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 :الملخص

 ،اإلسماعيليةساسية التعرف المشكالت التي تواجه زراع محصول المانجو بمحافظة أاستهدفت هذا البحث بصفة 

ثالث  بأكبرهذا البحث وقد تم إجراء  ،على تلك المشكالت التي تواجههم نتاج، وأهم اقتراحاتهم للتغلباإل ىعل تأثيرها ودرجة

اختيار قرية واحدة من كل مركز وفقاً لمعياري و تم  من حيث المساحة المنزرعة وعدد الزراع، اإلسماعيليةمراكز بمحافظة 

محصول  مزارعي من إجمالي %03مبحوثا  بنسبة  033عينة عشوائية منتظمة بلغ قوامها  المساحة وعدد الزراع وتم اختيار

بلة الشخصية وتم استيفاء البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث باستخدام استمارة االستبيان بالمقا المانجو بالقري المختارة 

مما أتاح الفرصة لتعديلها ووضعها في صورتها النهائية لها  إجراء اختبار مبدئيإعدادها وتم ألفراد عينة البحث بعد تصميمها و

حسابي، والمدى كأدوات بالتكرارات والنسب المئوية، المتوسط ال يلجدولهي العرض اوقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية 

 . واستخالص النتائجحصائي للتحليل اإل

قد تمثلت في ست  ،اإلسماعيليةالمانجو بمحافظة  زراع محصولالمشكالت التي تواجه أن  يلي:د تمثلت أهم النتائج فيما وق

المشكالت يليها  ،%87.0المشكالت التعليمية االرشادية  يلي:كما  النسبية لتواجدهامجموعات رئيسية وقد جاءت وفق أهميتها 

  بالتمويل، والمشكالت الخاصة ،%80.0توافر مستلزمات االنتاج  ومشكالت عدم ،%80.7التسويقية 

mailto:Drmohamed_aboelnaga@Yahoo.com
mailto:Dr.afafgalal@yahoo.com
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الثالث مراتب االخيرة الرابع والخامس والسادس بنسب  بالريالمتعلقة  بالمحصول، والمشكالتاالمراض  ومشكالت انتشار

زراعة وانتاج  ىعل تأثيرها درجةمن حيث مرتبة تنازليا المشكالت المدروسة أن ، الترتيب على %77، %90.6 و ،7%..8

والمشكالت المتعلقة  ،%.70والمشكالت الخاصة بالتمويل  ،%77.8 محصول المانجو كالتالي: المشكالت التسويقية للمحصول

مستلزمات االنتاج  والمشكالت الخاصة بتوافر ،%77.6بانتشار االمراض بالمحصول  والمشكالت الخاصة ،%79بالري 

 .وجهة نظر الزراع المبحوثينمن  %.7والمشكالت التعليمية االرشادية   ،77.7%

 

 اإلسماعيليةمحافظة ، زراع محصول المانجو، المشكالت الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

  This research aimed mainly at identifying the problems facing the farmers of the mango crop in 

Ismailia governorate, the degree of their impact on production, and their most important 

suggestions to overcome those problems facing them, and this research was conducted in the 

three largest centers in Ismailia governorate in terms of the area cultivated and the number of 

farmers, and one village was selected from each center according to the criteria of area and 

number of farmers and a regular random sample of 300 researchers was selected by 10% of the 

total mango crop farmers in the selected villages and was met The data necessary to achieve the 

objectives of the research using the questionnaire form in the personal interview of the members 

of the research sample after its design and preparation and a preliminary test was conducted, 

which allowed the opportunity to modify it and put it in its final form.                                    

The most important results: The problems facing the farmers of the mango crop in Ismailia 

Governorate were represented in six main groups and came according to their relative 

importance for their presence as follows: educational problems guidance 78.1%, followed by 

marketing problems 73.4%, problems of lack of availability of production requirements 73.1%, 

problems related to financing, problems of the spread of diseases in the crop, and problems 

related to irrigation III ranked the last fourth, fifth and sixth ranks by 72.5%, and 61.9%, 45% 

respectively, The problems studied are ranked descending in terms of the degree of their impact 

on the cultivation and production of the mango crop as follows: marketing problems of the crop 

55.7%, problems related to financing 53.%, problems related to irrigation 46%, problems related 

to the spread of diseases in the crop 45.9%, problems related to the availability of production 

supplies 44.5%, and educational problems of guidance 42% from the point of view of the 

surveyed farmers 

Keywords: Problems, Mango growers, Ismailia governorate. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :المقدمة .1

يعتبر محصول المانجو أحد المحاصيل البستانية الهامة بجمهورية مصر العربية، حيث يحتلل المرتبلة الثالثلة بلين محاصليل       

زيلادة المسلاحة المنزرعلة منله لتلوفير عللى الفاكهة بعد الملوال  والعنلب ملن حيلث المسلاحة المنزرعلة، وتعملل وزارة الزراعلة 

 (.ص ،337.األعرج: )الخارجية ير لألسواق المحلي والتصداحتياجات االستهالك 

كما يعد محصول المانجو من الفاكهة االستوائية ذات القيمة الغذائية واالقتصادية العالية، وشجرتها دائمة الخضرة ومعمرة    

األصلي للمانجو هو منطقة (، هذا ويعتقد أن المنشأ 003ص ،0673عام )عبد العال:  033حوالي  إلىحيث يصل عمر األشجار 

سنة مضت، ثم انتشرت زراعتها في  7333الفلبين، وقد زرعت المانجو بالهند منذ حوالي  ىجنوب شرق آسيا بداية من الهند حت

 إبراهيم،) أفريقيا إلىالمانجو  المناطق االستوائية وتحت االستوائية من العالم، وخالل القرن السادس عشر قام البرتغاليون بنقل

 (7.ص ،0666حجاج: و

م، ثم انتشرت زراعتها  بعد ذلك، وكان  07.7عهد محمد على عام  فيولقد أدخلت زراعة محصول المانجو إلى مصر       

األراضي متوسطة  فيتصل  زراعتها  ( إنها 086،ص066شار زراعتها في مصر كما يذكرها )نصر: من أسباب انت

محاصيل االقتصادية حيث يمكن التوسع في زراعتها باألراضي الجديدة، ومالئمة زراعة العلى الخصوبة، وال تؤثر زراعتها 

أيدي عاملة كثيرة، وإمكانية تحميل محاصيل  ىمن فدان المانجو، وعدم حاجتها إلالجو والتربة لزراعتها، وكبر العائد المادي 

أخرى عليها، وسهولة إجراء عمليات الخدمة، وسهولة تسويق المحصول، وتنوع األصناف منها المبكر والمتوسط وبعضها 

 مصر حتى يتناسب مع األسواق المحلية والعالمية. فيمتأخر في النضج مما يعطى الفرصة لطول موسم اإلنتاج 

جانللب أخللر نجلد أن محصللول المللانجو كأحللد محاصليل الفاكهللة يتعللرض للعديللد ملن التغيللرات الطبيعيللة المناخيللة ولكلن علللى      

درجات الحرارة والرطوبة ما بين فصلى الشتاء والصيف، وهبوب الرياح الشديدة خالل فترة التزهير مما يؤدى إلى  فيالمتمثلة 

تفللاع درجللة الحللرارة يللؤدى إلللى احتللراق الثمللار ممللا يللدفع الكثيللر مللن نقللا الثمللار وبالتللالي نقللا إنتاجيللة الفللدان، كمللا أن ار

 المزارعين إلى اقتالع أشجار المانجو حتى ال يتكبد خسائر كبيرة.

 

 :مشكلة البحث .1.1

يعد محصلول الملانجو ملن أهلم المحاصليل البسلتانية التلي تلزرع فلي مصلر، حيلث تعتبلر الملانجو ملكلة الفواكله ذات القيملة       

 (3.0.فدان )اإلدارة المركزية للبساتين: 763.3.نها في مصر حوالي مالغذائية العالية، هذا وتبلغ المساحة المنزرعة 

ملن  ٪86,73فلدان تمثلل  008606 حيلث يلزرع منهلا مسلاحة ،اإلسلماعيليةافظلة محوتتركز زراعة المانجو فلي مصلر فلي      

( كمللا يالحلل  أن هنللاك زيللادة سللنوية فللي المسللاحات 3.0.إدارة البسللاتين  -اإلسللماعيليةمسللاحة الجمهوريللة )مديريللة الزراعللة ب

المنزرعة منها لعدة عوامل منها وجود أنلواع متباينلة ملن األراضلي بالمحافظلة حيلث األراضلي الرمليلة الصلفراء جيلدة التهويلة 

جلاح زراعلة محصلول الملانجو والصرف، وكذلك لتوافر الظلروف المناخيلة المناسلبة ملن رطوبلة وحلرارة مناسلبة مملا يلؤدي لن

 (.3.3.بساتين، بيانات غير منشورة،المركزية لل اإلدارة)بيانات 

التي تتمتلع بالتربلة والمنلال المالئلم للمحصلول إال  اإلسماعيليةمحافظة بالمانجو  زراعة محصول الرغم من انتشار وعلى        

طلن  7-9مستوي الجمهورية يتراوح ما بلين  علىطن للفدان، بينما متوسط اإلنتاجية  7-0أن متوسط اإلنتاجية بالمحافظة ما بين 

 (3.3.للفدان )اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، بيانات غير منشورة، 
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مما يعنى أن هناك فجوة إنتاجية بين متوسط اإلنتاج بالمحافظة، ومتوسط اإلنتلاج عللى مسلتوى الجمهوريلة، وقلد يرجلع ذللك      

لوجللود بعللق القصللور المعرفللي بالتوصلليات الفنيللة الخاصللة لللزراع المللانجو بالمحافظللة وكللذلك لوجللود بعللق المشللكالت لللدى 

 لفنية اإلنتاجية للمحصول.تعيق تنفيذهم للتوصيات ا التيالزراع 

من حيث المساحة المنزرعة كبر محافظات الجمهورية أمحافظة االسماعلية باعتبارها بتم أجراء هذا البحث لذلك         

 فيتواجه الزراع وتتسبب  التيمن مساحة الجمهورية(، وذلك للتعرف على أهم المشكالت  ٪73,86) المانجو محصولب

سواء كانت هذه المشكالت متعلقة بالتمويل، أو مستلزمات اإلنتاج، أو مشكالت تسويقية، أو مشكالت ض إنتاجية الفدان اخفان

ع محصول رامشكالت الري واألمراض وذلك للعمل على حل تلك المشكالت وبالتالي زيادة دخل ز تعليمية إرشادية، وأخيراً 

نتائج البحث  سوف تظهر التيتعريفهم بالتوصيات الفنية  برامج إرشادية تستهدف المساهمة في تخطيط وتنفيذالمانجو وكذلك 

 علىقد تمثلت مشكلة البحث في محاولة االجابة و إنتاج محصول المانجو.زراعة و مجال فيهم التقنيات الحديثة أحاجتهم إليها و

ة وإنتاج محصول المانجو؟ التساؤالت التالية ما هي مصادر المعلومات التي يستقي منها الزراع معلوماتهم الزراعية عن زراع

إنتاج محصول المانجو؟ ما هي اهم و زراعة ما هي الخدمات اإلرشادية التي يقدمها الجهاز اإلرشادي الزراعي للزراع بمجال

إنتاج محصول المانجو بمحافظة  علىوما هو تأثير تلك المشكالت  المبحوثين؟المشكالت التي تواجه زراع المانجو 

 ؟اإلسماعيلية

 يلي: البحث كماصياغة أهداف  سبق تم وانطالقا مما

 

 :أهداف البحث .1.1

 .إنتاج محصول المانجوزراعة و مصادر المعلومات التي يستقي منها الزراع معلوماتهم الزراعية عن ىالتعرف عل -0

إنتاج محصول زراعة و أهم الخدمات اإلرشادية التي يقدمها الجهاز اإلرشادي الزراعي للزراع بمجال ىالتعرف عل -.

 المانجو. 

 .إنتاج المحصول من وجهة نظرهمعلى تأثيرها  ودرجةالمشكالت التي تواجه زراع المانجو المبحوثين  اهم  ىالتعرف عل -0

 .بمجال إنتاج محصول المانجو ههمحل المشكالت التي تواجل زراع  المانجو المبحوثين مقترحات ىالتعرف عل -7

 

 :التطبيقية للبحثاألهمية  .1.1

هلا زراع الملانجو يعتملد عليات التلي مصلادر المعلوملعللى التعرف  أن نتائجه سوف تساعد فيتكمن أهمية البحث في    

المحصول مملا يلوفر صلورة حقيقيلة أملام المسلئولين علن العملل  زراعة وانتاج معلوماتهم عنعلى في الحصول المبحوثين 

، البلرامج اإلرشلادية الخاصلة بتللك المنطقلة تخطليط وتنفيلذعن أهمية كل مصدر لالستفادة به عنلد  البحثاإلرشادي بمنطقة 

إنتلاج محصلول الملانجو عللى وملا هلو تلأثير تللك المشلكالت  المشكالت التي تواجه زراع المانجو اهم على التعرف ايضا و

حسب درجة تواجلدها حل تلك المشكالت على سوف يساعد ذلك المسئولين في األجهزة المعنية للعمل  اإلسماعيليةبمحافظة 

بالميعللاد المناسللب مللن خللالل تخطلليط وتنفيللذ بللرامج ارشللادية تتوافللق مللع احتياجللات  وتللذليلهااالنتاجيللة علللى  تأثيرهللا  وملدي

الملانجو واللذي يعتبلر ملن أهلم المحاصليل البسلتانية  زيادة إنتاجية محصولعلى مما ينعكس في النهاية  الجمهور المستهدف

اهم  مقترحات الزراع المبحوثين لحلل المشلكالت على للتعرف  جانب ذلك يسعي البحث إلى بمصر،التصديرية االقتصادية 
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حلل مواجهلة وعللى التي تواجههم بمجال زراعة وإنتاج محصول المانجو لتكون امام المسلئولين لالسلتفادة منهلا عنلد العملل 

 تلك المشكالت مستقبال .

 

 :الطريقة البحثية .1

 :جرائياإلتعريف ال .1.1

 الكلية لوحدة المساحة لمحصولنتاجية اإل انخفاضيقصد بها في هذا البحث كل ما يتسبب في  :إنتاج محصول المانجو مشكالت

 لمحصول النهائي.االقتصادية التصديرية لجودة العلى  يؤثرو ،المانجو

 البحث:منطقة . 1.1

المسلاحة المنزرعلة  من حيثمحافظات جمهورية مصر العربية  أكبر ألنهاإلجراء هذا البحث  اإلسماعيليةمحافظة  تم اختيار    

، وتلم اختيلار فلدان 763.3.حلوالي بالتلي تقلدر ملن مسلاحة الجمهوريلة  ٪73,86تمثل حيث فدان  008606بمحصول المانجو 

  من حيث المساحة المنزرعة وعدد الزراع  اإلسماعيليةثالث مراكز بمحافظة  أكبر

قريلة الواصلفية ملن مركلز أبلو صلوير، وقريلة ياري المساحة وعدد الزراع فكانلت قرية واحدة من كل مركز وفقاً لمع تم اختيار 

 أبو خليفة من مركز القنطرة غرب. سرابيوم من مركز فايد، وقرية

 

 وعينة البحث:شاملة . 1.1

 0300علددهم والبلالغ  اإلسلماعيليةبمحافظلة المختلارة بلالقري اللثالث بجميلع زراع محصلول الملانجو  البحلث شلاملةتمثلت وقد 

اختيللار عينللة البحللث بطريقللة عشللوائية منتظمللة مللن كشللوف حصللر زراع محصللول المللانجو بالجمعيللات التعاونيللة  مللزارع، وتللم

مبحوثلاً ملن شلاملة البحلث، وبلنفس  033بللغ علدد أفلراد العينلة  وبذلكمن شاملة كل قرية،  ٪03الزراعية للقرى المختارة بنسبة 

ملن قريلة  اً مزارعل 97ملن قريلة الواصلفية،  اً مزارعل 0.7ذللك تلم اختيلار  عللىالنسبة تم اختيار المبحوثين من كل قريلة، وبنلاء 

 من قرية أبو خليفة. اً مزارع .00سرابيوم، 

 اإلسماعيليةبمحافظة ي المختارة البحث بالقرعينة شاملة و(: توزيع 1جدول رقم )

 المحافظة
المراكز 

 المختارة

مساحة 

المانجو 

بالمركز 

 بالفدان

القرى المختارة 

 من المراكز

المساحة 

المانجو 

بالقرية 

 بالفدان

عدد زراع 

المانجو 

بالقرية 

 )الشاملة(

 ٪03 البحثعينة 

من مزارعي كل 

 قرية

 اإلسماعيلية

 0.7 0.70 7763 الواصفية 08007 أبوصوير

 97 977 0.07 سرابيوم 33..0 فايد

القنطرة 

 غرب

 .00 00.7 7777 خليفة ابو 08006

 033 0300 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 1211بيانات غير منشورة  اإلسماعيليةمديرية الزراعة محافظة  المصدر:         
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 البيانات:  وتحليل  جمعاسلوب  .2.1

 يفلي بتحقيلقادها بملا علدوالتلي تلم إبالمقابللة الشخصلية ملع المبحلوثين  اسلتمارة اسلتبيان الميدانية باسلتخدام تم جمع البيانات      

زراع الملانجو مبحلوث  07ملن لالستمارة االستبيان على عينلة عشلوائية  (Pre-test)مبدئيإجراء اختبار  قد تموأهداف البحث. 

اصلبحت صلالحة فلي صلورتها النهائيلة  حتلىاالسلتمارة  عللى إجلراء التعلديالت الالزملةبقرية الرياح مركز القنطرة غلرب وتلم 

 .م ..3.جمع البيانات الميدانية خالل شهر ابريل ل
 

 أدوات التحليل اإلحصائي: .2.1

بالتكرارات، والنسب المئوية،  يونتائج هذا البحث العرض الجدولت في عرض بيانا استخدمتم معالجة البيانات كميا، وقد تم  

 .تحليل االحصائي واستخالص النتائجالمتوسط الحسابي، والمدى كأدوات لل

 

 المعالجة الكمية للبيانات: .2.1

 النحو التالي. علىبعد االنتهاء من جمع البيانات المتحصل عليها من المبحوثين تم تفريغها ومعالجتها كمياً  

 الخصائص الشخصية:  .أ

 فئات ثالث إلى المبحوثين توزيع وأمكن، اثناء فترة تجميع البيانات ثتم قياسه كرقم خام بعدد سنوات عمر المبحوالسن:  -1

 سنة فأكثر. 73 ، ومنسنة 73ألقل من  – 73 سنة، ومن 73أقل من  :وهي

خملس فئللات هللي: أمي)صللفر(،  ىت التعللليم الرسللمي وتلم تللوزيعهم إلللسللنواعلدد سللنوات التعللليم الرسلمي: ويعبللر عنلله بعلدد  -.

 سنة فأكثر(. 07)على أ سنة(، جامعي أو 07-00) سنة(، وتعليم متوسط 03-7) عدادي(، وإسنة 8-7) وابتدائي

أقلل  كالتلالي هلي فئلات ثلالث إللى المبحلوثين توزيلع تمو ،لفدانبا عنه معبراً  مطلق برقم قياسه تم :الزراعية المساحة إجمالي-0

 .فدان فأكثر 03من فدان، و 03 قل منأل 8فدان من فدان، و 8من

 .أقل من هي  فئات ثالث إلى وتم توزيع المبحوثين ،بالفدان قياسه تم مطلق رقم :المانجو محصولالمساحة المنزرعة ب-7

 .فدان فأكثر 7فدان، ومن  7فدان ألقل من  .فدان، ومن 

بعدد السنوات التي تم زراعتله للمحصلول فلي  عنه معبراً  خام برقم قياسه تم: المانجو محصول زراعة في الخبرة سنوات عدد-7

سلنة  00ملن سلنة، و 00قلل ملن سلنة أل 9ملن  :سنوات لكل فئة كالتلالي 8 بمديفئات  ثالثلى إ وتم توزيع المبحوثين أرضه،

 سنة فأكثر. 3.سنة، ومن  3.ألقل من 

المنظمات على عن مستوي ترددهم  المبحوثينغير بسؤال : تم قياس هذا المتالزراعية مراكز الخدماتعلى التردد  -9

محطات البحوث الزراعية، قسم اإلرشاد ، المجتمعية المدروسة التالية: الجمعية التعاونية الزراعية، المراكز اإلرشادية

جمعية إنتاج تسويق الخضر والفاكهة، البنك الزراعي المصري، الرعاية البستانية باإلدارة الزراعي باإلدارات الزراعية، 

عضو لجنة  درجة واحدة(،)ي عضو عاد ،)صفر( غير مشارك مقياس مكون من أربع فئات بدرجات هي:على الزراعية 

 درجة بينما بلغ الحد األدنى صفر 0.)درجتان(، رئيس لجنة )ثالث درجات(، وقد بلغ الحد األعلى للدرجات وفقاً لذلك 

 .درجة
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عند إنتاج  أهم مصادر المعلومات الزراعية التي يستعين بها الزراع المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههمعلى التعرف  ب.

نعم، االجابة ب حدة حيث أعطيت درجة واحدة للمبحوث في حالة علىتم قياس أهمية كل مصدر  المحصول بمنطقة البحث:

 وتم حصر التكرارات التي ذكرها(، 7وتمثلت في عشرة مصادر كما في )جدول رقم ال، االجابة ب وصفر في حالة 

 لذلك. وفقاً  المبحوثين لكل مصدر من المصادر المذكورة، وتم ترتيبها تنازلياً 

 :اإلسماعيليةبمحافظة  أهم المشكالت التي تواجه زراع محصول المانجوعلى التعرف  .ج

من أقر بوجلود قياس المشكالت من حيث وجودها من عدمه من خالل إقرار الزراع المبحوثين حيث أعطيت درجة واحدة ل تم

المختلفلة  واإلرشلادية ست انواع من المشكالت اإلنتاجيلة على ها، وقد تضمنت االستمارة وصفر لمن أقر بعدم وجود ،المشكلة

 7درجلة موزعلة كمللا يللي: المشللكالت المتعلقلة بالتمويللل ) .7 الحلد األقصللى ذللك بلللغعللى  بنلداً، وبنللاءً  .7 للغ عللددهاحيلث ب

درجلات(، والمشلكالت التسلويقية  7درجلة(، والمشلكالت التعليميلة ) 07درجات(، والمشكالت المتعلقة بمسلتلزمات اإلنتلاج ) 

لتي تصيب محصول الملانجو ) درجات(، والمشكالت المتعلقة باألمراض ا 7درجات(، والمشكالت المتعلقة بعملية الري ) 8)

درجة(، وتم حصر التكرارات التي ذكرها المبحوثين بوجود كل مشكلة وتم ترتيبها  .7درجة(، ليكون إجمالي الدرجات ) .0

 لذلك .  وفقاً  تنازلياً 

 0 تاللزراع المبحلوثين حيلث أعطيل زراعة وانتاج محصول المانجو من وجهلة نظلر علىمشكلة لكل  درجة التأثير وتم قياس

لمن أقلر بلأن المشلكلة ملؤثرة لحلد ملا، ودرجلة واحلدة لملن أقلر بلأن  مؤثرة، ودرجتاندرجات للمبحوث الذي أقر بأن المشكلة 

للنسلبة المئويللة  المدروسلة وفقلاً  المشللكالت السلتملن  نلوعداخلل كلل المدروسلة مشللكالت الالمشلكلة غيلر ملؤثرة. وتلم ترتيلب 

 المبحوثين.   الزراعوجهة نظر للتكرارات التي أعطيت لها من 

 أهم المقترحات لحل تلك المشكالت من وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث.على التعرف  .د

وتم تقسليمها إللى بإعطاء درجة واحدة في حالة إقرار المبحوث بالمقترح ودرجة صفر في حالة عدم إقراره بذلك،  تم قياسها -

المبحللوثين، ومقترحللات متوسللطة األهميللة وهللي  ثلثلليقرهللا أكثللر مللن يمقترحللات عاليللة األهميللة وهللي تلللك المقترحللات التللي 

المبحلوثين، ومقترحلات قليللة األهميلة وهلي المقترحلات التلي  ثلثليقلل ملن أكثلر ملن ثللث المبحلوثين أل المقترحات التي يقرها

 .ترتيبهوتم جمع الدرجات وبالتكرارات والنسب المئوية وضع كل مقترح في يقرها أقل من ثلث المبحوثين، 

  

 . وصف عينة البحث:1

بمحافظة  توزيع زراع المانجو المبحوثين( .الجدول رقم )ب الواردة نتائجالتوض  الخصائا العامة للزراع المبحوثين:  .0.0

 المدروسة كما يلي:الشخصية  لخصائصهم وفقاً  اإلسماعيلية

ن أسنة، و 76-73 لفئة العمرية منيقعون في ا ٪90المبحوثين المانجو زراع رب من ثلثي يق نتائج الجدول أن ما تشير :السن أ.

 سنة فأكثر. 73منهم يقعون في الفئة العمرية من  ٪.0 سنة، في حين أن 06قل من أمنهم يقعون في الفئة العمرية  8٪.

 نأالقراء والكتابة، و ال يجيدونن يمن الزراع المبحوثين أمي ٪07 أن (.)الجدولبنتائج الأوضحت  :عدد سنوات التعليمب. 

 ٪00أن سنة، في حين  (03-7) منهم تعلم للمرحلة اإلعدادية من ٪07 سنة، و (07-00) منهم تعلم للمرحلة الثانوية من 6٪.

 ( سنة. 8-7)من  ابتدائي تعلموا تعليممنهم فقط  %6، وأن فأكثر سنة 07 تعليم عالي علىحصلوا فقط 
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من أفراد العينة لديهم حيازة  ٪97أن ما يزيد عن ثلثي الزراع المبحوثين  البحثأفادت نتائج  :الزراعية الحيازةإجمالي  ج .

من الزراع  ٪9 نأ، وافدنة 03فدان ألقل من  8 منزراعية  رضأمنهم لديهم حيازة  ٪9.ن أ، وافدنة 8من  رض زراعية أقلأ

 .افدنة 03 أكثر من زراعيةالمبحوثين لديهم حيازة 

من أفراد  ٪99أن ما يزيد عن ثلثي الزراع المبحوثين  البحثنتائج  توض  :إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول المانجود. 

منزرعة بمحصول المانجو  اً رضأمنهم يحوزن  ٪7.ن أو فدان، .من  المانجو أقلمنزرعة بمحصول  رضأالعينة يحوزون 

 فدان  7أكثر من  يهم حيازة منزرعة بمحصول المانجومن الزراع المبحوثين لد ٪03 نأو افدنة، 7 من قلفدان أل .من 

ملن اللزراع المبحلوثين يتمتعلون بخبلرة  ٪07أن  (.) جلدولنتلائج  تشلير :زراعة محصول المانجو فيالخبرة  سنوات عدد هـ .

ملن  يتمتعلون بخبلرة ٪07 ما يزيلد علن ثللث اللزراع المبحلوثين بينما محصول المانجو،زراعة سنة ب 00 من قلسنوات أل 9من 

 سنة. 3.خبرة أكثر من  منهم لديهم ٪8.في حين أن  ،سنة 3. من قلسنة أل 00

 المدروسةالشخصية  لخصائصهم ( توزيع زراع المانجو المبحوثين وفقا1) جدول

 ٪ عدد الفئات الخصائا ٪ عدد الفئات الخصائا

 الســــن

 8. 73 سنة 06  من أقل

عدد سنوات 

 التعليم 

 07 .03 )صفر(  أمي

 6 7. سنة (8-7) من ابتدائي 90 077 سنة 76 -73  من

 07 77 سنة (03-7) من إعدادي .0 09 فأكثر سنة 73 من

 6. 77 سنة (07-00) من ثانوي 033 033 اإلجمــــــــــالي

إجمالي 

 الحيازة

 الزراعية

 97 37. افدنة 8 أقل

 00 08 فأكثر سنة 07أعلي أو جامعي
 قل من فدان أل 8 من

 فدان 03

88 
.9 

 9 06 فأكثرفدان 03

 033 033 اإلجمــــــــــالي 033 033 اإلجمــــــــــالي

 المساحة

 المنزرعة

 بالمحصول

 99 067 فدان .من  أقل

 سنوات عدد

 الخبرة

 07 000 سنة 00 من أقل -9من 

 7 من فدان ألقل.من 

 افدنة
8. .7 

 سنة 3. من أقل -00من 
037 07 

 8. .7  فأكثر سنة 3. من 03 03  أكثرف افدنة 7

 033 033 اإلجمــــــــــالي 033 033 اإلجمــــــــــالي

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان                                                                     

  مراكز الخدمات الزراعية: علىتردد زراع المانجو المبحوثين  و.

الجمعية  علىيترددون بصفة دائمة  اإلسماعيليةزراع المانجو المبحوثين بمحافظة ( أن 0نتائج جدول رقم )تظهر 

المراكز يترددون على  ٪08أن المصري، و الزراعيالبنك  يترددون علىمنهم  ٪90أن ، و٪70التعاونية الزراعية بنسبة 

 .البستانية باإلدارة الزراعيةقسم الرعاية  علىيترددون  ٪12، وأن اإلرشادية
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اإلرشاد الزراعي باإلدارات الزراعية، وجمعية إنتاج  من قسم كالً  علىبصفة دائمة  يترددون الزراع المبحوثين من ٪08بينما  

محطات البحوث  علىوقد أظهرت النتائج أن زراع المانجو المبحوثين ال يترددون بصفة دائمة ة، وتسويق الخضر والفاكه

عي باإلدارات الزراعية بنسبة ، وقسم اإلرشاد الزرا٪96، وجمعية إنتاج وتسويق الخضر والفاكهة بنسبة ٪.8الزراعية بنسبة 

78٪. 

 الزراعيةاالرشادية مراكز الخدمات  على( توزيع زراع المانجو المبحوثين وفقا لترددهم 1) جدول

 م
 المنظمات المجتمعية

 اإلجمالي ال نادرا أحيانا دائما

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 033 033 9 08 8 3. 9 06 70 77. الجمعية التعاونية الزراعية. 0

 033 033 .0 67 00 06 07 77 08 000 .المراكز اإلرشادية .

 033 033 .8 07. 06 77 . 8 8 0. محطات البحوث الزراعية 0

قسم اإلرشاد الزراعي باإلدارات  7

 الزراعية.
7. 08 00 7 67 00 070 78 033 033 

جمعية إنتاج وتسويق الخضر  7

 والفاكهة.
7. 08 .7 6 07 7 .39 96 033 033 

 033 033 8 .. 9 08 9. 88 90 077 البنك الزراعى المصرى. 9

 033 033 .. 98 .0 08 .0 67 07 030 الرعاية البستانية باالدارة الزراعية 8

 وحسبت من استمارة االستبيان      المصدر: جمعت

     

                                                          ومناقشتها:النتائج البحثية  .2

 إنتاج محصول المانجو:زراعة و معلوماتهم الزراعية عن في مصادر المعلومات التي يستعين بها الزراع المبحوثين .1.2

إنتاج زراعة و معلوماتهم الزراعية عنعلى يعتمدون في الحصول من الزراع المبحوثين  ٪63 نأ( 7تشير نتائج جدول )      

وجاء في الترتيب الثاني تجار األسمدة والمبيدات ان ذوى الخبرة في الترتيب األول، محصول المانجو من األهل والجير

وأخصائي المحاصيل البستانية في الترتيب  لجمعية الزراعية والمرشد الزراعيمدير امن  وجاء كالً  ،٪88الزراعية بنسبة 

في حين احتلت مصادر البرامج الزراعية بالتلفزيون  الترتيب،على ٪98 و ٪83و  ٪87الثالث والرابع والخامس بنسبة 

 الزراعية والباحثون بمراكز البحوث ،٪70والبرامج الزراعية بالراديو الترتيب السابع بنسبة ، ٪73الترتيب السادس بنسبة 

 ىعل ٪07 و ٪0.رشادية واالنترنت الترتيب التاسع والعاشر بنسب ، بينما احتلت النشرات اإل٪7.الترتيب الثامن بنسبة 

 الترتيب.
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 (: توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لمستوى استعانتهم بمصادر المعلومات المدروسة2جدول رقم )

 ٪ عدد المصدر م

 63 96. الخبرة ذوي األهل والجيران 0

 88 03. تجار األسمدة والمبيدات الزراعية .

 87 0.. مدير الجمعية الزراعية. 0

 83 00. المرشد الزراعي 7

 98 33. أخصائي المحاصيل البستانية 7

 73 073 البرامج الزراعية بالتلفزيون 9

 70 0.7 .البرامج الزراعية بالراديو 8

 7. 87 .البحوثالباحثون بمراكز  7

 0. 97 .اإلرشاديةالنشرات  6

 07 77 اإلنترنت. 03

 وحسبت من استمارة االستبيان المصدر: جمعت                                 

 حتىزيادة اهتمام األجهزة المعنية بمصادر المعلومات المدروسة والبحث في تطويرها  ضرورة علىهذه النتائج  كدتؤو 

إنتاج محصول زراعة و معلوماتهم الزراعية عن علىفي الحصول  واالستعانة بها مستقبالً عليها  يستطيع الزراع االعتماد

  رشادية واالنترنت. المانجو وخاصة النشرات اإل

إنتاج و زراعة الزراعي للزراع المبحوثين في مجال التي يقدمها جهاز اإلرشادأهم الخدمات اإلرشادية الزراعية  .1.2

الخدمات  أن( من الزراع المبحوثين يروا ٪80( أن نسبة )7نتائج الجدول رقم )تشير  :اإلسماعيليةول المانجو بمحافظة محص

إنتاج محصول المانجو بمحافظة وزراعة اإلرشادية الزراعية المقدمة للزراع من قبل الجهاز اإلرشادي الزراعي في مجال

( منهم ٪00حين أن نسبة ) في، الخدمات اإلرشادية الزراعية متوسطة ( منهم يروا أن تلك٪09)نما نسبة قليلة، بي اإلسماعيلية

الخدمات ( يروا أن ٪78غالبية الزراع المبحوثين بنسبة )أن ، ويتض  من ذلك الخدمات اإلرشادية الزراعية كثيرة أن تلكيروا 

قليلة  إنتاج محصول المانجوو زراعة لزراعي في مجالاإلرشادية الزراعية المقدمة للزراع من قبل الجهاز اإلرشادي ا

ومتوسطة، مما يتطلب من القائمين على العمل اإلرشادي ضرورة االهتمام بتوفير أكبر قدر من الخدمات والبرامج االرشادية 

المانجو لرفع احتياجات زراع المانجو والتي تساهم في رفع مستوي المعارف والمهارات المتعلقة بإنتاج محصول على  بناءً 

   المستوى التنفيذي للزراع لزيادة دخلهم ورفع مستوي معيشتهم.
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 انجويقدمها اإلرشاد الزراعي لزراع محصول الم التي(: توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لمستوى الخدمات 2جدول رقم )

 ٪ عدد الخدمات

 80 00. درجة( 9-1 )منخدمات قليلة 

 09 76 درجة( 19-12خدمات متوسطة )

 00 07 درجة فأكثر( 12)خدمات كثيرة 

 122 122 اإلجمالي

 وحسبت من استمارة االستبيان                                    المصدر: جمعت                                       

يقدمها جهاز اإلرشاد الزراعي  لزراع محصول المانجو من وجهة  التيلنوع الخدمات  ( األهمية النسبية9ويوض  جدول )      

بدائل المبيدات جاءت بالترتيب على حيث تشير النتائج أن توفير وسهولة الحصول  اإلسماعيليةنظر الزراع المبحوثين بمحافظة 

، في حين احتل ٪70للزراع بنسبة  من الزراع المبحوثين، يليها في الترتيب الثاني توفير الشتالت المتجانسة ٪78األول بنسبة 

 يقدمها جهاز اإلرشاد الزراعي التيمن حيث مستوي توفير الخدمات  ٪73الترتيب الثالث توفير أصناف عالية الجودة بنسبة 

بالطريقة  اتعقد ندوات إرشادية وتوعية الزراع وتدريبهم على استخدام المبيدبينما جاءت خدمات  ،لزراع محصول المانجو

وتوفير آالت الرش في  واختيار المبيد المناسب لها اتاآلفعلى التعرف على قيام المرشد بالزيارات الحقلية للمساعدة و اآلمنة

في حين جاءت باقي  ،الترتيبعلى ٪7.،٪.0، ٪08في الثالث مراتب األخيرة السابع والثامن والتاسع بنسب  الوقت المناسب

يقدمها جهاز  التيلنوع الخدمات  ٪73 ىلإ ٪78السادس بنسبة من  ىلإالخدمات المدروسة في ترتيب متوسط من الرابع 

 د الزراعي  لزراع محصول المانجو.اإلرشا

محصول المانجو من وجهة نظر الزراع  الزراعي لزراعيقدمها اإلرشاد  التيالخدمات  النسبية لنوع(: االهمية 2جدول رقم )

 المبحوثين

 الخدمات اإلرشادية م
 المتوسط ال نادرا  احيانا دائما

 العام

للمتوسط ٪

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد العام

 78 0,8 0. 97 07 77 7. .7 00 66 بدائل المبيدات. علىتوفير وسهولة الحصول  0

 70 0,9 00 60 .0 07 0. 96 07 030 توفير الشتالت المتجانسة للزراع.  .

 73 0,7 7. 80 .0 67 07 77 9. 88 توفير أصناف عالية الجودة.  0

7 
 فيعقد ندوات إرشادية عن أضرار اإلسراف 

 استخدام المبيدات
99 .. 77 .7 80 .7 86 .9 0,7 78 

7 
تقديم توصيات المكافحة المتكاملة لآلفات في 

 الوقت المناسب
77 .7 .7 7 7. .8 037 08 0,0 70 

 73 .,0 07 007 07 79 .0 69 07 77اإلشراف والمتابعة لتنفيذ التوصيات الفنية  9
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 المتعلقة بإنتاج المحصول

8 
عقد ندوات إرشادية وتوعية الزراع وتدريبهم 

 على استخدام المبيد بالطريقة اآلمنة
77 07 70 07 78 .6 009 06 0,0 08 

7 
 علىقيام المرشد بالزيارات الحقلية للمساعدة 

 اآلفة واختيار المبيد المناسب لها علىالتعرف 
.7 7 77 06 66 00 006 73 3,69 0. 

 7. 3,87 76 079 .0 67 07 .7 7 07 توفير آالت الرش في الوقت المناسب. 6

                             وحسبت من استمارة االستبيان       المصدر: جمعت

 :اإلسماعيليةبمحافظة إنتاج محصول المانجو و زراعةعلى ودرجة تأثيرها زراع المبحوثين الالمشكالت التي تواجه  .1.2

على وجود المشكالت التي تواجههم ودرجة تأثيرها  لدرجة وفقاً  المانجو المبحوثين زراع ( توزيع8جدول )بنتائج التوض  

التعليمية اإلرشادية جاءت ن المشكالت أنتائج الجدول تشير حيث  مرتبة تنازلياً من وجهة نظرهم المانجو  محصول إنتاج

اإلنتاج على ، وفي الترتيب العام السادس من حيث تأثيرها ٪87,0بالترتيب العام األول من حيث درجة تواجدها بنسبة 

عدم عقد ندوات مسائية تعليمية، نقا أهم بنودها مرتبة تنازلياً كما يلي: من وجهة نظر الزراع المبحوثين وقد تمثلت ٪.7بنسبة

عدد المرشدين الزراعيين، قلة أعداد الندوات اإلرشادية المنفذة بمنطقة البحث، قلة البرامج اإلرشادية في مجال إنتاج محصول 

 ادية.ندرة االجتماعات اإلرش ،المانجو، نقا التدريب في مجال إنتاج محصول المانجو

، وفي الترتيب ٪80,7تشير النتائج أن المشكالت التسويقية جاءت بالترتيب العام الثاني من حيث درجة تواجدها بنسبة و     

من وجهة نظر الزراع المبحوثين وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة تنازلياً  ٪77,8 اإلنتاج بنسبة علىالعام األول من حيث تأثيرها 

تكاليف النقل، تعدد الوسطاء والسماسرة وزيادة المضاربة السعرية، مشاكل التعامل مع التجار والمصدرين، كما يلي: ارتفاع 

 عدم توفر الثالجات الكافية، ال يوجد مراكز تصديرية بالقرى معلن عنها.

وفي الترتيب العام ، ٪7,.8الخاصة بالتمويل جاءت بالترتيب العام الثالث من حيث درجة تواجدها بنسبة ان المشكالت و   

وقد تمثلت أهم  اإلسماعيليةمن وجهة نظر الزراع المبحوثين بمحافظة  ٪70,0اإلنتاج بنسبة  علىالثاني من حيث تأثيرها 

ارتفاع و ،القروض علىكثرة الضمانات الخاصة بالحصول وكما يلي: نقا السيولة المالية لدي المزارع،  بنودها مرتبة تنازلياً 

الوفاء بسداد القروض على وعدم قدرة المزارع  عدم توافر التمويل من البنك في الوقت المناسب، القروض، علىأسعار الفائدة 

 .في مواعيدها المناسبة

، ٪80,0المشكالت الخاصة بتوافر مستلزمات اإلنتاج الترتيب العام الرابع من حيث درجة تواجدها بنسبة  في حين احتلت        

 اإلسماعيليةمن وجهة نظر الزراع المبحوثين بمحافظة  ٪77,7 اإلنتاج بنسبةعلى وفي الترتيب العام الخامس من حيث تأثيرها 

 العشوائي الضار للمبيدات، االستخدامو ،أسعار المبيدات المستخدمة ارتفاع كما يلي: وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة تنازلياً 

ارتفاع أسعار األسمدة و الصنف وعدم تجانس الشتالت،زراعة  عدم توحيدالسوق،  فيوارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

 .أسعار األسمدة البلدية ارتفاعر العمال المدربين على عمليات التطعيم والتقليم، وجأارتفاع و ،الورقية
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التلي تصليب محصلول الملانجو الترتيلب العلام الخلامس ملن حيلث درجلة بينما احتلت المشكالت المتعلقة بانتشار األمراض        

من وجهة نظر الزراع المبحوثين  ٪77,6 اإلنتاج بنسبة على، وفي الترتيب العام الرابع من حيث تأثيرها ٪90,6تواجدها بنسبة 

 وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة تنازلياً كما يلي: انتشار مرض العفن الهبابي والبق الدقيقى ذبابة الفاكهة،

ظهور أعراض نقا الزنك عللى األوراق، انتشلار ملرض ذبلول البلراعم واألوراق والفلروع الحديثلة وجفافهلا، ظهلور ملرض  

األكاروس األحمر(، انتشار مرض لفحة أزهلار  –الحلم الدودى  –كاروسات )أكاروس صدأ األوراق التدرن للثمار، وانتشار األ

 المانجو للثمرة.

، وفي ٪77ن المشكالت المتعلقة بالري احتلت الترتيب العام السادس من حيث درجة تواجدها بنسبة أالنتائج وتوض   

من وجهة نظر الزراع المبحوثين وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة  ٪79 سبةاإلنتاج بنعلى الترتيب العام الثالث من حيث تأثيرها 

قلة  مياه اآلبار، فيارتفاع نسبة األمالح  وعدم وصول الماء لألرض للري، يلي: عدم تطهير الجمعيات للمساقى،كما  تنازلياً 

عدم االهتمام بشبكة الصرف وارتفاع مستوى الماء األرضي، وفي األخير عدم وجود برنامج مناسب  فصل الصيف، فيالمياه 

 (8االراضي كما هو موض  بجدول ) للري
 

 

 زراعة وانتاج المحصول ىعل تأثيرها ودرجةزراع المانجو المبحوثين  تواجه( يوضح درجة تواجد المشكالت التي 1شكل )     

 

( ان ترتيب المشكالت المدروسة من حيث درجة تواجدها من وجهة نظر زراع المانجو 0ويتض  من الشكل رقم )

،يليها في المرتبة الثانية المشكالت التسويقية %87.0كالتالي: المشكالت التعليمية االرشادية في الترتيب االول بنسبة المبحوثين 

،بينما احتلت المشكالت الخاصة %80.0مات االنتاج الترتيب الثالث بنسبة ،وجاءت مشكالت عدم توافر مستلز%80.7بنسبة 

ث مراتب االخيرة الرابع والخامس متعلقة بالري الثالوالمشكالت ال ،ومشكالت انتشار االمراض بالمحصول ،بالتمويل

 بحوثين . مانجو الالترتيب من حيث درجة تواجدها من وجهة نظر زراع الم ىعل %77 ،%90.6 و ،%7..8السادس بنسب و
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زراعة وانتاج محصول المانجو وجهة نظر  على تأثيرها درجةترتيب المشكالت المدروسة من حيث  أمكنوكذلك   

وجاءت المشكالت  ،%77.8احتلت المشكالت التسويقية للمحصول الترتيب االول بنسبة  البحث حيث المبحوثين بمنطقةالزراع 

والمشكالت الخاصة بانتشار  في حين جاءت المشكالت المتعلقة بالري، ،%70.0الثاني بنسبة الخاصة بالتمويل في الترتيب 

 الترتيب،على  %77.6 و ،%79مراض بالمحصول في الترتيبين الثالث والرابع بنسب األ

ة االرشادية والمشكالت التعليمي ،%77.7بينما احتلت المشكالت الخاصة بتوافر مستلزمات االنتاج الترتيب الخامس بنسبة 

زراعة وانتاج محصول المانجو وجهة نظر زراع المانجو  على تأثيرهادرجة من حيث  %.7 واالخير بنسبةالترتيب السادس 

 المبحوثين.

الزراع المبحوثين  تواجهتذليل وحل المشكالت التي على الجهاز االرشادي واالجهزة التنفيذية العمل على لذلك يجب 

انتاج المحصول على  تأثيراللمشكالت االكثر لتقديم حلول تنفيذية من خالل تخطيط وتنفيذ برامج ارشادية، حيث تكون االولوية 

 و المشكالت الخاصة بالتمويل لزراعة المحصول، يليها المشكالت المتعلقة بمياه الري، ،واهمها المشكالت التسويقية

 ،راعيوثم االهتمام بالمشكالت الخاصة بتوفير مستلزمات االنتاج الز ،بانتشار االمراض بالمحصولمشكالت الخاصة الو

الن جمهور  ، مع مراعاة واالخذ باالعتبار اهم مقترحات الزراع  لحل تلك المشكالت،والمشكالت التعليمية االرشادية

على تي تواجههم وتؤثر ية والتنفيذية حل للمشكالت الالمسترشدين يكون اكثر استعداد وتعاون عندما تمس االنشطة التعليم

 . ورفع مستوي معيشتهم زيادة االنتاجية لوحدة المساحة من المحصولعلى ما يساعد انتاجيتهم ب

إنتاج المحصول  علىوجود المشكالت التي تواجههم ودرجة تأثيرها  لدرجة وفقا المانجو المبحوثين زراع ( توزيع7جدول )

 وجهة نظرهممرتبة تنازلياً من 

 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

  )أ( مشكالت خاصة بالتمويل:

 نقا السيولة المالية لدي المزارع 0
ص

 فر

ص

 فر
033 033 .00 87 7. 07 .7 7 .,7 70 

. 
عدم توافر التمويل من البنك في 

 الوقت المناسب
7. 08 .77 70 066 73 70 08 7 0 0,7 93 

0 

الوفاء على زارع عدم قدرة الم

مواعيدها بسداد القروض في 

 المناسبة

77 07 .77 7. .30 7. 07 07 6 7 0,7 93 

7 
كثرة الضمانات الخاصة 

 القروض علىبالحصول 
79 07 .77 77 .00 77 .7 03 09 9 0,7 93 
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

7 
 علىارتفاع أسعار الفائدة 

 القروض
77 07 .79 77 .33 87 09 07 .3 7 0,8 78 

 ٪71,2 المشكالت الخاصة بالتمويل النسبة المئوية لدرجة وجود 

 الترتيب العام الثالث

 

النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة بالتمويل     

 الترتيب العام الثاني 21,1٪

 

 )ب( مشكالت خاصة بمستلزمات اإلنتاج

0 
ندرة العمالة المدربة على عمليات 

 التطعيم والتقليم
.0. 80 77 .6 09 70 07 08 08 7. 3,67 00 

. 

عدم وجود مصدر موثوق فيه 

شتالت األصناف  علىللحصول 

 الجيدة

083 78 003 70 73 9. .. 08 .7 .0 0,7 78 

 70 0,0 7. 77 9. 77 73 030 97 37. .0 67 المواسم فيقلة العمالة  0

7 
ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

 السوق في
.3 8 .73 60 083 90 63 0. .3 8 0,7 73 

7 
وعدم وجود مصدر موثوق فيه 

 األسمدة الورقية علىللحصول 
88 .9 ..0 87 09. 80 78 .0 07 9 0,8 78 

 70 0,0 06 77 0. 77 77 007 86 07. 0. .9 ارتفاع أسعار األسمدة البلدية 9

8 
ارتفاع اجر العمال المدربين على 

 عمليات التطعيم والتقليم
93 .3 .73 73 003 79 93 .7 83 .6 0,. 73 

7 
عدم توحيد الصنف وعدم تجانس 

 الشتالت
08 0. .90 77 066 89 73 06 07 7 0,8 78 

 73 0,7 09 06 06 77 97 090 70 77. 08 .7 ارتفاع أسعار األسمدة الورقية 6

0

3 
 70 0,9 7 03 .. 8. 83 77 70 ..0 76 087 وندرة المبيدات المستخدمة

0

0 

وارتفاع أسعار المبيدات 

 المستخدمة
0. 7 .77 69 076 99 .7 7 87 .9 0,7 78 

 73 .,0 7. 76 6. 77 78 67 98 .3. 00 67وعدم توفر األسمدة في الوقت 0



 

  

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 المناسب .

0

0 

وقلة الدورات التدريبية على 

 إجراء عمليات التطعيم
9. .0 .07 86 030 7. 69 73 70 07 0,0 70 

0

7 

وارتفاع أسعار األدوات 

 المستخدمة في الرش
73 08 .73 70 00. 77 77 06 63 09 0,0 08 

0

7 

االستخدام العشوائي الضار 

 للمبيدات
06 9 .70 67 77 00 70 06 073 73 3,70 .8 

النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت الخاصة بمستلزمات اإلنتاج    

71,1٪   

 الترتيب العام الرابع

اإلنتاج النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة بمستلزمات 

22,2٪ 

 الترتيب العام الخامس

  )ج( مشكالت تعليمية

0 
قلة إعداد الندوات اإلرشادية 

 المنفذة بمنطقة البحث
77 09 .7. 77 007 77 77 06 99 .9 0,0 70 

. 
نقا التدريب في مجال إنتاج 

 محصول المانجو 
97 .. .07 87 .33 77 07 9 .3 6 0,7 93 

0 
 ضعف مهارات الزراع في مجال

 إنتاج محصول المانجو
037 09 06. 97 76 79 70 .. 93 0. 0,. 73 

 70 0,0 08 07 00 96 73 037 80 .0. 6. 77 ندرة االجتماعات اإلرشادية  7

7 

ندرة النشرات والمطبوعات 

اإلرشادية في مجال إنتاج 

 محصول المانجو

6. 00 .37 96 037 73 07 07 99 0. 0,. 73 

9 
اإلرشادية في مجال قلة البرامج 

 إنتاج محصول المانجو
73 08 .73 70 006 77 99 .9 97 .9 0,. 73 

 08 0,0 00 79 07 77 70 007 60 .8. 6 7. عدم عقد ندوات مسائية تعليمية 8

 00 0 .7 003 00 07 77 008 78 .9. 00 07 نقا عدد المرشدين الزراعيين 7

 ٪77,1التعليمية     النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت 

 الترتيب العام االول

 ٪21النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة التعليمية     

 الترتيب العام السادس

  )د( مشكالت تسويقية
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 70 0,0 07 73 09 73 79 030 87 0.. 9. 86 عدم توفر الثالجات الكافية  0

. 
تعرض محصول المانجو أثناء  

 نقله للمخاطر والسرقة
060 97 036 09 67 78 6 7 7 7 0,7 93 

0 
مشاكل التعامل مع التجار 

 والمصدرين
97 .. .07 87 078 90 97 .6 .3 7 0,7 73 

7 
تعدد الوسطاء والسماسرة وزيادة  

 المضاربة السعرية 
73 00 .93 78 .00 70 07 00 07 9 0,7 93 

 78 0,8 7 .. 08 73 87 07. 68 63. 0 03 ارتفاع تكاليف النقل  7

9 

تسويق  فيغياب دور الدولة  

محصول المانجو واحتكار تجار 

 السعر فيالجملة وتحكمهم 

76 03 .00 83 088 77 .7 00 03 7 0,7 93 

8 
ال يوجد مراكز تصديرية بالقرى  

 معلن عنها 
70 .7 .08 8. 067 60 03 7 6 7 0,7 93 

 ٪71,2النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت التسويقية     

 الترتيب العام الثاني

 ٪22,7النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت التسويقية     

 الترتيب العام االول

  )هـ( مشكالت متعلقة بعملية الري

0 
مياه  فيارتفاع نسبة األمالح 

 اآلبار
00. 08 077 90 67 70 77 .7 77 .7 0,0 70 

. 
عدم تطهير الجمعيات للمساقى 

 وعدم وصول الماء لألرض للري
67 .. .37 97 008 78 .7 07 93 .6 0,. 73 

 78 0,8 7 7 9 9 79 77 07 .03 99 067 فصل الصيف فيقلة المياه  0

7 
عدم االهتمام بشبكة الصرف 

 وارتفاع مستوى الماء األرضي
.3. 98 67 00 97 99 .. .0 00 00 0,7 73 

 73 .,0 8. .. .. 07 70 .7 8. .7 80 07.  للريعدم وجود برنامج مناسب  7

 ٪22النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت الخاصة بالري    

 الترتيب العام السادس

 ٪22النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة بالري     

 الترتيب العام الثالث

   التي تصيب محصول المانجو)و( مشكالت متعلقة باألمراض 

 70 0,9 9 7 .0 77 .9 77 79 007 77 .09 الدقيقياالصابة بمرض البياض  0
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 يصيب األزهار يالذ

. 
التصمغ على جذوع األشجار، 

 األشتاتسس )تشقق القلف(.
087 77 0.7 7. 87 9. .. 07 .7 .3 0,7 78 

 70 0,0 0. 9. 08 07 93 97 09 036 97 060 ناخرات األخشاب )الحفارات(. 0

 78 0,7 03 07 09 97 77 67 93 070 73 006 موت األطراف 7

 .0 3,68 77 63 00 8. .7 77 98 30. 00 66 ذبول الفيرتسليوم. 7

 70 0,0 07 6. 07 87 77 67 97 37. .0 67 مرض لفحة ازهار المانجو للثمرة 9

8 
ذبابة  الدقيقيالعفن الهبابي والبق 

 الفاكهة
0. 7 .77 69 .37 80 07 0. 76 08 0,6 90 

 78 0,7 03 0. 73 78 73 037 .8 09. 7. 77 التدرن للثمار. 7

6 
مرض ذبول البراعم واألوراق 

 والفروع الحديثة وجفافها.
70 .8 .06 80 6. 7. 77 .0 7. 08 0,0 08 

0

3 

أعراض نقا الزنك على 

 األوراق.
88 .9 ..0 87 087 87 07 08 00 7 0,8 78 

0

0 
 73 0,7 7 9 73 78 77 97 06 007 90 .07 أطراف األوراق. احتراق

0

. 

األكاروسات )أكاروس صدأ 

 –الحلم الدودى  –األوراق 

 األكاروس األحمر(.

60 03 .36 83 87 07 77 .9 73 06 3,68 0. 

 ٪21,9النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت الخاصة باألمراض    

 الترتيب العام الخامس

المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة باألمراض      النسبة

22,9٪ 

 الترتيب العام الرابع

                                المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان                                                                                     

 

 تواجههم:زراع المانجو المبحوثين لحل المشكالت التي  أهم مقترحاتعلى التعرف  .2.2

إنتاج و زراعة مقترحات الزراع المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههم في( أهم 7البيانات الواردة بجدول رقم) وض ت

 حسب أهميتها كالتالي:  حيث جاءت مرتبة تنازلياً  اإلسماعيليةمحصول المانجو بمحافظة 
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وجاءت كما يلي وضع برنامج  ،وهي المقترحات التي ذكرها أكثر من ثلثي الزراع المبحوثين مقترحات عالية األهمية

، توفير ٪63بنسبة توفير العمالة المدربة  ،الزراع المبحوثينمن  ٪69مناسب للري مع توفير المياه بفصل الصيف بنسبة 

، توفير األسمدة العضوية ٪77بنسبة  ، توحيد مصدر شراء الشتالت والرقابة الجيدة عليها٪76بنسبة الشتالت المتجانسة 

بنسبة  للصقيعللمانجو مقاومة جديدة ، زراعة أصناف ٪79 بنسبة ، إتباع نظام تسميد متوازن٪78 بنسبة الكافيوالكيميائية بالكم 

 ،٪.7بنسبة  واألمراض ع برنامج جيد للمقاومة من اآلفات، وض77٪

من  ٪73وذكرها  ٪83 المحصول بنسبةواإلنثراكنوز ألنه يعمل على خفق  الدقيقيالتغلب على مرض البياض  ضرورة 

 زراعة محاصيل مجال في، االستعانة بالمتخصصين ٪87 بنسبة زراعة مصدات رياح لحماية األشجار، الزراع المبحوثين

 من زراع المانجو المبحوثين. ٪83 وذكرها ، وزراعة أكثر من صنف للمانجو٪87 بنسبة الفاكهة

اع المبحوثين ألقل من ثلثي الزراع المقترحات التي ذكرها أكثر من ثلث الزر يوه هميةمقترحات متوسطة األ

من الزراع  ٪90تدريب العمالة الزراعية لتوفير المزيد من الخبرات في مجال اإلنتاج وذكرها  :وهي كما يلي المبحوثين

، وزيادة ٪77 بنسبة ، زيادة عدد المرشدين الزراعيين٪77بنسبة المبحوثين، توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للزراع 

 .٪70بنسبة من االجتماعات اإلرشادية ، وعقد المزيد ٪79 بنسبة أعداد الندوات المنفذة بمنطقة البحث

لحل المشكالت التي تواجههم قل من ثلث الزراع المبحوثين أوهي المقترحات التي ذكرها  هميةمقترحات قليلة األ

، مكافحة ٪6.بنسبة ، توفير المبيدات الفعالة بأسعار مناسبة ٪00توفير اآلالت الزراعية بأجور تشغيل مناسبة بنسبة  :وهي

، زيادة عدد النشرات والمطبوعات اإلرشادية ٪7. بنسبة االستخدام األمثل للمبيدات على، التدريب ٪8. بنسبة المبيداتغش 

  .زراع المانجو المبحوثينمن  ٪0.في مجال اإلنتاج بنسبة 

 تواجههم لمقترحاتهم لحل المشكالت التي وفقا المبحوثين المانجو محصول زراع ( توزيع7) جدول

 ٪ التكرار المقترحـــــــات م

 مقترحات عالية االهمية

 69 78. وضع برنامج مناسب للري مع توفير المياه بفصل الصيف 0

 63 83. توفير العمالة المدربة .

 76 99. توفير الشتالت المتجانسة 0

 77 97. توحيد مصدر شراء الشتالت والرقابة الجيدة عليها 7

 78 93. الكافيتوفير األسمدة العضوية والكيميائية بالكم  7

 79 76. إتباع نظام تسميد متوازن 9

 77 77. زراعة أصناف جديدة للمانجو مقاومة للصقيع 8

 .7 78. وضع برنامج جيد للمقاومة من اآلفات واألمراض 7

خفق  ه يعمل علىواإلنثراكنوز ألن الدقيقيضرورة التغلب على مرض البياض  6

 .٪83 بنسبة المحصول

.70 73 

 87 07. زراعة مصدات رياح لحماية األشجار 03
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 ٪ التكرار المقترحـــــــات م

 87 8.. مجال الفاكهة فياالستعانة بالمتخصصين  00

 83 00. زراعة أكثر من صنف للمانجو .0

 هميةمقترحات متوسطة األ

 90 063 تدريب العمالة الزراعية لتوفير المزيد من الخبرات في مجال اإلنتاج 00

 77 087 توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للزراع 07

 77 077 زيادة عدد المرشدين الزراعيين 07

 79 008 زيادة أعداد الندوات المنفذة بمنطقة البحث 09

 70 0.7 عقد المزيد من االجتماعات اإلرشادية 08

 هميةمقترحات قليلة األ

 00 66 مناسبة توفير اآلالت الزراعية بأجور تشغيل 07

 6. 78 توفير المبيدات الفعالة بأسعار مناسبة 06

 8. .7 مكافحة الغش في المبيدات 3.

 7. 87 االستخدام األمثل للمبيدات علىالتدريب  0.

 0. 96 زيادة عدد النشرات والمطبوعات اإلرشادية في مجال اإلنتاج ..

 وحسبت من استمارة االستبيان   المصدر: جمعت
                                      

 :والتوصيات االستنتاجات الرئيسية

ضوء ما توصل إلية البحث من نتائج واستنتاجات فيمكن التوصل لعدد من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن  في

باإلدارة المركزية  لمحصول المانجوبرامج االرشادية للنهوض بمتوسط االنتاجية التخطيط وتنفيذ  علىيستعين بها القائمون 

 النحو التالي: علىللحاصالت البستانية، واالدارة المركزية لإلرشاد الزراعي 

ر يضرورة االهتمام بتقديم حلول تنفيذية للمشكالت التسويقية من خالل  توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للزراع، توف -0

، وضع سياسة سعرية تتناسب مع طبيعة المحصول عنهايتم االعالن مراكز تصديرية بالقرى  وانشاء ،الثالجات الكافية

اإلنتاج على وتكاليفه، نظرا لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت التسويقية جاءت بالترتيب العام األول من حيث تأثيرها 

 بالترتيب العام الثاني من حيث درجة انتشارها.و

 علىلضمانات الخاصة بالحصول تقديم تسهيالت للمشكالت الخاصة بالتمويل من خالل حلول عملية تقديم  علىالعمل -.

القروض، توفير التمويل من البنك في الوقت المناسب، وتقديم تسهيالت للزارع بسداد  علىأسعار الفائدة  ، تخفيقالقروض

نظرا لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت الخاصة بالتمويل جاءت الترتيب العام  والكوارث،في حالة االزمات  القروض

 بالترتيب العام الثالث من حيث درجة تواجدها.و اإلنتاج، علىالثاني من حيث تأثيرها 

صة الري ضرورة العمل واالهتمام بحل المشكالت الخاصة بالري الحقلي نظرا لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت الخا-0

 للريوضع برنامج مناسب  علىإنتاج محصول المانجو وذلك بالعمل  علىجاءت بالترتيب العام الثالث من حيث تأثيرها 
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فصل الصيف، االهتمام بشبكة الصرف  في كميات المياهقيام الجمعيات الزراعية بتطهير مستمر للمساقى، زيادة  باألراضي،

 لتقليل مستوى الماء األرضي.

ضرورة تكثيف الجهود واألنشطة اإلرشادية لحل المشكالت المتعلقة بانتشار األمراض التي تصليب محصلول الملانجو نظلرا  -7

اإلنتلاج عللى لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت الخاصلة بانتشلار األملراض احتللت الترتيلب العلام الرابلع ملن حيلث تأثيرهلا 

 ،توفير المبيدات الفعالة بأسعار مناسبة ،ة من اآلفات واألمراضوضع برنامج جيد للمقاوم ،وذلك من خالل

 والمطبوعللات واالجتماعللاتعللدد النشللرات  االمللن للمبيللدات زيللادةاالسللتخدام  علللىالتللدريب  ،الغللش فللي المبيللدات علللىالرقابللة  

 مكافحة ومقاومة االمراض واآلفات.اإلرشادية في مجال والندوات 

احتللت  انهلا تقلديم حللول فعليلة  للمشلكالت الخاصلة  بتلوفير مسلتلزمات اإلنتلاج نظلرا لملا اظهرتله نتلائج البحلث على العمل  -7

تدعيم  أسلعار  اإلنتاج من خاللعلى الترتيب العام الرابع من حيث درجة تواجدها، وفي الترتيب العام الخامس من حيث تأثيرها 

توحيلد ووأسلعار األسلمدة البلديلة  ،أسلعار األسلمدة الورقيلةو السلوق،بيلة توفيرهلا وأسلعار األسلمدة الكيماو ،المبيدات المسلتخدمة

 زراعة الصنف وتجانس الشتالت بكل منطقة.

وفلي  ول ملن حيلث درجلة تواجلدها،أن المشكالت التعليمية اإلرشادية جاءت بالترتيب العام األنظرا لما اظهرته نتائج البحث  -9

 لإلرشلاداالدارة المركزيلة عللى فيجلب اإلنتلاج ملن وجهلة نظلر اللزراع المبحلوثين على يرها الترتيب العام السادس من حيث تأث

الزراعي تخطيط وتنفيذ بلرامج ارشلادية تفلي بكافلة احتياجلات اللزراع وضلرورة االهتملام  بتكثيلف الجهلود التعليميلة اإلرشلادية 

عقلد نلدوات مسلائية كيفيلة تنفيلذ التوصليات الفنيلة الخاصلة بالمحصلول، ملن خلالل  على لرفع المستوى المعرفي لزراع المانجو 

زيادة أعداد الندوات اإلرشادية المنفذة بمنطقة البحث،  زيادة  ،المتخصصين المرشدين الزراعيين كافية من داعدا توفيرتعليمية، 

 عقلد العديلد ملن ،ب في مجال إنتاج محصلول الملانجوالتدري زيادةإنتاج محصول المانجو، زراعة و البرامج اإلرشادية في مجال

 اإلرشادية. والندوات  االجتماعات

 :المراجــع

االحتياجات اإلرشادية لزراع محصول المانجو في األراضي الجديدة  (.337.) مصطفي،صبحي عبد الفتاح  األعرج، -

 .، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة األزهراإلسماعيليةبمحافظة 

ولي، المانجو وزراعتها، ورعايتها، وإنتاجها، الطبعة األ (.0666) ، محمد نظيف )دكتوران(،محمد، وحجاجعاطف  إبراهيم، -

 .منشية المعارف، اإلسكندرية

 .ة، الطبعة الرابعة، دار المعارفبساتين الفاكهة المستديمة الخضر (.0673) عبد العال، أحمد فاروق )دكتور(، -

الفواكه المستديمة الخضرة والمتساقطة األوراق واهم أصنافها في الوطن العربي،  (.0660) هللا )دكتور(،نصر، طه عبد  -

 .ثانية، دار المعارف، اإلسكندريةالطبعة ال

 .رة البساتين، بيانات غير منشورةإدا (.م3.0.) ،اإلسماعيليةمديرية الزراعة ب -

 .تصاد الزراعي، بيانات غير منشورةاإلدارة المركزية لالق (.م3.3.) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -

 منشورة.اإلدارة المركزية للبساتين، بيانات غير  (.م3.0.) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -
 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.1  

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.1
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 ، المملكة العربية السعوديةماجستير في الخدمة االجتماعية
 

 المستخلص

 هدفت الدراسة إلى التعرف علىى الىد ر المي ىي للخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة  عىي مفىراد المًتمىن ءىجياح مك ىان جا جىة  ور  ىا

المروبطة بالصجة،  و ميىة السىلو يات المروبطىة بالصىجة،  ذلك من خالل و مية المعارف المروبطة بالصجة،  و مية االوًاهات 

 ذلك وجديد المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ىان جا جىة  ور  ىا،   بىن بعىق المتترتىات لت ميىة 

مىن االخصىا يين   عي مفراد المًتمن ءجياح مك ىان جا جىة  ور  ىاق  قىد اعتمىدت الدراسىة علىى مى يا المسىي االجتمىاعي بالعي ىة

( مفردة من االخصىا يين االجتمىاعيين،  وىم جمعيىم مىن خىالل 111االجتماعيين بمستشفيات م طتة الًوف  قد بلغ تًم العي ة )

علىى الىد ر المي ىي للخدمىة  % 9ق.4استمارة االستبيان،   شىفت  تىا ا الدراسىة من بالبيىة مفىراد عي ىة الدراسىة يوافتىون ب سىبة 

زيادة معرفة مفراد المًتمن بًا جة  ور  ىا ة المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن  ذلك من خالل االجتماعية في و مي

علىى  موافتتيىا % 1ق.4 سىبة  طرق ا تشارها  الوقاية م ه،  ووعيتيم بأعراض  مضاعفات اإلءابة بفير س  ور  اق  مبىدت 

بى  القتىة لىدى مفىراد المًتمىن بأسىالي   مروبطة بالصجة  ذلك مىن خىاللال االوًاهاتالد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية 

 سىبة  مشىارت  الفير س، طرق مواجية فير س  ور  ا،  وتوية رببتيم في اوخاذ  افة االجرانات الصجية  الوقا ية لمواجية 

ة لدى مفراد المًتمن مك ىان جا جىة المروبطة بالصج السلو ياتبالموافتة على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  %9ق49

علىى  جىود  % .ق.6 سىبة وىوعيتيم بأهميىة االبتعىاد عىن انمىا ن الم دتمىة رديهىة التيويىةق  مشىارت  ور  ا،  ذلك من خالل 

اعتتاد مفراد المًتمن في ءجة ما يتومون به مىن معوقات وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا م يا 

الي  فىىي التعامىع مىىن جا جىة فيىىر س  ور  ىا،   ىىدرة  جىود بىىراما ودريبيىة   رص عمىىع موجيىة لنخصىىا يين االجتمىىاعيين مسى

 بالتوعيىةي االجتمىاع انخصىا ي  ميىارات معىارف  قىد م ءىت الدراسىة بضىر رة العمىع علىى كتىع قلتطىوير مدا يىم المي ىي

 قالمستشفيات في يتتيت بشكع انخصا يين لتفعيع د ر  آلية الصجي  التقتيف

الد ر المي ي، الخدمة االجتماعية،  عي مفراد المًتمن، و ميه، االخصىا يين االجتمىاعيين، جا جىة  ور  ىا،  الكلمات المفتاحية:

 مستشفيات، م طتة الًوف

mailto:baamadd@gmail.com
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The professional Role of Social Work in Developing the Health Awareness of Community 

Members during the Corona Pandemic (An Applied Study on Social Workers in Al-Jouf 

Region hospitals) 

Abstract 

The study aimed to identify the professional role of social work in developing the health 

awareness of community members during the Corona pandemic, through the development of health-

related knowledge, the development of health-related trends, and the development of health-related 

behaviors, as well as identifying the obstacles that prevent the development of health awareness of 

community members during the Corona pandemic. And put some proposals to develop community 

members' health awareness during the Corona pandemic. The study relied on the method of social 

survey with a sample of social workers in Al-Jouf region hospitals. The sample size was (110) 

individuals from social workers, and they were collected through a questionnaire form. The results of 

the study revealed that the majority of the study sample members agree by 96.4% on the professional 

role of social service To develop health-related knowledge among community members by 

increasing community members’ knowledge of the Corona pandemic, ways of spreading and 

preventing it, and raising their awareness of the symptoms and complications of infection with the 

Corona virus. And 96.1% agreed with the professional role of social work in developing health-

related trends by spreading confidence among members of society in the methods and methods of 

confronting the Corona virus, and strengthening their desire to take all health and preventive 

measures to confront the virus, and 95.5% indicated approval of the professional role of social 

service To develop health-related behaviors among community members during the Corona 

pandemic, by raising their awareness of the importance of staying away from crowded, poorly 

ventilated places. And 83.6% indicated that there are obstacles that prevent the development of 

health awareness of community members during the Corona pandemic, including the belief of 

community members in the validity of the methods they are doing in dealing with the Corona virus 

pandemic, and the scarcity of training programs and workshops directed to social workers to develop 

their professional performance. The study recommended the need to work on the knowledge and 

skills of the social worker by raising awareness and health education as a mechanism to activate the 

role of specialists in a real way in hospitals. 

Keywords: Professional role, social service, awareness of community members, development, 

social workers, Corona pandemic, hospitals, Al-Jawf region. 
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 المقدمة . 1

يتوقف وتدم انمم على و مية مواردها البشرية باعتبارها من مهم الموارد االقتصادية  هي هدف عام من مهىداف الد لىة 

 االجتماعيىة  االقتصىاديةالتي وسعى جاهىدة باالشىترام مىن  افىة الييهىات  الم سسىات علىى وجتيتيىا  خاءىة فىي تىع الت يىرات 

 سان ءجياح عن طريق ووفير خدمات ءجية لًمن مفىراد البشرية على بر رة و مية اإلت مية إذ ر  ت ال ، السياسية المعاءرة

 قالمًتمن

فتمتىن مفىراد المًتمىن بمسىتوى  ،متىد العوامىع اليامىة التىي وى كر علىى بىراما الت ميىة لإل سىان ما وعتبر الجالة الصجية 

ءىابة بىالمرض وى خفق بالتبعيىة التىدرات جيي فع ىد اإلت مية  العكس ءىمروفن من الصجة يساعدهم على و فيذ براما  خطط ال

هىو هىدف ر يسىي مىن  لنفرادكار السلبية المتعددة التي يسببيا المرض،  بالتالي فإن الرعاية الصجية لإل سان  تيًة اآلاال تاجية 

 (ق411. :4119،)مجمد في مي مًتمن ي بايتيا في التتدم الجتيت الت ميةمهداف 

يشىكع م ل  مقىوى الخطىوط الدفاعيىة  بىه وتجتىق المتولىة  ن ىهجي بر رة ملجة ال ب ى ع يىا مءبي الوعي الص  لتد

في التعرف على  يفية المجافظة علىى ءىجة اال سىان  و ميىة هىذ   الوعي الصجي يساهم  ،المعر فة " الوقاية خير من العالج"

جة جيدة هذا باإلبافة الى من الوعي الصجي يساهم في لد ر  بكفانة طبتاح لسالمته  ومتعه بص اإل سانالصجة مي استمرار مدان 

 مىا ييىدف الىوعي الصىجي إلىى تى  ال ىاس علىى  (ق4114:119 ،الوقاية من االمراض اال قر ا تشاراح في المًتمن )عبد الكىريم

ر المفىاهيم  الجّد من ا تشار انمىراض،   شى ،وب ّي  مط تياة  ممارسات ءجية سليمة، من مجع رفن المستوى الصجي للمًتمن

 ع ذلك عن طريق االستفادة مىن المعلومىات  ، وعريف ال اس بأخطار انمراض،  إرشادهم إلى  سا ع الوقاية ،الصجية السليمة

 (ق.1444:41 ،الصديتي) الجتا ق الصجية  وطبيتيا في  اقن تياويم 

عالميىة بمع ىي الكلمىة،  التىي  ًمىت عىن وفشىي  العالم يواجه  اركىة  4114 ور  ا ب ياية عام  من ا تشار تاهرة جا جة        

( ذلك الفير س الذي ه  مر ان العالم بأكر   فك م اءر ، فلم يكن يتخيع البشر يوماح من 14-عد ى  بان  ور  ا المستًد ) وفيد

لال دماج  التعايش  يصبي االبتعاد  التباعد االجتماعي هو المالذ انمن، ففي الوقت الذي  ا ت  ع ال ظريات العلمية ودعو البشر

 ما فربت هذ  الًا جة على الًمين انخذ بالعديد من االتتياطات لم ن وفشي  فكار،لًا جة لتيدم  ع هذ  اناالجتماعي جانت ا

 ق(4141:1.9 ،)با م قالفير س

دراسة  التضايا  مي ة الخدمة االجتماعية  مي ة ا سا ية قا مة على خدمة المًتمن بكع مفراد ،  ا طالقاح من د رها في 

ليا مهمية بال ة  مد ار مى كرة  ،المًتمعية المختلفة  المساهمة في معالًتيا، فيي وتوم على مساس علمي مي ي وخصصي وأهيلي

 مءبي ه ام  عىي بىالغ بيىذ  المي ىة  م ظماوه( –جماعاوه  –مفراد  )في تع  قير من المشكالت داخع المًتمعات على مستوى 

 ما وعمع على وجسين تر فىه  إشىبا   ،ات  و وعت طرا تيا  مساليبيا  مءبي ليا فلسفة  مبادئ خاءة بياإل سا ية التي وطور

 (ق4..: 4141 ،مبو ال صر)تاجاوه  ربباوه 

 ما مءبجت ويتم الخدمىة االجتماعيىة بمًىاالت عديىدة داخىع المًتمىن  م يىا مًىال الصىجة العامىة  الخىدمات الطبيىة، 

تيويىىاح اهتمىىت بىىه الخدمىىة االجتماعيىىة لتتىىديم المسىىاعدات للمربىىى بخاءىىة مربىىى فيىىر س  ور  ىىا  الىىذي يعىىد مًىىاالح ميمىىاح  

 مىا  ىان  طبية التي وتعامىع مىن هىذا المىرضق ما وعمع على رعاية انسر المتضررة  المًتمن المجيط  الم سسات ال ،المستًد

 ه من عملية موا بة لنتداث، للد ر الوقا ي مهمية  بيرة لدى متخصصين الخدمة االجتماعية لما يجتت
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فيي خدمة ف ية وعمع من جا   على مساعدة انفراد  جماعة انسر على وفادي المشكالت قبىع  قوعيىا عىن طىرق اوخىاذ بعىق 

 (ق19.:4141 ،)م ازي اإلجرانات الالزمة  ي ال وظير م  يتكرر تد ث هذ  المشكالت الشخصية م  انسرية م  المًتمعية

سىرة ءىجياح الجتماعية في و ميىة  عىي مفىراد انة امالد ر المي ي للخد إلىهذ  الدراسة للتطرق  وأوي  من هذا الم طلق

مىدخع  إلىى ل خمسىة فصىول ر يسىة يتطىرق الفصىع ان من خىالل ليذا الموبو  ين سوف يتطرق الباتقك ان جا جة  ور  ا، م

مدبيىىات الدراسىىة  إلىىى،  مىىا يتطىىرق الفصىىع القىىا ي  مهىىدافيا مهميتيىىا مشىىكلة الدراسىىة  وسىىا الويا   يت ىىا لمشىىكلة الدراسىىة  إلىىى

 الفصع القال  يتطرق إلى اإلجرانات الم يًية للدراسة،  الفصع الرابن يتطرق إلىى عىرض  وفسىير  تىا ا الدراسىة،  ،ال ظرية

 يتطرق إلى مهم ال تا ا  التوءياتق  الفصع الخامس
 

 مشكلة الدراسة. 1.1

علىى خبىرات  ميىارات  ر يسىيية متد مًاالت ممارسة الخدمة االجتماعية،  وعتمد بشىكع وعد الخدمة االجتماعية الطب

 مسىىالي  انخصىىا ي االجتمىىاعي الطبىىي فىىي مسىىاعدة المىىريق  مسىىروه مىىن  اتيىىة،  مسىىاعدة المًتمىىن فىىي الوقايىىة  العىىالج مىىن 

مءىبي انخصىا ي االجتمىاعي متواجىد انمراض المختلفة ذات انبعاد االجتماعية على  جه الخصوص من  اتيىة مخىري، لىذلك 

فىىي بيهىىات ءىىجية مختلفىىة لتتىىديم هىىذا الىىد ر مقىىع المستشىىفيات  العيىىادات الصىىجية العامىىة،  م ظمىىات الرعايىىة الصىىجية الم  ليىىة 

 ،)السىر جي بيرها، فالخدمة االجتماعية مي ة إ سا ية وعي مهمية المجافظة علىى ءىجة الفىرد  المًتمىن  وجتيىق الرفاهيىة ليما

 (ق.4114:47

 لمي ة الخدمة االجتماعية في المًال الطبي د ر فعال في مواجية الكوارث  انزمىات مىن خىالل االسىتًابة الفوريىة، 

،  العمىع علىى وتىديم  افىة مظىاهر  اآلكار التي معتبىت تىد ث انزمىة تي  وساهم في إعادة التوازن للمًتمن  وواجه المشكالت

تأكرين بانمراض بما يعيى يم علىى مواجيتيىا، إبىافة إلىى وىوفير خىدمات علىى مىدار السىاعة العون  الس د  الدعم للمواط ين الم

تيىور مشىكالت جديىدة  جاهىداح لعىدم السىعي  ،وتسم بالسرعة  الرببة في إ تاذ ان با  السيهة التي م جىدويا الكاركىة م  انزمىة

نخصىىا ي الىىد ر المي ىىي ل ل مىىا سىىبق فىىإن مىىن خىىال (ق4119:146علىىي، )مىىن خىىالل  شىىر الىىوعي الصىىجي  القتافىىة الصىىجية 

االجتمىىاعي يكمىىن فىىي مجاربىىة المىىرض  التصىىدي لىىه عبىىر مًموعىىة مىىن اإلجىىرانات المتترتىىة، فيىىذا مىىا ووءىىلت إليىىه بعىىق 

و مويىة(  -عالجيىة  –(  التي ورى من لنخصا ي االجتماعي مد اراح عديدة ) قا يىة 4141،الدراسات السابتة مقع دراسة )سليمان

إلىىى من للخدمىىة االجتماعيىىة ( 4141،)تسىىا ين ووءىىلت دراسىة،   ىىذلك الىىوعي بقتافىة التباعىىد االجتمىىاعي ع علىىى و ميىىة مىا يعمىى

 و ميىة الىوعي المًتمعىي لىدى  ،الًوا   المعرفة  الوجدا ية  السلو ية نفراد المًتمىن بصىفة عامىة  قيرة في العديد من مد اراح 

لنخصىا ي االجتمىاعي بعىق  إلىى من( 4141،دراسىة )مبىو ال صىر مىا مشىارت انسر لمواجيىة جا جىة  ور  ىا بصىفة خاءىة، 

الميام المي يىة فىي مكافجىة فيىر س  ور  ىا  مىن مهميىا مىا يتدمىه االخصىا ي االجتمىاعي للمربىى  المتعىافين  مسىرهم  لكافىة 

 العاملين في المًال الطبي من دعم  فسي  اجتماعيق

وكىوين و ميىة  بيي مهمية الد ر الذي يمكن من وتدمه الخدمىة االجتماعيىة فىي  ب اناح على ما سبق وأوي هذ  الدراسة لتو

 وجديىد المعوقىات التىي وجىول د ن وكىوين ، م  السىلو يات الوًاهاتاسوان الوعي بالمعارف م  نفراد المًتمن  الوعي الصجي

لىد ر المي ىي للخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة اما  :خالل التسا ل الر يسي التالي و بقق منمشكلة الدراسة لذا فإن  ،الوعي الصجي

  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا؟
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 أهمية الدراسة. 1.1

 وبرز مهمية الدراسة من  اتيتين هما:

 األهمية النظرية. (أ

فكىىار  المعتتىىدات  المعلومىىات المطلوبىىة عىىن فيىىر س ووتيىىف مي ىىة الخدمىىة االجتماعيىىة قىىد يكىىون م اسىىباح مىىن طبيعىىة ان -1

  ور  ا  كتافة مفراد المًتمن السعودي  تاجاويم المستمرة لتعديع مشاعرهم السلبية  مفكارهم الخاطهة ليذا الوبانق

 ىىدرة الدراسىىات  البجىىوث التىىي مجريىىت فىىي مًىىال الخدمىىة االجتماعيىىة التىىي و ا لىىت موبىىو  مزمىىة فيىىر س  ور  ىىا   -4

 ق وأكيراوه  ذلك لجداكة الموبو 

ال ظري للممارسة المي ية للخدمة االجتماعية في المًال الطبي من خالل براما الجماية الوقا يىة  االهتمام بإكران التراث -.

  و مية الوعي الصجي للتعامع من انمراض  الفير سات الوبا يةق

الد ر الريادي لمي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي مواجيىة مقىع هىذ  انزمىات  الكىوارث المًتمعيىة  الطبيىة  و ميىة الىوعي  -9

 جي  المسا دة المًتمعية نفراد المًتمنقالص

 .األهمية التطبيقية (ب

قد وفيىد  تىا ا هىذ  الدراسىة فىي زيىادة التىرا م المعرفىي  اكىران الدراسىات التخصصىية مسىتتبالح فىي هىذا المًىال بمىا يخىدم  -1

 قمًتمن الدراسة

االجتماعية بيدف وفعيىع الىد ر المي ىي الخدمة  إطارقد وساهم الدراسة الجالية في وتديم متترتات لبر اما ودخع مي ي في  -4

للخدمة االجتماعية في االزمات  الكوارث المًتمعية التي وتعلق بت مية الوعي باستخدام  ماذج التدخع الفعالة التىي يسىتفيد 

 قمن خالليا المًتمن مباشرة

 

 أهداف الدراسة. 1.1

جتماعيىة فىي و ميىه  عىي مفىراد المًتمىن ءىجياح مك ىان ويدف الدراسىة بشىكع ر يسىي الىى التعىرف علىى الىد ر المي ىي للخدمىة اال

 : ما ويدف بشكع فرعي إلى التعرف على ،جا جة  ور  ا

 في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق الد ر المي ي للخدمة االجتماعية -1

 ة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اقفي و مية االوًاهات المروبطالد ر المي ي للخدمة االجتماعية  -4

 في و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اقالد ر المي ي للخدمة االجتماعية  -.

 مك ان جا جة  ور  اق عي مفراد المًتمن ءجياح  وجديد المعوقات التي وجول د ن و مية -9

 قعي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  الت مية  المتترتات   بن بعق -9

 

 تساؤالت الدراسة. 1.1

 جا جة  ور  ا؟ في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك انالد ر المي ي للخدمة االجتماعية ما  -1

 جا جة  ور  ا؟مك ان  في و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمنالد ر المي ي للخدمة االجتماعية ما  -4

 جا جة  ور  ا؟في و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد المًتمن مك ان الد ر المي ي للخدمة االجتماعية ما  -.
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  ور  ا؟وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة المعوقات التي  ما -9

 مك ان جا جة  ور  ا؟الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح المتترتات  ما -9

 

 الدراسةومصطلحات مفاهيم . 1.1

 مفهوم الدور: (1

طل  م ه من يتر ىه،  فال ىاح عىن االمىر طلى   : عن االمر ،ذ ر في معًم الوسيط بأن مدار تول الشي: دار :الد ر ل ة

 الًمىن مد ار )مصىطفى  قعضه الد ر: الطبتة من الشين المدار بعضه فوق ب قجعله يد ر  جعله مداراح  : الشين ،م ه من يفعله

 عىادة مىا يتجىدد الىد ر  ،بأ ه  مىط سىلو ي اجتمىاعي متوقىن مىن قبىع الفىرد ما يعرف الد ر بأ ه "  (ق.1.-14.:دقت ، اخر ن

بأ ه: مًموعة انفعال  الميام  اإلجرانات التىي  إجرائيا   يعرف الد ر  (ق441 :.144بمر   الفرد في مًتمن معين " )بد ى، 

نخصا ي االجتماعي فىي المستشىفيات بيىدف و ميىة المعىارف  االوًاهىات  السىلو يات المروبطىة بالصىجة لىدى مفىراد يتوم بيا ا

 المًتمنق

 الخدمة االجتماعية الطبية: (1

وعىىرف الخدمىىة االجتماعيىىة بأ يىىا " ولىىك الخىىدمات  الًيىىود اإل سىىا ية التىىي وتىىدم بطىىرق علميىىة معر فىىة عىىن طريىىق 

إعىداداح م اسىباح لتتىديم خىدماويم العالجيىة  الوقا يىة  اإل ما يىة بمىا يسىاعد علىى متابلىة اتتياجىات  معىد ااختصاءيون اجتمىاعيون 

 ذلىىك عىىن طريىىق الم سسىىات االجتماعيىىة التىىي ومىىارس مىىن خالليىىا مي ىىة الخدمىىة  ،اال سىىان  فىىرد فىىي جماعىىات م  مًتمىىن

 ق(1444:11 ،بباري)االجتماعية" 

الم سسىات مًىال هىام مىن مًىاالت الخدمىة االجتماعيىة ييىدف إلىى مسىاعدة  ا "دمة االجتماعية الطبية بأ يى وعرف الخ

اجتمىىاعيون معىىد ن بصىىورة علميىىة ليسىىتفيد المىىريق م بىىر اسىىتفادة ممك ىىة مىىن   يمارسىىيا مخصىىا يون مهىىدافيا،الطبيىىة لتجتيىىق 

قىادراح علىى رفىن مدا ىه  ،مىن البيهىةتتىى يىتم الشىفان  يعىود المىريق إلىى التوافىق  ،الخدمات العالجية  بالتعا ن من الفريق الطبي

 (ق41:.411 ،اإلجتماعي إلى مقصى تد ممكن" )بباري

 مفهوم الوعي الصحي: (1

 مىا يشىير  ،يعرف الوعي في معًم العلوم االجتماعية على م ه " إدرام ال اس لتصوراويم للعىالم الموبىوعي المجىيط 

 يعىىرف  (ق99. :1449 ،لتىىي وًعلىىه يسىىلك مسىىلكاح معي ىىاح ")مىىد ورإلىىى مًمىىع انفكىىار  المعىىارف  القتافىىة التىىي يمقليىىا الفىىرد  ا

الىىوعي الصىىجي بأ ىىه " هىىو إلمىىام المىىواط ين بالمعلومىىات  الجتىىا ق الصىىجية  ميضىىاح إتساسىىيم بالمسىىهولية  جىىو ءىىجتيم  ءىىجة 

يعىرف الىوعي   ق(46: .411 ،مجمىد)اآلخرين  يعتبر الوعي الصجي هو الممارسة الصجية عىن قصىد  تيًىة الفيىم  االق ىا " 

بأ ىىه: و ميىىة شىىعور مفىىراد المًتمىىن بمكو ىىات الىىوعي الصىىجي مىىن خىىالل وكىىوين الىىوعي بالمعىىارف  االوًاهىىات  إجرائيااا  الصىىجي 

  السلو يات لنفراد خالل جا جة  ور  اق

 :مفهوم الجائحة (4

يصىي  بلىداح بأ مليىا  ىأن وعرف الًا جة بأ يا " الوبان العالمي  مشتتة من الوبان لك يا و كر على  طاق ج رافي م سن 

 ق(44 :4141 ،ة العظمىىى معربىىة للعىىد ى  مىىا فىىي تىىال فيىىر س  ور  ىىا الجىىالي" )السىىيديىى وكىىون ال الب ،ر م  الكو ىى  بأسىى
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هي جا جة  ور  ا  فير سات  ور  ا  هي سالالت  اسىعة مىن الفير سىات التىي  :في هذ  الدراسة اجرائيا  بالًا جة   المتصود

 قالجيوانوسب  المرض لإل سان  

 :مفهوم فيروس كورونا (1

فير س  ور  ا المستًد هو  و  من الفير سات الًديدة من  وعه يصي  الًياز الت فسي للمربى المصابين بالتيىا  

لً ىة  مطلتىتم 4141فبراير  6 في  ،م4114 هو مًيول ال س  )إلى اآلن( تير في مدي ة   هان الصي ية م اخر عام  ،ر وي

قبىع  COVID -19االسىم الىى  4141فبرايىر  44كم بيرت في  ،لصين وسمية " فير س  ور  ا المستًد"الصجة الوط ية في ا

 (ق4141 ،م ظمة الصجة العالمية) ق4141فبراير  11من وعتمد هذ  التسمية رسمياح من قبع م ظمة الصجة العالمية في 

 

 أدبيات الدراسة النظرية .1

 النظريات المفسرة للدراسة .1.1

ممىا ال ظريىة االجتماعيىة وشىيرى إلىى اسىتعمال   ،يا عدد من المعا ي المختلفة باختالف الفر  التي وستخدم به هذ  الكلمىةل ةال ظري  

 فيىم الكقيىر مىن الظىواهر  التفىاعالت  ،في مبل  انتيان لييا ع مر بة  ظرية لتَوبيي  وَجليع م ماط  الجيىاة  االجتماعيىة مًرد

 س  البات ،  فيما يلي عرض لل ظرياتتول ا،  وعمع على  مان  إكران المخ  ن المعرفي للداراالجتماعية   ع ما يجدث من 

 :المفسرة للدراسة الجالية  ما يلي

 نظرية الدور: -1

وعتبر ) ظرية الد ر( مىن مهىم إسىيامات علىم االجتمىا   التىي اسىتفادت م يىا مي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي ب ىان انطىر 

س الر يسية لعملية الممارسة،  لتد مشارت الكقير من دراسات   ت  الخدمة االجتماعيىة نهميىة  ظريىة ال ظرية التي وشكع انس

الد ر  درها في و  يد ا بمفاهيم ور   علىى التعىامالت بىين انفىراد  بيهىاويم،  وتىوم  ظريىة الىد ر علىى مسىاس من  ىع فىرد فىي 

 (ق4117:71المًتمن يش ع مر  اح معي اح في المًتمن )ال عمى، 

 يشير ز اي كسي من الد ر االجتماعي يعد  سىتاح دي اميىاح اجتماعيىاح يتكىون مىن عىدة ع اءىر متشىابكة  متفاعلىة مىن بعضىيا 

الدا رة االجتماعية  ما وشىتمع عليىه مىن مًموعىة انشىخاص الىذي  (  ما يلي:4111وشكع مكو ات الد ر،  يشير إلييا ءادق )

 يشىى له،  الىىد ر  المكا ىىةبمر ىى  التىىا م بالىىد ر  الىىذي البد يىىة  السىىيكولوجية المتعلتىىة  الخصىىا   يتفاعىىع معيىىم التا ىىد بالىىد رق

 مهم الوتا ف االجتماعية للتا م بالد رقاالجتماعية للتا م بالد ر  

 ( مهم االفترابات  المفاهيم انساسية ل ظرية الد ر  ما يلي:4117:74) ال عمي يذ ر 

 ووقعات الد ر -1

 وكامع الد ر -4

 كامع في اند اربيا  الت -.

 مدان الد ر -9

 بموض الد ر -9

 درجة قوة موبو  الد ر -.
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 نظرية األنساق:-1

 وتوم  ظرية ان ساق العامة على مًموعة من الفربىيات، فيىي وفتىرض بىأن ان سىاق الجيىة  بيىر الجيىة، يمكىن ال ظىر    

لدراسىة  و ظىر  ظريىة ان سىاق العامىة إلىى إلييا  التعامع معيا على مسىاس م يىا م سىاق ليىا مواءىفاويا الخاءىة  التىي وسىتجق ا

 من  العىىالم علىىى مسىىاس ورابطىىي، فكىىع  يىىان قىىا م بذاوىىه ي ظىىر إليىىه مىىن  اتيىىة عالقاوىىه بالكيا ىىات انخىىرى  التىىي وىى كر  وتىىأكر بىىه

روبىاط االروباط التا م بين انج ان المكو ة ني  سق ي دي إلى  جود خصا   جديىدة فىي ال سىق هىي بالضىر رة  تيًىة ليىذا اال

وجىد  وفترض  ظرية ان ساق العامة بىأن لكىع  سىق ي( 4111:99، االعتمادية المتبادلة بين انج ان المكو ة لل سق )عبد الع ي 

 .، لذا فإن وجديد اإلطار المرجعي يكون بر رياح لفيم ان ساقه ام إطاراح مرجعياح مجدداح 

 عناصر نظرية األنساق: 

 يا ال سق من م ظمات مخرى م  من البيهة التي يوجد بياقالمدخالت:  هي الطاقة التي يًلب -1

 العمليات التجويلية: هي مدان العمليات  ان شطة اليادفة إلى وجويع المدخالت إلى شكع آخر م ايرق -4

 المخرجات: هي سلسلة اال ًازات  ال تا ا المتجتتة عن العمليات  اال شطة التي قام بيا ال سقق -.

خىرى إلىى تدمة البيهة  تيًة ولتييا للمخرجات،  قد ومقع الت ذية ج ان من المخرجات ليتجول مرة االت ذية العكسية: هي ما و -9

  يتجدد وشخي  مشكلة العميع على ممرين: (.47: 4116مدخالت )تبي ، 

 ان ل: خبرة انخصا ي االجتماعي  قدروه، إلى تد  بير، على وجديد المشكلة التي يعا ي م يا العميعق -

ية اللًون إلى إطار  ظري يتود انخصا ي االجتماعي إلى ماذا يبج   على ماذا ير    مين يتىن مكمىن الخلىع القا ي: مهم -

 في تياة العميعق

 تحديد البدائل العالجية وطرق تحقيقها:

وتب ىىى  ظريىىة ان سىىاق العامىىة ال ظىىرة الشىىمولية متعىىددة انبعىىاد فىىي ال ظىىر إلىىى المشىىكلة، تيىى  يىىتم التعامىىع مىىن العميىىع 

 المشكلة  الموقف في  فس الوقت،  وعتبىر عمليىة وجديىد انهىداف انساسىية  انهىداف الفرعيىة عمليىة تساسىة جىداح فىي عمليىة 

 يظيىر فىي  المساعدة، فانخصا ي االجتماعي يً  عليه وجديد انهداف بدقة  من كم ورويبيىا تسى  م لويتيىا فىي تىع المشىكلةق

ي  التي يوتفيا ووتيفاح ممقع لخدمة عمال ه تي  يعتمىد  ًىاا الخطىة العالجيىة بشىكع هذ  المرتلة ميارات انخصا ي االجتماع

بمع ىي من قيىام  اجتمىاعي، بير على  يفية ووتيف ولك الميارات  بما من العميىع يىتم التعامىع معىه ه ىا علىى م ىه جى ن مىن  سىق 

 لى جمين مفراد مسروه  مًتمعةقسي عكس بشكع مباشر ع  عي مفراد المًتمن ءجياح االخصا ي االجتماعي بت مية 

 

 الدراسات السابقة .1.1

فيمىا يلىىي عربىىاح نهىىم هىذ  الدراسىىات السىىابتة ذات الصىىلة بموبىو  الدراسىىة  فتىىاح لتسلسىىليا ال م ىي مىىن السىى وات الجديقىىة إلىىى 

 :الس وات التديمة  ما يلي

مة االجتماعية من العاملين فىي مًىال التًميىع إلى التعرف على د ر الممارس العام في الخد هدفت  (1211 ،دراسة )محمد -1

 قىىىد اسىىتخدم مىىى يا المسىىىي  ، ال ظافىىة المجليىىىة لت ميىىة  عىىىييم بًا جىىة  ور  ىىىا  وجديىىد معوقاوىىىه وجديىىد متترتىىىات لمواجيتيىىا

 ، استخدمت االستبا ة  أداة ر يسية لًمن البيا ات من مًتمن الدراسة ،االجتماعي
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ن اند ار  م يا متابعة العمال بشكع مسىتمر لالطمه ىان علىى تىالتيم ال فسىية  الصىجية  ووءلت  تا ا الدراسة إلى مًموعة م 

 مىا من مىن مهىم المعوقىات  ، يضن اللوتات االرشادية لمواجيىة  ور  ىا ، المشار ة في  بن الترارات الخاءة بطبيعة العمع

  تىى  االمكا يىىات  ،بالمًىىالي المجليىىة التىىي وواجىىه الممىىارس العىىام فىىي الخدمىىة االجتماعيىىة هىىي بىىعف الخطىىط المسىىتتبلية

 ق المستل مات الخاءة بكر  ا
 

 هدفت إلى وجديىد د ر مي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة الىوعي المًتمعىي لىدى انسىر الفتيىرة ( 1212 ،دراسة )حسانين -4

الجتماعيىة الم ديىة ال تشىار لمواجية جا جة فير س  ور  ا من  جية  ظر انخصىا يين االجتمىاعيين،   ىذلك وجديىد انسىبا  ا

 وىم اسىتخدام االسىتبيان  ىأداة  ،جا جة فير س  ور  ا،  استخدمت الدراسة م يا المسي االجتماعي بالعي ة العمدية لنخصىا يين

  قد ووءلت الدراسة إلى ال تا ا التالية: من انسبا  االجتماعية الم دية ال تشىار فيىر س  ور  ىا جىانت ،ر يسية لًمن البيا ات

في  ت  امكا يات المستشفيات من مجي ة و فس لعالج المربى بالفير س،   ىذلك  قىرة االخىتالط  عىدم التى ام انسىر بىالع ل 

 بال سبة لنكار االيًابية المتروبة على ا تشار الًا جة ومقلت في زيادة اإلتسىاس بالمسىهولية االجتماعيىة لىدى  ، الجظر الم  لي

 بال سىبة لثكىار السىلبية ومقلىت فىي زيىادة المخىا ف المربىية  ،الم  ل لمواجية فير س  ور  ا انسر  الجاجة للعمع من داخع

 بال سبة للمعوقات التي وواجىه مي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة الىوعي المًتمعىي ومقلىت فىي عىدم  عىي  ،لدى مفراد المًتمن

 قتماعي  إهماليا ل صا جه عدم التعا ن من انخصا ي االج ،انسرة بخطورة ا تشار الفير س
 

بمخىاطر  المس ين ووعية من الًماعات في العمع إلخصا ي الفعلي الد ر على التعرف  هدفت إلى( 1212دراسة )أبو زيد،  -.

 فىي  وسيم الًماعات من العمع إخصا ي يستخدميا الوسا ع التي على (،  التعرف14-   وفيد(المستًد  ور  ا فير س مرض

 اسىتخدمت االسىتبا ة  ،المستًد  اعتمدت الدراسة علىى مى يا المسىي االجتمىاعي فير س  ر  ا مرض خاطرووعية المس ين بم

 خلصت  تا ا الدراسة إلى من المس ين لدييم  عي بأعراض اإلءابة بفير س  ور  ا  ومقىع هىذا الىوعي ،لًمن بيا ات الدراسة

الد ر الفعلي لنخصا ي االجتماعي في ووعية المس ين ومقع فىي   ما من ،بمعرفة طرق اإلءابة  معرابيا  اآلكار ال اوًة ع يا

 ىىذلك ووبىىيي  يفيىىة الوقايىىة مىىن اإلءىىابة بفيىىر س  ،اإلمىىداد بالمعلومىىات عىىن اآلكىىار المتروبىىة علىىى اإلءىىابة بفيىىر س  ور  ىىا

بالتع  الشديد ع ىد تضىور   مما بال سبة للمعوقات التي وعوق المس ين من االستفادة بفير س  ور  ا ومقلت في الشعور ، ور  ا

 قاالجتماعات
 

 هدفت إلى وجديد  اقن انخصا ي االجتماعي الطبي في و مية الوعي بقتافة التباعد االجتمىاعي فىي ( 1212،دراسة )سليمان -4

 قد وم استخدام المى يا الوءىفي التجليلىي مىن خىالل  ،من  جية  ظر الشبا  السعودي  COVID 19تع مزمة فير س  ور  ا

من  اقىىن الىىد ر الت مىىوي لنخصىىا ي  : قىىد ووءىىلت الدراسىىة إلىىى ال تىىا ا التاليىىة ،با ة إلكتر  يىىة وىىم إعىىدادها ليىىذا ال ىىرضاسىىت

االجتماعي في و مية الوعي بقتافة التباعد االجتماعي من  جية  ظىر الشىبا  السىعودي فىي تىع مزمىة فيىر س  ور  ىا جىان فىي 

جىىان فىىي الترويىى  القىىا ي  اقىىن الىىد ر الوقىىا ي لنخصىىا ي االجتمىىاعي بمتوسىىط  (، بي مىىا.7ق4الترويىى  ان ل بمتوسىىط تسىىابي )

(،  جىىانت مهىىم 74ق4(  فىىي الترويىى  القالىى   اقىىن الىىد ر العالجىىي لنخصىىا ي االجتمىىاعي بمتوسىىط تسىىابي ).7ق4تسىىابي )

عي الطبي فىي مقىع ولىك الصعوبات من  جية  ظر الشبا  السعودي في عدم التصديق المًتمعي بأهمية د ر انخصا ي االجتما

 قانزمات
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 العامىة للخدمىة الممارسة من م ظور الدعم االجتماعي  مسس مشكال وجديد عن إلى البج   هدفت( 1212 ،دراسة )مرسي -1

 ع ىد علييىا يعتمىد  انسىس  الم شىرات التىي (  مسىرهم،14-يىد ف ور  ا المسىتًد ) و فير س من للمتعافين المتدم االجتماعية

 الممارسىة مىن م ظىور متتىرا لتصىور  التوءىع فيىر س  ور  ىا، في تىع مزمىة اتتياجاح  ان قر للفهات م االجتماعيالدع وتديم

هىذا الفيىر س،  اسىتخدمت الدراسىة مى يا المسىي االجتمىاعي  مىن للمتعىافين االجتماعية لتجتيق الدعم االجتمىاعي للخدمة العامة

  ىان مىن مهىم  تىا ا الدراسىة من  ،االستبا ة  أداة ر يسىية لًمىن البيا ىات استخدمت  ،للتعرف على آران  جية  ظر عي ة عمدية

مشىكال الىدعم االجتمىاعي الىذي يتدمىه االخصىىا يين االجتمىاعيين للمتعىافين  مسىرهم مىن فيىىر س  ور  ىا هىو التواءىع مىن مسىىر 

ر الفهىىات اتتياجىىاح للىىدعم  من م قىى ،ال ىى الن  المتعىىافين مىىن فيىىر س  ور  ىىا عىىن بعىىد عىىن طريىىق  سىىا ع التواءىىع االجتمىىاعي

 من مسس وتديم الدعم االجتماعي للمتعىافين مىن  ، العمالة اليومية  الباعة الًا لون ،االجتماعي هي الرجال  ال سان   بار السن

 قفير س  ور  ا هي اتترام تتوق اإل سان  المسهولية االجتماعية

 الدراسةق موبو   ظراح لجداكة  درويا من
 

الىىد ر المتتىىرا للمىى ظم االجتمىىاعي فىىي التوعيىىة بانزمىىات  الكىىوارث إلىىى التعىىرف علىىى  هىىدفت  (1212 ،دراسااة )مزااازي -.

 وجديد طبيعىة االزمىات االجتماعيىة ال اجمىة عىن فيىر ي  ور  ىا  مىا يراهىا  ،14-بالتطبيق على فير س  ور  ا المستًد  وفيد

 ، وجديد متترتات اند ار مىن جا ى  المى ظم ،فير س  ور  ا  وجديد مهداف الم ظم االجتماعي للتعامع من ،الم ظم االجتماعي

 قىد ووءىلت الدراسىة  ، استخدمت االسىتبا ة  ىأداة ر يسىية لًمىن البيا ىات ، استخدمت الدراسة م يا المسي االجتماعي الشامع

مىىات الدقيتىىة مىىن مجىىع إلىىى من اسىىتخدام المىى ظم نسىىالي  العمىىع التربىىوي  التيىىام باإلرشىىاد  المسىىاعدة فىىي الجصىىول علىىى المعلو

المواجية انمقع للوبان  ميضىا اسىتخدام التك ولوجيىا فىي التواءىع المختلفىة مىن مجىع وسىييع  شىر المعلومىات المختلفىة فيمىا بىين 

 من مهم المعوقات التي وساعد على زيادة ا تشار الفير س هي  جود الشا عات تول استخدام بعىق الم تًىات  اند يىة  ،البلدان

 ق تيور االتباط  تيًة لعدم ال   ل للعمع لتطا   بير من المواط ين ،ر سلعالج الفي
 

التوءع لمتترا من م ظور الممارسة العامىة للخدمىة االجتماعيىة للجىد مىن المشىكالت   هدفت إلى( 1212 ،عبد هللا)دراسة  -7

 موبعت الدراسة الم يا المسىي  ،ة عمدية وم وطبيق الدراسة على عي  ،انسرية ال اوًة عن جا جة  ور  ا لدى انسرة المصرية

 ووءلت  تىا ا الدراسىة إلىى من  ، وم استخدام االستبيان  أداة ر يسية لًمن البيا ات ،االجتماعي ب وعية العي ة  الجصر الشامع

ءابة متىد مهم المشكالت االجتماعية ال اوًة عن جا جة  ور  ا لدى انسرة المصرية هي الخوف من الوءمة االجتماعية ع د ا

 بال سىبة للمشىكالت االقتصىادية ال اوًىة عىن جا جىة  ور  ىا ومقلىت فىي عىدم قىدرة االسىرة علىى  ،مفراد انسرة بفير س  ور  ىا

 بال سىىبة للمشىىكالت ال فسىىية ال اوًىىة عىىن جا جىىة  ور  ىىا ومقلىىت فىىي شىىعور بعىىق مفىىراد  ،الوفىىان باتتياجاويىىا المعيشىىية المختلفىىة

 ق مءبي بعق مفراد انسرة سرين اال فعال ،ن فير س  ور  اانسرة باليأس من الشفان م
 

معرفىىة انسىىبا  التىىي وتطلىى  وفعيىىع المشىىار ة المًتمعيىىة لممارسىىة اإلجىىرانات   هىىدفت إلىىى( 1212،دراسااة )عبااد العااا -6

ل لتفعيع ممارسة ،  ميضا معرفة د ر المشار ة المًتمعية بالًيد  الرمي  الما14 -االتترازية للجد من ا تشار فير س  ور  ا

اإلجىىرانات االتترازيىىة للجىىد مىىن ا تشىىار الفيىىر س  مجا لىىة معرفىىة اإلجىىرانات الوقا يىىة المطلوبىىةق  اسىىتخدم مىى يا المسىىي 

  ، استخدمت االستبا ة  أداة ر يسية لًمن البيا ات ،االجتماعي
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لمشار ة بالمال للجد من ا تشار الفيىر س  من من المشار ة االجتماعية بالرمي  الًيد م قر فاعلية من ا :  ان من  تا ا الدراسة

 ي ة  مجا ر المشار ة االجتماعيةقه ام عالقات اروباطية بين خصا   الع
 

إلى فج  بعق جوا   اإلجرانات االتترازية لمواجية مزمة  ور  ا على انمن ال فسي  هدفت  (1212 ،)آ  سعد دراسة -4

 اسىتخدم المى يا الوءىفي التجليلىي  ،الصجيين بمدي ة الملىك عبىد الع يى  الطبيىة االجتماعي لنفراد من  جية  ظر الممارسين 

 اعتمدت الدراسة على االستبا ة  أداة ر يسية لًمن البيا ات،  وىم وجليىع البيا ىات مىن  ،مجا رمن خالل استبا ة مكو ة من ست 

ن مفراد العي ة فيما يتعلق بتأكير مزمة جا جة فيىر س ،  قد ووءلت الدراسة إلى ال تا ا التالية:  جود اوفاق بيspssخالل بر اما 

باإلبافة إلى  جىود اوفىاق بىين مفىراد العي ىة مىن  ، ور  ا على العالقات االجتماعية على انفراد من  جية الممارسين الصجيين

التعىا ن فىي رفىن مسىتوى تي  وعا ن المد يين في مساعدة انسر  انفراد المعوزين في التتليع من مخاطر ا تشار العىد ى يليىه 

 ، ميضىاح وعىا ن المًتمىن المىد ي فىي وصىجيي سىلبيات وعامىع انفىراد ،الوعي كم وكاوف جيود الشىبا  مىن ذ ي الخبىرة الصىجية

باإلبافة إلي  جود اوفاق بين مفراد العي ة من تي  مكر الدعم ال فسي على رفن الر ا المع وية للعاملين في التطا  الصىجي فىي 

 ق ا كم يظير مكر وكاوف الًيود الداعمة لمواجية الكور  ا في م ي القتة للًماهير  بالتالي درجات الت ام معلىمواجية  ور 

 

 للدراسة النظري اإلطار .1.1

 .جائحة فيروس كورونا :أوال  

 تعريف جائحة فيروس كورونا  -1

 مىن  بيىرة فصىيلة المستًد من بين ( على هذا ال و 14لتد مطلتت م ظمة الصجة العالمية اسم )فير س  ور  ا  وفيد 

(   Corona ور  ىا )  لمىة مىن تىرفين ( همىا م لCoمن ) مشتق اإل ًلي ي للمرض التاجية ) ور  ا(  هو االسم الفير سات

(Vi) لمىة مىن تىرفين همىا م ل  ( فيىر سVirus(   )Dهىو ) مىن تىرف م ل ( لمىة Disease السى ة التىي تيىر فييىا هىي  )

(  لكىن هىذا االسىم لىم يجى  novel coronavirus 4114باسىم ) سىابتاح  الم ظمىة بتسىمية هىذا المىرض هذا  قد م ءىت ،م4114

للبشىر طيىف مىن  يمكىن من وسىب  التىي مىن الفير سىات  بيىرة فصىيلة " بأ يىا  ور  ىا فير سىات وعريىف  مىا يمكىن .بالتىدا ل

 (قTingbo liang, 2020) )سارس( الوخيمة الجادة الت فسية  المتالزمة الشا عة االعتالالت،  التي وترا ا بين   لة البرد

 المستجد كورونا فيروس أعراض مرض -1

 شىعور بعىق المربىىلالًىاف(، باإلبىافة   السىعال  اإلرهىاق الجمىي)14  وفيىد لمىرض شيوعاح  ان قر من انعراض  

 وى داد وىدريًياح، كىم خفيفىة نعىراضذ  اهى  عىادة مىا وبىدم ،االسىيال م  الجلق ملم م  الرشي م  ان ف  ان جا  م  اتتتان بانآلم

  مىا وى داد ،التى فس فىي  يعىا ون مىن ءىعوبة ،14( مشىخاص يصىابوا بعىد ى  وفيىد .شىخ  مىن ) ىلىد المىرض تىدة وشىتد 

السىكري،  دان م  التلى  ممىراض م  الىدم بى ط  اروفىا  مساسىية طبيىة المس ين  انشخاص المصابين بمشكالت إءابة اتتمالية

 معظىم  يتعىافى ،بىالمرضيشىعر ن  م  معىراض ميىة د ن من وظير علىييم ىبالعد  ال اس بعق ذاوه قد يصا  لكن في الوقت 

 (ق4141:4 ،م ظمة الصجة العالمية(خاص عالج إلي المرض د ن الجاجة ( من%61انشخاص )
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 المستجد وطرق الوقاية. كورونا فيروس انتشار كيفية -1

 الىذي و تًىه عمليىة  الت فسىية  ىالرذاذ لإلفىرازات ان فيىة التعىرض من خىالل خرآل شخ  نم ي تشر الفير س  ي تتع

 انعىراض  ما وظير ،استخدام مد اويم التالمس معيم م من خالل  م  للفير س المصابين  الجاملين لنشخاص  الكجة العطس

  ور  ىا فيىر س رضمى مىن  للوقايىة ق(.4119:1 ،عبىد المعطىي) بىالفير س انشىخاص المصىابينعلىى يوم وتريبىاح  19خالل 

 وتلىوث التىي انسىطي وطييىر علىى المدا مىة  الشخصىية االهتمىام بال ظافىة :االجرانات التالية اوبا  ( يً 14-المستًد ) وفيد 

خاءىة  ،اروىدان الكمامىة فىي انمىا ن العامىةالم ىاعيق   الًيىاز وتوية على وعمع التي الصجية انبذية االهتمام بت ا ل   .سريعاح 

 الجفىات علىى آدا  البعىد عىن االزدتىام  انمىا ن الم لتىة ذات التيويىة ال يىر جيىدةق عوبة فىي التباعىد االجتمىاعيقع د  جود ء

 التعامىع االبتعاد عنم فلو  ا     م برد   لة معراض بانشخاص الذين تيرت علييم اللصيتة المخالطة وً    السعالق العطس

  .بالفير سن مصابي بيا التي انما ن عن االبتعاد  .الم رعة في م  برية  ا ت سوان ،الجيوا ات من اآلمن بير

 :اآلثار االجتماعية السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا -4

 اآلكار ال فسية  االجتماعية التي يجدكيا التباعد  الع لة االجتماعية  -1

 من الوتيفيقا عدام ان عن فضالح  ،فتدان الشعور بالجرية  االستتاللية  االتساس بالعً  -4

 الذعر الشديد بسب  الخوف من فتدان الجياة م  انتبا ق -.

 شار مخبار اال تجار بكقرة في جمين ا جان العالم بسب  الفير سقتا  -9

 إبالق المدارس  الًامعات  مما ن التسوقق -9
 

 ثانيا : مفهوم الوعي الصحي.

 تعريف الوعي الصحي. -1

الفىرد مىن مًتمعىه،  مىن خىالل وفاعلىه معىه،  مىا يعىد المر ى  الر يسىي الوعي بصفة عامة يمقىع المعرفىة التىي يكتسىبيا 

 ذلك مىن خىالل  ، هو السبيع الذي يىتصد إذا  ا ت ه ام تاجه لت ير فكر م   بن بير ءجيي ،لجر ة اال سان  فكر   سلو ه

الليا إدرام الواقن  الجتا ق التىي  ما يشار إلى الوعي باعتبار  تالة عتلية يتم من خ وعديع السلوم الخاطئ  العمع على وتويمهق

وًرى تول ا بع إدرام العالم  كع من خالل االوصال بالواقن الذي  عىيش فيىه علىى  جىو عتلىي م   جىدا ي،  مىا يعىرف اال سىان 

مشكاالح مت وعة من الوعي وختلف باختالف المًال المدرم م  موبو  الوعي،  الوعي االجتماعي  ما يتضم ه من  عىي دي ىي 

 (ق114: 4116 ،ي  ءجيقق إلخ )إسماعيع كتاف

 ما يتصد بالوعي ميضاح بأ ه " إدرام انفراد  فيميم لتضايا الواقن المجيط بيىم  مشىكالوه الداخليىة  الخارجيىة  مشىار تيم  

 :الفعلية في التوءع إلى  بن تلول لتلك المشكالت "ق  ي تسم إلى قسمين

 ق عي ذاوي: مي فيم اإل سان ل فسه  متطلباوه -

 هو فيم  إدرام الفرد لوتىا ف الجيىاة باعتبىار  عضىو فييىا  هىو الىوعي الجتيتىي الىذي يسىاعد الفىرد فىي  : عي جمعي -

 (ق99:.144،المشار ة في التتدم  الت مية )البكري
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 نمية الوعي الصحيت -1

 إتساساح بوبن اجتماعي  يتصد بت مية الوعي بأ يا " عملية المساعدة التي يصبي الفرد م  الًماعة من خالليا م قر إدرا اح  

 مىا  ق(.9 :.144 ،م  مكراح م  فكرة معي ة ليا ان لوية في الوقت الجابر على الربم من االهتمام الضعيف اوًاهيىا " )البكىري

 انمراض من الوقاية إلى و دي من السلوم  العادات م وا  إلى انفراد معارف و يير "عملية بأ يا الصجي الوعي و مية يعرف

 جىو  بالمسىهولية  إتساسىيم الصىجية  الجتىا ق بالمعلومىات المىواط ين ا تىابيم المىرض،  إلمىام إذا الصىجة إلى سريعا ويم عود

 (ق46 :.411 ، ءجة اآلخرين" )ف اد ءجتيم

مىن خىالل  ،انمراض الوبا ية جع اهتماميا بت ميىة الىوعي الصىجي لىدي انفىراد في مًال وولي الخدمة االجتماعية خاءة 

 وعلىىيميم  يفيىىة التفىىادي مىىن بعىىق انمىىراض م  وفىىادي  ،لىىوعي  التقتيىىف الصىىجي  العمىىع علىىى زيىىادة معىىرفتيم الصىىجةرفىىن ا

 ما وتدم المساعدة  الدعم لمختلىف فهىات  ،اإلءابة بيذ  انمراض  من خالل  شر السلو يات الصجيجة  وفادي السلوم الخاطئ

اال سان ا  بير طبيعية إيما حا م يا بأن هذ  المساعدة هي تق من تتوق المًتمن الذين وتعامع معيم ممن يمر ن بظر ف  م ب

 (ق19.:4141 ،م ازي)

 .أهمية الوعي الصحي -1

 :( إلى مهمية الوعي الصجي  ما يلي4114:141يشير عبد الكريم )

 قيوبي الوعي الصجي مسبا  المرض  آكار  -1

مراض بالوقاية سيوفر  قير مىن انمىوال لمسىاعدة ال ىاس وطبيق  و فيذ براما و مية الوعي الصجي باال تشاف المبكر لن -4

 لمواجية انمراضق

 وساعد براما و مية الوعي الصجي المًتمعات على ووفير ع صر بشري ءجي لكفنق -.

