني من الطرق الفعالة في عالج الخلل أو الفشل المالي لبعض المؤسسات والمقصود هنا التحويل معن  

العديعد معن القعرارات وجنعي ثمعار هعذه  وحريعة اتخعاذشكل أقل مرونة إلى شكل أكثر مرونة حيث يتاح لعإلدارة حريعة الحركعة 

 .الربحية

        :التصـــفيــة. 1

في طريقة أو أخرى من الطرق األربعة سالفة الذكر حيث الدرجات الخفيفة )الغير مستعصية( تكون القيمة االستمرارية للشركة 

قيمة التصفية لهذه  وخطير وهنا تكونأعلى من القيمة االفالسية أو التصفوية لها عكس الحال فى التصفية حيث الفشل مستعصى 

القانونية لذلك لسداد  وتتخذ االجراءات وتحقيق االفالسمن اجراء عملية تصفبة  وهنا البدالشركة أعلى من قيمة استمرارها 

ودون فاذا قام المالك بذلك بنفسه  ،االتجاه الى تصفية الشركة أمر اختيارى أو اجبارى وقد يكونالتزامات الشركة تجاه الغير. 

لحل  وعدم الوصولمن النوع الثانى فيعنى عجز المالك عن الوفاء بالتزاماته تجاه الغير  وإذا كانكون من النوع األول ي اجبار

التصفية أو االفالس فان من أهم النقاط التى تكون موضع اهتمام "أولويات السداد" وتكون غالبا على  وعند اجراءمع دائنيه. 

 -المضمونة من ناتج بيع ضماناتها  الديون-المستحقة للدولة  الضرائب-)تكاليف اجراءات اإلفالس و التصفية   :النحو التالي

ولإلفالس إجراءات تختلف  ،حقوق حاملى األسهم العادية ( -حقوق حاملى األسهم الممتازة  -الديون غير المضمونة أو العامة 

ة فإن ذلك يدل على عدم وجود مشترين لهذا المشروع عن طريق البيع من دولة الى أخرى وعندما يتعرض المشروع للتصفي

لسبب أو آلخرومن أهمها إستمرار الخسائر و خفض االنتاجية مع وجود دالئل متشائمة حول إستمرار هذه الخسائر وصعوبة 

 .إعادة هيكلة المشروع حتى يعود بفعالية لدائرة العمل و اإلنتاج
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 بإستخدام نموذج ألتمان تحليل البيانات ونتائجها. 1

 :المقـدمـة. 1.1

سوف نتحدث عن أحد النماذج المستخدمة في التنبؤ بالفشل المالي للشركات وذالك لتحديد الشركات المفلسة والشركات الغير 

من ناحية قدرتها على  ،ولمزيد من الدقة في التنبؤ بالوضع المستقبلي للشركات المفلسة والقادرة على األستمرار في السوق

وقياس مدى قدرة  ،على أساس تقييم الوضع السابق ،االستمرار أو إفالسها  تم استخدام مؤشرات الجدارة االئتمانية واإلفالس

استخدامات رياضية أو تحليل االنحدار، لتوقع تطور الوضع المالي  وقد أنشئت هذه المؤشرات مع ،الشركة على تنمية مواردها

أما مؤشرات اإلفالس  ،إن مؤشرات الجدارة االئتمانية تعكس نوعية أداء الشركة القائمة ،األداء في المستقبل القريبوتحليل 

وقد إزداد اإلهتمام بتطوير نماذج رياضية قادرة على على التنبؤ بفشل الشركات،  يقصد بها قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها

وقد ”  في خطر“مالية األكثر قدرة وكفاءة على التنبؤ بالشركات التي يمكن أن تكون وذلك للتوصل إلى مجموعة النسب ال

أجريت العديد من الدراسات والبحوث إلكتشاف ما إذا كان يمكن إستخدام التحليل النسبي وتحليل االتجاهات للتنبؤ بالفشل المالي 

أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات  باستخداموذلك   Z-Scoreوسوف نقوم بتطبيق أحد النماذج وهو نموذج 

والرفع  ،والربحية ،السيولة :تصنيفها إلى خمس فئات وهيوقد تم إليجاد أفضل النسب المالية القادرة على التنبؤ بفشل الشركات 

بؤ بالفشل المالي، ووقع االختيارعلى أفضل خمسة نسب للتن ،المالي، والقدرة على سداد االلتزامات قصيرة األجل، والنشاط

 :ليظهر النموذج حسب القانون التالي 

 5999X.+ 46X.+ 3+ 3.3X 2+ 1.4X 1Z = 1.2X 

 :حيث أن

X5 رأس المال العامل إلى مجموع األصول المتداولة =. 

X6 األرباح المحتجزة إلى مجموع األصول المتداولة =.  

 X3=  المتداولةاألرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع األصول. 

X4 = .القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

X1 = صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة. 

 وهذهالسوق ثالث فئات وفقاا لقدرتها على االستمرار في ( إلى Zوبموجب هذا النموذج يمكن تصنيف الشركات بناء على قيمة )

  :الفئات هي

 .( وأكبر6.11( فيها )Zإذا كانت قيمة ) ،القادرة على االستمرار في السوقفئة الشركات  -5

 .( وأقل5.85فيها ) (Z)  إذا كانت قيمة  ،والتي يحتمل إفالسها ،فئة الشركات المهددة بخطر الفشل المالي - 6
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( أكبر من Zتكون قيمة )فئة الشركات التي يصعب إعطاء قرار حاسم بشأنها والتي تحتاج إلى دراسة تفصيلية عندما  - 3

 .(6.11( وأقل من )5.85)

على عينات من ميزانيات عمومية لعدد من الشركات السعودية في السوق للقطاع وسوف نقوم بعمل تطبيق لهذا النموذج 

 .المتوفرة حسب البيانات المالية Zالخاص وإيجاد قيمة 

 :مجتمـع الدراسـة. 1.1

 .التجارية السعودية في السوق في القطاع الخاص قطاع الشركاتإختصار الدراسة لهذا النموذج على  

 :حدود الدراسة. 1.1

إقتصرت هذه الدراسة على الشركات التجارية السعودية والمدرجة في سوق المال السعودي والمتوفرة تقاريرها المالية  

 .م 6065ألغراض التحليل المالي للفترة المالية 

  :عينـة الدراسـة. 1.1

ميزانيات عمومية وقوائم الدخل لشركات تجارية في القطاع الخاص وسوف  8تم عمل الدراسة وتطبيق النموذج على عينة من 

 :نقوم بعرض أسماء الشركات كما هو موضح في الجدول األتي

 أسماء الشركات السعودية المدرجة في سوق المال السنة المالية

 شركة مجموعة عبدالمحسن الحكـير للتنمية  -1 شركة مجموعة صـافوال - 5 31-12-2021 

 شركة العبداللطيف لإلستثمار -2 شركة مجموعة فتيحي القابضة - 6 31-12-2021 

 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة -7 الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( - 3 31-12-2021 

 شركة سيرا القابضة  -8 )نـادك(الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  - 4 31-12-2021 

 )أ(الجدول رقم 

 :أسلوب تحليل البيانات ونتائج التحليل. 1.1

باستخدام أسلوب وذلك   Z-Scoreوسوف نقوم بتطبيق أحد النماذج المالية للتنبؤ بالفشل المالي للشركات وهو نموذج 

أو إفالسها على  المالية القادرة على التنبؤ بفشل الشركاتالتحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات إليجاد أفضل النسب 

شركات تجارية المدرجة في سوق المال السعودي وكما هو موضح  8عينة من الميزانيات العمومية وقائمة الدخل لعدد 

 :بالجدول رقم ) أ ( وهي كالتالي
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 :شركة مجموعة صـافوال -1

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Z د قيمة تم إيجا

 :( كالتالي5)

 

 

  :(1نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

( أو أكبر وبما 6.11( تساوي ) Zيتضح أن الشركة قادرة على االستمرار في السوق اذا كانت قيمة )   Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن وضع الشركة جيد وقادرة على االستمرار في السوق وتتمتع بأداء مالي جيد وغيرمهددة   4.56( تساوي  Zأن قيمة ) 

 .بخطرالفشل المالي

 :شركة مجموعة فتيحي القابضة -2

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول   Z د قيمة إيجاتم 

 :( كالتالي6رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6الجدول رقم )

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1  0.23 -0.19 االصول المتداولةراس المال العامل / مجموع- 

x2 0.50 0.36 االرباح المحتجزة / مجموع االصول المتداولة 

x3 0.22 0.07 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة 

x4 0.53 0.87 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5  3.10 3.11 المتداولة مجموع األصولصافي المبيعات إلى 

 
 1.11 النتيجة

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 5.03 0.82 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة 

x2  1.41 1.02 المتداولةاالرباح المحتجزة / مجموع االصول 

x3 4.51 1.67 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة 

x4 0.06 0.06 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 0.43 0.43 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

 7.17 النتيجة  
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  :(1التحليل للجدول رقم )نتيجة  -

( أو أكبر وبما أن 6.11تساوي ) (Z)كانت قيمة  إذايتضح إن الشركة قادرة على االستمرار في السوق  Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن وضع الشركة جيد وقادرة على اإلستمرار في السوق وتتمتع بأداء مالي جيد وغيرمهددة  7.17تساوي  (Z)قيمة 

 .بخطرالفشل المالي
 

 :ساكو((الشركة السعودية للعدد واألدوات  -3

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Zقيمة د تم إيجا

 :( كالتالي3)

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 0.36 0.29 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة 

x2 0.31 0.22 االرباح المحتجزة / مجموع االصول المتداولة 

x3 0.07 -0.02 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة- 

x4 0.78 1.30 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 1.64 1.64 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

 1.11 النتيجة

 (3الجدول رقم )

  :(1نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

( أو أكبر 6.11تساوي ) (Zقيمة )كانت  إذايتضح إن الشركة قادرة على االستمرار في السوق  Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن وضع الشركة جيد وقادرة على االستمرار في السوق وتتمتع بأداء مالي جيد  3.05تساوي  (Z)وبما أن قيمة 

  .وغيرمهددة بخطرالفشل المالي

  :الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نـادك( -4

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Z د قيمة تم إيجا

  :( كالتالي4)

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 0.19 -0.16 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة- 

x2 0.04 -0.03 االرباح المحتجزة / مجموع االصول المتداولة- 
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x3 0.71 -0.21 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة- 

x4 0.69 1.14 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 1.94 1.94 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

 1.11 النتيجة

 (4الجدول رقم )

  :(4نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

( فيها Zإذا كانت قيمة ) ،إن الشركة المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفالسها يتضح  Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن وضع الشركة مهددة بخطراإلفالس وغير قادرة على اإلستمرار في  5.21تساوي  (Z)وبما أن قيمة  ( وأقل5.85)

 .السوق

  :الحكـير للتنمية نعبد المحسشركة مجموعة  -5

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Z د قيمة تم إيجا

  :( كالتالي5)

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 0.67 -0.56 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة- 

x2  1.11 -0.80 االصول المتداولةاالرباح المحتجزة / مجموع- 

x3 1.64 -0.50 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة- 

x4 0.40 0.66 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 2.07 2.07 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

   1.11- النتيجة

 (5الجدول رقم )

  :(5نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

( فيها Zإذا كانت قيمة ) ،إن الشركة المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفالسها يتضح Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن وضع الشركة مهددة بخطراإلفالس وغير قادرة على اإلستمرار في  0.12 -تساوي  (Z)وبما أن قيمة  ( وأقل5.85)

 .السوق
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  :اللطيف لإلستثمار العبدشركة  -6

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Z د قيمة تم إيجا

  :( كالتالي6)

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 0.91 0.76 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة 

x2 0.05 0.04 المحتجزة / مجموع االصول المتداولة االرباح 

x3 0.08 -0.02 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة- 

x4 0.01 0.01 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 0.69 0.69 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

 1.58 النتيجة

 (6رقم ) الجدول

  :(6نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

( فيها Zإذا كانت قيمة ) ،يتضح إن الشركة المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفالسها  Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن وضع الشركة مهددة بخطراإلفالس وغير قادرة على اإلستمرار في   1.58( تساوي  Zوبما أن قيمة )  ( وأقل5.85)

 .السوق

  :شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة -7

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Z د قيمة تم إيجا

  :( كالتالي7)

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 0.26 -0.22 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة- 

x2 0.12 -0.09 االرباح المحتجزة / مجموع االصول المتداولة- 

x3 0.49 -0.15 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة- 

x4 0.004 0.01 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 0.07 0.07 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

 -0.80 النتيجة

 (7الجدول رقم )
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  :(7نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

( فيها Zإذا كانت قيمة ) ،إن الشركة المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفالسها يتضح Z-Score وفقا لنموذج 

على اإلستمرار في إذن وضع الشركة مهددة بخطراإلفالس وغير قادرة 0.80  -تساوي  (Z)وبما أن قيمة  ( وأقل5.85)

 .السوق

  :شركة سيرا القابضة  -8

حسب البيانات المالية المعطاة من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة كما يوضح ذلك الجدول رقم   Z د قيمة تم إيجا

  :( كالتالي8)

 معامل نموذج z قيمة المتغير المتغيرات

x1 0.02 -0.02 راس المال العامل / مجموع االصول المتداولة- 

x2 0.99 0.71 االرباح المحتجزة / مجموع االصول المتداولة 

x3 0.56 -0.17 األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول المتداولة- 

x4 1.29 2.14 القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات 

x5 0.69 0.69 صافي المبيعات إلى مجموع األصول المتداولة 

 2.39 النتيجة

 (8الجدول رقم )

  :(8نتيجة التحليل للجدول رقم ) -

إن الشركة التي يصعب إعطاء قرار حاسم بشأنها والتي تحتاج إلى دراسة تفصيلية عندما  يتضح Z-Scoreوفقا لنموذج 

إذن الشركة يصعب إعطاء قرار حاسم  2.39تساوي  (Z) أن قيمة ( وبما6.11( وأقل من )5.85( أكبر من )Zتكون قيمة )

 .بشأنها والتي تحتاج إلى دراسة تفصيلية

  Altmanتصنيف الشركات التجارية بحسب نموذج 

 موقف الشركة      قيمة نموذج z البيان  الرقم 

 الشركة ناجحة وموقفها المالي جيد وقادرة على اإلستمرار      4.56 شركة مجموعة صـافوال 1

 الشركة ناجحة وموقفها المالي جيد وقادرة على اإلستمرار      7.57 شركة مجموعة فتيحي القابضة  2

 الشركة ناجحة وموقفها المالي جيد وقادرة على اإلستمرار      3.05 الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( 3
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 الشركة مهددة بخطراإلفالس وإحتمال عدم اإلستمرارية       5.21 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نـادك(  4

5 
الحكـير  عبد المحسنشركة مجموعة 

 للتنمية 
-0.12  الشركة مهددة بخطراإلفالس وإحتمال عدم اإلستمرارية       

 الشركة مهددة بخطراإلفالس وإحتمال عدم اإلستمرارية       5.18 لإلستثمار العبد اللطيفشركة  6

0.80- شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  7  الشركة مهددة بخطراإلفالس وإحتمال عدم اإلستمرارية       

 صعوبة التنبؤ بوضعها -الشركة غير محددة  6.31 شركة سيرا القابضة  8

 )ب(الجدول رقم 

( zلقيمة ) 5.85قد حملت مؤشرا أقل من  الشركات )نادك والحكير والعبداللطيف وأنعام الدولية( الجدول )ب( أن من لنا يتبين

وعند مراجعة التقارير المالية  ،المحتسبة حسب نموذج ألتمان مما يؤكد إحتمالية تعرض هذه الشركات لمخاطر الفشل المالي

 :في األسباب يمكن إيجاز أهم ،السعودي لتلك الشركات وكذلك ظروف التحول التي يمر بها اإلقتصاد

 .اإلستهالكي اإلنفاق بيئة ضعف عن ناتج وذلك ،اإلستهالك مستويات تراجع -

 .المصروفات التشغيلية وارتفاع ،الربحية هوامش وإنخفاض ،الدخل وضريبة الزكاة ارتفاع  -  

  .والتوزيع والنقل اإلنتاج تكاليف على وإنعكاسها والمياه، والكهرباء الوقود أسعار زيادة -  

 .المضافة القيمة ضريبة تأثير وكذلك ،العمالة سوق على الضغط  -  

 

 :والتوصيات اإلستنتاجات . 1

 :اإلستنتاجات. 1.1

 لتحديد بها االسترشاد يمكن الفشل المالي والتي بها يمر التي المراحل من مرحلة كل تميز التي المؤشرات من مجموعة هناك .5

 .لحل المشكلة الالزمة اإلجراءات وإتخاذ الشركة وضع

 عالية قدرة بينت التي النماذج وإن ،المالية النسب من عدد في تشترك الشركات بفشل للتنبؤ طورت التي النماذج أغلب إن .6

 .المستقبلي الشركة وضع لتقييم الشركات تنشرها التي المالية المعلومات على تعتمد التنبؤ على

 .الخاص القطاع شركات جميع على النموذج هذا استخدامالتجارية وإمكانية  الشركات بفشل التنبؤ في(Z)  ألتمان  نموذج دقة .3

 من البحث نتيجة عينة أداء الشركات في ضعفاا  هناك أن للنموذج المكونة الرئيسة المالية المؤشرات تحليل نتائج أوضحت .4

 هذه تتخذ لم للفشل إذا التعرض من الكبير اإلقتراب أو فشلها مما يؤكد لديها، ظهرت التي الكثيرة السلبية المؤشرات خالل

 .األداء لتصحيح الالزمة اإلجراءات الشركات

عدم تدريب العاملين في الشركات وعدم فهم المسؤولية بشكل صادق بحيث أدى الى هدر أموال الشركة وعدم االهتمام  .1

 .بنتائج نشاطها في األسواق
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 يتعذر التي القروض زيادة نسبة في تتمثل مشتركة مشاكل من تعاني فاشلة معظم الشركات التي صنفها النموذج كشركات .2

 التشغيل من النقدية نسبة التدفقات انخفاض وتقلبات في أسعارالبيع وكذلك ،العامل المال رأس حجم وضعف تصفيتها

 .واإلستثماروالتمويل
 

 :التوصيات. 1.1

 الشركات في المعتمد المالي التحليل من أساليب كأسلوباالتجارية  الشركات بفشل للتنبؤ(Z)  ألتمان  نموذج تطبيق تبني  .5

 التنبؤ الشركات على هذه ليساعد التجارية  الشركات على للتطبيق النموذج هذا الدراسة مالئمة أثبتت أن بعد األداء لتقييم

 .سنويا الشركة بمستقبل

 ألن الشركات هذه أداء لتصحيح الالزمة اإلجراءاتالتجارية واتخاذ  الشركات من الكثير أداء ضعف سبب دراسة ضرورة  .6

 .القومي االقتصاد على يؤثر الشركات سوف أداء ضعف زيادة

التنبؤ  نماذج استخدام أحد إمكانية مدى األخرى واختبار للقطاعات التابعة الشركات بفشل للتنبؤ دراسات إجراء ضرورة  .3

 .آخر قطاع في تطبيقه ال يمكن قد قطاع في يصلح الذي النموذج الشركات ألن هذه بفشل للتنبؤالمالي بالفشل 

  .الشركات إلرشاد به والتنبؤ الفشل حول معيار بإصدار المهنية المنظمات قيام ضرورة  .4

 الشركات أداء تقييم في يساعدهم إذ (Z) ألتمان نموذج استخدام المالية لألوراق سوق المال في المالية الوساطة مكاتب على  .1

  .بالشركات عالقة ذات أخرى عديدة جهات قبل من منها ولإلستفادة للفشل تعرضها بإمكانية والتنبؤ

يجب على الشركات الحيازة على رأس مال عامل موجب ومعقول من أجل مواجهة اإللتزامات في اجالها واإلبتعاد عن خطر .2

  .نقص السيولة وتحقيق أرباح من أجل استمراريتها

 قبل منها للتخلص فيها المرغوب غير اإلستثمارات على التعرف من يمكنهم إذ(Z) ألتمان  نموذج إستخدام المستثمرين على .7

 .الخسائر تكبد

 نحو الشركات المتجهة على التعرف في يساعدها إذ (Z) ألتمان  نموذج إستخدام والقطاع الخاص الحكومية الجهات على  .8

 الشركات في خاصة اإلفالس إلى الشركة وتجنب وصول ،الحل إليجاد المناسبة اإلجراءات وإتخاذ مبكر وقت في الفشل

 .المختلطة

 نماذج إستخدام على المالية األسواق في المدرجة وخاصة لها التابعة الشركات تجبر قوانين بإصدار تقوم أن الدول على  .1

 ،للفشل الشركات تعرض وإحتماالت المستقبل في الشركة وضع لمعرفة نشاطها وطبيعة ينسجم ما بحسب الشركات بفشل التنبؤ

 من عدد تعرض بسبب مستقبلية مالية أزمات لتالفي حدوث اإلفالس مرحلة إلى وصولها لتفادي الالزمة اإلجراءات وإتخاذ

  .فجائية بصورة الفشل واإلفالس إلى العالمية الشركات
 

 -. الـمراجـع: 1

 :المراجع العربية. 1.1

 (. ١٢-١٢ص) . فلسطين.الطبعة األولى .الماليكتاب التحليل  (. ٢٠٠١) .فهمي مصطفى ،الشيخ -

 .(٤١/٤٣٤/ ٤١)  ص . الرياض.. مجلة المديرالشركات كتاب حوكمة (. ٢٠٠٢) .عبد هللا إبراهيم ،المنيف -
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 . األردن.النفائسدار  األولى. الطبعة. وتطبيقاتها مفهومها كتاب الخسارة (. ٢٠٠٢) محمد. بن أحمد كليب، -

  .(٤٥٠/٤٥٤/٤٥٢/٤٥٣ص)

 ،اإلسكندرية .دار التعليم الجامعي .العربي العالم في اإلغراق مكافحة كتاب سياسات (. ٢٠٤٠) حسين. شمت، نيفين -

 .(٤٢-٤٠ص)

 -٠٠ص) .بيروت .الطبعة األولى. دار المنشورات الحقوقية صادر .أحكام اإلفالس كتاب (. ٢٠٠٠) .الدين، عفيفشمس  -

٠٢). 

منشأة  ."اقتصاديات االئتمان المصرفي دراسة تطبيقية للنشاط االئتماني وأهم محدداته" .(٤٢٢١) محمد كمال.، الحمزاوي -

 (٣١٠ – ٣١٤ص ) .اإلسكندريةالمعارف. 

المجلد  :مجلة دراسات العلوم اإلنسانية  ."أسباب تعثر المشروعات الصناعية في األردن " (٤٢٢٣فايز. )محمد  ،عبيدات -

 .(٤٠٢ص ). العدد الثالث ،)أ( ٢٠

" أهمية استخدام نماذج التنبؤ بالفشل المالي في تقييم قدرة الشركات على  (.٢٠٤١) صبري، ثامر مهدي محمد. -

 .٣العدد  ،(٤٠)المجلد  :االستمرارأو فشلها المالي". مجلة كلية اإلدارة واإلقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية

  .(٣١٥-٣١٠ص)

المقاوالت في  دراسة تطبيقية على قطاع" إستخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات  (. ٢٠٠٠) .عبد هللاهال بسام  ،الغصين -

 (. ٢٢-٢٥ص). (١مجلد )ال :للبحوث األمريكية العربية الجامعة مجلة .قطاع غزة"

 .(٢٠٤ص) .القاهرة .للنشر دارغريب ."ياإلقتصاد والركود التضخم عالج" .(٢٠٠٢) .الفتاح عبد مجدي ،سليمان  -

 .(٠١١ص) . لبنان.العربية النهضة ، دار"اإلقتصادية المصطلحات موسوعة" (. ٤٢١٠) .فهمي العزيز عبد ،هيكل  -

 ."مقال عن طرق ووسائل عالج الفشل المالي للشركات" ).٢٠٤٠) .جمال ،شحات -

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/19934  

 السعودية المساهمة للشركات المالي بالتعثر التنبؤ في المالية القوائم . "أهمية(٢٠٤١. )الرحمن عبد الشكور عبد ،الفرا -

 والمحاسبية الدالية الدراسات مجلة ". Springate ونموذج Z-score Altman نموذج باستخدام االسمنت لصناعة

 .(١العدد) :واإلدارية

 المدرجة الصناعية الشركات على دراسة ألتمان لنموذج باستخدام الشركات بتعثر "التنبؤ (.٢٠٤١) محمد. هاشم الرفاعي، -

 .األردن ،األوسط الشرق جامعة األعمال، كلية .عمان" بورصة سوق في
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 :لبحثملخص ا

العامة  لبسا عند والتواجد، خلق االنتشاروهذا  بالكوتش،ما يشار عادة  أوتناسلت عدد من العيادات المستشارين النفسانيين  

يستطيع الفرد العادي التمييز بين  والذي غالبا ما ال .)الكوتش( النفسي المستشار تدخلفي مهنة ومهمة وحدود الناس 

ومهام واختصاص كل من األخصائي النفسي من جهة ومهام  ،هذا األخير تدخلاختصاصات ومؤهالت وكفاءات وحدود 

وتبيان الفروق  ،من أنه يحاول تسليط الضوء ،المقال ذاه ةومن هنا تكمن أهمي ،واختصاص أخصائي األمراض النفسية والعقلية

والوقوف عن الخصائص والمؤهالت العلمية والتكوينية عند كل من األخصائي النفسي في مقابل المستشار النفسي، وقد تم 

واإلطار  ،مؤطر لعملهالدليل األخالقي ال مقارنة بين األخصائي النفسي بتعدد تكويناته واعتمادا علىال اعتماد منهج الدراسة

تكويني الطار لتباس الشامل  في كلما ما يتعلق باإل، في مقابل االم المتعارف عليها دولياني والتمثيلي لغير من األسس والنظالقانو

عمل المستشار النفسي، حاول هذا المقال الوقوف على المرجعيات النظرية طيري لتأوال خالقي كذلك األو القانوني والتنظيميو

  أكاديمي أو قانونييخضع لتأطير مقاوالتي ال إطار مرجعي  تواجد عمل األخصائي النفسي في مقابلل والتنظيميةوالفلسفية 

كل من األخصائي  تدخلوادوار وحدود لذلك يسعى هدا المقال للدفع برسم الحدود البينية والواضحة بين مهام  ،واضح المعالم

. وكذلك رغبة في تطور وإشعاع كل تخصص المترتبة عنه المستشار النفسي، لغاية تحديد المسؤوليات والنتائجكذلك  النفسي و

 على حدة.

 .المرجعيات األخالقية، البعد التكويني، اإلطار المرجعي. اإلطار القانوني ،الفراغ التنظيمي :الكلمات المفتاحية
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The consequences of the lack of ethics code principles and standards in Morocco on the job 

and tasks of a clinical psychologist (A comparative study of the tasks of a clinical 

psychologist and Coach) 

 

Abstract: 

The massive emergence of cabinets of consultants called coaches in Morocco, created 

ambiguities among ordinary people about the job and the tasks of a coach. The ordinary 

individuals do not usually distinguish the specialty, competence and the limits of the coach from 

the job and the field of intervention of a clinical psychologist. The importance of this article 

comes from the fact that it aims to highlight the differences between the scientific qualifications 

of a clinical psychologist and of a Coach. Thus, a comparative study was adopted to compare a 

clinical psychologist regarding to his diverse trainings and based on ethical guidelines of his job, 

and relating the international guidelines and standards in one hand, and the huge ambiguity 

connected to the trainings of a Coach and the guidelines and laws organizing his job in the other 

hand. The current article pointed the theoretical, philosophical and organizational guidelines of 

clinical psychologist in front of a counterpart unclear, non academic and illegal business 

guideline. Therefore, this article aims to designate the limits between the job and intervention 

roles of a clinical psychologist as well as the limits of the job of a coach in order to make their 

responsibilities and outcomes unambiguous.  

Keywords: organizational vacuum, ethical references, formative dimension, frame of reference. 

The legal framework. 
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  مقدمة:. 1

األخصائي النفسي بالمغرب، تتطلب منها نحن  صورة ومهنةوالتشوهات التي أصابت  الصعوبات واإلكراهاتإن الحديث عن  

 ..لما خلفه غياب التأطير القانوني على هذه التخصص تأملية وتشخيصيةالقيام بوقفة  الممارسون.

فباإلضافة إلى الفوضى المجتمعية وعدم قدرة هذا المجتمع على  متعددة،أهمية قصوى وذلك العتبارات  الموضوع ذوهذا  

نظري، يشترك فيها كل من طبيب األمراض النفسية والعقلية  هي والتي ،كاء الصحة النفسية عموماالفصل والتميز بين شر

ناهيك عن طبيعة التكوينات المختلفة من جهة  االجتماعي.باإلضافة إلى المساعد  ،النفسي بكل تخصصاته وتكويناتهواألخصائي 

 ،نجد أنفسنا أمام قادم جديدة األصليين.وما ينسجم أو يتضارب مع الدليل األخالقي لهؤالء الشركاء  أخرى.والمتكاملة من جهة 

له مكانا في مجتمع يصعب على  ذكرها. ليجد، وتعزز، واستقوى بفعل عدم الميز بين التخصصات السابق وترعرع ،نمى

قلية واألخصائي النفسي والمساعد االجتماعي لينضاف لهده مواطنيه، حتى القدرة على التمييز بين طبيب األمراض النفسية والع

من  ذلك.المجموعة والتي غالبية المغاربة ال يستطيعون التمييز بين اختصاصاتها وتكويناتها ودالئلها األخالقية وما يترتب عليه 

الصعوبات سواء على بعض هذه  البحثبقصد أو بدون قصد. لذلك نعرض في هذا  سواء.إمكانية تجاوز الخطوط الحمراء 

المستوى القانوني والمهني واالجتماعي وما يترتب على ذلك من تبعات نفسية واجتماعية وقانونية سواء على الممارس أو 

نفسه  جديد سمىالفرد. وفي ظل غياب أي تأطير تشريعي أو تكويني معترف به داخل الجامعات المغربية ينبعث كائن 

 )المستشار النفسي(.

 البحث:أهداف 

توضيح مآالت الفراغ التنظيمي على مهمة ومهنة األخصائي النفسي من تقزيم مجتمعي، نتيجة لترامي المستشار النفسي  -

 عليها مستغال غياب إطار قانوني يفصل بين مهام وتدخالت األخصائي النفسي ومع مهام المستشار النفسي.

مراض النفسية العقلية نتيجة الخلط بين التخصصات ومهنة الضرر االحق بمهنة ومهمة األخصائي النفسي وأخصائي األ -

 الكوتش.

الثمثل المجتمعي السلبي على األخصائي النفسي وأخصائي األمراض النفسية والعقلية نتيجة الجهل المجتمعي واستغالل  -

 هذا الجهل من طرف المستشار النفسي مما يؤدي نفور مجتمعي من الخدمات النفسية. 

 البحث:أهمية 

 رورة وضع حدود التدخل واضحة المعالم بين التخصصات النفسية في احترام لمكونات كل تخصص على حدة.ض

 منهج البحث:

 دراسة استقرائية وصفية مقارنة.
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 قادم الجديد بتقنيات مهربة. -1

 .والمعروف عادة بالمستشار النفسي أو ما اصطلح عليه ب ) الكوتش( ،حسب ما وصلت إليه من تعاريف حول هذا القادم الجديد

ونعرف أن هذه الصفة هي تدخل في التعاريف الخاصة  ،أي من المواكبة ،في بعض هذه التعاريف اخذ بصفة المواكب

باألخصائي النفسي اإلكلينيكي، باإلضافة إلى كل من التشخيص والتوجيه والتنبؤ. وقد عرفت مهمة هذا القادم الجديد، العمل 

جد مرة أخرى أن على تحسين الكفاءات والقدرات الفرد أو الجماعة، من خالل تجديد وتعديل معارف الفرد والجماعة. وبذلك أ

على المعارف النفسية دون التصريح بذلك علنا، ودون الحصول على تكوين بين  دالنفسي( يعتم)المستشار  الجديد أيهذا القادم 

تلقينهم أدوات وتقنيات  والجماعة علىيساعد الفرد  ،باإلضافة إلى ما سبق ذكره، أن المستشار النفسي ،فيها، ففي أبجديات عمله

حكم في السلوكات واالنفعاالت الغير اجتماعية.  فإذا سلمنا جدال بهذه المهمة ماذا بقي لألخصائي النفسي؟  هذا القادم الضبط والت

 ،دون أن يكون ملما بخصائص السلوك ،الفرد والجماعة، فهو إذا يقوم بذلك تعديل السلوك إلىمهمة ترمي  أنالجديد يدعي 

 التشجيع والتحفيز. في تحدي الصعوبات.  لذلك هوواألداة السحرية 

زبون يحتاج لسلعة تتمثل في إنه يرى الفرد الذي مجرد  الزبون. نعمالمستشار النفسي هي مهنة ترتكز على الحوار مع 

 (1) .( رجل األعمالتوني روبينز)الفكر بالمحصلة فهي مقاولة ربحية. وهي بذلك تبقى وفية لمؤسس هذا  التشجيع والتحفيز.

على دفع هذا األخير، إلى إعادة تدوير أفكاره وتنقيتها وتصفيتها،  بل يعملإذا المستشار ال ينظر للفرد ككائن بشري وإنساني 

 -بحلول و جالمعرفي( للخرو)وهي نظرية البناء وهدم األفكار المستوحاة من علم النفس 

وحيث ينظر للفرد الذي أمامه باعتباره  ،المستشار النفسي تمثالت ايجابية. يبدو من هذا التعريف األخير الوجه اآلخر لمهنة

 ،ومادامت الفكرة األساسية هي الربح التوجه وهي المقاولة، األولى لهذاالمنطلقات  االعتباربعين  أخدينإال،  زبونا وهذا ليس

مع ذلك تعتبر  مع إنكار ذلك علنا..يكون غريبا. أن يوظف نتائج وبحوث التيارات النفسية في هدم أفكار وبناء أفكار جديدة  فلن

أن المستشار النفسي، ال يزال يعاني من غياب إطار تشريعي، حيث يغيب على حد علمي، المسار  ،بعض هذه التعاريف

  والوصف التكويني

 ( أيقظ قواك الخفية. السعودية، إصدارات مكتبة جرير.0222روبينز ) كتب تونيقراءات في  -1

 والداللي والوظيفي مما يجعل هذا اإلطار موضع الكثير من التدليس والنصب. 

 من مدرب ومنشط لقاء إلى مستشار نفسي. ...مهنة البحث عنرحلة  -0

، وتنتشر الكلمة باللفظ اإلنجليزي مكتوبا باألحرف العربية لسبب واحد، وهو الغير منشط ولنقل بعد انه "مدربهو ببساطة " 

أن "التدريب" كلمة تتضمن الصعوبة واإلرهاق، وتشعرك أننا نتحدث عن مدرب كرة قدم. في الحقيقة، يمكن القول إن هذا 

ي في وضع الخطط وتوقع تكتيكات النطاق بدأ باألساس من مالعب الكرة، والرياضة بأنواعها، فبجانب دور المدرب الرئيس

بتحفيز الالعبين، ودفعهم إلى المثابرة، وبذل  حيث يقومالخصم وتوطين كل العب في أفضل مكان له، يحضر عامل التحفيز، 

وتزويدهم بروح الفريق، من أجل بذل أكبر جهد ممكن  ،الجهد، سواء بشكل فردي أو جماعي، وتواصله معهم بشكل شخصي

 أثناء اللعب.
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ألن هذا المصطلح ال يساير  ،ا اآلن، فإن هذا االصطالح يعني الكثير من األشياء، فالمستشار النفسي تخطى مرحلة التدريبأم

التمدد الذي عرفه، خاصة مع قدر التنوع الذي يدخل إلى هذا النطاق، فهذا النوع من التدريب خرج من قطاع ضيق وأصبح 

تسويق والموارد البشرية وصوال إلى تدريب الطلبة واألزواج والمحبين واألطفال المتعلقة بال أخرى سواءيتمدد في مجاالت 

من قبيل البحث عن  ،رنانة تشتاق لسماعها الهمم الضعيفة والباحثة عن التقدير االجتماعي توظيف مفاهيممن خالل  والمراهقين.

وبالتالي كانت الحاجة ماسة   الرشيق.على القوام  لحصولنفسي لمستشار  سمعنا حتىالطاقة اإليجابية بل  ،الفّعالة وظيفة، القيادة

 للبحث على مصطلح جديد يسمح له التمدد في كل الميادين دونما الحاجة إلى ادني تكوين علمي رصين.

بيع  إنها مهنةاألساليب الخداعة والمحفزة على الطلب على هذا الشكل من االستشارة قد ال أجانب الصواب إن قلت  هنا تظهر

لن تتردد في دفع  وهي فئةلذلك قد نجد الكثير ممن يعانون اضطراب نفسيا قد يرغب في االستفادة من هذا المستشار.   وهم.ال

يعرفها أهل االختصاص، أن كل فرد قادر على  التي والحقيقة ،تحقيقهكل غالي ونفيس، شريطة أن تعيش الوهم واألمل في 

 التالية:ما يمكننا تأكيده من خالل الدراسة الطولية  باإلنتظارات، وهذاتحفيز نفسه من خالل تحديد الهدف والتشبع 

خص في اثر اإلنتظارات الفرد على مستقبله، ونقصد هنا مجموعة من العادات التي يمكن لش إيلنوي للبحثقام فريق من جامعة 

 مستقبل الطلبة نموذجا(. )فيما أن يواظب عليها الفرد لتحقيق أهدافه المستقبلية في هذه الحالة 

ألف  071لعيّنة مكّونة من  1691وكان الفريق قد حلل نتائج هذه اإلنتظارات قامت بها المعاهد األميركية للبحوث في العام   

 طالب أميركي في المرحلة الثانوية،

على أداء الواجبات  قبيل المواظبةبجانب ذلك حددت أيضا مجموعة السمات أخرى تساهم في تحقيق هذه اإلنتظارات، من  

االلتزام بالمجمل مدى توفر أدوات تحقيق اإلنتظارات المستقبلية بما في ذلك  ،الحفظ ،الضبط ،والمشاركةالحضور  ،المدرسية

، خالل أعوام متتالية من الدراسية والسلوك المسؤول تجاه تلك المهام في العموموالمسؤولية والجدية والمتابعة للحصص 

أجل تحقيق اإلنتظارات من أجل المتابعة. لذلك يكون من  تلك االختبارات األولية خضعت تلك العيّنة الختبارات إضافية

لدال والصريح في مستقبل الفرد، ونجاحه المجتمعي باألثر ا والتي حتما يمكنها القيام مرهون بتوفر آلياته اإلجرائية ،المستقبلية

 والمهني. أما القول بأن التحفيز من اآلخر له األثر المحدد في مستقبل الفرد فهذا أمر مردود على قائله.

 شخصا، 1608تم التواصل مع العينة السابقة، استجاب منها 8112سنة، في العام  01والدليل على ذلك نتائج هذه الدراسة فبعد 

ثم فحص فريق البحث مستوياتهم المادية واالجتماعية والمهنية خالل تلك الفترة، كيف تطورت؟ وما الذي وصلوا إليه في 

جوانب حياتهم المختلفة؟ هنا جاءت النتائج لتقول إن هؤالء الذين أظهروا سلوكا مسؤوال في مراحل المراهقة، وكانوا أكثر 

ذلك أعلى أجرا مستقبال، وامتلكوا مستويات مهنية عالية مقارنة برفاقهم، كانت تلك النتائج التزاما في حياتهم الدراسية، كانوا ك

واضحة حتّى حينما قام فريق العمل بتنحية عوامل أخرى مثل الذكاء، وباقي القدرات اإلدراكية، والخلفية االجتماعية 

س محددا، بقدر ما تلك االستعدادات النفسية يز من األخر لانتظارنا التحفي أن ،واالقتصادية. وهذا يعيدنا لما استنتجناه سالفا

 من قبيل تحمل المشاق وتدبير األزمات، واإلصرار، االلتزاممن حيث  والقدرات اإلجرائية
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للوصول للغايات المرجوة والمسطرة سلفا والتي عبرت عنها باإلنتظارات والتي ال تتم إال بتوفر شروط موضوعية وكذلك  

 في تحقيق اإلنتظارات والتي قد نجملها فيما يلي: النفسية واالستعداداتحيث تتكامل الشروط  ،إجرائية

 ،الشخصية واألهداف المسطرةالقدرات  بينالموضوعي  التقييم والتعرف  -

 الصعوبات النقد الذاتي الموضوعي في تحديد الغايات وتوفير وسائل تدبير -

 ،والتحمل لتحقيق الغايات اإلرادة واإلصرار توفر سمات الشخصية من قبيل  -

 والتواصل البناء والشفاف، واحترامه،تنظيم الوقت،  - 

 حسن تدبير األزمات وتقدير الذات، في عالقتها بالجماعة أو المجتمع.  - 

 أخالقيات العمل واألسرة، واالنتماء والمسؤولية تجاه المجتمع، إلخ. - 

 عند المستشار النفسي الرنانة  والمحفزة صطلحاتالم -3

 التنمية الذاتية صطلحم  -1

واإلصرار.  ،يعتبر هذا المفهوم مفهوما جوهريا في ثقافة المستشار النفسي وهو المفهوم يعني التحفيز، األمل، التحدي، الصبر

قاعدة للقوة" أو "العادات السبع ألكثر  01الالمباالة" أو " 01وألجل ذلك يتم االستعانة بعدة كتب من قبيل فن أالمباالة، أو كتاب 

الناس فاعلية" غيرها كثير. والطامة الكبرى ان هذه الكتب تعتبر عند المستشار النفسي هي الخلفية التحفيزية لتأثير في الزبون 

المشكلة الكبرى هو اعتبار هذه  شخص.األخصائي النفسي الذي يعتبر الفرد فردا متفردا( ودفعه للتماثل مع كذا أو كذا )عكس 

كل فرد. وهنا يتم تغييب حقيقة نفسية قوية وهي أن كل فرد محكوم  للتحقق. عنداألنواع من كتب وكأنها وصفات سحرية قابلة 

فسية يصعب تجاوزها وتخطيها. ناهيك عن استعدادات نفسية قد تكون لها عظيم األثر بتاريخ فردي ومتفرد له وعليه ترسبات ن

 في نفسية الفرد الحالية والمستقبلية. وما يتبعها من كفاءات وقدرات وميوالت واتجاهات.

في نظري الخطأ الجسيم الذي يتم ارتكابه من طرف المستشار النفسي هو وضع قوالب لشخصيات قابلة للنسخ السريع، وهذا 

أخرى بكل بساطة  هوية، وارتداء. وكأن الفرد بكل ماضيه ومراميه وأحالمه مستعد لفسخ واإلنسانيةافتراء على الفرد  أكبر

 باحترام الدليل األخالقي في كل صيغه وبصيغته األولى: ، مطالب(8)األخصائي النفسي  حين نجدوسهولة. في 

"أساس عمل كل عالم النفس الحق هواالعتراف بهذا احترام الفرد في بعده النفسي هو حق غير قابل للتصرف و ”      

 دعنا اآلن نبدأ بتوضيح مشكالت رئيسية تتعلق بهذا النطاق الذي يُسمى بـ "المستشار النفسي"
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 التغني بالكتب السابق ذكرها: -1

فكرة جيدة يثيرها أحدهم في حوار ثابتة، فتصبح أكثر من  قرآنية آياتوكأنها كتب منزلة أو بدرجة اقل، كأنها 

ممتع.مما يدفع بالكثيرين لإلصابة بالصدمة إذا ما فشل في تحقيق غاياته وانتظارا ته. وبالتالي، فالتعلق المبالغ فيه بتلك 

 معالم.األحالم قد تصدم بواقع تتحكم فيه الكثير من العوامل الغير متحكم فيها والغير واضحة ال

 

2- - Association des Psychologues au France (9 Semptenbre2021) 

Code de déontologie des psychologues. France. 

فكرة جيدة يثيرها أحدهم في حوار ممتع.مما يدفع بالكثيرين لإلصابة بالصدمة إذا ما فشل في تحقيق غاياته وانتظارا ته. 

فالتعلق المبالغ فيه بتلك األحالم قد تصدم بواقع تتحكم فيه الكثير من العوامل الغير متحكم فيها والغير واضحة  ،وبالتالي

من األخصائي النفسي والذي يتقن لغة الفرضيات واالحتماالت والنسب ،المعالم. لذلك يكون المستشار أقل ذكاء وحيطة

 (0)وتوفير ممرات  آمنة يمكن بلورتها والتحكم في مآالتها.  فهو مهيأ لوضع حلول ألي مزالق القادمة ،المئوية

 االمتدادات التي عرفها مجال اإلسنشارة النفسية -0

، وورشات عمل، ابتداع تمارينليس ذلك فقط، بل تصبح " دساتير" وينتج عنها تجارة مربحة، باإلضافة إلى  تجارة الوهم، 

ويضاف إليه كمٌّ غزير من الدبلومات والماجستيرات دون دبلومات  ،وتكوينات وهمية ،وجلسات عالجية، وإقامة لمدة ثالثة أيّام

دون توفر أي مصادقة عليها من لدن لجان  متابعة.، في غياب أية رقابة وأية نفسية للمستشارين ابتداع قياساتوباإلضافة إلى 

في  ، تنحصرسنوات طوالتقنيات تقتضي  لىبتكوينات عباإلضافة إلى قيام أناس غير متخصصين في علم النفس،  ،مختصة

الكارثة، ويسقط الفشل وأال كفاءة على القطاع  التكوينات لتعمثالثة أيام، واألدهى من ذلك األمر، إعطاء دبلومات على تلك 

النفسية. لنجد برمته. لذلك أعود واعتبر أن الفراغ القانوني والتنظيمي هو المسبب لهذه الميوعة والسماجة المعرفية في المعارف 

 أشخاص من تكوينات غريبة على علم النفس يقومون بتكوينات عميقة في علم النفس.

أما  ،دون انتظار آثار سلوكية أو اجتماعية، ممتدة عبر الزمن ،اعتبر المستشار النفسي هو فقط منشط لقاء ،لذلك من جهة أولى

فهذا أمر مستبعد، بدون أي قاعدة عملية أو علمية، وهو غير متخصص في نطاق بعينه ولكنه فقط "ينشط  ،تعديل السلوك

 الناس"، أما المؤهالت التي تسمح لشخص ما من اجل تعديل السلوك بأن تكون حياتهم في العموم 

3-Marc –Antoine  et Autre ( 2012-2013) DSM-5 Manuel et statistique des Troubles Mentaux 

(éd 5) ;France. ELSEVIER MASSON 

السؤال، وهناك بالفعل نتائج على هذا أفضل؟ ال نعرف في الحقيقة، يمكن لمتخصص في علم النفس أن يعطينا إجابة صلبة 

والفائدة فهم منتهى الروعة  ،أما إن كانوا كذلك ،في علم نفس ينهذا النطاق البحثي، لكن هؤالء ليسوا حتّى متخصصفي رصينة 

 ويالها من حصيلة ثمينة.
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 والتدليس. والقطبية ازدواجية الشخصية -0

 -بشكل يمكن أن نقول إنه حتمي ولن نخسر الكثير-من أجل التنشيط يفتح الباب  المشكلة الثانية هي أن هذا التنشيط  هو -0

"علمية" بالصورة نفسها  أمام كل العلوم المعروفة للدخول إلى أرض الملعب وفرض نفسها أمام المتدربين كقوانين

التي تضعها الكتب التي تحدثنا عنها قبل قليل، لفهم ذلك لن نحتاج إلى أن نذهب بعيدا، لنتحدث عن أشهر رجال 

"االستشارة النفسية" على مستوى العالم كله، إنه توني روبنز، "المستشار النفسي" الكبير الذي يصل ثمن تذكرة 

يوم الواحد مع وعد باجتياز التجربة األكثر غرابة في حياتك، وهي السير على الفحم دوالر لل 011تدريبه السنوي إلى 

المشتعل حتّى ألف درجة مئوية بينما تمأل دماغك بأفكار إيجابية، لكن ما نعرفه هو أن األمر ال عالقة له باألفكار 

ل التالي ماذا لو علم المتدربين بهذه اإليجابية، ما نعرفه هو أن الفحم، ببساطة، موّصل ضعيف للحرارة. لنطرح السؤا

 الخدعة؟:

 .توظيف المعارف النفسية والتبرؤ من التبعات الجنائية  -9

المستشار النفسي" يعرف نفسه على أنه ليس معالجا نفسيا وال مستشار عمل، وهو بذلك ينّحي عن نفسه أي "يعرف 

في تلك النقطة دعنا نتأمل معا أحد االدعاءات الشهيرة لهذا النوع من التنشيط، مسؤولية علمية أو طبية أو حتّى وظيفية.

فغالبا ما يعّرف المستشار نفسه على أنه ليس معالجا نفسيا وال مستشار عمل، بمعنى أنه ال يعالج أمراضا وال يتدخل 

ل، من أجل التعامل مع االكتئاب أو على سبيل المثا (0)بأي تقنيات عالجية، أال انه يوظف )العالج المعرفي السلوكي( 

 االضطراب 

-4 -Jacque Fradine (2004). La  thérapie neurocognitive et comportemental ;Belgique.de.boeck 

ثنائي القطب مثال، كذلك فهو ال يقدم نصائح وظيفية يحدد من خاللها اختياراتك القادمة في العمل، وهو بذلك ينّحي نفسه عن أي 

يات لمسؤولية علمية أو طبية أو حتّى وظيفية. وعلى الرغم من هذا التصريح الكبير والواضح، نجده أي المستشار يسميها باآل

، وعلوم الطاقة والتأمل وقانون الجذب، وهي أمور يكتب فيها روبنز (0)والتقنيات الناجعة من قبيل"البرمجة اللغوية العصبية"

ورفاقه من المدربين مثل بوب بروكتور وغيرهم بشكل دائم ومستمر ويدّربون الناس عليها على أنها الشيء الوحيد الذي يمكن له 

اس بتلك العلوم  والمعارف، فإنه ال شك أن يغيّر حياتهم، وحتّى حينما ال يكون المدرب مهتما باألساس أن يعمل على تعريف الن

ال توجد أي  ،علمية وأمانةيستخدم بعضا من تقنياتها أثناء التدريب، وما نعرفه ويعرفه الخاص والعام وبكل حيادية ووضوح 

 كتاب "البرمجة اللغوية أسوقوهنا  دالئل علمية ثباتها صدقها ومباركتها من طرف احد المراكز والمنظمات ذات الصلة. 

 العصبية"،

البد من القيام بالتجربة ونقيض التجربة في عدد من  ،المتعارف عليه هو فيل الخروج بأي مقياس، البد من عينة عشوائية كبيرة 

كذلك الحال بالنسبة لعلم النفس ووضع المقاييس ليس بالسهل  ،والبد من مصادقة المنظمة العالمية للصحة عليه ،البلدان المختلفة

يخفي الجهر بعيوبه ومحاولة  وحتى ذلك ال ألجله.يتم التأكد من قدرته قياس ما وضع  وسنوات حتىسنوات  يتطلب األمر

فئات التطبيق. بل جميع العاملين  ،مجاالت التطبيق ،حدود التطبيق ،تحديدها في نسبة معينة. وما الى ذلك من شروط التطبيق

يستنزف من الممارس  في مجاالت علم النفس يعملون بعدد تكوينه النظري على التكوين على توظيف مقاييس متعددة كل منهم

 إذا كان الوضع كذلك يطرح السؤال ما الضمانات التي يقدمها المستشارون النفسيون. )لزبنائهم(؟ العمر والمال.
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- 5-  laure Monneret (25-10-2019) PNL. France édition ellipses 

 في المقابل من ذلك، ال يحتاج "المستشار النفسي" أيًّّا من تلك المعارف الكثيرة والمعقدة بل 

غير مؤكدة ليقال، إن تمرينا ما سوف يعالج االكتئاب الذي عانيت منه على مدى سنوات ثالث، وحيث  ،تكفيه ورقة واحدة

نجد  والتشخيصية.لنفسي يتسلح بالشك والحذر واالحتمالية وتوظيف عدة معارف ومراجعة الدالئل اإلحصائية األخصائي ا

أمر مفيد، يثبت  -على سبيل المثال-المستشار النفسي يمتلك الحل والتشخيص والعالج هنا يجب التوقف قليال لتأكيد أن التأمل 

بدون أي -تحويل المباشر من قراءة إحصائية سريعة ما ظهرت في ورقة ما العلم ذلك كل يوم بشكل أكبر، لكن مشكلتنا مع ال

إلى جرعات عالجية تتخصص في حالة مرضية ما. دون تخصص  -رقابة أو تجريب حقيقي على مرضى أو حتى سماح قانوني

 خبرة. وال علم وال

 الغير مقنن لمستشار النفسي في الخدمات النفسية تدخلللاآلثار السلبية  -6

أن المستشار النفسي يتقمص صفة األخصائي النفسي والعقلي واألخصائي  بها،من األشياء التي يجب التصريح بها والمجاهرة  

مع القدرة على  ،فإذا كان الدليل األخالقي لألخصائي النفسي يلزم هدا األخير التقييد باختصاصه وفي حدود اختصاصه النفسي.

فإن المستشار النفسي  فيها.التكامل مع االختصاصات النفسية األخرى دون التطاول عليها والتحدث باسمها والقيام بتكوينات 

ولكنه  ،فهو من جهة ينفي عن نفسه صفة الطبيب النفسي والعقلي، أو صفة األخصائي النفسي لها.يضع نفسه في متاهة ال نهاية 

مبرر مضر بسمعة شركاء  التطفل الغيردون األخذ باالعتبار أن هذا  واختباراتهم وتشخيصاتهم.تقنياتهم  من باب آخر يوظف

وآال حاجة  ،ووصف ممارسيها باال كفاءة وآال فعالية ،التخصصات دقيقة وتقزيم هذه ،مما يؤدي إلى تمييع النفسية.الصحة 

صلحة األمة. المستشار النفسي على علم ودراية انه يتطفل م لمرحلة تغليب ال تصلنظرا لمصالح ضيقة  ،للمجتمع بها

تخصصات قائمة من بينها، علم النفس والطب النفسي، ولكن الفراغ القانوني هو المسؤول على ذلك.  فعند الحديث عن 

بتشخيص البد من تربي أطفالك المراهقين؟" البد من القيام  كيف»إلى "السواء؟"، و"عن العالقات الفّعالة؟"، بل ويصل األمر 

فماذا بقي للمستشار  القيام بمواكبة وتوجيه، أال يحتاج ذلك إلى متخصص؟  أليس هذا هو مجال علم النفس إذا كان كذلك.

 النفسي؟

التحفيز جيد، لكن في النهاية يجب أن يتوافق تفاؤلنا مع درجة تعقّد العالم، وإال سنواجه صدمة عنيفة حينما ال نتمّكن بسهولة   

حينما يكون المستشار غير متخصص في نطاق علم النفس، سيكون الناتج  ،حقيق أيٍّ من تلك األحالم المفرطة في التفاؤلمن ت

التي تواجه  ،بالضرورة، هو أن تتسرب معارف ضعيفة إلى نطاق عمله، لكن األسوأ هو أن ذلك يتشابك مع المشكلة الثالثة

أنه سيعتمد على الترويج ألفكار تتميز بأنها ُملهمة وأنها قادرة على جعل حياتك المستشار النفسي وهي لغة التحفيز، فال بد 

بل سيعتمد المستشار  .أفضل، بالتأكيد لن يتقّدم ليشرح لك أيًّّا من األمور المتعلقة بعلم نفس أو البراديكمات الكبرى في علم النفس

وضرورة التقييد  بالقدوة.ر والمثابرة واإلصرار واإليثان النفسي إلى تعويم المعلومة في مساق هوامي وهو الحديث عن الصب

 .المفتيوهي عباءة بمعنى آخر ينتزع المستشار النفسي عباءة أخرى باإلضافة إلى ما سبق  خطاها.بها والسير على 
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لذلك عند المستشار النفسي تغيب المعلومة وتبقى الرغبة في تحقيق عالم هوامي غالبا ما تفتقد الشخصية الحاضرة لكل السمات  

الضرورية لتحقيقها فعال وعمال.في حين خطاب ولغة األخصائي النفسي تتبع أسلوبا جمع المعلومات والتأكد من المعلومات 

التشخيص األولي إلى غير ذلك من المراحل التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت والتريث تم  من المعلوماتواختبار والتحقق 

في إصدارا لنتائج. غالبا ال تسعى إال في إرضاء )الزبون(. بل غايتها تقديم تشخيص صادق وملتزم بكل الظروف العلمية 

 والموضوعية.

، من الجيدويسيح في عالم من اإليجابية الضارة والفجة.قد يكون لذلك يؤثر المستشار النفسي التخلي عن الدقة وعن الموضوعية 

النهاية يجب أن يتوافق تفاؤلنا مع درجة تعقّد العالم، وإال سنواجه صدمة عنيفة حينما ال نتمّكن بسهولة من  ولكن فيالتحفيز 

أن التحفيز يدفعك للفعل واإلنجاز، لكن  تحقيق أيٍّ من تلك األحالم المفرطة في التفاؤل. بمعنى أوضح، قد تتصور للوهلة األولى

مع تصّور خاطئ آخر عن درجة "صعوبة"  قدراتك،هل يفعل ذلك؟ في الكثير من األحيان يدفعك التحفيز لتصّور خاطئ عن 

فتظن أن كل شيء ممكن، ما قد يصدمك في كل مواجهة مباشرة مع هذا الواقع،  ،الوضعية والمسار المستقبلي  ،الموقف

ا عن المدة في الشحن الهوامي، بعد ذلك سوف تبدأ في الشعور بما يشبه أعراض االنسحاب،الضعف والعزلة، ونتحدث هن

أنك بحاجة إلى جلسة جديدة أو شحن للوقوف مرة أخرى، شحن جديد لتحفيزك، في تلك النقطة يتحّول ،لتخرج بنتيجة مؤداها

ة تحفيزية إلى جلسة تحفيزية أخرى. إنه إدمان على التحفيز التحفيز إلى مخدر، فيصبح كل ما تفعله هو أن تخرج من جلس

يسميه علماء النفس  مرحلة ملودخول في عالم الهوامات ولما ال الهذيانات ـ لنصل في األخير إلى  ،وانسحاب من الواقع

 .(6)بالذهان اللحظي

 D. H. Barlow  et autre Boeck 2007 علم النفس المرضي واإلكلينيكي   -6

 الخاتمة: -7

واضح المعالم  أكاديميفي هذه الدراسة تناول الباحث الخلط القائم بين مهنة ومهمة األخصائي النفسي وما يرتبط بذلك من تكوين 

وكذا شروط الممارسة وحدودها، وكذا المسؤوليات الجنائية والتأديبية عند ارتكاب مخالفة مهنية، في مقابل ذلك نجد  والمراحل،

ما سمي بالمستشار النفسي أو الكوتش يمارس نفس مهام ومهنة األخصائي النفسي مع نكران ذلك، مما أدى الى نفور األفراد 

 االجتماعياألمراض النفسية والعقلية واألخصائي النفسي والمساعد  أخصائيمن  الراغبين في الخدمات النفسية واعتبارهم كل

 محتالين وفاقدين لكل كفاءة مهمة لذلك.مجرد 

 البحث:نتائج  

 المسار التكويني واألكاديمي ال يتشابه جملة وتفصيال مع ممتهني االستشارة النفسية. -

 تغيب كلية عند المستشار النفسي االلتزامات األخالقية والمهنة عند األخصائي النفسي، -

التدخل الغير مقنن والغير مؤطر قانونا، أضر كثيرا بسمعة المتدخلين في الصحة النفسية وأدى إلى نفور الراغبين في  -

 الخدمة النفسية.نظرا لغياب نتائج ملموسة.

عواقب وخيمة على نفسية الراغبين استعمال اآلليات والتقنيات نفسية لغاية تحقيق توازن نفسي من لدن غير المؤهلين له  -

 في الخدمات النفسية قد تصل إلى درجة االنتحار.
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فتح  إلى أدىغرب خصوصا بالنسبة لألخصائيين النفسيين مإن غياب إطار قانوني مرجعي لممارسة الخدمة النفسية بال -

 لالتجار بمعانات الناس دون حسيب وال رقيب.الباب 

اية الفئة الراغبة في الخدمات النفسية كحق من حقوق اإلنسان من خالل وضع قانون لذلك يكون من أولى األولويات حم -

أخرى، ويضع أسس التعامل بينهم مما يحفظ  ومن جهة تنظيمي الزم يحدد أوجه التدخل عند الممارسين المتدخلين،

 المواطن من التالعبات ويحفظ في الوقت نفسه كل المتدخلين في الخدمة النفسية بالمغرب.

على أساس ضرورة وضع إطار مرجعي وتكوين أكاديمي  ،وسهال فأهالحتى وإن وجد قطاع جديد يعنى بالخدمة النفسية  -

 وحدود تخصص والفئة المستهدفة. ،تدخلهمحدد مع توفر قانون تنظيمي للمهنة يبين مجال 
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Impact of using the balanced scorecard on the performance of the private hospitals  

(A comparative study between Bagedo and Dr.Erfan Hospital and, 

 Saudi German Hospital in Jeddah) 

 إعداد الباحثة/ منال محمد الفقيه

المملكة العربية  –كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، 

 السعودية

Email: msalfakeeh@gmail.com  

 :المستخلص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهمية أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة )البعد المالي، وبعد العمالء، وبعد 

التعليم والنمو، وبعد العمليات الداخلية( على أداء المستشفيات الخاصة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

وتكون مجتمع الدراسة من أطباء وممرضين وإداريين من مستشفى باقدو والدكتور كأداة رئيسية لجمع البيانات. التحليلي واالستبانة 

 وتم اختيار( فرداً، 2471( فرداً، ومن المستشفى السعودي األلماني بجدة وبلغ عددهم )2471عرفان العام بجدة وبلغ عددهم )

أن العالقة في استخدام  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها اآلتي:( عينة عشوائية بسيطة من كال المجتمعين. 21%)

بطاقة األداء المتوازن للبعدين المالي والعمالء على أداء المستشفيات الخاصة واضحة في كال المستشفيين وهي أعلى لدى 

عدين في استخدام بطاقة األداء المتوازن للبالمستشفى السعودي األلماني من مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، كما أن العالقة 

العمليات الداخلية على أداء المستشفيات الخاصة واضحة في كال المستشفيين وهي أعلى لدى مستشفى باقدو التعليم والنمو، و

ات الخاصة لمستشفيأن العالقة في استخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء امستشفى السعودي األلماني، ووالدكتور عرفان العام من ال

وفي ضوء نتائج البحث خرجت الدراسة  ،واضحة في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني

مراجعة استخدام بطاقة األداء المتوازن في البعدين  على إدارة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بتوصيات عديدة أهمها:

بعد التعليم والنمو وبعد إدارة المستشفى السعودي األلماني مراجعة استخدام بطاقة األداء المتوازن في  المالي والعمالء، وعلى

و على إدارة المستشفى السعودي األلماني أن تسعى وتبذل المزيد من الجهد في الحصول على االعتمادات العمليات الداخلية، 

شفى باقدو والدكتور عرفان العام أن تعمل على زيادة الميزة التنافسية لها من الطبية لمزيد من الثقة في أدائها، وعلى إدارة مست

 .خالل صياغة االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل وتطبيقها

المستشفيات الخاصة، مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام،  المتوازن، أداءأثر، استخدام، بطاقة األداء  :الكلمات المفتاحية

 المستشفى السعودي األلماني، جدة

mailto:msalfakeeh@gmail.com


 
 

  
 

 

 
IJRSP

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

Impact of using the balanced scorecard on the performance of the private hospitals  

(A comparative study between Bagedo and Dr.Erfan Hospital and, 

 Saudi German Hospital in Jeddah) 

Abstract 

          This research aims to identify the importance of the impact of using the balanced scorecard with 

its four dimensions (financial dimension, customer dimension, education and growth dimension, and 

internal operations dimension) on the performance of private hospitals. To achieve the objectives of 

the study, the descriptive analytical method and the questionnaire were used as the main tool for data 

collection. The study population consisted of doctors, nurses and administrators from Bagdo Hospital 

and Dr. Irfan General in Jeddah, their number was (1742) individuals, and from the Saudi German 

Hospital in Jeddah, their number was (1549) individuals, and (10%) a simple random sample was 

selected from both societies. The study reached several results, the most important of which are the 

following: The relationship in the use of the balanced scorecard for the financial and customer 

dimensions on the performance of private hospitals is clear in both hospitals, and it is higher in the 

Saudi German Hospital than Bagdo and Dr. Irfan General Hospital, and the relationship in the use of 

the balanced scorecard for the two dimensions is education. Growth, and internal processes on the 

performance of private hospitals are clear in both hospitals, and they are higher in Bagdo Hospital and 

Dr. Irfan General than the Saudi German Hospital, and in light of the research results, the study came 

out with several recommendations, the most important of which are: The management of Bagdo 

Hospital and Dr. Irfan General should review the use of the balanced scorecard in the financial and 

customer dimensions, and the Saudi German Hospital management should review the use of the 

balanced scorecard in the education and growth dimension. After the internal operations, the 

management of the Saudi German Hospital should strive and exert more effort in obtaining medical 

accreditations for more confidence in its performance, and the management of Bagdo Hospital and Dr. 

Irfan General should work to increase its competitive advantage by formulating strategies that make it 

in a better position and its application. 

Keywords: Impact, use, balanced scorecard, performance of private hospitals, Bagedoo and Dr. 

Irfan General Hospital, Saudi German Hospital, Jeddah 
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العام للدراسةاإلطار  -1  

 مقدمة   1-1

تسعى المنظمات الحديثة إلى مواكبة التطورات السريعة والمتالحقة بشتى الطرق، سعياً إلى تحقيق التطوير، وتقديم       

في: تعدد األهداف، وتزايد حاجات المجتمع  يتمثل أهمهاالخدمات في أفضل صورة، وذلك لمواجهة الكثير من التحديات التي 

 وتنوعها، وندرة الموارد والتحوالت االقتصادية. 

م( مركزاً بشكل كبير على مقاييس األداء 0851-م0581ولقد كان االهتمام في إدارة المؤسسات في الماضي في الفترة )      

المالية والمحاسبية فقط؛ ونتيجة لذلك تركزت الجهود على تطوير نظم المحاسبة اإلدارية التي وفرت تحليالت مفصلة للتكلفة، 

لتطور التكنولوجي وعمليات اإلنتاج المعقدة أصبح هنالك الكثير من المطالب للبحث عن وتقارير عن االنحرافات. ونظراً ل

طرق قياس أكثر جدوى من أجل تحسين أنظمة قياس األداء، وتم الوصول إلى تركيبة لنظام قياس يجمع بين كل الجوانب 

بواسطة   Balanced Scored Card (BSC)المرتبطة بنشاط المؤسسة ومحيطها أطلق عليه بطاقة قياس األداء المتوازن 

(Kaplan& Norton) م، حيث تعتمد  بطاقة االداء المتوازن على الرؤية 0881، ونوقشت ألول مرة في جامعة هارفارد عام

واألهداف االستراتيجية التي يتم ترجمتها إلى نظام لمقاييس األداء ينعكس بدوره في صورة اهتمام وتوجه استراتيجي عام، 

 (. 7م: ص1100رد في المؤسسة إلى تحقيقه )محاد، يسعى كل ف

وبالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص الهادفة إلى الربح لم يعد االعتماد على النتائج المالية يكفي لتحقيق النجاح والميزة      

 قياس النتائجالتنافسية، لذلك وجد عديد من المنظمات في الوقت الحاضر الحاجة إلى أساس واضح لقياس األداء عن طريق 

المالية وغير المالية لالستفادة منها في وضع أهداف األداء وتخصيص أوليات الموارد المتاحة أو لمساعدة المديرين على تأكيد 

 (.98م: ص1101أو تغيير سياسة حالية أو برنامج معين لمقابلة األهداف )عمران، 

 التي المتوازن، بطاقة األداء نموذج الماضي، القرن من لتسعينياتا بداية في ابتكرت التي األداء قياس نماذج أهم ومن      

 على الشركة قدرة لقياس أداة تعد والتي المستوى العالمي، على انتشاًرا واألوسع األبعاد، المتعددة النماذج أفضل من أصبحت

 (.9م: ص1101)النجار،  وطويلة األمد قصيرة واإلدارية المالية أهدافها تحقيق

وترى الباحثة أن عملية قياس األداء هي عملية أساسية من العمليات اإلدارية المتخذة ال تقل أهمية عن العمليات اإلدارية       

 األخرى، ثم يجب وضعها من الخطوط العريضة ألي مؤسسة.

 مشكلة الدراسة  1-2

ؤسسات الخدمية، ومن بينها المؤسسات في ظل قصور األساليب التقليدية المستخدمة في عملية قياس األداء في الم 

الصحية، ولكي تتحقق سالمة نظام قياس األداء، كان البد من التوصل إلى أسلوب قياس يجمع كافة المتغيرات )المالية وغير 

 المالية( المؤثرة على أداء هذه الوحدات في إطار منهج متكامل للقياس. 
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تعيش المؤسسات الخدمية التي تهدف الى الربح بعض من التغييرات التي اصبحت من المهم جدا أن تهتم المؤسسات  

من وبأدائها حتى تستطيع الوقوف على قدميها في ظل هذا التنافس، ولمعرفة مدى تميز هذه المؤسسات كان لزاما أن تم تقيمها 

 بناء على ما سبق فإنه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي: وازن.بين أهم وأحدث هذه األدوات بطاقة األداء المت

 ما أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن على أداء المستشفيات الخاصة؟ 

 أهداف الدراسة   1-3

 تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن من خالل: 

  المالي الستتتتخدام بطاقة األداء المتوازن وأثره على أداء المستتتتشتتتفيات الخاصتتتة بالمملكة العربية التعرف على أهمية البعد

 السعودية.

  التعرف على أهمية بعد العمالء الستتتتخدام بطاقة األداء المتوازن وأثره على أداء المستتتتشتتتفيات الخاصتتتة بالمملكة العربية

 السعودية.

 الستتتخدام بطاقة األداء المتوازن وأثره على أداء المستتتشتتفيات الخاصتتة بالمملكة  التعرف على أهمية بعد العمليات الداخلية

 العربية السعودية.

  التعليم والنمو الستتتتتتخدام بطاقة األداء المتوازن وأثره على أداء المستتتتتتشتتتتتفيات الخاصتتتتتة بالمملكة  أهمية بعدالتعرف على

 العربية السعودية.
 

  فرضيات الدراسة  1-4

  داللة إحصائية بين البعد المالي الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة.توجد عالقة ذات 

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمالء الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة 

 ة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمليات الداخلية الستخدام بطاق 

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد التعليم والنمو الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة 

 ( أبعاد بطاقة األداء المتوازن1/1شكل رقم )

 

 المصدر: من تصميم الباحثة 
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 متغيرات الدراسة   1-5

 أوالً: المتغيرات المستقلة: أبعاد بطاقة األداء المتوازن:

 البعد المالي. -2

 بعد العمليات الداخلية. -1

 بعد العمالء. -3

 بعد التعليم والنمو. -7

 أداء المستشفيات الخاصة. :ثانياً: المتغير التابع

  نموذج الدراسة  1-6

 للبحث( نموذج 1/2شكل رقم )

 

 المصدر: من تصميم الباحثة

 أهمية الدراسة  1-7

 الحاجة إلى قياس األداء من أجل ترشيد اإلنفاق، والمحافظة على الموارد المتاحة. -0

ضعف أساليب الرقابة وأدوات قياس األداء التقليدية في المستشفيات الخاصة، فهذه األساليب ال تتماشى مع التطورات  -1

  تهتم إال بالبعد المالي. االقتصادية الحديثة، وال

أهمية قياس جودة أداء الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية واالحتفاظ بالعمالء، واكتساب عمالء جدد، وعمليات التشغيل،  -9

 .(BSC)والموارد البشرية لوحدات الخدمات الخاصة من خالل استخدام مقياس األداء المتوازن 

ا في مجال قياس األداء وآلياته الحديثة في إدارة المستتتتتشتتتتفيات الخاصتتتتة تعد نتائج الدراستتتتة وتوصتتتتياتها إستتتتهاما بحثي -4

  بالمملكة العربية السعودية.