الىىوعي الصىىجي يًعىىع الم سسىىات االجتماعيىىة وتىىوم بىىد رها فىىي مسىىاعدة ال ىىاس  و  يىىدهم بالمعلومىىات الالزمىىة الوخىىاذ  -9

 ققراراويم الصجية

 قمقع في اتتياجات ال اس الصجية  اروباطيم بتراراويم الصجية  مصالجيم بما ال ي كر على اآلخرينيت -9

 الذي قد يساعد   ي كر في مسىروه الجاليىة م فىي مسىروه  ،يعمع الوعي الصجي على ا سا  الفرد للسلوم الصجي السليم -.

ا في المستتبعق  التادمة ع دما يصبي مبحا م  ممح

 :يمكونات الوعي الصح -4

وعد مًموعة المعارف  المعتتدات التي يكو يا انفراد تول انمور  التضايا  المشكالت الصجية  انمراض من مهىم 

 مىىا من مكافجىىة المشىىكالت الصىىجية  اإلءىىابة بان بهىىة  انمىىراض وعتمىىد علىىى و ييىىر م مىىاط الجيىىاة  ،مكو ىىات الىىوعي الصىىجي

 التىي يتصىد بيىا المعرفىة ان ليىة  ،المعرفة هي تًر انساس في هذا الت يير  من ، عادات انفراد السلو ية في مًاالت مجددة

 ما  ع يه ه ىا بىالوعي الصىجي هىو مًموعىة  (ق91.:4117 ،العربي)بالعوامع  المسببات التي و دي إلى هذ  المشكلة الصجية 

 التىىي يجصىىع علييىىا  ،ر س  ور  ىىاالمعلومىىات  الخبىىرات  المىىدر ات الترا ميىىة للجتىىا ق  اآلران الصىىجية تىىول اإلءىىابة بفيىى

 قاإل سان من خالل المصادر الموكوقة
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 .مصادر المعرفة الصحية -1

 (ق1444:417 ،)الصديتي :وتر   مصادر المعرفة الصجية في كالكة مصادر هي

  يتصد بيا ما يتوءع إليه اال سان من معرفة من الواقن مباشرة باستخدام الجواس الخمسةق :المالتظة -1

 يعمىع  ،قع المخ  ن المعرفي للفرد  الذي يأوي من خالل التًىار  المربىية التىي يمىر بيىا اال سىان م  بيىر  وم :التًربة -4

 على ووتيفيا في التعرف على االمراض المستتبلية من خالل انعراض المربية السابتةق

م   ،م  اإلذاعة ،لتلف يونمصادر مخرى بير الشخ   فسه  ا عن طريق وع ي  تع المعرفة   ءوليا إلى اال سان  :التلتي -.

  بيرهمق ،، م  انءدقانم  انسرة ،م  انطبان ، تر تم  اال ،الصجف  المًالت

 يمكن التول ب انح على ما سبق ذ ر  من سياسة و مية الوعي الصىجي هىدفيا هىو وجتيىق قىدر مىن المسىتوى الصىجي للمًتمىن فىي 

 ال يكفىي مىا  ،فىرد قىادراح علىى المشىار ة الفعالىة فىي الت ميىة الشىاملة بجي  يكىون  ىع  ،تد د ما هو متاا من إمكا يات  موارد

 لكن البد مىن من يكىون لىدى الفىرد  فسىه التىدر  ،وتخذ  الد لة من مسبا   قا ية  مسبا  عالجية لمتا مة انمراض  الوقاية م يا

الىد ر الفعىال الىذي البىد من يتىوم بىه فضىالح عىن  ،الم اس  من الوعي الصجي الذي يمك ه من إدرام ما ييدد  من مخاطر ءجية

 قفي المتا مة  العالج

 اعية في المجا  الطبي وممارساتهاثالثا : الخدمة االجتم

 تعريف الخدمة االجتماعية الطبية: -1

مي ىة الخدمىة  لتىيم  لمى يا  الخدمة االجتماعية الطبية وعرف بأ يا " هي ممارسة انخصا ي االجتمىاعي للتاعىدة المعرفيىة،

اعيىىة فىىي إطىىار فريىىق العمىىع بم سسىىات الرعايىىة الصىىجية بيىىدف مسىىاعدة العمىىالن علىىى ا تسىىا  مسىىلو  الجيىىاة المعىى ز االجتم

 مىا وعىرف  (ق 4.م:4141للصجة،  مسىاعدة الم سسىة علىى وجتيىق مهىدافيا الوقا يىة  العالجيىة  التأهيليىة" )مجمىد  الشىريف، 

ي االجتمىىاعي فىىي الم سسىات الطبيىىة  الصىىجية بيىا وًىىا  المسىىتفيدين مىىن ميضىاح بأ يىىا " ولىىك الًيىود المي يىىة التىىي يتىوم انخصىىا 

خىىارج الم سسىىات الطبيىىة  ى،  مىىا يتىىوم بىىه ميضىىا مىىن البيهىىات المختلفىىة ليىى الن المربىىىخىىدمات ولىىك الم سسىىات مىىن المربىى

ذي يتعامىع معىه،  بمىا  الصجية، لكي وجتق للمربى مقصى استفادة ممك ة من العالج  التماكع للشفان على يىد الفريىق الطبىي الى

 (ق 4119:1.1يجتق بالتالي التدر ان فر من اندان االجتماعي بأقصر  قت ممكن" )برايبة، 

يتاس وجتيق مهداف الممارسة المي ية، بمدى الت ييرات الكيفية اإليًابية التي وجدث لدى  :الطبيةف الخدمة االجتماعية اأهد -1

العمىىع  فريىىق داخىىع الم سسىىة، ممىىا بال سىىبة ليىىدف الممارسىىة المي يىىة للخدمىىة العمىىالن  تيًىىة الممارسىىة المي يىىة فىىي إطىىار 

 االجتماعية في مًال الرعاية الصجية فيمكن وتسيمه على ال جو التالي:

 :أوال: الهدف مع العمالء

" فيمىا يتعلىق باليىدف مىن العمىالن علىى م ىه يًى  علىى انخصىا يين االجتمىاعيين من يسىاعد ا  Ruth قد م ىد " ر ث 

" علىى بىر رة اهتمىام  Doman مىا م ىد " د مىان  ،المربى على وعديع مسلو  تياويم بما ي اسى  تىر فيم  مراتىع  مىوهم

" مىن  Salieباإلبافة إلى ما م دت عليه  " سىالى  ،الخدمة االجتماعية في  سق الرعاية الصجية بتجسين مسلو  تياة المربى

ت في و يير مسلو  تياة المربىى تتىى يىتمكن  المىريق مىن التوافىق مىن  فسىه مدى  مهمية د ر الخدمة االجتماعية بالمستشفيا

 ،االهتمىام بالمشىكالت البيهيىة ،)االهتمىام بالمخىاطر الصىجية  ما يً  من وراعي الخدمة االجتماعية ما يلى: ، من بيهته المجيطة
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 :4141 ،تصىادية  السياسىية( )مجمىد  الشىريفدراسة العالقة بين مسلو  الجياة  الصجة  اروبىاط ذلىك بالع اءىر القتافيىة  االق

 ، ب انح على ما وتدم ذ ر  فإن هدف الممارسة المي ية للخدمة االجتماعية في مًال الرعاية الصجية من العمالن سوان )فرد (ق64

 مًتمن(قم   ،م  جماعة

 ثانيا: الهدف مع المؤسسة:

الم سسىىة  فىىي م يىىا وسىىاعد الم سسىىة علىىى وجتيىىق مهىىدافيا يتمقىىع هىىدف الخدمىىة االجتماعيىىة فىىي مًىىال الرعايىىة الصىىجية مىىن 

 بىذلك  ًىد من انهىداف العامىة للم سسىات التىي وعمىع فىي مًىال الرعايىة الصىجية وتماكىع مىن انهىداف العامىة للرعايىة  ،العامة

 مرا ى  رعايىة  ، الوتىدات الصىجية ،الوقايىة(  ىالمرا   الصىجيةفعلى سبيع المقال   ًد م سسات هىدفيا العىام هىو ) ،الصجية

باإلبىافة إلىى  جىود  ،انمومة  الطفولة   ما  ًد م سسات هدفيا العام هىو )العىالج(  المستشىفيات بًميىن م واعيىا  مسىتوياويا

 فىى هىذا اإلطىار  ًىد من الممارسىة  ،م سسات هىدفيا العىام هو)التأهيىع (  مرا ى  وأهيىع المعىوقين  ذ ي االتتياجىات الخاءىة

اعيىىة وسىىعى جاهىىدة إلىىى مسىىاعدة الم سسىىة علىىى وجتيىىق هىىدفيا العىىام داخىىع إطىىار فريىىق عمىىع متعىىدد المي يىىة للخدمىىة االجتم

 (ق69 :4141 ،التخصصات المي ية )مجمد  الشريف

 العامة للخدمة االجتماعية الطبيةالممارسة  -1

 ي االجتمىاعي يمكىن انخصىا للممارسىة شىامع م ظور بأ يا" بوجه عام وعرف  االجتماعية للخدمة العامة الممارسة إن

 ذلك  ان سوان المشكلة من طبيعة بما يت اس  الخدمة االجتماعية عمالن م ساق مستويات جمين م   افة من للتعامع عام  ممارس

 ا تتىان مىن االجتمىاعي نخصىا يا يمكىن  مىا " عالميىة مًتمعىات ،مًتمعىات مجليىة م ظمات، جماعات، مسر، ز جان، ،فرد "

الموقىف  مىن التعامىع ع ىد  قدراوىه العميىع ىلىدالتىوى  مىواطن علىي التر يى  مىن للخدمة االجتماعية  الطرق المتعددة ال ظريات

 سق العمىالن "  تع مشكالت في البيهية الموارد  استخدام العمالن ىقو تشد من الضعف مواطن علي من التر ي  بدالح  االشكالي

 (ق.4116:4 ،)تبي 

 ،تماعيىة فىي المًىال الطبىي فتعىرف علىى م يىا " متىد  مىاذج الممارسىة المي يىةمما بال سبة للممارسة العامة للخدمة االج

 يستخدم فييا االخصا ي االجتماعي انسالي   الطرق الف ية لجع المشكلة د ن وفضيع وطبيق طريتة مجددة للخدمىة االجتماعيىة 

الويم  ابىعاح فىي اعتبىار   افىة م سىاق لمساعدة المستفيدين من خىدمات الم سسىات الطبيىة فىي إشىبا  اتتياجىاويم  مواجيىة مشىك

مًتمن( مست داح على مسس معرفية  ميارية  قيمية وعكىس الطبيعىة الم فىردة  –م ظمة  –جماعة ء يرة  –مسرة  –التعامع )فرد 

 (ق 7 :4119 ،لممارسة الخدمة االجتماعية في وعامليا من التخصصات انخرى في هذا المًال لتجتيق انهداف" )عبد المًيد

( من الممارسىة العامىة وعتمىد علىى اال تتىان مىن قاعىدة عريضىة مىن  Ashman &Hull,1997:8  ما يرى  ىالح مىن )

المعارف  التيم  الميارات من مجع التعامع من م ساق مختلفة لتجتيق الت يير من مي م يا،  ذلك بىقالث عمليىات مساسىية يىتم مىن 

ممارستيا وتم من خالل مًموعىة مت وعىة مىن  ن م سسي  وجت إشراف مي يقمن وتم ممارستيا في إطار ب ا   :خالليا ذلك  هي

 م يا وتطبق ميارات التفكير ال تدي خالل عمليات تع المشكلةق اند ار المي يةق

 :الطبية االجتماعية للخدمة الرئيسية المهام -4

المشىار ة مىن  قتيىور  فىي سىاهمت م  إليىهمدت  التىي  ال فسىية االجتماعيىة الظىر ف  معرفىة المىرض نسىبا  التيام بدراسىة

 قالمريق من مرض م ه يعا يلما يعا ي  الًسمي   ال فسي االجتماعي التشخي   بن في فريق العمع
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 جمىن مىا يجتىاج إليىه الطبيى    وجديىدهاق  اقتصىادية   فسىية اجتماعيىة ي كر في عىالج المىرض مىن عوامىعما الوقوف على  

 الصىجية بالجالىة المتعلتىة انمىور بعىق م السلو  المبسط الذي يسيع فيمىه لشىرااستخدا  . معلومات بيا ات  الممربة من

الجصىول   االستمرار في العالجية  التعليمات اإلدارية اإلجرانات في إوبا  المواتبة على المريق ت  .للمريق  العالجية

 .الد ان  عدم اال تطا  على

 :جائحة كورونا رابعا : الخدمة االجتماعية وتنمية الوعي الصحي خال 

 :المدخل الوقائي للخدمة االجتماعية -1

 مي ىة  ،العىالج م الوقايىة ىسىوان علىي مسىتو الوبىان هىذا مواجيىةل المسىاهمة فىي اسىتق ان بىال  الميىن العلوم  ع وًتيد

 علىي مًتمىن ال لل ىاس لتتىديم المسىاعدة وسىعى جاهىدة  ًىد م يىا  من  شىأت المي ىة م ىذ فيىذ  ،الميىن هىذ  مىن الخدمة االجتماعية

ا   فتحىا لتاريخيىا  المي ة  ما  ًد هذ  ،خاءة بصفة االجتماعية  المشكالت ،عامة بصفةوواجييم  التي  المشكالت  مواجية ميضح

 بىان السىع م   تيىر سىابتحا مقىع مىا قدمتىه ع ىدما الصىجية ان بهىة فىي مواجيىة فعىال د ر المي ي  خاءة فىي المًىال الطبىي ليىا

  (ق4119:71 ،ن ان بهة التي اجتاتت العالم )جاد هللاالطاعون إلى بير ذلك م

للمىريق،  المع ويىة رفن الر اانمع لدى المريق في الشفان،   وع ي  مهميا: م يا مجا ر عدة خالل من ذلك  ما يتم

 ،مًتمىن  كىعو ظيم تمالت ووعية اجتماعية للمربى  مسرهم  ال ، الد ا ي  المواتبة عليه العالجي ال ظام اوبا  على وشًيعه

تى  المىريق لالسىتفادة  ، مسىا دوه للخىر ج مىن مج تىه بًا بىه  الوقىوف وتديم الدعم للمىريق انسرة في د ر مهمية  ووبيي

 قبىع فىي جميىن مراتلىه ميتد ممكن  مقصى إلى االجتماعي للمريق مستوى اندان  رفن ،له المتدم الطبي من العالج التصوى

 قالعالج  بعد  مك ان

 وفىادى وً ى  م  بيىدف االجتماعي يستخدميا انخصا ي التي المي ية ان شطة " مًموعة م ه علىخع الوقا ي المد  يعرف

بيىىرهم "  مىىن م قىىر للتعىىرض للخطىىر المييهىىين  خاءىىة بجىىد كيا يمكىىن الت بىى  التىىي االجتماعيىىة  المواقىىف المشىىكالت

  (ق16.:4141،)سويدان

تد كيا  من التتليع إلى وسعي من الوقاية  ما ،فييا بير مربو  تواهر اقموف على للسيطرة وبذل جيود " بأ ه  ذلك يعرف 

 (ق 494 :4117 ،" )سليمان

 ( 16. :1449 ،مجمد) : يمك  ا وجديد مهداف المدخع الوقا ي  عربيا من خالل ما يلي

  ور  ىا بفيىر س ءىابةمىن التعىرض لإل المًتمن جمين ا ساق   قاية تماية في لمساهمةا العام:  يتمقع في الوقا ي اليدف -1

 .المًتمن بمستوي الوعي بيذا المرض لدي جمين م ساق االروتان في المساهمة فضالح عن ،المستًد

 )ووزيىن مىن خىالل نفراد المًتمىن الوعي الصجي  شر المشار ة في طريق عن خالل:  ذلك من العملية الوقا ية انهداف -4

بيىذا الفيىر س  مفىراد المًتمىن ووعيىة المشىار ة فىي قالًماعيىة(  اقشىات الم ،المسىتًد  ور  ىا بفيىر س المتعلتىة ال شىرات

 خاءىة بصىفة الشخصىي المسىتوي فضىالح عىن المسىاهمة علىى  طىرق الوقايىة م ىهق ، معرابىه ،بىه  مسىبا  اإلءىابة

 وقىا يالمىدخع ال مكو ىات وجديد  ما يمكنق المستًد  ور  ا بفير س اإلءابة مخاطرالتجذير من ب عامة بصفة  المًتمعي

 ( 4116:111 ،مبو ال صر) :فيما يلي

 قبيرهم من م قراإلءابة  للمخاطر المعربين  الًماعات انفراد  هم :العمع  تدة 
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 قالوقا ي للمدخع المي ية الشخ  الذي يتوم بممارسة العمليات االجتماعي:  هو انخصا ي 

 ينقمتخصص مي يين  يمقله من يعمع معيم انخصا ي من مشخاص :عالعم قفري 

 التوور ،التلق ،الشدة مواقف ، الض وط  انزمات :المختلفة الجياة مواقف. 

 المساعدةق لتتديم  الم سسة بانخصا ي  الًماعات انفراد وربط  التي :المي ية العالقة 

 م  مهلية  وتمقع في  ع الم سسات المًتمعية سوان  ا ت تكومية :المًتمن م سسات  

 :ة الوعي الصحيالخدمة االجتماعية وتنمي -1

وساهم العديد من التخصصات  المين  م سسات المًتمن المد ي في مًال الصجة  ىع  تسى  وخصصىه  اهتمامىه لتجتيىق 

 وعد الخدمىة االجتماعيىة متىد مهىم هىذ  الميىن التىي وسىعى لتجتيىق  ،العديد من انهداف الوقا ية  العالجية  اإل ما ية في المًتمن

 (ق 1.:4111 ،دد س ر   الضون على انهداف الوقا ية  هذ  انهداف وتمقع في التالي: )ال ماس في هذا الص ،ولك انهداف

المواط ين  بخاءة من هىم  ىوتوم الخدمة االجتماعية في الم سسات الطبية  الصجية بالعمع على  شر الوعي الصجي لد  -1

لصىجية تىول انمىراض  معرابىيا  مسىالي  موجودين فىي ولىك الم ىاطق التىي وفتتىر لمقىع هىذا الىوعي الصىجي  القتافىة ا

 قالوقاية م يا  طرق عالجيا

 وعمع على  بن البراما  الطرق العالجية  الوقا ية  طرق وتييميا من تي  قوويا  بعفياق -4

 ما وتعا ن الخدمة االجتماعية الطبية من المرافق الصجية الطبية لإلجران البجوث  الدراسىات االجتماعيىة بيىدف التعىرف  -.

 لجتا ق الصجية المتعلتة بال واتي االجتماعية  الجيوية  السكا ية  البيهيةقعلى ا

مىن  ىو   بأ يىا االجتماعيىة للخدمىة العامىة وعرف الممارسىة :الممارسة العامة للخدمة االجتماعية خال  أزمة جائحة كورونا -1

العلميىة م   المىداخع جملىة م  المىداخع مىن المي يىة جال مىاذ علىى ا تتىان وعتمىد  التىي ،للخدمة االجتماعيىة المي ية م وا  الممارسة

 العميع  سق يت اس  من بما اليدف  سق من المي ي التدخع في  استخداميا انخصا يين االجتماعيين المي ية المتاتة ممام ال ماذج

خصىا ي االجتمىاعي يًعىع ان للممارسىة شىامع م ظىور بأ يىا االجتماعيىة للخدمىة العامىة  مىا وعىرف الممارسىة ، المشىكع   سىق

ا على التعامع  ممارس  المشىكلة مىن طبيعىة يت اسى  االجتماعيىة بمىا الخدمىة عمىالن م سىاق مستويات جمين م   افة من عام قادرح

ىا ،عالميىة( مًتمعات ،مجلية م ظمات، مًتمعات ،جماعات ،مسر ،ز جان فرد،) ذلك  ان سوان  ا تتىان وًعلىه قىادرح علىى  ميضح

ع ىد  لديىه التىوى  لىيس مىواطن الضىعف قدرات العميع  مىواطن  التر ي  علي ،للخدمة االجتماعية متعددةال ال ظريات  الطرق

: 4116 ، سىق العمىالن )تبيى  مشىكالت تىع فىي البيهيىة المىوارد العمىالن  اسىتخدام قوي تشد من االشكالي الموقف من التعامع

 (ق1.4

   :روس كوروناالدور الوقائي لألخصائي االجتماعي في مواجهة في -4

 مساسىية علىى بىأد ار قيىاميم علىى و  ىد  خبىرات  معارف مد ات االجتماعيين ما يمتلكو ه من انخصا يين ىال شك من لد

فيىر س  ور  ىا  مزمىة  مىن بي يىا الطبيىة انزمىات مواجيىة فىي  القالقىة القا يىة الدرجىة مىن الوقايىة خاءىة المسىتوي الوقىا ي

 ق(4141 ،مجمد) قعالمية يعا ي م يا العالم  له ا جةج الى  التي قد وجولت ،المستًد

  ما يتضي من خالل ما يلي مهم اند ار التي يتوم بيا االخصا ي االجتماعي:
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 يىتم ذلىك مىن  ،لديىه التلق  التىوور تدة من للتخفيف لتتديم الدعم  المساعدة له ال تالة اليواوف باستخدام العميع من التواءع -1

 قالوجدا ي اإلءابة بفير س  ور  ا م  لتفريغ مخا فه إزان عن عبيرللت الفرءة اواتة خالل

 .للمستفيدين الخدمات لت ظيم الصجي الجًر عن المسهول الطبي الفريق الت سيق من -4

 الوبىن ال تشاف بعضىيم الىبعق مىن جديىد فىي إطىار اسىتعادة بالم  ل  استقمار ذلك بتا يم من ت  انسر على االستفادة -.

 .لنسرة الطبيعي

الىدعم االقتصىادي   وىوجيييم لمصىادر المتعافين من خالل التواءع معيىم لعا الت ال فسية االستمرار في وتديم االستشارات -9

 الم  ليق وسب  فييا الجًر مالية مزمات   و  من م وا  التعويق عما مءابيم من

 الوقا ية  التدابير باإلرشادات ة من االلت اماالجرانات االتترازية  قواعد الجماية  السالمة الصجي اوبا  مهمية على التأ يد -9

 قإلخققانيتام انطفال م  ،السن  بار م  ،الخاءة االتتياجات سوان  ا وا من ذ ي اتتياجاح  خاءة للفهات ان قر

 :كورونا جائحة أزمة مع للتعامل عام كممارس االجتماعي األخصائي مهام -1

  ان شىطة وصىميم  وطبيىق البىراما الوقا يىة مىن ومك ىه  التىي  الميارات لتيم ا المعارف من للعديد العام متالم الممارسا -1

 قمعيم يتعامع سمات  خصا   العمالن الذين من طبيعة يت اس  اختيار ما قدروه على، فضالح عن المًتمعية

  سىق العميىع مىا يجتىاج م يىا للمسىاعدة )  سىق سىوان اإلشكالي بالموقف المروبطة ان ساق  افة من يتعامع العام الممارس  -4

 المستيدف( إلتداث الت ييرات المطلوبةق  سق الفعع   سق) انخرى ان ساق المشكلة( م 

باإلبىافة إلىى  ،ليىا باعتبىار  ممىقالح  ،بيىا يعمىع التىي الم ظمىة  لىوا ي سياسىة يروكى  علىى العىام للممىارس المي ي المستوى  -.

 .ذلك  ي الذي يسبقالمي للعمع الشخصي استعداد 

عمليىة  وطلبيىا التىي التخصصىات فىي يالطبى عيتىدم الممىارس العىام د ر  المي ىي مىن خىالل التعىا ن التىا م مىن فريىق العمى -9

 فيىر س  ور  ىا مىن مزمىة للمتعىافين االجتمىاعي الىدعم لتجتيىق بي يم فيما العمع و سيق عن مسهوالح  تي  يصبي ،المساعدة

 ق14 وفيد المستًد

المشىكالت ال فسىية  االجتماعيىة مىن  تىدة مىن للتخفيىف عىام  ممىارس االجتمىاعي م مد ار يتىوم بيىا انخصىا ي مىا من ه ىا

 (.9. - 99. :4141، يمكن عرض هذ  اند ار فيما يلي: )مرسي ،فير س  ور  ا من المربى  مسرهم

جتماعي للعمالن من مزمة فير س تي  يتدم انخصا ي االجتماعي  ممارس عام  ع الدعم اال :كممكن العام الممارس دور -1

مىن الضى وط  م قىر ليتعىاملوا بكفىانة مسرهم د افن  د افعيم لتتوية الميام من خالل قيامه ببعق 19  وفيد المستًد  ور  ا

 ق االقتصادية  ال فسية االجتماعية

 مىن لكىع تديم المسىاعدةبت الد ر هذا من خالل عام  ممارس االجتماعي انخصا ي تي  يتوم :كوسيط العام الممارس دور -1

  م قىر وكىون م قىر  اقعيىة بطريتىةالىبعق  البعضيم تتى يصال ،انخرى االجتماعية المربى  ان ساق سق العمالن من 

باإلبافة إلى اجران الم اقشات للوءول إلى وفا ض  وفىاهم مشىترم  ،الميارات التعا  ية استخدام جمين من خالل ،استفادة

 قبي يما
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 استخداميا  متاتة  امكا يات ما هو متاا في المستشفى للمًتمن من موارد بت سيق تي  يتوم كمنسق: امالع الممارس دور -1

 الوبىن من  وتديم الدعم  المساعدة ليم  ي يستطيعوا التكيف ،المستًد  ور  ا فير س ىمرب االستخدام انمقع لمصلجة

 انزمة بعد ما الًديد

 الصىجي  التقتيىف الىوعي  شىربالعمع على عام   ممارس االجتماعي انخصا يتي  يتوم  كإعالمي: العام الممارس دور -4

ليصىع  الشخ  المصا  وأكيرها يتخطى  اجتماعية  فسية  مبرار سلبية آكار من عليه قد يترو   ما المرض تول مفيوم

 االلكتر  يىة ل شىرات ا المتىاالت المختلفىة   شىر االجتمىاعي عبىر  سىا ع التواءىع  يىتم ذلىك ، كىع إلى انسرة  المًتمىن

 من خالليا التوعوية  الرسا ع

 :االستراتيجيات التي يستخدمها االخصائي االجتماعي في مواجهة أزمة كورونا -1

( إلى عدد من االستراويًيات التي يستخدميا االخصا ي االجتماعي في مواجية فير س  ور  ا 91.:4141يشير سويدان )

 : ما يلي

م ليىا اسىتخداميا مىن المربىى مىن  مجىا ر عىدة فىي االجتمىاعي وي استخداميا مىن قبىع انخصىا ي يأ :االقناع استراتيجية -1

بت ميىة ليم  المربى  المخالطين مسر فاستخداميا من مما القا ي ، العد ى المرض طبيعة عن الخاطهة مفكارهم خالل وعديع

 الطبىي لتوبىيي الفريىق من استخداميا مر القال  ان ،االشتبا  تاالت من التعامع الصجيجة في الوقا ية الطرق عن  عييم

 قبكر  ا للمريق خطة العالج  ًاا في  االجتماعية ال فسية مهمية العوامع

الخاطهىة   ور  ىا يعمىع االخصىا ي االجتمىاعي علىى وعىديع  و ييىر سىلو يات مربىى تيى  :السالو  تزييار اساتراتيجية -4

  المواجيىة المتا مىة علىى  التىدرة وجىع مجليىا السىلو يات الصىجيجة  إ سىابيم ، االستسىالم للمىرض  الالمباالة  السلبية

 قالتعافي للوءول إلى  وجدي المرض

مشىاعرهم  ا فعىاالويم  علىى الىتجكم فىي بتسىم العى ل المربىى االجتماعي انخصا ييساعد  تي  :الذات ضبط استراتيجية -.

  وىأخر العىالج وىدهور كىم  مىن ال فسىية للمىريقالجالىة  إلىى ابىطرا  وى دى قىد  التىي ،التي و تا من اءىابتيم بىالمرض

 .ترجة في مرتلة الدخول م  التعافي

باإلبافة  ،السليمة اوبا  اإلجرانات الصجية على للمربى االجتماعي  وتمقع في وشًين انخصا ي :التشجيع استراتيجية -9

يتىرر  انطبىان  فىي مواعيىد  د ن  يالىذ بالشكع لعالجلإلى ت  المربى على المواتبة  المجافظة على استمرارية ولتييم 

 فضىالح عىن رفىن الىر ا المع ويىة  وع يى  الًوا ى  اإليما يىة لىدي المىريق  التىي و يىد مىن قدروىه علىى مواجيىة ،ا تطىا 

 ق التعافي م ه هذا المرض  متا مة

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة .1

 تمهيد

جرانات المتبعة في البج ،  الذي يتضمن: وجديد الم يًية من خالل هذا الفصع بالتعريف بالم يا  اال انقام الباتق

المتبعة،  المًتمن  العي ة المستيدفة،  اند ات المستخدمة من تي  الب ان  مسالي  التجتق من ءدقيا  كباويا،  اند ات 

  العمليات اإلتصا ية التي سيتم استخداميا في وجليع البيا ات،  ذلك على ال جو التالي:
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  الدراسةنوع . 1.1

وعتبر هذ  الدراسة من الدراسات الوءفية تي  وستيدف الدراسات الوءفية وترير خصىا   تىاهرة معي ىة م  موقىف 

و ل  عليه ءفة التجديد،  وعتمد على جمن الجتا ق  وجليليا  وفسيرها الستخالص داللتيىا،  وصىع مىن خىالل ذلىك إلىى إءىدار 

 قوم البات  بدراستياالتعليمات بشأن الموقف م  الظاهرة التي يت

 منهج الدراسة . 1.1

تيى   ، ذلك ن ه من الم اها الر يسية في الدراسات الوءفية التجليلية ،اعتمدت الدراسة على م يا المسي االجتماعي

 يىىوفر الكقيىىر مىىن البيا ىىات  ،يعىىرف مىى يا المسىىي االجتمىىاعي بأ ىىه متىىد الم ىىاها الر يسىىية التىىي وسىىتخدم فىىي الدراسىىات الوءىىفية

  سىىتطين بواسىىطته من  ًمىىن  قىىا ن  معلومىىات موبىىوعية عىىن تىىاهرة معي ىىة م  تادكىىة  ،المعلومىىات عىىن موبىىو  الدراسىىة 

 ققق الخ(قاالجتماعية ،التربوية ،مخصصة م  جماعة من الًماعات م   اتية من ال واتي )الصجية

 مجتمع وعينة الدراسة. 1.1

( مخصىا ي 146 يتىدر عىددهم ) عيين بمستشىفيات م طتىة الًىوفاالخصا يين االجتمىايتكون مًتمن الدراسة من جمين 

االخصىىا يين االجتمىىاعيين بالمستشىىفيات مسىىلو  العي ىىة العشىىوا ية البسىىيطة علىىى مًموعىىة مىىن  ان قىىد مسىىتخدم الباتقىى ،اجتمىىاعي

عىدد  ينا   مىن البىاتق( مفىردة،  قىد وًى146بتوزين االستبا ة الكتر  ياح على عدد ) انتي  قام الباتق ،الًوفالجكومية بم طتة 

( مفىىردة مىىن 111( اسىىتبيا ات لعىىدم ا تماليىىا ليصىىبي العىىدد الكلىىي )4 ع ىىد التجليىىع وىىم اسىىتبعاد ) ،( مخصىىا ي اجتمىىاعي114)

 ( من المًتمن الكلي للدراسةق%4ق69انخصا يين االجتماعيين يمقلون  سبة )

 مجاالت الدراسة. 4.1

 :تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلي

 ( مخصىىا ي 111)عي ىىة عشىىوا ية مىىن انخصىىا يين االجتمىىاعيين بمستشىىفيات م طتىىة الًىىوف،  عىىددهم  :بشااريالمجااا  ال

 قاجتماعي

   الًوف بالمملكة العربية السعوديةقوطبيق الدراسة الميدا ية بم طتة  ومالمكاني: المجا 

 مق4144/ 19/9الى  1/9/4144ية من الفترة ال م ( يوم، 19ات ليذ  الدراسة خالل )سيتم جمن البيا  :المجا  الزمني 

 :الدراسةأداة . 1.1

وم استخدام االستبا ة  أداة ليذ  الدراسة، لًمن المعلومات  البيا ات المتعلتة بيا،  ظراح لطبيعتيا من تي  مهدافيا 

فة، فيي م قر فاعلية من  م يًيا  مًتمعياق وعتبر االستبا ة من م قر مد ات البج  ا تشاراح  استخداماح في مًاالت العلوم المختل

تي  ووفير الوقت  وتليع التكلفة،  إمكا ية جمن البيا ات عن م بر عدد من انفراد متار ة بالوسا ع انخرى،  ما م يا وسيع 

اإلجابة على بعق انسهلة التي وجتاج إلى  قت من قبع المبجوثق  قد وم وجديد مًاالت التياس نداة البج : ومقلت مًاالت 

 نداة البج  في قسمين هما: التياس

عدد الد رات التدريبة التي وم الجصول  -مدة العمع بالوتيفة الجالية  –الفهة العمرية  -:  اشتملت على: الً س البيانات األولية

 علييا في المًالق

 وي:عبارات لكع مجور،  هي  اآل 6عبارة موزعة على خمسة مجا ر بواقن  91يجتوي على األسئلة الموضوعية: 
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 المجور ان ل: و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور القا ي: و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور القال : و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور الرابن: المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور الخامس: المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  اق -

 : صياغة عبارات أداة البحث في صورتها األولية

 –تًابات علييا باستخدام متياس ليكرت للتدريا القالكي على ال جو اآلوي: )م افق : وم ودريا االستدريج االستجابات للعبارات

 ( على التواليق1 – 4 – .ال م افق( وأخذ الدرجات ) –مجايد 

: ومت ءيابة وعليمات االستبا ة ب رض وعريف مفراد العي ة على اليدف من مداة الدراسة، من صياغة تعليمات أداة البحث

ارات  مالنمتيا لمستوى المستًيبين،  التأ يد على  تابة البيا ات الخاءة بمت يرات الدراسةق  قد وم مراعاة  بوا العب

 عرض االستبا ة على الد تور المشرف ب رض مراجعتيا  إبدان المالتظات  التعديالت الم اسبةق

تيدفة،  ذلك بعد وجويليا إلى استمارة وم إخراج االستبا ة في ءورويا ال يا ية )م ظر المالتق(  وطبيتيا على العي ة المس

(،  من كم إرسال الرابط اإللكتر  ي للعي ة المستيدفة عن طريق وطبيتات الياوف google formsإلكتر  ية عن طريق موقن )

 الًوال  االيميع  بعق مواقن التواءع االجتماعيق

 :صدق وثبات أداة الدراسة. 1.1

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة -أ

م تسا  االوساق الداخلي نداة البج  من خالل تسا  معامع االروباط لبيرسون بين  ع عبارة  درجة المجور الىذي و

 وتبن له،   ا ت ال تا ا  ما يوبجيا الًد ل التالي:

 االوساق الداخلي لعبارات االستبيان تس  المجا رق(: 1-1جدو  رقم )

 رقم العبارة المحور
معامل 

 االرتباط
 ارةرقم العب

معامل 

 االرتباط

ق و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد 1

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

1 .622** 5 .690** 

2 .654** 6 .782** 

3 .697** 7 .685** 

4 .753** 8 .760** 

ق و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد 4

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

1 .696** 5 .811** 

2 .634** 6 .838** 

3 .886** 7 .740** 
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4 .734** 8 .640** 

ق و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد .

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

1 .715** 5 .775** 

2 .825** 6 .770** 

3 .702** 7 .602** 

4 .752** 8 .769** 

 ق المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد9

 المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

1 .717** 5 .757** 

2 .774** 6 .688** 

3 .725** 7 .725** 

4 .620** 8 .687** 

ق المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن 9

 ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

1 .590** 5 .632** 

2 .792** 6 .746** 

3 .816** 7 .745** 

4 .793** 8 .701** 

 (11ق1( دالة ع د مستوى داللة إتصا ي )(**

الًد ل السابق يبين معامالت اروباط بيرسون بين  ع عبارة من عبارات من عبارات االستبيان  درجة المجور الذي 

لي فإن مما يشير إلى من االستبيان يمتاز بصدق االوساق الداخلي  من عباراوه وروبط بالمجا ر بصورة  بيرة  بالتا، وتبن له

ممت من مجلهق  العبارات في  ع مجور وتيس ما ءى

 ثبات االستبانة:  -ب

 وم استخدام معامالت ملفا  ر  باخ،  جانت ال تا ا  ما في الًد ل التالي: للتجتق من كبات مداة البج 

 معامالت القبات لالستبا ة بطريتة ملفا  ر  باخ (:1-1) جدو  رقم

 باخألفا كرون عدد العبارات المحاور

( و مية المعارف المروبطة بالصجة لىدى مفىراد المًتمىن 1

 مك ان جا جة  ور  ا
 696ق1 6

( و ميىىىىة االوًاهىىىىات المروبطىىىىة بالصىىىىجة لىىىىدى مفىىىىراد 4

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا
 674ق1 6

( و ميىىىىة السىىىىلو يات المروبطىىىىة بالصىىىىجة لىىىىدي مفىىىىراد .

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا
 661ق1 6

ت التي وجول د ن و ميىة  عىي مفىراد المًتمىن ( المعوقا9

 ءجياح مك ان جا جة  ور  ا
 6.1ق1 6
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( المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمىن ءىجياح 9

 مك ان جا جة  ور  ا
 674ق1 6

 4.1ق1 91 انداة  كع

 

ءع إلى من انداة ومتاز بالقبات، مما  الت  من جمين معامالت القبات جانت مروفعةق مما سبق من  تا ا القبات فإ ه يمكن التو

إلجابات مفراد العي ة على االستبا ة  بالتالي فإن ال تا ا التي سيتم التوءع إلييا من خالل االستبا ة  انمطمه  انيًعع الباتق

 ستكون موكوقة  يعتمد علييا في الوءول إلى الترارات السليمةق

 كرت الخماسيقم زان اإلجابات تس  متياس لي (:1-1جدو  رقم )

 المتوسط الموز ن الوزن اإلجابة

 1ق. – 9.ق4 . م افق

 9.ق4> - 7.ق1 4 مجايد

 7.ق1> - 1 1 ال م افق

 

وم تسا  المتوسطات الجسابية المرججة لكع عبارة من عبارات مداة البج   متار تيا من المدى الموجود في الًد ل 

 بداخله متوسط العبارةق السابق  وعطى اإلجابة المتابلة للمدى الذي يتن

 :اإلحصائية المستخدمة واألساليباألدوات . 3.1

(،  ما ومت االستعا ة SPSSسيتم وجليع بيا ات هذ  الدراسة باستخدام بر اما الج مة اإلتصا ية للعلوم االجتماعية )

 ية التالية:ببر اما )ا سع( لعمع الرسومات البيا ية،  سيتم استخدام المعالًات  االختبارات اإلتصا 

 معامع اروباط بيرسون لتياس االوساق الداخلي نداة الدراسةق -1

 معامع ملفا  ر  باخ إليًاد معامع القباتق -4

 التكرارات  ال س  المهوية لوءف عي ة البج   فتاح للمت يرات ان ليةق -.

 الدراسةق المتوسط الجسابي  اال جراف المعياري   سبة الموافتة لإلجابة على وسا الت -9

 ( للفر ق في مجا ر االستبا ة  فتاح للمت يرات ان ليةقANOVAاختبار )ت( للعي ات المستتلة  وجليع التباين انتادي ) -9

 

 عرض وتفسير نتائج الدراسة .4

 تمهيد

جمعيا يتضمن هذا الفصع عرباح لل تا ا التي خرجت بيا الدراسة، ب اناح على التجليع اإلتصا ي للبيا ات التي وم 

 بواسطة االستبا ة،  التجتق من مهداف الدراسة  اإلجابة على التسا الت التي وم طرتياق
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 :النتائج المتعلقة بوصف عينة الدراسة .1.4

 قووزين مفراد العي ة  فتاح لمت ير الً س (.1-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار الجنس

 % 87.3 96 ذ ر

 % 12.7 14 م قى

 % 100.0 110 المجموع

 

ق  الشكع % 7ق14هم ذ ور، بي ما بل ت  سبة اإل اث  % .ق67يتضي من الًد ل السابق من بالبية مفراد العي ة ب سبة 

 التالي يوبي هذ  ال س :

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح للً س (.1-4شكل رقم )

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح للعمر (.1-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار الفئة العمرية

 % 25.5 28 س ة 9.> - 49ن م

 % 54.5 60 س ة 99> – 9.من 

 % 20.0 22 س ة 99> - 99من 

 % 100.0 110 المجموع

 

 % 9ق49س ة(،  من  سبة  99> - 9.من العي ة في الفهة العمرية )من  % 9ق99يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

س ة(ق  الشكع التالي يوبي هذ   99> - 99فهة العمرية )من في ال % 41س ة(،  من  سبة  9.> - 49في الفهة العمرية )من 

 ال س :

 



 

 

  

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

 ووزين عي ة الدراسة تس  العمر (.1-4شكل رقم )

 

 قووزين مفراد العي ة  فتاح للم هع العلمي (.1-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 % 28.2 31 بكالوريوس علم اجتما 

 % 25.5 28 بكالوريوس خدمة اجتماعية

 % 30.9 34 دراسات عليا

 % 15.5 17 مخرى

 % 100.0 110 المجموع

 

 % 4ق46من مفراد العي ة م هليم العلمي )دراسات عليا(،  من  سبة  % 4ق1.يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

 % 9ق19 سبة م هليم العلمي )بكالوريوس خدمة اجتماعية(،  من  % 9ق49م هليم )بكالوريوس علم اجتما (،  من  سبة 

 لدييم م هالت علمية مخرى بير التي ذى رتق  الشكع التالي يوبي هذ  ال س :

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح للم هع العلمي (.1-4شكل رقم )
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 قووزين العي ة  فتاح لمدة العمع بالوتيفة الجالية (.4-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار مدة العمل بالوظيفة الحالية

 % 16.4 18  واتس 9مقع من 

 % 25.5 28 س وات 11> - 9من 

 % 25.5 28 س ة 19> - 11من 

 % 32.7 36 س ة فأ قر 19من 

 % 100.0 110 المجموع

 

س ة  19من مفراد عي ة الدراسة وبلغ مدة عمليم بالوتيفة الجالية )من  % 7ق4.يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

 19> - 11 ذلك وبلغ مدة عمليم )من  % 9ق49س وات(،  من  سبة  11> - 9مليم )من وبلغ مدة ع % 9ق49فأ قر(،  من  سبة 

 س وات(ق  الشكع التالي يوبي هذ  ال س : 9وبلغ مدة عمليم بالوتيفة الجالية )مقع من  % 9ق.1س ة(  من  سبة 

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح لمدة العمع بالوتيفة الجالية (.4-4شكل رقم )

 

 :ووزين العي ة  فتاح عدد الد رات التدريبة التي وم الجصول علييا في المًال (.1-4جدو  رقم )

عدد الدورات التدريبة التي تم الحصو  عليها 

 في المجا 
 النسبة التكرار

 % 14.5 16 لم متصع على د رات

 % 10.0 11 د رات  .مقع من 

 % 24.5 27 د رات  . -.من 

 % 50.9 56 د رات فأ قر .

 % 100.0 110 موعالمج
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د رات فأ قر(،  من  سبة  .من مفراد العي ة مفاد ا بأ يم تصلوا على ) % 4ق91يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

لم  % 9ق19د رات(، بي ما ه ام  سبة  .تصلوا على )مقع من  % 11د رات(،  من  سبة  . – .تصلوا على ) % 9ق49

 الشكع التالي يوبي هذ  ال س :يجصلوا على د رات ودريبة في المًالق  

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح عدد الد رات التدريبة التي وم الجصول علييا في المًال (.1-4شكل رقم )

 

 :النتائج المتعلقة باإلجابة على تساؤالت الدراسة .1.4

  سبة الموافتة وًا   ع وم وجليع مجا ر مداة الدراسة،  ذلك بجسا  المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية 

 عبارة من عبارات المجا ر،  ذلك  ما يلي:

ما الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان  . نتائج السؤا  األو :1

يان،  ذلك بجسا  المتوسطات جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور ان ل في االستب

 الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو و مية المعارف (. 1-4جدو  رقم )

 ن جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحقالمروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ا

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

ق زيادة معرفة مفراد المًتمن بًا جة  ور  ا 1

  طرق ا تشارها  الوقاية م ياق
 1 م افق % 97.6 0.29 2.93

ق ووبيي طرق التقتيف ال ذا ي  الصجي مك ان 4

  س  ور  اقاإلءابة بفير
 . م افق % 96.4 0.34 2.89

ق وعريفيم بأما ن عمع الفجوءات الخاءة .

 بفير س  ور  ا بم طتة الًوفق
 7 م افق % 94.5 0.46 2.84

ق ووعيتيم بأعراض  مضاعفات اإلءابة 9

 بفير س  ور  اق
 4 م افق % 97.6 0.29 2.93
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ق وعليميم طرق االسعافات ان لية التي وساعد 9

فيف من مضاعفات اإلءابة بفير س في التخ

  ور  اق 

 6 م افق % 94.5 0.42 2.84

ق ووبيي اإلرشادات الصجية  الوقا ية الالزمة .

ليم  التي وصدرها  زارة الصجة عن طرق 

 مكافجة العد يق

 9 م افق % 96.7 0.36 2.90

ق و  يدهم بالتتاليد  العادات الصجية االجتماعية 7

ل العد ى  التي يً  السلبية المسببة ال تتا

 االمت ا  عن ممارستياق

 . م افق % 97.3 0.28 2.92

ق  شر  و مية كتافة التباعد  التيم الصجية بين 6

 مفراد المًتمنق
 9 م افق % 96.7 0.33 2.90

  أوافق % 96.4 0.35 2.89 المتوسط العام للمحور

 

 جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد ( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال.-9الًد ل رقم )

، فمن خالل و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  االعي ة على عبارات المجور ان ل: 

ان لى (،  تي  من المتوسط يتن بمن الفهة 9.ق1(  ا جراف معياري )% 9ق.4( ب سبة )64ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 1ق. – 9.ق4)

 قعلى الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا % 9ق.4

 ي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي:الشكع البيا ي التالي يوب

 

 المتار ة بين عبارات المجور ان ل تس  المتوسط الجسابي (.1-4شكل رقم )

 

مشىارت إلىى من المبىادرات التطوعيىة فىي و ميىة الىوعي الصىجي وسىيم فىي  (  التىي4141 ،وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )مرسىي 

ومىىات المروبطىىة بىىانمراض المسىىتًدة  ذلىىك مىىن خىىالل اإلمىىداد بمعىىارف عىىن مسىىبا  االءىىابة و  يىىد المىىرمة بالمعىىارف  المعل
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  ىىذلك و  يىىدهم  ، ىىذلك ووعيىىة مفىىراد المًتمىىن بىىأعراض  مضىىاعفات اإلءىىابة بىىانمراض ،بىىانمراض المسىىتًدة مقىىع  ور  ىىا

 (ق4141،فق  ذلك من دراسة )تسا ين ما وت ،بمعلومات عن االسعافات ان لية التي يً  التيام بيا ع د االءابة بالمرض

ما الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان  . نتائج السؤا  الثاني:1

جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور القا ي في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات 

 الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو و مية االوًاهات (. 3-4جدو  رقم )

 زلياحقالمروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ا

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

ق ب  القتىة لىدى مفىراد المًتمىن بأسىالي   طىرق 1

 مواجية فير س  ور  اق
 1 م افق % 97.9 0.25 2.94

ق و  يىىىىىدهم بىىىىىالخبرات  الميىىىىىارات الالزمىىىىىة 4

 لمواجية فير س  ور  اق
 9 م افق % 96.1 0.35 2.88

ق تقيم على و يير عاداويم الصجية  االجتماعيىة .

 السلبية للوقاية من العد ى بفير س  ور  اق
 . م افق % 96.1 0.35 2.88

ق وتوية الرببة لدييم بتب ي مسالي  التجيىة االم ىة 9

  التلويي باليد م  اإليمان بالرمسق
 6 م افق % 94.5 0.47 2.84

ة بخطىىورة ق وتليىىع مخىىا فيم االجتماعيىىة المتعلتىى9

 اإلءابة بفير س  ور  اق
 7 م افق % 94.5 0.48 2.84

ق و ميىىىة شىىىعورهم بالمسىىىهولية االجتماعيىىىة  جىىىو .

 مهمية مواجية فير س  ور  اق
 . م افق % 96.4 0.34 2.89

ق وتويىىىة رببىىىتيم فىىىي اوخىىىاذ  افىىىة االجىىىرانات 7

 الصجية  الوقا ية لمواجية الفير سق
 4 م افق % 97.0 0.29 2.91

دعىىىم قىىىىدرويم علىىىىى اسىىىتخدام آليىىىىات التباعىىىىد ق 6

 االجتماعي لمواجية العد ى بالفير سق
 9 م افق % 96.4 0.37 2.89

  أوافق % 96.1 0.36 2.88 المتوسط العام للمحور

 

( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد 7-9الًد ل رقم )

، فمن خالل و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  الى عبارات المجور القا ي: العي ة ع

 (، ..ق1(  ا جراف معياري )% 1ق.4( ب سبة )66ق4المتوسط العام  الذي بلغ )
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إلى )م افق(، مما يع ي من  ( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير1ق. – 9.ق4 تي  من المتوسط يتن بمن الفهة ان لى )

المروبطة بالصجة  االوًاهاتعلى الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 1ق.4بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 

 قلدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

 الشكع البيا ي التالي يوبي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي:

 

 المتار ة بين عبارات المجور القا ي تس  المتوسط الجسابي (.3-4شكل رقم )
 

( في من االخصا ي االجتماعي يعمع على و مية االوًاهىات الصىجية فىي تىع مزمىة 4141، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )سليمان

، اعي لىدى مسىر المصىابين بفيىر س  ور  ىاجا جة  ور  ا من خالل وتليع المخا ف االجتماعية المتعلتة بتطبيق التباعىد االجتمى

( فىي 4141، مىا وتفىق هىذ  ال تىا ا مىن دراسىة )تسىا ين قدعم قدرة مفراد المًتمن على اسىتخدام آليىات التباعىد االجتمىاعي ذلك 

 مهمية مي ة الخدمة االجتماعية في و مية االوًاهات  الًوا   الوجدا ية لنسر الفتيرة لمواجية فير س  ور  ا 

ما الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان  ائج السؤا  الثالث:. نت1

جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور القال  في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات 

 الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتقالجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة 

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو و مية السلو يات (. 8-4جدو  رقم )

 المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحق

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

ق إق ىىا  مفىىراد المًتمىىن بضىىر رة لىىبس الكمامىىة 1

 ق اعةح  ليس خوفاح من المخالفةق
 . م افق % 95.8 0.33 2.87

ق زيادة اق اعيم بأهميىة اسىتخدام المىواد المطيىرة 4

 في ال ظافةق 
 7 م افق % 95.2 0.38 2.85

إلجىرانات الوقا يىة ق مساعدويم على و فيىذ  افىة ا.

  املةح بد فير س  ور  اق
 9 م افق % 95.5 0.37 2.86
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ق ووعيتيم بأهمية االبتعاد عن انما ن الم دتمىة 9

 رديهة التيويةق
 1 م افق % 96.1 0.35 2.88

ق ا سابيم السلو يات اإليًابيىة المروبطىة بطىرق 9

 الوقاية من انمراض المستًدةق
 6 م افق % 94.5 0.44 2.84

ق وعىىديع كتافىىاويم  مور كىىاويم الفكريىىة الخاطهىىة .

  جو طرق التعامع من انمراض المستًدةق
 9 م افق % 95.5 0.42 2.86

ق تىىىىقيم علىىىىى و طيىىىىة الفىىىىم  ان ىىىىف بكمامىىىىات 7

 بىىىر رة اروىىىدان قفىىىازات للوقايىىىة مىىىن العىىىد ى 

 بفير س  ور  اق

 . م افق % 95.5 0.37 2.86

 ظمىىة ال ذا يىىة ق وىوجيييم بضىىر رة االهتمىام بان6

 ال ظافىىة الشخصىىية  الم  ليىىة للوقايىىة مىىن ا تتىىال 

 فير س  ور  اق

 4 م افق % 96.1 0.38 2.88

  أوافق % 95.5 0.38 2.86 المتوسط العام للمحور

( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد 6-9الًد ل رقم )

، فمن خالل و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اعلى عبارات المجور القال : العي ة 

(،  تي  من المتوسط يتن بمن الفهة ان لى 6.ق1(  ا جراف معياري )% 9ق49( ب سبة ).6ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

ر إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشي1ق. – 9.ق4)

 قالمروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا السلو ياتعلى الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 9ق49

 الشكع البيا ي التالي يوبي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي:

 

 المتار ة بين عبارات المجور القال  تس  المتوسط الجسابي (.8-4شكل رقم )
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( في من مي ة الخدمة االجتماعية وعمع على و مية سلو يات انسر الفتيرة لمواجية 4141، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )تسا ين

 ،ية المروبطة بطرق الوقاية من جا جة  ور  اجا جة  ور  ا  ذلك من خالل إ سا  مفراد انسر الفتيرة السلو يات اإليًاب

( في اسيام 4141 ما وتفق ايضاح من دراسة )مرسي،  ، ذلك اق اعيم ميضاح بأهمية  بر رة ارودان الكمامة  االلت ام بيا

 قالمبادرات التطوعية في وعديع  و مية السلو يات المروبطة بالصجة تول االمراض المستًدة

ما المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا  :. نتائج السؤا  الرابع4

الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور الرابن في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة 

 الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو المعوقات التي وجول (. 9-4رقم ) جدو 

 د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحق

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

بىىىعف التعىىىىا ن المًتمعىىىىي مىىىىن انخصىىىىا ي  ق1

 االجتماعي  اهماله ل صا جه  ارشاداوهق
 9 م افق % 85.8 0.66 2.57

ق  ىىىدرة المعلومىىىات المتىىىوفرة لىىىدى انخصىىىا ي 4

االجتمىىاعي عىىن مهميىىة و ميىىة الىىوعي الصىىجي فىىي 

 تع مزمة  ور  اق

 6 مجايد % 76.4 0.83 2.29

ق  ىىىىدرة  جىىىىود بىىىىراما ودريبيىىىىة   رص عمىىىىع .

وجيىىة لنخصىىا يين االجتمىىاعيين لتطىىوير مدا يىىم م

 المي يق 

 4 م افق % 87.0 0.65 2.61

ق اعتتاد مفراد المًتمن في ءىجة مىا يتومىون بىه 9

مىىىن مسىىىالي  فىىىي التعامىىىع مىىىن جا جىىىة فيىىىر س 

  ور  اق

 1 م افق % 88.2 0.58 2.65

ق بىىىىىىعف اوتىىىىىىان الكقيىىىىىىر مىىىىىىن انخصىىىىىىا يين 9

 سا ع التواءع االجتماعيين لميارات التعامع من 

االجتمىىىاعي للتوعيىىىة الصىىىجية لمواجيىىىة فيىىىر س 

 ق ور  ا

 7 مجايد % 77.3 0.77 2.32

ق بعف اعداد انخصا ي االجتماعي الطبي فىي .

مًىىال إدارة انزمىىات الطبيىىة المسىىتًدة فىىي إطىىار 

 التخص ق

 . م افق % 83.0 0.73 2.49

 . م افق % 87.0 0.64 2.61ق بىىىىىعف التصىىىىىديق المًتمعىىىىىي بأهميىىىىىة د ر 7
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عي الطبي في التعامىع مىن هىذ  االخصا ي االجتما

 انزماتق

ق  ت  الموارد الماديىة  البشىرية الالزمىة لت فيىذ 6

 براما و مية الوعي الصجي نفراد المًتمنق
 9 م افق % 84.8 0.67 2.55

  أوافق % `83.6 0.69 2.51 المتوسط العام للمحور

لمتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد ( السابق عبارة عن ا4-9الًد ل رقم )

، فمن خالل المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  االعي ة على عبارات المجور الرابن: 

  من المتوسط يتن بمن الفهة ان لى (،  تي4.ق1(  ا جراف معياري )% .ق.6( ب سبة )91ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 1ق. – 9.ق4)

 ق من خالل المتوسطات الجسابيةعلى  جود معوقات وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا % .ق.6

 الشكع البيا ي يوبي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي: ق

 

 المتار ة بين عبارات المجور الرابن تس  المتوسط الجسابي (.9-4شكل رقم )

 

( في  جود عدد من المعوقات وجول د ن ووعية المس ين باآلكار ال اوًة عن 4141 ، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )مبو زيد

 ذلك اهتمام المس ين  ،بفير س  ور  ا مقع اعتتاد المس ين في ءجة ما يتومون به من مسالي  في التعامع من الًا جة االءابة

بالمعتتدات  الخرافات م قر من المعلومات الصجية السليمة   ذلك  ت  الموارد المالية  قلة عدد االخصا يين االجتماعيين في 

 الم سسة

المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا  ما . نتائج السؤا  الخامس:1

الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور الخامس في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة 

 الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق
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المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو المتترتات الالزمة (. 12-4جدو  رقم )

 لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحق

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

المًتمىىن  جىىو مهميىىة الىىد ر الىىذي  ق و ييىىر  ظىىرة1

يتدمىىىىىه انخصىىىىىا ي االجتمىىىىىاعي فىىىىىي مواجيىىىىىة 

 انمراض المعديةق

 4 م افق % 96.1 0.38 2.88

ق زيادة عدد انخصا يين االجتماعيين بالم سسىة 4

 بما يت اس  من معداد اإلءابات في  ع م طتةق
 6 م افق % 94.2 0.47 2.83

 فىي الم سسىات المي ا ية الماليىة الكافيىة ق ووفير.

بىإجرانات الوقايىة مىن  مشىكال التوعيىة  افىة لتتديم

 فير س  ور  اق

 1 م افق % 96.7 0.38 2.90

ق إ سىىىىىا  انخصىىىىىا ي االجتمىىىىىاعي لميىىىىىارات 9

 التعامع من فهات مفراد المًتمن المختلفةق
 . م افق % 96.1 0.35 2.88

ق إجىىىران البجىىىوث  الدراسىىىات عىىىن انمىىىراض 9

 ية مواجيتياقالصجية الجديقة   يف
 . م افق % 94.8 0.39 2.85

ق و ظيم الكقير مىن المى ومرات  ال ىد ات العلميىة .

 الد رات التدريبية للتوعية بإجرانات الوقاية مىن 

 اإلءابة بفير س  ور  اق

 9 م افق % 95.5 0.39 2.86

ق ووفير اند ات الالزمة لممارسىة البىراما التىي 7

بمخىاطر فيىر س وساهم في ووعية مفىراد المًتمىن 

  ور  اق

 7 م افق % 94.8 0.41 2.85

ق إق ىىىا  مفىىىراد المًتمىىىن بضىىىر رة التخلىىىي عىىىن 6

 معتتداويم  عاداويم الصجية الخاطهةق
 9 م افق % 96.1 0.35 2.88

  أوافق % `95.5 0.39 2.87 المتوسط العام للمحور

فات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد ( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال جرا11-9الًد ل رقم )

، فمن خالل المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  االعي ة على عبارات المجور الخامس: 

 لى (،  تي  من المتوسط يتن بمن الفهة ان4.ق1(  ا جراف معياري )% 9ق49( ب سبة )67ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 1ق. – 9.ق4)

الشكع البيا ي التالي يوبي المتار ة  قعلى المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا % 9ق49

 توسط الجسابي:بين عبارات المجور تس  الم
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 (. المقارنة بين عبارات المحور الخامس حسب المتوسط الحسابي12-4شكل رقم )

 

( في عدد من المتترتات لت مية الوعي الصجي  م يا إجران البجوث  الدراسات 4141، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )مرسي

ال ظافة الشخصية باستمرار في مواجية االمراض  عن انمراض الصجية الجديقة   يفية مواجيتيا،  مهمية المجافظة على

 ق ووفير الكوادر المدربة لت فيذ المبادرات لت مية الوعي الصجي ،المستًدة

ثالثا : الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو الدور المهني للخدمة االجتماعية في تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  أثناء 

 :نات األولية ألفراد العينةجائحة كورونا وفقا  للبيا

( لدراسة الفر ق في آران مفراد العي ة  جو الد ر ANOVAوم إجران اختبار )ت( للعي ات المستتلة  وجليع التباين انتادي )

 المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح للبيا ات ان لية،  ذلك  ما يلي:

 تا ا اختبار )ت( للعي ات المستتلة للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر المي ي للخدمة  (.11-4دو  رقم )ج

 االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير ال و 

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 حجم العينة النوع

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى 

 مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

 0.25 2.89 96 ذ ر
-0.291 0.771 

 0.23 2.91 14 م قى

و مية االوًاهات المروبطة بالصجة 

 لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة

  ور  ا

 0.28 2.88 96 ذ ر

-0.679 0.498 
 0.21 2.93 14 م قى

و مية السلو يات المروبطة بالصجة 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.27 2.87 96 ذ ر

0.870 0.386 
 0.38 2.80 14 م قى
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راسة تول الد ر المي ي للخدمة اختبار )ت( للعي ات المستتلة للفر ق في إجابات مفراد عي ة الد( 11-9الًد ل )

االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير الً س،  من خالل متار ة قيم الداللة 

 (ق19ق1م بر من مستوى المع وية ) (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1اإلتصا ية من مستوى المع وية )

( للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ANOVA تا ا اختبار وجليع التباين انتادي ) (.11-4جدو  رقم )

 المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير العمر

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 التباينمصادر 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة 

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.02 2 0.0 بين المًموعات

 0.06 107 6.4 داخع المًموعات 0.691 0.37

  109 6.5 الكلي

الصجة و مية االوًاهات المروبطة ب

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.01 2 0.0 بين المًموعات

 0.07 107 8.0 داخع المًموعات 0.818 0.20

  109 8.0 الكلي

و مية السلو يات المروبطة بالصجة 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.02 2 0.0 بين المًموعات

 0.08 107 8.6 داخع المًموعات 0.742 0.30

  109 8.6 الكلي

 

للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ( ANOVAوجليع التباين انتادي )اختبار ( 14-9الًد ل )

المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير العمر،  من خالل متار ة قيم 

 (ق19ق1م بر من مستوى المع وية ) (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1إلتصا ية من مستوى المع وية )الداللة ا

( للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ANOVA تا ا اختبار وجليع التباين انتادي ) (.11-4جدو  رقم )

 ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير الم هع العلمي المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 مصادر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة 

ة لدى مفراد المًتمن مك ان جا ج

  ور  ا

 0.12 3 0.4 بين المًموعات

 0.06 106 6.1 داخع المًموعات 0.110 2.06

  109 6.5 الكلي

و مية االوًاهات المروبطة بالصجة 

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.12 3 0.3 بين المًموعات

 0.07 106 7.6 داخع المًموعات 0.190 1.62

  109 8.0 الكلي
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مية السلو يات المروبطة بالصجة و 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.18 3 0.6 بين المًموعات

 0.08 106 8.1 داخع المًموعات 0.070 2.43

  109 8.6 الكلي

 

للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ( ANOVAوجليع التباين انتادي )اختبار ( .1-9الًد ل )

ي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير الم هع العلمي،  من خالل الم

م بر من مستوى المع وية  (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1متار ة قيم الداللة اإلتصا ية من مستوى المع وية )

 (ق19ق1)

( للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ANOVAبار وجليع التباين انتادي ) تا ا اخت (.14-4جدو  رقم )

 المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير عدد الد رات التدريبية

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 مصادر التباين 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة 

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.03 3 0.1 بين المًموعات

 0.06 106 6.4 داخع المًموعات 0.631 0.58

   109 6.5 الكلي

لمروبطة بالصجة و مية االوًاهات ا

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.06 3 0.2 بين المًموعات

 0.07 106 7.8 داخع المًموعات 0.458 0.87

   109 8.0 الكلي

و مية السلو يات المروبطة بالصجة 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.19 3 0.6 بين المًموعات

 0.08 106 8.0 ًموعاتداخع الم 0.061 2.54

   109 8.6 الكلي
 

للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ( ANOVAوجليع التباين انتادي )اختبار ( 19-9الًد ل )

ن المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير عدد الد رات التدريبية،  م

م بر من مستوى المع وية  (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1خالل متار ة قيم الداللة اإلتصا ية من مستوى المع وية )

 (ق19ق1)

 

 النتائج والتوصيات .1

 نتائج الدراسة .1.1

 99> - 9.لعمرية )من في الفهة ا % 9ق99هم ذ ور،  من  سبة  % .ق67بالبية مفراد العي ة ب سبة ووءلت ال تا ا إلى من  -1

 19وبلغ مدة عمليم بالوتيفة الجالية )من  % 7ق4.م هليم العلمي )دراسات عليا(،  من  سبة  % 4ق1.س ة(،  من  سبة 

 قد رات فأ قر( .من مفراد العي ة مفاد ا بأ يم تصلوا على ) % 4ق91س ة فأ قر(،  من  سبة 
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على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 9ق.4فتون ب سبة ال تا ا من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوا متيرت -4

زيادة معرفة مفراد المًتمن بًا جة ،  ذلك من خالل المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

   ا  طرق ا تشارها  الوقاية م هقر و

على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 1ق.4ب سبة بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ال تا ا من متيرت  -.

 راد المًتمن مك ان جا جة  ور  اقالمروبطة بالصجة لدى مف االوًاهات

على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 9ق49بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ال تا ا من متيرت  -9

 قدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  االمروبطة بالصجة ل السلو يات

على  جود معوقات وجول د ن و مية  عي مفراد  % .ق.6بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ال تا ا من   شفت -9

 مًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  اقال

زمة لت مية  عي مفراد المًتمن على المتترتات الال % 9ق49بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ال تا ا من   شفت -.

ووفير المي ا ية المالية الكافية في الم سسات لتتديم  افة مشكال التوعية  ،  ذلك من خاللءجياح مك ان جا جة  ور  ا

 قبإجرانات الوقاية من فير س  ور  ا

للخدمة االجتماعية في و مية  الد ر المي يفر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد العي ة  جو  شفت ال تا ا عدم  جود  -7

  فتاح لمت ير الً سق  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية فر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد العي ة  جو  شفت ال تا ا عدم  جود  -6

 ير العمرق فتاح لمت   عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية فر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد العي ة  جو  شفت ال تا ا عدم  جود  -4

  فتاح لمت ير الم هع العلميق  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية عي ة  جو فر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد ال شفت ال تا ا عدم  جود  -11

  فتاح لمت ير عدد الد رات التدريبيةق  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

 التوصيات . 1.1

 بشىكع انخصا يين لتفعيع د ر  آلية الصجي  التقتيف بالتوعيةي االجتماع انخصا ي  ميارات معارف تعءالعمع على  -1

 قالمستشفيات في تتيتي

 قبر رة إلمام االخصا ي االجتماعي بال واتي الطبية  االتترازية خاءة ع د وفشي ان بهة  الًوا ي مقع  ور  ا -4

 الوقايىة  العىالج مىن فىي مًىال وتىدم التىي  البيهيىة الصىجية التوعيىة  بىراما تمىالت فىي خصىا ي االجتمىاعيمشىار ة ان -.

 . البراما بيذ  الجمالت المتعلتة يةاالجتماع الًوا   في  خاءة  ور  ا، فير س

العمع على ووعية انخصا ي االجتماعي بجضور  لد رات التوعية بطرق مكافجة العد ى  فيم خطورة   يفية التعامع من  -9

 انمراض المعدية  قت الًا جةق
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 مىنية  المتخصصىين خصا ي االجتمىاعي بعمىع  ىد ات  لتىانات مىن خىالل التيىادات الشىعبية  الت فيذيىة  الصىجمن يتوم ان -9

عارفيم عىن جا جىة  ور  ىا  وأكيراويىا االجتماعيىة  الصىجية  معرفىة طىرق العىد ى مسكان المًتمن  ذلك ل يادة  عييم  

  الوقاية م ياق

خصا ي االجتماعي في اعتبار   افة ان ساق المروبطىة بىالموقف االشىكالي  عىدم االقتصىار علىى  سىق بر رة من يأخذ ان -.

  اتدق

 ، ور  ىا فيىر س جا جىة وىداعيات علىىللت لى   اإللكتر  يىة اإلدارة بمميى ات االجتماعيىة الخدمىة مي ىة فادةاسىت بىر رة -7

  االجتماعيىة الصىجية التوعيىة عملية في ،قق الخقآ    الواوس  وويتر بوم فيس: مقع االجتماعي التواءع  سا ع  خاءة

 .خاءة بصفة االجتماعية مةالخد  لعمالن عامة نفراد المًتمن بصفة المطلوبة  البيهية

 تىر ف فىي متيا ىاح   يعملىون المواقىف الصىعبة من العديد العالم م جان جمين في االجتماعيين انخصا يين في تع ما يواجه -6

  المكقىف المتميى  االسىتخدام ،الم ى ل مىن العمىع : م يىا ،وعلىم ميىارات جديىدة مى يم وطلى   هىذا ، مرهتىة  متيىدة خطىرة

الخىدمات   وتىديم ،التواءىع االجتمىاعي  سىا ع اسىتخدام  ميىارات باليىاوف، المشىورة ًىه،  وتىديم لبرام للجاسى  اآللىي

 ققق الخقدبع عن االجتماعات  عتد بعد، عن االجتماعية

 لمىا  ور  ىا فيىر س تىاالت مىن الصىف ان ل فىي يعملىون الىذين االجتماعيين انخصا يين جمين  وكريم العمع على وتدير -4

 علىى فتىط  التكىريم التتىدير هىذا يتتصىر  مال ،المريضىة الجىاالت عىد ي مىن له مىن يتعربون  لما د جي  قت من يبذلو ه

  الممرباتق انطبان

 

 المراجع. 1

 المراجع العربية. .1.1

 قالتاهرة ،مًموعة ال يع العربية ،االوًاهات المعاءرة في ممارسة الخدمة االجتماعية ،(4116مدتت مجمد ) ،مبو ال صر -1

المًلىىة العربيىىة  ،د ر مي ىىة الخدمىىة االجتماعيىىة فىىي مواجيىىة جا جىىة فيىىر س  ور  ىىا ،(4141مىىدتت مجمىىد ) ،مبىىو ال صىىر -4

 التاهرةق ،.1  ،9 اآلدا ، ماالم سسة العربية للتربية  العلوم  ،لثدا   العلوم اال سا ية

": دراسىة مىن م ظىور 14يد (، ووعية المس ين بمخاطر مرض فير س  ور  ا المستًد " وف4141اسمان جمال ) ،مبو زيد -.

 قمصر ،جامعة الفيوم ،14  ،طريتة العمع من الًماعات،  لية الخدمة االجتماعية للدراسات  البجوث االجتماعية

دراسىة مطبتىة علىى  :الوعي االجتماعي ببراما ال  اج الصىجي  الجىد مىن المشىكالت انسىرية ،(4116مجمد ) ،إسماعيع -9

 ،1ج ،94الًمعية المصرية لنخصىا يين االجتمىاعيين   ،مًلة الخدمة االجتماعية ،لسعوديةمدي ة الدمام بالمملكة العربية ا

 قمصر

(، مىىدى وىىأكير بعىىق جوا ىى  االجىىرانات االتترازيىىة لمواجيىىة مزمىىة  ور  ىىا علىىى االمىىن 4141خالىىد بىىن سىىعيد ) ،آل سىىعد -9

جامعىة  ،مًلىة التربيىة ،بىد الع يى  الطبيىةال فسي  االجتماعي لنفراد من  جية  ظر الممارسىين الصىجيين بمدي ىة الملىك ع

 مصرق ،9ج،167االزهر،  
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 ،9  ،49مىا ،مًلىة العلىوم االجتماعيىة ،بجى  م شىور ،، عوامع الت ام المربى باإلرشىادات الطبيىة(1447راشد ) ،الباز -.

 الكويتق
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Confronting the Corona epidemic through strategic management (case study of the 

Directorate of Health Affairs in Najran) 
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 السعودية العربية المملكة بيشة، جامعة صحية، خدمات ماجستير  

  حريزي أحمد رياض/ الدكتور 

 السعودية العربية المملكة بيشة، جامعة االقتصاد، علم في دكتور أستاذ  

 محمود عثمان الحفيظ عبد/ الدكتور 

 يةالسعود العربية المملكة ة،بيش الصحية، الشؤون مديرية( المجتمع طب) الوقائي الطب استشاري المجتمع، طب دكتوراه

Email: mahmoudhafeez761@gmail.com  

 المستخلص

تعتبر اإلدارة االستراتيجية ضرورة حتمية وأمًرا ملًحا للمؤسسات بشكل عام، والمؤسسات الصحية بشكل خاص، وذلك ألنها 

بالحداثة والريادة، ويتسم من خالل عملياته وطريقة تفكيره بالقدرة على مواجهة التحديات في مختلف تمثل منهًجا فكريًا يتميز 

ورونا في مديرية الشؤون الصحية كهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة االستراتيجية في مواجهة وباء المجاالت. 

حليلي، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة قدرها بنجران، وذلك من خالل االعتماد على المنهج الوصفي الت

توصلت هذه الدراسة إلى أن اإلدارة االستراتيجية تضطلع بدور كبير في مواجهة  ( فرًدا من مديرية الشؤون الصحية بنجران.57)

ة غير المتوقعة في سير العمل، وتعتمد اإلدارة وباء كورونا، ويمكن لمديرية الشؤون الصحية بنجران مواجهة األمور االستثنائي

الصحية خطة مرنة لتنفيذ استراتيجيتها في هذا الوباء حيث تتكيف مع محيطها وتستجيب لمتطلبات العمل أثناء عملية التنفيذ، كما 

الستراتيجي التحليل امن خالل البحث اتضح أن  تعمل المديرية على تحويل استراتيجيتها إلى خطط أعمال وخطط تشغيلية ملموسة.

، % 4..3على الموافقة بنسبة  حيث حصلت هذا البند للبيئة الداخلية يشمل تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجهها المديرية

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن التحليل االستراتيجي للبيئة %43والموافقة جًدا بنسبة 

ويوصي هذا المشروع بمواصلة دراسة دور اإلدارة االستراتيجية  .يشمل تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجهها المديرية الداخلية

في مواجهة األزمات الصحية  ومزيد من التعمق في دور اإلدارة االستراتيجية في مختلف المديريات الصحية السعودية، وبصفة 

 الستراتيجية لدى العاملين بالقطاع الصحي السعودي.عامة تعزيز مفاهيم وأهمية اإلدارة ا

 القطاع الصحي. االستراتيجية،اإلدارة  نجران، كورونا،: كلمات مفتاحية

mailto:mahmoudhafeez761@gmail.com
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Confronting the Corona epidemic through strategic management (case study of the 

Directorate of Health Affairs in Najran) 

Abstract 

Strategic management is an inevitable necessity and an urgent matter for institutions in general, 

and health institutions in particular, because it represents an intellectual approach characterized by 

modernity and leadership, and characterized through its operations and way of thinking, the ability 

to face challenges in various fields. This study aimed to identify the role of strategic management 

in facing the epidemic and Rona in the Directorate of Health Affairs in Najran, by relying on the 

descriptive and analytical approach, and the questionnaire was used as a tool to collect data from 

a sample of 75 individuals from the Directorate of Health Affairs in Najran. This study found that 

the strategic management plays a major role in facing the Corona epidemic, and the Directorate of 

Health Affairs in Najran can face exceptional and unexpected matters in the workflow, and the 

health administration adopts a flexible plan to implement its strategy in this epidemic as it adapts 

to its surroundings and responds to work requirements during the implementation process, The 

directorate is also working to convert its strategy into concrete business and operational plans. 

Through the research, it became clear that the strategic analysis of the internal environment 

includes identifying the strengths and weaknesses that the directorate faces, as this item obtained 

approval by 49.3%, and very approval by 24%, which are large percentages, and indicate that the 

majority of the study sample members see that the strategic analysis of the internal environment It 

includes identifying the strengths and weaknesses faced by the directorate. 

 This project recommends continuing to study the role of strategic management in facing health 

crises and further in-depth on the role of strategic management in various Saudi health directorates, 

and in general promoting the concepts and importance of strategic management among workers in 

the Saudi health sector. 

Keywords: Corona, Najran, strategic management, health sector. 
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 مقدمـة:. 1

. األمر Covid-19اجهت منظمات تقديم الرعاية الصحية عدًدا ال يحصى من التحديات اإلدارية المهمة خالل جائحة و

، ومواجهة التحديات اإلدارية الناتجة عن هذا الوباء من خال مراجعة .9-الذي يقتضي من المؤسسات الصحية مواجهة وباء كوفيد

تمكنها من تنمية مواردها ورفع الكفاءة في استخدام هذه الموارد. وأمام تلك التحديات التي سياساتها وتصميم خطط استراتيجية 

واجهت إدارة المستشفيات في ظل جائحة كورونا، أضحت اإلدارة التقليدية بعملياتها ووسائلها وإجراءاتها غير قادرة على مواجهة 

حديات التي فرضها التطور الهائل في الفكر اإلداري بشكل عام، ، وكذلك الت.9-متطلبات التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد

والفكر االستراتيجي بشكل خاص، كما أن مؤسسات الرعاية الصحية في العصر الراهن تواجه العديد من التحديات والمشكالت، 

ًدا اكبة التغيرات السريعة جوالحاجة إلى تغيير تنظيمها الداخلي لمو ،والمتمثلة في صعوبة رضا المرضى عن الخدمات المقدمة

 التي تحدث في التكنولوجيا.

تعد االدارة من اولى اهتمامات المجتمعات الحديثة والدول المتقدمة في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية 

نظيم والتنسيق يات التوالسياسية والتربوية والتعليمية حتى باتت تشمل مجمل النظام في البنيان االجتماعي وما تتضمنه من عمل

حولت كما ان حياة االنسان ت ،والتوجيه والتقويم والمتابعة سواء كانت انشطة او فعاليات تصب في اتجاه تحقيق األهداف المرجوة

ق سمن الحياة البسيطة الى الحياة المعقدة وذلك لتعدد االحتياجات والرغبات والطموحات مما دفع المجتمعات الى ان توجد نظاماً ين

بين مصالح االفراد ويوائم بين احتياجاهم وما لديهم من موارد مما تطلب االمر ايضا الى وجود ادارة إستراتيجية لتحقيق تلك 

تمثل البوصلة التي توجه العمل االداري وتحدد له االتجاه الصحيح الذي يجب ان يسير فيه  االستراتيجيةاالهداف الن االدارة 

م منظومة متكاملة من السياسات التي تحك ،متكاملة استراتيجيةيتطلب توفر مقومات منها : خطة  يجيةاالستراتوتحقيق االدارة 

 ،وتنظم عمل المنظمة وترشد القائمين بمسؤوليات االداء واخالقيات العمل لتحقيق التميز والى اسس وقواعد ومعايير اتخاذ القرار

وقابلة للتطوير والتكيف مع التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للمنظمة  هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات االداء

وهذا بدوره سيخلق تنسيق في العمل والمهام بين االداريين الذي يعتبر اساس لنجاح أي عمل مهما كان مستوى هذا العمل فان 

 عدم وجود تنسيق في المهام سيعرقل اداء العمل او المهمة بشكل نموذجي . 

أن توزيع العمل بين اعضاء الهيئة االدارية يدفع كل فرد الى تركيز تفكيره وبذل اقصى جهد لديه ال داء المهمة التي إذ 

كلف بها على اكمل وجه اما توزيع المهام فيساعد في خلق وابتكار افكار جديدة وظهور كفاءات وقدرات وامكانيات وخبرات 

ن من توزيع المهام بسياق علمي صحيح ومدروس وفعال البد من معرفة اهداف تصب في خدمة العمل االداري ككل ولكي نتمك

حاالت التهرب  وتفادي ،كل فريق فالتوزيع الواضح للمسؤوليات يمكننا من تنفيذ )متابعة واشراف( فعالين على مستويات االداء

 لمسؤولية والمسائلة لدى االداريين يرفع منمن المسؤولية والمساءلة مما يسهم في تحسين مستويات االداء حيث ان تعزيز روح ا

وتطوير ادائهم تلقائياً وهذا كله بدوره يؤدي الى ما يسمى باألبداع االداري واحد اهم  ،إحساسهم بضرورة المثابرة على االنجاز

اء فس بين أعضصفات االبداع االداري ان ينجح االداريون في خلق المناخ المناسب والمشجع على التفاعل والتواصل والتنا

نهم بحيث تتحقق للبعض م ،لكي يتراكم الفكر وتنخلق المعرفة وتتداول االفكار  والمعلومات والتجارب والخبرات ،المنظمة

 الفرص لألبداع مستفيدين من كل ما حوله من تحفيز وتشجيع وخبرات وتجارب متراكمة . 
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وق والتميز في جميع عملياتها وأنشطتها وتتسابق من أجل تتطلع معظم منشآت األعمال اليوم إلى تحقيق النجاح والتف

تحقيق كفاءة وفعالية أدائها، وبالتالي تحقيق أهدافها وغاياتها، وبناء مركز استراتيجي قوي ومتميز يحقق لها النمو والبقاء وتحسين 

اعها ولغرض الحامية علي الموارد بكل أنو وتطوير األداء في ظل البيئة التي تعمل فيها، والتي تتسم بالتغيير المستمر، والمنافسة

ينة، رص واستراتيجيةعميقة، ورسالة واضحة،  استراتيجيةإنجاز هذه األهداف فإن األمر يتطلب أن تمتلك هذه المنظمات رؤية 

لبعيد في اتستطيع من خالل ذلك النظر إلى آفاق المستقبل ببصيرة ثاقبة ورؤية صائبة لمعرفة ما يمكن أن تكون عليه في المدى 

ظل المتغيرات البيئية والتكنولوجية والتنافسية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والمعلوماتية واإلدارية التي تواجه منظمات 

األعمال في ظل عصر العولمة وما يحيط به من فرص ومخاطر، بيد أن التحدي الرئيسي هو التحدي اإلداري الذي يواجه من 

التي  تراتيجيةاالسفي جميع مستوياتها وخاصة في مستواها األعلى المتمثل في اإلدارة العليا باعتبارها القيادة  يقوم بعملية اإلدارة

ينبغي عليها أن تكون على درجة عالية من الوعي واإلدراك والعلم والمعرفة العلمية والمهارة التطبيقية في إتباع األساليب العلمية 

حقيق النجاح والتفوق والتميز والبقاء في ظل هذا العصر يتطلب قدرات وكفاءات إدارية عالية في إدارة المنظمات، وذلك ألن ت

قادرة على دراسة وتحليل البيئة وقراءة توقعات المستقبل، والتعامل  استراتيجيةذات فكر استراتيجي راسخ ورصين يقوم على 

نشآت األعمال اليوم، كل ذلك من أجل إنجاز األهداف التي من أجلها مع حاالت عدم التأكد في ظل البيئة التنافسية التي تعمل فيها م

(. وهذا ال يتأتى إال من خالل إتباع مدخل اإلدارة الحديثة التي تعبر عنها اإلدارة 82، ص4192قامت هذه المنظمات، )قزة، 

اتيجية نظمات، ويمثل مفهوم اإلدارة اإلستربكل مفرداتها وبصورة متكاملة لتحقيق الكفاءة والفعالية في أداء هذه الم االستراتيجية

نموذج اإلدارة الحالي والمستقبلي لمنشآت األعمال الذي يمكنها من تحديد قدراتها وإمكانياتها التنافسية، وإدارة تلك القدرات بما 

ن جودة فيها. "وميضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها ضمن اعتبارات البيئة الخارجية المتغيرة، والفرص والتهديدات المو

المعروف أن أكثر األدبيات الخاصة بالمفاهيم النظرية والعملية المتعلقة باإلدارة اإلستراتيجية كانت وليدة جهود اإلدارة في البلدان 

المتقدمة، ومجال التطبيق فيها، مع بعض المعلومات التي كانت تأتي من اليابان ودول الشرق األقصى، وتظهر بين حين وآخر 

 (.34، ص4197إلعالم الخاص بمجال إدارة األعمال )أمينة، في ا

لذلك أصبحت اإلدارة االستراتيجية ضرورة حتمية وأمًرا ملًحا للمؤسسات بشكل عام، والمؤسسات الصحية بشكل 

مواجهة  لىخاص، وذلك ألنها تمثل منهًجا فكريًا يتميز بالحداثة والريادة، ويتسم من خالل عملياته وطريقة تفكيره بالقدرة ع

 التحديات في مختلف المجاالت.

 بناء على ما سبق تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة االستراتيجية في مواجهة وباء كورونا في مديرية

 بنجران. الشؤون الصحية

توى المنظمات على مس لعل عدم اإلدراك المبكر وعدم وضع خطط استباقية للتنبؤ بما قد يكون من أصعب القرارات المتخذة في

القرارات، لهذا قد يكون الوضع أسوء عندما يكون القرار مرتبًطا بمجال الصحة العامة وجائحة كورونا، وهذا يحيلنا إلى التساؤل 

دور  كيف يتبلورعن األثار الناجمة عن عدم وضع خطط صحية استباقية. لذلك نطرح إشكالية البحث من خالل السؤال التالي: 

 بمنطقة نجران؟ الشؤون الصحيةاالستراتيجية االستباقية في مجابهة جائحة كورونا من خالل ما قدمته مديرية اإلدارة 
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 تساؤالت الدراسة:. 1.1  

 ا هو مفهوم اإلدارة االستراتيجيةم .9

 بنجران؟ الصحيةالشؤون ما مدى تطبيق وممارسة االدارة االستراتيجية في مديرية  .4

 العليا في ظل جائحة كورونا بنجران في تقييم أداء االدارة الشؤون الصحيةما هو دور مديرية  .4

 الشؤون الصحيةاالستراتيجية في مديرية  ماهي العوامل والمتغيرات التي تؤثر على تطبيق وممارسة االدارة .3

    بنجران؟

 بنجران؟ الشؤون الصحية ما هو دور االدارة االستراتيجية في مجابهة وباء كورونا في مديرية .7

 لدراسة:أهداف ا. 1.1

ة يالصح الشؤون هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة االستراتيجية في مواجهة وباء كورونا في مديريةهدفت 

 ويتفرع من هذا الهدف األهداف التالية: بنجران،

 التعرف على مفهوم اإلدارة االستراتيجية. (9

 بنجران. لشؤون الصحيةا في مديرية االستراتيجيةتطبيق وممارسة اإلدارة  لتعرف على مدىا (4

 ا.ل جائحة كورونفي ظفي نجران من خالل تقييم اإلدارة العليا لألداء  الشؤون الصحية التعرف على أداء مديرية (4

ؤون الش في مديرية االستراتيجيةتطبيق وممارسة اإلدارة  علىالتعرف على العوامل والمتغيرات التي تؤثر  (3

 في نجران. الصحية

 بنجران. الشؤون الصحية رة االستراتيجية في مجابهة كورونا في مديريةالتعرف على دور اإلدا (7

 

 مصطلحات الدراسة:. 1.1 

 إلدارة االستراتيجية:ا

جتمع العلم على تعريف اإلدارة على أنها الخطة الموضوعة للوصول إلى األهداف األساسية للمنظمة سواء كانت ا تعريف اإلدارة:

ويجدر بنا أن نوضح أن  النظيم اإلدارة المتبعة في الدول أو الشركات أو المؤسسات. مركزية او ال مركزية، وهذا يتحدد وفق

ويعتبر من أهم تلك التعريفات ما ليونارد هواية بأنها تمصل كل  هناك العديد من التعريفات التي حاولت وصف مفهوم اإلدارة:

وعرفها )تبيدي،  (.944ه، ص9345كان المدار" )الجعصي، العمليات والخطوات التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف العام للم

( بأنها: علم وفن توظيف موارد بشرية ومالية ومادية ومعلوماتية وفنية لبلوغ هدف محدد أو أهداف محددة، في 41، ص4191

ف الرئيسي للحكومة ويعرفها ودروا ولسن على أنها هي الهدف األساسي للحكومة حيث إن الهد .بيئة ديناميكية، خالل فترة محددة

هو إتمام المشاريع بأكثر الطرق فاعلية وإتقان لتلبية حاجات الناس ورغباتهم ، فاإلدارة العامة هي المسئولة عن العمل على 

 (.34، ص9397مساعدة الناس في الوصول وتوفير احتياجاتهم األساسية التي ال يمكنهم الحصول عليها بشكل فردي)الخطيب، 

د الملك عودة وقال أنها تنشأ من مجموعة من الخطوات المطلوبة والمحددة والتي يكون لها هدف واضح وتعمل كما تطرق لها عب

  (..4، ص9398على تحقيق الهدف األساسي للدولة وتحقيق السياسة العامة التي تتبناها الحكومات" )السواط، 
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ة لتخطيط إلى حيز التنفيذ، وتوجيهه التوجهات العامة للحكومويمكن وصفها على أنها الشروع في تنفيذ السياسات العامة من حيز ا

 (.48، ص8..9نحو تنفيذها وأداء الخدمات المطلوبة لجميع المواطنين وهذا كله يتم في إطار القانون والتشريع )القطامين، 

خاصة بها ولها مناهجها الخاصة ويمكن اعتبار اإلدارة على أنها مزج ناتج من الفن والعلم، حيث إنها تمتلك القواعد واألصول ال

في البحث، واالستكشاف والبحث حول نظرياتها كلك فرع العلوم، وفي نفس الوقت تعتمد على قدرات األشخاص االبتداعية 

ومهاراتهم الخاصة والمواهب العامة، وقدرتهم على االبتكار والمواهب الشخصية كباقي الفنون، إال أنه توجد بعض األثراء التي 

أن عملية اإلدارة كلها عبارة عن فن، وفئة أخرى ترى أنها عبارة عن مادة علمية كاملة، وكالً منهم له أرائه الخاصة به،  تعتبر

واألنصار لهذا الرأي. لكن يمكننا تلخيص الراين في تعريف ورأي شامل لهما على أن اإلدارة هي فن استخدام العلم للوصول إلى 

وتختلف أنواع اإلدارة على حسب الطبيعة  (.49، ص4114إلى األهداف المحددة )الماضي،  أقصى النتائج الممكنة والوصول

القطاعين  قد بدأت في النهوض في التي  اإلدارية التطبيقية اليوم نرى أن هناك العديد من الفروعالعامة التي تكون فيها، حيث أننا 

(، واإلدارة الصحية واإلدارة التربوية واإلدارة Business)( وإدارة أعمال Publicفهناك إدارة عامة ) ،العام والخاص،

المدرسية واإلدارة األمنية ، وكل هذه الفروع تعد من الفروع التطبيقية لإلدارة ، وتختص كالً منها بمجال معين وتحقق أهداف 

 ،، وهي المبادئ األساسية لإلدارةمعينة نخص المجال التي تنتمى إليه ، لكن جميع هذه الفروع تعود إلى أصل واحد وقواعد واحدة

وعلى الرغم من ذلك نجد أن كل فرع من تلك الفروع له مميزاته الخاصة به والتي نشأت من ارتباطه بطبيعة عمل معينة 

 (.47، ص9344)الشلعوط، 

الذي  strategos مشتق من لقب strategia تعريب شائع لمصطلح يوناني قديم strategy االستراتيجية تعريف االستراتيجية:

الشيوخ، وكان هؤالء ينتخبون من بين القادة الفرسان المخولين سلطات  كان يحمله الرؤساء التنفيذيون اإلغريق في مجلس

ول وحتى منتصف القرن األ ق.م السادسوحلف األتوليين واالتحاد األثيني من القرن  واسعة )حلف اآلخيين وسياسية عسكرية

 الميالدي(.

مرور وقيادة القوات، ثم اتسعت مضامينها ب الحرب مصطلح واسع المعنى متعدد الوجوه، وقد ارتبطت تاريخياً بفن واالستراتيجية

الزمن وبتراكم الخبرات والمعارف حتى غدت نمطاً من التفكير العالي المستوى الموجه لتحقيق غايات السياسة، وتعبئة قوى األمة 

لسلم والحرب. ولهذا السبب ليس لالستراتيجية معنى متفق عليه، ألن معناها ومبناها مصالحها في ا وضمان المادية والمعنوية،

مرتبطان بالشروط الزمانية والمكانية التي صيغت فيها، وباألحداث التي انبثقت عنها، وباألشخاص الذين تبنوها وطبقوها، 

ة نف االستراتيجية في عامة وخاصة، فاالستراتيجيوبالمدارس الفكرية التي ولدتها وبالمجاالت التي اختصت بها. وهناك من يص

وتسعى إلى إيجاد السبل لتحقيقها. واالستراتيجية الخاصة تهتم بدراسة  العامة هي التي تهتم بدراسة متطلبات السياسة والحرب

تربية وغيرها. اتيجية الكاستراتيجية االقتصاد واستراتيجية الزراعة واستر متطلبات نشاط محدد من األنشطة التي تعنى بها األمة،

غير  وثمة آخرون يصنفون االستراتيجية في مستويات أو طبقات فيقال استراتيجية عليا أو كبرى واستراتيجية دنيا أو صغرى،

 (:34، ص4194عبيد، ) التاليأن التعريف المعجمي لالستراتيجية يرتبها على النحو 
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  الدول: أو لمجموعة المجال السياسي االقتصادي للدولة في

هي علم وفن يهتمان بتعبئة قوى أمة أو مجموعة أمم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومعنوياً لتوفير الدعم األقصى للسياسة التي 

 .الحربتتبناها الدولة أو مجموعة الدول في السلم و

  العسكري: العلم مجال في

ع المسلح مع العدو وتوفير الظروف المناسبة لخوض هذا واالستعداد لها وقيادة الصرا الحرب هي علم وفن يختصان بإدارة

 الصراع.

القوات  يختص بدراسة المسائل النظرية والتطبيقية المرتبطة بإعداد الحرب هي جزء مكون من فن في مجال فن الحرب:

 للحرب والتخطيط لها وخوضها، وهذا هو المفهوم الشائع المعروف باالستراتيجية العسكرية. المسلحة

  جال التطبيق العسكري:في م

 المرن وغيرها. الدفاع هي نوع من التطبيقات العسكرية العالية المستوى كاستراتيجية الهجوم المعاكس واستراتيجية

 المعنى المجازي للمصطلح: في

 هي فن وضع الخطط وتصميم المناورات لتحقيق هدف ما، أو هي خطة مدروسة وأسلوب مدقق ومناورة بارعة. 

  ماالت العصرية:في االستع

تعددت االستعماالت العصرية لكلمة االستراتيجية حتى شملت مختلف المجاالت، فقد يوصف موقع دولة ما أو جزء من أراضيها 

بأنه استراتيجي، وقد يوصف قرار سياسي أو اقتصادي ذو أهمية بالصفة نفسها، كذلك توصف بها بعض األسلحة المتطورة 

أو التقنيات ذات األهمية الخاصة، وربما شملت صفة االستراتيجية أنماطاً من التفكير أو الدراسات وبعض المواد أو المنتوجات 

 وإدارتها ويؤتى به من خارج البالد. الحرب أو المشروعات، وكذلك كل ما هو ضروري لخوض

 وفي المجال اإلداري:

ظمة ذي قيمة لعمالئها من خالل تصميم مجموعة ( بأنها: عملية تكوين وضع منفرد للمن.، ص 4192عرفها )صقور، والصرن، 

 أنشطة مختلفة عما يؤديه المنافسون.

" يقصد بها تلك القرارات التي تهتم بعالقة المؤسسة بالبيئة الخارجية، فحيث تتسم الظروف التي يتم هللا:حسب علي عبد وعرفها 

، 2..9، عبد هللايق تكيف المؤسسة لهذه التغيرات" )فيها اتخاذ القرارات بجزء من عدم التأكد، يقع على اإلدارة عبء تحق

 (.91ص

 .(C.kennedy, 2002): "هي تحديد األهداف طويلة األجل وتخصيص الموارد لتحقيق هذه األهداف " Chandlerكما عرفها 
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لموارد مختلف ا" هي مجموعة القرارات والنشاطات المتعلقة باختيار مسالك التي يتم فيما تخصيص المسيرين:كما عرفها أحد 

 (.R.A Thiétart, 1991)"من أجل تحقيق األهداف

نستطيع القول أن اإلستراتيجية هي ذلك التصور الذي تتوقعه المنظمة في المستقبل ومن خالله تختار مسار أو مسلك لتحقيق 

 أهدافها وذلك في ظروف عدم التأكد والمخاطرة.

ر يمكن القول إن خيطاً ناظماً يجمع بينها قوامه أن االستراتيجية علم وفن ومع تعدد التعريفات السابقة واختالف وجهات النظ

يُعنيان بدراسة الطاقات والقوى المتاحة، وتوفير الخطط والوسائل لتحقيق أهداف السياسة تحقيقاً مباشراً أو غير مباشر. 

فن  وهي العلوم البحتة والعلوم العسكرية وغيرها.ألنها تبنى على نظريات علمية متعددة األوجه تشمل العلوم االجتماعية و علم فهي

 ألن ممارستها وتطبيقاتها تختلف بين شخص وآخر سواء أكان سياسياً أم عسكرياً.

 اإلدارة االستراتيجية:

 تتعدد تعريفات اإلدارة االستراتيجية حيث:

د المنظمة من خالل تحليل العوامل البيئية بأنها "عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص وإدارة موار Robertيعرفها روبرت 

 (.44م: ...9 المغربي،بما يعين المنظمة على تحقيق رسالتها والوصول إلى غاياتها وأهدافها المنشودة" )

فيعرفاها بأنها " رسم االتجاه المستقبلي للمنظمة وبيان غاياتها على المدى   Striclandواستركالند  Thompsonأما ثومبسون  

واختيار النمط االستراتيجي المالئم في ضوء العوامل والمتغيرات البيئية داخلياً وخارجياً ثم تنفيذ االستراتيجية وتقويمها  ،دالبعي

 ( .47م : 4117 ،" )الدوري

كوين تفي حين يعرف أبو قحف اإلدارة االستراتيجية على أنها " سلسلة متصلة من القرارات والتصرفات التي تؤدي إلى تنمية أو  

 (.83م :5..9 قحف،استراتيجية / استراتيجيات فعالة تساعد في تحقيق أهداف المنظمة " )أبو 

( بأنها: علم وفن تشكيل وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية المتداخلة التي تمكن المنظمة 91، ص 4192عرفها )صقور، والصرن، 

 من تحقيق أهدافها.

ن المؤسسة من الوظيفية المتداخلة التي تمك وتنفيذ وتقييم القراراتفن وعلم تشكيل “ة بأنها: كما يمكن تعريف اإلدارة اإلستراتيجي

 (.81، ص 4117" )العارف، تحقيق أهدافها

 التمويل اإلنتاجوويتضح من خالل التعريف أن اإلدارة اإلستراتيجية تركز على تحقيق التكامل بين وظائف المؤسسة، من التسويق 

 تحقيق أهداف المؤسسة. وذلك بغرض الحاسب اآللي وأنظمة معلومات، والبحوث والتطوير

تتعلق بعملية وضع أهداف المؤسسة على المدى البعيد، باإلضافة إلى تحديد الوسائل “كما يمكن تعريف اإلدارة اإلستراتيجية بأنها: 

سة عن تسعى إلى الوصول إلى تحقيق رسالة المؤسعملية ديناميكية  االستراتيجية وبالتالي فاإلدارةالكفيلة بتحقيق هذه األهداف، 

 (.915، ص4113طريق إدارة الموارد المتوفرة بكفاءة" )جودة، 
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لنمط واختيار ا البعيد،" رسم االتجاه المستقبلي للمنظمة وبيان غاياتها على المدى  بأنها:( فيعرفها 41، ص4111أما )حنفي، 

 رات البيئية داخلياً وخارجياً ثم تنفيذ االستراتيجية وتقويمها ".االستراتيجي المالئم في ضوء العوامل والمتغي

( اإلدارة االستراتيجية على أنها: " سلسلة متصلة من القرارات والتصرفات 84، ص 4118في حين يعرف )غنوم،  

 ".التي تؤدي إلى تنمية أو تكوين استراتيجية / استراتيجيات فعالة تساعد في تحقيق أهداف المنظمة 

 بأنها: تحديد المنظمة ألهدافها وغاياتها على المدى البعيد وتخصيص الموارد لتحقيق األهداف والغايات. رفها شاندلروع

المنظمة عن طبيعة العالقة المتوقعة مع البيئة الخارجية والتي في ضوئها تحدد نوعية اإلعمال التي  بأنها: تصور انسوفوعرفها 

 وأهدافها.يد وتحديد المدى الذي تسعى المنظمة من وراء تحقيق غاياتها ينبغي القيام بها على المدى البع

بأنها تعني وضع الخطط المستقبلية للمنظمة وتحديد غاياتها على المدى البعيد واختيار النمط المالئم  ثومبسون واستركالندوعرفها 

 . (Thompson- j, 1996, p44) االستراتيجيةمن اجل تنفيذ 

: تلك الفعاليات والخطط التي تضعها المنظمة على المدى البعيد بما يكفل تحقيق التالؤم بين المنظمة ورسالتها ابأنهثوماس وعرفها 

 .(Thomas-R, nd, p128) وكفؤة بطريقة فاعلةوبين الرسالة والبيئة المحيطة بها 

قد اإلستراتيجية للمنظمة بتحديات البيئة ووعرفها جوش وجلويك بأنها هي الخطة الموحدة المتفاعلة والشاملة التي تربط المزايا 

 .(Jauch –LR, 1988, p11) صممت لضمان تحقيق األهداف األساسية للمنظمة من خالل التنفيذ المالئم للمنظمة

 مند ومتابعة أنشطته للتأك والسياسات واإلجراءات: األنموذج أو الخطة التي تتكامل فيها األهداف الرئيسية بأنها كــوينوعرفها 

 .(Quinn-JB, 1980, p6) الترابط التام تحقيق

بأنها: عملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات الحالية وتوفير المعلومات الالزمة وتنظيم الموارد والجهود الكفيلة  دركـــروعرفها 

 .(Drucker,PF, 1974, p74) لتنفيذ القرارات وتقييم النتائج بواسطة نظام معلومات متكامل وفعال

في مجرى القرارات  أنها األنموذجبأنها: هي أكثر من كونها دعوات أو خطط المنظمة للعمل وهي كذلك أي برج  منتزرفها وع

 .(Mintzberg, H, 1973, p54) الهامة

ومما تقدم يمكن القول بان اإلدارة اإلستراتيجية تتضمن المراحل المبكرة لتحديد رسالة وغاية وأهداف المنظمة مع الظروف 

 مرافقة لبيئتها الداخلية والخارجيةال

وتتجلى أهمية اإلدارة االستراتيجية في كونها منظومة متكاملة التخاذ قرارات إستراتيجية مستقبلية تتضمن انتقاء أفضل الخيارات 

 المتاحة للمنظمة فضالً على استجابتها للتحديات التي تواجه المنظمة.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1 

ك الكثير من التعريفات والمفاهيم المختلفة حول مفهوم اإلدارة، لذلك وجدنا أن الكثير من العلماء قد عرفوها بطرق وأساليب هنا

( أنها "تمثل سلسلة من القرارات والممارسات اإلدارية المتعلقة باإلدارة اإلستراتيجية، 42، ص4195مختلفة فيعرفها )مساعدة، 

 ي للمنظمة وخلق مزايا مستدامة تمكنها من تحقيق أهدافها بطريقة فريدة من نوعها ومميزة"اإلستراتيج التوجهوبتحديد 

القرارات المتعلقة بتخصيص وإدارة الموارد التنظيمية من خالل تحليل  اتخاذ( أنها: "عملية 97، ص4112ويعرفها )جودة، 

 لتها والوصول إلي هدفهم، وتحقيق أهدافها المتوقعة"العوامل البيئية، ويمكن أن تساعد هذه الطريقة المنظمة في تحقيق رسا

 واختيار( قد عرفها بأنها "رسم االتجاه المستقبلي للمنظمة وتحديد أهدافها طويلة المدي، 41، ص4111أما بالنسبة لـ )حنفي، 

 تيجية".وتقييم االسترا العوامل والمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، ثم تنفيذ علىإستراتيجياً مناسباً يعتمد  أسلوبا

( اإلدارة االستراتيجية بأنها "سلسلة من القرارات واإلجراءات التي تؤدي إلي صياغة أو 84، ص4118بينما يعرف )غنوم، 

 تشكيل إستراتيجيات / إستراتيجية فعالة للمساعدة في تحقيق األهداف التنظيمية"

يجية هي أفضل طريقة بالنسبة لنا لفهم األهداف والخطط التي يجب أن نتبعها من خالل التعاريف السابقة يتبين إن اإلدارة االسترات

قرارات حكيمة تساعد في تحقيق األهداف المرجوة، لذلك فإن اإلدارة  واتخاذمن أجل تحقيق األهداف الكاملة في المستقبل، 

تطوير كافة الموارد المتاحة والتنسيق فيما  تحقيق هدفاً محدداً، ومن خالل إلىاالستراتيجية هي واحدة من نظام متكامل، يهدف 

 بينها بما يتناسب مع البيئة المحيطة، مع النظر إلي المساحة المتوفرة في المنظمة، مع تحديد األساليب الالزمة لتحقيق هذا الهدف.

لتي أن هذه هي الطريقة ا ىعلومن خالل مراجعة وتحليل التعريفات والمفاهيم السابقة بعناية فائقة، وجدنا أنهم جميعاً متفقون 

نصوغ بها خطط اإلدارة اإلستراتيجية التنظيمية المستقبلية ونحقق األهداف المتوقعة والمرجوة من خالل صياغة مجموعة من 

القرارات والقواعد التي توجه عمل المنظمة ومساعدتها لتحقيق أهدافها المتوقعة، وتوقع المشاكل المستقبلية التي قد تحدث في 

 ظمة من خالل التكيف مع البيئة المحيطة والتنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن تحدث، وذلك لتحقيق األهداف وتجنب الخسائر.المن

 مراحل تطور اإلدارة االستراتيجية:

ن خالل مراجعة األعمال المنشورة مؤخراً حول مفهوم وتعريف اإلدارة اإلستراتيجية، الحظنا أن مكوناتها كانت موضع تقدير م

 أهم هذه المراحل: متعددة، ومنبير في المرحلة السابقة، وقد مر هذا التطوير بمراحل ك

دفها تحقيق أه علىتكوين رأس مال قوي يساعد الكوادر البشرية  علىتعتبر هذه المرحلة خطة مناسبة تساعد المرحلة األولي: 

ت المالية، فهدفها األساسي هو تلبية االحتياجات المالية في توفير الميزانيا علىالمتوقعة والمرجوة، ووجدنا أن هذه المرحلة تركز 

 (..8، ص4118المدي القصير )غنوم، 

الخطة التي تتبعها المنظمة لألعوام القادمة بواسطة البحث والتحليل  والتركيز علىهذه المرحلة هي مرحلة التنبؤ، المرحلة الثانية: 

 (.994، ص4119المنظمة )المغربي،  علىللبيئة والظروف المحيطة بها ودرجة التأثير 
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في هذه المرحلة تتوسع الخطة من الداخل والخارج، مع مراعاة إمكانياتها، تحاول المنظمة ممارسة تأثير أكبر المرحلة الثالثة: 

 (..9، ص4..9في البيئة الخارجية مع النظر في إمكانياتها )السيد، 

الكامل، والمرحلة األهم في المنظمة، ألنها هي مرحلة تحقيق أهداف المنظمة،  : وهي مرحلة التوجه االستراتيجيالمرحلة الرابعة

جميع الموارد المتاحة في المنظمة، مع منظور المنظمة قصير المدي أو طويل األجل  استخدامألنه يكون محور هذه المنظمة هو 

 (:8.، ص4113لك )الخفاجي، المنظمة من خالل اتجاهات معينة للمنظمة بما في ذ اتجاهبطريقة ما تتكيف مع 

تصف القدرات اإلدارية اإلستراتيجية التفكير العام الذي تسعي المنظمة لتحقيقه من خالل الرؤية الخاصة بها والمعلنة  .9

 سابقاً.

مبدأ اإلدارة اإلستراتيجية سهلة وكافية إلزالة أي معوقات مهما كانت تفاصيل الخطة  علىان الموافقة  اعتبار .4

 مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية. علىمن قبل، فإن التوجهات المعاصرة ستركز اإلستراتيجية 

ها في ووجهت اتجاههاترابط المنظمة في اإلدارة وتحديد  ىدارية من األساليب التي تحافظ علتعتبر اإلستراتيجية اإل .4

 الداخل، ودراسة أهدافها ومحاولة تحقيقها والوصول إليها بأسرع وقت ممكن.

اإلستراتيجي للمواقف التي تحدث في المنظمة، لمحاولة معرفة نقاط القوة ونفاط الضعف في المنظمة،  أهمية التحليل .3

 ومحاولة تطوير نقاط القوة والتخلص من نقاط الضعف هذه.

 تتأثر عملية التخطيط اإلستراتيجي بنوع األنشطة التي تقدمها المؤسسة كخدمة او مؤسسة دعوية أو مؤسسة تعليمية. .7

ؤات التنبؤ بالتغيرات التي ستحدث في المستقبل، وتحاول استخدام هذه التنب علىسبق أن اإلدارة اإلستراتيجية تركز أوالً  يتضح مما

ن أساس هذه الميزانيات المختلفة المتوقعة، ثم البدء م علىفي تطوير الخطط المستقبلية، وصياغة وتنسيق الميزانيات المالية 

 يط والمراقبة ثم مرحلة تحقيق األهداف.مرحلة التخط إلىمرحلة التنبؤ 

 أهمية اإلدارة اإلستراتيجية:

المنظمة  ىعلمن أجل توضيح حاجة الجهات الحكومية لتبني مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية، يجب أن نبين ما هي الفوائد التي تعود 

الدوائر  لىعتبني الفكرة بشكل عام، وسنركز المنظمة في  علىمن اإلدارة اإلستراتيجية، لذلك يجب ان نفهم الفوائد التي تعود 

الحكومية، من خالل عرض تنمية المعرفة، وإدخال اإلدارة اإلستراتيجية في المفاهيم اإلدارية الواضحة وتوضيح هذه الفوائد 

 المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. علىوأيضاً الفوائد التي تجلبها، وأهمية تطبيقها 

لة ل مع بعضها البعض ومنفصمف األساسي للتفكير الكالسيكي هو أن تتكون كل منظمة من وحدات تتكافي الماضي، كان الهد

جميع العوامل التي تؤثر فيه سلبياً وإيجابياً  ألنهعن المنظمات األخرى، وهذا ما يسمي بالنظام المغلق، ويسمي "النظام المغلق" 

ققها المنظمة هي نتيجة لألنشطة والعمليات التي تحدث داخل المنظمة، تكون داخل المنظمة، وجميع إنجازات المنظمة التي تح

 والموارد التي تمتلكها.
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الحديثة وجدنا ان جميع الوحدات التنظيمية تتفاعل، ولديها عالقات مع البيئة المحيطة، ولها عالقة تأثير  باالتجاهاتوفيما يتعلق 

فقط بالمنظمة، ولكن وثيقة الصلة بالبيئة المحيطة بالمنظمة، وعالقاتها مع  كبيرة، ولذلك نجد أن نجاح أو فشل المنظمة ال تتعلق

 ، ومواردها وإمكانياتها المتاحة.األخرىالمنظمات 

 (:429، ص4192بمبادئ اإلدارة اإلستراتيجية )الجرجري،  االلتزامسنوضح فيما يلي الفوائد المتوقعة والفوائد المرجوة من 

تتغير بسرعة وبشكل كبير، وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية هي أفضل طريقة للتعامل مع  الظروف البيئية حول المنظمة .9

 هذه التغييرات والتنبؤ بالمشاكل.

اإلدارة اإلستراتيجية لتقييم األداء وتحليله، والفوائد التي حصلت  علىإظهار اإلنجازات البارزة للمنظمات التي تعتمد  .4

 ذا المفهوم ومن أهمها:عليها هذه المنظمات من خالل تطبيق ه

 .يمكن أن توفر اإلدارة اإلستراتيجية واحة من الخطط المستقبلية لمستقبل المنظمة وموظفيها العاملين بها 

  منها بأفضل طريقة ممكنة. واالستفادة الستخدامهاالمساعدة في خصخصة الموارد التنظيمية والسعي 

  في تطوير وظائف خاصة أثناء المشاركة في أنشطة اإلدارة المساعدة في إعداد وتجهيز كبار القادة، ومساعدتك

 اإلستراتيجية.

 التحول من نهج رد الفعل إلي نهج  ىالمشاركة في إعداد وتنفيذ أنشطة اإلدارة اإلستراتيجية ومساعدة المدير عل

 .استباقي

 ها توضح األسباب المهمة ستري أن صناع القرار في الحكومات المختلفة يختارون القرارات الصحيحة والفعالة، ألن

القرار، وتجنب المشكالت المالية والمادية التي تسببها القرارات الخاطئة غير  اتخاذالقرار، وتوفر طرقاً لدعم  التخاذ

 المقصودة، أو المشكلة الجوهرية بسبب نقص البيانات والمعلومات حول التغيرات في الظروف البيئية حول المنظمة.

 اتخاذ توفير المعلومات، لمتابعة عملية علىاإلدارة االستراتيجية من أنجح أساليب اإلدارة، ألنها تمتلك القدرة لذلك يمكن القول إن 

القرارات، وإتباع البيئة والتغيرات المخطط لها والتي تحدث للبيئة الحيطة، والميزة األكثر أهمية التي تشارك في بناء النظرة 

 تقارير ومعلومات واضحة. علىية للمستقبل بناء المستقبلية هي أنه يمكن أن يؤسس رؤ

 :االستراتيجيةمستويات اإلدارة 

تها، مستوي تنفيذها ومستوي مماري االعتبارن األمور التي يجب إتباعها عند دراسة اإلدارة اإلستراتيجية ألن علينا أن نأخذ في م

 (:45، ص.419مات لتوضيح ذلك )عثمان، ثالث مستويات، وفيما يلي تعلي إلىويكن أن نالحظ أن اإلدارة مقسمة 

 مستوي المنظمة: على االستراتيجيةاإلدارة  .1

أنه إدارة األنشطة، التي يمكن ان تحدد هذه األنشطة خصائص المنظمة وتجعلها ذات  علىيمكن تفسير هذا المستوي من اإلدارة 

بأكملها، ويمكن أيضاً أن تكون الموارد متاحة تحديد أهداف ومهام المنظمة  إلىشكل فريد في المنظمات األخرى، باإلضافة 

اإلدارات عاتق كبار المديرين و علىالصف السابق نجد أن مسؤولية اإلدارة اإلستراتيجية تقع  إلىوتتطلب أحداث خاصة، وبالنظر 

 رؤيتهم الشاملة. علىالعليا، ألنهم األشخاص الذين يضعون خططاً شاملة بناء 
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 مستوي وحدة النشاط اإلستراتيجي: على االستراتيجيةاإلدارة  .4

سبيل المثال، هذا المستوي من اإلدارة اإلستراتيجية والخطط واإلستراتيجيات المتعلقة بأنشطة محددة داخل المنظمة، يمكن  على

تها، اأن يكون للمنظمة أنشطة اخري، مثل االهتمام بالتعليم الفني وطرق التدريب األخرى، ولكل من هذه األنشطة شكلها ومتطلب

ولها مستقبلها الخاص، وإذا كان نشاط المنظمة نشاط واحد وليس هناك تنوع في األنشطة، فهذا يعني فكرة وحدة النشاط، وتقع 

 (.4.1، ص4192أكتاف أشخاص ملتزمين بقيادة األنشطة المختلفة )الجرجري،  علىالمسؤولية الكبرى في هذا المستوي اإلداري 

 لمستوي الوظيفي:ا على االستراتيجيةاإلدارة  .1

الخطط الالزمة للعمل في األنشطة اإلدارية، وهذه الخطط ال غني عنها لدورها  االستراتيجيونفي هذا المستوي، يحدد المديرون 

الداعم في تعزيز األنشطة التنظيمية ودورها التدريسي المهم، لكل قسم من األقسام المالية والوظيفية، كل قسم له مشرفه الخاص، 

مهام مختلفة، نظراً لطبيعة عملهم، فإن هذا المستوي من اإلدارة اإلستراتيجية يتكون من هذه اإلدارات، ويتحمل المديرون ويقوم ب

 (.97، ص4192قة بالعمل )الصقور، والصرن، لفي هذا المستوي المسئولية الكاملة عن المعلومات حول االستراتيجية المتع

 مراحل اإلدارة االستراتيجية:

ديد من األشكال التي تنطوي على خطوات اإلدارة اإلستراتيجية، ومهدت بعض المراحل الطريق لإلدارة اإلستراتيجية، ناك العه

بما في ذلك تحليل البيانات والمعلومات المختلفة، وتشتمل بعض هذه المراحل على الجوانب التحليلية، لكن معظم الباحثين وجدوا 

ات أساسية ال غنى عنها، وهي: صياغة استراتيجيات تنفيذ اإلستراتيجية وتقييماتها، لكن أن اإلدارة اإلستراتيجية تتضمن مكون

(، وإلظهار تلك 329، ص4111الباحثين لديهم اختالفات في مكوناتهم الفرعية والمكونات الفرعية لكل كائن أساسي. )محمود، 

 المراحل ومكوناتها سنعرضها على النحو التالي: 

 لة صياغة االستراتيجية: مرح المرحلة األولى:

تمت صياغة اإلستراتيجية وفقًا لمهمة المنظمة. ويجب أن تأخذ في االعتبار التغييرات في البيئة المحيطة بالمنظمة وال يمكن 

تجاهل البيئة الداخلية. وهذا يعني أن هذه المرحلة تتضمن سلسلة من األنشطة، مثل العمل على تطوير المهمة العامة للمنظمة. 

منظمة وأهدافها العامة وسياساتها وخططها اإلستراتيجية وكذلك تحليل وتقييم البيئة الداخلية والخارجية حول المنظمة ودراسة ال

 (..9، ص4192الحاالت الطارئة التي تتطلب بديالً سريًعا )صقور، والصرن، 

 وفيما يلي توضيح هذه األنشطة:

ر المنظمة بيانًا يتضمن أسباب وجود المنظمة واألنشطة التي تشارك فيها والدور في هذه المرحلة، ستصد تحديد رسالة المنظمة:

(، ومن 55، ص 4198الذي تلعبه وتميزها عن المنظمات األخرى، ويتضمن البيان شرًحا للمنظمة. خصائص التنظيم )حنفي، 

 المعروف أن هذه المرحلة تستغرق وقتاً طويالً.
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 :تحديد األهداف االستراتيجية

بر هذه األهداف هي النتيجة النهائية التي تسعى الشركة جاهدة للوصول إليها وتحقيقها في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك: تعت 

تقديم خدمات الوكالة إلى جميع مناطق الدولة، وتقديم المساعدة لتطوير العمالة، وتحقيق التنمية الشاملة المواطنين. يجب أن تكون 

مة واضحة وواقعية ومدى إمكانية قياسها، ويجب تنسيق جميع األهداف وعدم تمييزها بمعارضة األهداف التي تريدها المنظ

أهداف معينة. في الدوائر الحكومية، يعد تحديد األهداف اإلستراتيجية عملية صعبة، وقد تكون محدودة. ألنه في أمس الحاجة إلى 

 (..9، ص...9اآلراء المشتركة للعديد من األحزاب السياسية )السلمي، 

يتم تعريف السياسة على أنها قيمة التحكم في نظام العمل. هذه القيم معروفة ومحددة سلفًا من قبل القسم، ويعتمد عليها  السياسات:

(. وإنه لمن الواجب علينا 959، ص4193العاملون عند اتخاذ القرارات وتنظيم الطريق لتحقيق األهداف التنظيمية. )الكرخي، 

 طريق مستويات ثالث وهي:النظر اليها عن 

: وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى السياسات المؤسسية على أنها ثالثة أنواع: األول هو السياسات المنظمة، وظائفها، وعملياتها

المؤسسية التي تتضمن أحكاًما واضحة بشأن السيادة المؤسسية، وتسعى جاهدة للتأكيد على رسالتها الواضحة، ولكنها تستخدم 

لقياس وتقييم األداء المؤسسي من أجل التنمية. النوع هو اإلستراتيجية التي تحدد مهام كل عمل في المنظمة وتربطها  أيًضا

باألنشطة والعمل الداخلي للمنظمة. وهي تحدد مهام كل قسم في النشاط، وللنوع الثالث دور السياسة التشغيلية هو االنتباه، والذي 

 (.412، ص4112يتم اتخاذها كل يوم بناًء على المحتوى الذي تم إنشاؤه. )العامري، والغالبي، يركز على جميع القرارات التي 

ف بأنها "خطة كاملة تمثل طريقة إنجاز العمل وإنجاز المهام التنظيمية. ويمكن تصنيفها حسب البعد  الخطط االستراتيجية: تُعرَّ

ألجل، وتختلف المدة حسب أهداف محددة. يجب أن تستند الخطة الزمني، ألنها يمكن أن تكون خطة طويلة األجل أو قصيرة ا

على األهداف اإلستراتيجية المحددة ". تحدد الخطة الطرق التي ستساعد الوسائل الحالية في تحقيق األهداف المرجوة. 

 (.25، ص4195)الماضي،

المتغيرات، وكل هذه التغييرات خارجة عن تتكون البيئة الخارجية من عناصر غير محددة من  تحليل وتقييم البيئة الخارجية:

نطاق المنظمة، وتشكل تفاعالت معها، وتؤدي هذه التفاعالت إلى صعوبة تنفيذ القرارات بناًء على نوع التغيير، وسوف نقدمها 

ة وهي: تيجيماهية البيئة الخارجية المتغيرات األساسية األربعة للعناصر األساسية، أثر هذه المتغيرات على اإلدارة اإلسترا

 ( 918، ص4198المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية  )حنفي، 

الهدف الرئيسي من البحث هو التركيز على البيئة المحيطة والبيئة الداخلية للمؤسسة، وهو التعرف على  دراسة البيئة الداخلية :

ليل هذه األسباب، وتحديد مدى قوتها أو نقاط ضعفها في مواجهة التحديات العناصر واألسباب االستراتيجية وفهمها، ثم تقييم وتح

والتحديات. نظًرا ألن التغييرات في البيئة المحيطة هي المصدر الرئيسي للقوة التنظيمية، فيجب معالجتها أو التخلص منها أو 

 تنظيمية غير الكافية أو غير الكفؤة.حلها، ألنها تمثل نقاط ضعف تنظيمية وهي مؤشرات مصممة لإلشارة إلى القدرات ال
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ويمكن تقسيم البيئة الداخلية إلى ثالث فئات رئيسية المحور: الهيكل التنظيمي، والثقافة التنظيمية، والموارد والقدرات المتاحة،  

 (:54، ص4112ويتم توضيها كاآلتي: )عبدالغني، 

العمل والمهام المعدة مسبقًا وفقًا للمستوى اإلداري، أي أنها تحدد يتم التعبير عنها بالعالقة التنظيمية بين  الهيكل التنظيمي:

 المسؤوليات والصالحيات وتنظمها بحيث يمكن للجهود الجماعية أن تحقق أهداف المنظمة.

هذه مجموعة من المعتقدات والتوقعات، تستخدم لتنظيم السلوك والمعامالت داخل المنظمة وتوضيح ما هو  الثقافة التنظيمية:

لسلوك المقبول وما هو السلوك غير المقبول في المنظمة، لذلك من الضروري دمج عناصر الثقافة التنظيمية والتخطيط ا

االستراتيجي. ال يوجد تناقضات بينهما، وفي حالة وجود أي تضارب بينهما، يجب إجراء التغييرات بسرعة لتجنب المشاكل التي 

 .قد تنشأ بسبب التناقضات

الشيء الطبيعي في أي منظمة هو الحفاظ على الموارد المتاحة للعمل في انسجام مع الخطط التي من ة: الموارد المتاح

تم وضعها، لذلك يجب صياغة الخطة العامة للمنظمة على أساس الموارد واستخدامها الرشيد، ألنه قد يكون هناك بعض النقص. 

التناقض بين الخطط والموارد. وتشمل هذه الموارد العوامل البشرية من الموارد. أو خطة ال تتناسب مع الموارد المتاحة بسبب 

 (.83، ص4192والمادية والعلمية، وليس فقط المواد الخام، ولكن أيًضا جميع جوانب العمل التنظيمي )الديراوي، 

هذا  موارد بناًء علىلذلك، وجدنا أن أساس اإلدارة اإلستراتيجية هو التحديد الدقيق والفعلي للموارد وطريقة استخدام ال

التحديد.كل هذه الموارد هي مدخالت تنتج كل مخرجات المنظمة. يجب أن يكون هناك توازن بين الموارد والخطط اإلستراتيجية. 

 نقطة، ألنها تُظهر قدرة المنظمة على اغتنام الفرص، وتجنب نقاط الضعف، وإظهار نقاط القوة.

ون للنظام الذي يدرس كيفية توفير الموارد الموجودة في المنظمة بدائل يجب أن يكتحديد البدائل االستراتيجية: 

إستراتيجية للمنظمة، وبدون هذه الموارد ال يمكن ألي نظام أن يوفر بدائل، وال يمكنه تنفيذ أي من خططه اإلستراتيجية الخاصة. 

 (.984، ص4195)الرشود، 

خطة، يمكننا تحديد ومقارنة بعض البدائل المقدمة، يمكن لهذه في هذه ال اختيار وتقييم بعض البدائل االستراتيجية :

البدائل أن توفر فرًصا للخطوة السابقة، وتكون بين هذه األهداف اإلستراتيجية وأهداف إستراتيجية معينة، وأيًضا النظر في ذلك 

نتيجة المناسب لتنفيذ الطلب، ولكن المن منظور مخاطر المسؤولين بحيث تكون الموارد سهل التجميع، يمكنك أيًضا اختيار الوقت 

هي: الشيء العظيم هو توفر الصور وتوافر المعايير الحساسة من أجل الحكم على هذه البدائل، مثل األشياء الموجودة في القطاع 

اع العام ومن قطالخاص على سبيل المثال: العائد من رأس المال لذلك يمكننا القول أن اختيار البدائل وتقييمها يعتمد كليا على ال

هنا فصاعدا سنقارن البدائل اإلستراتيجية. توليد اإليرادات والعيوب في النظام، وهذا ما يسمى باالختيار االستراتيجي )الرشود، 

 (.984، ص4195
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 المرحلة الثانية: مرحلة تنفيذ االستراتيجية:

تيجية ولة اهتماًما بتنفيذ هذه العملية وكيفية التفاعل مع االستراعند تكامل صياغة البدائل االستراتيجية، غالبًا ما تولي اإلدارة المسؤ

المستهدفة، ويمكن أن نذكر أن إحدى أهم المراحل في اإلدارة اإلستراتيجية هي مرحلة التنفيذ.، ولكن التنفيذ غير النشط وغير 

اتيجية المنظمة ه العملية، يجب تحويل استرالنشط هي عمليات تنفيذ فاشلة، ولكن التنفيذ الصحيح سيؤدي إلى نجاح تشغيلي. في هذ

إلى إجراءات معروفة مدروسة جيًدا من أجل الحصول على نتائج صحيحة وملموسة ؛ وإال، ستنتهي جميع األنشطة اإلستراتيجية 

نفيذ تلإلدارة. ولكي نتمكن من اتخاذ قرار، يجب علينا تنظيم يجب أن تخصص أهداف المنظمة وخطتها السنوية بعض الموارد ل

العملية اإلستراتيجية وتحديد اإلجراءات التي تقوم عليها عملية التنفيذ، وهنا يمكننا توضيح المزيد والمزيد من هذه الخطوات. 

 (:77: 71، ص4115)كيالني، 

 تحديد األهداف السنوية:

بمسؤولي ومديري ويمكن أن نحدد تلك األهداف السنوية بطريقة المركزية ألن هذه الطريقة مرتبطة بشكل مباشر 

المنظمة، ونتيجة هذه األهداف هي تطوير موارد إستراتيجية واضحة، ولكن هذه األهداف تحددها اإلدارة. وكذلك اإلدارات 

الخاصة بها والروابط بين األقسام المختلفة في النظام، وكلها تتطلب منا تحديد هذه األهداف السنوية ومقارنتها باألهداف 

 .اإلستراتيجية

  وضع البرامج الزمنية:

تحتاج هذه الخطط السنوية إلى األهداف السنوية التي ذكرناها، ومن خالل هذه األهداف السنوية تسعى اإلدارة المنظمة 

إلى إدارة مسؤولة لتحقيق الخطط اإلستراتيجية في النظام والموارد في النظام واألنشطة التي يجب أن تكون متوفرة والمديرين 

 .ن هذه األنشطة. تنفيذ الخطةالمسؤولين ع

 تخصيص الموارد الالزمة:

والتخصيص يوضح معناه هنا أنه أهمية ضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية، والتي ال تقتصر على استنفاد وتطوير الموارد 

لى )السيد، مرتكز ع الحالية، ولكن أيًضا لحمايتها بالكامل وتخصيصها للمشاريع القائمة لتحديد القيمة االستراتيجية للمنظمة.

 (.31، ص7..9

 تحديد اإلجراءات التنفيذية:

وتحديد وتنفيذ اإلجراءات تعتمد على " منظمة محدودة تتكون من عدة خطوات تتكون من تحديد عدة انشطة مفصلة 

 يجب على المسؤول االداء بها لكي ينجز هذه المهمة في البرنامج الخاص بها.

 



 
 
  
 

  
 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJRSP 
 

 (:11، ص1112لوضع االستراتيجيات المعينة )العووادة، والعناصر التالية يجب توافرها 

 : يجب أن يكون في شكل من أشكال الهيكل التنظيمي المناسب للهيكل الجديد )يجب تعديل الهيكلية المدربة  أوالا

 والموارد البشرية المتوفرة في النظام والهيكل الحالي ...(.

 :ات الحالية والتعديالت على السياسات الحالية مع تتعارض قابلية التطبيق االستراتيجي للسياس ثانياا

 االستراتيجيا.ت الموضوعة حاليًا

 :توضيح المسؤوليات اإلدارية وتنفيذ االستراتيجيات الموضوعة.  ثالثاا 

 المرحلة الثالثة: مرحلة تقويم االستراتيجية:

حيح ويجب تيجية التي تمت صياغتها بشكل صيمكننا تحديد التقييم االستراتيجي في هذه المرحلة لتحقيق األهداف اإلسترا

التأكيد على أن األداء الفعلي للنظام يتوافق مع األداء االستراتيجي المخطط له ويمكننا تحديد الخطوات اإلستراتيجية في الحاالت 

 (:953، ص4195التالية )الرشود، 

 وضع معايير لألداء: (1

مكن من خاللها إدراك الوضع االستراتيجي الحالي، وهذه الخطوة من خالل هذه المرحلة يمكن تحديد عدة نقاط أساسية ي

 هي المعيار األساسي للحكم على مستوى األداء الفعلي. 

 مقارنة مستويات األداء الفعلية بالمعايير الموضوعة:  (1

من األداء  (، وإذا كان هذا المستوى9حتى اآلن، تم تحديد فعالية المسؤولين والمديرين، وقد ذكرنا ذلك في النقطة )

مرتفًعا جًدا، فيمكننا القول إن الحكومة وضعت معايير أقل من ذي قبل. سابقًا، من خالل هذه الخطوة، يمكننا أن نتفق على أن هذه 

"مشكلة". وقد أدى ذلك إلى زيادة مستوى المعايير التي اقترحتها المنظمة في الفترة الحالية، وإذا كان من الواضح أن المستوى 

 صل إلى مستوى أدنى أو أضعف، فيجب على المسؤول البحث وإيجاد حل إلزالتها وتصحيحها هذا االنحراف.هنا قد و

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: (1

( التي 4تكون هذه الخطوة لتصحيح األخطاء الموجودة وكيفية التعامل مع العيوب واالنحرافات في أداء الخطوة )قد 

 وجدناها للتكيف مع المعيار.

الحالة وجدنا أن تقييمنا لالستراتيجية الحالية نفسها يعتمد على معايير واضحة وصحيحة ومحددة حتى نتمكن  في هذه

من تقييم األداء، ومن خاللها نستطيع تحديد االنحرافات الموجودة وإيجاد الحلول األساسية لهذه االنحرافات والمضي قدًما. 

 صححهم.
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 يجية:المعوقات التي تواجه اإلدارة االسترات

 صعوبات في مرحلة صياغة االستراتيجية: قد تواجه اإلدارة االستراتيجية في الجهات الحكومية بعض الصعوبات أشهرهاأوال: 

 (:31، ص1112)الديراوي، 

تتميز العديد من هذه المؤسسات الحكومية بأهداف عديدة، لكنها ال تحدد وضوح شكلها وقيمتها من أجل االستجابة 

 بيئة..للتغيرات في ال

 يمكن اإلشارة إلى أن األهداف قصيرة المدى أهم من األهداف طويلة المدى.  .9

عدم القدرة على اإلدارة المهنية وعدم القدرة على القيام بالتفكير االستراتيجي الصحيح ؛ مما قد يؤثر على تحليل البيانات  .4

  التي يتم جمعها من المتغيرات في البيئات الخارجية والداخلية للنظام.

يمكن للمشرعين هنا وضع أهداف سياسية واستراتيجية لمصالح الحكومة، وبالتالي يمكن تلخيص دور التنظيم اإلداري في  .4

 التنفيذ والتنفيذ.

 (:12، ص1112الصعوبات التي تواجه مرحلة تنفيذ االستراتيجية )العووادة، 

صياغتها والتي من خاللها يمكن لخطة التنفيذ أن في هذه المرحلة يمكنك مواجهة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية التي تمت 

 تؤثر على عملية التنفيذ، ويمكن أن نذكر بعض الصعوبات وأهمها:

 البحث عن شكل منظم من البيروقراطية يصعب فيه نقل المعلومات من المستويات األدنى إلى المستويات األعلى.  .9

جية في المنظمة، فضالً عن االفتقار إلى القدرات المالية في النظام، ال بسبب االفتقار إلى المعرفة المهنية والقدرات االستراتي .4

يمكن استخدامه لإلدارة االستراتيجية التنظيمية، مما قد يؤدي إلى نقص القدرات التنفيذية الالزمة. يمكن للبدائل يتم اختياره 

نظمات جية، مثل االفتقار إلى القدرة المالية المتاحة للمخالل مرحلة التنفيذ. تفتقر المنظمة إلى الموارد الالزمة لتنفيذ االستراتي

التي تمنع المنظمة بطريقة ما من إيجاد بدائل.يتم ايجاد الصراعات التي قد تتعارض مع المصالح الموجودة للعمالء ولالنفراد 

  داخل المنظمة وتنافسها في وجود الموارد المحددة.

 الطبيعي أن يصبح نظاًما معاديًا لالستراتيجية المصاغة حديثًا.  نظًرا لوجود النظام في الوضع الحالي، فمن .4

قد يكون لنشر النماذج السياسية واإلدارية والنموذج القيادي للدوائر الحكومية أثر سلبي على تنفيذ تلك الموارد االستراتيجية  .3

ين تراتيجية. يركز المديرين القياديوالخطط االستراتيجية، ويجب أن يركز الجانب اإلداري على صياغة وتنفيذ الخطط االس

والتنفيذيين للنظام على توجيه األثر السلبي على تنفيذ االستراتيجية، ويتم ذلك من خالل تحفيز الموظفين في النظام، واتباع 

 (.48، ص9347طريقة مقنعة والتركيز على بذل أقصى الجهود، وتوجيههم إلى إعداد الموارد و تجهيز. )مساد، 

 التي تواجه مرحلة تقويم االستراتيجية: المعوقات 

 (:32، ص4112ومن أهم العواقب التي تواجهة عمليات التقييم التالي )وهبة،    
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 صعوبة صياغة مقاييس كمية لقياس أهداف الجهات الحكومية ؛ لطبيعة أهدافها النوعية.  .1

 وبالتالي تعزيز عملية مقارنة المدخالت يجب أن تركز عملية التحكم بشكل أكبر على المدخالت بدالً من المخرجات،  .2

بما أنه من المستحيل تطبيق معايير كمية واقتصادية معينة على خدمات معينة تقدمها هذه المؤسسات، فمن الصعب قياس نتائج  .3

 سياسات معينة. 

 من الصعب الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة من مصدرها أو الوكالة اإلدارية المتاحة.  .4

ن المكافآت والعقوبات واألداء ضعيفة أو غير مرتبطة؛ وهذا يجعل من الصعب تصميم نظام تغذية مرتدة فعال العالقة بي .5

 وموضوعي، وبالتالي يصعب تقييمه بناًء على الحكم الشخصي.. 

يساعد  اوأخيراً، فإن محاولة تجنب هذه المعوقات يتيح لنا الفرصة لتالفي العقبات والسعي للتخلص من آثارها السلبية بم

على تطوير األداء اإلداري االستراتيجي. يوفر فرًصا لتالفي العقبات والسعي لتالفي اآلثار السلبية للعقبات، مما يساعد على 

 تطوير أداء اإلدارة اإلستراتيجية.

سطين أمين في فل(، بعنوان: دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية لشركات الت4192دراسة العووادة، جميلة )

"شركة التأمين الوطنية كالحالة دراسية". هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق ميزة 

تنافسية من وجهة نظر جميع أعضاء اإلدارة العليا في شركة التأمين الوطنية في مدينة رام هللا. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

طبق على طبيعة وأغراض هذا البحث. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بوضع استبانة وتوزيعها بعد التحقق من ألنه ين

 .مشارًكا 31صدقها وثباتها. تم إجراء مسح شامل لمجتمع الدراسة شمل 

سبي رام هللا له وزن نمن أهم نتائج الدراسة أن واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في شركة التأمين الوطنية في مدينة 

تنفيذ  ،ةتشكيل االستراتيجي االستراتيجي،وكان ترتيبها. كالتالي: )التحليل البيئي  ،بدرجة موافقة )عالية جداً( ،(27.341٪)

ره دالتقييم االستراتيجي والرقابة(. إن مستوى تحقيق ميزة تنافسية في الشركة في مدينة رام هللا له وزن نسبي ق ،االستراتيجية

التميز واإلبداع  ،الجودة ،)انخفاض التكلفةالتالي: وكان ترتيبها على النحو  ،بدرجة موافقة )عالية جًدا( ،(22.7.8٪)

 .واالستجابة(. أظهرت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط قوية بين اإلدارة اإلستراتيجية والميزة التنافسية

تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، (، بعنوان: متطلبات 4192دراسة قزة، حميدة )

دراسة ميدانية في جامعة طرابلس )دولة ليبيا(.  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية من 

ن التحليلي، واستخدمت االستبياوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

 .لجمع البيانات، وتوصلت هذه الدراسة الى أن متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية غير مكتملة بجامعة طرابلس كأداة

(، بعنوان: أثر اإلدارة االستراتيجية على أداء المنظمات: ريادة المنظمات كتغير 4192دراسة الديراوي، أيمن حسن )

ه الدراسة الى التعرف على دور الغدارة االستراتيجية في تحسين وتطوير أداء المنظمات، وتحويلها الى منظمات وسيط. هدفت هذ

 لجمع البيانات.  كأداةريادية. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبيان 
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المراقبة  ،ذالتنفي ،اإلعداد ،الصياغة ،)األهداف تراتيجيةاالسرة توصلت هذه الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين جميع أبعاد اإلدا

يط مع التأكيد على دور ريادة األعمال كوس ،والتقييم للتخطيط االستراتيجي( وأداء المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة

ة ية عناصر الرقابة والمتابعة والشفافية وأهميوتأثير معزز بين اإلدارة اإلستراتيجية واألداء التنظيمي. وكذلك تحسين فاعل

 .المنظمات الستثمار الفرص بشكل فعال

( بعنوان: دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق أهداف مؤسسات تعليم الكبار والتعليم 4195دراسة الرشود، متعب )

ف سات تعليم الكبار والتعليم المستمر والتعراالستراتيجية في مؤسواقع اإلدارة  المستمر.  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على

على معوقات تطبيق اإلدارة االستراتيجية فيها، كما هدفت الى تقديم رؤية مقترحة تساعد على تفعيل الدور المطلوب لإلدارة 

راسة نحو الد لجمع البيانات، وبلغت عينة كأداةاالستراتيجية. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي واستخدمت االستبيان 

( إداريًا، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه توجد حاجة ماسة في مؤسسات التعليم المستمر الى تبني اإلدارة االستراتيجية، وأن 49)

 .هناك وعي من القيادات اإلدارية بأهمية اإلدارة االستراتيجية

لت دور اإلدارة االستراتيجية في مواجهة وباء كورونا، بالنظر الى الدراسات السابقة يتضح أنه ال توجد أية دراسات سابقة، تناو

حيث نجد أن الدراسات السابقة ركزت على أهمية اإلدارة االستراتيجية كونها من المداخل التي تساهم بشكل كبير في االرتقاء 

ور اإلدارة االستراتيجية (، قد ركزت على د4192(، بينما نجد أن دراسة العووادة )4192بأداء المنظمات مثل دراسة الديراوي )

( ركزت على بيان دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق 4195في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات، ونجد أن الرشود، متعب )

 .أهداف مؤسسات تعليم الكبار والتعليم المستمر

أنها  رة االستراتيجية، وبيان أهميتها للمنظمات، غيربناء على ذلك فتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراستها لإلدا

 .اإلدارة االستراتيجية في مواجهة وباء كورونا تلعبهتختلف عنهم في تركيزها على الدور الذي 

 الخالصة:

داء المؤسسي، ين األتناولنا في هذا الفصل مفهوم اإلدارة االستراتيجية وأهميتها حيث تلعب اإلدارة االستراتيجية دوًرا هاًما في تحس

وكذلك جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات مما يحقق لها ميزة تنافسية ووضع جيد في بيئة األعمال اليوم، كما ناقشنا مراحل 

تطورها وكذلك مستوياتها، وتطرقنا في المبحث الثاني للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وتوصلنا إلى أنه 

د أية دراسات سابقة تناولت موضوع دراساتنا الحالية إذ ركزت الدراسات السابقة على أهمية وأدوار اإلدارة االستراتيجية ال توج

 .في تحقيق التميز وتحسين األداء

 منهجية وإجراءات الدراسة. 1

دراسة وعينتها، يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها، حيث سيتم التعرف على منهج الدراسة ومجتمع ال 

 وكذلك أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية التي سيتم استخدامها لتحليل نتائج الدراسة.
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 تهدف هذه الدراسة إلى:

ف ويتفرع من هذا الهد بنجران،الصحية   الشؤون التعرف على دور اإلدارة االستراتيجية في مواجهة وباء كورونا في مديرية  

 األهداف التالية:

 لى مفهوم اإلدارة االستراتيجية.التعرف ع (9

 بنجران. الشؤون الصحيةلتعرف على مدى تطبيق وممارسة اإلدارة االستراتيجية في مديرية ا (4

 في نجران من خالل تقييم اإلدارة العليا لألداء في ظل جائحة كورونا. الشؤون الصحيةالتعرف على أداء مديرية  (4

ؤون الشتطبيق وممارسة اإلدارة االستراتيجية في مديرية  على التعرف على العوامل والمتغيرات التي تؤثر (3

 في نجران. الصحية

 بنجران. الشؤون الصحيةالتعرف على دور اإلدارة االستراتيجية في مجابهة كورونا في مديرية  (7

 التالية: وقد تتطلب تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها والتي سبق وأن أوردها الباحث عدد من اإلجراءات

 المنهج المستخدم في الدراسة -

 تحديد مجتمع الدراسة -

 اختيار العينة المناسبة. -

 إعداد أدوات الدراسة -

 ويتعرض الباحث لكل هذه اإلجراءات بشيء من التفصيل فيما يلي:

 منهج الدراسة:. 1.1

يل سيتم وصف وتحل عتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليل اذلي يهدف إلى وصف الظواهر وتحليلها، حيثت

واقع اإلدارة االستراتيجية وأبعادها في مديرية صحة نجران ودورها في مواجهة وباء كورونا للوصول إلى النتائج المساهمة في 

 تطوير الواقع وتحسينة.

 مجتمع الدراسة. 1.1

ة البسيطة العينة العشوائي تمثل مجتمع البحث الحالي من العاملين في مديرية الصحة بنجران. وقد قام الباحث بتطبيق طريقةي

Simple Random Sample. 

وتوضح الجداول اآلتية الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،( فرًدا57بلغ حجم العينة ): لدراسةعينة ا  

 دراسةأداة ال. 1.1 

 حثعتمد هذا البحث على االستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وهو من إعداد الباا
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 دراسةإجراءات ال. 2.1

عد تحديد مشكلة البحث وتساؤالته والمنهج العلمي المستخدم، وعرض اإلطار النظري والدراسات السابقة قام الباحث باإلجراءات ب

 التالية:

 بناء استبيان مواجهة وباء كورونا من خالل اإلدارة االستراتيجية. -9

 اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي عشوائياً. -4

 الستبيان على عينة البحث.تطبيق ا -4

 تصحيح األدوات وتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. -3

 استخالص النتائج وتفسيرها والتعقيب عليها ووضع التوصيات والمقترحات.  -7

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .3.1

 ( لإلجابة على أسئلة البحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:SPSS)ستخدم الباحث الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ا

 حساب التكرارات والنسب المئوية -9

 حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري. -4

 معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين المتغيرات. -4

 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب الثابت. -3

 الخالصة

ا في هذا البحث التعرف على المنهج المستخدم في هذه الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على ناولنت

وصف الظواهر وتحليلها للوصول إلى النتائج المساهمة في تطوير وتحسن الواقع، كما تم مناقشة مجتمع وعينة الدراسة وأداتها 

 انات للوصول إلى النتائج.واألساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البي

 تحليل النتائج ومناقشتها. 2

 البيئي االستراتيجي بـ: التحليلعبارات البُعد األول الخاص  األول: تحليلالمحور 

 تحليل عبارات هذا البعد تم االعتماد على التكرارات والنسب المئوية وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ل

 ات البعد االول الخاص بالتحليل البيئي االستراتيجيحليل عبار: 1ل جدو

موافق   العبارة 

ا  جدا

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

ا  جدا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يوجد في مديرية صحة  1

نجران مختصون بالتحليل 

 االستراتيجي

 0.969 3.627 1 9 21 30 14 ت

% 18.7 40 28 12 1   
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ديرية صحة نجران تقوم م 2

بتحليل استراتيجي للبيئة 

 الخارجية

 0.939 3.640 1.3 9 24 27 15 ت

% 20 36 32 12    

تعمل مديرية صحة نجران  3

على تحديد الفرص التي 

تواجهها من خالل تحليل 

 البيئة الخارجية

 0.822 3.693 1 4 22 38 10 ت

% 13.3 50.7 29.3 5.3 1.3   

ة نجران تقوم مديرية صح 4

بتحليل استراتيجي للبيئة 

 الداخلية

 0.918 3.573 2 7 21 36 9 ت

% 12 48 28 9.3 2.7   

التحليل االستراتيجي للبيئة  5

الداخلية يشمل تحديد نقاط 

القوة والضعف التي تواجهها 

 المديرية

 0.818 3.920  4 16 37 18 ت

% 24 49.3 21.3 5.3    

كة يعمل المدراء على مشار 6

 العاملين في تحديد  رؤية

المديرية في مواجهة وباء 

 كورونا

 1.005 3.827 2 5 18 29 21 ت

% 28 38.7 24 6.7 2.7   

تهتم المديرية باستكشاف  7

الصعوبات التي تواجهها في 

 مواجهة وباء كورونا

 0.926 3.920 1 4 17 31 22 ت

% 29.3 41.3 22.7 5.3 1.3   

على حل  تعمل المديرية 8

الصعوبات التي تواجهها في 

 مواجهة وباء كورونا

 0.798 4.107  2 14 33 26 ت

% 34.7 44 18.7 2.7    

 

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات التحليل البيئي االستراتيجي في مديرية صحة نجران، وفيما 

 يلي تفصيل النتائج:

، والموافقة % 33ديرية على حل الصعوبات التي تواجهها في مواجهة وباء كورونا. على الموافقة بنسبة حصلت عبارة: تعمل الم

ل ح، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تعمل على %43.5جًدا بنسبة 

 (.1.292(، بانحراف معياري قدره )..4وسط الحسابي لهذه العبارة )الصعوبات التي تواجهها في مواجهة وباء كورونا، وكان المت
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حصلت عبارة: التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية يشمل تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجهها المديرية. على الموافقة بنسبة 

ينة الدراسة يرون أن التحليل االستراتيجي ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد ع%43، والموافقة جًدا بنسبة % 4..3

(، بانحراف 3.9، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )للبيئة الداخلية يشمل تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجهها المديرية

 (.1.5.2معياري قدره )

نسبة لبيئة الخارجية. على الموافقة بحصلت عبارة: تعمل مديرية صحة نجران على تحديد الفرص التي تواجهها من خالل تحليل ا

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة %94.4، والموافقة جًدا بنسبة % 71.5

، (.4.8وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،تحديد الفرص التي تواجهها من خالل تحليل البيئة الخارجيةنجران تعمل على 

 (.1.244بانحراف معياري قدره )

، % 39.4حصلت عبارة: تهتم المديرية باستكشاف الصعوبات التي تواجهها في مواجهة وباء كورونا. على الموافقة بنسبة 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تهتم %4..4والموافقة جًدا بنسبة 

(، بانحراف معياري ..4وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،اف الصعوبات التي تواجهها في مواجهة وباء كوروناباستكش

 (.48..1قدره )

، والموافقة جًدا بنسبة % 31حصلت عبارة: يوجد في مديرية صحة نجران مختصون بالتحليل االستراتيجي. على الموافقة بنسبة 

ير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يوجد في مديرية صحة نجران مختصون بالتحليل ، وهي نسب كبيرة، وتش92.5%

 (..8..1(، بانحراف معياري قدره )4.84وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،االستراتيجي

، والموافقة جًدا بنسبة % 32ة حصلت عبارة: تقوم مديرية صحة نجران بتحليل استراتيجي للبيئة الداخلية. على الموافقة بنسب

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تقوم بتحليل استراتيجي للبيئة 94%

 (.92..1(، بانحراف معياري قدره )4.7وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،الداخلية

 االستراتيجية بـ: تكويند الثاني الخاص تحليل عبارات البُع المحور الثاني:

 تحليل عبارات هذا البعد تم االعتماد على التكرارات والنسب المئوية وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ل

 تحليل عبارات البعد الثاني الخاص بتكوين االستراتيجية 1جدول 

موافق   العبارة م

ا  جدا

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

ا  جدا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تضع المديرية رسالتها  1

 ورؤيتها بوضوح

 0.865 4.187 1 2 10 31 31 ت

% 41.3 41.3 13.3 2.7 1.3 

 0.897 4.080 1 3 12 32 27 ت 2
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تراعي المديرية في صياغتها 

لألهداف الرئيسية والفرعية 

 السهولة والوضوح

% 36 42.7 16 4 1.3 

تشرك المديرية العاملين في  3

 إعداد وتكوين االستراتيجية

 0.990 3.787 2 5 19 30 19 ت

% 25.3 40 25.3 6.7 2.7 

تتكيف المديرية مع المتغيرات  4

البيئية عند تحديد الخيار 

 االستراتيجي

 0.881 3.813  6 19 33 17 ت

% 22.7 44 25.3 8  

 تطور المديرية هيكلها 5

التنظيمي المناسب لخطتها 

 االستراتيجية

 0.944 3.880 1 7 11 37 19 ت

% 25.3 49.3 14.7 9.3 1.3 

تتسم عملية تكوين  6

االستراتيجية بالمرونة لتأمين 

فعالية التغيرات التي يتطلبها 

 الموقف

 0.953 3.893  8 14 31 22 ت

% 29.3 41.3 18.7 10.7  

ية تيجيتضمن تكوين االسترا 7

في المديرية تشخيص العوامل 

 المؤثرة في عملها

 0.830 3.987 1 2 14 38 20 ت

% 26.7 50.7 18.7 2.7 1.3 

تأخذ المديرية بالحسبان  8

مستويات األداء ونظم 

 المكافئات والحوافز

 1.253 3.747 7 5 13 25 25 ت

% 33.3 33.3 17.3 6.7 9.3 

9 

 

ية ليمتلك المدراء رؤية مستقب

واضحة ألنشطة المديرية 

وسياستها عند تكوين 

 االستراتيجية.

 1.161 3.760 4 7 16 24 24 ت

% 32 32 21.3 9.3 5.3 

 

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد تكوين االستراتيجية في مديرية صحة نجران، وفيما يلي 

 تفصيل النتائج:

، وهي %39.4، والموافقة جًدا بنسبة % 39.4المديرية رسالتها ورؤيتها بوضوح. على الموافقة بنسبة  حصلت عبارة: تضع

كان ونسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تضع رسالتها ورؤيتها بوضوح، 

 (.1.287)(، بانحراف معياري قدره 3.92المتوسط الحسابي لهذه العبارة )
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، % 34.5حصلت عبارة: تراعي المديرية في صياغتها لألهداف الرئيسية والفرعية السهولة والوضوح. على الموافقة بنسبة 

تراعي ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران %48والموافقة جًدا بنسبة 

(، بانحراف معياري 3.12وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،والفرعية السهولة والوضوحفي صياغتها لألهداف الرئيسية 

 (.1.2.5قدره )

، والموافقة جًدا بنسبة % 31حصلت عبارة: تشرك المديرية العاملين في إعداد وتكوين االستراتيجية. على الموافقة بنسبة 

عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تشرك العاملين في إعداد  ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد47.4%

 (.1...1(، بانحراف معياري قدره )4.5وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،وتكوين االستراتيجية

والموافقة جًدا  ،% 33حصلت عبارة: تتكيف المديرية مع المتغيرات البيئية عند تحديد الخيار االستراتيجي. على الموافقة بنسبة 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تتكيف مع المتغيرات %44.5بنسبة 

 (.1.229(، بانحراف معياري قدره )4.2وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،البيئية عند تحديد الخيار االستراتيجي

، والموافقة جًدا % 4..3ديرية هيكلها التنظيمي المناسب لخطتها االستراتيجية. على الموافقة بنسبة حصلت عبارة: تطور الم

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تطور هيكلها التنظيمي %47.4بنسبة 

 (.33..1(، بانحراف معياري قدره )4.2لهذه العبارة )المناسب لخطتها االستراتيجية، وكان المتوسط الحسابي 

 39.4حصلت عبارة: تتسم عملية تكوين االستراتيجية بالمرونة لتأمين فعالية التغيرات التي يتطلبها الموقف. على الموافقة بنسبة 

ن أنه تتسم عملية تكوين ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرو%4..4، والموافقة جًدا بنسبة %

(، بانحراف معياري 4.2وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،االستراتيجية بالمرونة لتأمين فعالية التغيرات التي يتطلبها الموقف

 (.74..1قدره )

، % 71.5بة سحصلت عبارة: يتضمن تكوين االستراتيجية في المديرية تشخيص العوامل المؤثرة في عملها. على الموافقة بن

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يتضمن تكوين االستراتيجية %48.5والموافقة جًدا بنسبة 

 (.1.241(، بانحراف معياري قدره )..4وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،في المديرية تشخيص العوامل المؤثرة في عملها

 االستراتيجية بـ: تنفيذتحليل عبارات البُعد الثالث الخاص  لثالث:المحور ا

 تحليل عبارات هذا البعد تم االعتماد على التكرارات والنسب المئوية وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ل

 تحليل عبارات البعد الثالث الخاص بتنفيذ االستراتيجية :1جدول 

موافق   العبارة م

 جًدا

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 جًدا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 22..1 ..4 1 6 16 28 24 ت 1
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تحرص المديرية على مرونة 

الخطة الموضوعه لتنفيذ األهداف 

 المعلنة والمرسومة

% 32 37.3 21.3 8 1.3 

تستطيع المديرية مواجهة األمور  2

ي سير فاالستثنائية غير المتوقعة 

 العمل

 .3..1 4.2 1 7 14 35 18 ت

% 24 46.7 18.7 9.3 1.3 

تعتمد المديرية خطة مرنة لتنفيذ  3

استراتيجيتها في مواجهة كورونا 

قادرة على التكيف مع المتغيرات 

وتستجيب لمتطلبات العمل أثناء 

 عملية التنفيذ.

 1.274 3.17  5 10 36 24 ت

% 32 48 13.3 6.7  

عمل المديرية على تحويل ت 4

استراتيجيتها إلى خطط أعمال 

 وخطط تشغيلية ملموسة.

 1.274 ..4  4 17 33 21 ت

% 42 33 22.7 5.3  

تساعد آليات الخطة الموضوعة  5

في المديرية على تسهيل وتنفيذ 

 العمليات الموضوعة

 1.245 ..4  3 98 48 .9 ت

% 47.4 32 49.4 7.4  

املون باألنظمة اإلدارية يلتزم الع 6

التي وضعتها المديرية لتنفيذ 

 الخطة االستراتيجية

 1.2.4 3.13 4 4 91 42 44 ت

% 41.5 71.5 94.4 4.5 4.5 

تعمل المديرية على االلتزام  7

بالوقت المحدد لتنفيذ األنشطة 

 المقترحة

 4...1 3.13 4 4 2 47 48 ت

% 43.5 38.5 91.5 3 3 

مديرية بتطوير مهارات تهتم ال 8

 العاملين في تنفيذ االستراتيجية

 8...1 ..4 4 7 94 44 44 ت

% 41.5 34.5 95.4 8.5 4.5 

9 

 

تلتزم المديرية بالهيكل التنظيمي 

الذي صممته لتنفيذ خطتها 

 االستراتيجية

 9.118 3.19 4 3 5 48 47 ت

% 44.4 32 .1.4 7.4 3 

ة المالي تخصص المديرية الموارد 11

 والبشرية الالزمة لتنفيذ خطتها

 24..1 ..4 4 3 97 49 44 ت

% 41.5 39.4 41 7.4 4.5 

 9.14 ..4 3 9 98 41 43 ت 11
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تلتزم المديرية بالموازنة المحددة 

 في خطتها

% 44 31 49.4 9.4 7.4 

تحدد المديرية االستراتيجية  11

 المناسبة للتعامل مع وباء كورونا

 .4..1 3 4 4 99 48 44 ت

% 41.5 32 93.5 3 4.5 
 

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد تنفيذ االستراتيجية في مديرية صحة نجران، وفيما يلي 

 تفصيل النتائج:

، والموافقة % 38.5ى الموافقة بنسبة حصلت عبارة: تستطيع المديرية مواجهة األمور االستثنائية غير المتوقعة في سير العمل. عل

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تستطيع مواجهة %43جًدا بنسبة 

 (..3..1(، بانحراف معياري قدره )4.2وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،األمور االستثنائية غير المتوقعة في سير العمل

حصلت عبارة: تعتمد المديرية خطة مرنة لتنفيذ استراتيجيتها في مواجهة كورونا قادرة على التكيف مع المتغيرات وتستجيب 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن %44، والموافقة جًدا بنسبة % 32لمتطلبات العمل أثناء عملية التنفيذ. على الموافقة بنسبة 

تعتمد خطة مرنة لتنفيذ استراتيجيتها في مواجهة كورونا قادرة على يرون أن مديرية صحة نجران  غالبية أفراد عينة الدراسة

(، بانحراف 3.17وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،التكيف مع المتغيرات وتستجيب لمتطلبات العمل أثناء عملية التنفيذ.

 (.1.274معياري قدره )

، % 33حويل استراتيجيتها إلى خطط أعمال وخطط تشغيلية ملموسة. على الموافقة بنسبة حصلت عبارة: تعمل المديرية على ت

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن مديرية صحة نجران تعمل على %42والموافقة جًدا بنسبة 

(، بانحراف معياري ..4سط الحسابي لهذه العبارة )، وكان المتوتحويل استراتيجيتها إلى خطط أعمال وخطط تشغيلية ملموسة

 (.1.274قدره )

، % 32حصلت عبارة: تساعد آليات الخطة الموضوعة في المديرية على تسهيل وتنفيذ العمليات الموضوعة. على الموافقة بنسبة 

ون أنه تساعد آليات الخطة الموضوعة ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة ير%47.4والموافقة جًدا بنسبة 

(، بانحراف معياري قدره ..4وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،في المديرية على تسهيل وتنفيذ العمليات الموضوعة

(1.245.) 

، %71.5ة بنسبة قحصلت عبارة: يلتزم العاملون باألنظمة اإلدارية التي وضعتها المديرية لتنفيذ الخطة االستراتيجية. على المواف

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه يلتزم العاملون باألنظمة %41.5والموافقة جًدا بنسبة 

(، بانحراف معياري قدره 3.13اإلدارية التي وضعتها المديرية لتنفيذ الخطة االستراتيجية، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

(1.2.4.) 
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، والموافقة جًدا %38.5حصلت عبارة: تعمل المديرية على االلتزام بالوقت المحدد لتنفيذ األنشطة المقترحة. على الموافقة بنسبة 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تعمل المديرية على االلتزام بالوقت المحدد %43.5بنسبة 

 (.4...1(، بانحراف معياري قدره )3.13مقترحة، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )لتنفيذ األنشطة ال

، والموافقة % 32حصلت عبارة: تلتزم المديرية بالهيكل التنظيمي الذي صممته لتنفيذ خطتها االستراتيجية. على الموافقة بنسبة 

ينة الدراسة يرون أنه تلتزم المديرية بالهيكل التنظيمي الذي ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد ع%44.4جًدا بنسبة 

 (.9.118(، بانحراف معياري قدره )3.19صممته لتنفيذ خطتها االستراتيجية، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

، والموافقة جًدا بنسبة % 32حصلت عبارة: تحدد المديرية االستراتيجية المناسبة للتعامل مع وباء كورونا. على الموافقة بنسبة 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تحدد المديرية االستراتيجية المناسبة للتعامل مع 41.5%

 (..4..1(، بانحراف معياري قدره )3وباء كورونا، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

 والرقابة االستراتيجية بـ: التقييمالرابع الخاص  تحليل عبارات البُعد المحور الرابع:

  تحليل عبارات هذا البعد تم االعتماد على التكرارات والنسب المئوية وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ل

 والرقابة االستراتيجية الخاص بالتقييمتحليل عبارات البعد الرابع : 2 جدول

موافق   العبارة م

 جدا

غير  محايد فقموا

 موافق

غير 

موافق 

ا  جدا

 االنحراف المتوسط

تعمل المديرية على تقيم الخطة  1

 االستراتيجية بشكل دوري

 0.972 3.973 2 2 18 27 26 ت

% 34.7 36 24 2.7 2.7 

لدى المديرية مؤشرات أداء  2

واضحة لمراقبة الخطة 

 االستراتيجية

 1.006 3.960 2 5 12 31 25 ت

% 33.3 41.3 16.3 6.7 2.7 

تقوم المديرية بمراقبة تطبيق  1

 الخطط ومتابعتها بشكل منتظم

 0.979 3.960 3 1 16 31 24 ت

% 32 41.3 21.3 1.3 4 

تقوم المديرية بقياس كفاءة األداء  2

 بصورة دورية

 0.965 3.960 3 1 15 33 23 ت

% 30.7 44 20 1.3 4 

فصاح تطبق المديرية مبادئ اإل 3

والشفافية والمساءلة كي يتحمل 

 كل فرد مسئوليته

 1.129 3.907 4 5 12 27 27 ت

% 36 36 16 6.7 5.3 

تحدد المديرية الجهات المسئولة  3

عن عملية المتابعة والتقييم لكل 

 1.085 3.893 4 3 15 28 25 ت

% 33.3 37.3 20 4 5.3 
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لة من مراحل الخطة مرح

 االستراتيجية.

تستفيد المديرية من التغذية  7

ن نتائج التقييم في الراجعة م

 تطوير أدائها

 0.986 3.973 3 2 13 33 24 ت

% 32 44 17.3 2.7 4 

تقوم المديرية بإجراء تقييم  2

خارجي لتقييم أدائها في تنفيذ 

استراتيجيتها في مواجهة وباء 

 كورونا

 0.912 3.920 2 2 16 35 20 ت

% 26.7 46.7 21.3 2.7 2.7 

تقوم المديرية بمراجعة الخطط  9

 التنفيذية للمديرية باستمرار

 1.014 3.840 4 1 18 32 20 ت

% 26.7 42.7 24 1.3 5.3 

 

بوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد التقييم والرقابة االستراتيجية في مديرية صحة نجران، 

 تفصيل النتائج:وفيما يلي 

، والموافقة جًدا بنسبة %48حصلت عبارة: تعمل المديرية على تقيم الخطة االستراتيجية بشكل دوري. على الموافقة بنسبة 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تعمل المديرية على تقيم الخطة االستراتيجية بشكل 3.5%.

 (.54..1(، بانحراف معياري قدره )..4متوسط الحسابي لهذه العبارة )وكان ال ،دوري

، والموافقة جًدا %39.4حصلت عبارة: لدى المديرية مؤشرات أداء واضحة لمراقبة الخطة االستراتيجية. على الموافقة بنسبة 

لمديرية مؤشرات أداء واضحة لمراقبة ، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه لدى ا%44.4بنسبة 

 (.9.118(، بانحراف معياري قدره )..4. وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )الخطة االستراتيجية

، والموافقة جًدا بنسبة % 39.4حصلت عبارة: تقوم المديرية بمراقبة تطبيق الخطط ومتابعتها بشكل منتظم. على الموافقة بنسبة 

رة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تقوم المديرية بمراقبة تطبيق الخطط ومتابعتها بشكل ، وهي نسب كبي44%

 (..5..1(، بانحراف معياري قدره )..4وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،منتظم

، وهي %41.5، والموافقة جًدا بنسبة %33حصلت عبارة: تقوم المديرية بقياس كفاءة األداء بصورة دورية. على الموافقة بنسبة 

لمتوسط ، وكان انسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون تقوم المديرية بقياس كفاءة األداء بصورة دورية

 (.87..1(، بانحراف معياري قدره )..4الحسابي لهذه العبارة )

، والموافقة جًدا %33ن نتائج التقييم في تطوير أدائها. على الموافقة بنسبة حصلت عبارة: تستفيد المديرية من التغذية الراجعة م

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تستفيد المديرية من التغذية الراجعة من نتائج %44بنسبة 

 (.28..1بانحراف معياري قدره )(، ..4التقييم في تطوير أدائها، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )
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حصلت عبارة: تقوم المديرية بإجراء تقييم خارجي لتقييم أدائها في تنفيذ استراتيجيتها في مواجهة وباء كورونا. على الموافقة 

يرية لمد، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أنه تقوم ا%48.5، والموافقة جًدا بنسبة %34.5بنسبة 

(، 4.2بإجراء تقييم خارجي لتقييم أدائها في تنفيذ استراتيجيتها في مواجهة وباء كورونا، وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة )

 (.94..1بانحراف معياري قدره )

وافقة جًدا بنسبة ، والم% 34.5حصلت عبارة: تقوم المديرية بمراجعة الخطط التنفيذية للمديرية باستمرار. على الموافقة بنسبة 

، وهي نسب كبيرة، وتشير إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون تقوم المديرية بمراجعة الخطط التنفيذية للمديرية 48.5%

 (.9.193(، بانحراف معياري قدره )4.2وكان المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،باستمرار

 الخالصة:

ائج الخاصة بمواجهة وباء كورونا من خالل اإلدارة االستراتيجية بمديرية صحة ناول هذا الفصل مناقشة وتحليل النتت

نجران، وتوصل إلى أن لإلدارة االستراتيجية دور بارز في مواجهة وباء كورونا، كما أن واقع اإلدارة االستراتيجية بصحة 

 نجران يعتبر جيًدا.

 الخاتمة. 3

لنا لفهم األهداف والخطط التي يجب أن نتبعها من أجل تحقيق األهداف اإلدارة االستراتيجية هي أفضل طريقة بالنسبة 

الكاملة في المستقبل، واتخاذ قرارات حكيمة تساعد في تحقيق األهداف المرجوة، لذلك فإن اإلدارة االستراتيجية هي واحدة من 

والتنسيق فيما بينها بما يتناسب مع البيئة  نظام متكامل، يهدف إلي تحقيق هدفاً محدداً، ومن خالل تطوير كافة الموارد المتاحة

 المحيطة، مع النظر إلي المساحة المتوفرة في المنظمة، مع تحديد األساليب الالزمة لتحقيق هذا الهدف.

 النتائج:. 1.3

وصلت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى أنه لإلدارة االستراتيجية دور كبير في مواجهة وباء كورونا في مديرية صحة ت

 ويتضح ذلك مما يلي:نجران، 

 تعمل المديرية على حل الصعوبات التي تواجهها في مواجهة وباء كورونا.  -

 تهتم المديرية باستكشاف الصعوبات التي تواجهها في مواجهة وباء كورونا.  -

 تضع المديرية رسالتها ورؤيتها بوضوح. -

 وح. تراعي المديرية في صياغتها لألهداف الرئيسية والفرعية السهولة والوض -

 تشرك المديرية العاملين في إعداد وتكوين االستراتيجية. -

 تتكيف المديرية مع المتغيرات البيئية عند تحديد الخيار االستراتيجي.  -

 تطور المديرية هيكلها التنظيمي المناسب لخطتها االستراتيجية.  -

 بها الموقف. تتسم عملية تكوين االستراتيجية بالمرونة لتأمين فعالية التغيرات التي يتطل -

 يتضمن تكوين االستراتيجية في المديرية تشخيص العوامل المؤثرة في عملها.  -
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 تستطيع المديرية مواجهة األمور االستثنائية غير المتوقعة في سير العمل.  -

بات لتعتمد المديرية خطة مرنة لتنفيذ استراتيجيتها في مواجهة كورونا قادرة على التكيف مع المتغيرات وتستجيب لمتط -

 العمل أثناء عملية التنفيذ. 

 تعمل المديرية على تحويل استراتيجيتها إلى خطط أعمال وخطط تشغيلية ملموسة.  -

 تساعد آليات الخطة الموضوعة في المديرية على تسهيل وتنفيذ العمليات الموضوعة.  -

 تيجية. يلتزم العاملون باألنظمة اإلدارية التي وضعتها المديرية لتنفيذ الخطة االسترا -

 تعمل المديرية على االلتزام بالوقت المحدد لتنفيذ األنشطة المقترحة.  -

 تلتزم المديرية بالهيكل التنظيمي الذي صممته لتنفيذ خطتها االستراتيجية.  -

 تحدد المديرية االستراتيجية المناسبة للتعامل مع وباء كورونا.  -

 ري.تعمل المديرية على تقيم الخطة االستراتيجية بشكل دو -

 لدى المديرية مؤشرات أداء واضحة لمراقبة الخطة االستراتيجية.  -

 تقوم المديرية بمراقبة تطبيق الخطط ومتابعتها بشكل منتظم -

 تقوم المديرية بقياس كفاءة األداء بصورة دورية.  -

 تستفيد المديرية من التغذية الراجعة من نتائج التقييم في تطوير أدائها.  -

 تقييم خارجي لتقييم أدائها في تنفيذ استراتيجيتها في مواجهة وباء كورونا.  تقوم المديرية بإجراء -

 تقوم المديرية بمراجعة الخطط التنفيذية للمديرية باستمرار.  -

 التوصيات:. 1.3

 وصي الدراسة الحالية باالتي:ت

 دراسة دور اإلدارة االستراتيجية في مواجهة االزمات الصحية (9

 في مواجهة وباء كورونا في مختلف المديريات الصحية السعودية. دراسة دور اإلدارة االستراتيجية (4

 تعزيز مفاهيم وأهمية اإلدارة االستراتيجية لدى العاملين بالقطاع الصحي السعودي. (4

 لمراجعا .6

العمل، و(: اإلدارة االستراتيجية لمنظمات المستقبل، دراسة ميدانية في المصارف الجزائرية، مجلة التنظيم 4197أمينة، عدنان. )

 .4، ع9الجزائر، مج

دراسة ميدانية في  ،(: متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس4192قزة، حميدة أبوصاع. )

 جامعة طرابلس. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. ليبيا.

 ملة مفاهيم وتطبيقات، دار وائل، عمان.(: إدارة الجودة الشا4112جودة، محفوظ أحمد. )

 (:  إدارة األفراد بالمنظمات مدخل وظيفي. اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.4111حنفي، عبد الغفار. )
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 (: االدارة االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي، السعودية.4118غنوم، احمد بن عبد الكريم. )

 .4مجموعة النيل، القاهرة، ط ،االدارة االستراتيجية(: 4119) المغربي، عبدالحميد عبد الفتاح .

 ،الناشر المكتب العربي الحديث.) مفاهيم وحاالت تطبيقية(االدارةاالستراتيجية (: كتاب 4..9السيد، اسماعيل محمد. )

 ثقافة للنشر والتوزيع.، عمان دار الاإلدارة االستراتيجية المداخل والمفاهيم والعمليات(: 4113الخفاجي، نعمة عباس. )

 (:  اإلدارة اإلستراتيجية، الخرطوم : الصديق محمد الطيب للطباعة والنشر.4198حنفي، محمد. )

 (:  إدارة اإلستراتيجية، القاهرة : جامعة القاهرة. القاهرة، مصر.4195الماضي، محمد المحمدي. )

 الدوحة : بيت الغشام للنشر والترجمة. ،ائجالنت ى: التخطيط اإلستراتيجي المبني عل(4193الكرخي، مجيد. )

 (:  التفكير والتخطيط اإلستراتيجي، مصر الجديدة : مركز تطوير األداء والتنمية.4112هالل، محمد عبد الغني حسن. )

 .(:  التفكير االستراتيجي وإعداد الخطة االستراتيجية، الدار الجامعية، القاهرة، مصر4111محمود،  أبو بكر مصطفى. )

 دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان. ،(:  اإلدارة المدرسية9347مساد، عمر حسن. )

(: اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم، عمليات، حاالت تطبيقية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 4195مساعدة، ماجد عبدالمهدي. )

 األردن، عمان.

تراتيجية في تحقيق التفوق التسويقي في المنظمات الصناعية، دراسة استطالعية (: دور اإلدارة االس4192الجرجري، خضر. )

 .9، ع8على عدد من الشركات الصناعية في محافظة دهوك. مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة زاخو، مج

سة حالة شركة (: دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق التوازن بين أهداف أصحاب المصلحة، درا.419عثمان، عبدالمنعم. )

 (. رسالة دكتوراة، جامعة النيلين، السودان.4192 – 4198أوتوباش المحدودة للسيارات بالسودان، في الفترة من 

 (: اإلدارة االستراتيجية، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، سوريا.4192الصقور، مجد، والصرن، رعد. )

ستراتيجية على أداء المنظمات: ريادة المنظمات كتغير وسيط. رسالة دكتوراة، (: أثر اإلدارة اال4192الديراوي، أيمن حسن )

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان.

 عمان. ،در مجدالوي للنشر والتوزيع ،االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية (: التخطيط8..9القطامين، أحمد )
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Abstract 

This study aims to identify the effect of governance in the non-profit sector (applied on Wameedh 

Charity) in the Eastern Province. The study hypothesis was if there was a direct relationship 

between applying governance requirements and performance effectiveness in the non-profit 

sector’s institutions, and if there was a direct relationship between applying governance and the 

enhancement of public confidence in the performance of non-profit sector institutions. The 

researcher relied on the social survey method and study population is represented in Wameed 

Charity in the Eastern Province in Kingdom of Saudi Arabia. Questionnaires were used to collect 

data. Data obtained were analyzed: correlation coefficients, regression analysis and variances. 

There was a positive direct correlation with statistical significance at the level (0.05) between 

applying governance and the effectiveness of performance in the institutions of the non-profit 

sector. The level of application of governance requirements has the greatest impact on predicting 

the level of performance effectiveness in the non-profit sector institutions. 

Keywords: Governance, Non-profit sector, Performance effectiveness, Enhancement, Public 

confidence. 

 

 الملخص

ربحي )تطبيقاً على جمعية وميض الخيرية( في المنطقة الشرقية، الهدفت الدراسة التعرف على أثر الحوكمة في القطاع غير 

ربحي مؤسسات القطاع غير ال األداء في الحوكمة وفاعليةوكانت فرضية الدراسة هي هل هناك عالقة مباشرة بين تطبيق متطلبات 

اسة هو التعرف على أثر تطبيق الحوكمة على القطاع غير الربحي. وكذلك بيان الكيفية التي تحسن كان الهدف الرئيسي من الدرو

 بها الحوكمة من فاعلية مؤسسات القطاع غير الربحي.

mailto:Noor2166@hotmail.com
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 تطلباتكذلك بيان مدى تطبيق م التعرف على دور الحوكمة في تعزيز ثقة الجمهور في أداء مؤسسات القطاع غير الربحي، 

 ، وأخيراً التعرف على المشكالت التي تواجه حوكمة القطاع غير الربحي. الربحيقطاع غير الحوكمة في ال

قامت الباحثة باستهداف كافة العاملين بجمعية وميض الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت منهج و

استخدام أسلوب المسح الشامل ألفراد عينة الدراسة بهدف  المسح االجتماعي وهو أحد مداخل المنهج الوصفي والذي يعتمد على

استعراض مشكلة الدراسة وتفسيرها وتقديم الحلول الممكنة لها عن طريق رصد ومسح كافة البيانات المتعلقة بالظاهرة التي يتم 

 الدراسة ومالءمتها أهداف لتحقيق لمناسبتها وذلك ،)االستبانة ( أداة الدراسة في بناء المصادرب استعانت الدراسة كما دراستها،

 لحجم العينة، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

بين تطبيق الحوكمة و فاعلية االداء في مؤسسات القطاع غير  (0.05) عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية  توجد

أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى وفاعلية االداء في مؤسسات  حيالرب، و انه كلما تم تطبيق الحوكمة في مؤسسات القطاع غير الربحي

 .لربحياالقطاع غير الربحي، وأن مستوى تطبيق الحوكمة له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى فاعلية االداء في مؤسسات القطاع غير 

 .ثقة الجمهور ،تحسين ،فاعلية األداء ،القطاع غير الربحي ،الحوكمة: مفتاحيةالكلمات ال

 

 

1. Introduction: 

In the last decade of the twentieth century, the concept of governance appeared frequently as a 

result of the repeated failures of many huge companies and institutions. As a result of companies' 

failure to achieve their goals, poor management practices, and misuse of resources and capabilities, 

the World Trade Organization, the Organization for Economic Cooperation and Development and 

various organizations turned to establish a set of general principles of governance to assist the 

companies in achieving growth, stability and support their local and international competitiveness. 

The inevitability of governance was stressed as a necessity to overcome those successive crises 

and collapses (Darwish, 2007). 

Kingdom of Saudi Arabia is distinguished from other countries by some religious and social values 

on which the society was born, the most important of which are those related to support, assistance 

and giving.  
 

1.1. Problem of the Study: 

Given that the non-profit sector organizations and institutions work with financial support from 

donors and logistical support from volunteers, they must be transparent in their operations and 

dealings to ensure the confidence of the public and society. 
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For this, the civil society must maintain all documents with the ability to share them clearly and 

transparently to the public by providing information about its mission, management structure, 

periodic program and performance reports, and financial reports. Hence, the need for governance 

of this sector came due to its importance and because it crosses a vital and growing sector, and for 

what is hoped for in advancing the development process in the country, and therefore the research 

question is: What is the effect of governance in the non-profit sector (applied on Wameedh 

Charity) in the Eastern Province? 
 

1.2. Objectives of the Study: 

1. Identifying the effect of applying corporate governance on the non-profit sector. 

2. Describing how governance improves the effectiveness of non-profit sector institutions. 

3. Identifying the role of governance in enhancing public confidence in the performance of 

non-profit sector institutions. 

4. Statement of the extent to which governance requirements are applied in the non-profit 

sector. 

5. Identifying the problems facing the governance of the non-profit sector. 

 

1.3. Significance of the Study: 

The importance of the study stems from the importance of the variables it deals with. The issue of 

corporate governance has gained great importance in recent years, as a guarantee or motivating 

factor for efficient management in contributing institutions using many incentives, such as 

contracts, legislation, organizational structures designs and their relationship to improving 

financial performance, and the ability of the public shareholding corporation's owners to ensure 

and motivate the corporation's directors to achieve the best return on their investments. 
 

1.3.1. Scientific Significance: 

The current study may help shed light on the role of applying governance mechanisms in the non-

profit sector and monitoring the contributions of governance in achieving the highest financial and 

administrative effectiveness in non-profit institutions in the Kingdom, as well as monitoring the 

positives of applying governance in the non-profit sector and monitoring the effect of this on the 

quality of financial performance.  
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Finally, the researcher hopes to enrich a scientific addition to Arab knowledge and libraries with 

regard to highlighting the standards of governance and reaching proposals towards their further 

application in the non-profit sector. 
 

1.3.2. Practical Significance: 

The results of the current study may contribute to revealing the effectiveness of applying 

governance in the non-profit sector to contribute to the implementation of sustainable development 

plans for 2030 and making appropriate recommendations to enhance applying governance. The 

results of this study may help in monitoring the contributions, influences and positives of standards 

and governance procedures. 

 

1.4. Hypotheses of the Study: 

The research question is: What is the effect of applying governance on the non-profit sector applied 

on Wameedh Charity in the Eastern Province. The following secondary hypotheses emerge from it: 

1. The First Hypothesis: There is a direct relationship between applying governance requirements 

and performance effectiveness in the non-profit sector’s institutions. 

2. The Second Hypothesis: There is a direct relationship between applying governance and the 

enhancement of public confidence in the performance of non-profit sector institutions. 

Study Model: 

In light of the review of the relevant literature that was available to the researcher and in light of 

the study problem, its elements and hypotheses, the study model was perceived as shown in Figure 

(1) below: 

Dependent Variable     Independent Variable 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Study Model 

 

(A)  فاعلية األداء في مؤسسات القطاع غير
 الربحي

(B) Enhancing public confidence in the 

performance of non-profit sector 

institutions 
 

Governance 
1. Shareholders' rights 
2. Disclosure and transparency 
3. Responsibilities of the Board of 

Directors 
4. Fair treatment of shareholders 
5. The role of stakeholders 

(A) Performance effectiveness in Non-profit 

sector organizations 

(B) Promoting the public confidence in the 

performance of Non-profit sector 

organizations 
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1.5. Limits of the Study: 

 Objective Limits: The study was limited to discuss the effect of governance on non-profit 

sector applied on Wameedh Chareity. 

 Human Limits: the study was limited to a sample of workers in Wameedh Chareity. 

 Spatial Limits: Wameedh Chareity in the Eastern Province in Kingdom of Saudi Arabia. 

 Time Limits: the first semester of the academic year 1443 H - 2022 AD. 

 

1.6. Terminology of the Study: 

Governance 

Governance is defined by the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) as “a set of relations between the company’s management, the Board of Directors, 

owners and all related parties. 

Non-profit Sector: 

These are organizations whose primary objective is to support, advocate or engage in public or 

private activities without any commercial interest or profit purposes, calling for them or 

involving in them. 

2. Literature Review 

The First Topic: Governance 

Governance in general is the presence of systems that control the relationships between the main 

parties in the facility (shareholders - executive management - Board of Directors) with the aim of 

determining the responsibility and rights of each party at the same time in order to achieve 

transparency, justice and combat corruption and to ensure that the company seeks to achieve its 

strategic goals (in the long term). 

Governance Concept: 

The concepts of corporate governance and social responsibility are among the modern concepts in 

the world of economy, business and investment.  

Governance Features: 

 Discipline: following appropriate and correct ethical behavior 

 Transparency: providing a true picture of what is happening 
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 Independence: no unnecessary influences and pressures to work 

 Accountability: it is the ability to evaluate the work of the Board of Directors and the 

executive management 

 Responsibility: the presence of responsibility before all stakeholders in the facility 

 Equity: that is, the rights of the various stakeholder groups in the facility must be respected 

 Social responsibility: looking to the company as a good citizen 

 

Importance of Governance: 

A. Importance of Governance for Shareholders: 

The importance of corporate governance for shareholders can be summarized as follows: 

1. Full disclosure of the facility's performance, financial position and decisions taken by 

Senior Management helps shareholders identify the risks involved in investing in these 

facilities. 

2. It helps guarantee the rights of all shareholders, such as the right to vote, and the right to 

participate in decisions regarding any fundamental changes that may affect the performance 

of the company in the future. 

 

B. The importance of governance for companies: 

The importance of governance for companies can be summarized as follows: 

1. It works on setting the organizational framework through which the objectives of the 

facility can be determined and the ways to achieve them by providing appropriate 

incentives for members of the management and executive management departments in 

order to work on achieving the objectives of the facility that take into account the interests 

of shareholders. 

2. The establishments that apply corporate governance gain increased investor confidence 

because the rules of corporate governance guarantee the protection of their rights. 

3. It enables raising economic efficiency of the facility through laying the foundations for the 

relationship between the facility’s directors, management magazines, and shareholders. 

Corporate Governance Principles: 

The principles of corporate governance mean: the rules, systems, and procedures that achieve the 

best protection and balance between the interests of the corporation’s directors and shareholders, 
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and other stakeholders associated with it (Mitani et al., 2016, p. 47). OECD, in partnership with 

the International Monetary  
 

First Principle: Availability of an Effective Corporate Governance Framework 

This principle emphasizes that the corporate governance structure works to raise the level of 

transparency and the efficiency of markets, consistent with the role of the law and clearly defines 

the assessment of responsibilities between different bodies responsible for supervision, control and 

compliance with applying the law and stressed the following: 

- Developing the governance structure, while taking into account its macroeconomic effect, 

market integrity, and the incentives it provides to market participants; promoting market 

transparency and efficiency. 

- Legal and regulatory requirements that affect the practice of corporate governance within 

the legislation should comply with the rules of the law, its transparency, and the obligation 

to implement it. 

- Legislation clearly provides for the distribution of responsibilities between the different 

bodies while ensuring the realization of the interests of the public. 

- The supervisory and oversight bodies responsible for enforcing the law have the authority, 

integrity and provide the necessary resources to carry out their duties in a professional and 

objective manner. 
 

Second Principle: Shareholders' Rights (Equity) 

This principle addresses the protection of shareholders' rights that include: 

- Fundamental shareholders' rights. 

- Shareholders’ rights to participate in making important decisions and to inform them 

adequately about decisions related to fundamental changes in the company. 

- The right of shareholders to participate effectively and vote in the meetings of the General 

Assembly of shareholders; informing them of the rules. 

- The obligation to disclose the capital structure and the arrangements that enable some 

shareholders to exercise a degree of control that affects the company’s policy in proportion 

to their shareholding percentage. 
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Third Principle: Equal Treatment of Shareholders 

This principle emphasized the following: 

- Providing equal voting rights to shareholders within each category. 

- Voting must be made by the trustees or delegates as agreed upon with the shareholders. 

- The procedures followed for holding the General Assembly meetings of shareholders must 

allow equal treatment of all shareholders. 

- Preventing the trading of shares in a manner that is not transparent and transparent and at 

the risk of trading or being viewed for the account of insiders. 

- Board members and executive directors must disclose the existence of any interests of their 

own that may be related to processes or issues affecting the company. 

 

Fourth Principle: The Role of Stakeholders 

Effective cooperation between companies and company stakeholders encourages the provision of 

continuity for financially sound companies and ensures the following: 

- The framework of the rules governing corporate governance must stress the need to respect 

the rights of stakeholders that are protected by law. 

- Giving stakeholders the opportunity to obtain appropriate compensation for the violation 

of their rights. 

- The corporate governance framework must allow the existence of mechanisms for the 

participation of stakeholders, and that those mechanisms in turn ensure the improvement 

of performance levels. 

 

Fifth Principle: Disclosure and Transparency 

includes the following: 

- Disclosure should include the following information: the company's investment and 

operating results. 

- The goals of the company, majority share ownership and voting rights, Board members’ 

remuneration, stakeholder transactions, expected material risks, material matters, structures 

and policies of corporate governance rules. 

- The information disclosed must be prepared in accordance with high-quality accounting 

standards and include financial and non-financial information. 
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- Conducting the annual audit of the company’s accounts by an independent and qualified 

auditor. 

- Providing information dissemination channels to enable the beneficiaries to access it in a 

fair and at a low cost in a timely manner. 

- Enhancing reports with the advice and advice provided by brokers, analysts and rating 

agencies related to shareholder decisions. 
 

Sixth Principle: Responsibilities of the Board of Directors 

This principle embodies the framework of corporate governance rules on the company’s strategy 

and the effective control of the Board of Directors over the company, and the Board’s 

responsibility before the company and the shareholders in terms of: 

- The Board’s work sincerely on the basis of the diligence that is keen on the interest of the 

company and the shareholders. 

- If its decisions affect a group of shareholders, the Board of Directors must work to achieve 

equal treatment for all shareholders. 

- The Board of Directors should follow high standards of ethics and take into account the 

interests of the relevant parties. 

Governance Mechanisms: 

divided into internal mechanisms and external mechanisms; as follows: 

A- Internal Mechanisms: 

Internal governance mechanisms focus on the company's activities and events, and taking the 

necessary measures to achieve the company's objectives, internal governance mechanisms can be 

categorized into the following (Shabeer; 2017; p. 31) (Ziani, 2014, p. 87: 

1- The Board’s Role: the Board of Directors prepares the best management, monitoring the 

management’s behavior, as it protects the capital invested in the company from misuse by 

the management through collective statutory powers in order for the Board of Directors to 

be able to define and fulfill its duties.  

2- The Audit Committee: It is one of the governance tools that enhances and increases the 

volume of disclosed financial information, which leads to reliability and transparency, 

where it prepares the financial report and supervises the internal audit process in 

companies.  
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3- Remuneration Committee: This committee consists of non-executive board members, as 

it is concerned that the remunerations granted to members of the Board of Directors and 

Senior Management are reasonable to ensure the promotion of the company's long-term 

interests by attracting highly qualified stakeholders. 

4- The Appointment Committee: This committee has set a set of duties, the most important 

of which is setting the required specifications and skills that must be available to a member 

of the Board of Directors. 

5- Internal Audit: Internal audit plays an important role in the governance process, as it 

enhances the company’s control and accountability capacity. This, in turn, improves the 

behavior of employees and reduces the risks of corruption, whether financially or 

administratively; Because of the availability of credibility and justice. 
 

All of this is considered one of the main sources for implementing the rules of governance, 

including (Shabeer; 2017, pp. 32-33) (Bugu, 2019, pp. 21-21): 

1- Competition with the service market and the administrative labor market: since the 

competition market will refine the behavior of management, especially if there is an 

effective market for Senior Management’s administrative work. 

2- Merger and Acquisition: Merger and acquisition is one of the forms of business 

integration for companies, which are stipulated by some corporate laws, which in turn must 

be followed by governance. 

3- External audit: the external auditor improves the quality of financial statements, achieves 

accountability, integrity and improves operations in the company and he instills trust 

between stakeholders and citizens in general. 

4- Legislation and laws: legislation and laws affect the governance process; not in relation to 

their role and function in this process. Rather, this depends on how they interact with each 

other. 

 

The Second Topic: The Non-profit Sector 

The concept of the non-profit sector: 

There are many and varied terms that express the non-profit organization sector according to the 

cultural standpoint and the society in which they operate,  
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including non-governmental organizations (NGOs), civil organizations, non-profit organizations 

(NPOs), charitable societies, public benefit societies, the charitable sector, and many other 

designations(Wahabi, 2011, p. 3) 

Characteristics of the Non-profit Sector: 

Shukr (2000) stresses that the various names of these non-profit organizations, which are 

represented in the third sector, the independent sector, NGOs, the civil sector, non-governmental 

institutions...) have a common denominator among them, emphasizing three important elements: 

1- It is primarily charitable in nature. 

2- It is not-for-profit (non-profit). 

3- It depends on charitable voluntary work. 

Objectives of the Non-profit Sector: 

Civil organizations aim at a set of noble goals that can be addressed as follows (Al-Mashiakhi, 

2013, pp. 50-51): 

1. Empowering and developing the local community, implementing sustainable programs and 

activities that meet real needs and desires, in line with the strategic directions of local and 

global development in cooperation with the goals of the United Nations Millennium 

Development Programs. 

2. Determining the needs to build the capacity of the local community for which they work. 

3. Cooperation with relevant local governments. 

4. Ensuring common interests with relevant stakeholders and their participation in the 

activities and achievements. 

Areas of NGOs and Institutions: 

The Ministry of Labor and Social Development in Kingdom of Saudi Arabia issued a guide to 

classifying NGOs and institutions (1440 H),  

1. : Culture and Entertainment: 

2. : Education and Research: 

3. : Health: 

4. : Social Services 

5. : the Environment: 

6. : Development and Housing 
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7. : Support and Advocacy 

8. : Charitable Support Organizations 

9. : Organizations of Advocacy, Guidance, Religious Education, and Pilgrims’ Service 

10. : Professional Associations 
 

Reality of the non-profit sector in Kingdom of Saudi Arabia: 

Kingdom of Saudi Arabia is at the forefront of the pioneering countries in charitable work, a 

program and organization, as efforts played a major role in the emergence of charitable work in it, 

as the Islamic Sharia, in the course of its keenness on the solidarity and mercy of its followers, 

showed the rights of people to each other. Among these rights is that God, the Almighty, imposed 

Zakat on the rich and the those who are able to pay, to take from their money a certain amount and 

give it back to the poor and needy. The Islamic Sharia also urges the voluntary spending of money 

in various charitable causes, and clarifies the great reward that results from that, which made the 

act of charity and giving it rooted in the hearts of the members of society. 

The profitable activity is the driver of all the activities and organizations of society, as the sector 

grows at a rapid pace and contributes significantly to the domestic product. Although the 

contribution of the non-profit sector to Saudi GDP is still weak, it is growing at an encouraging 

pace, where the non-profit sector has outperformed since 2013. The annual growth rate of the non-

profit sector's contribution to the GDP has reached (4.10%). This is consistent with the sector’s 

growth rates in other countries (The Kingdom’s Financial Academy, p. 8). 

With reference to the United Nations International Classification of Non-Profit Organizations, the 

activities of organizations in the Kingdom can be divided as follows (Taladi, 2021, p. 422): 

 Social Services 674 

 Development and Housing 666 

 Advocacy, guidance and religious education 601 

 Professional and scientific associations and societies 301 

 Organizations supporting charitable work and volunteering 199 

 Health 83 Culture and Recreation 30 

 Support & synergy 33 Education and Research 18 and Environment 17 
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(Al Hares and Al-Dhuhaila, 2015, pp. 10-11) (Al-Shizawi, 2004, pp. 90-91) adds many obstacles 

that stand in the way of the work of non-profit sectors and their achievement of their desired goals 

in societies in general, which are represented in the following: 

A- Obstacles Specific to NGOs 

1. The lack of an accurate information system. If the statistics, information and data are absent 

from the reality of the society's problems on the one hand, and the NGOs on the other, it 

becomes difficult to launch the private sector and faces difficulties in trying to evaluate its 

performance. 

2. Poor coordination between organizations and supporting cooperation among them, 

especially those that work in one field, and then weak use of available resources (material 

and human) as efficiently as possible. 

3. The problem of motivating citizens to participate in civil work, especially for associations 

that do not suffer from the problem of financial resources much. 

4. The problem of self-management of NGOs. 

5. Lack of social research experience among workers, despite its importance in knowing the 

needs of society. 

6. Lack of knowledge experience related to preparing the budget, or lack of experience in 

developing work plans. 

7. Poor participation of members in the associations’ activities as a result of the low degree 

of demand for work in these associations. 

8. Procedural difficulties: such as the difficulty of obtaining agreement to implement the 

association’s activities, in particular the cultural ones. 

9. The number of members in many civil associations and groups has decreased as a result of 

the increasing preoccupation with private life matters and the increasing reliance on official 

bodies in providing social services. 

10. Duplication and multiplicity of membership in a number of voluntary associations and 

teams, which leads to the dispersal of efforts and weakening of the contribution, and the 

reduction of effectiveness in the various associations to which it is affiliated. 
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11. Lack of appreciation and moral incentives granted to activists in civil associations, and the 

failure to provide appropriate media coverage and support that is able to highlight these 

efforts and their humanitarian goals. 
 

B- Financing-related Problems: 

1. Irregular financial support provided by the official body and the private sector. 

2. The insufficiency of government financial support provided to associations on the one 

hand, and the lack of support from the private sector on the other. 
 

C- Society-related Problems: 

1. The decline in the number of civil workers, an issue with a global dimension that emerged 

under the pressures and complexity of daily life on the one hand, and because of the systems 

and conditions of civil work on the other hand. 

2. There is a problem of a special nature that arises in the societies of the Arab Gulf, where 

the social differentiation and the nature of the social and cultural formation had negative 

effects on the NGOs and their limited activities. 
 

D- Problems related to the relationship with the state: 

It is represented in the oversight and follow-up by the government, as it takes on a bureaucratic 

aspect that hinders work and affects the independence of NGOs. The relationship between the two 

parties sometimes takes competitive rather than complementary forms, which raises tension in the 

work environment. 

 

3. Methodology and Procedures of the Study 

3.1. Study Methodology: 

The researcher relied on the social survey method. 
 

2.3. Study Population: 

represented in Wameed Charity in the Eastern Province in Kingdom of Saudi Arabia. 
 

3.3. Study Sample: 

represented in all employees of Wameed Charity in the Eastern Province in Kingdom of Saudi 

Arabia. 
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4.3. Study Tool: 

Questionnaire.  
 

4.3.1. Validity of the study tool: 

To ensure the validity of the study tool and its suitability for what it was designed for, the 

researcher did the following: 

A- Visual Validity (the validity of the arbitrators) 

B- Validity of internal consistency in the paragraphs of the tool 
 

4.4.2. Study Tool Reliability 

Calculated using Cronbach's Alpha coefficient 

 

4. Analytical Results and Hypothesis Testing 

Displaying the Data of the Study Sample: 

1- Gender: 

Table (4-1) 

Distribution of Study Members According to the Gender Variable 

Gender Frequency Percentage 

Male 79 72.5 

Female 30 27.5 

Total 203 100% 

 

2 Age 

Table (4-2) 

Distribution of study members according to the age variable 

Age Frequency Percentage 

Less than 30 years 6 5.5 

From 30 to less than 40 years 21 19.3 

From 40 to less than 50 years 34 31.2 

50 years and more 48 44.0 

Total 109 100% 
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3. Educational Qualification: 

Table (4-3) 

Distribution of study members according to the educational qualification variable 

Educational qualification Frequency Percentage 

Secondary 7 6.4 

Bachelor’s Degree 83 76.1 

Higher Studies 19 17.4 

Total 109 100% 

 

4. Number of experience years in the field of NGOs 

Table (4-4)  

Distribution of study members according to the variable “number of experience years in the 

field of NGOs” 

Number of experience years in the field of 

NGOs 

Frequency Percentage 

Less than 3 years 33 30.3 

From 3 to less than 5 years 10 9.2 

From 5 to less than 10 years 15 13.8 

10 years and above 51 46.8 

Total 109 100% 

 

Second: Hypotheses Testing: 

A- Calculating the Correlation Coefficients 

                                                                   Table (4-5) 

Pearson correlation coefficient between applying governance and performance effectiveness in 

the non-profit sector’s institutions 

Variables Effectiveness of performance in the non-profit sector’s institutions 

Correlation 

coefficient 

Significance 

level 

Statistical decision 

Governance 

application 

**0.871 0.01 Statistically significant positive correlation 
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B. Calculation of regression analysis and regression variance 

Table No. (4-6) 

Regression analysis and regression variance 

Independent 

variables 

Variance Total 

squares 

Freedom 

degrees 

Average 

squares 

F Value Significance 

level 

Governance 

application 

Regression 53.538 1 53.538   

The remaining 17.104 107 0.160 334.92 0.01 

Total 70.643 108    

Correlation coefficient (R) = (0.87) 

Determination coefficient (R2)= (0.76) 

 

5. Findings and Recommendations 

1.5. Summary of the Study: 

The study included five chapters, in addition to a list of references and appendices. In final chapter, 

the researcher dealt with the concepts of the study and defining the objectives of the study. 

Hypotheses of the Study: 

 The first hypothesis: There is an impact of applying governance on the effectiveness of 

performance in the institutions of the non-profit sector. 

 The second hypothesis: There is an effect of applying the requirements of governance and 

effective performance in the non-profit sector institutions. 

 The third hypothesis: There is an effect of applying governance on enhancing public 

confidence in the performance of non-profit sector institutions. 

The second chapter consists of two parts, the first part dealt with the theoretical framework, and 

the second part included previous studies related to the subject of the study, as it reviewed the 

local, Arab and foreign studies. The researcher commented on it in terms of the points of agreement 

and disagreement with previous studies, and the extent to which it is used in the current study. 

In the third chapter, the researcher addressed the study methodology and procedures, where the 

descriptive approach was used in its survey style, and the questionnaire was the study tool. The 

researcher then clarified how to build the questionnaire, and the mechanism to verify its validity 

and reliability, and identified the statistical methods used in analyzing the study data. 
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The fourth chapter deals with presentation and analysis of the findings of the study, addressing the 

answers to its questions. 

The fifth chapter deals with the summary of the study, the most prominent findings, suggested 

recommendations in light of those findings, and proposals for future studies. 

2.5. Findings of the Study: 

1- The study members agreed with the statements of the item of the extent to which governance 

is applied to the non-profit sector, as the general average of their agreement was (3.97 out of 

5.00), and the averages of the expressions ranged between 3.74 and 4.36. 

2- The study members agreed with the statements of the item of the extent of improving 

governance from the effectiveness of the non-profit sector institutions, as the general average 

of their agreement was (4.09 out of 5.00), and the averages of the expressions ranged between 

3.77 and 4.32. 

3- The study members agreed with the statements about the role of governance in enhancing 

society’s confidence in the performance of the non-profit sector institutions, as the general 

average of their agreement was (4.12 out of 5.00), and the averages of the statements ranged 

between 3.98 and 4.30. 

4- The study members agreed with the statements of the item of the extent of applying 

governance requirements in the non-profit sector, as the general average of their agreement 

was (3.95 out of 5.00), and the averages of the expressions ranged between 3.77 and 4.18. 

5- The study members agreed with the statements about the problems facing the non-profit sector 

government, as the general average of their agreement was (3.58 out of 5.00), and the averages 

of the statements ranged between 3.26 and 4.06. 

6- There is a positive direct correlation with statistical significance at the level (0.05) between 

applying governance and the effectiveness of performance in the institutions of the non-profit 

sector. Whenever governance is applied in the non-profit sector institutions, this leads to a 

higher level and effectiveness of performance in the non-profit sector institutions. The level 

of governance application can explain about (76%) of the changes in the effectiveness of 

performance in the non-profit sector institutions from the point of view of the study sample 

members. The level of governance application has the greatest impact in predicting the level 

of effective performance in the non-profit sector institutions. 
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7- There is a positive direct correlation with statistical significance at the level (0.05) between 

applying governance requirements and the effectiveness of performance in the institutions of 

the non-profit sector. Whenever the requirements of governance are applied in the institutions 

of the non-profit sector, this leads to a higher level and effectiveness of performance in the 

institutions of the non-profit sector. The level of application of governance requirements can 

explain about (69%) of the changes in the effectiveness of performance in the non-profit sector 

institutions from the point of view of the study sample members. The level of application of 

governance requirements has the greatest impact on predicting the level of performance 

effectiveness in the non-profit sector institutions. 

8- There is a positive direct correlation with statistical significance at the level (0.05) between 

applying governance and the enhancement of public confidence in the performance of the non-

profit sector institutions. Whenever governance is applied in the non-profit sector institutions, 

this leads to a higher level and the enhancement of public confidence in the performance of 

the non-profit sector institutions. The level of governance application can explain about (52%) 

of the changes in enhancing public confidence in the performance of non-profit sector 

institutions from the point of view of the study sample members. The level of governance 

application has the greatest impact in predicting the level of enhancing public confidence in 

the performance of non-profit sector institutions. 

 

5.3. Recommendations: 

In light of the findings of the study, the researcher recommends the following: 

 The need to increase financial resources from donations to NGOs so that NGOs can achieve 

their goals. 

 The importance of providing and attracting administrative and financial human cadres in 

NGOs that lead in order to be able to carry out work tasks as required. 

 The importance of giving them enough time for NGOs so that they can achieve the goals 

required of them. 

 The necessity to increase and spread adequate awareness about the requirements of 

governance. 

 The necessity of involving employees in making decisions in associations. 

 The importance of clarifying the powers and responsibilities among employees. 
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 The necessity of agreeing the objectives of the founders and board members with the 

objectives of the employees. 

 The importance of civil associations using experts to develop their work mechanisms. 

 The need to apply justice in the associations’ activities, and no one who works in them 

should be unjustly treated. 

 The importance of choosing leaders of associations who enjoy integrity and transparency 

in their activities. 

 The need to adhere to the laws and regulations and not to deviate from their framework on 

their own. 

 The existence of a strong system for review and disclosure through clear and explicit media 

channels. 

 Forming a balanced and integrated board of directors that includes all disciplines, expertise, 

and financial and administrative competencies. 

 

5.4. Proposals for Future Studies: 

The researcher suggested a set of studies that could be applied in the future: 

 Submitting a proposed model to implement the academic governance of private 

universities. 

 Ways of professional qualification of those in charge of civil and charitable associations to 

implement governance. 

 Governance of NGOs and the mechanisms of how society is organized in its application. 

 Applying the current study to other associations in other regions in Kingdom of Saudi 

Arabia. 
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 المستخلص

للتوصل لهذا الهدف شملت الدراسة ثالثة  الصحية.هدفت الدراسة لمعرفة أثر السالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات 

العوامل التنظيمية للسالمة المهنية  المهنية،الخصائص الشخصية للسالمة  عناصر أساسية من عناصر السالمة المهنية:

تم توزيعه  الذي االستبيانالدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومعتمدة على أداة  استخدمت للسالمة المهنية. والعوامل الهندسية

بعد التحليل اإلحصائي خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها:  على عينة الدراسة من العاملين بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة.

الرضاء عن العمل يدفع للتعرف على معايير  :الموافقة فيبالمستشفى وتمثلت هذه  للسالمة المهنيةتتوفر الخصائص الشخصية 

التخلص من المخلفات الطبية بطرق علمية  ذلك:في المستشفى ويتمثل  للسالمة المهنيةالعوامل التنظيمية  تتوفر السالمة المهنية.

توفر لوحات إرشادية لكيفية  المهنية. وكذلكمنشورات وكتيبات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة  صحيحة. وتتوفر

)جودة  المكان بوجود ية فإنها تتوفر في المستشفى خاصة في تميزعن العوامل الهندس أما السالمة المهنية.تطبيق إجراءات 

المساحة، ) ومراعاة المتطلبات األساسية لغرف األشعة التشخيصية التهوية واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من الحريق...الخ(.

رات واألشعة من حيث جودة ، سمك الحوائط لمنع التسرب اإلشعاعي.......الخ(. وكذلك مراقبة المبنى خاصة المختباألرضية

أفادت النتائج بأن توفر العوامل السابقة )من  للعاملين. كمادرجة السالمة واألمان  التجهيزات،المكان وصالحيته من جودة 

التالية: العاملين بالمستشفى وتتمثل في أهم العناصر  في أداء دهندسية( تساعتنظيمية وعوامل  شخصية، وعواملخصائص 

  اإلنتاجية.اعد السالمة المهنية يقلل من األخطاء الطبية. االلتزام بقواعد السالمة المهنية يساعد في زيادة بقو مااللتزا
 

 السالمة المهنية، أداء العاملين، المنظمات الصحية، مستشفى الملك فهد العام، محافظة جدةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The objective of the study was to investigate the impact of occupational safety on the 

performance of health organization personnel. To achieve this objective, the study included three 

basic elements of occupational safety: personal characteristics of occupational safety, regulatory 

factors of occupational safety and engineering factors of occupational safety. The study used the 

analytical descriptive method and is based on the questionnaire tool that was distributed to the 

study sample from the employees of King Fahad Hospital in Jeddah. After the statistical 

analysis, the study came out with several results: The personal characteristics of occupational 

safety are available in the hospital. Occupational safety. Occupational safety regulatory factors 

are available in the hospital: the disposal of medical waste in correct scientific ways. 

Publications and manuals on how to apply occupational safety measures are available. It also 

provides guidance boards on how to implement occupational safety measures. As for the 

engineering factors, they are available in the hospital, especially in distinguishing the location 

(ventilation quality, lighting, fire protection, etc.) and taking into account the basic requirements 

of diagnostic radiology rooms (surface, floor, wall thickness).... etc). As well as the control of 

the building, especially laboratories and radiation in terms of the quality of the place and its 

validity of the quality of equipment, the degree of safety and safety of the workers. The results 

also indicate that the availability of the above factors (personal characteristics, regulatory factors 

and engineering factors) helps in the performance of hospital staff and are the most important 

elements of the following: Compliance with occupational safety rules reduces medical errors. 

Adhering to safety rules helps increase productivity.  

Keywords: Occupational safety, Employee performance, Health organizations, King Fahd 

General Hospital, Jeddah governorate 
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 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة:. 1.1

مع مطلع هذا القرن ازدادت الضغوط والتحديات التي تواجه المنظمات والسيما المستشفيات والمراكز الصححية، وهحي 

حوهحا. لقحد تصحاعدت قحوت التغييحر فحي محواطن كثيحرة ضغوط وتحديات عديدة، داخلية وخارجية، تؤثر في بقاء تلك المنظمات ون

وتبدلت األوضاع بسرعة متناهية، وقد فرضت على إدارة المنظمات اتخاذ الترتيبات الالزمة وعمل الدراسحات المتالحقحة لتقحويم 

ودة العاليحة فحي فعالية تلك المنظمات. وتشمل عملية التقويم في المستشفيات والمراكز الصححية تحوفير الخحدمات الصححية ذات الجح

المقام األول، ومواجهة الظروف العادية والطارئة خارج وداخل المستشفى في المقام الثاني، مما يعني ضرورة وجحود إجحراءات 

مسبقة تتضمن التخطيط والتنظيم والتنسيق واالتصاالت واالستعدادات لمواجهتهحا للححد محن أثارهحا السحلبية، وكحذلك التغلح  علحى 

د من فعالية مواجهة المشكالت، إذ يتطل  ذلك وجود برنامج متطور للصحة  والسالمة المهنية في المنظمات الصعوبات التي تح

و لما قد تتعحر   ( لما تحويه من عاملين ومباني وتجهيزات بحاجة لتوفير الصحة المهنية،7341الصحية بصفة عامة )العنزي،

 أو الزائرين للمستشفيات من أخطار على حياتهم إليه المباني أو العاملين داخل تلك المبني او المرضى

تهدف إلى إيجاد بيئة عمل آمنة عن طريق اتخاذ مجموعحة محن اإلجحراءات واالحتياطحات الوقائيحة  والسالمة المهنيةإن الصحة    

اءات الوقائية )إجراءات السالمة المهنية(، وبيئة عمل خالية من المخاطر، ويمكن إيجادها فقط عن طريق تطبيق مجموعة اإلجر

جميع هذه اإلجحراءات يجح  أن يكحون لهحا  المختلفة من تقنية، وإجراءات صحية واجتماعية وتربوية وتنظيمية واقتصادية وغيرها.

 م(.1177)عبود، طابع الوقاية وأن تكون موجهة نحو منع وإزالة مسببات الحوادث وإصابات العمل واألمرا  المهنية

يومياً مع الكثير من الحاالت المرضية ويستملون العديد من األجهزة في تقديم الرعايحة الصححية ممحا وكون العاملين يتعاملون     

 تطبيحق السحالمةاألمحرا  المعديحة لهحم، لحذا فإنحه محن األهميحة أن يكحون  انتقحاليعرضهم لخطحر تلحك األجهحزة أو يكونحوا عرضحة 

 مهمته في حماية العاملين في هذه المنظمات الحيوية.دوره و عالية، ألداءفاعلية  الصحية ذاالمهنية في المنظمات 

أداء العححاملين بالمنظمححات الصحححية ممثلححة  السححالمة المهنيححة علحىممحا سححبق ذكححره فححإن الدراسحة الحاليححة سححتلقي الضححوء علحى أثححر   

 . بمحافظة جدةبمستشفى الملك فهد العام 
 

 البحث:مشكلة . 1.1

ة والضحرورية فحي المنظمحات الصححية وهحي مطلح  ضحروري لافحراد والجماعحات المهنية من القضايا الملححالسالمة  تعتبر

وهي تمثحل اإلطحار العحام الحذي يححد محن األخطحار التحي قحد تصحي   ،التي تعمل في هذه المنظمات نظراً لطبيعة أعمالهم وواجباتهم

حافظحة علحى مكمحا تهحتم بال ،محن األخطحار هؤالء األفراد أثناء تأديتهم عملهم مثل األمرا  المعدية واإلصابة باألشعة وغيحر ذلحك

صحتهم خاصة في حالة حدوث أوبئة أو أمرا  قاتلة ال قدر هللا قد تودي بحياتهم، وهذا بحد ذاته يتطل  توفر عوامحل سالمتهم و

 الصحة المهنية بشكل مستمر،و بمستويات عالية بالمنظمات الصحية.السالمة و

 المهنيححة فححيالسححالمة  أن ضححوابطفححي المنظمححات الصحححية إال أنححه يالححح   المهنيححةوللصحححة للسححالمة  وبححالرغم مححن هححذه األهميححة

  التالي:جاءت هذه الدراسة من أجل اإلجابة على السؤال  الكافي. لذلكتكن بالقدر  الصحية لمالمنظمات 
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 في المنظمات الصحية؟  أثر السالمة المهنية على أداء العاملينما 

 ألسئلة التالية:تتفرع ا السؤال الرئيسومن هذا 
 

 أسئلة الدراسة:. 1.1

 .بالمنظمات الصحية والسالمة المهنيةهل توجد عالقة بين الخصائص الشخصية  -7

 .بالمنظمات الصحية والسالمة المهنيةتوجد عالقة بين العوامل التنظيمية هل  -1

 .المهنية بالمنظمات الصحيةوالسالمة  هل توجد عالقة بين العوامل الهندسية -4

 

 اف الدراسة:أهد. 1.1

 الهدف الرئيسي:  

    في مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة  على أداء العاملين السالمة المهنية أثرالتعرف على 

 تتفرع األهداف التالية: الهدف الرئيسومن هذا 

 .على أداء العاملين بالمنظمات الصحيةالمهنية للسالمة بين الخصائص الشخصية  معرفة العالقة .7

 للسالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات الصحية. العوامل التنظيمية العالقة بينمعرفة  .1

 للسالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات الصحية. بين العوامل الهندسية معرفة العالقة .4

 

 ونموذجها: متغيرات الدراسة وتعريفها. 1.1

 ير المستقل وفيما يلي توضيح لهما:تتمثل متغيرات الدراسة في المتغير التابع والمتغ

 :أداء العاملين بالمنظمات الصحية المتغير التابع:

بالطريقة الصحيحة، ولقياس هذا  إليهمالمسندة بالمهام والواجبات والمسؤوليات  الصحيةيقصد به قيام العاملين بالمنظمة و

مة المهنية بمسئولياتهم ومهامهم، شعور العاملون في العاملين بالسال )التزام األسئلة منهاعدد من  المتغير تم تحديد من

 المستمر والتدقيق بما يحقق السالمة والصحة المهنية بالمستشفى( االهتمامالسالمة المهنية بأنهم يؤدون مهنة مهمة، 

 وتعريفها: المستقلالمتغير  محاور

 منها:وهي عديدة على السلوك واألداء  تؤثروالتي للعاملين بالمنظمة الصحية  هي الخصائص الفردية الشخصية:الخصائص 

 الدافعية للعمل واإلنجاز في المنظمة الصحية.  -

 وهي مجموعة الخصائص العديدة التي تشكل الفرد الشخصية:  -

 اإلدراك: وهو المعالجة االنتقائية للمعلومات التي تفضي إلى سلوك الشخص.  -

 مدت طويل.وهو تعديل السلوك بصورة مستمرة ول التعلم:  -

 (م1119الباقي، )عبد الرضا الوظيفي: وهو االتجاهات التي يكونها الفرد نحو عمله -

 وهذه الخصائص الخمس تشترك في أنها تؤثر كلها على السلوك واألداء.
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قسحم السحالمة  السالمة المهنية الصحادرة محن بإجراءات ومهاميلتزم العاملون ولقياس هذا المتغير تم تحديد عدد من األسئلة منها: )

رضا العاملين عحن الححوافز مقابحل أدائهحم  جهود كبيرة من قبل العاملين في تفقد معدات وأجهزة السالمة المهنية، بالمستشفى، بذل

 (بما يعزز من دافعيتهم نحو العمل

بهححا، ومححدت وجححود  تتمثححل فححي الححنمط اإلداري المتبححع فححي المنظمححة الصحححية، واألهححداف والسياسححات المتبعححة التنظيميللة:العوامللل 

ولقيححاس هححذا المتغيححر تححم تحديححد عححدد مححن األسححئلة  اإلسححتراتيجيات الموضححوعة مححن قبلهححا لحمايححة العححاملين مححن األمححرا  المعديححة

، يتوفر لوحات إرشحادية لكيفيحة تطبيحق إجحراءات المهنيةالسالمة ت إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات يتوفر منشورات وكتيبا:)منها

 (السالمة المهنيةدورية للتأكد على تطبيق إجراءات  اجتماعات، يتم عقد المهنيةلسالمة ا

التعححر  للمخححاطر  والحمايححة مححنمخححاطر األمححرا  المعديححة  الحمايححة مححنتححوفير بيئححة عمححل آمنححة مححن حيححث  الهندسللية:العوامللل 

وأنظمحة تحوفر معحدات الحتحكم  كحذلكالمهنيحة ووالتحكم في هندسة التصميم للحماية محن المخحاطر  المشعة،الفيزيائية مثل المصادر 

 تحتاج إلى تخصص هندسي دقيق. العمل وهي مهاراتفي مكان  واالحتواء وغير ذلك التهوية

 نموذج الدراسة:. 1.1

 ( نموذج الدراسة ومتغيراتها المستقلة والتابعة1يبين الشكل رقم )

 ( نموذج الدراسة1الشكل )

 المتغير المستقل          

 دات الصحة المهنيةمحد         

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 .بالمنظمات الصحية وأداء العاملين للسالمة المهنية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية -7

 الصحية.بالمنظمات  وأداء العاملينللسالمة المهنية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل التنظيمية -1

 بالمنظمات الصحية. وأداء العاملينللسالمة المهنية  داللة إحصائية بين العوامل الهندسية توجد عالقة ذات -4

 

 البحث:أهمية . 1.1

 تبدو أهمية هذا البحث من الناحية النظرية والتطبيقية في مجموعة الجوان  التالية:

 األهمية النظرية: .1.1.1

مححن خححالل عححر  يححة وأهميتهححا فححي المنظمححات الصحححية المهنالسححالمة  تقححديم إطححار نظححري عححن مفهححوم إلححى يسححعي هححذا البحححث

داخححل وخححارج هححذه  والسححالمة المهنيححةالتصححورات النظريححة والتوجهححات الفكريححة المناسححبة التخححاذ وتطبيححق إجححراءات الصحححة 

 فاعلية.ال زيادة فيالمنظمات، مما يمنحها القدرة علي 

 العوامل الهندسية

 العوامل التنظيمية

أداء العاملين  الخصائص الشخصية 
 بالمنظمات

 الصحية

 المتغير التابع 
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 األهمية التطبيقية أو العملية:. 1.1.1

بالمنظمحات المهنية  تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تسهم في تحديث وتطوير إجراءات السالمةيسهم هذا البحث في    

 هححةلمواج السحالمة المهنيححةيترتح  عليححة وضححع سياسحات وإجححراءات متطححورة تهحدف إلححي زيحادة فاعليححة إجححراءات  ، ممححاالصححية

 الظروف العادية والطارئة. في المنظمات هذه المشكالت التي تواجه

المهنية في معرفة محددات الصحة المهنية بهذه  بالسالمةما تساعد نتائج هذا البحث المنظمات الصحية والجهات المعنية ك

 المنظمات. 

 منهج الدراسة:.  1.1

يسحتخدم الباححث المحنهج الوصحفي التحليلحي الحذي يعبحر عحن سحوف في ضوء أهداف الدراسة واألسئلة التي تحاول اإلجابحة عنهحا، 

أنهحا تسحعى لمعرفحة  رقميحة، حيحثعلحى صحورة نوعيحة أو كميحة  المحراد دراسحتهاالدقيق والتفصيلي للظحاهرة االجتماعيحة الوصف 

 المهنية بالمنظمات الصحية.  السالمةمحددات 

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

وسيتّم ( فئاتهم، الفنيين، اإلداريين وهم )األطباء بجميع بمدينة جدةالعام الملك فهد  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بمستشفى 

 طبقية لمجتمع الدراسة ممثلة لمجتمع البحث والجدول أدناه يوضح كيفية تحديد العينة وحجمها. عينة عشوائية أخذ

 ( مجتمع الدراسة وعينتها1جدول )

 العينة النسبة المئوية  المجتمع  الفئة 

 51 %71 511 بجميع فئاتهم طباءألا

 719 %71 7199  الفنيين

 77 %5 135 اإلداريين

 151 %15 1937 اإلجمالي

 

 العينات اإلحصائية الموضحة أعاله أصولتم تحديد عينة الدراسة من خالل 

 

 األساليب اإلحصائية:. 1..1

الحزم  برنامج وفرهايتم إخضاع البيانات للتحليل اإلحصائي باستخدام الحاس  من خالل بعض األسالي  اإلحصائية التي 

 :وهي SPSSإلحصائية 

  الحسابية.المتوسطات 

  المعيارية.االنحرافات 

 بيرسون.معامل االرتباط  

 T Test .اختبار 

 مربع كاي الختبار الفرضيات 
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 حدود البحث:. 11.1

 وذلك وفقا لما يلي: وزمنية.مكانية،  ،تتمثل حدود الدراسة في حدود

  حدود مكانية:. 1.11.1

 .جدة العام بمدينة على مستشفى الملك فهد لهذه الدراسةتتمثل الحدود المكانية 

  حدود زمنية:. 1.11.1

 م.1171 -هـ 7341ه الدراسة هي العام الدراسي الحدود الزمنية لهذ
 

 هيكل البحث:. 11.1

 المقدمة واإلطار العام للبحث. األول:الفصل 

 الفصل الثاني: أدبيات الدراسة والدراسات السابقة.

 منهجية البحث. الفصل الثالث:

 الفصل الرابع: تحليل البيانات ومناقشة النتائج.

 والتوصيات. واالستنتاجات ةالخامس: الخالصالفصل 

 

 أدبيات الدراسة والدراسات السابقة. 1

 الي: كما يتناول الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوعها ويكون ذلك على النحو الت ،يتناول هذا الفصل أدبيات الدراسة تمهيد:

 أدبيات الدراسة:. 1.1

 تعريف السالمة المهنية:

وقاية العحاملين  بأنهاالمهنية المشتركة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في السالمة المهنية  السالمةعرفت لجنة 

 والنفسية.الفسيولوجية  يةمن الناحفي بيئة عمل مالئمة  ممن كافة المخاطر في أماكن العمل ووضع العاملين واالحتفاظ به

مجموعة محن المبحادو والقواعحد التحي يحتم بموجبهحا حمايحة المحوارد البشحرية علحى اخحتالف نوعيحاتهم وطبيعحة أعمحالهم محن  هيأو 

أخطار المهن التي يزاولونها سواء الماديحة الفسحيولوجية أو النفسحية وذلحك محن خحالل وضحع وتنفيحذ ومتابعحة برنحامج آمحن وحمايحة 

كن بواسطته تقليل عدد الحوادث واإلصابات التي يتعر  لها العاملون فحي مكحان العمحل أو منحع ححدوثها أثنحاء تحأديتهم مناس  يم

ويتم وضع برنامج الحماية عن طريق دراسة كل عمل وتحليله لمعرفة المخاطر أو االصابات التي يتعر  لهحا الفحرد  ،ألعمالهم

 (  م1171زكي،وتوفير الوسائل التي تمكن من حمايته )

م السالمة المهنية كما نالح  على مفهومين فرعيين همحا مفهحوم الصححة ومفهحوم السحالمة وفيمحا يلحي توضحيح بسحيط وويشمل مفه

 المفهومين:لهذين 
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 السالمة:

تعددت تعحاريف السحالمة وتنحوع بتنحوع مصحادر المخحاطر الناتجحة عحن الحيحاة الحضحارية المعاصحرة فالسحالمة تعحرف بأنهحا كافحة 

جراءات والجهود المبذولة من أجل منحع وقحوع المخحاطر فحي المنشحصت الصحناعية باسحتخدام الوسحائل الفنيحة والتقنيحة التحي تمنحع اإل

الخطححر أو تقلححل مححن آثححاره الضححارة مححن أجححل المحافظححة علححى صحححة وسححالمة العححاملين والمحافظححة علححى المكاسحح  االقتصححادية 

  (7345،)حسان

ا مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع حوادث وإصابات العمل واألمحرا  المهنيحة وهناك من يعرف السالمة على أنه

للحفاظ علحى عناصحر اإلنتحاج محن التلحف والضحياع ك وهنحاك محن يعحرف السحالمة  ،وتحقيق ظروف عمل آمنة خالية من المخاطر

مهنيحة أو تقحديم وسحائل الوقايحة واإلسحعاف محع المهنية بأنها ك كل إجراء يتخذ للححد أو لتخفحيض محن ححوادث العمحل واألمحرا  ال

 ( م1177،)العقايلةتوفير ظروف مناسبة للعمل 

وهنححاك مححن عححرف السححالمة المهنيححة تلححك النشححاطات واإلجححراءات اإلداريححة الخاصححة بوقايححة العححاملين مححن المخححاطر الناجمححة عححن 

 (م1171العيدان،)ألمرا  والحوادث األعمال التي يزاولونها ومن أماكن العمل التي قد تؤدي إلى إصابتهم با

 الصحة:

و التحي يكحون سحببها إمحا  ،يقصد بها حماية الموارد البشرية من األمرا  الجسدية والنفسية المحتمل إصابتها بها في مكان العمحل

حيحث تحتم  ،الحزمننفسه وهذه األمرا  ال تححدث فحوراً إنمحا محع محرور  )الوظيفة(أو طبيعة العمل  ،أو الفرد ،المناخ المادي العام

إنمحا تححدث بشحكل تراكمحي أي بمعنحى أخحر يعنحي  ،اإلصابة بها نتيجة التعر  المستمر لمسبباتها وهذا يعني أن حدوثها ليس آنيا

 ( م1171العيدان،))خلود الفرد من األمرا  الجسدية والنفسية(  مفهوم الصحة

 :األهداف العامة التي تسعى السالمة المهنية إلى تحقيقها

ة العنصححر البشححري مححن اإلصححابات الناجمححة عححن مخححاطر بيئححة العمححل وذلححك بمنححع تعرضححهم للحححوادث واإلصححابات حمايحح -7

 واألمرا  المهنية.

الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشصت وما تحتويحه محن أجهحزة ومعحدات محن التلحف والضحياع نتيجحة  -1

 للحوادث.

لصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخحاطر للعنصحرين توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة وا -4

 والمادي.البشري 

تستهدف السالمة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت اآلمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد  -3

ات الحياة مع أدوات ومحواد وآالت يكمحن بحين ثناياهحا من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروري

الخطر الذي يتهحدد حيحاتهم وتححت ظحروف غيحر مأمونحة تعحر  حيحاتهم بحين وقحت وآخحر ألخطحار فادححة وهكحذا تكحون 

 السالمة.

تخفيض النفقات المتعلقة بوقت العمل الضائع نتيجة حدوث إصابات العمل واألمرا  المهنية وتكاليف اسحتبدال العامحل  -5

 وتدري  من يحل محله والنفقات التي تترت  عن ذلك من تأخير في إنجاز العمل ومواعدي التسليم.
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خلق الوعي لدت العاملين فيما يتعلق باألسالي  والطرق اآلمنة ألداء العمل وأهمية االلتحزام بقواعحد السحالمة والتحي محن  -9

 .ين وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهمشأنها تدعيم السالمة والصحة المهنية وكذلك رفع معنويات العامل

ومصحارف  تعويضحاتتخفيض تكلفة إنتاج الخدمة وذلك بتوفير األموال التحي قحد تحدفع نتيجحة وقحوع ححوادث العمحل محن  -1

 .عالج ونقل وإصالح واستبدال المعدات واألجهزة أو المنشصت التي تتعر  للتلف والدمار

 وتشمل أنظمة البناء واإلضاءات والصوت والتهوية ودرجة الحرارة المناسبة. :تحسين بيئة العمل الفيزيائية -1

تحأمين وإنشحاء أنظمححة األمحن والسحالمة التقنيححة: وتشحمل أنظمحة اإلنححذار واإلطفحاء التقنيحة وكححذلك أنظمحة ووسححائل وأدوات  -9

 .م(1171)زكي، الحماية الشخصية

 بيئة العمل اآلمنة:

ال وممحا  ،وذلحك بسحب  قضحائهم وقتحا طحويال داخحل تلحك البيئحة ،حياة العدد من العاملين والموظفينتعد بيئة العمل ركنا أساسياً في 

أن وجححود بيئححة آمنححة تتمتححع بوجححود وسححائل الحمايححة مححن المخححاطر علححى اخححتالف أنواعهححا وتححوفر وسححائل الوقايححة لجميححع  ،فيححه كشحح

ؤسسة حيث أنها تؤدي إلى حماية العاملين من الححوادث المختلفحة العاملين فيها تعد حافزاً مهما للعامل ومقوما أساسيا لنجاح أي م

 والقليل من اإلصابات مما يزيد من اإلنتاجية في العمل وخفض عدد الساعات المفقودة نتيجة الغياب بسب  المر  أو اإلصابة.

يثة والتي تحظى حاليا باهتمام وتكون سالمة بيئة العمل من الجوان  والمقومات المهمة في نجاح المؤسسات ومنشصت العمل الحد

علححى كفححاءتهم وأدائهححم وبالتححالي نجححاح  أن رضححا العححاملين فححي المؤسسححة علححى بيئححة العمححل يححنعكس اعتبححارعححالمي متزايححد علححى 

 .المؤسسات

ة وبرامج ويتم تقييم بيئة العمل على العديد من الجوان  والمعايير المطبقة في المنشأة أو المؤسسة مثال أسالي  وممارسات اإلدار

التدري  والتطوير والسياسات المحفزة للنجاح ودعم العمل الجماعي وعالقة الرؤساء والمرؤوسين وأسالي  غرس االنتماء بحين 

الموظفين ووسائل الترفيه والجوان  االجتماعيحة للمحوظفين وأسحرهم إلحى غيحر ذلحك محن معحايير وعوامحل جاذبحة تسحهم فحي رضحا 

 يد من الكفاءات والعناصر البشرية المتميزة للعمل في المؤسسة.وسعادة الموظفين واجتذاب المز

 :المرض المهني

وذلحك محن جحراء التعامحل محع محادة  ،هو حالة االعتالل الصحية التي تصي  العامل تؤدي إلى تقليل كفحاءة أححد أعضحائه الجسحمية

 .أو الحيوية أو غيرها ،أو التعر  ألحد العوامل الفيزيائية ،كيميائية

 :يتلخص إن السالمة المهنية بمفهومها الحديث والشامل تعني المحافظة على عناصر اإلنتاج الرئيسية على النحو اآلتي من هنا

 اإلنسان داخل المؤسسة وخارجها. -7

 المواد الخام والمواد المنتجة. -1

 .المعدات وأدوات اإلنتاج -4

 (7435حسان،)البيئة المحيطة من ماء وهواء وتراب 

 منة في المسسسات الصحية:شروط بيئة العمل اآل

 مة المنشآت والمباني:سال -1
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  يج  أن تكون كافة المباني واإلنشاءات من مواد غير قابلة لالشتعال بما في ذلك السقوف األساسحية والمسحتعارة ويمنحع

 اسححتخدام المححواد التححي تشححتعل أو تطلححق غححازات ضححارة عنححد تعرضححها للحححرارة أو فححي مححواد العححزل وأن تكححون الهياكححل

 .اإلنشائية مقاومة للحريق

  يجهز المبنى الرئيسي للمستشفى والمباني التابعة مثل العيحادات إذا كانحت مسحتقلة بحالمزالق الهندسحية والمصحاعد لتيسحير

 تحرك المعوقين بسهولة وأمان.

 يجحح  عححدم اسححتعمال األدوار الواقعححة تحححت مسححتوت سححطح األر  غرفححا لتنححويم المرضححى أو مسححتودعات للتخححزين أو 

ويمكن استخدامها كمواقف للسيارات  ،مطابخ أو أماكن لتجهيز الوجبات أو مطاعم للعامة أو للعاملين أو ورش للصيانة

وإذا تحوفرت مخحارج الطحواري الكافيحة يمكحن  ،أو للمختبرات الطبية أو غرف للتصوير الطبي أو لحفح  الملفحات الطبيحة

 .ني كقاعات للمحاضرات واالجتماعاتاستخدامها بعد موافقة القيم المختص بالدفاع المد

   محن  طحوارومن جهة وكمستشحفى  كملجأالستخدامه  قبو()يخصص في كل مستشفى طابق تحت مستوت سطح األر

العامححة وعناصححر المقاومححة ضححد القصححف والتلححوث ويجهححز  المخححاب جهححة ثانيححة علححى أن تتححوافر فيححه كافححة اشححتراطات 

 بالخدمات والمواد الالزمة.

 مواد تغطية األرضحيات غيحر قابلحة لالشحتعال وأن تكحون التصحاقها بحاألر  كحامالً لتفحادي تعثحر المحرور  يج  أن تكون

 فوقها.

  يج  توفير نظام مانع للصحواعق ويجح  االلتحزام بالمواصحفات القياسحية السحودانية أن وجحدت أو العالميحة المعتمحدة فيمحا

 يتعلق بسالمة التمديدات الميكانيكية والكهربائية.

 يقسم المبنى تبعحا لوضحعه إلحى قطاعحات يحتم فصحلها بواسحطة ححواجز أو جحدران مقاومحة للحريحق بهحد  :ات الحريققطاع

 .م(1111)الوهيبنالحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع آلخر ولتسهيل المكافحة ولتيسير عملية اإلخالء

 :سالمة المعامل والمختبرات -1

تسحرب  ،التسمم بالكيماويحات ،جري في وسط ال يخلو من المخاطر المتعددة ومنها حدوث حرائقإن العمل في المعامل التحليلية ي

ححروق الجلحد والعحين  ،الصدمة الكهربائية ،الزجاج المنكسر ،غازات سامة أو مهيجة ناتجة عن التحضيرات أو التجارب العملية

عامل نفسها وغيرها من المخاطر وإن العمحل فحي مححيط آمحن واألخطار الميكانيكية الخاصة ببيئة الم اإلشعاعيةوالتعر  للمواد 

وخال من المخاطر داخل المعامحل والمختبحرات محن األهحداف الهامحة التحي يسحعى إلحى تحقيقهحا العحاملون والمسحئولون عحن العمحل 

 ،فحي وقتنحا الحاضحر كما أن تجهيزات المعمل من ناحية السحالمة واألمحان محن أولويحات المنحاهج اإلداريحة السحليمة ،داخل المعامل

فالعمل في بيئة سليمة صحية خالية من المخاطر تؤدي إلى الحصول على مخرجات ونتحائج دقيقحة وذات مصحداقية عاليحة موثحوق 

وهححذا كلححه ال تححأتي إال بوضححع معححايير قياسححية للسححالمة واألمححان داخححل المعامححل تتححيح للعححاملين العمححل بأمححان  ،فيهححا وقابلححة للتطبيححق

 :االتيتحاف  على مستوت عالي من جودة العمل المعملي وتشمل المعايير  وظروف عمل جيدة

 .تركيبة المنشأة والبنية التحتية 

 معايير األجهزة واألدوات. 

 وبقية المواد ،والكواشف ،معايير إدارة المحاليل. 
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 معايير آلية كتابة التقارير. 

 .معايير دليل العمل في جمع العينات 

 در الخارجية.الخدمات الداعمة من المصا 

 .معايير األدلة التشغيلية 

 .معايير برنامج السالمة المخبرية 

 .معايير برنامج إدارة الجودة المخبرية 

 م(1177)عبود،معايير برنامج مكافحة العدوت في المختبرات. 