 تكمن األهمية العلمية في استتخدام بطاقة األداء المتوازن في أنها تضيف مادة علمية جديدة تتحدث عن األهمية العلمية :

لهتذا االستتتتتتتختدام من فتائتدة علميتة للمنظمتة ولجميع منستتتتتتوبيها بطتاقتة االداء المتوازن من أبعتاد وفوائتد واهتداف. لمتا 

 والمراجعين وحتى الباحثين في هذا المجال.
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 تتمثل األهمية العملية في التعرف على مدى االستتتتتتتفادة من نتائج هذه الدراستتتتتتة وتطبيقها على مجتمع األهمية العملية :

 البحث محل الدراسة.
 

 مصطلحات الدراسة  1-8

 :The concept of performanceمفهوم األداء 

 درجة" إلى: األداء يشير (. كما101م: ص1111محمد،  (الدور" وإدراك واإلمكانيات الجهد بين التفاعل هو: " نتيجة     

 يحدث ما الوظيفة وغالباً  متطلبات الفرد بها يشبع التي يحقق أو الكيفية يعكس وهو الفرد لوظيفة المكونة وإتمام المهام تحقيق

 قد يبذل فمثال الفرد، حققها التي النتائج أساس فيُقاس على األداء المبذولة، أما إلى الطاقة فالجهد يشير واألداء، الجهد بين تداخل

بينما يكون  المبذول عاليا يكون الجهد الحالة هذه وفي منخفضة درجة على ولكنه يحصل لالمتحان كبيراً في االستعداد جهداً 

 (.118م: ص1111)حسن، "منخفضاً  األداء

  The concept of Balanced Scorecard مفهوم بطاقة األداء المتوازن: 

تعرف بأنها: "نظام إداري يهدف إلى مساعدة المنظمة على ترجمة رؤيتها واستراتيجيتها إلى مجموعة من األهداف    

 (.4م: ص1118والقياسات االستراتيجية المترابطة" )المغربي، 

بأنها: "إطار عام يساعد مختلف مستويات المنظمة على ترجمة أهدافها وخططها االستراتيجية إلى أهداف وتعرف     

عملية قابلة للقياس بدقة مع توجيه األداء والسلوك الفردي، وذلك من خالل ربط رسالة ورؤية النشاط بمهام الموظفين من خالل 

 (.11م: ص1101اخلية، التعليم والنمو" )عاشور، األبعاد األربعة " العمالء، المالية، العمليات الد

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن:

 تحتوي بطاقة األداء المتوازن على أربعة أبعاد:  

 Financial dimension أوالً: البعد المالي 

ستخدم . وتيحتوي على أهداف مالية بحتة مثل العائد على االستثمار، وتكلفة المنتجات، والربحية، والتدفق النقدي 

لقياس تلك النسب المالية واألرقام المالية المختلفة. كذلك قد تكون بعض األرقام المالية مهمة في مثل التدفق النقدي في أوقات 

العسرة، أما الشركات غير الهادفة للربح فقد يختلف األمر فيها لكنها في النهاية البد أن تحافظ على استمرارها في أنشطتها 

 (.05م: ص1101ى وجود موارد كافية )العمري، بالمحافظة عل

 Customer dimension ثانياً: بعد العمالء 

يحتوي هذا البعد على عدة مقاييس تعكس العوامل المحددة بالنسبة للعمالء التي تهتم بالقمة للعمالء والمؤشرات التي    

 (.47م: ص1100)الكعبي، عمران،  تحتويها.
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 Internal Business process dimension لية ثالثاً: بعد العمليات الداخ

تكون المالي لتزيد المساهمين حيث ي له، والبعديهتم هذا البعد بالعمليات الداخلية التي تؤيد العميل من خالل ايجاد قيمة  

 (.48م: ص1100وعملية التشغيل وعملية االنتاج. )الكعبي، عمران،  االبتكاربعد العمليات الداخلية من ثالثة ابعاد وهي عملية 

  Learning & Growth dimension رابعاً: بعد التعليم والنمو

يتعلق هذا البعد بالوسائل التي تستعمل لبلوغ األهداف االستراتيجية، وترتبط مركبات هذا البعد بكل ما يتعلق     

بالعمل، والتحفيز،..( وبالنظام المعلوماتي الذي يجب أن يسهل التعلم التنظيمي، كما يرتكز بالمستخدم )إنتاجية العمل، ودورنا 

 (.7م: ص1101هذا البعد على نشر المعرفة داخل المؤسسة )مقدم، 

 منهجية الدراسة 1-9

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كونه أكثر مالءمة لمثل هذا النوع من الدراسات، وذلك من خالل جمع   

البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها، ويعتمد المنهج الوصفي التحليلي على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، لوصفها 

صفاً رقمياً يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها، ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى وصفاً دقيقاً، بينما يعطي التعبير الكمي و

(، اعتمدت الباحثة على الجانب النظري فعادت للمراجع من كتب وابحاث حديثة لها عالقة مباشرة 917م:ص1112)عبيدات، 

 لعمالءات االستبانة من بعد مالي وبعد بالموضوع اما الدراسة التطبيقية حيث جمعت المعلومات من خالل االستبانة حيث تكون

 (:0/0موضح بالجدول التالي رقم ) كما هووبعد التعليم وبعد العمليات الداخلية. 

 ( مجتمع البحث1-1جدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 حدود الدراسة  1-11

 معرفة أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن على أداء المستشفيات الخاصة.الحدود الموضوعية:  .1

وكادر التمريض )بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة( و)المستشفى الموظفين اإلداريين واألطباء  الحدود البشرية: .2

 السعودي األلماني بجدة(.

 )مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة(، و)المستشفى السعودي األلماني بجدة(. الحدود المكانية: .3

 م(.1124-م1127هـ/2731-هـ2734في الفترة الزمنية ) الحدود الزمنية: .4

 مجتمع البحث
مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

مستشفى السعودي 

 األلماني
 اإلجمالي

 941 191 001 عدد األطباء

 808 940 874 عدد كادرالتمريض

 1194 872 0185 عدد اإلداريين

 9180 0848 0741 اإلجمالي
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 القيات البحثأخ  1-11

 تقتضي االعتبارات األخالقية للدراسات العلمية أن تتبع الباحثة عدة خطوات لتأكيد هذه االعتبارات، وهي:  

 :)إلى اللجنة في إدارة الماجستير التنفيذي للحصول على  الباحثةتم إرسال المرفق مع اقتراحات  موافقة اللجنة )المبدئية

 موافقة االستمرار في البحث.

 :)بعد الحصول على موافقة اللجنة في إدارة الماجستير التنفيذي تم إرسال الطلب )مرفق مع  الموافقة الرسمية )النهائية

( للحصول على موافقة كل من مديري )مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة(، و)المستشفى السعودي الباحثةاقتراح 

 األلماني بجدة( وتمت الموافقة. 

 من اخالقيات البحث أن تبقى جميع المعلومات الموجودة به في غاية السرية والتحفظ. علومات وكيفية التعامل معها:سرية الم 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

 مقاييس األداء: المبحث األول

 مقاييس األداء 2-1

ي، )الشيشن الجودة والمخزونمن المهم أن تتطور هذه النظم حيث من المهم أن تستخدم مقايسس غير مالية مثل تكاليف   

(. حيث يقتصر اتجاه المنظمات االن الى دعم المقاييس المالية التي تعالج االداء الماضي والحالي. )عبد الحليم، 014ص  م:1114

 من تحقيق المنظمة تمكن إدارية تنفيذية عمل وأداة متوازن تفكير منهج المتوازن األداء بطاقة وترى الباحثة أن (.0م: ص1118

المالية.  وغير المالية المقاييس ومتوازن من متكامل إطار وفق واالستراتيجي والمالي التشغيلي أدائها االستراتيجية وتقييم أهدافها

 والتخطيط اليومية التنفيذية العمليات وبين ،جانب في والربح لماليةا المفردات بين الربط إلى األداء بطاقة حيث اصبحت تهدف

الربط  صبحأآخر، حيث تربط بين الرقابة المالية والرؤية االستراتيجية المستقبلية على مدى بعيد. فبالتالي  جانب في المستقبلي

 (.99م: ص1101)أبو شرخ،   ليس مراقبة العمليات بل تطويرها في المستقبل.

 لقياس نورتون -كابالن طريقة "البداية في عليه يطلق كان والذي – األصل في لألداء المتوازن التقييم مدخل نشأوقد   

 يمكن بما وذلك األخرى، األنشطة مجاالت تعكس إضافية المحاسبية بمؤشرات المالية المؤشرات لتعزيز كأداة "المؤسسي األداء

 .(Kaplan, Norton, 2004: p. 2)بمنظماتهم  الفعلي األداء كافة أبعاد فهم من المديرين

 أهمية قياس األداء  2-1-1

 االستراتيجية الخطة على للتركيز مدخال واضحا توفر إنها للمنظمة، حيث كثيرة فوائد تحقيق إلى تؤدي األداء قياس عملية إن 

 اإلدارة إلى العمل برنامج أداء حول التقارير لرفع معينة آلية يوفر القياس كما أن أدائه، ومستوى غاياته عن فضالً  للبرنامج

 .العليا

 لتحقيق الالزمة والطاقات الوقت، والموارد توفير على المنظمات ويحث إنجازه يجب بما االهتمام على القياس يركز 

 األهداف. نحو التقدم سير حول مجريات الراجعة التغذية يوفر القياس أن كما األهداف،
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 وعمالئها المنظمة بين الخارجية االتصاالت عن فضالً  الموظفين، ما بين الداخلية االتصاالت واقع يحسن األداء قياس إن 

 والمتعاملين معها.

 اجتماعية غايات تحقيق نحو التقدم إحراز خالل من المجتمع احتياجات تعالج المنظمة بأن يبين أن األداء لقياس يمكن. 

 االستناد يمكن ملموسة حقيقية بيانات يوفر القياس إن حيث المشاكل، حل نحو بناء بشكل التوجه على يشجع األداء قياس إن 

 .عمليات المنظمة حول سليمة قرارات اتخاذ في إليها

 من ويجعل والتركيز االهتمام إلى تحتاج التي المحاور على خالله من التعرف يتم حيث ؛المنظمة تأثير من يزيد القياس 

 .المحاور تلك في اإليجابي التأثير تحقيق الممكن

 أن يمكن ال عملياتها، واقع حيث من اآلن هي أين تعلم ال المنظمة كانت ما فإذا قياس، دون تحسين هناك يكون أن يمكن ال 

 .تريد حيث إلى يمكن الوصول ال وبالتأكيد مستقبلها، هو ما تعرف

 المبحث الثاني: بطاقة األداء المتوازن

 المتوازنمفهوم بطاقة األداء   2-2-1  

 تعددت التعريفات التي تناولت بطاقة األداء المتوازن، ومن هذه التعاريف ما يلي:  

عرفت بأنها: "مجموعة من المقاييس التي تعطي اإلدارة العليا صورة سريعة وشاملة عن األعمال، والتي تشمل   

مع المقاييس التشغيلية من رضا العميل، والعمليات المقاييس المالية التي تخبر عن نتائج األنشطة المحددة مسبقاً، وتكاملها 

 نظامي عمل . وعرفت بأنها: "أول(Kaplan, Norton, 1992: p. 71)الداخلية، واإلبداع وتحسين األنشطة للمؤسسة" 

 اتومبادر مستهدفة ومعايير ومقاييس محددة إلى أهداف المنظمة استراتيجية بترجمة يهتم األداء لتقييم نظام تصميم حاول

 األداء لبطاقة (. وينظر19 ص م:1118المنظمة" )المغربي،  تستخدمها المقاييس التي جميع توحد أنها كما المستمر، للتحسين

 (.04م: ص1118)عبد الحليم،  األداء. لقياس نظام لإلدارة وليس فقط مجرد نظام أنها على المتوازن

 (.78م: ص1100عن: )يحياوي، لدرع، وعرفت بأنها: "أداة موضوعة تحت تصرف المسيرين تبحث   

  والنمو والتعلم ،الداخلية بالعمليات الخاصة الداخلية والبيئة ،والمساهمين بالعمالء، المتعلقة الخارجية البيئة بين التوازن. 

 الطويل والمدى القصير المدى في األداء لتقييم المالية وغير المالية المؤشرات بين التوازن. 

 للمنفذين ملموسة أهداف صورة في تهاوترجماالستراتيجية  نشر. 

 القائدة  االستراتيجية المؤشرات بين التوازنLead indicators)) التنبؤ على تساعد التي األداء محركات مقاييس وأي 

  .سابقة قرارات من النتائج تبين التي األداء أهداف مقاييس أي (lag indicators)التابعة  العملية والمؤشرات باألداء

 المستويات وترى الباحثة أن بطاقة األداء المتوازن تعرف كأداة تستخدم لنقل استراتيجية المنظمة وتوصيلها إلى  

 العمليات وبعد العمالء وبعد المالي البعد التوازن بين خالل من عملية، ومقاييس أهداف إلى وترجمتها المختلفة اإلدارية

 المنظمة. رؤية يحقق بما والنمو التعلم وبعد الداخلية
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 أهمية تطبيق بطاقة األداء المتوازن   2-2-2

تكمن أهمية تطبيقها في انها اداة استراتيجية ألنها تعتمد على اربعة مناظير لتقويم اداء االدارة بدال من التركيز على   

(. فهي توضع Theresa et al,2004: p20المنظور المالي. وهي تعتبر الحجر االساس للنجاح الحالي والمستقبلي للمنظمة. )

الرؤية االستراتيجية وتزد من االداء وتحدد االهداف وتوفر تغذية عكسية استراتيجية تربط المكآفات باألداء للموظفين واالدارة 

 (.08: ص1109)نديم، 

 مميزات تطبيق بطاقة األداء المتوازن وفوائده 2-2-3

 مدى بعيد. تساهم في تحقيق الديناميكية الالزمة للتنافس على 

  .منع وجود مثالية في المقاييس عن مقاييس أخرى 

 التشغيلية المستويات وفي العليا، التنظيمية المستويات في القرارات اتخاذ دعم. 

 المنظمة أنشطة فيه تكون الوقت الذي في عملي بشكل تنفذ الموضوعة االستراتيجية بأن الخاطئ االعتقاد يرينالمد تجنب 

 االستراتيجية مع الواقع أرض على المنجزة األعمال تطابق تحل مشكلة فهي لها، المخطط االستراتيجية تعكس ال وأعمالها

 قبل المنظمة. من الموضوعة

 وتسهم المنظمة، عن لمحة عامة يقدم مما والمترابطة المعقدة البيانات من هائل كم وعرض لتنظيم بطريقة اإلدارة تزود 

 المستمر. والتحسين وكفاءتهالقرارات  اتخاذ فاعلية في

 من وتزيد بالمنظمة، المختلفة األجزاء من الواردة المعلومات وتدمج النتائج، أساس على استراتيجية المنظمة تحديد تعيد 

 تحليلها. على القدرة

 في االنخراط أهمية على تسلط الضوء كما كبرى، أولوية ذات تعد التي بالنشاطات والموارد الوقت في االستثمار تضمن 

 المنظمة. داخل والتعلم التغيير من مستمرة عملية

ترى الباحثة ان تطبيق البطاقة له فائدة في سد الحاجة بين المستقبل واالستراتيجية مع مقاييس التشغيل يوم بعد يوم. وقد أوجز 

(Marr)  :المميزات للمنظمات التي طبقت نموذج بطاقة األداء المتوازن في(Marr, 2008: p 7-8) 

  والنتيجةقوي لبناء االستراتيجية وتصميم خرائط استراتيجية لمعرفة السبب  إطاريجب تقديم . 

 صحيحة فهي سوف تسهل عملية ايصالها وفهمها داخليا وخارجيا.  بأهدافوضعت االستراتيجية  إذا 

  قرارات.لتصبح وسيلة التخاذ السوف تعمل على تحسين قراءة االداء االداري بشكل حقيقي وفعلي ويوفر معلومات صحيحة 

 الشفافية متطلبات مع وهذا يلتقي المنظمة أداء عن وفعلية حقيقية تقارير تقدم البطاقة إن حيث األداء، تقارير تحسين. 

 .يساعد على تحديد واضح لخطط العمل والتأكد من أنها تعمل بطريقة صحيحة 

 المتوازن األداء بطاقة صعوبات تطبيق  2-2-4

 في بطاقتها تعدل نفسها المؤسسة تجد بالتجربة لكن العملية، في خلل إلى يؤدي البداية منذ متكاملة بطاقة إعداد في الرغبة 

 لألداء. أفضل بتوقع تسمح التي المالية غير والمؤشرات األهداف إضافة خالل من



 
 

  
 

 

 
IJRSP

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 شكل األهداف في ووضع االستراتيجية األهداف مختلف بين الفصل يجب بل واحد، آن في المؤشرات كل تنظيم صعوبة 

 تفصيلي. ترتيب

 نحو هدف وآرائهم متهثقافا اختالف على المؤسسة في الموظفين كل سلوك توجيه في هنا الصعوبة تكمن المؤسسة: ثقافة 

 مشترك.

 التكاليف. حساب على المعلومات على إلى الحصول السعي 

 في  تفرط قد لكنها ،األداء وتقييمه لقياس معايير وضع إلى األحيانالمنظمة في بعض  تلجأ لذا :وغموضها المعايير كثرة

 قبل تحقيقها من صعوبة إلى تؤدي كثرتها أن كما أجله، من وضعت الذي والدور للمعنى فقدانها إلى يؤدي مما عددها

 معنوياتهم. على التأثير وبالتالي، الموظفين

 المنظمات. قبل من حاليا بالغ باهتمام يحظى الذي البيئي كالبعد المهمة األبعاد بعض البطاقة إهمال 

 هي ترجمة لرؤية المستقبل وهذا يعمل على الفوضى في  ألنهاهذا عن عدم وضوح االستراتيجية  ينتج األهداف: وضوح عدم

 المنظمة.

 .عدم وجود مختصين وكفاءات عالية باعتباره برنامجا حديثا 

  والخارجية.قلة دقة المعلومات ألنه يحتاج نظام يقوم بتشخيص عام للبيئة الداخلية 

  وبالتالي يصعب شيء، على تدلنا ال قد األحيان بعض في ولكن منطقية عالقة العالقة هذه :والنتيجة السبب بين العالقة 

 التقييم. في عليها االعتماد
 

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 تمهيد:

 فإن ذلك ومن ،عند عمل راسة لها عالقة بالموضوعمصدر لجلب المعلومات المؤكدة  أفضلالدارسات السابقة   

 النحو التالي: المتوازن، علىموضوع بطاقة األداء  حول الماضي النظري استعراض من بد ال أنه وجدت الباحثة

وهدفت الدراسة  باستخدام مقياس األداء المتوازن،أجرى الجزار دراسة بعنوان: تقييم أداء المستشفيات الحكومية  

( BSCوتقييمه باستخدام مقياس األداء المتوازن ) ودراستهمناقشة أداء وحدات الخدمات الحكومية )المستشفيات الحكومية( إلى 

Balanced Score Card ها في تحقيق ملها وفاعليتباعتباره أسلوبا مناسبا لتقييم األداء بهذه الوحدات بما يحقق لعملية القياس تكا

وكانت نتائج الدراسة كالتالي: تبين من الدراسة أن  ،األهداف المرجوة منها، واستخدم المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة

قابة وأن مهام الر ،األساليب التقليدية المستخدمة حالياً في تقييم األداء في وحدات الخدمات الحكومية تفتقر إلى النظرة المستقبلية

الخارجية وتقييم أداء مختلف أنشطة الخدمات في مصر تباشر من خالل األجهزة الرقابية المركزية منها الجهاز المركزي 

وتعاني عملية تقييم األداء التي تقوم بها هذه األجهزة من عدم مرونة المعايير والمعدالت المستخدمة  ،للمحاسبات ووزارة المالية

نشطة المتنوعة، وكانت توصيات الدراسة كالتالي: توصي الدراسة باستخدام بطاقة األداء المتوازن حيث وعدم اتفاقها وطبيعة األ

 م(.1100تشمل الجانب المالي وغير المالي في عملية التقييم )الجزار، 
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 األداء كما أجرى خالف دراسة بعنوان: مدى إمكانية تقييم أداء المستشفيات الجزائرية العمومية باستخدام بطاقة  

، وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى أهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المستشفيات العمومية المتوازن

 ، وتوصلت إلىاالستبانةالجزائرية، وقد اتخذت الدراسة من المنهج الوصفي التحليلي منهجاً لها، وقد اعتمدت على أسلوب 

استخدام لبطاقة األداء المتوازن في مستشفى محمد بوضياف بورقلة، ويتوفر المستشفى  مجموعة من النتائج هي: عدم وجود

على البعد المالي دون األبعاد األخرى، وعدم معرفة إدارة المستشفى بمزايا بطاقة األداء المتوازن في عملية التقييم، وال يوجد 

ت الدراسة ببعض التوصيات منها: استخدام بطاقة األداء دعم من اإلدارة العليا لتطبيق بطاقة األداء المتوازن، وقد أوص

المتوازن ألنها أداة حديثة، حيث تشمل الجانب المالي وغير المالي في عملية التقييم، وعلى إدارة المستشفى اتخاذ استراتيجية 

االستجابة لشكاوى المرضى واضحة، واالهتمام بتنمية قدرات الموظفين من أجل إجاد قيمة إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة و

 م(.1109)خالف، 

الحكومية غير  المستشفياتدور بطاقة األداء المتوازنة في تقويم أداء وهدفت دراسة الكعبي، عمران بعنوان:   

إلى استخدام األسلوب الحديث في تقويم األداء )بطاقة  -دراسة تطبيقية في مستشفى الدكتور كمال السامرائي-الهادفة للربح

األول كان اعتماد بطاقة األداء المتوازن لتقويم األداء بينما كان  -األداء المتوازن(، واعتمدت اإلدارة على أسلوبين لقياس األداء:

األسلوب اآلخر استخدام استمارة االستقصاء لقياس منظور التعلم والنمو، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد 

م االستنتاجات التالية: فشل الكادر الطبي والتمريضي والمهني والفني في تحقيق المعايير الصادرة من توصلت الدراسة إلى اه

منظمة الصحة العالمية في تحقيق عدد المرضى والعمليات والممرضين لكل طبيب، وعدم االهتمام من قبل الجهات المسؤولة 

شبكة المعلومات الدولية. أما أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة بالمستشفى ببرامج التعليم المستمر، وكذلك عدم االهتمام ب

فهي: ضرورة معالجة النقص في الموارد البشرية من أطباء وصيادلة وممرضين لغرض تحقيق المعايير العالمية، وضرورة 

االهتمام بشبكة اإلنترنت إجراء الدورات التدريبية لألطباء والصيادلة والممرضين داخل العراق وخارجه، إضافة إلى زيادة 

 م(.1100واهتمام األفراد بالحاسوب )الكعبي، وعمران، 

، فهدفت إلى توضيح مقياس األداء أما دراسة خطاب بعنوان: نموذج مقترح لقياس وتقييم األداء في المستشفيات  

عتمد م األداء في المستشفيات، واالمتوازن باستخدام أسلوب عملية التحليل الهرمي لبناء نموذج محاسبي مقترح لقياس وتقيي

منهج الدراسة: على تكامل المنهج المعياري والمنهج الوصفي كنموذج للدراسة، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: إن هناك 

ز على كالعديد من االنتقادات المتعلقة بمؤشرات األداء المطبقة حاليا في مجال قياس األداء وتقييمه باعتبارها مقاييس تاريخية تر

الجانب المالي فقط في األجل القصير مما تطلب البحث عن أساليب جديدة لقياس األداء وتقييمه تأخذ في حسبانها المقاييس غير 

المالية بما يمكن من أخذ الجوانب التشغيلية األخرى التي تقدم مؤشرات هامة عن األداء االستراتيجي لمنشآت األعمال ومن هذه 

 م(.1100اس األداء المتوازن )خطاب، األساليب أسلوب مقي

المتوازن أما دراسة الرفاتي بعنوان: مدى قدرة المنظمات األهلية الصحية بقطاع غزة على تطبيق بطاقة األداء   

(BSC) بالمنظمات الصحية تطبيقها قدرة ومدى المتوازن األداء بطاقة مفهوم ، فهدفت إلى تبيانكأداة لتقويم األداء التمويلي 

 بطاقة لتطبيق المنظمات هذه في المقومات الالزمة توفر مدى ومعرفة، وتقويمه التمويلي األداء قياس في غزة بقطاع األهلية

  استخدم الباحث المنهج الوصفي لمعرفة النتائج مع االستبانة لجمع العينة، المتوازن، األداء
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 األهلية الصحية المنظمات في المتوازن بطاقة األداء لتطبيق الالزمة المقومات أن أهمها: نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت

 بتقويم كبيرة بدرجة تهتم األهلية الصحية المنظمات إدارة (، وأن%72.05بنسبة ) تتوفر التمويلي األداء لتقويم غزة بقطاع

 المتوازن بطاقة األداء تطبيق (، وأن%71.09بنسبة ) المالية الجوانب إلى باإلضافة مالية غير جوانب التمويلي من أدائها

 األهلية الصحية المنظمات لبيئة مالئمة المتوازن األداء بطاقة وأن أبعاد ،كبيرة بدرجة التمويلي األداء كفاءة زيادة إلى يؤدي

 .م(1100كبيرة )الرفاتي،  بدرجة غزة بقطاع

قياس  كنظام األداء المتوازن بطاقةاستخدام تحت عنوان:  Ezainuddin and Zaini)وحددت ورقة بحثية كتبها )  

عمل مقارنة عدداً من األهداف تتلخص فيما يلي:  االهتمام باألسس، مع الجميع سعداء جعلل :في المستشفيات الخاصة األداء

 بين عدد من المستشفيات األمريكية من حيث المشاكل والمبادرات الفاعلة فيها، باإلضافة إلى المميزات ومرحلة التطوير لكل

 قام الباحث باتباع أسلوب جمعو الصحية،تحليل مدى فعالية نظام قياس األداء المستخدم حاليا في مجال الرعاية مستشفى، و

البيانات الثانوية حيث اعتمد على معلومات ودراسات تم جمعها من عدة مستشفيات في الواليات المتحدة للمقارنة بينها وتحديد 

جود نظام لقياس األداء الجيد في مؤسسات الرعاية الصحية مثل المستشفيات، وأكدت الدراسة األفضل، اهم النتائج : أهمية و

 .(Ezainuddin and Zaini, 2009) المستشفى إدارة يهم كل ما يشملشامل و جيد نظام قياس وجود أداءوبشدة 

األداء في المنشآت الصغيرة  بعنوان: تنفيذ بطاقة األداء المتوازن لقياس Suprapto et alأجراها وهدفت دراسة   

معرفة مدى إسهام مقياس األداء وفقا إلطار بطاقة التوازن في  -، إلى:والمتوسطة: أدلة من خدمات الرعاية الصحية الماليزية

قياس األداء للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الرعاية الصحية، وزيادة وعي المالكين والمديرين في مدى الحاجة إلى 

يط طويل المدى، وعلى وجه الخصوص في تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التخط

أن بطاقة األداء المتوازن قابلة للتطبيق في  -وقد توصلت الدراسة إلى:الرعاية الصحية من أجل ضمان البقاء واالستمرارية، 

لصحية في ماليزيا، وأن بطاقة األداء المتوازن ضمن مكوناتها األربعة المتعلقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الرعاية ا

بالتعلم والنمو، والمهمة والرؤية، والعمالء، ومنظور العمل الداخلي، قابلة للتطبيق في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في 

 .(Suprapto et al, 2009)قطاع الرعاية الصحية لمعرفة أداء هذه الشركات

دراسة بعنوان: تصميم بطاقة األداء المتوازن في منظمات الرعاية الصحية غير الهادفة للربح:  Eisencraftوأجرى   

تصميم بطاقة األداء المتوازن التي تناسب احتياجات  -هدفت هذه الدراسة إلى:و، خبرة عيادة طب األطفال في برنامج أينشتاين

ر الهادفة للربح وتطبيقها، وذلك بالنظر إلى خصوصية قطاع الرعاية الصحية في اإلسعاف في منظمات الرعاية الصحية غي

رعاية األطفال، وتوصلت الدراسة إلى: أن تصميم بطاقة األداء المتوازن في مجال الرعاية الصحية كان تحديا كبيرا، وأن تصميم 

ن المنظمات الهادفة للربح إال في مجال واحد وهو بطاقة األداء المتوازن في المنظمات غير الهادفة للربح ال يختلف كثيرا ع

الهدف نحو توليد األرباح، وأن تصميم بطاقة األداء المتوازن التي صممت لعيادات األطفال الخارجية صممت لتكون أكثر فاعلية 

أوصت  ستقبل، وقدوقابلة لالستخدام، وترصد أداء اإلسعاف، وقد ترك جانب من البطاقة مفتوحا لترك المجال للتطوير في الم

 (.(Eisencraft, 2013بتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المنظمات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح  -الدراسة:
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بعنوان: نحو بطاقة األداء المتوازن لمنظمة الرعاية الصحية: دراسة حالة  li li أما الدراسة التطبيقية التي أجرتها  

هدفت الى: فهم نظام القياس الحالي ومقارنته بنظام بطاقة األداء المتوازن. المساعدة ، عن تقييم اإلداء في المستشفى الحكومي

 لباحثةاعتماد بطاقة األداء المتوازن. وقد توصلت مدى إسهام النظام الحالي في كشف مستوى ا وتحسينه، ومعرفةفي تحديد النظام 

إن قياس ممارسات النظام الحالي قابلة لقياس األداء والتنمية في المستشفيات، وإن التدابير التي يتبعها  إلى نتائج من أهمها:

فة، وال حالي ال تزال ضعيالمستشفى والتي تتعلق بالموردين والموظفين وجودة الخدمة المقدمة للمرضى في نظام قياس األداء ال

يوجد أي خطة إلجراء تغيير في نظام قياس اإلداء الحالي بسبب الوقت والجهد، إن سجل األداء المتوازن الذي يستخدمه المستشفى 

 .(li li. 2004)يشبه إلى حد كبير النظام المتبع بالمستشفيات ويحتوي على بعض من النظام المتبع في المنظمات  

هدفت ، الصينية في المستشفيات بطاقة األداء المتوازن استخدامتحت عنوان:   Haiyangاهاأجر دراسةوحددت   

مع  وضبط أهداف األداءاإلدارة االستراتيجية ومراجعتها، وسجل النتائج المتوازن ل بعض التقييمات السابقة استعراضالى: 

بطاقة األداء  تطبيق لمساعدتنا علىالنقاط الرئيسية ها ووتحليل بعض العواملاستعراض االستراتيجية العامة للمستشفيات، و

لت وتوص المستشفيات،في األنظمة الحالية في هذه  عن طريق معالجة مواطن الخلل إلى بعض نقاط الضعف المتوازن بنجاح

لى ليا بالتطوير، عالوة عحيث أشارت الدراسة إلى عدم وجود الخلفية التقنية الكافية وعدم التزام اإلدارة الع ،-الدراسة إلى أنه:

ذلك، فإن بطاقة األداء المتوازن كأداة إدارية استراتيجية حديثة، لم تكن ناجحة للغاية في تحقيق أهداف المنظمة المطلوبة. 

((Haiyang, 2006 . 

 

 الفصل الثالث: منهجية البحث

 منهج الدراسة 3-1  

مالئم لهذا النوع من الدراسات حيث جمعت المعلومات والبيانات اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي ألنه   

م: ص 1112وحللتها فهو يوصف الظاهرة وصفا دقيقا ويوضح مقدار حجمها الحقيقي وارتباطها بالظواهر االخرى. )عبيدات، 

 (. ولذلك اعتمدت الباحثة على اآلليات التالية:917

 أوالً: الدراسة النظرية

 ودراسات حديثة مع رسائل علمية وبعض المصادر االخرى. اعتمدت على عدة كتب  

 ثانياً: الدراسة الميدانية

المعلومات بشكل ميداني عن طريق االستبانة واق=هتمت بالجوانب الرئيسية لنموذج بطاقة االداء  الباحثة بجمعقامت   

 الزمة عليها.ال التعديالت إلجراءالمتوازن. ثم عرضتها على محكمين من اعضاء هيئة التدريس 

 مصادر المعلومات  3-2

 اعتمدت الدراسة على مصدريين أساسيين كمعلومات هما:   
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على مجتمع الدراسة الذي يتكون من )اإلداريين، واألطباء، وكادرالتمريض( في )مستشفى باقدو  المصادر األولية: -0

 Statisticalها وتحليلها باستخدام برنامج والدكتور عرفان العام بجدة والمستشفى السعودي األلماني بجده( وتم تفريغ

Package for Social Science 20 (SPSS)  اإلحصائي واستخدمت االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف

 الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

الكتب، والدوريات والمنشورات والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  المصادر الثانوية: -1

 الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
 

 مجتمع الدراسة  3-3

)مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام يتكون مجتمع الدراسة من )اإلداريين، واألطباء، وكادرالتمريض( في كل من   

 بجدة(، و)المستشفى السعودي األلماني بجدة(، كما هو موضح بالجدول التالي:

 ( مجتمع البحث1-3جدول رقم )

 مجتمع البحث
مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

المستشفى السعودي 

 األلماني
 اإلجمالي

 941 191 001 عدد األطباء

 808 940 874 التمريض عدد كادر

 1194 872 0185 عدد اإلداريين

 3291 1549 1742 اإلجمالي

 

 عينة الدراسة  3-4

 سيتم اختيار العينة وفقاً للخطوات التالية:  

  مع أسماء هذا المجتتحديد المجتمع األصلي للدراسة تحديداً دقيقاً من خالل االطالع على أحدث القوائم )اإلطار( التي تضم

 ووظائفه.

  تجتهد الباحثة في أن تضم قائمة العينة المختارة، مبحوثين يمثلون المجتمع تمثيالً صحيحاً من حيث الخصائص والتناسب

 بين العينة والمجتمع.

 ( من مجتمع البحث، حيث في الدراسات الوصفية ينصح%21تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة وبنسبة ) 

 (.322م: ص1111)بضع مئات( )عبيدات،  ( من أفراد المجتمع الصغير نسبياً %11-%21باستخدام ما نسبته )

 :يظهر الجدول التالي حجم العينة المختارة من مجتمع البحث 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 
IJRSP

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 ( عينة البحث2-3جدول رقم )

 مجتمع البحث

مستشفى باقدو والدكتور 

 عرفان العام
 المستشفى السعودي األلماني

 العينة المجتمع العينة المجتمع

 14 191 00 001 عدد األطباء

 98 940 85 874 عدد كادرالتمريض

 85 872 012 0185 عدد اإلداريين

 087 0848 078 0741 اإلجمالي

  ى السعودي عرفان العام، والمستشفنسب االستجابة لالستبانة: وزعت الباحثة االستبانة في كل من مستشفى )باقدو والدكتور

 األلماني( وكانت األعداد الموزعة من االستبانات، وعدد االستبانات المحصلة مكتملة اإلجابة وفق الجدول التالي:

 ( االستبيانات مكتملة اإلجابة3-3جدول رقم )

 عينة البحث

مستشفى باقدو والدكتور عرفان 

 العام

 المستشفى السعودي

 األلماني

االستبانات 

 الموزعة

االستبانات 

 مكتملة اإلجابة

االستبانات 

 الموزعة

االستبانات 

 مكتملة اإلجابة

 11 91 01 08 عدد األطباء

 98 41 87 28 التمريض عدد كادر

 88 018 019 001 عدد اإلداريين

 081 078 071 081 اإلجمالي

 
 

  ( استبانة لتغطية ما قد 24( استبانة، وذلك بزيادة )211) العام الموزعة بمستشفى باقدو والدكتور عرفانبلغ عدد االستبانات

( استبانة مكتملة اإلجابة بنسبة استعادة 241ينشأ من عدم صالحية بعض االستبانات المستلمة، واستطاعت الباحثة استعادة )

( 244لغ عدد االستبانات الموزعة بالمستشفى السعودي األلماني )( من العينة المطلوب دراستها، كما ب%1471تصل إلى )

( استبانة لتغطية ما قد ينشأ من عدم صالحية بعض االستبانات المستلمة، واستطاعت الباحثة استعادة 21استبانة، وذلك بزيادة )

تها. وبذلك أصبح حجم العينة ( من العينة المطلوب دراس%1171( استبانة مكتملة اإلجابة بنسبة استعادة تصل إلى )241)

( استبانة للمستشفى 241، و )العام ( استبانة لمستشفى باقدو والدكتور عرفان241المعتمدة في التحليل اإلحصائي هو )

 السعودي األلماني. 
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 الحدود المكانية للدراسة  3-5

 -تتمثل الحدود المكانية في المستشفيات محل تطبيق الدراسة في:

 باقدو والدكتور عرفان العام مستشفى  3-5-1

م، وتلتزم رسالته بأعلى المقاييس والمعايير المحلية والدولية لجودة الرعاية الصحية 2111 أُسس هذا الصرح الطبي عام  

 الشاملة، وبما يلبي احتياجات وتوقعات العمالء من المرضى وعائالتهم وكافة فئات المجتمع.

( بطاقة من بطاقة األداء 41( وقد طبقت على مراحل حيث تم إضافة )1127وازن عام )ولقد تم تطبيق بطاقة األداء المت  

وهنا بعض النتائج المتحققة من تطبيق بطاقة األداء المتوازن  المتوازن إلدارة شؤون التمريض ثم إدارة شؤون الموظفين وهكذا... 

 بالمستشفى:

  بكل وضوح.تمكين اإلدارة من تحديد األهداف االستراتيجية ووضعها 

 .ربط أهداف المستشفى بنظام الحوافز 

 .زيادة استيعاب أهمية تكوين مؤشرات غير مالية بجانب المؤشرات المالية 

  "كل عنصر من عناصر البطاقة يمثل حلقة في سلسلة" السبب واألثر 

 وجود خطة واضحة لتحقيق األهداف سواء االستراتيجية أو التكتيكية 

  وجود بطاقة األداء المتوازنة يمثل حلقة متواصلة من الفهم واإلدراك 

 .االستخدام األمثل والسليم للموارد المالية والبشرية وتحقيق أهدافها التشغيلية بكفاءة وفعالية 

 المستشفى السعودي األلماني  3-5-2

لمستشفى عديد من الطرق الجراحية الجديدة ألول وقد قدم ااول مستشفى في مجموعة السعودي االلماني في جدة كمستشفى عام، 

ة اعيمرة في الشرق األوسط وماتزال رائدة في هذه التطورات. هذا باإلضافة إلى تقديمه للعديد من األنشطة والخدمات االجتم

 وهنا بعض النتائج المتحققة من تطبيق بطاقة األداء المتوازن بالمستشفى: ،لرعاية المواطنين وتوعيتهم

 ر خطة اتصال استراتيجية تربط اإلدارة العليا للمنظمة باألفراد العاملين في المستشفى.توفي 

 .تحقيق التوازن بين األهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل داخل مختلف مقاييس األداء 

 لمالي.يساعد في حل المشاكل المتعلقة بتسعير الخدمات وإعادة تصميم إجراءات العمل المتعلقة بالمحور ا 

 .تطوير استراتيجية تقديم الخدمة وتحسين أنشطة تأديتها 

 .انعكس على نمو إيرادات الخدمة نتيجة تحسين األداء الناتج من التطوير المستمر في تقديمها 

  تطبيق البطاقة أدى إلى أن يقوم المستشفى بعمل ممتاز على صعيد بنائه الداخلي من خالل تعزيز التناغم بين وحدات عمله

 الستراتيجية.ا

 بطاقة األداء المتوازن ساعدت المستشفى في تحقيق أهدافه االستراتيجية. 
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 :أداة الدراسة  3-6

من خالل تصميم استبانة كأداة رئيسية للبحث، تضمنت الجوانب الرئيسية لنموذج بطاقة األداء المتوازن، والتي تتكون من  

وقد قسمت االستبانة إلى قسمين  .التعليم والنمو، وبعد العمليات الداخلية( أربعة محاور )البعد المالي، وبعد العمالء، وبعد

 رئيسيين هما:

)الجنس، والعمر، والتخصص، والمؤهل العلمي،  االستبانة بتعبئة قام الذي بالشخص تتعلق معلومات من يتكون القسم األول: 

 والمسمى الوظيفي، والخبرة، وعدد الدورات(.

( فقرة موزعة على المجال الرئيسي الستخدام 34وهو عبارة عن محاور الدراسة حيث تتكون االستبانة من ) القسم الثاني: 

 بطاقة األداء المتوازن الذي يتوزع على أربع مجموعات فرعية وهي:

 ( فقرات.1البعد المالي، ويتكون من ) -2

 ( فقرات.1بعد العمالء، ويتكون من ) -1

 ( فقرات.21بعد التعليم والنمو، ويتكون من ) -3

 ( فقرات.1بعد العمليات الداخلية، ويتكون من ) -7

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لعبارات االستبانة، والذي يتكون من خمس   

لقياس استجابات المبحوثين لعبارات االستبانة، وقد كانت  االستبانة، وذلكمستويات لتحديد أهمية كل عبارة من عبارات 

 اإلجابات عن كل عبارة مكونة من خمس إجابات، حسب الجدول التالي:

 درجات مقياس ليكرت الخماسي (4-3)جدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق ال أعلم موافق موافق بشدة االستجابة

 الدرجةمتوسط 
 من 

4- 774 

 أقل من 

774-374 

 أقل من 

374-174 

 أقل من 

174-274 

 أقل من 

274 

 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  التقدير

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  3-7

 أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة بالدراسة ما يلي:  

ويقوم على تقستتتيم فقرات االختبار إلى نصتتتفين  :Split-Halfمعامل ارتباط التجزئة النصففففية لحسفففاب ثبات االسفففتبانة  -2

يحصل كل فرد على درجة عن كل قسم وهكذا يصبح كل قسم وكأنه اختبار مستقل وبعدها تصحح األسئلة الفردية ويضع 

تخرج معامل االرتباط بين درجات األفراد بين هذين لها درجة ثم تصتتتتتحح األستتتتتتئلة الزوجية ويضتتتتتتع لها درجة ثم يستتتتتت

 القسمين.
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تم استتخدام الوستط الحستابي في هذا البحث لحستاب األوساط الحسابية العامة : Artithmetic Meanالوسف  الحسفابي  -1

نها اد ملمحاور أداة البحث، كما تم حستتاب األوستتاط الحستتابية الموزونة لكل عبارة من عبارات المحاور المختلفة. ويستتتف

 في البحث لقياس داللة الفروق باستخدام مربع كاي الستجابات العينة.

يهتدف اختبار مربع كاي إلى مقارنة التكرارات المالحظة )التي يتم الحصتتتتتتول  :Square Test)-(Chi" 2اختبفار "كفا -3

اف، لمية ستتتتتابقة( )العستتتتتعليها بواستتتتتطة البحث ذاته( بالتكرارات المتوقعة )التي يتم الحصتتتتتول عليها بناء على خلفية ع

1121.) 

وقتد استتتتتتتختدم في البحث لقياس داللة الفروق بين التكرارات المحستتتتتتوبة والتكرارات (: (One Way Anovaاختبفار -7

 بهدف التعرف على الفروق بين متوسطات المتوقعة حستب استجابات مجتمع البحث في مختلف خصائصها الديموغرافية

 .االستجابات

 الديمغرافية ألفراد عينة البحثالخصائص   3-8

تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية البسيطة لوصف عينة البحث، حيث تم حساب التكرار والنسب المئوية   

 لكل مستوى من مستويات المتغيرات المختلفة وعرضها في الجدول التالي:

 :توزيع أفراد العينة وفقاً للجنس 

 ( توزيع عينة البحث وفقاً للجنس5-3جدول رقم )

 الجنس عينة البحث

مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

المستشفى السعودي 

 األلماني

 النسبة العدد النسبة العدد

 طبيب

 %25.1 08 %71 7 ذكر

 %90.5 7 %91 9 أنثى

 %111 22 %111 11 المجموع

 ممرض

 %18.7 8 %12.9 08 ذكر

 %74.9 12 %79.7 41 أنثى

 %111 35 %111 57 المجموع

 إداري

 %41 95 %18 91 ذكر

 %21 87 %70 79 أنثى

 %111 95 %111 113 المجموع

 %111 152 %111 171 اإلجمالي

بينما بلغت نسبتهم في  (،%41العام) حيث بلغت نسبتهم في مستشفى باقدو والدكتور عرفان -(:5-3يبين الجدول رقم )  

وقد بلغت في حين كانت نسبة اإلناث في التمريض هي األعلى في كال المجتمعين (، %1171المستشفى السعودي األلماني )
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(، %4773بينما بلغت نسبتهم في المستشفى السعودي األلماني )(، %4،43) نسبتهم في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

ان حيث بلغت نسبتهم في مستشفى باقدو والدكتور عرف انت أيضاً نسبة اإلناث هي األعلى في كال المجتمعينأما اإلداريون فقد ك

 .(%11اني )في حين بلغت نسبتهم في المستشفى السعودي األلم (،%42) العام

 :توزيع أفراد العينة وفقاً للمؤهل 

 البحث وفقاً للمؤهل( توزيع عينة 6-3جدول رقم )

 المؤهل 

مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

 المستشفى 

 السعودي األلماني

 النسبة العدد النسبة العدد

 عينة البحث

 %1174 11 %3473 11 بكالوريوس

 %2774 11 %1774 71 دبلوم عالي

 %2371 12 %2473 11 ماجستير

 %2271 24 %1774 71 أخرى

 %111 152 %111 171 اإلجمالي

أن عينة البحث تضمنت درجات علمية مختلفة من البكالوريوس والماجستير ودرجات  -(:6-3يبين الجدول رقم )  

أخرى، إال أن نسبة المؤهل التعليمي األعلى هي البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام 

 .(%1174تشفى السعودي األلماني )المس(، في حين بلغت نسبتهم في 3473%)

 :توزيع أفراد العينة وفقاً للمسمى الوظيفي 

 ( توزيع عينة البحث وفقاً للمسمى الوظيفي7-3جدول رقم )

 
المسمى 

 الوظيفي

مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

 المستشفى 

 السعودي األلماني

 النسبة العدد النسبة العدد

 عينة البحث

 %21.8 88 %21.88 019 إداري

 %04.47 11 %8.55 01 طبيب

 %19.19 98 %99.89 87 ممرض

 %111 152 %111 171 اإلجمالي
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تمريض(، إال  أن عينة البحث تضمنت مسميات وظيفية مختلفة من )إداري، طبيب، وكادر: (7-3)يبين الجدول رقم   

(، في حين بلغت نسبتهم %11741األعلى حيث بلغت نسبتهم في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام )أن نسبة اإلداريين هي 

 (، أي إن عينة البحث تعكس مسميات وظيفية متنوعة وتعكس واقع مجتمع البحث.%1174في المستشفى السعودي األلماني )

 :توزيع أفراد العينة وفقاً للعمر 

 ( توزيع عينة البحث وفقاً للعمر8-3جدول رقم )

 العمر 

مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

 المستشفى 

 السعودي األلماني

 النسبة العدد النسبة العدد

 عينة البحث

 %88.5 80 %41 25 فأقلسنة  91

 %09.1 11 %98.9 21 سنة 41 – 90

 %11.4 90 %11 94 سنة 81 – 40

 %2.2 01 %4.7 5 سنة فأكثر 80

 %111 152 %111 171 اإلجمالي

  

أن عينة البحث قد تنوعت في العمر، إال أن النسبة األعلى تمثيالً في مستشفى باقدو  -(:8-3يبين الجدول رقم ) 

(، بينما بلغت نسبتهم في المستشفى السعودي األلماني %71سنة فأقل( حيث بلغت ) 31كانت في عمر ) العام والدكتور عرفان

(، وهذا يشير إلى أن الغالبية الذين شملتهم العينة هم من فئة الشباب وهو مؤشر جيد إذا ما حاول المستشفى االستفادة 4171%)

 مار مرحلة العطاء.من حيوية الشباب في تحقيق أهدافه، حيث تمثل هذه األع

 :توزيع أفراد العينة وفقاً لسنوات الخبرة 

 ( توزيع عينة البحث وفقاً لسنوات الخبرة9-3جدول رقم )

 سنوات الخبرة 

مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

 المستشفى 

 السعودي األلماني

 النسبة العدد النسبة العدد

 عينة البحث

 %87.8 55 %81 58 سنوات 8-0من 

 %10.0 91 %94.7 88 سنوات 01-2من 

 %09.5 10 %01 07 سنة 08-00من 

 %7.1 00 %8.9 8 سنة 08أكثر من 

 %111 152 %111 171 اإلجمالي
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سنوات(  4 -2أن عينة البحث تنوعت في سنوات الخبرة، إال أنها األعلى تمثيالً في فئة )من  (:9-3يبين الجدول رقم ) 

(، %4471(، في حين بلغت نسبتهم في المستشفى السعودي األلماني )%41بنسبة ) العام في مستشفى باقدو والدكتور عرفان

زى ذلك إلى شعور الموظفين عادة بقلة مستوى األمان ويشير ذلك إلى أن هناك عدم استقرار للموظفين داخل المستشفى، وقد يع

إلى القطاع الحكومي مما يؤدي إلى تعيين موظفين جدد، كما أن عامل التفاوت في سنوات  الوظيفي بالقطاع الخاص و التسرب

 الخبرة يشير إلى تمثيل العينة للواقع.

  المتوازن:توزيع أفراد العينة وفقاً لعدد الدورات الخاصة ببطاقة األداء 

 ( توزيع عينة البحث وفقاً لعدد الدورات الخاصة ببطاقة األداء المتوازن11-3جدول رقم )

 عدد الدورات التدريبية 

مستشفى باقدو والدكتور 

 العام عرفان

 المستشفى

 السعودي األلماني

 النسبة العدد النسبة العدد

 عينة البحث

على دورات لم أحصل 

 تدريبية
80 91% 28 41.5% 

 %14.9 97 %98.9 21 دورة واحدة

 %7.1 00 %04.7 18 دورتان

 %18.7 98 %11 94 ثالث دورات فأكثر

 %011 081 %011 071 اإلجمالي

   

أن عينة البحث تنوعت في نسب الحصول على الدورات التدريبية الخاصة ببطاقة األداء  (:11-3يبين الجدول رقم ) 

( وقد يعزى ذلك  %98.9بنسبة ) العام المتوازن، إال أنها األعلى تمثيالً في فئة )دورة واحدة( في مستشفى باقدو والدكتور عرفان

بية(  و سنة تقريباً، بينما بلغت نسبة فئة )لم أحصل على دورات تدريإلى حداثة عهده في تطبيق بطاقة األداء المتوازن والتي تبلغ نح

(، ان هناك نسبة لم تحصل على دورات تدريبية وقد يرجع ذلك ضعف ادراك إدارة %41.5في المستشفى السعودي األلماني )

 ء الموظفين.المستشفى ألهمية الدورات التدريبية عن بطاقة األداء المتوازن و دورها الفعال في تحسين أدا

  االستبانةصدق  3-9

ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها  من التحليل في تدخل أن يجب التي العناصر لكلاالستبانة  شمول" بالصدق يقصد   

وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق (، 078: ص1110من ناحية، بحيث تكون مفهومه لكل من يستخدمها )عبيدات وآخرون 

 يلي:االستبانة كما 

 صدق المحكمين   3-9-1

قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في قسم إدارة الخدمات الصحية    

 عليها من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة. والمستشفيات ألخذ مالحظاتهم وإجراء التعديالت الالزمة
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  Reliabilityثبات االستبانة  3-9-2

يجب ان تعطي االستبانة نفس النتيجة حتى لو تمت اعادتها وتوزيعها بشكل عشوائي.وقد تحققت الباحثة من ثبات   

 .Split-Halfاستبانة الدراسة من خالل استخدام معامل ارتباط التجزئة النصفية لحساب ثبات االستبانة 

 حساب معامل ثبات الدراسة   3-11

 (.927م: ص1111( )عودة، 1.71تقل عن ) أالثبات المقاييس المقننة يجب تجدر اإلشارة إلى أن معامالت    

تم حساب معامل الثبات لكل محور من محاور أداة الدراسة الرئيسية، وحساب معامل الثبات الكلي ألداة الدراسة في     

 المجتمعين، ويوضحها الجدول التالي:

 ألداة الدراسة ومحاورها Split-Half معامل الثبات التجزئة النصفية ( 00-9جدول رقم )

 الثبات   

 المحور     

عدد العبارات 

 لكل محور

مستشفى باقدو 

والدكتور عرفان 

 العام

المستشفى 

 السعودي األلماني

 17111 17111 1 المحور األول: البعد المالي

 17111 17114 1 المحور الثاني: بعد العمالء

 17114 17114 21 والنموالمحور الثالث: بعد التعليم 

 17114 17111 1 المحور الرابع: بعد العمليات الداخلية

 18983 18988 الثبات الكلي ألداة الدراسة

-Split)معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية أن ثبات محاور الدراسة ل (:11-3يوضح الجدول رقم )     

Half) ألغراض الدراسة، كما تعد جميع معامالت الثبات لمحاور الدراسة مرتفعة، ومناسبة ، وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب

 وهي نسبة ثبات عالية جداً مما يشير إلى تمتع االستبانة بالثبات.  ألغراض هذه الدراسة،

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج  -4

 تحليل الفرضية األولى 4-1

ذلك ، والبعد المالي الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين    

 تطبيقاً على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة، والمستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة.

 لبعد المالي.لجميع العبارات في المحور األول: ا" 1"كاوقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واختبار   
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 استجابات أفراد مجتمع الدراسة للمحور األول: البعد المالي (1-4جدول رقم )

 العبارة م

 المستشفى السعودي األلماني والدكتور عرفان العاممستشفى باقدو 

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

 

يتم استغالل الموارد 

المالية واإلمكانات بشكل 

 يؤدي إلى تطوير األداء.

 *1711 7 147441 17711 كبير 37433 *1711 7 417144 17711 متوسط 37711

1 
تتوفر الموارد المالية 

الالزمة لشراء أي 

 مستلزمات.

 *1711 1 747313 247414 كبير 37111 *1711 1 137141 217411 كبير 37111

3 
قصور السياسة المالية 

بالمستشفى في استرداد 

 التكلفة.

 *1711 1 127414 247414 متوسط 17111 *1711 1 747244 217411 كبير 37411

7 

يتم ترشيد اإلنفاق 

وضبطه على الدواء 

والخدمات الصحية 

األخرى من خالل 

حوسبة نظام المعلومات 

 الصحي.

 *1711 1 117441 217411 متوسط 37711 *1711 1 437211 217411 كبير 37111

4 

يستخدم المستشفى 

المقاييس المالية 

كمؤشرات تنظيمية لواقع 

الوحدات المختلفة ضمن 

الهيكل التنظيمي في 

 المستشفى.

 *1711 1 317141 217411 كبير 37114 *1711 7 117124 17711 كبير 37141

1 
اإليرادات تكفي لتغطية 

نفقات المستشفى 

 والموظفين.

 *1711 1 177144 247414 كبير 37114 *1711 1 417344 217411 كبير 37411

4 
يعمل المستشفى على 

زيادة البرامج والخدمات 

 لتحسين اإليرادات.

 *1711 1 177711 217411 كبير 77233 *1711 1 117117 217411 كبير 37111

1 

يساعد تطبيق بطاقة 

األداء المتوازن 

بالمستشفى في تحديد 

اإلجراءات الالزمة للحد 

من اآلثار السلبية في 

 استخدام األموال.

 *1711 1 137147 217411 كبير 37433 *1711 7 417121 17711 كبير 37141

1 
تطبيق بطاقة األداء 

المتوازن يساعد في 

تحديد األقسام التي تحتاج 

 *1711 1 177411 217411 كبير 77114 *17112 7 217141 17711 كبير 37144
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 (α≤1714)*  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يأتي:4/1يظهر من جدول )

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد المالي الستخدام بطاقة األداء  :لمستشفى باقدو والدكتور عرفان العامبالنسبة

 في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة. المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة

 :متوازن لتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد المالي الستخدام بطاقة األداء ا بالنسبة للمستشفى السعودي األلماني

 .بمحافظة جدةوأداء المستشفيات الخاصة في المستشفى السعودي األلماني 

  وبشكل عام فإنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد المالي الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة

تشفى باقدو والدكتور عرفان المحسوبة" أعلى لدى المستشفى السعودي األلماني من مس 1في كال المستشفيين وأن قيمة "كا

 .العام

   ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق: يتضح أن مجتمعي الدراسة يوافقان على اعتبار البعد المالي هو أحد أبعاد

بطاقة األداء المتوازن،  وعلى توافر مقاييس مالية تستخدم كمؤشرات تنظيمية للمستشفى،  والحد من اآلثار السلبية في 

م( في عدم معرفة إدارة المستشفى بمزايا بطاقة األداء المتوازن 1123)خالف،  -:ولم تتفق مع دراسةاستخدام األموال،  

م( حيث فشلت الدراسة من التحقق في تقييم البعد المالي وأهميته، 1122في عملية التقييم، ومع دراسة ) الكعبي وعمران، 

 ب المالي في األجل القصير فقط.م( التي ال تستخدم غير مقاييس تاريخية تركز على الجان1122ومع دراسة )خطاب، 
 

 تحليل الفرضية الثانية  4-2

لك ، وذتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمالء الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة  

 فظة جدة.تطبيقاً على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة، والمستشفى السعودي األلماني بمحا

 لجميع العبارات في المحور الثاني: بعد العمالء )رضا الموظفين(. "1"كاوقد تم استخراج المتوسطات الحسابية وقيمة اختبار  

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة للمحور الثاني: بعد العمالء )رضا الموظفين( ( 2-4جدول رقم )

 العبارة م

 المستشفى السعودي األلماني باقدو والدكتور عرفان العاممستشفى 

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

إلى تحسين األداء المالي 

 بالمستشفى.

المتوس  العام لمحور 

 البعد المالي
 *1811 16 1878179 268296 كبير 38667 *1811 18 1498822 288869 كبير 38739
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1 

تولي إدارة المستشفى 

االهتمام الكافي بمتطلبات 

 .الموظفين وحاجاتهم
 417121 217411 متوسط 37344

 2117173 247414 متوسط 37114 *1711 1
1 1711* 

2 

تأخذ إدارة المستشفى 

شكاوى الموظفين دوماً 

 بعين االعتبار.
 417412 247414 متوسط 37111

 2317211 247414 متوسط 37741 *1711 1
1 1711* 

3 

يستخدم المستشفى مقاييس 

غير مالية لجمع المعلومات 

ومعرفة مستوى األداء 

 المتحقق من قبل الموظفين.

 117144 217411 متوسط 37341
 2237344 247414 متوسط 37714 *1711 1

1 1711* 

4 

تستجيب اإلدارة 

القتراحات الموظفين 

الجيدة ويتم تطبيقها في 

 وقت قصير.

 117177 17711 متوسط 17141
 417111 217411 متوسط 37333 *1711 7

1 1711* 

5 

يقدم المستشفى خدمات 

مختلفة عن خدمات 

المستشفيات المنافسة 

األخرى تهدف إلى تحقيق 

 رضا الموظفين.

 137111 247414 متوسط 37141
 2337141 247414 متوسط 37233 *1711 1

1 1711* 

6 

تسعى إدارة المستشفى إلى 

تحقيق أعلى درجة من 

 الرضا للموظفين.
 477411 217411 متوسط 17411

 2317421 247414 متوسط 37233 *1711 1
1 1711* 

7 

تقدم إدارة المستشفى أفضل 

الخدمات للموظفين 

باستخدام أحدث وسائل 

 التكنولوجيا الحديثة.

 137141 217411 متوسط 17111
 2237223 247414 متوسط 37333 *1711 1

1 1711* 

8 

يقوم المستشفى بشكل 

دوري بمسح آلراء 

الموظفين لمعرفة مدى 

رضاهم عن المهام الموكل 

 إليهم.

 727111 217411 متوسط 17141
 2247114 247414 متوسط 17114 *1711 1

1 1711* 

9 

يتم إشراك جميع الموظفين 

بالمستشفى في صنع القرار 

 في مختلف المجاالت.
 437114 217411 متوسط 17141

 117117 247414 متوسط 37233 *1711 1
1 1711* 

المتوس  العام لمحور بعد 

 *1811 26 2418314 388885 متوس  28978 العمالء
 متوس  38215

368415 2588475 
24 1811* 

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *   

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **
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 ( ما يأتي:4/2يظهر من جدول )

 :ستخدام ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمالء )رضا الموظفين( بالنسبة لمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

 في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة.بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة 

  :خدام بطاقة الست عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمالء )رضا الموظفين(توجد بالنسبة للمستشفى السعودي األلماني

 ي المستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة.فاألداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة 

 )الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء  وبشكل عام فأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمالء )رضا الموظفين

المحسوبة" أعلى لدى المستشفى السعودي األلماني من مستشفى  1المستشفيات الخاصة في كال المستشفيين وأن قيمة "كا

وربما يعود ذلك الهتمام المستشفى السعودي األلماني بالموظفين وتدريبهم وتنمية قدراتهم ويهتم باقدو والدكتور عرفان العام 

 بشكواهم واقتراحاتهم.

 ا )رض بعد العمالءسة يوافقان على اعتبار ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق: يتضح أن مجتمعي الدرا

حيث عدَّ معظم المتغيرات ذات م( 1122)الجزار،  وهذا يتفق مع دراسة:هو أحد أبعاد بطاقة األداء المتوازن،  الموظفين(،

خالف، ) -ولم تتفق مع دراسة: تأثير معنوي على الكفاءة، والفاعلية، واإلنتاجية، ومستوى جودة األداء ويظهر ذلك من قيمة 

داء م( حيث يتوفر لدى المستشفى البعد المالي دون األبعاد األخرى، وعدم معرفة إدارة المستشفى بمزايا بطاقة األ1123

 .المتوازن في عملية التقييم
 

 تحليل الفرضية الثالثة  4-3

 ،ن وأداء المستشفيات الخاصةالستخدام بطاقة األداء المتواز بعد التعليم والنموتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين    

 وذلك تطبيقاً على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة، والمستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة.

 لجميع العبارات في المحور الثالث: بعد التعليم والنمو." 1"كاوقد تم استخراج المتوسطات الحسابية وقيمة اختبار   

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة للمحور الثالث: بعد التعليم والنمو( 3-4جدول رقم )

 العبارة م

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

1 
توجد مخصصات كافية 

 لتدريب الموظفين.
 *1711 1 417411 217411 كبير 77111 *1711 1 147113 247414 متوسط 17441

2 

المستشفى نظاما تطبق 

متكامال لتعليم الموظفين 

 وتدريبهم، وتطوير

 الموارد البشرية.

 *1711 1 747141 247414 كبير 37433 *1711 1 477411 247414 متوسط 37111

3 

يسعى المستشفى إلى 

اعداد برامج تدريبية 

 متخصصة.

 *1711 1 117237 217411 كبير 37111 *1711 1 147214 247414 متوسط 37141
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4 

م الموظفون يستخد

األساليب التكنولوجية 

الحديثة في تقديم الخدمة 

 المطلوبة.

 *1711 21 417332 217314 كبير 77114 *1711 1 417413 247414 متوسط 37141

5 

يسعي الفريق الطبي إلى 

تقديم مقترحات جديدة 

بهدف تطوير الخدمة 

 الطبية.

 *1711 1 417441 217411 كبير 37111 *1711 1 177371 247414 متوسط 37111

6 

االستعانة بكفاءات 

خارجية لتطوير جودة 

 الخدمة الطبية.

 *1711 1 317113 217411 كبير 37114 *1711 1 117312 217411 متوسط 37341

7 

المستشفى إلى تسعي 

الحصول على االعتمادات 

 الطبية.

 *1711 1 317211 217411 كبير 37111 *1711 1 717114 247414 متوسط 37411

8 

المستشفى بعمل يقوم 

ندوات طبية لتوعية 

 المرضى.

 *1711 1 317111 217411 كبير 37111 *1711 1 127127 247414 كبير 37411

9 

بالمستشفى مطويات توجد 

ومنشورات وبوسترات 

 توعوية متخصصة.

 *1711 1 447132 217411 كبير 77111 *1711 1 727411 217411 كبير 37441

11 

المستشفى إلى رفع  يسعى

روح الفريق والتعاون بين 

 الموظفين.

 *1711 1 117444 217411 كبير 37133 *1711 1 447714 247414 متوسط 37341

العام لمحور بعد  المتوس 

 التعليم والنمو
 *1811 21 1798384 318411 كبير 38861 *1811 26 6468711 1498241 متوس  38265

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يأتي:4/3يظهر من جدول )

  :خدام بطاقة الست بعد التعليم والنموتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بالنسبة لمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

 في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة. األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة

  :ألداء الستخدام بطاقة ا بعد التعليم والنموإحصائية بين  توجد عالقة ذات داللةبالنسبة للمستشفى السعودي األلماني

 في المستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة. المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة

  الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات بعد التعليم والنمووبشكل عام فإنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

المستشفى المحسوبة" أعلى لدى مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام من  1 المستشفيين وأن قيمة "كاالخاصة في كال

 .السعودي األلماني
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  ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق: يتضح أن مجتمعي الدراسة يوافقان على اعتبار بعد التعليم والنمو هو أحد

حيث عدَّ معظم المتغيرات ذات تأثير معنوي على م( 1122)الجزار،  -يتفق مع دراسة:وهذا أبعاد بطاقة األداء المتوازن، 

م( حيث 1123خالف، ) -ولم تتفق مع دراسة:الكفاءة، والفاعلية، واإلنتاجية، ومستوى جودة األداء ويظهر ذلك من قيمة 

ية تشفى بمزايا بطاقة األداء المتوازن في عمليتوفر لدى المستشفى البعد المالي دون األبعاد األخرى، وعدم معرفة إدارة المس

 .التقييم

 تحليل الفرضية الرابعة 4-4

 ،الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة بعد العمليات الداخليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   

 والمستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة.وذلك تطبيقاً على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة، 

 في المحور الرابع: بعد العمليات الداخلية." 2كاوقد تم استخراج المتوسطات الحسابية لجميع العبارات واختبار "  

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة للمحور الرابع: بعد العمليات الداخلية( 4-4جدول رقم )

 العبارة م

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

2 

يتوافر نظام جيد لنقل 

شكاوى الموظفين إلى 

 إدارة المستشفى.

 *1711 1 117131 247414 متوسط 37114 *1711 1 117112 247414 متوسط 17141

1 

يقدم المستشفى العناية 

الطبية والخدمات 

 للمرضى بشكل جيد.

 *1711 1 2217111 217411 كبير 37114 *1711 1 417712 247414 متوسط 37111

3 

تتوافر التجهيزات 

والتقنيات الالزمة ألداء 

الخدمات العالجية بشكل 

 متميز.

 *1711 1 117112 217411 كبير 77114 *1711 1 417211 247414 متوسط 37211

7 

يوجد مقاييس أو مؤشرات 

للتعرف على ما يتم 

تحقيقه من نتائج في كل 

 قسم أو إدارة بالمستشفى.

 *1711 1 147411 247414 كبير 37111 *1711 1 147214 247414 متوسط 37241

4 

يوجد بالمستشفى نظام 

للرقابة الذاتية بمختلف 

المجاالت الطبية والطبية 

 المساعدة واإلدارية.

 *1711 1 127113 217411 كبير 37114 *1711 1 137141 247414 متوسط 37311

1 

يعمل المستشفى على 

زيادة الميزة التنافسية له 

 بين المستشفيات األخرى.

 *1711 1 417141 217411 كبير 37114 *1711 1 747114 247414 متوسط 37711

تعمل المستشفى على  4

تطوير أسلوب الخدمات 

 *1711 1 417744 217411 كبير 37114 *1711 1 117214 247414 متوسط 37741
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المقدمة ونوعيتها 

 باستمرار.

1 

يعمل المستشفى على دعم 

األنشطة اإلبداعية 

 للموظفين.

 *1711 1 2147441 247414 متوسط 37333 *1711 1 127117 247414 متوسط 37741

1 
توجد سهولة في معالجة 

 البيانات.
 *1711 1 317427 217411 كبير 37433 *1711 1 417414 217411 كبير 37111

المتوس  العام لمحور 

 العمليات الداخلية
 38674 *1811 26 1998377 388885 متوس  38289

 1278617 268296 كبير
16 

1811

* 

 (α≤1714)*  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يأتي:4/4يظهر من جدول )

  العمليات  بعدالفرضية بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  قبولالعام: بالنسبة لمستشفى باقدو والدكتور عرفان

 في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة. الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة الداخلية

 :لداخليةبعد العمليات اقبول الفرضية بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  بالنسبة للمستشفى السعودي األلماني 

 .بمحافظة جدة الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة في المستشفى السعودي األلماني

  ية هو بعد العمليات الداخلومن خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق: يتضح أن مجتمعي الدراسة يوافقان على اعتبار

حيث عدَّ معظم المتغيرات ذات تأثير معنوي م( 1122)الجزار،  -:وهذا يتفق مع دراسةأحد أبعاد بطاقة األداء المتوازن، 

ولم  ،(م1122، ومع دراسة )الرفاتي، (tعلى الكفاءة، والفاعلية، واإلنتاجية، ومستوى جودة األداء ويظهر ذلك من قيمة )

م( حيث يتوفر لدى المستشفى البعد المالي دون األبعاد األخرى، وعدم معرفة إدارة 1123)خالف،  -سة:تتفق مع درا

 .داء المتوازن في عملية التقييمالمستشفى بمزايا بطاقة األ
 

 تحليل أثر أبعاد بطاقة األداء المتوازن على أداء المستشفيات الخاصة  4-5

الحسابي والداللة ألثر أبعاد بطاقة األداء المتوازن على األداء، وذلك تطبيقاً على " والمتوسط 1تم استخدام اختبار "كا  

 مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة، والمستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة.

 األداء المتوازن على األداء" للداللة اإلحصائية ألثر أبعاد بطاقة 2قيمة " كا( 5-4جدول رقم )

 العبارة م

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

المتوس  

 الحسابي
 التقدير

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

درجات 

 الحرية
 الداللة

2 
البعد 

 *1711 21 2147141 117111 كبير 37114 *1711 21 2717111 117111 كبير 37431 المالي
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1 
بعد 

 متوسط 37124 *1711 11 1727327 317114 متوسط 17141 العمالء
317724 1417744 17 1711* 

3 

بعد 

التعليم 

 والنمو

 *1711 11 2417317 327721 كبير 37111 *1711 11 1717422 2717171 متوسط 37114

7 

بعد 

العمليات 

 الداخلية
 37147 *1711 11 2117344 317114 متوسط 37111

 2147114 117111 كبير
21 1711* 

 (α≤1714)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يأتي:4/5يظهر من جدول )

 بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد المالي الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء  البعد المالي: قبول الفرضية

 المستشفيات الخاصة.

  بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمالء )رضا الموظفين(  الفرضيةبعد العمالء )رضا الموظفين(: قبول

 شفيات الخاصة.الستخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المست

  بعد التعليم والنمو: قبول الفرضية بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد التعليم والنمو الستخدام بطاقة األداء المتوازن

 وأداء المستشفيات الخاصة.

  بطاقة األداء  الستخدامبعد العمليات الداخلية: قبول الفرضية بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد العمليات الداخلية

 .المتوازن وأداء المستشفيات الخاصة

  م( حيث يتوفر لدى المستشفى البعد المالي فقط دون األبعاد األخرى، 1123)خالف،  مع دراسةواختلفت الدراسة الحالية

يق بطاقة يا لتطبارة العلوعدم معرفة إدارة المستشفى بمزايا بطاقة األداء المتوازن في عملية التقييم، وال يوجد دعم من اإلد

 .األداء المتوازن

 ( تحليل مقارن بين النتائج التي حصلت عليها كلتا العينتين6-4جدول ) 

 البعد مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام المستشفى السعودي األلماني

(، 057.178المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

( وقيمة إحصائية معنوية تساوي 12.182)

(1.11.) 