 اإلدارة السليمة للنفايات الطبية: -1

 تعريف النفايات الطبية:

عناية بالمرضحى داخحل المرفحق الصححي أو خارجحه وفحي حالحة تلوثهحا بحدم وسحائل جسحم هي كل المواد المستخدمة للتشخيص أو لل

 المريض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويج  التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق واألفران والتعقيم وغيره.

لطبيحة الناتجحة عحن عمليحات التشحخيص أو المخلفات الطبية الناتجة عن العناية الصحية بالمرضحى فحي المستشحفيات أو المخلفحات ا

التحاليل الطبية بمعامل والمختبرات الطبية تحتوي على كميحات كبيحرة محن المحواد الخطحرة المعديحة ذات اآلثحار الصححية الضحارة 

 .لافراد العاملين والمحيطين لهم وأحياناً كثيرة للمرضى أنفسهم فتسب  لهم أمرا  أخرت غير التي دخلوا بها لذلك

ه المخلفات تحتوي على مواد معدية من ميكروبات وفيروسات سحريعة االنتشحار ومحواد ححادة ملوثحة بسحوائل المرضحى وأيضحا هذ

أو  الخحاط الحتوائها على مواد كيماوية خطحرة علحى اإلنسحان وقحد تسحب  طفحرات وتشحوهات لاحيحاء بالبيئحة المحيطحة والتعامحل 

 العحدوت وفتاكحةوجروح خطيرة وذلك لوجود عوامل تؤدي إلى ميكروبات شديدة التعر  للمخلفات الطبية قد ينتج عنه أمرا  

 :لإلنسان وألسباب كثيرة منها

 وجود مواد شديدة السمية للخاليا البشرية تسب  موتها أو طفرات لها. (7

 وجود أدوية وكيماويات خطرة. (1

 .وجنود مواد مشعة مهلكة (4

 وجود مواد حادة وقاطعة لانسجة البشرية. (3

 نفايات الطبيعة حسب خطورتها:أنواع ال

 .نفايات عادية وهي التي ال تشكل أي خطورة على جسم اإلنسان -7

 :لالتينفايات خطرة وسامة وتنقسم  -1

  الجراحية(بقايا غرف العمليات ) باثولوجيهنفايات  

  الجراحة(الناتجة عن مستلزمات )نفايات ملوثة  

  األشعة(بقايا غرف )نفايات مشعة  

 ة العالمية للنفايات في المستشفيات:تصنيف منظمة الصح

  العامة(النفايات )النفايات الطبية غير الخطرة  -7
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 األدوات الحادة. -1

 غير األشياء الحادة المعدية( )النفايات المسببة للعدوت  -4

 النفايات الكيميائية والطبية. -3

 .م(1111)خليل،غيرها من النفايات الخطرة الطبية -5

 :الصحيةفي المستشفيات والمراكز  النفاياتإدارة متطلبات السالمة للعاملين في  -1

 عمل الفحص الطبي عند االلتحاق في العمل والفحص الدوري المستمر. -7

 في العمل الموضوعية من قبل اإلدارة. المهنيةالتقيد بكافة شروط السالمة  -1

 .ارتداء تجهيزات الوقاية الشخصية أثناء العمل -4

  المختصة(عة من قبل إدارة المستشفى والجهات الموضو) الصحيةتطبيق اجراءات السالمة  -3

 .(7349)الشمرانيااللتزام في تسجيل كل األحداث والحوادث في سجل السالمة المخصص للعمل -5

 :الطبيةاألشخاص األكثر عرضة لإلصابات من النفايات 

 .األطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمرفق الصحي -7

 .المرضى ومن ثم الزائرين للمرفق الصحي -1

 .العاملين والعامالت بالنظافة والمغسلة ونقل القمامة داخل المستشفى أو المركز الصحي -4

 .م(1111)الوهي ،عمال المكبات أو المحارق أو األليات لهذه النفايات -3

 المعايير واالشتراطات في الطوارئ: -1

 :اإلخالء الطارئ

إخالء )أو وقوع كارثة فعلية ( إلى منطقة أمنة مثل  ،لوجود تهديد لوقوع خطر)هو عملية نقل األشخاص من منطقة خطيرة 

إخالء مدينة لتوجد إعصار  1إخالء منطقة لوقوع فيضان بها أو تهديد بقصف  –مبنى الشتباه وجود قنبلة فيه أو لحدوث حريق 

 إليها أو لتلوثها بمواد صناعية خطيرة.

 أو بعد حدوث الكارثة( ،أثناء الكارثة ،قبل الكارثة)ومن هذا يتضح أن اإلخالء يتم 

 .هي األبواب التي تؤدي إلى الخروج المعتاد من المستشفىالمخارج: 

 هي األبواب المعدة للخروج من غير المعتاد في مواجهة الحاالت الطارئة. :مخارج الطوارئ

م من القطاعات التي هي المناطق التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع األشخاص الذين يتم إخالئه :مناطق التجمع

 يحدث بها الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات الالزمة لهم وتنقسم إلى نوعين:

 :مناطق التجمع الداخلية -1

يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويج  أن تتصل هذه 

على األقل يؤديان مباشرة إلى خارد المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ويج  أن يتوفر فيها سبل  المناطق بطريقي نجاة

األمان والتهوية الكافية وتستخدم هذه األماكن في تجمع األشخاص الذين يتم إخالئهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر على 

لتي تخدمها وتجهيزها بالالفتات اإلرشادية واألسهم واللوحات أن تتم عملية اإلخالء بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات ا
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التوضيحية المضيئة وتعتبر هذه األماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حال استفحاله ال قدر 

 هـ(7319 ،لمستشفيات السعوديةالئحة السالمة في ا)هللا فيتم على الفور إخالء األفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية 

 

 

 مناطق التجمع الخارجية: -1

هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حس  طاقته االستيعابية ويج  أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية المؤدية 

 ،الخدمات العامة إليها إليها وأن يتوفر فيها كافة وسائل األمن والسالمة والتهوية الطبيعية وأن يتيسر وصول سيارات وفرق

الئحة السالمة في )ويتم في هذه المناطق تجميع شاغلي المبنى عن طريق المخارج ومن مناطق التجمع الداخلية عند الضرورة 

 هـ( 7319 ،المستشفيات السعودية

 معدات مكافحة الحريق في المستشفيات: -1

 معدات اإلطفار اليدوية. -7

 طفايات يدوية جميع الطوابق 

 كيبات الثابتة التر -1

 .شبكة خرائط مطاطية جميع الطوابق -

 .م مربع7111أو طابقين بمساحة تزيد عن  41طوابق وبارتفاع أقل من  4شبكة فوهات جافة أعلى من  -

 .فقط واللوبي(الهول )شبكة فوهات خارجية أماكن التجمعات في المستشفى كاالستقبال وأماكن االنتظار  -

 :ةاألنظمة التلقائية الثابت – 4

شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق السرداب وجميع طوابق المستشفى واألماكن المحددة حس  ما جاء في  -

 األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق.

 .م(1111)الوهي ،شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرت أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدام المياه  -

 :معدات إنذار الحريق

 .نذار يدوي في جميع الطوابقشبكة إ -

شبكة إنذار تلقائي في جميع الطوابق خاصة التي ليها بها مرشات مياه إطفاء الحريق والممرات كذلك في أماكن  -

 الخطورة الخاصة ومجاري التكييف.

 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في المستشفيات:

 .يقالخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحر -7

 نظام التهوية حس  المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني. -1

  الطوارو(مخارج )عالمات إرشادية مضاءة وسبل الهروب  -4

  الطوارو(مخارج )شبكة إنارة للطوارو الممرات وسبل الهروب  -3

 (.م1111خليل،)المستشفى مصدر احتياطي للكهرباء لجميع أقسام  -5
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 الدراسات السابقة:. 1.1

هحدفت إلحي رفحع مسحتوي التحدري   :أثراء أفراد آمن المستشفيات على تحقيحق السحالمة المهنيحة :بعنوانما أجرت العنزي دراسة ك

باختيححار أفححراد امححن وسححالمة تتححوافر فححيهم االشححتراطات المناسححبة، ورفححع مسححتوي اهتمححام المستشححفيات بتححوفير تجهيححزات السححالمة 

صفي باالعتماد على االستبانة أداة لجمع البيانات، تم اختيار العينة بأسحلوب المسحح الشحامل المهنية.وقد استخدم الباحث المنهج الو

ألفححراد السححالمة المهنيححة بالمستشححفيات األهليححة، أمححا عينححة الدراسححة التححي تححم سحححبها مححن المستشححفيات الحكوميححة فقححد تححم اختيححارهم 

نيحة فحي المستشحفيات الحكوميحة. وقحد تبحين محن نتحائج الدراسحة أهميحة بالطريقة العشوائية البسيطة أفرد محن العحاملين بالسحالمة المه

وجححود أفححراد السححالمة المهنيححة فححي المستشححفيات، كمححا أوضحححت الدراسححة أن أغلحح  المستشححفيات تححؤمن تجهيححزات السححالمة المهنيححة 

ضحح محن خحالل نتحائج الدراسحة والوقاية من الحريق، وأن هناك أقلية من المستشفيات ال تعطي الموضوع االهتمام الكافي، كمحا ات

عدم االهتمام من قبل إدارات المستشفيات بتوفير تجهيزات السالمة المهنية الشخصحية ألفحراد السحالمة المهنيحة، وتبحين محن خحالل 

نتائج الدراسة أيضاً عدم توافر اشتراطات التوظيف في أفراد السالمة المهنية بالشكل الكافي. كما أتضحح عحدم تناسح  عحدد أفحراد 

السالمة المهنية مع متطلبات العمحل فحي المستشحفيات، وأوضححت النتحائج عحدم ححرص إدارات المستشحفيات علحى التكحريم المحادي 

والمعنوي إلفراد السحالمة المهنيحة الحذين يقومحون بحأداء أعمحال مميحزة، وعحدم اهتمحام إدارات المستشحفيات بتأهيحل وتحدري  أفحراد 

تطوير وتحسحين بحرامج التحدري  فحي فتحرات  ضرورة استخدام أجهزة ومعدات حديثة. :تيوأوصت الدراسة باآل السالمة المهنية.

 هـ(7341)العنزي، منتظمة، اختيار المواد التي تتناس  مع متطلبات المنشأة

: وعححي المرضححى بححإجراءات السححالمة المهنيححة الوقائيححة بعنححوان مسحححية للمستشححفيات بمدينححة الريححا  أجححرت الشححمراني دراسححة

التعحرف علحي محدي إسحهام الوسحائل المختلفحة، ومنهحا الوسحائل اإلعالميحة، فحي زيحادة وعحي المرضحي  هدفت علىيات،   بالمستشف

بإجراءات السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات، والتعرف على محدي وعحي المرضحي بحاألمور المختلفحة التحي تحؤثر فحي السحالمة 

ي أهميحة العوامحل المختلفحة ومنهحا الحدور الوقحائي الحذي يقحوم بحه القحائمون علحى المهنية الوقائيحة بالمستشحفيات، والتعحرف علحى محد

السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات في زيادة وعي المرضي بها. وقد تم استخدام المنهج الوصفي باالعتماد علحى محنهج المسحح 

وائية محن المرضحي فحي كحل محن المستشحفيات خاصة بهذا الغحر . أجريحت الدراسحة علحى عينحة عشح استبانةاالجتماعي باستخدام 

الحكومية والمستشفيات الخاصة في الريا . وقد تبين من خالل النتائج اقتنحاع المبححوثين بمحدي إسحهام الوسحائل المختلفحة ومنهحا 

ن أهحم هحذه الوسائل اإلعالمية بدرجة متوسطة في زيادة وعي المرضي بإجراءات السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات، وتبين ا

الوسائل فائدة للمرضي هي وسيلة ك اللوحات اإلرشاديةك. كما تبين إدراك المبحوثين بدرجة كبيرة للمعوقات التي تؤثر سحلباً فحي 

توعية المرضي بإجراءات السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات، وأظهرت أن أهم المعوقات من وجهة نظر المبحوثين هو عحدم 

وعي بإجراءات السالمة المهنية من قبحل المرضحي. وتبحين محن خحالل نتحائج الدراسحة أيضحا أن محن أهحم األسحباب القناعة بأهمية ال

. بالمستشحفىالتي تؤدي إلى وقوع حوادث للمرضي بالمستشفيات هو عدم تقيد المرضي بتعليمحات السحالمة المهنيحة اثنحا تواجحدهم 
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وقائي من قبل القائمين على السالمة المهنيحة بالمستشحفيات فحي زيحادة وعحي وقد اتفق المبحوثون بدرجة كبيرة على أهمية الدور ال

يسححاعد علححى  المستشححفىالمرضححي بححإجراءات السححالمة المهنيححة، وظهححر أن اختيححار أمححاكن اللوحححات اإلرشححادية والملصححقات داخححل 

 توعية المرضي بإجراءات السالمة المهنية. 

عزيز دور إدارات السالمة في حاالت األزمحات والكحوارث وكحذلك وضحع وأوصت الدراسة بضرورة وجود مدربين متفرغين وت

 هـ(.7349خطط مستقبلية وهمية تصورية تستدعي التدخل من إدارات السالمة)الشمراني،

 ممارسحة الحقحن المحأمون لحدت العحاملين فحي الرعايحة الصححية بمحافظحة الغربيحة بمصحر: :واعد إسماعيل وآخرون دراسة بعنوان

راسة على تقييم الحقن المأمون لدت العاملين في الرعاية الصحية ومالحظة كيفية إعطحاء الحقحن محن خحالل مراقبحة هدفت هذه الد

أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.بعد التحليحل اإلحصحائي توصحلت الدراسحة لعحدد محن  .قائمة تفقد معيارية باستخدامالحقن 

ة العدوت في أي مرفحق محن المرافحق مححل الدراسحة، كمحا لحم تتحوفر المعحدات ال زمحة لم تكن هناك سياسات لمكافح النتائج اهمها:

ممححا يعححد مؤشححراً خطيححراً لتهديححد الصحححة المهنية)إسححماعيل  %5وان النبححذ المححأمون للمحححاقن كححان ال يتجححاوز  ،للحقححن المححأمون

 م(. 1174وآخرون،

 تالفلسحطينية: هحدفالنظافحة فحي مستشحفيات إححدت المحافظحات واقحع السحالمة المهنيحة لعمحال  دراسة أعدها الخطيح  بعنحوان: وفي

الدراسة إلى تسليط الضوء عل واقع السالمة المهنية لعمال النظافة فحي المستشحفيات الفلسحطينية وعالقحة ذلحك بواقحع التعحاطي محع 

التحليل اإلحصحائي خرجحت  دبع .بالمالحظة التحليلي ومستعينةالدراسة المنهج الوصفي  استخدمت النفايات في هذه المستشفيات.

توفر أدوات وقاية شخصية لمعظم العاملين مع عد وجود سياسات واضحة إلعطاء اللقاححات للوقايحة  مأهمها: عدبعدد من النتائج 

لمعظم العاملين للتعامل الصحيح مع النفايات الطبية إلى جان  عحدم وجحود  تدريباتمن األمرا  المعدية.إلى جان  عدم إعطاء 

 .م(1119)الخطي ،كبير من قبل المسئولين بسالمة العاملين المهنية اهتمام

: تقيححيم وسحائل الوقايححة والسحالمة المسحتخدمة فححي مستشحفيات قطححاع عحزة  الحكوميححة وأثرهحا علححى أداء بدراسححة بعنحوان خليحلوقحام 

وميحة والقحوانين واإلرشحادات الضحابطة .:هدفت الدراسة إلى تقييم وسائل الوقاية والسالمة المتوفرة فحي المستشحفيات الحكالعاملين

سحتخدمت اسحتخدامها علحى أداء العاملين.اسحتخدامها وأثحر توفرهحا والتحزام العحاملين باومحدت  ،ستخدام الوقايحة والسحالمة المهنيحةال

 -نالفنيححي –الممرضححين  –تححم توزيعححه علححى أربححع فئححات )األطبححاء  اسححتبيانة أالدراسححة المححنهج الوصححفي التحليلححي ومسححتعينة بححإد

ذات داللححة إحصححائية بححين تححوفر وسححائل  ارتباطيححةهنححاك عالقححة  نأ :الدراسححةحصححائي أوضحححت نتححائج اإلاإلداريين(،بعححد التحليححل 

إلى جان  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بحين وجحود إرشحادات علحى كيفيحة  ،ستخدامهابالتزام العاملين االحماية والوقاية ومدت 

 سحتخدامها.من نتحائج الدراسحة أوصحى الباححث بعحدة توصحيات أهمهحا:التحزام العحاملين باة المهنيحة وستخدام وسائل الوقاية والسالما

وتحوفير تحأمين ضحد الححوادث للعحاملين فحي المستشحفيات الحكوميحة، كمحا أوصحت الدراسحة بعمحل  ،ضرورة تفعيل الجهات الرقابية

 (م1111خليل،دراسات على برامج السالمة والصحة المهنية)

 تالحكوميححة: هححدفلوهيحح  دراسححة بعنححوان مححدت تححوفر وتطبيححق وسححائل السححالمة واإلجححراءات الوقائيححة بالمستشححفيات كمححا أجححرت ا

الريحا  الدراسة إلى معرفة مدت توفر وسائل السالمة التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية في مدينحة 

 تاإلجراءات، اسحتخدملتعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه اإلجراءات الوقائية التي تحد من ذلك وكذلك ا ومعرفة
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وسحائل الرقابحة اإلنشحائية والكهربائيحة متحوفرة بشحكل  :توصلت الدراسة لعدد من النتحائج أهمهحا .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 .م(1111،)الوهي مطبقة إلى حد ما كما أن وسائل اإلنذار واإلطفاء متوفرة بشكل عام وان وسائل السالمة الوقائية عام،

محدت إدراك العحاملون بالرعايحة الصححية إلخطحار العحدوت بفيحروس اإليحدز فحي وححدات  بعنحوان: وآخحرون دراسحةكما قدم كباش 

هحدفت الدراسحة إلحى تقيحيم معحارف وممارسحات  :التقائهحامن قبلهم  واالحتياطات المتخذة ،)غسيل الكلى( في مصر الديال الدموي

 ن العاملين بالرعاية الصحية تجاه مخاطر العدوت بفيروس اإليدز.عدد م

أن لحدت  :توصلت الدراسحة إلحى عحدد محن النتحائج أهمهحا .وحدات الديال الدموي في منطقة الدلتا وحدة من 41أجريت مقطعية في 

 واالحتياطحات ،لحة بالحدمونقبشحأن العحدوت الم ،العاملين بالوحدات الحكوميحة معلومحات أكثحر محن العحاملين بالوححدات الخصوصحية

كمحا أنهحم علحى درايحة بمحا يمثلحه المصحابون بفيحروس اإليحدز العحديمي  ،والحتخلص المحأمون محن المحواد الملوثحة ،العامة لتداول الدم

وأن التدري  المسحبق يحؤثر علحى المعحارف بغحض النظحر عحن سحنوات الخبحرة وان مسحتوت أداء العحاملين  .مخاطر األعرا  من

كبحححاش ) وكحححان أشحححد تحححدنياً فحححي القطحححاع الخحححاص ،العامحححة لتحححداول الحححديال الحححدموي االحتياطحححاتمحححن حيحححث اً متحححدنالصححححيين كحححان 

 م(1171وآخرون،

هدفت إلى تعريف العحاملين فحي مجحال  تقييم مخاطر مزاولة مهنة التحاليل الطبية في طرابلس: بعنوان: أجراها عبود وفي دراسة

 .هدفت إلى التعرف بمخاطر المهنة ونسبة اإلصابات أثناء العمل اكم ،بالمختبرات الطبيةالسالمة المهنية  بمبادوالتحاليل الطبية 

علحى العحاملين بحالمختبرات الطبية.بعحد  هالحذي تحم توزيعح االسحتبيانالدراسحة المحنهج الوصحفي التحليلحي ومسحتعينة بحأداة  اسحتخدمت

مقومححات السححالمة المهنيححة فححي المختبححرات مثححل أبححواب  انعححدامأن  :همهححاأالتحليححل اإلحصححائي خرجححت الدراسححة بعححدد مححن النتححائج 

هحي أهحم مخحاطر مزاولحة المهنحة إضحافة  ،ومسحتنبتات زراعحة البكتريحا وكابينات تحضير الكيماويات، ،الطوارونوافذ  ،الطوارو

لتوصححيات لعححدم تححدريس السححالمة المهنيححة للعححاملين فححي مجححال التحاليححل الطبيححة البشححرية.من نتححائج أوصححت الدراسححة بعححدد مححن ا

أهمها:ضرورة تثقيف وتوعية وتأهيل وتدري   العناصر الطبية للحد من مخحاطر مهنحة التحاليحل الطبيحة التحي تحأتي نتيجحة عحدوت 

                                                                                       م(1171عبود،)المستشفيات واألمرا  المتعلقة بها ألنها تعتبر سب  في زيادة الوفيات بين مزاولي المهن الطبية

 دراسة الحالية:بالالدراسات السابقة  عالقة

بالنظر الى الدراسات السابقة التي تم عرضها نجد أنها تتفق مع الدراسة الحالية من حيث الهدف وهو أهمية السحالمة المهنيحة فحي 

المتعلقححة بالسححالمة والصحححة المهنيححة مححن حيححث اتجاهححات العححاملين،  المستشححفيات، كمححا أنهححا جميعححا نظححرت إلححى مختلححف العوامححل

 .وتأهيلهم وتدريبهم. وقد استخدمت الدراسات السابقة جميعها المنهج الوصفي التحليلي متفقة بذلك مع الدراسة الحالية

 منهجية الدراسة .1

 تمهيد:

وتتضمن: تحديد المنهج المتبع في  الدراسة،أهداف يتناول هذا الفصل وصفًا إلجراءات الدراسة الميدانية؛ وذلك لتحقيق 

والمعالجة  وثباتها،وأداتها من حيث: بنائها واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها  وعينتها،وتحديد مجتمع الدراسة  الدراسة،

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج، وذلك على النحو التالي:

 منهج الدراسة . 1.1
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 فهو يُعتبرنهج الوصفي بصورته المسحية الذي يعتبر من أهم المناهج التي تستخدم وأكثرها استخداما في البحوث تم استخدام الم

األنس  لهذه الدراسة، والذي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره وتحديد الظروف التي توجد في الواقع، وتحديد الممارسات 

 اهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً.أو هو كل منهج يرتبط بظ ،الشائعة أو السائدة فيه

 مجتمع الدراسة:. 1.1

 هـ.7341تمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملين بمستشفى الملك فهد العام بجدة خالل العام 

 

 عينة الدراسة:. 1.1

 هـ7341( من العاملين بمستشفى الملك فهد العام بجدة خالل العام 151تكونت عينة الدراسة من )

 ( وهي نسبة مرتفعة ويمكن االعتماد عليها.%14وبلغت نسبة تمثيل العينة من المجتمع مقدار )

 :خصائص أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

 تم تحديد خصائـص أفراد مجتمع الدراسـة من خالل البيانات الشخصية التالية:

 موغرافية كما يلي:تم حساب التكرارات والنس  المئوية للخصائص الدي

 ( النسب والتكرارات للمتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة.1جدول رقم )

 المتغير
 النسبة التكرار فئات المتغير

 المسمى الوظيفي

 16.0 40 طبي  

 34.0 85 فني

 29.6 74 إداري  

 20.4 51 أخرت

 المؤهل الدراسي

 7.2 18 ثانوي 

 20.4 51 دبلوم

 44.4 111 جامعي 

 28.0 70 دراسات عليا

 الخبرة العملية

 7.2 18 سنوات 4أقل من 

 10.0 25 سنوات 3-9

 9.2 23 سنوات 1-71

 32.0 80 سنة 77-75

 41.6 104 سنة 75أكثر من 
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ينة مسماهم العينة على المتغيرات الشخصية فنجد أن غالبية أفراد الع إلجابات أفرادالنس  والتكرارات  أعاله يبينالجدول 

( واخيراً %11.3( ومن ثم المسميات الوظيفية األخرت بنسبة )%19.9االداريين بنسبة ) ( تليها%43الوظيفي فنيين بنسبة )

 .(%79طبي  بنسبة )

يبين الجدول كذلك النس  والتكرارات إلجابات أفراد العينة على حس  المؤهالت العلمية فنجد ان الغالبية مؤهالتهم العلمية 

 ( %1.1( وأخيراً ثانوي بنسبة )%11.3تليها دبلوم بنسبة ) (%11.1بنسبة ) دراسات عليا( ومن ثم %33.3عي بنسبة )جام

سنة بنسبة  75يبين الجدول النس  والتكرارات إلجابات أفراد العينة على حس  الخبرات العملية فنجد أن الغالبية أكثر من 

( %9.1سنوات( بنسبة ) 71-1) ( تليها%71سنوات( بنسبة ) 9-3ها )( تلي%41سنة بنسبة ) 75-77( ومن ثم 37.9%)

 .(%1.1سنوات( بنسبة ) 4واخيراً )أقل من 

 داة الدراسة:أمراحل بناء . 1.1

 تم تصميم االستبانة والتي تتكون من مجموعة أسئلة وفقاً ل تي:

 أوالً: السمات الشخصية:

 ة.الخبرة العلمي ،المؤهل الدراسي ،المسمى الوظيفي

 ثانياً: محاور أداة الدراسة:

 للسالمة المهنيةالمحور األول: الخصائص الشخصية 

 للسالمة المهنيةالتنظيمية  لالثاني: العوامالمحور 

 للسالمة المهنيةالثالث: العوامل الهندسية  المحور

 أداء العاملين بالمنظمات الصحية الرابع: المحور

  Instrument Validity :صدق األداة

أو هو ألي مدت توفر األداة بيانات ذات عالقة  ،أي درجة تقيس األداة الغر  الذي وضعت من أجله األداة إلىد بصدق يقص

 ،األداة التي تتناول أثر السالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات الصحية ففي هذه الدراسة تم تصميم ،بمشكلة الدراسة

لاخذ  السعودية وذلكعدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات  ولتحقيق ذلك تم توزيع االستبانة على

 بصرائهم واقتراحاتهم وتعديالتهم، ملحق رقم )( يبين االستبانة بصورتها النهائية.

 ثبات األداة:

 Cronbach'sباخ )و الفا كرون قوتمان(-)اسبيرمان براون  Split halfهنالك عدة طرق لقياس الثبات مثل التجزئة النصفية

Alpha :معامالت الثبات بالطرق الثالث كانت كما يلي ) 

 .معامالت الثبات بالطرق الثالث (1جدول رقم )

 معامالت الثبات 

 المحاور
 الفا كرونباخ

 التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان بروان

 1.111 1.179 1.151 للسالمة المهنيةالخصائص الشخصية 
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 1.117 1.114 1.119 للسالمة المهنية العوامل التنظيمية

 1.151 1.155 1.131 للسالمة المهنيةالعوامل الهندسية 

 1.117 1.114 1.191 أداء العاملين بالمنظمات الصحية

 1.911 1.151 1.913 األداة ككل

  

من الواحد الصحيح مما (وتقترب %91من الجدول أعاله والذي يبين معامالت الثبات المختلفة وهي قيم مرتفعة أكبر من ) 

يعني أن هناك ثبات في إجابات أفراد العينة ويمكن االعتماد على نتائج هذه الدراسة وإمكانية تعميمها، وكذلك هذه النتيجة 

 األداة المناسبة لقياس هذه الظاهرة وسالمة تطبيقها. حيث اختيارتطمئن الباحث على سالمة إجراءات الدراسة من 

 

 الدراسة: الداخلي لمتغيراتفا ومعامالت االتساق أل معامالت كرونباخ

 أداة الدراسة: الثبات لمتغيرات( قيم معامالت 1جدول )

 المتغير 
معامل بيرسون ثبات 

 االستقرار

 **0.635 للسالمة المهنيةالخصائص الشخصية 

 **0.867 للسالمة المهنيةالعوامل التنظيمية 

 **0.886 للسالمة المهنيةالعوامل الهندسية 

 **0.372 أداء العاملين بالمنظمات الصحية

 (.1...( دالة عند مستوى داللة احصائي )**)

(  %91( يبين معامالت الثبات لمحاور الدراسة فنجد أن هناك ثبات عالي ألبعاد الدراسة حيث بلغت قيمتها أكبر من )1الجدول )

فراد العينة وهذا يطمئن الباحث  إلى سالمة إجراءات الدراسة لدت كافة األبعاد مما يعني أن هناك ثبات عالي في إجابات أ

وكذلك معامالت ارتباط بيرسون  ،وسالمتها عند التطبيق وإمكانية التنبؤ بنتائج هذه الدراسة وتعميمها على مجتمع الدراسة

(،  مما يعني أن 1.17داللة احصائي )ألبعاد الدراسة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة جميعها موجبة ودالة احصائياً عند مستوت 

 أبعاد الدراسة متسقة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة.

 ،( معيار الحكم على فقرات االستبانة والذي اعتمد مقياس ليكرت الخماسي )أوافق تماماً 77معيار الحكم: يوضح الجدول )

 .تماماً(ال أوافق  ،ال أوافق ،أوافق إلى حد ما ،أوافق

 ( المدى وأوزان اإلجابات واآلراء السائدة لها.1)جدول رقم 

 الرأي السائد  الوزن  قيمة المتوسط المرجح

7.19 إلى 7  ال أوافق تماماً  1 

1.59إلى  7.11  ال أوافق  1 

4.49إلى  1.91  أوافق إلى حد ما  3 
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3.79إلى  4.31  أوافق  4 

5إلى  3.11  اوافق تماماً  5 

 

 المتوسط ويعطىالذي يقع بداخله  مع المدت االستبانة ومقارنتهافقرات  الحسابية لكل فقرة من وسوف يتم إيجاد المتوسطات

 .الرأي الذي يقابله

 

 إجراءات تطبيق الدراسة:. 1.1

دبيات المتعلقة بالدراسات السابقة والكت  والدوريات التي تتناول موضوع ألتم تصميم أداة الدراسة )االستبيان( وذلك بمراجعة ا

 راسة ومن ثم عرضها على بعض المحكمين لتوضيح آرائهم حولها وتم القيام باإلجراءات التالية:الد

 بمستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة. الحصول على موافقة المسؤولين .7

 الكترونياً على أفراد الدراسة. أداة الدراسة بتوزيعهاتطبيق  .1

 اً.( لتحليلها إحصائيSPSSتفريغ البيانات في برنامج ) .4

 تم ايجاد الصدق والثبات ألداة الدراسة. .3

 تحليل األداة احصائياً. .5

 األساليب اإلحصائية المستخدمة.. 1.1

 اإلحصائية المناسبة لطبيعة هذه الدراسة وذلك على النحو التالي: الدراسة في معالجة بيانات الدراسة األسالي  استخدمت

معيارية لترتي  إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبيان حس  درجة المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات ال .7

 الموافقة.

إليجاد العالقة بين بعض المتغيرات وكذلك إيجاد معامل االتساق الداخلي وتحديد نوع  ((Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  .1

 العالقة بين المتغيرات والدرجة الكلية لاداة.

 الدراسة ككل. أداة الدراسة وأداةلحساب ثبات محاور  Split half))( والتجزئة النصفية ALPHAألفا) كرونباخ معاملي .4

 ( لكشف الفروق بين وجهات نظر أفراد الدراسة تبًعا(One – Way -  ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي .3

 غرافية.وللمتغيرات الديم

 بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. إليجاد العالقة Linear regression. تحليل االنحدار 9

 بين اجابات أفراد العينة على عبارات أداة الدراسة. الفروق المعنوية. مربع كصي لمعرفة داللة 1

 

تحليل وتفسير النتائج. 1  

 ك وفقاً ل تي:في هذا الفصل سوف يتم تحليل بيانات أداة الدراسة وذلك بتطبيق األسالي  االحصائية المناسبة لكل جزئية وذل

 أوالً: االحصاءات الوصفية لمحاور اداة الدراسة:

 :للسالمة المهنيةالمحور األول: الخصائص الشخصية 

 (:للسالمة المهنية)الخصائص الشخصية  األول العينة للمحورإجابات افراد  (1جدول )
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 العبارة

 الوسيط المتوسط
 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الموافقة
 كآي مربع الترتيب

 مستوى

 الداللة

 االحصائي

 الى يدفعنا العمل عن الرضاء

  المهنية السالمة معايير التعرف
4.20 4.00 .92 

 اوافق

 تماماً 
7 188.72 1.111 

 بإجراءات العاملون يلتزم-

 الصادرة المهنية السالمة ومهام

  السالمة المهنية قسم من

 1.111 67.86 1 أوافق 87. 4.00 4.02

 إجراءات لتطبيق دافعية هنالك

 من الصادرة المهنية السالمة

  السالمة المهنية قسم

 1.111 117.76 4 أوافق 1.02 4.00 3.93

للتدخل  العاملين استجابة سرعة 

 الطارئة الظروف حالة في

  المهنية للسالمة

 1.111 86.76 3 أوافق 1.12 4.00 3.83

 في جديد كل بتعلم الرغبة لدينا

 السالمة المهنية تطبيقات مجال

  وعالميا محليا

 1.111 118.28 5 أوافق 98. 4.00 3.82

 المهنية السالمة إجراءات

 العاملين لدت معروفة
 1.111 104.68 9 أوافق 1.03 4.00 3.66

 تدريبية وتأهيل دورات تتوفر

لسالمة ا مجال في مستمر

  المهنية

 1.111 105.32 1 أوافق 1.00 3.00 3.41

    أوافق   4.13  ككل المحور

 

مربع كصي لعبارات محور الخصائص  المعيارية واختبارالجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات 

( يقابل االجابة موافق على حس  معيار ليكرت الخماسي 4.13فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) للسالمة المهنيةالشخصية 

 بالمستشفى. للسالمة المهنيةنة موافقين على مدت توفر الخصائص الشخصية ما يعني ان أفراد العي

وبناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم تري  العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )الرضاء عن العمل يدفعنا الى 

ومن ثم  العبارة )يلتزم  ،درجة موافقة أوافق تماماً ( و4.20التعرف معايير السالمة المهنية( في بداية الترتي  بمتوسط بلغ )

تليها  ،( ودرجة موافقة أوافق4.02العاملون بإجراءات ومهام السالمة المهنية الصادرة من قسم السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة 3.93سط بلغ )العبارة )هنالك دافعية لتطبيق إجراءات السالمة المهنية الصادرة من قسم السالمة  المهنية( بمتو
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( 3.83ـ ومن ثم العبارة )سرعة استجابة العاملين للتدخل  في حالة الظروف الطارئة للسالمة المهنية ( بمتوسط بلغ )،أوافق

ط ومن ثم العبارة )لدينا الرغبة بتعلم كل جديد في مجال تطبيقات السالمة  المهنية محليا وعالميا( بمتوس ،ودرجة موافقة أوافق

( 3.66ومن ثم العبارة )إجراءات السالمة المهنية معروفة لدت العاملين( بمتوسط بلغ ) ،( ودرجة موافقة اوافق3.82بلغ )

( 3.41وأخيراً العبارة )تتوفر دورات تدريبية  وتأهيل مستمر في مجال السالمة  المهنية( ومتوسط بلغ ) ،ودرجة موافق أوافق

 ودرجة موافقة اوافق.

ع كصي كانت يم مستويات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم مستويات الداللة االحصائي لمربومن خالل ق

( 3لوسيط )ا الغال  لصالح( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في 1.15( أقل من )1.111)

 أي أوافق.
 

 العوامل التنظيمية للسالمة المهنية: المحور الثاني:

 (للسالمة المهنية)العوامل التنظيمية الثاني  العينة للمحورإجابات افراد  (1جدول )

 العبارة
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يتم التخلص من المخلفات الطبية 

 .حيحةبطرق علمية ص
 0.000 67.48 1 أوافق 1.20 4.00 3.59

يتوفر منشورات وكتيبات إرشادية 

لكيفية تطبيق إجراءات السالمة 

 .المهنية

 0.000 160.28 2 أوافق 87. 4.00 3.52

يتوفر لوحات إرشادية لكيفية تطبيق 

  السالمة المهنيةإجراءات 
 0.000 84.60 3 أوافق 1.03 3.00 3.52

الملتزمين عقوبات على غير 

 بوسائل السالمة   والمهنية.
 0.000 37.88 4 أوافق 1.27 3.00 3.42

يتم عقد اجتماعات دورية للتأكد 

السالمة على تطبيق إجراءات 

 المهنية

3.34 3.00 1.05 

أوافق إلى 

 0.000 78.08 5 حد ما

يتم عقد ورش عمل للتوعية 

السالمة بضرورة استخدام وسائل 

 .المهنية

3.20 3.00 1.10 

أوافق إلى 

 0.000 58.40 6 حد ما

    أوافق   3.43 المحور ككل 
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مربع كصي لعبارات محور العوامل  واختباروالوسيط واالنحرافات المعيارية  الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية

أوافق على حس  معيار ليكرت الخماسي ما  ( يقابل االجابة4.34فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) للسالمة المهنيةالتنظيمية 

 .للسالمة المهنيةيعني ان أفراد العينة موافقين على مدت توفر العوامل التنظيمية 

أفراد العينة تم ترتي  العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )يتم  إلجاباتوبناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ومن ثم  ،( ودرجة موافقة أوافق3.59لطبية بطرق علمية صحيحة( في بداية الترتي  بمتوسط بلغ )التخلص من المخلفات ا

 ،( ودرجة موافق أوافق3.52العبارة )يتوفر منشورات وكتيبات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة المهنية( بمتوسط بلغ )

ومن  ،( ودرجة موافقة أوافق3.52السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )تليها العبارة )يتوفر لوحات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات 

( ودرجة موافقة أوافق، ومن ثم العبارة 3.42ثم العبارة )عقوبات على غير الملتزمين بوسائل السالمة   والمهنية(بمتوسط بلغ )

 ،( ودرجة موافقة أوافق إلى حد ما3.34)يتم عقد اجتماعات دورية للتأكد على تطبيق إجراءات السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )

( ودرجة أوافق إلى 3.20وأخيراً العبارة )يتم عقد ورش عمل للتوعية بضرورة استخدام وسائل السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )

 حد ما.

كصي كانت  ومن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم مستويات الداللة االحصائي لمربع

الوسيطين ( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في الغال  لصالح 1.15( أقل من )1.111)

 ( أي أوافق وأوافق إلى حدما.4و  3)
 

 :للسالمة المهنيةالمحور الثالث: العوامل الهندسية 

 (:للسالمة المهنيةالعوامل الهندسية ) الثالث العينة للمحورإجابات افراد  (1جدول )

 العبارة

ط
س

و
مت

ال
 

ط
سي

و
ال

ف  
را

ح
الن

ا
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ار
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 ا
ى

و
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م

ي
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ص
ح
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ا

 

)جودة التهوية  المكان بوجوديتميز 

واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من 

 الحريق...الخ(

 1.111 121.96 7 أوافق 94. 4.00 3.82

يتم مراعاة المتطلبات األساسية 

 ،)المساحة لغرف األشعة التشخيصية

األرضية، سمك الحوائط لمنع 

 التسرب اإلشعاعي.......الخ(

 1.111 127.24 1 أوافق 1.00 4.00 3.78

مراقبة المبنى خاص لمختبرات 

واألشعة من حيث جودة المكان 

درجة  ،)صالحيته جودة التجهيزات

 1.111 66.92 4 أوافق 1.23 4.00 3.70
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عاملين المعامل واألمان( لل السالمة

ولافراد المحيطين بهم وللبيئة بصفة 

 عامة

تم اختيار المكان المناس  إلنشاء قسم 

 األشعة والمختبرات 
 1.111 74.48 3 أوافق 1.13 4.00 3.69

وجود غرف خاصة معزولة للتعامل 

عبر  انتقالهامع العينات التي يمكن 

 ميكروبات مر  السل الهواء مثل 

 1.111 48.52 5 أوافق 1.17 4.00 3.54

وجود غرف عزل للمرضى مزوده 

 باالت شفط تعمل باستمرار 
 1.111 36.64 9 أوافق 1.32 4.00 3.46

    اوافق   4.91 المحور ككل 

 

كصي لعبارات محور العوامل  مربع المعيارية واختبارالجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات 

( يقابل االجابة أوافق على حس  معيار ليكرت الخماسي ما 4.91فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) للسالمة المهنيةالهندسية 

 .للسالمة المهنيةيعني ان أفراد العينة موافقين على مدت توفر العوامل الهندسية 

أفراد العينة تم ترتي  العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )يتميز   إلجاباتافات المعيارية وبناء على المتوسطات الحسابية واالنحر

( ودرجة 3.82المكان  بوجود)جودة التهوية واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من الحريق...الخ(( في بداية الترتي  بمتوسط بلغ )

األرضية، سمك الحوائط لمنع  ،ية لغرف األشعة التشخيصية)المساحةتليها العبارة )يتم مراعاة المتطلبات األساس ،موافقة أوافق

من ثم العبارة )مراقبة المبنى خاص لمختبرات  ،( ودرجة موافقة أوافق3.78التسرب اإلشعاعي.......الخ(( بمتوسط بلغ )

ولافراد المحيطين بهم  واألمان( للعاملين المعامل درجة السالمة ،واألشعة من حيث جودة المكان )صالحيته جودة التجهيزات

( ودرجة موافقة أوافق تليها العبارة )تم اختيار المكان المناس  إلنشاء قسم األشعة 3.70وللبيئة بصفة عامة( بمتوسط بلغ )

ومن ثم العبارة )وجود غرف خاصة معزولة للتعامل مع العينات التي  ،( ودرجة موافقة أوافق3.69والمختبرات( بمتوسط بلغ )

وأخيراً العبارة )وجود غرف  ،( ودرجة موافقة أوافق3.54عبر الهواء مثل ميكروبات مر  السل( بمتوسط بلغ ) انتقالهايمكن 

 ( ودرجة موافق أوافق.3.46عزل للمرضى مزوده باالت شفط تعمل باستمرار ( بمتوسط بلغ )

ستويات الداللة االحصائي لمربع كصي كانت ومن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم م

الوسيطين ( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في الغال  لصالح 1.15( أقل من )1.111)

 ( أي أوافق وأوافق إلى حدما.4و  3)
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 المحور الرابع: أداء العاملين بالمنظمات الصحية:

 )أداء العاملين بالمنظمات الصحية(الرابع  العينة للمحورراد إجابات اف (9جدول )

 العبارة

 الوسيط المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

مربع 

 كآي

مستوى 

الداللة 

 االحصائي

االلتزام بقواعد السالمة المهنية يقلل 

 من األخطاء الطبية. 
 1.111 292.16 1 اوافق تماماً  79. 5.00 4.42

اللتزام بقواعد السالمة المهنية ا

 .يساعد في زيادة اإلنتاجية
 1.111 293.48 2 اوافق تماماً  81. 5.00 4.42

االلتزام بقواعد السالمة المهنية 

 يساعد على منع إصابات العمل   
 1.111 299.00 3 اوافق تماماً  88. 5.00 4.40

االهتمام بالعوامل الشخصية للسالمة 

انجاز الواجبات  المهنية يساعد على

 والمسئوليات الوظيفية.

 1.111 137.36 4 اوافق تماماً  77. 4.00 4.31

 الهندسية للسالمة تطبيق العوامل

 المهنية يقلل الهدر ويخفض التكاليف 
 1.111 116.24 5 اوافق تماماً  85. 4.00 4.26

االهتمام بالعوامل التنظيمية للسالمة 

العمل  المهنية يقلل من هدر الوقت في

 الميداني.

 1.111 180.28 6 أوافق  90. 4.00 4.18

    اوافق تماماً    4.33 المحور ككل 

 

مربع كصي لعبارات محور العوامل أداء  المعيارية واختبارالجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات 

( يقابل االجابة أوافق تماماً على حس  معيار ليكرت 3.44لذي بلغ )العاملين بالمنظمات الصحية فمن خالل المتوسط العام وا

 على مدت توفر العوامل أداء العاملين بالمنظمات الصحية. موافقين تماماً الخماسي ما يعني ان أفراد العينة 

مة المهنيحة يقلحل محن األخطحاء وبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتي  العبارات تنازلياً فنجد ان العبحارة )االلتحزام بقواعحد السحال

ومحن ثحم العبحارة )االلتحزام بقواعحد السحالمة المهنيحة  ،( ودرجحة موافقحة أوافحق تمامحاً 4.42الطبية( في بداية الترتيح  بمتوسحط بلحغ )

المهنية يساعد تليها العبارة )االلتزام بقواعد السالمة  ،( ودرجة موافقة اوافق تماماً 4.42يساعد في زيادة اإلنتاجية( بمتوسط بلغ )

تليهحا العبحارة )االهتمحام بالعوامحل الشخصحية للسحالمة  ،( ودرجة موافقة اوافق تمامحاً 4.40على منع إصابات العمل( بمتوسط بلغ )

ومحن ثحم العبحارة  ،( ودرجحة موافقحة أوافحق تمامحاً 4.31المهنية يساعد على انجاز الواجبات والمسئوليات الوظيفيحة( بمتوسحط بلحغ )

 ،( ودرجحة موافقحة أوافحق تمامحاً 4.26وامحل الهندسحية  للسحالمة المهنيحة يقلحل الهحدر ويخفحض التكحاليف( بمتوسحط بلحغ ))تطبيق  الع
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( 4.18وأخيححراً العبححارة )االهتمححام بالعوامححل التنظيميححة للسححالمة المهنيححة يقلححل مححن هححدر الوقححت فححي العمححل الميححداني( بمتوسححط بلححغ )

 ودرجة موافقة أوافق.

يات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم مستويات الداللة االحصائي لمربع كصي كانت ومن خالل قيم مستو

طين الوسي( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في الغال  لصالح 1.15( أقل من )1.111)

 ( أي أوافق تماماً وأوافق.3و 5)

 في إجابات العينة حول متغيرات الدراسة:ثانياً: الفروق 

 :يالوظيف المسمى

 لفروق في إجابات العينة بحسب المسمى الوظيفيا (.1جدول )

مجموع  مصادر التباين المحاور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى الداللة 

 االحصائي

 األول

 68.436 3 205.307 بين المجموعات
2.980 

 

.032 

 
داخل 

 المجموعات
5650.069 246 22.968 

 الثاني

 29.974 3 89.922 بين المجموعات
1.144 

 

.332 

 
داخل 

 المجموعات
6442.978 246 26.191 

 الثالث

 57.388 3 172.165 بين المجموعات
2.230 

 

.085 

 
داخل 

 المجموعات
6331.771 246 25.739 

 الرابع

 8.893 3 26.679 بين المجموعات
.544 

 

.653 

 
داخل 

 المجموعات
4024.317 246 16.359 

 

الجدول أعاله عبارة عن الفروق بين المسميات الوظيفية ألفراد العينة في اداة الدراسة فمن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي 

( على التوالي 1.954-1.115-1.441لغت )( المقابلة لكل محور نجد ان المقابلة للمحاور الثاني والثالث والرابع بFالختبار )

( ما يعني عدم معنوية الفروق بين متوسطات المسميات الوظيفية ألفراد العينة عند هذه المحاور، بينما المقابلة 1.15أكبر من )

ألول (، ما يعني معنوية الفروق بين متوسطات المسميات الوظيفية في المحور ا1.15( أقل من )1.141للمحور األول بلغت)

فاتضح ان الفروق   LSD)الخصائص الشخصية للسالمة  المهنية( ولمعرفة داللة واتجاه الفروق المعنوية تم استخدام اختبار 

 كما في الجدول التالي: ،المعنوية كانت بين كل من الفنيين والمسميات الوظيفية األخرت لصالح المسمى الوظيفي أخرت
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 أخرت إداري  فني  طبي  

 1 1 1 1 طبي  

 *-2.45098- 1 1 1 فني

 1 1 1 1 إداري  

 1 1 *2.45098 1 أخرت

 

 المسهل الدراسي:

 الفروق في إجابات العينة بحسب المسهل الدراسي (11جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 (Fقيمة )

مستوى الداللة 

 االحصائي

 5.919 131.394 3 394.183 وعاتبين المجم األول 

 

.001 

 22.200 246 5461.193 داخل المجموعات 

 6.351 156.536 3 469.609 بين المجموعات الثاني

 

.000 

 24.648 246 6063.291 داخل المجموعات 

 5.930 146.208 3 438.623 بين المجموعات الثالث 

 

.001 

 24.656 246 6065.313 داخل المجموعات 

 025. 404. 3 1.213 بين المجموعات الرابع

 

.995 

 16.463 246 4049.783 داخل المجموعات 

 

الجدول أعاله يبين الفروق بين متوسطات المؤهالت العلمية ألفراد العينة في اداة الدراسة فمن خالل قيم مستويات الداللة 

ان المقابلة لكل من المحاور األول والثاني والثالث أقل من على حدة اتضح  ( المقابلة لكل محورFاالحصائي الختبار )

( ما 1.15بينما المقابلة للمحور الرابع أكبر من ) ،( ما يعني معنوية الفروق بين المؤهالت العلمية عند هذه المحاور1.15)

ة عليه باختالف مؤهل أفراد أي ال تختلف االجاب ،يعني عدم معنوية الفروق بين متوسطات المؤهالت العلمية عند هذا المحور

 ،كما في الجدول التالي   LSDولمعرفة معنوية الفروق بين المؤهالت العلمية لبقية المحاور تم استخدام اختبار  ،العلمي

 فاتضح ان الفروق المعنوية كانت لصالح كل من دبلوم  وجامعي ودراسات عليا عند جميع المحاور.
 

 دراسات عليا جامعي بلومد ثانوي المستوى التعليمي المحور 

 األول

 

 -*4.13492- 1 -*4.03268 1 ثانوي 

 1 1 *1.93058 *4.03268 دبلوم

 *-2.03282- 1 *1.93058 1 جامعي 

 1 *2.03282 1 *4.13492 دراسات عليا
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 الثاني

 *-5.09206- *-3.02553- *-4.55229- 1 ثانوي 

 1 1 1 *4.55229 دبلوم

 *2.06654 1 1 *3.02553 جامعي 

 1 1 1 *5.09206 دراسات عليا

 الثالث

 *4.80476 *3.31081 *5.06863 1 ثانوي 

 1 *-1.75782- 1 1 دبلوم

 *1.49395 1 *1.75782 *-3.31081- جامعي 

  *-1.49395-  *-4.80476- دراسات عليا

 

 :الخبرة العملية

 الفروق في إجابات العينة بحسب الخبرة العملية (11جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى الداللة 

 االحصائي

 10.667 217.116 4 868.462 بين المجموعات األول 

 

.000 

 20.355 245 4986.914 داخل المجموعات 

 9.701 223.311 4 893.245 بين المجموعات الثاني

 

.000 

 23.019 245 5639.655 المجموعاتداخل  

 6.901 164.649 4 658.595 بين المجموعات الثالث 

 

.000 

 23.859 245 5845.341 داخل المجموعات 

 452. 7.412 4 29.646 بين المجموعات الرابع

 

.771 

 16.414 245 4021.350 داخل المجموعات 

 

الخبرات العملية في أداة الدراسة فمن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي الجدول أعاله عبارة عن الفروق بين  متوسطات 

بينما المقابلة لبقية المحاور أقل من  ،( عند المحور الرابع1.15( المقابلة لكل محور على حدة نجدها أكبر من )Fالختبار )

أي تختلف  ،ألفراد العينة في هذه المحاور ( ما يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين مستويات الخبرة العملية1.15)

فتبين أن الفروق  LSDولمعرفة داللة الفروق تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي  ،االجابة عليها باختالف مستوت الخبرة

 الجدول التالي يبين هذه الفروق:  ،سنة( 75سنة و أكثر من  75-77لصالح كل من )

 75أكثر من  سنة 75-77 سنوات 71-1 سنوات 9-3 سنوات 4أقل من  الخبرة. المحور 

 سنة

 األول 
 1 1 *4.76812 *7.13333 1 سنوات 4أقل من 

 *-5.53077- *-5.10000- 1 1 *-7.13333- سنوات 3-9
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 *-3.16555- 1 *-2.73478- 1 *-4.76812- سنوات 1-71

 1 1 *2.73478 *5.10000 1 سنة 77-75

 1 1 *3.16555 *5.53077 1 سنة 75أكثر من 

 الثاني 

 *5.21261 *6.08472 *7.13527 *8.70222 1 سنوات 4أقل من 

 *-3.48962- *-2.61750- 1 1 *-8.70222- سنوات 3-9

 1 1 1 1 *-7.13527- سنوات 1-71

 1 1 1 *2.61750 *-6.08472- سنة 77-75

 1 1 1 *3.48962 *-5.21261- سنة 75أكثر من 

 الثالث 

 *5.19658 *6.33889 *5.69324 *6.90889 1 اتسنو 4أقل من 

 1 1 1 1 *-6.90889- سنوات 3-9

 1 1 1 1 *-5.69324- سنوات 1-71

 1 1 1 1 *-6.33889- سنة 77-75

 1 1 1 1 *-5.19658- سنة 75أكثر من 

 

 تحليل االنحدار المتعدد:

للسالمة  والعوامل التنظيمية للسالمة المهنيةلخصائص الشخصية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة مدت تأثير كل من )ا

 ( كما يلي:الصحية بالمنظمات العاملين أداء( على المتغير التابع )ةللسالمة المهني والعوامل الهندسية المهنية
 

 المتعدد لمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع االنحدار( تحليل 74جدول )

معامل  B)معامل ) موذجالن

 االرتباط

معامل 

 التحديد

مستوى  (Fقيمة )

الداللة 

 االحصائي

مستوى  (tقيمة )

الداللة 

 االحصائي

(Constant) 27.528 

1.711 1.175 7.141 1.199 

17.998 .000 

للسالمة الخصائص الشخصية 

 المهنية
-.118 -1.423 .156 

للسالمة العوامل التنظيمية 

 المهنية
-.016 -.149 .882 

للسالمة العوامل الهندسية 

 المهني
.089 1.058 .291 

 Dependent Variable: أداء العاملين بالمنظمات الصحية 
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يمكححن تكححوين نمححوذج  (B)الجححدول أعححاله يبححين العالقححة بححين المتغيححرات المسححتقلة والمتغيححر التححابع فمححن خححالل عمححود المعححامالت 

 االنحدار كما يلي:

Y=27.528-0.118x1-0.016x2+0.089x3 

 :حيث

Yالصحية بالمنظمات العاملين : أداء 

:X1 الخصائص الشخصية للسالمة  المهنية 

X2 للسالمة المهنية: العوامل التنظيمية 

X3 للسالمة المهني: العوامل الهندسية 

والمتغير التابع ليست ذات داللة احصائية  اتضح أن من خالل نتيجة تحليل االنحدار أعاله أن العالقة بين المتغيرات المستقلة

( والتي تشير إلى عدم معنوية 1.15( أكبر من )1.199( والذي بلغ )F) الختباروذلك من خالل قيمة مستوت الداللة االحصائي 

لتابع وهذه والتي تشير إلى نسبة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير ا( 1.175النموذج وكذلك نجد قيمة معامل التحديد )

وهذه نسبة ضعيفة للغاية. من هاتين القيمتين اتضح أن التأثير غير معنوي  ،( فقط%7.5القيمة تعني أن نسبة التأثير بلغت )

 الصحية( من خالل هذه المتغيرات. بالمنظمات العاملين والنموذج ال يمكن التنبؤ به )أي التنبؤ بأداء

 :النتائج

 ة الدراسة اتضح اآلتي:من واقع التحليل االحصائي ألدا

  الموافقة فيبالمستشفى وتمثلت هذه  للسالمة المهنيةأفراد العينة موافقين على مدت توفر الخصائص الشخصية: 

 .)الرضاء عن العمل يدفعنا الى التعرف معايير السالمة المهنية )حيث وافقوا تماماً على هذه العبارة 

 وتتمثل في أهم العناصر التالية: للسالمة المهنيةامل التنظيمية أفراد العينة موافقين على مدت توفر العو 

 يتم التخلص من المخلفات الطبية بطرق علمية صحيحة. 

 يتوفر منشورات وكتيبات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة المهنية. 

  السالمة المهنيةيتوفر لوحات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات. 

 وتتمثل في اهم العناصر التالية: للسالمة المهنيةن على مدت توفر العوامل الهندسية أفراد العينة موافقي 

  جودة التهوية واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من الحريق...الخ(. المكان بوجوديتميز( 

  األرضية، سمك الحوائط لمنع التسرب  ،المساحة)التشخيصية يتم مراعاة المتطلبات األساسية لغرف األشعة

 عاعي.......الخ(.اإلش

 واألمان(  درجة السالمة ،مراقبة المبنى خاص لمختبرات واألشعة من حيث جودة المكان )صالحيته جودة التجهيزات

 للعاملين المعامل ولافراد المحيطين بهم وللبيئة بصفة عامة.

  وتتمثل في أهم العناصر التالية:على مدت توفر العوامل أداء العاملين بالمنظمات الصحية  موافقين تماماً أفراد العينة 

  .االلتزام بقواعد السالمة المهنية يقلل من األخطاء الطبية 

 االلتزام بقواعد السالمة المهنية يساعد في زيادة اإلنتاجية. 
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    االلتزام بقواعد السالمة المهنية يساعد على منع إصابات العمل 

  لصالح المسميات  للسالمة المهنيةور األول )الخصائص الشخصية المسميات الوظيفية في المح بين متوسطاتتوجد فروق

 (.1.15الوظيفية األخرت عند مستوت داللة احصائي )

  توجد فروق ذات داللة احصائية بين المؤهالت الدراسية ألفراد العينة عند المحاور األول والثاني والثالث لصالح كل من

 (.1.15داللة احصائي ) الثانوي وجامعي عند جميع المحاور عند مستوت

 ( 77توجد فروق ذات داللة احصائية بين الخبرات العملية ألفراد العينة عند المحاور األول والثاني والثالث لصالح كل من-

سنوات( عند  4ولصالح )أقل من  المهنية(للسالمة سنة( للمحور األول )الخصائص الشخصية  75 وأكثر منسنة  75

( عند مستوت داللة احصائي المهني للسالمة والعوامل الهندسية للسالمة المهنيةالث )العوامل التنظيمية المحورين الثاني والث

(1.15.) 

 والعوامل الهندسية للسالمة المهنية العوامل التنظيميةو للسالمة المهنيةجد تأثير معنوي لكل من )الخصائص الشخصية يو ال 

أي العالقة غير  ،(1.15( عند مستوت داللة احصائي )الصحية بالمنظمات العاملين أداءابع )( على المتغير التللسالمة المهني

 خطية.

Multiple Comparisons 

للسالمة المهنيةالخصائص الشخصية   

DSL 

(I) 

 المسمى

يالوظيف  

(J) 

 المسمى

يالوظيف  

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 1.57647 .91891 .087 -.2335- 3.3864 

3.00 .60270 .94052 .522 -1.2498- 2.4552 

4.00 -.87451- 1.01220 .388 -2.8682- 1.1192 

2.00 1.00 -1.57647- .91891 .087 -3.3864- .2335 

3.00 -.97377- .76196 .202 -2.4746- .5270 

4.00 -2.45098-* .84886 .004 -4.1229- -.7790- 

3.00 1.00 -.60270- .94052 .522 -2.4552- 1.2498 

2.00 .97377 .76196 .202 -.5270- 2.4746 

4.00 -1.47721- .87219 .092 -3.1951- .2407 

4.00 1.00 .87451 1.01220 .388 -1.1192- 2.8682 
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2.00 2.45098* .84886 .004 .7790 4.1229 

3.00 1.47721 .87219 .092 -.2407- 3.1951 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 والتوصيات واالستنتاجاتالخالصة . 1
 

 الخالصة: .1.1

لهحذا وللوصحول  .ةالصححيالسحالمة المهنيحة علحى أداء العحاملين بالمنظمحات  معرفة أثر هوي من هذا البحث الهدف األساس إن

 :تبنت الدراسة المحاور التالية الهدف

 بالمنظمات الصحية. والسالمة المهنيةالعالقة بين الخصائص الشخصية  -

 لصحية.بالمنظمات ا والسالمة المهنيةالعالقة بين العوامل التنظيمية  -

 العالقة بين العوامل الهندسية والسالمة المهنية بالمنظمات الصحية. -

  :كون البحث من خمسة فصول هيت

مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفرضياتها وحدودها والمنهج المستخدم في  وفيه المقدمة، ،الفصل األول اإلطار العام للدراسة

 الدراسة.

أمحا الجحزء  ،واألهحداف ةحيحث األهميح المهنية منالسالمة ة والدراسات السابقة، وفيه تناولنا مفهوم أدبيات الدراس :الفصل الثاني 

 الدراسة.للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  استعرا  فتم فيهالثاني من الفصل 

 ومجتمحع الدراسحة ،محن محنهج الدراسحة الثالث فكان عبارة عن المنهجية المستخدمة في الدراسة وإجراءاتها الميدانيحة وأما الفصل

كيفيححة جمححع البيانححات وتحليلهححا  كالخبححرة، وكححذلوعينتهححا وخصائصححها مححن حيححث المسححمى الححوظيفي المسححتوت التعليمححي وسححنوات 

 إحصائياً بعد التأكد من معامل الصدق والثبات لمحاور الدراسة.

 سة ومناقشة نتائج هذه الدراسة البيانات لمحاور الدرا ومناقشة وتحليلالفصل الرابع تناول عر  

 التي توصلت لها الدراسة. واالستنتاجات والتوصياتوالفصل الخامس كان عبارة عن خالصة البحث 

 

 :االستنتاجات .1.1

 التالية: تااالستنتاجمن الجان  النظري والميداني للدراسي كانت 

 وااللتزام والمعرفةلمنظمات الصحية إذا ما توفرت الدافعية فعال في تحقيق السالمة المهنية با أثرالشخصية  للخصائص -1

على  تدريبية والحرص وإلحاقهم بدوراتوهذا من الممكن أن يتحقق بتحفيز العاملين  السالمة،في تطبيق إجراءات 

 .في مجال السالمة التأهيل المستمر
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توفير منشورات وكتيبات  ات الصحية ويتطل  ذلكللعوامل التنظيمية أثر كبير في تحقيق السالمة المهنية في المنظم -1

 ،السالمة المهنيةإرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة المهنية، عقد اجتماعات دورية للتأكد على تطبيق إجراءات 

 في التخلص من المخلفات الطبية بطرق علمية صحيحة ارةوحرص اإلد

يتحقق من خالل اختيار المكان المناس   الصحية وهذافي المنظمات  للعوامل الهندسية أثر إيجابي في السالمة المهنية -4

األرضية، سمك  ،المساحة)التشخيصية األساسية لغرف األشعة  ومراعاة المتطلباتإلنشاء قسم األشعة والمختبرات 

 الحوائط لمنع التسرب اإلشعاعي.......الخ( ووجود غرف عزل للمرضى مزوده باالت شفط تعمل باستمرار.

خصائص الشخصية والعوامل التنظيمية وكذلك العوامل الهندسية المرتبطة بالسالمة المهنية أثر في أداء العاملين لل -3

بالمنظمات الصحية من حيث المساعدة في إنجاز الواجبات والمسئوليات الوظيفية وتقليل الهدر في الوقت والتكاليف 

 بقواعد السالمة المهنية. االلتزاموكذلك 

 

  :التوصيات. 1.1

  :في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يرت أنه من الممكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية

فيما يتعلق بالخصائص الشخصية إيجحاد آليحات وضحوابط لتعزيحز التحزام القحوت العاملحة بحإجراءات السحالمة المهنيحة فحي  (7

تحفيححزهم وإلحححاقهم بححالبرامج  عالمهنيححة، مححبححإجراءات السححالمة المنظمححات الصحححية، والتعامححل بفاعليححة مححع الملتححزمين 

 التدريبية المتخصصة بالسالمة المهنية بالمستشفيات.

السحعي لتزويحد القحوت العاملحة فحي المنظمحات الصححية بحإجراءات السحالمة المهنيحة محن  فيما يخحص العوامحل التنظيميحة، (1

آليححات مركزيححة وطنيححة لصححياغة وتحححديث الضححوابط  خححالل وسححائل متنوعححة تضححمن إطححالع الجميححع عليهححا، مححع إيجححاد

 والمعايير واللوائح والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية في القطاع الصحي.

 نوأ األشحخاص،يكون تنفيذ بناء المستشحفى مطابقحاً لمتطلبحات السحالمة المهنيحة وسحالمة  من ناحية العوامل الهندسية أن (4

وأن يراعحى عنحد تنفيحذ  ،ت العالمية المعتمدة من الدفاع المحدني ضحد الحريحقنظام المواصفاتراعى في تشييد المستشفى 

  .لمناطق أخرت االنتشارنظام التهوية التي تمنع الميكروبات المنتشرة عبر الهواء من  ،المطلوبة االحتياطات المبنى

 

 المراجع:. 1

لحدت العحاملين فحي الرعايحة الصححية بمحافظحة الغربيحة  ممارسحة الحقحن المحأمون (م1174وآخحرون ) ،محمحد إبحراهيم إسماعيل، -

 بمصر.

 دار الكت  العلمية. القاهرة، السالمة والصحة المهنية، م(1171)أحمد  زكي، -

وأثرهحا  عحزة الحكوميحةم( تقييم وسائل الوقاية والسالمة المستخدمة فحي مستشحفيات قطحاع 1111) الشبخ يعبد المعز عل ،خليل -

 عزة. الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، ،على أداء العاملين
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المجلحة  واقحع السحالمة المهنيحة لعمحال النظافحة فحي مستشحفيات إححدت المحافظحات الفلسحطينية، م(1119عصحام احمحد ) الخطي ، -

 (71العدد) ،منظمة الصحة الدوليةالصحية لشرق المتوسط 

 في مباني التجمعات السكنية والمنشصت الحيوية وذات الطابع الخاص.السالمة المهنية  (7345) بن عبد هللا الزهراني حسن -

 والتوزيع. دار الفكر للنشر عمان، السالمة المهنية والصحية المهنية، (هـ7345حسان) -

رسحالة ماجسحتير غيحر  ،العاملين في منشصت القطاع الصحي، بمدينة الحدمام بأداءم( وعالقتها 1171) السالمة حسين، ،الشريف -

 الريا . جامعة نايف للعلوم األمنية، ،منشورة

رسحالة ماجسحتير غيحر  ،مة المهنية الوقائيحة بالمستشحفيات( وعي المرضى بإجراءات السال7349) مسفر سعد، على الشمراني، -

 ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية.منشورة

 عمان. ،عوالتوزي دار صفاء للنشر م( السالمة في المستشفيات والمختبرات الطبية،1177) محمود ذياب قايلة،عال -

 رسحالة ماجسحتير دراسحة ميدانيحة، ( أثراء أفراد آمحن المستشحفيات علحى تحقيحق السحالمة المهنيحة،7341) ،حمدان عايد ،العنزي -

 أكاديمية االمير نايف للعلوم االمنية. ،غير منشورة

 الريا . ،الدار الوطنية للطباعة مهنية،م( دليل األمن والسالمة والصحة ال1171عبد الكريم عبد العزيز) العيدان، -

 مححدت تححوفر وتطبيححق وسححائل السححالمة واإلجححراءات الوقائيححة بالمستشححفيات الحكوميححة، م(1111) عبححد الحكححيم بححن حمححد الوهيحح ، -

 الريا . جامعة نايف للعلوم المنية، رسالة ماجستير غير منشورة،

 عمان. ،وأساليبه، دار الفكرومه وأدواته مفه م(1174البحث العلمي ) وعدس، عبيدات ذوقان -

 (.73العدد) طرابلس، ،مجلة البيئة تقييم مخاطر مزاولة مهنة التحاليل الطبية في طرابلس، م(1177) عياد، عبود، -

م( مدت إدراك العاملون بالرعاية الصحية إلخطار العدوت بفيروس اإليدز في وححدات الحديال 1171) خرونآإبراهيم و كباش، -

 (74) العدد ،منظمة الصحة الدولية المجلة الصحية لشرق المتوسط، مصر، )غسيل الكلى( في الدموي

- Dawes Brenda S. Gregory (2002). "Disaster Management Requires Planning Improvising 

Evaluating " Association Of Operating Room Nurses, Aorn Journal, Vol. 75, No. 4. 

- Helwig, David (1995) "soviet Seek Health Care Help Prisoners of Chernobyl" Can Med Assoc 

J, Vol. 144, No. 6.   
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Anti-money laundering principles and their impact on the dimensions of banking reputation 

(The case of Karbala bank) 
 

 الدكتورة/ رشا محمد عرب غياض 

 لوم االقتصادية وإدارة األعمال، الجامعة اللبنانية، لبنانأستاذ مساعد، كلية الع
 

 الباحث/ عمار طاهر عودة اليساري 

 ماجستير في العلوم المالية والمصرفية، كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم، لبنان

  comarsriq1993@gmail.Email:  
 

 الملخص:

تكمن أهمية  األمواليعالج هذا البحث طبيعة العالقة بين السمعة المصرفية والجهود التي تبذل في إطار مواجهة ظاهرة غسيل  

هذا البحث في تحديد دقيق لماهية ظاهرة غسيل االموال وكيفية مكافحتها لما لها من اهمية في مساعدة أصحاب القرار للتصدي 

للوصول إلى حلول جذرية لعالجها لما لها من آثار سلبية على المستوى االقتصادي واالجتماعي وللمحافظة على لهذه الظاهرة 

استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي وجرى  سمعة المصرف العامل األساس في جذب العمالء واستمرارية المصرف.

توصلت الدراسة الى . (Spss,25)الل برنامج التحليل اإلحصائي التي تم تحليلها من خ تصميم استبانة وفرت البيانات الرقمية

تهتم بتطبيق مبادئ مكافحة تبيض االموال من خالل سعيها  نتيجة مفادها ان المصارف موضوع الدراسة العاملة في مدينة كربالء  

ة الذي يسهم في مكافحة عمليات غسيل للتأكد من العمالء وهويتهم  وإجراء عمليات رقابة داخلية مستمرة والتزامهم بنظام الرقاب

األموال واتخاذهم للتدابير التي تضمن اختيار الموظفين المناسبين وتوفير نظام خاص للتدقيق والمراجعة الداخلية لمراقبة أداء 

ة للموظفين الموظفين ومراجعة التقارير وإنشاء وحدة مستقلة إلدارة ومنع عمليات غسيل األموال والقيام بعمليات تدريب مستمر

على آلية التعرف على عمليات غسيل األموال. أثبتت النتائج العالقة بين توظيف المصرف لمبادئ مكافحة غسيل األموال في 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في فكانت العالقة ذات داللة معنوية. كما توصلت الدراسة الى انه  المصرفية،أبعاد السمعة 

أوصت الدراسة  بحث على االستبانة وفقاً لمتغير التخصص العلمي والمنصب الوظيفي وسنوات الخبرة.إجابات أفراد عينة ال

بإجراء دراسات سنوية دورية للمصارف ونشاطها البنكي وتحليل أية معطيات تتعلق بالشك في عمليات غسيل األموال 

نون تجاه عمليات غسيل األموال وتطبيق القوانين التي وتحويلها إلى الرقابة واتباع اجراءات صارمة بحق الموظفين الذي يتهاو

 تتعلق بجريمة غسيل األموال.

 داء  األ ،مصارف ،العراق ،السمعة المصرفية األموال،تبيض : الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This paper treats the relationship between banking reputation and the efforts made in the context of 

confronting the phenomenon of money laundering. The importance of this research lies in an 

accurate definition of what the phenomenon of money laundering is and how to combat it because of 

its importance in helping decision-makers to address this phenomenon to reach radical solutions to 

treat it because of its negative effects on the economic and social level and to preserve the reputation 

of the bank the main factor in attracting customers and the continuity of the bank . This research used 

the descriptive analytical method, and a questionnaire was designed that provided the numerical data 

that were analyzed through the statistical analysis program(Spss,25). The study concluded  that the 

are interested in applying the principles of combating money laundering through their efforts to 

ascertain the customers’ identity and conduct continuous internal control processes and their 

commitment to the control system that contributes to combating money laundering operations and 

taking measures that ensure the selection of appropriate employees and the provision of a system 

Special for internal auditing and auditing to monitor employee performance, review reports, establish 

an independent unit to manage and prevent money laundering operations, and carry out continuous 

training for employees on the mechanism of identifying money laundering operations. The results 

proved the relationship between the bank's employment of anti-money laundering principles in the 

dimensions of banking reputation, and the relationship was significant. The study also concluded that 

there are no statistically significant differences in the answers of the research sample members to the 

questionnaire according to the variable of scientific specialization, job position and years of 

experience. Strict against employees who tolerate money laundering operations and the application 

of laws related to the crime of money laundering. 

Keywords: Money laundering, banking reputation, Iraq, banks, performance 
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 : المقدمة. 1

إال أنها  ،وقد بدأت باالنتشار في الثمانينات من القرن الماضي ،المنتشرة في جميع الدول تعد ظاهرة غسيل األموال من الظواهر

وتهدف هذه الظاهرة إلى تغطية  ،اصبحت في الوقت الحالي من أبرز األنشطة االقتصادية الجرمية التي تحقق األرباح العالية

وساهمت التطورات الحديثة التقنية منها  ،تصف بالشرعيةاألموال المشبوهة التي يتم اكتسابها بطريقة غير شرعية وجعلها ت

والتكنولوجية في انتشار هذه الظاهرة التي باتت مصدراً لقلق العديد من دول العالم لما لها من اآلثار السلبية التي تنعكس على 

 ،الحساسة في شتى جوانب الحياةكما وتعد السمعة من األمور المهمة و ،الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية في البالد

وبالقدرة على تنفيذ الخطط واألهداف  ،فالسمعة الطيبة ترتبط بالنزاهة والصدق والقدرة على اإليفاء بالوعود وااللتزامات

وهي ال تأتي من عبث وإنما تنتج عن  ،والسمعة من األمور التي يتم بناؤها عبر الزمن ،وتوطيد العالقات وتلبية االحتياجات

 وتكتسب السمعة أهمة مضاعفة عندما ترتبط بالمصارف واألمور المالية. ،لة االحترام والوعي والثقة التي تتكون لدى الفردحا

 مشكلة الدراسة: . 1.1

على ما تقدم جاءت الدراسة الحالية من أجل التعرف على دور مبادئ غسيل األموال وتطبيقها في المصارف في المحافظة  بناءً 

 وذلك على عدد من المصارف في كربالء. نفسه،المصرفية للمصرف على السمعة 

ودورها في المحافظة على السمعة المصرفية  ،وتأتي أهمية هذه الدراسة من خالل محاولة التعرف على مبادئ غسيل األموال

ارمة للتخلص من ألن ذلك يمكن أن يسهم في مساعدة أصحاب القرارات على اتخاذ الخطوات الص ،لمصارف كربالء المقدسة

أو على األقل توجيه األوامر للقيام بوضح اللوائح القانونية الدقيقة التي تحارب هذه الظاهرة في كل  ،ظاهرة غسيل األموال

ألنها العامل األساس في جذب انتباه العميل وبقاءه مع هذا  ،فالمحافظة على سمعة المصرف من األمور المهمة ،مصرف

ي دراسة هذا العامل في عالقته بانتشار ظاهرة غسيل األموال يمكن أن يساعد المصارف في بالتال ،المصرف دون ذاك

 المحافظة على سمعتها وزبائنها.

وتحديد الدور الذي  واالجتماعية،تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ظاهرة غسيل األموال في مفهومها وآثارها االقتصادية 

غسيل األموال. باإلضافة إلى تعرف العالقة بين جهود المصرف في مكافحة غسيل األموال تلعبه البنوك في مكافحة مشكلة 

 وسمعته المصرفية.

وهي  عمالئه،تعد السمعة المصرفية من األمور اإليجابية المهمة التي تسهم في تطوير العمل في المصرف وتوسيع دائرة 

عن مصداقية وشفافية المصرف في تقديم الخدمات والحصول على وتنتج  العمالء،حصيلة للتفاعالت التي يجريها المصرف مع 

فالسمعة من األصول االستراتيجية الهامة ألن مستقبل  العمالء،المعلومات الدقيقة من العميل للوصول إلى سمعة جيدة تجلب 

 المصرف يعتمد على سمعته لدى العمالء.

من خالل قدرتها على جذب الموظفين والموهوبين والحفاظ عل وهنالك توجه لمجلة فورتشن لقياس سمعة المصارف والشركات 

(. وتعد الصورة الذهنية التي يرسمها المصرف في ذهن العمالء من 0202،جودتها والمسؤولية االجتماعية واالبتكار)الصالحي

خدمات المقدمة تعكس ألنها تعبير عن انطباع العمالء تجاه المصرف فجودة ال المصرف،األمور المهمة التي تؤثر على سمعة 

 (.02 ،0202،صورة ذهنية جيدة لدى العمالء األمر الذي يسهم في تكوين سمعة الطيبة للمصرف )الكرعواي
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  التالي:ان البحث يهدف الى االجابة على السؤال االساسي 

 ال؟ .ما هي طبيعة العالقة بين السمعة المصرفية والجهود التي تبذل في إطار مواجهة ظاهرة غسيل األمو

 تكمن أهمية هذا البحث في النقاط اآلتية:

 إبراز دور اتباع وتطبيق مبادئ مكافحة غسيل األموال في التأثير اإليجابي على سمعة المصرف. -

 تحديد دقيق لماهية هذه الظاهرة للوصول إلى حلول جذرية لعالجها. -

فهي تضعف االقتصاد الوطني وتسهم في  جتماعي،وااللغسيل األموال العديد من اآلثار السلبية على المستوى االقتصادي  -

 بالتالي ال بد من دراستها والكشف عن األمور المرتبطة بها. متوترة،خلق بيئة اقتصادية 

 تفترض الدراسة: فرضيات الدراسة: . 1.1

ال وسمعته توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الجهود التي يتبعها المصرف في مواجهة ظاهرة غسيل األمو -0

 المصرفية.

توجد فروق ذات تأثير معنوي في وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول دور اتباع المصرف لمبادئ مكافحة غسيل األموال  -0

 في المحافظة على سمعته المصرفية تبعاً الختالف متغير التخصص العلمي لهم.

دور اتباع المصرف لمبادئ مكافحة غسيل األموال توجد فروق ذات تأثير معنوي في وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول  -3

 في المحافظة على سمعته المصرفية تبعاً الختالف متغير المنصب الوظيفي لهم.

توجد فروق ذات تأثير معنوي في وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول دور اتباع المصرف لمبادئ مكافحة غسيل األموال  -4

 الختالف متغير سنوات الخبرة لهم. في المحافظة على سمعته المصرفية تبعاً 

 أهمية الدراسة: . 1.1

 يمكن إيجاز أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:

 إبراز دور اتباع وتطبيق مبادئ مكافحة غسيل األموال في التأثير اإليجابي على سمعة المصرف. -

 تحديد دقيق لماهية هذه الظاهرة للوصول إلى حلول جذرية لعالجها. -

الحالي في تنمية النشطات االجتماعية التي يهتم بها المصرف من أجل الترويج السمه أو المحافظة على قد يسهم البحث  -

 فالمسؤولية االجتماعية من األمور المهمة التي ترتبط بسمعة المصرف. سمعته،

لوطني وتسهم في فهي تضعف االقتصاد ا واالجتماعي،لغسيل األموال العديد من اآلثار السلبية على المستوى االقتصادي  -

 بالتالي ال بد من دراستها والكشف عن األمور المرتبطة بها. متوترة،خلق بيئة اقتصادية 

 منهجية الدراسة: . 1

 منهجية التحليل: . 1.1

انطالقاً من طبيعة البحث واألهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها والتي تتمثل في تحديد مبادئ مكافحة غسيل األموال 

واستكشاف الفروق في ذلك وفقاً لمتغيرات المنصب الوظيفي  ،وعالقات ذلك في سمعتها المصرفية ،ها المصارفالتي تتبع

  ،وسنوات الخبرة والتخصص العلمي
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والتي تسعى الدراسة إلى تحقيقها جرى استخدام المنهج الوصفي التحليلي على اعتبار بأنه أكثر المناهج مناسبةً ألغراض 

مد هذا المنهج على دراسة ظاهرة تطبيق البنوك لمبادئ غسيل األموال وعالقة ذلك في أبعاد السمعة ويعت ،البحث الحالي

ومن ثم التعبير عنها بصورة كمية أو كيفية من خالل تصميم  ،المصرفية كما هي في الواقع ومن ثم وصفها وصفاً دقيقاً 

فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة بخصائصها  ،شكل أرقاماالستبانة وتوزيعها على الموظفين وأخذ اإلجابات وتحليلها على 

فيوضح مقدار  ،والتعبير الكمي يعطي الوصف الرقمي للظاهرة ،واألمور التي ترتبط بها من تعريفات نظرية واجرائية

وبالتالي من خالل هذا المنهج جرى (. 083 ،0222،هذه الظاهرة وحجمها ومدى ارتباطها مع غيره من الظواهر)دويدري

صميم االستبانة وبالتالي توفير البيانات الرقمية التي ساعدت في الوصول إلى الحقائق عن المشكلة موضوع البحث ت

للتحقق من أهداف الدراسة وتحليل البيانات ما زاد من رصيد المعرفة حول الموضوع.  ،لتفسيرها والوقوف على دالالتها

 .(Spss,25)ل برنامج التحليل اإلحصائي تم تفرغ وتحليل االستبانة من خال ،التي تم جمعها

 مصادر البيانات:. 1.1

اعتمد الباحث على الجوانب اآلتية في عملية جمع البيانات والمعلومات النظرية  أهدافها،من أجل نجاح هذه الدراسة وتحقيق 

 والميدانية:

والمجالت والدوريات والبحوث  ة،واألجنبيالجانب النظري: تم االعتماد على مجموعة من الكتب والمؤلفات العربية  -

 كما تم االعتماد على األطاريح الجامعية ذات العالقة بموضوع الدراسة. العلمية،

 الدراسة،الجانب الميداني: تم االعتماد على عدد من األدوات والوسائل الضرورية لتغطية الجانب الميداني في  -

 أبرزها:

من المقابالت الشخصية مع المدراء والمشرفين في المصارف المقابالت الشخصية: حيث أجرى الباحث عدداً   -أ

فالغرض منها تقديم فكرة  المستهدفة،وذلك من أجل الحصول على البيانات والمعلومات  كربالء،في مدينة 

 واضحة عن موضوع الدراسة لجمع البيانات الدقيقة.

مبادئ مكافحة غسيل األموال وتأثيرها على  استمارة االستبانة: من أجل تحقيق هدف البحث المتمثل في التعرف على -

وتم تطويرها باالعتماد على األدبيات التي  ،أبعاد السمعة المصرفية جرى تصميم استبانة خاصة كأداة للبحث الحالي

تناولت متغيرات الدراسة باإلضافة إلى االطالع على عدد من االستبانات المستخدمة في الدراسات السابقة ذات 

وجرى توزيع االستبانة بطريقة  ،م مراعاة أن تكون مفردات االستبانة متكيفة ومتالئمة مع مجتمع الدراسةوت ،العالقة

(Drop in and pick upحيث تم توزيع االستبانة على المصارف )،  ومن ثم تم تحديد موعداً منهم للعودة واسترداد

رصة للمستجيب ليقوم بتعبئة االستبانة وفقاً للوقت وفي هذه الطريقة تحقق عدة مزايا أبرزها إعطاء الف ،االستبانة

وإعطاءه الحرية في اإلجابة بعيداً عن ضغط الُمقابل. وقد جرى تقسيم االستبانة لقياس متغيرات الدراسة  ،المناسب له

 وهي: رئيسية،وتفسيرها إلى عدة أقسام 
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لعلمي والتخصص والمنصب الوظيفي وعدد يشتمل على المعلومات العامة للمستجيب من حيث المؤهل ا القسم األول: -

 سنوات الخبرة.

( إلى 0وشمل الفقرات من ) األموال،القسم الثاني: يتعلق بالمبادئ التي يتبعها المصرف من أجل مكافحة عملية غسيل  -

( وتم قياس فقرات هذا القسم من خالل مقياس خماسي تراوحت أوزانه من حيث درجة االستخدام ما بين غير 02)

 ،( درجات3ومستخدمة بدرجة متوسطة تأخذ ) ،( ومستخدمة بدرجة قليلة تأخذ )درجتين(0دمة تأخذ رقم)مستخ

 ( درجات.5ومستخدمة بدرجة كبيرة جداً تأخذ ) ،( درجات4ومستخدمة بدرجة كبيرة تأخذ )

ات هذا القسم من وتم قياس فقر (42( إلى )00وشمل الفقرات من ) المصرفية،ويتعلق بأبعاد السمعة  القسم الثالث: -

( وموافق بدرجة قليلة 0خالل مقياس خماسي تراوحت أوزانه من حيث درجة الموافقة ما بين غير موافق تأخذ رقم)

وموافق بدرجة  ،( درجات4كبيرة تأخذ ) وموافق بدرجة ،( درجات3وموافق بدرجة متوسطة تأخذ ) ،تأخذ )درجتين(

 ( درجات.5كبيرة جداً تأخذ )

يتعلق بتأثير استخدام المصرف لمبادئ مكافحة غسيل األموال على أبعاد السمعة المصرفية للمصرف  القسم الرابع: -

قياس فقرات هذا القسم من خالل  (، وتم42( إلى )40وتألف من العبارات ) الموظفين،نفسه من وجهة نظر عدد من 

( وموافق بدرجة قليلة تأخذ 0رقم) مقياس خماسي تراوحت أوزانه من حيث درجة الموافقة ما بين غير موافق تأخذ

وموافق بدرجة كبيرة  درجات،( 4كبيرة تأخذ ) وموافق بدرجة درجات،( 3وموافق بدرجة متوسطة تأخذ ) (،)درجتين

 ( درجات.5جداً تأخذ )

 حدود الدراسة: . 1.1

مصرفي وذلك في الفترة الواقعة  كادر 022وهي الفترة التي تم تطبيق األستبانة على عينة الدراسة البالغة  :حدود زمانية -

 0200تموز  32ولغاية  0200تموز  0بين 

الرافدين فرع  )مصرفوتشمل 0200عام  الدراسة فيوهي البنوك العاملة في كربالء التي طبقت عليها  :حدود مكانية -

ف الرشيد فرع الهندية، مصرف الرافدين فرع الشهداء، مصرف الرافدين فرع العباس، مصرف التنمية الدولي، مصر

 ، مصرف الرشيد فرع الحسين، مصرف الرشيد فرع الطيف(00

وبشكل دقيق يتمثل مجتمع الدراسة بجميع العاملين في المصارف المذكورة سابقاً بمستوياتهم اإلدارية  :حدود بشرية -    

ع في البحث يسهم في جعل النتائج أكثر فمشاركة مدراء الفرو الفروع،باإلضافة إلى مدراء  الدنيا(، الوسطى، العليا،المختلفة )

وتم اعتماد أسلوب  واألكثر دراية بالعمالء وما يطبقه المصرف على أرض الواقع. الميدان،ذلك ألنهم األقرب إلى  واقعية،

داد وتم استر موظفاً،( 002حيث تم تطبيق أداة البحث على ) المذكورة،المسح الشامل في استطالع آراء العاملين في المصارف 

 ( استبياناً منها.022)

 هيكلة الدراسة: . 1.1

بينما  يتناول المبحث األول منها اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث،

 مواد البحث وطرائقهيتطرق المبحث الثاني إلى 
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 النظري والدراسات السابقة . اإلطار1

 اإلطار النظري .1.1

عد عمليات غسيل األموال من أبرز األنشطة االقتصادية الجرمية والتي تحقق الرباح العالية، وتهدف إلى إخفاء المصادر ت 

المتولدة عنها، وغالباً تأتي من تجارة المخدرات وغيرها من أنواع الفساد، وال يوجد اتفاق عام حول ظاهرة غسيل األموال 

غاية الصعوبة، فبعض الدول تأخذ بالمفهوم الواسع لغسيل األموال من حيث اعتبار  األمر الذي يجعل مسألة تحديده أمر في

العائدات المالية لكافة األعمال الجرمية طرفاً في غسيل األموال )تجارة المخدرات، الرقيق، اإلرهاب، الرشوة، الفساد السياسي، 

تهرب الضريبي، التجسس..... وغيرها(. في حين تأخذ دول البغاء، تجارة العملة، االختالس، تجارة السالح، تزييف النقود، ال

أخرى المفهوم الضيق لغسيل األموال وهو محاوالت إخفاء األموال الناتجة عن العوائد المالية لتهريب المخدرات فقط دون 

 (.060، 0220غيرها من الجرائم )كامل،
 

  تعريف غسيل األموال -أ

وبصفة خاصة المخدرات وتجارة األسلحة مع األموال النظيفة غير  ،غير المشروعةهو جمع األموال التي تنتج عن التجارة 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األموال تختلف عن األموال القذرة فهذه يتم االحتفاظ بها  ،المستخدمة في هذه األمور غير المشروعة

جرائم االقتصادية التي يعاقب عليها القانون وتعد جريمة من ال ،(05 ،0225 ،سراً من أجل التهرب من الضرائب )أبو بكر

وهوي سلسلة من العمليات االقتصادية والمالية والتي يهدف من خاللها الفرد إلى إصباغ الصبغة الشرعية لألموال التي  ،الدولي

 .فهو يهدف إلى إخفاء المصدر الجرمي لهذه األموال ،حصل عليها من أنشطة ومصادر غير شرعية

إال أنه  ،ريمة غسيل األموال هو المال المقدر المجموع من عدد من المصادر والتي أبرزها تجارة المخدراتان األساس في ج

وعرفها  ،هنالك رائم أخرى ترتبط بغسيل األموال غير المخدرات التطورات في الوقت الحالي أصبحت وبعد

الناتجة عن النشاط غير المشروع بطريقة تخفي ( بأنها تلك الجريمة التي يتم فيها التصرف باألموال 3 ،0225،)األخضري

وذلك عن طريق مجموعة من عمليات التحويل التي تتم بين المصارف. بينما  ،مصدرها األصلي الحقيقي كي تجعله مشروعاً 

عمليات ة بيضاء عابرة للحدود تنشأ بشكل منظم ويقوم من خاللها أحدا األشخاص بعدد من الم( بأنها جري0225 ،عبد هللاعرفها )

ويستعين بمجموعة من الوسطاء للتعامل مع عملية التحويل هذه. بينما عرف برنامج األمم  ،المالية المتتابعة على هذه األموال

المتحدة لمكافحة المخدرات بأنها عملية يلجأ من خاللها مهربي المخدرات إلى إخفاء الدخل الذي يعود عليهم من تلك التجارة 

فهو باختصار التصرف في النقود بشكل يغطي على  ،شروع ويبحثون عن مصدر آخر مشروعفيخفون مصدره غير الم

 (.034 ،0225،)عبد الحميد مصدرها الحقيقي

كما تعرف بأنها إخفاء وطمس المصدر الحقيقي لألموال المودعة لـدى الجهـاز المـصرفي والناتجة عن عمليات غير مشروعة 

ء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت، وتحويل األموال أو اسـتبدالها بهدف إكسابها صفة الشرعية، أو إعطا

لغـرض إخفـاء أو تمويـه مصدرها، كما يمتد هذا المصطلح ليشمل تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو 

 (. 0225)الربيعي، و للقيام بعمليات مالية مختلفةتوظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال وأصول منقولة أو غير منقولة أ
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وفي ايطاليا التي تشتهر بتعقد نشاطات المنظمات اإلجرامية فيها فقد عرفها المـشرع بأنهـا "استبدال أية نقود أو سلع أو أية 

 ،0226مدة منها") الدليمي،أموال أخرى مستمدة من أي نوع من الجرائم العمدية أو إخفـاء مصدر هذه األموال من الجرائم المست

.(. وعمد المجلس األوروبي الى توسيع دائرة التجريم لتشمل جميع الجرائم التي تدر ربحا يصلح في أن يكون محال لغسل 34

األموال، حيث عرف غسيل األموال بأنه "تغيير شكل المال من حال إلى أخرى وتوظيفه أو تحويله أو نقله مع العلم بأنه مستمد 

إجرامي أو من فعل يعد مساهمة في مثل هذا النشاط وذلك بغرض إخفائه أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع أو  من نشاط

وتشكل ظاهرة غسيل األموال مشكلة  ،مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب النشاط اإلجرامي لتجنب النتائج القانونية لفعله

االقتصادية وبالتحديد القائمين على السياسات النقدية والمصرفية عالمية، أصبحت تستحوذ اهتمام كل من صانعي السياسات 

سواء محليا أو إقليميا أو عالميا، رغم ذلك لم يتوصل فقهاء القانون إلى تعريف جامع مانع لهذه الجريمة نظرا لحداثتها وسرعة 

ريفات مختلفة لهذه الظاهرة نذكر من أبرزها تطورها الذي يساير تطور التكنولوجيا الحديثة. إال أن الفقهاء حاولوا إعطاء عدة تع

 :ما يلي

إخفاء حقيقة األموال المستمدة من طريق غير مشروع، عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول  -

 أخرى، أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة، لإلفالت بها من الضبط والمصادرة، وإظهارها كما لو

كانت مستمدة من مصادر مشروعة، سواء كان اإليداع أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو االستثمار قد تم في دول متقدمة أو في 

 .دول نامية

عملية إضفاء المشروعية على األموال المتأتية من طرق محرمة شرعا أو مصادرها غير مشروعة قانونا وذلك من  -

تماعيا وقانونيا ومن ثم إدخالها ضمن الدورة االقتصادية الشرعية وصوال إلى تداولها بصورة خالل القيا بمشاريع مقبولة اج

 .طبيعية ومشروعة

ويتضح من خالل كافة التعريفات السابقة الذكر، أنها تتفق على أن اصطالح غسل األموال يتم استخدامه للتعبير عن مجموعة 

ف إلى قطع صلة مال غير مشروع بمصدره اإلجرامي إلكسابه طابعا شرعيا، من العمليات المالية واألنشطة والطرق التي تهد

أي أن جوهر عملية غسل األموال هو إخفاء أو تمويه طبيعة األموال ذات المصدر اإلجرامي وليس مجرد إخفاء األموال عن 

 .أعين سلطات تنفيذ القانون

"كل سلوك يهدف إلى تمويه طبيعة األموال غير  هوفي ضوء ما تقدم يمكن تقديم تعريف شامل لظاهرة غسيل األموال 

المشروعة وقطع الصلة بينها وبين مصدرها األصلي والحقيقي غير المشروع، وذلك من خالل مجموعة من العمليات المتداخلة 

ر لتبدو وكأنها متحصلة من مصدر مشروع، ليتمكن صاحبها من االستفادة منها بتوظيفها في أنشطة أخرى مشروعة أو غي

 .مشروعة، من دون مالحقة من جانب السلطات المختصة

 :مبادئ مكافحة عمليات غسيل األموال -ب

 :منها ،هنالك جملة من االجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من عمليات غسيل األموال

ات الالزمة التأكد من العمالء وهويتهم: وذلك عند كل عملية فتح حساب يتوجب على المصرف أن يجمع كافة البيان -

(. وهذا ما أكدت عليه التوصيات األربعين للجنة العمل 0225)طراونـة والبطوش، والوثائق الرسمية التي تتعلق بالعميل

( حيـث لـم ال تُجيز فتح حسابات بأسماء مجهولة أو ألشخاص وهميين أو بأي شكل أخر ال يدل بصورة 0223الدولية)

( وأوجبت ضرورة التأكد من هوية العميل بطلب المستندات 5) التوصية رقم وذلك فيقاطعة على هوية فاتح الحساب 
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األصلية والمعلومات الحقيقة واالحتفاظ بمستندات تثبت ذلك. ودعت إجراءات مكافحة غسيل األموال من خـالل الخطـوط 

ا أشـخاص طبيعيين أو اعتباريين االسترشادية العالمية التي وضعتها اللجنة لتحديد هوية العمالء على اختالفهم سـواء كـانو

أو شركات التوصية، حيث دعت لضرورة التثبت مـن صـفة الـشخص صاحب الحساب، وفي حالة كان العميل شركة يتم 

الحصول على معلومات كافية عـن الهيكـل التنظيمي للشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة، أما في شركات التوصية فيتم تحديد 

 .فتح حساب بالنيابة فيتم التأكد من وجود وكالة مع االحتفاظ بها فـي المصرف وفي حالةشركة، المعلومات حول هيكل ال

البرامج الداخلية للرقابة على عمليات غسيل األموال: حثت معظم الوثائق الدولية ذات الصلة جميع الدول األطراف على  -

خلية التي تتبعها لمكافحة عمليات غسيل األموال، فتمت إلزام المـصارف والمؤسسات المالية بتطوير األنظمة الرقابية الدا

التوصية على ضرورة تطوير السياسات واإلجراءات الداخلية ودعت إلى ضرورة تطبيق إجـراءات فعالـة لكـشف 

ومراقبة المعامالت وفقا للضوابط ودون إعاقة لحركة رؤوس األموال، كما دعت إلـى تعين مسئولين نظاميين على مستوى 

دارية، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان اختيـار الموظفين، وإيجاد برامج تدريب مستمرة للموظفين وتوفير نظام للتـدقيق اإل

والمراجعـة الداخلية، هذا وأوصت اللجنة بضرورة قيام السلطات المصرفية بمـساعدة المـصارف والمؤسسات المالية على 

( ضرورة 0220وفي هذا المجال ترى لجنة بازل ) ،حة عمليات غـسيل األموالتوفير برامج رقابية خاصة تساهم في مكاف

توفر أنظمة رقابة داخلية فعالة لدى المـصارف تتطابق مع إجراءات "اعرف عميلك"، بحيث تتضمن مسئوليتها المراقبة 

ـه اإلدارة العليا في حالة وجود المستمرة ألداء الموظفين من خالل فحص عينة من االلتزام ومراجعة تقارير االسـتثناء لتنبي

( إلى وضع نظام رقابة فعال ومكتوب يوضح فيه 0220) خلل ما في اإلجراءات المطبقة. بينما دعت مبادئ وولفسبيرج

السياسات واإلجراءات الرقابية القياسية، درجة الرقابة، التوقيت، المجاالت التي تخـضع للرقابة، المسئوليات و المتابعات 

قديم تقارير لإلدارة بشكل مـنظم، وطالبـت بإنشاء وحدة تـدقيق مـستقلة الختبـار البـرامج المزمعـة، كمـا حـددت من خالل ت

( المسئولية الرئيسية لمراقبة أنشطة الحساب حيث وضعتها على عاتق موظف الخدمات 0220) مبـادئ وولفسبيرج

ألنـشطة وخاصة غير العادية والمشبوهة منها، كما أوصت المصرفية وألزمته بان يكون على علم كامل بالمعـامالت وا

بضرورة وضع البـرامج التدريبيـة للموظفين للتعريف بعمليات غسيل األموال وآلية منعها، وكيفية التعرف على العمليـات 

مكافحة غسيل غير العادية والمشبوهة، مع تزويدهم بمعلومات عن التغيرات التي تطرأ على القوانين واللوائح الخاصة ب

 .األموال واإلجراءات الالزمة

( على ضرورة التزام المصارف 0220) إنشاء وحدة خاصة لمكافحة عمليات غسيل األموال: تتضمن مبادئ وولفسبيرج -

بإنشاء إدارة مـستقلة ورفدها بكادر كاف من الموظفين تكون مسئولة عن منع عمليات غسيل األموال، كمـا أوجبت 

التوصيات األربعين للجنة العمل الدولية الدول على تأسـيس وحدة معلومات مالية يناط بها مهام استقبال ( من 06التوصية )

المباشر وغير المباشر على المعلومـات  االطالعوتحليل ونشر المعلومات عن حاالت غسيل األموال على أن يتاح لها حق 

ا، كما أكدت علـى ضـرورة أن تُمـنح الصالحيات الستخدام الماليـة واإلدارية والقانونية وفي الوقت المناسب لعمله

إجراءات إلزامية ألعداد سجالت المؤسـسات الماليـة، أو تقـديم المعلومات الالزمة وفرض عقوبات إدارية مناسبة في حالة 

الالزمة، مـع ضرورة  اإلخفاق، وأكـدت اللجنـة على ضرورة قيام الدول بتزويد الوحدة بالموارد المالية والبشرية والفنية

 .قيام الدولة بمراجعة فعالية وكفاءة أداء الوحدة ومدى نزاهة العاملين فيها
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تدريب وتأهيل الموظفين: قد يشارك الموظف بدون قصد في إتمام بعض العمليات المشبوهة، من خالل تنفيذه للعمليات  -

انتباهـه لحيثيات مختلف المعامالت التي تمر عليه،  بشكل تلقائي دون أن يدرك المخاطر الجمة التي قد تحدث نتيجة عدم

ولذلك يجب أن تكون هذه المعامالت مبررة ومقرونة بالمستندات والبراهين الدالة على قانونيتها وإال فانه يتم رفضها من 

واجهة (. وطالبت لجنة بازل المصارف بوجود برنامج مستمر لتدريب الموظفين بـشكل كافي لم0225،األسـاس)الربيعي

عمليات غسيل األموال، وخاصة للمـوظفين الجـدد والمـوظفين ذوي العالقة المباشرة مع الجمهور بحيث يتوجب على 

المصرف تدريبهم بشكل منتظم للتحقق من العمالء الجدد وممارسة الجهد المطلوب في التعامل مع حسابات العمالء 

شبوه، كما دعت إلى ضـرورة تحـديث معلوماتهم وتطويرها الحـاليين على أساس مستمر ولكشف نماذج النشاط الم

 .وتذكيرهم بمسؤولياتهم بشكل مستمر

 السمعة المصرفية -ج

وذلك  ،تحتاج المؤسسات والمنظمات والمصارف، في ظل المنافسات التي تتعرض لها، إلى تحقيق التميز والتفوق على غيرها

قدرة المؤسسة على تحقيق سمعة متميزة وجيدة من أهم المعايير التي تجعلها بالتالي فان  ،من خالل تقديمها لخدماتها وسلعها

أهم مقاييس  تعد من(. فسمعة المصرف 022 ،0202،تقف صامدة في ظل المنافسات الرهيبة في السوق )مهدي وشمران

 نجاحه.

 مفهوم السمعة المصرفية -0

صارف جميعها الكبيرة والصغيرة فحتى المصارف ذات السمعة إلى أن السمعة مهمة للم Bailet، et al، (2010 باليت)يشير  

 الراسخة تسعى للمحافظة على سمعتها الجيدة. 

وسمعة المصرف هي االنطباعات والمعلومات التي يتلقاها الجماهير من خالل مجموعة مختلفة من قنوات االتصال والرموز، 

 للمصرففي االنطباع الذي يؤخذ من خالل الشكل العام  وعلى وجه الخصوص قد تكون سمعه المؤسسة مرتبطة بشكل كبير

(Coombs،2007)  كما يمكن تحديد السمعة للمصرف عن طريق تجربة العمالء وتعاملهم مع المصرف بشكل مباشر، كما

 .يمكن الحصول على السمعة من خالل اسم المؤسسة وسوقها ومنافستها مع المؤسسات

معة بأنها تقييم المستفيدين والعمالء لمدى مقدرة المصارف على تلبية متطلباتهم، الس  Eckert ،(2016إيكرت)كما ووصف 

 وانطباعاتهم حول أعمالها وسياستها، فكلما كان رأيهم ايجابياً دعموا المصرف واستمروا في عالقتهم معها. 

ى ما يتوقعه العمالء من ( إلى أن السمعة المصرفية مفهوم شامل يشير إل402 ،0208،بينما أشار )ناصر وعبد الحسين

ذلك ألن  ،وتعد السمعة المصرفية من الموارد النادرة والتي يصعب تقليدها ،المصرف وخدماته وما يمكن أن يقدمه لهم

بينما أوضح  ،المصرف يقوم ببناء سمعته وتنميتها والمحافظة عليها ألنها تسهم في مساعدته على البقاء واالستمرار

ى أن السمعة المصرفية تشير إلى كل ما يعمله المصرف ويتعلق بذاته في مجاالت عدة وذلك يتمثل ( إل02 ،0202،)الكرعاوي

( إلى أن السمعة المصرفية حصيلة 022 ،0202،وفي سياق آخر أوضح )مهدي وشمران ،بهوية المصرف وصورته وسمعته

وهو  ،عن هذه التفاعالت مؤشرات الثقة واالحترام وتنتج ،للتفاعالت المختلفة التي يجريها المصرف مع العمالء وأفراد المجتمع

 مفهوم موجود غير ملموس يتمثل بالتصورات التي يحدثها العمالء عن خدمات وطريقة تعامل المصرف معهم.
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( أن السمعة المصرفية عبارة عن مجموعة من السمات التراكمية اإليجابية والتي يحصل عليها 35 ،0202،بينما أوضح )طالب 

ويشعر العمالء بذلك من خالل تلبية المصرف الحتياجاتهم وتطلعاتهم  ،من خالل ثقة العمالء واإلخالص والمصداقيةالمصرف 

 .ما يحقق الجودة والتميز

كما أنها عامل مهم في  ،أن السمعة المصرفية هي السمة األساسية في تحقيق القيمة للمصرف  Huynh) ،2019،(110وأعتبر

وهي من اآلليات األساسية لتحسين كفاءة التسويق وتحقيق الرضا لدى العمالء. وبينما اشار  ،فتحقيق كفاءة وقوة المصر

( أن السمعة المصرفية هي الممارسات التي يقوم بها المصرف من أجل تحقيق الكفاءة والجودة في األداء 36 ،0202،)البشتيني

 .لتحقيق كسب ثقة عمالءه واخالصهم
 

 :أهمية السمعة المصرفية -1

من أهم السمات التي تميز السمعة المصرفية بأنها تنبع من القيمة التي تتكون لدى العميل والتي تتضمن باالطمئنان واليقين من 

باإلضافة إلى تعظيم قدرة  ،ويجعله يكسب ثقة العمالء ،األداء في المستقبل األمر الذي يقوي الميزة التنافسية لدى المصرف

 .(Pires & Trez،2018 ،53) لية يستفيد منها العمالءالمصرف على تقديم خدمات عا

وتتم بترجمة المصرف للخطط التي يضعها لتحقيق  ،ان الوصول إلى السمعة المصرفية الجيدة من أهم عوامل نجاح المصرف

 وذلك من خالل العمل المستمر على أرض الواقع واالرتقاء بمستوى الخدمات ،أهدافه التي وضعها بشكل يمكن قياسه

 (. 05 ،0208 ،)العمري والمنتجات المقدمة
 

 :متطلبات تكوين السمعة المصرفية -1

وإنما يجري تحقيقها وفقاً لجملة من المتطلبات األساسية التي تسمح لكل مصرف بالتأسيس  ،ال تأتي السمعة المصرفية عن عبث

فهنالك عدد من االحتياجات والمستلزمات ال بد  ،وذلك بانعكاس تلك المتطلبات على الزبائن بصورة سليمة ،لسمعته المصرفية

 :وأبرزها ،لكل مصرف من اتباعها من أجل تكوين سمعة مصرفية طيبة

 ،ومن أبرزها إمكانية إدارتها بشكل ناجح ،القيادة الفعالة: هنالك جملة من الخصائص للسمعة المصرفية كما أشرنا إليها سابقاً 

فوجود إدارة كفؤ قادرة على إدارة المؤسسة بالشكل  ،ل المعلومات واالستفادة منهاوذلك من خالل القدرة على البحث وتحلي

باتباع سياسات وتطبيقات وأسس مقبولة للمصرف وللعمالء في نفس  ،الصحيح والسليم وتكوين صورة إيجابية عن المصرف

مر سريع ولكن إعادة التأسيس لها أمر في فخسارة السمعة أ ،فقدرة المصرف على إدارة السمعة أمر في غاية من األهمية ،الوقت

ووجود القيادة غير الفعالة قد يؤثر على السمعة ال بل أنه قد  ،غاية الصعوبة ال بل أنه قد يؤدي إلى جعل المصرف يغلق أبوابه

ات فعالة قادرة وتطوير استراتيجي ،يؤدي خسارات مالية كبيرة. فاإلدارة الفعالة تسهم في تكوين صورة إيجابية في ذهن العمالء

 (0208،)النجار على مواجهة مختلف األخطار والتهديدات التي قد يواجهها المصرف

فالغاية منها تحسين سمعة المصرف من  ،االتصاالت وإدارة األزمات: فاالتصاالت لها دور مهم في تحديد السمعة المصرفية

فعندما يواجه المصرف أزمة معينة  ،في حالة إدارة األزمات خالل التشبيك بين الجهات المختلفة والتنسيق بفعالية وبشكل خاص

ويتبع كل مصرف  ،تتمكن االتصاالت واإلدارة الناجحة من السيطرة على األزمة وإدارتها األمر الذي ال يمس سمعة المصرف

مصرف أكثر قدرة على جملة من الجهود التي تجعله مواكباً لمختلف األحداث االقتصادية العالمية والمستجدات التي تجعل ال

 .مواجهة تلك األزمات وال سيما األزمات العالمية
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ويعد االلتزام  ،سواء أكانت هذه المخاطر داخلية أم خارجية ،االلتزام التنظيمي: فالمصرف قد يتعرض للكثير من المخاطر

فالسمعة المصرفية السلبية قد تؤثر  ،التنظيمي من العوامل المهمة هنا والتي قد تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على سمعة المصرف

وتقلل من نسبة اإليرادات  ،ال بل وتفقد التزام الموظفين ذوي الكفاءة العالية ،على مدى التزام األفراد أو الموظفين العاملين فيها

ندماج مع بالتالي فااللتزام التنظيمي يتمثل بمدى قدرة الفرد على أن يحقق اال ،الداخلة على المصرف وخسارة للكفاءات

 (0200،المصرف وأن يهتم باالستمرار فيه)مصطفى

وذلك من خالل االهتمام  ،المسؤولية االجتماعية: وتتمثل بإحساس المصرف بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع بشكل عام

 بجميع القضايا التي يهتم بها المجتمع. 

  الدراسات السابقة .1.1

والتي تمت االستفادة  ،وجزاً ألهم الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع الدراسة الحاليةسيجري في هذا القسم تقديم عرضاً م

 السمعة المصرفية(. ،وهي تتعلق )بمبادئ غسيل األموال ،منها في الجانب النظري وفي تفسير النتائج

 الدراسات التي تتعلق بغسيل األموال: .1.1.1

 الدراسات العربية:. 1.1.1.1

 " آثار غسيل األموال على اقتصاديات الدول"، هدفت الدراسة :بعنواناسة ، در1112حشاب  -

إلى التعرف على مفهوم غسيل األموال وآثاره السلبية على اقتصاديات الدول. خلصت هذه الدراسة الى انه لم تعد تقتصر 

تؤثر غسيل  ،قضايا الفسادمصادر غسيل األموال على تجارة المخدرات وإنما تعددت وشملت التهريب واالقتصاد الخفي و

 األموال بشكل سلبي على اقتصاديات الدول. 

 مسؤولية البنوك األرنية عن غسيل األموال :بعنوان 1111 القضاةدراسة  -

نتائج ومن  إلى بيان أهم وسائل غسيل األموال في األردن. البنوك التجارية في األردن( وهدفت الدراسة) عينة الدراسة

 اون في اتباع آليات مكافحة غسيل األموال.هنالك تهان  الدراسة

 وفي هذه الدراسة تم التطرف فقط إلى مسؤولية البنك عن ظاهرة غسيل األموال دون آثارها وأساليب مكافحتها.

بنك الشمال  دور القطاع المصرفي التجاري في مكافحة غسيل األموال وتشمل عينة الدراسةبعنوان  1112 دراسة محمد -

 سودان. هدفت الدراسة إلى تعرف دور القطاع المصرفي التجاري في مكافحة غسيل األموال. ومن نتائج الدراسةاإلسالمي بال

كما أنها تهدد االستقرار الوطني.  ،فهي ترتبط بأنشطة غير مشروعة ،تضعف جميع القطاعات ظاهرة غسيل األموالان 

 كافحة الظاهرة.تختلف عن الدراسة الحالية من حيث اعتمادها فقط على جانب م

بنوك السودان على  " دور البنوك في مكافحة غسيل األموال" واقتصرت عينة الدراسة :بعنوان 1111 دراسة أحمد  -

 وهدفت إلى تعرف دور البنوك واألساليب التي يتبعها في مكافحة غسيل األموال

كما أنها تهدد االستقرار  ،ة غير مشروعةفهي ترتبط بأنشط ،تضعف ظاهرة غسيل األموال جميع القطاعات :نتائج الدراسة

 الوطني. تختلف عن الدراسة الحالية من حيث اعتمادها فقط على جانب مكافحة الظاهرة.
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 الدراسات األجنبية:. 1.1.1.1

  Arnold)،  (2020دراسة  -

The phenomenon of money laundering in commercial banks: causes، sources and methods 

عدد من  ظاهرة غسيل األموال في البنوك التجارية األسباب والمصادر واألساليب" وشملت عينة الدراسة" :نوان الدراسةع

 الى ان وخلصت الدراسة موظفي البنوك في ألمانيا وهدفت إلى معرفة ظاهرة غسيل األموال واسبابها ومصادرها وأساليبها.

 شي ظاهرة غسيل األموال. تعيش بحالة من الخطورة نتيجة تف المجتمعات

 Hmis)، (2019 Banking secrecy and money launderingدراسة  -

 المصارف في أمريكامن  السرية المصرفية وعمليات غسيل األموال" وتكونت عينة الدراسة"  :عنوان الدراسة

هنالك عالقة بين ان توصلت الى معرفة العالقة بين السرية المصرفية ومكافحة عمليات غسيل األموال وهو  هدف الدراسة

السرية المصرفية ومكافحة عمليات غسيل األموال. اختلفت عن الدراسة الحالية من حيث اعتمادها على التركيز على مكافحة 

 غسيل األموال دون التطرق للجوانب األخرى

 الدراسات التي تتعلق بالسمعة: .1.1.1

  الدراسات العربية:. 1.1.1.1

سمعة المؤسسة بين حتمية راجعة اآلليات التقليدية وضرورة تبني التحوالت "  :بعنوان 0200والعالوي  دراسة بوترعة -

من المؤسسات في الجزائر وهدفت إلى إبراز دور مفهوم سمعة المؤسسة ودور  عدد الدراسةعينة  ". شملتااللكترونية

إليجابية تساعد على زيادة رأس المال للمؤسسات توصلت الدراسة إلى أن السمعة ا تكنولوجيا المعلومات في تطويره.

اختلفت عن الدراسة الحالية من حيث اعتمادها على مؤسسات عامة وليس  والمصارف وتسهم في زيادة ثقة الجمهور فيه.

 مصارف.

 اسة" مخاطر السمعة وااللتزام بالشريعة في المصارف اإلسالمية" وشملت عينة الدر :بعنوان 0206دراسة أبو مؤنس  -

البنوك المركزية واإلسالمية في األردن. هدفت الدراسة إلى بيان إشكالية حساسية إدارة المصارف نحو مخاط سمعة االلتزام 

معايير اختيار هيئات الرقابة الشرعية ترتبك بمخاطر السمعة في المصارف الى ان  بأحكام الشريعة. توصلت الدراسة

 من حيث اعتمادها على المصارف اإلسالمية فقط والتطرق لناحية االلتزام بالشريعة.اإلسالمية. تختلف عن الدراسة الحالية 

 " العالقة بين سمعة المنظمة واالحتفاظ بالعميل " وشملت عينة الدراسة :بعنوان 0202دراسة عبد اللطيف  -

 حتفاظ بالعميل.البنوك التجارية في مدينة المنصورة بمصر وهدفت إلى معرفة العالقة بين سمعة المصرف واال

فاألثر المعنوي لسمعة المنظمة يسهم  ،وجود ارتباط إيجابي بين سمعة المصرف واالحتفاظ بالعميلالى  وتوصلت هذه الدراسة

 من حيث اعتمادها بعد االحتفاظ بالعمالء فقط دون التطرق لجوانب أخرى.عن الدراسة الحالية  في االحتفاظ بالعمالء. تختلف

 العالقة بين سمعة المنظمة وثقة العميل" وشملت عينة الدراسة"  :بعنوان 0202رون عبد الحميد وآخ -

 معرفة العالقة بين سمعة المصرف وثقة العميل. ومن نتائج الدراسة وهدفت إلىالبنوك التجارية في مصر 

نوع المصرف عام أم  وال توجد فروق في ذلك تبعاً الختالف ،وجود ارتباط إيجابي بين سمعة المصرف وكسب ثقة العميل

 خاص. اختلفت عن الدراسة الحالية من حيث اعتمادها على بعد كسب العمالء فقط دون التطرق لجوانب أخرى
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 Anderson)،2020  )The reputation of the bank and the phenomena affecting itدراسة  -

وهدفت إلى  في أمريكامصارف  لت عينة الدراسةسمعة المصرف والظواهر التي تؤثر عليها" وشم" :هو عنوان الدراسة

دراسة العوامل التي تؤثر سلباً على سمعة المصرف. وخلصت الى ان ظاهرة غسيل األموال تسهم بالتأثير السلبي على سمعة 

 المصرف.

 وفيما يأتي مالحظات الباحث حول الدراسات السابقة:

ت مفهوم الربط بين استخدام المصرف لمبادئ مكافحة غسيل قلة البحوث والدراسات العراقية والعربية التي تناول -

 األموال في المحافظة على سمعته المصرفية.

فكانت الدراسات السابقة نقطة األساس التي ارتكز  ،ال تعد هذه الدراسة مختلفة عن الدراسات السابقة وإنما تكملة لها -

 عليها الباحث في دراسته.

 ؤسسات والمصارف الخاصة أكثر من اعتمادها على العامة.اعتمدت الدراسات السابقة على الم -

 مواد البحث وطرائقه .4

 النتائج المتعلقة بمبادئ غسيل األموال بأبعاده:. 1.4

وذلك في ضوء  الدراسة،لغرض فحص نتائج التحليل الخاص بمبادئ غسيل األموال ومدى توفرها لدى المصارف موضوع 

فقد تم حساب المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية  االستبانة،ة على فقرات اجابات األفراد المشمولين بالدراس

 األموال،وشدة اإلجابة ومعامل االختالف واألهمية النسبية آلراء مجتمع الدراسة تجاه كل بعد من أبعاد مبادئ مكافحة غسيل 

 حة غسيل األموال:وببين الجدول اآلتي تشخيص آراء أفراد العينة حول مبادئ مكاف

 تشخيص آراء مجتمع الدراسة حول مبادئ غسيل األموال -( 2) جدول

المتوسط  العبــــــــــــــــــــارات م

الحسابي 

 الموزون

شدة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االخالف

األهمية 

 النسبية

 التأكد من العمالء وهويتهم -المحور األول

 األول 0665 2666 %22 4 انات الالزمة عن العميل.يقوم المصرف بجمع البي 1

 الثالث 0265 2634 %66 3600 يقوم المصرف بالتأكد من الوثائق الرسمية للعميل. 1

ال يسمح المصرف باألسماء المجهولة فتح حسابات  1

 لديه.