(، 048.511المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

( وقيمة إحصائية معنوية تساوي 15.528)

(1.11.) 

 المالي

(، 185.478المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

 (.1.11( وقيمة إحصائية معنوية تساوي)92.408)

(، 140.904المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا
 العمالء
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( وقيمة إحصائية معنوية تساوي 95.558)

(1.11.) 

(، 078.954المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

( وقيمة إحصائية معنوية تساوي 90.401)

(1.11.) 

(، 242.700المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

( وقيمة إحصائية معنوية تساوي 048.141)

(1.11.) 

التعليم 

 والنمو

(، 017.217المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

(، وقيمة إحصائية معنوية تساوي 12.182)

(1.11.) 

(، 088.977المحسوبة" تساوي ) 1قيمة اختبار "كا

الجدولية" التي تساوي  1وهى أكبر من قيمة "كا

( وقيمة إحصائية معنوية تساوي 95.558)

(1.11.) 

العمليات 

 الداخلية

 

 تحليل عالقة المتغيرات الديمغرافية بمحاور الدراسة  4-6

)بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة( استجابات الموظفين  متوسطاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين    

في المستشفيات الخاصة تعزى بأبعادها األربعة و)المستشفى السعودي األلماني بجدة( حول استخدام بطاقة األداء المتوازن 

 تدريبية(.)الجنس، والمؤهل، والمسمى الوظيفي، والعمر، وسنوات الخبرة، والدورات ال الختالف متغيرات

 وذلك تطبيقاً على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بمحافظة جدة، والمستشفى السعودي األلماني بمحافظة جدة.   

 متغير الجنس  4-6-1

)بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة( استجابات الموظفين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    

ي األلماني بجدة( حول استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة تعزى و)المستشفى السعود

 الختالف متغير الجنس.

 ( طبقاً الختالف متغير الجنس(One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ( 7-4جدول رقم )

 السعودي األلمانيالمستشفى  مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام المحور

مصدر  

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحصائ

 ية

مجموع 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحصائ

 ية

البعد 

 المالي

بين 

المجموعا

 ت

217312 2 
21731

2 

11712

7 

17221*

* 

بين 

المجموعا

 ت

17111 2 17111 
1771

7 

17221*

* 

 
داخل 

المجموعا

 ت

317111 211 17211   
داخل 

المجموعا

 ت

447124 241 17341   
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    242 417473 المجموع    211 737327 المجموع 

بعد 

 العمالء

بين 

المجموعا

 ت

27137 2 27137 

17113 
17214*

* 

بين 

المجموعا

 ت

27711 2 27711 

2712

1 

17143*

* 

 
داخل 

المجموعا

 ت

117117 211 17317 

داخل 

المجموعا

 ت

212737

1 
241 27114  

 المجموع  211 137311 المجموع 
211713

2 
242   

بعد 

التعليم 

 والنمو

بين 

المجموعا

 ت

17211 2 17211 

17131 
17132*

* 

بين 

المجموعا

 ت

17211 2 17211 

1711

1 

17114*

* 

 
داخل 

المجموعا

 ت

211731

7 
211 17111 

داخل 

المجموعا

 ت

117171 241 17771  

 المجموع 
211771

7 
   242 117211 المجموع  211

بعد 

العمليات 

 الداخلية

بين 

المجموعا

 ت

17311 2 17311 

17711 
17417*

* 

بين 

المجموعا

 ت

17721 2 17721 

1713

1 

17714*

* 

 
داخل 

المجموعا

 ت

271771

2 
211 17171 

داخل 

المجموعا

 ت

147141 241 17177  

 المجموع 
271711

4 
   242 147142 المجموع  211

المجمو

ع 

الكلي 

لالستب

 انة

بين 

المجموعا

 ت

27711 2 27711 

17314 
17714*

* 

بين 

المجموعا

 ت

17214 2 17214 

1712

7 

17177*

* 

 
داخل 

المجموعا

 ت

377121 211 17111 

داخل 

المجموعا

 ت

117211 241 17412  

   242 117111 المجموع  211 317114 المجموع 

 (α≤0.05)*  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 .(α>0.05)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يلي:7-4يظهر من جدول )  

، في جميع محاور (α>0.05)يل التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة المقابلة الختبار تحل (Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

 االستبانة بالنسبة لكال المجتمعين مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني، 
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بطاقة تخدام "وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول اس

 األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة" تعزى إلى الجنس.

 متغير المؤهل   4-6-2

مجتمع الدراسة )بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات   

استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة تعزى بجدة( و)المستشفى السعودي األلماني بجدة( حول 

 الختالف متغير المؤهل.

 ( طبقاً الختالف متغير المؤهل(One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ( 8-4جدول رقم )

 المحور

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

البعد 

 المالي

بين 

المجموعا

 ت

277141 3 77117 

17714
2 

1711* 

بين 

المجموعا

 ت

247211 3 47411 

12711
1 

داخل  *1711

المجموعا

 ت

117111 211 17211 

داخل 

المجموعا

 ت

317313 271 17141 

  242  417473 المجموع  211 737327 المجموع

بعد 

 العمالء

بين 

المجموعا

 ت

217721 3 47742 

21721
2 

1711* 

بين 

المجموعا

 ت

127121 3 
14731
1 

31741
4 

داخل  *1711

المجموعا

 ت

717121 211 17312 

داخل 

المجموعا

 ت

211712
1 

271 17112 

 المجموع  211 137311 المجموع
211713

2 
 242  

بعد 

 عليمالت

 والنمو

بين 

المجموعا

 ت
447321 3 

21721
3 

44722
1 

1711* 

بين 

المجموعا

 ت
777111 3 

11734
1 

11734
1 

داخل  *1711

المجموعا

 ت

417247 211 17337 

داخل 

المجموعا

 ت

127111 271 
11711
4 

 المجموع
211771

7 
  242  117211 المجموع  211

بعد 

مليات الع

 الداخلية

بين 

المجموعا

 ت

327171 3 
21737
4 

23741
2 

1711* 

بين 

المجموعا

 ت

337112 3 
11711
4 

11711
4 

1711* 
داخل 

المجموعا

 ت

221741
4 

211 17412 

داخل 

المجموعا

 ت
127411 271 

34711
4 
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 المجموع
271711

4 
  242  147142 المجموع  211

المجمو

ع 

الكلي 

لالستب

 انة

بين 

المجموعا

 ت

277713 3 77132 

37714
1 

1711* 

بين 

المجموعا

 ت

317417 3 
21721
4 

34711
4 

داخل  *1711

المجموعا

 ت

127431 211 17231 

داخل 

المجموعا

 ت

317114 271 17117 

  242  117111 المجموع  211 317114 المجموع

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يلي:8-4يظهر من جدول )   

، في جميع (α≤0.05)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أصغر من مستوى الداللة  (Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

محاور االستبانة بالنسبة لكال المجتمعين مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني، وبذلك يمكن 

مع الدراسة حول استخدام "بطاقة األداء المتوازن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجت

 بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة" تعزى إلى المؤهل.

 متغير المسمى الوظيفي  4-6-3

)بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة( استجابات الموظفين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    

ماني بجدة( حول استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة تعزى و)المستشفى السعودي األل

 لمسمى الوظيفي.الختالف متغير ا

 ( طبقاً الختالف متغير المسمى الوظيفي(One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ( 9-4جدول رقم )

 المحور

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

مصدر 

 التباين

مجموع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

البعد 

 المالي

بين 

المجموعا

 ت

217141 1 47331 

14711
4 

1711* 

بين 

المجموعا

 ت

17131 1 27714 

7712
4 

17111* 
داخل 

المجموعا

 ت

317134 214 17111 

داخل 

المجموعا

 ت

43712
3 

271 17314 

 المجموع  211 737327 المجموع
41747
3 

242  

بعد 

 العمالء

بين 

المجموعا

 ت

217217 1 17114 
21741
1 

1711* 
بين 

المجموعا

 ت

24711 1 17171 
4711
1 

17112* 
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داخل 

المجموعا

 ت

427237 214 17311 

داخل 

المجموعا

 ت

21771
4 

271 27211 

 المجموع  211 137311 المجموع
21171
7 

242  

بعد 

التعليم 

 والنمو

بين 

المجموعا

 ت
17311 1 37244 

77111 1711* 

بين 

المجموعا

 ت
17311 1 17241 

1733
4 

17121* 
داخل 

المجموعا

 ت

213724
4 

214 17144 

داخل 

المجموعا

 ت

14711
1 

271 17771 

 المجموع
211771

7 
 المجموع  211

11721
1 

242  

بعد 

العمليات 

 الداخلية

بين 

المجموعا

 ت
247727 1 47414 

17113 1711* 

بين 

المجموعا

 ت
47114 1 37117 

1714
4 

17111* 
داخل 

المجموعا

 ت

237731
3 

214 17141 

داخل 

المجموعا

 ت

14741
7 

271 17414 

 المجموع
271711

4 
 المجموع  211

14714
2 

242  

المجمو

ع 

الكلي 

لالستب

 انة

بين 

المجموعا

 ت
17121 1 17741 

17173 17111* 

بين 

المجموعا

 ت
17411 1 37317 

4777
1 

17112* 
داخل 

المجموعا

 ت

347314 214 17114 

داخل 

المجموعا

 ت

11771
2 

271 17741 

 المجموع  211 317114 المجموع
11711
1 

242  

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يلي:9-4يظهر من جدول )   

، في جميع (α≤0.05)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أصغر من مستوى الداللة  (Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني، وبذلك يمكن محاور االستبانة بالنسبة لكال المجتمعين 

استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول استخدام "بطاقة األداء المتوازن 

 بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة" تعزى إلى المسمى الوظيفي.

 غير العمرمت  4-6-4

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الموظفين )بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة(    

و)المستشفى السعودي األلماني بجدة( حول استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة تعزى 

 الختالف متغير العمر.
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 ( طبقاً الختالف متغير العمر(One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ( 11-4جدول رقم )

 المحور

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

مصدر 

 التباين

مجموع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

البعد 

 المالي

بين 

المجموعا

 ت

17174 1 17741 

27441 
17111*

* 

بين 

المجموعا

 ت

21721
1 

3 17141 

13717
1 

17121*

* 
داخل 

المجموعا

 ت

717311 214 17141 

داخل 

المجموعا

 ت

31734
7 

271 17113 

 المجموع  211 737327 المجموع
41747
3 

242  

بعد 

 العمالء

بين 

المجموعا

 ت

17714 1 77473 

23711
1 

17141*

* 

بين 

المجموعا

 ت

11712 3 
11713
4 

14713
4 

17214*

* 
داخل 

المجموعا

 ت

437173 214 17373 

داخل 

المجموعا

 ت

21171
1 

271 17111 

 المجموع  211 137311 المجموع
21171
3 

242  

بعد 

التعليم 

 والنمو

بين 

المجموعا

 ت

17411 1 17311 

17444 
17171*

* 

بين 

المجموعا

 ت

27711
4 

3 77171 

27714
1 

17711*

* 
داخل 

المجموعا

 ت

211711
1 

214 17111 

داخل 

المجموعا

 ت

42733
3 

271 17341 

 المجموع
211771

7 
 المجموع  211

11721
1 

242  

بعد 

العمليات 

 الداخلية

بين 

المجموعا

 ت

117311 1 
27714
3 

21711
2 

17244*

* 

بين 

المجموعا

 ت

12744
4 

3 47141 

27737
1 

17314*

* 
داخل 

المجموعا

 ت

211741
1 

214 17411 

داخل 

المجموعا

 ت

43711
7 

271 17411 

 المجموع
271711

4 
 المجموع  211

14714
2 

242  

المجمو

ع 

الكلي 

لالستب

 انة

بين 

المجموعا

 ت

77243 1 17141 

21721
7 

17344*

* 

بين 

المجموعا

 ت

24744
1 

3 47144 

24771
7 

17311*

* 
داخل 

المجموعا

 ت

317143 214 17117 

داخل 

المجموعا

 ت

42717
1 

271 

17311 
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 المجموع  211 317114 المجموع
11711
1 

242  

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يلي:11-4يظهر من جدول )   

، في جميع محاور (α>0.05)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة  (Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

االستبانة بالنسبة لكال المجتمعين مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني، وبذلك يمكن استنتاج 

مع الدراسة حول استخدام "بطاقة األداء المتوازن بأبعادها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجت

 األربعة في المستشفيات الخاصة" تعزى إلى العمر.

 متغير الخبرة  4-6-5

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الموظفين )بمستشفى باقدو والدكتور عرفان بجدة(  

تخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة تعزى و)المستشفى السعودي األلماني بجدة( حول اس

 الختالف متغير الخبرة.

 الختالف متغير الخبرة( طبقاً (One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ( 6-4جدول رقم )

 المحور

 المستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

مصدر 

 التباين

مجموع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس

ط 

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

مصدر 

 التباين

مجمو

ع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس

ط 

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

البعد 

 المالي

بين 

المجموع

 ات

27742
7 

3 
7713
1 

1171
14 

1711* 

بين 

المجموع

 ات

2173
33 

3 
1722
2 

1373
42 

داخل  *1711

المجموع
 ات

11711
1 

211 
1721
4 

داخل 

المجموع
 ات

3171
21 

271 
1711
1 

 المجموع
73732
7 

 المجموع  211
4174
73 

242  

بين 

المجموع

 ات

17441 3 
1714
3 

1713
1 

17414
* 

بين 

المجموع

 ات

1277
1 

3 
1177
14 

1777
14 

1711* 
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بعد 

العمال

 ء

داخل 

المجموع

 ات

11744
2 

211 
1771
2 

داخل 

المجموع

 ات

2127
34 

271 
1713
2 

 المجموع
13731
1 

 المجموع  211
2117
13 

242  

بعد 

 التعليم

 والنمو

بين 

المجموع

 ات

11731
4 

3 
1741
1 

2171
14 

1711* 

بين 

المجموع

 ات

1771
41 

3 
1711
1 

1172
11 

داخل  *1711

المجموع
 ات

11711
1 

211 
1742
3 

داخل 

المجموع
 ات

7271
11 

271 
1711
4 

 المجموع
21177
17 

 المجموع  211
1172
11 

242  

بعد 

العملي

ات 

 الداخلية

بين 

المجموع

 ات

21741
2 

3 
4741
4 

1777
4 

1711* 

بين 

المجموع

 ات

1771
43 

3 
1712
1 

2173
74 

داخل  *1711

المجموع

 ات

23371
14 

211 
1714
7 

داخل 

المجموع

 ات

4271
24 

271 
1771
2 

 المجموع
27171
14 

 المجموع  211
1471
42 

242  

المجم

وع 

الكلي 

لالست

 بانة

بين 

المجموع

 ات

17137 3 
1732
2 

2173
21 

1711* 

بين 

المجموع

 ات

2177
24 

3 
1723
1 

2177
31 

داخل  *1711

المجموع
 ات

11711
2 

211 
1721
1 

داخل 

المجموع
 ات

4174
11 

271 
1734
3 

 المجموع
31711
4 

 المجموع  211
1171
11 

242  

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يلي:11-4يظهر من جدول )   

جميع ، في (α≤0.05)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أصغر من مستوى الداللة  (Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

محاور االستبانة بالنسبة لكال المجتمعين مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني، وبذلك يمكن 

استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول استخدام "بطاقة األداء المتوازن 

 ت الخاصة" تعزى إلى الخبرة.بأبعادها األربعة في المستشفيا
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 متغير عدد الدورات التدريبية  4-6-6

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الموظفين )بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة(   

ى تشفيات الخاصة تعزو)المستشفى السعودي األلماني بجدة( حول استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المس

 الختالف متغير عدد الدورات التدريبية.

 ( طبقاً الختالف متغير عدد الدورات التدريبية (One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ( 7-4جدول رقم )

 المحور

 مستشفى السعودي األلماني مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

مصدر 

 التباين

مجموع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس  

المربعا

 ت

قيمة 

 "ف"

الداللة 

اإلحص

 ائية

البعد 

 المالي

بين 

المجموعا

 ت

17231 3 17177 

17441 1711* 

بين 

المجموعا

 ت

12744

1 
3 47214 

11711

3 
1711* 

داخل 

المجموعا

 ت

347211 211 17131 

داخل 

المجموعا

 ت

37711

1 
271 17171 

 المجموع  211 737327 المجموع
41747

3 
242  

بعد 

 العمالء

بين 

المجموعا

 ت

217442 3 47417 

21741

2 
1711* 

بين 

المجموعا

 ت

24772 3 47117 

داخل  *17111 47211

المجموعا

 ت

717444 211 17111 

داخل 

المجموعا

 ت

21477

1 
271 27233 

 المجموع  211 137311 المجموع
21171

3 
242  

بعد 

التعليم 

 والنمو

بين 

المجموعا

 ت

177724 3 17231 

27711

7 
1711* 

بين 

المجموعا

 ت

21711

1 
3 77111 

21741

3 
1711* 

داخل 

المجموعا

 ت

147111 211 17474 

داخل 

المجموعا

 ت

47721

1 
271 17342 

 المجموع
211771

7 
 المجموع  211

11721

1 
242  

بين 

المجموعا

 ت

217411 3 17433 47114 1711* 
بين 

المجموعا

 ت

17141 3 17113 27112 17111* 
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بعد 

العمليات 

 الداخلية

داخل 

المجموعا

 ت

231711

1 
211 17134 

داخل 

المجموعا

 ت

13741

3 
271 17172 

 المجموع
271711

4 
 المجموع  211

14714

2 
242  

المجمو

ع 

الكلي 

لالستب

 انة

بين 

المجموعا

 ت

217111 3 37441 

12742

1 
1711* 

بين 

المجموعا

 ت

27324 3 17141 

27314 17111* 
داخل 

المجموعا

 ت

147441 211 17217 

داخل 

المجموعا

 ت

14711

7 
271 17711 

 المجموع  211 317114 المجموع
11711

1 
242  

 (α≤1714)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

 .(α>1714)االرتباط غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  **

 ( ما يلي:12-4يظهر من جدول )

، في جميع (α≤0.05)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أصغر من مستوى الداللة  (Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

االستبانة بالنسبة لكال المجتمعين مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، والمستشفى السعودي األلماني، وبذلك يمكن محاور 

استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول استخدام "بطاقة األداء المتوازن 

 عزى إلى عدد الدورات التدريبية.بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة" ت
 

 االستنتاجات والتوصيات. 5

 االستنتاجات   5-1

 المحور األول: البعد المالي .1

 العالقة بين االداء المتوازن للبعد المالي واداء المستشفيات هي اعلى لدى المستشفى السعودي من مستشفى باقدو والدكتور

 عرفان العام.

 )رضا الموظفين(المحور الثاني: بعد العمالء  .2

وأداء المستشفيات الخاصة واضحة في كال المستشفيين وهي أعلى لدى لبعد العمالء العالقة في بطاقة األداء المتوازن 

 المستشفى السعودي األلماني من مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

 المحور الثالث: بعد التعليم والنمو .3

المتوازن لبعد التعليم والنمو وأداء المستشفيات الخاصة واضحة في كال المستشفيين إن العالقة في استخدام بطاقة األداء 

 .وهي أعلى لدى مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام من مستشفى السعودي األلماني
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 المحور الرابع: بعد العمليات الداخلية .4

مستشفيات الخاصة واضحة في كال المستشفيين وهي إن العالقة في استخدام بطاقة األداء لبعد العمليات الداخلية وأداء ال

 .أعلى لدى مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام من المستشفى السعودي األلماني

 أثر استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن على األداء. .5

  الخاصة. واضحة على أداء المستشفيات  بأبعادها األربعةإن العالقة في استخدام بطاقة األداء المتوازن 

  ال توجد عالقة حول استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة في جميع محاور االستبانة

 .بالنسبة لكال المجتمعين واضحة

  حول استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في المستشفيات الخاصة في جميع محاور االستبانة إن العالقة

 .بالنسبة لكال المجتمعين واضحة

 التوصيات  5-2

مراجعة استخدام بطاقة األداء المتوازن في البعد المالي لضبط المقاييس  على إدارة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام .2

 ره.عناصوتحديد األقسام التي تحتاج إلى تحسين األداء المالي عن طريق إتمام جميع جوانبه واالهتمام بكافة المالية، 

 ن(بعد العمالء )رضا الموظفيمراجعة استخدام بطاقة األداء المتوازن في  على إدارة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام .1

 الجيدة.بذل المزيد من الجهد في االستجابة القتراحات الموظفين و

ة العمل إليجاد بيئ التعليم والنموبعد على إدارة المستشفى السعودي األلماني مراجعة استخدام بطاقة األداء المتوازن في  .3

 الجماعي والمشاركة فيها، وتحسين األداء، وتشجيع العاملين بالمستشفى على السعي إلى التفوق والفخر بعملهم.

ام بنوعية لالهتمبعد العمليات الداخلية المستشفى السعودي األلماني مراجعة استخدام بطاقة األداء المتوازن في  يجب على .7

 م البشرية "األطباء وطقم التمريض، والفنيين والموظفين"، وتقديم البيئة التي تعزز جودة التشخيص والعالج.موارده

على إدارة المستشفى السعودي األلماني أن تسعى وتبذل المزيد من الجهد للحصول على االعتمادات الطبية حيث إن  .4

المعايير بأسلوب أكثر فهماً  أفضلتحقيق  ويضمن لها الحصول على العديد من االعتمادات سوف يزيد من ثقة أدائها

 وشموالً.

على إدارة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام أن تعمل على زيادة الميزة التنافسية لها من خالل صياغة االستراتيجيات  .1

 بين المستشفيات األخرى. أفضلوتطبيقها بما يجعلها في مركز 
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 المراجــــع:. 6

 . المراجع العربية186

 ( مدى إمكانية أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن1121أبو شرخ، جمال حسن محمد .)م-

، الجامعة اإلسالمية، قسم المحاسبة رسالة ماجستير غير منشورةمعة، دراسة ميدانية من وجهة نظر الموظفين بالجا

 والتمويل، غزة.

 ( 1111إدريس، وائل محمد؛ الغالبي، طاهر محسن .)دار وائل للنشر: عمان.أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنم ، 

 ( تقييم أداء المستشفيات1122الجزار، أحمد فؤاد حسن .)المتوازن باستخدام مقياس األداء  الحكومية م(Balanced 

Scorecard) ،كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 ( نموذج مقترح لقياس وتقييم األداء في المستشفيات، 1122خطاب، أحمد علي .)كلية ، الرسالة ماجستير غير منشورةم

 المسلحة، القاهرة. العسكرية لعلوم اإلدارة لضباط القوات

 ( مدى إمكانية تقييم أداء المستشفيات الجزائرية العمومية باستخدام بطاقة األداء المتوازن، 1123خالف، الحسن .)سالة رم

 ، جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية: ورقلة.ماجستير غير منشورة

 ( أثر تطبيق أنموذج األداء المتوازن في تعزيز األداء المالي م1111درغام، ماهر موسى، وأبو فضة، مروان محمد .)

د السابع ، المجلمجلة الجامعة اإلسالميةاالستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة دراسة ميدانية، 

 عشر، العدد الثاني.

 ( مدى قدرة المنظمات األهلية الصحية بقطاع1122الرفاتي، عادل جواد .)غزة على تطبيق بطاقة األداء المتوازن  م(BSC) 

 ، كلية التجارة: الجامعة اإلسالمية بغزة.رسالة ماجستير غير منشورةكأداة لتقويم األداء التمويلي، 

 ،البحوث مجلة منشور، األداء المتوازن، بحث قياس نظام تبني نجاح مدى لقياس إطار م(. نحو1117) محمد حازم الشيشني 

 األول. العدد والعشرون، السادس المجلد ،التجارية

 ( بطاقة األداء المتوازن أحد قياسات األداء االستراتيجي في بيئة التشغيل اإللكترونية، 1121عاشور، إيهاب .)جلة اإلدارة مم

 .41، عدد واالقتصاد

 ( منهجية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات السع1121العمري، هاني عبد الرحمن .)رسالة ماجستير ودية، م

 ، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية.غير منشورة

 ( 1111عودة، أحمد سليمان .)األردن: دار األمل.1، طالقياس والتقويم في العملية التدريسيةم ، 
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 ( التقويم اإلداري في المشروعات1114الفارس، سليمان خليل .)ر ير غيرسالة ماجستتقويم المشاريع الجيدة والقائمة،  -م

 ، جامعة دمشق.منشورة

 ( دور بطاقة األداء المتوازنة في تقويم أداء المستشفيات الحكومية غير 1122الكعبي، بثينة راشد؛ عمران، قاسم علي .)م

 ن.، العدد السابع والثمانومجلة اإلدارة واالقتصادراسة تطبيقية في مستشفى الدكتور كمال السامرائي، -الهادفة للربح

 م(. دور بطاقة األداء المتوازن في قياس وتقييم األداء المستدام بالمؤسسات المتوسطة للصناعات 1122ة )محاد، عريو

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة فرحات بسطيف: الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورةالغذائية دراسة مقارنة، 

 ( االتجا1113مخيمر، عبد العزيز؛ الطعامنة، محمد .)المنظمة العربية هات في إدارة المستشفيات )المفاهيم والتطبيقات(، م

 : مصر.للتنمية اإلدارية

 ( 1111المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح .)مكتبة 2، طقياس األداء المتوازن المدخل المعاصر لقياس األداء االستراتيجيم ،

 العصر للنشر والتوزيع، مصر.

 ( استخدام بطاقة األداء المتوازن في صياغة وتنفيذ وتقييم استراتيجية المؤسسة، 1121مقدم، وهيبة .)دولي الرابع الملتقى الم

نوفمبر،  1و1، يومي حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية في المؤسسات خارج قطاع المحروقات بالدول العربية

 جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف.

 م(. أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على تعزيز المركز التنافسي االستراتيجي دراسة تطبيقية على 1121يل )النجار، جم

 ، رام هللا: فلسطين.المؤتمر االقتصادي لجامعة القدس المفتوحةقطاع المؤسسات المالية العاملة في قطاع غزة، 

 ( تقييم األداء المالي باس1123نديم، مريم شكري محمود .)دراسة اختبارية في شركة طيران -تخدام بطاقة األداء المتوازنم

 ، جامعة الشرق األوسط، األردن.رسالة ماجستير غير منشورةالملكية األردنية، 

 ( بطاقة األداء المتوازن وسيلة فعالة للتقييم في المؤسسة، 1111يحياوي، نعيمة .)مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانيةم، 

 .21العدد 

 م(. بطاقة األداء المتوازن 1122ي، نعيمة؛ لدرع، خديجة )يحياوBSC  ألداة فعالة للتقييم الشامل ألداء المنظمات )دراسة

، المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء 1، طمجمع مداخالت الملتقى الدولي المتميز للمنظمات والحكوماتميدانية(، 

 نوفمبر. 13و 11معة ورقلة، يومي المالي وتحديات األداء البيئي، المنعقد بجا
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The level of psychological immunity among autism specialists at the Armed Forces 

Hospital in Taif 
 

 روان منصور الريشي /الباحثةإعداد 

 المملكة العربية السعودية القرى،بجامعة أم  كلية التربية النفس،قسم علم  النفسي،في اإلرشاد ماجستير 

Email: i_raawaan@hotmail.com  

 

 الدراسة:ملخص 

هدف هذه الدراسة التعرف على مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف          

المنهج  ةالباحث استخدمت ،تعزى الختالف المؤهل العلمي وسنوات الخبرةالتي  الفروق في المناعة النفسية لديهم والكشف عن

ها صدق والتأكد من الباحثة أداة االستبانة وكانت من إعدادتم العمل على  ،ائية توحدأخص (13)الوصفي وتكونت عينة الدراسة من 

 :وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها ،حيث تم استخدم األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة ،وثباتها كأداة

الوزني  حيث بلغ المتوسط الحسابي ،بمنطقة الطائف لدى أخصيائيات التوحد بمسيتشيفى القوات المسيلحةتوجد مناعة نفسيية عالية 

وقد تراوحت المتوسييييطات الحسييييابية الموزونة  (.4.177لمجموع اسييييتجابات أفراد العينة على اسييييتبانة المناعة النفسييييية  ككل )

أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية كما  (.4.33)و  ،( 4.05السيتجابات عينة الدراسية في هذه االستبانة  بمختلف أبعاده بين )

للمناعة النفسيية تعزى الختالف المؤهل الدراسيي بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على أبعاد  (0.05)عند مسيتوى الداللة 

مما  ،( 0.05وهي قيم أكبر من مسييييتوى الداللة ) (،0.904 -0.697 )المناعة النفسييييية حيث بليت قيم مسييييتويات الداللة ل بعاد 

ايضيييييا  عدم وجود فروق ذات داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوى الداللة  .يشيييييير إلى عدم وجود فروق تعزى لمتيير المؤهل العلمي

نوات وفي االسييتبانة ككل تعزى الختالف سيي ،بين متوسييطات إجابات أفراد عينة البحث في أبعاد اسييتبانة المناعة النفسييية (0.05)

مما يشييييييير إلى تقار   ،(0.05حيث جاءت قيم االحتمال المعنوية المصيييييياحبة للقيمة )ت( أكبر من مسييييييتوى المعنوية ) ،الخبرة

 .وال أثر الختالف سنوات الخبرة على وجهات نظرهم ،مستوى المناعة النفسية األخصائيات نحواستجابات 

 .ائفالط ،المملكة العربية السعودية ،مستشفى القوات المسلحة ،أخصائيات التوحد ،المناعة النفسية :الكلمات المفتاحية
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The level of psychological immunity among autism specialists at the Armed Forces 

Hospital in Taif 

Abstract  

The aim of this study was to identify the level of psychological immunity among female autism 

specialists at the Armed Forces Hospital in Taif, and to reveal the differences in their psychological 

immunity due to the difference in academic qualifications and years of experience. The study 

sample consisted of (31) female autism specialists. 

The researcher used the questionnaire tool, which was prepared by it, and its validity and reliability 

were confirmed as a tool, where appropriate statistical methods were used for the nature of the 

study, and reached a number of results, the most important of which are: 

There is high psychological immunity among female autism specialists at the Armed Forces 

Hospital in the Taif region, where the weighted arithmetic mean of the total responses of the 

sample members to the questionnaire of psychological immunity as a whole was (4.177). The 

weighted arithmetic averages of the responses of the study sample in this questionnaire in its 

various dimensions ranged between (4.05) and (4.33). Also, there are no statistically significant 

differences at the significance level (0.05) for psychological immunity due to the difference in 

academic qualification between the average responses of the study sample on the dimensions of 

psychological immunity, as the values of the significance levels for the dimensions reached (0.697-

0.904), which are greater than the significance level (0.05). , which indicates that there are no 

differences due to the educational qualification variable. Also, there were no statistically 

significant differences at the significance level (0.05) between the averages of the answers of the 

research sample members in the dimensions of the psychological immunity questionnaire, and in 

the questionnaire as a whole due to the different years of experience, where the values of the moral 

probability associated with the value (t) were greater than the level of morality (0.05). , which 

indicates the convergence of female specialists' responses towards the level of psychological 

immunity, and the difference in years of experience has no effect on their views. 

Keywords: Psychological Immunology, Autism Specialists, Armed Forces Hospital, Kingdom 

of Saudi Arabia, Taif. 
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 :المقدمة. 1

 و خلق لإلنسان ،لقد خلق هللا الكون وما عليها لحكمة مقتدرة ،خلقنا هللا في هذا الكون فهيأ لنا األرض وما عليها لنعمرها     

فهذا الجسد معرض للداء لكن في نفس الوقت جعل هللا لكل  ،ووهبه الصحة والجسد في أحسن صورة ،نعما ال تعد وال تحصى

لبات بسبب الكثير من التقعلية فنجد أن هذا الجسد معرض للمرض العضوي وكذلك للمرض النفسي الذي يؤثر سلبا   ،داء دواء

ية واالجتماعية واالسرية مما يتطلب مواجهة الصدمات والضيوط والمواقف المؤلمة التي قد تمر بالفرد  في الحياة العلمية والعمل

 .ليعيش حياة سليمة خالية من أي مشاكل نفسية تؤثر على حياته ،خالل مسيرته

يشهد العديد من التييرات  على وتيرة واحدة وعلى نمط واحـد، وأن عـالم الـيـوم تمضيومن ناحية أخرى نجد أن حياة اإلنسان ال 

ست أثرت في جميع مجاالت الحياة وانعكجميع هذه التطورات واألحداث  ،السياسية ،القتصاديةا ،االجتماعية ،التكنولوجية ،العلمية

التي  ةوالضيوط الحياتي المشاكليتحملها الفرد وزيادة األمر الذي أدى إلى زيادة األعباء التي  ،بصورة إيجابية أو سلبيةآثارها 

 (۰۲۰۲)سليمان عبد الواحد،  .يواجهها

ظهـر علـم النفس اإليجابي بعد أن زادت االنفعاالت السلبية والضيوط الحياتية واألعباء على كاهل الفرد حتى كادت  هذانتيجة ل 

ي حياة ا حيث يركز على الجوانب اإليجابية فتفقده معنى الحياة والشعور بالسعادة والرضا عنها فجاء هذا العلم ليعيد للحياة بهجته

 (۰۲۰3)سليمان عبد الواحد،  .الفرد والتي من أهمها المناعة النفسية

ا ال يتجزأ ف مهن صعبة عاملين بوخاصة هؤالء الموظفين ال فرادفي رفع المناعة النفسية لدى جميع األالتدخل النفسي أصبح جزء 

مل كأطفال التوحد والتعايعانون من اضطرابات سلوكية ومشاكل نمائية  الذين االحتياجات الخاصة من ذويمع أطفال  املينكالع

وائق والضيوط مواجهة الع عملية فالبد منسرية والبيئتهم األ تؤثر علىضيوط  مما ينتج عنهابكافة مستوياتهم وعقلياتهم مع أسرهم 

ا على مناعتهم وصحتهم النفسية  .الحقيقي في جعل الحياة سليمة عاملهي ال فالمناعة النفسية ،التي قد تشكل خطر 

 ،الجميع من متباينةفهي ثقافة تختلف عن غيرها كذلك كل ومن مرحلة عمرية ألخرى لكن التعبير عنها يختلف من شخٍص ألخر 

ومنهم من يرى  ،النفسية هتلمناعن حياته األسرية مصدر أمنهم من يرى  ،كل فرد لتحقيقهيسعى  امهم افتظل المناعة النفسية مطلب

 يراها األمن ومنهم ايضا   ههي المناعة النفسية لديوالمستقبلية والنجاح في الحياة العملية والثقة بالنفس والتفاؤل تأكيد الذات 

  (9132 ،سليمان عبد الواحد) .هعن غير فلكل منهم رؤية تختلف ،الستقرار بحد ذاتهاو

 هذه بأن كذلويتضح من  ،المشكالت التي قد تواجههكن الموظف من التيلب على تم  توجه إيجابي حديث نسبيا   المناعة النفسية

 الدراسة تسعى الى معرفة مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف.

 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

واسعة االستخدام في حياتنا اليومية، تسهم بفاعلية في اتخاذ قرارات علمية تتعلق بفئات أصبحت اليوم إن االختبارات النفسية 

كثيرة من المجتمع، بصفة عامة يمكن النظر إلى االختبارات النفسية على أنهـا طـرق مقننة لتقييم األداء الحالي أو المستقبلي للفرد 

في لتطورات ا ساهمت لقد ،ن المعرفي والوجدانيللجانبيتشترك فيما بينها في قياسها  ومشكالت محددة لمهامعن طريق استجابته 

  ،معلوماتنا حول الكيفية التي يقوم بها األفراد في حل المشكالت المعرفية المختلفة إثراءميدان علم النفس في 
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كيفي أي علم الكمي وال بينعلـى التكامل بين الجانمـن االتجاهات الحديثة في تطوير االختبارات النفسية هو االتجاه الـذي يعمـل ف

 (۰۲٠٢النفس المعرفي والقياس النفسي معا )هشام جاد الر ، 

لمناعة النفسية أهمية كبيرة، فالفرد الذي يتمتع بمستوى عال من المناعة النفسية يستطيع مواجهة الصعوبات والمشكالت والعوائق ل

جهـاز حمايـة وقـائـي يقـوي أسبا  أو ميـول وتوجهات البعـد عـن االستهداف أو التعرض التي يتعرض لها ؛ فهي تعتبر بمثابـة 

 ,.Pap., Gonda., Lazary  & ،. ٠۱۱۱لإلصابة النفسية ويرفع من القدرة على التأقلم لدى الفرد )عبد الوها  كامل، 

Molnar., Tohfalusi (Albert-Lorincz., Albert., Kadar., Krizbai., & Marton.,: Bagdy., 2010 2012 ؛

9132 .،Masih & Verbeke  ،۰۲۰۲؛ وسليمان عبد الواحد.) 

 لطائف؛اأخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة مستوى المناعة النفسية لدى معرفة  الدراسة الحالية تتناول 

 ومـن هنـا تظهر مشكلة الدراسة الحالية والتي تتطلب اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 الطائف؟ما مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة  -3

ات المسلحة وذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القهل توجد فروق  -9

 العلمي؟بمدينة الطائف تعزى الختالف في المؤهل 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة  -1

 الخبرة؟بمدينة الطائف تعزى الختالف في سنوات 
 

  :فرضيات الدراسة. 1.1

 .يات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفلدى أخصائمن المناعة النفسية دال احصائيا  يوجد مستوى متوسط  -1

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة  -2

 .بمدينة الطائف تعزى الختالف في المؤهل العلمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة   -3

 الخبرة.بمدينة الطائف تعزى الختالف في سنوات 

 

 :أهداف الدراسة. 1.1

  :فيما يليتتلخص اهداف الدراسة الحالية 

 .التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفالتعرف على مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات  -

لكشف عن الفروق في المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى الختالف في ا -

 .المؤهل العلمي

لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى الختالف في الكشف عن الفروق في المناعة النفسية  -

 الخبرة.سنوات 
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 :أهمية الدراسة. 1.1

  :تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي

 .أهمية الكشف عن مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف -

والذي  ،النفسية وحداثة دراسة هذا المتيير لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف متيير المناعةأهمية  -

 .يعتبر من الموضوعات الحديثة التي لم تتطرق لها أي دراسة

 .يخدم تحديد مستوى المناعة النفسية (من إعداد الباحثة)أهمية توافر مقياس ي ضاف الى المكتبة العربية  -

 

 :حدود الدراسة. 1.1

 .التعرف إلى مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف :الحدود الموضوعية -

 .ستتمثل في عينة من أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف :الحدود البشرية -

 .سيقتصر البحث الحالي في بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف :الحدود المكانية -

  .هـ3444 -هـ 3441 العاميتم إجراء البحث الحالي خالل  :الحدود الزمانية -

 

  مصطلحات الدراسة. 1.1

  :المناعة النفسية

ليم، حالعدوى )إبراهيم وعبد ال عكسومقاومته وفي المناعة النفسية لية وحسب المعجم الوسيط بأنها الحصانة عند الشيء  ترفع  

 .(5 ص، 9114

عاد الشخصية المعرفية والسلوكية واالنفعالية واالجتماعية ألبفي نظام موحد متكامل  :(Dah،9115) هأما اصطالحا فحسب اوال

و دات والتهديجهاد تحمل اإلقدرة الشخص و مقاومته وحصانته النفسية على  نميت  مرنة ومقاومة  كمصادرة التي تعمل بيئيو ال

ر يسيتمن اجل تحقيق التوافق و الصحة النفسية ) نفسيةكمضادات  هي تعملالتوتر والضيوط النفسية والجسدية التي تواجهه ف

 .(77 ص، 9191العمري، 

والمخاطر  والتهديداتة الفرد على حماية نفسه من التأثيرات السلبية المحتملة للضيوط رعرفها بأنها قدي   (9131) زيدانأما عصام  

والتخلص منها عن طريق التحصين النفسي باستخدام الموارد الذاتية واإلمكانات الكامنة في  واإلحباطات واألزمات النفسية

 ،الفعالية ،برةالمثا ،التحدي ،الصالبة ،الصمود ،االتزان ،ضبط النفس ،حل المشكالت ،اإلبداع ،يجابيالتفكير اإل :الشخصية مثل

 .البيئة والتكيف معالمرونة  ،التفاؤل

الية قادرون ذو المناعة النفسية الع فاألفرادكما عرفت بأنها بنية نفسية تعمل على وقاية النفس من المشاكل والضيوطات النفسية 

  ،على تبني أفكار إيجابية من اجل مواجهة الصعوبات وحل المشكالت دون أي عائق نفسي
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ا أساسي ا في مساعدة األفراد على التكيف وظيفي ا كما تؤدي المناعة النفسية   Oraphin) وسط التحديات والصعوبات.دور 

Choochom1, Umaporn Sucaromana2, Jennifer Chavanovanich3, and Peter Tellegen4,2019)  

ف جهاز المناعة النفسي بأنه نظام تحفيزي وسلوكي متكامل يوفر المناعة النفسية ضد اإلجهاد ويعزز الصحة النفسية  وي عرَّ

 ,Krisztina Bóna)  .وكيفية التعامل مع الصعوبات فهو بمثابة االجسام المضادة النفسية التي تحمي االفراد من أي ضرر

2014) 

ناعي النفسي فالجهاز الم ،بمعنى آخر هناك فرق بين المناعة النفسية والجسدية ،البيولوجيةفالمناعة النفسية تختلف عن المناعة 

يقاوم التجار  السلبية التي تؤثر وتعرقل سير حياة بشكل طبيعي وتدخله في دوامة القلق والتوتر إلى أن يصل الى االصابة 

العضوية ويقاوم المواد الضارة واليريبة على الجسم  بينما الجهاز المناعي الجسدي يحمي الجسم من االمراض ،باالكتئا 

 ((Anubhuti Dubey* and Darshana Shahi**, 2011 .كالبكتيريا والسموم

من سية تحمي الفرد من التأثيرات السلبية واألزمات النفأن المناعة النفسية ب ،ما جاءت بهوتتفق الباحثة مع التعريفات السابقة في

 .ئةوالتكيف مع البي واإلبداع والثقة بالنفس وضبط النفس والقدرة على حل المشكالت ومواجهتها خالل التفكير اإليجابي

 اإلطار النظري:. 1

  :مكونات المناعة النفسية

والتكيف واألمل واالعتماد على الذات والثقة بالنفس وضبط  والمرونة واليقظةالمناعة النفسية لها مكونات عديدة منها التفاؤل 

 .النفس وكذلك القدرة على حل المشكالت

راض وانخفاض األع ،كما أشارت بعض الدراسات إلى أن اليقظة لها تأثير ايجابي في رفع المناعة النفسية مثل زيادة الرفاهية

 Oraphin Choochom1, Umaporn Sucaromana2, Jennifer) وتحسين التنظيم السلوكي. ،النفسية

Chavanovanich3, and Peter Tellegen4,2019) 

 : النفسية المناعةأبعاد 

عدا  ب  عشر  نىأثوتنظيم الذات، وتشمل تلك األبعاد  ،والمواجهة التكيفية ،االحتواءهي: النفسية وللمناعة ثالث أبعاد رئيسية  هناك

، والتحويل المضاد، والقناع كسمة، والحد من التنافر، وتبرير الدوافع، والنزعة الذاتية، واالستيعا التحكم الوجداني،  :فرعيا  هي

 .(9135 ،عالء ،فريد)وتأكيد الذات، وااليجابية، والتزامن، وقوة اإلرادة، والسيطرة على االنفعاالت 

 ،ياسرالديني. ) زاموااللتالثقة بالنفس، والتفاؤل وحل المشكالت،  تتمحور حولمرفت ياسر  ذكرتهاالتي  بينما أبعاد المناعة النفسية

 .(9132 ،مرفت
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  :أعراض فقدان المناعة النفسية

 ،عزلةلا ،الحياةبفقدان اإلحساس بالسرور والمتعة  :تشملالمناعة النفسية فقدان الى أن أعراض  ( Bona،91344314أشار بونا ) 

كير قدرة على التف أصحا  المناعة النفسية فهم أكثرت ميز  خصائص كما أن هناك ،للفشل خضوعوال ،والجمود الفكري ركودال

 حقيق األهدافعلى تكيز التر ،فالتكية على القدر ،المرونة النفسية ،الثقة بالذات ،يإبداع شكلوحلها ب تالكمواجهة المش ،المنطقي

 .(9132 ،أمل ،محمد)

 :تصنيف المناعة النفسية

 :تصنيفات للمناعة النفسية بحسب تصنيف العلماء النفسيين وهي كالتاليهناك ثالثة 

الطبيعية التي ينمو عليها االنسان ضد االزمات والقلق الناتجة من التفاعل الطبيعي وهي المناعة  :المناعة النفسية الطبيعية -3

 .والبيئة لضبط النفس ضد المشكالت بين الوراثة

من خالل المهارات والخبرات والمعارف واالطالع  لإلنسان المكتسبة المناعةهي  :طبيعيا  المناعة النفسية المكتسبة  -9

 .لديه ضد االزمات للتمتع بصحه نفسيه جيده المناعةوالتطوير المستمر والعمل بها لتنشيط 

ن الل المختصيهي المناعة المكتسبة بعد الوقوع في مشكلٍه ما ومواجهتها من خ :المناعة النفسية المكتسبة صناعيا   -1

  (9111 ،مرسي) .بصوره مباشره
 

  :النفسية للمناعة المفسرةالنظريات  أبرزمن 

 ثرات التيلمواقف والمؤفا ،ساننن الجهاز النفسي يسعى الى تحقيق التوازن لدى اإلأيد والتي يرى فيها فر التحليلية النظرية

 . معين ليتخلص من هذا الشعور تدفعه الى القيام بنشاط جسمي او عقلي والخارجية الداخليةيتعرض لها الفرد 

االتزان لدية  يتحققلمن النمو والنشاط  مستمرةفهو في حاله  ،ضلفن يكون األبأن االنسان دائما يسعى أترى  اإلنسانية فالنظرية  

 .االنفعالي

 

 :الدراسات السابقة. 1

لق اإلنسان  في كبد وصراع وجهاد جسدي  زن خ  ونفسي قد تؤثر هذه الصراعات على المشاعر والعواطف فيتقلب بين الح 

ولكن هناك من يتأثر لدية جهاز المناعة النفسي سواء  من موقف م حبط أو من تجربة سلبية قوية أدت  ،والفرح وهذا أمر طبيعي

ية وتعزيز بجودة عالية من الرفاهية النفس فالدعم النفسي مهم وضروري ليتمتع الفرد ،به الى القلق والتوتر العصبي بشكل يومي

  .الصحة النفسية

ايلي عرض وفي م ،التي تناولت الموضوع السابقةالعربية واألجنبية  ،النظرية والميدانيةالبحث واالطالع على الدراسات لقد تم 

  :لعدد منها
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 :الدراسات العربية. 1.1

الحكومية، والتعرف علي مستوي  الكسريةبالتعرف علي مستوي الصحة التنظيمية للجامعات  (9199 ،إسماعيل)هدفت دراسة 

 ،الوظيفي واالحتراقالوظيفي، وتحديد نوع وقوة العالقة بين الصحة التنظيمية  االحتراقالتعرف علي مستوي  النفسيةالمناعة 

 االحتراقوتحديد نوع وقوة العالقة بين المناعة النفسية وتحديد نوع وقوة العالقة بين الصحة التنظيمية والمناعة النفسية، و

ي أعضاء هيئة الوظيفي لد واالحتراقالوظيفي، والتعرف علـي الـدور الوسيط للمناعة النفسية في العالقة بين الصحة التنظيميـة 

ام عينة لبيانات األولية باستخدلجمع ا االستقصاءعلي قائمة  االعتمادالتدريس بالجامعات المصرية الحكومية، ولتحقيق ذلك تم 

 انخفاضومستوي الصحة التنظيمية  ارتفاععضو هيئة تدريس من الجامعات المصرية الحكومية، وقد أظهرت النتائج  ۹۷۱قوامها 

كسي وذات ع ارتباطالوظيفي في الجامعات المصرية الحكومية، ووجود عالقة  االحتراقمستوي  وارتفاعمستوي المناعة النفسية 

ية عكسي وذات داللة إحصائية بين المناعة النفس ارتباطعالقة  الوظيفي ووجود واالحتراقلة إحصائية بين الصحة التنظيمية دال

المناعة  ولعبت ،طـردي وذات داللة إحصائية بين الصحة التنظيمية والمناعة النفسية ارتباطالوظيفي، ووجود عالقة  واالحتراق

ات الوظيفي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من التوصي واالحتراقالنفسية دور الوساطة الجزئية في العالقة بين الصحة التنظيمية 

 الوظيفي من خالل الصحة التنظيمية والمناعة النفسية االحتراقتتعلق بكيفية خفض مستوي 

اعلية برنامج تدريبي لتحسين الهناء الذاتي لمعلمات الروضة، وأثره على الكشف عن ف (9199 ،عال عبد الرحمن) دفت الدراسةه

( المجموعة 15معلمة من معلمات الروضـة بمحافظة القاهرة، مقسمين )( ۷۲المناعة النفسية لديهن، وتكونت عينة الدراسـة مـن )

 .ء الذاتي للمعلمات، مقياس المناعة النفسية( المجموعة الضابطة، وتم استخدام األدوات التالية: مقياس الهنا15التجريبية، )

توصلت الدراسة ألهم النتائج التالية: توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعد 

 تطبيق البرنامج في الهناء الذاتي لصالح المجموعة التجريبية. 

رجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج في الهناء توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي د

 الذاتي لصالح القياس البعدي.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج في المناعة النفسية  

 لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج في  

المناعة النفسية لصالح القياس البعدي. مما يدل على فاعلية البرنامج لتحسين الهناء الذاتي وأثره على المناعة النفسية للمعلمات 

 .بالروضة

إلسهام في تقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمعلمات الروضة بصفة دوريه لتنمية الهناء الذاتي توصي الدراسة با

توجيه وعي القائمين على برامج الطفولة بضرورة تضمين وحدات تعليمية عن الهناء الذاتي ل طفال  ،والمناعة النفسية لديهن

روضة من تحسين الهناء الذاتي للمعلمات بال ،وى المناعة النفسية للمعلمات بالروضةزيادة البرامج التدريبية لرفع مست ،بالروضة

اء دراسة الهن ،أجل المزيد من االستمرارية في تعزيز العالقات بين المعلمات واألطفال من خالل تحسين مهارات الهناء الذاتي

 ،ارشادي لزيادة المناعة النفسية لدى المعلمات بالروضةفاعلية برنامج  ،الذاتي وعالقته ببعض أنماط التفكير لمعلمات الروضة
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ة دراسة الهناء الذاتي وعالقته بسمات الشخصي ،برنامج مقترح لزيادة الهناء الذاتي ل طفال بالروضة وأثره على التفاؤل لديهن

 .أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالهناء الذاتي ألطفال الروضة ،للمعلمات بالروضة

 الحياة التي تتمتع بها طالبات قسم إلى التعرف على مستوى كل من المناعة النفسية ومهارات فعالية (9193 ،عيد)دراسة هدفت 

كونت عينة البحث ت ،فعالية الحياة لدى طالبات قسم تربية الطفلتربية الطفل ومن ثم تحديد العالقة بين المناعة النفسية ومهارات 

موزعين  (93 – 32) ما بينأعمارهم  وتراوحتالجديد  الواديطالبة قسم تربية الطفل بكلية التربية جامعة  (311)األساسية من 

ج البحث إلى أن وتوصلت نتائ ،واستخدمت الباحثة مقياسي المناعة النفسية ومهارات فعالية الحياة ،على الفرقتين الثانية والثالثة

رت النتائج وأظه ،على مقياسي المناعة النفسية ومهارات فعالية الحياةاستجابتهن  الطالبات لديهن مستوى أعلى من المتوسط في

 .أن الطالبات التي ترتفع لديهن المناعة النفسية ترتفع لديهن أيضا  مهارات فعالية الحياة

وهي دراسة نظرية  ،إلى الكشف عن فلسفة المناعة النفسية في مواجهة الضيوط المهنية (9193 ،كريمة محيوز)هدفت دراسة 

قوة المناعة النفسية.  يحمي من اآلثار السلبية  ،وقد أسفرت عن أهم النتائج ،وتحليلية ألهم البحوث والدراسات حول الموضوع

 الحاجة إلى اتباع أساليب شخصية معينة للتحكم في اإلجهاد المهني بالتوازي مع األساليب التنظيمية. -للضيوط المهنية 

ضرورة التدريب على تقوية المناعة النفسية سواء بأساليب شخصية يكررها الفرد أو عن طريق أخصائي نفسي توصي الدراسة ب

يوضح الخطوات المناسبة لجعل الفرد ذو مناعة نفسية متكيفة ومرنة ومتيلبة على مختلف الضيوط ألنها شيء مصاحب لإلنسان 

 .لحه من أجل تحقيق أهدافه وأهداف منظمتهال يمكنه تفاديها بل عليه السيطرة عليها وتحويلها لصا

إلى التعرف على الوعي بالذات وعالقته بالمناعة النفسية لدى معلمي ذوي اإلعاقـة  (9193 ،كريري وحكمي)هدفت دراسة 

الرتباطي، ا بـإدارة تعليم جازان، وإمكانية التنبؤ بالمناعـة النفسية مـن خـالل الـوعي بالذات، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي

( معلم ومعلمة من معلمي ذوي اإلعاقة بإدارة تعليم جازان اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة في 924وتكونت عينة البحث من )

هـ، ولتحقيق أهداف البحث، واإلجابة عن أسئلته، واختبار صحة الفروض، 3441/3449الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(، وباستخدام 9133النفسية )من إعداد الباحثان(، ومقياس الوعي بالذات )مـن إعـداد القـرة غـولي.  طبق الباحثان مقياس المناعة

اختبار )ت( لمجموعـة واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل االنحدار المتعدد المتدرج، توصل الباحثان إلى النتائج التالية: 

لذات لدى معلمي ذوي اإلعاقة بإدارة تعليم جازان، كما أسفرت النتائج عن وجـود مستوى مرتفع من المناعة النفسية والوعي با

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين المناعة النفسية والوعي بالذات، وإمكانية التنبؤ بالمناعة النفسية من خالل الوعي 

 .بالذات

إلى الكشف عن القدرة التنبئية للتمكين النفسي للمناعة النفسية لدى الممارسين الصحيين في ظل  (9193 ،ابن دايل)هدفت دراسة 

( بمستشفيات مدينة الرياض، والتعرف إلى الفروق في التمكين النفسي والمناعة النفسية وفقا 32-جائحة تفشي فيروس )كوفيد

( من الذكور، 317( من الممارسين الصحيين بواقع )912لمتييري الجنس وسنوات الخبرة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( ومقياس 9131(، واستخدمت الباحثة مقياس التمكين النفسي لمكر )52إلى  94( من اإلناث، تراوحت لسارهم ما بين )319و)

النفسي  ة الكلية للتمكين(، وأظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بمستوى المناعة النفسية من خالل الدرج9132المناعة النفسية للمالكي )

 وأبعاده الفرعية المتمثلة في: )أهمية العمل، الجدارة(، 
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( في متوسطات درجات التمكين النفسي وأبعاده 1.13وأظهرت النتائج أيضا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 حيين باختالف سنوات الخبرة وذلك لصالح الممارسينالفرعية المتمثلة في: )أهمية العمل، الجدارة، التأثير( لدى الممارسين الص

( بين الذكور 1.13الصحيين ممن خبرتهم خمس سنوات فأكثر، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الح الذكور، (، وذلك لصواإلناث في متوسطات درجات التمكين النفسي وأبعاده الفرعية المتمثلة في: )أهمية العمل، الجدارة، التأثير

( في متوسطات درجات المناعة النفسية وأبعاده 1.13وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الفرعية المتمثلة في: )التفكير اإليجابي، اإلبداع وحل المشكالت، االتزان االنفعالي، الثقة بالنفس، التحدي والمثابرة( لدى 

لصحيين باختالف سنوات الخبرة، وذلك لصالح ممن خبرتهم خمس سنوات فأكثر، وأخيرا كشفت النتائج أن هناك الممارسين ا

( بين الذكور واإلناث في متوسطات درجات المناعة النفسية وابعاده الفرعية المتمثلة 1.13فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ت، االتزان االنفعالي، التحدي والمثابرة، المرونة النفسية والتكيف، التفاؤل(، وذلك في: )التفكير اإليجابي، اإلبداع وحل المشكال

 .لصالح الذكور

إلى معرفة العالقة بين المناعة النفسية ودافعية اإلنجاز لدى طال  جامعة اإلمام محمد بن سعود  (9191 ،السهلي)هدفت دراسة 

( طالبا من طال  الجامعة. تم استخدام مقياس ۰۰٢تكونت عينة البحث من )اإلسالمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي. وقد 

. وقد اشارت ۰۲٠۰، ومقياس الدافعية لإلنجاز من إعداد أحمد ۰۲٠۹وتقنين زيدان  Olah، 9111المناعة النفسية من إعداد اواله 

العلوم  -ير التخصص )العلوم اإلنسانيةنتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المناعة النفسية تعزى إلى متي

الطبيعية( لدى طال  الجامعة لصالح طال  تخصص العلوم اإلنسانية. كذلك وجود فروق ذات دالله إحصائية في الدافعية لإلنجاز 

أيضا  .العلوم الطبيعية( لدى طال  الجامعة لصالح طال  تخصص العلوم اإلنسانية-تعزى إلى متيير التخصص )العلوم اإلنسانية

لسابع( ا -أوضح البحث عن عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في المناعة النفسية تعزى إلى متيير المستوى الدراسي )األول

 -لدى طال  الجامعة. وبين البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز تعزى إلى المستوى الدراسي )األول

الح طال  المستوى السابع، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية السابع( لدى طال  الجامعة لص

 .بين درجات الطال  على مقياس المناعة النفسية ومقياس الدافعية لإلنجاز

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى  (9132 ،المعمرية و طه)هدفت دراسة 

معلمة من معلمات التربية الخاصة ( ۹۱بعض التربية الخاصة، واستخدم في الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

ر بن الخطا  للمكفوفين(، واستخدمت الدراسة مقياسي بسلطنة عمان )مدرسة األمل للصم، ومدرسة التربية الفكرية، ومعهد عم

المناعة النفسية والرضا الوظيفي. وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، 

متييرات بية الخاصة تعزى لكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في متوسطات المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى معلمات التر

 .نوع إعاقة الطال ، وسنوات الخبرة

  :الدراسات األجنبية. 1.1

ا من األطباء يشعرون بالتوتر واإلرهاق.  ب (Anoputi Dubey and Darshana Shahit , 2011) دراسةهدفت  ا متزايد  أن عدد 

تم التخطيط لهذا التحقيق لمعرفة دور الجهاز المناعي النفسي في استخدام استراتيجية المواجهة في تخفيف التوتر واإلرهاق لدى 
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 ،تطبيق مقياس اإلجهاد المتصور(.  تم MBBS 311ماجستير / دكتوراه و  311طبيب ) 911المهنيين الطبيين.  تكونت العينة من 

 . COPE-BREFو  ،وجرد المناعة النفسية ،وجرد كوبنهاغن لإلرهاق

ام لكن نظ ،أظهرت النتائج أن الممارسين العامين لديهم مستوى عاٍل بشكل ملحوظ من اإلجهاد المتصور واإلرهاق المرتبط به 

واستخدام استراتيجيات التأقلم.  كان الممارسون العامون يستخدمون  المناعة النفسي لديهم يؤثر على اإلرهاق الناتج عن اإلجهاد

م الذاتي فإن المناعة النفسية للتنظي ،ومع ذلك ،استراتيجيات تأقلم أكثر نشاط ا من ناحية وغير قادرة على التكيف من ناحية أخرى

هناك جهاز مناعي نفسي  ،ل جهاز المناعة الجسديتوازن بين عالقة التأقلم مع اإلجهاد واإلرهاق.  تشير هذه النتائج إلى أنه مث

 .في الجسم يمكن تطويره وتعزيزه للتيلب على اإلجهاد

استخدام  منبجدولة برامج التدخل لتقليل كما توصي األطباء  ،لمعنويبمواجهة المشكالت والبحث عن الدعم اتوصي هذه الدراسة 

الممارسين الذين يواجهون مشاكل على المساعدة قد يتضمن برامج التدخل المبكر حصول األطباء  ،كاستراتيجية للتكيفالمواد 

 .قبل ان تتداخل المشاكل مع رعاية المرضى وتؤدي الى أخطاء طبية ،في الوقت المناسب

  :التعقيب على الدراسات السابقة

جنبية التي أوجدت لنا العديد من االحصائيات والنقاط الي خضع موضوع المناعة النفسية الى العديد من الدراسات العربية واأل

من حيث  (9199)عال عبدالرحمن ة الحالية مع دراسة حيث تشابهه الدراس ،الدراسة هذهفي  الباحثة بعض النماذج منها قدمت

أداة  عنها في واختلفتفي المادة  (9193)مع كريمة محيوز  وتشابهه ،في العينةفي منهج الدراسة وها عن واختلفتأداة الدراسة 

 Anoputi Dubey and مع تشابههكما  ،تتطرق للجانب التطبيقيلم  تحليلهنظرية الدراسة والعينة حيث كانت الدراسة 

Darshana Shahit  (9133) من حيث  (9199)كما اختلفت مع دراسة إسماعيل  ،لحدود المكانية للعينةفي أداة الدراسة وا

ل ايواختلفت دراسة ابن د ،من حيث أداة الدراسة ونتائج العينة (9193)مع دراسة عيد وكريري وحكمي  وتشابهه ،النتيجة

من حيث المنهج واألداة  (9191)دراسة السهلي  تشابههو  ،من حيث أداة الدراسة تشابههمن حيث سنوات الخبرة كما  (9193)

نتائج سنوات  ومن حيث المنهج واألداة  (9132)دراسة المعمرية وطه  تشابههايضا   ،واختلفت في نتائج متيير المستوى العلمي

 .الخبرة

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

في حدود علم  –تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات ذات الصلة التي سبق عرضها بأنها تعتبر الدراسة األولى 

 .ى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفالتي تقيس مستو –الباحثة 

حصول والاحثة من الدراسات السابقة من خالل التنوع في مجال اطالعها على هذه الدراسات من الناحية النظرية استفادت البحيث 

 .قياسهاموتخدم الباحثة في إعداد التي تخدم موضوع الدراسة  أبعاد المناعة النفسية واختيارالدراسة  وكيفية إعداد ،على المراجع

ى المناعة النفسية مستو والتي ستقيس ،تركز الدراسة الحالية على أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفكما 

كتبة وإثراء المبعينة الدراسة  اهتمت لعدم وجود دراساتمن قبل الباحثة  إعدادهمن خالل مقياس المناعة النفسية التي تم لديهم 

  .جديد للمناعة النفسيةالعربية بمقياس 
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 :الدراسة . منهجية1

 :منهج الدراسة. 1.1

الذي يتضمن وصف ظاهرة محددة وذلك من خالل جمع المعلومات عنها وتصنيفها  التحليلي؛اتبعت الباحثة المنهج الوصفي 

  .وتحليلها

 :مجتمع الدراسة. 1.1

 .مجتمع الدراسة جميع أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفسيتمثل 

 :عينة الدراسة. 1.1

ق حيث اختارت الباحثة عينة بحثها وف ،أخصائية التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف (13)تكونت عينة الدراسة من 

  .وذلك لدراسة مجتمع تم تحديده للحصول على نتائج دقيقة (اليرضية)طريقة العينة اليير عشوائية 

 :أدوات الدراسة. 1.1

 (.من إعداد الباحثة) :مقياس المناعة النفسية

 :خطوات إلعداد المقياس الباحثة عدةاتبعت 

 .اسبناء المقي بهدف االستفادة منها فيالنفسية  للمناعةاالطالع على الدراسات السابقة واألطر النظرية قامت الباحثة ب -3

، سليمان ، سنان محمد و مجاهد (9131)عصام محمد  ،زيدان كل منمناعة النفسية في دراسة للاالطالع على بعض المقاييس  -9

 .(9132مسحل ، رابعة عبدالناصر محمد ) ،(9191جبريني ، فلسطين إبراهيم مصطفى ) ،(9132شيماء احمد )

 هي:واالستفادة من المقاييس في التعرف على المؤشرات واالبعاد الرئيسية التي تم االعتماد عليها في تصميم المقياس  -1

 .التفكير اإليجابي :البعد األول -

 .الثقة النفس :البعد الثاني -

 .ضبط النفس :البعد الثالث -

 .القدرة على حل المشكالت :البعد الرابع -

 .سيةوالتي ترتبط بالمناعة النف مجموعة من الفقرات التي يمكن ان يقيسها كل بعد من ابعاد المقياس ياغةصبقامت الباحثة  -4

 :وصياغة الفقرات على النحو التالي بكتابةقامت الباحثة  -5

 .تحتمل أكثر من معنى بعيدة عن اليموض والتعقيد وال ،ان تكون الصياغة واضحة ودقيقة -

  .لكل ب عد في المقياس مالئمة الفقرات ان تكون -

 .النفسية ومرتبطة بالمناعةشاملة  أن تكون الفقرات -
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 .أن تكون الفقرات مصاغة باللية العربية صياغة صحيحة -

 .أن تكون الفقرات قصيرة وغير مملة -

المستخدمة، وكذلك التأكد من شمول تم عرض االستبانة األولية على مجموعة من أهل االختصاص للتأكد من مالئمة المفردات  -

 والتأكد من سالمة العبارات وعدم تكرارها ووضوحها. ،عبارات وفقرات المقياس وتيطيته لجميع نقاط الدراسة

 :كتالي توزيعها جاء ،فقرة (11)وتكون المقياس في صورته النهائية من 

 ابعاد مقياس المناعة النفسية وعدد فقراتها

 الفقراتعدد  األبعاد م

 2 التفكير اإليجابي :البعد األول 3

 2 الثقة النفس :البعد الثاني 9

 2 ضبط بالنفس :البعد الثالث 1

 2 القدرة على حل المشكالت :البعد الرابع 4

 11 عدد الفقرات الكلي 

 

  :إجرائياً على النحو التالي أبعادهكما تم تعريف 

يقيس الشعور والتفاؤل نحو المستقبل وتوقع األفضل دائما  واالستمرار في تحقيق النجاح نحو وهو  :التفكير اإليجابي :البعد األول

 .األهداف المنشودة

في مواجهة الصعوبات وتحمل المسؤوليات وهو يقيس مشاعر الرضا والثقة بالقدرات والمهارات  :الثقة بالنفس :البعد الثاني

 .الحياةواالعتماد على النفس في التحكم بمجريات 

وهو يقيس التصرفات الحكيمة في المواقف الصعبة واالتزان االنفعالي في مواجهة اإلحباط والسيطرة  :ضبط النفس :البعد الثالث

 .على النفس أثناء المشكلة

 واستخدامالقدرة على مواجهة وحل المشكالت من خالل الطرق الممكنة وهو يقيس  :القدرة على حل المشكالت :البعد الرابع

 .السابقة الخبرات

  :صدق وثبات المقياس. 1.1

  :حساب ثبات االستبيان. 1.1.1
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ة للتأكد من ثبات األداة على عينة الدراس (معادلة ألفا كرونباخ)استخدمت الباحثة  (االستبانة)لقياس مدى ثبات أداة الدراسة 

 الدراسة. يوضح معامالت ثبات أداة (3)الجدول رقم  ،أخصائية توحد (13)المكونة من 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (1)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلجمالي فقرات االستبيان  (1، 259)أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع حيث بلغ  (3)يتضح من الجدول رقم 

وهذا يدل على أن االستبيان  ،كحد أعلى 1، 214وبين  ،كحد أدنى 1، 211فيما تراوح ثبات المحاور مابين  ،الرابعة والعشرون

كحد  1471عتماد علية في التطبيق الميداني للدراسة بحسب مقياس نانلي والذي اعتمد يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن اال

 .أدنى للثبات

 :صدق األداة. 1.1.1

وتقوم  (Internal Consistency)اعتمدت الباحثة للتحقق من صييدق األداة بصييورتها األولية على صييدق االتسيياق الداخلي      

على حسييييييا  معياميل االرتبياط بين كيل عبيارة من عبيارات المقيياس، والمقيياس ككيل، وفيميا يلي الخطوات التي اتبعتهيا الباحثة 

 للتحقق من صدق االستبانة طبق ا لالتساق الداخلي.

 صدق البناء التكوين الفرضي ألداة الدراسة: .أ

 Pearsonراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون )وتم حسا  معامالت صدق البناء التكوين الفرضي ألداة الد

correlation) تنتمي  ر التيحيث تم حسا  صدق االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات االستبيان والدرجة الكلية للمحو

ن خالل م (بيرسونوكذلك حسا  صدق البناء لمحاور االستبانة مع الدرجة الكلية، ويتم حسا  )معامل ارتباط  إلية هذه العبارة،

 المعادلة:

 

 المحاور

 

 عدد العبارات
 

 ثبات المحور

 

 المحور األول

 

2 

 

212، 

 

 

 المحور الثاني

 

2 

 

211، 

 

 

 المحور الثالث

 

 

2 

 

293، 

 

 

 المحور الرابع

 

 

2 

 

214، 

 

 

 لالستبيانالثبات العام 

 

 

94 

 

259، 
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                                                                                r= 

 

 معامل ارتباط بيرسون كالتالي: (cohen,L and Holiday,M.;1982)ويفسر كوهين 

ا )أعلى من 1.7-1.122(، ارتباط قوي )1.41-1.22(، ارتباط متوسط )1.91-1.12ارتباط ضعيف ) (، ارتباط قوي جد 

1.21.) 

  :صدق االتساق الداخلي

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان بحسا  معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المحاور 

 (9)حيث أن الجدول  ،SPSSوذلك باستخدام البرنامج االحصائي  ،للمحور الذي تنتمي الية الفقرة األربعة والدرجة الكلية

يوضح معامالت  (1)و الجدول  ،يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة  (4)و الجدول  ،وراالرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمح

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور  (5)و الجدول  ،من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور

 .الرابع والدرجة الكلية للمحور

 ولمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور األ (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 881** ، 0000 

9 401** ، 0000 

1 811** ، 0000 

4 811** ، 0000 

5 811** ، 0000 

2 811** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور األول دالة 

وعلية  ،14214فيما كان الحد األعلى  ،14225لمعامالت االرتباط  األدنىحيث كان الحد  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

 .داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول فإن جميع فقرات المحور األول متسقة
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 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور الثاني (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 810** ، 0000 

9 040** ، 0000 

1 811** ، 0000 

4 044** ، 0000 

5 110** ، 0000 

2 081** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور الثاني دالة 

وعلية  ،14241فيما كان الحد األعلى  ،14237لمعامالت االرتباط  األدنىحيث كان الحد  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

 .سقة داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثانيفإن جميع فقرات المحور الثاني مت

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور الثالث (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 801** ، 0000 

9 001** ، 0000 

1 840** ، 0000 

4 811 ،** 0000 

5 014** ، 0000 

2 014** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور الثالث دالة 

وعلية  ،14221فيما كان الحد األعلى  ،14752الحد األدنى لمعامالت االرتباط حيث كان  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

فإن جميع فقرات المحور الثالث متسقة داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور 

 .الثالث
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 ابعمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور الر (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 804** ، 0000 

9 880** ، 0000 

1 011** ، 0000 

4 881** ، 0000 

5 801** ، 0000 

2 814** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

بيرسون بين فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور الرابع دالة من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط 

وعلية  ،14222فيما كان الحد األعلى  ،14743حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

التساق الداخلي لفقرات المحور فإن جميع فقرات المحور الرابع متسقة داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق ا

 .الرابع

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان. .1

وذلك بحسا   (، لمحاور االستبيان )واقع التحول الرقمي(Pearson correlationوتم اسيتخراج معامل ارتباط بيرسون )       

 .الكلية لالستبيان محور والدرجةاالرتباط بين كل 

 (10ارتباط محاور االستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان )ن=: معامالت (1)جدول 

 

 

 

 

 1.13إحصائيا عند مستوى الداللة  ** دال

أن أبعاد االسيييتبيان تتمتع بدرجة مناسيييبة من االتسييياق الداخلي حيث كانت معامالت االرتباط لدى عينة  (2)يتضيييح من الجدول 

(، ومحور 1.241(، ولمحور ضييييبط النفس بلغ )1.224) بالنفس بلغ( لمحور التفكير اإليجابي، ومحور الثقة 1.299الدراسيييية )

(، مما يعني وجود درجة مناسبة من االتساق الداخلي لمحاور االستبيان 1.222معامل االرتباط ) المشيكالت كانالقدرة على حل 

 .مع الدرجة الكلية وهذا يعكس درجة عالية من الصدق ألبعاد االستبانة

 معامالت االرتباط المحور م

 0.822 المحور األول )التفكير اإليجابي( 3

 0.894 المحور الثاني )الثقة بالنفس( 9

 0.843 المحور الثالث )ضبط النفس( 1

 0.868 المحور الرابع )القدرة على حل المشكالت( 4
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عة وصدق بدرجة مرتف (االستبيان)داخلي في الجداول السابقة، يتضح لنا ثبات أداة الدراسة من خالل نتائج الثبات واالتساق ال

 .اتساقها الداخلي

 كيفية االستجابة ألداة الدراسة:

للحكم على درجة مقياس ليكرت الخماسي، قامت الباحثة بحسا  الوزن النسبي لبدائل االستجابة على فقرات المقياس على    

 النحو التالي:

 طول الفئة= المدى/ عدد الفئات. -

 المدى= الفرق بين أكبر وأصير درجة / عدد بدائل االستجابة على الفقرة.  -

 .1.21= 5( / 3-5المدى = ) -

 ( ضعيفة جدا .3.2إلى أقل من  3) التي متوسطها بين الفقرات 3.2=  1.2+  3  -

 ضعيفة.( 9.2إلى أقل من  3.2) الفقرات التي متوسطها بين 9.2=  1.2+  3.2 -

 متوسطة. (1.4إلى أقل من  9.2)الفقرات التي متوسطها بين  1.4=  1.2+ 9.2 -

 كبيرة. (4.9إلى أقل من  1.4)الفقرات التي متوسطها بين  4.9=  1.4+1.2 -

 كبيرة جدا .  (5إلى  4.9)الفقرات التي متوسطها بين  5=  1.2+  4.9 -

 (.7) وبالتالي يكون الحكم على درجة االستبانة وفق المتوسطات الحسابية كما في جدول            

 الحكم على مقياس ليكرت الخماسي وفق المتوسطات الحسابية (:0)جدول  

 الدرجة  المتوسط

 كبيرة جدا   5إلى  449من 

 كبيرة 449إلى أقل من  144من 

 متوسطة 144إلى أقل من  942من 

 ضعيفة 942إلى أقل من  342من 

 ضعيفة جدا   342إلى أقل من  3من 

 

 إجراءات تطبيق أدوات الدِّراَسة: . 1.1

 تضّمنت الّدراسة الحالية مجموعة من الخطوات نعرضها فيما يلي:

 مراجعة الّدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة بموضوع الّدراسة الحالية. .3

 إعداد أداة الدراسة. .9

 على الموافقات الالزمة لتطبيق أدوات الدراسةالحصول  .1

 .حصر مجتمع الدراسة من خالل الرجوع إلى أدارة الشؤون األكاديمية في مستشفى القوات المسلحة بمنطقة الطائف .4
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 .استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس بعرضه على المحكمين .5

 وتجهيزها للتحليل االحصائي. ،يعهاومتابعة االستبانة وتجم ،تطبيق األداة على عينة الدراسة   .2

 (.SPSSجمع البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج المعالجات اإلحصائية ) .7

 تحليل نتائج االختبارات وتفسيرها ومناقشتها. .2

 تقديم التوصيات والمقترحات. .2

 

 األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:. 0.1

طبيعة الدراسييية واألهداف التي سيييتسيييعى إلى تحقيقها، تّم تحليل البيانات باسيييتخدام برنامج الحزمة اإلحصيييائية للعلوم بناء  على 

 (، واستخراج النتائج وفق ا ل ساليب اإلحصائية التالية:SPSSاالجتماعية )

 لي.، لحسا  صدق االتساق الداخ(Person Product-moment correlation)معامل ارتباط بيرسون  .3

 لحسا  الثبات. ومعامل الثبات الحقيقي. (Cronbach Alpha) معامل ألفا كرونباخ .9

 استخدام التكرارات والنسب المئوية، لوصف عينة الدراسة. .1

 لتحديد اعتدالية توزيع الطبيعي. "One-Sample Kolmogorov Smirnov Test"سميرنوف –اختبار كالمجروف  .4

 ( من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.Descriptive statisticمقياس االحصاء الوصفي ) .5

 .(ANOVA)استخدام اختبار تحليل التباين  .2

 :حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحاور األداة

 أبعاد الدراسة باالعتماد المقياس لتقدير المعيارية لفقرات أداة الدراسة، ليصبح تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

ومتوسط،  )منخفض، في تحديد ثالثة مستويات عن كل فقرة، واعتمدت المعادلة التالية على مقياس ليكرت الخماسي لبدائل اإلجابة

 :كاآلتي) ومرتفع

  المستويات /عدد (الحد األدنى للبديل –األعلى للبديل  الفئة= )الحد طول

= (5-1) /3 = 4/3 = 1.33 

  :يكون وبذلك

 (2.33 – 1) المنخفض؛ إذا بلغ الوسط الحسابي من المستوى -1

 (3.66 – 2.34) المتوسط؛ إذا بلغ الوسط الحسابي من المستوى -2

 (5 – 3.67) المرتفع؛ إذا بلغ الوسط الحسابي من المستوى -3
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ل بعد الطائف بحسب ك وتعرض الباحثة في ما يلي مستوى المناعة لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة

 من أبعادها.

 أوالً: محور التفكير اإليجابي

لكل عبارة من عبارات المحور األول: "التفكير  الموافقة،المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة  (2)ويوضح الجدول 

 ".يجابياإل

 "التفكير اإليجابي "  المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور األول (8)جدول 

 

المتوسطات الحسابية لفقرات محور الدراسة األول، وهو المحور الخاص بالتفكير  أن) 2 (من خالل نتائج جدول رقم يتضح

وتراوحت قيم المتوسط  ،0.570 وانحراف معياري ،4.33 كلي اإليجابي قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

مقياس ليكرت الخماسي، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " اتوقع بأن مستقبلي  على 4.45 إلى 4.09 الحسابي ما بين

فيما جاءت الفقرة نصها " لدي القناعة بأن معظم األشياء  ،0.722وانحراف معياري  ، 4.45سيكون مشرقا " بمتوسط حسابي 

 ،0.789ف معياري وانحرا ،4.09حولي إيجابية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 اتوقع بأن مستقبلي سيكون مشرقاً 

 

 17 12 1 1 0 تكرار

نسبة  0,722 4.45

 مئوية
0% 3.2% 3.2% 38.7% 54.8% 

 اشعر بالتفاؤل نحو نجاحي في المستقبل

 

 15 14 2 0 0 تكرار

نسبة  0.620 4.41

 مئوية
0% 0% 6.5% 45.2% 48.2% 

اهدافي لدي شعور ايجابي نحو تحقيق 

 المنشودة

 

 15 13 3 0 0 تكرار

نسبة  0.667 4.38

 مئوية
0% 0% 9.7% 41.9% 48.4% 

 اتوقع النجاح في اعمالي الحالية

 

 13 15 3 0 0 تكرار

نسبة  0.652 4.32

 مئوية
0% 0% 9.7% 48.4% 41.9% 

لدي القناعة بأن معظم األشياء حولي 

 إيجابية

 

 10 15 5 1 1 تكرار

نسبة  0.789 4.09

 مئوية
0% 3.2% 16.1% 48.4% 32.3% 

 تفكيري بمستقبلي يعطيني شعوراً إيجابياً 

 14 14 3 0 1 تكرار

نسبة  0.660 4.35

 مئوية
0% 0% 9.7% 45.2% 45.2% 

 0.570 4.33 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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ين والتفاؤل الموجود عند المشارك ،اإليجابي مدى الشعورمرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس  وهذا يشير إلى مستوى 

 .وتحقيق أهدافهم المستقبلية ،وتطلعهم للنجاح في أعمالهم المقبلة ،في هذه الدراسة

 محور الدراسة الثاني )الثقة بالنفس(

: "الثقة الثانيلكل عبارة من عبارات المحور  الموافقة،المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة  (2)ويوضح الجدول 

 بالنفس".

 " الثقة بالنفس " المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور الثاني: 4الجدول رقم 

 

المتوسطات الحسابية لفقرات محور الدراسة الثاني، وهو المحور الخاص بالثقة  أن) 2 (رقممن خالل نتائج جدول  يتضح

وتراوحت قيم المتوسط الحسابي  ،0.605 وانحراف معياري ،4.24 كلي بالنفس قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

مقياس ليكرت الخماسي، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " أستطيع االعتماد على نفسي  على 4.41 إلى 3.83 ما بين

فيما جاءت الفقرة نصها " أمتلك القدرة الكافية  ،0.620، وانحراف معياري 4.41في األشياء التي أفعلها " بمتوسط حسابي 

 ،1.06 وانحراف معياري  ،3.83للتحكم بمجريات حياتي " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

اشعر بالرضا عن نفسي فيما أنجزته في 

 الحياة

 

 13 16 0  2  0 تكرار

نسبة  0.782 4.29

 مئوية

 0%  6.2% 
0% 51.6% 41.9% 

اثق بقدراتي ومهاراتي في مواجهة 

 الصعوبات

 

 14 12 4  1  0 تكرار

نسبة  0.815 4.25

 مئوية

 0%  3.2% 
12.9% 38.7% 45.2% 

 لدي القدرة على تحمل المسؤوليات

 

 16 10 5  0  0 تكرار

نسبة  0.754 4.35

 مئوية

 0%  0% 
16.1% 32.3% 51.6% 

 اثق بقراراتي وافعالي

 

 12 17 2  0  0 تكرار

نسبة  0.599 4.32

 مئوية

 0%  0% 
6.5% 54.8% 38.7% 

أستطيع االعتماد على نفسي في األشياء 

 التي أفعلها

 

 15 14 2 0  0 تكرار

نسبة  0.620 4.41

 مئوية

 0% 
0% 6.5% 45.2% 48.4% 

الكافية للتحكم بمجريات أمتلك القدرة 

 حياتي

 10 11 5 5  0 تكرار

نسبة  1.06 3.83

 مئوية

 0% 
16.1% 16.1% 35.5% 32.3% 

 0.605 4.24 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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في  والثقة بالنفس عند المشاركين ،بالرضا مدى الشعورمرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس  وهذا يشير إلى مستوى 

 واالعتماد على النفس. ،ومواجهة الصعا  ،على تحمل المسؤوليات الدراسة، وقدرتهمهذه 

 (ضبط النفس)محور الدراسة الثالث 

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة، لكل عبارة من عبارات المحور األول: "ضبط  (31)ويوضح الجدول 

 النفس".

 "" ضبط النفس  الثالمتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور الث: 10الجدول رقم 

 

الحسابية لفقرات محور الدراسة الثالث، وهو المحور الخاص بضبط المتوسطات  أن (31 (من خالل نتائج جدول رقم يتضح

وتراوحت قيم المتوسط الحسابي  ،0.695 وانحراف معياري ،4.05 كلي النفس قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

ك وهادئ في المواقف مقياس ليكرت الخماسي، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " متماس على 4.09 إلى 4.00 ما بين

فيما جاءت الفقرة نصها " لدي القدرة على مواجهة مواقف اإلحباط  ،0.907وانحراف معياري  ،4.09الحرجة " بمتوسط حسابي 

  ،0.894وانحراف معياري  ، 4.00بدون تهور " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

اتصرف بحكمة وعقالنية في مختلف 

 المواقف

 

 12 10 6  3  0 تكرار

نسبة  1.00 4.00

 مئوية

 0%  9.7% 
19.4% 32.3% 38.7% 

 متماسك وهادئ في المواقف الحرجة

 

 11 15 2 3  0 تكرار

نسبة  0.907 4.09

 مئوية

 0% 
9.7% 6.5% 48.4% 35.5% 

 اشعر باالتزان االنفعالي

 

 9 16 6  0  0 تكرار

نسبة  0.700 4.09

 مئوية

 0%  0% 
19.4% 51.6% 29.0% 

 أحاول أال أندفع في المواقف الضاغطة

 

 10 15 4 2  0 تكرار

نسبة  0.853 4.06

 مئوية

 0% 
6.5% 12.9% 48.4% 32.3% 

أحاول السيطرة على غضبي أثناء 

 المشكلة

 

 10 14 6 1 0 تكرار

نسبة  0.813 4.06

 مئوية
0% 3.2% 19.4% 45.2% 32.3% 

 لدي القدرة على مواجهة مواقف اإلحباط

 بدون تهور

 10 13 6 2 0 تكرار

نسبة  0.894 4.00

 مئوية
0% 6.5% 19.4% 41.9% 32.3% 

 0.695 4.05 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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ن في واالتزان النفسي عند المشاركي ،بالحكمة مدى الشعورمرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس  وهذا يشير إلى مستوى

 وعدم االندفاع. ،اليضب اعروالسيطرة على مش ،وقدرتهم على التصرف بعقالنية في المواقف المحرجة ،هذه الدراسة

 (:القدرة على حل المشكالت)محور الدراسة الرابع 

لكل عبارة من عبارات المحور األول: "القدرة  الموافقة،المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة  (33)ويوضح الجدول 

 على حل المشكالت".

 "" القدرة على حل المشكالت المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور الرابع : 11الجدول رقم 

 

وهو المحور الخاص بالقدرة على  ،المتوسطات الحسابية لفقرات محور الدراسة الرابع أن (33 (من خالل نتائج جدول رقم يتضح

وتراوحت قيم المتوسط  ،0.733 وانحراف معياري ،4.06 كلي حل المشكالت قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " استخدم خبرتي السابقة  ،مقياس ليكرت الخماسي على 4.35 إلى 3.80 بينالحسابي ما 

 ،0.797وانحراف معياري  ، 4.35في حل المشكالت التي تواجهني " بمتوسط حسابي 

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

اسعى الى حل المشكالت التي تواجهني 

 بكل الطرق الممكنة

 

 13 15  1  2 0 تكرار

نسبة  0.815 4.25

 مئوية

0%  6.5%  3.2% 48.4% 41.9% 

لدي القدرة على حل المشكالت التي 

 تواجهني

 

 7 18 4 2  0 تكرار

نسبة  0.795 3.96

 مئوية

 0% 6.5% 12.9% 58.1% 22.6% 

 أُبادر في حل أي مشكلة تواجهني فوراً 

 

 9 13 4  4  1 تكرار

نسبة  1.10 3.80

 مئوية

 3.2%  12.9% 12.9% 41.9% 29.0% 

 يثق بي زمالئي في حل مشاكلهم

 

 10 14 4 3  0 تكرار

نسبة  0.930 4.00

 مئوية

 0% 9.7% 12.9% 45.2% 32.3% 

اعتمد على نفسي في حل المشكالت التي 

 تواجهني

 

 9 16 4  2  0 تكرار

نسبة  0.836 4.03

 مئوية

 0%  6.5% 12.9% 51.6% 29.0% 

استخدم خبرتي السابقة في حل 

 المشكالت التي تواجهني

 15 14 0  2 0 تكرار

نسبة  0.797 4.35

 مئوية

0%  6.5% 0% 45.2% 48.4% 

 0.733 4.06 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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وانحراف معياري  ،3.80بمتوسط حسابي فيما جاءت الفقرة نصها " أبادر في حل أي مشكلة تواجهني فورا  " في المرتبة األخيرة 

مرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس مدى قدرة المشاركين في الدراسة على حل المشاكل  وهذا يشير إلى مستوى ،1.10

 .التي تواجههم بكل الطرق الممكنة

والثقة بالنفس،  ،التفكير اإليجابيوهي ) ابعاد 4أداة الدراسة، والبالغ عددها  محاورإلى أن جميع  وتعزو الباحثة هذه النتيجة

 جاءت مرتفعة للياية، وذات داللة إيجابية كالتالي:القدرة على حل المشكالت(  ،ضبط النفس

وهو ما يعكس مدى الشعور اإليجابي، والتفاؤل  ،4.33جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور التفكير اإليجابي بقيمة  -1

 الموجود عند المشاركين في هذه الدراسة، وتطلعهم للنجاح في أعمالهم المقبلة، وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

مدى الشعور بالرضا، والثقة بالنفس  وهو ما يعكس ،4.24جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور الثقة بالنفس بقيمة  -1

 اركين في هذه الدراسة، وقدرتهم على تحمل المسؤوليات، ومواجهة الصعا ، واالعتماد على النفس.عند المش

وهو ما يعكس مدى الشعور بالحكمة، واالتزان  ، 4.05جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور ضبط النفس بقيمة  -1

لمواقف المحرجة، والسيطرة على النفسي عند المشاركين في هذه الدراسة، وقدرتهم على التصرف بعقالنية في ا

 مشاعر اليضب، وعدم االندفاع.

مدى قدرة المشاركين  وهو ما يعكس ،4.06جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور القدرة على حل المشكالت بقيمة  -1

 .في االستبيان على حل المشاكل التي تواجههم بكل الطرق الممكنة

 

مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة  اجابة السؤال األول: والذي ينص على: ما

 الطائف؟ 

تمت االجابة عن هذا السؤال بحسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة المناعة     

 (39)النفسية ويوضح ذلك الجدول 

 بمنطقة الطائف لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة مستوى المناعة النفسية (11)جدول 

 البعد
المتوسط 

 الحسابي
 الترتيب الدرجة االنحراف المعياري

 1 كبيرة جدا   0.570 4.33 التفكير اإليجابي

 9 كبيرة جدا   0.605 4.24 الثقة بالنفس

 4 كبيرة جدا   0.695 4.05 ضبط النفس 

 1 كبيرة جدا   0.733 4.06 القدرة على حل المشكالت

 - كبيرة جداً  0.558 4.177 مستوى المناعة النفسية
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يرة كانت كببمنطقة الطائف  لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة مستوى المناعة النفسية (:39)يتضح من الجدول  

وهو يقع  (،4.177حيث بلغ المتوسط الحسابي الوزني لمجموع استجابات أفراد العينة على استبانة المناعة النفسية  ككل ) ،جدا

وقد تراوحت المتوسطات الحسابية الموزونة الستجابات عينة الدراسة في هذه االستبانة   (.بشدة موافق)في مجال استجابة 

 4.33بمتوسط حسابي ) ،وجاء في مقدمة أبعاد المناعة النفسية  بعد التفكير اإليجابي .(4.33)و  ،( 4.05بمختلف أبعاده بين )

وأخيرا  بعد  ،(4.06)ثم بعد القدرة على حل المشكالت، بمتوسط حسابي  (،4.24)بمتوسط حسابي  ،يليه بعد الثقة بالنفس (،

 .وكانت درجة التحقق كبيرة جدا  في كل بعد من األبعاد المذكورة ،( 4.05ضبط النفس بمتوسط حسابي )
 

وتعزوا الباحثة هذه النتيجة الى أن جميع أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف يتمتعن بدرجة مرتفعة من 

كما أن نظرتهم  ،تحت ضيط العمل المناعة النفسية لما لديهم من القدرة على مواجهة الضيوط وحل المشكالت والتكيف معها

ر كما أن ل سرة دور كبي ،إيجابية نحو تحقيق األهداف المنشودة وهذا يدل على قوة مناعتهم النفسية في مجابهة معوقات الحياة

في تعزيز المناعة النفسية وجميعهن يعيشون مع أسر ذو فكر ثقافي واعي وهذا ينعكس على قدراتهم وتمتعهن برفاهية نفسية 

ايضا  هناك توافق ممتاز في بيئة العمل بين األخصائيات مع بعضهن لبعض واحترامهن لبعضهن واحترام حق العمل  ،جيدة

 لمساواةاالخاص والعام كما أن اإلدارة التي تشهدها المستشفى المتمثلة في قسم التوحد تتمتع بمرونة عالية وانسجام وفرض مبدأ 

  .مما يجعلهم بمناعة نفسية مرتفعةاعطاهم حب العطاء والعمل بالشكل المطلو   مع جميع العاملين تحت اإلدارة مما

 

ائيات أخص النفسية لدىاجابة السؤال الثاني: والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة 

 المؤهل العلمي؟  الختالفالتوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى 

ولإلجابة على هذا السؤال كان البد من اختبار اعتدالية التوزيع الطبيعي بين أفراد عينة الدراسة، للتأكد من التوزيع 

ا لمتيير المؤهل  العلمي االعتدالي بين فئات عينة الدراسة تبع 

(، لمعرفة إن One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –وقد استخدمت الباحثة اختبار )كولمجروف 

كانت البيانات التي تم الحصول عليها من المبحوثين تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وذلك لتحديد االختبارات المناسبة لكل حالة 

لة الاختبارات ال معلمية(، حيث تستخدم االختبارات المعلمية عندما يكون التوزيع طبيعي ا، ويكون مستوى الد –)اختبارات معلمية 

(، 1.15(، بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية عندما يكون التوزيع غير طبيعي ويكون مستوى الداللة أقل من )1.15أكبر من )

 وكانت نتائج االختبار كما يتضح منن الجدول التالي:

 (One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –نتائج اختبار )كولمجروف  (31جدول رقم )

 عتدالية التوزيع ألفراد عينة الدراسة لفحص ا

 مستوى الداللة قيمة االختبار المتغير

 المؤهل 

 200 .0 260. دبلوم

 200 .0 150. بكالوريوس

 200 .0 163. ماجستير
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وهي أكبر من  200 .1النفسية لكل من المؤهل العلمي على استبانة المناعة  (sigويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية )

األنوفا في االجراءات  اختبارمما يشير إلى استخدام  –مما يعني أن البيانات تتوزع توزيعا اعتداليا  (0.05)مستوى الداللة 

 االحصائية.

   :الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

 وفقا لمتيير المؤهل العلمي (AVOVAاألحادي )نتائج اختبار التباين  ( يبين34)جدول 

المتوسييييط  المؤهل العلمي ابعاد المناعة النفسية 

 الحسابي

االنييحراف 

 المعياري

اليييقيييييييمييية  قيمة ف

 االحتمالية 

الييييييدالليييييية 

 االحصائية

 التفكير اإليجابي

 غير دالة  700. 362. 012. 4.00 دبلوم

 626. 4.35 بكالوريوس      

 565. 4.36 ماجستير

 غير دالة  724. 326. 117. 3.91 دبلوم الثقة بالنفس

 507. 4.24 بكالوريوس      

 713. 4.29 ماجستير

 غير دالة  904. 101. 117. 3.91 دبلوم ضبط النفس

 782. 4.11 بكالوريوس      

 685. 4.02 ماجستير

القدرة على حل 

 المشكالت

 غير دالة  697. 366. 012. 4.00 دبلوم

 536. 4.20 بكالوريوس      

 905. 3.96 ماجستير

 غير دالة 813. 208. 058. 3.95 دبلوم القيمة الكلية

    508. 4.23 بكالوريوس       

    638. 4.16 ماجستير 

             

 الختالف للمناعة النفسية تعزى (0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  (34)ويتضح من الجدول 

د حيث بليت قيم مستويات الداللة ل بعا (المناعة النفسية)المؤهل الدراسي بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على أبعاد 

 .، مما يشير إلى عدم وجود فروق تعزى لمتيير المؤهل العلمي( 0.05وهي قيم أكبر من مستوى الداللة ) (،0.904 -0.697)
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لتي الهم نفس الحوافز  تقدمكما  ،المساواة بين المؤهالت في منح مهام العمل والقوانين واألنظمةالنتيجة إلى  هذه وتعزو الباحثة

 .تجعلهم متقاربين من حيث متيير المؤهل العلمي

 

والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات  :الثالثاجابة السؤال 

 الخبرة؟التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى الختالف في سنوات 

زيع للتأكد من التو ولإلجابة على هذا السؤال كان البد من اختبار اعتدالية التوزيع الطبيعي بين أفراد عينة الدراسة،

ا لمتيير سنوات الخبرة  االعتدالي بين فئات عينة الدراسة تبع 

(، لمعرفة إن One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –وقد استخدمت الباحثة اختبار )كولمجروف 

ة لكل حالة االختبارات المناسب كانت البيانات التي تم الحصول عليها من المبحوثين تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وذلك لتحديد

اختبارات ال معلمية(، حيث تستخدم االختبارات المعلمية عندما يكون التوزيع طبيعي ا، ويكون مستوى الداللة  –)اختبارات معلمية 

(، 1.15)(، بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية عندما يكون التوزيع غير طبيعي ويكون مستوى الداللة أقل من 1.15أكبر من )

 وكانت نتائج االختبار كما يتضح منن الجدول التالي:

 ( One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –نتائج اختبار )كولمجروف  (11جدول رقم )

 لفحص اعتدالية التوزيع ألفراد عينة الدراسة

 مستوى الداللة قيمة االختبار المتغير 

 سنوات الخبرة

 سنوات            5أقل من 
.204 0. 200 

 067 .0 168. سنوات فأكثر     5

 

وهي  (0.067 – 200 .0)لكل من سنوات الخبرة على استبانة المناعة النفسية  (sigويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية )

في االجراءات  T-test))مما يشير إلى استخدام  –مما يعني أن البيانات تتوزع توزيعا اعتداليا  (0.05)أكبر من مستوى الداللة 

 االحصائية.

 : وفيما يلي توضيح النتائج ،للكشف عن الفروق وفقاً لمتغير سنوات الخبرة T-test)فقد تم استخدام اختبار ت )

 دراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرةعينة ال نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات (11)جدول 

أبعاد المناعة 

 النفسية
 المتوسط مستويات المتغير

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت 

درجة 

 الحرية

قيمة 

احتمال 

 المعنوية

 التفكير اإليجابي
 733. 4.63 سنوات 5أقل من 

1.463 29 
0.154 

 515. 4.26 سنوات فأكثر 5 غير دالة
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 الثقة بالنفس
 499. 4.47 سنوات 5أقل من 

1.014 29 
0.319 

 624. 4.19 سنوات فأكثر 5 غير دالة

 ضبط النفس
 1.331 680. 4.38 سنوات 5أقل من 

29 
0.149 

 688. 3.97 سنوات فأكثر 5 غير دالة

القدرة على حل 

 المشكالت

 490. 4.38 سنوات 5أقل من 
1.194 29 

0.242 

 769. 3.99 سنوات فأكثر 5 غير دالة

 سنوات 5أقل من  القيمة الكلية
4.47 .466 

1.468 29 
0.153 

 غير دالة

    563. 4.10 سنوات فأكثر 5 

 

( بين متوسطات إجابات   =1.15إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (32)تبين نتائج الجدول 

جاءت قيم  حيث ،وفي االسيييتبانة ككل تعزى الختالف سييينوات الخبرة ،أفراد عينة البحث في أبعاد اسيييتبانة المناعة النفسيييية

مما يشييير إلى تقار  اسييتجابات األخصييائيات   ،(0.05االحتمال المعنوية المصيياحبة للقيمة )ت( أكبر من مسييتوى المعنوية )

 .وال أثر الختالف سنوات الخبرة على وجهات نظرهم ،المناعة النفسيةنحو مستوى 

 كما أنهم يخضييييييعون لنفس اللوائح ،أن معظم أفراد العينة ال يتمتعون بسيييييينوات خبرة عالية جدا  وتعزو البياحثية هذه النتيجة الى 

 .الخبرةلذلك لم تظهر فروق في متيير سنوات التنظيمية ويقومون بنفس األعمال المطلوبة منهم 

   :التوصيات

 :اآلتيباإليجابية التي أوضحت مستوى عالي من المناعة النفسية إال أن الباحثة توصي بناء على ما أسفرت علية نتائج الدراسة 

 لتعزيزالمناعة النفسييييييية الحفاظ على وأهمية  لمواجهة خطر االنتكاسيييييية العميل على تطوير مهيارات الوعي بالذات -

  .مدى الحياةصحة نفسية ال

 .استمرار التفاعل الجيد دون إحباطومختلفة لضمان  في بيئة العمل متفاوتةتوفير حوافز  -

 .الخبرة مما يزيد من العطاء والتنوع المؤهالت وسنواتالتعديل على اللوائح التنظيمية والقوانين بحسب  -

 

 المراجع:

 :العربية المراجعأوالً: 

االسهام النسبي للتمكين النفسي في التنبؤ بالمناعة النفسية لدى الممارسين  ،9193إبراهيم، ابن دايل افنان بنت فهد بن  -

المستجد بمستشفيات الرياض، بحوث ومقاالت، مجلة االرشاد النفسي  32الصحيين في ظل جائحة تفشي فيروس كوفيد

 .27عدد 
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كومية وعالقتها بادائهم الوظيفي ( ضيوط العمل لدى مديري المدارس الثانوية الح9137ابو غزالة ، رمزي فوزي محمد ) -

 من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق االوسط.

، الطفل المناعة النفسية وعالقتها بمهارة فعالية الحياة لدى طالبات قسم التربية، بحوث ومقاالت، 9193أسماء محمد عيد  -

 ية التربية جامعة الوادي الجديد.كل 1ج 42مجلة الطفولة والتربية ع

، المناعة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طال  جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، 9191سعود، السهلي راشد  -

 .1ع 93بحوث ومقاالت، مجلة العلوم التربوية والنفسية مج 

، المناعة النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى 9132ل، ، هبة حسين اسماعيحميد، طهالمعمرية، هدى بنت عبد هللا بن  -

جامعة عين الشمس  37ج 32معلمات التربية الخاصة بسلطنة عمان، بحوث ومقاالت، مجلة البحث العلمي في التربية ع

 كلية البنات لآلدا  والعلوم والتربية.

 .(. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية4ط( المعجم الوسيط )9114. )وآخرونالحليم  ومنتصر عبدأنيس إبراهيم،  -

لدى  ن االنفعاليازر وسيط بين الضيوط النفسية واالت( المناعة النفسية كمتيي9191فلسطين إبراهيم مصطفى ) ،جبريني -

 جامعة القدس المفتوحة. ،الة ماجستيررس الفلسطينية،العامالت في األجهزة األمنية 

شدين في المجتمع الجزائري مذكرة مكملة لنيل شهادة مقياس المناعة النفسية لدى الرا ( بناء9191رحمة تيسير العمري ) -

 .الماستر تخصص علم النفس العيادي أم البواقي، قسم العلوم االجتماعية، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي

عة و عالقتها بالذكاء االخالقي و ( المناعة النفسية لدى طال  الجام9132سليمان ، سنان محمد و مجاهد ، شيماء احمد ) -

 .32االداء االكاديمي ، مجلة البحث العلمي بالتربية ، العد 

، أساليب التفكير وأنماط معالجة المعلومات المرتبطة بنصفي المخ لدى مرتفعي (۰۲٠۱) .سليمان عبد الواحد يوسف -

يكولوجية في إطار التفاعل بين المخ وجهاز ومنخفضي المناعة النفسية من المسنين مرضى باركينسون "دراسة نيوروس

. بين الواقع واألفاق"، والذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية .المناعة". المؤتمر الدولي األول: "مشكالت المسنين

 . ۰٢۲ – ۰٠۱نوفمبر،  ٠۹ – ٠7واالجتماعية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، خالل الفترة من 

دور المناعة النفسية في التنبؤ بجودة الحياة لذوي صعوبات التعلم االجتماعية (. ۰۲۰۲) .الواحد يوسفسليمان عبد  -

واالنفعالية بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية + ضوء نظرية عربية جديدة، مجلة بحوث + التربية النوعية، كلية التربية 

بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي السابع: "التعليم النوعي  ، عدد خاص521 – 513، 3، 17النوعية، جامعة القاهرة، 

 .فبراير 32 – 32وتحسين جودة الحياة"، والذي نظمته كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، خالل الفترة من 

عاملية المناعة النفسية "وفق تصور عبد الوها  كامل": دراسة  (.9193) .هدى ملوح الفضلي يوسف؛سليمان عبد الواحد  -

 .(ASEPدراسات عربية في التربية وعلم النفس ) .عبر ثقافية

 .229-233(، 53(. المناعة النفسية مفهومها وأبعادها وقياسها. مجلة كلية التربية )ع9131عصام محمد زيدان. ) -
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وأثره على المناعة ، فاعلية برنامج تدريبي لتحسين الهناء الذاتي لمعلمات الروضة 9199عال عبد الرحمان علي محمد،  -

 جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا للتربية. 3ج 42النفسية لديهن، بحوث ومقاالت، مجلة الطفولة والتربية ع

، المناعة النفسية كمتيير وسيط في العالقة بين الصحة التنظيمية واالحتراق الوظيفي 9199عمار فتحي موسى اسماعيل،  -

 .3ات المصرية الحكومية، دراسة تطبيقية، المجلة العلمية للبحوث التجارية عألعضاء هيئة التدريس بالجامع

(، فاعلية برنامج إرشادي في تدعيم نظام المناعة النفسية وفق خصائص الشخصية المحددة لذاته لخفض 9135فريد، عالء ) -

 ورة.رة، كلية التربية، جامعة المنصالشعور باإلغترا  النفسي لدى طال  الجامعات الفلسطينية، رسالة دكتوراه غير منشو

، الوعي بالذات وعالقته بالمناعة النفسية لدى معلمي 9193كريري، هادي بن ظفر حسن، حكمي، سعدي عبد هللا ابراهيم  -

 جامعة االزهر كلية التربية. 1ج 321ذوي االعاقة بإدارة تعليم جازان، بحوث ومقاالت، مجلة التربية ع

برنامج إرشادي نفسي ديني لتنشيط المناعة النفسية وأثره في تحقيق األمن الفكري لدى الموهوبين (، 9132محمد، أمل ) -

 بالمرحلة الثانوية، مجلة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس.

ة مؤسس .ت الفلسفيةمجلة الحكمة للدراسا .فلسفة المناعة النفسية في مواجهة الضيوط المهنية (.9193) .كريمة ،محيوز -

 9ع .كنوز الحكمة للنشر والتوزيع

دار النشر  :القاهرة .السعادة وتنمية الصحة النفسية مسؤولية الفرد في اإلسالم وعلم النفس (.9111) .كمال ،مرسي -

 .للجامعات

الضيوط المهنية لدى العاملين ( المناعة النفسية و عالقتها بكل من الكفاءة المهنية و 9132مسحل ، رابعة عبدالناصر محمد ) -

 .99بالجهاز االداري بالدولة ، مجلة قطاع الدراسات اإلنسانية ، العدد 

(. التحليل المعرفي لبنود اختبارات االستدالل المجرد باستخدام نموذج راش. المجلة المصرية ۰۲٠٢هشام فتحى جاد الر  ) -

 .۰٢ت النفسية للدراسات النفسية، تصدرها: الجمعية المصرية للدراسا

(، الحصانة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل وجودة الحياة لدى الشبا  في مراكز اإلبراء في قطاع 9132مرفت ) ،ياسر -

 .غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بيزة، فلسطين

  :المراجع األجنبيةثانياً: 

- Anubhuti Dubey* and Darshana Shahi**, 2011, Psychological Immunity and Coping 

Strategies: A Study on Medical Professionals,Indian Journal of Social Science Researche Vol. 

8 No. 1-2 

- Mark Schaller, 2016, The Behavioral Immune System, pre-publication manuscript version of a 

published book chapter, University of British Columbia  
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- Mona Stankovic ,Laszl Papp ,Laszl Ivankovits ,Gyorgy Laz ,Zoltan Peto , Annamaria Toreki, 

2022, Psychological immune competency predicts burnout syndrome among the high-risk 

healthcare staff: A cross-sectional study, International Emergency Nursing 

- Tanveer Kaur, 2020, The Predictive Role of Resilience in Psychological Immunity: A 

Theoretical Review, Amity University 

-ADRIENN, VARGAY, EMESE JÓZSA, ALEXANDRA PÁJER, ÉVA BÁNYAI, 2019, The 

characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients 

receiving hypnosis, music or special attention, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 20 

 

 مقياس المناعة النفسية 

 ،،،الموظفة عزيزتي

 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته   

 لطائف.ابمستشفى القوات المسلحة بمدينة  لدى أخصائيات التوحد مستوى المناعة النفسية االستبانة لدراسةأضع بين ايديك هذه 

تركيز هذه الدراسة المساعدة على تثمينها وتبلييها ألهدافها بالتفضل باإلجابة على أسئلة  أرجوا من سيادتكم باعتباركم موضوع

 .علما  بأن إجاباتكم ستبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ،هذا االستبيان بكل صراحة ودقة وموضوعية

سن   .تعاونكمشاكرة لكم ح 

 :الباحثة

 روان منصور الريشي 

S44285088@st.uqu.edu.sa 

 :أوال: البيانات الشخصية

   :فيما ينطبق عليك (√)يرجى وضع إشارة 

 . المؤهل العملي 1

 ماجستير                         دكتوراه                        بكالوريوس                          دبلوم        
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 سنوات الخبرة .1

 سنوات فأكثر 31اكثر من           سنوات 31إلى  -سنوات  5سنوات           من  5أقل من      

 محاور الدراسة: :ثانيا

  .رأيكعند إشارة درجة الموافقة التي تراها مناسبة والتي تعبر عن √( )وضع عالمة عن فقرات االستبانة يرجى  لإلجابة

 المناعة النفسية :المحور االول

 التفكير االيجابي :االولالبعد 

موافق  العبارات ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      اتوقع بأن مستقبلي سيكون مشرقا   3

      اشعر بالتفاؤل نحو نجاحي في المستقبل 9

      لدي الشعور ايجابي نحو تحقيق اهدافي المنشودة 1

      اتوقع النجاح في اعمالي الحالية 4

      لدي القناعة بان معظم االشياء حولي ايجابية 5

      تفكيري بمستقبلي يعطيني شعورا  إيجابيا   2

 

  الثقة بالنفس :الثانيبعد ال

موافق  العبارات ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      انجزته في الحياة فيمااشعر بالرضا عن نفسي  3

      مواجهة الصعوبات ومهاراتي فياثق بقدراتي  9

      لدي القدرة في تحمل المسؤوليات 1

       وافعالي اثق بقراراتي  4

      االعتماد على نفسي في األشياء التي أفعلها أستطيع 5

      أمتلك القدرة الكافية للتحكم بمجريات حياتي 2
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 المستخلص

استهدفت هذه الدراسة التعرف على تداعيات فيروس كورونا على بعض أهداف التنمية المستدامة، من خالل ابراز اآلثار      

من خالل  محافظتي كفر الشيخ، وسوهاج ، مصر وذلكالناتجة لهذه الجائحة على االبعاد االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ب

لبعض جوانب فيروس كورونا بمحافظتي الدراسة، التعرف على مدى وعي المبحوثات  وهي: مجموعه من االهداف الفرعية

 لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمحافظتي الدراسة،تحديد العالقة بين مستوى اتباع المبحوثات 

 كأبعاد للتنمية المستدامةالثالثة  تحديد العالقة بين مستوى تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من االبعاد

التعرف على الفروق بين متوسطي درجة اتباع ببعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس ، وومحافظتي الدراسة

، والتعرف على الفروق بين متوسطي درجة تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من االبعاد ومحافظتي الدراسة

عاد للتنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة. تم اختيار مركز بيال بمحافظة كفر الشيخ ومركز دار السالم بمحافظة الثالثة كأب

قرية من حيث عدد المصابين بكل مركز اثناء فترة جمع بيانات االستبيان: فكانت  أكبراختيار  عشوائية، وثمسوهاج بطريقة 

 (.022بمركز دار السالم حيث بلغ اجمالي العينة ) وقرية النغاميش بيال،قرية كفر العجمي بمركز 
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اختالف معنوي في متوسط درجات اتباع المبحوثات لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من  وكانت أبرز النتائج وجود 

االثار وجود اختالف معنوي في متوسط درجة تأثر المبحوثات ببعض والفيروس عند تصنيفهم وفقا للمحافظة محل الدراسة، 

توصي الدراسة بإجراء المزيد من . والناتجة عن فيروس كورونا للبعد التعليمي فقط عند تصنيفهم وفقا للمحافظة محل الدراسة

الدراسات واألبحاث االجتماعية في مجال ادارة االزمات الصحية الطارئة على مستوى الوجهي القبلي والبحري لمواجهة اي 

 ثر على تحقيق اهداف التنمية المستدامة. مخاطر تضر بحياة المواطن وتؤ

  91-كوفيد ،آثار، تنمية مستدامة احترازية،كورونا، احتياطات  جائحة :الكلمات االفتتاحية

 

Repercussions of Corona Virus (COVID-19) on Some Sustainable Development Goals for 
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Abstract 

This study aimed to identify the repercussions of the Corona virus (COVID-19) on some 

sustainable development goals, by highlighting the resulting effects of this pandemic on the 

economic, social and educational dimensions at Kafr El-Sheikh, and Sohag Governorates,  

Egypt, a random method, through some sub-objectives  as following: Identifying the extent of 

the respondents  female awareness of some aspects of the Corona virus, determining the 

relationship between the level of respondents’ adherence to some precautionary precautions to 

prevent the COVID-19. Determining relationship between the level of the respondent's 

awareness for consequences of COVID-19 on three dimensions of sustainable development at at 

Kafr El-Sheikh, and Sohag Governorates. Recognize the differences between average degree of 

follow-up some precautions to protection from COVID-19 in study area. Beyla district, Kafr El-

Sheikh Governorate and Dar Al-Salam district, Sohag Governorate were selected, and then the 

largest village in terms of the number of infections in each district was determined During collect 

questionnaire data period: Kafr Al-Ajmi village,  Bella district, and El-Naghamesh village, Dar 

Al-Salaam district, total sample amounted to (200) respondents. 
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 Results showed a relationship as well as a significant difference in average scores of the 

respondents following some precautionary precautions to prevent the virus when classified 

according to the governorates under study. Study recommends conducting more social research 

studies and emergency health crisis management field at Upper and Lower Egypt to confront any 

risks may be harmful with citizen life and affect achievement of sustainable development goals.  

Keywords: Corona Pandemic, Precautionary Procedures, Effects, Sustainable Development, 

COVID-19 

 

  والمشكلة البحثية المقدمة. 1

ضي: جائحة سريعة االنتشار، تزهق أرواح البعض ماتواجه دول العالم بأسره اليوم جائحة لم يسبق لها مثيل خالل القرن ال     

للبعض األخر. فعلى الرغم من أنها وليدة أزمة صحية، اال أن لها في الواقع وقعا أكبر من  واالقتصادية االجتماعيةوتدمر الحياة 

ل في العديد من ذلك. فهي كارثة إنسانية واجتماعية تسفر عن تغيرات وتحوالت تشل القلب النابض للمجتمع. وكما هو الحا

 تحديا غير مسبوق في دولة مصر يفضي إلى خسائر صحية واجتماعية واقتصادية91-حول العالم، تشكل جائحة كوفيدالبلدان 

   مهولة.جسيمة بدأت بالفعل تترتب عنها عواقب تاريخية  وتعليميه

ته وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعيا" 91كوفيد  تغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "في ضوء ال     

على المستويين العالمي والوطني، حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة  االقتصادية واالجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة

الق التام اإلغ العزل والحجر الصحي، التباعد االجتماعي، المنع من السفر، تمثلت في " من اإلجراءات والتدابير االحترازية

على  سلبًا" انعكس  المدارس والجامعات والشركات والمصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة لجميع مؤسسات الدولة :

القتصادية اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة ا

 جميع دول العالم. كما طالت واالجتماعية، طالت مصر،

باالستنفار والعمل على ومنذ إعالن منظمة الصحة العالمية أن فيرس كورونا يعتبر جائحة عالمية، قامت جميع دول العالم       

س وعالج المصابين، ومن هنا كان البد من التأكيد على الدور الوقائي والعالجي لتقليل من المخاطر والوقاية من الفير

، بل هي أزمة لها العديد من االبعاد ، فهي ليست مجرد أزمة صحية عالميةالناتجة عن االصابة بفيروس كوروناواالضرار 

   المستدامة.االقتصادية واالجتماعية فمن المؤكد ان يكون لهذه االزمة تأثير عميق وسلبي على اهداف التنمية 

اقتصادية واجتماعية ستظهر حية فهو عبـاره عن أزمة سياسية وبكثير من مجرد أزمه ص أكبرومن المعروف أن هذا الوباء     

  ) ٠٢٠٢ ،آثاره لعقود قادمة )غبريـسوس

ففي ظل انتشار ، فعلى الرغم من أن فيروس كورونا المستجد يصيب الرجال والنساء إال أن النساء أكثر تضررا من الرجال     

قابلية  أكثرعامـة وفى مصر بصفة خاصة إلى ظروف تجعلها ة المرأة في المنطقة العربية بصف تتعرض ٩١جائحة كوفيد 

 . ل اغلبيه العاملين بالقطاع الصحيلإلصابة بفيروس كورونا المستجد لمجرد أنها تشك
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وفى هذا الصدد يشير تقرير صادر عن المجلس القومي للمرأة إلى أن الطبيبات والممرضات كن في الصفوف األماميـة 

من طاقم التمريض % ٩،١٩مـن األطبـاء البـشريين و% ٠،،٠اية األزمة حيث تشكل النساء منذ بد ٩١ضد كوفيد للمعركـة 

من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق  % ١،،٩الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة، باإلضافة إلـى أنهـا تشكل 

عملهن عن الضغط الهائل لتحقيق التـوازن بـين  العالجية في القطاع الخاص، وهذا يعرضهن لخطر اإلصابة بالفيروس فضال

، ومن ناحية أخرى تعانى النساء في ظل هذا مـن ناحية( ٠٢٠٢،المجلس القومي للمرأةأجر واألدوار األخرى بدون أجر)ب

ا أو الحجر الصحي من زيـادة أعبـاء العمـل الموكل لهن السيما العامالت منهن في القطاعات التي استمرت في العمل حضوري

عن بعد مع تزايد األشغال المنزلية بسبب إغالق رياض األطفال والمدارس والتدابير الـصحية الصارمة الواجب اتخاذها وما 

 ) .  ٠٢٠٢)هيئة األمم المتحدة للمرأة،ينتج عن ذلك من تغيرات علي نمط حياة األسرة 

آثـار جائحـة كورونا المستجد نظرا ألنهن يشكلن نسبة ، النساء هن األكثر عرضه للمعاناة من ومن المنظور االقتصادي    

وهما نظامين لكسب الدخل يرجح أن يتم التخلي عنهما خالل  ،كبيرة من العاملين بالقطاع غير الرسمي وبنظـام الدوام الجزئي

الصدد أظهرت دراسة وفى هذا  (٠٢٠2يا ) صندوق األمم المتحدة للسكان، األزمات مثل أزمة جائحة كورونا التي نمر بها حال

م والخاص والعمل حـول تأثير الجائحة على النساء العامالت بالقطاعات العا( ٠٢٠٢قامت بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية )

من %٨٥من النساء العامالت تضررن بسبب الجائحة سواء بفقد عملهن أو بانخفاض أجورهن، حيث أن  %48اليومي إلى أن

من النساء اللواتي احتفظن بعملهن خالل % ١٩لدراسة فقدن وظائفهن على خلفية أزمـة كورونـا، بينما السيدات العامالت عينة ا

األزمـة انخفـضت أجـورهن، أمـا العامالت بأجر يومي هن األكثر تضررا من أزمة كورونا حيث بلغـت نـسبة تـضررهن 

للمرأة أن انتشار فيروس كورونا  ) ٠٢٠٢القومي )يؤكد تقرير صادر عن المجلس . وسواء بفقد األجر أو انخفاضه% ٩٢٢

، ويحتمل زيادة ية خاصة في القطاعات غير الرسميةالمستجد يشكل تهديدا خطيرا لمشاركة المرأة في األنشطة االقتصاد

 يـر الزراعيةمـن إجمـالي العمالـة غ% ٢،،١من النساء معيالت، % ٩،٩٥الفجوات بين الجنسين فـي سبل العيش حيث أن 

يعملن في قطاع % ١،،من عمالة اإلناث في أعمـال هشة، كما أن % ١،١١ائف غير رسمية، و لإلناث يعملن في وظ

   ( .٠٢٠٢)المجلس القومي يعملن في القطاع الخدمي  % ٥،٨١مـن اإلنـاث يعملـن فـي الزراعة و% ١١،،الصناعات، و 

ضد النساء  الناجمـة عنـه إلـى ارتفاع معدالت العنف األسرى ، أدى الحجر الصحي والتوتراتعلي الصعيد االجتماعيو    

 W H،٠٢٠٢سيدات علي مستوى العالم تعرضن إما للعنف الجسدي أو الجنسي )  3 ، فواحدة من كلوالفتيات خالل الجائحة

O  (  من النساء % ١١والتي أظهرت أن   )٠٢٠٢) المرأة المصريةويؤكد علي ذلك الدراسة التي قامت بها مؤسسة قـضايا

والجنسي النساء المعنفات قبل كورونـا قـد زاد العنـف النفـسي   من % ١٢تعرضن للعنف األسري فـي ظل جائحة كورونا، و

أيضا أشارت دراسة للمجلس القومي للعنف ألول مرة فـي ظـل الجائحة. تعرضن   من النساء %٠،، وضدهن في ظل الوباء

( إلى تعرض النساء لضغوط ٠٢٠٢بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومركز بصيرة لبحوث الراي العام )للمرأة 

أفـراد األسـرة بالفيروس، والقلق  أحداب والخوف من أن يصاب الل جائحة كورونا كالتوتر واالكتئوتـأثيرات نفـسية شديدة خ

)هيئة األمـم  .المستجدلألسرة عمله نتيجـة لزيادة تفشي فيروس كورونا من أن ينخفض دخل األسرة أو يفقد العائل الرئيسي 

 .(٠٢٠٢المتحـدة للمرأة، 
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في مختلف  الخصوص وجهوبالمناطق الريفية على المجتمع بأجمعه ثيق آثار هذه الجائحة على فهم وتو محاولةجد أن فن       

القطاعات فة على جميع ، ويبين انعكاسات هذه األواالقتصادية واالجتماعيةالتعليمية  0232التنمية المستدامة مجاالت يادين وم

تقلصا حادا بسبب النشوب السريع لهذه  االقتصاديمعدالت التصاعدية للنمو لما حدث لجتمع. إذ ملوكافة شرائح ا االقتصادية

وعلى بلدان اللعديد من العالم وفي ا مستويات البطالة والفقر بشكل كبير في جميع أنحاءب ارتفاع حدث ايضاكما  الجائحة.

ا الوباء بشكل خاص على الفئات زمة. ويؤثر هذالسلبية لهذه األثار ، نظرا لتعرضها الكبير لآلالخصوص الريف المصري

عاقة، وتعاني اال يالسن والنساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوجتمع، بما في ذلك الفقراء وكبار ملالضعيفة في ا االجتماعية

جراء إجراءات حظر التنقل،  -ترتبة عنهاملير من هذه الجائحة ومن العواقب ابشكل كباألسر الذين يسكنون المناطق الريفية 

هذا م لذا اهت .والتعرض للخطر، والتحيز والتعصب ضمن أمور أخرى ،ص االمكانياتنقوقلة فرص العمل، والصراعات، 

 الريفية  باألسرالتنمية المستدامة ف بعض أهداعلى  بدراسة أثر فيروس كورونا البحث

وهـى تفـشي وبـاء فيروس كورونا  متواجدةفانطلقت الدراسة الحالية من الحالة التي اجتاحت العالم بأسره ومازالت       

، ذلك الوباء الذى بدأ بعدد محـدود مـن األشـخاص المصابين والوفيات ثم انتشر سريعا عبـر القـارات ٩١المستجد كوفيد 

أسفرت عن إجراءات وتدابير وصفها تقرير مشترك بين منظمـة  (Health World Organization2019 ) ليـصبح جائحة

والصين بأنها من أكثر الجهود سرعة وقوة وصرامة اتخذت الحتواء الوباء في التاريخ، فتعطلت المدارس الصحة العالمية 

والجامعات وأماكن العمل وأغلقت المطارات، ومنع االنتقـال بين الدول وتوقفـت التبـادالت التجاريـة، وأُلغيت الفعاليات 

 .اضية والثقافية العالمية والمحلية  الري

الجوانب من ناحية تعتبر ضمان اساسي لالقتصاد ولالستقرار االسري  الن التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ونظرا     

في الحاضر والمستقبل، فمن هنا اهتم هذا البحث  لألجيالولضمان حياه افضل واالجتماعية التعليمية والصحية والتعليمية 

من خالل ابعادها الثالثة ) البعد االقتصادي،  الريفية لألسرالمستدامة  ةالتنمي اهدافبدراسة اثر فيروس كورونا على بعض 

  . البحث بمنطقتي البعد االجتماعي، والبعد التعليمي(
 

 اهداف الدراسة. 1.1

التنمية المستدامة، من خالل ابراز اآلثار  بعض أهدافكورونا على  فيروس تداعيات التعرف على تهدف الدراسة إلى     

 . وذلك من خالل مجموعه أهداف فرعية وهي:االقتصادية واالجتماعية والتعليمية االبعادلهذه الجائحة على الناتجة 

 لبعض جوانب فيروس كورونا بمحافظتي الدراسة.  التعرف على مدى وعي المبحوثات   -9

محافظتي ورونا وترازية للوقاية من فيروس كلبعض االحتياطات االحالمبحوثات  اتباعتحديد العالقة بين مستوى  -0

 .الدراسة

تحديد العالقة بين مستوى تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من )البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي،  -3

 .محافظتي الدراسةوكأبعاد للتنمية المستدامة  والبعد التعليمي(

المبحوثات ببعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس  اتباعالتعرف على الفروق بين متوسطي درجة  -8

 الدراسة.ومحافظتي 
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التعرف على الفروق بين متوسطي درجة تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من )البعد االقتصادي،  -5

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة  والبعد االجتماعي، والبعد التعليمي(
 

  االهمية التطبيقية. 1.1

كورونا للحد من مخاطر المرض المنتشر نتيجة  لفيروستكمن أهمية هذا البحث في تحديد االحتياطات االحترازية       

تنمية لكأبعاد ل(  والتعليمي االقتصادي، االجتماعي) االبعاد الثالثة على الفيروسد تأثيرات الى تحدي باإلضافةالفيروس، 

، في ظل عدم وجود اهتمام كامل في غالبية المناطق الريفية بعنصر الصحة وعدم 0232المستدامة وتحقيق أهدافها االنمائية 

دخل االسر بصفة عامة والريفية بصفه على ثر اوجود رؤية واضحة لجميع الريفيات فيما يخص التعليم عن بعد، وكل منهم له 

  .ككل وتنمية المجتمعوحيث ان توقف عجلة االنتاج تؤثر بشكل كلي على اقتصاد البلد النتاج على اخاصة مما يؤثر بشكل سلبي 

 

 النظري . اإلطار1

نجد تأثيرات جائحة كورونا وعمليات اإلغالق االقتصادي أكثر من تضرر بها الفقراء في أنحاء العالم، وتعتبر المثيل لها      

لن نراها سابقا، كما انها  ومشاكل ألضرار مما يؤدي، إلى جهود كبيرة الحتوائه ل يحتاجفي العصر الحديث، وهو أمر بالفع

، خاصة أن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لوباء هذا الوباء ناجمة عنالتحديات لفي التصدي لحديثة تتطلب استخدام سياسات 

ستقيد حركتها المالية  والبطالة وما غير ذلكديون ال نتيجة، مما سيعرض الدول النامية لضغط اقتصادي طويلة االمد"كورونا" 

  والنقدية.

واآلثار االقتصادية للجائحة بالغة الحدة في االقتصادات الصاعدة حيث كشفت حاالت فقدان الدخل الناجمة عنها عن أوجه       

، أصبح من الواضح أن 0202ي عام الهشاشة االقتصادية التي كانت قائمة من قبل، بل زادت من تفاقمها. فمع انتشار الجائحة ف

جانباً كبيراً من القطاع العائلي وقطاع الشركات لم يكن مؤهالً لتحمل صدمة تصيب الدخل من حيث طول أمدها واتساع نطاقها. 

من األسر في االقتصادات   %52وتشير الدراسات المستندة إلى بيانات ما قبل األزمة، على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 

 صاعدة والمتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى االستهالك األساسي نفسه ألكثر من ثالثة أشهر في حالة فقدان الدخلال

وكان جزء كبير من  ،يوماً من النفقات 55وبالمثل، لم تغط االحتياطيات النقدية لدى الشركات متوسطة الحجم سوى أقل من 

االقتصادات الصاعدة مثقالً بالفعل بمستويات مرتفعة من الديون غير المستدامة قبل وقوع القطاع العائلي وقطاع الشركات في 

األزمة، وواجه صعوبة في خدمة تلك الديون عندما أدت الجائحة وما ارتبط بها من تدابير الصحة العامة إلى انخفاض حاد في 

    (.0200الدولي،  )البنك .دخل األسر وإيرادات الشركات

أي نسبة  -( يمكن أن تتسبب في زيادة فقر التعلُّم 91-كما قال البنك الدولي إن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد       

في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. جاء ذلك  %02إلى نحو  -األطفال في سن العاشرة الذين ال يستطيعون قراءة نص بسيط 

ريباً يشير فيه إلى أن هذا االرتفاع يُعزى إلى طول فترة إغالق المدارس، في تحليل أولي ورد في تقرير جديد سيصدر ق

وضعف نواتج التعلُّم، على الرغم من الجهود الحكومية لتوفير التعليم عن بعد. ففي كثير من هذه البلدان، أُغلقت المدارس لمدة 

 .(0209الدولي،  ك)البن .يوماً، ولم يفتح كثير منها أبوابه بعدُ  052يوم و  022تتراوح بين 

إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة األزمة على المستويين  في       

 "، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛والصحي االقتصادي"
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وفي القلب منه العمال/ات المصريين خاصة العاملين/ات "بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم" الذي أدى بدوره إلى تدهور  

جاء ذلك في سياق ما اتخذه رجال  سد االحتياجات األساسية ألسرهمأوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي ل

م وعصفت بوظائفهم" فصل / تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات / األعمال من قرارات وإجراءات تعسفية أودت به

االمتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها في الوقت الذي أرغموا العمال على العمل بنفس عدد الساعات المحددة الحقًا 

شار الجائحة، وأكدت متجاهلين في ذلك أي تدابير أو إجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انت

بشأن قواعد السالمة والصحة  0223لعام  90الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري 

المهنية بشكل عام، "خاصة وقت انتشار األوبئة"، هذا بالطبع أفقدهم أبسط آليات الحماية الصحية والتشريعية، حيث تجلى ذلك 

)تقرير تأثر جائحة كورونا العمل  الوفاة المتأثرة بإصابتها أثناء /ات و حاالتعمالاإلصابات بين صفوف ال بوضوح في أعداد

  .(0202، للعمال واالجتماعية على األوضاع االقتصادية

 فيروس كورونا .1.1

     :"11مفهوم جائحة كورونا " كوفيد  -9

الجديد في مدينة ظهر فيروس كورونا  0291نجد في اواخر عام  كورونا:نذكر في البداية التحول من الوباء الى جائحة       

ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي الصينية، وفي خالل شهر واحد تزايدت حاالت االصابة المؤكدة في الصين بمعدل عدة االف 

ة العالمية يوم االربعاء ، ومنذ ذلك الوقت تفشى الفيروس على نطاق واسع في عدة دول، الى ان اعلنت منظمة الصحيوميا

االن  أصبح" الذي اجتاح العديد من الدول وقتل االلف من االشخاص 91-ان المرض الفيروسي" كوفيد 99/3/0202الموافق 

    (.0209)ياسين، عالميا او ما يعرف باسم الجائحة وباء 

كورونا " هو فصيلة كبيرة من الفيروسات والتي تسبب المرض للحيوان واالنسان. ومن  اتونذكر تعريف لفيروس      

حدتها من نزالت البرد المعروف ان عدد من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح 

 The guide  زمة التنفسية الحادة الوخيمة.الشائعة الى االمراض االشد وخامة مثل متالزمة الشرق االوسط التنفسية والمتال

around, 2020"   " 

 :  "11 -تعريف فيروس كورونا المستجد " كوفيد  -0

 Dو  (Virus ) اختصارا لكلمة فيروس VIو ،(Corona ) اختصارا لكوروناCO الى   COVIDعند تقسيم مصطلح     

   . 0291بداية وجود الفيروس وهي  اشارة الى سنة 91، ونجد رقم (Disease )الى كلمة مرض تشير 
 

  التنمية المستدامة .1.1

 مفهوم التنمية المستدامة:   -1

هو القوة الدافعة لها، إال أن هذا ال يقلل من  االقتصاديالتنمية عملية متعددة األبعاد ومتنوعة المجاالت، ورغم أن النمو    

أهمية األبعاد األخرى للتنمية سياسية كانت أو بشرية، فبناء المؤسسات السياسية وتمكينها وتفعيل دورها وتشجيع الممارسات 

 الحقيقية للتنمية، القاالنطالديموقراطية أحد المؤشرات األساسية لمستوى التنمية الذي حققته الدولة. كما يمثل التعليم قاعدة 
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وذلك بالنظر الى دوره في تحقيق التنمية البشرية واالرتقاء بقدرات ومعارف ومهارات األفراد الذين هم سواعد العملية  

من عدمه، ولكنها استثمار للطاقات والقدرات المادية والبشرية  شيءوقيمهم. فالتنمية ليست خلق  اتجاهاتهمالتنموية وتشكيل 

 (.0299تحقيق الرفاهية للجميع )الكردي، بالمجتمع ل

الخدمات ونوعية  االقتصادية مع ضمان المحافظة علىالتنمية المستدامة التي تعني تعظيم المكاسب الصافية من التنمية و      

الموارد الطبيعية عبر الزمن، هي تنمية تفاعلية حركية تأخذ على عاتقها تحقيق الموائمة بين ثالثة أركان رئيسية هي: البشر، 

أن الموارد البشرية هي أحد األركان الثالث للتنمية المستدامة، فإن االهتمام بها وتنميتها لتحقيق  اعتباروالموارد، والبيئة، وعلى 

كبيرة على عاتق كل حكومة تنشد تحقيق التنمية المستدامة، فالتنمية البشرية  ومسؤوليةنمية بشرية مستدامة يعد ضرورة حتمية ت

المستدامة التي تعني تركيز عملية التنمية على الرجال والنساء وخاصة الفقراء والفئات الضعيفة مع حماية فرص الحياة لألجيال 

 ، غير مبين التاريخ(.  )الشريف، وآخرون المقبلة.

 االحتياجات، واإلنفاق على اجات البشر من الناحية التعليمية، والصحيةالهدف األساسي للتنمية المستدامة هو الوفاء بحو     

على المدى الطويل وللحفاظ على الموارد البشرية والطبيعية ومحاولة الحد من التدهور  االجتماعيةاألساسية لتحقيق الرعاية 

من جهة، وإدارة الموارد  واالجتماعية االقتصاديةالبيئي، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب التوصل الى توازن ديناميكي بين التنمية 

 (.0290)محمود، يسري،  آخريوحماية البيئة من جهة 

( بانها "التنمية التي تهيئ للجيل الحاضر متطلباته االساسية والمشروعة دون أن تخل بقدرة المحيط 0221 )عدلي،عرفها     

الطبيعي على أن يهيئ لألجيال التالية متطلباتها" أو بعبارة أخرى " استجابة التنمية لحاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة 

 .األجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها"

 االستمرارية،المختلفة مع الحفاظ علي  تعرف بأنها" التقدم والتطور العلمي واالجتماعي والصناعي في جميع نواحي الحياةو 

جتمعات االعمال عملية تطوير األرض والمدن والم وأنها والهالك،دون تعرض البيئة ومظاهرها الحية لمخاطر التلوث والدمار 

 ( .0299,دون المساس بقدرة األجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها" )متولي الحاضر، بشرط تلبية احتياجات لتجارية،ا

في مدينة ريودي جانيرو كما يلي " تنمية توفق بين التنمية  9110كما تم االتفاق على تعريفها في مؤتمر االرض سنة      

البيئية واالقتصادية واالجتماعية فتنشأ دائرة صالحة بين هذه االقطاب الثالثة. فعالة من الناحية االقتصادية، عادلة من الناحية 

على االرض  الحياةالبيئية، انها التنمية التي تحترم الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتدعيم االجتماعية وممكنة من الناحية 

دم المساواة والبحث عن مكافحة الفقر والبطالة وعاالجتماعي الذي يتجلى في وتضمن الناحية االقتصادية دون اهمال الهدف 

 .(0292 )صاطوري،العدالة"

 ( تعريفاَ للتنمية الزراعية  المستدامة وهو:0221التنمية الزراعية المستدامة لوزارة الزراعة ) استراتيجيةوقد تضمنت       

قادر على النمو السريع المستدام،  ديناميكي زراعيإلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع  السعي"

كما أنها  تهدف إلى  تحسين مستوى معيشة السكان "، الريفيوالحد من الفقر  احتياجاويعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات األكثر 

 لوحدتيالمستدام  للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة االنتاجية الزراعية  واالستخدام، الريفيالريفيين وتخفيض معدالت الفقر 

التنافسية للمنتجات الزراعية  القدرة، وتدعيم يجيةاالستراتوتحقيق درجة أعلى لألمن الغذائي من سلع الغذاء  ،االرض والمياه

  الزراعي. االستثمارفي األسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ 
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 ( كما يلي0220 )غنيمذكرها  :اهداف التنمية المستدامة -0

مما  والبيئية،والتي من أهمها االحتياجات القتصادية واالجتماعية  للمجتمع،إيجاد التوازن بين االحتياجات المختلفة  -أ

المنهج الشامل وطويل المدي في تطوير وتحقيق مجتمعات سليمه تتعامل  علىحيث أنها تعتمد  كريمة،يسمح بحياة 

 .االقتصادية والبيئية دون استنزاف للموارد الطبيعية واألساسية مع النواحي

  تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية. -ب

 بطالة والفقر.مكافحة مشكالت التفكك االجتماعي وال -ت

الموارد الطبيعية ومواجهة الحاجات األساسية  علىوالمحافظة  المختلفة،حماية البيئة ومكافحة التلوث بأشكاله  -ث

 البيئة.لإلنسان بشكل ال يفسد 

  .النمو االقتصادي مما يتسنى له االستمرار من خالل تغيير أنماطه وتوجيهاته إنعاش -ج

 : ابعاد التنمية المستدامة -3

 : يلي( فيما يتعلق باألبعاد االجتماعية للتنمية المستدامة ما 0292نذكر منها نقال عن الكردي )         

المساواة االجتماعية: تعتبر المساواة أحد أهم القضايا االجتماعية في التنمية المستدامة، إذ تعكس إلى درجة كبيرة  -أ

نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة، وترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في توزيع 

ن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة ومنها الصحة الموارد واتاحة الفرص واتخاذ القرارات، وتتضم

 والتعليم والعدالة. وتبقى المساواة االجتماعية من أكثر قضايا التنمية المستدامة صعوبة في التحقق. 

الصحة العامة: هناك ارتباط وثيق ما بين الصحة والتنمية المستدامة، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي  -ب

صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية المستدامة ومنها: حالة التغذية: وتقاس بالحاالت الصحية لألطفال، ورعاية 

والوفاة: وتقاس بمعدل وفيات األطفال تحت سن خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الوالدة، واإلصحاح: ويقاس بنسبة 

قية المياه، والرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية ومربوطين بمرافق تن

السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونسبة التطعيم ضد األمراض المعدية لدى األطفال ونسبة 

 استخدام موانع الحمل.

التعليم هي:  التعليم: يعتبر التعليم عملية مستمرة طوال العمر مطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة وأهم مؤشرات -ت

مستوى التعليم: ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم االبتدائي، ومحو األمية: ويقاس 

 بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع.

بعض لى ع (91-)كوفيد وروناأثر فيروس كووفقاَ لما سبق وما ورد باإلطار النظري فقد انطلق هذا البحث اعتمادا على      

كمحاور أساسية  التعليمي، والبعد االجتماعيالبعد  البعد االقتصادي،: وهم ها الثالثةأبعادأهداف التنمية المستدامة من خالل 

 لتحقيق أهدافه.
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  الفروض البحثية:. 3

 -اآلتية: تحقيقا ألهداف الدراسة تم صياغة الفروض البحثية     

ومحافظتي  بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروسالمبحوثات ل اتباعتوجد عالقة إقترانية بين درجة  -9

 الدراسة.

 بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس باختالف محافظتي الدراسة.اتباع المبحوثات لتختلف درجة  -0

من )البعد االقتصادي،  عالقة إقترانية بين درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا لكلتوجد  -3

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة  البعد االجتماعي، والبعد التعليمي(

تختلف درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا لكل من )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي،  -8

 دراسة.ومحافظتي الكأبعاد للتنمية المستدامة  والبعد التعليمي(

 الصفرية(تم اختبار الفروض اإلحصائية المقابلة لهذه الفروض االربعة في صورتها  )وقد        

 

  األسلوب البحثي:. 4

  -وكيفية قياسها كالتالي: ،يتضمن شاملة وعينة البحث، أسلوب جمع وتحليل البيانات، قياس المتغيرات البحثية

 شاملة وعينة البحث: . 1.4

محافظات الوجه البحري من حيث  أكثرأجرى هذا البحث بزمام محافظة كفر الشيخ كمجال جغرافي للبحث باعتبار أنها      

ومحافظة سوهاج بالوجه القبلي ، فترة اعداد االستبيان وتجميعه اثناء للفيروس في الموجة الثانيةعدد المصابين بالفيروس 

بطريقة دار السالم بمحافظة سوهاج مركز بمحافظة كفر الشيخ و بيال اختيار مركز وتم. وفقا لنفس المعيار في تلك الفترة

 النغاميش، وقرية كانت قرية كفر العجمي بمركز بيالف: اكبر قرية من حيث عدد المصابين بكل مركز، وتم اختيار عشوائية

( من الشوارع بكل بلوك عشوائياً وحصر 0بمركز دار السالم وبعد تقسيم كل قرية إلى أربعة بلوكات واختيار عدد )

بإجمالي لكل قرية ( منهم %52الوحدات المعيشية بالشوارع الثمانية وإعداد إطار المعاينة لربات األسر بها، ثم اختيار )

 بقرية( مبحوثة 999) ،كفر العجمي( بقرية 922عينة البحث بواقع ) ( من السيدات الريفيات المتزوجات لتمثل099)

غير صالحين للبحث، فأسفرت العينة بواقع وكونهم  بياناتهم لعدم استكماوتم استبعاد احدى عشر استمارة ل النغاميش

 على الترتيب .مبحوثة بكل قرية ( 922،922)

  البيانات:سلوب جمع وتحليل ا. 1.4

تصميمها لتحقيق تم  هذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية مع المبحوثات باستخدام استمارة استبيان جمعت بيانات      

أهدافه، وتم إجراء االختبار المبدئي لها للتأكد من مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات الالزمة وتعديل ما لزم تعديله، كما تم 

 لتحليل بيانات الدراسة.  (T)بع كاى، واختبار والنسب المئوية، واختبار مر ،استخدام التكرارات

  :المتغيرات البحثية وكيفية قياسها. 3.4

ويعبر عن مدى وعي المبحوثة بمجموعة من االحتياطات  :من فيروس كورونا للوقايةاالحترازية باالحتياطات  الوعي -أ

شرب السوائل  ،وبشكل متكررغسل األيدي بالماء والصابون جيدا  هم: االحترازية من خالل خمسة عشر مؤشر

 الدافئة، أكل الخضروات والفاكهة، االمتناع عن أكل البيض واللبن،
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االهتمام بتطهير أماكن تواجد  وباستمرار، االهتمام بالبروتين الحيواني لتغذية المصاب، االكثار من استخدام الليمون 

الحرص على التطعيم  لمصادر اإلصابة، المصاب، عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة، عدم تعرض كبار السن

تغطية الفم عند السعال او  الخروج من المنزل، الكمامة عنداستخدام  ،اتباع نظام التباعد االجتماعي بلقاح كورونا،

 )بدرجةابات ثالثية . باستجالعطس، تقليل الزيارات والمجامالت العائلية، العزل المنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابة

 . ( على التوالي3،0،9وسطة، درجة ضعيفة( بدرجات )كبيرة، درجة مت

 : التنمية المستدامة بعض اهدافأثر فيروس كورونا على  -ب

  -وهم: ثالثة أبعاد تعبر عن المتغير المحوري لهذا البحث  وذلك من خالل

الدخل الشهري لألسرة، اإلنفاق  :البعد االقتصادي: وتم قياسه من خالل استجابة المبحوثة على ثمانية مؤشرات وهم -9

االحتياجات األساسية لألسرة /شهر، قيمة اإلنفاق الشهري على سلة الغذاء، بطالة العمالة غير المنتظمة، بطالة 

توافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية، استهالك االسرة  العمالة الحرفية، عدد ساعات العمل ألفراد االسرة،

( على 3،0،9درجة ضعيفة( بدرجات )بتوسطة، مدرجة بكبيرة،  )بدرجةت، باستجابات ثالثية للمنظفات والمطهرا

   التوالي.