 األول 0665 2666 22% 4

يقوم المصرف بطلب المستندات األصلية  4

 ن العميل واالحتفاظ بها.والمعلومات الحقيقية م

 الثاني 864 2630 68% 368

 الثالث 02 2630 %66 360يقوم المصرف بالتثبت من صفة الشخص صاحب  2
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 الحساب.

  5665 0064 %26 0064 الدرجة الكلية 

 الرقابة الداخلية للمصرف -المحور الثاني

يلتزم المصرف بنظام رقابة داخلية تسهم في مكافحة  1

 ال.غسيل األمو

 الثالث 0665 2666 22% 4

يتبع المصرف السياسات واالجراءات المناسبة  1

 لمراقبة المعامالت.

 األول 0662 2662 25% 463

يتخذ المصرف التدابير المناسبة لضمان اختيار  1

 الموظفين.

 الثاني 0565 2662 23% 460

يؤمن المصرف نظام خاص بالتدقيق والمراجعة  4

 الداخلية.

 الثالث 0665 2666 22% 4

يجري المصرف المراقبة المستمرة ألداء الموظفين  2

 بفحص عينة من االلتزام ومراجعة تقارير االستثناء.

 الرابع 03.4 2643 66% 360

  4460 865 %68 0260 الدرجة الكلية

 وحدة مكافحة غسيل األموال -المحور الثالث 

ع يلتزم المصرف بإنشاء وحدة إدارة مستقلة لمن 1

 عمليات غسيل األموال.

 الخامس 0665 2666 22% 4

أسس المصرف وحدة معلومات مالية مهمتها تحليل  1

 ونشر المعلومات عن حاالت غسيل األموال.

 األول 0568 2668 28% 463

يقدم المصرف المعلومات الالزمة للجهات المعنية  1

 عن أي حاالت غسيل لألموال.

 الثاني 0562 2620 22% 465

يسمح المصرف للجهات المعنية باالطالع على  4

 سجالته المالية.

 الرابع 06600 26660 23% 460

يقوم المصرف بإجراء مراجعة لفعالية وكفاءة  2

 الموظفين ومدى نزاهتهم.

 الثالث 0666 26620 25% 460

  3262 560 %26 0665 الدرجة الكلية

 تدريب وتأهيل الموظفين -المحور الرابع

يقوم المصرف بإجراء تدريبات مستمرة للموظفين  1

 لمواجهة عمليات غسيل األموال.

 الثاني 0665 2666 22% 4

يقوم المصرف بإجراء التدريبات الالزمة للموظفين  1

 الجدد.

 الثالث 266 2630 62% 363
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يقوم المصرف بالتأكد من مدى ممارسة الموظفين  1

 العمالء.للجهد المطلوب في التعامل مع حسابات 

360 66% 2603 02 

 

 الرابع

يحاول المصرف الكشف عن أي نشاط مشبوه قد  4

 يقوم به الموظفون.

 الخامس 264 2603 65% 360

يقوم المصرف بتحديث المعلومات المتعلقة بالعمالء  2

 وتذكيرهم بمسؤولياتهم بشكل مستمر.

 األول 0563 2662 82% 465

  3562 264 %85 0266 الدرجة الكلية

 

 :ويتبين من الجدول السابق

( وبمعامل اختالف 865( بانحراف معياري )0260أن المتوسط الحسابي الموزون لمحور الرقابة الداخلية في البنوك قد بلغ )  -

 (.%68( وبشدة إجابة )4460)

( وبمعامل 0064ري )( بانحراف معيا0064أن المتوسط الحسابي الموزون لمحور التأكد من العمالء وهويتهم قد بلغ )  -

 (.%26( وبشدة إجابة )5665اختالف )

( وبمعامل 560( وبانحراف معياري )0665أن المتوسط الحسابي الموزون لمحور وحدة مكافحة غسيل األموال قد بلغ ) -

وادث غسيل ( ما يؤكد على قيام البنوك بتفعيل وحدة المكافحة للمراقبة المستمرة ألية ح%26( وبشدة إجابة )3262اختالف )

 أموال من الممكن أن تحدث.

( 264) ( بانحراف معياري%0265أن المتوسط الحسابي الموزون لمحور تدريب وتأهيل الموظفين في الدرجة الكلية قد بلغ ) -

( ما يؤكد على الدور الذي تلعبه إدارة المصارف في تأهيل وتدريب الموظفين 3562( ومعامل اختالف )%85وبشدة إجابة )

 ذلك في تفعيل مبادئ مكافحة غسيل األموال. ودور

 وفيما يأتي شرح تفصيلي آلراء مجتمع الدراسة حول فقرات األبعاد:

فالفقرة التي تتعلق بقيام المصرف بجمع البيانات الالزمة عن العميل  والفقرة التي تتعلق بعدم   التأكد من العمالء وهويتهم: -1

( وانحراف 4الحسابات لديه المرتبة األولى في ترتيب الفقرات بمتوسط موزون )سماح المصرف لألسماء المجهولة بفتح 

وكانت في المرتبة الثانية الفقرة الرابعة التي تتعلق بقيام  ،(%22( وشدة اإلجابة)0665اختالف )( وبمعامل 2666معياري )

( وانحراف معياري 368بوسط موزون ) المصرف بطلب المستندات األصلية والمعلومات الحقيقية من العميل واالحتفاظ بها

وفي المرتب الثالثة كانت الفقرة الثانية التي تتعلق بقيام المصرف بالتأكد  ،(%68( وشدة إجابة )864( بمعامل اختالف )2630)

من الوثائق الرسمية للعميل، والفقرة الخامسة التي تتعلق بقيام المصرف بالتثبت من صفة الشخص صاحب الحساب بوسط 

(. أما المعدل العام لبعد التأكد من العمالء %66( وشدة إجابة )02) ( ومعامل اختالف2630( وانحراف معياري)360زون )مو

( 0064( بانحراف معياري )0064وهويتهم فقد بلغ المتوسط الحسابي الموزون لمحور التأكد من العمالء وهويتهم قد بلغ )

ما يدل على أن مجتمع الدراسة من الموظفين يدركون أهمية التأكد من العمالء   (.%26( وبشدة إجابة )5665وبمعامل اختالف )

 وهوياتهم في سبيل مكافحة عمليات غسيل األموال.
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: فكانت الفقرة الثانية التي تتعلق بتتبع المصرف للسياسات واالجراءات المناسبة لمراقبة الرقابة الداخلية للمصرف -1

 ،(%25( وبشدة إجابة )0662اختالف )( ومعامل 2662) ( وانحراف معياري463بوسط موزون )المعامالت في المرتبة األولى 

( وانحراف معياري 460وفي المرتبة الثانية كانت اتخاذ المصرف للتدابير المناسبة لضمان اختيار الموظفين بمتوسط موزون )

ة كانت الفقرة الرابعة إيمان المصرف بنظام خاص وفي المرتبة الثالث ،(%23( وبشدة إجابة )0565اختالف )( ومعامل 2662)

 ،(%22( وبشدة إجابة )0665اختالف )( ومعامل 2666( وانحراف معياري )4بالتدقيق والمراجعة الداخلية بمتوسط موزون )

رة كانت قيام وفي المرتبة األخي ،لية تسهم في مكافحة غسيل األموالوكذلك الفقرة التي تتعلق بالتزام المصرف بنظام رقابة داخ

( 360المصرف بإجراء المراقبة المستمرة ألداء الموظفين وفحص عينة من االلتزام ومراجعة تقارير االستثناء بوسط موزون )

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للبعد أو المعدل العام يتبين  ،(%66) ( بشدة إجابة0364ل اختالف )( ومعام2643وانحراف معياري)

( وبمعامل 865( بانحراف معياري )0260وسط الحسابي الموزون لمحور الرقابة الداخلية في البنوك قد بلغ )من الجدول أن المت

 (. %68( وبشدة إجابة )4460اختالف )

 ما يدل على أن مجتمع الدراسة من الموظفين يدركون أهمية إجراء عمليات الرقابة الداخلية للمصرف بشكل مستمر.

 وال:وحدة مكافحة غسيل األم -1

فقد كانت في المرتبة األولى تأسيس المصرف لوحدة معلومات مالية مهمتها تحليل ونشر المعلومات عن حاالت غسيل األموال 

( وفي المرتبة الثانية كانت قيام %28( وبشدة إجابة )0568( ومعامل اختالف )2668( وانحراف معياري )463بوسط موزون )

( وانحراف معياري 465لجهات المعنية عن أي حاالت غسيل األموال بوسط موزون )المصرف بتقديم المعلومات الالزمة ل

وفي المرتبة الثالثة كانت قيام المصرف بإجراء مراجعة لفعالية وكفاءة  ،(%22( وبشدة إجابة )0562( ومعامل اختالف )2620)

 ،(%25( وشدة إجابة )0666الف )( ومعامل اخت26620( وانحراف معياري )460الموظفين ومدى نزاهتهم بوسط موزون )

( وانحراف 460وفي المرتبة الرابعة كانت لسماح المصرف للجهات المعنية باالطالع على سجالته المالية بوسط موزون )

وفي المرتبة الخامسة كانت التزام المصرف بإنشاء وحدة  ،(%23( وشدة إجابة )0660( ومعامل اختالف )26660معياري )

( وشدة إجابة 0566( ومعامل اختالف )2666( وانحراف معياري )4ع عمليات غسيل األموال بوسط موزون )إدارة مستقلة لمن

(. وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للبعد يتبين أن المتوسط الحسابي الموزون لمحور وحدة مكافحة غسيل األموال قد بلغ 22%)

( ما يؤكد على قيام البنوك بتفعيل وحدة %26دة إجابة )( وبش3262( وبمعامل اختالف )560( وبانحراف معياري )0665)

ما يدل على أن مجتمع الدراسة من الموظفين  تحدث،المكافحة للمراقبة المستمرة ألية حوادث غسيل أموال من الممكن أن 

 يدركون أهمية إنشاء وحدة مكافحة غسيل األموال في سبيل مكافحة عمليات غسيل األموال.

ويتبين من الجدول السابق أن المرتبة األولى كانت لصالح قيام المصرف بتحديث المعلومات  الموظفين:تدريب وتأهيل   -4

( ومعامل 2662( بانحراف معياري )465فقد بلغ المتوسط الموزون ) ،المتعلقة بالعمالء وتذكيرهم بمسؤولياتهم بشكل مستمر

انت قيام المصرف بإجراء تدريبات مستمرة للموظفين لمواجهة وفي المرتبة الثانية ك ،(%82( وبشدة إجابة )0563اختالف )

وفي  ،(%22( وبشدة إجابة )0665( وبمعامل اختالف )2666) ( وانحراف معياري4عمليات غسيل األموال بمتوسط موزون )

( 2603معياري ) ( وانحراف363المرتبة الثالثة كانت قيام المصرف بإجراء التدريبات الالزمة للموظفين الجدد بوسط موزون )

 ،(%62( وشدة اإلجابة )02ومعامل اختالف )
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وفي المرتبة الرابعة كانت فقرة قيام المصرف بالتأكد من مدى ممارسة الموظفين للجهد المطلوب في التعامل مع حسابات  

تبة األخيرة وفي المر (،%66( وبشدة إجابة )02( ومعامل اختالف )2603( وانحراف معياري )360العمالء بوسط موزون )

( 2603( وانحراف معياري )360كانت محاولة المصرف الكشف عن أي نشاط مشبوه قد يقوم به الموظفين بوسط موزون )

وتأهيل  لمحور  تدريبويتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الموزون  (. %65( وبشدة إجابة )264ومعامل اختالف )

( ما يؤكد 3562( ومعامل اختالف )%85( وبشدة إجابة )264( بانحراف معياري)%0265) الموظفين في الدرجة الكلية قد بلغ

على الدور الذي تلعبه إدارة المصارف في تأهيل وتدريب الموظفين ودور ذلك في تفعيل مبادئ مكافحة غسيل األموال. ما يدل 

 اتهم في سبيل مكافحة عمليات غسيل األموال.على أن مجتمع الدراسة من الموظفين يدركون أهمية التأكد من العمالء وهوي

 مناقشة النتائج. 2

وذلك في ضوء  الدراسة،لغرض فحص نتائج التحليل الخاص أبعاد السمعة المصرفية ومدى توفرها لدى المصارف موضوع 

ارية وشدة اإلجابة فقد تم حساب المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافات المعي االستبانة،استجابات األفراد على فقرات 

وببين الجدول اآلتي  المصرفية،ومعامل االختالف واألهمية النسبية آلراء مجتمع الدراسة تجاه كل بعد من أبعاد السمعة 

 تشخيص آراء أفراد العينة حول مبادئ مكافحة غسيل األموال:

 تشخيص آراء مجتمع الدراسة حول أبعاد السمعة المصرفية -(6) جدول

المتوسط  ــــــــــــــاراتالعبــــــ م

 الموزون

شدة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االخالف

األهمية 

 النسبية

 الجودة والموثوقية -المحور األول

يسعى المصرف نحو تحقيق التوافق بين الخدمات التي  1

 يعلن عنها والمعايير الدولية لتلك الخدمات.

 األول 0065 2646 88% 4

على جعل الخدمات التي يقدمها  يحرص المصرف 1

 متفقة مع ما يرغب به العميل.

 الرابع 2600 2630 25% 364

يحاول المصرف كسب رضا العمالء عن طريق تقديم  1

 خدمات متميزة.

 الثاني 0064 2642 85% 460

يحاول المصرف تحقيق االهداف التي رسمها في بداية  4

 تأسيسه.

 األول 0062 2650 88% 463

 الثالث 8626 2605 %80 360 ل المصرف أن يفي بالوعود التي يقدمها للعمالء.يحاو 2

  0065 064 %22 0260 الدرجة الكلية 

 األداء المالي -المحور الثاني

يقوم المصرف بإجراء عمليات مراجعة مستمرة لكل  1

 ما ينجزه.

 الخامس 468 2604 68% 062

 الثاني 05 2645 %28 362 يقوم المصرف بتقييم الخطط التي يضعها. 1
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يوضح المصرف بشكل مستمر للموظفين ضرورة  1

 القيام بعمليات المراجعة والتقييم.

 الثالث 0266 2626 26% 463

يقوم المصرف بالمقارنة بين األهداف التي وضعها  4

 ووضعه في الوقت الحالي.

 الرابع 05 2645 24% 362

مالي بشكل يهتم المصرف بتنفيذ اجراءات األداء ال 2

 متميز

 األول 0463 2656 82% 362

  0062 463 %22 0264 الدرجة الكلية 

 المسؤولية االجتماعية -المحور الثالث

يلتزم المصرف بتقديم الخدمات التي يعرضها على  1

 العمالء.

 الثالث 0262 2642 82% 463

يحقق المصرف مصلحته ومصلحة العمالء في نفس  1

 الوقت.

 الخامس 02622 2645 26% 460

 الرابع 0063 2650 %22 465 يحاول المصرف تلبية طموحات العمالء. 1

 األول 0262 2644 %86 460 يسعى المصرف ألن يقدم خدمات متميزة. 4

 الثاني 00600 2642 %83 366 يهتم المصرف باالستجابة لمتطلبات العمالء. 2

  0262 366 %62 0860 الدرجة الكلية 

 السلوك األخالقي -بعالمحور الرا

 األول 0262 2644 %82 460 يتبع المصرف سياسة أخالقية معينة. 1

يضع المصرف سياسته األخالقية بما يتوافق مع  1

 رغبات العميل.

 الرابع 0265 2640 28% 4

يسعى المصرف بسياسته األخالقية نحو جذب انتباه  1

 العمالء.

 الثاني 0260 2636 84% 368

ف سياسة أخالقية تسهم في جذب أكبر يضع المصر 4

 عدد ممكن من العمالء.

 الخامس 0262 2644 22% 460

يسعى المصرف نحو تقديم خدمات مختلفة عن  2

 المنافسين بهدف تحقيق رضا العمالء.

 الثالث 0460 2665 82% 466

  0263 465 %88 0060 الدرجة الكلية 

 

( 0260فقد بلغ الوسط الموزون للمحور ككل ) والموثوقية،المحور األول وهو الجودة ويتبين من الجدول السابق أنه فيما يتعلق ب

( ما يدل على أن المصارف تسعى نحو تطبيق الجودة %22( وشدة اإلجابة )0065( وبمعامل اختالف )064بانحراف معياري )

 والموثوقية في الخدمات التي يقدمها.
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( 463( بانحراف معياري )0264لمالي فقد بلغ المتوسط الموزون للدرجة الكلية )وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو األداء ا

 ما يدل على أن المصارف تسعى نحو تحقيق الكفاءة في األداء المالي. (،%22( وبشدة إجابة )0062ومعامل اختالف )

( وبمعامل 366بانحراف معياري )( 0860فقد بلغ المتوسط الموزون ) االجتماعية،وفيما يخص المحور الثالث وهو المسؤولية 

 ما يدل على أن المصرف يؤمن بالمسؤولية االجتماعية تجاه العمالء. (،%62( وبشدة إجابة )0262اختالف )

( وبمعامل اختالف 465( بانحراف معياري )0060أما محور السلوك األخالقي فقد بلغ المتوسط الموزون للدرجة الكلية )

 (.%88( وبشدة إجابة )0263)

 وفيما يأتي شرح تفصيلي آلراء مجتمع الدراسة حول فقرات األبعاد:

فقد كانت في المرتبة األولى الفقرات التي تدل على سعي المصرف نحو تحقيق التوافق بين الخدمات  الجودة والموثوقية: -0

فقد بلغ  ،منذ البدايةومحاولة المصرف تحقيق األهداف التي رسمها  ،التي يعلن عنها والمعايير الدولية لتلك الخدمات

وفي  ،( لكال الفقرتين%88( وبشدة إجابة )0065( وبمعامل اختالف )2646( بانحراف معياري )463المتوسط الموزون )

المرتبة الثانية كانت الفقرة التي تتعلق بمحاولة المصرف لكسب رضا العميل عن طريق تقديم خدمات متميزة بوسك 

أما في المرتبة الثالثة فكانت  ،(%85( وبشدة إجابة )0064( وبمعامل اختالف )2642( وانحراف معياري )460موزون )

( 2605( وانحراف معياري )360الفقرة التي تتعلق بمحاولة المصرف أن يفي بالوعود التي يقدمها للعمالء بوسط موزون )

تي تتعلق بحرص المصرف على وفي المرتبة الرابعة كانت الفقرة ال ،(%80( وبشدة إجابة )8626وبمعامل اختالف )

( 2630( بانحراف معياري )364فقد بلغ المتوسط الموزون ) ،جعل الخدمات التي يقدمها متفقة مع ما يرغب به العميل

فقد بلغ  والموثوقية،بالدرجة الكلية للمحور األول وهو الجودة  وفيما يتعلق(. %25( وبشدة إجابة )2600ومعامل اختالف )

( ما يدل %22( وشدة اإلجابة )0065( وبمعامل اختالف )064( بانحراف معياري )0260محور ككل )الوسط الموزون لل

 على أن المصارف تسعى نحو تطبيق الجودة والموثوقية في الخدمات التي يقدمها.

فقد  ،بشكل متميز : كانت في المرتبة األولى الفقرة التي تتعلق باهتمام المصرف بتنفيذ اجراءات األداء المالياألداء المالي -0

وفي المرتبة الثانية  ،(%82( وبشدة إجابة )0463( ومعامل اختالف )2656( بانحراف معياري )362بلغ الوسط الموزون )

( ومعامل 2645( بانحراف معياري )362الفقرة التي تتعلق بقيام المصرف بتقييم الخطط التي يضعها بوسط موزون )

في المرتبة الثالثة الفقرة التي تتعلق بتضيح المصرف بشكل مستمر للموظفين و ،(%28( وبشدة إجابة )05اختالف )

( ومعامل اختالف 2626( بانحراف معياري )463بضرورة القيام بعمليات التقييم والمراجعة فقد بلغ الوسط الموزون )

بين األهداف التي وضعها  وفي المرتبة الرابعة كانت الفقرة التي تعلق بمقارنة المصرف ،(%26،^( وبشدة إجابة )02)

ل اختالف ( وبمعام2645( وانحراف معياري )362وذلك بوسط موزون ) ،في بداية تأسيسه وبين الوضع في الوقت الحالي

وفي المرتبة األخيرة كان البعد الذي يتعلق بقيام المصرف بإجراء عمليات مراجعة مستمرة  ،(%24( وبشدة إجابة )05)

(. %68( وبشدة إجابة )468( وبمعامل اختالف )2604( وانحراف معياري )062موزون ) لكل ما ينجزه بوسط حسابي

( 463( بانحراف معياري )0264وفيما يتعلق باألداء الكلي على بعد األداء المالي فقد بلغ المتوسط الموزون للدرجة الكلية )

 نحو تحقيق الكفاءة في األداء المالي.ما يدل على أن المصارف تسعى  (،%22( وبشدة إجابة )0062ومعامل اختالف )

 



 

 
  

 
 

 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

وفي محور المسؤولية االجتماعية فقد كانت الفقرة التي تتعلق بسعي المركز نحو تقديم خدمات  المسؤولية االجتماعية: -3

( وبشدة إجابة 0262( وبمعامل اختالف )2644( وانحراف معياري )460متميزة في المرتبة األولى بوسط حسابي موزون )

في المرتبة الثانية كانت للفقرة التي تتعلق باهتمام المصرف باالستجابة لطلبات العمالء بوسط حسابي موزون و ،(86%)

والمرتبة الثالثة كانت لصالح التزام  ،(%83( وبشدة إجابة )00600( ومعامل اختالف )2642( وانحراف معياري )366)

( ومعامل 2642( وانحراف معياري )463سابي موزون )المصرف بتقديم الخدمات التي يعرضها على العمالء بوسط ح

وفي المرتبة الرابعة كانت الفقرة التي تتعلق بسعي المركز نحو تلبية طموحات  ،(%82( وبشدة إجابة )0262اختالف )

( وفي %22( وبشدة إجابة )0063( ومعامل اختالف )2650( وانحراف معياري )465العمالء بوسط حسابي موزون )

ألخيرة كانت لصالح سعي المصرف نحو تحقيق مصلحته ومصلحة العميل في نفس الوقت بوسط حساب موزون المرتبة ا

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لألداء  ،(%26( وبشدة إجابة )02622( وبمعامل اختالف )2645( وانحراف معياري )460)

 ،(%62( وبشدة إجابة )0262وبمعامل اختالف )( 366( بانحراف معياري )0860فقد بلغ المتوسط الموزون ) ،على البعد

 ما يدل على أن المصرف يؤمن بالمسؤولية االجتماعية تجاه العمالء.

كانت في المرتبة األولى الفقرة التي تتعلق بتتبع المصرف لسياسة أخالقية معينة بوسط حسابي موزون السلوك األخالقي:  -4

وفي المرتبة الثانية كانت سعي  ،(%82،&( وبشدة إجابة )02)( وبمعامل اختالف 2644وانحراف معياري ) ،(460)

( بانحراف 368فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون ) ،المصرف بالسياسة األخالقية التي يتبعها نحو جذب انتباه العمالء

ق بسعي وفي المرتبة الثالثة كانت الفقرة التي تتعل ،(%84( وبشدة إجابة )0260( وبمعامل اختالف)2636معياري )

( 466فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون ) ،المصرف نحو تقديم خدمات مختلفة عن المنافسين بهدف تحقيق رضا العمالء

وفي المرتبة الرابعة كانت الفقرة التي تتعلق  ،(%82( وبشدة إجابة )0460( ومعامل اختالف )2665بانحراف معياري )

( بانحراف 460مع رغبات العميل فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون )بوضع المصرف لسياسته األخالقية بما يتوافق 

 (.%22( وبشدة إجابة )0262( ومعامل اختالف )2644معياري )

( وبمعامل اختالف 465( بانحراف معياري )0060أما محور السلوك األخالقي فقد بلغ المتوسط الموزون للدرجة الكلية )

 (.%88( وبشدة إجابة )0263)

 األموال،فحص النتائج السابقة المتعلقة بالوصف اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة حول أبعاد مكافحة غسيل ومن خالل ت

وجميعها كانت ضمن مستوى مرتفع وفوق الوسط ما يدل على أن المصارف تهتم بأبعاد مكافحة غسيل األموال. ويمكن تلخيص 

 ذلك في الجدول اآلتي:

 األمواللدراسة حول ترتيب األهمية النسبية ألبعاد مكافحة غسيل تشخيص آراء مجتمع ا -( 7) جدول

 األهمية النسبية معامل االخالف االنحراف المعياري شدة اإلجابة المتوسط الموزون العبــــــــــــــــــــارات م

 الثاني 0065 064 %22 0260 الجودة والموثوقية 1

 الثاني 0062 463 %22 0264 األداء المالي 1

 الثالث 0262 366 %62 0860 عيةالمسؤولية االجتما 1

 األول 0263 465 %88 0060 السلوك األخالقي 4
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 المصدر إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية

للدرجة الكلية  ويتبين من النتائج في الجدول السابق أن المرتبة األولى كانت لمحور السلوك األخالقي فقد بلغ المتوسط الموزون

والمرتبة الثانية لصالح محوري الجودة  (،%88( وبشدة إجابة )0263( وبمعامل اختالف )465( بانحراف معياري )0060)

( 0062( ومعامل اختالف )463( بانحراف معياري )0264فقد بلغ المتوسط الموزون للدرجة الكلية ) المالي،والموثوقية واألداء 

يدل على أن المصارف تسعى نحو تحقيق الكفاءة في األداء المالي. وفي المرتبة األخيرة كانت الفقرات ما  (،%22وبشدة إجابة )

( وبمعامل اختالف 366( بانحراف معياري )0860فقد بلغ المتوسط الموزون ) االجتماعية،التي تتعلق بمحور المسؤولية 

 ؤولية االجتماعية تجاه العمالء.ما يدل على أن المصرف يؤمن بالمس (،%62( وبشدة إجابة )0262)

 مناقشة 

 واالس-اختبار كروسكالواختبار  االرتباط،بهدف اختبار فرضيات الدراسة استخدم الباحث وسيلتين إحصائيتين هما: معامالت 

ة غسيل واستخدمت معامالت االرتباط لتحديد العالقة االرتباطية بين تطبيق مبادئ مكافح العينات،لتحديد داللة الفروق بين 

 األموال والسمعة المصرفية لعدد من المصارف في مدينة كربالء.

 اختبار التوزع الطبيعي لتحديد نوع األسلوب االحصائي المستخدم: -أوال  

وهو االختبار االحصائي المستخدم من أجل  Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف  -استخدام الباحث اختبار مولمجروف

 انات تتبع التوزع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي:ما إذا كانت البيتحديد 

 الطبيعينتائج اختبار التوزع  -( 8) جدول

 درجة المعنوية المجال م

 26222 مبادئ مكافحة غسيل األموال المتبعة في المصرف 1

 26222 أبعاد السمعة المصرفية للمصرف 1

 26222 حة غسيل األموال على السمعة المصرفيةتأثير استخدام مبادئ مكاف 1

 2624 جميع مجاالت االستبانة 4

 Spssالمصدر إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

( وبالتالي يدل ذلك على 2625اضي )االفتروهذا يعني أن درجة المعنوية لجميع مجاالت االستبانة كانت أقل من مستوى الداللة 

بالتالي سيجري االعتماد على االختبارات الالمعلمية من أجل إجراء االختبارات المختلفة  الطبيعي،لبيانات ال تتبع التوزيع أن ا

 في الدراسة.

 اختبار فرضية العالقة: -

 صرفية.الفرضية األولى: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اعتماد المصرف لمبادئ غسيل األموال وسمعته الم

والختبار صحة هذه الفرضية تم االعتماد على معامل االرتباط سبيرمان الختبار العالقة بين اعتماد المصرف لمبادئ مكافحة 

 وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي: المصرف،غسيل األموال وسمعة 
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 ة غسيل األموال وسمعة المصرفقمة معامل االرتباط سبيرمان بين اعتماد المصرف لمبادئ مكافح -( 9) جدول

 

( وهي أصغر من 26222قيمة بلغت )( ودرجة المعنوية لهذه ال2684ويتبين من الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط بلغت )

( هذا يدل على وجود عالقة قوية بين اعتماد المصرف على مبادئ غسيل األموال 2625قيمة مستوى الداللة االفتراضي )

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البدلة القائلة: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  المصرفية،وسمعته 

 .ماد المصرف لمبادئ غسيل األموال وسمعته المصرفيةبين اعت

 

 نتائج فرضيات الفروق

الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي. تم 

وسطات إجابات افراد عينة البحث وفقاً لمتغير واالس الختبار ما إذا كان هناك فروق جوهرية في مت-استخدام اختبار كروسكال

 المؤهل العلمي.

باستخدام اختبار كروسكال واالس تبين أن درجة المعنوية لجميع محاور االستبانة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي كانت أكبر من 

ئي في إجابات أفراد عينة البحث ( وبالتالي يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا2625مستوى الداللة االفتراضي )

 على االستبانة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي.

 الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير التخصص العلمي.

في متوسطات إجابات افراد عينة البحث وفقاً واالس الختبار ما إذا كان هناك فروق جوهرية -تم استخدام اختبار كروسكال

لمتغير التخصص العلمي. وتبين أنه باستخدام اختبار كروسكال واالس تبين أن درجة المعنوية لجميع محاور االستبانة وفقاً 

ذات داللة  ( وبالتالي يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق2625لمتغير التخصص العلمي كانت أكبر من مستوى الداللة االفتراضي )

 إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير التخصص العلمي.

الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير المنصب 

 الوظيفي.

ناك فروق جوهرية في متوسطات إجابات افراد عينة البحث وفقاً واالس الختبار ما إذا كان ه-تم استخدام اختبار كروسكال

 لمتغير المنصب الوظيفي. 

أنه باستخدام اختبار كروسكال واالس تبين أن درجة المعنوية لجميع محاور االستبانة وفقاً لمتغير المنصب الوظيفي كانت أكبر  

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة ( وبالتالي يمكن استنتاج أن2625من مستوى الداللة االفتراضي )

 البحث على االستبانة وفقاً لمتغير المنصب الوظيفي.

 الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة.

ما إذا كان هناك فروق جوهرية في متوسطات إجابات افراد عينة البحث وفقاً  واالس الختبار-تم استخدام اختبار كروسكال

 لمتغير سنوات الخبرة.

 درجة المعنوية معامل االرتباط الفرضية

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اعتماد المصرف لمبادئ غسيل األموال 

 وسمعته المصرفية.

2684 26222 
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أنه باستخدام اختبار كروسكال واالس تبين أن درجة المعنوية لجميع محاور االستبانة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة كانت أكبر من  

تنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث ( وبالتالي يمكن اس2625مستوى الداللة االفتراضي )

 على االستبانة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة.

وأظهرت نتائج التحليل أن االختالفات  الشخصية،وبالتالي سعت هذه الفرضيات إلى اختبار االجابات وفقاً الختالف المتغيرات 

أن ترجع الختالف متغيرات المؤهل العلمي والتخصص والمنصب الوظيفي أو حتى  في إجابات أفراد عينة البحث ال يمكن

كما يدل على فهم  به،األمر الذي يدل على أهمية موضوع غسيل األموال وإيمان الجميع بضرورة االهتمام  الخبرة،سنوات 

 ينة الدراسة.واضح لكافة محاور االستبانة وفقراتها بمعزل عن اختالف المتغيرات الشخصية ألفراد ع

 الخالصة . 6

وتتمثل أبرزها  للنتائج،ان أهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة والتي تم االستدالل عليها من خالل التحليل اإلحصائي 

 في اآلتي:

 االستنتاجات التي تم االستدالل عليها في ضوء آراء عينة الدراسة حول المتغيرات: .1.6
 

 فية،المصروسعيها نحو تفعيلها بشكل حقيقي في جميع أعمالها  اإلرهاب،مبادئ مكافحة  اهتمام المصارف بضرورة تطبيق -0

 وتبين ذلك من خالل:

والتأكد من الوثائق  العميل،سعي المصرف نحو التأكد من العمالء وهويتهم وذلك عن طريق جمع البيانات الالزمة عن  -أ

والتأكد من المعلومات األصلية  لديه،بفتح حسابات وعدم سماح المصرف لألسماء المجهولة  به،الرسمية الخاصة 

 وذلك للتثبت من صفة صاحب الحساب. بها،والحقيقية للعمالء واالحتفاظ 

والتزامه بنظام الرقابة الذي يسهم في مكافحة عمليات غسيل  مستمرة،سعي المصرف نحو إجراء عمليات رقابة داخلية  -ب

واتخاذه للتدابير التي تضمن اختيار  المعامالت،ت التي تتعلق بمراقبة واتباعه كافة السياسات واالجراءا األموال،

وبشكل عام فالمصارف المدروسة تؤمن بنظام خاص للتدقيق والمراجعة الداخلية التي تسمح كذلك  المناسبين،الموظفين 

 بمراقبة أداء الموظفين ومراجعة التقارير.

وتكون مهمتها األساسية تحليل ونشر المعلومات عن جميع  األموال،إنشاء وحدة مستقلة إلدارة ومنع عمليات غسيل   -ت

وتقديم المعلومات الالزمة للجهات المعنية عن أية حاالت غسيل أموال قد تحدث. وسماح  األموال،حاالت غسيل 

 المصرف للجهات المعنية باالطالع على سجالته المالية.

فين من أجل تدريبهم على آلية التعرف على عمليات غسيل قيام المصرف بإجراء عمليات التدريب المستمرة للموظ -ث

 ومراقبة أي موظف مشبوه به. الجدد،األموال وخاصة للموظفين 

وإدراكها ألبعاد السمعة  اإليجابية،هنالك اهتمام واضح من قبل المصارف المدروسة بالعمل على المحافظة على سمعتها  -0

 وظهر ذلك من خالل: المصرفية،

و تحقيق الجودة والموثوقية في األداء وتحقيق التوافق بين الخدمات التي يعلن عنها والمعايير الدولية سعي المصارف نح -أ

حرص المصرف على كسب رضا العمالء عن طريق تقديم خدمات  العميل،لتلك الخدمات وأن تكون متوافقة مع رغبات 

 متميزة تتسم بالجودة وتحقيق األهداف والوفاء بالوعود.
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 وضعها،والتخطيط المستمر وتقييم الخطط التي يتم  إنجازه،رف بإجراء عمليات مراجعة مستمرة لكل ما يتم قيام المصا -ب

واهتمام المصرف  تحققت،وإجراء عمليات المراجعة المستمرة للمقارنة بين األهداف التي تم وضعها واألهداف التي 

 بتنفيذ اجراءات األداء المالي بشكل متميز.

وظهر من خالل التزامه بتقديم خدمات متميزة للعمالء تحقق  العمالء،لمسؤولية االجتماعية تجاه التزام المصرف با -ت

 وتستجيب لمتطلبات العمالء. الطموحات،وتلبي  الوقت،مصلحته مصلحة العميل في نفس 

بجذب انتباههم اهتمام المصرف بالمحافظة على السلوك األخالقي اإليجابي الذي يؤثر على عالقته بالعمالء بما يسهم  -ث

وسعيه نحو منافسة غيره من المصارف من أجل تحقيق رضا  العميل،الهتمامه بسياسة أخالقية تتوافق مع رغبات 

 العمالء.

 االستنتاجات التي تم التوصل إليها من خالل تحديد عالقة االرتباط: .1.6

ئ مكافحة غسيل األموال في أبعاد السمعة أثبتت النتائج صحة الفرضية التي تتعلق بالعالقة بين توظيف المصرف لمباد

ما يعني أن استخدام وتطبيق المصرف لمبادئ مكافحة غسيل األموال يسهم في  ية،معنوفكانت العالقة ذات داللة  المصرفية،

 التأثير اإليجابي على سمعة هذا المصرف.

 النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحديد الفروق:. 1.6

ما يعني أن  العلمي،ت داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير التخصص ال توجد فروق ذا -

إدراك الموظفين في المصرف على اختالف تخصصاتهم ألهمية وضرورة تطبيق مبادئ مكافحة غسيل األموال وتأثيرها 

 في السمعة المصرفية.

ما يعني أن  الوظيفي،فراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير المنصب ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أ -

فمشكلة غسيل األموال  يهم،المنصب الوظيفي للموظف على اختالفه إن كان في منصب مدير أو موظف إدخال بيانات ال 

 فين.مشكلة عالمية وهي من أبرز الجوانب السلبية التي يجب أن ينتبه إليها المصرف إدارةً وموظ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي في إجابات أفراد عينة البحث على االستبانة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة. وهذا يعني أن  -

ويدرك في نفس  األموال،سنوات الخبرة إن كانت قليلة أو كثيرة كفيلة بأن تجعل الموظف يدرك خطورة ظاهرة غسيل 

 الوقت تأثيرها السلبي على سمعة المصرف.

 :اليالتوصل إليها توصي الدراسة بالتي تم التبناًء على النتائج  :وصياتالت. 4.6

 التالية:يمكن تقديم التوصيات والحلول  الحالية،على االستنتاجات التي تم التوصل إليها في الدراسة  بناءً 

 توصيات الدراسة:

بما  فيها،الكشف عن األساليب والتقنيات المتبعة تشجيع البحوث العلمية التي تتناول ظاهرة غسيل األموال والتي تسعى إلى  -

 يسهم في وضع حجر األساس تطبيق االتفاقيات الدولية التي تتعلق بمكافحة غسيل األموال.

 األموال،إجراء دراسات سنوية دورية للمصارف ونشاطها البنكي وتحليل أية معطياته تتعلق بالشك في عمليات غسيل  -

 ي البنك المركزي هذه الدراسات ويفرضها بشكل إجباري على المصارف.ويجر الرقابة،وتحويلها إلى 
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وتطبيق القوانين التي تتعلق  األموال،اتباع اجراءات جزائية صارمة بحق الموظفين الذي يتهاونون تجاه عمليات غسيل  -

 بجريمة غسيل األموال عليهم.

ة في الوقت الحالي والتي تتمثل بالبنوك الوهمية التي مع التطور التكنولوجي الكبير يجب أن تتم مراقبة الظاهرة المنشر -

 وذلك من خالل تقييد التراخيص للمصارف ومراقبة ذلك. األموال،تقوم بتشجيع عمليات غسيل 

تنظيم الدورات التدريبية للموظفين في البنوك والمؤسسات المالية من أجل تقوية قدرتهم على الكشف عن أي عمليات أو  -

إجراء المؤتمرات المستمرة التي يتم تنظيمها من قبل المصرف المركزي  لعمليات غسيل األموال. صفقات مشكوك فيها

 وذلك لوضع الجهود وتنظيمها لوضع الخطوط األساسية لمكافحة هذه الجريمة. المختلفة،والتي تنظم إليها المصارف 

ما من الجوانب الحساسة التي تؤثر بشكل إيجابي االهتمام بمفاهيم المسؤولية االجتماعية والسلوك األخالقي باعتبار أنه  -

 وذلك لندرة الدراسات التي تتعلق بهذا المجال. المصرفية،ضرورة إجراء البحوث التي تتعلق بالسمعة  بسمعة المصرف.

ضرورة االعتماد على خدمات الهاتف النقال في محاولة كسب العمالء وتعريفهم على الخدمات التي يتم تقديمها من قبل  -

 ليتم تحقيق التواصل الفعال مع الجمهور وتبادل اآلراء. المصرف،

وذلك عن طريق توقع حدوثها ودراستها بشكل  لها،العمل على التخطيط المسبق قبل وقوع أي أزمة وتعرض المصرف  -

 واقي للوصول إلى حلول قبل انفجارها.

تي تتعلق بضرورة التعامل مع أشخاص محددين مطالبة مختلف المصارف والمؤسسات المالية بضرورة تطبيق القوانين ال -

 ومعروفين واالبتعاد عن األشخاص والشركات مجهولي الهوية.

 العمل على إيجاد اجراءات فعالة من أجل تطبيقها في المصارف بشكل يضمن مواطن الضعف في نظم غسيل األموال. -

 صب الحساسة.االستناد إلى أسس علمية واضحة في اختيار الموظفين وخاصة ذوي المنا -

 إلزام المصارف بضرورة إنشاء وحدة وظيفية خاصة مهمتها مراقبة الموارد وضبط عمليات غسيل األموال. -

 االستفادة من الخدمات االلكترونية وتوظيفها في كل مصرف بشكل ينعكس بشكل إيجابي على أداء المصرف. -

 الت والمعامالت المشبوهة وتقديم التقارير عنها.ضرورة تدريب العاملين في المصرف بما يساعد في الكشف عن التحوي -

 قائمة المراجع. 7

 العربيةبالمراجع  .1.7

 جامعة النيلين. ،رسالة ماجستير ،( دور البنك في مكافحة غسيل األموال0202) مدثر ،أحمد -

 ،ة ماجستيررسال ،( دراسة ظاهرة تبييض األموال عبر البنوك من وجهة نظر الفكر اإلسالمي0225) عزي ،األخضري -

 جامعة المسيلة

 ،جامعة أكلي محند أولحاح البويرة ،( دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسيل األموال0205موني) ،يمينة ونعمان ،باشا -

 الجزائر.

مجلة اقتصاديات  ،( ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي0226) عبد هللا ،بركات -

 .4 ،ريقياشمال اف

 (.006مجلة اإلدارة واالقتصاد) ،( دور الحاكمية في دعم السمعة0208) أحمد ،والكحيط ،عادل ،البغدادي -
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 عمان. ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،( غسيل األموال في القانون الجنائي0226) مفيد ،الدليمي -

 الكويت. ،الفالح للنشر والتوزيع مكتبة ،( غسيل األموال آفة العصر أم الجرائم0225) زهير ،الربيعي -

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية  ،( دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز السمعة التنظيمية0204صباح) ،الزيادي ،صالح ،رشيد -

 (.0)06 ،واالقتصادية

 .42 ،ة لإلدارةالمجلة العربي ،أثر الرسوخ الوظيفي في دعم سمعة المنظمة دراسة ميدانية (0202) بسنت ،الزيادي -

 لبنان. ،بيروت ،اتحاد البنوك العربية ،( البنوك وتبييض األموال0226) أحمد ،سفر -

 مصر. ،مؤسسة االتحاد الوطني ،( قضايا اقتصادية معاصرة0223) صالح ،السيسي -

 األردن. ،بيت القمة الثقافي ،( عناصر عملية غسيل األموال0225) غالب ،الشنيكات -

 الجزائر ،دار الهدى ،تبييض األموال في التشريع الجزائري( 0228) نبيل ،صقر -

( أساس التزام البنوك بمكافحة عمليات غسيل األموال ونطاق هذا االلتزام في 0225) حسام ،مصلح والبطوش ،الطراونة -

 .02 ،مجلة الحقوق ،القانون األردني

 ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية ،لمؤسسات التعليمية( الذكاء االستراتيجي وأثره في تعزيز سمعة ا0206) محمد ،الظالمي -

08(0.) 

بين سمعة المنظمة وثقة العميل دراسة تطبيقية على  العالقة( 0200) سارة ،الدريني ،عبد العزيز ،وحسن ،عبد الحميد طلعة -

 مصر. ،كلية التجارة بجامعة المنصورة ،عمالء البنوك التجارية في مصر

 االسكندرية. ،الدار الجامعية ،( العولمة واقتصاديات البنوك0225) طلبعبد الم ،عبد الحميد -

( العالقة بين سمعة المنظمة واالحتفاظ بالعميل الدور الوسيط لتكلفة التحول دراسة تطبيقية عى 0200) محمد ،عبد اللطيف -

 رة.القاه ،جامعة المنصورة ،عمالء فروع البنوك التجارية بمدينة المنصورة. كلية التجارة

 جامعة أم القرى. ،رسالة ماجستير ،والنظم المعاصرة اإلسالمي( غسيل األموال وبان حكمه في الفقه 0225) عبد هللا ،عبد هللا -

 مصر. ،دار الجامعة الجديد للنشر ،النظيفة( مسؤولية البنك الجنائية عن األموال غير 0220) سليمان ،عبد المنعم -

جامعة  ،السمعة التنظيمية والثقة التنظيمية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المصرية ( العالقة بين0200) أسماء ،عبده -

 كلية التجارة. ،مدينة السادات

 اإلسكندرية. ،دار الجامعة الجديدة ،( عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتها0225) محمد ،العريان -

جامعة زيان  ،ودولياً  وطنياريمة تبييض األموال على االقتصاد ( اآلثار السلبية لج0202) ليلى ،رابحي ،خيرة ،العطري -

 الجزائر. ،عاشور بالجفلة

 دار الفكر للطباعة والنشر. ،القاهرة ،( استراتيجيات إدارة السمعة0208) إسماعيل ،العمري -

 ،مجلة الحقوق ،العمليات ( اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال ودور البنوك في مكافحة هذه0225) صفوت ،عوض هللا -

02(0.) 

 ،( دور الرفاهية النفسية كمتغير وسيط في العالقة بين السمعة التنظيمية واألداء التنظيمي0202) منى ،وحسنين ،عمار ،فتحي -

 .08 ،مجلة الدراسات التجارية المعاصرة

 .046 ،مجلة السياسة الدولية ،( عمليات غسيل األموال0220) مها ،كامل-
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مجلة اإلدارة  ،( دور مرتكزات البراعة االستراتيجية في تعزيز وبناء سمعة مؤسسات التعليم العالي0202) محمد ،ويالكرعا -

 (.5واالقتصاد )

 ،جامعة أكلي محند أولحاج البويرة ،( دور البنوك في مكافحة جريمة غسيل األموال0202) حليمة ،أحالم وحاج ،لبوازدة -

 الجزائر.

رسالة  ،ر القطاع المصرفي التجاري في مكافحة غسيل األموال دراسة حالة بنك الشمال اإلسالمي( د0205) إيمان ،حمدم -

 جامعة النيلين. ،ماجستير

ص:  ،45 ،مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس ،( تحسين السمعة التنظيمية في ضوء القيادة الريادية0200) عزة ،مصطفى -

05-083 

جامعة نايف  ،رسالة ماجستير ،دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها ،األموال( جريمة غسيل 0224) صقر ،المطيري -

 العربية للعلوم األمنية.

 (.0)05 ،مجلة جامعة كربالء العلمية ،( االلتزام التنظيمي وأثره في بناء سمعة المنظمة0202) منتظر ،وشمران ،عبير ،مهدي

مجلة تكريت  ،المال النفسي في تعزيز متطلبات بناء سمعة المنظمة( توظيف رأس 0208) علي ،وعبد الحسنين ،خلف ،ناصر

 (.0)4 ،للعلوم اإلدارية واالقتصادية

المجلة الدولية  ،( تأثير النشر الدولي والسمعة األكاديمية على ترتيب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة0208) خالد ،النجار

 (.0)0 ،للبحوث في العلوم التربوية
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 : ملخص

 معإال أنه . الشفوي والمكتوب والمصورتلخص بشكل عام في التي ت أشكاله تنوعبتطوره وتميز التواصل البشري منذ القدم، 

التي بصمت العقود األخيرة من القرن العشرين إلى اليوم، سجلت الصورة هيمنة كبيرة من خالل اختراقها  ،الرقميةالثورة 

 .عالقاتنا االجتماعيةهندسة لصل أكثر أشكال التواوتصبح بذلك  لمختلف مناحي الحياة،

والتي تساهم من تنوعة التي تنتجها وتقدمها، المضامين المفي االشتغال على اسة الصورة في العلوم االجتماعية، أهمية درتكمن 

 خاللها في خلق ثقافة بصرية تؤثر على كيفية مقاربتنا للظواهر االجتماعية.

ككتابة  ، بمضامينها الثابتة أو المتحركة،من هذا المنطلق، تهدف هذه المقالة، إلى إبراز القيمة المضافة العتماد الصورة

 -واألنثربولوجيا السوسيولوجيا-في العلوم االجتماعية الثورة الرقميةتحوالت في إنتاج معرفة علمية تواكب  ،وأرشيف بصريين

لهذه العلوم من جهة  المعتمدة في الدراسات الميدانية التقنية العدة تجديدو العلمية المعرفة تطوير فيوأيضا مساهمتها  ،من جهة

 أخرى.

الثابتة والمتحركة كفيديو أو فيلم  -تساهم الصورة : كيفحول معرفة السابقة،المركزية المؤسسة لألهداف اإلشكالية  وتتلخص

 ؟ها من طرف الباحثيناستعمال أهم اإلكراهات التي تواجهما هي االجتماعية؟ و العلومفي تطوير  -وثائقي

من طرف  ،استعمال الصورةيغني بها واإلضافات التي  يجابيةالجوانب اإلإبراز  أعاله، منإلشكاالت العلمية لمعالجة تمكن ال

 -الصورة -هاتطرحوأيضا من الوقوف عند طبيعة العوائق التي العلوم االجتماعية، ، األبحاث والدراسات في مجال الباحثين

 .وسبل تجاوزها أمامهم على المستوى القانوني واألخالقي والتقني
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Image in the social sciences (from the multi- document to visual writing) 

 

Abstract: 

Human communication throughout history has metamorphosized and changed over time. 

However, the use of oral, written, and pictorial forms of communication continues today. The 

digital revolution, which silenced the last decades of the twentieth century until today, the image 

recorded a great dominance by controlling various aspects of life, and thus became the most 

engineered form of communication for our social relations. 

The importance of studying the image in the social sciences lies in working on the diverse 

implications that is produced and presented, through which it contributes to creating a visual 

culture that affects how we approach social phenomena. 

From this point of view, this article aims to highlight the added value of adopting the image, with 

its static or moving contents, as a visual writing and archive, in the production of scientific 

knowledge that keeps pace with the transformations of the digital revolution in the social 

sciences - sociology and anthropology - on the one hand, and its contribution to the development 

of scientific knowledge and renewal of equipment. On the other  hand, the technique adopted in 

field studies of these sciences. 

The central problem that established the previous goals is summarized in the knowledge of: How 

does the image - still and moving as a video or documentary film - contribute to the development 

of social sciences? What are the most important constraints faced by researchers? 

The scientific treatment of the above problems enables to highlight the positive aspects and the 

additions that enrich the use of the image by researchers, researches and studies in the field of 

social sciences, and also to stand at the nature of the obstacles that the image poses to them at the 

legal, ethical and technical level and ways to overcome them. 

Keywords: Visual Sociology, Visual Anthropology, Image, Visual Writing, Visual Scientific 

Knowledge, TechniquesVisual, Visual Culture, Visual Archive. 
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 مقدمة: 

بتنوعه وتجدد آلياته وأيضا بوظائفه الغنية. وقد  ،تميزا خاصا عن باقي الكائنات األخرى في الطبيعةالبشري  شكل التواصل 

في جميع المحطات التاريخية، ليسجل مع عصر التكنولوجيا الالمحدودة ثورة جديدة  عكس التطور المستمر للعقل وإبداعاته

تفاعل مع قلبت تصورات اإلنسان لمفاهيم الزمان والمكان وأثرت على استعماالتهما في جميع المجاالت التي ينتج فيها وي

 اآلخرين.  

كما هو  في الحياة العامة، سنتوقف عند الصورة وما يشكله حضورها من أهمية أمام الحضور القوي لتأثيرات الثورة الرقمية

التي ساهمت في  ة في مسار التبادالت الطقسيةتدخل الصورة الفوتوغرافي حيث ،وكل المناسبات العائلية الشأن في حالة الزواج

التي عرفتها األكثر استعماال باعتبارها واحدة من أدوات التواصل و (Bourdieu, 1965) "الصورة الذكرى" إبداع وظهور

قد اتخذت أشكاال متعددة تراوحت بين النقوش الصخرية والوشم والصور العائلية واألرشيفات والذكريات . فالبشرية منذ القدم

  .لسمة التي تميز عصرنا بشكل كبيرا أصبحت أنوتنوعت تمظهراتها إلى لزمن ر اعبالصورة تطورت و إلخ،...المتنوعة

أيضا نظرا للمكانة و ،كل مناحي الحياة اليوميةالكبير لها في  قاخترفي العلوم االجتماعية، إلى اال وتبرز أهمية دراسة الصورة

لتصبح ثقافة تاريخية من حيث استهالكها ووثيرة إنتاجها. في أية محطة ه تعرفيسبق لها أن لم اليوم بشكل  افيه هاتحتلالتي 

والرسالة  فعوضت التحية والتهنئة ،أكثر أشكال التواصل هيمنة في عالقتنامن  ،الصورة بما تحمله من رمزية وسلطة

مها الكثيرون عبر أنحاء التي كانت تتميز بنوع من اللمسة الخاصة بصور متشابهة يتقاس وغيرها من لحظات التواصل النصية

إن الفتوغرافيا والسينما والتليفزيون يقيمون جميعهم عالقة "توسطية" بهذا فوأضحت وسيطا حقيقيا، و" ،وجيزالعالم وفي وقت 

 .(9102)غودار،  "بين اإلنسان واآلخرين، عالقة مع األشياء ومع ذاته

تقليص  ، فيإنتاجا، استعماال، استهالكا وانتقادا(La Rocca, 2007/1) في الحياة اليومية للصورةالمعمم االستعمال ساهم  

ل أنواع الصور التي تؤثث الحدود بين الفضاء الخاص والعام. فبين صور اإلشهار واإلعالنات ولوائح المشاريع والجداريات وك

إلى مصنع ال متناهي من "معارض الصور" التي تحاصر حقلنا البصري وتوجهه بشكل ال واعي  تحولت هذه األخيرةمدننا، 

طريقة تغيرت عالقة جديدة مع نفسها ومع العالم الذي في خلق  اإلنسانية هاالتي ابتدعتالثورة الرقمية حيث ساهمت  .كثيرة أحيانا

 .(9102)غودار،  بشكل كبير له إدراكنا

إخفاء من الصعب داخله  أصبح مجتمع شفافخلق "إلى  ،في سياق مفرط في التواصلتعيشها البشرية التحوالت التي  أدتلقد 

وفي أي نقطة ولحظة   ،(9102)غودار،  "القدرة على تحديد مكان الشخص في سرية وصوال إلى و االحتفاظ بهشيء ما أ

يتواجد فيها، أو على العكس من ذلك من خالل البعد الالمكاني المعاش في التجربة الفردية للسفر في سياق الوفرة واالستهالك 

 .(Agier, 2015) المنمط الذي تمنحهما الصناعة السياحية

 

إبراز القيمة المضافة للصورة في العلوم االجتماعية، وخصوصا السوسيولوجيا،  تهدف هذه الورقة العلميةمن هذا المنطلق، 

ألشخاص العاديين، بل شكل نقطة التقاطع حتى مع ال يقتصر فقط على  ا والذي ،في الحياة اليومية هاالحضور الملفت لأمام 

تفرضها الحقول العلمية والمعرفية التي تشتغل فيها سواء في مجال العلوم منهجية المجاالت األكثر تنظيما والمحكومة بقواعد 

من  علم االجتماع البصري والسينمائيعلى سبيل المثال  ،االجتماعية. هذه األخيرة التي ترك فيهااإلنسانية والدقيقة أو العلوم 

 ،ع الحياة اليوميةيضامواشتغاله على  خالل
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تفكيك اليومي وتفاصيله عبر ما تقدمه من لمحاولة كوأ، سواء كمنهجية لالشتغال (Sebag Joyce, 2018) بصمات كثيرة 

من جهة، وتهدف  إنتاجها عا للبحث وكشف مضامينها وسياقاتأو عن طريق اتخاذها موضو ،معطيات مجمعة من الميدان

 . الكشف عن أهم اإلكراهات التي تواجه استعمالها في المجال العلمي من طرف الباحثين من جهة أخرى

 ، والتي نجملها في التساؤالت التالية: تطرح اإلشكاليات الرئيسية الموجهة لعملنا وفي هذا السياق،

 ؟خاصة مع الصورة السوسيولوجياو كيف تفاعلت العلوم االجتماعية 

 كيف ساهمت الصورة واستعماالتها في تطور البحث العلمي في مجال السوسيولوجيا واألنتروبولوجيا؟

 إلنتاج العلمي ؟مسار ونوعية ا في  للصورةما هي القيمة المضافة 

 ؟بصريعلمي ثبات في المجال العلمي إلى إنتاج خطاب لجزم بانتقال الصورة من وثيقة لإلهل يمكننا ا

 ؟السوسيولوجي واألنتربولوجي اإلكراهات التي تواجه استعمال الصورة كأداة لإلنتاج العلميما هي 

 

 واختالف المسارات تاريخيالتالزم : الأوال: العلوم االجتماعية والصورة

ستتخذها هذه تفرض معالجة الصورة في عالقتها بالمجاالت العلمية، تحديد كيفية استعماالتها في عالقة بالظواهر التي  

قديمة، بل وشكلت نقطة مهمة لتطوير  مسألة بالبحث العلمي هيارتباط الصورة والفيلم يدانا للدراسة والتحليل. فالعلوم م

االهتمام لعلوم االجتماعية من خالل استخدامها في ا هذا وارتبط إحداهما لألخرى في مجال الطب والهندسة والفيزياء....إلخ.

التي  العالمات/الرموز البصرية أشكال التمثالت وبمختلف  بأساطيرنا وأيضاتاريخنا، ذات االرتباط ب بالظواهر االجتماعية

 .(JOLY, 2013) بأسره اإلنسانيةترافقنا  كما رافقت تاريخ 

، "لينوفسكيام" ، حيث نجد كال من التصوير الفوتوغرافيسبق في التعامل وبشكل كبير مع  األنثربولوجياعلماء لقد كان ل

" وغيرهم كثير، من الباحثين الذين استندوا في أبحاثهم إلى جعل الصور والتصوير كلود لفي ستراوس"، "ماركريت ميد"

حاضرين في نقل العديد من الممارسات والطقوس...إلخ التي ارتبطت بالمجتمعات التي أخضعوها للدراسة والتحليل. إذ منذ ما 

 وتوغرافية في صيغة نقاش تقني حول ما يجب أن تحتويهالصورة الف عن قرن ونصف من الزمن طرح مشكل تعريفيزيد 

صورة ومفهومها فيه بين حضور ال هذا األخير الذي توزع .(GARRIGUES, 2000) عالقته بالواقعكمضمون وأيضا في 

ت في موضوعاا أنتجته تفاعالت العالقات االجتماعية لألفراد وبين ما تنتجه من تعكس كل م بصمة بصرية ما تحمله من

 .(JOLY, 2013)  ةواقعيالو ة أمتخيلصورتها ال

العديد تعكسه األمر الذي ،  متنوعين اإلنسان كأثر وبصمة النظر إلىعلى  السابقة الدراسات الفوتوغرافية فيالصورة ترتكز 

ينظر إليه ما إلرادة الحفاظ بين ولفرز االنتقاء ومنطق الالتي يخضعها اإلنساء للتاريخ والذاكرة، والمؤسسة األرشيفات من 

تبرز و .(ISRAEL, 2010) للعموميفرج عنه وما يمكن أ ،واإلخفاءالسري في خانة  درجيوبين ما مهم، وغير أا مهم باعتباره

تاريخ صور " ف بامتياز. هو تاريخ الصورةالصورة في هذا السياق وكأن تاريخ الدراسات األنثربولوجية والسوسيولوجية 

 ".توغرافية، وقد ولدت في نفس الفترة تماما مثل السوسيولوجيا أواسط القرن التاسع عشرواالجتماعي بدأت مع الصورة الف

(La Rocca, 2007/1) لجمع المعطيات من الميدان أو كمادة أرشيفية. الصورة كأداة بحث هذا التالزم ليولد 

الكالسيكية  كثر الدراساتتعود أ حيثفي صوره المتعددة، في العلوم االجتماعية ليس بحديث،  األرشيف،االعتماد على ف

التي شكل  لونيبوحول الفالح ال "زنانيكي وطوماس" أنجزها كل منإلى الدراسة المهمة التي المؤسسة للسوسيولوجيا التطبيقية 
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 أرضية صلبة لتحقيق الفهم المعمق المنطلق من الذوات وتجاربها الخاصةوثائق المهاجرين ورسائلهم فيها االشتغال على 

(ISRAEL, 2010).  0الخطاطة رقمالتي عملنا على تجميعها في مكونات المن خالل األرشيفات تنوع ويمكن ترجمة هذا ،

 .هكما هو مبين أسفل

 استعماالت ودالالت مفهوم الصورة 1خطاطة رقم: 

 

édition, Armand  èmeJOLY Martine, Introduction à l’analyse de l’image, 2 بتصرف من الباحثة المصدر:

Colin, 2013, pp11-18. 

 

، فهو لغة ووسيلة للتعبير والتواصل كخطاب بصري مركب من عدد من العالماتفي تعدد مفاهيمها واستعماالتها الصورة تبدو 

فهوما م مضمونهيصبح ن هذا الخطاب البصري في أوظيفة وتكمن  .هو الذات نفسها الموجه إلى الغير، حتى لو كان هذا األخير

 إلىمن المنطوق الشفوي واللغة المنطوقة  إلىدراك البصري وقابال للتشفير من قبل من يوجه إليهم. إذ يشكل االنتقال من اإل

ى بالمصداقية كغيره من ظاب علمي يحاستعمال الصور في البحث إلنتاج خطيطرحها أهم التحديات التي  شكلي، البصري

ل النصوص يتحو، دون نسيان أن السلطة التي تتمتع بها الصور تستطيع بموجبها المكتوبةالخطابات المستندة على النصوص 

من العناصر المؤسسة  ينويتوقف تحقيق هذا الغرض بمدى تمكن الباحث .(JOLY, 2013) والعكس صحيح إلى صور المكتوبة

 في العناصر التالية: "(La Rocca, 2007/1)للبحث البصري في الميدان، والتي يمكن إجمالها مع "فابيو الروكا 

 رجمة الصور إلى مفاهيم سوسيولوجية؛تعلم ت -0

 ؛التعبير عنها باأللفاظ)ة(  الباحثود وتقديمها في صيغة األفكار التي ي ، تصنيفهاإبداع الصور -9

، وتحقيق ةة العالم للباحث والذوات المالحظجل الوصول إلى مرحلة الجمع بين نظرأمن  في الميدان المكثف العمل -3

  الفهم المعمق الذي يقتضيه البحث السوسيولوجي.

الصورة 
/  الوسائطية
االعالمية

الصورة 
المنقولة

الصور  
/  الجديدة

االفتراضية

الصور 
والذات

الصورة 
العلمية

الصور 
واألصول

الصورة 
كذكريات
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  مستويين اثنين: الشتغال علىاتوجيه من خالل  ذه العناصر بالجانب الذي يود الباحث)ة( دراسته،هضبط  ويرتبط

 .السوسيولوجيا حول الصور، أو السوسيولوجيا بواسطة الصور

حضور الصورة في البحث السوسيولوجي وإن اختلفت زاوية المقاربة، مما يسمح لنا بالتأكيد يسجل معا، المستويين من خالل 

 لغة "بورديو"بيدفعنا إلى التساؤل . األمر الذي اهتمام العلوم االجتماعية عامة، على التالزم والحضور القوي للصورة في صلب

ود تصويره؟ وبالتالي تتضمنه الصورة هو ما نما هل أي  ،(BOURDIEU, 1982) د قوله"ونطق به هو ما نما نهل "حول 

 ؟أو الموضوع الذي تقدمهمنه تحمل الصورة سلطة معينة انطالقا من المكان الذي أخذت س

 

 ثانيا: الصورة وتطور البحث السيولوجي واألنتربولوجي

كما  بين وظيفة التوضيح ،ة، وإن اختلفت طبيعة االستعماليؤكد التالزم المعلن عنه بين الصورة والعديد من العلوم االجتماعي

األنثربولوجيون والفهم المعمق ومحاولة اللحاق بالظاهرة في سيرورتها كما هو الشأن بالنسبة للباحثين في أراد لها 

. وهي األهمية التي تضاعفت في تكوين المعرفة العلمية في هذه العلوم تها الصورةاألهمية البالغة التي شكلعلى  ،السوسيولوجيا

 لعمل في الجمعيات العلميةتم خلق مجموعات لحيث  ،كاديمية في العلوم االجتماعيةفي العقود األخيرة في العديد من األعمال األ

 خلق مجالت جديدةالمعرفة البصرية وأفق تطويرها أكثر للبحث العلمي، فضال عن وعلى الصورة  في االشتغال تخصصةم

 . (RIOM, MEYER, & HUMMEL, 2017) متخصصة لإلنتاج العلمي البصري

صاد جديد متعدد األشكال في اتجاه اقتالقسري ب انجذاال إلى ،العلوم االجتماعيةفي التوسع المعولم الستعمال الصورة أدى 

تحليلها وتقديمها في صيغة  ىالعمل علفي نفس اآلن و ت،جمع المعطياتقنية مهمة ل  يةربصالاألدوات أصبحت . حيث للمعطيات

الحصول على مادة غنية  ،اميداني المجمعة  بفضل ما تمنحه هذه المعطيات المصورةنهائية. كما تسمح لجمهور الباحثين،  نتائج

أمام  البصرية ااألمر الذي يضع السوسيولوجيوهو تها، البين ذاتية في مساحتها السياقية التي أنتجأشكال التفاعالت  تترجم

 .(Sebag Joyce, 2018) بناء معرفة جديدةلإمكانات 

 عن التساؤالت المقلقة ،صلب اهتمام العلوم االجتماعية بشكل عام، والتي تدخل في المعارف الجديدةكشف من هذا المنطلق، ست

في عالقة  عبرهادخل وي ،األماكن المشتركة التي يتقاسمها مع اآلخرولكل  التي ستواكب تغير نظرة اإلنسان لذاته وتاريخه

على السوسيولوجيا كما باقي العلوم  ،التي ستطرح عددا كبيرا من التأويالتالبصرية هذه النظرة ج تنتسو مع الكاميرا.شخصية 

لقراءة الذاتية والمعنى الذي ، ويخضع لمنطق اللمعرفة مهم كمصدره المعطيات المصورة إشكالية التعامل مع هذ ،االجتماعية

، في الوصول إلى ، على سبيل المثالالسوسيولوجياالباحثين  لم المحيط به. فكيف ستسعف الصورةالفاعل لفعله وللعايعطيه 

 في السوسيولوجيا فهل هي:وظائف الصورة وما هي ؟  التأويالت الشخصية أمام هيمنة وفهمه في العام االجتماعيالخفي

 جديدة ؟علمية منهجية       

 ؟ومضمونها بذاتها مستقلةوثيقة  تعد أم أنهاأخرى مع وثائق وثيقة متكاملة أم       

 موضوع للدراسة أو منهجية تساعد على دراسة الظواهر االجتماعية؟      

 .بة مستقلة وخطاب مكتف بذاته؟لمكتوب والمنطوق أم أنها كتاخطاب نوضح من خالله النص ا     
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 للعلوم االجتماعية ثالثا: الكتابة البصرية قيمة مضافة

بإقرار التجديد الذي تحمله للعلوم  ، بشكل خاص،أهمية التقنيات البصرية في مجال البحث السوسيولوجييسمح استحضار 

بأنه ال يمكننا التردد في علمنا ، خصوصا إذا غناء المعرفة العلميةإلات ل ما تسمح به من إمكاناالجتماعية برمتها، وذلك بفض

أن ال وما دام يوجد بعد بصري للتفكير من جهة، أنه الحديث عن التفكير البصري المرافق الستعمال هذه العدة التقنية. فما دام" 

الصورة بواسطة هذه اللغة التي هي يتحقق التواصل وبونتي" في فينومينولوجيا اإلدراك، للغة بدون تفكير كما بين ذلك "مير

الذي  ،-التفكير البصري-وهذا األخير  .(GARRIGUES, 2000) التي تشكل التفكير البصري من جهة أخرىو لفوتوغرافيةا

يتدخل بشكل كبير في تحديد  ،توغرافيوالتصوير الفوبالذكريات الذاكرة وب في جانب منه يرتبطو ،بعد بصريإدماج  يحيل على

وتحليلها في عالقات مع مجموعة من العناصر المؤثثة لمعطيات الواقع المصور  يق تجميع الصورالعقلية عن طرالوظيفة 

 والواقعي الخام.

 ةإلنتاج معارف علمية جديد : آليةالتقنيات البصرية  -1

لتقنيات البصرية وانعكاساتها استعمالها لمن  ،وعلى الخصوص السوسيولوجيا ،العلوم االجتماعيةتجنيها التي  تتعدد اإلضافات

التي  نقط اللقاء في العناصر وتبرز أهم ،اإليجابية، وذلك عبر مختلف األشكال التواصلية معها وطرق استعمالها في الميدان

 أسفله. 9تتضمنها الخطاطة رقم

 التواصل مع الصورأشكال اللقاء و 2خطاطة رقم: 

                 
 

 » RIOM Loïc, MEYER Michaël et HUMMEL Cornelia, « Uneبتصرف من الباحثة المصدر: و

éthique visuelle » pour les usages de l’image dans l’enquête en sciences sociales », Op. Cit., pp : 

52-53 

  

مصادر ولجوءه إلى  الباحث)ة( لقاء نتاجا ل يكون مكونات متعددة، منها ماعلى تعتمد المعطيات البصرية مصادر أن  ،يبدو جليا

في  )ات(شاركين/من الموأحيانا يطلب الباحث)ة(  ،بشتى أنواعها المؤسساتية منها والخاصة في األرشيفاتأثرا جد لها يقد 

إلى جانب  .إلخ...السفر هاتفيديوأو صور العائلة، من خالل ممارساتهم الخاصة التي تترجم عبر  ،أن ينتجوا صورا البحث

عينة مع ميدان الدراسة و منبشكل مباشر  )ا(ذاته )ة(إنتاج الباحثن من والتي تكبصرية المعطيات للنجد  المصدر السابق

 ،)ا(تهإشكاليفي الباحث)ة(  صور أو تصوير أفالم تبعا لما حدد في هذه التجربة الميدانية التقاط يتم إذ  ،البحث

صور مصدرها 
اتالمنشور /األرشيفات

معطيات بصرية من
(ة)إنتاج الباحث

ي الصور السابقة المقدمة ف
ةشكل نتائج لنقل المعرف
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 أخيرا هناكو اكن بوعي منهجي دقيق.ألشخاص واألمويختار ا اتوغرافية وإطاراتهومن يرسم زوايا صوره الفهو لك فيكون بذ 

، وهي األبحاث المنجزة من السابقة لعملهالعلمية الصور التي يجدها الباحث مجسدة في نتائج األبحاث تعكسه ثالث مصدر 

غالبا مقدمة من خالل أعمالهم العلمية ومتقاسمة مع جمهور الباحثين طرف باحثين آخرين وفي فترات زمنية مختلفة وتكون 

 . والعلماء

 يقدم تسجياًل التصوير الفوتوغرافي  إلى أن ة للمعطيات في العلوم االجتماعية،يوحي تعدد المصادر، المصورة والمنتج 

بعبارة  ؟الغير قابلة للتصوير القيم المجردة في كيف يمكن أن تنقل تتمثل المطروحة والمخاطر ،للظواهر المدروسة موضوعيًا

 دقتها وتعقيدها لمساءلة الذين تحملهما الصور، وبذل الكثير من الجهد تعدد األلوان والغموضالعمل على فهم أخرى، يتطلب 

(CARDI F. , 2018).  

 الظواهر االجتماعية الشمولية في إبراز الخفي من معيارالتقنيات البصرية:  1-1

الصور التنوع في المصادر البصرية أمام الباحثين مادة غنية من المعطيات للتعامل معها وتحليلها، إذ يسمح استعمال  يضع

فعندما يعمد الباحثون  .هذا األخير في خفياعما يظل  بالكشف وذلك ،عما يعنيه االجتماعيالفيديو كوسيط للتعبير الفوتوغرافية و

 نظرا لكون ل إلى جمهور واسع، ولكنفهم ال يقومون بذلك كي تكون أكثر من الكتب وتص نشر أعمالهم في صيغة بصرية إلى

 .(DURAND, 2001/4) أشياء أكثر من المكتوب قادرة على القول، وبطريقة سريعة، هذه الصيغ الجديدة

عبر أشكال  ،)ات( مشاركينأثناء إجابات الم ي إلى نص مكتوبوم إغفالها عندما يتم تحويل نص شفمن الجوانب التي يت فالكثير

، سيتم تجاوزها، بل وستنقل وضعية البحث كما تنجز في الميدان مع المبحوثين المقابالت أو أجوبتهم من خالل االستمارات

على  عينة البحثالحقيقة في صيغة أجوبة  فقدانها في النص المكتوب أو عبر اختزالباستحضار الكثير من التفاصيل التي يتم 

 أرقام.مبيانات، جداول أو  شكل

تم التوصل فإن استقدام التقنيات البصرية إلى العلوم االجتماعية، سيعطي دفعة أساسية وقيمة للبحث العلمي وللنتائج التي يهكذا، 

 قدمتوس ،(ROUILLE, 2005) العلميةالفوتوغرافي في عصرنة المعرفة التصوير سيساهم للمبادئ العلمية، حيث إليها وفقا 

من خالل  بشكل مختلففي استنطاقها للظواهر  المنظور السينمائي تدمجككتابة مختلفة  انفسه ،على الخصوص السوسيولوجيا،

الباحث)ة(  في قلب الكتابة السينمائية وال سيما كتابة وتضع  ،التي تحملها كل من الصورة والصوت ،الدالالتعلى  هاشتغالا

 .(Sebag Joyce, 2018)  سينما الخيال

سترجح كفة عندما  التواصل الكتابي سيتم نفيهاآليات تقديم المعرفة العلمية، ال يعني أن إنتاج والتجديد الذي طال قواعد ف

رنة الصوت، بالحركات،  وغنيا يكون مرفوقاجيد وأنه هذا األخير أن ما يمر عبر يبرز بقدر ما  المصور، التواصل الشفوي

– هاتحويلما يتم عند  لحظات تواصلية تقدم الكثير للقراءة السوسيولوجية التي تصبح فقيرةكلها ، وهي الكالم بإيقاع ووثيرة

 .(BERTEUX, 2010)  إلى نص مكتوبفقط  -ةالتواصلي اللحظات

 DE) "خالصة الخالصات"باعتبارها  النهايةفي  هامعطياتتقدم التي على نتائج األبحاث الكمية  ،ينطبق الشيء نفسه

SINGLY, 2012) بتورة من متفقده اإلحصاءات التي تقدم في شكل جداول أو مبيانات من معطيات لما  ، وذلك نتيجة

  .والتأويل تحتاج إلى الكثير من التحليلو ات التي ساهمت في إنتاجها، األمر الذي يجعلها تتسم بنوع من السطحيةسياقال

 .كبيربشكل  مشكلة الموضوعيةالتي تخلقها عملية تحويل مجريات البحث الميداني والمعطيات المجمعة منه،  ،المحدوديةتطرح 

 له،  نتجةفي غياب الحيثيات المنص مكتوب  إلى ،منتوج المقابلة والحوار ،الشفوي فتحويل
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 هكذا" أو في العمقتكلم أال " أنا  ، ويبدو ذلك من خالل الشكل في صيغةالعلمي المنجز تقوض من قيمة العمل تأثيراتيخلق 

 .(BLANCHIT, 2007) "ليس هذا ما أود قولهمن خالل "

مع المبحوثين)ات( الرتباك في الفهم، تحتفظ التقنيات البصرية على كل اآلثار والبصمات المصاحبة للحوار الشفوي التجاوز 

في يأتي ما ، أو الموسيقى التي يرتبط بها الباحث مع تطور العملو األصواتله عالقة بما وحركة،  -جسدية صورا سواء كانت

، وهي كلها بصمات تسعف في الفهم واإلحاطة توضيحاتأو تعليقات ه من أفكار وتضمنبكل ما ت لكلماتل  صيغة بصمات

لعلوم اإلنسانية في اراً مشروعاً للمعرفة التصوير مصدبمكونات العملية التفاعلية كما تتم في الواقع. األمر الذي يجعل من 

 CARDI) موضوعا ومنهجية مشروعة للعملية االستقرائية -التصوير –يصبح إلى درجة عموًما وعلم االجتماع بشكل خاص، 

F. , 2015). 

غنية بالسرد، فضال ز ورم وما يرافقها من تستند إلى إنتاج الصور للبحثكأداة  ،للمنهجية البصرية علم االجتماع يسمح تبني

باعتبارها السمعية والبصرية،  معطياتمن ال هااستخراج معلوماتيتم اجتماعية معطيات عن بالكشف  ،األفالم عن تسجيل

 . بمعنى ومحددات الظرفية التي مرت فيها في سياقها تتضمن وصفًا شامالً للظواهر االجتماعيةالتي مجموعة من األبحاث 

 في صيغتها الشمولية التي تسمح بالفهم المعمق للظواهر االجتماعية المدروسة.   المكوناتكل  راستحضا

العناصر الجديدة، التي تدرجها المنهجية البصرية في تحقيق عملية الفهم، فرصة اإلقرار بالقيمة المضافة لهذه المناهج تقدم 

تدخل بشكل عام في  ميز مقاربتها للظواهر االجتماعية والتيمن منظور الشمولية التي توذلك في السوسيولوجيا،  توالتقنيا

إعادة صياغة اللغة  فتح المجال أمام  ، والذيالذي لحق جميع العلوم االجتماعية(PAUWELS, 2000) المنعطف البصري

 ,Sebag Joyce) يوجههما هابيتوس الباحث)ة( السوسيولوجي)ة( ج وبناء سردي جديداطمونفي صيغة  الفنية للتحرير

2018).  

  في البحث العلمي  منهجية تشاركيةإلرساء  دعامة :البصرية التقنيات 1-2

وفقا ، االجتماعية األخرى الباحثين أمام شروط عمل جديدةالتقنيات البصرية في البحث السوسيولوجي والعلوم استعمال يضع 

فيه الباحثون  يشاركلنشاط ملموس  اجانت المنجزةاألبحاث معها  والتي تصبح ،لوضعية التي تؤسس عالقتهم بالمبحوثينل

 ،والمكان يولد عالقة خاصة مع الزمان،كنشاط مشترك  هذه البحثوتسمح عملية مًعا. التي يشتغلون حولها والموضوعات 

العملية التفاعلية التي تهدف  ، وفي إطارالمشاركة في سياق مبني على بين طرفي عملية البحثبتعميق الثقة وسهولة التعايش 

 السنن الذي سيشفر من خالله الباحثون الظواهر االجتماعية المدروسة.التعمق واإلنصات الجيد للكشف عن 

 البصرية يساعد على تقريب المسافة أكثر بين الباحثين والمبحوثين، كما تعمل كتقنياتمن الواضح إذن، أن االستعانة باألدوات 

 بحوثينالمتجانس مع الم مصدرا للتعاونو للتوثيق بل وتعد هذه التقنيات البصرية وسيلة فعالة ،ل عمل الميدانيتسهعلى للبحث 

 . شكل تشاركيوتسجيلها ب لقطات تصوير مساعدة ل"مشاركة" ومن خالل ما تمنحه من  

 

  ةالبصريوالمنهجية  البصرية: البحث العلميإلى الكتابة  كوثيقة من الصورة -2

رافق اعتماد العلوم االجتماعية والسوسيولوجيا على الخصوص للتقنيات البصرية نوع من الخلط بين الكتابة العلمية واألدبية، 

األساليب العديد من  مزجيتم فيها وقدمت الممارسة السوسيولوجيا على سبيل المثال باعتبارها نوعا من الكتابة األدبية التي 

 . واللغاتمتنوعة في الكتابة  والرموز مع أشكال
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غير أن اعتماد البعد البصري في معالجة الظواهر االجتماعية ال يتم اللجوء إليه كإضافة ساذجة غير محكومة بتصور علمي 

 من خالل الصور منظوراً يدمج  السوسيولوجياتصبح كتابة يبرر هذا االستدعاء المنهجي الجديد، بل على العكس من ذلك 

ال يمكن اختزاله إلى نطقه أو الذي  جتماعي االواقع لالتعامل مع الطابع متعدد الحواس لفي نفس الوقت يحاول و ابيةاألدوات الكت

 طابعه الكتابي الوحيد.

البصري ليس ف  ألفق قراءة الواقع االجتماعي. واع توسيعبمثابة  الحقيقية للتقنية اإلمكاناتالصور التي تستعمل يعد استحضار و

تستند في تركيبتها  اعتماد شبكة للقراءةفي كل األمكنة إلى وفي كل األزمنة الذوات ، حيث تلجأ ير المقروءغ أخرشيئا 

 يعطي الداللة الحقيقيةوهو ما  ،إنتاج الواقع الذي يحكم الصورة الفوتوغرافية الشعبيةمن قواعد إعادة  وتصورها على نظام

 .(BOURDIEU P. , 1965) لتعريف االجتماعي للصورةل

حول جدوى انتقال استعمال البصمات الفنية والجمالية عبر التقنيات البصرية، من مجرد  ،وفي خضم تعدد المواقف والرؤى

آراء أخرى القيمة   برزتواستعملت كدعامات تكميلية فقط،  وثائق استثمرت إلغناء البحث العلمي في العلوم االجتماعية برمتها

إذ يتم  .بطريقة أكثر شمولية وموضوعية وتأويلها ، من أجل وصف العوالم المدروسةية العتماد هذه الدعامات البصريةالعلم

أحد كعلم االجتماع الفيلم والبصري " إلى ،منطق التفكير البصري تمن خالل نتائج األبحاث والدراسات التي اعتمد ،النظر

 .(Sebag Joyce, 2018) "كنة للعالقة بين البحث والكتابة العلمية والعوالم االجتماعيةالصياغات المم

ذلك التصور البسيط إلضافة تقنيات جديدة، إلى الوقوف على حقيقة أن هذه األخيرة تستطيع  ،استعمال التقنيات البصريةيتجاوز 

في  عرض الصور المنتجة. ووفق هذا المسار يطال األمر المعلومات في شكل صورة أو فيديوم وتنظي العلمية تمثيل المفاهيم

في شكل نص  هارض نتائجكوثائق حاملة لمضامين مكتفية بذاتها، بل ويسمح في الصيغة النهائية لألبحاث بع الميدان

على  هوتعميم هنشرللقراءة العلمية من طرف جمهور الباحثين ويمكن قابل  ،(La Rocca, 2007/1) سوسيولوجي مرئي

 غرار الطريقة المتبعة من طرف الباحثين فيما يتعلق بالنص المكتوب.

 العلمية أداة إنتاج المعرفة )الثابتة أو المتحركة( الصورة 2-1

أو تقديم  بشكل عام جمع المعطياتالتقنيات التي يستعملها الباحثون في جميع الحقول المعرفية على مختلف تساعد  

أكبر قدر من والتقنيات البصرية ال تحيد عن هذه الوظائف األساسية، إذ يبتغي الباحثون من وراء اللجوء إليها جمع  ،توضيحات

 يؤدكما أن جمع المعطيات ال يشكل المرحلة النهائية بقدر ما ياهر التي يدرسونها. وتسمح لهم بمقاربة الظالتي معطيات ال

غير أن استحضار ف تحدد طبيعتها المبادئ العلمية. إنتاج معار إلى الباحثون، هاوفق المقاربات التي اختار ،تهاومعالج هاتحليل

 ,RIOM) والضوابط والقواعد التي توجه أخذ الصور تماعيةفي التمثالت االجاألدوات البصرية كممارسة متجدرة 

MEYER, & HUMMEL, 2017)وما هي المسافة  ا، يطرح العديد من التساؤالت حول طبيعة المعرفة التي ستنتجه

 ؟بشكل عام االجتماعي كيف يمكن تصويرحول  ،إلى نقطة البداية التساؤل مع الواقع؟ بل ويعيدناالمسموح بها 

 ،إلنتاج المعارف اتالفيديو كتقنيإلى التأكيد على أن اعتماد التصوير الفوتوغرافي و ،السابقة مختلف األسئلةحول األجوبة  قودت

األمر  .نتاج المكتوب وإنتاج الفيلم العلمي وطريقة نشرهإ مع اختالف في كيفية ،صناع األفالمو بين الباحثيننقطة تشارك يشكل 

إبراز  والعمل على ،ون المعتمدون على هذه التقنياتاستحضار كل التحديات التي يمكن أن يواجهها الباحثالذي يستدعي 

 .(DURAND, 2001/4) ومؤهالت الفيديو مقارنة بالمكتوبإيجابيات 
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تطور لحقائق علمية من جهة، والنظر إلى  ةوص متضمنكنصوالفيديو  يجب التفكير في الصورة ،من هذا المنطلق

الكفاءة والثقافة بين  ، تعمل على إنتاج معرفة علمية تزاوجالبصرية كمنهجية جديدة في العلوم االجتماعية السوسيولوجيا

استعمال التقنيات البصرية في مجال ف التي تحملها آلة التصوير في بعدها الحركي والثابت.وثقافة العين الحادة  ،السوسيولوجيتين

في مجتمع حيث الصورة أصبحت نظاًما خاصة، يجب أن يكون حاسما بالنظر لكوننا نعيش "العلوم اإلنسانية عامة واالجتماعية 

 .(CARDI F. , 2018) شكالً من أشكال التفكير بفعل قوة األشياء والواقع العلمي...، وأيضا للتصور والذكاء

 رف المنتجة بواسطة الفيديو )الصورة المتحركة(أشكال المعا 3خطاطة رقم: 

               
 

 ,DURAND Jean-Pierre, Filmer le social ?, L'Homme et la sociétéبتصرف من الباحثة  المصدر:

2001/4 - n° 142, pp 30-32.  

التي تعني في العمق حول ممارسة التسجيل  النواقص،، وبالرغم من بعض المتضمن في الخطاطة كل العناصر السابقةتلتقي  

سيجعل منها مادة قابلة وهو ما ، وأقرب بكثير من الواقع خامبشكل  الممارسات والتفاعالتو األحداث بصماتالحفاظ على 

الواسع من اسم مع الجمهور قبل أن تصل مرحلة النشر والتق ،في لحظات الحقةحي  لوتكرار التفاعل معها بشكللمراجعة 

مثلها مثل باقي أشكال المعرفة المنتجة اعتمادا على  ،على اعتبار أنه ال توجد غاية أخرى  للمعرفة البصرية سوى النشر ،القراء

  من حيث ردود الفعل المنتجة تجاه كل منتوج علمي. معها، ، مع اختالف في التعاملتقنيات أخرى غير البصرية

 لنقد والتشكيكيفتح إمكانية ا ،المقروء عبر الكتب أو المقاالت....ألخ-يقدم في صيغة المكتوبالذي علمي المنتوج ال ا كانفإذ

تطرح العديد من  وفي هذا اإلطار .المباشرد يكالتأت واثبتؤدي وظيفة اإل المرئية/المسموعة-، فإن شهادة الصورةوالتأويل

خصوصا إذا  العلمية، في التبرير والتفسير وفي الحجة ،تعميق النقاش حول وضعية الصورة والصوتالتساؤالت التي تستوجب 

أيضا كما  ،الخاصة لتجاربالمسارات االجتماعية، واب أساسا والمرتبطة أخذنا بعين االعتبار التأويالت المتعددة التي ستفرزها

جد  ، األمر الذي يجعل من الكتابة المصورة كتابة-الصورة-الالمتجانس المتلقي لها لرأسمال الرمزي الذي يمتلكه الجمهوربا

 .معقدة أكثر من الكتاب والمقالة

تسجيل الواقع

إنتاج معارف جديدة ماعة نشر النتائج العلمية بعيدا عن ج
العلماء الضيقة
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وإنما يطال الجوانب العلمية الجديدة  ،الذي يصاحب قراءة المنتوج العلمي البصري ال يكمن في التقنيات المعتمدة ،إن التعقيد

الجمهور الواسع، نظرا لما تترجمه من قضايا علمية يصعب  فهم ليست في متناول تجعل منها معرفةو ،التي تكشف عنها

معالجة إشكالية في قالب فيلم علمي مراحل ال يشبه البتة تتبع  فني سينمائيشاهدة فيلم غير المتخصصين. فمطرف تشفيرها من 

فإن  على المستوى التقني، الوسائل المستعملةالرغم من تشابه بو ،إذ .المعرفية )ا(وبمرجعيته )ة(بوعي الباحثمنهجيا موجه 

حول جوانب غير معروفة عن الظواهر االجتماعية موضوع  موجه إلنتاج وتقديم معارف جديدةالفيلم ذي الطابع العلمي 

   .محضة ، في الوقت الذي يقدم الفيلم السينمائي قراءة للواقع المعاش أو المفترض من زاوية فنيةالدراسة

 منهجي لتطوير المعرفة العلميةفي العلوم االجتماعية: اختيار )الثابتة أو المتحركة( الصورة  2-2

كوظيفة متقاسمة بين كل التقنيات التي تلجأ إليها تخصصات  ،الوظيفة األساسية للتقنيات البصرية مستوى إنتاج المعرفةتتجاوز 

تقديم معارف جديدة تكون وثيقة االرتباط بالجوانب التي تكشفها حول الظواهر المدروسة والتي تعجز  إلى العلوم االجتماعية، 

 .استعمال الباحثين لهذه التقنيات يجعلهم يحظون بحقل أوسع لفضاء للمالحظة كما أن ،التقنيات والمناهج األخرى عن كشفها

 دقةو ،ى،أو أي باحث في العلوم االجتماعية األخر(BOURDIEU Pierre, 2005) السوسيولوجي الباحث حرفيةففضال عن 

، فإن استعمال التفسير أوبنفس الوعي والنقد والرغبة في الفهم  ،لعلمية التي تالحظ ما ال يستطيع عامة الناس مالحظتهعينه ا

في  مسجلةالكل التفاصيل عبر نقلها ل الحظ آخرأكثر دقة من أي م كاميراتهامن  التفكير البصري بتقنياته المتعددة يجعل

  .الصورة

معارف إمكانية المساهمة في إنتاج  ،للباحث)ة( التي تسجلها الصورة )الثابتة أو المتحركة( ،تمنح المالحظة المفصلة والدقيقة

أو المصورة حسب رغبة  المسجلة الوضعيات ،والتصويريكرران أكثر من مرة التسجيلف .في العلوم االجتماعيةجديدة 

حنكة لمعالجتها. هذه  )ا(ما تم نقله من الميدان من معطيات مكثفة تتطلب منه ،الباحث)ة( في اإلنصات بعمق والمشاهدة بوعي

مما يفرض ضرورة أن تكون الصور معبرة التفاصيل التي تسجل في سياقها، من اإلمكانية البصرية تفسح المجال أمام العديد 

 . (DURAND, 2001/4)  معالجة مختلفة للواقع فرصة استعمالها يقدم نأل

دفعة قوية أمام تحقق مبدأ الموضوعية في معالجة  ،د على التقنيات البصريةمالمعت ،يعطي تسجيل السياق في البحث الميداني

الظواهر االجتماعية، حيث يتم تسجيل العديد من اللحظات بعيدا عن التأثير المباشر للباحث)ة( على المبحوثين)ات(. فالقول 

صوير، فالباحث)ة( ال ال يعني قط تغييب التدخل غير المباشر والموجه في التركيز على زوايا دون أخرى أثناء الت ،بعدم التأثير

بل تكون كل الخطوات محكومة باالختيار المنهجي لزاوية اإلشكالية التي يود  ،شخصية بةور من أجل التصوير أو لتلبية رغيص

 .لموضوعيةتحقيق اأداة للتكون الكاميرا بذلك  موجها  معالجتها والبحث فيها

السوسيولوجيا والعلوم االجتماعية عامة، من انتقادات أو ما يمكن في  ،وبغض النظر عما يمكن أن يلحق استعمال البعد البصري

نتائج لتقديم فإن اعتمادها كأدوات لجمع المعطيات من الميدان أو كدعامات بصرية  ،أن تواجهه من عوائق تجعل استعمالها مقيدا

ومن  ،في عصر الثقافة البصرية جديدةضرورة منهجية تجعل منها وخالصات األبحاث المنجزة من طرف الباحثين)ات(، 

وغيرها من  ،ومجال البحث ن والمكانالزمبالتحوالت التي طالت مفاهيم اطبيعة الظواهر االجتماعية المحكومة  ةواكبم

 اووسيطكمعطى  -الصورة– هاالتعامل مع التحوالت التي ساهمت فيها هيمنة الصورة في الحياة اليومية، األمر الذي يفرض

 .(La Rocca, 2007/1) بحثال وسيلة لتقديمو
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على إنتاج  ، بفضل قدرتهابجميع تخصصاتها إنتاج المعرفة العلمية في العلوم االجتماعيةفي  ،الحضور القوي للصورةيعكس 

 ال يجب أنإذ  .من جهة أخرى لها في جميع مراحل البحث العلميالممكنة الستعماالت المتعددة ل نظراو ،من جهة الوضوح

اهر وفطبيعة الظ .استخدامها حيث كيفية أو من المتوصل إليها النتائج حيثتوقعات مهمة، سواء من من  هتخلقعنا ما  يغيب

في  االبصري منهجالبعد الذين يتبنون  ،االجتماعية، وكما هو الشأن بالنسبة لجميع التقنيات المعتمدة، تضع أمام الباحثين)ات(

ا ضروريا وصعبا في اآلن ذاته. فالصورة الفوتوغرافية  تخضع منهجيخيارا  نهالعديد من العوائق التي تجعل م ،التفكير والبحث

نوعيتها التقنية  من حيث للقراءة السوسيولوجية باعتبارها موضوعا أيضا، وال يمكن النظر إليها أبدا لذاتها ومن أجل ذاتها

 للتطور العلمي اتمنحهالقيمة المضافة لها، واإلمكانيات التي عند  بقدر ما يجب التوقف ،(Bourdieu ،0291) والجمالية

 . بالرغم من العديد من اإلكراهات التي يواجهها استعمالها

بة الظواهر االجتماعية؟ وهل تنعكس فما هي أبرز العوائق التي يمكن أن تواجه الباحث)ة( الذي يختار المنهجية البصرية لمقار

 طبيعة هذه العوائق على علمية النتائج المتوصل إليها؟ 

 وكيف يمكن تجاوز هذه العوائق لحقيق اإلبداع والتجديد العلميين، وبالتالي المساهمة في تطوير المعرفة العلمية؟  

  

 االجتماعيةرابعا: الصورة البصرية وعوائق االستعمال في العلوم 

 اجتماعية، خاصة السوسيولوجيفي بحوث العلوم اال العلمية توغرافية واألفالم الوثائقيةولصور الفالمكثف لستعمال يستدعي اال

هذه التقنيات البصرية في جميع مراحل البحث، سواء كتقنيات لجمع لمع استعمالهم حذرالن)ات( يأمام الباحث ،اربولوجيواألنث

المعطيات من الميدان، أو كتقنيات شارحة وحجج يستدل بها لدعم وتطعيم األفكار التي يتم إخضاعها للتحليل، أو باعتبارها 

 حوامل تقدم نتائج البحث في صيغته النهائية. 

أو تقنيات المناهج الكيفية  ،الكمية كاالستمارة واستطالعات الرأي...دة في األبحاث فتقنيات البحث في العلوم االجتماعية المعتم

 يتم استعمالها،  يتمن تقنيات البحث ال وغيرها إلخكالمقابلة بأنواعها، سيرة الحياة، المجموعات البؤرية، المالحظة بالمشاركة...

لذي قد يتسع في البحوث اإلحصائية، وتصل إلى حدود طغيان تبدأ من هامش الخطأ ا .تضع أمام الباحثين الكثير من الحدود

التي تتوقف بشكل كبير عند التجارب الشخصية للفاعلين وعند الدالالت التي يعطونها ألفعالهم  ،الذاتية في البحوث الكيفية

كسير  مضامين المقابالت إمكانية نشرمع  في عالقة التي تطرح اإلشكاالتكل  ، فضال عنوتفاعالتهم وللعوالم المحيطة بهم

لذلك وفق قبول المبحوثين  وجوب مع، منها ون نصوصا كاملة وليس فقط مقتطفاتعندما تك ،الباحثين من طرفالحياة مثال 

 .(BERTEUX, 2010) شروط يتم االتفاق حولها

حول اإلشكاالت التي يعالجها  على مضامين تتوخى الحصول لتيالتقنيات البصرية كغيرها من تقنيات المناهج الكيفية اإن 

تواجه  الخفي المتوارى خلف الممارسات واألفعال الظاهرة للفاعلين االجتماعيين،عن كشف للبغية  وذلك ،الباحثون)ات(

العديد من طرح ت ،منهجية وموضوع للدراسةكاألهمية التي تعطى للصورة اليوم ف. من المعيقات أثناء استعمالهامجموعة 

التي تؤطرها المستجدات مع ساسا بكيفية التعامل والمرتبطة أ التي ستواجه الباحثين )ات( في العلوم االجتماعية اإلشكاالت

 العديد من العناصر التي سناتي على توضيحها. في هايمكن إجمالوالتي 
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 ة في البحث العلميالمنهجي تاإلشكاالالتقنيات البصرية و -1

التي ترتبط بعالقة بتلك تبدأ  تتمثل اإلشكاالت المرتبطة باستعمال التقنيات البصرية في العلوم االجتماعية، في العديد من النقط، 

مرورا بالعدة المنهجية التي يختارها لجمع المعطيات من الميدان بمعية المبحوثين )ات(  ،الباحث)ة( بموضوع البحث

 وتقديم النتائج ونشرها. وصوال إلى تحليلو ،المعنيين)ت(

 (المسافة التي يفترض أن تبنى بينه)اب تلك المتعلقة ستحضراية البحث، نبد إلشكاالت التي تالحق الباحث)ة( منذاأهم بين  ومن

 يصعب تحديدها له)ا(. إنها المسافة التيا بالنسبة عندما يكون الموضوع مألوف ، وتطرح هذه المسألة بحدةوالمبحوث)ة( وبين

أو ينتمي إلى مجال جغرافي  تنشأ من مواجهة مع اآلخر الذي لديه تجربة مختلفةالتي  مقارنةً بحاالت المسافة الجغرافية والثقافية

 .(Sebag Joyce ،9102) مختلف

 اأن حدود المسافة بين الباحث)ة( ومجتمع البحث، ليست وليدة االعتماد على التقنيات البصرية، بل هي حاضرة دائم ،األكيدمن 

تقتضي معالجة إشكالية كما ، تأسيس عالقة قريبة مبنية على الثقة بين الطرفين وبشكل أكبر في األبحاث الكيفية التي تقتضي

بتقنيين في ستعانة إلى االالباحث)ة( ، استحضار اللحظات التي يلجأ فيها مبحوثينمجتمع البحث/ العالقة الباحث بالمسافة و

 أمام المعطيات المرادسيكون حاجزا وعائقا من طرفه )ا(، األمر الذي استعمال األدوات السمعية البصرية نظرا لعدم إتقانها 

. نه ال يعرف لغة المجتمع الذي يدرسهأل ،أو وسيطقوم به الباحث الذي يستعين بمترجم ما يجمعها من الميدان، وهو ما يشبه 

من يعرف جيدا الزوايا واللقطات التي يجب تصويرها بحكم عالقته المباشرة مع  وحدهالباحث)ة(  ، يعتبرففي الحالة األولى

ويكون  ،تغال عليهاالزوايا الحقيقية لإلشكالية التي يود الباحث االش ةالتقنيذز النظرة ال يعرف المخرج بينما  موضوع البحث،

مما  ،له ال يدري الباحث)ة( حقيقة ما يترجم ،. وفي الحالة الثانيةعلى ما هو تقني وينتظر إشارة الباحث)ة(منصبا اهتمامه 

 على العالقة مع المبحوثين وعلى نتائج البحث. نعكس ي

بالتقنيات  ته تكون وثيقةعالق أن خصوصايطرح بعض العوائق، قد  ،في الميدان )ة(إلى جانب الباحث "وسيط"حضور يثير 

لديهم نوعا من التحفظ والحيطة أمام مما قد يثير  ،حول موضوع الدراسة وال يدخل في عالقة تواصلية مع المبحوثين ،فقط

متخصص في السوسيولوجيا ويحمل و بتقني في التصوير قد تكون االستعانةووتصويرها.  يهالجسخطواتهم لت تركيزه على تتبع

جد خاصة هي العالقة مع إشكالية البحث  كنا نؤمن أن  ، وإنيقرب الفهم الحقيقي عن طريق كل ما بصري يمكن أنم نفس اله

 .)ة(بالنسبة للباحث

سواء  ،ما نبهت إليه كتب المناهج في العلوم االجتماعية من ضرورة ضمان مجهولية هوية المبحوثين)ات(يضاف إلى ما سبق، 

في المناهج الكمية أو الكيفية، وهي الهوية المرتبطة باألسماء وبعض المعلومات الشخصية، على أساس أن ما يهم الباحث)ة( 

بينما نجد اليوم  لها عالقة بهم كعينة.عالقة مع اإلشكاالت التي هو اآلراء والمواقف أو المضامين التي يدلون بها ويقدمونها في 

مصورة ومسجلة في لقاء  اختيار التقنيات البصرية التي تقدم المبحوثين في وضعيةما دام  ،تجاوزموضع هو أن هذا المعيار 

  موازاة ذلك من إشكاالت قانونية وأخالقية وتوثيقية.مع ما يطرح ب ،يتحدثون بوجوه مكشوفةومباشر 

 التوثيق األرشيف البصري وعائق 1-1

 كون حصيلةي قد يتشكل صور أو أفالم، وال علىمن وثائق سيتم جمعه من الميدان ما إشكالية التعامل مع  ،التوثيق واجه عمليةت

تكون يمكن أن و ،(ISRAEL, 2010) أنتجت من طرف أشخاص لم تكن لهم نفس مصالح الباحث)ة(من األرشيفات التي  نوع

 لحظات للذكرى، موجهة برغبة شخصية في تسجيل 
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األمر من إمكانية عدم االرتباط بشكل مباشر باهتمامات الباحث)ة(. فضال عن تنوع األرشيفات التي توفرها  وما يطرحه هذا

الجديدة  األرشيفاتهذه  وتطرح كل. (site)في شكل مواقع ) شفوية، سمعية بصرية، رقمية التقنيات البصرية من أرشيفات

شكل أثناء مب وأخرى حول الطرق الفعالة لتحليلها ومعالجتها، بل وترتبط في جانب ،أرشفتهاتخزينها وبمرتبطة مشاكل 

 تذيل اإلنتاجات العلمية التي ستعتمد بعضا من نتائجها أو مضامينها. بيبليوغرافيااستعمالها  في التوثيق ك

 اإلشكاالت ذات الطبيعة القانونيةالبحث البصري و 1-2

عند استخدامهما للمناهج البصرية بشكل عام وللصورة سواء  ومعها العلوم االجتماعية األخرى، البصريةتواجه السوسيولوجيا 

، التقاطها أو جمعها من ميدان البحثالحق في ب ذات العالقةالقانونية  بشكل خاص، العديد من اإلشكاالت ثابتة أو متحركةكانت 

باحثين)ات( إلى للبحث العلمي تدفع ال مصادركالمعطيات البصرية ف شفتها.أرحفظها ونشرها وأو بكل ما له عالقة باستعمالها و

 & ,RIOM, MEYER) نظرا للمخاطر التي يمكن أن يحمله الخيار المنهجي الذي اتبعوهضرورة توخي الحذر 

HUMMEL, 2017)جراء اللجوء  واحد من أوجهها، وذلك )ات(الباحثيني يمكن أن  تلحق المتابعة القانونية التالتي تشكل . و

 إلى التقنيات البصرية في معالجة إشكاالتهم العلمية.

غامضة إن لم يحسم  ثابتة والمتحركة( واستعمالها لغرض علمي،الحدود القانونية الفاصلة بين قبول أخذ الصور)التبدو 

إلى  منذ الدخول إلى الميدان والقانونية المرتبطة بالصور الرهانات األخالقية حيث تطرح ،مر مع المبحوثين)ات(الباحث)ة( األ

 ،وحق المؤلف ،الحق في الصورةذات الصلة بتجليات عديدة من ذلك عن ر إلى جانب ما يمكن أن يسفر تقديم النتائج. حين 

 والنشر كإطار ضروري يحدد العالقة التي يجب بناؤها مع المبحوثين.

الضغط القانوني  ىأدوباحثي العلوم االجتماعية منذ البدء في خيار التفكير البصري،  نفسها أمام  شكاالت القانونيةقد فرضت اإلل

إلى صياغة متسرعة لميثاق "األخالقيات المرئية/  ،خاصة "في البلدان األنجلوسكسونية ،على أبحاث هذه العلوم وما ترتب عنه

التي ركزت  التوصية الرئيسيةما ترجمته  وكانت أحد مخرجات هذا الميثاق 1.االجتماعالبصرية" والتي أسستها جمعيات لعلماء 

تم يحول الموضوعات التي س الموافقة الواضحة والصريحة من المبحوثين بشكل منهجي علىوالحصول  على ضرورة

 أيًضاو ،مضامين الصور على فرضالتي قد ت المستقبلية الستخداماتاويعد هذا الشرط بمثابة مقدمة لتوضيح  .تصويرها

 التأويالت التي قد تخضع لها، والتي تتجاوز في الكثير من األحيان ما رسمه الباحث من خالل عالقته بالمبحوثين.

يقيد حدود حرية الباحث في التعامل معها ومع المضامين التي ستقدمها له في عالقة مع  ،، استعمال التقنيات البصريةأن الواضح

الحصول على إذن الستخدام الصور المنتجة ال يعفي المبحوثين)ات( من التشكيك في فهم المصورين لعواقب أن بحثه)ا(، كما "

األمر الذي سيفرض ضرورة  .(HUMMEL ،9102، و RIOM ،MEYER) "وضع صور لعملهم أو حياتهم الخاصة

 .،  وحتى قبل عرض نتائج األبحاث المنجزةمراقبة المبحوثين لما تم تصويره في مراحل الحقة من البحث

متأرجحا بين المأزق القانوني الذي قد تكلفه عواقب نفسه تبنى الخيار المنهجي البصري ييجد الباحث)ة( الذي  ،أمام هذا الوضع

ولتجاوز هذه وخيمة، وبين الفعالية والقيمة العلمية اإلضافية التي يسمح بها استعمال التقنيات البصرية لفهم الظواهر االجتماعية. 

 احترامضل لضمان يكون التخلي عن الصور هو الحل األفو المآزق يمكن للباحث أن يغير اختياره المنهجي بشكل كلي

                                       
 .االجتماع لعلم البريطانية والجمعية البصري االجتماع لعلم الدولية لرابطةبا األمر يتعلق 1
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كال من الباحث)ة( والمبحوثين)ات( الكثير من المشاكل التي قد تكون   هذا االختيار كما يجنب، لمبحوثين ومتابعة البحثا

 انعكاساتها سلبية على قيمة البحث العلمي من جهة، وعلى الحياة الخاصة لألشخاص المبحوثين من جهة أخرى. 

 األخالقيةالعوائق ذات الطبيعة  1-3 

من الممكن تجاوز  نوإذا كا ،للعلوم االجتماعيةتتوسع دائرة اإلشكاالت التي ترافق استعمال التقنيات البصرية في البحث العلمي 

بوضع ترسانة قانونية تنظم طرق وكيفية وحدود استعماالته، فإنه في مقابل ذلك تنزل اإلشكاالت األخالقية بثقلها  ،البعض منها

لمالمح الواضحة في الميدان، وذلك في عالقة بكيفية تدبير الصور التي تحمل ا -التقنيات-باحث)ة( بواسطتهالتعيق عمل ال

. األمر الذي توغرافية أو فيديووالجسدية في دعامة ف همصفاتقبول نشرها، خصوصا وأنها قد تسجل موهل من ال .للمبحوثين

يثاق يستوجب شرح كل الحيثيات المرتبطة بالتقاط الصور أو التسجيل ، مالمبحوثينيستدعي ميثاقا أخالقيا بين الباحث)ة( و

الباحث)ة(  توقعب وأيضا كل ما له عالقة .بواسطة الفيديو، واستعماالتها المحتملة من طرف الباحث)ة( وإمكانية نشرها أم ال

سلبية وما قد ينجم عن ذلك من تأثيرات  ،ك مخارج فصلها عن سياقهاتدفق الصور واستخداماتها المستقبلية، بما في ذل حول

 من خاللها على مواقف ال تكون نتائجها محسوبة رونالتي يعب أو التسجيالت على حياة األشخاص الذي تتضمنهم الصورة

  .لجظات المشاركة في البحث الميداني

 الباحث)ة( بين الحرفية العلمية والفنية  اإلشكاالت التقنية: 1-4

من  ددقنيات البصرية في البحث العلمي عتواجه الباحثين)ات( الذين يعتمدون التكباقي التقنيات المعتمدة في العلوم االجتماعية، 

من خالل  ،أثر استعمال هذه التقنيات على جودة المعطيات الميدانيةفي جزء منها ب والتي ترتبط ،اإلكراهات ذات الطبيعة التقنية

التقنيات القائمة على الحوار . وفي هذا اإلطار ال يختلف األمر عما يفرضه بناء الستعمالها وتوظيفها)ات( مدى إتقان الباحثين 

 مع المبحوثين )ات( دون تصويرهم أثناء اعتماد تقنيات المقابلة بجميع أنواعها. 

من خالل التوثيق للحظات أو  شخصيةيختلف استعمال التقنيات البصرية بين االستعمال العادي الذي يهدف إلى تلبية أغراض 

من الحياة الشخصية أو االجتماعية في مختلف تجلياتها، وبين االستعمال العلمي المحكوم  تجارب حياتية عادية تمثل لقطات

ضرورة تمكن الباحث)ة( من قواعد استعمالها كي يتسنى  يفرض البحث، مما طيلة مراحل والمؤطر بإشكالية يجب أن تبرز

ألن األمر يتجاوز الوظيفة االجتماعية للصورة والتصوير  ،)ا(بإشكاليتهوطيدة العالقة ذات العن طريقها جمع المعطيات له)ا( 

 .(Bourdieu, 1965) الفوتوغرافي

أمام ما يفرضه ذلك  ،إعادته ضرورةجودة تأطير موضوع البحث في الصورة أو الفيديو،  مقنية المرتبطة بعدالتعوائق التطرح 

وتقديم المعطيات ، فضال عن اختيار األجهزة ذات الجودة العالية التي تسمح بإيضاح الصور مرات متعددة من إقناع للمبحوثين

 , .BOURDIEU P) ذي أنجزهالشخصية المبدع ل ليس سوى انعكاسا فني كل إبداع ألنه في النهاية مقروءة للجمهور.

1965). 

 ومحدودية االستعمال في العلوم االجتماعية  التقنيات البصرية -2

ل القيمة ئي تبرز محدوديتها وتساالعديد من النقط التبرتبط استعمال التقنيات البصرية، إلى جانب العوائق السابقة الذكر، ي

ولعل إمكانية وصولها إلى معطيات تعجز التقنيات األخرى الوصول إليها. أيضا و ،المضافة لها في دراسة الظواهر االجتماعية

والتي حول الفيديو  " DURAND Jean-Pierreما أشار إليه "جون ليير ديغون  ترجم هذه المحدوديةأبرز العناصر التي ت

 يمكن إجمالها في مضمون الحطاطة أسفله:
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مبررات محدودية تقنية الفيديو 4خطاطة رقم: 

 
 

 °DURAND Jean-Pierre, Filmer le social ?, L'Homme et la société, 2001/4 - nالمصدر: وبتصرف: 

142, pp : 36-38. 

 لم تسلم التقنيات البصرية المستعملة في العلوم االجتماعية من مواجهة بعض االنتقادات الموجهة لمدى مساعدتها للباحثين )ات(

، منذ النزول إلى دا على الخواص اإليجابية واإلضافات التي تقدمها ألبحاثهمااعتم ، وذلك في الفهم األعمق للظواهر االجتماعية

  .الميدان مرورا بمحطة التحليل ووصوال إلى تقديم النتائج في صيغة كتابة بصرية

الفيديو، في كون هذا األخير ومن خالل منطق  تتمثل صورة القصور األولى الستخدام التقنيات البصرية وعلى الخصوص

وحسب الزاوية التي  الذي يريده هو في محاولة منه لتأطير الكاميرا فقط للجزء الدقيق من الواقع ،االنتقاء الذي يسلكه الباحث)ة(

عطيات الميدانية أثناء ما يلحق الموأيضا فضال عن التصنع الذي قد يظهره المبحوثون)ات( في كالمهم أثناء التسجيل،  اختارها،

 كما هو متضمن في الخطاطة أعاله. مزيف ، كلها عوامل تجعل من الفيديو تقنية تؤسس لواقعمن تغيير التوضيب

وهو ما يجعلها  ،الحياة اليومية يلتجمم في تضخأو  ،ةليالجمفقط الجوانب في بعض األحيان تلتقط الكاميرا  إلى جانب ما سبق، 

يف لتشمل تجزيء الواقع الصلب والمتماسك مع يزتوتتوسع دائرة ال (Sebag Joyce ،9102) ،الحياة العادية تساهم في خيانة

 .التصور اليومي عن طريق قطع لحظة في الواقع المرئي في بعد الزمني

يقدم لنا  لمحدودية التقنيات البصرية، في الوهم الذي ألصق بها من طرف الباحثين، على اعتبار أن الفيديو لبعد الثانيكمن ايو

واألفعال االجتماعية، بينما نجد عملية اإلخراج النهائي للفيلم المصور قد تدفع الباحث)ة(  السياق الحي والشمولي للممارسات

 ويصعب فصله عنه بموضوعه افيه السياق لصيق التوضيب في الوقت الذي يظلأثناء الصور واألصوات  إلى االنتقاء وتقطيع

(DURAND, 2001/4)ينتجها وأ صورا يستقبلأن لباحث ل فيمكن في عالقتها بالمجال تكتسي مظهرا مزدوجا. ،ألن الصورة

ه، وبشكل  لاليلمجال وتحوا لتملك -إنتاج الصور وصناعتها- تعد هذه العمليةعبر عملية التصوير والتسجيل، وفي نفس الوقت 

 .(AUGE, 2013)ا له ما استهالك

التي ال يمكن تسجيل العديد من اللقطات الالمرئية ، قصورها في عدة التقنية البصريةالمحدودية يترجم البعد الثالث من  ،وأخيرا

 التي تعكسها العواطف والحالة النفسية بشكل عام، فضال عن االنتباه والنشاط العقلي....إلخ. تصويرها و

مبررات محدودية 
تقنية الفيديو

مكانة السياق في يؤسس لواقع مزيف
الفيديو

الفيديو ينسى 
الالمرئي
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، ويبرز قصور يجعلها غير قادرة عن تحقيق "وهم" الشمولية الذي ألصق بهاعجز التقنيات البصرية عن اختراق هذه الجوانب ف

غير تقنيات أخرى وعبر كتابة نقلهل عبر اللجوء إلى يمكن ة، والتي الالمرئيالجوانب إظهار في البصرية  -الكتابة التصويرية

 . بصرية
 

 خاتمة:

 – استعملت طيلة المسيرة العلمية للعلوم االجتماعية، في أشكال مختلفة ،كوثيقة إثباتالصورة من وظيفتها تبرز انتقال اعتماد 

، عن األهمية الكبيرة البصريةالعلمية  الكتابة الصيغة الجديدة نسبيا التي تترجم عبر إلى  الخريطة، الصورة، المخطوط...إلخ،

من خالل مالمسة جوانب  إضافات نوعيةتطوير المعرفة العلمية، وتقديم في  بشكل عام  التي تتميز بها التقنيات البصرية

 رها أو المساهمة في فهمها.في إظها كالسيكيةالظواهر االجتماعية التي لم يسعف اعتماد التقنيات ال

بمجموعة من الخصائص النوعية، التي تحيل على مواكبة العلوم االجتماعية للتحوالت االجتماعية  لتقنيات البصريةاوتتميز 

في العلوم  هاستعمالعن جوانب متعددة ومتناقضة ال، غير أنها تكشف في نفس الوقت، رقميةالتي ضمن أبرز مظاهرها الثورة ال

بصفتها  العديد من التساؤالت المرتبطة التقنيات البصرية ستعمال رافق هذا ا لقد اعية والسوسيولوجيا بشكل خاص. االجتم

إلى جانب العديد من اإلكراهات  يها في محطات البحث العلمي،التي تعتمد علنتائج األبحاث مدى موضوعية العلمية ، وب

 احثين عند اعتمادها.القانونية واألخالقية والتقنية التي تواجه الب

إن التناول الموضوعي للتقنيات المعتمدة على الصورة في جميع محطات البحث العلمي، يجعلها ال تختلف عن باقي التقنيات 

األخرى المعتمدة في العلوم  االنسانية واالجتماعية بجميع تخصصاتها، لكون اإلشكالية ال تكمن فقط في التقنيات المعتمدة وال 

ة التي تتقدم بها النتائج العلمية، بقدر ما يرتبط األمر باألساس بتعقد الظاهرة اإلنسانية وانفالت جوانب كثيرة  منها من في الطريق

 أي عدة منهجية تم اعتمادها. 

دراستنا للصورة واستعماالتها المتعددة  كتقنية وكتابة في مجالي السوسيولوجيا واألنثربولوجيا على الخصوص، سمح ت

، على اعتبار هذه بة البصريةاالكتو النصية الكتابةالواضح بين تكامل على المن جهة بالخروج ببعض الخالصات التي تؤكد 

أنها أيضا أكثر وأسرع إبالغا للرسالة وبشكل مباشر، خصوصا عندما  األخيرة أيضا هي تقدم نصوصا حاملة لمضامين، كما

 .من جهة أخرى فيديو/ فيلم وثائقي–تكون الكتابة البصرية حاملة لنص متحرك 

المنهجية في العلوم االجتماعية هي ضرورة تجديد العدة إلى جانب التكامل بين النصين، المكتوب والبصري، نستخلص أن 

اكبة التحوالت المجتمعية ذات الصلة بالحياة اليومية للفاعلين االجتماعيين، وتستجيب في نفس اآلن لطبيعة تفرضها الحاجة لمو

الظواهر االجتماعية التي أفرزتها الثورة الرقمية )الجريمة اإللكترونية، التسوق األلكتروني وعرض كل المنتجات في 

 صور،...(.

إبداع على الباحثين وقدرتها على فهم الظواهر اإلنسانية واالجتماعية، يفرض  تطور المعرفة العلميةوفي األخير، نؤكد أن 

هو األمر الذي لن يتحقق إال في ، وقادرة على مالمسة الجوانب الخفية والالمرئية في الظواهر االجتماعية الجديدة تقنيات جديدة

 .ثين كثر في إطار الجماعة العلميةبين باح وثيق إطار تكامل بين تخصصات عدة، وتعاون
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Abstract: 

Community partnership in education is one of the educational concepts applied by the successful 

educational systems in modern world. However, this concept is still absent from the full practical 

application in Saudi educational system. This study aimed to examine the American experience in 

community partnerships in education and how Saudi educational system can benefit from this 

experience. The researcher studied the experience of community partnerships in one of Northeast 

Ohio High Schools, which the researcher visited in the year 2017-2018, and specifically at Stow-

Munroe Falls High School. In order to achieve study objectives, descriptive approach was used to 

form its body, and accordingly designed two study tools, one of which was an interview with the 

Northeast Ohio High School faculty members; the other tool is a questionnaire that was distributed 

to an objective sample of Saudi educational experts. 