، تبادل الزيارات بين األقاربوهم:  البعد االجتماعي: وتم قياسه من خالل استجابة المبحوثة على ثمانية مؤشرات -0

حاالت ، مواعيد غلق المحالت التجارية، العزاءإقامة سرادقات لتلقى ، اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدة

الحصول على االحتياجات المعيشية ، حرية السفر والنقل، اقامة السوق االسبوعي بالقرية ،الطالق في القرية

 ( على التوالي.  3،0،9درجة ضعيفة( بدرجات )بتوسطة، مدرجة بكبيرة،  بدرجة)ثالثية باستجابات  لألسرة

انتظام التعليم بالمدارس، انتظام : وهم قياسه من خالل استجابة المبحوثة على ثمانية مؤشرات: وتم التعليميالبعد  -3

التعليم بالجامعات، المستوى التعليم بالمدارس، المستوى التعليم بالجامعات، استخدام اإلنترنت في التعليم، استخدام 

باستجابات ثالثية  الحكومية، التعليم عن بعداإلنترنت في االجتماعات الضرورية، استخدام اإلنترنت في األعمال 

 التوالي.( على 3،0،9درجة ضعيفة( بدرجات )بتوسطة، مدرجة ببدرجة كبيرة، )

      

  النتائج ومناقشتها:. 5

سوف نستعرض نتائج تلك الدراسة من خالل التعرف على توزيع المبحوثات وفقا لوعيهم ببعض جوانب فيروس كورونا    

فيروس، والتعرف على أثر العهن وفقا لالحتياطات االحترازية للوقاية من بمحافظتي الدراسة، وايضا التعرف على توزي

االبعاد الثالثة للتنمية المستدامة بمحافظتي البحث، والتعرف على  بعض أهداف التنمية المستدامة من خاللالفيروس على 

   الدراسة.العالقة بين تلك االبعاد ومحافظتي 

 النتائج المتعلقة بتوزيع المبحوثات وفقا لبعض جوانب فيروس كورونا: .1.5

  -النتائج الوصفية لمعارف المبحوثات بالفيروس: -1

( ان المبحوثدات فدي كدل مدن 9باستعراض النتائج المتعلقة بمعارف المبحوثات بالفيروس وأعراضه اوضحت النتائج بجددول )   

 ، %922بالفيروس بنسبة  ةتام درايةوكفر الشيخ على  سوهاجمحافظتي 
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فيدروس مقابدل بدأعراض ال مدن لدديهم درايدة سدوهاجمدن مبحوثدات محافظدة  %12اما فيمدا يخدص اعدراض الفيدروس وجددنا أن 

بدأعراض الفيدروس بنسدب متفاوتدة أبرزهدا  سدوهاجمن مبحوثات محافظة كفر الشديخ. وكاندت معرفدة مبحوثدات محافظدة  12%

 ارتفداع)مقابدل ( علدى الترتيدب %04، %41، %15)درجات الحرارة، يليها الكحة، يليها الرشدح( بنسدب  )ارتفاعكانت كالتالي 

( علددى الترتيددب لمعددارف مبحوثددات %09، %03، %01درجددات الحددرارة، فقددد حاسددتي الشددم والتددذوق، يليهددا الكحددة( بنسددب )

عدن معدارف مبحوثدات  سدوهاجمحافظة كفر الشيخ. مما يدل على ارتفاع نسبة معارف المبحوثدات بدأعراض االصدابة بمحافظدة 

د بقرى صعيد مصر في اآلوندة االخيدرة والتوسدع فدي الخددمات الصدحية ذلك الهتمام الدولة الشديوقد يرجع  الشيخ.محافظة كفر 

ووسدائل االعدالم المخصصدة والوقائية ورفع قدراتهم التنموية وأكثر من خالل البرامج التوعوية والتثقيفية وحمالت طبية مكثفدة 

 وبرامج حياة كريمة المخصصة لقرى صعيد مصر. لهم 

 : توزيع المبحوثات وفقاً لمعارف المبحوثات بفيروس كورونا وأعراضه (1)جدول                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج الوصفية لمعارف المبحوثات بلقاح الفيروس وانواعه: -1

معدارف المبحوثدات ( ان 0باستعراض النتائج المتعلقة بمعارف المبحوثات بلقاح الفيروس وأنواعه اوضدحت النتدائج بجددول )   

 معارف مبحوثات محافظة كفر الشيخ،  %12مقابل  %18 بنسبة كانت سوهاجباللقاح في محافظة 

 

 

 

المعرفة بالفيروس وأعراضه 

 المرضية

 (922محافظة كفر الشيخ )ن= (922محافظة سوهاج )ن=

 ال تعرف % تعرف % ال تعرف % تعرف %

 2.2 922.2 2.2 922.2 المعرفة بفيروس كورونا

 92.2 12.2 8.2 12.2 المعرفة بأعراض الفيروس

 09.2 01.2 5.2 15.2 درجة الحرارة( )ارتفاع -أ

 01.2 01.2 99.2 41.2 ()الكحة -ب

 81.2 59.2 00.2 04.2 ()رشح -ت

 00.2 03.2 03.2 00.2 حاستي الشم والتذوق( )فقد -ث

 84.2 50.2 01.2 09.2 التنفس( )صعوبة -ج

 20.2 34.2 59.2 81.2 )همدان( -ح

 22.2 38.2 51.2 89.2 )اسهال( -خ

 53.2 80.2 88.2 52.2 )صداع( -د

 52.2 52.2 84.2 05.2 عضالت( )الم -ذ

 08.2 02.2 22.2 8.2 )غثيان( -ر
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 : توزيع المبحوثات وفقاً للقاح وأنواعه والتطعيم به (1)جدول            

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

، %80،%50)سدينوفارم، فدايزر، االسدترازينكا( بنسدب مئويدة ) أبرزهداوكانت معرفة مبحوثات محافظة سوهاج بدأنواع اللقداح 

، %52بنسدب مئويدة ) جونسدون(على الترتيب مقابل معارف مبحوثات بمحافظة كفر الشديخ باللقداح )فدايزر، سدينوفارم،  (34%

، %29( علددى الترتيددب. كمددا أوضددحت النتددائج ايضددا نسددبة المبحوثددات المتلقيددات للتطعدديم بمحافظددة سددوهاج كانددت90%،82%

مددن متلقيددات محافظددة كفددر الشدديخ. ويرجددع ذلددك ايضددا لددنفس السددبب المددذكور سددابقا فددي وعددي ومعددارف المبحوثددات  %55مقابددل

اسباب عدم تلقي مبحوثات محافظدة سدوهاج اللقداح كاندت )النداس اخدتده وتعبدت، ان اللقداح بالفيروس. وتبين من النتائج ان ابرز 

( علددى الترتيددب، مقابددل اسددباب )وخددوف %91، %00، %02بنسددبة مئويددة ) أضددراره(ملددوش الزمددة، وخددوف المبحوثددة مددن 

بحوثددات كفددر ( لم%03، %08، %02) بنسددبة مئويددة( المبحوثددة مددن أضددراره، ان اللقدداح ملددوش الزمددة، الندداس اخدتدده وتعبددت

 .الشيخ

 النتائج الوصفية لإلصابة بالفيروس واماكن العالج:   -3

ان نسبة ( 3باستعراض النتائج المتعلقة باإلصابة بالفيروس واماكن العالج للمبحوثات واسرهن اوضحت النتائج بجدول)     

اصابات اسر مبحوثات محافظة كفر الشيخ،  %85مقابل  %51كانت بنسبة  سوهاجاالصابات بأسر المبحوثات بمحافظة 

 اللقاح وأنواعه

 والتطعيم به

 (922محافظة كفر الشيخ)ن= (922محافظة سوهاج )ن=

 % ال تعرف % تعرف % ال تعرف % تعرف

 8.2 12.2 2.2 18.2 معرفة المبحوثة بلقاح فيرس كورونا

 معرفة المبحوثة بأنواع اللقاح

 ) فايزر( -أ

    

80.2 54.2 52.2 5202 

 58.2 82.2 83.2 50.2 ) سينوفارم( -ب

 41.2 99.2 20.2 34.2 ) االسترازينكا( -ت

 43.2 90.2 41.2 99.2 ()جونسون -ث

 

 

 ال مـــــــــنع ال مـــــــــعـن

% % % % 

 85.2 55.2 31.2 29.2 هل اطعمتي باللقاح

 سبب عدم اخذ اللقاح

 الزمة( )مالوش -أ 

    

00.2 04.2 08.2 02.2 

 08.2 02.2 49.2 91.2 خايفة من أضراره() -ب

 13.2 0.2 15.2 5.2 مش عارفة اسجل على الموقع( ) -ت

 00.2 03.2 08.2 02.2 )في ناس اخدته وتعبت(-ث

 13.2 0.2 44.2 90.2 )ال احب المغامرة ( -ج

 13.2 0.2 10.2 4.2 ) معنديش اي فكرة(  -ح
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على الترتيب بينما في كفر الشيخ (%33،%38نسب )االبناء( ب ،الزوجمحافظة سوهاج تتمثل في )االصابات في  أكثروكانت 

ماكن التي لجأ لها ( على الترتيب. كما اوضحت النتائج ايضا ان اكثر اال%00، %05، المبحوثه( بنسب ))الزوج كانت

قابل م (%95،%83)العزل المنزلي ويليه مستشفى العزل( بنسب ) سوهاج كانتالمبحوثات للعالج من الفيروس في محافظة 

 في كفر الشيخ. (90%، 32%)

 واماكن العالجبفيروس كورونا  لإلصابة: توزيع المبحوثات وفقاً (3)جدول                            

 
 

 النتائج المتعلقة ببعض االحتياطات االحترازية لفيروس كورونا:  .1.5

                                 -ببعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس واتباعها: لوعي المبحوثات النتائج الوصفية -9

من الفيروس واتباعها اوضحت  ة للوقايةباستعراض النتائج المتعلقة بوعي المبحوثات ببعض االحتياطات االحترازي

ت بمحافظة كفر لوعي المبحوثا %49مقابل  %48كان  سوهاج ( ان وعي المبحوثات في محافظة 8)النتائج بجدول

للوقاية من الفيروس مقابل االحتياطات االحترازية  تتابعن سوهاج من مبحوثات محافظة  %04الشيخ، في حين 

 من مبحوثات محافظة كفر الشيخ . 01%

 : توزيع المبحوثات وفقاً لوعيهن واتباعهن لالحتياطات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا (4)جدول           

        

 (922محافظة كفر الشيخ)ن= (922محافظة سوهاج )ن= بالفيروس واماكن العالجاالصابة 

 % ال يوجد % يوجد % ال يوجد % يوجد

 55.2 85.2 89.2 51.2 حدوث اصابات بأسرة المبحوثة

 من المصاب في االسرة

 )المبحوثة ( -أ

    

04.2 00.2 00.2 04.2 

 05.2 05.2 22.2 38.2 ( )الزوج -ب

 40.5 93.2 20.2 33.2 االبناء(  )أحد -ت

 مكان العالج من الفيروس

 ) عزل منزلي (-ا

    

83.2 50.2 32.2 02.2 

 44.2 90.2 45.2 95.2 )مستشفى عزل ( -ب

 10.2 4.2 40.2 93.2 )عيادة خاصة ( -ت

 18.2 2.2 40.2 93.2 مستشفى صدر ()-ث

االحترازية  باالحتياطاتالوعي 

 للوقاية واتباعها

 (922محافظة كفر الشيخ )ن= (922محافظة سوهاج )ن=

 ال تعرف % تعرف % ال تعرف % تعرف % 

 91.2 49.2 92.2 48.2 االحترازية للوقايةاالحتياطات  -9

اتباع االحتياطات االحترازية  -0

 للوقاية من الفيروس  

 ال تتبع % تتبع % ال تتبع % تتبع %

04.2 00.2 01.2 09.2 
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للقاح وارتفاع معارفهم ة بالفيروس وارتفاع نسبة تلقيهم يتضح مما سبق ان مبحوثات محافظة سوهاج على دراية تام

ارتفاع نسبة ( 8) ( وجدول3) كفر الشيخ اال ان أوضحت النتائج بجدولمحافظة باالحتياطات االحترازية عن مبحوثات 

االصابات بمحافظة سوهاج عن نسبة اصابات محافظة كفر الشيخ وقد يرجع ذلك الى ان هناك حالة كبيرة من التراخي وعدم 

ازية من قبل مبحوثات محافظة سوهاج عن مبحوثات محافظة كفر الشيخ، واالصرار ايضا على اقامة اتباع االحتياطات االحتر

فالمجتمع  ، والمصافحة باليد والتقبيل.المناسبات واالحتفاالت وكذلك سرادقات العزاء، واالستمرارية في التجمعات العائلية

   لألصلح.ل بينها وبين تغييرها وحتى لو كان وله من سمات ما يحو وتقاليده عاداتهالصعيدي مجتمع قبلي له 

  -:ج المتعلقة بالعالقات االقترانيهالنتائ -1

لغسل األيدي بالماء والصابون جيدا  سوهاج عند اتباعهن( نجد أن توزيع فئات محافظة 5باستعراض نتائج جدول )       

توزيع فئات محافظة سوهاج  وفيما يخص ،محافظة كفر الشيخفئات ل %88مقابل  %30كانت  بدرجة كبيره وبشكل متكرر

 أكل الخضروات والفاكهةأما  ،لمحافظة كفر الشيخ %82.5مقابل  %32.5بنسبة كانت  شرب السوائل الدافئةل بدرجة كبيره

اوضحت النتائج ايضا بنفس  .لمحافظة كفر الشيخ %30، مقابل %00بدرجة كبيره بنسبة  سوهاجتوزيع فئات محافظة  فكان

( أن توزيع فئات محافظة سوهاج لالمتناع عن أكل البيض واللبن كانت النسبة االعلى للدرجة الضعيفة فكانت بنسبة 5)الجدول 

لمحافظة كفر الشيخ، وتوزيع فئات محافظة سوهاج بدرجة كبيرة لالهتمام بالبروتين الحيواني لتغذية  %08.5مقابل  00.5%

، أما عن االكثار من استخدام %01كان توزيع الفئات بدرجة كبيرة كانت  الشيخ على عكس محافظة كفر %92المصاب بنسبة 

الشيخ، وبالنسبة  في لمحافظة كفر %30.5مقابل  %32الليمون وباستمرار فكان توزيع فئات محافظة سوهاج بدرجة كبيرة 

لمحافظة كفر  %82 لمقاب %35لالهتمام بتطهير أماكن تواجد المصاب فتوزيع فئات محافظة سوهاج بدرجة كبيرة كان 

الشيخ، وأما عن عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة وعدم تعرض الكبار لمصادر اإلصابة فكان توزيع فئات محافظة 

الشيخ، وفيما يخص الحرص  ( لمحافظة كفر%31.5،%31.5( على الترتيب مقابل ) %00، %05سوهاج بدرجة كبيرة )

لمحافظة كفر الشيخ، وجاء توزيع فئات  %35مقابل  %00.5يرة لمحافظة سوهاج على التطعيم بلقاح كورونا فكانت بدرجة كب

لمحافظة كفر الشيخ، وجاءت  %3505مقابل  %0005محافظة سوهاج التباع نظام التباعد االجتماعي بدرجة كبيرة بنسبة 

خ، بينما جاء توزيع فئات لمحافظة كفر الشي %33مقابل  %05استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل في محافظة سوهاج 

محافظة سوهاج بدرجة كبيرة لكل من )تغطية الفم عند السعال او العطس، تقليل الزيارات والمجامالت العائلية، العزل المنزلي 

( على التوالي فيما %32،%3205،%305( على التوالي مقابل )%0205،%93،%0005لمن يتم تشخيصهم باإلصابة( بنسب)

 كفر الشيخ بدرجة كبيرة.يخص فئات لمحافظة 

 بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس ومحافظتي الدراسةل اتباعهنع المبحوثات وفقا لدرجة توزي (5)جدول 

االحتياطات    

 االحترازية
 الفئة

 المجموع كفر الشيخ سوهاج 

 % عدد % عدد % عدد

غسل األيدي بالماء  -9

والصابون جيدا وبشكل 

 متكرر

 02.2 950 88.2 44 30.2 28 بدرجة كبيرة

 91.5 31 8.5 1 95.2 32 بدرجة متوسطة

 8.5 1 9.5 3 3.2 2 بدرجة ضعيفة
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 09.2 980 82.5 49 32.5 29 بدرجة كبيرة شرب السوائل الدافئة -0

 08.5 81 0.5 95 90.2 38 بدرجة متوسطة

 8.5 1 0.2 8 0.5 5 بدرجة ضعيفة

أكل الخضروات  -3

 والفاكهة

 58.2 924 90.2 28 00.2 88 بدرجة كبيرة

 39.5 23 90.2 08 91.5 31 بدرجة متوسطة

 98.5 01 2.5 90 4.5 90 بدرجة ضعيفة

أكل  االمتناع عن -8

 البيض واللبن

 33.2 22 02.2 82 93.2 02 بدرجة كبيرة

 02.2 82 5.5 99 98.5 01 بدرجة متوسطة

 80.2 18 08.5 81 00.5 85 بدرجة ضعيفة

االهتمام  بالبروتين  -5

 الحيواني لتغذية المصاب

 85.2 12 01.2 54 92.2 30 بدرجة كبيرة

 04.5 50 99.5 03 90.2 38 بدرجة متوسطة

 02.5 53 1.5 91 90.2 38 بدرجة ضعيفة

االكثار من استخدام  -2

 الليمون  وباستمرار

 20.5 935 30.5 05 32.2 22 بدرجة كبيرة

 02.5 89 4.2 92 90.5 05 بدرجة متوسطة

 90.2 08 8.5 1 0.5 95 بدرجة ضعيفة

االهتمام بتطهير  -0

 أماكن تواجد المصاب

 05.2 952 82.2 42 35.2 02 بدرجة كبيرة

 94.2 32 4.5 90 1.5 91 بدرجة متوسطة

 .0.2 98 9.5 3 5.5 99 بدرجة ضعيفة

عدم تعرض األطفال  -4

 لمصادر اإلصابة

 28.5 901 31.5 01 05.2 52 بدرجة كبيرة

 02.5 53 0.2 98 91.5 31 بدرجة متوسطة

 1.2 94 3.5 0 5.5 99 بدرجة ضعيفة

كبار  عدم تعرض -1

 إلصابةا لمصادر السن

 22.5 933 31.5 01 00.2 58 بدرجة كبيرة

 00.2 88 2.5 93 95.5 39 بدرجة متوسطة

 99.5 03 8.2 4 0.5 95 بدرجة ضعيفة

الحرص على -92

 التطعيم بلقاح كورونا

 50.5 995 35.2 02 00.5 85 بدرجة كبيرة

 00.2 88 1.2 94 93.2 02 بدرجة متوسطة

 02.5 89 2.2 90 98.5 01 بدرجة ضعيفة

اتباع نظام التباعد  -99

االجتماعي لو موجودة 

 54.2 992 35.5 09 00.5 85 بدرجة كبيرة

 01.2 54 4.5 90 02.5 89 بدرجة متوسطة
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فيروس كورونا ومحافظتي الدراسة وفيما يتعلق بالعالقة بين اتباع المبحوثات لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من      

حيث ينص الفرض البحثي االول على "وجود اختالف بين اتباع المبحوثة لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من فيروس 

محافظة كفر الشيخ( وعند اختبار الفرض االحصائي المقابل له في صورته الصفرية  ،كورونا وكل من ) محافظة سوهاج

غسيل األيدي بالماء والصابون جيدا وبشكل ( أن قيمة مربع كاي لكل من )2باستخدام مربع كاي أوضحت النتائج جدول )

االهتمام  بالبروتين الحيواني لتغذية ، بنأكل البيض والل االمتناع عن، أكل الخضروات والفاكهة، شرب السوائل الدافئة، متكرر

الحرص على التطعيم بلقاح ، إلصابةا لمصادر كبار السن عدم تعرض، عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة، المصاب

تغطية الفم عند السعال أو العطس، تقليل الزيارات اتباع نظام التباعد االجتماعي لو موجودة بمكان مزدحم، ، كورونا

، 4.930، 92.015، 92.210ت العائلية واخيرا العزل المنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابة( كانت كالتالي )والمجامال

( على التوالي وكل منها ذات 0.109، 08.120، 00.134، 95.190، 93.134، 98.913، 91.029، 93.401، 99.082

المبحوثات وفقا التباعهن لتلك االحتياطات االحترازية ( مما يشير الى ان توزيع 2.29داللة احصائية عند المستوى االحتمالي )

فقط يختلف باختالف المحافظة محل الدراسة، وبناءا على تلك النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي الخاص بتلك 

ية للوقاية االحتياطات وقبول الفرض البديل جزئيا الذي ينص على وجود عالقة بين اتباع المبحوثة لبعض االحتياطات االحتراز

من فيروس كورونا وكل من )محافظة سوهاج، محافظة كفر الشيخ(. ويمكن قبول الفرض االحصائي جزئيا والخاص بباقي 

االحتياطات والتي ليس لها أي داللة احصائية عند أي مستوى احتمالي ورفض الفرض البديل الذي ينص على وجود عالقة بين 

االهتمام بتطهير أماكن تواجد المصاب، ، ي )االكثار من استخدام الليمون وباستمرارمحافظتي الدراسة وتلك االحتياطات وه

 استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل(.  

 93.2 02 2.2 90 0.2 98 بدرجة ضعيفة بمكان مزدحم

استخدام الكمامة   -90

 عند الخروج من المنزل

 54.2 992 33.2 22 05.2 52 بدرجة كبيرة

 05.5 59 92.2 02 95.5 39 بدرجة متوسطة

 92.5 33 0.2 98 1.5 91 بدرجة ضعيفة

تغطية الفم عند  -93

 السعال او العطس

 20.2 908 31.5 01 00.5 85 كبيرةبدرجة 

 05.2 52 5.2 92 02.2 82 بدرجة متوسطة

 93.2 02 5.5 99 0.5 95 بدرجة ضعيفة

تقليل الزيارات  -98

 والمجامالت العائلية

 83.5 40 32.5 29 93.2 02 بدرجة كبيرة

 30.2 08 90.5 05 08.5 81 بدرجة متوسطة

 91.5 31 0.2 98 90.5 05 بدرجة ضعيفة

لمنزلي لمن ا العزل -95

 يتم تشخيصهم باإلصابة

 20.5 905 32.2 00 02.5 53 بدرجة كبيرة

 08.2 84 1.5 91 98.5 01 بدرجة متوسطة

 93.5 00 8.5 1 1.2 94 بدرجة ضعيفة
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بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس ومحافظتي المبحوثات ل اتباعنتائج اختبار مربع كاى لدرجة  (6)جدول 

 الدراسة

قيمة مربع  االحترازيةاالحتياطات  م

 كاى

 قيمة معامل

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

غسيل األيدي بالماء والصابون جيدا وبشكل  9

 متكرر

92.210 2.048 0 2.222 

 2.222 0 2.000 92.015 شرب السوائل الدافئة 0

 2.290 0 2.020 4.930 أكل الخضروات والفاكهة 3

 2.228 0 2.030 99.082 واللبنأكل البيض  االمتناع عن 8

 2.229 0 2.023 93.401 الحيواني لتغذية المصاب االهتمام بالبروتين 5

 2.202 0 2.922 5.980 الليمون وباستمراراالكثار من استخدام  2

 2.221 0 2.928 5.381 االهتمام بتطهير أماكن تواجد المصاب 0

 2.222 0 2.392 91.029 عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة 4

 2.229 0 2.022 98.913 إلصابةا لمصادر كبار السن عدم تعرض 1

 2.229 0 2.028 93.134 الحرص على التطعيم بلقاح كورونا 92

اتباع نظام التباعد االجتماعي لو موجودة بمكان  99

 مزدحم

95.190 2.040 0 2.222 

 2.221 0 2.923 5.330 الخروج من المنزل الكمامة عنداستخدام  90

 2.222 0 2.308 00.134 تغطية الفم عند السعال أو العطس 93

 2.222 0 2.353 08.120 تقليل الزيارات والمجامالت العائلية 98

 2.291 0 2.022 0.109 لمنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابةا العزل 95

تغطية الفم عند ( ان 2ولتحديد االهمية النسبية لتلك االحتياطات وفقا لقيمة كرامر أشارت النتائج بنفس الجدول رقم )       

عدم تعرض األطفال (، 2.353) تقليل الزيارات والمجامالت العائلية (،2.308)تحتل المرتبة االولى السعال أو العطس 

اتباع نظام التباعد االجتماعي لو (، 2.048)بالماء والصابون جيدا وبشكل متكررغسيل األيدي (، 2.392) لمصادر اإلصابة

كورونا الحرص على التطعيم بلقاح (، 2.022) عدم تعرض كبار السن لمصادر اإلصابة(، 2.040)موجودة بمكان مزدحم

أكل الخضروات (، 2.030)واللبن أكل البيض االمتناع عن(، 2.023) االهتمام  بالبروتين الحيواني لتغذية المصاب(، 2.028)

 . (2.022) لمنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابةا العزلواخيرا (، 2.020)  والفاكهة

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

  بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس بمحافظتي الدراسة.اتباع المبحوثات لالنتائج التي تتعلق بعالقة درجة  -3

بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من اتباع المبحوثات ل" وجود اختالف بين درجة ينص الفرض البحثي الثاني على    

العالقة فقد تم  وللتعرف على تلكومحافظة كفر الشيخ "، سوهاجمحافظة  وهما:الفيروس باختالف كل من محافظتي الدراسة 

بعض اتباع المبحوثات لتالف بين درجة ال يوجد اخالفرض البحثي في صورته الصفرية "، وذلك باختبار إجراء اختبار)ت(

 ، كفر الشيخ(.)سوهاجاالحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس باختالف كل من محافظتي الدراسة 

( وجود اختالف معنوي فدي متوسدط 0وعند اختبار الفرض اإلحصائي السابق باستخدام اختبار)ت( أوضحت النتائج بجدول )    

بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيدروس عندد تصدنيفهم وفقدا للمحافظدة محدل الدراسدة حيدت لاتباع المبحوثات درجات 

( درجدة لمبحوثدات محافظدة كفدر الشديخ، 34013فدي مقابدل ) سدوهاج( درجة لمبحوثدات محافظدة 38000) الحسابيبلغ المتوسط 

، وهددذا يشددير إلددى أن توزيددع 2029( وهددي قيمددة معنويددة عنددد المسددتوى االحتمددالي 90051حيددث بلغددت قيمددة )ت( المحسددوبة )

محدل بعض االحتياطدات االحترازيدة للوقايدة مدن الفيدروس يختلدف بداختالف المحافظدة اتبداعهن لدالمبحوثات وفقا لمتوسط درجة 

بعددض االحتياطدات االحترازيددة للوقايدة مددن الفيدروس بمحافظددة كفدر الشدديخ أكثدر مددن اللددواتي يتدبعن الدراسدة، أي أن المبحوثدات 

. وعلددى ذلددك "ال يمكددن قبددول سددوهاجبعددض االحتياطددات االحترازيددة للوقايددة مددن الفيددروس بمحافظددة اللددواتي يتددبعن المبحوثددات 

بعض االحتياطدات االحترازيددة للوقايدة مددن الفيددروس اتبدداع المبحوثدات لددف بددين درجدة الفدرض اإلحصددائي القائدل ال يوجددد اخدتال

   االختالف.وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود هذا  "، كفر الشيخ( سوهاجباختالف كل من محافظتي الدراسة )

بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من ل المبحوثات اتباعنتائج اختبار ) ت ( للفروق بين متوسطي درجة  (7)جدول 

 الفيروس ومحافظتي الدراسة    

 قيمة ومعنوية (922)ن= كفر الشيخ  (922= )ن سوهاج 

المتوسط  ()ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

بعض االحتياطات اتباع لدرجة 

 االحترازية للوقاية من الفيروس 

 

38.00 

 

2.03 

 

34.13 

 

8.40 

 

90.51** 

  

 النتائج المتعلقة بأثر فيروس كورونا على ابعاد التنمية المستدامة  .3.5

    النتائج المتعلقة بالعالقات اإلقترانيه : -1

 البعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة: -أ   

بنسبة كانت  سوهاجمحافظة ب زيادةالمبحوثات اللواتي تأثر دخلهن بدرجة نجد أن توزيع فئات ( 4)باستعراض نتائج جدول 

على االحتياجات االساسية  انفاقهنتوزيع فئات المبحوثات اللواتي تأثر لمحافظة كفر الشيخ، وفيما يخص  %82مقابل  33.5%

، وجاءت النتائج ايضا أن توزيع فئات لمحافظة كفر الشيخ %08.5 مقابل %32 بنسبةكانت  بمحافظة سوهاج زيادةبدرجة 

 %01.5مقابل  %32 بنسبةلمحافظة سوهاج كان  زيادةبدرجة  الشهري على سلة الغذاء هنقاانفالمبحوثات اللواتي تأثر 

 ر المنتظمة، يبطالة العمالة غ فيما يخص )زيادةالمبحوثات توزيع فئات ، ووجدنا لمحافظة كفر الشيخ
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، %83مقابل )لمحافظة سوهاج ( على الترتيب %00.5،%39) كانت زيادةوتأثرهن بدرجة  الحرفية(وزيادة بطالة العمالة 

، وأوضحت النتائج ايضا ان النسبة االكبر عند توزيع فئات المبحوثات كانت الشيخ لمحافظة كفر( على الترتيب لفئات  89%

على العكس لمحافظة كفر الشيخ فكانت النسبة االكبر  %03للواتي لن يتأثر عدد ساعات العمل ألسرهن بمحافظة سوهاج بنسبة 

 .%02بقلة عدد ساعات العمل ألسر المبحوثات بمحافظة كفر الشيخ بنسبة 

 توزيع المبحوثات وفقا لدرجة تأثرهن ببعض اثار فيروس كورونا على البعد االقتصادي  ومحافظتي الدراسة:  (8جدول )

 الفئة جوانب البعد االقتصادي
 المجموع كفر الشيخ سوهاج

 % عدد % عدد % عدد

 03.5 980 82.2 42 33.5 20 زاد الدخل الشهري لألسرة  -9

 98.2 04 8.2 4 92.2 02 لم يتأثر

 90.5 05 2.2 90 2.5 93 قل

اإلنفاق االحتياجات -0

 األساسية لألسرة /شهر

 58.5 921 08.5 81 32.2 22 زاد

 00.2 88 4.5 90 93.5 00 لم يتأثر

 03.5 80 90.2 38 2.5 93 قل

قيمة اإلنفاق الشهري على -3

 سلة الغذاء

 51.5 991 01.5 51 32.2 22 زاد

 02.5 89 0.2 98 93.5 00 لم يتأثر

 02.2 82 93.5 00 2.5 93 قل

 08.2 984 83.2 42 39.2 20 زاد ر المنتظمة يبطالة العمالة غ-8

 02.2 82 8.5 1 95.5 39 لم يتأثر

 2.2 90 0.5 5 3.5 0 قل

 23.5 900 89.2 40 00.5 85 زاد بطالة العمالة الحرفية  -5

 03.5 80 8.2 1 91.2 34 لم يتأثر

 93.2 02 8.5 1 4.5 90 قل

عدد ساعات العمل ألفراد  -2

 االسرة

 02.2 82 93.2 02 0.2 98 زاد

 38.2 24 99.2 00 03.2 82 لم يتأثر

 82.2 10 02.2 50 02.2 82 قل

توافر األيدي العاملة في -0

 العمليات الزراعية

 80.2 48 00.2 88 02.2 82 زاد

 31.2 04 95.2 32 08.2 84 لم يتأثر

 91.2 34 93.2 02 2.2 90 قل

 58.2 924 01.5 51 08.5 81 زاداستهالك االسرة للمنظفات  -4



 
 

  
 

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

    

( ان توزيع فئات محافظة سوهاج لتوافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية لم 4وجدنا ايضا بنفس الجدول السابق جدول )          

، واخيرا استهالك االسرة للمنظفات %00، على عكس فئات لمحافظة كفر الشيخ تأثر بدرجة زيادة بنسبة %08تتأثر بنسبة 

    الشيخ.لفئات لمحافظة كفر  %01.5مقابل  %08.5توزيع فئات محافظة سوهاج بنسبة  والمطهرات قد ذاد التأثر للمبحوثات عند

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية وفيما يتعلق بالعالقة بين        

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار لى " وجود اختالف بين حيث ينص الفرض البحثي الثالث ع المستدامة ومحافظتي الدراسة

وعند اختبار الفرض االحصائي الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة، 

من )الدخل الشهري  ( أن قيمة مربع كاي لكل1المقابل له في صورته الصفرية باستخدام مربع كاي أوضحت النتائج جدول )

اإلنفاق على االحتياجات األساسية لألسرة /شهر، وقيمة اإلنفاق الشهري على سلة الغذاء، بطالة العمالة غير المنتظمة، لألسرة، 

)  ( كانت كالتاليبطالة العمالة الحرفية، عدد ساعات العمل ألفراد االسرة، واخيرا توافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية

على التوالي وكل منها ذات داللة احصائية عند المستوى ( 1.520، 93.232، 39.935، 92.305، 90.022،1.232، 2.33

يختلف درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي مما يشير الى ان ( 2.29االحتمالي )

النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي الخاص بتلك الجوانب وقبول الفرض  باختالف المحافظة محل الدراسة، وبناءا على تلك

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي البديل جزئيا الذي ينص على وجود عالقة بين 

ويمكن قبول الفرض االحصائي جزئيا والخاص بباقي الجوانب والتي ليس لها أي  مية المستدامة ومحافظتي الدراسة.كأحد ابعاد التن

على وجود عالقة بين محافظتي الدراسة والجانب  داللة احصائية عند أي مستوى احتمالي ورفض الفرض البديل الذي ينص

   .(استهالك االسرة للمنظفات والمطهرات)

ببعض اثار فيروس كورونا على البعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة تأثر  نتائج اختبار مربع كا لمدى (:1جدول )

 بمحافظتي الدراسة

قيمة مربع  جوانب البعد االقتصادي            م

 كاى

قيمة معامل 

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 2.280 0 2.904 2.333 الدخل الشهري لألسرة 9

 2.220 0 2.053 90.022 لألسرة /شهر اإلنفاق االحتياجات األساسية 0

 2.299 0 2.090 1.232 قيمة اإلنفاق الشهري على سلة الغذاء/شهر 3

 2.222 0 2.042 92.305 ر المنتظمةيبطالة العمالة غ 8

 2.222 0 2.315 39.935 بطالة العمالة الحرفية 5

 2.229 0 2.029 93.232 عدد ساعات العمل ألفراد االسرة 2

 2.221 0 2.094 1.520 األيدي العاملة في العمليات الزراعيةتوافر  0

 2.005 0 2.998 0.548 استهالك االسرة للمنظفات والمطهرات 4

 32.5 03 90.2 38 91.5 31 لم يتأثر والمطهرات

 1.5 91 3.5 0 2.2 90 قل
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بطالة العمالة ( ان 1ولتحديد االهمية النسبية لتلك االثار االقتصادية وفقا لقيمة كرامر أشارت النتائج بنفس الجدول رقم )     

(، 2.029) عدد ساعات العمل ألفراد االسرة(، 2.042)ر المنتظمة يبطالة العمالة غيليها  (،2.351)في المرتبة االولى الحرفية 

قيمة اإلنفاق (، 2.094) توافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية(، 2.053) اإلنفاق االحتياجات األساسية لألسرة /شهر

 (. 2.904) الدخل الشهري لألسرةواخيرا (، 2.090) الشهري على سلة الغذاء/شهر

  -البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية المستدامة : -ب

عند تبادل  تأثر المبحوثاتتشير بزيادة  والتيسوهاج محافظة نجد أن توزيع فئات ( 92باستعراض نتائج جدول )       

بزيادة تأثر  سوهاج، وقد اتضح توزيع فئات محافظة محافظة كفر الشيخل %33.5مقابل  %03بنسبة  الزيارات لألقارب

بنسب  سوهاجمحافظة ل( إقامة سرادقات لتلقى العزاء، )اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدة المبحوثات بالنسبة لكل من

وزيع فئات ( على الترتيب لتوزيع فئات محافظة كفر الشيخ، أما عن ت%30،%31( على الترتيب مقابل )%32،%32متقاربة )

لتوزيع فئات محافظة   %08.5مقابل  %05.5بنسبة بزيادة االثر على غلق المحالت التجارية اوضحت النتائج سوهاج محافظة 

على  %04.5 بنسبة بعدم تأثر حاالت الطالق في القريةأما عن توزيع فئات محافظة سوهاج جاءت النسبة االعلى  كفر الشيخ،

وجاءت النسبة االعلى في توزيع فئات محافظة سوهاج  يب لفئات توزيع محافظة كفر الشيخ،الترتعلى  %00.5الترتيب مقابل 

كفر الشيخ بالزيادة بنسبة  على عكس كان التأثير في فئات محافظة %00بالفيروس بنسبة  السوق االسبوعي بالقريةبعدم تأثر 

39.5% . 

 الدراسة االجتماعي ومحافظتيكورونا على البعد توزيع وفقا لدرجة تأثرهن ببعض اثار فيروس : (11جدول )

 الفئة جوانب البعد االجتماعي
 المجموع كفر الشيخ سوهاج 

 % عدد % عدد % عدد

تبادل الزيارات بين  -9

 األقارب 

 52.5 993 33.5 20 03.2 82 زاد

 05.5 59 0.2 98 94.5 30 لم يتأثر

 94.2 32 1.5 91 4.5 90 قل

االفراح اقامة مراسم -0

 والمناسبات السعيدة

 21.5 931 31.2 04 32.5 29 زاد

 92.2 30 8.5 1 99.5 03 لم يتأثر

 98.5 01 2.5 93 4.2 92 قل

إقامة سرادقات لتلقى  -3

 العزاء

 24.2 932 30.2 28 32.2 00 زاد

 02.5 89 99.2 00 1.5 91 لم يتأثر

 99.5 03 0.2 98 8.5 1 قل

مواعيد غلق المحالت  -8

 التجارية 

 5202 922 08.5 81 05.5 59 زاد

 90.2 38 92.2 02 0.2 98 لم يتأثر

 33.2 22 95.5 39 90.5 35 قل
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السوق االسبوعي ( بأن النسبة االعلى في توزيع فئات محافظة سوهاج بعدم تأثر 92بنفس الجدول السابق ) ةوجاءت النتيج

حرية السفر اما عن ، %39.5على عكس كان التأثير في فئات محافظة كفر الشيخ بالزيادة بنسبة  %00بالفيروس بنسبة  بالقرية

على  % 33فلن تتأثر بفيروس كورونا وفقا لنتائج توزيع فئات محافظة سوهاج فجاءت النسبة االكبر لعدم التأثر بنسبة  والنقل

، واخيرا اوضحت النتائج ان توزيع فئات %05ع الفئات بزيادة التأثر بنسبة الشيخ فجاءت نتائج توزي عكس محافظة كفر

مقابل نسبة   %30.5قد تأثر بشكل ذائد بوجود الفيروس بنسبة  الحصول على االحتياجات المعيشية لألسرةمحافظة سوهاج في 

 .%33.5مقاربة لتوزيع فئات محافظة كفر الشيخ بنسبة 

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االجتماعي كأحد ابعاد وفيما يتعلق بالعالقة بين       

درجة تأثر المبحوثات ببعض وجود اختالف بين على " حيث ينص الفرض البحثي الثالث التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة

وعند اختبار الفرض قتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة، االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد اال

( أن قيمة مربع كاي لكل من ) 99االحصائي المقابل له في صورته الصفرية باستخدام مربع كاي أوضحت النتائج جدول )

، حرية السفر والتنقل، ق االسبوعي بالقريةقامة السوا ،اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدة، تبادل الزيارات بين األقارب

على التوالي وكل ( 1.280، 03.931، 90.550، 98.342،4.598) ( كانت كالتاليالحصول على االحتياجات المعيشية لألسرة

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن مما يشير الى ان . (2.29تمالي )منها ذات داللة احصائية عند المستوى االح

على تلك  يختلف باختالف المحافظة محل الدراسة، وبناءً فيروس كورونا على البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية المستدامة 

قة بين النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي الخاص بتلك الجوانب وقبول الفرض البديل جزئيا الذي ينص على وجود عال

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا على البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي 

ويمكن قبول الفرض االحصائي جزئيا والخاص بباقي الجوانب والتي ليس لها أي داللة احصائية عند أي مستوى  الدراسة

 30.2 28 98.2 04 94.2 32 زاد حاالت الطالق في القرية  -5

 52.2 990 00.5 55 04.5 50 لم يتأثر

 90.2 08 4.5 90 3.5 0 قل

اقامة السوق االسبوعي  -2

 بالقرية   

 59.2 920 39.5 23 91.5 31 زاد

 33.2 22 99.2 00 00.2 88 لم يتأثر

 92.2 30 0.5 95 4.5 90 قل

 32.2 00 05.2 52 99.2 00 زاد حرية السفر والنقل -0

 30.2 28 1.2 94 33.2 82 لم يتأثر

 30.2 28 92.2 30 92.2 30 قل

الحصول على   -4

 االحتياجات المعيشية لألسرة

 22.2 930 33.5 20 30.5 25 زاد

 00.5 85 4.2 92 98.5 01 لم يتأثر

 99.5 03 4.5 90 3.2 2 قل
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ي ينص على وجود عالقة بين المحافظات محل الدراسة وتلك الجوانب وهي )إقامة سرادقات احتمالي ورفض الفرض البديل الذ

 .(لتلقى العزاء، مواعيد غلق المحالت التجارية، حاالت الطالق بالقرية

ببعض اثار فيروس كورونا على البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية  تأثر المبحوثات نتائج اختبار مربع كا لمدى (:11)جدول 

 المستدامة بمحافظتي الدراسة

 م
 جوانب البعد االجتماعي

قيمة مربع 

 كاى

قيمة معامل 

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 2.229 0 2.024 98.342 تبادل الزيارات بين األقارب  9

 2.298 0 2.022 4.598 والمناسبات السعيدةاقامة مراسم االفراح  0

 2.899 0 2.218 9.000 إقامة سرادقات لتلقى العزاء 3

 2.599 0 2.240 9.389 مواعيد غلق المحالت التجارية 8

 2.208 0 2.929 5.020 حاالت الطالق في القرية  5

 2.220 0 2.059 90.550 اقامة السوق االسبوعي بالقرية  2

 2.222 0 2.382 03.931 والنقلحرية السفر  0

 2.299 0 2.093 1.280 الحصول على االحتياجات المعيشية لألسرة 4

      

العالقددات ( ان 99)ر أشددارت النتددائج بددنفس الجدددول رقددمولتحديددد االهميددة النسددبية لتلددك االثددار االجتماعيددة وفقددا لقيمددة كرامدد     

 اقامدة السدوق االسدبوعي بالقريدةثدم (، 2.024)تبدادل الزيدارات بدين األقدارب يليهدا  (،2.382) تحتل المرتبدة االولدى االجتماعية

  (.2.022) اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدةواخيرا  ،(2.093الحصول على االحتياجات المعيشية لألسرة )(، 2.059)

  -المستدامة:البعد التعليمي كأحد ابعاد التنمية  -ت

تشير لزيادة التأثير على انتظام العمليدة التعليميدة  والتي سوهاج نجد أن توزيع فئات محافظة ( 90باستعراض نتائج جدول )      

( على التوالي لمحافظة كفدر الشديخ، %33، %82( على التوالي مقابل ) %08، %39بنسبة ) بالمدارس، واالنتظام بالجامعات 

لمسدتوى التعليمدي بالجامعدات علدى المسدتوى التعليمدي بالمددارس والزيدادة االثدر  سدوهاج اما فيما يخص توزيع الفئات لمحافظة 

لددنفس الفئددة بمحافظددة كفددر الشدديخ، واوضددحت النتددائج ايضددا توزيددع فئددات ( %04،5، %32)( مقابددل%09،%04)كانددت بنسددبة 

 ،الشيخلمحافظة كفر  %89.5بل مقا %35.5بنسبة  نتيجة الفيروس بزيادة استخدام اإلنترنت في التعليم سوهاج محافظة 

 ( توزيع المبحوثات وفقا لدرجة تأثرهن ببعض االثار التعليمية الناتجة عن فيروس كورونا والمحافظات محل الدراسة11جدول)

 الفئة المتغيرات المستقلة
 المجموع كفر الشيخ سوهاج 

 % عدد % عدد % عدد

 09.2 980 82.2 42 39.2 20 زاد انتظام التعليم بالمدارس -9

 03.5 80 0.5 95 92.2 30 لم يتأثر
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وزيدادة استخدام اإلنترنت فدي االجتماعدات الضدرورية،  سوهاج لزيادةتوزيع فئات محافظة  (90وتبين ايضا بنفس الجدول )     

( علدى التدوالي لتوزيدع %39.5،%83علدى التدوالي مقابدل ) (%32، %33.5)بنسدب  ألعمدال الحكوميدةا استخدام اإلنترنت فدي

بعدد بنسدية أثر الفيدروس علدى التعلديم عدن  سوهاج بزيادةالفئات لمحافظة كفر الشيخ. واخيرا تبين ايضا في توزيع فئات محافظة 

 الشيخ.لتوزيع فئات محافظة كفر  %83.5مقابل  38.5%

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيدروس كوروندا للبعدد التعليمدي كأحدد ابعداد التنميدة وفيما يتعلق بالعالقة بين      

درجة تأثر المبحوثدات بدبعض االثدار حيث ينص الفرض البحثي الثالث على " وجود اختالف بين  المستدامة ومحافظتي الدراسة

 الناتجة عن فيروس كورونا للبعد التعليمي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة، 

 5.5 99 0.5 5 3.2 2 قل

 50.2 998 33.2 22 08.2 84 زاد انتظام التعليم بالجامعات-0

 95.2 32 2.5 93 4.5 90 لم يتأثر

 04.2 52 92.5 09 90.5 35 قل

 28.2 904 32.2 00 04.2 52 زاد المستوى التعليم بالمدارس-3

 91.2 34 5.2 92 98.2 04 يتأثرلم 

 90.2 38 1.2 94 4.2 92 قل

 81.5 11 04.5 50 09.2 80 زاد التعليم بالجامعاتالمستوى -8

 09.5 83 2.2 90 95.5 39 لم يتأثر

 01.2 54 95.5 39 93.5 00 قل

 00.2 958 89.5 43 35.5 09 زاد استخدام اإلنترنت في التعليم -5

 95.5 39 8.2 4 99.5 03 لم يتأثر

 0.5 95 8.5 1 3.2 2 قل

استخدام اإلنترنت في  -2

 االجتماعات الضرورية

 02.5 953 83.2 42 33.5 20 زاد

 91.5 31 5.2 92 98.5 01 لم يتأثر

 8.2 4 0.2 8 0.2 8 قل

 استخدام اإلنترنت في -0

 ألعمال الحكوميةا

 29.5 903 39.5 23 32.2 22 زاد

 98.2 04 2.2 90 4.2 92 لم يتأثر

 08.5 81 90.5 05 90.2 08 قل

 04.2 952 83.5 40 38.5 21 زاد التعليم عن بعد -4

 94.2 32 8.5 1 93.5 00 لم يتأثر

 8.2 4 0.2 8 0.2 8 قل
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( أن قيمدة 93وعند اختبار الفرض االحصدائي المقابدل لده فدي صدورته الصدفرية باسدتخدام مربدع كداي أوضدحت النتدائج جددول )

والمسددتوى التعلدديم ، والمسددتوى التعلدديم بالمدددارس، بالمدددارس، وانتظددام التعلدديم بالجامعدداتمربددع كدداي لكددل مددن )انتظددام التعلدديم 

واسددتخدام اإلنترنددت فددي االجتماعددات الضددرورية، واخيددرا التعلدديم عددن بعددد( كانددت ، اسددتخدام اإلنترنددت فددي التعلدديم، وبالجامعددات

ى التوالي وكل منها ذات داللة احصدائية عندد عل (99.200 ،،99.292، 4.013، 92.188، 92.288، 2.405، 4.500كالتالي)

درجة تأثر المبحوثدات بدبعض االثدار الناتجدة عدن فيدروس كوروندا للبعدد التعليمدي ( مما يشير الى ان 2.29المستوى االحتمالي )

اندب وبنداءا علدى تلدك النتدائج ال يمكدن قبدول الفدرض االحصدائي الخداص بتلدك الجو ،يختلف بداختالف المحافظدة محدل الدراسدة،

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجدة عدن فيدروس كوروندا للبعدد وقبول الفرض البديل جزئيا الذي ينص وجود عالقة بين 

اسدتخدام اإلنترندت ويمكن قبدول الفدرض االحصدائي جزئيدا والخداص  ،التعليمي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة

لها أي داللة احصائية عند أي مستوى احتمالي ورفض الفرض البديل الدذي يدنص علدى وجدود  ألعمال الحكومية والتي ليسا في

 عالقة بين محافظتي الدراسة وتلك الجانب.

ببعض اثار فيروس كورونا على البعد التعليمي كأحد ابعاد التنمية  تأثر المبحوثات نتائج اختبار مربع كا لمدى (:13)جدول 

 ةالمستدامة بمحافظتي الدراس

 م
 جوانب البعد التعليمي

قيمة مربع 

 كاى

قيمة معامل 

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 2.298 0 2.022 4.500 انتظام التعليم بالمدارس 9

 2.230 0 2.945 2.405 انتظام التعليم بالجامعات 0

 2.225 0 2.039 92.288 المستوى التعليم بالمدارس 3

 2.228 0 2.038 92.188 المستوى التعليم بالجامعات 8

 2.290 0 2.092 4.013 استخدام اإلنترنت في التعليم 5

 2.223 0 2.089 99.292 استخدام اإلنترنت في االجتماعات الضرورية 2

 2.090 0 2.254 2.225 ألعمال الحكوميةا استخدام اإلنترنت في 0

 2.228 0 2.035 99.200 التعليم عن بعد 4

 

اسدتخدام اإلنترندت ( ان 93ولتحديد االهمية النسبية لتلك االثار التعليمية وفقا لقيمة كرامر أشارت النتائج بنفس الجدول رقم )     

المسددتوى التعلدديم (، 2.038) المسددتوى التعلدديم بالجامعددات(، 2.035) التعلدديم عددن بعددد (،2.089) فددي االجتماعددات الضددرورية

(، واخيدددرا انتظدددام التعلددديم 2.022)انتظدددام التعلددديم بالمددددارس (، 2.092)ترندددت فدددي التعلددديم اسدددتخدام اإلن ،(2.039بالمددددارس )

    (.2.945) بالجامعات

 النتائج التي تتعلق بعالقة درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا ومحافظتي الدراسة:   -1

)البعد  لكل منتختلف درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا ينص الفرض البحثي الرابع على "    

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة  االقتصادي، البعد االجتماعي، والبعد التعليمي(
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" ال يوجد اختالف في وذلك باختبار الفرض البحثي في صورته الصفرية  ،وللتعرف على تلك العالقة فقد تم إجراء اختبار)ت( 

 البعد التعليمي(د االقتصادي، البعد االجتماعي، درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا لكل من )البع

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة 

 ةالتنمي(: نتائج اختبار )ت( لمعنوية الفروق بين متوسطي تأثر المبحوثات بأثار فيروس كورونا على جوانب 14جدول )

 المستدامة )االبعاد الثالثة( ومحافظتي الدراسة

     

معنوي في ( وجود اختالف 98وعند اختبار الفرض اإلحصائي السابق باستخدام اختبار)ت( أوضحت النتائج بجدول )      

متوسط درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد التعليمي فقط عند تصنيفهم وفقا للمحافظة محل 

( درجة لمبحوثات محافظة 94.83) ( درجة لمبحوثات محافظة سوهاج في مقابل91.90الدراسة حيت بلغ المتوسط الحسابي )

  . 2029( وهي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 94000كفر الشيخ، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

وهذا يشير إلى أن توزيع المبحوثات وفقا لمتوسط درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد      

الف المحافظة محل الدراسة، أي أن المبحوثات الالتي درجة تأثرهن ببعض االثار نتيجة فيروس التعليمي فقط يختلف باخت

من المبحوثات بمحافظة كفر الشيخ. وعلى ذلك "ال يمكن قبول الفرض  سوهاج أكثركورونا على البعد التعليمي بمحافظة 

الناتجة عن فيروس كورونا لكل من )البعد  اإلحصائي القائل ال يوجد اختالف في درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار

جزئيا وقبول الفرض البديل الذي ومحافظتي الدراسة كأبعاد للتنمية المستدامة  االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد التعليمي(

 ال يوجد اختالف بين درجة تأثر )أنهينص على وجود هذا االختالف. ويمكن قبول الفرض االحصائي الذي ينص على 

المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا فيما يخص البعد االقتصادي واالجتماعي باختالف كل من محافظتي 

، االقتصادي)البعدين وعدم قبول الفرض البديل الذي ينص على وجود هذا االختالف لتلك  ،كفر الشيخ( ،سوهاجالدراسة )

   (.االجتماعي
 

 توصيات البحث: . 4.5

 لما توصل اليه البحث من نتائج يمكن ايجاز توصيات البحث من خالل:وفقا   

على  الطارئةمجال ادارة االزمات الصحية في  االجتماعيةالمزيد من الدراسات واألبحاث  بإجراءتوصي الدراسة  -9

مية التنمستوى الوجه القبلي والوجه البحري لمواجهة اي مخاطر تضر بحياة المواطن وتؤثر على تحقيق اهداف 

  .المستدامة

 ابعاد التنمية المستدامة 

 المدروسة

 ومعنويةقيمة  (922= )نكفر الشيخ  (922= سوهاج )ن

المتوسط  ()ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 9.001 0.28 90.82 0.10 90.03 البعد االقتصادي   -1

 9.009 0.52 95.09 0.38 95.02 البعد االجتماعي   -2

 **94.003 3.52 94.83 0.30 91.90 البعد التعليمي  -3
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وصي الدراسة تعلى ما أشارت النتائج الى انخفاض اتباع االحتياطات االحترازية وخاصة بصعيد مصر، لذا  بناءً  -0

وعمل  لتقاليد التي تضر بالمستوى الصحي،توعية المواطنين وخاصة بالوجه القبلي باالستغناء عن العادات وابأهمية 

وعمل دورات تدريبية وورش عمل فعلية لمتابعة الريفين ، المستوى الصحي لهملتحسين  وتثقيفيةندوات توعويه 

 وجه.  أكملبالقرى وتدريبهم على كيفية اتباع االحتياطات االحترازية على 

االهتمام من قبل الدولة والجهات الخاصة المعنية بمستوى تعليم األسرة وبخاصة تعليم السيدات واإلناث، وتقليص نسبة  -3

على التعامل مع االنترنت والتعلم عن بعد في ظل اي ظروف طارئة مثلما حدث في  كنولوجية لمساعدتهنالت األمية

بجودة حياة الريفيات واسرهن ومن ثم المجتمع  لالرتقاءجائحة الكورونا، فالتعليم أداة تنموية هامة ووسيلة مثلى 

 ة المستدامة بالمجتمع الريفي.الريفي بل والمجتمع ككل يساعد بدرجة كبيره على رفع عجلة التنمي

ق بصورة سريعة وسليمة عند انتشار فيروس او مسموع في توصيل المعلومات والحقائتفعيل دور االعالم المرئي وال -8

، وكيفية موائمة واسرهم أنفسهموحماية وباء او جائحة جديدة حتى يساعد المواطنين على حسن وسرعة التصرف 

 امور حياتهم خالل تلك الفترة.

بتوفير فرص عمل بديلة أو دخل  (جائحة الكورونا)اهتمام الدولة بمساعدة المواطنين في حالة ظهور جائحة مثل  -5

لظروف المعيشية في تلك الفترة حتى ال تتأثر تعويضا ل وكرامة(تكافل  )مثل اعانات حكومية او منح ماديةشهري او 

   . اهداف التنمية المستدامة االقتصادية

لمواكبة العصر الحديث بتحديث البنية التحتية التكنولوجية بقرى مصر وخاصة بصعيد مصر توصى الدراسة  -2

 ستخدام االنترنت في كل المجاالت، تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة.وتكنولوجيا التعليم وا

 

 المراجع. 6

 . المراجع العربية1.6

 كلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، منتدى الصحة االفتراضي. (:٠٢٠٢بتدروس ) ، م غبريسوسادهانو -9

 (: جائحة كورونا تهدد بدفع عدد غير مسبوق من األطفال نحو فقر التعلُّم. 0209البنك الدولي )  -0

 .التمويل من اجل تحقيق تعاف منصف ،( تقرير عن التنمية في العالم0200البنك الدولي) -3

 .322(، العدد 92التنمية المستدامة في الجزائر الواقع والتحديات، مجلة الباحث ) (:0292) الجودي صاطوري  -8

مبين التاريخ(: تكوين الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة وتحقيق التشغيل  )غيرالشريف، ريحان، أوضايفية لمياء  -5

 .الكامل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار/عنابة

 البيئة التنمية،(: التنمية المستدامة، 0292الكردي، احمد ) -2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112 

 البيئة  التنمية،(: التنمية المستدامة، 0292الكردي، احمد ) -0

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112 

 .أبريل 98 –وجائحة كوفيد   (: المرأة٠٢٠٢المتحدة للمرأة، مركز بصيرة للرأي العام )المجلس القومي للمرأة، هيئة األمم  -4
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(: في ظل التداعيات االقتصادية 0202تقرير تأثير جائحة كورونا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للعمال ) -1

 خدمات النقابية والعمالية.    بطالة تتزايد ووظائف مفقودة"، دار ال واالجتماعية لجائحة "فيروس كورونا "، "

التغطية اإلعالمية للعنف القائم علي النوع االجتماعي أثناء أزمات  ٩١كوفيد :  )٠٢٠٢صندوق األمم المتحدة للسكان ) -92

  .الصحة العامة، الطبعة الثانية

 (http://www.aoye.org/desert.doc) (، التنمية المستدامة للصحاري0221عدلي، عماد الدين ) -99

دار صفاء للنشر  قياسها،أدوات  (: التنمية المستدامة أساليب تخطيطه0220) ماجدةأبو زنط  محمد،عثمان  ،غنيم -90

 02 ص، عمان والتوزيع،

 االدارية،مقدم الي مؤتمر " منظمات متميزة في بيئة متجددة" المنظمة العربية للتنمية (: بحث 0299متولي السيد ) متولي، -93

  األردن.

 –(: سياسات التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية الفقيرة 0290) يسريمحمود، مصطفى منير، طارق محمود  -98

 كلية التخطيط العمراني واالقليمي، جامعة القاهرة. ،مشروع مبادرة التوعية باألهداف اإلنمائية لألفية

دراسة عن تأثيرات وباء كورونـا علي النساء :) حكايات نساء في أيام الوباء،  ٠٢٠٢مؤسسة قضايا المرأة المصرية ) -95

 الفقيرات والمهمشات. 

الزراعية والتنمية، الجزء ، مجلس البحوث 0232(: استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 0221وزارعة الزراعة، ) -92

 .الثاني

تداعيات جائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مجلة تنمية  -(:0209ياسين، شراد ) -90

           . 0، العدد 92الموارد البشرية، مجلد 

 

 مراجع باللغة االنجليزية. 1.6

1- The guide around:" health_awareness_on_coronavirus_civid-19,2020" ( the website) 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

2- W H O (2020): Report of the who-china joint mission on coronavirus disease covid19 

February16-24. 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.35.17 
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Art museums from educational necessity to cultural and economic investment 

 حكيمة قصيدالباحثة/ إعداد 

الرباط،  امس،الخ محمد جامعة اإلنسانية، اآلداب والعلوم كلية والفنون، األدب وفلسفة السيميائيات الدكتوراه، سلك في باحثة

المغربية المملكة  

Email: hakimakassid@gmail.com  

 

 ملخص البحث

ولم يعد المتحف مكتفيا بأدواره الثقافية والحضارية، إذ تغير مفهومه  ،في السنوات األخيرة، نمت المتاحف وتكاثرت بشكل كبير

اره مؤسسة ثقافية تتأثر بمحيطها باعتب الجتماعية واالقتصادية  الكبرىوتعددت وظائفه متأثرا بالتطور التكنولوجي والتحوالت ا

المتحف أن تواكب وتساير ما يحدث من كان لزاما على مؤسسة  ،ت الجديدةاكما تُؤثر فيه. وللتكيف مع الظروف واإلمكان

ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي، حيث عرفت ، دة تختلف عما يفترض أن تكون عليهمؤسسية جدي حولها، فابتكرت أشكاال

طفرة جعلتها جزء ال يتجزأ من المشهد العالمي المتحول، لتصبح واحدا من أهم العناصر الالزمة للكيان االقتصادي للفن، 

  .بعد تأكيد تجارب العديد من الدول على الدور االقتصادي المهم الذي يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسات الثقافية خاصة

 كانت بعدما االجتماعي، وتطورها االقتصادي نموها في الدول عليها تعتمد كبير نمو ذات صناعه المتاحف واليوم، أصبحت 

 التعليم في ينحصر دورها كان حيث السوق، لقوى الخاضعة وغير للربح الهادفة غير القطاعات من جزء تعتبر طويل، لزمن

 .االقتصاد مجال في واستحضاره الفن دور وتفعيل تنشيط إلى أدى الذي الشيء ،.الجمهور على وعرضه الثرات وحفظ

 .متحف، فن، اقتصاد، استثمار، معارض، مؤسسة ثقافية، سياحة ثقافية :الكلمات المفتاحية
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Art museums from educational necessity to cultural and economic investment 

 

Abstract 

In recent years, museums have developed and multiplied a lot, and the museum is no longer 

satisfied with its cultural and civilizational roles, because its very concept has changed and its 

functions have diversified, affected by technological development and social transformations and 

cultural as a cultural institution which is influenced by its environment as it influences it. 

And in order to adapt to new conditions and possibilities, the museum institution had to keep 

pace with what was happening around it, creating new institutional forms that differed from what 

it was supposed to be as it was. was known. 

 From the eighties of the last century, the museum institution experienced a boom that made it an 

integral part of the changing global landscape, to become one of the most important elements 

necessary for the economic entity of the world. art, especially after the experiences of many 

countries confirm the important economic role that these cultural institutions can play. 

Keywords: Museum, Art, Economy, Investment, Exhibitions, Cultural Institution, Cultural 

Tourism. 

 مقدمة. 1

فإن  الحسم في تحديد وتثبيت القيمة الفنية للمنجز الفني. وحتى يومنا هذا،كان لها التي  من أهم المؤسسات الثقافيةالمتاحف تُعتبر 

ريا بسبب التأثير المتزايد لتسويق الثقافة وعولمة االقتصاد تحوال جذ تشهدللمتاحف ال جدال فيه، إال أنها الطالئعي الدور هذا 

 وثورة االتصاالت التي أزالت الحدود بين المجاالت.

في العقود األخيرة، أصبحت المتاحف مؤسسات هجينة تجمع بين مجال الربح االقتصادي ومجال النشاط الثقافي، وسجلت ف

من المنطق االقتصادي  جزء، وأصبح نشاطها خمة تحّركها رؤوس أموال هائلةآلة ض بحلتصنفسها في قلب مجتمع السوق، 

 الرأسمالي.

في ظل  شهدت مؤسسة المتحف انفتاحا واسعا على إشكاليات التسويق هكذا، إلى جانب مهام الحفظ والعرض والتعليم والتثقيف،

 منطق االستثمار وريادة األعمال، ونجحت بعضها، بفضل االستثمارات الضخمة،
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في بناء كيان اقتصادي مستقل يساهم بقوة في االقتصاد المحلي، من خالل مجموعة من اإلجراءات  تستند إلى أسلوب اإلدارة  

اعلة الخاصة في التمويل، إلى جانب الجهات ، وتعتمد على الدور المتزايد للجهات الفاألعمالالمستوحى من عالم المال و

الرسمية الراعية، كما عرف عالم المتاحف انتصار العمارة األيقونية لجلب أكبر عدد من الزوار، وراهن على تنفيذ منطق 

  العالمة التجارية في مواجهة تحديات العولمة.

الفن للنهوض باقتصادها، ونتبين من خاللها أن سنستعرض تجارب رائدة راهنت على متاحف ومن خالل اآلتي من الصفحات، 

هذه المؤسسات من أكثر المؤسسات الثقافية التي يمكن أن يكون لها تداعيات اجتماعية وثقافية واقتصادية إيجابية إذا  ما نهجت  

 النموذج االقتصادي المالئم. 

 

 أهداف البحث. 1.1

 يهدف هذا البحث إلى:

 للمتحف، واإلحاطة  بالتحول الوظيفي الذي عرفته متاحف الفن في الدول المتقدمة.التعرف على  المفهوم الجديد  -

 األشكاال المؤسسية الجديدة لمتاحف الفن والتعرف على  االمكانات الجديدة التي  تتيحها. اكتشاف -

لخصوص، يساهم بفعالية في فهم دور الفن في االقتصاد والوقوف على العوامل والشروط التي جعلت الفن التشكيلي بامحاولة  -

 دعم االقتصاد الوطني لبعض الدول دون أخرى. 

 األجنبية في مجال اقتصاد المتاحف.  تجارباإلفادة من ال -

 أهمية البحث. 1.1

وإيمانا منها وانطالقاً من قناعة الباحثة بأهمية الموضوع،  .تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تتناول "متاحف الفن" موضوعا لها

للكشف عن فقد ارتأت تناول الموضوع في بحثها  تفعيل دور الفن التشكيلي في التنمية االقتصادية بالبلدان العربية، بضرورة

وإذا ما تحققت أهداف البحث، من الممكن أن تسهم هذه والنهوض ب،،،،.  في دعم االقتصادالفن  متاحف الدور الذي تلعبه

إعادة النظر في السياسة الثقافية، وحفزهم على المراهنة على متاحف الفن  الدراسة في الدفع بالمسؤولين عن القطاع إلى

 .واالستثمار فيها  لدعم االقتصاد الوطني

 منهج البحث. 1.1

لإلحاطة المنهج الوصفي التحليلي  . تم اللجوء إلىواالستقرائي تم االعتماد في هذا البحث على المنهجين الوصفي التحليلي

بعد . بالماضي القريب واستخالص التغيرات التي طرأت عليها مقارنة في بعض الدول الغربية،بالواقع الحالي لمتاحف الفن 

 من خاللسنقوم والمقارنة والتحليل  . وبعد الوصفسنقوم بتفسيرها وتحليلها تحليال منطقيا البيانات الوصفيةجمع المعطيات و

 النتائج التي ستمكننا من اإلجابة على تساؤالت البحث. الص باستخ ،المنهج االستقرائي
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 تطور مفهوم "المتحف" .1

عكست لزمن طويل واقع حال المتاحف  (0687-0971ألديب الفرنسي )ألفونس المارتين مقولة ل"المتاحف مقبرة الفنون"، 

أولى المتاحف اقتصرت وظيفتها على الجمع والتوثيق والعرض والدارسة،  . فمنذ ظهوراالنغالقوالتي طالما عانت من الركود 

 عرض األعمال الفنية على الجمهور.حفظ التراث ووانحصر دورها في 

 International Council Ofفي خضم التطورات التي عرفها عالم المتاحف، تأسس المجلس الدولي للمتاحف  

Mueseums  اإليكوم"« ICOM   أهم المنظمات الدولية غير الحكومية التي تهتم من تعتبر هذه المنظمة . و0798في عام

دولة. تقوم بحفظ وتأمين استمرارية االتصال مع التراث الثقافي  036بشؤون المتاحف والعاملين فيها. تتألف من عضوية 

 والطبيعي العالمي، المادي و الالمادي.

قد جاءت الصيغة األخيرة لهذا  قام بعدة تعديالت لتتناسب وتطوره .  للمتحف،منذ تأسيس اإليكوم، قام بإعطاء تعريف و

تهدف إلى تطويره، مفتوحة في وجه خدمة للمجتمع  و"مؤسسة دائمة ليس لها هدف ربحي، تقدم بأنه  ،7119التعريف سنة 

 ICOM Kyoto) ." يم والترفيهالحفاظ عليه  ألغراض الدراسة والتعل، مهمتها جمع  التراث المادي والالمادي والجمهور

2019, 13 juin 2019)licom  -de-propos-https://icom.museum/fr/a 

التعريف يحصر وظيفة المتحف في حفظ التراث ونقله، ويكرس للطابع التقليدي لهذه المؤسسة الثقافية، حيث أن هناك  اإن هذ 

عشرات اآلالف من المتاحف في جميع أنحاء العالم، أغلبها تهتم بجمع أشياء ذات قيمة علمية، أو فنية، أو ذات أهمية تاريخية 

 التي قد تكون دائمة أو مؤقتة.  وجعلها متاحة للجمهور من خالل المعارض

غير أن مؤسسة المتحف في صورتها الكالسيكية هذه، واجهت، في العصر الحالي، تحديات كبيرة  وصعوبات مادية لتنفيذ 

مهامها، وعانت من الركود، وغدت تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا يرهق  كاهل الدولة التي بدأت تخفض من دعمها لهذه المؤسسات 

 Amsellem, 2016, p.15)) مؤسسات غير مدرة للربح وذات  تأثير  اقتصادي يكاد يكون معدوًما . باعتبارها

في سياق التغيرات التي شهدها العالم المعاصر وواقع  تسليع الثقافة وهيمنة منطق السوق وستجابةً للتغيرات المجتمعية  

العميقة، كان على المتاحف إعادة النظر في بعدها التراثي الكالسيكي ذو الطابع الجامد، حيث  شهدت  في العقود األخيرة  

فية  تمثلت في إنشاء أعداد كبيرة من متاحف الفن الحديث والمعاصر، وتجديد وتوسيع تحوال  كبيرا كان بمثابة  ثورة متح

المتاحف الموجودة سابقا، صاحبها  تغيير جدري في سياستها التي أصبحت ترتكز على  البحث عن موارد تحقق لها االستقالل 

 التنمية الشاملة .المادي بل وتمكنها من تحقيق الربح والمساهمة في االقتصاد الوطني وتحقيق 

تدريجيا، تغير مفهوم المتحف وتطور في شكله وأهدافه وتنظيمه وإدارته ومبادئه وسياساته وممارساته، إلى درجة أن تعريف 

اإليكوم لم يعد يعكس التحديات والرؤى والمسؤوليات المتعددة التي أصبحت هذه المؤسسات  تضطلع بها، لذلك، أصبح من 

 جديد  أكثر حداثة. الضروري  إنشاء تعريف

سيتم اتخاذ قرار بشأن التعريف الجديد خالل المؤتمر الخامس والعشرين، في  كيوتو في  المجلس الدولي للمتاحف،وحسب 

  licom-de-osprop-https://icom.museum/fr/a(ICOM Kyoto 2019, 13 juin 2019) .7107شتنبر 

-MDPP 2017) وتعديله لدراسة هذا التعريف ، في ميالنو، تم إنشاء لجنة 7108في أعقاب المؤتمر العام لإليكوم  سنة  

وقد اختتمت أعمالها بعد أعوام من العمل المكثف في  قراءة  تاريخ المتاحف وتحليل النماذج التي شكلتها، ورصد  .( 2019

 بهدف  توفير رؤية جديدة  وشاملة  للمتاحف، االتجاهات التي أثرت عليها، 

https://icom.museum/fr/a-propos-de-%20%20licom
https://icom.museum/fr/a-propos-de-licom
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 (ICOM-Rapport annuel-2018, P.11) ومن تم  خلق  نموذج جديد يواكب العصر ويستجيب لمتطلبات  السياق الحالي.

   ,p.5  (Ferreira  2007-(6 والجدير بالذكر أن مفهوم المتحف عرف تغيرا جذريا منذ ظهور مفهوم "المؤسسة الثقافية" 

الذي تغيرت معه النظرة إلى الثقافة والفنون تغيرا جذريا، من كونها مجرد ترف إلى فاعل قوي في التنمية االقتصادية، حيث 

أصبحت الثقافة كأحد أهم استراتيجيات التنمية المستدامة مما دفع العديد من الدول إلى االستثمار في المشاريع  الثقافية، من بينها 

 المتاحف، كخيار إنمائي إلعادة تأهيل المدن التي تعاني من الركود االقتصادي .

ى "النظرية االقتصادية للمتاحف" والتي تعتبر فرعا حديثا نسبيا إال أن الثورة المتحفية الحقيقية انطلقت بعد توصل الباحثين إل

من اقتصاديات الثقافة، حيث بدأ تطبيق التحليل االقتصادي على المتاحف في  ثمانينيات القرن الماضي بسبب إشكالية التمويل 

التحدي الماثل أمام مديري  التي أصبحت تواجهها هذه المؤسسات فـي ظل انحسار الدعم الحكومي للثقافة عموماً، وأصبح 

 (Benhamou, 2003, p.35)   وأمناء المتاحف هو كيفية الحصول على التمويل الالزم  للقيام بمهامها  وضمان استمراريتها.

والطلب، وتهدف   اقتصادية"  تستجيب لقوانين العرضتركز هذه النظرية على األداء االقتصادي للمتاحف باعتبارها "وحدة 

التكلفة وزيادة الطلب بهدف زيادة اإليرادات والمداخيل، ويمكن  لهذه "الوحدة االقتصادية" أن توفر فرص شغل إلى َخْفض 

وتحقق رقم معامالت وأن تؤثر إيجابا على مجاالت أخرى من أبرزها القطاع السياحي. إضافة إلى أن االرتفاع الكبير في عدد 

و أ star-systèmeنافسة شرسة، مما حدي ببعضها إلى استخدام نظام متاحف الفن الحديث والمعاصر، جعلها تدخل في م

vedettariat  في المجال السينمائي، للرفع من عدد جمهورها  0700وهي تقنية تسويق أمريكية ظهرت في هوليود سنة

، سنة( 76-0770، الفيلسوف وعالم االجتماع الفرنسي ) Edgar Morinن" موراوالترويج  ألعمالها الفنية. يتحدث "إدغار 

لم تعد  vedettarisationعن "اقتصاد النجوم" باعتبار النجم سلعة مقدسة تلتف حولها الجماهير، واعتبر أن صناعة النجوم "

تخص الممثلين والمطربين والُكتاب فقط، بل انتقلت إلى المؤسسات بما فيها المتاحف وتساهم فيها بشكل أساسي وسائل  

 ( Mairesse et Rocheland, 2015, p.20) اإلعالم.

استطاعت بعض هذه المتاحف أن  تحقق النجومية، وتمكنت من أن تكون مثاال لإلدارة االقتصادية الناجحة ومصدرا مهماً مـن 

مصادر الدخل وجلب األموال، وأصبحت مؤسسات جماهيرية  تستقطب عددا كبيرا من الزوار وتجذب كافة أنواع الجماهير 

رائحهم المتنوعة، مما ضاعف من مسؤوليتها نحـو إرضـاء جماهيرها وضمان بثقافاتهم المتعددة، وأعمارهم المختلفة، وش

وفائهم باالرتقاء إلى مستوى تطلعاتهم، من خالل تحسين بنياتها التحتية، وتجويد خدماتها وتطويرها لتواكب التحوالت السريعة 

من خالل مقاربة لمتحف  على ذلك  طلعسن فـي مجال تدفق الزوار، باإلضافة إلى  توظيف آخر  تقنيات الترويج والتسويق كما

اهتماما كبيرا بالمقومات السياحية لمتاحفها من خدمات ووسائل جذب من  اللوفر. كما أن الدول المتقدمة بصفة خاصة، تبدي

ي للمتاحف أجل الزوار والسياح، مما يجعلها متاحف سياحية جاذبة، كما تعتمد على الترويج  لمقتنياتها باعتبارها المقوم األساس

وعنصر الجذب األول الذي يأتي الزائر من أجله، باإلضافة إلى أن هذه المقتنيات تمثل قيمةً استثماريةً بحد ذاتها، مثلها مثل 

 االستثمار في الذهب أو األسهم أو العقارات أو غيرها من األصول التي تحتفظ بقيمتها، بل وتزيد مع مرور الزمن. 

خبراء متخصصون  في فنون العصور القديمة والتحف الفنية تقييم سعر أهم  التحف التي يمتلكها كمثال على ذلك، فقد حاول 

، ومنحوتتي Le radeau de la Méduse ، و طوافة الميدوسا  La Jocande متحف اللوفر بباريس: لوحتي  الموناليزا

ناليزا التي رسمها "ليوناردو دافنشي" أوائل وانتصار ساموثريس،  فاتفقوا على أن المو  Venus de Milo فينوس دي  ميلو

 من زائري  متحف اللوفر. ٪ 71القرن السادس عشر، هي أغلى عمل في العالم، وتجذب حوالي 
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والدليل على ذلك، األعداد الهائلة التي تحتشد كل يوم أمام اللوحة والفالشات المتواصلة للكاميرات التي تحاول أن تلتقط صورة  

 مليار أورو.  7وقد قدر الخبراء قيمة الموناليزا  ب  أليقونة المتحف.

 الأما  تمثال )فينوس دي ميلو( الشهير، فتقدر قيمتة  بنصف قيمة الموناليزا أي مليار أورو، وكذلك )طوافة الميدوسا( وتمث

الفن، سيمكن اللوفر من مليون أورو. إن عرض هذه األعمال للبيع في سوق  011الذي يمثل آلهة النصر، فتبلغ قيمتهما  )نيكي(

الحصول على أربع مليار أورو. لكن، من غير األكيد  أن الدولة الفرنسية ستقبل يوما ما، االنفصال عن هذه التحف التي تعبر 

 .عن مجدها وفخر تاريخها

ف البريطاني باإلضافة متحف اللوفر الذي يعد  من أهم متاحف الفن العالمية التي تهيمن على سوق المتاحف، نذكر  المتح

بلندن، ومتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك، ومتحف هيرميتاج في سان بيتيرسبورغ بروسيا، ومتحف الفن الحديث 

 ، ومتحف جوجنهايم ببلباو باسبانيا، ومتحف برادو بمدريد، والمتحف الوطني الكوري بسيول.((MOMAبنيويورك 

لتغيير الكبير الذي طرأ على هذه المؤسسة الثقافية،  ونلمس تأثيرها الكبير على وللوقوف على المفهوم الجديد للمتحف، ونتبين ا

االقتصاد الوطني للدول المعنية، سنستعرض تجارب رائدة راهنت على متاحف الفن للنهوض باقتصادها، ونتبين من خاللها أن 

اعية وثقافية واقتصادية إيجابية إذا نهجت  متاحف الفنون من أكثر المؤسسات الثقافية التي يمكن  يكون لها تداعيات اجتم

 النموذج االقتصادي المالئم. 

 

 مقاربة لبعض متاحف الفن .1

رائدة، تمثل ثالث  فنية فيما يلي من الصفحات بمقاربة لثالث متاحف للوقوف على األدوار الجديدة لمؤسسة المتحف، سنقوم

 تجارب مختلفة من حيث المنطلقات واألهداف. 

الذي يمثل نموذج المتحف العريق، المرتبط بتاريخ األمة، ويعبر عن التطور الطبيعي للمتاحف. من خالل تتبع _متحف اللوفر 

المراحل التاريخية التي مر منها، سنلمس التحول الجذري الذي عرفه اللوفر من مجرد متحف لحفظ وعرض التحف الفنية إلى 

 ة بشيء من التفصيل نظرا ألهميتها وغناها.سنتطرق للتجرب مؤسسة قوية ذات كيان اقتصادي مستقل.

 تتجاذبهاتأهيل مدينة تعاني من الركود االقتصادي، وإلعادة  إنمائي_ متحف جوجنهايم بلباو، كان الرهان عليه كمشروع ثقافي 

  العديد من الظواهر االجتماعية السلبية.

ويع اقتصادها دو المورد الواحد. تندرج هذه المشاريع _متاحف أبوظبي، مشاريع ذات صلة باستراتيجيات اإلمارة لتطوير وتن 

التنمية  ، وتحقيق لالستعداد لمرحلة ما بعد النفط بتخفيض الهيمنة االقتصادية لقطاع النفط والغاز في إطار مخطط اإلمارة

 المستدامة عبر تحفيز القطاعات غير النفطية.

 باريس -متحف اللوفر .1.1

لقد كان اختيارنا لمتحف اللوفر باعتباره مؤسسة ثقافية جد متميزة، ارتبط اسمها بتاريخ ومجد البالد؛ كما أنه يمثل نموذجا حقيقيا 

لمؤسسة ثقافية استطاعت تكييف سياستها مع األوضاع المستجدة، ونجحت بامتياز في ابتكار استراتيجيات خاصة مكنتها من 

 وز برهان االستقاللية المادية. المحافظة على نجوميتها والف
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والمعروف أن المتاحف الفرنسية ظلت لفترة طويلة معتمدة كلية في تسييرها على المال العام، إلى أن تم سن تشريعات جديدة 

 تسمح لهذه المؤسسات الثقافية الحكومية باالعتماد على األموال الخاصة لتخفيف العبء الذي أصبح يثقل كاهل وزارة الثقافة.

دخل اللوفر في أزمة مالية بسبب انكماش دعم الدولة للثقافة عموما، جعلته عاجزا عن مواجهة التحديات، إذ في العقود األخيرة، 

 Cour)  الخدمات، مما حتم على  المسؤولين  التفكير في تغيير استراتيجياتهم.مهامه وإخفاقا في أداء سجل  قصورا  في قيامه ب

des Comptes, Rapport public annuel 2001, p.453) 

في تخطي هذه الوضعية، بل وقلب الموازين. فبعدما كانت « اللوفر»، نجحت اإلدارة الجديدة  لمتحف  7111ابتداء من سنة 

 % 91، مقابل 7117سنة  % 81الدولة تمول مصاريف المتحف بالكامل، أصبحت المداخيل الخاصة بهذه المؤسسة تمثل نسبة 

 % 31من ميزانية المتحف مقابل  % 91مثال، تشكل  7110ت الحكومية، بعدما كانت مساهمة الحكومة سنة توفرها المساعدا

الرتباطه الوثيق بتاريخ تعود قصة نجاح اللوفر أوال             (Gautier-Jacquet, 2011, p.25)   من مداخيله الخاصة.

في الذكرى األولى لسقوط الملكية إثر قيام الثورة  0973عام فرنسا على مدى ثمانية قرون، حيث تم افتتاحه في باريس 

الفرنسية، وكان أداة استراتيجية في يد السلطة الجديدة التي حولت القصر الملكي  إلى متحف لعرض مجموعة التحف التي 

 فرنسا عموما. تعد بناية قصر اللوفر من أهم المعالم التراثية في مدينة باريس وفيكانت بحوزة العائلة المالكة. و

 

 موقع اللوفر على تويتر( :بناية متحف اللوفر ) المصدر

باريس من أكبر المتاحف في العالم من حيث المساحة واألغنى من حيث مجموعة مقتنياته والتي تتضمن -كما يعد اللوفر

وتعد مقتنياته ( Louvre,Rapport d’activités 2018, p.16) قطعة فقط، 30.111قطعة،  يعرض منها  871.879

تؤرخ لتاريخ الفن التشكيلي األوروبي منذ منتصف القرن الثالث  األفضل على مستوى العالم، وأهمها المنحوتات واللوحات التي

عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر. وتعتبر الروائع التي يمتلكها قيمة ثابتة تجذب آالف الزوار يوميا، معظمهم من 

 أكثر المتاحف زيارة في العالم.   األجانب، مما يجعله من 

، أصبح متحف اللوفر شركة وطنية تتمتع من حيث المبدأ، باالستقاللية القانونية والمالية الكاملة، يرأسها رئيس 0777في سنة  

تها، يعين بمرسوم مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويديرها مجلس إدارة يحدد السياسة الثقافية للمؤسسة ويصوت على ميزاني
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 Cour des)  ولديه حساباته الخاصة التي يحتفظ بها وكيل محاسب يعين بأمر مشترك من وزراء الثقافة والميزانية.

Comptes, Rapport public annuel 2001, p.453) 

ليون أورو، م311 لقد أصبح المتحف يُسيّر كما تسير أي شركة كبيرة تتمتع بشخصية معنوية واستقاللية إدارية وميزانية تتعدى 

ويعتمد على إدارة اقتصادية ناجحة. ولمواجهة تحديات عولمة االقتصاد وتحديات سوق الثقافة والفن، دخلت المؤسسة في اتجاه 

اقتصاد السوق الذي يعتمد على مفهوم عولمة الجمهور والمداخيل. لتحقيق ذلك، اتبع المتحف استراتيجيه نشطة تتمثل في 

المادية والالمادية، كتأجير التحف للمتاحف األجنبية، وبيع الخدمات والمعارف في  مجال المحافظة االستثمار النشط لألصول  

مع « حسن األداء»وتنظيم المعارض،  وكذلك استغالل العالمة التجارية "اللوفر' كعالمة جودة. كما ذهب إلى حد توقيع اتفاقية 

أولى بالنسبة  للمؤسسات الثقافية في فرنسا، التي لم تتعود العمل الدولة، مقابل الحفاظ على بعض المساعدات، وهي سابقة 

 (Monin , conférence en ligne, Avril 2011 ) .بمنطق تقييم األداء وتحديد أهداف مسبقة

https://www.isegoria-audencia.com/conferences/172-le-musee-du-louvre-un-modele-

economique-en-mutation.html      

 

أيضا، عدد مناصب الشغل التي أصبح يوفرها المتحف، حيث أن عدد العمال الدائمين  يقارب عدد سكان من المثير لالهتمام  

 (Rapport d’activités 2018, P.19)  . 7309قرية صغيرة  ويبلغ حوالي 

في عهدها الجديد، بدأت إدارة المتحف في تنفيذ االستراتيجيات التي تمكنه من جذب أكبر عدد من الزوارو خالل العقدين 

كبر عدد من الزوار، كما  راهن على الروائع الفنية أاألخيرين، دخل في دينامية شاملة، بدأت بأشغال التوسع والتهيئة الستقبال 

ال تقدر بثمن ألنها من األعمال النادرة. وبالفعل، فقد تضاعف عدد زوار متحف اللوفر وكذلك  التي يزخر بها والتي في جوهرها

 7110مقارنة مع سنة  % 89مليون زائر أي بزيادة  6,0، الرقم القياسي المطلق 7116عائداته  الخارجية، حيث حقق  في عام 

ات اإلرهابية التي عرفتها فرنسا، غير أنه ارتفع ليحطم مليون نتيجة الهجم 9,9انخفض عدد الزوار الى   7108. خالل سنة 

 (Rapport d’activités 2018, P.120 ) مليون زائر. 01,7ب  7106رقما قياسيا جديدا سنة 

لوك مارتينيز(، مدير متحف اللوفر، انتعاش السياحة الدولية في باريس بارتفاع عدد زوار اللوفر، ويمثل -يربط السيد )جان 

 ) من الجمهور تمثل فئة أقل من ثالثين سنة. %03من العدد اإلجمالي، ويفتخر بكون نسبة  % 90األجانب  عدد الزوار

Rapport d’activités 2018, P.18) 

ويشمل النشاط السياحي المتعلق بالمتاحف عامة، كافة أنواع العمليات واألنشطة التي تقوم بها هذه الوظيفة ابتداء من وكاالت 

النقل والطيران، والفنادق وشركات السياحة والمطاعم وغيرها من المؤسسات التي يتعامل معها السائح عند  السفر، وشركات

بدء تفكيره في الرحلة وحتى عودته منها. ويفسر هذا العدد الهائل من الزوار بأشغال التحديث التي عرفها المتحف والتي 

 تهجها إدارته. مليون اورو، وباالستراتيجيات النشطة التي ان 81كلفت

فقط من الزوار يدفعون  ٪ 91المصدر األول لمداخيل المتحف، وعلى الرغم من أن  أورو( 81ـإلى  71ويمثل بيع التذاكر) من 

 ، 7106قد ارتفعت المداخيل من التذاكر سنة ثمن التذاكر باعتبار المجانية التي تحظى بها بعض الفئات، ف

https://www.isegoria-audencia.com/conferences/172-le-musee-du-louvre-un-modele-economique-en-mutation.html
https://www.isegoria-audencia.com/conferences/172-le-musee-du-louvre-un-modele-economique-en-mutation.html
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 Louvre (Rapport مليون أورو.  81تقدر المداخيل السنوية التي تحققها التذاكر ب + مليون أورو. و 03,9أي  ٪09بنسبة 

d’activités 2018, P.170) 

والجدير بالذكر أن اإلشعاع االقتصادي للمتحف يمتد على مدى أوسع حيث ينعكس على الفنادق والمطاعم واألماكن المجاورة 

منصب غير  71.111منصب مباشر إلى ما يقرب من  ب  7309عموما، ويرتفع بذلك عدد مناصب الشغل التي يوفرها من 

تأثير المتحف يتعدى بكثير نطاق مؤسسة اللوفر. كما أظهرت دراسة قام  أن Xavier Greffeالخبير االقتصادي مباشر. ويؤكد 

تحت إشرافه، أن اللوفر  7117نشرت سنة  Centre Economique De La Sorbonneبها "المركز االقتصادي للسربون"

يون اورو، و"هذا مل 37مليون أورو ومليار أورو في السنة، وصافي ربح ضريبي يقدر ب  736يحقق إيرادات تتراوح ما بين 

)  .ما يفند ادعاءات أولئك الذين يشككون في أن االستثمار في الثقافة هو استثمار مآله الفشل"، حسب تعبير كزافييه كريف

Greff, 2010, p.30)  

 رضدائما، في إطار استراتيجياته لجدب أكبر عدد من الزوار، تنظم إدارة المتحف معارض مؤقتة لروائع األعمال الفنية كمع

Delacroix1798-1863 سنة على وفاته، وقد حقق هذان المعرضان نجاحا  011، ومعرض ليوناردو دافينشي احتفاال ب

  Site officiel du Louvre ,(باهرا، ال سيما بفضل فتح المتحف أبوابه ليال، مما حقق ارتفاعا في إيرادات المتحف.

                   https://www.louvre.fr/ 

في إطار تنظيم معارض  بمقابل مادي، المتحف بتطبيق استراتيجية الذهاب بالتحف الفنية  إلى الجمهور خارج البالد كما  بدأ  

تظاهرات تزايدا بعضها بصفة منتظمة كما هو الحال مع اليابان والواليات المتحدة. وقد عرفت هذه المؤقتة خارج حدود فرنسا، 

ملحوظا وشملت دوال مختلفة، وتضاعفت المداخيل مما أعطى دفعة قوية للمتحف للحصول على استقالليتة التامة والدخول في 

 مشاريع كبرى .

 إن البعد االقتصادي يمثل محفزا أساسيا لهذا النوع من الشراكات،  لهذا فإن المسؤولين يتجنبون الخوض فيه تفاديا إلثارة الجدل

 (,Clarisse, 2006)  بين المحافظين الذين يدينون أي تداخل بين الثقافة والمال.

أصبحت إدارة المتحف مسؤولة أيضا، عن إدارة المطاعم وتأجير بعض فضاءاته لتصوير األفالم والفيديو كليبات، أو إلقامة 

الكبرى ودور األزياء الكبرى، وتسجل هذه بعض الحفالت الخاصة، وتأجير قاعات المحاضرات وقاعات الحفالت للشركات 

 3،9االستئجار وحققت رقم معامالت بلغ  رفي المائة على الرغم من ارتفاع أسعا 71القاعات نسبة امتالء تصل أحيانا إلى 

 (Louvre,Rapport d’activités 2017, p.169)  .7109مليون أورو سنة 

مداخيله الخاصة، كتنظيم ورشات لتعليم الرسم  والنحت. أو زيارات خاصة لقد كثف المتحف من نسبة النشاطات التي ترفع من 

  (Louvre, Rapport d’activités 2018, p.184) لبعثات دبلوماسية وشخصيات مشهورة خارج أوقات االفتتاح الرسمية.

يعمل من وقت آلخر على إصدار كتب ومجالت حول الفنون، وكتالوجات وبطاقات وألبومات منها الخاص باألطفال كما 

مثال، حقق الكاتالوج الخاص بمعرض  7109والشباب، وتحصل على مداخيل مهمة من خالل بيع هذه اإلصدارات . في سنة 

Vermeer et les maîtres de la peinture de genre  نسخة ، كما تم  03.111بيعات في صنف كتب الفن ب أحسن الم

 Grande Galerie/ Le journal du Louvre  01.111ألبوم لنفس المعرض،  بلغ عدد المشتركين في مجلة   37,111بيع 

 ( Louvre, Rapport d’activités 2017, p.93) مشترك.

https://www.louvre.fr/
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هذه الدينامية الشاملة للوفر أصبحت ممكنة بفضل اإلدارة  : "إن7109يقول جان لوك مارتنيز في التقرير السنوي للوفر لسنة 

 المثالية للموارد البشرية والمادية، كما أن استراتيجيه البحث عن موارد خاصة ستمكن اللوفر من  تمويل مشاريعه المستقبلية". 

تحفا عالميا نجده متحفا حاضًرا على دائما، لتحقيق المزيد من االنتشار، وفي إطار سياسة االنفتاح التي تهدف إلى جعل اللوفر م

   شبكات التواصل االجتماعي حيث يمتلك ماليين المتابعين على مواقف التواصل االجتماعي كفيسبوك وانستغرام وتويتر.

، هو استغالل ماركة المتحف لجني المزيد من األرباح، ومن أهم «اللوفر»لكن أهم ما ميز عهد اإلدارة الجديدة لمتحف 

الذي جلب للمتحف ما يناهز و 7109مشروع" اللوفر أبو ظبي الذي تم افتتاحه سنة المشاريع  في تاريخ اللوفر على اإلطالق،  

مليون إلعارة مجموعة من األعمال الفنية  لمدة  071ن استغالل  ماركة "اللوفر"، ومليون كتعويض ع 911مليار أورو ، منها 

مليون أورو  070عشر سنوات  في انتظار المجموعة الدائمة التي تعمل  اإلمارات على تكوينها. كما حصل المتحف على 

من خبراء اللوفر في كل ما يتعلق بإدارة مليون لالستفادة  080لتنظيم معارض مؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً في فرع أبوظبي، و

المتاحف، باإلضافة  إلى التكوينات في مجال إدارة  ومحافظة المتاحف وكل ما يتعلق بها من تنظيم المعارض وصيانة 

 ( Gautier-Jacquet, 2011, p.14 ) اللوحات...

في عالم المتاحف، كما  أصبح البعد االقتصادي لقد دخل المتحف في مرحلة اقتصادية جديدة وصارت فكرة مثالية الفن متجاوزة 

واقعا رغم الجدل القائم في وقت صار فيه الحصول على مداخيل خاصة حيويا لبقاء المتحف، ولم تعد المتاحف مقبرة للفنون أو 

 معبدا ال يدخله إال المؤمنون. 

( وزوجها  Beyoncéالفنانة األمريكية )بيونسيولذلك، فإن إدارة اللوفر لم تتردد في فتح أبوابه لنجوم الغناء، حيث سجلت 

 71,111مما مكن المتحف من الحصول على ما يناهز   7106في فضاء المتحف، في يونيو  ( فيديو كليبJay-Z زيد -)جاي

 98اورو. واألهم من ذلك بالنسبة للمتحف، االنتشار الكبير الذي حققه من خالل هذا العمل الفني، حيث سجل الفيديو كليب 

 080لكي تصل إلىمليون مشاهدة في ظرف ستة أشهر،   001مليون مشاهدة عشرة أيام فقط بعد  إطالقه على اليوتوب، و

 (Louvre, Rapport d’activités 2018, p.184) .7107مليون مشاهدة في مارس 

 

 زيد  أمام لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر-بيونسي وجاي
 

استهدف بشكل خاص جمهورا متنوعا من الشباب، ساهم  في زيادة عدد زوار المتحف، مما يفسر إن هذا العمل الفني الذي   

 مليون زائر( وهو األعلى في تاريخ عالم متاحف الفن. 01.7الرقم القياسي الذي سجله المتخف )
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مما كان له دون أدني شك   ،والتي ال تتعدى ست دقائق، تم عرض ثالثين لوحة ومنحوته والجدير بالذكر أنه خالل مدة الفيديو،

 ,Z: la fierté noire au Louvre, -Beyoncé et Jay Dupont) تداعيات جد إيجابية من حيث الترويج والدعاية للمتحف.

2018 )-au-noire-fierte-la-z-jay-et-https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/29/beyonce 

louvre_5322904_3232.html 

اللوفر مسرحا لتسجيل حلقات خاصة من برنامج ال الفنية الغنائية، فألول مرة في تاريخه، كان لم يقتصر األمر على األعم

من شهر 09و  03يومي  ( ، Questions pour un championاألكثر شهرة في فرنسا )سؤال لبطل المسابقات الثقافي 

حول تاريخ الفن أمام "الموناليزا" و"طوافة في إطار أيام الثرات، حيث تنافس المرشحون على أسئلة شتنبر من نفس السنة، 

الميدوسا" و"انتصار ساموثريس" و"زفاف قانا " و"فيرونيز" و"فينوس ميلو". وبعدما  أثار فيديو كليب" )بيونسي( و )جاي 

 Question pour) زد( شغف الشباب والمراهقين بالمتحف الباريسي، استهدف البرنامج الثقافي شريحة أخرى من المجتمع.

un champion se delocalise au Louvre, 2018) 

-louvre-au-delocalise-se-champion-un-pour-loisirs/tv/questions-https://www.leparisien.fr/culture

7886589.php-2018-09-13 

على  كما أن إدارة المتحف في إطار هدفها للحفاظ على نجومية المؤسسة والرفع من عدد زوارها، أصبحت تعتمد بشكل كبير

الرئيس وسائل اإلعالم الوطنية والدولية، حيث ارتفعت نسبة ظهور المتحف في وسائل اإلعالم، وال أدل على ذلك خطاب 

، ويقدر التقرير الخاص 7109ماي  9لرئاسة الجمهورية في  ماكرون( أمام الهرم الزجاجي للوفر، عشية انتخابه )إيمانويل

 مليار. 7,07عدد  الجمهور الذي استطاع المتحف التواصل معه من خالل هذا  الخطاب،  ب  7109بأنشطة المتحف لسنة 

(Louvre, Rapport d’activités, 2017, p.142)  

 

 7الرئيس الفرنسي )إيمانويل ماكرون( عشية انتخابه رئيسا لفرنسا، يلقي خطابه أمام الهرم الزجاجي لمتحف اللوفر يوم 

 1117ماي 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/29/beyonce-et-jay-z-la-fierte-noire-au-louvre_5322904_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/29/beyonce-et-jay-z-la-fierte-noire-au-louvre_5322904_3232.html
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/questions-pour-un-champion-se-delocalise-au-louvre-13-09-2018-7886589.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/questions-pour-un-champion-se-delocalise-au-louvre-13-09-2018-7886589.php
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في السنوات األخيرة، ونتيجة لالستراتيجية المحكمة لإلدارة المتحفية، أصبح اللوفر يمول بخليط مـن المـنح الحكومية التي تميل 

إلى االنخفاض في مقابل ارتفاع في قيمة دعم القطاع الخاص، والشركات والمؤسسات واألفراد، حيث يستفيد، باإلضافة إلى 

يحصل عليها باعتباره آلة ديبلوماسية  لدولة فرنسا؛ ونسوق كمثال مشروع إقامة جناح الفنون  مداخيله الخاصة، من هبات مهمة

مليون أورو فقط، بينما حصل اللوفر على باقي قيمة التكلفة على  76مليون أورو، ساهمت الدولة ب  71اإلسالمية  الذي كلف 

 0مليون أورو من ملك المغرب محمد السادس، و  00ومليون اورو من األمير السعودي ابن الوليد،  09شكل هبات بلغت 

 8ب  Totalمن  الكويت، ومليون أورو من  ازربادجان. كما ساهمت الشركات الخاصة مثل   0مليون أورو من عمان، و

بمليون اورو.  تعتبر مساهمة الشركات الخاصة من منطلق اقتصادي محض،  Boeing،  و9,0ب  Lafargeمليون، و 

  لحها االقتصادية المهمة في الدول اإلسالمية.باعتبار مصا

مليون  79« )جوجنهام»وبهذا، يعتبر اللوفر في مقدمة المتاحف العالمية األكثر جلبا لألموال الخاصة، مثله مثل األميركيين 

موظفين على مليون يورو(، كما يعتبر المتحف الباريسي السباق إلنشاء قسم خاص مكون من  91« )متروبولتان»يورو( و

مستوى عال من الخبرة في تقنيات االتصال والعالقات العامة، شغلهم الشاغل هو البحث عن ممولين جدد لمشاريع المتحف 

 وتظاهراته المختلفة بعد أن تبين عجز المصالح الحكومية عن تمويل نشاطات ومرافق هي في نمو متزايد.

على العقليات التي أصبحت اآلن أكثر  تقبال النخراط المتاحف في صناعة  بفضل السياسة المتحفية الجديدة، طرأ تغيير كبير

االستهالك الثقافي، حتى أن التطور أخد يطال شيئا فشيئا المتاحف الفرنسية  األخرى التي بدأت في تطوير هياكلها وعصرنتها 

داء الذي لم تكن تعرفه حين كانت تعيش تحت نفتاح على إشكاليات التسويق ومنطق تقييم األالوإنقاذ نفسها من خطر االندثار با

  وهو بذلك في الطريق الصحيح نحو الخصخصةجناح الحكومة، 

رغم الثقل االقتصادي الذي أصبح يمثله متحف اللوفر، إال أن أي بحث جدي لم يتناوله بالدراسة والتحليل وذلك تفاديا لحدوث و

دل القائم حول الموضوع. ورغم الخوف على المتحف من إغفال دوره التداخل بين الحوار الثقافي واالقتصادي، وتجنب الج

كمركز ثقافي وكمؤسسة اجتماعية حامية للتراث ومضطلعة بالبحث والتربية والتعليم، فقد دخل اللوفر عهد التسويق 

 واالستثمار، وأصبح في ظرف عقود، يشكل قطبا مهما في االقتصاد الفرنسي. 

حف الفن أثار تساؤالت كثيرة في إطار النقاش حول أخالقيات الفن  من طرف المحافظين الذين إن هذا التحول في وظيفة متا

يرون في هذا االنجراف نحو المقاربة االقتصادية خطرا، بينما يرى الحداثيون إيجابيات االنفتاح والبحث عن مداخيل خارجية. 

خيله؟ هل سيظل عدد الزوار في ارتفاع دائم؟ وهل يجب على فهل سيستطيع اللوفر االستمرار في سباقه المحموم للرفع من مدا

تساؤالت كثيرة وجدل حاد لكنه صار ُمتجاهال وُمتجاوزا  المتاحف أن تخضع لقوانين االقتصاد كما السلع االستهالكية األخرى؟

 أمام  المداخيل الفلكية التي يحققها المتحف مند دخوله عهد التسويق واالستثمار.

 Bilbao Museum -Guggenheimبلباو  -جنهايم.  متحف جو1.1

الكندي ) -المهندس المعماري االمريكيمن أهم متاحف الفن الحديث في العالم. صممه بلباو بإسبانيا  -متحف جوغنهايميعتبر 

 . سبانياإعلى ضفاف نهر نرفيون المار بمدينة بلباو التي تقع بإقليم الباسك في  فرانك جيري(،
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وهو واحد من خمسة متاحف لمؤسسة  ،بحضور ملك إسبانيا خوان كارلوس 0779أكتوبر  06المتحف في تم افتتاح هذا 

 حيث تعتبر "جوجنهايم" عالمة تجارية عالمية.  سولومون .آر. جوجنهايم،

ا في العالم.  وسرعان ما أصبح أحد أكثر المباني المعاصرة شهرة وتقديرً يعتبر مبنى  المتحف من أروع مباني العمارة التفكيكية، 

كا ن لهذا المتحف تأثير كبير على  نهضة المدينة وانتعاش اقتصادها،  قد أطلق الباحثون على هذا التأثير إسم "تاثير بيلباو" أو 

"تأثير جوجنهايم، إذ ال يوجد أي قطاع بالمدينة لم يستفد بشكل مباشر أو غير مباشر من تواجد المتحف. لذلك،  فقد أصبح تعبير 

ير بلباو" يطلق على  المدن التي تعتمد على االستثمار في مشاريع ثقافية بغرض إنعاش اقتصادها وتحسين وضعها على "تأث

 الخارطة العالمية .

 

 بلباو" بإسبانيا–متحف "جوجنهايم 

المشروع على أصبحت بلباو نموذجا  لتحول مدينة من المحلية وجعلها أيقونة ثقافية على الصعيد العالمي؛ وقد راهن  هذا 

لعرض األعمال والتحف الفنية وإنما يعد في حد ذاته ليس مجرد متحف بلباو -فمتحف جوجنهايم .التصميم المعماري  للمتحف

تحفة معمارية تعكس تاريخ المدينة المرتبط بصناعة الصلب. حيث أن المدينة اإلسبانية كانت تعيش على الصناعات الثقيلة، 

بناء السفن والمالحة. بين عشية وضحاها، حطمت العولمة هذه الصناعات، فدخلت المدينة  وخاصة صناعة الصلب وأحواض

غرقت المدينة الصناعية في الركود أوائل التسعينيات، في أعقاب هذا  االنهيار، . 0761و  0791في أزمة اقتصادية حادة بين 

زمة، راهنت حكومة إقليم الباسك الموجودة على رأس للتغلب على هذه األ  اقتصادها.ببحاجة إلى تحول كبير للنهوض وكانت 

السلطة، على مشروع  ثقافي رائد إلنعاش المنطقة بمساعدة المؤسسة األمريكية "جوجنهايم". وعلى الرغم من عدم اإلجماع 

مثل لمساعدة على المشروع مخافة غزو النموذج الثقافي األمريكي، فإن فكرة المشروع الثقافي كمحرك اقتصادي، كان الخياراأل

 ( Amsselem, 2016, p.27)   بلباو الستعادة نشاطها وإنعاش البنية االقتصادية المبتالة بالركود في إقليم الباسك.
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في أخر المطاف، لجأت السلطات العمومية الباسكية إلى شراء رخصة مؤسسة جوجنهايم، حيث وقع  وزير الثقافة الباسكي 

، 0770وجنهايم بلباو" في نيويورك سنة  جوممثل مجلس إدارة مؤسسة جوجنهايم عقد مشروع "التنمية والبرمجة لمتحف 

المتحف  بالكامل. في المقابل، تكفلت المؤسسة األمريكية باألعمال الفنية يشار بموجبه تحمل الحكومة الباسكية تكاليف بناء 

 دجنبر من نفس السنة.  03والتزمت بتوفيرالخبرة العلمية والفنية، وتنظيم المعارض، وذلك بنص اتفاق تم توقيعه في 

 081سنة، وأنفقت  71ايم" لمدة مليون اورو مقابل استغالل العالمة التجارية "جوجنه  71أدت السلطات المحلية الباسكية 

، سنة افتتاح المتحف وعام  0779مليون دوالر بين عام  399فيما بلغت ميزانية التشغيل واالستثمار  مليون إلنشاء المبنى،

7119.  (Amsselem, 2016, p.27) 

ة فقد تحملتها بشكل رئيسي لقد تحملت مؤسسة جوجنهايم  مخاطرة ربط عالمتها التجارية بمشروع جديد، أما المخاطر المالي

أن عدد زوار المتحف في سنة  حكومة بلباو؛ غير أن النتائج كانت مبهرة، حيث أكد مدير المتحف )خوان إغناسيو فيدارتي(

التي كانت منتظرة. وحسب اإلحصائيات، فقد استقبل  911.111االفتتاح، فاق كل التوقعات إذ تعدى المليون زائرا بدالً من 

 . ويقدر عدد زوار المتحف سنويا بأكثر من مليون زائر.7118و  0779ماليين شخص بين عامي  المتحف تسعة

مليون دوالر،  كما أن المداخيل لسنة  086بعد خمس سنوات من إنشاء المتحف، قُّدر تأثيره على االقتصاد المحلي لبلباو بقيمة 

مليون  79باإلضافة إلى أنه صب نحو  ،( Amsselem, 2016, p.27) مليون أورو 060على سبيل المثال، بلغت   7117

 90.111مليار أورو في اقتصاد إقليم الباسك، ووفر حوالي  0.09دوالر على هيئة الضرائب. منذ افتتاحه، ساهم المتحف  بـ 

بحت من أعلى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . واألهم من كل ذلك، أن المدينة تحولت من الصناعية تماًما إلى الثقافية. وأص

 ,CAMBON, Comment le Guggenheil a transformé Bilbao ) نقاط الجذب الثقافي والسياحي في إسبانيا.

2007 ) 

-20071015ARTFIG90271-https://www.lefigaro.fr/culture/2007/10/15/03004

comment_le_guggenheim_a_transforme_bilbao.php 

 

تذكرة، مسجال بذلك  0.377.800في عيد ميالده العشرين، سجل المتحف رقما قياسيا في عدد التذاكر المباعة والتي بلغت 

  مليون أورو. 933.9، كما حققت المؤسسة الباسكية  للناتج المحلي اإلجمالي ما يعادل ٪ 03ارتفاعا في عدد الزوار بنسبة 

(Musée Guggenheim Bilbao : record d’affluence en 2017,2018) 

2017_a90907.html-en-affluence-d-record-Bilbao-Guggenheim-ourmag.com/Museehttps://www.t 

ولذلك، فلقد أصبح تعبير "تأثير بلباو"  يطلق على تلك المدن التي تسعى لجذب مؤسسات ثقافية عالمية لبناء منشآت بها بغرض 

 إنعاش السياحة والنهوض باقتصادها والرقي سمعتها الفكرية والثقافية.

من جانب آخر، كان  ل"تأثير جوجنهايم" أو "تأثير بلباو" تداعيات جد إيجابية على "مؤسسة جوجنهايم"  كما على مدينة بلباو، 

، أن تاثير بلباو دعم استراتيجيه التوسع التي كانت تتبعها 7116حيث أكد  توماس كرينز، مدير مؤسسة جوجنهايم حتى عام 

وير الكثير من المدن األخرى التي تعاني من الركود االقتصادي، كما أكد أن هذه المؤسسة، وأكد أنها ستعمل على تط

 االستراتيجية التوسعية،

https://www.lefigaro.fr/culture/2007/10/15/03004-20071015ARTFIG90271-comment_le_guggenheim_a_transforme_bilbao.php
https://www.lefigaro.fr/culture/2007/10/15/03004-20071015ARTFIG90271-comment_le_guggenheim_a_transforme_bilbao.php
https://www.tourmag.com/Musee-Guggenheim-Bilbao-record-d-affluence-en-2017_a90907.html
https://www.tourmag.com/Musee-Guggenheim-Bilbao-record-d-affluence-en-2017_a90907.html
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في المتاحف تتناقص حيث يتم إرسالها إلى   ويورك من األعمال الفنية المجمدةكان لها بالكثير من الفوائد أهمها أن احتياطيات ني 

تواصل مع أكبر عدد من الجمهور وفسح المجال لظهور اقتصاد قوي  بفضل جميع أنحاء العالم، مما مكنها أيضا من ال

المعامالت الدولية الناجمة عن بيع رخصة استغالل العالمة  التجارية "جوجنهايم"، باإلضافة إلى إعارة القطع الفنية للمتاحف 

 بيرة على المدى الطويل. خارج الواليات المتحدة. كما  أن اإلفادة من خبرة المؤسسة تضخ لها مبالغ مالية ك

منذ ذلك الحين، تحاول مدن أخرى أوروبية وعربية، إعادة إنتاج "تأثير جوجنهايم" في محاوالت الكتشاف مفاتيح "معجزة 

بلباو". لكن مآل الكثير منها كان الفشل بسبب التكاليف المادية الضخمة التي  يتطلبها  تنفيذ فكرة مشروع ثقافي في مستوى 

وضعها داخل وة، ال يتعلق ببناء المتحف فحسب، بل يستوجب فهم التجربة بأكملها أن نجاح التجربكما  متحف جوجنهايم. 

 بلباو  مثال، كان جزًء من خطة أوسع، وكان المتحف واسطة العقد التي جذبت األعين.–إطارها. فمتحف جوجنهايم 

فضل االستثمارات الكبيرة التي ". حيث عرفت المدينة ب7111فمنذ افتتاح المتحف، أطلقت السلطات الباسكية "عملية بلباو  

متر مربع من األرض حول المتحف،  390111مليون اورو، إعادة تشكيل المشهد الحضري للمدينة وذلك ببناء  930بلغت 

حيث كان للمهندسين المعماريين المرموقين دور مهم، فتولى المهندس المعماري البريطاني المعروف )نورمان فوستر( 

أما المهندس والفنان التشكيلي االسباني )سانتياغو كاالترافا فالس( فقد خطط  للجسر الذي يوجد على  مسؤولية بناء المترو،

، بينما تم  تصميم األبراج من قبل المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي، باإلضافة إلى أشغال Nervionضفاف نهر نيرفيون 

الطرق السريعة األوروبية وإنشاء مناطق اقتصادية مع فرض أخرى  مثل توسعة المطار الدولي، وتطوير االتصال بشبكة 

 ضرائب مواتية للتكنولوجيات الجديدة.

فقد عرفت المدينة بفضله، إشعاعا ثقافيا قويا حيث  تم اختيارها،  ،إلى جانب التأثير االقتصادي المهم الذي حققه المتحف لبلباو

العالم، كما فازت األيقونة الفنية اإلسبانية بجائزة العالمة الثقافية ، في بينالي فينيسيا، كأفضل مشروع حضري في 7119سنة 

" ( وكانت تحت شعار7109 -0779بالذكرى االعشرين إلنشائه)  7109وقد  احتفل المتحف في أكتوبر  .7109األوروبية لعام 

 ( CAMBON, Comment le Guggenheil a transformé Bilbao, 2007) .الفن يغير كل شئ"

 متاحف أبوظبي .1.1

منذ ستينات القرن الماضي، مثلت الصناعة النفطية المحرك الرئيسي للتنمية في إمارة أبوظبي. وتمتلك اإلمارة اليوم، سادس 

أكبر منتجي  مليار برميل. وهي بذلك تحتل المرتبة العاشرة في قائمة 76ذلك بنحو  أضخم احتياطي نفطي مؤكد في العالم، 

 برميل يوميا. غير أن النمو االقتصادي في اإلمارة يعاني من درجة عالية من التقلبات، مما يجعل نمو مليون 7,0النفط بنحو 

أسعار النفط. وتعتبر الحاجة لحماية االقتصاد أحد العناصر  الناتج المحلي اإلجمالي يتسم بحساسية عالية تجاه التقلبات في

لهذا فقد سعت اإلمارات العربية المتحدة إلى توجيه التنمية نحو آفاق و الضرورية لمواصلة النمو بطريقة مستقرة ومستدامة.

جديدة لضمان االستقرار االقتصادي بعدما أدركت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن االستثمار في األنشطة اإلبداعية، 

ث أن الصناعات اإلبداعية تلعب دوًرا باإلضافة إلى أنه يعزز التنمية المجتمعية والثقافية، له تداعيات اقتصادية كبيرة، حي

 (12، ص.1112 ،المارة ابوظبي 1111الرؤية االقتصادية ) مضطرًدا في تنويع صادراتها غير النفطية مع العالم الخارجي.
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ذلك، ، بعيداً عن قطاع النفط، يتكامل مع االقتصاد العالمي. من أجل 7131تطمح اإلمارة إلى بناء اقتصاد متنوع، بحلول العام 

 .لمواجهة اقتصاد يتجه نحو مزيد من العولمة عملت على استخدام تروثها النفطية لالستثمار في مجال الثقافة الفنون

في إطار خطتها للتنويع االقتصادي، وضعت أبو ظبي قطاع السياحة الثقافية في مقدمة القطاعات المستهدفة في عملية التنويع  

 (7106مارس  78) موقع دائرة الثقافة والسياحة ألبوظبي على تويتر،  تصاد اإلمارات.وجعلته ركناً راسخاً من أركان اق

إطار خطتها  لبناء سياسة التنوع في معالمها الثقافية والسياحية ووجهاتها الجاذبة، وفي  دائرة الثقافة والسياحةولهذا، انتهجت 

ثقافية بمقاييس عالمية، واهتمت بالدرجة األولى بالمنشآت  فقد عملت على خلق مناطق جدب وتطوير األصول الثقافية لإلمارة،

، حيث عملت ( 7، ص7116إلمارة أبوظبي، نونبر  7131)الرؤية االقتصادية   الثقافية في مقدمتها المتاحف ومعارض الفنون

في المنطقة الثقافية في  على إطالق مجموعة متنوعة من متاحف الفنون والمنصات الثقافية التي تُلبي أعلى المعايير العالمية 

جزيرة السعديات، حيث تحتضن هذه المنطقة عدداً من أهم المعالم الثقافية في المنطقة والعالم، وتجّسد المنجزات الفنية والتميّز 

 .الهندسي في آٍن واحد

يئة العامة للسياحة في ظرف وجيز، أصبحت  متاحف أبو ظبي من أهم محفزات السياحة الثقافية التي تدعم بقوة سياسة اله  

نونبر  00وكان من أبرز ثمار هذه السياسة افتتاح متحف "اللوفر أبوظبي" في  الجتذاب المزيد من السياح بصفة منتظمة.

. يعتبر هذان المتحفان  جزًء من االستراتيجية األوسع 7170، و"متحف جوجنهايم أبوظبي" المرتقب افتتاحه سنة 7109

رؤية دولية وتقديم أبوظبي كوجهة ثقافية سياحية عالمية، عبر تقديم تجربة سياحية وثقافية متميزة لتطوير سياسة ثقافية ذات 

 للزوار والمجتمع من خالل مجموعة واسعة من األنشطة والفعاليات الرئيسية، مع المحافظة على تراث وثقافة اإلمارة.

سواء، بما في ذلك المتاحف التي يجري تنفيذها في المنطقة  تتولى الهيئة مسؤولية إدارة المتاحف القائمة والجديدة على حد 

الثقافية في السعديات، واإلشراف على تطويرها وتنظيم برامجها الثقافية، كما  تسعى إلى توسيع قاعدة الجمهور عبر استقطاب 

تؤكد   (30/10/7106: المتاحف، الثقافةموقع دائرة السياحة و ) فئات جديدة من الجمهور المهتم بالفعاليات الفنية والثقافية.

دائرة الثقافة والسياحة بأن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، بكل ما ستحتضنه مستقبالً من متاحف ومنصاٍت ثقافية رائدة، 

 ستصبح وجهة عالمية  تجمع مختلف المّكونات الثقافية.

، ويعد أكبر 7119مارس  8تفاق الحكومي الدولي الموقع في يعد متحف اللوفر أبوظبي، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، ثمرة اال 

مشروع ثقافي لفرنسا في الخارج حيث بلغت قيمته المليار أورو. وقد  تمت إعارة اسم اللوفر للمتحف اإلماراتي لمدة ثالثين 

 مليون أورو.  911عاماً وستة أشهر مقابل 

د وتنوع الجماهير، حيث أعلنت إدارته عن  استقبال مليون زائر في منذ افتتاح المتحف، القى نجاحا دوليا كبيرا من حيث عد

غضون عامه األول فقط، فضالً عن إسهامه في زيادة هائلة في عدد السائحين الفرنسيين الذين زاروا أبوظبي خالل نفس العام، 

، ليصل إلى %7.6لى اإلمارة  بنسبة  كما أفادت أرقام القطاع السياحي ارتفاع عدد الزائرين إ، .%80والذين  قُدرت نسبتهم  بـ

 ماليين سائح. 9.66
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 متحف اللوفر أبوظبي )المصدر: موقع المتحف على تويتر(

 

يعتزم متحف اللوفر أبوظبي تكوين مجموعته الخاصة من األعمال الفنية، وسيتم إثراؤها باستعارة أعمال من المتاحف الفرنسية 

أبوظبي بخبرات من وكالة متاحف فرنسا، باالشتراك مع  -بومبيدو. وسيتم تطوير متحف اللوفروأورسيه، ومركز  أهمها اللوفر

 ( 17/10/7109)موقع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي،  باريس، المعروف بتميز مقتنياته الفنية.-متحف اللوفر

زء من شبكة المتاحف العالمية، ( أن المتحف أصبح جManuel Rabatéيتوقع مدير المتحف، الفرنسي )مانويل راباتي 

ولتحقيق االستمرارية، يجب السهر على تقديم معارض متميزة، وإثراء مجموعته الخاصة باقتناء أعمال فنية قيمة، والعمل على 

 تعميق الوعي البصري لدى الجمهور اإلماراتي، وتوفير التداريب الالزمة لتكوين محترفين في جميع المهن المتعلقة بالمتاحف.

 (Louvre, Rapport des activités,  2017,p.135) 

فسيكون أحد مكونات المنطقة الثقافية الشاسعة المتوخاة في جزيرة السعديات إلى جانب متحف أبو ظبي -أما متحف جوجنهايم

المعماري أبو ظبي، ومركز زها حديد للفنون االستعراضية والمؤتمرات، والمتحف البحري المصمم من قبل المهندس  -اللوفر

 . الياباني )تاداو آندو(، ومتحف الشيخ زايد الوطني للبريطاني المتميز)نورمان فوستر(

 

 أبوظبي-متحف جوجنهايم 
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، )ريشارد أمسترونغ( تقريراً عن التقدم المحرز في المشروع في إطار قمة  Soloman Guggenheimقدم مدير مؤسسة و

المشروع يسير وفقًا للميزانية، وسيستغرق تنفيذه عدة سنوات ألن المبنى ضخم وأقسام ن أأبوظبي الثقافية السنوية، وأكد على 

جهود مؤسسة جوجنهايم في أبو ظبي ستركز على أكد أن  منه في غاية التعقيد، وسوف يستغرق تجميعها بعض الوقت. كما

  جعل المتحف ُمبدًعا على مدار السنوات العشر المقبلة.

منبراً عالمياً للفنون والثقافة المعاصرة، إذ سيضم مسرحاً ضخماً ومكتبة ومركز بحوث،  يكون المتحف تتوخى دائرة السياحة أن -

كما سيسهم من خالل مجموعته الدائمة من األعمال الفنية والمعارض والمطبوعات المتخصصة والبرامج التعليمية في بناء 

 ( 7108نونبر  0الثقافة على تويتر، وموقع دائرة السياحة   ) وتعزيز مفهوم عالمي لتاريخ الفن.

يعتقد آرمسترونغ أن أبو ظبي ستصبح عاصمة ثقافية ووجهة رئيسية للفنانين ومحبي الفن خاصة أن اإلمارة تتوفر على بنية 

 تحتية متطورة .

الفنون بصفة عامة، ومما ال شك فيه أن اإلمارة تتطلع إلى نشر ثقافة زيارة المتاحف والترويج للمعارض الفنية والتفاعل مع 

وذلك من  خالل تقديم برامج متعددة للفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية، لرفد الزّوار بتجربة ثقافية فريدة من نوعها، من خالل 

االستفادة من سلسلة المحاضرات والندوات بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم 

 ضافة إلى التواصل مع طالب  المدارس والجامعات  باعتبارهم جمهور المستقبل.أبوظبي. باإل

رقماً قياسياً فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزالء الفنادق، بفضل ما تمتلكه  7106من الجانب االقتصادي، حققت أبوظبي في عام 

ثقافية وترفيهية ، إلى جانب الفعاليات من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة، ومواقع جذب 

 والمهرجانات العالمية التي استضافتها للمرة األولى.

، جاذبة 7106مقارنة بالفترة نفسها من سنة  7107في إيرادات الفنادق خالل الربع األول من  %08كما حققت نمواً بنسبة 

 0ل الذي يشهده قطاع السياحة الثقافية فقد فازت أبوظبي بـ مليون زائراً. وتأكيًدا على النمو المتواص 0.3خالل تلك الفترة 

ماليين زائر سنة  01لتحقيقها للرقم القياسي باستقبال أكثر من   Golden Cityجوائز عالمية خالل حفل توزيع جوائز" 

 (7107مارس  7السياحة البوظبي على تويتر، الموقع الرسمي لدائرة الثقافة و) . 7106

قافة والسياحة بدعم الفنانين المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمتابعة حياتهم المهنية، والترويج لهم على تلتزم دائرة الث

المستويين الوطني والدولي، وتعميق الوعي بدور الثقافة والفنون من خالل مؤسسات أبوظبي الفنية والثقافية والتاريخية وذلك 

 والبرامج واألنشطة  الثقافية التي ترضي تطلعات الزوار.لعديد من الفعاليات ية، وبرمجة ابتنظيم حمالت ترويج

أبوظبي في تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة عالمية  –وتؤكد  األرقام والدراسات نجاح الجهود االستراتيجية لدائرة الثقافة والسياحة 

إلى الفعاليات الترفيهية العائلية، وبيئة األعمال التي تحتضن  تقدم مختلف التجارب الفريدة، من المقومات التراثية والثقافية الغنية

 (7107 ماي 16،  السياحة البوظبي على تويترالموقع الرسمي لدائرة الثقافة و) كافة المعارض والمؤتمرات عالمية  المستوى.

من خالل كل تلك المعطيات، نستخلص أن دول الخليج، بما فيها اإلمارات العربية، عرفت تحوالت اجتماعية واقتصادية ترتب  

عنها انفتاح هذه الدول على الثقافة العربية أوال ) العراق، مصر، وسوريا خاصة(، ثم على الثقافة األوربية عن طريق البعثات 

 ات األوروبية واألمريكية. الدراسية التعليمية إلى الجامع
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الجهود وبلورت  على إثر ذلك، وجدت دول الخليج نفسها في مواجهة عولمة ثقافية واجتماعية واقتصادية، فكثفت حكوماتها

استراتيجيات واضحة لكتابة تاريخها الثقافي الحديث مسثتمرة مداخيل ثرواتها النفطية للتأسيس ألركان اقتصاد قائم على الثقافة 

 ون.والفن

لقد نجحت إمارة أبوظبي في أن تكون مركزا ثقافيا وفنيا عالميا، إلى جانب ريادتها في األعمال، غير أن هذا التميز يكلفها 

استثمارات مالية هائلة توفرها عائداتها من النفط. وتجدر اإلشارة إلى أن دول الخليج بصفة عامة، تحتضن أعدادا هائلة من 

ظم سكانها من آسيا ودول المغرب العربي، ويُرجع المسؤولون ذلك إلى قلة الكفاءات اإلماراتية، مما العمالة الوافدة، إذ أن مع

 يثير التساؤل حول موقع المتلقي اإلماراتي في إطار هذا الحراك الثقافي.

ثة، على مسار دول كما أنه ال يفوتنا في هذا اإلطار، أن نُشير إلى نتائج بعض الدراسات التي قد تنطبق من وجهة نظر الباح

الخليج، وتفسر تهافت مترفيها على اقتناء األعمال والتحف الفنية بماليين الدوالرات، كما وتُبرر جزئيا، االستثمارات الضخمة 

هذه الدراسات، بينت أن الطبقات لحكوماتها في المنشآت الثقافية وبناء المتاحف، وشراء العالمات التجارية العالمية الرائدة. 

ة الصاعدة )البورجوازية الجديدة( تبحث عن االعتراف االجتماعي والثقافي، ويُعد امتالك التحف الفنية واألعمال ذات الغني

القيمة الفنية العالية، من أهم الممارسات التي تقوم بها هذه الطبقات إلثبات تميزها وضمان انخراطها في الطبقة االجتماعية 

لجماعين الهواة، المستعدين لصرف أموال طائلة القتناء التحف الفنية، مما يساهم بطريقة الراقية، بتسجيل نفسها ضمن زمرة ا

 غير قصدية،  في إنعاش سوق الفن.

، تحت 0788عام   Alain Darbel و  Pierre Bourdieuوفي نفس السياق، نُشرت دراسة قام بها عالم االجتماع الفرنسي  

"، أظهرا من خاللها أن الفن عموما )المتاحف، األعمال والتحف الفنية، التظاهرات L’amour de l’artعنوان "حب الفن" "

 الفنية( مهم لتلك الطبقات، ألنه يمكنهم من تحقيق الصعود االجتماعي والتميز ضمن طبقة النخبة. 

بطيء، كما أنها رتيب ولزمن طويل من العزلة الثقافية ومن مسار اجتماعي  إن إمارة أبوظبي، كما دول الخليج عموما، عانت

الثقافة  أهميةلمست أن المال وحده ال يكفي، واغتنائها أدركت بعد حين،  رطة العالم، لكن باكتشاف النفط وكانت على هامش خا

فجأة تلك  غير أنرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة، متطلعة إلى تجارب بعض الدول المتقدمة. وش الفنون كعامل حيويو

سرعة وثيرتها، جعلت استيعابها إشكاليا بالنسبة للمجتمع الخليجي. فخالل عقود قليلة، التحوالت االقتصادية واالجتماعية، و

ستهالكية في جرى ما يشبه االنقالب الذي نجم عنه تصدع في منظومة القيم، فتعالت بعض األصوات التي تُنّدد بسطوة الثقافة اال

برموز الهوية الوطنية والثقافة المحلية التي أصبحت  تطالب بالتمسكحذر من الغزو الثقافي الغربي، وتُ و المجتمع الخليجي،

 مهددة باالندثار.

 خالصة

ورغم التحديات القيمية لي فرض نفسه في العقود االخيرة، البحث، يتضح لنا أن البُعد االقتصادي للفن التشكي من خالل هذا

فقد بات من أهم دعامات االقتصاد في الدول المتقدمة وصار بمثابة بديل يزدهر خالل األزمات والجمالية التي يواجهها، 

 االقتصادية .
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وقد أظهرت التجارب الغربية، على أنه بالرغم من أن الفن التشكيلي ممارسة فردية، إال أنه ال يحقق وظائفه وال يزدهر إال في 

ولذلك ها، القيام بالخطوات األولية لتمهيد السبيل لمؤسسات القطاع الخاص. ظل رعاية مؤسسات الدولة التي يجب عليها بدور

فإن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يَُضّخون مبالغ مهمة لالستثمار في هذا المجال إيماناً منهم باألبعاد االقتصادية المهمة لهذه 

 بأهمية المردود االقتصادي لالستثمار في الثقافة والفنون بشكل عام. منهم  الخطوة، وقناعة 

 ،الخاصةتضافر جهود وإمكانيات المؤسسات العمومية ويتطلب طائلة، واالستثمار في صناعة المتاحف يحتاج إلى أموال إن 

، كي يُكتب له النجاح، يجب أن ؛ كما أن مشروع المتحف الفنييحتاج إلى االستقرار والرخاء المادي كي يزدهرلفالفن عموما 

واحتضانه من المؤسسات الحكومية   تنتهي بدعم الفنوبصرية ومن خطة أشمل، تبدأ بالتأسيس لثقافة جمالية جزء  يكون

 الخاصة.   و

الحفظ ، تميل األبحاث الحديثة إلى تسليط الضوء على اآلثار االقتصادية للمتاحف أكثر من وظائفها في التعليم ويوما بعد يومو

والبحث مما عزز التسلسل الهرمي الجديد ألهداف المتحف. غير أن العديد من المراقبين أشاروا إلى خطر إساءة استخدام 

 المتحف والتجاوزات التجارية التي قد يرتكبها بعض الفاعلين متناسين الغرض األساسي للمتاحف كمؤسسات ثقافية غير ربحية.

وذلك بمراعاة  ة باالسترشاد بالتجارب الغربية  ولكن بعد تكييفها لتتناسب مع الواقع العربيولذلك، فإن الدول العربية مطالب

 خصوصياته الفكرية والتاريخية. كل ذلك، يتطلب وعيا ورؤية مطلعة على التجارب العالمية بهذا الشأن.

 نتائج البحث

صناعة المتاحف لم تعد المتاحف تكتفي بأدوارها الحضارية والثقافية، لكنها اكتست بعدا اقتصاديا جعل من  في عالم اليوم، -

  .حقيقة اقتصادية عالمية

من أهم الرافعات االقتصادية  للدول الثقافية الفاعلة في سوق الفن والمؤسسات  من أكثر ،بشكل خاصتعتبر متاحف الفن -

 المتقدمة.

جديد يواكب العصر متحفي  عملت الدول الغربية من خالل توفير رؤية جديدة  وشاملة  للمتاحف، على  خلق  نموذج  -

 ويستجيب لمتطلبات السياق الحالي.

 ترفا  بل أصبح خيارا جديدا للعديد من الدول العربية لتنويع مصادرها ودعم اقتصادها.  لم يعدإن االستثمار في متاحف الفن  -

إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص ولكنه يحتاج بشكل أكبر إلى تعميق الوعي بدور الثقافة هذا المجال  يحتاج  -

 .والفنون

 التوصيات

القيام بتغييرات جدرية ذلك بويجب على الدول العربية  إعادة النظر في البعد التراثي الكالسيكي ذو الطابع الجامد للمتاحف،  -

 الثقافية.في سياستها 
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ستطيقية واضحة المعالم وترسيخ الوعي قبل التفكير في البعد االقتصادي للمتاحف، يجب أوال التأسيس لرؤية جمالية وثقافة إ _

  .نشر الثقافة البصريةق العام والرقي بالذوالجمالي و

النخراط في سياسية عمومية تهتم اللنهوض بمتاحف الفن وتفعيل دورها االقتصادي يجب مأسسة القطاع وعقلنة دواليبه و - 

 تدعم الفن في مهده األول، في المدرسة ثم في الجامعة.و

المؤسسات اإلدارية الكبرى والمقاوالت الوطنية العمالقة االنخراط في رعاية الفن وتعهد الفنانين، وتنشيط قاعات يحب على -

 ات جديدة داخل إدارة هذه المتاحف.خلق تخصصالفنية و الدور المنوط بالمتاحف ، إلى جانب البحث فيالعرض وفضاءات البيع
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The availability of the Education and Training Evaluation Commission standards in the 

Holy Qur’an teacher’s guide for the primary grades in the primary stage 

 عبد هللا عيسى عيسى جعفري /إعداد الباحث

 ، كلية التربية، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية)المناهج وطرق التدريس( تخصص، التربية ماجستير في

 abdullah8489@gmail.comEmail:  

 

 الملخص

دليل معلت ال رآن الكريت للصددددددد و   رفدة مددت توافر معدايير هيتدة ت ويت التعليت والتددريد  فيمعهدد  هد ا الب دل  ل  

ت ال رآن الكريت دليل معلعل  عينة الب ل  قتصددددر او، تبع البا ل فيه المنهج الوصددد ي الت ليليوا، األولية بالمر لة االبتداتية

 ليل البا ل بإعداد بطاقة ت قاتوللتوصدددددددل  ل  النتاتج ، سدددددددعوديةبالمملكة العربية ال للصددددددد و  األولية من المر لة االبتداتية

لهيتة ت ويت  األداءدليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية من المر لة االبتداتية لت ديد مدت توافر معايير الم توت و م توت

ل معلت ال رآن الكريت دلي تعليت والتدري  فيتوافر معايير هيتة ت ويت ال البا ل ومن النتاتج التي توصددددل  ليها، التعليت والتدري 

ور في معالجة أوجه ال ص :والتي من أهمها التوصيا  وفي ضوء  لك تت ت ديت،  ل   د ما للص و  األولية بالمر لة االبتداتية

ولية  ل  أهمية م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدددد و  األولية، وتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية بالصدددد و  األ

تصددميت أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكريت في ضددوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري ، وضددرورف االسددت ادف من ويي ة معايير 

وافر مدت تمسدددداعدف المشددددرفين التربويين لمعرفة ، والم توت واألداء ومواكبتها واطالع وتدري  المشددددرفين والمعلمين عليها

متابعة المعلمين  من أجل دليل معلت ال رآن الكريت للصددددد و  األولية بالمر لة االبتداتية يت التعليت والتدري  فيمعايير هيتة ت و

وقدت البا ل مجموعة من الم تر ا  والتي من  في مسدددداهمتهت لالرت اء به ا الواقع وتطبي هت له م المعايير بطري ة صدددد ي ة،

س ، وت ليل أدلة المعلت لتدريلصددد و  األولية في مدارس المملكة العربية السددددعوديةدراسدددة واقع تعليت ال رآن الكريت باأهمها: 

 .ال رآن الكريت بالص و  العليا )الرابع، الخامس، السادس( في ضوء ت  ي ها لمعايير هيتة الت ويت والتدري 

 . معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري ، دليل معلت ال رآن الكريت الكلمات المفتاحية:

  

mailto:abdullah8489@gmail.com
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The availability of the Education and Training Evaluation Commission standards in the 

Holy Qur’an teacher’s guide for the primary grades in the primary stage 

 

Abstract 

The objective of this research is to find out the availability of the Education and Training 

Evaluation Commission standards in the Holy Qur’an Teacher’s Guide for the primary grades in 

the primary stage. The researcher followed the descriptive analytical approach, and the research 

sample was limited to The Holy Qur’an teacher’s guide for the primary grades of the primary 

stage. To reach the results, the researcher prepared an analysis card for The Holy Qur’an teacher’s 

guide for the primary grades of the primary stage to determine the availability of content and 

performance standards for the Education and Training Evaluation Commission. Among the results 

reached by the researcher is the investigation of the Holy Qur’an teacher’s guide in the primary 

grades of the primary stage for the content and performance standards issued by the Education and 

Training Evaluation Commission to some extent. In light of this, recommendations were made, 

the most important of which are: Addressing the deficiencies in the content of the current guide 

for the teacher of The Holy Qur’an for the primary grades And directing the attention of those in 

charge of the educational process in the primary classes to the need to benefit from the document 

of content and performance standards, keep pace with them, and inform and train supervisors and 

teachers about them. And make suggestions, the most important of which are. Analyzing the 

teacher's guide for teaching The Holy Qur’an in the upper grades (fourth, fifth, sixth) in light of 

their achievement of the evaluation and training commission standards.  

Keywords: The Holy Qur’an Teacher’s Guide, Education and Training Evaluation Commission 

standards.  
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 المدخل إلى البحث .1

 :ةمقدم1.1. 

مكانة رفيعة في ن وس المسدلمين وج  تعلمه وفق أسدس ومبادو وقواعد يابتة وراسخة ومت ق  الما كان ال رآن الكريت  

 . عليها من قبل المعنيين بالعملية التعليمية

ية  ل  جان  كتا  الطال  ال اجة  ل  أدلة  جراتية لمعلمي العلوت الشددددرع عديدف ب ال علميةأوقد أاهر  دراسددددا  و

وأكد  تلك الدراسا   اجة مناهج العلوت ، (هـددددد1426والسلوت )، هـددددد(1425والشريدف )، هـددددد(4141كما في دراسة الما ر )

 . (ت2015، ا لتن ي  الدروس )الجهيميالشرعية  ل  التطوير و يجاد أدلة لمعلمي العلوت الشرعية تميل دليال  جراتي   

ويعمل  ،ليل في أنه يعتبر المرجع األسدداس ال ي يتل   منه المعلت مجموع التوجيها  البيداجوجيةه ا وتتلخص أهمية الد

اإلضددافة لكونه ب، يسدداعد عل  ت  يق األهدا  المرجوف من العملية التعليميةكما ، عل  ربط العملية التربوية بين المعلت والمتعلت

 . (ت2014، رونيجب) يتضمن جايا  الناات التربوي والك اءا  المنشودف

ي فدليل المعلت ليس مرجعا ف، كما تكاد تت ق العديد من الدراسدددددددا  والب ول عل  أهمية دليل المعلت بالنسدددددددبة  ل  عمل المعلت

أو توصددي  لعدد من المواق  ف سدد ،  نما هو  الدروس منة لمجموع المادف وال في طراتق تدريسددها كما أنه ليس بميابة  عداد

في كل  لك، ولكن بشدكل ال ي يد  ريته في االجتهاد واالبتكار كما أنه يمكن االسدترشاد به في جرفة ال صل وسديلة تعين المعلت 

ا الستراتيجيا  التعلت والت ويت ال ديية )الصوافي،   ت(. 2009ألنه يتضمن  َِطار 

لعملية لت ويت والتدري  في اولما كان  المملكة العربية السدعودية مهبط الو ي وبلد الرساال  كان  ري بال اتمين عل  ا

التعليمية معالجة اإلشددكاال  التي ت يط بم ررا  التعليت عامة وال رآن الكريت خاصددة، ف د تت اعتماد مشددروع الملك عبد   بن 

 عبد العزيز لتطوير التعليت العات، وال ي كان من ضمن برامجه تطوير المناهج. 

ا لت  يق تلك التوجها  الطمو ة، قام   هيتة ت ويت التعليت والتدري  ببناء معايير مناهج التعليت العات بالتنسدديق مع وسددعي 

وأهدافها، واإلطار الوطني لمعايير مناهج التعليت  4202وزارف التعليت مسدددتندف عل  مضدددامين رمية المملكة العربية السدددعودية 

ن أطر تخصدددددددصدددددددية لمجاال  التعلت، وت دت ه م ت، وما تبعه م4242مارس  4العدات، الد ي أتعتمدد من مجلس  دارف الهيتة في 

الويي ة نارف عامة  ول مجال التربية اإلسددددددالمية، من  يل طبيعة المجال، وأهدا  تعلمه، ووصدددددد  بنيته، وكي ية اشددددددت اق 

 ةالمعايير وقراءتها، ومن يت ت دت مصد وفة معايير الم توت ومعايير األداء عبر المسدتويا  والص و  الدراسية، وتعرأ أميل

من تضدددمين األبعاد المشدددتركة وأولويا  المنهج، وال يت، والمهارا ، كما ت دت الويي ة تعري ا ألبرز المصدددطل ا  الواردف فيها 

 (. 1440)هيتة ت ويت التعليت والتدري ، 

رع فويشددددتمل ه ا اإلطار عل  ويي ة خاصددددة بمعايير مجال تعل ت التربية اإلسددددالمية والتي تتكون من عدف فروع منها: )

ال رآن الكريت وعلومده(،  يدل تسدددددددع  الوزارف من خالل تطبيق هد م المعدايير  ل  تطوير م رراتهدا الدراسدددددددية وأدلتها وبناء 

 معار  الطلبة ومهاراتهت والمساهمة في  ل مشاكلهت، والنهوأ بمستوت المعلمين لمواكبة ه ا التطوير. 
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 ويمهدا وت ليدل المنداهج وأدلدة المعلمين في ضدددددددوتهدا لمعرفدة مدت لد ا فدإن اإلعدداد لمعدايير منداهج التعليت وتطبي هدا وت

توافرها يميل خطوف تنموية أسداسدية في االستجابة لتوجها  المملكة العربية السعودية وتطلعاتها الرامية  ل  رفع مستوت ك اءف 

، وت ديد ا، ومصادر التعلت المتنوعةالناات التعليمي بكل مكوناته وعناصدرم التي تشدمل: تطوير وتصميت المواد التعليمية وأدلته

أوجده التطوير المهني للمعلمين وبرامج  عددادهت، كمدا توجده اهتمات جميع ال اعلين في المجتمع وفق جهودهت ن و ت  ي ها لدت 

 المتعلمين. 