One of the main findings of this study was explaining how Saudi educational system benefits from 

US High School experience in community partnerships; this aim was achieved at four levels: At 

the level of Saudi Ministry of Education, At the level of general directorates of education in Saudi 

regions, At the level of education offices, At the level of schools. 

Keywords: Education administration, Community Partner ships, Education Saudi system, 

Planning of Education, Comparing of Educational systems. 
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1. Introduction: 

Although educating students -in general- brings together the work of families, communities, 

and schools, the convergence of these areas of a student’s life is complex. However, when each 

one of these elements can enhance the work of the others, all can flourish. School–community 

partnering activities can encourage the education of children, as well as the health of families and 

the vitality of communities (Sanders, 2001, p2).  

A practical definition of school-community partnerships can be described as (Hands, 2005, p4) 

stated, the “connections between schools and community individuals, organizations, and 

businesses that are forged to promote students’ social, emotional, physical, and intellectual 

development”.  

Based on this descriptive research, the researcher attempts to describe the experience of 

community partnerships in Northeast Ohio High School, and how Saudi educational system can 

implement this experience in its system to create and sustain a strong school-community 

partnership. 

 1.1. Purpose of Study:  

The researcher stated the purpose of this study in the main question; How can Saudi educational 

system benefit from American educational experience in community partnerships to build a 

sustainable community partnership? 

1.2. Study Questions: 

This study sought to answer three main questions. 

First, what is the concept of community partnerships? 

Second, what is the Northeast Ohio High School experience in community partnerships? 

Third, how can Saudi educational system benefit from American educational experience in 

community partnerships to build a sustainable community partnership? 
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1.3. Study Objectives: 

The researcher tries to analyze community partnerships concept, study a Northeast Ohio High 

School experience in community partnerships, and finally, describe how Saudi educational system 

can benefit from American educational experience to build a sustainable community partnership. 

The previous objectives show the scientific and practical importance of this study, which can be 

derived from the main theme, community partnerships in education, also the researcher hopes that 

the findings of this study can help Saudi education officials to explore and achieve this field of 

activities, also the study provides extra information about community partnerships to those who 

are interested in this kind of research. 

 

2. Study Literature  

Whereas nobody doubts that School–community partnering activities promote the education of 

children, the well-being of families, and the vitality of communities, (Casto, 2016, p1), and while 

everyone knows that family and community involvement is important for student success in 

school, there is a big gap, however, between knowing and doing. (Epstein, 2013, p2). 

Thus, a school may have a number of relationships with outside entities, but there may be only a 

limited number of partnerships because not all relationships become partnerships. (Bringle, 

Officer, Grim, & Hatcher, 2009, p4)  

The researcher thinks that one of the biggest difficulties that faces community partnerships is 

how to achieve balance between reaching out of these community-partnerships and calling them 

to the school environment. 

    2.1. The Concept of Community Partnership: 

Community partnership is considered as the most generic sense to describe interactions 

between entities; Partnerships develop out of relationships and result in mutual transformation and 

cooperation between parties. (Bringle et al., 2009, p3).  

As (Hands,2005, p5) cited, this study relies on a definition of community derived from The 

Community in America (Warren, 1978, p. 51), Warren conceptualized communities as social 
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systems and emphasized the connections within and between these systems: “A particularly 

important point is the nature of the systemic linkage between various community-based units and 

their respective extra community social systems’.  

While we believe that communities are playing an active part and have a significant degree of 

power and influence. (Burns, Heywood, Taylor, Wild &Wilson, 2004, p6), it is very important to 

build these community partnerships in long-term, and in a way of achieving school goals.   

In order to cultivate the communication and cooperation essential for establishing partnerships 

(Darling-Hammond & Lieberman, 1993; Epstein, 2001; Sanders & Harvey, 2002) and the practical 

realization of school-community liaisons, several scholars have provided insight into 

implementation strategies and resources. In her discussion of effective implementation, ‘Sanders’ 

(2001) notes that identifying goals, defining the focus of the partnerships, and selecting potential 

community partners are key steps for building successful collaborations, while ‘Epstein’ (2001) 

provides a description of the areas of possible interaction between educators and members of the 

community with her six-part typology of activities by targeting parent involvement activities as 

her primary focus for interaction between schools and their external environments. (Hands,2005, 

p6) 

There are many principals and steps to create a community partnership, one of them, the 

UNESCO experience engagement with partners, it includes the following: 

1- Shared objectives: define a common purpose with mutual benefit.  

2- Equality: within the partnership, partners should have equal status. 

3- Legality: the partners with whom UNESCO engages should have an established legal status 

and demonstrable record of accomplishment. 

4- Clarity: clearly define each party’s responsibilities, roles and contributions. 

5- Transparency: both parties must be able to raise issues concerning the quality of the 

working relationship and the ongoing roles and contributions of each party. 

6- Fairness: provide no unfair advantage to any individual partner. 

7- Accountability: all forms of cooperation must be reality-based, action-oriented and produce 

concrete measurable results. 
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8- Sustainability: the scope and results of a cooperation should be sustainable beyond a 

partnership duration, without dependence on ongoing contribution by one or both partners, 

thereby ensuring ownership by the end-beneficiaries. (UNESCO, 2013, p6). 

Another model was accomplished and created by (Burns at el., 2004, p10), they established 

five steps to considering and improving community participation: 

Step 1: Develop a shared understanding of community participation.  

Step 2: Establish the current position.  

Step 3: Identify issues and needs to be addressed.   

Step 4: Agree an action plan.  

Step 5: Review progress. 

While (Schmitz, Baber, John, & Brown, 2000, p2), describe important three key factors in 

restructuring collaboration, partnerships, and community building helped shape the nature, pace, 

and outcomes of that restructuring. 

Educational institutions have come increasingly to look towards collaboration as a way of 

meeting their objectives; it has been seen as means of approving the delivery of services to pupils 

and their parents, as well as strengthening the links between schools and the communities in which 

they are situated. (Martin, Tett & Kay, 1999, p5). 

There are many models of community partnerships, one of them developed by (Moore, C., 

Venezia, A., Lewis, J. & Lefkovitz, B., 2015, p11), work group model. Work group responsibilities 

include setting specific goals; identifying means of measuring progress; determining community 

needs; and organizing the development of programs, resources or activities to accomplish the 

partnership’s primary goals and objectives. Work group membership varies; many partnerships 

noted that representatives should have expertise in the particular goal area. Some consortia rotate 

leadership and membership to ensure room for new people to come in with fresh ideas, while still 

having consistent members for continuity. 
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Also, (Lasker & Wieiss, 2003, p9-10) compared two types of partnerships: the "lead agency" 

model and the "community engagement" model which vary considerably in their ability to create 

synergy. The "lead agency" model refers to partnerships that are established to help a public- or 

private-sector organization carry out a predetermined program. Typically, the lead agency 

diagnoses the problem in the community and develops the intervention to address the problem. In 

the "community engagement" model, by contrast, abroad array of community stakeholders work 

together in all phases of the partnership's work - understanding the problem, developing plans, 

taking collective actions, and refining the partnership's actions over time. 

The possibility of cultivating partnerships or ensuring the survival of existing liaisons is based 

upon enabling all stakeholders to be involved in shaping the potential partnership. (Hands, 2005, 

p15)  

  However, the researcher thinks that one of the biggest difficulties, which faces partnerships, 

is how to balance between reaching out to those partners and calling them to the school 

environment. It is very important to build these partnerships in long-term, and in a way of 

achieving the school goals. Therefore, many challenges and obstacles may prevent an 

implementation of community partnership. These challenges fall into the following categories: 

1- A lack of systemic incentives to participate and to implement changes. 

2- Building trusting relationships.  

3- Obtaining funding to sustain the work and connecting the dots across different funding 

streams. 

4- Difficulty building internal capacity for and identifying technical assistance to help 

partnerships develop necessary skills for collaborative work. (Moore et al., 2015, p17) 

Another challenge, which face Schools and districts when they face common and unique 

challenges as they develop their programs of school, family, and community partnerships. Strong 

teams, following a strengths/equity model and evaluating and improving programs from one year 

to the next, can address all challenges. In schools, when one challenge is solved, a new challenge 

will arise. Solutions depend on creative thinking and design to reach out to all families in ways 

that support specific goals for student learning and development. , (Epstein et al., 2009) 
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2.2. Northeast Ohio High School experience in community partnerships: 

“Stow-Munroe Falls High School”: 

Historical Overview:  

Stow city is a part of Summit County, with a population of around (35000) people, affiliated to 

Ohio state in the United States of America. (U S Census,2016). 

Stow-Munroe Falls High School (SMFHS) is a public school established in 1907, which located 

in the geographical area of (41°10′6.60″N 81°23′39.61″W ), and considered the lonely high school 

in stow city, which has reflected and described the educational face of Stow society. The school 

has around (1800) students, Employs (170) staff employee. (SMFHS, 2017).  

Among the different models of community partnerships in American schools, the most 

effective model is when the school becomes a center of community life. These partnerships do not 

work well in a short time, they need more efforts and time to exchange trust between the parties 

to achieve growth.  

One of the main goals of this study is to describe and analyze Northeast Ohio High School 

experience in community partnerships.   

In the year 2017 - 2018, Stow Monroe Falls High School has achieved more than (165) 

different partnerships with many services providers (universities, businesses, organizations, etc.), 

which strongly reflects in the daily life of the school and students. (See Appendix No.1) 

By analyzing data, which displayed there, we can clearly notice that more than (85%) of these 

partnerships classified under three school activities: PTSA-After Prom, Athletic and Stow Stohion 

School Magazine. The activity which known as (PTSA-After Prom) is one of voluntary 

organization activities (Parents-Teachers-Students Association), it brings together parents, 

teachers and students at recreational events in the school, this activity enhances the meeting 

between key stakeholders in the educational process, to collect donations for school activities. 

Also, Promenade Dance is a major event among high school students in the United States, it is 

usually held at the end of the school year gathering high school students, this activity (PTSA-After 

Prom) has (62) community partnerships, which represents around (38%) of all partnerships. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Stow-Munroe_Falls_High_School&params=41_10_6.60_N_81_23_39.61_W_type:edu


 
       

 
 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 3 | issue 36 | October 2022 | P (220) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 October 2022 

Volume 3  Issue 36 

IJRSP 

The sports activities ranked second with (53) community partnerships, which represents (32%) 

of all partnerships. Finally, the school magazine “Stohion” has (26) community partnership, which 

represents (16%) of the partnerships achieved for the year 2017 - 2018. 

We can also note that the most powerful community partnerships affecting the reality of the 

school are partnerships with universities and other educational institutions, which comprise (10) 

community partnerships, representing about (6%) of all partnerships, where Kent State University 

takes (5) partnerships of these strong partnerships. 

 

3. Study Design and Methodology 

3.1. Methodology: 

The researcher used descriptive approach to form the body of this study, and to analyze 

information which gathered from Northeast Ohio High School “Stow-Munroe Falls High School” 

experience in community partnerships. 

3.2. Study Tools: 

1- An interview:  

This interview contains (6) questions, with a selected group of Stow-Munroe Falls High 

School staff, concludes the principal, departments heads, and who in charge of creating and 

maintain community partnerships. (See Appendix No. 2)   

           This tool answered the second question of study questions. 

2- A questionnaire: 

This questionnaire contains (6) questions distributed to a selected group of Saudi 

educational experts. (See Appendix No. 3) 

           This tool answered the third question of study questions. 

 

4. Study Results 

It includes the answers of study questions and the recommendations as follow: 

 Answering Study Questions: 
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The First Question: What is the process of community partnerships? 

The researcher has answered this question within study literature, (see p4-p7), he collected a 

definition of community partnerships and partnering activities to cultivate the communication 

and cooperation essential for establishing partnerships, also, he mentioned many principals and 

steps to create a community partnership, and finally showed the challenges and obstacles that 

may prevent an implementation of community partnerships. 

      The researcher assured the strategies suggested to create community partnerships, which 

included: 

• Start with a coalition of the willing. 

• Focus on a few main goals. 

• Foster involvement of key leaders. 

• Leverage existing networks. 

• Create opportunities for cross-system communication and collaboration. 

• Embed activities in existing organizations. 

• Use data to motivate action and inform activities. (Moore at el, 2015, p22) 
 

The Second Question: What is Northeast Ohio High School experience in community 

partnerships? 

In order to gather more in-depth information about this experience, the researcher met the 

director of Stowe Monroe Falls High School, heads of departments, and who in charge of creating 

and maintain community partnerships in this high school.  

To reform a community partnership, the decision must be taken in the early stages of forming 

a regional consortium is choosing the roles and types of partner organizations, another significant 

aspect of forming a regional partnership is choosing primary goals, ways to monitor progress, and 

the means to incentivize continued commitment. (Moore et al., 2015, p11) 

This experience has been manifested in study literature, (see p7-p8), but the researcher 

collects the main information via interviews with Stow Munroe Falls High School staff, (See 

Appendix No. 2). 
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 The researcher tried to summarized these results which obtained from them into these points, 

building community partnerships is essential in American educational system, lots of programs 

in schools can’t be accomplished without partnerships with universities and organizations around 

the school, school principal and his assistants give school staff the whole freedom to create and 

support their activities by any potential education partnerships, all teachers are motivated to 

create these community partnerships, but the financial issued must be clear, all partnerships must 

have a written agreement contract with the other party, who will provide the service to the 

school, district board of education supervises the essential partnerships, like Universities 

programs and Six district educational compact, these partnerships can be renewed as it stated in 

the agreement contract, especially when the partnership had been made with a government firm, 

like Police department or medical services, and finally, in some partnerships, the school must 

provide the materials which students use in their learning.   

The Third Question: How can Saudi educational system benefit from American educational 

experience in community partnerships to build a sustainable community partnership?  

The answer of this question represents the main purpose of the study, and it highlights the 

way to establish a sustain and strong community partnerships, which the researcher hopes to 

create within Saudi educational system. 

A questionnaire distributed to a selected group of Saudi experts in education to gather their 

opinions about how Saudi educational system can build the community partnerships and put it a 

part of its activities. (See Appendix No. 3) 

The results which obtained from these people discovered many important issues which must 

be taken in consideration when thinking to establish education partnerships. First, building 

community partnerships must be represented as an essential target in Saudi educational system. 

Second, these ideas of education reforms need more strong efforts and measures from Saudi 

education ministry. Third, although Saudi education system encourages the community 

partnerships in the whole concept, but there are many obstacles appear when implementation 

starts. 
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The researcher believes that necessary procedures must be taken to create community 

partnerships. Among the models of community partnerships, the model of (5) steps which 

accomplished and created by (Burns at el., 2004, p10), can be followed to create this process. 

First step includes developing a shared understanding of community participation. Second, 

establishing the current position. Third, identifying issues and needs to be addressed. Forth, 

agreeing an action plan. Finally, reviewing the progress.    

While the researcher has the experience in Saudi educational system, and did great immersion 

in an American high school educational system, the researcher represents these procedures to 

create the process of establishing the community partnerships by rendering community 

partnerships as a part of education objectives, and modifying any old regulations which restricted 

the new trend of creating community partnerships, also, making the responsibility of community 

partnerships distributed at four levels: 

a- Ministry of Saudi education. 

b- General directorates of education. 

c- Education offices. 

d- The Schools.  
 

Procedures and regulations at the level of Saudi Ministry of Education can be accomplished by 

emphasizing and spreading the culture of new trends in education, like community partnerships, 

accountability, and accreditation. Also establishing a new department in the hierarchy of ministry 

of education taking the responsibility of community partnerships, which making the process of 

establishing community partnerships one of the essential axis of general directorates ranking by 

announcing of an annual reward of community partnerships giving to the general directorate 

which achieves the maximum points of getting education partnerships, and facilitating the 

procedures to encourage general directorates to achieve this goal in its plans. Also, making the 

community partnerships one of the general directorate managers annual performance, and 

adjusting the performance card degrees which measures the whole workers in education process. 

Procedures and regulations at the level of general directorates of education in Saudi regions by 

spreading the culture of community partnerships within the general directorate plans, 
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and explaining the new trends of Saudi education to all education offices managers and 

supervisors to transfer them to the educational field, also, establishing an annual prize between 

education offices in community partnerships, finally gathering all potential community 

partnerships to encourage them to construct community partnerships. 

Procedures and regulations at the level of the Education offices can be achieved by explaining 

the process of community partnerships to all supervisors, and encouraging all school’s principals 

to build community partnerships, finally, nominating a yearly school which achieve the 

maximum points in community partnerships. 

Procedures and regulations at the level of schools can be done by counting (10%) of annual 

teacher performance depending on his achievement of getting new community partnerships, and 

creating new community partnerships must be calculated at least (15%) of final school principal 

evaluation, finally, giving more points to the school in school ranking schedule which achieve 

more community partnerships.  

 5. Study Recommendations: 

These recommendations can be spread by exploring  and studying new trends of education 

around the world, and thinking how to benefit from them to reform Saudi educational system, 

and establishing new regulations and procedures to achieve community partnerships, also 

implementing the steps which the researcher reached to, and organize a structure plan to achieve 

them, finally, encouraging researchers to search these field of studies.  
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Appendix No. (1): Stow-Munroe Falls High School partnerships with community organizations: 

NO. Program Name of Company/Organization Purpose of Partnership 

1 school resource 

officer 

The National Association of 

School Resource Officers- Stow 

Police Department 

Providing the highest quality of 

training to school-based law 

enforcement officers to promote 

safer schools and safer children. 

2 School health 

services 

Children’s Hospital Medical 

Center of Akron 

Providing certain professional 

health services 

3 Shared services 

agreement 

Akron General Medical Center Using medical center facilities 

4 Counseling Services Child Guidance & Family 

Solutions 

Individual support to students in 

and out of the classroom, life skills 

and social skills groups. 

5 Gifted services Kent State University Allow students to begin taking 

college level courses on KSU’s 

campus. 

6 Gifted services Akron University Allow students to begin taking 

college level courses on Akron’s 

campus. 
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7 Career-tech program Six District Education Compact Offers 26 different career-tech 

programs that can be taken during 

a student’s years.  

8 Aeronautics Careers 

Academy 

Kent State University Teaching students Aviation 

management, Flight technology, 

Air traffic control and 

Aeronautical systems. 

9 Culinary Arts Hocking College Preparing students for all areas of 

the demanding and competitive 

food service. 

10 International 

Business Academy 

Ashland University Helping students to acquire a 

global perspective of business and 

marketing practices.   

11 Programming and 

Software 

Development 

Kent State University 

Akron University 

Stark State College 

Preparing students to for careers 

using technical and academic skills 

to design, develop and test 

computer software. 

12 Career-Based 

Intervention 

CBI Helping students who want to 

explore careers. 

13 Ignite Stow Public Library Educate the community around the 

nature and needs of gifted students. 

14 Transition Kent State University Help disabled students with 

employability skills training. 

15 Career and 

Community 

Kent State University Disabled students can go to college 

with help, after taking their 

diploma from high school.   

16 library/Media Stow Public Library Reading programs, book club. 

Galley Books, host programs, 

prizes, and Friends of the Library. 

17 The Stohion News 

Paper  

Brecksville Physical Medicine Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 
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18 The Stohion News 

Paper  

Life is sweet Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

19 The Stohion News 

Paper  

Luminance Studio  Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

20 The Stohion News 

Paper  

Sport Clips Haircut Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

21 The Stohion News 

Paper  

Huffman plumping Inc. Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

22 The Stohion News 

Paper  

Mulch Mania Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

23 The Stohion News 

Paper  

Simple X. It Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

24 The Stohion News 

Paper  

Bellacino’s , Pizza & Grinders Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

25 The Stohion News 

Paper  

Oregon Corner Florist Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

26 The Stohion News 

Paper  

Frank Agency Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

27 The Stohion News 

Paper  

KW Chervenic Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 
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28 The Stohion News 

Paper  

Altieri’s Pizza Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

29 The Stohion News 

Paper  

2 girls Café & Bakery Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

30 The Stohion News 

Paper  

Wholesale Mattresses Inc. Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

31 The Stohion News 

Paper  

Boat Masters Marine Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

32 The Stohion News 

Paper  

Brian’s Barber Shop Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

33 The Stohion News 

Paper  

Vincent’s Bakery Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

34 The Stohion News 

Paper  

Jimmy’s BBQ Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

35 The Stohion News 

Paper  

Comfort Spa Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

36 The Stohion News 

Paper  

Nuevo Sol Tanning Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

37 The Stohion News 

Paper  

Asian – Greek Cuisines Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 
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38 The Stohion News 

Paper  

New Awakenings Salon Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

39 The Stohion News 

Paper  

Mike Jabbour’s Clothing and 

Tailoring 

Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

40 The Stohion News 

Paper  

Jamberry Independent Consultant Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

41 The Stohion News 

Paper  

Giant Bicycle Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

42 The Stohion News 

Paper  

Happy Cakes Reflecting the views of the 

(SMFHS) students, and marketing 

the sponsor’s business. 

43 Parent-Teacher 

Student Association  

National Parent Teacher 

Association 

Working toward bettering the lives 

of every child in education, health 

and safety.  

44 The Stow High 

School Alumni 

Association 

Some of Stow High School 

Alumni 

Promoting the good name, image, 

and well-being of Stow-Munroe 

Falls High School, its' students and 

graduates. 

45 Honors Biology 

Class 

Ohio Sea Grant 

 

Biology classes meeting at Lake 

Erie and conduct learning stations. 

46 Catherine Howard – 

AP Environmental 

Science 

Ohio Department of Natural 

Resources 

 

AP Environmental Science 

students meeting for a field trip to 

the Upper Cuyahoga River. 

47 Sally Dean Stow Youth Services consultation. supporting students and families 

who are at risk for legal 

consequences.  
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48 Sandra Kehn Kent Food Pantry Providing a community base work 

experience for my students.  

49 Sandra Kehn First Congressional Church of 

Tallmadge 

Providing a community base work 

experience for my students. 

50 Sandra Kehn Western Reserve Racquet and 

Fitness Club- Streetsboro 

Providing a community base work 

experience for my students. 

51 Stow-Munroe Falls 

Field Hockey 

Art's Pizza Provided pizza for team 

dinners/senior night. 

52 Stow-Munroe Falls 

Field Hockey 

Pancho's and Lefty's Provided food for team dinners 

53 Athletics Marhofer Chevrolet Cars Car for Senior every year 

54 Athletics Haley Hopkins Corporate Food, supplies, maintenance to the 

fields etc. 

55 Athletics Marhofer Chevrolet Athletics Support-Financial 

56 Athletics Cleveland Clinic Akron General Athletics Support 

57 Athletics Davis Eye Center Athletics Support-Financial 

58 Athletics Highpoint Lawn Care Athletics Support-Financial 

59 Athletics Howard Hanna Teresa Fiorentino Athletics Support-Financial 

60 Athletics Bellacino's Pizza & Grinders Athletics Support-Food 

61 Athletics Lambert Buick Athletics Support-Financial 

62 Athletics Belli Streit Orthodontics Athletics Support-Financial 

63 Athletics Cambria Athletics Support-Financial 

64 Athletics Wing Warehouse Athletics Support-Food 

65 Athletics Young's Screen-printing Athletics Support-Financial 

66 Athletics Western Reserve Foot Clinic Athletics Support-Financial 

67 Athletics PAK Computers Athletics Support-Financial 

68 Athletics Olympic Awards Athletics Support-Financial 
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69 Athletics Premier Printing & Signs Athletics Support-Financial 

70 Athletics Island Tan Athletics Support-Financial 

71 Athletics Michael A. Jack, DDS Athletics Support-Financial 

72 Athletics Willo Security Athletics Support-Financial 

73 Athletics Keller Williams Chervenic Realty 

Terry & Justin Aikens 

Athletics Support-Financial 

74 Athletics Northwest Mutual Brian A ikens Athletics Support-Financial 

75 Athletics Choice Aire Athletics Support-Financial 

76 Athletics Thompson Electric Athletics Support-Financial 

77 Athletics State Farm Meghan McDonald Athletics Support-Financial 

78 Athletics State Farm Coriano Johnson Athletics Support-Financial 

79 Athletics Cardinal Asphalt Athletics Support-Financial 

80 Athletics Sky Zone Boston Heights Athletics Support-Financial 

81 Athletics Sit Means Sit Dog Training Athletics Support-Financial 

82 Athletics Laziza Restaurant Athletics Support-Financial 

83 Athletics Stouffer Realty Christy Coccia Athletics Support-Financial 

84 Athletics Anthony Slaubaugh Remodeling & 

Design 

Athletics Support-Financial 

85 Athletics Thomas Loepp Attorney Athletics Support-Financial 

86 Athletics Onex Construction Athletics Support-Financial 

87 Athletics Ultimate Sack Athletics Support-Financial 

88 Athletics Great Lakes Fence Company Athletics Support-Financial 

89 Athletics Ritz Hair Design Athletics Support-Financial 

90 Athletics Perfect Choice Fitness/Full 

Strength Barbell 

Athletics Support-Financial 

91 Athletics SYB Party Center Athletics Support-Financial 

92 Athletics CS Billing & Consulting Athletics Support-Financial 

93 Athletics Jimmy's Backyard BBQ Athletics Support-Food 

94 Athletics North coast Finishes Athletics Support-Financial 
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95 Athletics Longhitano's Galley Pub & Grille Athletics Support-Food 

96 Athletic Boosters Haley Hopkins Athletics Support-Financial 

97 Athletic Boosters Stow nut Athletics Support-Food 

98 Athletic Boosters Vision Hair Design Athletics Support-Financial 

99 Athletic Boosters Double Dog Day Care Athletics Support-Financial 

100 Athletic Boosters Online Fastener Group Athletics Support-Financial 

101 Athletic Boosters New Dawn Solutions Athletics Support-Financial 

102 Athletic Boosters Shelly Company-Ready Mix Athletics Support-Financial 

103 Athletic Boosters St. Stephens Lutheran Church Athletics Support-Financial 

104 PTSA-After Prom Acme Stores After Prom Support-Food 

105 PTSA-After Prom RSVP After Prom Support-Financial 

106 PTSA-After Prom Marco's Pizza  After Prom Support-Food 

107 PTSA-After Prom Crazy But True Popcorn After Prom Support-Food 

108 PTSA-After Prom Eat-n-Park After Prom Support-Food 

109 PTSA-After Prom Panera After Prom Support-Food 

110 PTSA-After Prom Coca Cola After Prom Support-Food 

111 PTSA-After Prom Arts Pizza & Chicken After Prom Support-Food 

112 PTSA-After Prom Bellacino's After Prom Support-Food 

113 PTSA-After Prom El Campasino After Prom Support-Food 

114 PTSA-After Prom Giant Eagle After Prom Support-Food 

115 PTSA-After Prom Kreiger's Market After Prom Support-Food 

116 PTSA-After Prom Moe's After Prom Support-Food 

117 PTSA-After Prom On Tap After Prom Support-Food 

118 PTSA-After Prom Pony Express After Prom Support-Food 

119 PTSA-After Prom Subway After Prom Support-Food 

120 PTSA-After Prom Walgreens After Prom Support-Food 

121 PTSA-After Prom Drug Mart After Prom Support-Food 

122 PTSA-After Prom Wing Warehouse After Prom Support-Food 

123 PTSA-After Prom Zeppe's Pizza After Prom Support-Food 
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124 PTSA-After Prom Papa John's After Prom Support-Food 

125 PTSA-After Prom Chick-fil-A After Prom Support-Food 

126 PTSA-After Prom Main Street Muffin After Prom Support-Food 

127 PTSA-After Prom Best Buy After Prom Support-Financial 

128 PTSA-After Prom All About Dance After Prom Support-Financial 

129 PTSA-After Prom Angle insurance Solutions After Prom Support-Financial 

130 PTSA-After Prom Arby's After Prom Support-Food 

131 PTSA-After Prom Audio Technica After Prom Support-Financial 

132 PTSA-After Prom Belli and Streit Orthodontics After Prom Support-Financial 

133 PTSA-After Prom Besso Chiropractic  Inc. After Prom Support-Financial 

134 PTSA-After Prom Burger King After Prom Support-Food 

135 PTSA-After Prom Echo Hills PTA After Prom Support-Financial 

136 PTSA-After Prom Fishcreek PTA After Prom Support-Financial 

137 PTSA-After Prom Fun Services After Prom Support-Financial 

138 PTSA-After Prom Highland PTA After Prom Support-Financial 

139 PTSA-After Prom Highpoint Lawn After Prom Support-Financial 

140 PTSA-After Prom Indian Trail PTA After Prom Support-Financial 

141 PTSA-After Prom J&S Products After Prom Support-Financial 

142 PTSA-After Prom Kimpton PTSA After Prom Support-Financial 

143 PTSA-After Prom Kiwanis After Prom Support-Financial 

144 PTSA-After Prom Lakeview PTA After Prom Support-Financial 

145 PTSA-After Prom Litehouse Pools & Spa After Prom Support-Financial 

146 PTSA-After Prom McDonald's After Prom Support-Food 

147 PTSA-After Prom Old Carolina Barbecue After Prom Support-Food 

148 PTSA-After Prom Riverview PTA After Prom Support-Financial 

149 PTSA-After Prom Ron Marhofer Chevrolet Stow After Prom Support-Financial 

150 PTSA-After Prom SMFHS Alumni Association After Prom Support-Financial 

151 PTSA-After Prom Stow Athletic Boosters After Prom Support-Financial 

152 PTSA-After Prom Stow Band Parents Association After Prom Support-Financial 

153 PTSA-After Prom Stow Munroe Falls Lions After Prom Support-Financial 

154 PTSA-After Prom Stow YES Softball After Prom Support-Financial 

155 PTSA-After Prom Superior Mold & Die After Prom Support-Financial 
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156 PTSA-After Prom Swenson's Corporation After Prom Support-Food 

157 PTSA-After Prom Ultimate Sac After Prom Support-Financial 

158 PTSA-After Prom Ultimate Wash Hudson After Prom Support-Financial 

159 PTSA-After Prom Walmart After Prom Support-Financial 

160 PTSA-After Prom Western Reserve Foot Clinic After Prom Support-Financial 

161 PTSA-After Prom Western Reserve Hospital After Prom Support-Financial 

162 PTSA-After Prom Woodland PTA After Prom Support-Financial 

163 PTSA-After Prom Sweet Frog After Prom Support-Food 

164 PTSA-After Prom Joshua's After Prom Support-Food 

165 PTSA-After Prom SMFCSD Classified Union After Prom Support-Financial 

                                            (SMFHS,2017) 

 

Appendix No. (2): The interview card with Stow-Munroe Falls High School staff:  

No. Question Answer 

1 How do you estimate the 

community partnerships? 

 

2 How can you reform a 

community partnership? 

 

3 Is the agreement contract an 

essential step in this process? 

 

4 Do you need to renew the 

community partnership every 

year? 

 

5 What are you doing with the 

financial issues that relate to 

the community partnership? 

 

6 How can you be sure about 

success of any partnership? 
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Appendix No. (3): the questionnaire that distributed to a selected group of Saudi educational and legal 

experts: 

No. Question Answer 

1 What is the most reason -in your 

opinion- behind lacking community 

partnership in Saudi Arabia?  

 

2 Name the important society firms that 

can help in community partnership? 

 

3 What do you think the first step to 

create the community partnership? 

 

4 What the most difficulties in front of 

community partnership? 

 

5 How can the Saudi education system 

build community partnership? 

 

6 How the Saudi educational system 

maintains community partnership?   
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 The Stance of the International Community on the Second Indo-Pakistan War  

(1385 AH /1965 AD) 

 ندى محمد هزاع عبدهالباحثة/  إعداد

 ، المملكة العربية السعوديةالملك عبد العزيزجامعة  ،كلية اآلداب، التاريخ الحديث والمعاصرفي دكتوراه باحثة 

Email: nabdu@taibahu.edu.sa  

 المستخلص 

عال الدولية تحليل ردود األفو بين الهند وباكستان. نيةأدت إلى نشوب الحرب للمرة الثااستعراض األسباب التي  إلى دراسةال تفهد

. قتينإلى حرب بين دولتين شقي الخالف ، باإلضافة إلى تحليل ردودهم بعد تطورخالف بين الهند وباكستانواإلقليمية تجاه ال

تقوم منهجية الدراسة على اتباع قواعد منهج البحث و انالوقوف على دور المجتمع الدولي في إيقاف الحرب بين الهند وباكستو

 .علمية سليمة التاريخي القائم على جمع المادة العلمية ونقدها وتحليلها للوصول إلى نتائج

تعد الهند وباكستان من أهم الدول في إقليم جنوب آسيا، وأكثرهما ارتباطاً بالعالم الخارجي، فهما يحظيان باهتمام عالمي لما لهما و

من اسهامات حضارية، فضالً عن حجم مساحتهما وأعداد سكانهما وموقعها االستراتيجي. ومع ذلك فإن الدولتين أخفقت في بناء 

 تانولقد خلَّف النزاع بين الهند وباكس، وغرقت في الخالفات حول مواضيع عدة خاصة على إقليم كشمير، عالقات ودية فيما ينهما

كان للمجتمع الدولي دور م 6411هـ/6631م واألخرى حرب عام 6491هـ/6611على إقليم كشمير حربين كانت أوالهما عام 

وكلتا الحربين أحدثتا خالفات سياسية بين الدولتين لم يتم تسويتها حتى مع تدخل المجتمع الدولي. ونتيجة لالنسداد في إيقافها. 

فقد كان هناك وساطات وتدخالت من المجتمع الدولي المتمثل في هيئة األمم المتحدة والدول ذات السياسي بين الهند وباكستان 

 تسوية الخالف وإيقاف الحرب. متحدة وبريطانيا واالتحاد السوفيتي والصين من أجلالواليات ال النفوذ الدولي واإلقليمي

        .إقليم جنوب آسيا ،إقليم كشمير ،مجلس األمن ،هيئة األمم المتحدة ،الحرب الثانية ،المجتمع الدولي المفتاحية: كلماتال
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The Stance of the International Community on the Second Indo-Pakistan War  

(1385 AH /1965 AD) 

By: Nada Mohammad Hazza Abdu 

A PhD Student at The Modern and contemporary history, Faculty of Arts, King Abdulaziz 

University, Saudi Arabia 

Abstract 

The study aims to review the reasons that led to the outbreak of war for the second time between 

India and Pakistan, Analysis of international and regional reactions to the dispute between India 

and Pakistan, in addition to analyzing their responses after the dispute developed into a war 

between two sister countries. And to determine the role of the international community in stopping 

the war between India and Pakistan. The methodology of the study is based on following the rules 

of the historical research method based on collecting, criticizing, and analyzing scientific material 

to reach sound scientific results. India and Pakistan are among the most important countries in the 

South Asian region, and the most connected to the outside world. They are receiving global 

attention because of their civilizational contributions, as well as the size of their area, population 

numbers, and strategic location. However, the two countries failed to build friendly relations with 

each other, and sank into disputes on several issues, especially over the Kashmir region. The 

dispute between India and Pakistan over the Kashmir region has left two wars, the first of which 

was in 1366 AH / 1947 AD, and the other was a war in 1385 AH / 1965 AD, in which the 

international community had a role to play in stopping. Both wars created political differences 

between the two countries that were not settled even with the intervention of the international 

community. As a result of the political blockage between India and Pakistan, there were mediations 

and interventions from the international community represented by the United Nations and 

countries with international and regional influence, the United States, Britain, the Soviet Union, 

and China in order to settle the dispute and stop the war. 

Keywords: The International Community, The Second War, The United Nations, Security 

Council, Kashmir Territory, South Asia region. 
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 المقدمة

م العديد من األحداث التي دارت 6491هـ/6611الباكستانية األولى عام  -ظهرت في الفترة التي أعقبت الحرب الهندية

فاالجتماعات التي ( 91، ص9164)عبد السالم، بين الهند وباكستان على إقليم كشمير وكانت بمثابة نذير الندالع حرب أخرى. 

 (11، ص9113)حسين، لم تسفر عن أي تطور إيجابي بخصوص النزاع   بين الدولتين،عقدتها األمم المتحدة والوساطات الدولية 

م 6494 يناير 1 هـ/6613 ربيع األول 1 ( الذي صدر في/6641Sباإلضافة إلى رفض الهند تطبيق قرار مجلس األمن رقم )

جعلت اإلقليم يبقى ( 969، ص9161)المصري،  ونص على إجراء استفتاء إلعطاء الشعب الكشميري حقه في تقرير مصيره،

دون حل يرضي األطراف المتنازعة عليها، فأسفرت تلك األحداث عن نشوب الحرب للمرة الثانية بين الهند وباكستان على اإلقليم 

 م، والتي عرفت باسم حرب كشمير الثانية. 6411هـ/6631عام 

 والتي انذرت بوقوع حرب ثانية بينهما، حاول الشيخإقليم كشمير، على ونتيجة الشتداد الخالفات بين الهند وباكستان 

-6696)خ الشييعد ولخالفات. اأن يضع حداً لتلك  للسيطرة الهندية ةالخاضع -لوالية جامو وكشمير السابق الوزيرمحمد عبد هللا 

هندي ترأس حكومة والية جامو وكشمير، ولقب بأسد كشمير، ألنه كان رمزاً للقومية  م( سياسي6439-6411هـ/6916

م حرض على الثورة ضد المهراجا، بسبب سوء 6466 هـ/ 6611الكشميرية. انخرط في سن مبكرة في الحياة السياسية، ففي عام

و ار بين الهند وباكستان، ألنه يرى أن الحوار هالشيخ محمد من أنصار الحو د  معاملته للمسلمين الذين يشكلون غالبية السكان. يع

  (46-41 ، ص6449الكيالي، ) السبيل الوحيد لحل مشكلة جامو وكشمير.

حمد م والرئيس الباكستاني جواهر الل نهرو أن إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي محمد عبد هللا الشيخفقد رأى 

أبريل  94 هـ/6636الحجة  يذ 61من شأنها أن تقرب وجهات النظر وتهدأ األوضاع بينهما. فتوجه إلى الهند في  أيوب خان

م والتقى بالرئيس 6419 مايو 99 هـ/6639 محرم 66 م والتقى برئيس الوزراء جواهر الل نهرو، ثم توجه إلى باكستان في6419

اجتماعهما لمناقشة قضية اإلقليم وباقي القضايا األخرى العالقة محمد أيوب خان، وأجرى معهما محادثات وأقنعهما بضرورة 

 بينهما. 

م أعلن الشيخ محمد عبد هللا أن الرئيسين سيتقابالن في نيودلهي في شهر 6419مايو  91 / ـه6639 محرم 61 وفي

جتماع عقد ا عنوقد كادت أن تسفر جهود الشيخ محمد عبد هللا  (666 ، ص9111)محمد،  م.6419يونيو  هـ /6639 صفر

م 6419مايو  91 هـ/6639 محرم 61وإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين، ولكن وفاة رئيس الوزراء جواهر الل نهرو في 

  .(Lamb, 1991, p.248) حالت دون ذلك وعرقلت جهوده ومحاوالته لعقد اجتماع بين الرئيسين.

 

 :البحثأهداف 

تحليل و بين الهند وباكستان. نيةأدت إلى نشوب الحرب للمرة الثااستعراض األسباب التي تتمثل األهداف من البحث في 

ى حرب بين إل الخالف ، باإلضافة إلى تحليل ردودهم بعد تطورخالف بين الهند وباكستانردود األفعال الدولية واإلقليمية تجاه ال

 ان.    الوقوف على دور المجتمع الدولي في إيقاف الحرب بين الهند وباكست. ودولتين شقيقتين

 



 

 

  
 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :بحثأهمية ال

شكلة إقليمية تطورت لتكون م بين دولتين شقيقتين الهند وباكستانفي كونها تتناول مشكلة سياسية  بحثتكمن أهمية ال

ودولية. كما وتنبع أهمية الدراسة من خالل تركيزها على موقف المجتمع الدولي الذي بات في قلق كلما تصعدت حدة التوتر بين 

لى مواجهة عسكرية فيما بيتهما. كما وتهتم الدراسة بتوضيح مدى تأثير المجتمع الدولي على توقف أو استمرارية الدولتين فأدت إ

 .دولتينالحرب بين ال

  منهجية البحث:

تقوم منهجية الدراسة على اتباع قواعد منهج البحث التاريخي القائم على جمع المادة العلمية ونقدها وتحليلها للوصول  

علمية سليمة، ونظراً لطبيعة الدراسة سوف تتبع الباحثة منهج التحليل التاريخي من أجل تحليل مواقف الدول والمنظمات  إلى نتائج

 الدولية من الحرب.

 الباكستانية الثانية - مجريات الحرب الهندية: المبحث األول

اندلعت الحرب بين الهند وباكستان بعدما بدأت باكستان في تنفيذ الخطة التي وضعتها من أجل التمهيد لدخول قواتها 

 1 هـ/6631 ربيع الثاني 3باكستان خطتها على مرحلتين، المرحلة األولى كانت في  ، ونفذتالنظامية إلى والية جامو وكشمير

م وأطلقت عليها اسم عملية جبل طارق والهدف منها إشعال الثورة الكشميرية ضد الحكم الهندي في والية جامو 6411أغسطس 

 Chakravorty)) ( مجموعات،61-3باكستاني وكشميري موزعين على )ألف ( 61وكشمير. وقد تم تجنيد ماال يقل عن )

&Phil, 1992, p.59 ستانفي باك وإقليم البنجاب -الخاضعة للسيطرة الباكستانية معسكرات التدريب في آزاد كشمير في 

(Pradhan, 2007, p.5) سراً إلى داخل الوالية، مرتدين الزي الكشميري المحلي، لكي يعبروا خط وقف إطالق النار. أُرِسلواو 

(1991, p.259Lamb, ) 

 هـ/6631 ربيع الثاني 66ورد في برقية وزارة الخارجية األمريكية التي أرسلتها إلى سفارتها في الهند في  وبحسب ما

تحاد السوفيتي بخصوص التسلل م أن الحكومة الهندية تقدمت بشكوى إلى الواليات المتحدة وبريطانيا واال6411 أغسطس 3

( متسلالً إلى الجزء الذي تسيطر عليه الهند من 11-91عن أربع مجموعات تتكون من )الباكستاني الذي شارك فيه ما ال يقل 

 Foreign Relations of the) (، وأن أعدادهم في تزايد مستمر.61اإلقليم، وقد استطاعوا الوصول إلى مسافة تصل إلى )

United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. (164, August 8 1965, from U.S. 

Department of State 

بهدف االستيالء على األماكن الحيوية فيها وإشعال الثورة، لكنهم وجدوا القوات  جامو وكشمير توجه المتسللون إلى والية

شرطة. كما لالباكستانية، وجعلت مراكز الحدود في أيدي الجيش بدالً من كتيبة ا -الهندية قد كثفت الدوريات على الحدود الهندية

الطريقان  دان)حاجي بير وكيشان جانجي( اللذان يع اأغلقت القوات الهندية الممرات التي يستخدمها المتسللون، وهما ممر

 (Pradhan, 2007, pp. 6-7) الرئيسيان للدخول إلى سرينجار.
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مخططاتهم ومنعهم من إشعال الثورة لحاق الهزائم بهم وإحباط إوقد اشتبكت القوات الهندية مع المتسللين واستطاعت 

الكشميرية في الوالية. عندها وجدت باكستان أنها أخفقت في مهمة إشعال الثورة، فانتقلت إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، 

 .Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol) وشرعت في إرسال قواتها النظامية

XXV, Document No. 176, August 31 1965, from U.S. Department of State)  هـ6631 ربيع الثاني 63في/ 

م لكي تعبر خط وقف إطالق النار وتدخل إلى الوالية. وفي الوقت ذاته زادت أعداد المتسللين الباكستانيين 6411أغسطس  61

 الذخيرة الهندية، فأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضباط الهنود.، وأصابت نيرانهم مستودعات متسلل (611إلى الوالية بحوالي )

(Lamb, 1991, p.260( )(Chakravorty &Phil, 1992, pp. 76-77 

ف خط وق اختُِرقأصدر الرئيس الل بهادور شاستري األوامر بتحرك القوات الهندية للرد على هجمات المتسللين. ف

م وشرعت القوات الهندية تشن هجمات على العديد من مناطق 6411أغسطس  61 هـ/6631 ربيع الثاني 91إطالق النار في 

أهمها )كارجيل، تيثوال، يوري، بونتش(، وأعلنت أن العمليات التي نفذتها كانت دفاعية  (Pradhan, 2007, p.7) آزاد كشمير

 بحتة من أجل إغالق الطرق التي يستخدمها المتسللون الباكستانيون. 

فعل الهند واإلجراءات التي اتخذتها كانت عنيفة، ألنهم رأوا أنه كان  ةأن رد الدوليون ن السياسيونولقد اعتقد المحللو

بإمكانها التعامل مع مشكلة المتسللين عن طريق مناوشات الحدود التقليدية بدالً من اختراق وقف إطالق النار، ولكنها وجدتها 

ولتثبت لباكستان أن لديها قوة عسكرية لم تتأثر بخسارتها ( Lamb, 1991, p.262) فرصة لكي تستولي على آزاد كشمير،

 (616، ص6419)شاكر،  م أمام الصين.6419 / هـ6639 الحرب عام

ونتيجة للهجوم الذي قامت به القوات الهندية على آزاد كشمير، أطلقت القوات الباكستانية ومعها قوات آزاد كشمير عملية 

م، شنت من خاللها هجوماً على المناطق الواقعة شمال والية جامو 6411سبتمبر  6 هـ/6631جماد األول  1باسم جراند سالم في 

 Foreign Relations of the United States) منفذ القوات الهندية آلزاد كشمير د  عوكشمير تحديداً منطقة تشامب التي تُ 

1955-1957, South Asia, Vol. VIII, Document No. 177, September 1 1965, from U.S. Department 

of State) وقد اختارت القوات الباكستانية منطقة تشامب لكي تقطع على القوات الهندية طريق الوصول إلى آزاد كشمير، وألن .

القوات الباكستانية تستطيع استخدام الدبابات والمدفعيات الثقيلة فيها، في حين أن الهند ترتبط مع المنطقة بجسر ضعيف يصعب 

 (Pradhan, 2007, p.12) ليها من خالله أن تنقل الدبابات والمدفعيات الثقيلة بسهولة.ع

( مدفعيات. أما 6( دبابة و)69( ألف جندي من المشاة و )69وتقدر القوات الهندية في عملية جراند سالم بما يعادل )

 Ami. 2000. Operation) ( مدفعية.63و)دبابة  (19جندي من المشاة و )ألف ( 99القوات الباكستانية فقد تكونت من )

Grand Slam 1965 A Battle of Lost Opportunities) 

 unitieshttps://www.academia.edu/Operation_Grand_Slam_1965_A_Battle_of_Lost_Opport 

من  دة في منطقة تشامب، وقصدتوولقد استخدمت القوات الهندية سالحها الجوي لتقصف به الدبابات الباكستانية الموج

ي نقل فالقوات الباكستانية الصعوبة التي تواجهها  مستغلةاستخدامها سالحها الجوي السرعة في الرد على الهجوم الباكستاني 

 (Pradhan, 2007, pp.21-22) لصالحها، وكذلك أرادت أن تخفف الضغط على قواتها في األرض.الدبابات إلى المنطقة 

https://www.academia.edu/Operation_Grand_Slam_1965_A_Battle_of_Lost_Opportunities
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استطاعت القوات الباكستانية في عملية جراند سالم أن تحرز تقدماً على القوات الهندية وأن تنتزع منهم منطقة ولقد 

وجود  يات هندية كافية لوقف التقدم الباكستاني، وعدمتشامب. ويرجع سبب التقدم الباكستاني في تلك العملية إلى عدم وجود مدفع

تأخر وصول الطائرات الهندية إلى المنطقة والذي بدوره أدى  من ثمَّ شبكة السلكية هندية قوية الستدعاء الدعم الجوي بسرعة، و

تاني، ي من أسباب التقدم الباكسعد مهاجمة القوات الباكستانية لمستودع الذخيرة الهندتإلى ارتباك القوات األرضية الهندية، كما 

 إضافة إلى أن القوات الهندية لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب تجنيدهم حديثاً نتيجة التوسع السريع في الجيش الهندي.

Chakravorty &Phil, 1992,) p.135)  وعلى الرغم من ظروف القتال الصعبة على القوتين الهندية والباكستانية إال أن

 استمرت وامتدت إلى مناطق متعددة من الوالية.المعارك 

 موقف المجتمع الدولي من الحرب: المبحث الثاني

بينما كانت المعارك تدور بين القوتين الهندية والباكستانية، سعى المجتمع الدولي المتمثل في هيئة األمم المتحدة والدول 

م 6411 / هـ6631إقناع الهند وباكستان بوقف الحرب التي نشبت بينهما عام ذات النفوذ الدولي واإلقليمي إلى بذل الجهود بغية 

على إقليم كشمير، وقد كان لهم دور فعال في وقف ذلك النزاع العسكري بين الدولتين، وإعادة العالقات بينهما على أساس عدم 

 :تيالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. وتمثلت تلك المواقف على النحو اآل

 :هيئة األمم المتحدة -1

سعت األمم المتحدة ومجلس األمن التابع لها إلى اتخاذ اإلجراءات المالئمة من أجل وقف الحرب بين الهند وباكستان، 

م باشتباك القوتين الهندية والباكستانية على األراضي الكشميرية. 6411غسطس أ 61 هـ/6631 ربيع الثاني 91التي بدأت في 

( الذي دعا فيه الهند وباكستان 914م وأصدر القرار رقم )6411 سبتمبر 9هـ/6631جماد األول  4فاجتمع مجلس األمن في 

لوقف إطالق النار فوراً وانسحاب قواتهما إلى مواقعها السابقة قبل الحرب. كما دعاهما إلى التعاون مع المراقبين العسكريين 

of  ths Adopted by The Security Council in 4Resolution) لألمم المتحدة المشرفين على وقف إطالق النار.

September 1965, No.209) 

وعلى الرغم من قرار مجلس األمن الذي يدعو إلى وقف القتال، إال أن حكومتي الهند وباكستان لم تصدرا األوامر 

 66 ستان. فاجتمع مجلس األمن فيلقواتهما بوقف القتال، فقد توسعت القوات الهندية في هجومها واجتازت الحدود الدولية مع باك

م للنظر مرة أخرى في أمر الحرب الدائرة بين الدولتين، وأصدر المجلس القرار رقم 6411سبتمبر  1هـ/6631جماد األول 

( بأنه ينبغي على الهند وباكستان أن يتخذا الخطوات الالزمة من أجل وقف إطالق النار، كما رحب المجلس بقرار األمين 961)

 الهند وباكستان وأعرب عن أمله في أن جهوده المبذولة ستنهي الصراع بين الدولتين. زورألمم المتحدة يوثانت بأنه سيالعام ل

(Annual Reports of The Security Council to The General Assembly of United Nation (1965-1966) 

p. 32.) 
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جماد األول  61م، ثم توجه إلى الهند في 6411سبتمبر  4هـ/6631 األولجماد  69توجه يوثانت إلى باكستان في 

م، وتوصل في زيارته تلك إلى أن الدولتين لن يوقفا إطالق النار إال بعد تحقيق شروطهما. فالهند 6411سبتمبر  69هـ/6631

عدم ارتكاب باكستان أعمال عدوانية تطالب بانسحاب القوات الباكستانية من والية جامو وكشمير، وأن تضمن لها األمم المتحدة 

مرة أخرى. وفي المقابل اشترطت باكستان لتوقف إطالق النار أن تتراجع القوات الهندية عن المواقع الباكستانية التي اجتاحتها 

الله الشعب خأثناء الحرب، كما طالبت بأن تأتي قوة تابعة لألمم المتحدة تكون مهمتها تمهيد الطريق إلجراء استفتاء يستطيع من 

 (Lamb, 1991, pp.264-265) الكشميري تقرير مصيره في غضون ثالثة أشهر.

دولتين جج الخالف بين الؤوبينما كان مجلس األمن يبذل جهده من أجل تسوية النزاع بين الهند وباكستان، كانت الصين ت

رات إلى الهند تحذرها من انتهاك قواتها الحدود من خالل دعمها لباكستان على حساب الهند. فقد أرسلت الصين العديد من المذك

 (Chakravorty &Phil, 1992, p. 307) الدولية، وكان هدفها الضغط على الهند وتشتيت انتباهها في الحرب مع باكستان.

 ,Chakravorty &Phil) راقب مجلس األمن تصرفات الصين تجاه الهند وسعى إلى قطع الطريق أمام الصين.  

1992, p.311) ( في 966فأصدر المجلس قراراً شديد اللهجة رقم )م وطالب 6411سبتمبر  91هـ/6631جماد األول  91

م وسحب القوات إلى 6411سبتمبر  99هـ/6631جماد األول  91الدولتين بوقف إطالق النار دون قيد أو شرط في مدة أقصاها 

م، كما دعا دول العالم إلى االمتناع عن أي عمل من 6411سطس أغ 1 هـ/6631 ربيع الثاني 3المواقع التي كانت تحتلها قبل 

شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة بين الهند وباكستان. باإلضافة إلى أنه طلب من األمين العام يوثانت تقديم المساعدة الالزمة 

)of  thn 20Resolutions Adopted by The Security Council i .واإلشراف على عملية وقف إطالق النار

September 1965, No.211.) 

م، وقدمت الهند أوامر 6411سبتمبر  99هـ/6631جماد األول  91أصدرت باكستان قرارها لقواتها بوقف القتال في 

ن تتهمان بعضهما بانتهاك قرار اوعلى الرغم من ذلك ظلت الدولت (Chakravorty &Phil, 1992, p. 313)مماثلة لقواتها. 

وقف إطالق النار. فقد أرسلت الهند العديد من الرسائل إلى األمين العام يوثانت تشكو فيها من انتهاك باكستان لوقف إطالق النار، 

وسوء  ةومن تحليق طائرات باكستانية فوق األراضي الهندية وتسيير الدوريات وتمديد األسالك والتعدين أمام المواقع الهندي

معاملة أسرى الحرب والمحتجزين. وفي المقابل أرسلت باكستان رسائل إلى يوثانت تشكوه من انتهاك الهند لمعاهدة مياه نهر 

 Annual) م، وانتهاكها المجال الجوي لباكستان الشرقية بواسطة طائرات هندية.6411 هـ/6631 عام ُوقِّعتالسند التي 

Reports of The Security Council to The General Assembly of United Nation (1965-1966) p. 42.) 

( الذي أعرب فيه عن أسفه لتأخر الدولتين في 961م قراره رقم )6411 نوفمبر 1 هـ/6631رجب  69فأصدر مجلس األمن في 

ات، أجل التنفيذ الكامل للقراراإلنجاز الكامل لوقف إطالق النار وسحب قواتهما. كما طلب من حكومتي الهند وباكستان التعاون من 

وأن يوجها قواتهما للتعاون مع البعثة العسكرية لألمم المتحدة المراقبة لوقف األنشطة العسكرية. كما طلب المجلس من األمين 

 Resolutions Adopted by The Security) العام يوثانت أن يقدم تقاريراً عن مدى امتثال الدولتين للقرارات السابقة.

)of November 1965, No.215. thncil in 5Cou 
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( ووضح فيه أن الممثلين العسكريين للهند S/1164م تقريره رقم )6411نوفمبر  91هـ/6631شعبان  6قدم يوثانت في 

 69( في 961في قرار مجلس األمن رقم ) أُقِر  هما على النحو الذي توباكستان قد اجتمعوا لصياغة الجدول الزمني النسحاب قوا

م وأشار فيه إلى 6411ديسمبر  61هـ/6631شعبان  96( في S/1144م. ثم قدم تقريره رقم )6411 نوفمبر 1 هـ/6631رجب 

أن األوضاع مستقرة على طول خط وقف إطالق النار، كما أبلغ بأن لدى حكومتي الهند وباكستان رغبة في أن تواصل البعثة 

 Annual Reports of The Security Council to) لوقف إطالق النار. اً عسكري اً لألمم المتحدة مهمتها مراقبالعسكرية 

The General Assembly of United Nation (1965-1966) p. 42.) 

 م6411يناير  61هـ/6631رمضان  64طشقند في حتى بعد توقيع اتفاقية  ،واصل يوثانت تقديم تقاريره لمجلس األمن

م إلى المواقع التي 6411فبراير  91هـ/6631ذو القعدة  1التي تنص على وقف الحرب، وسحب قوات الدولتين في موعد أقصاه 

( وأبلغ المجلس بأن الممثلين S/1164م قدم التقرير رقم )6411فبراير  61هـ/6631شوال  91ففي  كانوا يحتلونها قبل الحرب.

لسلة من االجتماعات المشتركة وتوصال إلى خطة لفض االشتباك وانسحاب قواتهما، وأنه العسكريين للهند وباكستان قد عقدا س

 6( في S/1144م. ثم قدم يوثانت للمجلس التقرير رقم )6411فبراير  91هـ/6631ذو القعدة  1في مدة أقصاها  ستُسحبسيتم 

من المتوقع أن تكتمل بحلول التاريخ المتفق م، وضح فيه أن عملية االنسحاب في تقدم و6411فبراير  96هـ/6631القعدة  يذ

م. قدم يوثانت تقريره األخير 6411مارس  99هـ/6631القعدة  يذ 61عليه. كما أنه من المتوقع حل بعثة األمم المتحدة في 

لذي م ووضح فيه التزام الهند وباكستان بقرار االنسحاب ا6411فبراير  91هـ/6631القعدة  يذ 1( في S/1164للمجلس رقم )

 Annual Reports) م.6411فبراير  91هـ/6631القعدة  يذ 91منها في  انتُِهيفي اتفاقية طشقند، وأن عمليات االنسحاب قد  أُقِر  

of The Security Council to The General Assembly of United Nation (1965-1966) p. 43.) 

 بحسب اتفاق طشقند، إال أن الخالف بين الهند وباكستان لم ينتهِ  وعلى الرغم من انسحاب القوتين الهندية والباكستانية 

م تقدمت باكستان 6411مايو  64هـ/6631محرم  94ن في تقديم الشكوى ضد بعضهما إلى مجلس األمن. ففي افقد استمرت الدولت

يونيو  3هـ/6631صفر  64بشكوى ضد الهند تتهمها فيها بانتهاك خط وقف إطالق النار. وردت الهند على تلك الشكوى في 

 66م بإرسالها رسالة إلى مجلس األمن نفت فيها الخرق المزعوم التفاق وقف إطالق النار. كما أنها أرسلت رسالة في 6411

 Annual Reports) م إلى المجلس تشكو فيها من انتهاك باكستان لخط وقف إطالق النار.6411يونيو  94هـ/6631ربيع األول 

of The (Security Council to The General Assembly of United Nation (1965-1966) p. 44  اعتبرتوقد 

ن أن مثل تلك االنتهاكات إذا ما استمرت فإنها ستؤدي إلى تدهور األوضاع بينهما، وعرقلة إقامة عالقات سليمة وحسن االدولت

 Annual Reports of The Security Council to The General) جوار على النحو الموصى به في اتفاق طشقند.

Assembly of United Nation (1966-1967), p. 100.) 
 

 :الواليات المتحدة األمريكية -9

تشيستر  في الهند أظهرت الواليات المتحدة موقفاً متوازناً تجاه النزاع بين الهند وباكستان. فقد حاول السفير األمريكي

دعوة الحكومة الهندية لضبط النفس في التعامل مع الهجوم  ،سياسي ودبلوماسي أمريكي الذي يعد( Chester Bowlesبولز )

 الباكستاني، والتريث في القرارات التي ستتخذها؛ ألنها ستؤثر على مستقبلها ومستقبل جنوب آسيا،
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ود الدولية مع باكستان فإن كما وضح السفير بولز أن أي عمل تقوم به الهند سواء كان اجتيازها خط وقف إطالق النار أو الحد 

 ,Foreign Relations of the United States 1964-1968)من شأنه أن يؤدي إلى اندالع حرب يصعب السيطرة عليها. 

South Asia, Vol. XXV, Document No. 177, September 1 1965, from U.S. Department of State)  كما

م خطاباً وضحت فيه 6411سبتمبر  9هـ/6631جماد األول  1سفارتها في باكستان في أرسلت وزارة الخارجية األمريكية إلى 

 Foreign Relations of the United States) موقفها المحايد من النزاع وعدم اتخاذها أي خطوة لصالح أي من الدولتين.

1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. 179, September 2 1965, from U.S. Department 

of State.) 

الباكستاني، إلى رغبتها في استمرار عالقتها مع الهند  -ويرجع موقف الواليات المتحدة المتوازن تجاه النزاع الهندي

بدأ تطوير األمريكية تجاه الهند وباكستان على م االستراتيجيةوباكستان بهدف تحقيق مصالحها في إقليم جنوب آسيا. فلقد ارتكزت 

العالقة أو فتورها وفقاً لمصالحها في اإلقليم. كما أن الواليات المتحدة أرادت أن تبني سداً منيعاً أمام المد الشيوعي والنفوذ حجم 

-تانيالباكستحاد السوفيتي ومن التقارب كانت قلقة من عالقة الهند مع اال فقد (49، ص9166)عودة، السوفيتي والصيني في اإلقليم

   ( ,225p. Ankit, 2014) ب عليه من تعرض المصالح الغربية في اإلقليم لنكسة خطيرة.، وما سيترتالصيني

وعلى الرغم من ارتباط الواليات المتحدة مع باكستان باتفاقية الدفاع المشترك إال أن الواليات المتحدة لم تقف إلى جانب 

 الصيني –الناتجة عن التقارب الباكستاني  الباكستانية-األمريكيةلها. ويعود ذلك إلى توتر العالقات  اً عسكري اً باكستان حليف

تحاد االو . فقد رأت الواليات المتحدة أن ذلك التقارب من شأنه أن يسمح للصينالسوفيتي-والباكستاني (49، ص9166)عودة،

 السوفيتي من تحقيق هدفيهما في الهيمنة وتوسيع النفوذ في إقليم جنوب آسيا.

 9 هـ/6631جماد األول  4ولقد ناشدت الواليات المتحدة الهند وباكستان لوقف الحرب، فأرسلت لباكستان برقية في 

 ستعاديُ م تدعوها فيها إلى تطبيق قرارات مجلس األمن وإنهاء الحرب وتقديم العون الالزم لألمين العام يوثانت حتى 6411 سبتمبر

 ,Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV) السالم والهدوء في المنطقة.

(Document No. 183, September 4 1965, from U.S. Department of State  وفي المقابل أرسلت الواليات

من أجل وقف م دعتها فيها إلى قبول دعوة مجلس األمن 6411سبتمبر  1هـ/6631جماد األول  66المتحدة إلى الهند برقية في 

فوري إلطالق النار وسحب القوات الهندية، كما نبهتها من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تورطها سياسياً وعسكرياً مع الصين، 

 Foreign Relations of the United States 1964-1968, South) التي تتربص بها وتحاول إضعاف موقفها في الحرب.

Asia, Vol. XXV, Document No. 189, September 7 1965, from U.S. Department of State.)  

 جماد األول 66وعندما وجدت الواليات المتحدة أن الهند وباكستان لم تستجيبا لقرار وقف إطالق النار، أعلنت في  

 يلزمهما على وقف م وقفها المساعدات العسكرية واالقتصادية للدولتين، ألنها رأت أن ذلك من شأنه أن6411 سبتمبر 3 هـ/6631

 .Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No) القتال،

194, September 8 1965, from U.S. Department of State) الدولتين من استمرار الحرب بينهما.  القرار لم يثنِ  نلك 
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المتحدة وقف المساعدات العسكرية، مدت القوات الهندية هجومها إلى إقليم السند في  الذي أعلنت فيه الواليات نفسه ففي اليوم

 .كما رافقت تلك الهجمات غارات جوية على القواعد الجوية الباكستانية  باكستان وهددت ميناء باكستان الرئيسي في مدينة كراتشي.

(Lamb, 1991, pp. 263-264) 

هاكها تتهمها بانت كانتوالتي وعندما بدأت الصين بمضايقة الهند على حساب باكستان وإرسال العديد من المذكرات لها 

سياسي ومسؤول -م( 6449-6414هـ/6691-6969) (Dean Rusk)ه وزير الخارجية األمريكي دين راسك الحدود الدولية، وج  

م مساعداً 6411هـ/6614عام  ُعيِّنفي الجيش األمريكي في الهند وبورما.  اً خدم خالل الحرب العالمية الثانية ضابط ،أمريكي

م أصبح وزيراً للخارجية في عهد الرئيس جون كينيدي. وبعد 6416هـ/6631لوزير الخارجية لشؤون الشرق األقصى. وفي عام 

-م6414هـ/6634منصبه عام  للخارجية في عهد الرئيس جونسون، تقاعد من اً عليه وزير أُبقياغتيال الرئيس كينيدي 

(https://www.britannica.com/biography/Dean-Rusk )نصيحة إلى الصين بعدم التدخل في النزاع الهندي- 

الصيني  -تسعى إلى كسر المحور الباكستاني الباكستاني والسماح لمجلس األمن بتسوية المسألة. وكانت بذلك الواليات المتحدة

 (Chakravorty &Phil, 1992, p. 308) ضرار بمصالحها مع باكستان.دون اإل
 

 :بريطانيا -3

ي الباكستاني فلقد لعبت دور الوسيط بين الهند وباكستان في الفترة الت -وفيما يتعلق بموقف بريطانيا من النزاع الهندي

ية في رمضان الباكستان -القوتين الهندية والباكستانية على منطقة ران كوتش على الحدود الهندية قامت فيها مناوشات متقطعة بين

فقد استطاع رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون إقناع الدولتين بوقف    ( ,922p. Ankit, 2014) م.6411يناير  هـ/6639

  .Chakravorty &Phil, 1992, p)256( إطالق النار، وعدم تطور المناوشات بينهما إلى حرب.

وبعدما اندلعت الحرب بين الهند وباكستان وتخطت قوات الطرفين خط وقف إطالق النار، اتخذت بريطانيا موقفاً متوازناً  

من الحرب كموقف الواليات المتحدة، فلم تدعم دولة على حساب األخرى، بل ساندت قرارات مجلس األمن التي كانت تدعو فيها 

م أنه طالما الحرب مستمرة بين 6411 سبتمبر 3 هـ/6631 جماد األول 66الهند وباكستان إلى وقف إطالق النار، وأعلنت في 

-Lamb, 1991, pp.263)) الدولتين فإنها ستوقف المساعدات العسكرية لهما، في محاولة منها إللزام الدولتين على وقف القتال.

264 

توتر عالقتها مع الهند وباكستان، فعالقتها مع كلتا الدولتين لم تكن مستقرة مما  ويرجع موقف بريطانيا المتوازن إلى

 -جعلها تفضل عدم الوقوف إلى جانب دولة على حساب األخرى. فقد توترت العالقات بين بريطانيا والهند بسبب التقارب الهندي

وبالنسبة لعالقتها مع باكستان فقد  (302p. 014, Ankit, 2) السوفيتي، الذي قد يعرض مصالحها في إقليم جنوب آسيا للخطر.

 -ارب الباكستانيالصيني من جهة والتق -كانت بريطانيا ال تحبذ السياسة الباكستانية الجديدة القائمة على تنامي التقارب الباكستاني

 9 هـ/6639 شوال 93 قام بها الرئيس محمد أيوب خان إلى الصين في لتينالسوفيتي من جهة أخرى، خاصة بعد الزيارتين ال

 م، فخشيت من ازدياد النفوذ الشيوعي في اإلقليم.6411أبريل  6 هـ/6639الحجة  يذ 9تحاد السوفيتي في م واال6411مارس 

(Ankit, 2014, pp. 224-228) 

https://www.britannica.com/biography/Dean-Rusk
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للهند المتعلقة بانتهاك الحدود الدولية، صرح وزير وأمام مخاوف بريطانيا من التهديدات واإلنذارات الصينية الموجهة  

تلك في م بأن 6411سبتمبر  61هـ/6631جماد األول  99 في ( StewartMichaelالخارجية البريطاني مايكل ستيوارت )

كما قرر   .Chakravorty &Phil, 1992, p)308(اإلنذارات تطوراً خطيراً من شأنها أن تزيد من النزاع بين الهند وباكستان. 

تحاد السوفيتي دعم جهود االتُ م أن 6411سبتمبر  99 هـ/6631جماد األول  91مجلس الوزراء البريطاني في االجتماع المنعقد في 

أن ذلك الدعم سيظهر بريطانيا والكومنولث عاجزين عن القيام رأى المجلس  على الرغم من أنالرامية إلى وقف إطالق النار. ف

تحاد ن في الكومنولث، كما أنه سيزيد من النفوذ السوفيتي في الهند، إال أنه قد يزيد من الخالفات بين االبدور الوساطة بين عضوي

 ,pp. 233Ankit, 2014-) تحاد السوفيتي في القضية الكشميرية المستعصية.السوفيتي والصين، كما أن من شأنه أن يورط اال

234) 

م في مدينة طشقند بين الهند وباكستان برئاسة 6411يناير  9 هـ/6631رمضان  66وعندما بدأت مباحثات السالم في 

ى نهاية النزاع إل توصلالرئيس السوفيتي أليكسي كوسيغين، وجدت بريطانيا نفسها أمام معضلة، فهي من ناحية ترغب في أن يُ 

اع سوفيتي في جنوب آسيا إذا ما استطتحاد البين الهند وباكستان، ومن ناحية أخرى فإنها متخوفة من النجاح الذي قد يكسبه اال

رمضان  64الوصول إلى اتفاق يرضي األطراف المتنازعة. ولقد تكللت جهود الرئيس أليكسي كوسيغين بتوقيع اتفاقية طشقند في 

 ادتحبريطانيا أن االتفاق نهاية عصر النفوذ غير الرسمي لها في الهند والذي حل محله اال عدتم، ف6411يناير  61 هـ/6631

   ( ,pp. 238Ankit, 2014-240) السوفيتي بنواياه الطيبة تجاه الهند.

 :تحاد السوفيتياال -4

تحاد السوفيتي من الحرب فقد فقام بدور الوساطة بين الهند وباكستان لوقف إطالق النار من خالل وفيما يخص موقف اال

فقط  الخالف بين دولتين آسيويتين ألن ذلك لن يؤثر عليهمااتفاق طشقند. وكان هدف االتحاد السوفيتي من تلك الوساطة عدم تفاقم 

 Chakravorty &Phil, 1992,) (p. 313 تحاد السوفيتي.بل سيؤدي إلى نقل الخالف إلى جنوب شرق آسيا وصوالً إلى اال

خفيف من يتمكن من الت من ثَمَّ تحاد السوفيتي سعى إلى تلك الوساطة من أجل الحصول على ثقة الحكومة الباكستانية وبكما أن اال

 (16)سيدي محمد، د.ت، ص  النفوذ الصيني في باكستان.

فلقد  (19، ص 9111)محمد،  تحاد السوفيتي على القيام بدور الوساطة عالقته الطيبة مع الهند وباكستان.ومما ساعد اال

 مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في جنوبتحاد السوفيتي من خالل عالقته مع الهند أن يجعل منها حليفاً يقف معه في سعى اال

تحاد السوفيتي سعى إلى تقوية عالقته مع الهند كي ال يسمح للواليات المتحدة بأن تزيد كما أن اال (Khan, 1967, p. 159) آسيا.

أخذت تزود م و6419 هـ/6639 من مد نفوذها في الهند. فقد استفادت الواليات المتحدة من فترة الحرب بين الهند والصين عام

 االقتصادية والعسكرية مع الواليات المتحدة وذلك حفاظاً على سالمة أمنها. االهند بالسالح مما جعل الهند تسعى إلى تقوية عالقاته

(Khan, 1967, p. 173)  

التحاد لتحاد السوفيتي مع باكستان فقد شهدت تقارباً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس محمد أيوب خان وأما عالقة اال

 م من أجل تحسين العالقات وتقريب وجهات النظر بين الدولتين.6411أبريل  6 هـ/6639الحجة  يذ 9السوفيتي في 
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-Alexei Kosygin( )6636فاجتمع الرئيس محمد أيوب خان مع الرئيس السوفيتي أليكسي كوسيغين ) 

دولتين. وخالل االجتماع وضح الرئيس محمد م( وعدد من زعماء السوفييت، وتحدثا عن أمور تهم ال6431-6419هـ/6911

ات بين للتفاهم والوئام، كما تحدث عن الخالف تحاد السوفيتي وفتح مجاالً أيوب خان رغبته في توثيق العالقات بين باكستان واال

رها على دى تأثيتحاد السوفيتي مع الهند ومالهند وباكستان وأن عالقتهما أصبحت شديدة التعقيد. كما تناول بالذكر عالقة اال

باكستان. وفي المقابل وضح الرئيس أليكسي كوسيغين األسباب التي دعت دولته لتقديم المساعدات العسكرية للهند. كما رأى بأن 

Khan, 1967, pp. 169-) السبيل الوحيد لحل الخالفات بين الهند وباكستان هو إيجاد طريقة للتعايش بصورة سلمية وعملية.

172)     

تحاد السوفيتي مهمة تسوية النزاع بين الهند وباكستان بطريقة سلمية، فأرسل الرئيس أليكسي كوسيغين نى االولقد تب

سبتمبر  61،66،9هـ/6631جماد األول  99،61،4رسائل إلى رئيس الوزراء جواهر الل نهرو والرئيس محمد أيوب خان في 

جل تحاد السوفيتي، من أفي مدينة طشقند أو أي مدينة أخرى في االم، اقترح عليهما في رسائله الدخول في محادثات سالم 6411

 (Chakravorty &Phil, 1992, p. 313) إيجاد حل سريع وسلمي للنزاع.

قناع رئيس الوزراء جواهر الل نهرو والرئيس محمد أيوب إوفي الوقت الذي كان فيه الرئيس أليكسي كوسيغين يحاول 

محادثات لتسوية النزاع بينهما، كانت الصين تزيد من حدة النزاع بين الدولتين من خالل دعمها خان باالجتماع من أجل إجراء 

رسالها العديد من المذكرات إلى الهند. مما جعل الرئيس أليكسي كوسيغين يناشد الدول الصديقة للهند إلباكستان على حساب الهند و

ا قصارى جهدهم من أجل إخماد الصراع" قاصداً بذلك موقف الصين من يضعوا الوقود على النيران، وأن يبذلو الوباكستان "بأ

  ),p. 308) Chakravorty &Phil, 1992 النزاع.

م بقبولها اقتراح البدء 6411سبتمبر  99 هـ/6631جماد األول  91ردت الهند على رسائل الرئيس أليكسي كوسيغين في 

موضحة أن سبب قبولها ما هو إال رغبة منها لوقف الحرب وإعادة نشر بمحادثات مع الرئيس محمد أيوب خان في مدينة طشقند، 

 India Ministry of External Affairs) السالم بين الهند وباكستان، ولمناقشة مسألة استعادة العالقات السلمية بين الدولتين.

Records, Vol. XI, Prime Ministers Statement in Parliament on Tashkent Talks, September 18, 

1965, p 371 ) 

في حين أن باكستان رفضت الدعوة السوفيتية لعدم تحقق شرطها األساسي الذي سبق وأن طالبت به في مجلس األمن 

وهو إجراء استفتاء للشعب الكشميري خالل ثالثة أشهر. فنصحت الواليات المتحدة باكستان بقبول الدعوة السوفيتية واستثمار 

نوفمبر  هـ/6631ضية الكشميرية. عندها وافقت باكستان في بداية جماد الثاني المحادثات مع الهند من أجل التفاوض بخصوص الق

م على الدعوة السوفيتية واالجتماع في مدينة طشقند؛ ألنها رأت أنه ليس من صالحها رفض نصيحة الواليات المتحدة 6411

بعدها أعلن مجلس األمن   ,p. 308)(Chakravorty &Phil, 1992خاصة أنها تعتمد على مساعداتها االقتصادية والعسكرية. 

م أن رئيس الوزراء الل بهادور شاستري والرئيس محمد أيوب خان وافقا على الدعوة 6411ديسمبر  3 هـ/6631شعبان  61في 

م وحتى يصال 6411يناير  9 هـ/6631رمضان  66السوفيتية لعقد اجتماع في مدينة طشقند ومناقشة مشكالت الدولتين ابتداًء من 
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 Annual Reports of The Security Council to The General Assembly of United) اق يرضيهما.إلى اتف

Nation (1965-1966) p. 43) 

م في مدينة طشقند بين الهند وباكستان واستمرت إلى 6411يناير  9 هـ/6631رمضان  66بدأت مباحثات السالم في 

ولقد تكللت ( 19، ص 9111)محمد،  داً مكثفة لنجاح المفاوضات بين الدولتين،ستة أيام بذل خاللها الرئيس أليكسي كوسيغين جهو

م، وبتوقيع تلك االتفاقية استطاع الرئيس السوفيتي كوسيغين 6411يناير  61 هـ/6631رمضان  64جهوده بتوقيع اتفاق طشقند في 

 ( ,pp. 238Ankit, 2014-240) جنوب آسيا. أن يحقق مالم يحققه مجلس األمن، ويجعل لالتحاد السوفيتي مكانة قوية في إقليم

قد نص اتفاق طشقند على وقف الحرب وإقامة عالقات ودية بين الشعوب الهندية والباكستانية، وسحب قوات الدولتين لو

 1 هـ/6631 ربيع الثاني 3م إلى المواقع التي كانوا يحتلونها قبل 6411فبراير  91 هـ/6631ذو القعدة  1في موعد أقصاه 

م. كما نص على موافقة الطرفين على مبدأ نبذ القوة في حل النزاعات بموجب ميثاق األمم المتحدة، وأن يقيما 6411 أغسطس

حباط الدعاية المعادية، وإقامة عالقات دبلوماسية واقتصادية إعالقاتهما على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، و

الحرب إلى أوطانهم، وتهيئة الظروف لمنع الهجرة الجماعية، وإعادة الممتلكات واألصول التي  وثقافية فيما بينهما، وإعادة أسرى

 Annual Reports of The Security Council to The General) استولى عليها أي من الطرفين أثناء الحرب.

Assembly of United Nation (1965-1966) p. 43.) 
 

 :الصين -5

صين الباكستاني، برزت ال -سعت فيه األطراف الدولية إلى بذل جهد كبير من أجل تسوية النزاع الهندي في الوقت الذي

ن الصين قدمت الدعم لباكستان على حساب الهند عندما كانت الحرب مشتعلة بين أبموقف زاد من وتيرة النزاع بين الدولتين، إذ 

 -العالقات الباكستانية أن أولها ،باكستان إلى العديد من األسبابويرجع دعم الصين إلى ( 91، ص 9111)وهبان،  الطرفين.

 9 هـ/6639 شوال 93 تقارباً كبيراً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان إلى الصين فيشهدت الصينية 

تلك الزيارة أن يحصل على والتقى فيها بالرئيس الصيني ليو شاوجي، وكان هدفه من  (46، ص9166)عوده،  م6411مارس 

 -في حين أن العالقات الهندية (Lamb, 1991, p.254) دعم مالي وعسكري يساعد به بكستان في نزاعها مع الهند على اإلقليم.

إلقليم إلى مد هيمنتهما ونفوذهما على ا نالصينية كانت قائمة على التنافس بين الدولتين على إقليم جنوب آسيا، فكالهما يسعيا

 تباره القطب الرئيسي بشرياً وثقافياً وحضارياً.باع

ثاني األسباب كون باكستان منفذاً لالنتشار الصيني في العالم اإلسالمي والعربي الذي يشكل أهمية بالنسبة إلى الصين، 

صين لفهي تطل جنوب وغرب ووسط آسيا. ثالث األسباب مواجهة العدو المشترك بين ا مهم؛فبكستان تتمتع بموقع جغرافي 

م لم تسفر عن توقيع اتفاق حول تسوية الخالف 6419 هـ/6639وباكستان وهي الهند، فقد دخلت الصين مع الهند في حرب عام 

أن االحتفاظ بعالقات جيدة مع باكستان سيساعدها على منع الهند من محاولة الهجوم على  د  عِ الحدودي بينهما. مما جعل الصين تُ 

 الحدود الصينية، 
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ورابع تلك األسباب مواجهة  (611، ص9113)دندان،  فالهند حينها ستكون في مواجهة مع الصين وباكستان معاً مما يشتت قواتها.

ما عام تحاد السوفيتي إلى نشوب حرب بينهن تطور الخالف بين الصين واالالنفوذ السوفيتي في إقليم جنوب آسيا خاصة بعد أ

عودة، ) م، فرأت الصين أن التحالف مع باكستان سيساعدها في قطع الطريق أمام المد السوفيتي في اإلقليم.6414هـ/6633

 (11، ص9166

هما للهند ءوالً أن باكستان والصين تتشاركان عداأ تية؛تقاربها مع الصين مهماً لألسباب اآل عد تأما بالنسبة لباكستان فقد  

فكلتا الدولتين دخلتا في حروب مع الهند، فرأت باكستان أن ذلك من شأنه أن يجعل الصين حليفاً إقليمياً يساعدها في نزاعها مع 

ق توازن مع تجهت إلى الصين لخلالهند. ثانياً رغبة باكستان في منع تصاعد الهيمنة اإلقليمية الهندية في إقليم جنوب آسيا، لذلك ا

الصين من الدول الممولة لباكستان اقتصادياً وعسكرياً. فباكستان تستفيد من المساعدات االقتصادية التي ترسلها  د  عالهند. ثالثاً تُ 

كرية عسالصين في إطار التعاون وإن كانت متواضعة مقارنة بحاجات باكستان، كما أن باكستان اشترت العديد من المعدات ال

رابعاً عالقة باكستان مع الواليات المتحدة ( 614-613، ص9113)دندان،   في تطوير الجيش الباكستاني. أسهمتالصينية التي 

التي شهدت تراجعاً بعدما قدمت الواليات المتحدة مساعدات عسكرية إلى الهند في حربها مع الصين، مما جعل باكستان ترى أن 

 ( ,p.228Ankit, 2014) رورياً لتعوض به تقلص الدعم األمريكي.تحالفها مع الصين أمراً ض

 الباكستانية في الضغط على الهند وتشتيت انتباهها أثناء -ولقد تمثل دعم الصين لباكستان خالل فترة الحرب الهندية

أرسلت الصين مذكرة إلى الهند رسال الصين مذكرات للهند تتهمها فيها بانتهاكها الحدود الدولية. فقد إالحرب، وذلك من خالل 

م تحذرها من االنتهاكات الحدودية من قِبل القوات الهندية ضد جيرانها، وتطالبها 6411سبتمبر  3 هـ/6631جماد األول  66في 

 بإزالة جميع المنشآت العسكرية التي شيدتها بشكل غير قانوني على الحدود المشتركة، باإلضافة إلى سحب قواتها، ووقف أعمالها

الصين غير  الهندية، وإال فإن -العدوانية واالستفزازية ضد الصين في القطاعات الغربية والوسطى والشرقية على الحدود الصينية

 (Chakravorty &Phil, 1992, p. 307) مسؤولة عن العواقب المترتبة على رفض الهند.

م واتهمت فيها الهند بانتهاك 6411بتمبر س 61 هـ/6631جماد األول  96في  ىخرأعادت وأصدرت الصين مذكرة ولقد 

م على 6411سبتمبر  61 هـ/6631جماد األول  99الحدود الدولية وتطالبها بسحب قواتها. فردت وزارة الخارجية الهندية في 

ة إليها، وأكدت بشكل قاطع أنها أعطت تعليمات صارمة هاالتهامات الواردة في المذكرة الصينية، برفضها االدعاءات الموج

 ذلك. كما وضحت أنه منذ حربها مع الصينب التزمت القواتلقواتها المسلحة وطائراتها بعدم عبور الحدود الدولية مع الصين، وقد 

ب مراقب محايد ليرى م وهي تسعى إلى تسوية الخالفات مع الصين بطرق سلمية، وأنه إذا لزم األمر فليذه6419 هـ/6636عام 

 India) Ministry الهندية وأن الهند لم تقم بأعمال عسكرية على الجانب الصيني. -بنفسه الوضع الفعلي على الحدود الصينية

of External Affairs Records, Vol. XI, Prime Minister's Statements in Parliament on the Chinese 

Ultimatum, September 17, 1965, 257.) 

اً ضد باكستاني -رئيس الوزراء الل بهادور شاستري أن ما تقوم به الصين من إنذارات ليس إال تواطؤاً صينياً  عد  ولقد 

أمن وسالمة الهند، حتى يجعال الهند تقاتل على جبهتين، لذلك اتخذت الهند العديد من اإلجراءات التي من شأنها أن تحد من 

 االدعاءات الصينية. 
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النقاط على الحدود  أن تُفت شم وافق رئيس الوزراء الل بهادور شاستري على 6411سبتمبر  61هـ/6631جماد األول  99ففي 

 ضد ن الهند شنت هجوماً دبلوماسياً أالصينية، حيث زعمت الصين أن الهند أقامت فيها المنشآت العسكرية. باإلضافة إلى  -الهندية

م طلب السفير الهندي لدى الواليات 6411سبتمبر  61 هـ/6631جماد األول  99ففي  ؛ثارة غضب القوى الكبرىإالصين، بهدف 

تحاد السوفيتي وبريطانيا إعالناً مشتركاً المتحددة من وزير الخارجية األمريكي دين راسك أن تصدر الواليات المتحدة واال

ه د في موسكو بوزير الخارجية السوفيتي أندريالتقى سفير الهن نفسه فيه الصين من إبعاد يدها عن الهند. وفي اليوم نيحذرو

 Chakravorty) وتناقش معه بخصوص اإلنذارات الصينية وضرورة وضع حد لها. (Andrei Gromykoجروميكو )

&Phil, 1992, pp. 307-308) 

 96ي بذلك فف حاولت الصين مرة أخرى مضايقة الهند عن طريق إرسال قواتها المتجولة إلى الجانب الهندي، ولم تكتفِ  

( 611قواتها ونشرت ما ال يقل عن ثالث فرق مدرعة وأرسلت ) وجودم زادت من 6411سبتمبر  63 هـ/6631جماد األول 

ة على القوات الصيني وجودالهندية. ولقد رصدت القوات الهندية  -طائرة عسكرية إلى جانب القوات البرية على الحدود الصينية

 ),p. 309) Chakravorty &Phil, 1992 الهندية. -ى الحدود الصينيةقمم الجبال في إقليم التبت عل

م مذكرة أخرى كررت فيها ادعاءاتها بأن الهند تنتهك 6411سبتمبر  64 هـ/6631جماد األول  99أصدرت الصين في  

لصين مذكرة أخرى في حدودها وأن عليها إزالة المنشآت العسكرية. وقبل أن تتمكن الهند من إرسال الرد على المذكرة، أرسلت ا

م ادعت فيها استمرار تدخل القوات الهندية على الحدود المشتركة، كما طلبت من 6411سبتمبر  91 هـ/6631جماد األول  91

الهند هي المسؤولة عن عواقب رفضها. فأرسلت الهند إلى الصين رداً على مذكرتها  د  الهند أن تتوقف قواتها مباشرة وإال فإنها ستع

 األخيرة وضحت فيه أن الصين شوهت الحقائق واتهمتها بانتهاك الحدود من أجل التغطية على اقتحامها لألراضي الهندية.

(Chakravorty &Phil, 1992, p. 310) 

 -م اقتحمت قواتها الحدود الهندية6411سبتمبر  91 هـ/6631د األول جما 91انتقلت الصين إلى مرحلة جديدة ففي 

الصينية وبدأت في إطالق النار على المراكز الحدودية الهندية، من أجل ترسيخ نفسها على الجانب الهندي. فأصدر وزير الدفاع 

أن القوات الصينية عبرت م وضح فيه 6411نوفمبر  61 هـ/6631رجب  99بياناً في  (Shri Chavanالهندي شري تشافان )

الحدود المشتركة في إقليم التبت، وتم تبادل إطالق النار بين القوتين، مما أسفر عنه سقوط قتلى من الجنود الهنود والصينين. كما 

 أن القوات الصينية اختطفت دورية هندية مكونة من ثالثة جنود هنود، ومازالت تواصل الهجوم على القوات الهندية دون مبرر.

 India) وقد أكد الوزير شري تشافان في بيانه أن استمرار الهجمات الصينية سيخلق تتوتراً بين الدولتين غير ضروري.

Ministry of External Affairs Records, Vol. XI, Defense Minister's Statement in Parliament on 

Chinese Intrusions, November 15, 1965, 349) 

أن تلك الهجمات التي قامت بها على الحدود المشتركة مع الهند ماهي إال وسيلة للضغط  عد تلصين فقد ومن جانب ا 

على الهند من أجل تقوية موقف باكستان في الحرب، أكثر من كونها فتح جبهة قتال مع الهند. فقد كانت الصين تفضل إرسال 

 ي كفاحها ضد التدخل األمريكي على أن تبددها في الحرب ضد الهند.المساعدات العسكرية إلى الفيتنام التي تقف إلى جانبها ف

(Chakravorty &Phil, 1992, p. 311) (Ankit, 2014, p.230) 
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 الخاتمة

، دبلوماسيةعنه بشتى الطرق العسكرية وال تخليهما بإقليم كشمير، وعدم في ضوء ما تقدم في البحث، يظهر تمسك الهند وباكستان   

 .السيطرة على اإلقليم بهدفم؛ 6491عام  منذ استقاللهما الحرب بينهما للمرة الثانية اندالعمما أدى إلى 

اته ومصالحه وعالق هوفقاً لظروفوذلك ، تجاه الحرب همواقف تباينتولقد كان لتلك الحرب وقعها على المجتمع الدولي الذي    

أهم منظمة دولية تستوعب أكبر عدد من دول العالم،  التي تعد . فنجد أن هيئة األمم المتحدةالثنائية سواء مع الهند أو باكستان

 قد استطاعت إيقاف الحرب ولكنها لم تستطع أن، وتسعى إلى حفظ السالم واألمن الدوليين وتعمل على حماية المصالح بين الدول

 قضية.تسوية الجهوداً حثيثة ومحوالت عديدة ل لهابذ على الرغم منلقضية الكشميرية بطريقة ترضي بها الدولتين، تسوي ا

تمرار في اس ، رغبة منهاأي خطوة لصالح أي من الدولتين لم تتخذالنزاع و كان لها موقفاً محايداً تجاه دفق واليات المتحدةأما ال   

موقفاً  يطانيابرولقد اتخذت  فيتي في المنطقة.النفوذ السو والحد من ،بهدف تحقيق مصالحها في إقليم جنوب آسيا همامع اعالقته

  ، وذلك لتوتر عالقتها مع كلتا الدولتين. فلم تدعم دولة على حساب األخرى ،للموقف األمريكيمماثالً 

وباكستان من أجل وقف الحرب، وتبنى مهمة تسوية النزاع بالطرق قام بدور الوساطة بين الهند السوفيتي  االتحادفي حين أن    

السلمية، وقد استطاع اقناع الدولتين بتوقيع اتفاقية طشقند، وبذلك يكون قد حقق مالم يستطع تحقيقه المجتمع الدولي من جمع 

عمها النزاع بين الدولتين، بسبب د فقد زادت من وتيرة أما الصين الدولتين على طاولة المحادثات ووصولهما إلى تسوية للنزاع.

في الحفاظ على مصالحها في إقليم جنوب آسيا، وللحد من النفوذ السوفيتي المتزايد في  الباكستان على حساب الهند، رغبة منه

 اإلقليم.

كون يمكن أن ينية تجاه الحرب الهندية الباكستاني الثاوتجدر اإلشارة إلى أن هذا التباين والتناقض في مواقف المجتمع الدولي    

 ، وإلى استمرارية الخالف بينهما على إقليم كشمير.بين الهند وباكستان تأخر توقف إطالق النارفي حد ذاته سبباً في 

 أهم النتائج:

مواقف المجتمع الدولي تجاه الحرب، وفقاً لظروفه ومصالحه وعالقاته  تباين ا البحثومن أهم النتائج المتوصل إليها في هذ   

الثنائية سواء مع الهند أو باكستان. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التباين والتناقض في مواقف المجتمع الدولي تجاه الحرب الهندية 

اق طشقند على الرغم من أن اتف الهند وباكستان. الباكستاني الثالثة يمكن أن يكون في حد ذاته سبباً في استمرارية الخالف بين

حقق مالم يستطع المجتمع الدولي تحقيقه من وقف الحرب بين الهند وباكستان، إال أنه لم يستطع أن ينهي الخالف بين الدولتين 

 على إقليم كشمير بشكل نهائي.  

 مهمة كاآلتي: توصياتإلى  بحثلا وقد توصل

 أنه على المجتمع الدولي السعي إلى الحد من استمرار الخالف بين الهند وباكستان على إقليم كشمير.  -

 يعد استقالل إقليم كشمير وظهوره كوحدة سياسية مستقلة سبب رئيسي في وقف الخالف بين الهند وباكستان.   -
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 يجب على الهند االلتزام بقرارات األمم المتحدة التي تنص على اجراء استفتاء حر ليقرر الشعب الكشميري مصيره   -

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 .11: 9 العدد :كلية التربية للبنات

رسالة  "،9111-6446الدور الصيني في النظام اإلقليمي لجنوب آسيا بين االستمرار والتغير " م(9113. )عبد القادر، دندان -

 الجزائر. ، جامعة الحاج لخضر باتنه،غير منشورة ماجستير

 .بيروت . مؤسسة الرسالة. لبنان.باكستانم( 6419، محمود. )شاكر -

مجلة كلية  ."مستقبل الصراع بين الهند وباكستان في ضوء إلغاء الحكم الذاتي إلقليم كشمير" م(9164، عزة جمال. )عبد السالم -

 .91: 6 العدد :السياسة واالقتصاد

امعة ، جغير منشورة ، رسالة ماجستير"قضية كشمير بين المواقف اإلقليمية والتأثرات الدوليةم( "9166. )فلة عربي، عوده -
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 . لبنان. بيروت.دار الهدى. 1ج ،السياسة موسوعةم( 6449الكيالي، عبد الوهاب. ) -

 يرغ ، رسالة ماجستير"قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية"م( 9111. )خالد عبد القادر، محمد -

 عمان. األردن. ، الجامعة األردنية،منشورة

. مركز 4الباكستانية "سلسلة دراسات معاصرة"، مج -سيدي محمد، بغداد. )د.ت( الصراع على كشمير في العالقات الهندية -

 الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. الرياض. السعودية.

 الرياض. السعودية. العبيكان .61ط .حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصر م(9161. )جميل عبد هللا محمد، المصري -

 ومات،أليكس لتكنولوجيا المعل .الصراع الهندي الباكستاني بين الحرب التقليدية والخيار النووي م(9111. )أحمد محمد، وهبان -

 اإلسكندرية. مصر.

 

 



 

 

  
 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 المصادر والمراجع األجنبية:: ثانيا  

- Annual Reports of the Security Council to the General Assembly of United Nation (1965-1966) 

- Annual Reports of the Security Council to the General Assembly of United Nation (1966-1967) 

- Ankit, Rakesh. (2014) "Kashmir, 1945-66 from Empire to the Cold War", Degree of Doctor, 

University of Southampton. 

- Chakravorty, B.C. and Phil, D. (1992) History of The Indo-Pak War, 1965. Indian Ministry of 

Defense. New Delhi. Indian. 

- Foreign Relations of the United States 1955-1957, South Asia, Vol. VIII, Document No. 177, 

September 1 1965, from U.S. Department of State. 

- Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. 177, 

September 1 1965, from U.S. Department of State. 

- Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. 179, 

September 2 1965, from U.S. Department of State. 

- Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. 183, 

September 4 1965, from U.S. Department of State. 

- Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. 189, 

September 7 1965, from U.S. Department of State. 

- Foreign Relations of the United States 1964-1968, South Asia, Vol. XXV, Document No. 194, 

September 8 1965, from U.S. Department of State. 

- India Ministry of External Affairs Records, Vol. XI, Prime Minister's Statements in Parliament 

on the Chinese Ultimatum, September 17, 1965. 

- India Ministry of External Affairs Records, Vol. XI, Prime Ministers Statement in Parliament on 

Tashkent Talks, September 18, 1965. 

- India Ministry of External Affairs Records, Vol. XI, Defense Minister's Statement in Parliament 

on Chinese Intrusions, November 15, 1965. 

- Lamb, Alastair. (1991) Kashmir the Disputed Legacy. Roxford Books. England. United 

Kingdom.   

- Khan, Mohammad Ayub. (1976) Friends Not Masters. Oxford University Press. London. United 

Kingdom.   



 

 

  
 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

- Pradhan, R.D. (2007) 1965 War, the Inside Story: Defense Minister Y.B. Chavan's Diary of 

India- Pakistan War. Atlantic. New Delhi. Indian. 

- Resolutions Adopted by the Security Council in 4th of September 1965, No.209. 

- Resolutions Adopted by the Security Council in 20th of September 1965, No.211. 

- Resolutions Adopted by the Security Council in 5th of November 1965, No.215. 

- Amin, Agha H. (2000). "Operation Grand Slam 1965 A Battle of Lost Opportunities", from: 

https://www.academia.edu/Operation_Grand_Slam_1965_A_Battle_of_Lost_Opportunities, 

access date, 26/5/2022.  

- https://www.britannica.com/biography/Dean-Rusk 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.9  

https://www.academia.edu/41807492/Major_General_Akhtar_Hussain_Operation_Grand_Slam_1965_A_Battle_of_Lost_Opportunities
https://www.britannica.com/biography/Dean-Rusk
https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.9


 

 

  

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

The Effect of Using Participatory Leadership on the Level of Performance of Primary 

School’s Employees in the City of Riyadh 
 

 المطيري بن غازي الدكتور/ محمد بن عيادإعداد: 

 دكتوراه في إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة لينكولن، ماليزيا

 Mohm14m@hotmail.comEmail:  

 الدكتور/ محمد أنس شمسي

 فرنسا ،دكتوراه في إدارة األعمال، جامعة بورغوني، ديجون

 :الملخص

التعرف على في المدارس االبتدائية في الرياض، و ف على درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطةهدفت الدراسة إلى التعر

التعرف على درجة ممارسة القادة في المدارس االبتدائية في الرياض، و درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات

درجة مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية  التعرف علىلرياض، وفي المدارس االبتدائية في ا لمبدأ العالقات اإلنسانية

المشاركة في اتخاذ  –العالقة بين ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة  التعرف علىفي الرياض، و

الرياض، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي العالقات اإلنسانية( وبين مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في  -القرارات

شمل مجتمع الدراسة معلمي المدارس االبتدائية في مدينة الرياض، التحليلى، وأستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، و

ة عند معلماً، وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللة احصائي 753وبلغت العينة 

مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في و وابعادها القيادة التشاركية( بين الدرجة الكلية لممارسة 0.5.مستوى )

أدى  وابعادها القيادة التشاركيةوهذا يدل على أن كلما زادت درجات ممارسة  ،(..06.حيث بلغ معامل االرتباط ) ،الرياض

0 كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة لعاملين في المدارس االبتدائية في الرياضمستوى أداء اذلك إلى تحسن في 

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها في 0.5.إحصائية عند مستوى داللة )

ليمى، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير العمر والمؤهل التع

في درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها (، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 0.5.إحصائية عند مستوى الداللة )

 المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير سنوات الخبرة0

 كية، أداء العاملين0القيادة التشار الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The study aimed to identify the degree to which leaders practice the principle of delegation of 

authority in primary schools in Riyadh, and to identify the degree to which leaders practice the 

principle of participation in decision-making in primary schools in Riyadh, and to identify the degree 

to which leaders practice the principle of human relations in primary schools in Riyadh, and to 

identify the degree to which leaders practice the principle of human relations in primary schools in 

Riyadh. The level of performance of workers in primary schools in Riyadh, and the identification of 

the relationship between leaders’ practice of participatory leadership in its dimensions (delegation of 

authority - participation in decision-making - human relations) and the level of performance of 

workers in primary schools in Riyadh, and the study followed the descriptive analytical approach, 

and the researcher used the questionnaire as a tool To collect data, the study population included 

primary school teachers in the city of Riyadh, and the sample amounted to 357 teachers, and the 

study reached results, most notably the presence of a positive (positive) relationship with statistical 

significance at the level (0.05) between the total degree of participatory leadership practice and its 

dimensions and the level of performance of workers in primary schools in Riyadh, where The 

correlation coefficient was (0.610), and this indicates that the higher the degree of practicing 

participatory leadership and its dimensions this led to an improvement in the performance level of 

workers in primary schools in Riyadh.  
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The study also showed that there were statistically significant differences at the significance level 

(0.05) between the responses of the study sample members towards the degree of leaders’ practice of 

participatory leadership with its dimensions (delegating authority - participation in decision-making - 

human relations) in primary schools in Riyadh due to the variable of age and educational 

qualification. The study also showed that there were no statistically significant differences at the 

significance level (0.05) between the responses of the study sample members towards the degree of 

leaders’ practice of participatory leadership with its dimensions in primary schools in Riyadh due to 

the variable years of experience. 

Keywords: Participatory Leadership, Employee Performance. 

 مقدمة. 1

يعتبر موضوع أداء العاملين من أهم المواضيع في ميدان إدارة الموارد البشرية، فالموارد البشرية أضحت المعيار الذي يحدد 

 مهماً في نجاح أو فشل نجاح أي مؤسسة، الرتباطها الوثيق بالعاملين وهم جوهر العمل بأي مؤسسة كانت، ألنها تشكل عامالً 

اإلدارة عبر سبل القيادة التي تتبعها، لما لها من تأثير مباشر في سير العمل داخل المؤسسة، ولقد ذهب العديد من العلماء في 

ع مجال الموارد البشرية إلى القول بأنها جوهر العملية المؤسسية وقلبها النابض، وهي مفتاح اإلدارة، وأن أهميتها ودورها ينب

من كونها تقوم بدور أساسي يؤثر في عناصر العملية اإلدارية، فتساهم بجعل اإلدارة أكثر ديناميكية وفاعلية، وتعمل كأداة 

 (0 .2م: ص2..4محركة لتحقيق أهدافها )الكردي، 

فهم الكالسيكيين تطورت اهتمامات الباحثين في مجال الموارد البشرية في نظريات الكالسيكيين الجدد الذين تعاملوا مع أسال

بالنقد والتجديد، وأكدوا على ضرورة مراعاة رغبة الموارد البشرية في المشاركة في التنظيم واالستشارة واالعتناء بكل واحد 

منهم من خالل التواصل والتواصل معه، ويؤدي تقسيم السلطة إلى مزيد من التدريب للموارد البشرية لتحمل المسؤولية، بينما 

لى ضرورة تفويض السلطة وتقسيم المهام إلى مستويات أدنى وإشراك جهات متعددة، بما في ذلك الموارد شدد سلزنيك ع

 (40.ص  2..4البشرية، في عملية القيادة )جمعة إسماعيل، 

أنها أن وتعتبر القيادة التشاركية من االتجاهات اإلدارية الحديثة، التي تنطلق من ممارسة الثقة العالية بالجماعة، والتي من ش

تؤدي إلى المشاركة في تحمل المسؤولية وفي تحقيق الهدف، وتقوم فلسفة هذا االتجاه على قيام القائد بعرض المشاكل على 

مرؤوسيه، ثم تداول النقاش فيها، ثم اتخاذ القرار الجماعي بخطوات عالجها، وهي بذلك تعبر عن إشراك العاملين في اتخاذ 

النفسي والعاطفي للفرد في نشاطات المجموعة التي يعمل بها، بشكل يشجعه على تحقيق أهدافها،  القرارات، بحيث يتم االشتراك

 (0 73ه، ص272.وعلى أن يتحمل المسؤولية الجماعية معهم )سليمان، 
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ي ال حيث يأتي النمط التشاركي على طرف نقيض من األنماط السلطوية في إدارة الموارد البشرية للعمل، فهذا النمط التشارك

ينظر إلى العاملين على أنهم مجرد آالت تقوم بالمهام المطلوبة منهم، وإنما مشاركين، ومؤهلين لتحمل المسؤولية، وصنع 

القرارات، وتوفر التشاركية مناخاً ايجابياً يطور الموارد البشرية العاملة في المؤسسة ويدفعهم إلى المزيد من اإلنتاج واإلبداع 

 (0 7.-4.م: ص ص2..4طاقات التي تساهم في تحسين مستوى أداء العاملين )الرفاعي، واكتشاف المزيد كم ال

ويرى الباحث أن عصرنا الحالي يتسم بالتغيرات والتطورات العديدة والمتسارعة في مختلف المجاالت، سواء كانت هذه 

لتغيرات تؤثر في األنظمة للمؤسسات المجاالت اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية أم تربوية أم أمنية وغيرها، وكل هذه ا

المختلفة، مما يوجب عليهم التعامل معها وفق سبل إدارية وقيادية مواكبة لها، من أجل الوصول إلى األهداف التي تسعى هذه 

المؤسسات لتحقيقها، التي يأتي على رأسها المؤسسات التعليمية التي تعد من أهم مؤسسات المجتمع فمن خاللها يتم تزويد 

 المؤسسات األخرى بالموارد البشرية التي تحتاجها0

 مشكلة البحث. 1.1

تعتمد العديد من المؤسسات على أنماط تقليدية، ال ترتكز على المشاركة في صنع القرارات، وإتاحة المجال لعدد أكبر من 

ى فقدان األفراد المتمثلين في الموارد الموارد البشرية في المؤسسة، وإنما االقتصار على القيادات العليا، وهذا بدوره يؤدي إل

البشرية في هذه المؤسسة إلى الثقة بأنفسهم، وشعورهم بالمسؤولية، وبأنهم جزء مهم من المؤسسة، وتدني الشعور بروح الفريق 

ت التي (، كما أن ممارس القيادة التشاركية من شأنه أن يطوع ويذلل العقبا2ه: ص276.الواحد، وضعف اإلنتاجية )المحمادي، 

كذلك دور القيادة التشاركية في تحسين أداء المؤسسة وذلك عبر  ،م (2..4تعيق تحقيق أهداف المؤسسة )ومعمري وحليلو، 

 م(2..4 ،تحسين أداء الموارد البشرية بها) النمروطي

ثير من الموارد البشرية في ويضيف الباحث أن إدارة التعليم في الرياض تعد قطاعاً حكومياً كبيراً، يعمل لديه ويستفيد منه الك

المدارس االبتدائية، سواء من المواطنين أو المقيمين، وهي بذلك تحتاج إلى طرق إدارية وقيادية تواكب تلك التغيرات 

 األخرى0المتسارعة، من أجل تحسين أداء العاملين، والوصول بها إلى درجة عالية من التنافسية مع القطاعات الحكومية 

احث الحاجة إلى القيام بدراسة ميدانية على العاملين في المدارس االبتدائية الرياض لمعرفة العالقة بين تطبيق ولذلك رأى الب 

القيادة التشاركية وتأثيرها على أداء العاملين هناك ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد في تطوير الموارد البشرية في 

 قطاع التعليم0

تحديد مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس التالي: ما أثر استخدام القيادة التشاركية على مستوى ومن خالل ما سبق يمكن 

 أداء العاملين في المدارس االبتدائية في مدينة الرياض؟

 ويتفرع من السؤال الرئيسى لمشكلة الدراسة عدد من األسئلة الفرعية:

 لمدارس االبتدائية في الرياض؟في ا ما درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة 
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 في المدارس االبتدائية في الرياض؟ ما درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات 

 في المدارس االبتدائية في الرياض؟ ما درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية 

 ؟ما درجة مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض 

 أهداف البحث. 1.1

 0التعرف على درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض 

 0التعرف على درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض 

 لمدارس االبتدائية في الرياض0التعرف على درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في ا 

 0التعرف على درجة مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض 

  القراراتالمشاركة في اتخاذ  –التعرف على العالقة بين ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة-

 دارس االبتدائية في الرياض0اإلنسانية( وبين مستوى أداء العاملين في الم العالقات

  التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية حول درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة– 

 المؤهل الدراسي(؟ –سنوات الخبرة  –اإلنسانية( تعزى لمتغيرات )العمر  العالقات-القراراتالمشاركة في اتخاذ 

 أهمية البحث. 1.1

 مية العلميةاأله .1.1.1

تكمن األهمية العلمية للدراسة كونها ركزت على موضوع يهم أي مؤسسة كانت وهو الموارد البشرية من خالل ربط متغيرين 

كون هذه المتغيرين يساعدان في التطرق والتعرف على العديد من الجوانب -القيادة التشاركية، تحسين أداء العاملين-هامين

تهم البيئة التعليمية في إدارة تعليم الرياض، كما أن هذه الدراسة يمكن أن توفر مرجعا علميا للباحثين  الفكرية والمعلوماتية التي

 .اآلخرين في نفس المجال

كما تتمثل األهمية لهذه الدراسة في محاولة إثراء المعرفة العلمية في مجال الموارد البشرية من خالل التطرق إلى أبعاد مشاركة 

تفويض السلطة، العالقات اإلنسانية، وما لها من جوانب إجابيه تعود بالنفع على تحسين أداء الموارد البشرية  في اتخاذ القرار،

 في المدارس االبتدائية في الرياض0

 األهمية العملية .1.1.1

ارد البشرية في يأمل الباحث أن تسهم نتائج الدراسة في لفت أنظار القائمين على اإلدارات التعليمية الحكوميـة ألهمية ودور المو

 رفع جودة العملية التعليمية، من خالل ممارسة القادة للقيادة التشاركية، 
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والدور الذي يمكن أن تؤديه في مجـال تحسين أداء العاملين، األمر الذي يستدعى ضرورة رفـع مسـتوى القيادة التشاركية في 

 .المدارس، ومراعاة الظروف والعوامل المؤثرة على تطبيقها

 فرضيات الدراسة .1.1

  المشاركة  –توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة

 المؤهل الدراسي(0 –سنوات الخبرة  –العالقات اإلنسانية( تعزى لمتغيرات )العمر  -في اتخاذ القرارات

 العالقات  -المشاركة في اتخاذ القرارات –كية بأبعادها )تفويض السلطة يوجد عالقة بين ممارسة القادة للقيادة التشار

 اإلنسانية( وبين مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض0

 للدراسة النظرياإلطار . 1

 القيادة التشاركية. 1.1

ت، ويقصد بها في اإلدارة التروية التفاعل تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا في مواقف الجماعة، والمشاركة في تحمل المسؤوليا

الحقيقي للمجتمع في قضايا التربية بالمساهمة الفعلية في العملية التعليمية، من تحديد االحتياجات، واألهداف، واألولويات، إلى 

 (0 74.م، ص2..4تنفيذها ومتابعة سيرها، وتهدف إلى مشاركة العاملين في المسؤوليات اإلدارية وفي صنع القرار )الحربي، 

م( القيادة التشاركية بأنها "هي ذلك النمط الذي يقوم على مشاركة المرؤوسين في صنع واتخاذ ...4ويعرف )العرابيد، 

 (0 2القرارات المرتبطة بالعمل، وأنها تقترن بالنمط القيادي الديمقراطي )ص

المرؤوسين في صنع واتخاذ القرارات المرتبطة بالعمل، م( القيادة التشاركية بأنها" مشاركة ...4كما يعرفها حمود والشيخ )

ويعتمد القائد على تفويض بعض سلطاته للعاملين معه، بما يتناسب مع المسؤوليات الممنوحة لهم، والالمركزية في القيادة، 

 (0 23.وتوافر نظام فعال لالتصاالت، واستشارة المرؤوسين، واستثمار ما لديهم من قدرات إبداعية وابتكارية)ص

وتعرف أيضاً بأنها مشاركة قائد المدرسة المعلمين في عملية صنع واتخاذ القرار، وإعطائهم الصالحيات للقيام باألعمال 

 (3730م، ص.4.4المختلفة، وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد مما ينعكس على أدائهم الوظيفي )العجمي، 

 :أهداف القيادة التشاركية

ة الشاملة على مستوى المنظمة التعليمية، ومن ثم تحقيق نوعية متميزة من المخرجات ضمان تطبيق مبادئ الجود 0.

 .التعليمية

تدعيم الروابط بين إدارة المنظمة التعليمية، والمهتمين بقضايا التعليم على صعيد المجتمع المحلي المحيط بالمنظمة  40

ء بالمنظمة التعليمية، وتفسيرها بموضوعية كبيرة، التعليمية، مما يتيح فرصة تحديد العوامل المساهمة في خفض األدا
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ومن ثم صياغة مجموعة من الحلول االبتكارية للقضاء على هذه العوامل، وبما يسهم في تطوير األداء بالمنظمة 

 .التعليمية، وزيادة فعاليتها

ح أبناء المجتمع شركاء ربط المنظمة التعليمية بالمجتمع بصورة أوثق بحيث تصبح مركزا تنمويا بارزا، وذلك ليصب 70

 .في اتخاذ القرار

فتح أبواب المنظمة التعليمية للمجتمع المحلي لالستفادة من كافة مرافقها المختلفة لتصبح مركز إشعاع حقيقي في البيئة  20

 .المحلية

 .تعزيز العالقة بين المنظمة التعليمية والمؤسسات األخرى، تربوية كانت أم اقتصادية 50

في نفوس كافة العاملين بالمنظمة التعليمية، وتشجيع أسلوب التقويم الذاتي داخل المنظمة التعليمية  بث الرقابة الذاتية 60

 .بما يضمن تحفيز العاملين فيها نحو اإلصالح

 .تطوير النظم التربوية باستخدام األساليب العلمية الحديثة 30

-Botha, 2006, P.341ى ثوابت األمة وقيمها )التطلع إلى المستقبل والقدرة على التعامل مع متغيراته بالمحافظة عل 20

3540) 

 .تراعي السيطرة الذاتية من خالل فهم اآلخرين لألهداف 20

 (0 .2م، ص2..4تهدف إلى إشراك المرؤوسين في الخطط االستراتيجية )الحريري،  0..

 أسس القيادة التشاركية:

 تقوم القيادة التشاركية على مجموعة من األسس أهمها ما يلي:  

 العالقات اإلنسانية بين القائد والمرؤوسين: إقامة 0.

حيث إن فهم العالقات اإلنسانية تعني االندماج والتعاون بين القائد والمرؤوسين من أجل زيادة اإلنتاج مع تلبية  40

حاجاتهم االقتصادية والنفسية، وان إقامة هذه العالقة تعمل على نشر جو األلفة واالحترام بين القائد والمرؤوسين، 

عمل القائد على الحفاظ على كرامة المرؤوسين وتفهم مشاكلهم ويعمل على حلها، كذلك تلبية حاجاتهم االجتماعية ي

 (4730م، ص...4والمادية والنفسية )شعت، نشوان، 

 المشاركة في المهام القيادية: 70

مرؤوسين والتعاون والمشاركة للقيام في ضوء المبادئ الديمقراطية الحديثة والعالقات اإلنسانية تولد الثقة بين القائد وال 20

بالمهام القيادية، كما تصنع الجو النفسي الذي يحفز المرؤوسين على بذل أقصى جهد لتحقيق أعلى مستوى من اإلنتاج، 

 ويحقق التوازن بين رغبات المرؤوسين ومصالح المؤسسة0

 تفويض الصالحيات: 50

بعض الصالحيات في صنع واتخاذ القرار والتصرف دون تتيح عملية التفويض في ظل مبادئ القيادة التشاركية  60

 حيث تحقق عملية التفويض العديد من المزايا منها:اإلخالل بقواعد التنظيمات، 

o  0توفير وقت وجهد القائد للمهام القيادية األساسية 
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o  0زيادة فرصة المشورة واإلرشاد والتوجيه من أجل الوصول إلى القرارات السريعة 

o عنوية، وتوليد الثقة والمسئولية، وزيادة الدافعية لدى العاملين ألداء المهام بصورة سليمة رفع الروح الم

 (0 3.م، ص3..4)النمروطي، 

 سمات القيادة التشاركية

القائد التشاركي هو الذي يؤمن تماما أن عمله هو البحث عن األحسن مما يعمله األفراد في المؤسسة ومن ضمنهم عمله، ويرى 

روري أن يرى كل مرؤوسيه يقومون أعمالهم، ويدركون بأنهم قادرون على تقديم األفضل دائما، فهو يسعى أنه من الض

لمساعدتهم في تطوير أنفسهم من الناحية المهنية والعملية والمهارية مع تقديم الحوافز التي يحتاجونها كما أنه يؤمن باالستقاللية 

 هذه السمات ما يلي:ومن أبرز  (20.م، ص3..4الموجهة )النمروطي، 

أن هذه القيادة تطلب النتائج، فهي تهدف إلى الحصول على كفاءة إنتاجية عالية لجميع المرؤوسين، فكل من يعمل مع  0.

هذا النمط يعلم أن العمل ليس سهال، فالقائد يطلب أفضل ما يمكن أن يقدمه المرؤوس من عمل، وهو يضع أهدافا 

 تؤكد على الذكاء واللجوء إلى التحليل المنطقي في حل المشكالت0صعبة تحتاج إلى عمل شاق كما أنها 

القائد هنا صعب التعامل مع نفسه، فهو يستفيد من كل الفرص المتاحة له، ويطلب الكثير المساعدة واآلراء من  40

حريري، مرؤوسيه إلتقان عمله، كما أنه يقدم لهم االستشارات والمعلومات، لذا فهو يؤمن باإلدارة بالمشاركة )ال

 (2.0م، ص2..4

القائد ال يتعامل مع مرؤوسيه ككل لكنه ينظر إلى كل واحد منهم على اعتباره شخصية فريدة في صفاتها وعطاءاتها،  70

 فهو يحرص على أن يعرف كل شخص كما هو، وبناء عليه يضع قاعدة للتعامل معه0

الجماعة بحكم االتصال واالحتكاك المباشر يمتلك القائد القدرة العالية على تحديد االتجاهات التي تنسجم مع  20

 والمستمر معهم0

تسود روح الثقة والمودة والمحبة بين األفراد العاملين؛ مما يعزز سيادة الرضا بينهم، وتحقيق الوالء واالنتماء  50

 (0 ...-...م، ص ص...4للمؤسسة )حمود، 

 خصائص القيادة التشاركية:

 التشاركية فيما يلي:م( خصائص القيادة 1002ويلخص الحريري )

 تفويض السلطة للمرؤوسين0 0.

 اشتراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات0 40
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 االيمان الشديد بمبدأ العالقات اإلنسانية، وبقيمة الفرد وقد رته على العمل0 70

 اشراك المرؤوسين في تحديد السياسات والبارمج وتنفيذها0 20

 الثقة المتبادلة بين القائد واألعضاء0 50

 عنوية للمرؤوسين، تحفيز العاملين على العمل بروح الفريق0رفع الروح الم 60

 مساعدة العاملين في تطوير مهاراتهم بأقصى ما يمكن0 30

 تشجيع العاملين على المبادرة ودعم روح االبداع لديهم0 20

 ومرؤوسيه0سهولة ووضوح االتصاالت بين القائد  20

 كما أن من خصائص القيادة التشاركية على النحو التالي:

 إبداء األري والمناقشة، دون تعصب0حرية  0.