 مشكلة البحث: 2.1.

 وقد أمكن الوقو  عل  مشكلة ه ا الب ل من خالل ما يلي:

لمجموعة من معلمي تدريس ال رآن  التي قات بها البا ل والتي تضمن  م ابلة شخصية من خالل الدراسدة االسدتطالعية

كان هناك شددددددبه ات اق عل  أن الدليل ال الي لمعلت تدريس ال رآن ، دليل معلت ال رآن الكريت وسددددددمالهت عن آراتهت  ولالكريت 

  يجد فيه ضددالته من مسددت ديا  التدريس التي تعينه علكونه الموجه الم يت مع المعلت ل؛ الكريت لت تطله يد التطوير من  سددنوا 

، الخاطئ في تواي ه وقد يعود  لك  ل  ال هت، كمدا أنده من المل د  للنار  همال بعأ المعلمين السدددددددتخدات دليل المعلت. عملده

  بعأ اإلدارا ل صددددور، كما يال ا أ يانا قلة تداول األدلة لدت المعلمين وتكدسددددها في مخازن المدرسددددة، والتشددددكيك ب يمته

دليل  ول ول لك فإنه من المهت أن يت ، و السدددنة الدراسددديةأالمدرسدددية عن توفيرها و يصدددالها للمعلمين في أيناء ال صدددل الدراسدددي 

ا من عناصر المناهج المطورف وضرورف ا أساسي   ألنه يعد عنصر  ؛ كبر عند الشدروع في تييير المناهج وتطويرهاأهتمات االمعلت 

سددددالي  تسدددداعدم عل  أنه من توجيها  وتعليما  جديدف تسدددداعد المعلت عل  تعر  أفكار ومنطل ا  وطرق ولما يتضددددم ؛مل ة

وأن الكتا  الم رر لمادف ال رآن الكريت في المملكة العربية السددعودية ي تصددر عل  آيا  المصدد   الشددري  وهنا ، الجيد األداء

 . لوما  اإليراتية وجيرهاتزداد أهمية دليل المعلت ألنه ي توي عل  األنشطة والمع

ت ق تكاد توجد البا ل أن نتاتجها ، التي تناول  أدلة المعلت ومن خالل اطالع البا ل عل  العديد من الدراسددا  السدداب ة

ودراسددددة ، (ت4244، دراسددددة )صدددديات :عل  أهمية الدليل للمعلت وأهمية تطويرم في ضددددوء معايير م ددف ومن ه م الدراسددددا 

، (ت 4242، يوالسدعبر، ي)الشدكر ودراسدة، (ت4242، ودراسدة )النصدار، (ت4242، ودراسدة )الجهيمي، (ت4241، )جبروني

ودراسددددة ، (ت4242، يومرسدددد، ودراسددددة )ال را، (ت4242، وال ر، وعمر، وجاد  ، سددددبي  وأبو، وكبر، ودراسددددة ) سددددن

 .  (ت2020، مطريودراسة )آل ك الن و، (ت4242، )المناعسة

الدليل ال الي لمعلت ال رآن الكريت للصدد و  م توت ال اجة  ل  ت ليل مشددكلة ه ا الب ل في  في ضددوء ما سددبق تت ددو

 .  فيه معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري توافر للوقو  عل  مدت  األولية بالمر لة االبتداتية

 البحث: سؤال3.1.

 يلي: فيمايت دد تسامل الب ل 

 البتداتية؟ادليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية بالمر لة  ت والتدري  فيمدت توافر معايير هيتة ت ويت التعلي ما
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 هدف البحث: 4.1.

 يلي: فيمايت دد هد  ه ا الب ل 

 . اتيةدليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية بالمر لة االبتد معرفة مدت توافر معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  في

 أهمية البحث:5.1. 

  يد نتاتج ه ا الب ل وما ي دمه من توصيا  وم تر ا  فيما يلي:قد ت

، بتهاومواك األداءتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية  ل  ضدددددددرورف االسدددددددت ادف من ويي ة معايير الم توت و .4

 . واطالع وتدري  المعلمين عليها

 . المعاييره م ت في ضوء لتصميت أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكري المسمولينتوجيه أناار  .4

ة لمتدابع ؛بم رر ال رآن الكريت األداءعرفدة مددت ت  يق دليدل المعلت لمعدايير الم توت وعل  ممسددددددداعددف المشدددددددرفين  .0

 .  المعلمين في مساهمتهت لالرت اء به ا الواقع وتطبي هت له م المعايير بطري ة ص ي ة

 . رت ديت الم رر ب ال  متكامل وجديد ومتضمن له م المعايي .1

 . يمكن أن ت يد نتاتج ه ا الب ل في معالجة قصور أدلة معلت ال رآن الكريت .2

 مصطلحات البحث:6.1. 

 ت تصر مصطل ا  ه ا الب ل عل  ما يلي:

-لتصدددل    عليه وسددد-م مدنبيه هو كالت   تعال  المنزل عل  ": ويأخ  البا ل بتعري  الرومي، ال رآن الكريت .4

 . (ت1421، الرومي) "المتعبد بتالوته

عبارف تصددن  ما يج  ا ن يصددل ا ليه المتعلت من معار  ومهارا  وقيت نتيجة لدراسددته م توت كل مجال " معايير: .4

 ت(.2020،")فر ا فهي تعد م كا وم ياسا لل كت عل  مدت جودف المنهج و عادف ت ييمه

ا: المختصددين الم ددف من قبل  مجموعة البنود أو الشددروط أو المواصدد ا  المتعل ة بالمعار  وتعر   جراتي 

 معرفتها وال درف عل  أداتها. والواج 

، هو الكتا  ال ي ي دت للمعلت المعلوما  الالزمة عن المنهجت( و2013) يدأخد  البا ل بتعري  الل انيدليدل المعلت:  .0

، لموضددوعا ا له بعأ النما ج التطبي ية من ام دم  ، جراءا  التدريس المناسددبة ل   و الكتا  المدرسددي ويرشدددم أ

 . سالي  الت ويت المناسبةأاستخدات الوساتل وتكنولوجيا التعليت وبعأ  ةوكي ي

 حدود البحث:7.1.

 ت تصر  دود ه ا الب ل عل  ما يلي:

ت ليل م توت الدليل ال الي لمعلت ال رآن الكريت للصد و  األولية بالمر لة االبتداتية للوقو  ال دود الموضدوعية:  .4

 يير هيتة ت ويت التعليت والتدري  فيه. معا مدت توافرعل  
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، الياني ،األول)الصددد و  األولية: ال دود الزمانية: تت تطبيق ه ا الب ل عل  آخر طبعة لدليل معلت ال رآن الكريت ب .4

  ب صليه األول والياني ت2015-2016للعات بالمدارس االبتداتية  (اليالل

 ال دود المكانية: المملكة العربية السعودية.  .0

 

 أدبيات البحث 2.

 . يهامع التع ي  عل الساب ةوالدراسا  ، اإلطار الناري مبا لوالتي تشتمل عل  ، الب ل أدبيا يتناول ه ا ال صل 

 النظري اإلطار 1.2.

 . األول: حفظ وتالوة القرآن الكريمالمبحث 

 المن ول عنه، تو  في المصدددددددا  المك-صدددددددل    عليه وسدددددددلت-المعجز المنزل عل  النبي   كالتل رآن الكريت هو ا

، )الصدددددددال  "وتعري  ال رآن عل  ه ا الوجه مت ق عليه بين األصدددددددوليين وال  هاء وعلماء العربية". المتعبد بتالوته، بالتواتر

 . (21ص، ت2000

أما  ،ضددروال رآن الكريت م ل العناية والدراسددة واالهتمات من  نزوله عل  نبينا عليه الصددالف والسددالت  ل  عصددرنا ال ا

ون) :-تعال -قال،   اه ف د تك ل   به ا َلهت َلَ افِات ْكَر َو ِنَّ ا َنْ نت نـددددددددددزْلَنا ال ن وقد أشددددار ل لك األ مدي ب وله: ، (9 ال جر:) ( ِنَّ

ت مف د عني به المسدددلمون عناية لت ي ا بها أي كتا  من كت  األ ؛ن الكريت في  ياف األمت والشدددعو  اإلسدددالميةآوألهمية ال ر"

ه وأصددول ا ألل ااه وبالجتوتوضددي   ، ا ألخالقياتهوبيان  ، ا لعااته وعبرمواسددتخراج  ، ا أل كامهواسددتنباط  ، ا لمعانيهت هم  ، السدداب ة

 . (2ص، 2018، األ مدي) "وتواريوا االهتمات به وبتعلمه وتعليمه عبر األجيال والعصور، تالوته وتجويدم

اَل ): قال تعال ، بتالوف كتابه تالوف صدددد ي ة سددددليمة تعبدية-عز وجل- ألمر  اال  جاء  ه م العناية واالهتمات امتيل د و

اَنَك لَِتْعَجَل ِبِه ) ْك ِبِه لِسدددددددَ ِبْع قتْرآََنهت )42(  ِنَّ َعَلْيَنا َجْمَعهت َوقتْرآََنهت )41تتَ رن : امةال ي) ((42( يتتَّ  ِنَّ َعَلْيَنا َبَياَنهت )42( َفإَِ ا َقَرْأَنامت َفاتَّ

16-19) . 

ف عليه الصدددال -النبي لما جاء من قول ؛من أشدددر  وأجل العلوت، وتدبرم، و  اه، وتطبي ه، وفهمه، وتعلت تالوف ال رآن

ْت َمْن َتَعلََّت ال تْرآَن َوَعلََّمهت ": -والسالت كت  (919ص، ت2001، يالبخار )ص ي  "َخْيرت

ِكر  ): -تعال -قال، والعمل بهوال هت والتدبر  ول د يسدددددر   سدددددب انه كتابه لل  ا دَّ ْكِر َفَهْل ِمْن مت
ْرَنا اْل تْرآَن لِل ن  (َوَلَ ْد َيسدددددَّ

، اا  ألنه أ سن الكالت ل  (؛ومعانيه لل هت والعلتاألداء، أل ااه لل  ا و)، ال رآن الكريت أي: ول د يسرنا وسهلنا ه ا، (17: ال مر)

 كر شامل لكل وال. وسدهله عليه، ه جاية التيسديرعليه مطلوبَ  -تعال -يه يسدر  فكل من أقبل عل، اوأبينه ت سدير  ، وأصددقه معن 

والع اتد النافعة واألخبار ، وأ كات الجزاء والمواعا والعبر، وأ كدات األمر والنهي، مدا يتد كر بده العداملون من ال الل وال رات

وهو العلت النافع ال ي   ا طلبه العبد أعين ، ا عل  اإلطالقوأجله، أسهل العلوت، اا وت سير  وله ا كان علت ال رآن   ا  ، الصدادقة

 .  (442ص، ت4222، )السعدي عليه
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 فضل حفظ وتالوة القرآن الكريم:

: -تعال -الب راءف كتابه ف -جل وعال-ي ا    ا وتالوف ال رآن الكريت بأهمية كبيرف في التربية اإلسالمية؛ ف د أمرنا  

رَ   . (20المزمل: ) : )فاقرما ما تيسر منه(-تعال -ِمَن اْل تْرآَِن( وقال )َفاْقَرءتوا َما َتَيسَّ

 عن ابن عمر رضددي   عنهما: أن، باسدت كار ال رآن الكريت وتعاهدم؛ فعن نافع-صدل    عليه وسدلت-كما أوصد  النبي

و ن ،  ن عاهد عليها أمسدددكها، كميل صدددا   اإلبل المع لة، قال: " نما ميل صدددا   ال رآن-صدددل    عليه وسدددلت-رسدددول  

 . (920ص، ت2001، البخاري) "أطل ها  هب 

فيروت  ،عل    ا ال رآن الكريت عن اهر قل  ويشجعهت عل   لك، يشجع أص ابه-صل    عليه وسلت-وقد كان النبي

ألنه لت يكن معه أي أنه زوج امرأف وهب  ن سدددها له أل د أصددد ابه وجعل مهرها ما ي  اه  لك الصددد ابي من ال رآن الكريت؛ 

، وسددورف ك ا، قال: معي سددورف ك ا سددأله: "ما ا معك من ال رآن؟ -صددل    عليه وسددلت-ف ي ال ديل أن النبي، شديء من المال

، ت2001، البخاري) ا ه  ف د ملكتكها بما معك من ال رآن :قال، قال: نعت قال: أت رمهن عن اهر قلبك؟-عدها-وسدددددددورف كد ا

 . (811ص

 ن لحفظ وتالوة القرآن الكريم العديد من الفضائل منها:والحقيقة أ

 . يه وسلتصل    عل-وال رآن الكريت هو وصية النبي-صل    عليه وسلت-أن   ا ال رآن الكريت وتالوته سنة عن النبي .4

 . خيرية من تعلت ال رآن وعلمه .4

 . أنه يش ع لصا به يوت ال يامة .0

 . تاج الكرامة و لة الكرامة ارتداء .1

 .   اة ال رآن الكريت هت أهل   وخاصته أن .2

 . والديه يوت ال يامة -تعال -أن من قرأ ال رآن وتعلمه يكرت   .1

 نيل أعات المنازل يوت ال يامة: .2

 أن ال رآن يرفع درجة صا به في الجنة: .2

 . أن   ا ال رآن رفعة لصا به في الدنيا أيضا قبل اآلخرف .2

 حكم حفظ وتالوة القرآن الكريم:

ب يل ي  اه عدد كيير ييب  به التواتر و ال أيم  األمة كلها وليس ه ا لكتا  جير ،  ا ال رآن كلده واجد  عل  األمة 

 . وأما األفراد فيج  عل  كل فرد أن ي  ا من ال رآن ما ت وت به صالته، ال رآن
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أنه -صددل    عليه وسددلت- عن رسددول  -رضددي   عنها-كما في  ديل عاتشددة-صددل    عليه وسددلت-وقد   اه النبي

، روام البخاري) أجليوال أرام  ال  ضدددر ، قال: " ن جبريل كان يعارضدددني ال رآن كل سدددنة مرف و نه عارضدددني العات مرتين

 . (911ص، ت2001

)قد :وعنوا به أيما عناية  يل ن ل السيوطي قول اإلمات ال رطبي-رضوان   عليهت-"كما   اه جمع كبير من صد ابته

، هـدددد1424، الرومي) ببتر معونة ميل ه ا العدد(" -صل    عليه وسلت-ل يوت اليمامة سبعون من ال راء وقتل في عهد النبيقت

 . (67ص

وسددالت بن مع ل مول  أبي ، هت: عبد   بن مسددعود، "وقد أورد البخاري في صدد ي ه بيالل روايا  سددبعة من ال  اا

 . (442ص ، هـ1421، )ال طان وأبو الدرداء"، وأبو زيد بن السكن، زيد بن ياب و، وأبي بن كع ، ومعا  بن جبل،   ي ة

 يل عنوا ب  ا ال رآن الكريت وتالوته وضددددبطه عل  ال راءا  -عليهت ر مة  -وسددددار عل  نهج الصدددد ابة التابعون

ي وما زلنا نرت ف،  رآن الكريتول دد تاافر  جهود األمة  ل  عصدددددددرنا ال ديل في العناية ب  ا وتالوف ال، واألوجده المختل دة

د و رص ال كوما  عل   نشددداء العدي، عصدددرنا ال ديل تخريج الكيير من ال  اا وال افاا  في  ل ا  ت  يا ال رآن الكريت

 . من معاهد ومدارس ت  يا ال رآن الكريت

 شددري ين التي تتخ  كتا   لل يات به م األمانة العايمة في ه ا العصددر  كومة خادت ال رمين ال-عز وجل-وقد قيأ  

منها: ال رص عل  تالوته وتجويدم ، وعني  به عنايه فات ة واهر  لك جليا في مجاال  متعددف، أسدددداسددددا لها في ال ياف وال كت

 ،ة معانيهوترجم، وطباعته وتوزيعه، و قامه المدارس والكليا  الخاصدددددددة به، وتنايت المسددددددداب دا  الم ليدة والدولية، و  اده

 . (9ص ، هـ1421، )الخطي  ل وسيله ممكنةونشرم بك

 آداب معلم القرآن الكريم:

ولدد ا ف ددد اهتت علمدداء  -عز وجددل- ندده كتددا   ،  ن معلت ال رآن الكريت  نمددا يعلت أشدددددددر  كتددا  يمكن للمرء أن يتعلمدده

 ومن أشهرها:، المسلمين بوضع اآلدا  والضوابط التي يج  أن يلتزت بها معلت ال رآن الكريت

 :تعال -ي صد بتعليمه وجه  أن  .4

َ متْخلِِصيَن َلهت : )-تعال -قال، ف د أمرنا   بإخالص العمل له وا  َّ وا  اِلَّ لَِيْعبتدت ِمرت
 . (2البينة:) (َوَما أت

 :الصادق التدين .4

صتتتتل ات  م ع توالةمستتتتك بالكةال والستتتت ى     ، وااللةزام بأحكام الشتتتتلح ال    -تعالن-وذلك باالستتتتة الى دين ا ل ه

، رـتتتتتتتتتتتت4144، )ح در، ال دي  ، لع لا   مل لل كالم ه؛ ل كون ال لآن العظ م حجى ل ، حةن قولت  ودميت ، الظتارل  والاتاة تى

 . (41-42ص

دل يستتتاال الفستتتط ولستتت  ا   لة زرا   ضتتتاب ا   لألونا   ث ى   لكيفا    لستتتيما  داقال   قد اشتتتةلة ل الل ال لآن ين  كون احلا  و

 .  (44ص، م4222، الجزريابل ) الملوء ا
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 :بمنهج السل  في االعت اد التمسك .0

وينبيي أن تت  ق في معلت ال رآن الكريت؛  ت  يكون رجل ع يدف ب ق يعيش ، " لك أن سدددالمة االعت اد مطل  شدددرعي

 . (2ص، هـ4144،  يدر) من أجل ع يدته ويب ل جهدم وكل جال من أجلها"

 :لتجن  سيئ الخصاالت لي بمكارت األخالق و .1

  "والعج ،و ن كان دونه فعل  معلت ال رآن الكريت أن "ي  ر كل ال  ر من الرياء وال سدددد ال  د والييبة وا ت ار جيرم

 . (44ص، ت4222، ابن الجزري)

  سن الخلق مع المتعلمين: .2

 . (22ص، 4ج، الغزال ) لل خالل االشف ى دي هم وين  جل هم لجلى ب   ا

 :التعليت والتربية فيالتدرج  .1

، ال د دشتت ا بلرى لل ارلنا ين  قال: –رضتت  ه د هما -  د روي دل ابل دمل ورستتوخ ،ذ ين ذلك يادن لثاا  العيم إ

ولا  ،وآللرا وزا لرا،   ةعيم حاللها وحلالها-صين ه دي   وسيم-وت زل السور  دين ل مد، ويحدنا  ؤتن اإل مان قال ال لآن

 لي لا ب ل   ، ثم ل تد ري تا ال وم ر تاال  ؤتن يحدرم ال لآن قال اإل مان، ينةم ال وم ال لآنكمتا تعيمون ،   اغ  ين     د تد  ل هتا

 . (422ص، 4220، الا ه  )    ثل  نثل الدقلا، وال لا   اغ  ين     د د  ل  ،  ات ة  إلن خاتمة  لا  دري لا آلل  وال زا ل 

 ال رص عل  اكتسا  المهارا  والخصاتص التربوية: .2

وأداء مهمته عل  الن و السدددددليت ، "بشدددددكل يسددددداعدم عل  تطويع رسدددددالته،   يمتلك ناصدددددية التوجيه والتربيةو لك  ت

 . المرضي"

 :ال روق ال ردية بين الطال  مراعاف .2

 . "وال  ا، وال هت، والتل ي، و لك لـ "تمايز الطال  في ال درف عل  االستيعا 

 :بين الطال  العدل .2

 . ( 2222-ص، هـ4144،  يدر) ألنهت أبنامم"، يأخ  بمبدأ العدل والمساواف بين طالبهفـ "ال بد للمعلت والمربي أن 

 جمع القرآن الكريم:

د به   اه عن ي ص-صل    عليه وسلت-تتبع الروايا  نجد أن ل ا الجمع  ين يطلق في زمن النبينتدبر األمر ون ين 

لما " :أنه قال-رضدددددي   عنه-خرج البخاري عن البراء بن عاز  أف د ، اهر قل  وكتابته عل  األدوا  المتوفرف  لك الوق 

ْمِمِنينَ )) نزل  وَن ِمَن اْلمت  . (48ص، 2001، البخاري) ". . . فكتبها اوسلت زيد  -صل    عليه-دعا رسول  )) ال َيْسَتِوي اْلَ اِعدت

ل رآن الكريت في مصدد   وا د مسددلسددل ي صددد به كتابة ا-رضددي   عنه-و ين يطلق الجمع في عهد أبي بكر الصددديق

س  فتتبع ت ال رآن أجمعه من الع" :-رضي   عنهما-ي ول زيد بن ياب  في قصة أمر أبي بكر الصديق ، اآليا  مرت  السور
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 َلَ ْد َجاَءكتتْ ) لت أجدها مع أ د  جيِرم، نصددددداري ت  وجد  آخر سدددددورف التوبة مع أبي خزيمة األ، وصددددددور الرجال، واللنخا 

ْت( ْت َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ وٌل ِمْن أَْن تِسكت َمَر  ، فكان  الصُّ ت ت عند أبي بكر  ت  توفام  ،  ت  خاتمة براءف. َرست يت ، ياتهيت عند عت

 . (183ص، 2001، البخاري) "رضي   عنها-عند   صة بن  عمر

   رضددي-المصدد   ال ي كت  في عهد أبي بكر ي صددد به نسدد -رضددي   عنه-و ين يطلق في عهد عيمان بن ع ان

 ، ن   ي ة بن اليمان قدت عل  عيمان: "قال أنهأخرج البخاري في ال ديل ال ي روام أنس بن مالك ف د ، بمصا   متعددف-عنه

: لعيمان ة  ي ف ال ، فأفزع   ي ة اختالفهت في ال راءف، وأ ربيجان " مع أهل العراق، وكان ييازي أهل الشات في فت  "أرمينية

فأرسددل عيمان  ل    صددة أن أرسددلي ، يا أمير المممنين أدرك ه م األمة قبل أن يختل وا في الكتا  اختال  اليهود والنصددارت

ها  ليِك فأرسددل  بها   صدة  ل  عيمان ها في المصددا   يت نردُّ خت ، ن الزبيروعبد   ب، بن ياب  افأمر زيد  .  لينا بالصد   َنْنسددَ

ل تت   ا اخت: "وقال للرهط ال رشدديين اليالية. فنسددخوها في المصددا  . وعبد الر من بن ال ارل بن هشددات، عاصوسددعيد بن ال

ف علوا  ت    ا نسدددددخوا الصددددد   في . "فإنما نزل بلسدددددانهت، أنتت وزيدت بن ياب  في شددددديء من ال رآن فاكتبوم بلسدددددان قريش

وأمر بما سدددوام من ال رآن في كل ، نسدددخوا صددد   ممافأرسدددل  ل  كل أفق بم، المصدددا   رد عيمان الصددد    ل    صدددة

 . (44-7ص ، 1421، العبيد) (183ص، 2001، البخاري) ص ي ة أو مص   أن ي رق"

 سور القرآن وآياته:

 سور ال رآن أقسات أربعة:

ل، والمياني، والمتين، الطوال  أرج  اآلراء فيها: يلي وفيما. والم صَّ

ا لعدت ، والسددابعة، واألعرا ، واألنعات، والماتدف، والنسدداء ،وآل عمران، فالطوال: سددبع: الب رف .4 قيل: هي األن ال وبراءف مع 

 .  وقيل: هي يونس. ال صل بينهما بالبسملة

 .  المتون: التي تزيد آياتها عل  ماتة أو ت اربها .4

ر أكير، والمياني: هي التي تليها في عدد اآليا  .0  . من الطوال والمتين سمي  ب لك ألنها تتينَّ  في ال راءف وتتكرَّ

ل: قيل: من أول سددددورف "ق" .1 ، وأوسدددداطه، طواله، وأقسددددامه يالية، وقيل جير  لك، وقيل: من أول "ال جرا "، والم صددددَّ

 . وقصارم

 . "البروج" فطواله: من "ق" أو "ال جرا "  ل  "عت" أو .أ

 . ج"  ل  "الض  " أو  ل  "لت يكن"وأوساطه: من "عت" أو "البرو .ب

 . عل  خال  في  لك. ض  " أو "لت يكن"  ل  آخر ال رآن"ال وقصارم: من .ت

ل لكيرف ال صل بين سورم بالبسملة  . وتسميته بالم صَّ

 . وقيل: ويالل عشرف بجعل األن ال وبراءف سورف وا دف، وتعداد السور: ماتة وأربع عشرف سورف
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ْينوأطو، واختل وا فيما زاد عن  لك، ا آيةأما تعداد اآليا  فسدددددتة آال  وماتت وأطول السدددددور سدددددورف ، ل اآليا  آية الدَّ

 .(146-145ص، هـ1421، ال طان). الب رف

 . حفظ القرآن الكريم

 الحفظ لغة:

 .  (695ص، 4141، ال يروز آبادي) وال رآن: استاهرم"، كعلمه:  رسه، ورد في ال اموس الم يط "  اه

 . (45. ص، 1422، آل نوا ) لة"وهو: التعاهد وقلة الي ، وعرفه آل نوا : "ال  ا: ن يأ النسيان

 ا:حفظ القرآن اصطالح  

 ا كان المعن  الليوي "لل  ا" ال ي رق عن المعن  االصدددطال ي ول، وهو: التعاهد وقلة الي لة، ان"ال  ا: ن يأ النسدددي

 . (45ص، 1422، قل " )آل نوا  يل االستاهار وال راءف عن اهر من 

 أهداف تدريس حفظ القرآن الكريم:

 ومن أشهرها: ، عديد من أهدا  تدريس ال  اهناك ال

 . عز وجل-ت  يز التالمي  عل    ا أكبر قدر من كتا    .4

 . عز وجل-تربية وجدان التالمي   ت  ينج بوا لكتا    .4

 . زيادف اليروف الليوية لدت التالمي  .0

 . (441ص، ت4242، وهاشت، الخلي ة) ريتومساعدتهت عل  التخلق بآدا  ال رآن الك، تنمية الروح اإلسالمية لدت التالمي  .1

 العوامل المؤثرة في حفظ القرآن الكريم:

 :  التذكر والنسيان:أوًل 

 . من األمور المتعل ة بالجان  المعرفي والتي تتعلق بتعلت ال رآن الكريت و  اه: الت كر والنسيان

و بعأ ما خزن في  اكرته عند ال اجة  ل  فالت كر عبارف عن عملية  هنية يمكن لإلنسدددان من خاللها اسدددتدعاء جميع أ

  .عل  قدرته عل  استدعاء المواق  والمعلوما  التي مر  عليه ساب ا وص  اإلنسان بأنه قوي أو ضعي  ال اكرف بناء  ويت ،  لك

ن يكون لإلنسدددددددان أوبدونه ال يمكن ، هت واات  الم أ( أن الت كر من 1997) نجداتي ( تدأكيدد2010الزهراني )ين دل و

اكر شدديننا ال نت أكما ، فن ن ال نسددتطيع ت كر شدديء لت ننتبه له، دراكويتأير الت كر باالنتبام واإل. ر  وعلوت و ضددارفمعا  ال ت 

 . ن انتبهنا له ندركه و

ه م العملية و، عملية اختيارية م صودف تمر بمعالجة معينة في الم  وبل ه عشواتي،الت كر عملية معرفية ال تتت بشكل و

 مرا ل:تمر بعدف 

 . دراك الكليا  قبل الجزتيا  ل   يميل  اإلنسانن أمر لة االكتسا : تمكد الدراسا   .4
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يت ، ابه يل يتت تخزين و  ا ما تت اكتس، اال ت اا: هي ال ترف التي تلي عملية االكتسدا  وتسبق عملية االسترجاع ةمر ل .4

 . تخزينه في ال اكرف

 ال ت داا بها بشدددددددكل جيد فهو مهيأ للت كر ما لت يتعرأ لعوامل النسددددددديانالتد كر: بعدد اكتسدددددددا  ال رد للخبرف وا ةمر لد .0

 . (367-365ص، 2010، الزهراني)

  ل  أن هناك أسبابا تكمن وراء النسيان:، ويشير الطويل

ت ل ياف الع: "وقديما قالوا، و الهمود: ال شدددك أن ما تعلمنام ونمارسددده في  ياتنا ال ننسدددام بسدددهولةأالنسددديان بسدددب  اإلهمال  .4

 . م اكرته"

 . نسيانن الكب  يسب  ال النسيان بسب  الكب : هناك خبرا  ن اول أن ننساها بسب  الخو  أو ال لق المرتبط بها  يل  .4

النسديان بسددب  التداخل أو االضددطرا :  يل يت ق معات السدديكولوجيين عل  أن معات أنواع النسدديان ت دل بسددب  تداخل  .0

 . (400ص، 1982، الطويل) ةتعلت مواد جديدف مع تعلت مواد قديم

 الحفظ بالدماغ: عالقةثاني ا: 

ل يمدي  ي، و نما فواتدم لل ل  وال اكرف والع ل أيضدددا،  ن مزايا االسدددتاهار وال  ا ليسددد  في النوا ي العصدددبية ف ط

ج عنها ية ينتمن خالل عمل وصددددال  بين الخاليا العصددددب، ال  ا  ل  تنمية خاليا الم  بطري ة ال يمكن لشدددديء آخر أن ي علها

و  ا لت يكن   ا المواد واسددتاهارها قويا أو لت يعزز ، ه م الشددبكة هي التي تبني أسدداسدديا  ال كاء، شددبكة اتصدداال  عصددبية

 . (aweuuP,5002وتبدأ الوصال  العصبية في االن سار )، بانتاات فإنه سي  د

اإلنسدددان  ليها  نموها واسدددتمرارها؛ ل اجة ن   ا المعلوما  واسدددتعادتها هي   دت طرق كسددد  المعرفة اإلنسدددانية و

 ،ن الكريت يعد من أولويا  المسددلت ال ي يسددع   ل  رضددا  آو  ا ال ر، السدديما المتعلت؛ لما يترت  عل   لك نجا ه أو فشددله

وزيادف ، ليويلوارت اع مستوت نموم ا، وطالقته الل اية، تميزم الليوي :كما أن   ا ال رآن يعود عل  ال افا ب واتد كييرف منها

 . (4241، سعيدلوتمتد فواتد ال  ا  ل  ال ل  والع ل )ا، قدرته عل  الت كر

 وقد قسددم ، وقد أكد  الدراسددا  أن لمسددتوت معالجة المعلوما  وشددكلها أيرا في اال ت اا بها وال درف عل  اسددتدعاتها

عل  ه م المسددتويا  فإن المعلوما  التي  وبناء، وأخرت أكير عم ا، ومعالجة عمي ة، عل  يالية أشددكال وهي: معالجة سددط ية

 . (4222 ،تتت معالجتها بشكل سط ي تنس  سريعا بينما المعلوما  التي تعالج بشكل أعمق تيب  في ال اكرف )الصافي

 ؛فهي تعد أخطر الاواهر الن سدددددية والعصدددددبية، وتعتبر ال اكرف واي ة ع لية عليا أع د بكيير مما يتصدددددورم أي با ل"

كما تعد من أهت العوامل التي توير في جميع . (36ص، 4222، )بركا  "ل اكرف أكير أهمية وعمومية للجهاز الن سددددددديكون ال

ي ت ا األفراد بجميع خبراتهت وتجاربهت السدداب ة التي مروا بها من خالل مرا ل  ياتهت  افمن خالله، شددكال السددلوك اإلنسددانيأ

 .واسددترجاعها وق  ال اجة، ومعالجتها واال ت اا بها، وترميزها، ار  والخبرا فهي تمكن اإلنسددان من  دخال التج، المختل ة

نشطة واأل، واالستماع، وال راءف، والكتابة، كالت اعل مع اآلخرين، ا هاما في جميع مجاال  السلوك اإلنسانيوتلع  ال اكرف دور  

 اكرف باعتبارم نوعا من العمليا  الع لية  ا  العالقة ا بموضددددددوع الأبدت علت الن س المعرفي اهتمام   ول د، والمهارا  المختل ة
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 . ت(4242، )العتوتبالعديد من األنشطة التعليمية 

طة وه م الطري ة كما أيبت  الدراسدددددددا  مرتب، فعندما يتعلت ال رد يسدددددددت بل المعلوما  يت ي وت بمعالجتها بطري ة معينة 

ا )النص ين و ما  األيسر،و ما  األيمن،بإ دت جانبي الدماغ  ما   . (Van Cleaf & Shhkade , 1989:39مع 

 اى ليةعي ما ستتةجابإن الدلاغ رو اآللى الماا ى ليةفك ل و    تةولد قدر  اإلنستتان دين الةصتتور والةعا ل و هم المعان  واالا

 (179ص، 2015، سع د)

 ويمكن توضي  آلية عمل الدماغ وفق ما يلي:

 . ل  فهت عمل الدماغأن م اييس الكهرباتية الدماجية أد    .4

 . أن الخاليا العصبية هي أساس التعلت والت كر والت كير .4

 . أن التعلت يعتمد عل  عمل مجموعا  أو شبكا  من الخاليا العصبية .0

 . (12ص، 4242، )مشاعله، أن اإلشارا  والمعلوما  المن ولة بوساطة اإلشارا  العصبية ي وت الدماغ بت ليلها .1

يعد أرضدددددية الرجبة وم ل التعلت وال اكرف والمعرفة ومعرفة األشدددددياء واألشدددددخاص والصدددددور  ن الدماغإوبناء عليه ف

وه م ال درا  الع لية جالبا ما تعود ، فهو يص  ويميز وي ارن، وهو صورف ال ا  البشرية وبنيتها فهو مركز الوعي، واأللوان

 . (22ص، 4220، د)سويبيه األيمن واأليسر  ل  عمل الواات  العليا في الدماغ ضمن جان

 الترتيل القرآني:ثالث ا: 

قال  ،ن الكريت  كمة باليةبدالترتيدل في أول ما نزل ال رآ اإللهيوأن لألمر ، ال شدددددددك أن للترتيدل ال رآني قيمدة عايمدة

ا وال ع، كان  قراءته صل    عليه وسلت ترتيال  "قال ابن ال يت: ، (4تعال :)ورتل ال ران ترتيال( )المزمل:  اءف  بل قر، جلةال ه  

 . (613ص، ال يت )ابن "فيمد الر من ويمد الر يت، وكان يمد  رو  المد، وكان ي طع قراءته آية  آية،  رف ا  رف ا م سرف  

ومن يت  ،وقرأ بها جبريل عليه السدددالت، والترتيل ال رآني اصدددطال ا: هو قراءف ال رآن الكريت وفق ال راءف التي نزل بها

 . س سيدنا م مد صل    عليه وسلتقرأ بها وعلمها للنا

 يلي: فيمان الكريت ترتيل ال رآ وتاهر أهمية

 . أنه طريق لصون اللسان عن الل ن في ل ا ال رآن الكريت  ال ال  ا والتالوف .4

 . أنه طريق لتدبر معاني ال رآن والت كر في آياته .4

 . أنه طريق لت ويت اعوجاج اللسان وتدريبه عل  النطق السليت .0

ت فاهلل تعال  عندما أمر رسدددددوله ب يا، ال ينطبق عل  جيرم من النصدددددوص، ن الكريترتيل ال رآني ناات خاص بال رآلتوا

، الصباغمعانيها )ووالت كر والتأمل في   اتق اآليا  ،  ت  يتمكن المصلي من  ضور ال ل ، الليل أتبعه باألمر بترتيل ال رآن

2011) . 
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 الصوت والنطق:رابع ا: 

 ألداءايتجل  في التن ل بين م اطع مختل ة وأسددالي  متعددف من ، كريت أداء صددوتي متميز وتأيير صددوتي عجي ن اللل رآ

وقد عد العلماء ه م الميزف الصددددددوتية لل رآن الكريت من وجوم ، مما ييير الشددددددجن أو األمل أو ال رح لدت سددددددامعه، الصددددددوتي

 . ال يمله هوقارت، فسامعه ال يمجه، اإلعجاز

افة فباإلض، تاليا   أوسواء  كان  افاا ، و  يعتبر وا دا من أهت العوامل المميرف في أداء قارو ال ران الكريتوجمال الص

، 2020، )م مد  ل  الصدو  ال سن ي تاج  ل  مجموعة من المهارا  الصوتية التي تساعد عل   اهار التالوف بصورف  أجمل

 . (4ص

 ة أقسات: ونستطيع أن ن ست أعضاء جهاز النطق  ل  خمس

 . الجو  .4

 . ال لق .4

 . اللسان .0

 . الش تان .1

 . الخيشوت .2

وهو يتطل  أوضاعا م ددف له م ، وعل  كل  ال فإن الصدو  الليوي هو: أير سمعي يصدر  راديا من أعضاء النطق"

 (17-16ص، 1998، )الموسوي "األعضاء

اارتبط  ارتباطا  وال نسددتطيع أن ني ل جهود علماء التجويد واهتمامهت بالدراسددة الصدددوتية التي لل ن بمعالجة ا أسدداسدددي 

 ،الخ ي واجتنابه: وهو الخلل ال ي يطرأ عل  األصدددوا  العربية بسدددب  عدت توفيتها   ها ومسدددت  ها من المخارج والصددد ا 

 أمور:  عدفوه ا ال ي نرام في كتبهت مرتبط ب

   :مخارج الحروف .1

وكان مت دمو علماء التجويد يعتمدون ، سددددددديبويه في كتابه " ن أقدت بيان مت ن لمخارج ال رو  العربية هو ال ي أوردم

 (152ص، 2007، ال مد) عل  بيان سيبويه لمخارج ال رو "

 وبيان سيبويه لمخارج ال رو  كما يلي:

 ) رو  ال لق،  رو  أقص  اللسان،  رو  طر  اللسان،  رو  الش تين(

 (430ص، 4224، سيبويه) 

 :صفات الحروف .2
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عنها علماء التجويد ف د كان لهت فيها اتجاهان أرساهما اينان من كبار علماء التجويد من الرواد  أما الصد ا  التي ت دل

 . وهما مكي بن أبي طال  وأبو عمرو الداني، األواتل ال ين عاشوا في ال رن الرابع والنص  األول من ال رن الخامس

ولت يخرجوا عل  ما  كرم  ال في قضدددددددايا ، يوالتزت معات علمداء التجويدد في ب دل صددددددد دا  ال رو  بمدا قررم الدان

، والمسدددددت لة، والمسدددددتعلية، والمن ت ة، والمطب ة، والرخوف، والشدددددديدف، والمجهورف، وه م الصددددد ا  هي:)المهموسدددددة، جزتية

، 2007، ال مد) الينة( و رفا، والهاوي، والمن ر ، والمتكرر، والمسدددددتطيل، والمت شدددددي، والصددددد ير، المد واللين و رو 

  (196ص

 وقات منهجهت عل  ركنين أساسيين هما: ، وقد تميز  طري ة علماء التجويد في دراسة األصوا  العربية

 . التل ي من المعلت المت ن .4

 . (2007، ال مدالنطق )السالمة من عيو  النطق مع ص ة أعضاء  .4

 تالوة القرآن الكريم: 

 . (104: ص، 1414، ن مناوراب) وعت به بعضهت كل كالت"، "تلو  ال رآن تالوف: قرأته لغة:

خ  األ األداءوال راءف أن  األداءوال رق بينها وبين . "عند ال راء قراءف ال رآن متتابعا كاألوراد واألسدددباع والدراسدددة ا:اصططط الح  

، 1996 ،يالتهاون) ك ا في الدقاتق الم كمة شرح الم دمة في بيان التجويد"، عن المشاي  وال راءف تطلق عليهما فهي أعت منهما

 . (505: ص

وبيان  ،ويت  ق  لك بإقامة ال رو األداء، وتبين وتمهل في ، وت  ق، بترسددددل، ال راءف المتأنية" بأنها: وعرفها الطويل

، الطويل) "ال عل  ال رآن الكريت وال تطلق التالوف ، والتمكن منهما في النطق من جير مبالية وال تكل ، وت  ي هما، ال ركدا 

 . (131ص، 1421

 هداف تدريس التالوة:أ

  ومن أشهرها:، هناك العديد من أهدا  تدريس تالوف ال رآن الكريت

 . تدري  التالمي  عل  ال راءف الص ي ة من المص   الشري  .4

 .  التالمي  تنمية االتجام الديني لدت .4

 .  ترقية سلوك التالمي  وته يبه .0

 . زيادف  صيلة التالمي  المعرفية .1

 .  لت وق البالجي لدت التالمي تنمية اليروف الليوية وا .2

 . (2015، وهاشت، )الخلي ة ممارسة التعبد من خالل تالوف ال رآن الكريت .1

 ضوابط التالوة:

 هناك العديد من ضوابط تالوف ال رآن الكريت، ومن أهمها:
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 .   خراج كل  ر  من مخرجه وتوفيته   ه .4

ا َفرَ  قال   تعال :)، وأن يأتي به ال ارو معربا، أو بسدددددددرعة في ال راءف فال ي رأ ال رآن ه رمةالتمهدل والتمدف  .4 ْقَنامت َوقتْرآَن 

ْلَنامت َتْنِزيال    ((421) اإلسراء:) (لَِتْ َرأَمت َعَل  النَّاِس َعَل  متْكل  َوَنزَّ

 . معرفة المدود بأنواعها والينن واإلدجات وجميع أ كات التجويد .0

وق  واالبتداء" علت عايت األهمية لكل من ي رأ ال رآن الكريت تعبدا أو تعلما  سن الوق  ومعرفة أنواعه المختل ة: فعلت" ال .1

 د  (، ابن الجزري) أو تعليما

 مراتب التالوة:

يت ، تيططلالترهو الكي يددة التي نزل بهددا ال رآن الكريت )ورتلنددام ترتيال( هو أفضددددددددل مراتدد  ال راءف األربع:  الترتيددل بمددا

يت  ،ال ي هو اإلسددراع في ال راءف مع مراعاف األ كات الحدريت ، ل ي يمخ  به في م ات التعليتال ي هو أكير اطمتنان وا التحقيق

  في الترتيل وكان ي ب،   عليه وسلت كان  قراءته ترتيال والنبي صل ، ال ي هو مرتبة متوسطة بين الترتيل وال در التدوير

 . (88ص، 1967، السعيد) ت رمها( آيةخر آن منزلتك عند فإدنيا وارق ورتل كما كن  ترتل في ال اقرأفي ول لصا   ال ران:)

 . أهداف تدريس حفظ وتالوة القرآن الكريم

ما  يفيمكن تلخيصها فالتي تجمع بين ال  ا والتالوف عندما نت دل عن األهدا  العامة لتدريس م ررا  ال رآن الكريت 

 يلي:

 . ول اها بص اتها المعروفة، رو  من مخارجها الص ي ةو خراج ال ،  ت ان التالوف بمراعاف أ كات التجويد .4

 . ومعرفة أسبا  نزولها، فهت اآليا  ال رآنية ومعاني الكلما  الواردف فيها .4

 .   ا اآليا  ال رآنية والسور بإت ان مع وجود ال درف عل  التالوف عن اهر اليي  .0

 .  كالت  الت ر   ل    العلي العايت بتالوف ال رآن الكريت باعتبارم  .1

 .والمداومة عل  العمل بتعاليمه، ال ل عل  تطبيق ال يت واآلدا  المأخو ف من ال رآن الكريت .2

 . (22ص، 2006، تعايت كالت   والتأد  عند سماع آياته أو تالوته )العالت .1

 اًلستراتيجيات وطرائق التدريس المناسبة لتدريس منهج القرآن الكريم:

 ول التربوية عن اسددتراتيجيا  وطراتق التدريس المناسددبة لمنهج ال رآن والتجويد التي أجراها كشدد   نتاتج الت ليل للب

، 2019 ،وفق الجدول التالي )الناجي، بعد     المكرر واالقتصددار عل  االسددتراتيجيا  والطراتق التي يبت  فعاليتها، الناجي

 (:85-84. ص

 و رائق التدريس المناسبة لتدريس منهج القرآن الكريم االستراتيجيات  (1):جدول

 الطري ة االست راتية -0 التعلت التعاوني -4 معمل ال رآن الكريت -4
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 برنامج تعليمي م وس  -1
اسددتراتيجية ال راءف الت سدديرية  -2

 باستخدات الوساتط المتعددف
 استراتيجية الممارسة -1

 انتدريس األقر -2 الخراتط الم اهيمية -2 "جيكو"التعلت التعاوني  -2

 استراتيجية م تر ة قاتمة عل  الترميز اللوني واستخدات ال لت اإللكتروني -42

 

 :خصائص نمو المتعلم في الصفوف األولية الثاني: المبحث

لكل منها خصداتص جسمية وع لية ون سية واجتماعية ينبيي ، مرا ل نمو مختل ةبمن  تكوينه  يمر اإلنسدان يال ا أن 

ول د سددددبق اإلسددددالت في العناية بال رد من قبل تكوينه كما عني عناية فات ة بإتا ة . وتوجيه نموم أن تراع  عند تربية اإلنسددددان

 . (258. ص، 1421، شوق) ال رصة لنموم النمو السليت

 الخصائص الجسمية:

سن من  ،تتصد  المر لة االبتداتية بأنها تصداد  مر لة "الط ولة المتأخرف كما تسدم  أ يانا في الممل ا  المتخصصة

، صددادق) أنها تشددمل مر لة المدرسددة االبتداتية ت ريبا" :أي، سددنة ت ريبا44سددنوا   ت  بداية البلوغ الجنسددي في سددن  2أو  1

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط 

ويتسدددددت النمو في ه م المر لة بأنه بطيء   ا ما قيس ، وي ع تالمي  الصددددد و  األولية في الجزء األول من ه م المر لة

ويتت  ،تتناسددق األطرا  مع بعضددها البعأو، ويزداد النمو العضددلي وت وت العاات، لمر لة التي قبلها والتي بعدهابالنمو في ا

نمو لديهت المهارا  وت، ويستطيع الط ل الت كت بالعضال  الدقي ة لديه، في ه م المر لة استبدال األسنان اللبنية باألسنان الداتمة

 . (2-2ص، 4224، الطي ) ال ركية

ل بعأ وبالتالي تزو، ويزداد  جت الجزء األسدد ل من الوجه، تيجة لنمو معات أسددنان الط ل اليابتة؛ "يتيير شددكل ال تون

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق) مااهر عدت التناس  في الوجه والتي نال اها في المرا ل الساب ة"

 ومن أشهرها:، ك المر لةعددا من خصاتص النمو التي تميز التالمي  في تل زهرانوقد  كر 

 .  تعتدل النس  الجسمية بشكل أكير تناس ا .4

 . تبدأ ال روق الجسمية بين الجنسين في الاهور .4

 .  العضال نمو  .0

 . جير المطلوبةوتنخ أ ال ركا  الزاتدف ، تعتدل ال ركة .1

 . وتعلت ال ركا  الجسمية وال ركية الالزمة لأللعا ، النشاط الزاتد .2

 . والمهارا  اليدوية، نمو التوافق ال ركي .1

 . والنجاح في  دراك الزمن، تطور اإلدراك .2
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 . والتوافق البصري اليدوي، زيادف النمو البصري .2

 . (444-421ص، 2006، زهران) يستمر السمع في النضج  ال أنه مازال جير ناضج تماما .2

 الخصائص العقلية والمعرفية:

ع لي؛  يدل "يعددد النمو الع لي من مادداهر النمو البددارزف في هدد م يتسدددددددت التالميدد  في تلدك المر لددة بددالزيددادف في النمو ال

هـدددددددي و،  يل يدخل األط ال في سدن السدادسة أو السابعة المر لة اليالية من مرا ل النمو الع لي التي  ددها بياجيه، المر لة

ل ونمو عل  الترتي  المتسلسوقدرته ،  يل تنمو م درف الط ل عل  تصني  األشـدددددددياء، مر لة العمليا  العيانية أو الم سوسة

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق) الم اهيت المجردف"

 ومن أشهرها:، الع يلة والمعرفية التي تميز التالمي  في تلك المر لة النمو عددا من خصاتصن زهراوقد  كر 

 . في نموم السريع-بص ة عامة-يستمر النمو الع لي .4

 . وال سا ، والكتابة، هـارا  األساسية في ال راءفمن نا ية الت صيل يتعلت التلميـ  الم .4

 . يهتت التلمي  بمواد الدراسة .0

 . يزداد استعداد التلميـ  لدراسـة المناهج األكير ت دما وتع يدا .1

 . لدت التلميـ  يزداد    االستطالع .2

 . نمو ال كاء ت التلميـ يطرد لد .1

 . ينمو الت كر من الت كر اآللي  ل  الت كر وال هت .2

 . (442-441ص، 2006، زهران) د مدت االنتبام ومدته و دتهيزدا .2

ومن يت يكون الخيال "موجها ومضددددبوطا؛ ، كما يأخ  الخيال في االرتباط بالواقع بشددددكل تدريجي كلما تطور نمو الط ل

 . (02 ص، 4ج، ت4222م مد، وقناوي، عبد المعطي) ب يل ي يد في التخطيط وفي كل أشكال العمل المبدع لنشاط الط ل"

ويعد التيير الجوهري ال ي يطرأ عل  الط ل في ه م المر لة أنه يسددددددتطيع الت كير باسددددددتخدات المعلوما  التي يدركها 

 يل يسددددتطيع ت ويل انتباهه من خاصددددية  دراكية في ، كما يصددددب  أكير مرونة في اسددددتخدات ه م المعلوما ،  دراكا مباشددددرا

بل قد يتعامل مع عدف ،  ل المشددكال  عل  خاصددية وا دف في الشدديء المدرك الشدديء  ل  خاصددية أخرت بدال من االعتماد في

وبالتالي يميز ، وتجاهل ما هو جير مهت، كمدا يبدأ في االنتبام  ل  ما هو مهت، خصددددددداتص في الشددددددديء الوا دد في وقد  وا دد

 Concep Formition هيتالسدددما  والخصددداتص الجوهرية لتجميع األشدددياء تجميعا منط يا في فتا  فيما يسدددم  تكوين الم ا

 .  (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق)

ممددا يزيدددم ، (والمركزيددة في اإلدراك، التمركز  ول الدد ا ) :كمددا يتميز الط ددل في هدد م المر لددة بددالت رر من كددل من

اخلة أو دوك لك الوصدددددول  ل  تصدددددني ا  متعددف من صدددددلة أو مت، "كما تزداد ال درف عل  بناء فتا  فرعية، مرونة في الت كير

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق) هرمية"
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 الخصائص اًلنفعالية:

ول ا تسـدددددددم  مر لـدددددددة الط ولة Stability Emotional تمتاز ه م المر لة بأن الط ل يسير ن و االست رار االن عالي

ـددة الت اقـدده نتيج، ل بالعالت الخـددارجيويرجع  لك الهدوء االن عالي  ل  اتساع داترف اتصاال  الط ، الهادتة من النا ية االن عالية

رف بعد أن كان  قاص، وتوافر فرص التعبير االن عالي من خـدددددالل اتصـدددددال الط ل بما ي يط به من أفراد وجماعا ، بالمدرسة

ت دت لباإلضافة  ل  ما يل  ه من نضج ، عل  األ  واألت؛ مما يمدي  ل  توزيع اهتماماته االن عالية وعدت تركيزها في أمر وا د

 . (22-21ص ، ت4221، فهمي) سنه

 :منها ما يلي-ر ال أنها تزداد تأصال وقوف بازدياد العم-ومما يميز أط ال المر لة االبتداتية في ه ا الجان  عدف مميزا 

 ق رجبداتدده للتدأخر في ت  يا في  اتدده وأكير ت بال  في هد م المر لدة ب يدل يصدددددددب  أكير ت كمد   ليت ددت النمو االن عدالي للط د .4

  ضدددافة الهتمامه بكسددد ، ونمو عالقاته االجتماعية، وتلبيتها؛ و لك راجع  ل  نمو  كاته وقدرته عل  االعتماد عل  ن سدده

ن أن ي رص بشددددددددف عل  بيددا-تعددال -ن الدد ي يربي الطال  بكتددا   آانتبددام الكبددار وا ترامهت؛ وبددالتددالي عل  معلت ال ر

 .  ألنهت  ريصون عل  اكتسا  ودم وت ليدم لهت؛وأن يكون قدوف ، الصوا  والخطأ لطالبه

معلت أن فعل  ال، أو االجتماعية، أو لبعأ الارو  الصدد ية، قد يتعرأ الط ل الن عاال   ادف نتيجة مواق  تأكيد ال ا  .4

مع التأكيد عل  ضدددددددرورف ، فيعدامله برأفة وعط ، يراعي  لدك وأن ي ددر أ وال كدل طدالد  ويكون لده معيندا في أزمداتده

 . فيمصل ب لك معاني ال رآن عندهت، لصبر عل  المواق  من كتا    تعال تعليمهت ا

وي دل في م يط الجماعة بشددددددكل ، وهو ما يسددددددم  بالمشدددددداركة الوجدانية، ي ترت األط ال ان عاال  وعواط  اآلخرين .0

س   تنميةن في وهنا يأتي دور معلت ال رآ. و ن  صددل منهت ما يم ي شددعور اآلخرين فهو جالبا يكون بيير قصددد، خاص

جت ما عانام فر-  عليه وسلت  صل-تأسيا برسول  ، وم اولة النهوأ بأمتهت، الطال  بالمسمولية تجام ه ا الدين ال ويت

 . وقيادف األمة  ل  ال مة-تعال - ال أنه لت يتوان عن نشر دين  

ت كما يكون لديه، تجام االنت اد والسدددخرية شدددديدف ية سددداسدددلديهت -وخصدددوصدددا في السدددنوا  اليالل األول -يكون األط ال .1

متعل ة بالتكي  مع ال شل وت بله وبالتالي البد من الصبر عل  الطال  ال ين يعانون من مشاكل في قراءف ال رآن  مشدكال 

 (79. ص، 1415،  سماعيل) أعل  منهت تو م ارنتهت بمن هأوعدت السخرية منهت ، و   اهأ

 

 . لتدريس القرآن الكريم للصفوف األولية من المرحلة اًلبتدائيةالثالث: دليل المعلم  المبحث

 :القرآن الكريم معلمدليل 

 تعريفه:

وف ا لكتا  أو كت  دراسية ، ةي  يعد لمساعدف المعلت عل  تدريس مادف دراسات( بأنه: "كت4220)والنجار، شد اتةعرفه 

 . (422)صدف"والمراجع الخاصة بتدريس الماويتضمن الوساتل المعينة ، معينة
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دليل معلت ال رآن الكريت هو: الموجه والمرشددددد والمعين للمعلت في تدريس م رر ال رآن الكريت بالطرق   نويمكن ال ول 

 . المناسبة لت  يق األهدا  التعليمية للم ررواالستراتيجيا  والوساتل 

 أهميته:

ة دليل المعلت تتميل في أنها ت دت أكبر عون في ت( أن أهمي4220شدددد اتة ) يشددددير  يل، ي ا  دليل المعلت بأهمية كبيرف

مع  ، يل ي دت له خالصدددة ما توصدددل له الخبراء والمتخصدددصدددين في مجاال  الب ل والتربية والعمل الميداني، أداء رسدددالته

 . (21توفير الوق  والجهد الل ان قد ال يتوفران مع كيرف أعباء المعلت )ص

 فدليل المعلت ليس مرجعا في المادف وال، ة دليل المعلت بالنسبة  ل  عمل المعلتوتكاد تجمع الدراسا  والب ول عل  أهمي

في طراتق تدريسدها كما أنه ليس بميابة  عداد لمجموعة من الدروس أو توصي  لعدد من المواق  ف س   نما هو وسيلة تعين 

ضمن يمكن االسترشاد به في جرفة ال صل ألنه يتولكن بشدكل ال ي يد  ريته في االجتهاد واالبتكار كما أنه   لك،المعلت في كل 

 . (2009، ال ديية )الصوافي التعلت والت ويت طارا الستراتيجيا  

 أهمية الدليل تتلخص في مجموعة من األمور وهي:  نويمكن ال ول 

 . دليل المعلت هو أداف ل هت وتن ي  النتاتج التعليمية .4

 . سالي  المستخدمة لتن ي  المنهجيساعد دليل المعلت عل  ت ديد اإلجراءا  واأل .4

 . يوفر الدليل معلوما   ول استراتيجيا  التدريس والت ويت .0

  .كما يساعد المعلمين عل  أداء واجباتهت التعليمية بأفضل طري ة، يوفر دليل المعلت معلوما   ضافية للمعلمين والطال  .1

 . الطال ي دت دليل المعلت  لوال لألستلة والنشاطا  الواردف في كتا   .2

 . عل  تص ي  األخطاء الشاتعة التي يرتكبها الطال يساعد دليل المعلت  .1

خصددددوصددددا وأن الكتا  الم رر لمادف ال رآن الكريت في المملكة العربية ، وتزداد أهمية دليل المعلت بالنسددددبة لمعلت ال رآن الكريت

لت ألنه ي توي عل  األنشددطة والمعلوما  اإليراتية السددعودية ي تصددر عل  آيا  المصدد   الشددري  وهنا تزداد أهمية دليل المع

 . وجيرها

 عناصره:

 يلي: فيما عناصرمعل  دليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية أمكن ت ديد أهت  االطالعمن خالل 

 :  الجانب النظري وعناصره:أوال 

 . الم دمة: وت توي عن لم ة عامة عن الدليل وما يشتمل عليه .4

 .   والمعار  للم ررالعلوت والمهارا .4

 . فهرس الموضوعا  .0
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 . للم رر العامة والخاصةاألهدا   .1

 . الخصاتص العامة لمر لة الط ولة المستهدفة .2

 . ص ا  معلت ال رآن الكريت .1

 . توجيها  عامة لمعلت ال رآن الكريت .2

ا في ت سين عملية التعليت والتعلت  ن يل ، الوساتل والت نيا  التعليمية .2  . لها دورا هام 

 . طراتق ال  ا وتص ي  وتل ين التالوف .2

 . طرق واستراتيجيا  التدريس الم تر ة .42

ا في الرفع من مستوت الطال   ن يل ، ال وافز التشجيعية .44  . لها أير 

 

ا:   وعناصره: ت بيقيالجانب الثاني 

 . أهدا  الدرس .4

 .  توزيع الدرس  س  ال صص الم ررف وفق الخطة التدريسية .4

 . فواتد تص ي  التالوف .0

 . األ كات التجويدية .1

ا في فهت اآليا  ومعرفة لها د  ن يل ، التهيتة ال افزف وال واتد اإليراتية .2 ا هام   . ال صص المرتبطة بهاور 

 . األنشطة ال ردية والجماعية .1

 . لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية األداءالرابع: وثيقة معايير المحتوى و بحثالم

 تقويم التعليم والتدريب:هيئة 

ة تنايميا برتيس وترتبط الهيت، 21هـددددددد وفق قرار مجلس الوزراء رقت 4102تأسددسدد  هيتة ت ويت التعليت والتدري  عات 

 . هـ4112كما صدر  المواف ة عل  تنايت هيتة ت ويت التعليت والتدري  عات ، مجلس الوزراء

ي رفع جودف التعليت والتددددريددد  وك ددداءتهمددا في المملكدددة ألعل  وتتلخص رميدددة الهيتدددة في أن تكون م  زا  ومميرا  ف

 . المستويا  العالمية

شدددددددمل وت. ومن المهدات الرتيسددددددديدة للهيتدة: وضدددددددع المعدايير الوطنيدة في ت ويت التعليت والتددريد  ومنداهج التعليت العدات

وت دييها  واعتمادها، نسيق مع وزارف التعليتمن ضمنها: بناء معايير مناهج التعليت العات بالت، اختصاصا  الهيتة جوان  متعددف

يت البرامج وت و، وت ويت أداء ممسدددددددسدددددددا  التعليت والتدري ، وبناء نات للت ويت واالعتماد في التعليت والتدري ، بشدددددددكل دوري
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ار الوطني إلطددو عددداد ا، وبندداء وتن يدد  الم دداييس واالختبددارا  التعليميددة، وبندداء أدوا  ال يدداس وتطبي هددا وتطويرهددا، التدددريبيددة

 . (هـ1440، )هيتة ت ويت التعليت والتدري  للممهال  وجيرها

 يير مجال تعلم التربية اإلسالمية:وثيقة معا

   تبنته كيير من  ،يعدد التطوير ال اتت عل  المعايير من أ دل التوجها  التربوية التي ارتبط  بها مشدددددددروعا  التعليت

 .  منشودف أداءمن خالل ت ديد مستويا  ، اءف الناات التعليميالدول المت دمة في سياق جهودها لرفع ك 

، يتهوتشددددددكيل هو، التي يمكن من خاللها صددددددياجة جيل المسددددددت بل، التعليت والتعلت م ور عمليا وتميل مناهج التعليت 

 . يتعلمه من معار  وقيت ومهارا  في مجاال  التعلت عبر المستويا  والص و  الدراسية أنوتشكيل ما يج  

يميل خطوف تنموية أسدددداسددددية في االسددددتجابة لتوجها  المملكة ، ل ا فإن اإلعداد لمعايير مناهج التعليت وتطبي ها وت ويمها

ميت المواد التي تشمل: تص، العربية السدعودية وتطلعاتها الرامية  ل  رفع مسدتوت ك اءف الناات التعليمي بكل مكوناته وعناصدرم

اعلين جميع ال  اهتماتكما توجه ، التطوير المهني للمعلمين وبرامج  عدادهت أوجهوت ديد ، وعةومصدددددادر التعلت المتن، التعليمية

 . في المجتمع وتنسق جهودهت ن و ت  ي ها لدت المعلت

عل   مسدددتندف ،قام  الهيتة ببناء معايير التعليت العات بالتنسددديق مع وزارف التعليت، وسدددعيا لت  يق تلك الجهود والتوجها 

من  االسددددددت ادفمع ، لمعايير مناهج التعليت العات واإلطار الوطني، وأهدافها 4202مية المملكة العربية السددددددعودية مضددددددامين ر

من الخبراء والمتخصدددددصدددددين من جميع الجها   وبمشددددداركة نخبة، في ه ا المجال الدوليةالممارسدددددا  والتجار  والخبرا  

 . السعودية العربية المملكةفي  التعليمية

ب رار مجلس  دارف هيتة ت ويت التعليت والتدري  في اجتماعه  اإلسدددددددالميةويي دة معدايير مجدال تعلت التربية  اعتمدد وقدد 

 . ت2019/03/26هـ الموافق 1440/07/19السادس بتاري  

وال يت التي يتوق ع أن يكتسدددددددبها المتعلت في مسدددددددتوت تأهيلي ، والمهارا ،  يل يعر  مجال التعلت بأنه: المعرفة وال هت

 . وتبن  نواتج التعلت في ضوتها،  ددم

تت وف ا لمصدددددد وفة المدت والتتابع لألفكار  اإلسددددددالميةوفي مدخل الويي ة تت اإلشددددددارف  ل  أن بناء معايير مجال التربية 

ل  ه ا ،الع يدف والتو يد، السنة وعلومها، الم ورية والرتيسدة في م توت مجال فروع التربية اإلسدالمية )ال رآن الكريت وعلومه

 . وأصوله(

أما فيما يتعلق باشددت اق المعايير فتشددتق معايير الم توت للتربية اإلسددالمية من األفكار الرتيسددة المسددتهدفة في مصدد وفة 

و  عبر صددددد  األداءوتعكس مسدددددتوت تدرج ، كما تشدددددتق معايير أداء التربية اإلسدددددالمية من معايير الم توت، المدت والتتابع

 .  ومستوت تع يدها، ونموها، د  لألفكار الرتيسةالمستوت  س  العمق المسته

  ل  ما يلي:  المعايير وتن ست

 معايير الم توت: وص  عات لما يج  أن يتعلمه المتعلت وي همه، ويستطيع أداءم في مجال التربية اإلسالمية.  .أ
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ية وفق معايير معايير األداء: وصددددد  م دد لمسدددددتوت اإلنجاز المتوقع من المتعلت في مجال التربية اإلسدددددالم .ب

 الم توت في الص و  الدراسية. 

 لمجال التربية اإلسالمية في أربعة مستويا : األداءف د جاء  معايير الم توت و، وفيما يتعلق بمستويا  المتعلمين

 :  . ويشمل الص و  األول والياني واليالل االبتداتي، التأسيسأوال 

ا:   . والسادس االبتداتي ويشمل الص و  الرابع والخامس، التعزيزياني 

ا:   . ويشمل الص و  األول والياني واليالل المتوسط، التوسعيالي 

ا:   . ويشمل الص و  األول والياني واليالل اليانوي، التركيزرابع 

ويركز مسدددددتوت التأسددددديس في مجال التربية اإلسدددددالمية عل   كسدددددا  المتعلمين المعار  والم اهيت وال يت والمهارا  

،   فةلتربيه النشء عل  معر، بما ينسدجت مع خصداتص المر لة العمرية للمتعلمين في ه ا المستوت، كل تكاملياألسداسدية بشد

راءف وتمكينهت من ق، وم بته وأزواجه وآل بيته الكرات-صل    عليه وسلت -وعبادته و دراك منزلة الرسول، وتو يدم، وم بته

والتأسدددديس لمعرفة األصددددول ، بعأ الم ردا  بما ينسددددجت مع نموهت الليوي وفهت معاني، ن الكريت في المصدددد  آآيا  ال ر

   بعأ اآلدا و التعر  عل، والتأسدددددديس في ف ه العبادا ، وأركان اإليمان وفهمها اإلسددددددالتوأركان ، اليالية وأنواع التو يد

 . واألخالق اإلسالمية

 .  الدراسات السابقة والتعقيب عليها 2.2.

 :ات التي تناولت أدلة المعلمالدراس 1.2.2.

هدف   ل  م اولة ت ديد درجة فاعلية أدلة المعلمين في ت سدين الممارسا  التعليمية  والتي (:2006، )الحو ي دراسطة

واسدددددددتخدم  المنهج  ،واتجداهداتهت ن و اسدددددددتخددامهدا في مملكة الب رين، كمدا يراهدا معلمو الليدة العربيدة في التعليت االبتدداتي

عل  م ياس االتجاها  ن و اسدددتخدات الدليل واقتصدددر  الدراسدددة  ( معلت ومعلمة،400من ) الدراسدددةن  عينة وتكو الوصددد ي،

 ،في ضوء النتاتج التي أفرزتها ه م الدراسة ال ي أعدته البا ية كأداف للدراسة، و

لية دلة الخاصة بمادف ال دارف المناهج في وزارف التربية والتعليت بمملكة الب رين بضدرورف مراجعة األوتوصدي البا ية  

العربية بال ل ة اليانية في التعليت االبتداتي من  يل الشدددددكل والمضدددددمون، وتضدددددمينها االتجاها  والناريا  ال ديية في تعليت 

 اللية وتعلمها.