 يسود جو من المحبة بين أفارد التنظيم0 40

 يسود االحترام المتبادل بين القائد والمجموعة0 70

 إتاحة فرص النمو المهني والوظيفي ألفارد المجموعة0 20

 التعامل مع المرؤوسين بحكمة وتأني0 50

 احترام خصوصية الفرد0 60

 (0 37م، ص...4ن، عدم استغالل المنصب لمصالح خاصة )عابدي 30

ويرى الباحث أن الخصائص السابقة تؤكد على أن النمط التشاركي يهتم بمبدأ الشورى ويؤمن بالعالقات اإلنسانية ويؤمن 

بقدرات المرؤوسين، ويعطيهم الفرصة للمشاركة وهذا يسهل لهم الفرصة، في اتخاذ القرار والتعبير عن آرائهم والمساهمة في 

 واإلبداع، ويزيد من إنتاجية العاملين0 قيادة المؤسسة للنمو

 أبعاد القيادة التشاركية:

 أوال: تفويض السلطة

تفويض السلطة هي العملية التي ينقل من خاللها الرئيس اإلداري بعض اختصاصاته إلى بعض مرؤوسيه ليمارسوها دون 

 (٢٢0م، ص ١١٢٢الرجوع إليه مع بقاء مسؤوليته عن تلك االختصاصات المفوضة )حرب، 
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 ثانيا: المشاركة في اتخاذ القرار

فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل )الحل( األنسب من بين بدائل متعددة ومتاحة أمام  بأنه عمليعرف اتخاذ القرارات 

التي متخذ القرار، وذلك عن طريق المفاضلة بينها باستخدام معايير تخدم ذلك، وبما يتماشى مع الظروف الداخلية والخارجية 

 (١٢١0م، ص١١٢٢تواجه متخذ القرار0 )عقيلى، 

 ثالثا: العالقات اإلنسانية

هي عبارة عن عملية تنشيط الواقع النفسي للمعلمين داخل المدرسة حتى يتوازن مع األهداف المرغوبة ومن هنا يمكننا أن نفهم 

بين إرضاء المطالب البشرية اإلنسانية للعاملين  بسهولة أن الهدف الرئيسي للعالقات اإلنسانية في اإلدارة يدور حول التوفيق

 (٢٥٢0م، ص ١١٢٢وبين تحقيق أهداف المؤسسة )اإلبراهيم، 

 اداء العاملين. 1.1

يرتبط مفهوم أداء العاملين بكل من سلوك الفرد والمنظمة ويحتل مكانة خاصة داخل أي مؤسسة باعتباره الناتج النهائي لمصلحة 

توى الفرد والمنظمة والدولة، ويمكن تعريف أداء العاملين في معجم المصطلحات اإلدارية بأنه جميع األنشطة وذلك على مس

م، ...4وفق للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء المدرب )المرايرة،  مسؤوليات وواجباتالقيام باألعباء الوظيفية من 

 (6.30ص

 أهمية أداء العاملين

أية منظمة تحاول تحقيق النجاح والتقدم باعتبار الناتج والتقدم باعتباره الناتج النهائي لمحصلة لألداء الوظيفي أهمية كبيرة داخل 

فإذا كان هذا الناتج مرتفعا فان ذلك يعد مؤشرا واضحا لنجاح المنظمة واستقرارها  ،جميع األنشطة التي بها الفرد أو المنظمة

ومن ثم يمكن القول بشكل عام إن اهتمام  ،حين يكون أداء العاملين متميزافالمنظمة تكون أكثر استقرار وأطول بقاء  وفعاليتها0

ومن ثم فان األداء في أي مستوى تنظيمي داخل المؤسسة  ،إدارة المنظمة وقيادتها بمستوى األداء يفرق عادة اهتمام العاملين بها

كما  ،اس لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة أيضاوفي أي جزء منها ال يعد انعكاسا لقدرات ودوافع المرؤوسين فحسب بل هو انعك

مرحلة الظهور،  :ترجع أيضا أهمية األداء الوظيفي بالنسبة للمنظمة إلى ارتباطه بدورة حياته في مراحلها المختلفة المتمثلة في

لى لذلك فإن قدرة مرحلة الريادة إ ،مرحلة االستقرار، مرحلة السمعة والفخر، مرحلة التميز ،مرحلة البقاء واالستمرارية

المنظمة االنتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما إنما يعتمد على مستوى األداء به، كما ال تتوقف أهمية األداء 

الوظيفي على مستوى المنظمة فقط بل تتعدى ذلك إلى أهمية األداء في نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة  

 (220.م، ص 2..4)حسونه، 

 عناصر أداء العاملين

لألداء عناصر أو مكونات أساسية بدونها ال يمكن التحدث عن وجود أداء فعال، وذلك يعود ألهميتها في قياس وتحديد مستوى 

 األداء للموظفين، وقد تعددت تصنيفات هذه العناصر حسب اختالف اهتمام الباحثين ويمكن حصر تلك العناصر فيما يلي:
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 موظف وكفاءته. ال1

وهو ما يمتلكه الموظف من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم واتجاهات ودوافع، أما كفاءاته فتعني ما لدى الموظف من 

معلومات ومهارات واتجاهات وقيم، وهي تمثل خصائصه األساسية التي تتيح أداء فعال يقوم به ذلك الموظف، باإلضافة إلى 

درة على تحمل المسئولية وإنجاز األعمال في مواعيدها ومدى الحاجة لإلشراف والتوجيه التفاني والجدية في العمل والق

 (250م، ص2..4)الفايدي ،

 . العمل ومتطلباته1

وتشمل المهام والمسئوليات أو األدوار والمهارات والخبرات التي يتطلبها عمل من األعمال أو وظيفة من الوظائف، وما تتصف 

وتحديات وما تقدمه من فرص عمل مميز فيه، ويحتوي على عناصر التغذية الراجعة كجزء منه، به الوظيفة من متطلبات 

وتشمل أيضا الدقة والنظام واإلتقان والبراعة والتمكن الفني والقدرة على تنظيم وتنفيذ العمل وسرعة اإلنجاز والتحرر من 

 األخطاء0

 . البيئة التنظيمية ومكوناتها1

لية وعوامل خارجية وتتضمن العوامل الداخلية التي تؤثر في األداء الفعال مثل التنظيم وهيكله، وهي تتكون من عوامل داخ

وأهدافه، وموارده، ومركزه االستراتيجي، واإلجراءات المستخدمة، أما العوامل الخارجية التي تشكل بيئة التنظيم والتي تؤثر 

 (3.0م، ص 2..4التكنولوجية، القانونية )معمري، في األداء الفعال هي العوامل االقتصادية، االجتماعية، 

 محددات أداء العاملين

 الدافعية الفردية .1

 يجب أن تتوفر لدى الفرد دافعية العمل، وقد يكون هذا الدافع قوياً أو ضعيفا0ً 0أ

 القدرة على أداء العمل المعين: 0ب

 يجب أن تتوفر في الفرد القدرة على أداء العمل الموكل إليه0 0ت

 والمكانةإدراك الدور  .1

م، 3..4يجب على الفرد أن يدرك ويفهم دوره في المنظمة، ألنه يوجد أفراد يبذلون جهوداً فائقة ويكون مقبوالً )وسام، 

 (620ص
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 العوامل المؤثرة على أداء العاملين:

 العوامل الفنية

هذه الجوانب الفنية تؤثر بشكل واضح  وتشمل التقدم التكنولوجي، المواد الخام الهيكل التنظيمي وطرق وأساليب العمل، كما أن

ومباشر على كفاءة المؤسسة واألفراد، فنوعية اآلالت وكميتها والطرق واألساليب العلمية المستخدمة في العمل جميعها تؤثر 

 على مستوى اإلنتاجية والداء بشكل عام0

 العوامل اإلنسانية

التعلم والخبرة، باإلضافة إلى التدريب والمهارات والقدرة الشخصية، وتشمل القدرة على األداء الفعلي للعمل وتتضمن المعرفة و

)عطية،  كما تشمل الرغبة في العمل والتي تحدد من خالل ظروف العمل المادية واالجتماعية وحاجات ورغبات األفراد

 (0 747م، ص4..4

 كما يصنف البعض العوامل المؤثرة على أداء العاملين كما يلي:

 محددة:غياب األهداف ال 0.

فالمنظمة التي تمتلك خطط تفصيلية لعملها وأهدافها ومعدالت اإلنتاج المطلوب أدائها، ال تستطيع قياس ما تحقق من  40

 .إنجاز أو محاسبة موظفيها على مستوى أدائهم لعدم وجود معيار محدد مسبقا لذلك

 عدم المشاركة في اإلدارة: 70

المختلفة في التخطيط وصنع القرار يساهم في وجود فجوة بين  إن عدم مشاركة الموظفين في المستويات اإلدارية 20

القيادة اإلدارية والموظفين في المستويات الدنيا وبالتالي يؤدي إلى ضعف الشعور بالمسؤولية، مما يؤدي إلى تدني 

 مستوى األداء لدى هؤالء الموظفين0

 مشكالت الرضا الوظيفي: 50

املين يعتبر من العوامل األساسية في تدني األداء، والرضا ال يقتصر على إن عدم الرضا الوظيفي أو انخفاضه لدى الع 60

 الحوافز المادية وحدها بل يتأثر بالحوافز المعنوية على حد سواء0

 التسيب اإلداري: 30

يعتبر التسيب اإلداري من الظواهر اإلدارية التي لها تأثير كبير في انخفاض معدالت أداء العاملين، فالتسيب اإلداري  20

 عني ضياع ساعات مهدورة من العمل0ي

 اختالف مستويات اإلدارة: 20

من العوامل المؤثرة على أداء العاملين عدم نجاح األساليب اإلدارية التي تربط بين معدالت أدائهم والمردود المعنوي  0..

وات والمكافآت بين مستوى أداء العمال والترقيات والعال واضحارتباط والمالي الذي يحصلون عليه، فكلما كان هناك 

 (260م، ص5..4والحوافز المالية األخرى التي يحصل عليه )عفاف، 
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 متطلبات تطوير أداء العاملين

 تتبلور متطلبات تطوير أداء العاملين في العوامل التالية:

 دعم ومساندة اإلدارة العليا 

العاملين، ولكن ال يكفي في هذا الصدد أن يعد هذا العامل أحد أهم العوامل التي تساعد على نجاح تطبيق منهج تطوير أداء 

بضرورة التطوير المستمر في  اقتناعها وإيمانهاتظهر اإلدارة العليا التزامها بتطبيق المنهج المذكور، بل يجب أن يصاحب ذلك 

 أداء العاملين، وتخصيص اإلمكانيات البشرية والمادية لنجاح عملية التطبيق0

 :التوجه بالعمالء 

توجه بالعمالء إلى االهتمام بكافة األنشطة التي تهدف إلى تلبية توقعاتهم عن الخدمات أو المنتجات المقدمة إليهم يشير مفهوم ال

من قبل المنظمة، ويتطلب ذلك تبني المنظمة لنظام معلومات يمكنها من تحديد وتحليل تلك التوقعات والتغيرات التي قد تطرأ 

 لمدركة والجودة الفعلية لتلك الخدمات والمنتجات من وجهة نظر العمالء0عليها، وكذا قياس الفجوة بين الجودة ا

 :اإلدارة الفعالة للموارد البشرية داخل المنظمة 

تعد الموارد البشرية األداة الحقيقية والقوة الفاعلة في التطوير الوظيفي، لذا البد أن تحظى تلك الموارد باهتمام اإلدارة العليا، 

افة العوامل المتعلقة باختيارها وتوفير البرامج التدريبية الهادفة إلى إكسابهم المهارات الالزمة للعمل، وذلك بالتركيز على ك

واستثمار قدراتهم الفكرية والمعرفية في تطوير وتنمية تلك المهارات في ظل وجود بيئة تنظيمية محابية لمشاركة العاملين، 

 على الثقة وتكامل األهداف0وتنمية قيم ومفاهيم مشتركة فيما بينهم قائمة 

 التعلم 

يعد التعلم التنظيمي أساس نجاح تطبيق منهج تطوير األداء، حيث يتم استثمار خبرات المنظمة ومعارف العاملين في تغيير 

 بعض السلوكيات السلبية، مما يهيئ الفرصة لوجود مناخ تنظيمي يدعم التطوير المستمر للممارسات والعمليات اإلدارية0

  ءم م  منه  تطوير أداء العامليناألبعاد القيادية التي تتالتبني 

يحتاج تطبيق منهج تطوير أداء العاملين إلى نوع معين من القادة يدعم العمل الجماعي والمشاركة الكاملة من جميع أعضاء 

فال يستطيع القائد مهما بلغت  المنظمة باعتبار أن مسئولية تطوير األداء مسئولية جماعية وال تقتصر فقط على اإلدارة العليا،

خبراته وقدراته اإلدارية بجهده وفكره المنفرد أن يحقق النقلة الموضوعية في كافة الممارسات التي يتطلبها منهج تطوير األداء، 

 وإنما البد من تعاون ومساندة العاملين في المنظمة وإشراكهم في تلك العملية0
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 أداء العاملين: إرساء نظام معلومات خاص بمنه  تطوير 

يتطلب منهج تطوير أداء العاملين توفير كافة المعلومات المتعلقة بأوجه األنشطة المختلفة للمنظمة، مما ييسر من عملية تحليلها 

وتبادلها بين العاملين بشكل يسمح بمتابعة العمليات بصفة مستمرة، وتأتي أهمية المعلومات في هذا الصدد من جانبين، الجانب 

التعرف على اإلنجازات التي تم تحقيقها، ويتمثل الجانب الثاني في تحقيق مبدأ الشفافية في عمل المنظمة مما يساعد على األول 

 (2720-277م، ص ص.4.4اتخاذ القرارات بناء على الحقائق المتوفرة عن تلك المعلومات )حماد، 

 الدراسات السابقة. 1.1

 الدراسات العربية .1.1.1

 ( بعنوان: دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل مشكالت مديري م1010دراسة العرابيد )

 المدارس الثانوية بمحافظات غزة. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل مشكالت مديري المدارس الثانوية 

كل من )الجنس، وسنوات الخدمة، والمنطقة التعليمية( على تلك الممارسة للقيادة بمحافظات غزة، وتحديد تأثير متغيرات 

التشاركية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية  الحكومية 

وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها أن المشكالت  مديراً ومديرة، 72.والبالغ عددهم  ...4-...4بمحافظات غزة للعام الدراسي 

، وحصلت ممارسات المديرين للقيادة التشاركية على وزن %35037المتعلقة بالطلبة حصلت على المركز األول بوزن نسبي 

 ، وعدم وجود فروق تعزي لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة والمنطقة التعليمية0%32042نسبي 

 ( بعن1111دراسة المحمادي )وان: درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم بمكة المكرمة للقيادة التشاركية ه

 وعالقتها بالروح المعنوية من وجهة نظر المشرفين.

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم بمكة المكرمة للقيادة التشاركية من وجهة نظر 

روح المعنوية لدى المشرفين، والكشف عن العالقة بين درجة ممارسة القيادة التشاركية والروح المشرفين، وتحديد مستوى ال

المعنوية، باإلضافة إلى الكشف عن الفروق حول ممارسة القيادة التشاركية والروح المعنوية والتي تعزى لمتغيرات صنع 

ج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من جميع القرار وتفويض السلطة والتخطيط والتحفيز، واستخدمت الدراسة المنه

مشرفاً وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها أن درجة ممارسات  22.مشرفي مكاتب التربية والتعليم بمكة المكرمة والبالغ عددهم 

القيادة التشاركية  القيادة التشاركية جاءت بدرجة عالية، ودرجة الروح المعنوية كانت عالية، ووجود عالقة بين درجة ممارسة

 وبين درجات تقدير المشرفين للروح المعنوية باستثناء صنع القرار0
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 ( بعنوان: القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها 1012دراسة النمروطي )م

 بمستوى أداء العاملين.

وعالقتها بمستوى أداء المعلمين، واستخدمت الدراسة  دارس الثانويةهدفت الدراسة إلى معرفة القيادة التشاركية لدى مديري الم

معلماً ومعلمة، وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها إن درجة ممارسة  252المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 

رجة كبيرة وبلغ الوزن النسبي ) مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للقيادة التشاركية من وجهة نظر المعلمين كانت بد

( بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية a<0.05(، ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3204%

 بمحافظات غزة للقيادة التشاركية ومستوى أداء المعلمين0

 ( بعنوان: القيادة التشاركية وعالقتها بتحسين1012دراسة إسماعيلية )أداء العاملين م 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة القيادة التشاركية من وجهة نظر العاملين، ومعرفة مدى العالقة التي تربط بين 

من مجتمع البحث  %.4القيادة التشاركية وأداء العاملين، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

ردة، وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها أن يتيح التفويض للمرؤوسين فرصة الظهور والتميز وكذا مف 445 الكلي المقدر ب

المنافسة على اكتساب المهارات، ويزيد تفويض السلطة من تحمل المسؤولية لدى العاملين ما يساهم في حلول المشكالت 

ع إبداء الرأي وتقديم االقتراحات إلى تخفيف وتشجيع إبداء الرأي، وتتيح فرصة مشاركة العمال في حل المشكالت وتشجي

 العبء على القائد والسرعة في إيجاد الحلول0

 ( بعنوان: دور القيادة التشاركية في تحسين أداء العاملين.1012دراسة محمد وحليلو )م 

الجزائرية الكوبية لطب هدفت الدراسة إلى التعرف على دور هذا النمط من القيادة في تحسين أداء العاملين بمستشفى الصداقة 

العيون بمدينة الجلفة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع وهم جميع العاملين 

، وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزهاتأثير .44في مستشفى الصداقة لطب العيون الجزائر/ كوبا بوالية الجلفة والبالغ عددهم 

تشاركية على أساس ما تقدمه من راحة نفسية تبعد الضغط المهني، وأن ممارسة القيادة التشاركية عن القادة كفيل بإيجاد القيادة ال

 الشراكة والتعاون بين القادة والعاملين، مما يكون له دور في تحسين المستوى0

 ( بعنوان: "درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في محا1010دراسة العجمي )فظة شرورة للقيادة التشاركية م

 وعالقتها بدافعية اإلنجاز للمعلمين".

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في محافظة شرورة للقيادة التشاركية وعالقتها بدافعية اإلنجاز 

عت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة للمعلمين، وبيان وجود عالقة بينها وبين مستوى دافعية اإلنجاز للمعلمين، واتب

 22 معلماً و 32لجمع البيانات، وشمل مجتمع الدراسة معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام في محافظة شرورة، وبلغت العينة 

ة التشاركية كبيرة، معلمة، وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها أن درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في محافظة شرورة للقياد
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وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام للقيادة التشاركية تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل 

 العلمي، الخبرة التدريسية(0

 ( بعنوان: "فاعلية القيادة التشاركية في تحسين أداء المدرسة المبني على معايير1010دراسة ريماوي )المدرسة  م

 الفلسطينية الفاعلة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية القيادة التشاركية من خالل فرق التطوير المدرسية في تحسين أداء المدرسة المبني على 

ل مجتمع معايير المدرسة الفلسطينية الفاعلة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واالستبانة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات، وشم

 7.2الدراسة جميع مديري المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية والملتحقين ببرنامج القيادة المدرسية، وبلغت العينة 

 مديراً ومديرة، وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها اتفاقاً على وجود تأثير للقيادة التشاركية على أداء المدرسة بشكل عام0

 ( بعنوان: "القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدي مديري المدارس 1011دراسة حجازي وقشوع )م

 .الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

هدفت الدراسة إلى الوقوف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية بفلسطين للقيادة 

تشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ال

واالستبانة لجمع البيانات، وشمل مجتمع الدراسة جميع المعلمات والمعلمات في المدارس الحكومية األساسية في مديرية قلقيلية 

معلماً ومعلمة، وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها أن درجة ممارسة مديري المدارس  .2. ، وبلغت العينة.64والبالغ عددهم 

 0%3302ونسبة مئوية  7023للقيادة التشاركية مرتفعة، وبمتوسط حسابي 

 ( بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في منطقة رهط للقيادة التشاركية 1011دراسة أبو مديغم )م

 ى الدافعية لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين".وعالقتها بمستو

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في منطقة رهط للقيادة التشاركية وعالقتها بمستوى الدافعية 

مع البيانات، وشمل لدى المعلمين من وجهة نظر هؤالء المعلمين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة لج

معلماً ومعلمة،  637مجتمع الدراسة جميع معلمي المدراس االبتدائية في منطقة رهط التعليمية في شمال النقب والبالغ عددهم 

معلمة، وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها أن درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في منطقة  .2 معلما و .7وبلغت العينة 

 التشاركية تعد متوسطة في المجاالت مجتمعة0رهط للقيادة 

 الدراسات األجنبية .1.1.1

 دراسةZinke 2013  بعنوان: 

The Relationship between Shared Leadership, Teacher Self Efficacy, and Student 

Achievement. 
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تحديد أثر هذه العالقة في تحصيل الطالب في هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين القيادة التشاركية وبين كفاءة المعلم الذاتية و

الصف الثالث االبتدائي، وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي واالستبانة أداة الدراسة وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك 

 .عالقة بين أبعاد القيادة التشاركية وكفاءة المعلم الذاتية

 دراسة Gyasi 2015  بعنوان: 

Participative Leadership Practice in Junior High Schools and Actions to Improve the 

Practice: A Case Study of Sekyere South District 

هدفت الدراسة إلى واقع تطبيق القيادة التشاركية وسبل تحسينها، وتم استخدام المنهج الوصفي واستخدام االستبانة كأداة لجمع 

مدرسة متوسطة في سيكير في شرق منطقة أشانتي في غانا وتوصلت الدراسة إلى نتائج  .7ة من المعلومات وتكونت العين

أهمها أن ممارسة القيادة التشاركية تتم بدرجة مرتفعة، والقادة اتخذوا القرارات باالشتراك مع المعلمين واآلباء عن طريق 

 .القيادة التشاركية

 منهجية الدراسة. 1

 منه  الدراسة. 1.1

كما استخدمت االستبانة كأداة  ،لمالئمة هذا المنهج لهذا النوع من الدراساتدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي نظراً استخ

 لجمع المعلومات من عينة الدراسة المتمثلة في عينة من معلمي المرحلة االبتدائية بالرياض0

 أساليب جم  البيانات. 1.1

 اسلوب الدراسة المكتبية. 1.1.1

 باإلضافةمكتبية موسعة لمراجعة الكتب العلمية ونتائج البحوث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة،  دراسةأجرى الباحث حيث 

 فيواالستفادة منها  جوانبهجميع والرسائل العلمية من أجل االحاطة بموضوع الدراسة من  والدورياتالى بعض المنشورات 

 والفرضيات0 والنظري كريالف اإلطارمرحلة االعداد للدراسة وبناء 

 أسلوب الدراسة الميدانية. 1.1.1

 من خالل تصميم استبيان0 األوليةأهداف الدراسة لجأ الباحث إلى المصادر  واستكمالنظرا لعدم كفاية المصادر الثانوية لتحقيق 

 أدوات تحليل البيانات. 1.1

قام الباحث باستخدام االستبيان كأداة للدراسة، حيث أن االستبانة من أكثر أدوات البحث استخداما واألكثر مالئمة لموضوع 

وحدد الباحث المصادر التي تلجأ إليها لبناء أداة الدراسة في الدراسات السابقة وثيقة الصلة بمشكلة الدراسة  الحالية0الدراسة 

 من جزئيين اساسين وهما: ةالحالية؛ وتكونت االستبان
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 المؤهل الدراسي( ،سنوات الخبرة ،)العمر :وهيويتكون من البيانات االساسية ألفراد الدراسة  الجزء األول: .1

 يتكون من المحاور التالية: الجزء الثاني: .1

  ( 2من )ويتكون  درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض0 األول:المحور

 عبارات0

  درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض0 الثاني:المحور 

 ( عبارات20ويتكون من )

  ( 2ويتكون من ) درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدارس االبتدائية في الرياض0 الثالث:المحور

 عبارات0

 ُويقًابَل  ( عبارات20ويتكون من )مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض  درجةالرابع: ر المحو

كل فقَرة من فقَرات هذه المحاور ووفقاً لمقياس ليكرت الخماسي قاَئمة تحمل العبَارات الَتالية: )موافق بشدة، 

 موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(0 

 نموذج القياس تقييم. 1.1

التربوية  الدراسة وبمراجعة األدبياتتم إعداد أداة البحث باالستفادة من استبيانات الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 

ومن ثم تم عرض أداة البحث في صورتهما األولية على عدد من المحكمين  ،والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث

وفي ضوء آراء المحكمين تم إجراء التعديالت المناسبة، حيث قدم المحكمون مالحظات قيمة أفادت من أعضاء هيئة التدريس 

 الباحث في إثراء األداة وتحسينها مما ساعد على إخراجها بصورة مالئمة، وبذلك تبين أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه0

 لالستبيان البنائيالصدق . 3.1

قياس صدق  تم مفردة، (.7) وعددها االستطالعية العينة على ميدانياً  تطبيقها تم البحث اةألد الظاهري الصدق من التأكد بعد

( بين درجة العبارة Pearson correlation coefficientاالتساق الداخلي من خالل حساب قيم المعامل االرتباط بيرسون )

 الجداول ذلك يوضح كماالتساق الداخلي ألداة الدراسة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه لتحديد مدى الصدق البنائي وا

 التالية:

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور " درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في  -( 1رقم )جدول 

 .المدارس االبتدائية في الرياض "والدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

. .062.** 5 .0222** 

4 .0623** 6 .035.** 

7 .03..** 3 .03.4** 
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2 .032.** 2 .03.2** 

 فأقل0 ..0.** دالة عند مستوى الداللة                       

القادة لمبدأ تفويض درجة ممارسة  يتضح من الجدول السابق أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـع الدرجـة الكليـة لمحور "

حيث تتراوح ما بين  ،" الذي تنتمي إليه العبارة هي قيم متوسطة ومرتفعة السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض

مما يشير إلى أن هذا المحور يتمتع بدرجة صدق مرتفعة  ،( وهي قيم موجبـة وذات داللة إحـصائيا0222.( الى )0623.)

 0جة توضح صدق عبارات هذا المحور وصالحيته للتطبيق الميدانيجًدا، وعليه فأن هذه النتي

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور " درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ   -( 1رقم ) جدول

 والدرجة الكلية للمحور القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض "

 معامل االرتباط رقم العبارة طمعامل االرتبا رقم العبارة

. .0324** 5 .02.5** 

4 .0252** 6 .03.2** 

7 .0325** 3 .02..** 

2 .0372** 2 .0334** 

 فأقل0 ..0.** دالة عند مستوى الداللة 

بدأ المشاركة في درجة ممارسة القادة لم " لمحور الكليـة الدرجـة مـع عبـارة كـل ارتبـاط معامـل قـيم أن السابق الجدول من يتضح

متوسطة ومرتفعة، حيث تتراوح ما بين  قيم هي العبارة إليه تنتمي الذي " اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض

 جًدا، مرتفعة صدق بدرجة يتمتع المحور هذا أن إلى يشير مما ،إحـصائيا داللة وذات موجبـة قيم وهي( 0252.الى ) 0372.)

 الميداني0 للتطبيق وصالحيته المحور هذا عبارات صدق توضح لنتيجةا هذه فأن وعليه

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور " درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في  -(1جدول رقم )

 المدارس االبتدائية في الرياض "والدرجة الكلية للمحور  

 معامل االرتباط العبارة رقم معامل االرتباط رقم العبارة

. .066.** 5 .0226** 

4 .0264** 6 .0225** 

7 .02..** 3 .03..** 

2 .0222** 2 .02.2** 

 فأقل ..0.** دالة عند مستوى الداللة                              
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درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات  " لمحور الكليـة الدرجـة مـع عبـارة كـل ارتبـاط معامـل قـيم أن السابق الجدول من يتضح

( .066.حيث تتراوح ما بين ) ،متوسطة ومرتفعة قيم هي العبارة إليه تنتمي الذي " اإلنسانية في المدارس االبتدائية في الرياض

 فأن وعليه جًدا، مرتفعة صدق بدرجة يتمتع المحور هذا أن إلى يشير مما ،إحـصائيا داللة وذات موجبـة قيم وهي( ..02.الى )

 الميداني للتطبيق وصالحيته المحور هذا عبارات صدق توضح النتيجة هذه

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور " درجة مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية  -(1جدول رقم )

 في الرياض "والدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط رةرقم العبا معامل االرتباط رقم العبارة

. .022.** 5 .0245** 

4 .0346** 6 .02.2** 

7 .0322** 3 .0345** 

2 .0623** 2 .0257** 

 .فأقل0 ..0.** دالة عند مستوى الداللة 

درجة مستوى أداء العاملين في  يتضح من الجدول السابق أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـع الدرجـة الكليـة لمحور "

( الى .022.حيث تتراوح ما بين ) ،" الذي تنتمي إليه العبارة هي قيم متوسطة ومرتفعة دارس االبتدائية في الرياضالم

مما يشير إلى أن هذا المحور يتمتع بدرجة صدق مرتفعة جًدا، وعليه فأن هذه  ،( وهي قيم موجبـة وذات داللة إحـصائيا0257.)

 .الحيته للتطبيق الميدانيالنتيجة توضح صدق عبارات هذا المحور وص

 داة الدراسةأثبات . 1.1

 الثبات معامل يوضح التالي والجدول ،الدراسة أداة ثبات من للتأكد (CHRONBACH ALPHA) كرونباخ ألفا معامل استخدام تم

 الدراسة: أداة لمحاور

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة -(3جدول رقم )

 عامل الثباتم عدد الفقرات المحاور

 0232. 2 درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض

 ..02. 2 درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض

 0275. 2 رياضدرجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدارس االبتدائية في ال

 .023. 2 درجة مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض
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 .026. 74 الثبات الكلي لالستبانة

 وبلغت (،0275.-.023.) بين ما يتراوح حيث عالي، الدراسة لمحاور الثبات معامل أن يتضح أعاله الموضحة النتائج خالل من

 الميداني0 للتطبيق الدراسة أداة صالحية توضح مرتفعة ثبات قيمة وهي (،.026.) العام الثبات معامل قيمة

 مجتم  وعينة الدراسة. 2.1

معلمو المدارس معلم من  735وتكونت عينة الدراسة من  معلمو المدارس االبتدائية في الرياضيتكون مجتمع الدراسة من 

العينة  استخدامب ان مجتمع البحث كبير جدا ويصعب وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية وذلك بسب االبتدائية في الرياض

 العشوائية

 اساليب التحاليل االحصائية. 2.1

التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة من المعلمات وتحديد  0.

 استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة0

" وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة من المعلمات عن Meanسط الحسابي "المتو 40

 المحاور الرئيسة )متوسط العبارات(، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي0

الدراسة من المعلمات  " للتعرف على مدى انحراف استجابات أفرادStandard Deviationاالنحراف المعياري " 70

 لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي0 

 (: الختبار مدى ثبات أداة الدراسةCronch'lph0معامل ألفا كرونباخ ) 20

 ( Kolmogorov-Smirnov Testاختبار التوزيع الطبيعي ) 50

(، لمعرفة مدى وجود الفروق أو االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في Kruskall-Wallisاختبار كروسكال واليس ) 60

 استجابات أفراد العينة

 حساب معامل االرتباط بيرسون  30

 اختبار فرضيات الدراسة. 3.1

المشاركة في اتخاذ  –توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة 

 المؤهل الدراسي( –سنوات الخبرة  –العالقات اإلنسانية( تعزى لمتغيرات )العمر  -اراتالقر

قبل اإلجابة على هذا السؤال البد من التأكد من مدى اعتدالية توزيع البيانات؛ ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون 

 Kolmogorov-Smirnovسمرنوف( ) -ي )اختبار كولمجروفاختبار التوزيع الطبيع تم إجراءتوزيع البيانات طبيعيا، لذلك 

test:لمعرفة ما إذا كانت البيانات الخاصة بمحاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي ،) 
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 Kolmogorov-Smirnov Testاختبار التوزي  الطبيعي  -(1جدول رقم )

 المحاور
 سمنروف-كولمجروف

 مستوى الداللة درجة الحرية اإلحصائية

 ..0. 735 0.7. درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض

 ..0. 735 0.2. درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض

 ..0. 735 ..0. إلنسانية في المدارس االبتدائية في الرياضدرجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات ا

 ..0. 735 0.3. درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية ككل

 > .sig)  5.,.حيث إن قيم مستوى المعنوية أقل من  ،Kolmogorov-Smirnov Testالجدول السابق يبين نتائج اختبار 

التوزيع الطبيعي، وبناء على هذه النتائج يتضح أن االختبارات المناسبة إلجراء  وهذا يدل على أن البيانات ال تتبع (،0.05

 اختبار الفروق اإلحصائية هي االختبارات الال معلمية، وفق شرط التوزيع الطبيعي0

ادي (، بديال عن تحليل التباين األحKruskall-Wallisلذلك لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار كروسكال واليس )

(One Way-ANOVA( لمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،).في وجهات نظر أفراد 0.5 )

 العالقات -المشاركة في اتخاذ القرارات –درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة الدراسة حول 

المؤهل العلمي( ألن  ،سنوات الخبرة ،فية التي تنقسم الى أكثر من فئتين )العمروالوظي الشخصية باختالف متغيراتهم اإلنسانية(

 :والجداول التالية توضح ذلك شرط االعتدالية غير متوفر، 

 ـمرأوالً: الفروق حسب الع

اإلحصائية ( لمعرفة الفروق أو االختالفات ذات الداللة Kruskall-Wallisنتائ  اختبار كروسكال واليس ) -(2جدول رقم )

المشاركة في اتخاذ  –في استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة 

 طبقا لمتغير العــــمر العالقات اإلنسانية( -القرارات

 العدد العــــمر المحاور
متوسط 

 الرتب

قيمة مرب  

 1كا

مستوى 

 الداللة

لمبدأ تفويض درجة ممارسة القادة 

السلطة في المدارس االبتدائية في 

 الرياض

 033..4 ... سنة0 75إلى أٌقل من  45من 

 .2.04. 425 سنة0 .5إلى أٌقل من  75من  ..0. 42045

 .2.02 .7 سنة فأكثر0 .5

 ..0. 420.3 4.7026 ... سنة0 75إلى أٌقل من  45من درجة ممارسة القادة لمبدأ المشاركة 
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في اتخاذ القرارات في المدارس 

 االبتدائية في الرياض

 220.7. 425 سنة0 .5إلى أٌقل من  75من 

 .2406 .7 سنة فأكثر0 .5

درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات 

اإلنسانية في المدارس االبتدائية في 

 الرياض

 .3202. ... سنة0 75إلى أٌقل من  45من 

 056..4 425 سنة0 .5 إلى أٌقل من 75من  ..0. 6066.

 .302.. .7 سنة فأكثر0 .5

درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية 

 ككل

 22023. ... سنة0 75إلى أٌقل من  45من 

 22027. 425 سنة0 .5إلى أٌقل من  75من  ..0. 44022

 .2307 .7 سنة فأكثر0 .5

 ق:ة كما هو مبين في الجدول السابأظهرت نتائ  الدراس

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 0.

حيث بلغ مستوى الداللة  ،ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير العمر

 (0 0.5.لة إحصائيا عند مستوى الداللة )(، وهي دا0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )..0.)

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 40

حيث بلغ  ،ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير العمر

 (0 0.5.(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )..0.لة )مستوى الدال

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 70

حيث بلغ مستوى  ،ض تُعزى لمتغير العمرممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدارس االبتدائية في الريا

 (0 0.5.(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )..0.الداللة )

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة 0.5.نستخلص مما سبق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العالقات اإلنسانية( في المدارس  -المشاركة في اتخاذ القرارات –ادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة ممارسة القادة للقي

(، وهي دالة 0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )..0.االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير العمر، حيث بلغ مستوى الداللة )

 (0 0.5.إحصائيا عند مستوى الداللة )

 روق حسب سنوات الخبرةثانياً: الف

( لمعرفة الفروق أو االختالفات ذات الداللة اإلحصائية Kruskall-Wallisنتائ  اختبار كروسكال واليس ) -(2جدول رقم )

المشاركة في اتخاذ  –في استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة 

 طبقا لمتغير سنوات الخبرة ات اإلنسانية(العالق -القرارات
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 متوسط الرتب العدد سنوات الخبرة المحاور
قيمة مرب  

 1كا

مستوى 

 الداللة

درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض 

السلطة في المدارس االبتدائية في 

 الرياض

 .4.504 23 سنوات0 5أقل من 

5024 .0.4 

 250.2. 22 سنوات0 ..إلى أٌقل من  5من 

 4.4025 .6 سنة0 5.إلى أٌقل من  ..ن م

 33075. 32. سنة فأكثر0 5.

درجة ممارسة القادة لمبدأ 

المشاركة في اتخاذ القرارات في 

 المدارس االبتدائية في الرياض

 24027. 23 سنوات0 5أقل من 

3044 .0.6 
 4.6077 22 سنوات0 ..إلى أٌقل من  5من 

 .2705. .6 سنة0 5.إلى أٌقل من  ..من 

 36022. 32. سنة فأكثر0 5.

درجة ممارسة القادة لمبدأ 

العالقات اإلنسانية في المدارس 

 االبتدائية في الرياض

 64026. 23 سنوات0 5أقل من 

.20.4 .0.. 
 350.7. 22 سنوات0 ..إلى أٌقل من  5من 

 .47402 .6 سنة0 5.إلى أٌقل من  ..من 

 25026. 32. سنة فأكثر0 5.

درجة ممارسة القادة للقيادة 

 التشاركية ككل

 32022. 23 سنوات0 5أقل من 

70.2 .072 
 240.2. 22 سنوات0 ..إلى أٌقل من  5من 

 .4.302 .6 سنة0 5.إلى أٌقل من  ..من 

 2.076. 32. سنة فأكثر0 5.

 

 السابق:أظهرت نتائ  الدراسة كما هو مبين في الجدول 

 (، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال يوج

حيث بلغ مستوى  ،ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

 (0 0.5.غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )(، وهي 0.5.( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.4.الداللة )

 ( بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،)

 حيث ،ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

 (0 0.5.(، وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.6.بلغ مستوى الداللة )
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 ( بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،)

حيث بلغ مستوى  ،دارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير سنوات الخبرةممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في الم

 (0 0.5.(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )..0.الداللة )

نة الدراسة نحو (، بين استجابات أفراد عي0.5.نستخلص مما سبق أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حيث بلغ مستوى  ،في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير سنوات الخبرة ممارسة القادة للقيادة التشاركيةمحور درجة 

 (0 0.5.(، وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أكبر من مستوى الداللة )072.الداللة )

 علميثالثاُ: الفروق حسب المؤهل ال

( لمعرفة الفروق أو االختالفات ذات الداللة اإلحصائية Kruskall-Wallisنتائ  اختبار كروسكال واليس ) -(3جدول رقم )

المشاركة في اتخاذ  –في استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة 

 ا لمتغير المؤهل العلميالعالقات اإلنسانية(طبق -القرارات

 العدد المؤهل العلمي المحاور
متوسط 

 الرتب

قيمة مرب  

 1كا

مستوى 

 الداللة

درجة ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة 

 في المدارس االبتدائية في الرياض

 .2402. 464 بكالوريوس

 62022. ... ماجستير 0.7. 6022

 .42705 4. دكتوراه

ة لمبدأ المشاركة في درجة ممارسة القاد

اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في 

 الرياض

 .2604. 464 بكالوريوس

 .6203. ... ماجستير 0.2. 6022

 4.2035 4. دكتوراه

درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات 

اإلنسانية في المدارس االبتدائية في 

 الرياض

 240.4. 464 بكالوريوس

 62066. ... ستيرماج 0.4. 3032

 .45205 4. دكتوراه

 .2203. 464 بكالوريوس درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركية ككل

 67072. ... ماجستير ..0. 0.5..

 ..4220 4. دكتوراه
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 ة كما هو مبين في الجدول السابق:أظهرت نتائ  الدراس

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.

حيث بلغ مستوى  ،ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

 (0 0.5.(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )0.7.الداللة )

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يوج 40

 ،ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.5.ة )( وهي أقل من مستوى الدالل0.2.حيث بلغ مستوى الداللة )

(.0.5 0) 

(، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة 0.5.يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 70

بلغ  حيث ،ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدارس االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

 (0 0.5.(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )0.4.مستوى الداللة )

درجة (، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 0.5.نستخلص مما سبق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

في المدارس  العالقات اإلنسانية( -المشاركة في اتخاذ القرارات –فويض السلطة ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )ت

(، 0.5.( وهي أقل من مستوى الداللة )..0.حيث بلغ مستوى الداللة ) ،االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

 (0 0.5.وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

العالقات اإلنسانية(  -المشاركة في اتخاذ القرارات –للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة  يوجد عالقة بين ممارسة القادة

لإلجابة عن هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية  وبين مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض0

 :التالية

 في المدارس االبتدائية في الرياض وبين  مبدأ تفويض السلطةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة ل

 (0.50.مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة )

 في المدارس االبتدائية في  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات

 (0.50.)الرياض وبين مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة 

 في المدارس االبتدائية في الرياض وبين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية

 (0.50.مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة )
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ءت النتائ  كما تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون الختبار العالقة وجالإلجابة على هذه الفرضية والتحقق من صحتها 

 يوضحه الجدول التالي:

ممارسة القادة للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض بين يبين معامالت ارتباط بيرسون الختبار العالقة  -(10جدول رقم )

 ياضالعالقات اإلنسانية( وبين مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الر -المشاركة في اتخاذ القرارات –السلطة 

 أبعاد القيادة التشاركية

 مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض

 القرار االحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط

 توجد عالقة طردية ..0. **.056. ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة 

 د عالقة طرديةتوج ..0. **.052. ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات

 توجد عالقة طردية ..0. **.052. ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية

 توجد عالقة طردية ..0. **..06. ممارسة القيادة التشاركية ككل

 :يأتييتضح من الجدول ما 

 ( ذات داللة احصائية عند مستوى )مارسة القيادة ( بين الدرجة الكلية لم0.5.وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة

وهذا يدل  ،(..06.حيث بلغ معامل االرتباط ) ،العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض ومستوى أداءالتشاركية 

على أن كلما زادت درجات ممارسة القيادة التشاركية أدى ذلك إلى تحسن في مستوى أداء العاملين في المدارس 

 االبتدائية في الرياض0

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة للقيادة التشاركية في  نصها:حة الفرضية التي وبالتالي تتحقق ص

 ("0.03المدارس االبتدائية في الرياض وبين مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة )

 ( ذات داللة احصائية عند مستوى )القادة لمبدأ تفويض ( بين درجة ممارسة 0.5.وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة

حيث بلغ معامل  ،العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض ومستوى أداءالسلطة في المدارس االبتدائية في الرياض 

وهذا يدل على أن كلما زادت درجات ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في المدارس االبتدائية  ،(.056.االرتباط )

 ن في مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض0في الرياض أدى ذلك إلى تحس

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة لمبدأ تفويض السلطة في "  :وبالتالي تتحقق صحة الفرضية التي نصها

 "(0.03المدارس االبتدائية في الرياض وبين مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة )
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 ( بين درجة ممارسة القادة لمبدأ 0.5.قة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللة احصائية عند مستوى )وجود عال

العاملين في المدارس االبتدائية في  ومستوى أداءالمشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض 

دت درجات ممارسة القادة لمبدأ المشاركة في وهذا يدل على أن كلما زا ،(.052.حيث بلغ معامل االرتباط ) ،الرياض

اتخاذ القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض أدى ذلك إلى تحسن في مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية 

 في الرياض0

لمشاركة في اتخاذ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة لمبدأ ا"  :وبالتالي تتحقق صحة الفرضية التي نصها

 "(0.03القرارات في المدارس االبتدائية في الرياض وبين مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة )

 ( ذات داللة احصائية عند مستوى )( بين درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات 0.5.وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة

حيث بلغ  ،العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض ومستوى أداء اإلنسانية في المدارس االبتدائية في الرياض

وهذا يدل على أن كلما زادت درجات ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدارس  ،(.052.معامل االرتباط )

 لرياض0االبتدائية في الرياض أدى ذلك إلى تحسن في مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في ا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية "  :وبالتالي تتحقق صحة الفرضية التي نصها

 "(0.03في المدارس االبتدائية في الرياض وبين مستوى أداء العاملين عند مستوى الداللة )

 

 نتائ  الدراسة .1

 نتائ ال. 1.1

 درجة ممارسة القادة (، بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 0.5.مستوى الداللة ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

في المدارس االبتدائية في  العالقات اإلنسانية( -المشاركة في اتخاذ القرارات –للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة 

افراد الدراسة من المعلمين  ذه الفروق لصالحوقد اتضح من خالل متوسطات الرتب أن ه ،الرياض تُعزى لمتغير العمر

افراد الدراسة من المعلمين (، وهذا يدل على سنة .5إلى أٌقل من  75من ، سنة 75إلى أٌقل من  45من )الذين عمرهم 

درجة ممارسة القادة ( هم أكثر موافقة على سنة .5إلى أٌقل من  75من ، سنة0 75إلى أٌقل من  45من )الذين عمرهم 

 (0سنة فأكثر .5)من المعلمين الذين عمرهم في المدارس االبتدائية في الرياض مقارنةً بأفراد الدراسة  دة التشاركيةللقيا

 ( بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محور درجة ممارسة 0.5.يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،)

وقد اتضح من خالل  ،س االبتدائية في الرياض تُعزى لمتغير سنوات الخبرةالقادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدار

 ،سنة( 5.إلى أٌقل من  ..من سنوات خبرتهم )افراد الدراسة من المعلمين الذين  متوسطات الرتب أن هذه الفروق لصالح

( هم أكثر موافقة على محور سنة 5.إلى أٌقل من  ..من سنوات خبرتهم )افراد الدراسة من المعلمين الذين وهذا يدل على 
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من المعلمين الذين درجة ممارسة القادة لمبدأ العالقات اإلنسانية في المدارس االبتدائية في الرياض مقارنةً بأفراد الدراسة 

 (0سنوات 5أقل من سنوات خبرتهم )

 ( بين استجابات أفراد ع0.5.ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،) ينة الدراسة نحو محور درجة

في المدارس االبتدائية في  (مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات ،مبدأ تفويض السلطة) ممارسة القادة للقيادة التشاركية

 الخبرة0الرياض تُعزى لمتغير سنوات 

 ( بين استجابات أفراد عينة الدراسة0.5.يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،)  درجة ممارسة القادة نحو

في المدارس االبتدائية في  العالقات اإلنسانية( -المشاركة في اتخاذ القرارات –للقيادة التشاركية بأبعادها )تفويض السلطة 

افراد الدراسة من  وقد اتضح من خالل متوسطات الرتب أن هذه الفروق لصالح ،الرياض تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

( هم دكتوراه)افراد الدراسة من المعلمين الذين مؤهلهم العلمي (، وهذا يدل على دكتوراه)ن مؤهلهم العلمي المعلمين الذي

من في المدارس االبتدائية في الرياض مقارنةً بأفراد الدراسة  درجة ممارسة القادة للقيادة التشاركيةأكثر موافقة على 

 (0رماجستي ،بكالوريوس)المعلمين الذين مؤهلهم العلمي 

 ( ذات داللة احصائية عند مستوى )القيادة ( بين الدرجة الكلية لممارسة 0.5.وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة

مستوى أداء و  مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات، مبدأ العالقات اإلنسانية( ،مبدأ تفويض السلطةوابعادها ) التشاركية

وهذا يدل على أن كلما زادت درجات  ،(..06.حيث بلغ معامل االرتباط ) ،العاملين في المدارس االبتدائية في الرياض

أدى  مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات، مبدأ العالقات اإلنسانية( ،مبدأ تفويض السلطةوابعادها ) القيادة التشاركيةممارسة 

 0مستوى أداء العاملين في المدارس االبتدائية في الرياضذلك إلى تحسن في 

 دراسةال توصيات. 1.1

 0ضرورة اختيار القيادات اإلدارية الواعية في المدارس بحيث تكون قادة في تصرفاتهم وافعالهم وسلوكهم 

 0ان يكون القائد ملم بطبيعة العمل والمهام الوظيفية الموكلة اليه 

 عوية ضرورة توعية مديري المدارس بأهمية أسلوب إدارة األداء في اإلدارة المدرسية من خالل النشرات التو

 والدورية المنظمة

 وضع حوافز للمتميزين ضمن ميزانية اإلدارة المدرسية واالستعانة بهم واخذ استشارتهم في مجال تطوير األداء 

  لزم االمر بين العاملين0 إذاضرورة خلق روح الرغبة والجاهزية للعمل خارج أوقات الدوام 

 س بحيث يتضمن هذا الدليل مقدمة عن إدارة الوقت، ضرورة عمل دليل ارشادي عن إدارة األداء لمديري المدار

 وأهدافه، وخطوات تقييم األداء السنوي، ومعدالت تقييم األداء0
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  إقامة وتنظيم دورات تدريبية للمديرين في اإلدارة المدرسية من اجل اكسابهم المعارف والمهارات الالزمة لتطبيق

 إدارة األداء0

 بين المدير والعاملين بما يضمن التواصل المستمر مع العاملين حول أدائهم  ضرورة توافر قاعدة معلومات متبادلة

 طوال العام الدراسي0

 ضرورة إقامة روح التعاون والمساعدة بين العاملين إلنجاز مهام العمل 

 

 المراج . 3

 المراج  العربية .1.3

في منطقة رهط للقيادة التشاركية وعالقتها بمستوى  م(0 درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية.4.4أبو مديغم، عبد الكريم0 )

 440الدافعية لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين0 المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

معة م(0 القيادة التشاركية وعالقتها بتحسين أداءالعاملين دراسة ميدانية لعينة من رؤساء المصالح بجا2..4إسماعيلية، إيمان0 )

 قاصدي مرباح ورقلة0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر0

م(0 درجة ممارسة رؤساء األقسام في الجامعات الفلسطينية للمرونة االستراتيجية وعالقتها بفاعلية اتخاذ 6..4األشرم، نجاح0 )

 ، غزة0القرار لديهم0 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية

للتفويض اإلداري من وجهة  في غزةم(0 درجة ممارسة مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث 2..4البحابصة، شعيب0 )

 نظر معلميهم وعالقته بالوالء التنظيمي لديهم0 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة0

ها على األداء الوظيفي0 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد م(0 بيئة العمل الداخلية وأثر2..4بن رحمون، سهام0 )

 خيضر، بسكرة، الجزائر0

م(0 درجة ممارسة القيادة التشاركية من قبل رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة دمشق ودورها في فاعلية 6..4تقال، رزان0 )

 تير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا0اتخاذ القرارات من وجهة نظرأعضاء الهيئة التدريسية0 رسالة ماجس

م(0 القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدي مديري المدارس الحكومية .4.4، شادي0 )وقشوعجولتان؛  حجازي،

 -.62(، 4) 2األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات0 المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، 

3.20 

م(0 القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها بالتميز المؤسسي من 2..4الحجيج، سمية0 )

 وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عّمان، األردن0
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ارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة0 رسالة ماجستير غير م(0 واقع الشفافية اإلد...4حرب، نعيمة0 )

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة0

 3م(0 دور التحول الرقمي في تطوير أداء العاملين0 المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية0 .4.4حماد، محمد0 )

(4 ،)243- 2220 

 م(0 إدارة الجودة في المنظمات المتميزة0 عّمان: دار صفاء0...4روان0 ) حمود، كاظم؛ والشيخ،

 م(0 التخطيط التشاركي في اإلدارة المدرسية0 غزة: مركز القطان للبحث والتطوير التربوي60..4دحالن، حاتم0 )

 المجتمع العربي0م(0 السلوك التنظيمي في المنظمات0 عّمان: مكتبة ...4الرحاحلة، عبد الرزاق؛ وعزام، زكريا0 )

م(0 اإلدارة بالمشاركة وأثرها على العاملين واإلدارة0 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة سانت 2..4الرفاعي، محمد0 )

 كليمانس، بريطانيا0

م(0 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بدرجة عالقاتهم االنسانية0 5..4الرنتيسي، محمد0 )

 ة ماجستير، غزة، فلسطين0رسال

م(0 فاعلية القيادة التشاركية في تحسين أداء المدرسة المبني على معايير المدرسة الفلسطينية الفاعلة0 .4.4ريماوي، صوفيا0 )

 4640-476(، .) 42مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

رات المدارس الثانوية بمحافظة األحساء الواقع وسبل التطوير0 رسالة م(0 التمكين اإلداري لدى مدي2..4السبيعي، دينا0 )

 ماجستير غير منشورة، جامعة الملك فيصل، األحساء0

م(0 الوالء التنظيمي وتأثيره على أداء العاملين0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، 5..4سميه، فاضل0 )

 أم البواقي الجزائر0

م(0 تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة0 رسالة 3..04 )سليمان، أحمد

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين0

م(0 ...4) م(0 المهارات القياديَّة والثقة بالنفس0 حولي: دار المسيلة0 شعت، رزق؛ ونشوان، جميل20..04 )عبد هللاالسويد، 

مدى مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة0 مجلة البحوث والدراسات التربوية 

 0 .4-.، 6الفلسطينية، 

م(0 درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن وسبل تحسينها0 .4.4الشمري، خالد0 )

 520 -5.(، 2) 22التربية بجامعة عين شمس، مجلة كلية 



 

 

  

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

دور الثقافة التنظيمية في تحسين أداء العاملين داخل المؤسسات0 مجلة العلوم  م(4.4.0صفية، فروم؛ وكعوان، محمد0 )

 320.-52.(، 4) 74اإلنسانية، 

 دراسات0(0 اتخاذ القرار في العملية اإلدارية0 السودان: ضياء للمؤتمرات وال5..4الطيب، محمد0 )

م(0 أثر نمطي القيادة التشاركية والتحويلية في تحسين األداء الوظيفي0 رسالة دكتوراة غير 4..4عبد المحسن، عبد العزيز0 )

 منشورة، جامعة عّمان العربية، عّمان0

 اض: مكتبة الرشد00 الريفي السعوديَّةم(0 اإلدارة التعليميَّة والتربويَّة والسياسة التعليميَّة 5..4العتيبي، شريفة0 )

م(0 درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في محافظة شرورة للقيادة التشاركية وعالقتها بدافعية .4.4العجمي، هادي0 )

 35.0 -342(، 2) 42اإلنجاز للمعلمين0 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

اركية بمديريات التربية والتعليم في حل مشكالت مديري المدارس الثانوية بمحافظات م(0 دور القيادة التش...4العرابيد، نبيل0 )

 غزة0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين0

م(0 القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة من 4..4عسكر، عبد العزيز0 )

 نظر المعلمين0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة0وجهة 

م(0 أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية المحلية0 مجلة 4..4عطيه، العربي0 )

 0..الباحث، 

الة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف، م(0 أثر الوالء التنظيمي على تحسين أداء العاملين0 رس5..4عفاف، روان0 )

 المسيلة، الجزائر0

 (4.0) 3م(0 مدى تطبيق إدارات األندية األردنية لمهارة اتخاذ القرار0 مجلة جامعة القدس، 3..4عقيلي، حمزة0 )

وسبل معالجتها0 رسالة  م(0 معيقات استدام النمط التشاركي في اإلدارة المدرسية في محافظات غزة7..4أبو عيطة، عبد هللا0 )

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين0

م(0 فرق العمل وعالقتها بأداء العاملين باألجهزة األمنية0 رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة األمير 2..4الفايدي، سالم0 )

 نايف، الرياض0

دى مديري مكاتب التربية والتعليم وإسهامها في حل مشكالت اإلدارة م(0 ممارسة القيادة التشاركية ل7..4القرشي، عبد هللا0 )

 المدرسية في المرحلة الثانوية0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية0
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ادة التشاركية وعالقتها بالروح ه(0 درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم بمكة المكرمة للقي276.المحمادي، خالد0 )

 المعنوية من وجهة نظر المشرفين0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة0

 م(0 قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية0 القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية0...4مخيم، عبد العزيز0 )

الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء م(0 األداء ...4المرايرة، خالد0 )

 األقسام فيها0 دمشق: جامعة دمشق0

م(0 األنماط القياديَّة السائدة لدى عمداء الكليات ورؤساء األقسام العلميَّة في جامعة الزرقاء0 ...4مساعدة، ماجد عبدالمهدي0 )

 0(4) ..مجلة الزرقاء، 

م(0 دور القيادة التشاركية في تحسين أداء العاملين0 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد خيضر، 2..4معمري، محمد0 )

 الجزائر0

م(0 اإلدارة العامة األسس والوظائف واالتجاهات ...4النمر، سعود؛ وخاشقجي، هاني؛ ومحمود، محمد؛ وحمزاوي، محمد0 )

 ري0الحديثة0 الرياض: مكتبة الشق

م(0 القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أداء المعلمين0 3..4النمروطي، يوسف0 )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة0

 الجزائر0 ،كز الجامعيم(0 الحوافز وتأثيرها على أيام العاملين0 رسالة ماجستير غير منشورة، المر3..4وسام، فيساح0 )
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The Effectiveness of the Professional Intervention Based on General Practice in Social 

Work in Reducing Future Anxiety in Multiple Sclerosis Patients (A Study Applied to Some 

Hospitals in Jeddah) 

 / صالحه علي محمد صعديالدكتورةإعداد 

 جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية

Email: Dr_SalhaSadi@hotmail.com  

 ستخلصالم

هدف إلى اختبار مدى فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في التي تيبية التجرشبه هذا البحث من البحوث  يعتبر     

، حيث )االجتماعي، النفسي، الجسمي، االقتصادي( لدى مرضى التصلب اللويحياالجتماعية في خفض قلق المستقبل  الخدمة

ة إحصائية في مستوى قلق المستقبل من المتوقع وجود فروق ذات دالل: ةالرئيسي يةإلى اختبار صحة الفرضالبحث سعى 

لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة )االجتماعي، النفسي، الجسمي، االقتصادي( 

 16شملت واحدة تجريبية  لمجموعة والبعدي بالقياس القبلي المنهج التجريبيالبحث  استخدموقد ، العامة في الخدمة االجتماعية

قبل البدء بتنفيذ برنامج التدخل  وطُبق عليهن مقياس قلق المستقبل، الحكومية والخاصة بعض مستشفيات مدينة جدة من مصابة

فذت الجلسات الفردية والجماعية ومن ثم تم تطبيق مقياس قلق المستقبل البعدي للمقارنة بين نتائج المهني بالممارسة العامة، ونُ 

في مستوى قلق المستقبل )االجتماعي، ذات داللة إحصائية  فروقوجود وأظهرت النتائج  .التدخل المهنيالقياسين لتحديد فعالية 

لعامة في استخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة ا قبل وبعدالنفسي، الجسمي، االقتصادي( لدى مرضى التصلب اللويحي 

درجات القياسين القبلي رتب ت داللة إحصائية بين متوسطي وجود فروق ذا اختبار ويلككسون أكدحيث ، الخدمة االجتماعية

أن أثر استخدام برنامج التدخل  dوأيضاً بينت نتائج اختبار كوهين والبعدي على مقياس قلق المستقبل لصالح القياس البعدي، 

مما يؤكد فعالية التدخل ، المستقبل لدى عينة البحث هو أثر كبيرالمهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لخفض قلق 

نتهى البحث إلى عدد وا .خفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحيسة العامة في الخدمة االجتماعية في المهني بالممار

إنشاء قاعدة بيانات لمرضى التصلب اللويحي على مستوى المملكة العربية السعودية، توجيه البحوث  من التوصيات من أهمها:

المستقبلية نحو مرضى التصلب اللويحي لدراسة آثار المرض، المشكالت االجتماعية والنفسية، ودور الخدمة  والدراسات

 .في ضوء ذلكاالجتماعية 

 ، قلق المستقبل، التصلب اللويحي.سة العامةالممارالتدخل المهني،  الكلمات المفتاحية:

mailto:Dr_SalhaSadi@hotmail.com
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The Effectiveness of the Professional Intervention Based on General Practice in Social 

Work in Reducing Future Anxiety in Multiple Sclerosis Patients (A Study Applied to Some 

Hospitals in Jeddah) 

Abstract 

     This is an semi empirical research that aims to test the effectiveness of the professional 

intervention based on general practice in social work in reducing future anxiety (social, 

psychological, physical ، and economical) in multiple sclerosis patients, The research sought to test 

the validity of the main hypothesis:   It is expected that there are a statistically significant differences 

in the level of future anxiety (social, psychological, physical ، and economical) in patients with 

multiple sclerosis before and after using the professional intervention program in general practice in 

social work, The research used the empirical method by measuring the pre and post conditions of one 

experimental group that included 16 female patients from governmental and private hospitals in 

Jeddah, The future anxiety scale was applied to them before beginning the implementation of the 

professional intervention program in general practice, and individual and group sessions were carried 

out, Then the post future anxiety Scale was applied to compare the results of the two measures to 

determine the effectiveness of the professional intervention. The results showed a statistically 

significant differences in the level of future anxiety (social, psychological, physical ، and economical) 

in patients with multiple sclerosis before and after using the professional intervention program in 

general practice in social work, The Wilcoxon test confirmed that there are statistically significant 

differences between the mean ranks of the pre and post measurements on the future anxiety scale in 

favor of the post measurement, The results of the Cohen d test also showed that the effect of using 

the professional intervention program in general practice in social work to reduce future anxiety 

based the research sample is significant, which confirms the effectiveness of professional 

intervention based on general practice in social work in reducing future anxiety in multiple sclerosis 

patients. 

     The research concluded with a number of recommendations, the most important of which are: 

establishing a database for multiple sclerosis patients in the Kingdom of Saudi Arabia ، and directing 

future research and studies towards multiple sclerosis patients to study the effects of the disease, 

social and psychological problems, and the role of social work in this regard.  

Keywords: Professional Intervention, General Practice, Future Anxiety, Multiple Sclerosis. 
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 مقدمة:. 1

يعد التصلب اللويحي مرض مناعي مزمن له العديد من األعراض والمشكالت التي تؤثر سلباً على حياة المصاب به      

الثالثين من عمرها في أواخر متزوجة  إحدى السيداتعاماً،  02إلى  02يصيب اإلناث أكثر من الذكور من عمر ووأسرته، 

 النفسي واالجتماعي الضرر سبب لي، مما أسبابها يعلم األطباء لم لحاالت إجهاض متكررة تعرضتتقول: ) قرية سعودية تسكن

فلم  أبنائهاوبرفقتها  زوجته التقيت أسريةفي مناسبة زمنية وبعد فترة ، طفلأخرى من أجل إنجاب زوجة وبحث زوجي عن 

على الحركة  وال أقوىالدم ضغط ارتفاع في  لديتضح احيث سعافي إ وتم، بانهيار عصبي وأغمي علي  بت ص  وأُ رؤيتهم  احتمل

تغيرات في اإلدراك والذاكرة،  حدثت لدي  بمرض التصلب اللويحي،  تم تشخيصي، وبعد عدة تحاليل وكشوفات طبية والكالم

 .عوبة في النطقص وأواجهالتركيز  فقدت القدرة على، األشخاص والكلمات أنسىأصبحت 

في الخدمة االجتماعية التجريبية وفي حدود علم الباحثة تكمن أهمية البحث في إنه من أوائل البحوث العلمية  وبناًء على ذلك     

، التدخل المهني بالممارسة العامة للتخفيف من قلق المستقبل لديهمبرنامج الذي سيتناول مرض التصلب اللويحي وأيضاً استخدام 

البحث،  فرضياتمشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث،  وفيه : مدخل لموضوع البحثستعرض الفصل األولحيث ي

 ومفاهيم البحث.

وسيأتي الفصل الثاني بعرض للدراسات السابقة العربية واألجنبية واإلطار النظري الذي يحتوي على: أوالً مرض التصلب      

، انتشاره في المملكة العربية السعودية ودور الخدمة وعالجه نه والمشكالت المصاحبة لهاللويحي من حيث النبذة التاريخية ع

عرض النظريات ثم  ،وعالجه، ومناقشة أسبابه وتأثيراته وأعراضهقلق المستقبل مقدمة عن االجتماعية مع المرضى، ثانياً 

للويحي حيث سنتعرف على نشأة وتطور الممارسة عامل مع مرضى التصلب اتالمفسرة للقلق، وثالثاً الممارسة العامة في ال

، ثم عرض برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة وأهم خصائصها، نظريات ومداخل الممارسة العام وأدوار الممارس العام

 .العامة في الخدمة االجتماعية لخفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي

جراءات المنهجية للبحث والذي يتضمن: نوع البحث، منهج البحث، حدود البحث وفي الفصل الثالث سيتم عرض اإل     

في الفصل الرابع سيتم عرض وتحليل نتائج البحث، ثم  ، والزمنية(، أدوات جمع البيانات، بينما)الموضوعية، المكانية، البشرية

بحث في ضوء األهداف واختبار نتائج الفي الفصل الخامس سيتم مناقشة النتائج وتوصيات البحث، فسوف تناقش الباحثة 

مقترحات لبحوث مستقبلية تفيد الباحثين والممارسين في تخصص و، لى إثرها سيتم وضع توصيات البحث، وعياتضالفر

 .، وأخيراً ذكر الصعوبات وكيفية التغلب عليهاالمجال الطبي خاصةً دمة االجتماعية عامةً والعاملين في الخ

 :مشكلة البحث. 1.1

تعتبر الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية من االتجاهات الحديثة في مهنة الخدمة االجتماعية، بحيث تهدف إلى تزويد      

األخصائيين االجتماعيين بمجموعة من المهارات والمعارف والقيم التي تفيدهم في التعامل مع المشكالت االجتماعية المعقدة بما 

من خالل منظور عام وشمولي يتضمن كل أنساق العمالء أفراد أو جماعات أو مجتمعات محلية. فيها المشكالت الصحية وذلك 

 (082، 0212 ،)الشهراني
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ومن أبرز المشكالت الصحية التي يعاني منها المجتمع األمراض المزمنة، فهي من أكبر المسببات الرئيسية للوفاة عالمياً،      

الجتماعية وأنماط الحياة غير الصحية والتغيرات الغذائية، وتشترك األمراض المزمنة فهي تنتشر بشكل واسع بسبب التغيرات ا

بعدة خصائص عامة يعاني منها المريض مثل بقائها لفترة طويلة، ودوام آثارها طيلة حياة الفرد حيث أنها ال تزول من خالل 

نب حياة المريض الجسدية والنفسية واالجتماعية تناول العالج الدوائي كبقية األمراض األخرى، أيضاً لها تأثير على جوا

التصلب اللويحي مرض مناعي مزمن يؤثر على الجهاز العصبي عد ويُ واألسرية والمهنية مما يسبب له القلق على مستقبله، 

فرد تقوم خاليا الجهاز المناعي لل ال تزال تحت البحثوألسباب المركزي )الدماغ، الحبل الشوكي، واألعصاب البصرية(، 

بمهاجمة نظامه العصبي )الخاليا العصبية وغشاء المايلين( في الدماغ، الحبل الشوكي، والعصب البصري، هذا الهجوم يسبب 

 .انتقال اإلشارات العصبية بين الجهاز العصبي المركزي وباقي أجزاء الجسم تهاب المايلين وبالتالي يؤدي إلى بطءال

 (0212، )المجموعة السعودية االستشارية

مليون شخص من ذوي التصلب اللويحي في العالم،  0.2ووفقاً لتقديرات مؤسسة التصلب اللويحي المتعدد يوجد حوالي      

. )المجموعة 2:1سنة، وتصاب النساء أكثر من الرجال بنسبة  22-02الفئة العمرية التي تتراوح بين  ويصيب المرض غالباً 

لتسجيل جميع  (0212)عام سجل وطني ى المملكة العربية السعودية تم إطالق وعلى مستو(، 0212السعودية االستشارية، 

( مستشفى من مختلف مناطق 02شمل السجل ) 0218 سبتمبر في، ومرضى التصلب اللويحي الذين لديهم تشخيص مؤكد

إلصابة بمرض التصلب احيث وضحت النتائج أن ، للقيام بدراسة وطنية ( مريضاً منها0216وُجمع بيانات شاملة عن ) المملكة

وكان معدل االنتشار أعلى بين  ،سنة 20بمتوسط عمر  نسمةألف  122لكل  0.02بنحو قدرت تلك المستشفيات اللويحي في 

تليها المناطق الوسطى والشرقية والشمالية  تشار المرض أعلى في المنطقة الغربية، ومعدل ان(%66.2)اإلناث بواقع 

 (0202)الجمعة وآخرون، . والجنوبية

في المنطقة  ىأعلوأن انتشار المرض أن أعداد المصابين يزداد كل عام ( 0201وتؤكد جمعية وسم للتصلب المتعدد )     

 مريضاً. 2222بلغ قرابة وحدها حيث ذكرت أن عدد المصابين في مدينة جدة الغربية، 

جتماعية في المجتمع لمرض التصلب اللويحي أن دراسات تقييم اآلثار النفسية واال( 0210وآخرون )  Gottbergويرى     

نادرة، والبد من العمل على تطوير مناهج التعليم في المستقبل وخدمات الدعم االجتماعي والنفسي للتأكد من أنها مفيدة لهذه 

ويحي ( أنه باإلمكان عالج مرض التصلب الل101، 0212ويشير هارون )، الفئة، وتوجيه البحوث المستقبلية لهذا المجال

باستخدام برامج إرشادية تكاملية تهتم بجميع جوانب الشخصية لدى المريض بحيث تتعامل مع النفس والجسم والعقل والمجتمع 

والدين، بشرط أن يكون هنالك تعاون عملي بين األطباء والمعالجين النفسيين واألخصائيين االجتماعيين ورجال الدين إلعادة 

 تأهيل المرضى وتدريبهم.

وألن مرض التصلب اللويحي يترتب عليه أبعاد خطيرة تؤثر على مجريات الحياة الصحية واالجتماعية والنفسية والمهنية،      

حيث أكدت الدراسات العلمية تأثير القلق على المصابين بالمرض، ونظراً لقلة الدراسات العلمية التي استخدمت برامج التدخل 

االجتماعية مع مرضى التصلب اللويحي على حد علم الباحثة، ترى الباحثة أهمية استخدام  المهني بالممارسة العامة في الخدمة

برنامج تدخل مهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لخفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي يتضمن أساليب 

مواجهة مشكالتهم وخفض مستوى القلق لديهم، ونماذج عالجية مثل نموذج العالج المعرفي السلوكي لمساعدة المرضى في 
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ونموذج حل المشكلة الختيار االستراتيجيات واألساليب العالجية المناسبة لمواجهة القلق، ونموذج التركيز على المهام وما 

بي على يحتويه من تكنيكات تسهل من عملية االتصال بين الباحثة والمرضى، ونموذج العالج األسري لما للمرض من تأثير سل

وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي اآلتي: ما فعالية الحياة األسرية والشخصية لمرضى التصلب اللويحي، 

 في الخدمة االجتماعية في خفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي؟الممارسة العامة التدخل المهني ب برنامج

 أهمية البحث:. 1.1

 :النظريةاألهمية . 1.1.1

، لذا تأمل التصلب اللويحي وذلك في حدود علم الباحثةمرض الدراسات العلمية في الخدمة االجتماعية التي تناولت  قلة. 1

المجال الطبي بتناوله في في المكتبة العلمية للخدمة االجتماعية وخاصة إضافة يمكن أن يستفاد منها البحث  يكونالباحثة بأن 

 لخفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي. في الخدمة االجتماعية رسة العامةالتدخل المهني بالمما

قد يستخدمه الممارسين  تصميم برنامج تدخل مهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعيةتكمن أهمية البحث في . 0

 .واألخصائيين االجتماعيين في المجال الطبي

 األهمية التطبيقية:. 1.1.1

لبحث مرضى التصلب اللويحي في مواجهة مخاوفهم نتيجة اإلصابة بالمرض وكيفية التغلب عليها والتكيف مع الحالة يفيد ا. 1

 المرضية.

 المجال الطبيالممارسين واألخصائيين االجتماعيين في نتائج البحث في تطبيق و يفيد برنامج التدخل المهنيأن بتأمل الباحثة . 0

 .لمهنية على مرضى التصلب اللويحي أو تطبيقه على فئات أخرىللتدخالت ا والمجاالت األخرى

:البحثأهداف . 1.1  

مدى فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض القلق االجتماعي لدى مرضى اختبار . 1

 التصلب اللويحي.

عامة في الخدمة االجتماعية في خفض القلق النفسي لدى مرضى مدى فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة الاختبار . 0

 التصلب اللويحي.

مدى فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض القلق الجسمي لدى مرضى اختبار . 2

 التصلب اللويحي.

ي الخدمة االجتماعية في خفض القلق االقتصادي لدى مرضى مدى فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة فاختبار . 0

 .التصلب اللويحي

 :البحث فرضيات .1.1

 استخدام قبل وبعدفي مستوى القلق االجتماعي لدى مرضى التصلب اللويحي ذات داللة إحصائية  فروقمن المتوقع وجود . 1

 .سة العامة في الخدمة االجتماعيةبرنامج التدخل المهني بالممار
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استخدام قبل وبعد في مستوى القلق النفسي لدى مرضى التصلب اللويحي ذات داللة إحصائية فروق من المتوقع وجود . 0

 .سة العامة في الخدمة االجتماعيةبرنامج التدخل المهني بالممار

استخدام وبعد قبل في مستوى القلق الجسمي لدى مرضى التصلب اللويحي ذات داللة إحصائية فروق من المتوقع وجود . 2

 برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية.

استخدام قبل وبعد في مستوى القلق االقتصادي لدى مرضى التصلب اللويحي ذات داللة إحصائية فروق من المتوقع وجود . 0

 .سة العامة في الخدمة االجتماعيةبرنامج التدخل المهني بالممار

 :حثالبمفاهيم  .1.1

 : Multiple Sclerosisالتصلب اللويحي  -أ

: "مرض عصبي مزمن يصيب بأنهلمرض التصلب اللويحي ( 0212وزارة الصحة السعودية )تتبنى الباحثة تعريف      

الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، ويسبب تلفاً في الغشاء المحيط بالخاليا العصبية والذي يدعى 

 ."ايلين، مما يؤدي إلى تصلب في الخاليا وبالتالي بطء أو توقف سير السياالت العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسمالم

 : Future Anxietyقلق المستقبل  -ب

من التوتر وعدم األمن، والخوف من المشكالت االجتماعية واالقتصادية، وعدم القدرة على تحقيق اآلمال هو حالة      

طموحات المتوقعة في المستقبل، واإلحساس بأن الحياة غير جديرة باالهتمام مما يؤدي إلى حالة من التشاؤم من المستقبل وال

والتفكير الخاطئ فيه، والشعور ببعض األعراض المرضية، ويشمل الجوانب الجسمية والمعرفية والوجدانية واالجتماعية 

هو شعور الفرد بعدم االطمئنان والتوتر عند التفكير في مستقبل حياته، وفقدان و (111، 0212)فرغلي وآخرون، واالقتصادية. 

 (10: 0211الشعور باألمن مع عدم الثقة بنفسه. )األسود وهدار، 

ويُعرف قلق المستقبل أيضاً بأنه: الشعور بعدم االرتياح والتفكير السلبي تجاه المستقبل والنظرة السلبية للحياة وعدم القدرة      

، 0222قة بالنفس. )المشيخي، لى مواجهة األحداث الحياتية الضاغطة وتدني اعتبار الذات وفقدان الشعور باألمن مع عدم الثع

01 ) 

: يرتبط بالجانب الشخصي للفرد وهو ناتج عن تفسير المواقف واألحداث بشكل سلبي، مما البعد النفسي :أبعاد قلق المستقبل 

)الجندي ودسوقي،  وأفكاره، كالخوف من عدم اإلنجاب لدى الفرد وفقدان السيطرة على مشاعرهيسبب حالة من الضيق والتوتر 

: هي السلوكيات االجتماعية السلبية التي يمارسها الفرد داخل األسرة وخارجها، وتفاعله البعد االجتماعي ،(002، 0211

ومكانته االجتماعية وما سيكون عليه في الغد ونظرة  وعالقاته االجتماعية واندماجه مع اآلخرين، وتوقعه المستقبلي لحالته

هو األفكار والمعتقدات الخاطئة والمشوهة التي يتبناها الفرد تجاه المستقبل، وشعوره باليأس : البعد المعرفي، الناس والمجتمع له

النظرة السلبية للمستقبل، وشعور : حالة وجدانية سلبية تنتج عن البعد الوجداني، وفقدان األمل والغموض والتشاؤم من المستقبل

البعد  ،الفرد بالخوف والتشاؤم والقلق وعدم االطمئنان عند التفكير في المستقبل، وأنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه وطموحاته

مجموعة األعراض المرضية الناتجة عن فرط التفكير في المستقبل والخوف منه، ويمكن مالحظتها من خالل ما : الجسمي

 لى الفرد من ردود أفعال بيولوجية مثل ضيق التنفس، يظهر ع
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: توقع الفرد بأنه لن البعد االقتصادي ،فالقلق ال يجعل الفرد يفقد االتصال بالواقع فحسب بل ال يمكنه من ممارسة أنشطته اليومية

ال يمكنه الزواج وتكوين يستطيع في المستقبل الحصول على العمل المناسب، وأن مستوى معيشته سيكون منخفضاً، وبالتالي 

 .(101-102، 0212أسرة. )فرغلي وآخرون، 

الذي من خالل اإلجابة على مقياس قلق المستقبل  مريضة التصلب اللويحيحصل عليها الدرجة التي ت قلق المستقبل إجرائياً:

 .القلق االقتصادي( -القلق الجسمي -القلق النفسي -)القلق االجتماعي اآلتية: يتضمن األبعاد

 :التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية -ت

 : Professional Interventionالتدخل المهني 

يُقصد به األنشطة العلمية المنظمة التي يقوم بها األخصائي االجتماعي والتي تتضمن الفهم الواعي للعميل كشخص في      

 وفي المواقف  موقف بهدف الوصول إلى التغيير المطلوب في شخصيته

 (002أ، 0201والظروف االجتماعية المحيطة به بصورة متكاملة. )سليمان وآخرون، 

ويُعرف أيضاً بأنه: إطاراً شامالً متكامالً له مسلماته ومفاهيمه يعتمد على أسس معرفية ومهارية وقيمية، وفنيات علمية      

من األنشطة المهنية المنظمة والخطوات التي يمارسها األخصائي  معترف بها في إطار مهنة الخدمة االجتماعية، فهو مجموعة

االجتماعي بدءاً بتقدير الموقف وتحديد أهداف التدخل واستراتيجياته وتكنيكاته في إطار خطة التدخل، ثم تطبيق الخطة، وأخيراً 

 رسة العامة للخدمة االجتماعية بتحديد:( ويرتبط التدخل المهني في إطار المما12، 0210تقييم نتائج التدخل واإلنهاء، )علي، 

 نسق محدث التغيير: المتمثل في األخصائي االجتماعي )الباحثة(. -

 نسق التعامل: المستفيدين من برنامج التدخل المهني )مرضى التصلب اللويحي(. -

 نسق العمل: األعضاء الذين يقومون بتنفيذ خطوات وأنشطة التدخل المهني )فريق العمل(. -

 لة: وهو الموقف الذي يستوجب التدخل المهني لمواجهته )قلق المستقبل(.نسق المشك -

 : General Practice الممارسة العامة

نظرياً انتقائياً للممارسة لألخصائي االجتماعي أساساً الذي يوفر  اإلطار :بأنها معارف الخدمة االجتماعيةعرفتها دائرة      

وتتمثل المسؤولية الرئيسية  الممارسة من الفرد حتى المجتمع كل مستوى من مستوياتحيث أن التغيير البناء يتناول  المهنية

 (22، أ0201 ،وآخرون سليمان) .للممارسة العامة في تنمية وتحقيق التغيير المخطط أو األنشطة العلمية الموجهة لحل المشكلة

ها تقوم على استخدام قاعدة من المعارف ( الممارسة العامة بأن1221) Kirst-Ashman, & Hullويعرف كالً من      

 االنتقائية والقيم المهنية، ومجموعة كبيرة من المهارات لتحقيق التغيير مع أي من المستويات من خالل ثالثة عمليات أساسية هي:

 أوالً: تتطلب الممارسة العامة العمل بشكل فعال من خالل البناء الهيكلي للمؤسسة وتحت اإلشراف المهني.

 ياً: أنها تتطلب مجموعة من األدوار المهنية.ثان

 (20ب، 0201ثالثاً: تطبيق مهارات التفكير النقدي خالل عمليات حل المشكلة. )سليمان وآخرون، 

 : Effectivenessالفعالية  -ج

أهداف التدخل في  يُعرفها قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية بأنها: القدرة على مساعدة العميل على تحقيق     

ويشير مفهوم الفعالية من المنظور االجتماعي إلى أنها: القدرة على تحقيق ( 162، 0222مة من الوقت. )السكري، فترة مالئ
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، 1226النتيجة اإليجابية المقصودة حسب المعايير المحددة مسبقاً، وتزداد الفاعلية كلما أمكن تحقيق النتيجة كاملة. )الشبانات، 

 (12، 1281رف أيضاً بأنها: مدى تحقيق األهداف المحددة نتيجة التدخل المهني. )صقر، وتُع (12

 درجة تحقيق برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية ألهدافه.هي الفعالية إجرائياً: 

 

 :واإلطار النظري الدراسات السابقة .1

 الدراسات السابقة: 1.1

 الدراسات العربية: -أ

لكتروني للخدمة االجتماعية لدعم مصابي التصلب اللويحي"، هدفت إلى إ( بعنوان "تصميم تطبيق 0201الوهيبي )دراسة . 1

باإلضافة إلى تصميم محتوى ، جتماعية والنفسية والصحيةاال التعرف على واقع احتياجات مصابي مرض التصلب اللويحي

من خالل تحديد الخدمات التي يقدمها التطبيق، ومقدمي الخدمات من  يدعم مصابي مرض التصلب اللويحتطبيق إلكتروني ي

أن أشكال الدعم واالحتياجات  الدراسة إلىنتائج ، دراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح االجتماعي، وتوصلت خالل التطبيق

 .األسرة واألقارب مؤازرة منالدعم ولل المريض حاجة تمثلت في النفسية المطلوب توفيرها للمصاباالجتماعية و

مرض التصلب اللويحي في المملكة العربية السعودية"، دراسة معدل انتشار ( بعنوان "0202)الجمعة وآخرون . دراسة 0

ائج أن معدل توبينت الن، تحديد وتوظيف جميع مرافق الرعاية الصحية التي تعالج مرضى التصلب اللويحيهدفت إلى وصفية 

بمتوسط عمر  وكان االنتشار أعلى بين اإلناث والشباب والمتعلمين ي،ألف مواطن سعود 122ل لك 61,22انتشار المرض بلغ 

 .سنة 20

( بعنوان "انتشار االكتئاب بين مرضى التصلب العصبي المتعدد في مدينة أربيل"، هدفت إلى 0202)دراسة سليمان وعلي . 2

 وعالقة البيانات الديموغرافية للمريض والحالة المرضية، تحديد مدى انتشار االكتئاب بين مرضى التصلب العصبي المتعدد

مريض، وأظهرت النتائج ارتفاع في  162بلغ حجم العينة حيث  استخدمت الدراسة مقياس االكتئاب والمقابالت مع المرضى

ثر، وأن االكتئاب عاماً فأك 22على الفئة العمرية  %22.2معدل انتشار االكتئاب بين مرضى التصلب العصبي المتعدد حيث بلغ 

، باإلضافة إلى أن أحد العالجات المقررة للمرضى تزيد من نسبة %80.6سنوات وأكثر  12يكون مرتفعاً لدى المصابين من 

 .%82.1خطر االكتئاب 

ف من فعالية برنامج المساندة االجتماعية بالممارسة العامة للخدمة االجتماعية في التخفي( بعنوان "0212) المصيلحيدراسة . 0

ومن  تحديد المشكالت التي تواجه مرضى التصلب المتعدد هدفت إلى "،(M.Sالمتعدد ) حدة مشكالت مرضى التصلب العصبي

التجربة القبلية البعدية تجريبية استخدمت دراسة ، حدتها ثم استخدام برنامج المساندة االجتماعية واختبار فاعليته في التخفيف من

المتعدد والمقابلة المفتوحة التصلب  تكونت أدوات الدراسة من مقياس مشكالت مرضىو، اً ضمري 02شملت  لمجموعة واحدة

أن برنامج  أيضاً  وأثبتت ،%82بواقع  أعلى نسبة من المرضىاإلناث أن  نتائج الدراسة وضحتومع الخبراء والمتخصصين، 

 .تصلب المتعددفي التخفيف من حدة مشكالت مرضى ال التدخل المهني أحدث تغييراً إيجابياً 
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تقييم التعب ( بعنوان "التعب واإلدارة الذاتية بين مرضى التصلب اللويحي المتعدد"، هدفت إلى 0212شاولي )دراسة . 2

وخلصت النتائج إلى أن هناك ارتباط سلبي بين التعب واإلدارة الذاتية بين  واإلدارة الذاتية بين مرضى التصلب اللويحي،

 تعدد، فكلما زادت شدة التعب قلت اإلدارة الذاتية لدى هؤالء المرضى.مرضى التصلب اللويحي الم

( بعنوان "العالقة بين مستوى األعراض االكتئابية ومستوى الرضا عن نوعية الحياة لدى 0218)العدوان وطنوس . دراسة 6

منهج الوصفي االرتباطي السيدات المصابات بمرض السرطان والمصابات بمرض التصلب اللويحي"، اعتمدت الدراسة على ال

مصابة بمرض  02سيدة حيث اشتملت على  60وتم استخدام مقياس نوعية الحياة ومقياس بيك لالكتئاب، بلغت عينة الدراسة 

فراد العينة متوسطاً ستوى الرضا عن نوعية الحياة لدى أمصابة بمرض السرطان، وأظهرت النتائج أن م 22التصلب اللويحي و

 اع درجة االكتئاب.باإلضافة إلى ارتف

( بعنوان "فعالية العالج المعرفي السلوكي في التخفيض من استجابة القلق واالكتئاب 0218)دراسة بولكويرات وآخرون . 1

مستوى  خفضظهرت النتائج فعالية العالج المعرفي السلوكي في وأ "،مرض التصلب اللويحي: دراسة حالةلدى المصابين ب

 دى مرضى التصلب اللويحي.اضطراب القلق واالكتئاب ل

( بعنوان "اتجاهات مرض التصلب العصبي المتعدد في محافظة نينوى"، هدفت إلى حساب 0218)دراسة يونس ويحيى . 8

تم انتشار المرض وشرح الخصائص الديموغرافية، وتوصيف السمات السريرية والوبائية لمرض التصلب العصبي المتعدد، 

مريضاً، وبينت النتائج أن معدل انتشار مرض التصلب العصبي المتعدد بلغ  126بلغ حجم العينة اعتماد تصميم سلسلة الحالة و

سنة،  22، ومتوسط ظهور المرض عند %60.1ألف نسمة، باإلضافة إلى أنه يصيب اإلناث أكثر من الذكور  122لكل  0.10

ولية األكثر شيوعاً للمرض هي الضعف في األ سنة، وأظهرت النتائج أيضاً أن األعراض 22 -02ويصيب الفئة العمرية من 

 .%12.0واالضطراب البصري بلغ  %10يليه الترنح  %26.8طرف واحد أو أكثر 

( بعنوان "قلق المستقبل لدى مرضى السكري في ضوء بعض المتغيرات"، هدفت إلى قياس 0211)دراسة األسود وهدار . 2

الفروق في مستوى قلق المستقبل طبقاً لبعض المتغيرات مثل جنس مستوى قلق المستقبل لدى مرضى السكري والبحث عن 

مصاب بداء السكري، وتم استخدام مقياس قلق  100المريض، الحالة االجتماعية، الوضع المهني، دراسة وصفية شملت 

 المستقبل، وأوضحت النتائج ارتفاع في مستوى قلق المستقبل باختالف الجنس لصالح اإلناث.

التعرف المرضى المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد"، هدفت إلى ( بعنوان "تقدير الذات لدى 0211ي ). دراسة زكير12

تقدير الذات لدى مرضى التصلب اللويحي من خالل تطبيق مقياس الذات لكوبر سميث، واستخدمت الدراسة منهج  على مستوى

بقت الدراسة في المؤسسة االستشفائية من خالل علمية، طُ المقابلة نصف الموجهة والمالحظة ال علىدراسة الحالة، واعتمدت 

 2إناث،  8)حالة  11سنوات والبالغ عددهم  لعدةمالحظة بعض األشخاص ممن يعانون من اإلصابة بمرض التصلب اللويحي 

 ، وأسفرت نتائج الدراسة أن لمريض التصلب اللويحي تقدير ذات متوسط.(ذكور

ن "المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تواجه مريضات التصلب العصبي المتعدد"، ( بعنوا0216دراسة السبيعي ). 11

التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لعينة الدراسة، والتعرف على المشكالت االجتماعية هدفت إلى 

صادية التي تواجههن، وتحديد تأثيرات والوقوف على المشكالت االقت، العصبي المتعددالتي تواجه مريضات التصلب 

 المشكالت االجتماعية واالقتصادية على مريضات التصلب العصبي المتعدد،
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دراسة استطالعية طبقت في مدينة األمير ، من وجهة نظرهن والتعرف على مدى إيفاء مركز التأهيل الشامل باحتياجاتهن 

 .مريضة 20وبلغت العينة جمع البيانات، استخدمت االستبيان كأداة لسلطان الطبية العسكرية، 

 الدراسات األجنبية: -ب

بعنوان "جودة الحياة عند البالغين المصابين بالتصلب العصبي المتعدد: مراجعة ( 0202وآخرون ) Gil-Gonzalezدراسة . 1

الجتماعية تقديم نظرة عامة واسعة عن المخاطر السريرية وا منهجية"، يعتبر من البحوث النوعية التي تهدف إلى

والديموغرافية والنفسية االجتماعية والعوامل الوقائية لجودة الحياة عند البالغين المصابين بالتصلب العصبي المتعدد، باإلضافة 

إلى تحليل التدخالت النفسية لتحسين جودة الحياة، حددت المراجعة اإلعاقة واإلرهاق واالكتئاب وضعف اإلدراك والبطالة 

جودة الحياة، ووضحت نتائج المراجعة أن زيادة تقدير الذات والكفاءة الذاتية والمرونة والدعم االجتماعي كعوامل خطر تهدد 

تعتبر من العوامل الوقائية، وتم تحليل مجموعة كبيرة من مناهج التدخل النفسي في جودة الحياة مثل اليقظة والعالج السلوكي 

 ين جوانب مختلفة من جودة الحياة.عة وكانت غالبية التدخالت ناجحة في تحسالمعرفي ومجموعات المساعدة الذاتية في المراج

مرضى التصلب المتعدد: تحليل محتوى لاليومية المعيشية تحديات األنشطة ( بعنوان "0212وآخرون ) Dehghaniدراسة . 0

 منمصاب  10 ية مكونة منعينة قصد متعدد، طبقت علىالتحديات التي يعيشها مصاب التصلب التحديد نوعي"، تهدف إلى 

تحليل المحتوى أدى إلى ، ومتعمقة نظمةشبه ممقابالت تم جمع البيانات عن طريق إجراء جمعية إيران للتصلب المتعدد، 

من المستقبل الغامض للمرض، صعوبة  الخوف والقلق أهمهاالوصول إلى عدة تحديات يعاني منها مريض التصلب اللويحي 

 العبء المالي للمرض. باإلضافة إلى، اإلعاقةالجسدية والسلوكية، الخوف من ة والنفسيمواجهة التغيرات 

بعنوان "استكشاف العبء المجتمعي للتصلب العصبي المتعدد، دراسة ( 0212وآخرون ) Rodriguez-Rincon دراسة. 2

ار النفسية واالجتماعية لمرض معرفة اآلث التأثير غير اإلكلينكي للمرض بما في ذلك التغيرات مع تطور المرض"، هدفت إلى

التصلب العصبي المتعدد على األشخاص المصابين به والقائمين على رعايتهم، والتكلفة المجتمعية المرتبطة بالمرض، 

باإلضافة إلى معرفة الدعم المتاح للمصابين ومقدمي الرعاية لهم، تمت مراجعة األدبيات البحثية على السياق الدولي لتغطي 

اء المتخصصين في اية الصحية للبلدان في مختلف القارات، واستخدمت المقابلة كأداة للدراسة مع المرضى والخبرهياكل الرع

 الرعاية الصحية.

العالقة بين سمات الشخصية واضطرابات القلق واالكتئاب لدى بعنوان "Mousavi & Zadegan (0216 ) دراسة. 0

التي  DASS-21سمات الشخصية ومقياس استخدمت الدراسة مقياس و، مصاباً  82شملت  ،"المتعددالعصبي مرضى التصلب 

وأفراد اضطرابات القلق واالكتئاب عالقة مباشرة بين  وجودوأوضحت النتائج  ،تقيس اضطرابات القلق واالكتئاب والتوتر

 .والقلقالعصابية واالكتئاب بين سمة الشخصية ، كما أن هناك عالقة عكسية العينة

( بعنوان "الجوانب االجتماعية لمرض التصلب المتعدد لألفراد اإليرانيين"، هدفت 0212وآخرون ) Abolhassaniدراسة . 2

دراسة نوعية حول نظام تقديم الرعاية الصحية  تحديد الجوانب االجتماعية لمرض التصلب اللويحي لدى اإليرانيين،إلى 

أفراد األسرة  من 6و مصاباً  18إجراء مقابالت شبه منظمة مع تم  اعتمدت على منهج دراسة الحالة، لمرضى التصلب اللويحي،

إجراء تحليل محتوى لمدونات الويب والمجالت الخاصة بمرض التصلب المتعدد تم مقدمي الرعاية الصحية، و من 1و

 ووكاالت األنباء،
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وتؤثر على أبعاد مختلفة من  وتوصلت النتائج إلى أن هناك تأثيرات اجتماعية متعددة لمرض التصلب المتعدد على المصابين

، ويجب على صانعي القلق بشأن الوظيفة، و، اضطراب الحياة الطبيعيةونتائج الوصمة مثل مواجهة رموز وصمة العار حياتهم

 .مرض التصلب المتعدد على األبعاد األخرى لحياة األفراد تأثيراتدمي الرعاية الصحية مراعاة هذه السياسات ومق

والقلق التعب واالكتئاب جودة الحياة لمرضى التصلب المتعدد ودور بعنوان "( 0210وآخرون ) Salehpoor دراسة. 6

لدى مرضى التصلب جهاد والقلق والتعب واإلوعالقته باالكتئاب الحياة  جودةمستوى "، هدفت إلى الكشف عن والتوتر

ومقياس مسح  ،DASS-21 االكتئاب والقلقمقياس و ،الحياة جودةطبق عليهم مقياس  مريضاً  160بلغت العينة اللويحي، 

 يعانونالمرضى ، وأن والتوتر الحياة واالكتئاب والقلق جودةبين مستوى  أن هناك عالقة ارتباطية، وأشارت النتائج إلى التعب

 االكتئاب ويليه التوتر. ثممن القلق بالدرجة األولى 

 لدىصلب المتعدد: االرتباط باضطرابات المزاج والقلق سمات الشخصية في التبعنوان "( 0210وآخرون ) Iova دراسة. 1

مرضى التصلب  لدىفحص العالقة بين القلق والمزاج والسمات الشخصية الخمسة  "، هدفت إلىالمرضى الرومانيينعينة من 

ت النتائج أظهرفرد من األصحاء،  02بالتصلب المتعدد و مريض 62تكونت العينة من تم استخدام مقياس الشخصية، و المتعدد،

مرضى التصلب ت أيضاً أن أظهرو، المتعددوجود عالقة بين أعراض المزاج/ القلق وسمات الشخصية لدى مرضى التصلب 

المرضى الذين درجات القلق  من اً وتوافقانبساطية  وأقلعصبية أعلى أنهم  القلق واالكتئابفي ارتفاع الذين يعانون من  المتعدد

 .لديهم منخفضة واالكتئاب

 جودةبعنوان "ارتباط اإلرهاق الناتج عن التصلب المتعدد باإلعاقة واالكتئاب و( 0226وآخرون ) Vouyovitch دراسة. 8

 021الحياة، بلغت عينة الدراسة  وجودةاالكتئاب التعب واإلعاقة نتيجة المرض والعالقة بين  توضيحالحياة"، هدفت إلى 

أظهرت النتائج ي، والجسد ،لمعرفيا ،النفسي ،االجتماعي أبعاد: من أربعون المك اإلرهاق مقياس تأثيرتم استخدام مريضاً، 

  .البعد االجتماعيبو أن اإلرهاق مرتبط باإلعاقةو، واالكتئاب الحياة جودةعلى مستوى  لإلرهاقتأثيراً كبيراً 

 

 للبحث: اإلطار النظري .1.1

مرض التصلب اللويحي والمشكالت  المبحث األولهي: متغيرات البحث والثاني سيتناول الجزء الثاني من الفصل      

والمبحث ، في السعودية ودور الخدمة االجتماعية مع المرضىانتشاره و عالج التصلب اللويحي المصاحبة له، باإلضافة إلى

المبحث يراً وأخ، لهالنظريات المفسرة عالج القلق ووتأثيراته، ثم عرض  أسبابه أهم أعراضه ومناقشةوقلق المستقبل  الثاني

وذكر نشأة وتطور الممارسة العامة من خالل عرض ، الممارسة العامة في التعامل مع مرضى التصلب اللويحي الثالث

، وأخيراً عرض برنامج التدخل خصائصها، ثم تناول نظريات ومداخل الممارسة العامة وأهم أدوار ومهارات الممارس العام

 .االجتماعية لخفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحيالمهني بالممارسة العامة في الخدمة 

 :مرض التصلب اللويحي .1.1.1

 :نبذة تاريخية عن مرض التصلب اللويحي( 1

التصلب اللويحي حالة عصبية تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي )الجهاز العصبي المركزي( الذي يتحكم في جميع وظائف      

 بقة الخارجية التي تحمي األعصاب )مادة الميالين(، الجسم، ويتسبب في إتالف الط
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وعند فقدان مادة الميالين يحدث اضطراب في قدرة األعصاب على توصيل النبضات الكهربائية من الدماغ وإليها، ويتسبب 

جهاد. )أطلس اف والشعور بالتنميل والدوار واإلبحدوث مجموعة من األعراض مثل عدم وضوح الرؤية وضعف األطر

 (0، 0202تصلب العصبي المتعدد، ال

 

 (2، 0216)مرض التصلب اللويحي،  اللويحيما هو التصلب ( 1شكل رقم )

تصلب لويحي . تصلب لويحي مترقي ثانوي. وهناك أربعة أنواع مختلفة من التصلب اللويحي: تصلب لويحي انتكاسي وخمودي

 . تصلب لويحي انتكاسي مترقي.مترقي أولي

 

 (1، 0211)هدف، اع التصلب اللويحي أنو( 0شكل رقم )

تعرض ألشعة قلة الهي: عوامل جينية، والعوامل التي تؤدي إلى اإلصابة بالتصلب اللويحي  نذكر بعضبناًء على ما سبق 

رق،التدخينية، الفيروس د، االلتهاباتالشمس ونقص فيتامين   أمراض مناعة ذاتية معينة. ،المناخ ، العمر، الجنس، الع 

 الت المصاحبة لمرض التصلب اللويحي:المشك( 1

أعراض مختلفة في أوقات مختلفة، ر بحيث يمكن أن يعاني األشخاص من يتباين مرض التصلب اللويحي من شخص آلخ     

( عن األعراض التي يشعر بها مصاب التصلب اللويحي، 0212ففي استبيان عالمي أجراه االتحاد الدولي للتصلب المتعدد عام )

، %15، بينما األعراض األقل شيوعاً هي األلم %39، الحركية %40لنتائج أن أكثر األعراض شيوعاً كانت الحسية أظهرت ا

 (1، 0211. )هدف، 10%واإلدراك

 

 

 

 

 

 

 (1، 0211( األعراض التي يشعر بها مصاب التصلب اللويحي )هدف، 2شكل رقم )
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 ( األعراض أو المشكالت الشائعة فيما يلي:10، 0212) ليل اآلباءد -حدد االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعددقد و     

 الحس،فقدان  الرؤية،مشكالت مشكالت في االتزان ودوار،  المزاجية،تغييرات في الحالة  اإلدراكية،اإلجهاد، المشكالت 

 .سلس البول الكالم،مشكالت في  والتشنج،التصلب  الحركة،فقدان قوة العضالت وخفة  باأللم،الشعور  بالوخز،الشعور 

( أن من مضاعفات التصلب اللويحي تصلب وتشنج العضالت، شلل في عضالت 0212وتوضح وزارة الصحة السعودية )     

التركيز، االكتئاب، والصرع، وللتعايش مع التصلب اللويحي  القدمين، مشاكل في المثانة واألمعاء، النسيان وفقدان القدرة على

ض وممارسة التمارين الرياضية، وتجنب الحرارة قدر اإلمكان، أيضاً تناول أغذية متوازنة صحية تساعد البد من الراحة للمري

ي المناعة وتحافظ على عظام صحية، باإلضافة إلى تجنب الضغوطات.       في الحفاظ على وزن صحي وتقو 

 مرض التصلب اللويحي في المملكة العربية السعودية:( 1

ة السعودية الكثير من الجهود في سبيل التوعية بمرض التصلب اللويحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية تبذل وزارة الصح     

لتسجيل جميع مرضى التصلب اللويحي الذين  (0212)للمصابين به في مستشفيات المملكة، فقد تم إطالق سجل وطني عام 

مريضاً  0216ملكة، حيث ُجمعت بيانات شاملة عن مستشفى من مختلف مناطق الم 02لديهم تشخيص مؤكد، وشمل هذا السجل 

، وأظهرت النتائج أن اإلصابة بمرض التصلب اللويحي في تلك المستشفيات قدرت بنحو 0218منها للقيام بدراسة وطنية في 

لى أن ، باإلضافة إ%66.2سنة، أيضاً كان معدل االنتشار أعلى بين اإلناث بنسبة  20ألف نسمة بمتوسط عمر  122لكل  02.0

معدل انتشار المرض أعلى في المنطقة الغربية تليها المناطق الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية وأخيراً المنطقة 

 (0202الجنوبية. )الجمعة وآخرون، 

عدد  ( على أن معدل انتشار المرض أعلى في المنطقة الغربية، حيث ذكرت أن0201وتؤكد جمعية وسم للتصلب المتعدد )     

مريضاً، وأن أعداد المصابين يزداد كل عام لذا تم إنشاء الجمعية التطوعية التي تهدف  2222المصابين في مدينة جدة بلغ قرابة 

إلى رفع مستوى الوعي الصحي لمرضى التصلب اللويحي وذويهم، من خالل تقديم االستشارات النفسية واإلرشادية لهم، 

تعايش اإليجابي مع المرض وأعراضه، مع تقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم والمساهمة وكذلك تأهيل المصابين وذويهم لل

 .ستشاريةاالو توعويةال والتعليمية،تدريبية الالنفسية،  الصحية،خدمات الفي توفير الخدمات الالزمة لهم، ك

 ( دور الخدمة االجتماعية مع مرضى التصلب اللويحي:1

ور مهم مع المرضى وأسرهم؛ فباإلضافة إلى دراسة المشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجههم الخدمة االجتماعية لها د     

ومساعدتها في توجيههم لكيفية التعامل معها والتخفيف من حدتها فإنها تقدم لهم المساندة، التعاطف، المعونة النفسية والدعم 

اللويحي وأسرهم: التقييم النفسي االجتماعي: عمل جلسات فردية  االجتماعي، حيث يتم تقديم الخدمات التالية لمرضى التصلب

متعمقة مع المرضى وأسرهم لتقييم التكيف والعالقات األسرية والمشكالت المنزلية، ويتم التعاون مع فريق متعدد التخصصات 

هيل مجموعات الدعم مجموعات دعم مرضى التصلب اللويحي: يقوم األخصائيون االجتماعيون بتسلتخفيف هذه المشكالت، 

للمرضى من أجل مساعدتهم على مساعدة بعضهم البعض في التعامل مع التشخيص، حيث يتم تشكيل المجموعات حول مواقف 

االستشارات: يقدم قسم الخدمة االجتماعية طور المرض وغيرها، وموضوعات محددة، مثل التشخيص الحديث والتعامل مع ت

سرهم فيما يتعلق بمرض التصلب اللويحي، وتتم اإلحاالت إلى الخدمات الخارجية األخرى استشارات قصيرة األمد للمرضى وأ

حاالت اإلعاقة: يتم تقديم عقلية التي قد يعاني منها المرضى، لتقييم االكتئاب والقلق ومشاكل العالقات ومشاكل الصحة ال

 قادرين على العمل بسبب العجز،اجتماعات فردية مع األخصائيين االجتماعيين لألشخاص الذين لم يعودوا 
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الرعاية المنزلية: التقييم واإلحالة إلى المؤسسات التي تقدم لطلبات الخاصة بالضمان االجتماعي، ومساعدتهم في عملية تقديم ا 

صول للح خدمات النقل: المساعدة في التقدم بطلبالمنزل، ومساعدي الصحة المنزلية،  العالج الطبيعي والوظيفي، وتقييم سالمة

التعاون مع الفريق الطبي: بشأن توفير المعلومات للمرضى عند الدخول إلى التنويم بالمستشفى على خدمات سيارة اإلسعاف، 

االجتماعات العائلية: ترتيب االجتماعات بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي التخطيط السلس للعودة إلى المنزل، لضمان 

نماذج الخطابات: يمكن للمرضى طلب خطابات من قسم الخدمة االجتماعية ستعصية الحل، المشكالت التي تبدو ملمناقشة وحل 

للحصول على تسهيالت في العمل، والقضايا القانونية والغياب عن المدرسة أو العمل، والمساعدة في استكمال استمارات تحديد 

 (IMSMP, 2017) اإلعاقة للمرضى.

ي مساعدتها للمرضى على مواجهة آثار مرض التصلب اللويحي والمشكالت االجتماعية وتكمن أهمية الخدمة االجتماعية ف     

المؤثرة في المرض، باإلضافة إلى التخفيف من المشاعر السلبية التي يشعر بها المصاب، وتذليل الصعوبات التي تعوق حصول 

والجمعيات المتخصصة، فاألخصائي  المرضى على خدمات الرعاية الطبية واالجتماعية التي تقدمها المؤسسات الطبية

االجتماعي يعمل على بث الثقة في نفس المريض ورفع الروح المعنوية لديه، ويساعده على التكيف اإليجابي مع المرض 

والظروف االجتماعية التي تطرأ بسبب اإلصابة به، باإلضافة إلى مساعدته على تعلم طرق مواجهة التحديات العاطفية والنفسية 

مكن أن تكون جزًءا من حياته وبالتالي تؤدي إلى شعوره بالقلق حيال مستقبله، أيضاً يسعى األخصائي االجتماعي إلى التي ي

 توضيح أهمية الدعم األسري للمريض من خالل تعليم األسرة كيفية التعامل مع اآلثار الناجمة عن المرض.

 

 :قلق المستقبل. 1.1.1

يؤرق المجتمع في ظل تسارع األحداث والتغيرات االجتماعية وانتشار األمراض المزمنة  أصبح القلق من المستقبل هاجساً      

وتواجه حياة ، ية والنفسية واالقتصادية وغيرهاالتي تجعل الفرد المصاب بها معرضاً للخطر في كافة مجاالت حياته االجتماع

عور باالضطراب والقلق كنتيجة ألحداث الماضي المؤلمة أو الفرد عوائق شخصية وبيئية كبيرة ومتعددة قد تدفعه أحياناً إلى الش

إمكانات الحاضر المتواضعة، ومن ثم يتكون لديه الشعور بالقلق تجاه المستقبل، فظهور االضطرابات االنفعالية والشخصية مثل 

المستقبل تجعل الفرد تحت الرزق أو الموت أو كل المخاوف المتعلقة بكسب القلق المرتبط بالمهنة أو الزواج أو األمراض أو 

 (028، 0221)دياب، خطر الصراعات النفسية واالجتماعية. 

هم مصادر القلق، بحيث يعتبر قلق المستقبل جزء من القلق المعمم باعتبار المستقبل مساحة لتحقيق الرغبات أ والمستقبل     

ليء بالتغيرات في كافة المجاالت بحيث ينتج والطموحات وتحقيق الذات، وظاهرة قلق المستقبل أصبحت واضحة في مجتمع م

والتفكير  عنها الشعور بعدم االرتياح وعدم القدرة على مواجهة األحداث الضاغطة، وفقدان الشعور باألمن وتدني اعتبار الذات

أفكار الفرد  ويتكون قلق المستقبل من ثالثة مكونات رئيسية تتضمن المكون المعرفي والذي يتمثل فيالسلبي تجاه المستقبل، 

وتصوراته ومعتقداته السلبية نحو ما سيجري في المستقبل، والمكون االنفعالي ويتمثل بانفعاالت الفرد ومشاعره السلبية نحو 

األحداث المستقبلية، وتظهر هذه االنفعاالت على شكل خوف وقلق وتوتر وحزن، بينما المكون السلوكي يتمثل بتصرفات الفرد 

 (12-18، 0212)اإلسي، امل مع مجريات األحداث التي تظهر على شكل يأس وحذر. وسلوكياته نحو التع
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 أعراض قلق المستقبل: (1

األعراض الجسمية: وتشمل التغيرات التي تحدث للجسم مثل برودة األطراف، سرعة نبضات القلب، ارتفاع ضغط الدم، جفاف 

 لتوتر والخمول.الحلق والشفتين، سرعة التنفس، كثرة الغازات، انتفاخ البطن، ا

األعراض النفسية واالجتماعية: مثل مشاعر االكتئاب، التردد في اتخاذ القرارات، نقد الذات، العزلة واالنطواء عن الناس، 

 (086، 0210)معشي، سرعة اتخاذ القرارات مهما كانت النتائج، صعوبة التكيف مع اآلخرين. 

 النظريات المفسرة للقلق:( 1

يعد واحداً من أقدم النماذج المفسرة للقلق وأكثرها تأثيراً على الفكر الغربي والحضارة الحديثة  النفسي: وجهة نظر التحليل. 1

 (111، 0211/0216)زيدنر، ماثيوس،  .اإلكلينيكية والممارسات العالجيةحيث ساهم في كل من المصطلحات 

لمحيط الذي يعيش فيه الفرد، حيث أن القلق المرضي هو وجهة النظر السلوكية: تفسر القلق بأنه نتاج التعلم الخاطئ من ا. 0

 (12، 0212)نور الدين،  استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت ظروف ومواقف معينة ثم تعمم االستجابة بعد ذلك.

الفرد، وأن خبرة وجهة النظر المعرفية: ترتكز على افتراض أساسي مفاده أن العمليات العقلية هي أساس التوتر في سلوك . 2

 (12، 0212)نور الدين،  القلق تكون مصحوبة غالباً بتشويش ذهني أي عدم القدرة على التفكير بشكل سليم،

تفسر القلق بأنه الخوف من المستقبل وما يحمله من أحداث تهدد وجود وكيان اإلنسان، فالقلق ناتج  وجهة النظر اإلنسانية:. 0

 (122، 0228وليس عن ماضيه. )عبيد،  عن توقعات اإلنسان لما قد يحدث

القلق بأنه عبارة عن فكرة تدور حول الشعور بالنقص، فهو يرى أن القلق  Adlerوجهة النظر النفسية االجتماعية: يفسر . 2

ث عن ينشأ بسبب انعدام األمن النفسي الذي يحدث نتيجة لشعور الفرد بالنقص أياً كان نوعه جسمياً أو معنوياً، ويؤكد أن البح

  (188، 1281القلق واالضطرابات النفسية وعالجها يعتمد على فهم العوامل االجتماعية. )فهمي، 

في ضوء ما سبق نجد أن كل النظريات فسرت القلق وفقاً لوجهة نظر النظرية، فوجهة نظر التحليل النفسي ترى أن القلق      

لق استجابة مكتسبة نتيجة تعلم خاطئ، واعتبرت وجهة النظر المعرفية استجابة للمثيرات، أما وجهة النظر السلوكية فتعتبر الق

أن القلق ينشأ نتيجة التفكير الخاطئ للفرد في المستقبل، وترى وجهة النظر اإلنسانية أن السبب الحقيقي للقلق هو الخوف من 

أن وجهة النظر النفسية االجتماعية هي  المستقبل حيث ينظر الفرد لألحداث المستقبلية على إنها مهددة لبقائه، وترى الباحثة

األقرب تفسيراً للمشكلة البحثية حيث أكد هذا المنظور أن القلق ينشأ بسبب انعدام األمن النفسي الذي يحدث نتيجة لشعور الفرد 

ة أثبتت أن القلق بالنقص أياً كان نوعه جسمياً أو معنوياً وأن الظروف االجتماعية تدفعه إلى القلق، وحيث أن الدراسات العلمي

مرتفع عند مرضى التصلب اللويحي، فإن شعور مريض التصلب اللويحي بالقلق من المستقبل ينتج من شعوره بالنقص الجسمي 

لما يترتب على هذا المرض من تأثير في األعصاب والعضالت وغيره، فقد يتسبب المرض بفقدان البصر أو اإلعاقة وعدم 

قد يفقد المريض بذلك عمله أو يتعرض زواجه وعالقاته االجتماعية واألسرية للفشل بسبب عدم القدرة على المشي والحركة، و

 القدرة على القيام بالواجبات الزوجية والحياتية.

 :رضى التصلب اللويحيمة في التعامل مع مالممارسة العا .1.1.1

 :نشأة وتطور الممارسة العامة( 1
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ث يتميز بالشمولية والتكامل وإدراك أبعاد الموقف اإلشكالي نتيجة لتطوير الباحثين ظهرت الممارسة العامة كمنهج حدي     

والممارسين لمهنة الخدمة االجتماعية، حيث تستخدم الممارسة العامة أساليب التخطيط العلمي لتحقيق التغيير المطلوب في 

امة في الخدمة االجتماعية اإلطار النظري الظروف واألحداث التي يواجهها األفراد والمجتمعات، وتمثل الممارسة الع

 (00أ، 0201والتطبيقي للمهنة حيث تعتمد على المالحظة المهنية وتستند على األدلة والنتائج والبراهين. )سليمان وآخرون، 

م بالنسق وبرزت أركان الممارسة العامة للخدمة االجتماعية كاتجاه تطويري في نهاية القرن العشرين حيث شملت االهتما     

وحاجاته وأساليب تفكيره وأنساق البيئة المحيطة به، باإلضافة إلى أنها تتيح لألخصائي االجتماعي استخدام كل ما يتوفر لديه 

 (012، 0212من أدوات ونظريات وأساليب عملية في ضوء حاجات ومشكالت عمالئه بمختلف المستويات. )الشهراني، 

 :نظريات ومداخل الممارسة العامة( 1

الممارسة العامة هي اتجاه تطبيقي لممارسة الخدمة االجتماعية حيث أنها تقوم على أساس نظري يتضمن العديد من      

النظريات العلمية المستمدة من العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وبعض اتجاهات ممارسة الخدمة االجتماعية التي تم الوصول إليها 

 (22أ، 0201الء والتي خضعت للبحث العلمي. )سليمان وآخرون، من خالل العمل المباشر مع العم

من مجموعة نظريات ومداخل ونماذج عالجية يستخدمها الممارس العام في تتكون األطر النظرية للممارسة العامة هذه      

لمواقف اإلشكالية التي وصف وتفسير سلوك األنساق التي يتعامل معها أو في التدخل المهني لمساعدتها والتأثير في مواجهة ا

 تمر بها، وتنقسم نظريات الممارسة العامة إلى قسمين هما:

تهتم بوصف وتفسير السلوك اإلنساني والعالقات بين األشخاص والجماعات وبعضها البعض،  نظريات الوصف والتقدير:. 1

لممارس العام والتوصل ألحكام وصفية عن وبينها وبين منظمات وهيئات المجتمع، أي تفسير سلوك األنساق التي يتعامل معها ا

 .يكولوجيةنظرية األنساق اإلو النظرية العامة لألنساق طبيعة الموقف وكيفية تفسيره، ومن أهم تلك النظريات:

 نظريات التدخل المهني والتأثير: لها القدرة على توجيه السلوك المهني وتوفير األساليب الفنية للتعامل بفعالية مع الحاجات. 0

والمشكالت المتنوعة ألنساق العمالء الذين يتعامل معهم الممارس العام، ومن هذه النظريات والمداخل: العالج السلوكي، 

، 0212)علي، العالج المعرفي والعالج الجماعي. التدخل في األزمات، حل المشكلة، العالج األسري، التركيز على المهام، 

018-082) 

التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية يُعد األنسب لتحقيق أهداف البحث، حيث أن  وانطالقاً مما سبق فإن     

الممارسة العامة تعطي األخصائي االجتماعي الحرية في اختيار نماذج وأساليب التدخل المهني واالستراتيجيات التي يراها 

ي تختلف درجة شدته من مريض إلى آخر ويعتبر كل مريض مناسبة لتحقيق أهداف التدخل المهني، فمرض التصلب اللويح

حالة خاصة لذلك يختلف التدخل المهني من حالة ألخرى مع اتفاق الهدف األساسي للبحث وهو خفض قلق المستقبل لدى 

مستقبل مرضى التصلب اللويحي، وترى الباحثة بأنها استفادت في برنامج التدخل المهني لتحقيق أهداف البحث في خفض قلق ال

االجتماعي، النفسي، الجسمي، واالقتصادي لدى مرضى التصلب اللويحي من المداخل والنماذج العالجية التالية: نموذج العالج 

المعرفي السلوكي لمساعدة المرضى في مواجهة مشكالتهم والتغلب على األفكار السلبية وخفض مستوى القلق لديهم حيث 

لية العالج المعرفي السلوكي في خفض اضطراب القلق لدى مرضى التصلب اللويحي، أثبتت نتائج دراسة بولكويرات فعا

ونموذج حل المشكلة الختيار االستراتيجيات واألساليب العالجية المناسبة لمواجهة قلق المستقبل لدى المرضى كالتنبيه، التعلم، 

 التشجيع، التدعيم والتفسير، 
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تكنيكات تسهل من عملية االتصال بين األخصائي االجتماعي والمريض كالتوضيح  ونموذج التركيز على المهام وما يحتويه من

والبناء، ونموذج العالج األسري لما للمرض من تأثير قد يكون سلبياً على الحياة األسرية والشخصية للمصاب باستخدام أساليب 

 عالجية كاالتصال، التوجيه، االستبصار واإلفراغ الوجداني.