لية ا  اللكت ودليل المعلتهدف   ل  ت ليل الم توت التعليمي للمنهاج والويي ة المرف ة والتي  (:2011، )صطططيام دراسطططة

 ة وتكون  عينة الب ل من المنهاج والويي ،بالجزاتر (السددددددنة اليالية االبتداتي أنمو جا) العربية في ضددددددوء الم اربة بالك اءا 

كما سدددع  لإلجابة عن أ د تسدددامالتها وهو: ما هو الدور التعليمي ال ي يمديه ، واتبع  المنهج الوصددد ي المرف ة ودليل المعلت،

 للمعلت؟ وأهميتها بالنسبة ودليل المعلتالمرف ة  كل من المنهاج والويي ة
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ال راءف  من نشددداط، وخلصددد  الدراسدددة  ل  أن المعلت يجد في دليله كي ية تطبيق النشددداطا  المختل ة لمادف اللية العربية

ن   :ال ولوخالصددة ، ع األنشددطة عل  أيات األسددبوعيمالء والمشدداريع والمطالعة باإلضددافة ال  جدول زمني لتوزإلوالتعبير وا

ال أنه ال يمكن   ،ه م الوياتق  ا  قيمة كبيرف بالنسدبة للمعلت رجت الن اتص التوضدي ية التي تشرح م هوت الك اءف وكي ية ت ويمها

 . أن يستيني عنها المعلت مهما كان مشوارم المهني

أفكار أخرت تعكس  ل   هددف   ل  معرفة مدت ت يد المعلمين بالدليل أو تجاوزهتوالتي  (:2014، )جبروني دراسطططططططة

وتت ه ا باالعتماد عل  اسددددددتبانة موجهة لمعلمي ، قدراتهت المعرفية واإلبداعية ل مل التالمي  عل  ال ركة الداتمة داخل ال سددددددت

 وكان من نتاتجها:، واتبع  المنهج الوص ي، ومعلما  بعأ المدارس االبتداتية

يددد في أن الدددليددل ليس المرجع الو   االت دداق عل، و تيدداجددا  التلميدد ايددانددا يعتبر الدددليددل من الويدداتق البيددداجوجيددة التي تلبي أ 

وك لك بعأ الكت  البيداجوجية التي ، بدل هنداك مراجع أخرت كدالكتد  الترايية ال ديمة وبعأ ال وليا ، ت ضدددددددير الددروس

روج عن الخطوا  التعليمية  عطاء المعلت  رية اإلبداع دون الخ، واإلنترن  ضدددددددافة  ل  ، وضدددددددعتها وزارف التربية الوطنية

 ألنشدددطة، وأناك اءف وتميز المعلت هي التي ت دد طري ته الميل  في تسددديير أو تييير بعأ . وأن الرتيسدددة التي وضدددعها الدليل

يمدة وبين الم داربدة الجديدف يكمن في طري ة الصدددددددياجة واألهدا  دال رق بين دليدل المعلت لمدادف الليدة العربيدة في الم داربدة ال د

 .  في العملية التعليميةا فعاال  وك لك في دور المعلت كمنشط ودور التلمي  بص ته عنصر  ،  اءا  المرجوفوالك

هدف   ل  ت ويت دليل المعلت لم رر الت سدير للص  الياني المتوسط من وجهة نار المعلمين والتي  (:2015، )الجهيمي دراسطة

ا تت اختيارهت  65، وتكون  العينة من واتبع  المنهج الوصددد ي المسددد ي، بمدينة الرياأ والمشدددرفين والخبراء التربويين معلم 

موعة وقد توصل  الدراسة ال  مج ، وقات البا ل بتصميت أداف للدراسة وهي عبارف عن معيار لت ويت الدليل،بالطري ة العشواتية

دليل المعلت مما يمكد عل  واضدددددعيه  عادف دون المسدددددتوت المأمول في م توت كتا  جاء م ور الت ويت  ومنها: أن، من النتاتج

تا  أن م ور األهدا  في ك، وللدروس التعليمية اإلجراتيالنار في تناول الت ويت وأسدددددداليبه وعرضدددددده والعناية به في الدليل 

 يه المناوملدليل المعلت يتمتع بدرجه عالية من االهتمات في وضدعه واتساقه مع السياسة العامة للمملكة العربية السعودية وتكام

موضددوعا  وأن م ور اسددتراتيجيا  التدريس في كتا  دليل المعلت ب اجة  ل  مزيد عناية بما يت ق ، مع ب ية عناصددر المنهج

 . وطبيعة المتعلمين الم رر

دف   ل  ت ويت دليل معلت اللية العربية للصد  األول االبتداتي في المشدروع الشامل والتي ه (:2017، دراسطة )النصطار

ل عددا وقد بني البا ، واتبع  المنهج الوصدددد ي، بالمملكة العربية السددددعودية وير المناهج في ضددددوء معايير علمية م تر ةلتط

ن ؛ ورجع  ل  عدد مكأداف للب ل من المعايير الالزمة لت ويت أدلة معلمي اللية العربية في المشدددددروع الشدددددامل لتطوير المناهج

ضوء ما توصل  ليه الب ل من نتاتج أوص  البا ل بضرورف  عادف النار في بناء أدلة  وفي، الوياتق والدراسدا   ا  العالقة

  .معلمي اللية العربية وعل  وجه الخصوص دليل معلت اللية العربية للص  األول االبتداتي لما له م المر لة من أهمية بالية

ة دليل معلت وفق مهارا  الت كير التأملي هدف   ل  التعر  عل  )فاعليوالتي  (:2018، والسططعبري، )الشططكري دراسططة

بار ، وكان  أداف الدراسدددددة اختواتبع  المنهج التجريبي، في ت صددددديل طال  الرابع العلمي في مادتي الرياضددددديا  وال يزياء(

عزز دليل المعلت ي ة الطال  بن سددددددده وجعله مركز العملية  وجاء في أهت نتاتجها: ت صددددددديلي لمادتي الرياضددددددديا  وال يزياء،
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ل المرونة التي وفرها دلي، وأن يارف ت كيرم واسدددددددتخدات مهاراته في  ل المشدددددددكال  في المواق  التعليمية التعليمية من خالل 

العملية التعليمية كان لها الدور الواضددد  عل  أن يكون دور المدرس  رشدددادي وتوجيهي في ت  يق األجراأ   نجازالمعلت في 

 . همية الدليل وفاعليتهالم ددف للتجربة وه ا ما يدل عل  أ

هدف   ل  تعر  مدت ت  يق كتا  والتي  (:2018، والحر، وعمر، وجاد هللا، سطططططبيب وأبو، وكبر، دراسطططططة )حسطططططن

امة ومدت التزامه بالويي ة الع، التربية اإلسددددالمية ودليل المعلت للصدددد  الياني بمر لة التعليت األسدددداسددددي للمعايير المرسددددومة

  ليل كأداف،وبطاية الت ،اتبع البا يون المنهج الوص يلت  يق هد  الدراسة  و، تلمي  في ه م المر لةومناسدبته لسن ال، للمناهج

هدا  أن كتا  التربية اإلسددالمية ودليله للصدد  الياني يسدداهت بشددكل فعال في ت  يق أ:همهاأمن ، ل  نتاتج البا يون  وتوصددل

هدا  األنشدددطة الم تر ة في الكتا  والدليل تسددداعد عل  ت  يق األن أ، وسددداسدددي وهو مناسددد  لعمر التالمي مر له التعليت األ

كتا  ودليل  ةوصدددال ي فمور وخبراء التربية  ول جودولياء األأراء آ جراء دراسدددة لمعرفة ضدددرورف وأوصددد  ب، المرسددومة

 . ساسي وتكيي  تدري  المعلمين في كل عناصر المنهجسالمية للص  الياني بمر له التعليت األالتربية اإل

هدف   ل  ت ويت أدلة معلت التربية الرياضددية للمر لة األسدداسددية العليا في م افاة والتي  (:2019، دراسططة )المناعسططة

قد و. ولت  يق أهدا  الدارسددة تت اسددتخدات المنهج الوصدد ي المسدد ي، العاصددمة عمان من وجهة نار معلمي التربية الرياضددية

لعليا جاء  ا بية الرياضدددية لت ويت أدلة معلت التربية الرياضدددية للمر لة األسددداسددديةت ديرا  معلمي التر  ل :أنأشدددار  النتاتج 

ووجود فروق  ا  داللة   صدداتية ، جد  فروق  ا  داللة   صدداتية تعزت لمتيير الجنس لصددال  المعلمينوو، بدرجة مرت عة

داللة   صدددداتية تعزت لمتيير الممهل لت تكن هنالك فروق  ا  ، ومن خمس سددددنوا ( أقلتعزت لمتيير الخبرف لصددددال  ال تة )

 .  ويتواالستمرار في عملية الت، أوص  البا ل باالهتمات بت ويت أدلة التربية الرياضية في جميع المرا ل الدراسيةو، العلمي

هدف   ل  ت ديد مهارا  التواصل التربوي الواج  توافرها في م توت دليل والتي  (:2019، ومرسطي، )الفرا دراسطة

ا  وأعد  قاتمة بمهارواتبع  المنهج الوصددد ي، ، ومعرفة مدت توافرها، لمنهاج ال تة اليالية في مر لة رياأ األط ال المعلت

وقد أشار  النتاتج  ل :أن المهارا  التي تعزز التواصل الرياضي التربوي وبطاقة ت ليل الم توت كأداتين للدراسدة، التواصدل

أاهر  نتاتج الت ليل أن أكير مهارا  التواصددددل تكرارا  في جزتي دليل ، ومسددددتهد تتوافر بشددددكل م بول في دليل المعلمة ال

تدعيت دليل المعلمة بأنشدددطة وتوجيها  السدددتخدات بوفي ضدددوء النتاتج أوصددد  البا ية ، المعلمة هي مهارف التواصدددل الشددد وي

 . مهارا  التواصل البصري ونبرف الصو 

رق واألسددالي  ال تي يسددتخدمها معل مو الصدد  و  هدفوالتي  (:2020، وم ري، )آل كحالن دراسططة    ل  اسددتكشددا  الط 

ن  ،واستخدت البا يان المنهج النوعي، الكريت في المدارس التابعة إلدارف التعليت في منط ة عسير ال رآنفي تدريس  األولية وتكو 

بتطوير دليل المعلت لتدريس ال رآن وفي ضدددددوء النتاتج التي توصدددددل   ليها الدراسدددددة أوصددددد  البا يان ( معلمين،2العينة من )

 . الكريت

 :التعقيب على الدراسات السابقة .2.2.2

 :  :من حيث الهدفأوال 
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(  ل  معرفة مدت اسدددتخدات المعلمين لألدلة 2018) والشدددكري والسدددعبري، (2014) هدف  دراسدددة كال من وجبروني

 . وفاعليتها في ت سين ممارساتهت التعليمية

 ل  ، (2019) والمناعسدددة، (2017) والنصدددار، (2015) الجهيميو، (2011صددديات )ف  دراسدددة كال من هدفي  ين 

 . ت ويت وت ليل دليل المعلت

(  ل  2019) وال را ومرسدددي، (4242(، وال ر، وعمر، وجاد  ، سدددبي  وأبو، وكبر، هدف  دراسدددة كال من  سدددنو

 . ليل لمعايير م ددفت ديد مهارا  ومعايير لدليل المعلت ومدت ت  يق الد

اسددتكشددا  الطرق واألسددالي  التي يسددتخدمها معلمو الصدد و   بم اولة( 2020) وان رد  دراسددة آل ك الن ومطري

األولية في تدريس ال رآن الكريت ويهد  ه ا الب ل  ل  ت ليل دليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية بالمر لة االبتداتية في 

 . التعليت والتدري ضوء معايير هيتة ت ويت 

ا:   :من حيث المنهجثاني 

 والنصار، (2014) وجبروني، (2011) وصيات تباين  الدراسدا  السداب ة من  يل المنهج فاسدتخدم  دراسدة كال من:

 وآل ك الن ومطري، (2019) وال را ومرسددددي، (4242)، وال ر، وعمر، وجاد  ، سددددبي  وأبو، وكبر، و سددددن، (1017)

 . لوص ي( المنهج ا2020)

 . ( المنهج الوص ي المس ي2019) والمناعسة، (2015) الجهيمي استخدم  دراسة كال من:في  ين 

( 1995) بينما ات    الدراسة ال الية مع دراسة جيل. ( بالمنهج التجريبي2018) وان رد  دراسدة الشدكري والسعبري

 . في استخدات المنهج الوص ي الت ليلي

ا:   . من حيث األدواتثالث 

، وال ر، وعمر، وجاد  ، سدددددددبي  وأبو، وكبر، و سدددددددن، (2014) تميل  أداف الب ل في دراسددددددة كال من: جبروني

 . االستبانةفي ( 2019) والمناعسة، (4242)

 . وقاتمة بالمعايير الواج  توافرها في الدليل، ( بتصميت معيار أولي2015) وتميل  أداف الب ل في دراسة الجهيمي

واختبار الت صيل ، ختبار الت صديل لمادف الرياضديا في ا( 2018) ب ل في دراسدة الشدكري والسدعبريوتميل  أداف ال

 . لمادف ال يزياء

وبطاقة ت ليل ، قاتمة مهارا  التواصددددل التربوي في الدليلفي ( 2019وتميل  أداف الب ل في دراسدددة ال را ومرسدددي )

 . الم توت

 .  المال اة والم ابلة وت ليل الوياتقفي ( 2020) يوتميل  أداف الب ل في دراسة آل ك الن ومطر

 . بطاقة الت ليلفي ( 2017) بينما ات    أداف الدراسة ال الية مع أداف دراسة النصار

ا:   .  من حيث العينةرابع 
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، وال ر، وعمر،   وجاد، سبي  وأبو، وكبر، و سن، (2015) والجهيمي، (2014) جبرونياختار  دراسة كال من: 

( المشرفين 2015الجهيمي )( المعلمين والمعلما  كعينة وأضا  2020) وآل ك الن ومطري (2019) والمناعسدة، (4242)

 . والخبراء التربويين

 . ( عل  الطال 2018) والسعبريي بينما اقتصر  عينة الب ل عل  في دراسة الشكر

 . ( في أدلة المعلمين2017) والنصار، (2019) وات    عينة الدراسة ال الية مع عينة دراسة ال را ومرسي

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

قد اسددت اد و، قات البا ل باالطالع عل  العديد من الدراسددا  العربية واألجنبية التي تناول  ت ليل ودراسددة أدلة المعلمين

 البا ل من ه م الدراسا  في الجوان  التالية:

 . ال اليدعت وتنايت اإلطار الناري للب ل  .4

 . الب ل وتصميت أدوا  االست ادف من الخطوا  اإلجراتية المتبعة في الدراسا  الساب ة الختيار .4

 .  اختيار األسالي  اإل صاتية المناسبة ومناقشة النتاتج وت سيرها .0

 . م ارنة نتاتج الب ل ال الي بنتاتج الدراسا  الساب ة .1

 

 منهج البحث وإجراءاته 3. 

ومجتمع ، وهي: منهج الب ل، واإلجابة عن سدددددماله، ج الب ل و جراءاته لت  يق هد  الب ليعرأ ه ا ال صدددددل لمنه

والمعالجا  اإل صددددددداتية ، ألداف الب دلو جراءا  التطبيق ، صددددددددقهدا ويبداتهداوبنداء أداف الب دل والت  ق من ، الب دل وعينتده

 وفيما يلي عرأ ت صيلي ل لك:، المستخدمة

 منهج البحث:1.3. 

 ا المنهج  يل ال يتوق  ه، الب ل المنهج الوصددددد ي الت ليلي لمالتمته لطبيعة المشدددددكلة وت  يق أهدافه يتبع ه ا الب ل

 ، است صاء مااهرها وعالقاتها المختل ة أجلالااهرف من أو عند جمع المعلوما  المتعل ة بالمشكلة 

وهو ، عرصدديد المعرفة عن الموضددو اسددتنتاجا ؛ ب يل يزيد بها  ل الت ليل والربط والت سددير للوصددول   ل بل يتعدام 

دليل معلت ال رآن الكريت للصددد و  األولية بالمر لة االبتداتية في ضدددوء معايير هيتة المنهج المناسددد  لت ليل م توت  يعد ب لك

 . ت ويت التعليت والتدري 

 مجتمع البحث:2.3. 

 . تكون مجتمع الب ل من أدلة معلت ال رآن الكريت بالمر لة االبتداتية

 عينة البحث: 3.3.
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، ت 2015-2016تكون  عينة الب ل من م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصددد و  األولية من المر لة االبتداتية للعات 

 .  يل تعتبر هي آخر طبعة أصدرتها وزارف التعليت، ب صليه األول والياني

 أداة البحث:4.3. 

يل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية من المر لة طاقة ت لقات البا ل بتصددميت وبناء أداف الب ل وهي: ب

 . االبتداتية في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 يلي عرض لخ وات تصميم وبناء أداة البحث وإجراءات التأكد من صدقها وثباتها كما يلي: وفيما

 ب اقة التحليل: -

معلت ال رآن الكريت للصددددددد و  األولية من المر لة االبتداتية في ضدددددددوء م توت دليل قدات البدا دل بإعداد بطاقة ت ليل 

 وقد تت  عداد ه م البطاقة وف ا للخطوا  التالية:. معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 :الهدف من ب اقة التحليل .1

ل رآن وت دليددل معلت ام تمعددايير هيتددة ت ويت التعليت والتدددريدد  في  توافريهدد   عددداد بطدداقددة الت ليددل  ل  ت ددديددد مدددت 

 . الكريت للص و  األولية من المر لة االبتداتية

 :مصادر إعداد الب اقة .2

ل ة بتدريس المتع األدبيا  التربويةوك لك دراسة ، تت االطالع عل  العديد من الدراسا  الساب ة التي تناول  دليل المعلت

 . وخبرف البا ل الشخصية، طرق التدريسال رآن الكريت وآراء الخبراء والمتخصصين في مجال المناهج و

 :وصف ب اقة التحليل .3

 تضمنت ب اقة التحليل بعديين رئيسيين هما:

 :يلي فيماوالتي أمكن  صرها ، البعد األول: وهو البعد األف ي ويشتمل عل  معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 . معايير الم توت .ي

 . األداءمعايير  .ل

 :يلي فيماوالتي أمكن  صرها ، الرأسي ويشتمل عل  موضوعا  دليل المعلتالبعد الياني: وهو البعد 

 . ال ست الناري .ي

 .  التطبي ي ال ست .ل

 وحدة التحليل: -

اعتمد البا ل م توت موضدوعا  الدليل كو دف للت ليل و لك ب صدر الموضوعا  الواردف في الدليل بعد تجزتتها  ل  

 .  ال ست الناري والتطبي ي
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 فئات التحليل: -

ب صددليه ، ت 2015-2016وهي موضددوعا  دليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية بالمر لة االبتداتية الصددادر عات 

 . األول والياني

 صدق ب اقة التحليل: -

من متخصدددصدددي ( 6تت التأكد من صددددق بطاقة الت ليل و لك من خالل عرضدددها عل  مجموعة من الم كمين عددهت )

وقد ، ج وطراتق تدريس الدراسددا  اإلسددالمية؛ لمعرفة مدت مالءمة ف راتها وصددال يتها ووضددو هاالدراسددا  ال رآنية ومناه

وتت تعديلها في ضدددددوء أراء السدددددادف ، بإضدددددافة أو     بعأ العبارا ، أسددددد ر  عملية الت كيت عل   جراء بعأ التعديال 

 . الم كمين

 ثبات التحليل: -

ت يت استعان البا ل بم لل آخر من معلمي ال رآن الكري، يل م توت الدليلل سا  يبا  بطاقا  الت ليل قات البا ل بت ل

 يولستو لك من خالل تطبيق معادلة ه،  يل تت  سا  نسبة االت اق بين ت ليل البا ل وت ليل المعلت اآلخر، للصد و  األولية

 . ل سا  اليبا 

 

 معادلة هولستي =

 

 يلي ثبات الب اقات الثالثة: وفيما

حساب ثبات بطاقة تحليل محتوى دليل معلم القرآن الكريم للصف األول اًلبتدائي في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم ( 3) جدول

 .والتدريب

 اليبا  ن اط االت اق الم لل الياني ولالم لل األ بعاداأل

 22. 2 21 14 12 معايير الم توت

 22. 2 440 444 402 األداءمعايير 

 22. 2 412 420 422 جمالي البطاقة 

 

حساب ثبات بطاقة تحليل محتوى دليل معلم القرآن الكريم للصف الثاني اًلبتدائي في ضوء معايير هيئة تقويم  (4) جدول

 .التعليم والتدريب

 اليبا  ن اط االت اق الم لل الياني ولالم لل األ بعاداأل

 22. 2 11 24 22 معايير الم توت

 عدد ال تا  المت ق عليها × 4

 

 مجموع عدد ال تا  الت ليل في مرتي الت ليل
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 22. 2 22 11 12 األداءمعايير 

 22. 2 421 442 444 جمالي البطاقة 

 

حساب ثبات بطاقة تحليل محتوى دليل معلم القرآن الكريم للصف الثالث اًلبتدائي في ضوء معايير هيئة تقويم ( 5) جدول

 .التعليم والتدريب

 اليبا  ن اط االت اق الم لل الياني األولالم لل  بعاداأل

 22. 2 12 21 20 معايير الم توت

 22. 2 21 20 22 األداء معايير

 22. 2 401 412 424 جمالي البطاقة 

 

 ف د بلغ معامل اليبا  لبطاقة الصددددد ، ايتضددددد  من خالل الجداول السددددداب ة أن معامال  اليبا  بين الت ليلين كان عالي  

ين بلغ معامل اليبا  في  ، (22. 2في  ين بلغ معدامدل اليبدا  لبطداقدة الصددددددد  الياني االبتداتي )، (22. 2األول االبتدداتي )

وم بولة يمكن من خاللها الويوق بنتاتج بطاقا  ت ليل  فوجميعها معامال  يبا  جيد، (22. 2لبطاقة الصددد  اليالل االبتداتي )

 . الم توت

 إجراءات البحث: 5.3.

 اتبع الب ل ال الي الخطوا  التالية:

 جمع المادف العلمية وكتابة اإلطار الناري الخاص بالب ل. -4

 طالع عل  مجموعة من الدراسا  الساب ة والتعليق عليها واالست ادف منها.اال -4

وء معايير هيتة في ض للص و  األولية بالمر لة االبتداتيةتصميت وبناء بطاقة ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت  -3

يت ريس ال رآن الكرت ويت التعليت والتدري ، وعرضدها عل  مجموعة من الم كمين المتخصدصين في مناهج وطرق تد

 ومجموعة من المعلمين وصوال  ل  الصورف النهاتية للبطاقة.

م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية من المر لة االبتداتية للعات تطبيق بطاقة الت ليل عل  عينة الب ل ) -1

 (.ت، ب صليه األول والياني 2016-2015

 تجميع النتاتج ومعالجتها   صاتيا. -2

 نتاتج الب ل ومناقشتها. ت سير -1

 ت ديت التوصيا  والم تر ا . -2
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 6.3. 

  سا  التكرارا  والنس  المتوية. -4

 إليجاد معامل اليبا معادلة هولستي  -4

 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها4. 

بعد معالجة البيانا  باسدددتخدات األسدددالي  اإل صددداتية ، يتناول ه ا ال صدددل عرضدددا  لنتاتج الب ل التي تت التوصدددل  ليها

 . عل  تسامل الب ل اإلجابة يل تت في ال صل ال الي ، المشار  ليها في ال صل السابق

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

لص و  ت لدليل معلت ال رآن الكريمعايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  في  توافرما مدت عرأ نتاتج التسامل الرتيس: 

 االبتداتية؟األولية بالمر لة 

 :  عرض النتائج المتعلقة بالصف األول االبتدائيأوال 

 معايير المحتوى للصف األول االبتدائي .1

 .بطاقة معايير المحتوى للصف األول اًلبتدائي (6)جدول 

 معايير المحتوى للصف األول اًلبتدائي

 (1الفكرة المحورية )

 حفظها وتجويدهتالوة سور القرآن الكريم و

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 للصف لمحتوىا معايير

 األول اًلبتدائي 

 موضوعات الدليل

قلاء  السور 

ال لآن ى 

الم لر  تالو  

 وحفظ ا

ن ط الكيما  

الم لوء  

 ن  ا ص   ا

 ت ا ط

آاال 

 الةالو 

 هم لعان  

الكيما  

والمع ن 

اإل مال  

 لآل ا 

سة ةاج ا

لوضودا  

 السور

ت ا ط 

آاال 

 الةالو 

لجموح 

 الدر ا 
 ال ساى

مهارات مادة القرآن 

الكريم في الصف األول 

 اًلبتدائي

4 4 4 4 4 4 2 22 .2 

األهداف العامة لتدريس 

القرآن الكريم وتجويده 

 في المرحلة اًلبتدائية

4 4 4 0 4 4 44 14 .4 

األهداف العامة لتدريس 

في الصف  القرآن الكريم

 األول اًلبتدائي

4 4 4 4 4 4 42 22 .1 

توجيهات عامة لمعلم 

 القرآن الكريم
4 4 0 4 4 0 44 14 .4 
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 معايير المحتوى للصف األول اًلبتدائي

 (1الفكرة المحورية )

 حفظها وتجويدهتالوة سور القرآن الكريم و

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 للصف لمحتوىا معايير

 األول اًلبتدائي 

 موضوعات الدليل

قلاء  السور 

ال لآن ى 

الم لر  تالو  

 وحفظ ا

ن ط الكيما  

الم لوء  

 ن  ا ص   ا

 ت ا ط

آاال 

 الةالو 

 هم لعان  

الكيما  

والمع ن 

اإل مال  

 لآل ا 

سة ةاج ا

لوضودا  

 السور

ت ا ط 

آاال 

 الةالو 

لجموح 

 الدر ا 
 ال ساى

بعض أسباب الخطأ أثناء 

 التالوة
4 4 4 4 4 4 2 02 .2 

خطوات على طريق 

 الحفظ المتقن
4 0 4 4 4 4 44 14 .4 

من طرق تلقين القراءة 

 الصحيحة المجودة
4 0 4 0 4 4 44 14 .4 

 1. 11 2 4 4 4 4 4 4 طرق الحفظ

الخطوات المقترحة 

للتدريس بالطريقة 

 الجزئية

0 4 4 0 4 4 44 14 .4 

نموذج مقترح لتحضير 

 درس
0 4 0 4 4 0 41 22 .2 

من أسباب تلقين أحكام 

 التجويد المناسبة
4 0 4 4 4 4 44 14 .4 

مصادر ومراجع ذات 

صلة بتدريس القران 

 الكريم

0 0 0 0 0 0 42 422 .2 

 23 12 22 23 22 22 مجموع الدرجات

132 21 .1 
 4. 26 2. 22 النسبة

23 .

6 
22 .2 41 .2 23 .6 

 (.4) (، ال ي   ه4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)

 ويت في ضددوء معايير هيتة تالجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  األول االبتداتي  يتضدد  من

وقد اتضدددد  بشددددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  مصددددادر ومراجع  ا  ، التعليت والتدري  المتعل ة بالم توت

واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت ، أما صددددياجة نمو ج م ترح لت ضددددير درس، (%422صددددلة بتدريس ال ران الكريت )

وأما األهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت في الصددددددد  األول ، (%2. 22فجاء  بنسدددددددبة )، االبتداتية وتجويددم في المر لة

و دراج أسدددددبا  تل ين أ كات التجويد ، وطرق تل ين ال راءف الصددددد ي ة المجودف، وخطوا  عل  طريق ال  ا المت ن، االبتداتي

 ،(%4. 14المناسبة فجاء  بنسبة )
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. (%1. 11وبعأ أسدددبا  الخطأ ايناء التالوف الصددد ي ة( بنسدددبة )، عل  )طرق ال  ا في  ين كان هناك تركيز أقل 

 ردية بين ال روق ال لكل من االعتبارعدت األخ  في و، االستراتيجيا  ال ديية في ال  امواكبة وربما يعود سدب   لك  ل  عدت 

 . والكيافة العددية داخل ال صول، الطال 

 ن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:أما على مستوى تالوة سور القرآ

قدت الدليل أهت الخطوا  الم تر ة ، (%4. 24بالنسددددبة ل راءف السدددددور ال رآنية الم ررف تالوف و  اا جاء  بنسددددبة ) -

مع تدعيت  لك بمجموعة من مصدددادر ومراجع  ا  صدددلة ، وأيضدددا نمو ج م ترح لت ضدددير درس، للتدريس بالطري ة الجزتية

 . الكريت بتدريس ال ران

وقدت الدليل أهت خطوا  عل  طريق ال  ا ، (%1. 12جاء  بنسبة )، بالنسدبة لنطق الكلما  الم روءف نط ا صد ي ا -

مجموعة مع تدعيت  لك ب، مع أبرز طرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف، وأيضدا أسدبا  تل ين أ كات التجويد المناسدبة، المت ن

 . ال رآن الكريت من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس

مع نمو ج ، قدت الدليل توجيها  عامة لمعلت ال ران، (%2. 10بالنسددددددبة لتطبيق آدا  التالوف الكريت جاء  بنسددددددبة ) -

 . مع تدعيت  لك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت، م ترح لت ضير درس

 ،ت ديت أهت الخطوا  الم تر ة للتدريس بالطري ة الجزتيةوبصددددددد ة عامة كان هناك قصدددددددور من جان  دليل المعلت في 

، شعبة ا  العناصر المتعددف المت طويلةويعزت  لك ال  أن الطري ة الجزتية تصل  لتن ي  الدروس ال، وطرق متنوعة من ال  ا

ماعي يا  بشددددكل جكما يعتمد ال  ا عل  طري ة التكرار والتل ين لآل، بينما م رر الصدددد  األول ي توي عل  قصددددار السددددور

 . وفردي

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وقدت الدليل مجموعة من األهدا  ، (%1. 22جاء  بنسدددبة )، بالنسدددبة ل هت معاني الكلما  والمعن  اإلجمالي لآليا  -

هت مع أ، ق تل ين ال راءف الصددددددد ي ددة المجودفمع بعأ طر، العددامددة لتدددريس ال رآن الكريت وتجويدددم في المر لددة االبتددداتيددة

مع تدعيت  لك بمجموعة من مصدددددددادر ومراجع  ا  صدددددددلة بتدريس ال ران ، الخطوا  الم تر دة للتددريس بدالطري دة الجزتية

 . الكريت

وقدت الدليل مجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة ، (%2. 14جاء  بنسبة )، بالنسدبة الستنتاج موضوعا  السور -

 . ال رآن الكريتبتدريس 

وقدت الدليل مجموعة من التوجيها  العامة لمعلت ال ران ، (%2. 10فجاء  بنسددددددبة )، بالنسددددددبة لتطبيق آدا  التالوف -

جع  ا  صدددددددلة مع تدعيت  لك بمجموعة من مصدددددددادر ومرا، مع أهت الخطوا  الم تر دة للتددريس بدالطري ة الجزتية، الكريت

 . بتدريس ال ران الكريت
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 للصف األول االبتدائي األداءمعايير  .2

 .للصف األول االبتدائي األداءب اقة معايير (7)  جدول

 للصف األول االبتدائي األداءمعايير 

 

 

 (1الفكرة المحورية )

 ويدهاتالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتج

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 األداءمعايير 
األول  للصف

 االبتدائي

 

 موضوعات 
 الدليل

االستماع للقراءة 
المجودة وتتبع 
الكلمات في 

المصحف للسور 
المقررة وت بيق 
 آداب التالوة

ن ق الكلمات 
القرآنية في 

السور المقررة 
ن قا صحيحا 
وتحديد موضع 
قراءتها من 
 المصحف

قراءة 
السور 
المقررة 
حفظا 
ب القة 
دون لحن 

 جلي

التعبير 
عن آداب 
 تالوة

القرآن 
الكريم 
وفضله 
 شفويا

رب  
المعنى 
اإلجمالي 
للسور 
بمسماها 
في 

 المصحف

التعبير عن 
معاني 
الكلمات 
للسور 
المقررة 
 شفويا

مجموع 
 الدرجات

 النسبة

درس سورة 
 الفاتحة

4 4 0 4 4 0 40 24. 4 

درس سورة 
 الناس

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 2. 22 41 0 4 4 0 4 4 درس سورة الفلق

درس سورة 
 اإلخالص

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 المسد

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 النصر

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 الكافرون

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الكوثر

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الماعون

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 قريش

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 2. 22 41 0 4 4 0 4 4 درس سورة الفيل

درس سورة 
 الهمزة

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 للصف األول االبتدائي األداءمعايير 

 

 

 (1الفكرة المحورية )

 ويدهاتالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتج

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 األداءمعايير 
األول  للصف

 االبتدائي

 

 موضوعات 
 الدليل

االستماع للقراءة 
المجودة وتتبع 
الكلمات في 

المصحف للسور 
المقررة وت بيق 
 آداب التالوة

ن ق الكلمات 
القرآنية في 

السور المقررة 
ن قا صحيحا 
وتحديد موضع 
قراءتها من 
 المصحف

قراءة 
السور 
المقررة 
حفظا 
ب القة 
دون لحن 

 جلي

التعبير 
عن آداب 
 تالوة

القرآن 
الكريم 
وفضله 
 شفويا

رب  
المعنى 
اإلجمالي 
للسور 
بمسماها 
في 

 المصحف

التعبير عن 
معاني 
الكلمات 
للسور 
المقررة 
 شفويا

مجموع 
 الدرجات

 النسبة

درس سورة 
 العصر

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 التكاثر

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 القارعة

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 العاديات

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الزلزلة

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة البينة

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة القدر

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة العلق

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة التين

رة درس سو
 الشرح

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الضحى

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 26 44 31 26 42 42 مجموع الدرجات
322 23 .2 

 2. 122 8. 23 6. 44 2. 122 2. 22 2. 22 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)

ت ويت  ةالجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  األول االبتداتي في ضددوء معايير هيت يتضدد  من

ودرس  ،وقد اتضدد  بشددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )درس سددورف ال لقاألداء، التعليت والتدري  المتعل ة ب

 ،ودرس سورف اإلخالص، ودرس سورف المسد، ودرس سورف ال يل، ودرس سورف الكافرون، سورف النصر
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ك  ل  أن عدد آيا  تلك السددورف قليلة ويسددهل فهمها وربما يعود سددب   ل، (%4. 24ودرس سددورف العصددر( بنسددبة ) 

 . و  اها بسرعة من جان  طال  الص  األول االبتداتي

 أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:

ء  بنسددبة افج، بالنسددبة االسددتماع لل راءف المجودف وتتبع الكلما  في المصدد   للسددور الم ررف وتطبيق آدا  التالوف -

 . وركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتمات، (2%. 11)

نسبة وجاء  ب، بالنسدبة لنطق الكلما  ال رآنية في السدور الم ررف نط ا ص ي ا وت ديد موضع قراءتها من المص   -

 . ي بن س الدرجة من االهتماتوركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرس، (2. 11)

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%422فجاء  بنسبة )، بالنسدبة ل راءف السور الم ررف   اا بطالقة دون ل ن جلي -

 . الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وركز الدليل عل  )درس سورف ، (%12. 1وجاء  بنسدبة )، ن آدا  تالوف ال ران الكريت وفضدله شد ويابالنسدبة للتعبير ع -

، درس سددورف الكافرون، درس سددورف النصددر، درس سددورف المسددد، درس سددورف اإلخالص، درس سددورف ال لق، ال ات ة

 . ودرس سورف العصر(، درس سورف ال يل

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%2. 10فجاء  بنسبة )، اها في المصد  بالنسدبة لربط المعن  اإلجمالي للسدور بمسدم -

 . الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

وركز الدليل عل  جميع السور الواردف ، (%422بالنسدبة للتعبير عن معاني الكلما  للسور الم ررف ش ويا فجاء  بنسبة ) -

 . هتماتبالكتا  المدرسي بن س الدرجة من اال

ا:   عرض النتائج المتعلقة بالصف الثاني االبتدائيثاني 

 معايير المحتوى للصف الثاني االبتدائي .1

 .ب اقة معايير المحتوى للصف الثاني االبتدائي(8)  جدول
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 يمعايير المحتوى للصف الثاني اًلبتدائ

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

المحتوى  معايير

الثاني  للصف

 اًلبتدائي

 موضوعات

 الدليل

 

قراءة السور 

القرآنية المقررة 

 تالوة وحفظا

 

نطق الكلمات 

المقروءة نطقا 

 صحيحا

 

تطبيق 

 آداب

 التالوة

 

استنتاج 

موضوعات 

 السور

 

تطبيق 

آداب 

 التالوة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 النسبة

األهداف العامة لتدريس 

الكريم وتجويده في ال لآن 

 المرحلة اًلبتدائية

0 4 4 4 4 42 11 .2 

األهداف العامة لتدريس 

الكريم في الصف ال لآن 

 الثاني اًلبتدائي

0 4 4 4 4 44 20 .0 

لمعلم توجيهات عامه 

 الكريمال لآن 
4 4 4 4 4 2 12 .2 

 2. 12 2 4 4 4 4 0 طرائق تصحيح التالوة

من طرق تلقين القراءة 

 الصحيحة المجودة
0 4 4 4 4 2 12 .2 

 2. 11 42 4 4 4 0 0 طرق الحفظ

 2. 12 2 4 4 4 4 0 خطوات مقترحة للتدريس

خطوات على طريق الحفظ 

 المتقن
0 4 4 4 4 2 12 .2 

مقترح لتحضير  نموذج

 درس
4 0 4 4 4 42 11 .2 

العلوم والمعارف 

 والمهارات
0 4 4 4 4 2 12 .2 

 أحكاممن أسباب تلقين 

 التجويد المناسبة
0 4 4 4 4 2 20 .0 

مصادر ومراجع ذات صلة 

 الكريمال لآن بتدريس 
0 0 0 0 0 42 422 .2 

 16 12 24 24 34 مجموع الدرجات
118 22 .2 

 8. 22 2. 42 2. 22 2. 22 4. 64 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4) ي   ه  ل   د ما (،0)* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

الجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  الياني االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت  يتضدد  من

وقد اتضددد  بشدددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  األهدا  العامة لتدريس ، التعليت والتدري  المتعل ة بالم توت

 ،(%0. 20كريت في الص  الياني االبتداتي بنسبة )ال رآن ال

. 11وطرق ال  ا بنسدددبة )، (%2. 11واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية بنسدددبة ) 

في . ((%2. 422ومصددددادر ومراجع  ا  صددددلة بتدريس ال رآن الكريت بنسددددبة )، وخطوا  عل  طريق ال  ا المت ن، (2%

ويعزت  لك ال  أن أ كات التجويد صدعبة ومتشددعبة . ن هناك تركيز أقل عل  )من أسدبا  تل ين أ كات التجويد المناسدبة( ين كا

كما أن الم رر الدراسددي ال ي توي عل  ال واعد التجويدية بشددكل ، ال تتناسدد  مع نضددج ع ول التالمي  بالصدد  الياني االبتداتي

 . ناري يساعد الطال  عل  فهت ه م األ كات

 أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:

وقدت الدليل األهدا  العامة لتدريس ، (%1. 21بالنسدددبة ل راءف السدددور ال رآنية الم ررف تالوف و  اا فجاء  بنسدددبة ) -

، يفي الصددددددد  الياني االبتدات واألهدا  العامة لتدريس ال ران الكريت، ال رآن الكريت وتجويددم في المر لدة االبتدداتية

، وخطوا  م تر ددة للتدددريس، وطرق ال  ا، وطرق تل ين ال راءف الصددددددد ي ددة المجودف، وطراتق تصددددددد ي  التالوف

 . التجويد المناسبة أ كاتوأسبا  تل ين ، والعلوت والمعار  والمهارا ، وخطوا  عل  طريق ال  ا المت ن

ونمو ج ، وقدت الدليل أهت طرق ال  ا، (%2. 11فجاء  بنسددددبة )، بالنسددددبة لنطق الكلما  الم روءف نط ا صددددد ي ا -

 . ومصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت، م ترح لت ضير درس

وركز الدليل عل  المعايير كلها الساب ة بنس  متساوية  ال أنه ، (%2. 11بالنسبة لتطبيق آدا  التالوف فجاء  بنسبة ) -

 . ك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريتركز بص ة خاصة عل  تدعيت  ل

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وركز الدليل مجموعة من مصددادر ومراجع  ا  ، (%2. 12فجاء  بنسددبة )، بالنسددبة السددتنتاج موضددوعا  السددور -

واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت في الص  ، ال رآن الكريتوتوجيها  عامه لمعلت ، صلة بتدريس ال ران الكريت

 . واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية، الياني االبتداتي

وركز الدليل عل  مجموعة من مصدادر ومراجع  ا  صلة ، (%2. 24فجاء  بنسدبة )، بالنسدبة لتطبيق آدا  التالوف -

واألهددا  العامة لتدريس ال رآن الكريت في الصددددددد  ، وتوجيهدا  عدامده لمعلت ال رآن الكريت، آن الكريتبتددريس ال ر

 . ونمو ج م ترح لت ضير درس، العلوت والمعار  والمهارا ، الياني االبتداتي

 للصف الثاني االبتدائي األداءمعايير  .2
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 .ائيللصف الثاني اًلبتد األداءبطاقة معايير (9)  جدول

 معايير األداء للصف الثاني االبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 

 

 األداءمعايير 
الثاني  للصف

 االبتدائي

 

 

 موضوعات
 الدليل

االستماع 
للقراءة 

المجودة لآليات 
المختارة 

وتمييز رسم 
المصحف 
للكلمات 

وت بيق آداب 
 التالوة

تالوة اآليات 
القرآنية في 
السور 
المقررة 
وتمييز 
الحركات 
األساسية 
للكلمات 
 وضب ها

قراءة السور 
المقررة 

حفظا ب القة 
دون لحن 

 جلي

استنتاج 
المعنى 
الي اإلجم

للسورة 
المقررة بشكل 
عام وتحديد 
 موضوعاتها

التعبير عن 
معاني الكلمات 
للسور المقررة 
شفويا وتمييز 
الكلمات 

المتشابهة في 
 المعنى

مجموع 
 الدرجات

 

 النسبة

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة الليل

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة الشمس

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة البلد

 2. 22 44 0 4 0 4 4 سورة الفجر درس

 0. 20 44 0 4 0 4 4 درس سورة الغاشية

 2. 22 44 0 4 0 4 4 األعلىدرس سورة 

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة ال ارق

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة البروج

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة االنشقاق

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة الم ففين

 2. 22 44 0 4 0 4 4 سورة االنف ار درس

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة التكوير

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة عبس

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة النازعات

 42 22 42 28 28 مجموع الدرجات
122 62 .2 

 2. 122 3. 24 2. 122 2. 22 2. 22 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)
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توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  الياني االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت الجدول السددابق ت ليل م يتضدد  من 

درس  -وقد اتضددد  بشدددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )درس سدددورف الليلاألداء، التعليت والتدري  المتعل ة ب

درس  -درس سورف البروج -الطارق درس سورف -درس سورف األعل  -درس سورف ال جر -درس سدورف البلد -سدورف الشدمس

و دف  وربما يعود سدددب   لك  ل ، ((%22فجاء  بنسدددبة )، درس سددورف االن طار( -درس سدددورف المط  ين -سددورف االنشددد اق

أن عدد آيا  تلك السدددورف قليلة ويسدددهل فهمها و  اها بسدددرعة من جان   كما، الت سدددير الموضدددوعي لآليا  وهو)يوت ال يامة(

 . االبتداتي طال  الص  الياني

 أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:

اء  بنسددبة فج، بالنسددبة لالسددتماع لل راءف المجودف وتتبع الكلما  في المصدد   للسددور الم ررف وتطبيق آدا  التالوف -

 . من االهتماتوركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة ، (2%. 11)

بنسبة  فجاء ، بالنسدبة لنطق الكلما  ال رآنية في السدور الم ررف نط ا صد ي ا وت ديد موضع قراءتها من المص   -

 . ركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات، (2%. 11)

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%422جاء  بنسبة )ف، بالنسدبة ل راءف السور الم ررف   اا بطالقة دون ل ن جلي -

 . الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

ز ورك، (%0. 11فجاء  بنسبة )، بالنسدبة الستنتاج المعن  اإلجمالي للسورف الم ررف بشكل عات وت ديد موضوعاتها -

 . الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

بنسدددددبة  فجاء ، بالنسدددددبة للتعبير عن معاني الكلما  للسدددددور الم ررف شددددد ويا وتمييز الكلما  المتشدددددابهة في المعن  -

 . توركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتما، (422%)

ا:   . عرض النتائج المتعلقة بالصف الثالث االبتدائيثالث 

 معايير المحتوى للصف الثالث االبتدائي: -1
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 .بطاقة معايير المحتوى للصف الثالث اًلبتدائي(10)  جدول

 ائيمعايير المحتوى للصف الثالث اًلبتد

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 

معايير لمحتوى 

الثالث  للصف

 اًلبتدائي

 

 موضوعات

 الدليل

 

قراءة السور 

القرآنية 

المقررة تالوة 

 وحفظا

 

نطق الكلمات 

المقروءة نطقا 

 صحيحا

 

تطبيق 

داب آ

 التالوة

 

استنتاج 

موضوعات 

 السور

 

تطبيق 

آداب 

 التالوة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 النسبة

األرداف العالى لةدر س 

ال لآن الكل م وتجو د  

    الملحيى االبةدائ ى

0 4 4 4 4 42 11 .2 

األرداف العالى لةدر س 

ال لآن الكل م    الص  

 الثالث االبةدائ 

0 4 4 4 4 42 11 .2 

ل  لمعيم تو  ها  دا

 ال لآن الكل م
4 4 4 4 4 2 12 .2 

 0. 20 2 4 4 4 4 0 ةلائط تص  ح الةالو 

لل ةلق تي  ل ال لاء  

 الص   ى المجوا 
4 4 4 4 4 2 20 .0 

 0. 20 2 4 4 4 4 0 ةلق ال فظ

 2. 11 42 4 4 4 0 4 خ وا  ل ةلحى ليةدر س

خ وا  دين ةل ط 

 ال فظ المة ل
4 0 4 4 4 2 12 .2 

وذج ل ةلح لة ض ل نم

 ارس
0 0 4 4 4 44 20 .0 

لل يساال تي  ل احكام 

 الةجو د الم اساى
0 0 4 4 4 2 12 .2 

العيوم والمعارف 

 والمهارا 
0 4 4 4 0 44 20 .0 

لصاار وللا ع ذا  

صيى بةدر س ال لآن 

 الكل م

0 0 0 0 0 42 422 .2 
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 ائيمعايير المحتوى للصف الثالث اًلبتد

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 

معايير لمحتوى 

الثالث  للصف

 اًلبتدائي

 

 موضوعات

 الدليل

 

قراءة السور 

القرآنية 

المقررة تالوة 

 وحفظا

 

نطق الكلمات 

المقروءة نطقا 

 صحيحا

 

تطبيق 

داب آ

 التالوة

 

استنتاج 

موضوعات 

 السور

 

تطبيق 

آداب 

 التالوة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 النسبة

 22 18 21 22 32 مجموع الدرجات
118 22 .2 

 2. 22 2. 22 3. 28 2. 22 6. 88 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف) 

الجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  اليالل االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت يتضدد  من 

وقد اتضدد  بشددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )نمو ج م ترح لت ضددير ، التعليت والتدري  المتعل ة بالم توت

واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت ، وخطوا  م تر ة للتدريس، (%0. 20العلوت والمعار  والمهارا  بنسددبة )و، درس

في . ((%2. 11بنسدددبة )، واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية، في الصددد  اليالل االبتداتي

وربما . ((%0. 20من طرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف بنسبة )، التالوف ين كان هناك تركيز أقل عل  )طراتق تص ي  

ل  ا وتيلي  جان  ا، ولية بصددد ة عامةيعود سدددب   لك ال  عدت االهتمات بالكيير من أ كات التجويد الصدددعبة في الصددد و  األ

 . عل  التالوف

 :أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي

وركز الدليل عل  جميع المعايير ، (%2. 22فجاء  بنسددددبة )، بالنسددددبة ل راءف السددددور ال رآنية الم ررف تالوف و  اا -

 . الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

، وقدت الدليل أهت خطوا  م تر ة للتدريس، (%22بالنسددددبة لنطق الكلما  الم روءف نط ا صدددد ي ا فجاء  بنسدددددبة ) -

ع تدعيت م، وأسبا  تل ين أ كات التجويد المناسبة، ونمو ج م ترح لت ضير درس، وا  عل  طريق ال  ا المت نوخط

 .  لك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت

راجع ومصادر وم، وقدت الدليل العلوت والمعار  والمهارا ، (%0. 22فجاء  بنسبة )، بالنسبة لتطبيق آدا  التالوف -

 .  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت
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 ين وأسددبا  تل، وطرق ال  ا، وبصدد ة عامة كان هناك قصددور من جان  دليل المعلت في ت ديت طراتق تصدد ي  التالوف

جيا  لالسددددددتراتيولت يتت تضددددددمينه ، ويعزت  لك ال  أن دليل المعلت لت يتت ت دييه من  عدف سددددددنوا ، أ كات التجويد المناسددددددبة

 . لل  ا والتالوف ال ديية  والتطبي ا

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وركز الدليل عل  جميع السدددور الواردف بالكتا  ، (%2. 22فجاء  بنسدددبة )، بالنسدددبة السدددتنتاج موضدددوعا  السدددور -

 . المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

وقدت الدليل مجموعة من األهدا  العامة لتدريس ال رآن ، (%1. 22سددددددبة )فجاء  بن، بالنسددددددبة لتطبيق آدا  التالوف -

 ،وطرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف، وتوجيها  عامه لمعلت ال رآن الكريت، الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية

 . الكريتمع تدعيت  لك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن ، وخطوا  م تر ة للتدريس

 للصف الثالث االبتدائي األداءمعايير  -2

 .للصف الثالث اًلبتدائي األداءبطاقة معايير  (11) جدول

 معايير األداء للصف الثالث اًلبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 فظها وتجويدهاتالوة سور القرآن الكريم وح

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

معايير 

 األداء

 للصف

الثالث 

 اًلبتدائي

 

 

 

 

موضوعات 

 الدليل

 

اًلستماع للقراءة 

المجودة لآليات 

المختارة في السور 

المقررة وتمييز 

طريقة نطق اآليات 

مجودة وفق 

اصطالحات ضبط 

المصحف وتطبيق 

 آداب التالوة

تالوة اآليات 

القرآنية في 

السور المقررة 

بطالقة 

وتصحيح تالوة 

في نطق  أقرانه

الكلمات 

 القرآنية

قراءة 

السور 

المقررة 

حفظا 

بطالقة دون 

 لحن جلي

استنتاج معاني 

الكلمات في بيان 

المعنى اإلجمالي 

للسور المقررة 

وتحديد 

 موضوعاتها

التعبير عن 

معاني 

الكلمات 

للسور 

المقررة 

شفويا 

 وكتابيا

مجموع 

 الدرجات
 النسبة

 2. 22 44 4 0 0 4 4 ارس سور  ال اأ

ارس سور  

 الملسال 
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 المدثل
4 4 0 4 4 44 20 .0 
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 معايير األداء للصف الثالث اًلبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 فظها وتجويدهاتالوة سور القرآن الكريم وح

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

معايير 

 األداء

 للصف

الثالث 

 اًلبتدائي

 

 

 

 

موضوعات 

 الدليل

 

اًلستماع للقراءة 

المجودة لآليات 

المختارة في السور 

المقررة وتمييز 

طريقة نطق اآليات 

مجودة وفق 

اصطالحات ضبط 

المصحف وتطبيق 

 آداب التالوة

تالوة اآليات 

القرآنية في 

السور المقررة 

بطالقة 

وتصحيح تالوة 

في نطق  أقرانه

الكلمات 

 القرآنية

قراءة 

السور 

المقررة 

حفظا 

بطالقة دون 

 لحن جلي

استنتاج معاني 

الكلمات في بيان 

المعنى اإلجمالي 

للسور المقررة 

وتحديد 

 موضوعاتها

التعبير عن 

معاني 

الكلمات 

للسور 

المقررة 

شفويا 

 وكتابيا

مجموع 

 الدرجات
 النسبة

ارس سور  

 المزلل
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الجل
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 نوح
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 رجالمعا
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 ال اقى
4 4 0 0 4 44 22 .2 

 2. 22 44 4 0 0 4 4 ارس سور  ال يم

ارس سور  

 الميك
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 اإلنسان
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 ال  الى
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الة ل م
4 4 0 4 4 44 20 .0 
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 معايير األداء للصف الثالث اًلبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 فظها وتجويدهاتالوة سور القرآن الكريم وح

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

معايير 

 األداء

 للصف

الثالث 

 اًلبتدائي

 

 

 

 

موضوعات 

 الدليل

 

اًلستماع للقراءة 

المجودة لآليات 

المختارة في السور 

المقررة وتمييز 

طريقة نطق اآليات 

مجودة وفق 

اصطالحات ضبط 

المصحف وتطبيق 

 آداب التالوة

تالوة اآليات 

القرآنية في 

السور المقررة 

بطالقة 

وتصحيح تالوة 

في نطق  أقرانه

الكلمات 

 القرآنية

قراءة 

السور 

المقررة 

حفظا 

بطالقة دون 

 لحن جلي

استنتاج معاني 

الكلمات في بيان 

المعنى اإلجمالي 

للسور المقررة 

وتحديد 

 موضوعاتها

التعبير عن 

معاني 

الكلمات 

للسور 

المقررة 

شفويا 

 وكتابيا

مجموع 

 الدرجات
 النسبة

ارس سور  

 ال الق
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الةغابل
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الم ا  ون
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الجمعى
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 الص 
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 الممة  ى
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 ال شل
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 المجاالى
4 4 0 0 4 44 22 .2 

مجموع 

 الدرجات
42 42 23 22 42 

244 22 .2 

 2. 22 3. 82 2. 122 2. 22 2. 22 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)
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الجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  اليالل االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت يتضدد  من 

درس  -عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )درس سددددورف النبأ وقد اتضدددد  بشددددكلاألداء، التعليت والتدري  المتعل ة ب

درس  -درس سورف ال لت -درس سورف ال اقة -درس سورف المعارج -درس سورف نوح -درس سورف المزمل -سورف المرسال 

، رف المجادلة(درس سو -درس سورف ال شر -درس سورف المناف ون -درس سورف التيابن -درس سورف الطالق -سدورف ال يامة

  .وربما يعود سب   لك ال  سهولة نطق كلماتها وتالوتها بسرعة من جان  طال  الص  اليالل االبتداتي، ((%22بنسبة )

 ن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:آأما على مستوى تالوة سور القر

اء  بنسددبة فج، ف وتطبيق آدا  التالوفبالنسددبة لالسددتماع لل راءف المجودف وتتبع الكلما  في المصدد   للسددور الم رر -

 . وركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات، (2%. 11)

بنسبة  فجاء ، بالنسدبة لنطق الكلما  ال رآنية في السدور الم ررف نط ا صد ي ا وت ديد موضع قراءتها من المص   -

 . سور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتماتوركز الدليل عل  جميع ال، (2%. 11)

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%422فجاء  بنسبة )، بالنسدبة ل راءف السور الم ررف   اا بطالقة دون ل ن جلي -

 . الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

 ما يلي: ن الكريم ومعرفة علومه اتضحآأما على مستوى تفسير القر

. 22بة )فجاء  بنسدد، بالنسددبة السددتنتاج معاني الكلما  في بيان المعن  اإلجمالي للسددور الم ررف وت ديد موضددوعاتها -

درس  -درس سورف نوح -درس سورف المزمل -درس سدورف المرسال  -وركز الدليل عل  )درس سدورف النبأ، (0%

درس سدددورف  -درس سدددورف الطالق -سدددورف ال يامةدرس  -درس سدددورف ال لت -درس سدددورف ال اقة -سدددورف المعارج

 . درس سورف المجادلة( -درس سورف ال شر -درس سورف المناف ون -التيابن

وركز الدليل عل  جميع ، (%2. 11فجاء  بنسبة )، بالنسدبة للتعبير عن معاني الكلما  للسور الم ررف ش ويا وكتابيا -

 . االهتماتالسور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من 

 

 الخاتمة 5.

 دليل معلت ال رآن الكريت للصدددددد و  معرفة مدت توافر معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  في  ل  ال الي الب ل هد 

تكون  عينة الب ل من م توت دليل معلت ال رآن و، واسدددددددتخدت البا ل المنهج الوصددددددد ي الت ليلي، األولية بالمر لة االبتداتية

 يل تعتبر هي آخر طبعة أصدرتها ، ب صليه األول والياني 2015-2016الكريت للصد و  األولية من المر لة االبتداتية للعات 

م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصددددددد و  األولية من المر لة  طاقة ت ليلبوتت تطبيق أداف الب ل المتميلة في ، وزارف التعليت

التوصدديا  في  وت ديت بعأ، وفيما يلي عرضددا ملخصددا لنتاتج الب ل، االبتداتية في ضددوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 . واقتراح عددا من الب ول والدراسا  المست بلية، ضوء نتاتجه



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 ملخص نتائج البحث: 1.5.

 علم القرآن الكريم للصف األول االبتدائي:دليل م .1

توصل  النتاتج ال  تركيز دليل معلت ال رآن الكريت للص  األول االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  

 ،أما صياجة نمو ج م ترح لت ضير درس، (%422ن الكريت )آالمتعل ة بالم توت عل  مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال ر

 . (%2. 22فجاء  بنسبة )، الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتيةال رآن واألهدا  العامة لتدريس 

 . (%1. 11وبعأ أسبا  الخطأ ايناء التالوف الص ي ة( بنسبة )، كما تبين وجود تركيز أقل عل  )طرق ال  ا

دري  ي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتكما اس ر  النتاتج عن أن دليل معلت ال رآن الكريت للص  األول االبتدات

ودرس  ،ودرس سورف ال يل، ودرس سورف الكافرون، ودرس سورف النصر، ا عل  )درس سورف ال لقيركز كيير   األداءالمتعل ة ب

 . (%4. 24ودرس سورف العصر( بنسبة )، ودرس سورف اإلخالص، سورف المسد

 بتدائي:دليل معلم القرآن الكريم للصف الثاني اال .2

توصل  النتاتج ال  تركيز دليل معلت ال رآن الكريت للص  الياني االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  

 ين كان هناك  يف. (%0. 20الكريت في الص  الياني االبتداتي بنسبة )ال رآن المتعل ة بالم توت عل  األهدا  العامة لتدريس 

 . با  تل ين ا كات التجويد المناسبة(تركيز اقل عل  )من أس

س ر  النتاتج عن أن دليل معلت ال رآن الكريت للص  الياني االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  أكما 

رف درس سو -درس سورف ال جر -درس سورف البلد -درس سورف الشمس -يركز كييرا عل  )درس سورف الليل األداءالمتعل ة ب

، درس سورف االن طار( -درس سورف المط  ين -درس سورف االنش اق -درس سورف البروج -درس سورف الطارق -عل اال

 . (%22فجاء  بنسبة )

 االبتدائي: الثالثدليل معلم القرآن الكريم للصف  .3

يت التعليت والتدري  وتوصل  النتاتج ال  تركيز دليل معلت ال رآن الكريت للص  اليالل االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت 

 . ((%0. 20والعلوت والمعار  والمهارا  بنسبة )، المتعل ة بالم توت عل  )نمو ج م ترح لت ضير درس

 .ومن طرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف بنسبة )، في  ين كان هناك تركيز اقل عل  )طراتق تص ي  التالوف

320%)) . 

ل رآن الكريت للص  اليالل االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  كما اس ر  النتاتج عن أن دليل معلت ا

درس  -درس سورف نوح -درس سورف المزمل -درس سورف المرسال  -يركز كييرا عل  )درس سورف النبأ األداءالمتعل ة ب

درس  -درس سورف التيابن -طالقدرس سورف ال -درس سورف ال يامة -درس سورف ال لت -درس سورف ال اقة -سورف المعارج

 . ((%22بنسبة )، درس سورف المجادلة( -درس سورف ال شر -سورف المناف ون
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    توصيات البحث: 2.5.

ليل د توافر معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  فيوالتي تبين من خاللهدا ، بنداء عل  النتداتج التي توصدددددددل  ليهدا الب دل

 فإن البا ل يوصي باآلتي:،  ل   د ما ولية بالمر لة االبتداتيةمعلت ال رآن الكريت للص و  األ

 . معالجة أوجه ال صور في م توت دليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية التي كش  عنها الب ل ال الي .4

ت ويت التعليت  ةتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية لتصميت أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكريت في ضوء معايير هيت .4

 . والتدري 

 ألداءاتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية بالص و  األولية  ل  ضرورف االست ادف من ويي ة معايير الم توت و .0

 . ومواكبتها واطالع وتدري  المشرفين والمعلمين عليها

علت ال رآن دليل م ويت التعليت والتدري  فيمعرفة مدت توافر معايير هيتة ت مسددددددداعدف المشدددددددرفين التربويين لمعرفة مدت  .1

من أجل متابعة المعلمين في مسددددداهمتهت لالرت اء به ا الواقع وتطبي هت له م ، الكريت للصددددد و  األولية بالمر لة االبتداتية

 .  المعايير بطري ة ص ي ة

 .ألداءاعل  معايير الم توت وت وتدريبهتوجيه أناار المعلمين لجوان  ال صور في دليل معلت ال رآن الكريت واطالعهت  .2

 . ومتضمن له م المعايير، ت ديت م رر ال رآن الكريت ب ال  متكامل معرفيا .1

 مقترحات البحث: 3.5.

 . دراسة واقع تعليت ال رآن الكريت بالص و  األولية في مدارس المملكة العربية السعودية .4

تة السادس( في ضوء ت  ي ها لمعايير هي، الخامس، )الرابعت ليل أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكريت بالص و  العليا  .4

 . الت ويت والتدري 

 . دراسة ت ويمية شاملة لم توت أدلة المعلمين لم رر ال رآن الكريت في المر لة االبتداتية .0

، التوسع، زالتعزي، لمجال التربية اإلسالمية  س  المستويا  )التأسيس األداءدراسة ت ويمية لمعايير الم توت ومعايير  .1

 . التركيز(

  .تصور م ترح لدليل معلت ال رآن الكريت بالمر لة االبتداتية في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  .2

 قائمة المراجع6.  

 المراجع العربية:1.6. 

 (. بيرو : دار صادر. 3)طلسان العر (. 1994ابن مناور، م مد بن مكرت بن علي )

(. تصددددور م تددددرح لتطبيددددق االسددددتراتيجيا  التدريسددددية ال دييددددة فددددي تدددددريس 2018 م مددددد )األ مدددددي، عبددددد   عبددددد  

 بالسودان.  جامعة ال ران الكريت والعلوت اإلسالمية منشورف[. رسالة دكتورام]، ال ران الكريت بالجمهورية اليمنية
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خدمة فدددي تددددريس ال دددرآن (. الطدددرق واألسدددالي  المسدددت2020آل ك دددالن، يابددد  بدددن سدددعيد، ومطدددري،  دريدددس بدددن علدددي )

مجلدددة الجامعدددة اإلسدددالمية للدراسدددا  التربويدددة الكدددريت لددددت معلمدددي الصددد و  األوليدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية، 

 . 359-341 (،1)29 ،والن سية

(. المملكدددة العربيدددة 4)طكيددد  ت  دددا ال دددرآن الكدددريت(. 4224آل ندددوا ، عبدددد الدددر  بدددن ندددوا  الددددين بدددن جريددد  الددددين )

 دار طويق. السعودية: 

. المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية: مكتبدددددة المعدددددار  للنشدددددر صددددد ي  الترجيددددد (. 2000األلبددددداني، م مدددددد ناصدددددر الددددددين )

 والتوزيع. 

(. الجدددامع المسدددند الصددد ي  المختصدددر مدددن أمدددور رسدددول   صدددل    عليددده وسدددلت 2001البخددداري، م مدددد بدددن  سدددماعيل )

 . بيرو : دار طوق النجاف. وسننه وأيامه

 (. تددددأيير التنشدددديط الدددد اتي للدددد اكرف علدددد  الت صدددديل األكدددداديمي لدددددت الطالدددد  الجددددامعي: طري تددددي2005ا ، زيدددداد )بركدددد

 جامعه ال دس الم تو ة. ،44-35 ،مجلة شبكة العلوت الن سية العربية مساعدا  الت كر وقاد ا  ال اكرف.

 (. بيرو : دار الكت  العلمية. 0)ط تالسنن الكبر(. 4220البيه ي، أبو بكر أ مد بن ال سين بن علي بن موس  )

 . بيرو : مكتبة لبنان ناشرون. موسوعة كشا  اصطال ا  ال نون والعلوت(. 4221التهانوي، م مد بن علي )

معلمدددددو المدرسدددددة االبتداتيدددددة »اإلبدددددداع (. دليدددددل المعلدددددت بدددددين االسدددددتعمال المطلدددددق و ريدددددة 2014جبروندددددي، صدددددلي ة )

 ، الجزاتر.، جامعة مولود معمري.36-19، ص(30) ،مجلة الممارسا  الليوية، «نمو جا

(. ت دددويت دليددل المعلدددت لم دددرر الت سددير للصددد  اليددداني المتوسددط مدددن وجهددده نادددر 2015) عبددد الدددر منالجهيمددي، أ مدددد بدددن 

 . 184-145(، 2)23العلوت التربوية،  مجلة المعلمين والمشرفين والخبراء التربويين،

 (. األردن: دار عمار. 2)ط الصوتية عند علماء التجويدالدراسا  (. 2007ال مد، جانت قدوري)

(. فاعليدددة أدلدددة المعلمدددين فدددي ت سدددين الممارسدددا  التعليميدددة كمدددا يراهدددا معلمدددو الليدددة 2006ال دددوطي، نهددداد عيسددد  م مدددد )

ة، ، الجامعددددة األردنيدددد[رسددددالة ماجسددددتير]، العربيددددة فددددي التعلدددديت االبتددددداتي واتجاهدددداتهت ن ددددو اسددددتخدامها بمملكددددة الب ددددرين

 كلية الدراسا  العليا، األردن. 

. المديندددة المندددورف: مجمدددع الملدددك فهدددد لطباعدددة الم ومدددا  الشخصدددية لمعلدددت ال دددرآن الكدددريت(. 2001 يددددر،  دددازت سدددعيد )

 المص   الشري . 

. نددددوف (. ت دددويت طدددرق تعلددديت ال دددرآن الكدددريت فدددي مرا دددل التعلددديت العدددات والجدددامعي2001الخطيددد ، م مدددود بدددن  بدددراهيت )

 ة المملكة بال رآن الكريت، المدينة المنورف. عناي

 (، الرياأ. 44)طدراسا  في علوت ال رآن الكريت(. 2001الرومي: فهد بن عبد الر من بن سليمان الرومي )

 دار المعار ، مصر. . علت ن س النمو "الط ولة والمراه ة"(. 2006زهران،  امد عبد السالت )
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-383(، 144)1، جامعدددددة االزهدددددر، مجلدددده التربيدددددةولوجيا التددددد كر والنسددددديان، (. سدددديك2010الزهرانددددي، بنددددددر  مددددددان )

363 . 

 . المملكة العربية السعودية: ممسسة الرسالة. نتيسير الكريت الر م(. 2000السعدي، عبد الر من بن ناصر )

 عالت الكت  ال ديل.  :. األردنال كاء االن عالي وعلت الن س التربوي(. 2015سعيد، سعاد جبر )

 . ال اهرف: دار الكات  العربي للنشر والتوزيع. الجمع الصوتي األول لل رآن الكريت(. 1967السعيد، لبي  )

 اليمن: دار الكتا  الجامعي.  .مهارا  الت كير ومواجهة ال ياف(. 2003سويد، عبد المعطي )

 دار الرفاعي: الرياأ.  ،4.   عبد السالت هارون. جكتا  سيبويه(. 1982سيبويه أبي بشر عمرو بن عيمان )

 مصر: الدار العربية للكتا . . المناهج بين النارية والتطبيق(. 2003ش اتة،  سن )

 الدار المصرية اللبنانية.  :مصر. معجت المصطل ا  التربوية والن سية(. 2003ش اتة،  سن، والنجار، زين  )

(. فاعليددددة دليددددل معلددددت وفددددق مهددددارا  2018صددددا   ) عبددددد  ، والسددددعبري،  سددددنان خيددددر  الشددددكري،  امددددد شددددياع 

مجلددة كليددة التربيددة، جامعددة ، وال يزيدداءالت كيددر التددأملي فددي ت صدديل طددال  الرابددع العلمددي فددي مددادتي الرياضدديا  

 . 442-411(، 25)واسط، 

 .االتجاهددددا  ال دييدددة فددددي تخطددديط المندددداهج الدراسدددية فددددي ضدددوء التوجيهددددا  اإلسددددالمية(. 2000شدددوق، م مددددود أ مدددد )

 ال كر العربي.  دار

 :(. مصددددر4)طنمددددو اإلنسددددان مددددن مر لددددة الجنددددين  لدددد  مر لددددة المسددددنين (. 1999صددددادق، آمددددال، وأبددددو  طدددد ، فددددماد )

 مكتبة االنجلو المصرية

(. ال ددددروق فددددي اسددددتراتيجيا  معالجددددة المعلومددددا  فددددي ضددددوء متييددددري التخصددددص 2000الصددددافي، عبددددد   بددددن طدددده )

المجلدددة طدددال  الجامعدددة، أبهدددا: جامعدددة الملدددك خالدددد، كليدددة التربيدددة، والت صددديل الدراسدددي دراسدددة علددد  عيندددة مدددن 

 . 118-95(، 1)1، العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوت اإلنسانية واإلدارية(

 (. دار العلت للماليين. 24)ط مبا ل في علوت ال رآن(. 2000الصال ، صب ي )

، جيددددر منشددددورف[ رسددددالة ماجسددددتير] أيددددرم فددددي الليددددةالترتيددددل ال رآنددددي م هومدددده و(. 2011الصددددباغ، بددددراءف نددددور الدددددين )

 جامعة الشرق االوسط، كلية اآلدا . 

مددددت تدددوافر معدددايير دليدددل المعلدددت فدددي دليلدددي معلدددت الي افدددة اإلسدددالمية (. 2009الصدددوافي، سدددعيد بدددن  مدددود بدددن سدددعيد )

التربيددددة، ، رسددددالة ماجسددددتير، جامعددددة السددددلطان قددددابوس، كليددددة ( مددددن وجهددددة ناددددر المعلمددددين12( و)11للصدددد ين )

 عمان. 
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لكتدددا  الليدددة العربيدددة فدددي  ودليدددل المعلدددت والويي دددة المرف دددة(. ت ليدددل الم تدددوت التعليمدددي للمنهددداج 2011صددديات، كريمدددة )

، المدرسددددة 156-129، ص2ع العربيددددة،مجلددددة  «.أنمو جدددداالسددددنة الياليددددة االبتددددداتي »ضددددوء الم اربددددة بالك دددداءا  

 .  العليا لألسات ف بوزريعة

. مجمددددع الملددددك فهددددد لطباعددددة المصدددد   الشددددري ، المدينددددة فددددن الترتيددددل وعلومدددده(. 2000أ مددددد )، أ مددددد بددددن الطويددددل

 الرياأ.  :المنورف، بالتعاون مع مركز الملك فيصل للب ول والدراسا  اإلسالمية

-407(، 6ع )، مجلدددة كليدددة العلدددوت االجتماعيدددة .دراسدددة ن سدددية -(. الددد اكرف والتددد كر1982الطويدددل، عدددز  عبدددد العاددديت )

396.  

 اإلسكندرية.  . منشأف المعار :التلمي  في التعليت األساسي(. 1982الطي ، م مد عبد الااهر )

 :الريدداأ. طددرق وأسددالي  تدددريس ال ددرآن الكددريت، أسددس ناريددة ونمددا ج تطبي يددة(. 2006العددالت، عيمددان م مددد  امددد )

 مكتبة الرشد. 

مصدددر: دار قبددداء للطباعدددة والنشدددر  .س النمدددوعلدددت ن ددد(. 2000عبدددد المعطدددي،  سدددن مصدددط  ، وقنددداوي، هددددت م مدددد )

 والتوزيع. 

مجمدددع الملدددك فهدددد لطباعددددة  :. المدينددددة المندددورفجمددددع ال دددرآن الكدددريت   ادددا وكتابدددة(. 2000العبيدددد، علدددي بدددن سدددليمان )

 المص   الشري . 

 (، عمان: دار المسيرف. 3.)طعلت الن س المعرفي، النارية والتطبيق(. 2010العتوت، عدنان )

 دار المعرفة.  :. بيرو   ياء علوت الدين(. 1982، أبو  امد م مد بن م مد الطوسي )اليزالي

(. ت ليدددل م تدددوت دليدددل المعلدددت لمنهددداج ال تدددة الياليدددة فدددي مر لدددة ريددداأ 2019ال دددرا، جنددد  فدددارس، ومرسدددي، مندددال )

 .109-89(، 2)2مجلة جامعة  ماف،األط ال في ضوء مهارا  التواصل التربوي، 

. جامعددددة 395-417(، 10)1، مجلددددة العلددددوت اإلنسددددانية(. معددددايير الجددددودف الشدددداملة فددددي التعلدددديت. 2020فر ددددا ، سددددعيد )

 المسيلة.-م مد بوضيا 

 . ال اهرف: مكتبة مصر. سيكولوجية الط ولة والمراه ة(. 1954فهمي، مصط   )

 مصر. مكتبة  :. ال اهرففي علت الن س )سيكولوجية الط ولة والمراه ة((. 1954فهمي، مصط   )

 (. بيرو : ممسسة الرسالة. 7.)ط ال اموس الم يط(. 2003ال يروز آبادي، مجد الدين م مد بن يع و  )

 (. مصر: مكتبة المعار  للنشر والتوزيع. 0.)ط مبا ل في علوت ال رآن(. 2000ال طان، مناع بن خليل )

 عالت الكت .  . ال اهرف:المناهج بين النارية والتطبيق(. 2013الل اني، أ مد  سين )

 . ال اهرف: عالت الكت . التدريس ال عال(. 1985الل اني، أ مد  سين، وسليمان، فارعة )
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، مجلدددة العلدددوت العربيدددة(. جمدددال األداء آلي الددد كر ال كددديت فدددي ضدددوء علدددت الصدددوتيا . 2020م مدددد، ممددددوح  بدددراهيت )

 ، جامعة اإلمات م مد بن سعود. 2(40)

 ، األردن: دار ال كر. تواي  أب ال الدماغ في   ا آيا  ال رآن الكريت (.2010مشاعله، مجدي سليمان )

ت ددددويت أدلددددة معلددددت التربيددددة الرياضددددية للمر لددددة األساسددددية العليددددا فددددي م افاددددة (. 2019المناعسددددة، سددددامر أ مددددد جيددددل )

، رسدددالة ماجسدددتير، جامعدددة الشدددرق األوسدددط، كليدددة العاصدددمة عمدددان مدددن وجهدددة نادددر معلمدددي التربيدددة الرياضدددية

 األردن.  :لعلوت التربويةا

 بيرو : دار عالت الكت .  .علت األصوا  الليوية(. 1998الموسوي، منا  )

(. اسدددتراتيجيا  وطراتدددق تددددريس العلدددوت الشدددرعية مدددن خدددالل الب دددول التربويدددة. 2019النددداجي، عبدددد السدددالت بدددن عمدددر )

 جامعة الكوي .  ،(131)33، المجلة التربوية

(. ت ددويت دليددل معلددت الليددة العربيددة للصدد  األول االبتددداتي فددي المشددروع الشددامل 2017) عبددد العزيددزالنصددار، م مددد بددن 

الجمعيدددة السدددعودية للعلدددوت التربويدددة، جامعدددة الملدددك سدددعود، لتطدددوير المنددداهج فدددي ضدددوء معدددايير علميدددة م تر دددة، 

(59) ،109-127 . 

(. لبندددان: دار ابدددن 3.)ط ملدددة ال دددرآنالتبيدددان فدددي آدا   (. 1994الندددووي، أبدددو زكريدددا م يدددي الددددين ي يددد  بدددن شدددر  )

 . زت للطباعة والنشر والتوزيع

المسدددند الصددد ي  المختصدددر بن دددل العددددل عدددن العددددل  لددد  (. 1991النيسدددابوري، مسدددلت بدددن ال جددداج أبدددو ال سدددن ال شددديري )

 . لبنان: دار   ياء الترال العربي. رسول   صل    عليه وسلت

(. ويي ددددة معددددايير مجددددال تعلددددت التربيددددة اإلسددددالمية. المملكددددة العربيددددة السددددعودية: 4242هيتددددة ت ددددويت التعلدددديت والتدددددري  )

 الرياأ. 

(. مييدددداق أخالقيددددا  مهنددددة التعلدددديت. الريدددداأ:  دارف التطددددوير 2006وزارف التربيددددة والتعلدددديت بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية )

 التربوي، شركة المطابع األهلية لألوفس . 

 المراجع األجنبية:2.6. 
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