 ت الممارس العام:أدوار ومهارا( 1

 أدوار الممارس العام:. 1

وبيئاتهم االجتماعية المحيطة  المرضىمعرفة مواطن الخلل في األداء االجتماعي أو المشكالت واالضطرابات بين  -أ

 وتحليلها من خالل ممارسة مهارات المالحظة واالتصال وجمع البيانات من مصادرها وتحليلها.

الذين يمرون بحاالت من القلق  المرضىتهم الذاتية لمواجهة مشكالتهم خاصة على استخدام قدرا المرضىمساعدة  -ب

 واالكتئاب بسبب التعرض لمشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية تحد من أدائهم ألدوارهم مع األنساق المحيطة بها.

ألهداف التي يمكن وتقدير حجم مشكالتهم وتحديد ا المرضىوضع خطة بأسلوب علمي بحيث تساهم في تحديد احتياجات  -ت

 (082-080، 0212البدائل المتاحة وتعزيز عملية حل المشكلة. )علي،  أفضلتحقيقها واختيار 

من خالل  ، واالرتقاء بفعالية هذه األنساقالتي تساهم في نموهم باألنساق التي تمدهم بالموارد والخدمات المرضىربط  -ث

 شطة المؤسساتأنتحليل خطط المؤسسات ووضع السياسات والمشاركة في 

اإليجابية التي تم الوصول إليها والجوانب السلبية وذلك بتحديد الجوانب  ،تقييم مدى تحقيق أهداف خطط التدخل المهني -ج

 .من خالل تقييم سلوكه المهني ومهاراته تقييم األخصائي االجتماعي لتطوره المهنيباإلضافة إلى ، المؤثرة على تحقيقها

يمات المهنية مثل جمعيات األخصائيين االجتماعيين والمنظمات العالمية الدولية مثل مجلس االنضمام إلى أنشطة التنظ -ح

 (02،00، أ0201)سليمان وآخرون، والحصول على الرخصة المهنية.  تعليم الخدمة االجتماعية، بهدف اكتساب المعرفة

 مهارات الممارس العام:. 1

 (:Microمهارات الممارسة على مستوى الميكرو ) -

، مساعدة العميل على إدراك مشكلته، المالحظة، االتصال اللفظي وغير اللفظي، تكوين العالقة المهنيةالمهارة في المقابلة،      

 .تسجيل الحاالت الفردية، وتحويل الحاالت

 (:Mezzoمهارات الممارسة على مستوى الميزو ) -

استخدام ، إدارة المناقشة الجماعية، فهم ديناميات الجماعة، سهامساعدة الجماعة على تنظيم نف، المهارة في تكوين الجماعة     

 التسجيل على مستوى الميزو.، ومساعدة الجماعة على تنفيذ وتقييم البرنامج، العالقات الجماعية

تصميم ، التأثير على متخذي القرار، المهارة في صنع القرار (:Macroمهارات الممارسة على مستوى الماكرو ) -

 التسجيل على مستوى الماكرو.، والتفاوض، قناعالمواجهة واإل، اكتشاف القيادات، استخدام البحوث ،المشروعات

 ( برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لخفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي:1

 ( األسس التي استند عليها برنامج التدخل المهني:1) 

 بحوث والدراسات السابقة التي تناولت فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية.. نتائج ال1

 . نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت قلق المستقبل.0
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لمستقبل، مفهوم برنامج . المفاهيم التي اعتمد عليها البحث مثل مفهوم الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية، مفهوم قلق ا2

 التدخل المهني.

 ه من استراتيجيات وأساليب مهنية.. األطر النظرية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية وما تحتوي0

 ( االعتبارات التي تمت مراعاتها عند تصميم برنامج التدخل المهني:1)

رنامج التدخل المهني وفق المداخل تحديد محتوى ب ،ومضمونامرونة برنامج التدخل المهني وقابليته للتعديل والتطوير شكالً 

االتفاق مع الحاالت على األهداف التي تسعى الباحثة في البحث الحالي إلى  ،المهنية للممارسة العامة في لخدمة االجتماعية

بناء عالقة  ،ة واالجتماعيةمراعاة التغيرات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ البرنامج مثل الوقت وظروف الحاالت الصحي ،تحقيقها

 مهنية بين الباحثة والحاالت وفريق العمل.

 ( أهداف برنامج التدخل المهني في ضوء الممارسة العامة للخدمة االجتماعية:1)

مقابلة  الهدف العام: خفض قلق المستقبل لدى مريضات التصلب اللويحي، ويتحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية:

قياس مستوى قلق  ،فهم الحالة المرضية في إطارها التاريخي االجتماعيضات التصلب اللويحي وتشخيص مشكالتهن ومري

إعداد وتنفيذ برنامج التدخل المهني الذي يهدف لخفض قلق المستقبل لدى  ،المستقبل لدى مريضات التصلب اللويحي )القبلي(

 تقييم النتائج وتحليل البيانات. ،لدى مريضات التصلب اللويحي)البعدي( قياس مستوى قلق المستقبل مريضات التصلب اللويحي

  ( فريق عمل برنامج التدخل المهني:1)

عام في المجال الطبي واألسري،  12استعانت الباحثة بفريق عمل مكون من أخصائي أول اجتماعي نعمه حكمي خبرة      

 ي، واألخصائية النفسية نجود حكمي. ومن جمعية وسم األخصائية االجتماعية عفراء التويجر

تم اختيار الحاالت ومقابلتهن وإعداد وتنفيذ جلسات برنامج التدخل المهني خالل  ( اإلطار الزمني لبرنامج التدخل المهني:1)

 المدة الزمنية للجلسة الواحدة: من ساعة ونصفوتراوحت  ـ،ه1002شهر محرم إلى شهر جمادي الثاني من العام  الفترة من

( تحت إشراف جمعية وسم Zoomمكان الجلسات: تمت الجلسات الجماعية عن بُعد عن طريق برنامج ) ،إلى ثالث ساعات

 .(Wats Appبرنامج )مجموعة التدخل المهني على ، باإلضافة إلى للتصلب المتعدد مع األخصائية االجتماعية عفراء

 مة في الخدمة االجتماعية:( مراحل تنفيذ برنامج التدخل المهني بالممارسة العا6)

تم على تنفيذ برنامج التدخل المهني، والحصول على الموافقة من )جمعية وسم للتصلب المتعدد( التي أشرفت . مرحلة البداية: 1

للخطوات  توفير جو مناسب لمريضات التصلب اللويحي والترحيب بهن وشرح أهداف البحث وبرنامج التدخل المهني والتفاهم

تشخيص مستوى قلق المستقبل و التي تريدها من خالل طرح األسئلة،حصلت الباحثة على البيانات لواجب اتخاذها، والقادمة ا

تحديد الحاجات والمشكالت االجتماعية والنفسية والجسمية تبار القبلي لمقياس قلق المستقبل، ولديهن من خالل إجراء االخ

صياغة التعاقد: للوصول إلى فهم مشترك حول المشكلة وحول ، وأخيراً لتي أثرت على مستوى قلق المستقبلواالقتصادية ا

 األهداف والمهام واألدوار والمفاهيم المستخدمة في برنامج التدخل المهني بوضوح.
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بعد مقابلة كل حالة وأخذ المعلومات الالزمة منها والتأكد من احتياجها لبرنامج التدخل المهني من خالل  . مرحلة العمل:1

س قلق المستقبل )القبلي(، تم أخذ الموافقة على المشاركة في برنامج التدخل المهني وااللتزام بحضور الجلسات وعمل مقيا

 االختبارات.

قبل البدء بالجلسات الجماعية تم العمل على جلسات فردية لكل حالة مشاركة في برنامج التدخل أوالً: الجلسات الفردية: 

االقتصادي( من ق بل الباحثة وفريق العمل، حيث  -المعنوي -االجتماعي -كافة أشكال الدعم )النفسي المهني، ومن خاللها تم تقديم

يصهم طبياً أربع حاالت تم تشخ أسفرت الجلسات الفردية عن الحاجات والمشكالت التي تواجه كل حالة، حيث وجدت الباحثة:

 تستطيع التحدث مع المجموعة، وتم تقديم الدعم المعنوي لها حالة كانت تعاني من الخجل الشديد والباالكتئاب )دعم نفسي(، 

حالة تعاني من جلسات وتحدثت عن تجربتها وآالمها، وتحفيزها على التحدث والمشاركة حتى أصبحت تشارك صوتياً في ال

يها خوف شديد على الحزن العميق جراء وفاة والدتها وترغب باالنفصال، أتضح بأنها تعاني من تدني المستوى االقتصادي، لد

حالة أخرى جتماعي، اقتصادي(، مستقبل أبنائها حيث ال تستطيع إيفاء بمتطلبات حياتهم، وتخشى إصابتهم بالمرض )دعم ا

ء الجلسات الجماعية(، )دعم تعاني من الحزن والعصبية، واتضح بأنها انفصلت مؤخراً، ووالدتها مريضة جداً )توفيت بعد انتها

بحاجة إلى العمل، وتم التنسيق مع األخصائية االجتماعية عفراء بجمعية وسم وتسجيل أسمائهن خمسة حاالت نفسي(، 

وتوجيههن إلى )مركز سعي لتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة( والذي عقد شراكة مع جمعية وسم مؤخراً، أيضاً 

حالة تعاني من خاص ذوي اإلعاقة، ن عن عمل من األشالتسجيل في )مركز قادرون( لحضور ورش عمل تدريبية للباحثي

ساعات مما يجعلها تتعرض لأللم في قدميها  8ضغط العمل حيث أنها تعمل في مركز تسوق وتضطر إلى الوقوف طيلة 

 واإلجهاد.

 ثانياً: الجلسات الجماعية:

االستراتيجيات  األهداف الجلسات

 واألساليب المستخدمة

 المهارات واألدوار

الجلسةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةى: 

 بلة األوليةالمقا

 ساعة ونصفالمدة: 

الترحيب والتعارف بيين الباحثية  -

وفريق العمل ومريضات التصلب 

 اللويحي.

شيييرح أهيييداف برنيييامج التيييدخل  -

المهنييييييي لمريضييييييات التصييييييلب 

 اللويحي.

االتفيييياق علييييى المييييدة الزمنييييية  -

ومواعييييد تنفييييذ برنيييامج التيييدخل 

 المهني.

المناقشة الجماعية حول توقعات  -

 التفاعل

 االتصال المباشر

 التشجيع

 التوجيه

المهيييارات: المهيييارة فيييي المقابلييية، تكيييوين 

العالقييية المهنيييية، االتصيييال اللفظيييي وغيييير 

اللفظييي، االسييتماع، التسييجيل، المهييارة فييي 

تكيييييوين جماعييييية التيييييدخل المهنيييييي، إدارة 

المناقشيية الجماعييية، إجييراء التعاقييد، تحديييد 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل  أهيييداف

 المهني وتنفيذه.

 

 األدوار: المساعد، المعلم، المخطط.
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مييين جلسيييات البرنيييامج الحييياالت 

 المهني.

الجلسةةةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةةةة: 

 اللويحيالتصلب 

 ساعتانالمدة: 

تقةةةةةةةةةديم األخصةةةةةةةةةائية 

 عفراءاالجتماعية: 

التعيييرف عليييى مفهيييوم التصيييلب  -

 اللويحي وأنواعه.

مناقشة أسباب اإلصيابة بميرض  -

 التصلب اللويحي.

األعييراض والمشييكالت  مناقشيية -

المصيييييياحبة لمييييييرض التصييييييلب 

 اللويحي.

 

 المشاركة

 التفاعل

 االتصال المباشر

 لتشجيع

ارير الذاتية التق

 والواجبات المنزلية

المهارة في المقابلة، تكوين العالقة المهنية، 

االتصال اللفظي وغير اللفظي، المالحظية، 

االسيييتماع، التسيييجيل، المهيييارة فيييي تكيييوين 

المهنييييي، إدارة المناقشيييية  جماعيييية التييييدخل

الجماعييية، إجيييراء التعاقيييد، تحدييييد أهيييداف 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.

 

 األدوار: المساعد، المعلم، المخطط.

قلةةةق الجلسةةةة ال ال ةةةة: 

 المستقبل

تقةةةديم  سييياعتانالمةةةدة: 

األخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائية 

 نعمهاالجتماعية: 

التعيييييرف عليييييى مفهيييييوم قليييييق  -

 ه الرئيسية.المستقبل ومكونات

التعييييييرف علييييييى أبعيييييياد قلييييييق  -

 المستقبل.

 مناقشة أسباب قلق المستقبل. -

مناقشيييية اآلثييييار السييييلبية لقلييييق  -

 المستقبل.

 

 المشاركة

 التفاعل

 االتصال المباشر

 حل المشكلة

 االستبصار

 الحوار الذاتي

 التشجيع

 التنبيه

 التدعيم

التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

قابلة، تكوين العالقة المهنية، المهارة في الم

االتصال اللفظي وغير اللفظي، المالحظية، 

االسييييتماع، مسيييياعدة الحاليييية علييييى إدراك 

مشيييكلتها، التسيييجيل، المهيييارة فيييي تكيييوين 

جماعيييية التييييدخل المهنييييي، إدارة المناقشيييية 

الجماعييييييية، تحديييييييد أهييييييداف وأسيييييياليب 

 واستراتيجيات التدخل المهني وتنفيذه.

 

المسيييييياعد، الموجييييييه،  األدوار: المرشييييييد،

 المعلم، المخطط، جامع البيانات.

القلةق الجلسة الرابعةة: 

 النفسي

تقةةةديم  سييياعتانالمةةةدة: 

األخصةةةةائية النفسةةةةية: 

 نجود

 التعرف على القلق النفسي. -

التعيييرف عليييى دور األخصيييائي  -

النفسييييي مييييع مرضييييى التصييييلب 

 اللويحي.

مناقشيية المشييكالت النفسييية التييي  -

 تسبب القلق.

 كةالمشار

 التفاعل

 االستعراض المعرفي

 الضبط االنفعالي

 المناقشة المنطقية

 االتصال المباشر

 المواجهة

 التحكم المعرفي

 الحوار الذاتي

المهارة في المقابلة، تكوين العالقة المهنية، 

االتصال اللفظي وغير اللفظي، المالحظية، 

ليييية علييييى إدراك االسييييتماع، مسيييياعدة الحا

مشييكلتها، تحويييل الحيياالت إلييى األخصييائي 

االجتماعي واألخصائي النفسيي، التسيجيل، 

المهارة في تكيوين جماعية التيدخل المهنيي، 

إدارة المناقشييية الجماعيييية، تحدييييد أهيييداف 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.
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التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

 

األدوار: المرشييييييد، المسيييييياعد، الموجييييييه، 

 المعلم، المخطط، جامع البيانات، المحلل.

الخامسةةةةةةةة: الجلسةةةةةةةة 

 القلق االجتماعي

 ساعتانالمدة: 

تقةةةةةةةةةديم األخصةةةةةةةةةائية 

 نعمهاالجتماعية: 

 التعرف على القلق االجتماعي. -

التعييييييرف علييييييى دور الخدميييييية  -

االجتماعييية مييع مرضييى التصييلب 

 اللويحي.

الت االجتماعيييية مناقشييية المشيييك -

 التي تسبب القلق.

 المشاركة

 التفاعل

 الضبط االنفعالي

 االتصال المباشر

 حل المشكلة

 المواجهة

 االستبصار

 اإلفراغ الوجداني

 التوضيح والتفسير

 التدعيم

التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

المهارة في المقابلة، تكوين العالقة المهنية، 

فظي، المالحظية، االتصال اللفظي وغير الل

االسييييتماع، مسيييياعدة الحاليييية علييييى إدراك 

مشييكلتها، تحويييل الحيياالت إلييى األخصييائي 

االجتماعي واألخصائي النفسيي، التسيجيل، 

المهارة في تكيوين جماعية التيدخل المهنيي، 

إدارة المناقشييية الجماعيييية، تحدييييد أهيييداف 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.

 

د، المسيييييياعد، الموجييييييه، األدوار: المرشيييييي

 المعلم، المخطط، جامع البيانات، المحلل.

الجلسةةةةةةةة السادسةةةةةةةة: 

 القلق االقتصادي

تقةةةديم  سييياعتانالمةةةدة: 

األخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائية 

 عفراءاالجتماعية: 

 التعرف على القلق االقتصادي. -

مناقشييية المشيييكالت االقتصيييادية  -

 التي تسبب القلق.

 المشاركة

 التفاعل

 الضبط االنفعالي

 المباشر االتصال

 حل المشكلة

 المواجهة

 االستبصار

 التشجيع

 التوجيه

 التدعيم

التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

المهارة في المقابلة، تكوين العالقة المهنية، 

االتصال اللفظي وغير اللفظي، المالحظية، 

االسييييتماع، مسيييياعدة الحاليييية علييييى إدراك 

مشييكلتها، تحويييل الحيياالت إلييى األخصييائي 

ماعي واألخصائي النفسيي، التسيجيل، االجت

المهارة في تكيوين جماعية التيدخل المهنيي، 

إدارة المناقشييية الجماعيييية، تحدييييد أهيييداف 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.

 

األدوار: دور الوسيييط، المرشييد، المسيياعد، 

الموجه، المعليم، المخطيط، جيامع البيانيات، 

 المحلل.

 

لقلق االجلسة السابعة: 

 الجسمي

 التعرف على القلق الجسمي. -

التعييييرف علييييى دور أخصييييائي  -

 المشاركة

 التفاعل

 المهارة في المقابلة، تكوين العالقة المهنية،

االتصال اللفظي وغير اللفظي، المالحظية، 
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تقةةةديم  سييياعتانالمةةةدة: 

األخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائية 

 عفراءاالجتماعية: 

 ضةةةةةةةيوف البرنةةةةةةةامج:

العنيييييييييود )ممرضييييييييية 

(، صييباح msومصييابة 

)مصيييابة وناشيييطة فيييي 

 (msالتوعية بمرض 

التثقيييييف الصييييحي مييييع مرضييييى 

 التصلب اللويحي.

التوعييييييية الصييييييحية لمرضييييييى  -

 لب اللويحي.التص

مناقشييييية المشيييييكالت الصيييييحية  -

 والجسمية التي تسبب القلق.

 البناء المعرفي

 االتصال المباشر

 حل المشكلة

 اإلفراغ الوجداني

التدريب على 

 االسترخاء والتأمل

 التنبيه

التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

االسييييتماع، مسيييياعدة الحاليييية علييييى إدراك 

مشييكلتها، تحويييل الحيياالت إلييى األخصييائي 

االجتماعي واألخصائي النفسيي، التسيجيل، 

المهارة في تكيوين جماعية التيدخل المهنيي، 

إدارة المناقشييية الجماعيييية، تحدييييد أهيييداف 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.

 

األدوار: المرشييييييد، المسيييييياعد، الموجييييييه، 

 المعلم، المخطط، جامع البيانات، المحلل.

الجلسةةةةةةةةةة ال امنةةةةةةةةةة: 

 االسترخاء

 ونصفساعة المدة: 

تقةةةةةةةةةديم األخصةةةةةةةةةائية 

 نجودالنفسية: 

إكسيييييييياب الحيييييييياالت مهييييييييارة  -

 االسترخاء من خالل:

التعيييييييرف عليييييييى االسيييييييترخاء  -

 وأساليبه.

رخاء التوعية حيول أهميية االسيت -

 لخفض القلق.

التييييييييييدريب علييييييييييى مهييييييييييارة  -

 االسترخاء.

 المشاركة

 التفاعل

 الضبط االنفعالي

 االتصال المباشر

 المواجهة

 التحكم المعرفي

 اإلفراغ الوجداني

التدريب على 

االسترخاء والتأمل 

التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

المهارة في المقابلة، االتصال اللفظي وغير 

الحظييية، االسيييتماع، مسييياعدة اللفظيييي، الم

الحاليييية علييييى إدراك مشييييكلتها، التسييييجيل، 

إدارة المناقشييية الجماعيييية، تحدييييد أهيييداف 

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.

 

األدوار: المرشييييييد، المسيييييياعد، الموجييييييه، 

 المعلم، المحلل.

حةةل الجلسةةة التاسةةعة: 

 المشكالت

 ساعة ونصفالمدة: 

تقةةةةةةةةةديم األخصةةةةةةةةةائية 

 نجودفسية: الن

إكسياب الحياالت مهيارة التعامييل  -

 اإليجابي مع المشكالت من خالل:

التعرف عليى مفهيوم المشيكالت  -

 وأنواعها.

التعييييرف علييييى خطييييوات حييييل  -

 المشكالت.

 تنمية مهارة حل المشكالت. -

تنمييييييية مهييييييارة التعامييييييل مييييييع  -

 الضغوط.

 التفاعلو المشاركة

 االستعراض المعرفي

 الضبط االنفعالي

 ناقشة المنطقيةالم

 االتصال المباشر

 حل المشكلة

 والتوجيه المواجهة

 االستبصار

التدريب على 

 االسترخاء والتأمل 

المهارة في المقابلة، االتصال اللفظي وغير 

اللفظيييي، المالحظييية، االسيييتماع، مسييياعدة 

الحاليييية علييييى إدراك مشييييكلتها، التسييييجيل، 

مناقشييية الجماعيييية، تحدييييد أهيييداف إدارة ال

وأسييياليب واسيييتراتيجيات التيييدخل المهنيييي 

 وتنفيذه.

 

األدوار: المرشييييييد، المسيييييياعد، الموجييييييه، 

 المعلم، المخطط، المحلل.
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التقارير الذاتية 

 والواجبات المنزلية

الجلسةةةةةةةةة العا ةةةةةةةةرة: 

 الختامية

 ثالث ساعاتالمدة: 

مقيييير جمعييييية  المكةةةةا :

 وسم للتصلب المتعدد

مناقشيية التغييييرات التييي حييدثت  -

مييدى االسييتفادة مييع المشييتركات و

 من برنامج التدخل المهني. 

مناقشيييية المهييييارات واألسيييياليب  -

التييييي تييييم اكتسييييابها ميييين خييييالل 

 الجلسات.

تقيييييم برنيييامج التيييدخل المهنيييي  -

 وإنهاء الجلسات.

 التفاعلو المشاركة

 االتصال المباشر

 اإلفراغ الوجداني

 التوضيح والتفسير

 التشجيع

 التوجيه

 التدعيم

لة، االتصال اللفظي وغير المهارة في المقاب

اللفظييي، المالحظيية، االسييتماع، التسييجيل، 

إدارة المناقشيية الجماعييية، إجييراء التعاقييد، 

 إنهاء التدخل المهني.

 

األدوار: المرشيييييييد، المعليييييييم، المخطيييييييط، 

 المحلل.

 

 . مرحلة اإلنهاء:1

 . مراجعة اإلنجازات التي تمت أثناء تنفيذ برنامج التدخل المهني.1

 الخدمات التي تم تقديمها في برنامج التدخل المهني.. تقييم 0

 تقويم النتائج من خالل االختبار البعدي لمقياس قلق المستقبل . 2

  ( االستراتيجيات التي اعتمد عليها برنامج التدخل المهني:7)

 تهن.. استراتيجية المشاركة: من خالل مشاركة مريضات التصلب اللويحي في تحديد مشكالتهن واحتياجا1

 . استراتيجية التفاعل: إحداث نوع من التفاعل بين مريضات التصلب اللويحي وتبادل الحوار وعرض وجهات النظر المختلفة.0

. استراتيجية االستعراض المعرفي: مساعدة مريضات التصلب اللويحي على عرض أفكارهن غير العقالنية ومشاعرهن 2

 شتها.السلبية وتحديد أسباب تلك المشكالت ومناق

. استراتيجية البناء المعرفي: تنمية الوعي الصحي لمريضات التصلب اللويحي من خالل تصحيح وتغيير المعلومات واألفكار 0

 الخاطئة وتزويدهم بأفكار ومعلومات جديدة تساهم في الوقاية من تفاقم المرض.

لى الضبط االنفعالي في المواقف المختلفة والتعامل . استراتيجية الضبط االنفعالي: تعليم وتدريب مريضات التصلب اللويحي ع2

 مع المشاعر السلبية مثل القلق والتوتر والعصبية والخوف.

  ( أساليب برنامج التدخل المهني:8)

. أسلوب المناقشة المنطقية: مساعدة مريضات التصلب اللويحي على حصر األفكار غير العقالنية عن طريق التذكر والمعرفة 1

 اقشة منطقية معهن.وإجراء من

 . أسلوب االتصال المباشر لمعرفة المشكالت التي يعانين منها، ويتضمن التواصل واالستجابة واالستماع.0

 . أسلوب حل المشكلة: تعليمهن بخطوات ومراحل أسلوب حل المشكلة لمساعدتهن في عالج وحل المشكالت.2
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ى مواجهة المواقف الضاغطة من خالل تبني أفكار وسلوكيات . أسلوب المواجهة: مساعدة مريضات التصلب اللويحي عل0

 جديدة والتخلص من األفكار والسلوكيات الخاطئة المرتبطة بتلك المواقف.

 . أسلوب التحكم المعرفي: تعديل األفكار غير العقالنية التي تسبب المشاعر السلبية والقلق.2

على تكوين صورة واضحة عن المشكالت التي أدت إلى القلق . أسلوب االستبصار: مساعدة مريضات التصلب اللويحي 6

 وأسبابها واآلثار المترتبة على القلق.

. أسلوب اإلفراغ الوجداني: مساعدة مريضات التصلب اللويحي على التعبير عن المشاعر ومواجهتها، والتقليل من مشاعر 1

 التوتر والقلق الناتج من المشكالت.

ترخاء والتأمل: أسلوب هام لعالج االستجابات االنفعالية مثل القلق والخوف، ويعتمد على تدريب . أسلوب التدريب على االس8

مريضات التصلب اللويحي على التنفس العميق، التشجيع على تخيل مشاهد جميلة تساعد على االسترخاء، ثم استرجاع أسباب 

 القلق والتأمل فيها.

 قة األفكار والمعلومات وأثرها على مشكلة مريضات التصلب اللويحي.. أسلوب التوضيح والتفسير: للتأكد من حقي2

. أسلوب الحوار الذاتي: تعديل الحديث الداخلي من خالل تدريب مريضات التصلب اللويحي على تعديل مستوى األفكار التي 12

 تؤدي إلى القلق.

 . أسلوب التشجيع: على التفكير والتعبير عن األفكار ودعم المشاعر.11

. أسلوب التوجيه: تقديم المعلومات المهنية والتوجيهات التي تساعد مريضات التصلب اللويحي على التصرف بطريقة 10

 صحيحة في المواقف المختلفة.

 . أسلوب التنبيه: مساعدة مريضات التصلب اللويحي على التعرف على خطورة القلق واآلثار المترتبة عليه ومواجهته.12

 التدعيم اإليجابي للسلوك المرغوب لدى مريضات التصلب اللويحي.. أسلوب التدعيم: 10

. أسلوب التقارير الذاتية والواجبات المنزلية: تدريب مريضات التصلب اللويحي على كتابة األفكار والمعتقدات والمشكالت 12

 التي سببت القلق لديهن ومناقشتها.

الفردية والجماعية، المحاضرات،  المقابالتالمهني: برنامج التدخل  ( األدوات والوسائل المهنية التي تم استخدامها في9) 

 المناقشات الجماعية، التدريبات، الواجبات المنزلية، مقياس قلق المستقبل.

المهارة في المقابلة، تكوين العالقة المهنية، االتصال اللفظي وغير  ( مهارات الممارس العام في برنامج التدخل المهني:11)

المالحظة، االستماع، مساعدة الحالة على إدراك مشكلتها، تحويل الحاالت إلى األخصائي االجتماعي واألخصائي اللفظي، 

النفسي، التسجيل، المهارة في تكوين جماعة التدخل المهني، إدارة المناقشة الجماعية، إجراء التعاقد، تحديد أهداف وأساليب 

 ه.واستراتيجيات التدخل المهني وتنفيذه وإنهائ

دور الوسيط، المرشد، المساعد، الموجه، المعلم، المخطط، جامع  ( أدوار الممارس العام في برنامج التدخل المهني:11)

 البيانات، المحلل.

 



 
 
  
  

 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

 :بحثاإلجراءات المنهجية لل .1

 :بحثنوع ال .1.1

برنامج التدخل المهني )وهو قل نه يستهدف قياس مستوى أثر متغير مستالتجريبية وذلك ألشبه  بحوثالمن  بحثعتبر الي     

 .(التصلب اللويحي مرضىلدى  قلق المستقبل) ( على متغير تابع وهوفي الخدمة االجتماعية الممارسة العامةب

 :البحثمنهج  .1.1

ة لمجموعاستخدام التصميم التجريبي القبلي البعدي التجريبي بمنهج العلى  البحث اعتمدتوافقاً مع نوع البحث وأهدافه      

 وذلك عن طريق: واحدةتجريبية 

 إجراء قياس قبلي للمجموعة التجريبية باستخدام مقياس قلق المستقبل.. 1

 إجراء برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة للمجموعة التجريبية.. 0

لمهني في خفض قلق إجراء قياس بعدي للمجموعة التجريبية باستخدام مقياس قلق المستقبل لمعرفة أثر برنامج التدخل ا. 2

 .التصلب اللويحي يضاتلدى مر المستقبل

 :البحث حدود .1.1

  الحدود الموضوعية:. 1.1.1

في خفض قلق المستقبل لدى في الخدمة االجتماعية  العامةالممارسة ب فعالية برنامج التدخل المهنياختبار  على البحثقتصر ا

 .التصلب اللويحي مرضى

 الحدود المكانية:. 1.1.1

لمعدل انتشار مرض التصلب اللويحي في  0202( نُشرت في شهر فبراير 0202خر إحصائية )الجمعة وآخرون، ضحت آو 

( مواطن سعودي 221( منهم )222المملكة العربية السعودية أن المنطقة الغربية شهدت أعلى نسبة انتشار للمرضى بواقع )

( مستشفى بالمنطقة الغربية استقبلت 22تشفيات فقط من أصل )( مس1( مريض في مناطق المملكة، وأن )0216من إجمالي )

( مستشفيات بمدينة جدة، اختارت الباحثة جمعية وسم للتصلب المتعدد بمحافظة جدة لتأمين 0حي منها )مرضى التصلب اللوي

 .توفير عينة البحث من بعض المستشفيات الحكومية والخاصة

 الحدود البشرية:. 1.1.1

باإلضافة إلى أن اإلناث  تأثير على اإلدراك والنطق ولهإعاقات متعددة يسبب قد وأنه ض التصلب اللويحي مر لصعوبةنظراً  

 عن طريق ( حالة تمت مقابلتها01من أصل ) ( مصابة16مكونة من )عينة عمدية  اختارت الباحثة ،أكثر عرضة لإلصابة به

 لتصلب اللويحي.مصابة بمرض ارابط نموذج التدخل المهني الذي تم إرساله إلى الحاالت ال

 الحدود الزمنية:. 1.1.1

تحليل البيانات ثم تنفيذ برنامج التدخل المهني إعداد وجمع البيانات ومقياس قلق المستقبل وتحكيمه ثم  بناءفترة  تاستغرق 

 .ـه1002من العام  جماد الثانيشهر إلى  ـه1000 رمضان شهرمن النهائية 

 أدوات جمع البيانات: .1.1

 البحث:  فرضياتاستخدمت الباحثة األداة التالية للتحقق من      
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وبعد  ،االقتصاديالقلق والجسمي، القلق النفسي، القلق ، االجتماعي القلق األبعاد التالية: ويتضمن مقياس قلق المستقبل -

د. دراسة مثل راض مزمنة مع حاالت تعاني من أممقياس قلق المستقبل طبقت على عدد من الدراسات التي الباحثة  إطالع

مع  (0212) اإلسيطالل دراسة ( و0216) مي البغداديد. و موسىمحمد د. دراسة ( و0216) عبد الواحدشريف 

مقياس قلق و، مع مرضى الفشل الكلوي (0212)مقداد غالب ودراسة  (0216)األمين أنفال دراسة و، مرضى السكري

 (.0222باإلضافة لمقياس قلق المستقبل لـ أ د. زينب شقير ) (0212)وآخرون  دراسة سوسن فرغليالمستقبل ل

 -الحالة االجتماعية -العمر -)الجنسيةالبيانات األولية المتعلقة بمرضى التصلب اللويحي وهي:  على القسم األولحتوى او -

 .عدد سنوات اإلصابة بالمرض( -الدخل الشهري -المهنة -المستوى التعليمي -السكن -عدد أفراد األسرة

 -القلق النفسي -)القلق االجتماعيعلى أبعاد المقياس األربعة بالتساوي عبارة تم توزيعها  (02على ) تضمنالقسم الثاني أما  -

عبارات  (0)ا عدصيغت جميعها في االتجاه اإليجابي عبارات لكل بُعد، و 12واقع بالقلق االقتصادي(  -القلق الجسمي

على النحو له احثة بإعادة تقنين المقياس والتحقق من إجراءات الصدق والثبات قامت البو ،كل بُعد موزعة على سلبية

 التالي:

 : مقياسالصدق التحقق من  (1

 :نوعين من الصدق، هما على المقياسلتأكد من صدق اعتمدت الباحثة ل     

 : لمقياس قلق المستقبل محتوىصدق ال .1

عرض المقياس في صورته األولية  وذلك من خالل ،لقياسهللتعرف على مدى صدق أداة البحث في قياس ما وضعت      

في تخصص الخدمة من أعضاء هيئة التدريس ( 2عدد )على  ( عبارة لكل بُعد10( عبارة بواقع )08والذي يحتوي على )

وعباراته في بنود المقياس  آرائهموذلك للتعرف على ، (102 (،2) نظر ملحق رقمأ) بعدد من الجامعاتاالجتماعية وعلم النفس 

، صياغة بعض العبارات وحذف بعضهاتعديل دمج وتم وقيسه، وارتباط كل عبارة بالمحور الذي ي ومدى سالمتها اللغوية

 عبارة (02) عدد عبارات المقياس في صورته النهائيةأصبح حتى ات التي تم االتفاق عليها من الجميع، اإلبقاء على العبارو

 .(101(، 6) نظر ملحق رقمأ)

( 1، 0)و، (11، 2من القلق الجسمي )، (1، 6من القلق النفسي )، (10، 11)من القلق االجتماعي ذفت: رات التي حُ العبا -

 من القلق االقتصادي.

 : لمقياس قلق المستقبل صدق االتساق الداخلي .1

( من أفراد مجتمع 12مها )ألداة البحث قامت الباحثة بتطبيق األداة على عينة استطالعية قوا المحتوىصدق بعد التأكد من      

وذلك للتعرف على مدى الصدق الداخلي للمقياس من خالل معامل االرتباط بيرسون بين  ،)مرضى التصلب اللويحي( البحث

، للمقياسبُعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية  وبين درجة كلفقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس،  درجة كل

 .عامالت ذات داللة إحصائيةوكانت جميع الم

 والدرجة الكلية للمقياس أبعاد مقياس قلق المستقبلبين رتباط اال( يوضح معامل 1جدول رقم )

 االرتباطمعامل  أبعاد قلق المستقبل

 **981. القلق االجتماعي
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 **982. القلق النفسي

 **791. القلق الجسمي

 **997. القلق االقتصادي

 

 والدرجة الكلية للمقياس مقياس قلق المستقبل بين درجة كل فقرة من فقراترتباط االعامل ( يوضح م1جدول رقم )

 البعد األول

 القلق االجتماعي

 البعد ال اني

 القلق النفسي

 البعد ال الث

 القلق الجسمي

 البعد الرابع

 القلق االقتصادي

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 ةالعبار

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 .872** 2 .880** 3 .613** 4 .816** 

5 .987** 6 .993** 7 .854** 8 .816** 

9 .623** 10 .718** 11 .697** 12 .372** 

13 .987** 14 .853** 15 .507** 16 .747** 

17 .627** 18 .993** 19 .841** 20 .598** 

21 .847** 22 .880** 23 .749** 24 .997** 

25 .987** 26 .853** 27 .466** 28 .1000** 

29 .872** 30 .449** 31 .724** 32 .488** 

33 .529** 34 .672** 35 .629** 36 .816** 

37 .662** 38 .532** 39 .444** 40 . 776** 

 

بين درجة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس، و درجة كل فقرةإن قيم معامالت االرتباط يتضح من القيم السابقة      

(، مما يعطي داللة على ارتفاع صدق االتساق 0.01البُعد والدرجة الكلية للمقياس موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

افية يمكن الوثوق بها في إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكهذا يشير والداخلي للمقياس، وارتباط كل بُعد بالعبارات التي تقيسه، 

 تطبيق مقياس البحث.

 : مقياسالثبات  (1

 والمقياس المقياسأبعاد  عباراتعلى جميع  (Cronbach Alpha)تم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ  المقياسللتحقق من ثبات      

 :الثبات تضح الجدول التالي معاماليوو، ككل

 ثبات المقياس  معامل( يوضح 1جدول رقم )

 معامل ال بات  عدد العبارات قلق المستقبلأبعاد 

 867. 10 القلق االجتماعي

 855. 10 القلق النفسي
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 804. 10 القلق الجسمي

 815. 10 القلق االقتصادي

 955. 40 المقياس ككل

 

يمة معامل الثبات (، كما يتضح ارتفاع ق955.للمقياس ككل مرتفعة حيث بلغت )الثبات  قيمة معامل إن القيم أعالهيتضح من      

كأعلى ثبات بين األبعاد، يليه البُعد الثاني: القلق  (867.، حيث بلغ البُعد األول: القلق االجتماعي )لجميع أبعاد المقياس

وهذا يدل على تمتع  (،804.(، ثم البعد الثالث: القلق الجسمي )815.(، يليه البُعد الرابع: القلق االقتصادي )855.االجتماعي )

  اس بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للبحث.المقي

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .ت

برنامج الرزم اإلحصائية ( وExcelبرنامج )على الباحثة  اعتمدتلتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها      

 :كما يلي، ( لمعالجة البياناتSPSSللعلوم االجتماعية )

 .حثللتعرف على خصائص أفراد عينة البحساب التكرارات والنسب المئوية : ل(Excelبرنامج ) استخدام .1

االنحراف المعياري(  -المتوسط الحسابي -التكرارات) اإلحصاءات الوصفية: من أجل (SPSSبرنامج ) استخدام .1

 .القلق االقتصادي( -القلق الجسمي -القلق النفسي -عي)القلق االجتماتجاه مقياس قلق المستقبل البحث الستجابات عينة 

معلمي الختبار  ، وهو البديل الالالقياس القبلي والبعدي رتبق بين متوسطي و( لقياس الفرWilcoxonاختبار )إجراء  -

(T )صغير حجم العينة أن  حيث(n=16)، الطبيعي التوزيع تتبع ولم. 

اعلية التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض لحساب ف( Cohen d)حجم األثر  تطبيق معادلة -

  قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي.

 

  عرض وتحليل نتائج البحث .1

الفرضية الرئيسية: من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي قبل 

 مج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية، وينبثق منه الفرضيات الفرعية اآلتية:وبعد استخدام برنا

. من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق االجتماعي لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام 1

 ية.برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماع

. من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق النفسي لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام 0

 برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية.

قبل وبعد استخدام  . من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق الجسمي لدى مرضى التصلب اللويحي2

 برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية.
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. من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق االقتصادي لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام 0

 برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية.

 البحث:ئج المتعلقة بخصائص عينة نتاال .1.1

 -السكن -الحالة االجتماعية -العمر -)الجنسية أفراد عينة البحثخصائص ( لعرض Excelاستخدمت الباحثة برنامج )     

 يلي: كماعدد سنوات اإلصابة بمرض التصلب اللويحي(  -المستوى االقتصادي -المهنة -المستوى التعليمي

 الجنسية: .1

 يع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنسيةتوز (1رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار الجنسية

 75 % 12 السعودية

 12.5 % 2 اليمنية

 6.25 %  1 المصرية

 6.25 % 1 الفلسطينية

 

 قد يرجعو، من إجمالي عينة البحث %12حيث بلغت أن أغلبية المصابات من الجنسية السعودية من الجدول السابق يتضح      

 االنتشار إلى طبيعة اختيار عينة البحث وخصائصها ومجالها المكاني.هذا 

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنسية1 كل رقم )

 العمر: .1

 ( توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير العمر6رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار العمر

 18.75 % 3 سنة 22سنة إلى أقل من  02من 

  50 % 8 سنة 02سنة إلى أقل من  22من 

 18.75 % 3 سنة 22سنة إلى أقل من  02من 

 12.5 % 2 سنة 62سنة إلى  22من 

 

75%

12.5%

6.25%
6.25%

السعودية اليمنية المصرية الفلسطينية
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من إجمالي عينة  %22سنة بنسبة  02إلى أقل من  22أعمارهم من يتبين من الجدول أعاله أن نصف عينة البحث تتراوح      

سنة بنسبة بلغت  22إلى أقل من  02سنة ثم من  22إلى أقل من  02وح أعمارهم ما بين البحث، تلتها في المرتبة الثانية من تترا

، سنة 02إلى  02الدراسات السابقة أن معدل انتشار المرض ما بين اإلحصاءات ومما يؤكد ما جاءت به  لكالً منهما 18.12%

 .%10.2سنة بنسبة  62إلى أقل من  22في حين جاءت في المرتبة األخيرة من تتراوح أعمارهم من 

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير العمر1 كل رقم )

 

 الحالة االجتماعية: .1

 ( توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة االجتماعية7رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 43.75 % 7 عزباء

 31.25 % 5 متزوجة

 18.75 % 3 مطلقة

 6.25 % 1 لةأرم

 

حيث جاءت في المرتبة األولى فئة عزباء بنسبة  أن أغلبية المصابات لم يسبق لهن الزواجمن الجدول السابق يتضح      

، وجاءت فئة المطلقات بالمرتبة الثالثة بنسبة %21.02تليها فئة المتزوجات بنسبة ، سنة 22إلى  00ما بين عمر  02.12%

 رة أرملة وحيدة حيث حدثت حالة الوفاة قبل بدء البرنامج بأيام قليلة.، وفي المرتبة األخي18.12%

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة االجتماعية6 كل رقم )

3

8

3

2

18.75%

50%

18.75%

12.50%

0246810

سنة30سنة إلى أقل من 20من 

سنة40سنة إلى أقل من 30من 

سنة50سنة إلى أقل من 40من 

سنة60سنة إلى 50من 

43.75 %

31.25 %

18.75 %

6.25 %

عزباء متزوجة مطلقة أرملة
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 السكن: .1

 ( توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير السكن8رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار نوع السكن

  56.25 % 9 تمليك

  43,75 % 7 إيجار

 

وكلهم من الجنسية  %22لك لهم بنسبة مُ  منازلهمأن  وضحنيوضح الجدول أعاله متغير السكن حيث أغلبية عينة البحث      

 .من جنسية غير سعودية وغالبيتهن %02.12أن منازلهم إيجار  وضحن اللتين، فيما بلغت نسبة السعودية

 

 سب متغير السكن( يوضح توزيع أفراد عينة البحث ح7 كل رقم )

 

 المستوى التعليمي: .1

 ( توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المستوى التعليمي9رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

  50 % 8 ثانوي فأقل

 43.75 % 7 بكالوريوس

 6.25 % 1 دبلوم

 - - دراسات عليا
 

تها تلومن إجمالي عينة البحث،  %22بنسبة  التعليمي ثانوي فأقل مستواهنث يتبين من الجدول أعاله أن نصف عينة البح     

 تدرس الدبلوم.وحيدة ، فيما حالة %02.12البكالوريوس بنسبة  من أكملنفي المرتبة الثانية 

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المستوى التعليمي8 كل رقم )

56.25%
43.75%

تمليك إيجار

50 %43.75 %

6.25 %

ثانوي فأقل بكالوريوس دبلوم دراسات عليا
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 المهنة: .6

 عينة البحث حسب متغير المهنة ( توزيع أفراد11رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار المهنة

 68.75 % 11 غير موظفة

 18.75 % 3 موظفة قطاع خاص

 6.25 % 1 موظفة قطاع حكومي

 6.25 % 1 طالبة

 

سبتهن ، حيث بلغت نبالتالي يعتمدن بالدخل على رب األسرةوالمصابات غير موظفات  غالبيةأن  من الجدول أعاله يتضح     

، فيما جاءت حالة وحيدة موظفة قطاع حكومي، وأيضاً حالة وحيدة %18.12، تلتها الموظفات بقطاع خاص بنسبة 68.12%

 ما زالت طالبة.

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المهنة9 كل رقم )

 الدخل الشهري: .7

 يتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الدخل الشهر (11رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 62.5 % 10 لاير  2222أقل من 

 18.75 % 3 لاير 2222لاير إلى أقل من  2222من 

 12.5 % 2 لاير 8222لاير إلى أقل من  2222من 

 6.25 % 1 لاير فأكثر 8222من 

 

من إجمالي عينة  %60.2بنسبة  من ثالثة آالف لايرغالبية عينة البحث الدخل الشهري لهن أقل يتبين من الجدول أعاله أن      

ن على الدخل المنخفض وهذا يسبب قلق نفسي ، إذ إنهن يعتمدللحاالت المستوى االقتصادي تدنيمما يؤكد على  ،البحث

ف سة آال، تليها في المرتبة الثانية فئة من ثالثة آالف إلى أقل من خمواقتصادي كبير للمريضة وأسرتها بسبب تكاليف العالج

 .%18.12بنسبة 

68.75 %

18.75 %

6.25 %
6.25 %

غير موظفة موظفة قطاع خاص موظفة قطاع حكومي طالبة
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الدخل الشهري11 كل رقم )

 

 عدد سنوات اإلصابة بمرض التصلب اللويحي: .8

 ( توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض11جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات اإلصابة

 12.5 % 2 أقل من سنتين 

 31.25 % 5 سنوات 2من سنتين إلى أقل من 

 12.5 % 2 سنوات12سنوات إلى أقل من  2من 

 18.75 %  3 سنة 12سنوات إلى أقل من  12من 

 25 % 4 سنة فأكثر 12من 

 

ألولى بنسبة المرتبة اجاءت في سنوات  2من سنتين إلى أقل من  يتضح من الجدول أعاله أن عدد سنوات اإلصابة بالمرض     

سنة بالمرتبة الثالثة بنسبة  12سنوات إلى أقل من  12فيما جاءت فئة من ، %02سنة فأكثر بنسبة  12، تليها فئة من 21.02%

لكالً منهما،  %10.2ات بنسبة بلغت سنو 12سنوات إلى أقل من  2، وفي المرتبة األخيرة الفئتين أقل من سنتين ومن 18.12%

ولكن  قديممما يعني أن تاريخ المرض  بمرض التصلب اللويحي سنة 12البية الحاالت منذ أكثر من إصابة غ مما سبق نالحظ

  .في السنوات األخيرةبشكل كبير  انتشر

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض11 كل رقم )

10

3

2

1

62.50%

18.75%

12.50%

6.25%

لاير 3000أقل من 

لاير5000لاير إلى أقل من 3000من 

لاير8000لاير إلى أقل من 5000من 

لاير فأكثر8000من 

024681012

2

5

2

3

4

12.50%

31.25%

12.50%

18.75%

25%

0123456

أقل من سنتين 

سنوات5من سنتين إلى أقل من 

سنوات10سنوات إلى أقل من 5من 

سنة15سنوات إلى أقل من 10من 

سنة فأكثر15من 
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 :س قلق المستقبل وأبعادهتجاه مقيا الستجابات عينة البحث اإلحصاءات الوصفية .1.1

 -القلق النفسي -)القلق االجتماعي وأبعاده لمقياس قلق المستقبلاالنحراف المعياري التكرارات، المتوسط الحسابي، وحساب      

 :القلق االقتصادي( -القلق الجسمي

 القلق االجتماعي لبُعداإلحصاءات الوصفية للقياسين القبلي والبعدي  (11جدول رقم )

 

 ارةالعب

قبل التدخل 

 المهني

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي بعد التدخل المهني

غير  موافقة

 موافقة

غير  موافقة

 موافقة

 بعد قبل بعد قبل

حقييييق مكانييية . أشيييعر بيييأنني غيييير قيييادرة عليييى ت1

 اجتماعية في المستقبل

15 1 4 12 1.94 1.25 .250 .447 

 500. 479. 1.38 1.69 10 6 5 11 بالقلقل أسرتي فكرة مرضي يشعرني . عدم تقب0

 500. 250 1.63 1.94 6 10 1 15 على أسرتي)عالة( . أخشى أن أصبح عبئاً ثقيالً 2

 403. 342. 1.19 1.88 13 3 2 14 . أخشى فشل حياتي األسرية0

 500. 250 1.38 1.94 10 6 1 15 ر عالقاتي االجتماعية مع اآلخرين. أخشى تدهو2

ولي بأنني شخص عاجز ال فائدة ن ح. يشعرني م6

 منه

11 5 4 12 1.69 1.25 .479 .447 

 403. 342. 1.19 1.88 3 13 14 2 فيما أعانيه. أجد الدعم من المؤسسات المجتمعية 1

 403. 000. 1.81 2 3 13 - 16 . أخشى أال أستطيع القيام بخدمة نفسي بالمستقبل8

صييبهم نفيس بأن أبنائي قد ي . أقلق بمجرد التفكير2

 المرض

12 4 8 8 1.75 1.50 .447 .516 

ظيييرة الشيييفقة مييين المجتميييع بسيييبب . أخشيييى ن12

 مرضي

14 2 8 8 1.88 1.50 .342 .516 

قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات بناء على استجابات أفراد عينة البحث، حيث  السابقيوضح الجدول      

( بقيمة 2، 2، 1)العبارات  يهاتل، (0وتبلغ قيمته )( 8بين العبارات العبارة )في القياس القبلي ي حصلت أعلى قيمة متوسط حساب

 (.1.20) متوسط حسابي

 القلق النفسي لبُعداإلحصاءات الوصفية للقياسين القبلي والبعدي  (11جدول رقم )

 

 العبارة

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي بعد التدخل المهني قبل التدخل المهني

غير  موافقة

 موافقة

غير  موافقة

 موافقة

 بعد قبل بعد قبل

 403. 000. 1.81 2 3 13 - 16ي المستقبل هو مصدر قلقيي التفكير ف. 1
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 األساسي

 479. 512. 1.31 1.56 11 5 7 9 . تنتابني وساوس بالموت0

 516. 342. 1.50 1.88 8 8 2 14 أشعر بعدم األمان لحياتي القادمة. 2

)غيييير  . أعتقيييد أن المسيييتقبل غيييامض0

 واضح(

16 - 10 6 2 1.63 .000 .500 

. متفائليية بقييدرتي علييى تحقيييق أهييدافي 2

 في المستقبل.

4 12 13 3 1.75 1.19 .447 .403 

ركيز وشرود اليذهن . أشعر بضعف الت6

 في بعض األحيان

15 1 12 4 1.94 1.75 .250 .447 

ت مييين الخيييوف عليييى . تنتيييابني حييياال1

 ي من المستقبلنفس

16 - 11 5 2 1.69 .000 .479 

اة وعيدم . أشعر بفقيدان األميل فيي الحيي8

 إمكانية تحسنها مستقبالً 

12 4 4 12 1.75 1.25 .447 .447 

مييين الحيييزن  . تنتيييابني نوبيييات كثييييرة2

 الشديد من حالتي

16 - 6 10 2 1.38 .000 .500 

وم بقضييييم أظييييافري بطريقيييية ال . أقيييي12

 شعورية

10 6 3 13 1.63 1.19 .500 .403 

 

يوضح الجدول أعاله قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات بناء على استجابات أفراد عينة البحث، حيث      

( بقيمة 6) ة(، تليها العبار0) م( وتبلغ قيمته2، 1، 0، 1حصلت أعلى قيمة متوسط حسابي في القياس القبلي بين العبارات )

 (.1.20بي )متوسط حسا

 القلق الجسمي لبُعداإلحصاءات الوصفية للقياسين القبلي والبعدي  (11جدول رقم )

 

 العبارة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي بعد التدخل المهني قبل التدخل المهني

غير  موافقة

 موافقة

غير  موافقة

 موافقة

 بعد قبل بعد قبل

ع وآالم فيي اليرأس . أعاني مين الصيدا1

 بعض األوقات في

16 - 13 3 2 1.81 .000 .403 

ق التينفس عنيدما أفكير فيي . أشعر بضي0

 المستقبل

8 8 3 13 1.5 1.19 .516 .403 

. أعاني من خفقان القليب عنيدما أتخييل 2

 المستقبلي وضعي

4 12 2 14 1.25 1.13 .447 .342 
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 500. 342. 1.63 1.88 6 10 2 14 . أعاني من األرق والتوتر اليومي0

 512. 342. 1.44 1.88 9 7 2 14 جأ إلى النوم كلما واجهتني مشكلة. أل2

تيييدهور حييالتي الصيييحية . أخشييى ميين 6

 بسبب اإلصابة

15 1 10 6 1.94 1.63 .250 .500 

 250. 500. 1.06 1.63 15 1 6 10 البرنامج العالجي من قلقي. يزيد 1

لقولون العصيبي . أعاني من أعراض ا8

 رضبعد إصابتي بالم

10 6 8 8 1.63 1.50 .500 .516 

)نقييص . تنتييابني حيياالت ميين الخمييول 2

 الحيوية(

15 1 14 2 1.94 1.88 .250 .342 

. العيييالج متيييوفر للمرضيييى وسييييبقى 12

 متوفر بالمستقبل

6 10 12 4 1.63 1.25 .500 .447 

 

بناء على استجابات أفراد عينة البحث، حيث قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات  أعالهيوضح الجدول      

( بقيمة 22، 6(، تليها العبارات )0( وتبلغ قيمته )1حصلت أعلى قيمة متوسط حسابي في القياس القبلي بين العبارات العبارة )

 (.1.20متوسط حسابي )

 القلق االقتصادي لبُعداإلحصاءات الوصفية للقياسين القبلي والبعدي  (16جدول رقم )

 

 عبارةال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي بعد التدخل المهني قبل التدخل المهني

غير  موافقة

 موافقة

غير  موافقة

 موافقة

 بعد قبل بعد قبل

يجييياد فرصييية عميييل . أجيييد صيييعوبة فيييي إ1

 تناسبني بسبب مرضي

13 3 9 7 1.81 1.56 .403 .512 

مسييييتقبل بسييييبب . أشييييعر بييييالقلق ميييين ال0

 معيشيانخفاض وضعي ال

14 2 10 6 1.88 1.63 .342 .500 

على أي عمل بغض . أخشى من الموافقة 2

 النظر عن مؤهالتي

9 7 6 10 1.56 1.38 .512 .500 

ي لسيييد حاجييياتي . اليييدخل الميييادي ال يكفييي0

 المعيشية بسبب مرضي

15 1 8 8 1.94 1.50 .250 .516 

خوف ميين عييدم وجييود تييأمين . أشييعر بييال2

 على حياتي

15 1 11 5 1.94 1.69 .250 .479 

من نبذ أصحاب العمل ليي بسيبب . أعاني 6

 مرضي

10 6 2 14 1.63 1.13 .500 .342 
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اة . يشيييييييغلني كثيييييييرة متطلبيييييييات الحيييييييي1

 والتزاماتي المادية المتزايدة

16 - 9 7 2 1.56 .000 .512 

تطيع الحفيياظ علييى . أشييعر بييأنني ليين أسيي8

 وظيفتي مستقبالً 

13 3 3 13 1.81 1.19 .403 .403 

دم االطمئنييييان علييييى . أشييييعر بييييالقلق لعيييي2

 مستقبلي المادي

13 3 9 7 1.81 1.56 .403 .512 

عين رفييع مسييتوى  يعيقنييي ليين ي. مرضي12

 معيشتي

5 11 11 5 1.69 1.31 .479 .479 

 

البحث، حيث قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات بناء على استجابات أفراد عينة  أعالهيوضح الجدول      

( بقيمة 2، 0(، تليها العبارتين )0( وتبلغ قيمته )1حصلت أعلى قيمة متوسط حسابي في القياس القبلي بين العبارات العبارة )

 (.1.20ط حسابي )متوس

 اإلحصاءات الوصفية للقياسين القبلي والبعدي لمقياس قلق المستقبل (17جدول رقم )

 أبعاد مقياس

 قلق المستقبل

 االنحراف المعياري لحسابيالمتوسط ا

 بعد قبل بعد قبل

 2.26477 1.15289 14.0625 18.5625 القلق االجتماعي

 2.08866 1.09545 14.6875 18.5000 القلق النفسي

 1.31656 1.23828 14.5000 17.2500 القلق الجسمي

 1.50555 1.52616 14.5000 18.0625 القلق االقتصادي

 1.44185 0.74092 14.4844 18.0975 مقياس قلق المستقبل

 

يوضح الجدول أعاله أن الدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل وأبعاده حققت مستويات أقل في القياس البعدي، حيث حصلت      

، وجاء (2.10220( بانحراف معياري )18.2212على متوسط حسابي )في المقياس القبلي الدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل 

( وانحراف معياري 18.2602عد األول القلق االجتماعي بمتوسط حسابي )لمرتبة األولى من حيث ارتفاع مستوى القلق البُ في ا

عد الرابع القلق (، ثم البُ 1.22202( وانحراف معياري )18.2222عد الثاني القلق النفسي بمتوسط حسابي )(، يليه البُ 1.12082)

عد الثالث القلق الجسمي (، وفي المرتبة األخيرة البُ 1.20616انحراف معياري )( و18.2602االقتصادي بمتوسط حسابي )

 (.1.02808( وانحراف معياري )11.0222بمتوسط حسابي )
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 نتائج اإلحصاءات الوصفية لمقياس قلق المستقبليوضح ( 11 كل رقم )

 

 البحث: ياتضالنتائج المتعلقة بفر .1.1

لقياس الفروق بين متوسط رتب درجات القياس ( Wilcoxonاختبار ) مت الباحثةاستخدالبحث فرضيات  للتحقق من     

 :كما يليوالقبلي البعدي 

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق : ىاألول ةالفرعي ية. النتائج الخاصة باإلجابة على الفرض1

  :امج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعيةاالجتماعي لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام برن

 (القبلي -البعدي)القلق االجتماعي في القياسين  بُعدنتائج اختبار ويلككسو  للفروق في  (18جدول رقم )

  

N 

 ن

Mean Rank 

 متوسط الرتب

Sum of 

Rank 

 مجموع الرتب

القلييق  –القلييق االجتميياعي )بعييدي(

 االجتماعي )قبلي(

Negative Ranks 

 الرتب السالبة

 0ª .00 .00 

Positive Ranks 

 الرتب الموجبة

 b16 8.50 136 

Z 3.525- قيمة اختبار ويلككسون-b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 000. قيمة الداللة اإلحصائية 

 

لدرجات القلق بعدي والقبلي القياس الوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات  السابقيتبين من الجدول      

مما  ،(0.05وهي أصغر من مستوى المعنوية ) (000.، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية )البعدياالجتماعي لصالح القياس 

عينة القلق االجتماعي لدى  مستوى في خفض بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعيةبرنامج التدخل المهني  فعاليةيوضح 

 .البحث

18.562518.5
17.2518.062518.0975

14.062514.687514.514.514.4844

لمقياس قلق المستقبالقلق االقتصاديالقلق الجسميالقلق النفسيالقلق االجتماعي

القياس القبلي القياس البعدي
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من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق  :ةال اني ةالفرعي يةنتائج الخاصة باإلجابة على الفرضال. 1

 :النفسي لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

 (القبلي -البعديالقلق النفسي في القياسين ) بُعدفي نتائج اختبار ويلككسو  للفروق  (19جدول رقم )

  

N 

 ن

Mean Rank  متوسط

 الرتب

Sum of Rank  مجموع

 الرتب

 –القلق النفسيي )بعيدي(

 القلق النفسي )قبلي(

Negative Ranks 

 الرتب السالبة

 0ª .00 .00 

Positive Ranks 

 الرتب الموجبة

 b16 8.50 136 

Z قيمة اختبار ويلككسون b-652.3- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 000. قيمة الداللة اإلحصائية 

 

لدرجات القلق القياس البعدي والقبلي يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات      

، مما يؤكد (0.05المعنوية )وهي أصغر من مستوى  (000.، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية )البعديلصالح القياس  النفسي

 .عينة البحثلدى  النفسيالقلق  مستوى فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق : ةال ال  ةالفرعي يةالنتائج الخاصة باإلجابة على الفرض .1

 :التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية الجسمي لدى مرضى

 (القبلي -البعديالقلق الجسمي في القياسين ) بُعدنتائج اختبار ويلككسو  للفروق في  (11جدول رقم )

  

N 

 ن

Mean Rank 

 متوسط الرتب

Sum of 

Rank  مجموع

 الرتب

القلييق  –ي(القليق الجسيمي )بعيد

 الجسمي )قبلي(

Negative Ranks 

 الرتب السالبة

 0ª .00 .00 

Positive Ranks 

 الرتب الموجبة

 b16 8.50 136 

Z قيمة اختبار ويلككسون b-5373.- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 000. قيمة الداللة اإلحصائية 
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لدرجات القلق القياس البعدي والقبلي متوسط رتب درجات لة إحصائية بين يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات دال     

، مما (0.05وهي أصغر من مستوى المعنوية ) (000.، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية )البعديالجسمي لصالح القياس 

 عينة البحث.ى القلق الجسمي لدمستوى يؤكد فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض 

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق  :ةالرابع ةالفرعي يةالنتائج الخاصة باإلجابة على الفرض. 1

 :االقتصادي لدى مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

 (القبلي -البعدياالقتصادي في القياسين ) القلق بُعدختبار ويلككسو  للفروق في نتائج ا (11جدول رقم )

  

N 

 ن

Mean Rank 

 متوسط الرتب

Sum of 

Rank  مجموع

 الرتب

القليق  –القلق االقتصادي )بعدي(

 االقتصادي )قبلي(

Negative Ranks  

 الرتب السالبة

 0ª .00 .00 

Positive Ranks  

 الرتب الموجبة

 b16 8.50 136 

Z قيمة اختبار ويلككسون b-5333.- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 000. قيمة الداللة اإلحصائية 
 

لدرجات القلق القياس البعدي والقبلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات  السابقيتبين من الجدول      

، مما ( 0.05وهي أصغر من مستوى المعنوية ) (000.ة اإلحصائية )، حيث بلغت قيمة الداللالبعدياالقتصادي لصالح القياس 

عينة القلق االقتصادي لدى  مستوى يؤكد فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض

 .البحث

ائية في مستوى قلق المستقبل لدى من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحص :ةالرئيسي يةالنتائج الخاصة باإلجابة على الفرض 

 مرضى التصلب اللويحي قبل وبعد استخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية:

 (القبلي -البعدينتائج اختبار ويلككسو  للفروق في مقياس قلق المستقبل في القياسين ) (11جدول رقم )

  

N 

 ن

Mean Rank  متوسط

 الرتب

Sum of Rank  مجموع

 الرتب

 –قلق المستقبل )بعيدي(

 قلق المستقبل )قبلي(

Negative Ranks  

 الرتب السالبة

 0ª .00 .00 

Positive Ranks   b16 8.50 136 
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 الرتب الموجبة

Z قيمة اختبار ويلككسون b-13.52- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 000. قيمة الداللة اإلحصائية 
 

قلق لدرجات  القياس البعدي والقبليأعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات يتبين من الجدول      

، مما ( 0.05وهي أصغر من مستوى المعنوية ) (000.، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية )البعديلصالح القياس  المستقبل

 .عينة البحثلدى  قلق المستقبلمستوى االجتماعية في خفض يؤكد فعالية برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة 

 :في الخدمة االجتماعية في خفض قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحيبالممارسة العامة أثر التدخل المهني  .1.1

من ( Cohen dدام )باستخ( للعينات المرتبطة T( البديل الال معلمي الختبار )Wilcoxonالختبار )تم حساب حجم التأثير      

 /nr= z√ ة:خالل المعادلة التالي

 الجذر التربيعي لحجم العينة. nهي قيمة اختبار ويلككسون، و z :حيث

 (dمستويات حجم التأثير )كوهين  (11جدول رقم )

 كبير متوسط صغير

0.10: >0.30 0.30: > 0.50 ≥ 0.50 

 

لمستقبل لدى ة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض قلق االممارسالتدخل المهني بويوضح الجدول التالي أثر      

 مرضى التصلب اللويحي:

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض قلق التدخل المهني بنتائج حجم األثر لقياس فعالية  (11جدول رقم )

 n= 16 المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي

 الترتيب رحجم األث dقيمة كوهين  zقيمة  األبعاد

 4 كبير 0.88125 3.525 القلق االجتماعي

 3 كبير 0.8815 3.526 القلق النفسي

 1 كبير 0.88425 3.537 القلق الجسمي

 2 كبير 0.88325 3.533 القلق االقتصادي

 كبير 0.88025 3.521 قلق المستقبل

     

( للمقياس ككل وهي قيمة 2.88202بلغت ) (dكوهين )ة يوضح الجدول أعاله حجم التأثير أو دليل األثر الفعلي، حيث إن قيم 

التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة  أن أثر استخدام برنامج يؤكد(، وكذلك لجميع أبعاد المقياس، وهذا 2.22أكبر من )

أثر  عينة البحثلدى ( االقتصاديالقلق الجسمي، القلق النفسي، القلق االجتماعي، القلق )االجتماعية في خفض قلق المستقبل 

 كبير.
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 :توصيات البحثمناقشة النتائج و .1

 :الفرضياتمناقشة نتائج البحث في ضوء األهداف واختبار  .1.1

 النتائج المتعلقة باإلحصاءات الوصفية للقياسين القبلي والبعدي لمقياس قلق المستقبل وأبعاده: .أ

الدراسات األجنبية التي توضح  وهذه النتيجة تتفق مع، د عينة البحثأظهرت النتائج أن قلق المستقبل مرتفع لدى جميع أفرا -

بشكل خاص ( 0212وآخرون ) Dehghaniدراسة  ومعبشكل عام ارتفاع مستوى القلق لدى مرضى التصلب اللويحي 

ط بلغت قيمة المتوسو، للحالة الصحيةقلق المستقبل الغامض معاناة مرضى التصلب اللويحي من حيث تؤكد نتائجها 

وتؤكد الحاالت أن أكثر ما يصيبهن بالقلق هو تعرضهن (، 18.2212في القياس القبلي )ككل قلق المستقبل لالحسابي 

 تدهور الحالة الصحية. ينتج عنهللهجمات مما 

 ، يليه بُعد القلق النفسي ثم بُعد القلق االقتصادي،على أعلى متوسط حسابي ل بُعد القلق االجتماعيوحص وتوضح النتائج -

أكثر  حيث وضحت أن( 0212المصيلحي ) مع دراسة النتيجة وتتفق هذهوجاء بُعد القلق الجسمي في المرتبة األخيرة، 

أن عالقة المريض نتائج الدراسة أكدت  فقد المشكالت التي يعاني منها مرضى التصلب اللويحي هي المشكالت االجتماعية

هي  المشكالت االقتصاديةوكانت أكثر ، عبء عليها وال تهتم به بأسرته تغيرت بعد المرض، وأن األسرة ترى المريض

 .قلة الدخل وعدم القدرة على تلبية احتياجات األسرة مما يؤدي ذلك إلىأو الحصول على وظيفة عدم القدرة على العمل 

قلق لوسط الحسابي المتانخفضت قيمة بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية التدخل المهني برنامج بينما بعد تنفيذ  -

جاء في المرتبة األولى من حيث ترتيب المتوسط الحسابي األقل و(، 10.0800) حيث بلغفي القياس البعدي ككل المستقبل 

بُعد القلق االجتماعي، يليه بُعد القلق الجسمي وبُعد القلق االقتصادي بالتساوي، ويليهما في المرتبة األخيرة بُعد القلق 

 .النفسي

حصلت العبارة )أخشى أال أستطيع القيام بخدمة نفسي فقد القبلي مقياس القلق االجتماعي  عباراتنتائج لوبالنسبة  -

تليها عبارة )أشعر بأنني غير قادرة على تحقيق مكانة اجتماعية في  بالمستقبل( على موافقة كافة أفراد عينة البحث،

تفسر ين وعبارة )أخشى تدهور عالقاتي االجتماعية مع اآلخر المستقبل( وعبارة )أخشى أن أصبح عبئاً ثقيالً على أسرتي(

، حيث يفتقدن للدعم هذه النتائج معاناة الحاالت من غياب الوعي لدى األسرة والمجتمع عن مرض التصلب اللويحي

لعدم تصديق بعض األهالي للمرض باإلضافة إلى نفور بعض األشخاص منهن إذا علمن بمرضهن خوفاً األسري خاصة 

 .العدوى من

التفكير في المستقبل هو مصدر قلقي األساسي( والعبارة حصلت العبارة )فقد القبلي مقياس القلق النفسي  عباراتنتائج أما  -

تنتابني حاالت من الخوف على نفسي من المستقبل( والعبارة )تنتابني نوبات كثيرة )أعتقد أن المستقبل غامض( والعبارة )

تفسر هذه النتائج أن تأثير المرض كبير على نفسية ( على موافقة كافة أفراد عينة البحث، من الحزن الشديد على حالتي

برنامج الذي قدمه  الدعم النفسي وهنا يتضح أهمية، تسيطر مشاعر القلق والخوف والحزن على جميعهنالمصابات حيث 

ومناقشة المخاوف واألفكار الغامضة  االت،وضبط االنفع ن كيفية مواجهة الضغوط النفسيةهميتعل من خالل، التدخل المهني

 .عن المستقبل
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الم في الرأس في بعض أعاني من الصداع وآالعبارة ) حصولمقياس القلق الجسمي القبلي  عبارات وأظهرت نتائج -

ة األوقات( على موافقة كافة أفراد عينة البحث، تليها العبارة )أخشى من تدهور حالتي الصحية بسبب اإلصابة( والعبار

 يزيد البرنامج العالجي من قلقي( على أقلحصلت العبارة )بعد تنفيذ التدخل المهني )تنتابني حاالت من الخمول(، بينما 

اتفاق الحاالت على األلم الجسمي بسبب وتفسر هذه النتائج  ،، في القياس البعدي نسبة موافقة بين أفراد عينة البحث

وساعد برنامج التدخل المهني في تعليم الحاالت طرق إزالة ل المرضى، المرض، حيث أن الصداع صفة مالزمة عند ك

 .المناسبةواالهتمام بالتغذية  وممارسة الرياضة االسترخاء من خاللاأللم 

يشغلني كثرة متطلبات الحياة والتزاماتي المادية العبارة ) على حصولمقياس القلق االقتصادي القبلي  عباراتنتائج  وتشير -

على موافقة كافة أفراد عينة البحث، تليها العبارة )الدخل المادي ال يكفي لسد حاجاتي المعيشية بسبب مرضي( المتزايدة( 

أعاني من نبذ بينما بعد تنفيذ التدخل المهني حصلت العبارة )والعبارة )أشعر بالخوف من عدم وجود تأمين على حياتي(، 

 القياس.بين أفراد عينة البحث في على أقل نسبة موافقة أصحاب العمل لي بسبب مرضي( 

 البحث: النتائج المتعلقة بفرضيات

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق االجتماعي قبل وبعد " ىاألول يةلفرضأشارت نتائج ا -

ة إحصائية بين متوسط " إلى وجود فروق ذات داللاستخدام برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

 اختبار ويلككسونجاءت قيمة حيث ، البعدي رتب درجات القياس القبلي والبعدي لدرجات القلق االجتماعي لصالح القياس

مما يشير إلى فعالية برنامج  ،(2.22أصغر من مستوى المعنوية ) التي( و2.22( وهي دالة عند مستوى معنوية )-2.202)

 القلق االجتماعي. مستوى في خفض العامة في الخدمة االجتماعيةالتدخل المهني بالممارسة 

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق النفسي قبل وبعد استخدام " ةالثاني يةوبينت نتائج الفرض -

بين متوسط رتب  " إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيةبرنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

( -2.206لصالح القياس البعدي، حيث جاءت قيمة اختبار ويلككسون ) النفسيدرجات القياس القبلي والبعدي لدرجات القلق 

(، مما يشير إلى فعالية برنامج التدخل 2.22( والتي أصغر من مستوى المعنوية )2.22وهي دالة عند مستوى معنوية )

 .النفسيالقلق  مستوى خدمة االجتماعية في خفضالمهني بالممارسة العامة في ال

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق الجسمي قبل وبعد استخدام " ةالثالث يةنتائج الفرض ووضحت -

" إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

درجات القياس القبلي والبعدي لدرجات القلق الجسمي لصالح القياس البعدي، حيث جاءت قيمة اختبار ويلككسون 

(، مما يشير إلى فعالية برنامج 2.22( والتي أصغر من مستوى المعنوية )2.22( وهي دالة عند مستوى معنوية )-2.221)

 القلق الجسمي.مستوى ي خفض ف التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق االقتصادي قبل وبعد استخدام " ةالرابع يةنتائج الفرض وبينت -

" إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية
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لصالح القياس البعدي، حيث جاءت قيمة اختبار ويلككسون  االقتصاديالقبلي والبعدي لدرجات القلق  درجات القياس

 (.2.22أصغر من مستوى المعنوية ) ( والتي2.22( وهي دالة عند مستوى معنوية )-2.222)

تقبل قبل وبعد استخدام من المتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق المس" ةالرئيسي يةأشارت نتائج الفرضو -

" إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

-2.201لصالح القياس البعدي، حيث جاءت قيمة اختبار ويلككسون ) المستقبل قلقدرجات القياس القبلي والبعدي لدرجات 

يشير إلى فعالية برنامج التدخل  مما(، 2.22( والتي أصغر من مستوى المعنوية )2.22عنوية )( وهي دالة عند مستوى م

 .المستقبل قلقمستوى المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في خفض 

 وفي ضوء العرض السابق لنتائج البحث يمكن استخالص ما يلي: أظهر برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في -

الخدمة االجتماعية فعالية ذات داللة إحصائية في خفض مستوى قلق المستقبل لدى مرضى التصلب اللويحي، حيث بلغت 

(، مما يدل على أن أثر التدخل المهني بالممارسة 2.22( للمقياس ككل وهي قيمة أكبر من )2.88202) dقيمة كوهين 

دى عينة البحث هو أثر كبير، كما تظهر النتائج أيضاً أن برنامج العامة في الخدمة االجتماعية في خفض قلق المستقبل ل

التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية ساهم في خفض مستوى القلق االجتماعي، وخفض مستوى القلق 

لتدخل النفسي، وخفض مستوى القلق الجسمي، وخفض مستوى القلق االقتصادي لدى الحاالت المشاركة في برنامج ا

 المهني.

 . توصيات البحث:1.1

 وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية: .1.1.1

. إنشاء قاعدة بيانات لمرضى التصلب اللويحي على مستوى المملكة العربية السعودية، الهدف منها توفير معلومات دقيقة 1

 .طور العالجحول نسب انتشار المرض، وأعداد المصابين، وأعمارهم، ومراحل ت

 . الكشف المبكر عن احتمالية اإلصابة بمرض التصلب اللويحي خاصة للعائالت التي ُوجدت لديها حاالت سابقة.0

. تدريب األخصائيين االجتماعيين لكيفية التعامل مع الحاالت المصابة حديثاً بمرض التصلب اللويحي وأسرهم، من أجل 2

 ي قد يسببها هذا المرض.توعيتهم ومساعدتهم في حل المشكالت الت

 . تقليل ساعات العمل للمصابين بالمرض، وتأمين بيئة عمل صحية من أجل المرضى.0

. عمل اتفاقية تعاون بين الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير فرص عمل تناسب الوضع الصحي للراغبين 2

 في العمل.

 ن:األخصائيين االجتماعيين الممارسين والباح ي .1.1.1

. تطبيق برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية على عينة أكبر من مرضى التصلب اللويحي وتشمل 1

 الجنسين حتى يتم التأكد من فعاليته.
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ري، . تطبيق برنامج التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية على المصابين بأمراض مزمنة مثل مرضى السك0

 مرضى الفشل الكلوي، مرضى السرطان.

. توجيه البحوث والدراسات المستقبلية نحو مرضى التصلب اللويحي لدراسة آثار المرض، المشكالت االجتماعية والنفسية، 2

 ودور الخدمة االجتماعية في ضوء ذلك.

 ، وكيفية التعامل مع المصابين به.. تثقيف المجتمع حول مرض التصلب اللويحي، أعراضه وآثاره النفسية واالجتماعية0

 . مقترحات لبحوث مستقبلية:1.1

 . فعالية التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتحسين جودة الحياة لدى مرضى التصلب اللويحي.1

 . ممارسة العالج المعرفي السلوكي للتخفيف من القلق واالكتئاب لدى مرضى التصلب اللويحي.0

 دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من المشكالت التي يعاني منها مرضى التصلب اللويحي.. 2

. فعالية التدخل المهني بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لخفض قلق المستقبل لدى المرضى المصابين بأمراض 0

 مزمنة.
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 ملخص البحث

لبيا على س الموظفين، وتؤثرمشكلة حقيقية واقعية موجودة في معظم منظمات القطاع العام، ويعاني منها آالف تعد البطالة المقنعة 

تم طرح وتقديم العديد من المقترحات والحلول، وأحد أهم سير العمل، والروح المعنوية، وعلى الموارد البشرية والمالية للدولة. 

ولكن يبقى هناك تساؤل حول الدور الحقيقي الذي يمكن لرقابة األداء أن تحققه في الحد من ظاهرة ، تلك الحلول تعزيز رقابة األداء

 ضيحوتناول البحث دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة، وذلك بهدف تالبطالة المقنعة في منظمات القطاع العام. ومن هنا 

. اعتمد البحث بشكل رئيسي على المنهج المكتبي من خالل منظمات القطاع العام دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة في

رقابة األداء يمكن أن تلعب دورا هاما في الحد  مراجعة أدبيات الموضوع. تبين من خالل مراجعة ومناقشة أدبيات الموضوع أن

البطالة المقنعة، وأنها تمثل هدرا للموارد المالية من البطالة المقنعة في منظمات القطاع العام، حيث يمكن التنبيه على انتشار 

والبشرية، ويتعارض انتشارها مع كفاءة وفاعلية األداء، وتمثل في بعض جوانبها هدرا للمال العام، وشكال من أشكال الفساد. 

والمالية.  للموارد البشريةالبطالة المقنعة كمشكلة تؤثر سلبيا على األداء، وتمثل هدرا  وارصديويمكن للمدققين والمراقبين أن 

لى أن دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة في منظمات العام يتطلب عدة أمور. فهو بداية يتطلب قيام الجهات القائمة ع

روعية شكما ال بد من أن تكون رقابة األداء شاملة، وال تقتصر على الرقابة على م. على رقابة األداء برقابة سابقة وأخرى الحقة

اإلنفاق، بل وكذلك كفاءة وفاعلية اإلنفاق، وكفاءة وفاعلية األداء، وكيف أن البطالة المقنعة تتعارض مع كفاءة اإلنفاق وفاعلية 

 األداء. 

 الكفاءة والفاعلية.  ،الفساد ،القطاع العام ،رقابة األداء ،البطالة المقنعة الكلمات المفتاحية:
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Performance Control and Underemployment in Public Sector Organizations 

 

Abstract 

Underemployment is a real problem that exists in most public sector organizations, and it 

negatively affects the workflow, morale, and the human and financial resources of the state. Many 

proposals and solutions have been proposed and presented, and one of the most important of these 

solutions is to strengthen performance control, but there remains a question about the real role that 

performance control can achieve in reducing the phenomenon of underemployment in public 

sector organizations. Hence, the research dealt with the role of performance control in reducing 

underemployment, with the aim of clarifying the role of performance control in reducing 

underemployment in public sector organizations. The research relied mainly on the desk approach 

by reviewing the subject literature. Through the review and discussion of the literature on the 

subject, it was found that performance control can play an important role in reducing 

underemployment in public sector organizations. Auditors can point that underemployment is 

spreading and represents a waste of financial and human resources. They can also point that 

underemployment spread contradicts the efficiency and effectiveness of performance and is 

represented in some its aspects are a waste of public money, and a form of corruption. However, 

the role of performance control in reducing underemployment in public organizations requires 

several things. It is a start that requires the performance control bodies to carry out previous and 

subsequent control. Performance control must also be comprehensive, and it is not limited to 

monitoring the legitimacy of spending, but also the efficiency and effectiveness of spending. 

Keywords: Underemployment. Performance Control. Public Sector. Corruption. Efficiency and 

Effectiveness. 
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 مقدمة. 1

ه نأهناك جزء من قوة العمل إما تُرك دون عمل، أو  أنهناك نوع من البطالة ال يؤثر على الناتج الكلي للدولة، يبدأ بالتشكل كلما ك

هذا النوع من البطالة يعرف بالبطالة  .، في جوهرها، أي قيمة حقيقة لالقتصادالموظف إنتاجيةفائض عن الحاجة، بحيث ال تشكل 

 نأمع توافر أعداد كبيرة من العمال لشغر وظائف قليلة جداً. وبالتالي، ف، تكون منخفضة للغاية الموظف إنتاجيةالُمقنّعة، حيث 

الفعلي،  إلنتاجاعملية توظيفهم لم تضف شيئاً، على الصعيد التشغيلي، إلى حجم  نأل، يعتبرون فائضاً عن الحاجةموظفين هؤالء ال

عة أو ما لبطالة الُمقنّ وفي هذا السياق، فا(. 9102القمالس،) الواحد عند حدودها الدنيا موظفالهامشية لل نتاجيةحيث تكون اإل

 الستراتيجي،اوغياب التخطيط ، نتاجيةفي اإل بانخفاضوالتي تتميز ، ظاهرة تحدث عادة في الدول الناميةتسمى بالبطالة المخفية، 

عبارة عن  . وهيمنظماتبما يفوق احتياجات تلك ال منظمات القطاع العاموالرؤية المستقبلية. تحدث نتيجة تكدس الموظفين في 

ولكن دون مقابل من العمل أو ، وقد تكون رواتب بعضهم عالية، مجموعة من الموظفين يحصلون على رواتب كبقية الموظفين

 ال يترتب على، والتخلص منهم، وإذا ما تم سحبهم من مجال العمل، تقارب الصفر موإنتاجيتهالوظيفة،  تحتاجهالجهد الذي 

 اجاإلنتداد أو االقتصاد الكلي، وربما يز، التي هم موظفون فيها نظمةذلك للم أنسواء ك، اإلنتاجخروجهم أي نقص في إجمالي 

 (.9191الصائغ،)في حال التخلص منهم 

البطالة المقنعة في منظمات القطاع العام لها نتائج وآثار سلبية، حيث تنعكس سلبيا على أداء تلك المنظمات، وعلى  أنال شك 

طالة المقنعة الب أنالموظفين، والمراجعين. كما تنعكس سلبيا على االقتصاد الوطني، والموازنة العامة للدولة. وفي نفس الوقت ف

ر محوري في مستقبل التنمية المستدامة، كونها ترتبط بشكل مباشر في كفاءة استخدام الموارد في منظمات القطاع العام ذات تأثي

(. ولذا ال بد من التدخل 9102البشرية الوطنية، التي تشكل البنية األساسية في نجاح التنمية المستدامة بشتى مجاالتها )الموسوي،

 السلبية على المدى القصير والطويل.   وانعكاساتهاا لنتائجها وآثارها للحد من البطالة المقنعة في منظمات القطاع العام، نظر

 مشكلة البحث. 1.1

فهم فائضون عن حاجة العمل، ويقدر عدد هؤالء باآلالف، ، من وجود موظفين ال مهام لهممنظمات القطاع العام ي العديد من ناعت

هؤالء ليس عددهم محدود بل  أن. والمشكلة نعمل األ ومعظمهم خبراء واستشاريون ومدراء ورؤساء اقسام سابقون، لكنهم بال

هم ذوي خبرات وقدرات ولكنهم اليوم طاقات معطلة. ويتقاضى هؤالء رواتب تقدر قيمتها أنوفي حالة تزايد مستمر. كما ، كبير

هناك طوابق ، مافي وزارة هؤالء الموظفون الفائضون يمثلون هدرا للطاقات والموارد. ف أنالشهرية بالماليين، وهذا يعني 

ال ثم يجلسون على مكاتبهم بواالنصراف، صباحا يثبتون حضورهم في سجل الحضور  الفائضة، يحضرونمخصصة للعمالة 

رة في وزاوبجلس هؤالء في بيوتهم طاقة معطلة بال عمل وال دوام. وفي وزارة أخرى الدوام ليقوموا بالمغادرة.  انتهاءعمل حتى 

الى بيوتهم ليعودوا بعد الظهر لتسجيل اسمائهم في سجل الحضور  نثم يغادرويحضر هؤالء صباحا إلثبات الحضور،  ثالثة،

 .واالنصراف

ى سير سلبيا عل الموظفين، وتؤثرآالف ي منها انويعمنظمات القطاع العام، نحن اذن امام مشكلة حقيقية واقعية موجودة في معظم 

أجيل والتن عدم التدخل أل، هذه المشكلة ال بد من التدخل لحلهاى الموارد البشرية والمالية للدولة. وعل، والروح المعنوية، العمل

 ، يفاقم المشكلة
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عامة واقعية تتزايد عاما بعد عام، المشكلة  أنوآثارها السلبي على العمل وعلى الموظفين. خصوصا و، ويزيد من خطورتها

ردي وعلى األداء الف، والموظفين الحاليين، منها عدد كبير من الموظفين ونتائجها سلبية على الموظفين الفائضين ويعاني

لرؤى افي الدولة وعلى تحقيق  منظمات القطاع العاموالمؤسسي. ولذا تم اختيار هذه المشكلة التي بدورها تؤثر على تطوير 

 . (Abdelbary,2021الوطنية )

، تم طرح وتقديم العديد من المقترحات والحلول، وأحد أهم تلك الحلول منظمات القطاع العامالعمالة المقنعة في للحد من ظاهرة 

برنامج أو ال المنظمةوأداء العمليات في ، فحص موضوعي لألداء الحاليالقيام ب تعزيز رقابة األداء. فمن خالل رقابة األداء يمكن

األداء نحو تحقيق كفاءة واقتصاد وفاعلية أكبر، ويمكن كذلك التحقق من مدى كفاءة االستخدام لتوجه هذا ، أو النشاط أو الوظيفة

األمثل للموارد المتاحة "المدخالت" في تحقيق "المخرجات" المطلوبة أو المخططة، باإلضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم، 

تحققه في الحد من  أندور الحقيقي الذي يمكن لرقابة األداء (. ولكن يبقى هناك تساؤل حول ال9102علي،وحسن سير العمليات )

يمكن صياغة مشكلة البحث على شكل سؤال ، حيث . ومن هنا تبرز مشكلة البحثفي منظمات القطاع العام ظاهرة البطالة المقنعة

 ؟منظمات القطاع العامما هو دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة في رئيسي وهو: 

 اف البحثأهد. 1.1

ف إلى ، كما يهدمنظمات القطاع العامدور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة في  يهدف البحث بشكل رئيسي إلى توضيح

، وإبراز الدور المنشود لرقابة األداء في الوقاية والعالج لظاهرة منظمات القطاع العامتوضيح أسباب ونتائج العمالة المقنعة في 

  . منظمات القطاع العامالبطالة المقنعة في 

 أهمية البحث. 1.1

مات القطاع منظرقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة في  دورتبرز أهمية البحث وقيمته العلمية من قلة الدراسات السابقة حول 

ات أهمية الموضوع تبرز من تأثير نإ. وفي نفس الوقت، فمحدودةولذا، فالكتابات حول الموضوع تلك الظاهرة.  انتشاررغم  العام،

للبطالة المقنعة تأثيرات سلبية مدمرة على أداء الموظفين، وأداء  إن ا القولنحيث يمكن ،العاممنظمات القطاع البطالة المقنعة على 

على تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها، وعلى االقتصاد الوطني والموازنة العامة  المنظماتالحكومية، وعلى قدرة تلك  المنظمات

 أنن الممكن م ناك إنتاجيةالبطالة المقنعة تتسبب في حصول المجتمع على منتجات أقل جودة، بينما تخسر الدولة طاقة ف للدولة.

سبة لحكومات الفقر في المجتمع، وبالن وانتشاراألجور في مشاكل اجتماعية كبيرة،  انخفاضتساهم في نمو االقتصاد، بينما يتسبب 

وال على فاق هذه األمنإزيادة نسبة البطالة المقنعة تحرم البالد من  نإالدول النامية التي تستحوذ الرواتب على معظم موازناتها، ف

 (. Elayah,2016التنمية االقتصادية )

 منهجية البحث . 1.1

وبالتالي فالبحث  Literature Reviewحث بشكل رئيسي على المنهج المكتبي من خالل مراجعة أدبيات الموضوع يعتمد الب

المنشورة في الكتب والدوريات. حيث قام الباحث بمراجعة ما كتب حول موضوع البطالة المقنعة ورقابة  الثانويةيعتمد المصادر 

 حوله.البحوث والدراسات المنشورة رغم قلة األداء، 
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 اإلطار النظري للبحث. 1

 البطالة المقنعة في منظمات القطاع العام .1.1

 مفهوم البطالة المقنعة. 1.1.1

ة جود فائض من الموظفين مقابل إنتاجيرغم تفاوت اآلراء واالجتهادات، إال أنه يمكننا القول بشكل عام أن البطالة المقنعة تعني 

دون المستوى، أو بمعنى آخر، ال تؤثر عملية سحب الموظفين من دائرة اإلنتاج في مخرجات اإلنتاج. وتعد البطالة المقنعة من 

صدها أسوأ أنواع البطالة الموجودة، ويكمن السبب في أنها بطالة غير مرئية كما األخريات من أنواع البطالة، التي يمكن ر

التي ات الدراسومعالجتها، ويكون األشخاص في حال توظيف شكلي فقط دون استغالل طاقاتهم، ومن ثم ال تندرج تلك الفئة مع 

العاملين دون أي إنتاجية تذكر لهم، وينتج عن ذلك تحمل المؤسسات دراسات تحسب معدل العاطلين عن العمل، بل يتم تضمينها مع 

 (. 9191نتاجية أقل من المستوى )عبد،مصاريف أجور عالية مقابل إ

بشكل عام، تتلخص البطالة المقنعة بأنها موظفون يتقاضون رواتب وأجور، ويساهمون في تضخم القطاع العام بأعداد كبيرة تفوق 

ن ووهو ما يعبر عن سوء توزيع الموظفين في القطاع العام. لذا يتلخص مفهوم من يمارس احتياجاته،حاجته، وال تتناسب مع 

ن جهد مهم للوظائف التي يشغلونها، لذا فبقاء هؤالء الموظفين أو البطالة إجرائيا بأنهم مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً دو

  (.Noland & Pack,2017سحبهم من العمل ال يؤثر على مخرجات المنظمات التي يعملون فيها )

 منظمات القطاع العامسباب البطالة المقنعة في أ. 1.1.1

نظمات م. فهناك من حصر أسباب البطالة المقنعة في منظمات القطاع العامتعددت اآلراء حول األسباب الحقيقية للبطالة المقنعة في 

بب هناك فائًضا من العمالة غالبًا بس أنفي سببين هما: إما توافر أعداد كبيرة من العمال لشغل وظائف قليلة جًدا، أي القطاع العام. 

فهو الفساد والمحسوبية، وهي أيًضا أشياء منتشرة في  الثانيوعدم توفر وظائف حقيقية كافية، وأما السبب  نازيادة عدد السك

(. 9191غرايبة،ين في األجهزة الحكومية بما يفوق احتياجات تلك األجهزة )الموظفالمنطقة بشكل ملحوظ، وأبرز صورها تكدس 

القطاع الخاص ليس مهيأ لتوظيف المواطنين، هذا يضغط على  أنوهناك من يعزو البطالة المقنعة إلى القطاع الخاص، حيث 

لتوظيف االعداد المتزايدة من الشباب الداخلين جديدا الى سوق العمل  –قدر استطاعتهم  –المسؤولين في الحكومة إليجاد وظائف 

ت العليا، وخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، وحتى المتسربين مبكرا من المدارس( مما بجميع فئاتهم )حاملي الشهادا

 (. 9102أبو العال،أكثر من احتياجات العمل )منظمات القطاع العام يؤدي الى تكدس الموظفين في 

 ، ومنها ما يلي: مات القطاع العاممنظبمراجعة المزيد من أدبيات الموضوع تم التوصل إلى تعدد أسباب البطالة المقنعة في 

يأتي مسؤول جديد إال وقام بتغيير الكادر اإلشرافي من شاغلي الوظائف اإلشرافية  أنمزاجية كبار المسؤولين: حيث ما  (0

حول تكادر جديد وفقا لرغبة المسؤول الجديد. ي مكانهمويحل ين، من مدراء ورؤساء اقسام وحتى الخبراء واالستشاري

 ه ال حاجة لوجودهمأنطاقة معطلة وعمالة فائضة وكإلى المدراء ورؤساء االقسام السابقون والخبراء واالستشاريون 

(Brody et al., 2020). 
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 دون وجود خطة للموارد، يةنغياب تخطيط الموارد البشرية: يتم طلب الموظفين وفقا لألمزجة والرغبات والحاجات اآل (9

البشرية من خالل تحديد الحاجة الحقيقية للموارد البشرية على المدى القصير والمتوسط والطويل األجل. مع مرور 

الوقت نكتشف وجود عمالة فائضة ال يحتاجها العمل. فغياب التخطيط يؤدي لنتائج سلبية منها عمالة تفوق حاجة العمل 

 ،9109) عمالة وافدةن قبل مالنقص ويتم شغلها  تعاني أخرىصصات وفي تخصصات فائضة في حين تخ

(Scharfenort. 

فالموظف يتم تعيينه ثم يتم البحث له عن وظيفة ومهام. : عدم وجود وصف وظيفي يحدد المهام والواجبات لكل وظيفة (3

لومة المهام والواجبات. الذي يقتضي تولي الموظف وظيفة محددة مع، وهذا يتعارض مع مبادئ العمل االداري السليم

 لذا يتم تفتيت المهام الوظيفية، فسنا امام كم كبير من الموظفين وعدد قليل من الوظائفأنرور الوقت نجد موهكذا مع 

و يتم التخلص من الموظفين الفائضين بالطلب منهم عدم الحضور او ، ألموظف واحد وتوزيعها على عدة موظفين

  (. 9102)أبو شيخة، فتصنيف الوظائف متطلب أساسي للعمل فقط. واالنصرافالحضور 

اختيار شاغلي الوظائف القيادية فيه درجة  قسم: فقراردارة ورئيس شرافية من مدير إعدم وجود اسس لشغل الوظائف اإل (4

يادية يراعى الخبرات والقدرات الق و رئيس قسم الإدارة أعالية من المزاجية والتقدير الشخصي. ولذا في حال تعيين مدير 

لل ويتم يها خوالتدريب والشخصية القيادية. ومن هنا تكون العديد من قرارات التعيين لشاغلي الوظائف اإلشرافية ف

 . (9190)مرتضوي، تصويب الخلل باإلحالة للتقاعد المبكر

سنة اال وقد وصل مسماه الوظيفي  32سرعة الوصول الى مسمى وظيفي كخبير او مستشار فما ان يصبح عمر الخريج  (2

الى مسمى خبير وذلك نظراً لقصر سنوات الترقيات وقلة المسميات الوظيفية وعدم التوسع في الوصف الوظيفي وإعطاء 

 نها.ممسميات وظيفية كافية لتفادي الوصول الى هذه المسميات التي تتطلب وصف وظيفي عالي وخبرة كبيرة مستفاد 

ارة خر ومن وزقرارات ارتجالية تختلف من وزير آلحيث يتم اتخاذ : ستفادة من العمالة الفائضةعدم وجود سياسة لال (6

هم يتقاضون رواتبهم كاملة. والبعض يطلب منهم أن. فالبعض يحيلهم ليغادروا العمل ويذهبوا لبيوتهم رغم خرىأل

فقط  واالنصرافالحضور  لالتسجيل في سجوالبعض االخر يطلب منهم ، الحضور والمكوث في المكاتب لكن بال عمل

 . (9190)مرتضوي، دون التواجد في المكاتب

ة الموظفين وبما يفوق حاجة تفضيل العمل في القطاع الحكومي على حساب العمل في القطاع الخاص مما يؤدي لزياد (2

 .(9102)المحمود، القطاع الخاص من سيطرة العمالة الوافدة يعانيفي حين  العمل،

  في منظمات القطاع العام  البطالة المقنعةآثار 

، فهي تؤثر سلبيا على الموظفين، وعلى منظماتهم، وعلى االقتصاد دة آثار سلبيةع منظمات القطاع العامفي للبطالة المقنعة يوجد 

 وهؤالء معظمهم درجات، تضم اآلالفالحكومية المنظمات البطالة المقنعة في  المالية، ألندر الموارد الوطني. فالبطالة المقنعة ه

لها اي ه ال يقابنهذه االموال تذهب هدرا بال عائد وال قيمة أل، ويتقاضون رواتب وعالوات تقدر بماليين الرياالت، مالية مرتفعة

 ،خفاض الروح المعنوية للعمالة الفائضةنكما أن البطالة المقنعة تساهم في ا .(9102)أبو العال، جهد من قبل العمالة الفائضة

م وحتى على رضاه، يؤثر سلبيا على تصوراتهم واتجاهاتهم نحو العمل العمل، وهذاهم عالة على أنوقيمة لهم، ه ال أنوشعورهم ب

 (.9102لالنتحار والشعور السلبي بعدم القيمة واألهمية )الكندري،مما قد يؤدي فسهم، أنعن 
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المحالين للعمالة الفائضة ذوي قدرات وخبرات وفي عمر العطاء لكن كل  نأل، لطاقات والكفاءاتتمثل البطالة المقنعة هدرا ل

كما أن  العديد من االدارات من النقص ومن سيطرة العمالة الوافدة. تعانيفي حين ، يستفاد منها أنطاقاتهم تذهب هدرا دون 

قين فهم يشاهدون مصير زمالئهم الساب فهم، سلبي على الموظفين الحاليين حيث تنخفض روحهم المعنويةأثير تللبطالة المقنعة 

، التأثير السلبي على العملوال ننسى  .(9102) القمالس، طاقات مهدورة ال يستفاد منها وهذا يؤثر سلبيا على معنوياتهم وادائهم

ؤدي فقط حيث ي واالنصرافويطلب من العمالة الفائضة الحضور ، وهناك عمالة فائضة، ي بعض اإلدارات من النقصناحيث تع

 المروري وشغل المكاتب بال معنى او قيمة. لالزدحامذلك 

ق، مجتمعية متصاعدة بشكل مقلظاهرة  التقاعد المبكر أصبح، حيث أن تشار ظاهرة التقاعد المبكرنتساهم البطالة المقنعة في ا

مال الحرة المبكر في االتجاه لألعوبطبيعة الحال فالموضوع له شقين، الشق األول يتمثل في استفادة الشباب من فرصة التقاعد 

وتحقيق مكاسب مادية من خالل مشروع تجاري خاص سيضيف للمجتمع قيمة اقتصادية حقيقية، أو حتى مقعًدا شاغًرا لباحث 

نزاف العقول واستفاءات التخصصية الوطنية الحقيقية، جديد عن العمل، أما الشق السلبي من األمر فهو يتعلق بهدر الخبرات والك

بشرية في وقت مبكر جًدا مع حاجة المجتمع لهذه الطاقات المحلية وزيادة البطالة المقنعة، فاألمر ينذر بخطر كبير سيهدد الفرد ال

الوطنية، واالضطرار لتعيين بدائل لهم في سوق العمل تحتاج التدريب  نتاجيةوالمجتمع، وذلك مع ازدياد خروج الطاقات اإل

 .(9190مرتضوي،) والتأهيل والتوجيه من جديد

ي حال ف، وذلك ألنه ال يشجع على التقاعد المبكر احياناً قانون التقاعد نجد أن  ود اإلشارة هنا أنه، في العديد من الدول، ولكن ن

التقاعد المبكر سوف يكون هناك استقطاع من نسبة الراتب التقاعدي وذلك نظراً لكون مدة التقاعد للحصول على اجمالي مبلغ 

بالتالي سيضطر الموظف في البقاء في عمله رغم عدم وجود مهام يقوم بها تفادياً ، تقاعدي أصبحت أطول من السابقالراتب ال

من التقاعد المبكر الذي سوف يتطلب خصم جزء من راتبة التقاعدي في حال عدم اكتمال مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد او عدم 

 . في المستقبل وهذا الموضوع يتشعب في نقاط عديدة تحتاج الى بحث منفصلسنة لإلناث ،  22للذكور و سنة  61اكمال سن 

 في منظمات القطاع العام دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة .1.1

 مفهوم رقابة األداء. 1.1.1

تم تعريف رقابة األداء بأنها فحص ال يوجد اتفاق حول تعريف رقابة األداء، ولكن هناك اتفاق حول مضامين ذلك المفهوم. فقد 

موضوعي لألداء الحالي وأداء العمليات في الهيئة أو البرنامج أو النشاط أو الوظيفة لتوجه هذا األداء نحو تحقيق كفاءة واقتصاد 

ي ف(. وعرفت بأنها فحص موضوعي تشخص به السياسات والنظم وإدارة العمليات ونتائج النشاط 9106ياسين،) أكبروفاعلية 

الجهات الخاضعة للرقابة، وتقارن من خالله االنجاز بالخطط والنتائج بالقواعد والممارسة بالسياسات، بغية كشف االنحرافات 

تعمال وتحديد أسباب التبذير واإلسراف وسوء االس بكفاءة،السلبية أو االيجابية وبيان أسبابها والتأكد من إدارة الموارد االقتصادية 

وذلك في سبيل توجيه األداء نحو تحقيق الفاعلية والكفاءة  واإلسراف،االقتراحات التي تعالج أوجه االنحراف  واالستغالل ووضع

(. كما تم تعريفها على أنها تقويم اقتصادية وكفاءة وفاعلية اإلدارات الحكومية واإلدارات األخرى، 9104واالقتصاد )العوران،

 در البشرية والمالية ونظم المعلومات ومقاييس األداء،ويتضمن ذلك التقويم مراجعة استغالل المصا
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(. ومن خالل 9102ومراقبة الترتيبات واإلجراءات المتبعة من جانب المراقبين في معالجة جوانب القصور المختلفة )سمير، 

( الفاعلية: ويقصد 0هي: )التعاريف السابقة يمكن أن نحدد ثالثة أبعاد أساسية يصب عليها موضوع الرقابة على األداء هذه األبعاد 

( الكفاءة: ويقصد بها االستخدام األمثل 9بها مدى تحقق األهداف المخطط لها وترتبط الفاعلية بالمخرجات األساسية للنظام. )

ه ( االقتصاد: ويقصد ب3ويمكن قياسها من خالل إيجاد العالقة ما بين مدخالت العملية ومخرجاتها. ) المتاحة،للموارد االقتصادية 

خالل توفير  ويتعلق االقتصاد بالمدخالت من الممكنة،توفر المستلزمات السلعية أو البشرية بالمواصفات المطلوبة وبأقل التكاليف 

 (.9104الكوادر المؤهلة والموارد المالية بالمواصفات المطلوبة وبدون إسراف في عملية توفيرها )العوران،

 أهداف الرقابة على األداء. 1.1.1

 (9102ابة على األداء لتحقيق عدة أهداف، من أهمها ما يلي: )النسور،تسعى الرق

 توفير قاعدة لتحسين إدارة القطاع العام للموارد على اختالف أنواعها. (0

تحسين نوعية المعلومات المتعلقة بنتائج إدارة القطاع العام والتي يتم توفيرها لواضعي السياسات والمشرعين والمجتمع  (9

 عموما.

 رة القطاع العام على إدخال أساليب جديدة في أدائهم للعمل.تشجيع إدا (3

 توفير مساءلة عامة أكثر مالئمة على الجهات اإلدارية المنفذة. (4

 المساهمة في خلق وضع ينجم عنه مع مرور الزمن تناقص في اإلجراءات والتدابير غير الضرورية. (2

 والمرؤوسين.إيجاد المناخ المالئم لتحسين وتطوير العالقة بين الرؤساء  (6

ضمان حسن سير العمل بشكل منتظم مع التأكد من أن جميع الجهود التي تبذل لتحقيق أهداف البرامج التي قامت من  (2

 اجلها أو خططت لها الوحدة االقتصادية.

 التأكد من إن األعمال قد أنجزت بالكيفية المقررة بالبرنامج من حيث الحجم والنوع والوقت والتكاليف. (2

در من قدر ممكن من اإلنتاج بأقل ق أكبرإن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ للوحدات االقتصادية تؤدي الى تحقيق التأكد من  (2

 قدر ممكن من الضياع. أكبرالنفقات وبأقصر وقت مستطاع وعلى مستوى مناسب من الجودة مع تالفي 

 التحليل والمناقشة:. 1

 دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة 

ت أن. ويتعاظم هذا الدور إذا كمنظمات القطاع العامتقوم بدور هام في الحد من ظاهرة البطالة المقنعة في  أنمكن لرقابة األداء ي

مدى وتقديم خدماتها، المنظمات الحكومية قياس مدى كفاءة فرقابة االداء في سعيها لرقابة األداء فاعلة وتمارس بشكل سليم. 

ة األداء المقنعة تؤثر سلبيا على كفاءة وفاعليتستطيع أن تكتشف أن البطالة  األهداف التي نشأت من اجلها،فاعليتها في تحقيق 

لمنظمات القطاع العام. وبالتالي تستطيع أن تعدد تقارير بذلك ورفعها للجهات العليا، بما فيها جهات االختصاص المسؤولة عن 

يمكن أن تمارسها الجهات الرقابية هنا هو الكشف عن تأثير البطالة المقنعة، وجذب  التوظيف في القطاع العام. فأحد األدوار التي

 (.9102االنتباه إلى التأثيرات السلبية للبطالة المقنعة على كفاءة وفاعلية األداء )النسور،
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مقنعة تثبت أن البطالة ال من ناحية أخرى، فإن الجهات الرقابية معنية بدراسة وتحليل اإلنفاق. ومن هنا تستطيع تلك الجهات أن

ن من القائمين على رقابة األداء من مراقبين ومدققين، عليهم التنبه إلى ما تمثله إوبالتالي ف فيها هدر للموارد، وسوء استغالل لها.

ما إذا كانت  صرقابة األداء تتضمن فحالبطالة المقنعة من هدر للطاقات والموارد، وبما يتنافى مع اإلنفاق الرشيد. فكما نعلم فإن 

الموارد المتاحة لإلدارة والنفقات تصرف بكفاءة وبطريقة اقتصادية وفاعلة وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات، وال شك أن البطالة 

 المقنعة تتنافى مع كفاءة وفاعلية اإلنفاق. 

لجهة ت انارقابة األداء تتضمن فحص ما إذا ك نتقوم بدور بارز في التعامل مع البطالة المقنعة، أل أنكما يمكن لرقابة األداء 

النشاط  ناذلك التنفيذ يتم بالطريقة المقررة له، وما إذا ك نا، وإذا ما كقانوناالخاضعة للرقابة تقوم فعال بتنفيذ النشاطات المخولة لها 

ما ال شك فيه أن البطالة المقنعة وم النشاط يعمل فعال في خدمة الهدف األساسي. ناأي تحديد ما إذا ك، يحقق الهدف المحدد له

الحفاظ على النشاط الحكومي بعيداً عن االهواء تؤثر سلبيا على تحقيق الجهات ألهدافها. إضافة لذلك، فإن أحد أهداف رقابة األداء 

ومما ال شك فيه أن  .ها حرف النشاط عن توجهاته الحقيقيةأنمن ش أخرىاو أية ميول  والجغرافيةوالميول الشخصية والسياسية 

 البطالة المقنعة في جزء كبير منها تعود للواسطة والمحسوبية واألهواء واألمزجة الشخصية.

التي ترافق النشاطات الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول  واإلخفاقاتتحديد السلبيات واألزمات أحد أهداف رقابة األداء 

 حدىإوهنا، يستطيع المراقبون والمدققون التنبيه إلى أن البطالة المقنعة تمثل  .ات التنفيذالسريعة لتجاوزها والسير قدماً في عملي

لى ذلك فإن أضف إاإلخفاقات في منظمات القطاع العام. ويستطيعون تقديم مقترحاتهم للحلول التي يرونها مناسبة لتلك الظاهرة. 

معلومات  قديمتتقييم مستقل عن أداء جهاز حكومي، وذلك من أجل  تقديمالفحص المنتظم لدليل اإلثبات بغرض رقابة االداء تتضمن 

اإلشراف واتخاذ اإلجراءات  مسؤوليةاتخاذ القرارات من قبل الجهات التي تتحمل  ولتسهيلمبدأ المساءلة العامة،  لتحسين

على األداء، وال  طالة المقنعة تؤثر سلبياالالزمة. ولذا، فإن المراقبين والمدققين يستطيعون تقديم تقارير تثبت أن الب التصحيحية

 (.9102سمير،بد من إجراءات تصحيحية للوضع )

ة والمادية إلى التي تتحول بها الموارد البشري بالطريقةتتضمن رقابة األداء فيما تتضمنه الرقابة على الكفاءة، حيث ترتبط الكفاءة 

. ليمةسات والمدخالت للوحدة الحكومية، أي أن اإلنفاق تم بصورة سلع أو خدمات عامة، وبالتالي فهي تمثل نسبة بين المخرج

مدققون استغالل الموارد، ولذا يستطيع الوبما أن البطالة المقنعة تمثل هدرا للموارد البشرية والمالية، فهي تتعارض تماما مع كفاءة 

ومن خالل الرقابة على ممارسات  .ستثمارهاوالمراقبون توضيح دور البطالة المقنعة في سوء استغالل الموارد وعدم كفاءة ا

الموارد البشرية، خصوصا تلك المتعلقة بالتوظيف والتعيين والترقيات، يمكن لرقابة األداء أن تبين وجود انحرافات وممارسات 

 غير صحيحة، ساهمت وما تزال تساهم في تفاقم البطالة المقنعة. 

سبيل المثال مجلس الشورى وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وهيئات على  الدول،والجهات الرقابية عديده في مختلف 

 العام.ذات المسؤولية واالختصاص في الرقابة على الجهات ذات القطاع ، الرقابة والشفافية وغيرها من الجهات
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 النتائج والتوصيات . 1

رقابة األداء يمكن أن تلعب دورا هاما في الحد من البطالة المقنعة في منظمات القطاع العام، حيث يمكن التنبيه على تبين لنا أن 

ل في بعض وتمث األداء،انتشار البطالة المقنعة، وأنها تمثل هدرا للموارد المالية والبشرية، ويتعارض انتشارها مع كفاءة وفاعلية 

شكال من أشكال الفساد. ويمكن للمدققين والمراقبين أن ينبهوا النتشار ظاهرة البطالة المقنعة، وأن جوانبها هدرا للمال العام، و

يرصدوها كمشكلة تؤثر سلبيا على كفاءة اإلنفاق وفاعلية األداء، كما يمكنهم رصد البطالة المقنعة كمشكلة تؤثر سلبيا على األداء، 

 وتمثل هدرا للموارد البشرية والمالية.  

أن دور رقابة األداء في الحد من البطالة المقنعة في منظمات العام يتطلب عدة أمور. فهو بداية يتطلب قيام الجهات القائمة  على

على رقابة األداء برقابة سابقة وأخرى الحقة. فمن خالل الرقابة السابقة يتم اتخاذ إجراءات وقائية تمنع تفاقم البطالة المقنعة، ومن 

الحقة يتم تقديم الحلول للمشكلة. كما ال بد من أن تكون رقابة األداء شاملة، وال تقتصر على الرقابة على مشروعية خالل الرقابة ال

اإلنفاق، بل وكذلك كفاءة وفاعلية اإلنفاق، وكفاءة وفاعلية األداء، وكيف أن البطالة المقنعة تتعارض مع كفاءة اإلنفاق وفاعلية 

دى المدققين والمراقبين القدرة على تشخيص المشكالت واالنحرافات عن األداء المنشود، فمما ال األداء. ومن المهم أن تتوافر ل

 شك فيه أن البطالة المقنعة تمثل انحرافا واضحا عن األداء المنشود واألهداف المطلوب تحقيقها.

 بناء عليه نوصي بما يلي:

 كلة البطالة المقنعة.تفعيل دور رقابة األداء في الكشف عن والمساهمة في عالج مش (0

 التوجه برقابة األداء نحو رقابة سابقة والحقة، مما يساهم في اكتشاف األخطاء قبل استفحالها ووقوعها. (9

 الذي يمكن أن يمارسونه في اكتشاف البطالة المقنعة، والمساهمة في الحد منها. توعية المدققين والمراقبين بالدور (3

قاعدة بيانات لتحديد الجهات التي لديها فائض في الوظائف والخبراء واالستشاريين  وجود جهة ذات استقاللية تكون لديها (4

لخبرة والتخصصات لالستفادة منها  لى هذهإالغير مفعلين وتحويل هذه الخبرات الى الجهات التي لديها نقص وحاجة 

 البطالة.وبالتالي تجنب الهدر المالي من توظيف جديد او توظيف خارجي بمبالغ طائلة ومعالجة مشكلة 

 القيام بمزيد من الدراسات والبحوث حول دور رقابة األداء في التعامل مع مشكلة البطالة المقنعة ومواجهتها.  (2

 المراجع. 5

 (. إدارة الموارد البشرية. عمان: دار المسيرة. 9102أبو شيخة، نادر )

 (. اقتصاديات البطالة المقنعة والتوظيف في القطاع الحكومي. موقع العربية. نت.9102أبو العال، أنور )

 (. دور رقابة األداء في تحقيق أهداف المنشأة. رسالة ماجستير. جامعة الجزيرة. 9102سمير، مصلح )

 .02(. ما هي البطالة المقنعة. جريدة اخبار الخليج. ص 9191ائغ، مهنا )الص

، العدد 3(. تأثير البطالة المقنعة على تنمية المجتمع الكويتي. المجلة العربية للعلوم االجتماعية. مجلد 9102القمالس، سليمان )

 . 032-093. ص. ص 09
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. السياسيةو مكافحتها من منظور قانوني. مجلة الكوفة للعلوم القانونية واستراتيجيةللبطالة  (. اإلطار المفاهيمي9191) عبد، أزهر

 .020-034ص  .ص.26. العدد 3مجلد 

(. رقابة األداء ودورها في االرتقاء بكفاءة وفاعلية اإلدارة وتحقيق أهداف المنشأة. رسالة ماجستير. جامعة 9102علي، محمد )

 .الخرطوم

 رقابة األداء: المنظور العلمي والعملي. رسالة ماجستير. جامعة أم درمان. (.9104العوران، ممدوح )

 (. الفساد في العالم العربي.. متمأسس ومتمكن. موقع الجزيرة نت.9191غرايبة، إبراهيم )

بكلية  العلمية(. البطالة المقنعة وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم واالغتراب الوظيفي بدولة الكويت. المجلة 9102الكندري، أحمد )

 22-62. ص . ص 2اآلداب. العدد 

 (. البطالة المقنعة. جريدة الوطن.9102المحمود، جاسم )

 (. قراءة في ظاهرة التقاعد المبّكر. جريدة الوطن. 9190مرتضوي، خولة )

. 9102-9101تحليلية للمدة (. آليات توليد البطالة في العراق وأنواعها واحتساب المقنعة منها: دراسة 9102الموسوي، محمد )
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Abstract 

This study explores the role of human resource planning in improving the quality of health care 

centers’ services and the factors that affect the ability of health centers in the Eastern Province to 

plan human resources that ensure high quality of health services from the point of view of their 

employees. The study found that some of the main factors include a lack of enthusiasm for change 

among workers, insufficient attention to human resource planning, and a lack of periodic follow-

up to improve and develop services. The study aimed to examine the impact of human resources 

planning on health service quality in health care centers. Researchers wanted to know if there was 

a correlation between the two variables and, if so, what the most important results were. The study 

used a quantitative research design. The data was collected through questionnaires distributed to 

employees of health care centers in the Eastern Province. A total of 200 questionnaires were 

completed and returned. The data were analyzed using SPSS software. The study found a positive 

correlation between human resources planning and increased investment in employee capabilities 

and skills development in health care centers. In light of the study findings, the researcher 

recommends the need to develop long-term plans for human resources, with the need for the heads 

of departments and departments to participate in their development and pay attention to internal 

and external training. 

Keywords: Human resource, Quality, Health care, Public Sector, Health system, Health service 
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1. Introduction: 

Health care is one of the most important sectors in the field of services, as it is indispensable to 

any society. Since ancient times, all mankind has known the importance of health and its impact 

on societies, so countries are racing to research in this field in terms of equipment and preparation 

of human resources in all medical and health professional disciplines.  

The quality of service and products is important for many organizations, and the standards have 

been raised to include ensuring quality. (Mohammed, 2016) Human resources are the most 

important part of a business organization. (Al Sharbati, 2012). This is due to the fact that the human 

element is one of the most important resources of organizations and the main engine adopted for 

the advancement of their reality and the most influential in productivity.  

1.2. Research Problem: 

Many public sector organizations suffer from stumbling blocks in achieving their goals and the 

goals of society, because of the immaturity of their employees due to the importance of 

implementing a total quality system. Since the health sector is one of the important sectors to which 

the rest of the production and service sectors are linked, the problem in this sector takes on greater 

specifics and deeper aspects. The research problem is represented in the presence of challenges in 

the quality of the health system in health centers that need to be addressed over the coming years, 

including: the continuation of population and age growth in the Kingdom. The population of the 

Kingdom is expected to increase from 33.5 to 39.5 million in the middle of 2030. It is expected 

that the number of elderly people (whose ages range between 60 - 79 and 4.63 million in the middle 

of 2030). 

The recent pandemic of the novel corona virus (Covid-19) revealed lack of importance of planning 

in many health systems across the countries of the world to ensure the stability of any health system 

and anticipate what could happen to such a vital sector by predicting what might happen in the 

future in terms of disasters and how to respond to them. For example, the United States is one of 

the countries most affected by the number of victims due to the outbreak of the virus because of 

poor planning and preparation.  
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This extended to assessing the crisis and dealing with this danger that threatened America, and all 

of that led it to catastrophic results according to the survey issued by the World Health 

Organization. 

The survey, completed by 155 countries, confirmed that the prevention and treatment of non-

communicable diseases significantly disrupted since the Covid-19 pandemic began. The most 

common reasons for stopping or limiting services were staff shortages due to the reassignment of 

health workers to support Covid-19 services. Some of the positive results of the survey were that 

most countries have developed alternative strategies to support the most vulnerable people in 

continuing to obtain treatment for non-communicable diseases and also to find innovative ways to 

implement those plans. We must prepare to build back better in order to strengthen health services, 

so that we are better equipped to prevent and diagnose non-communicable diseases and care for 

those who have them in the future, whatever the circumstances. 

One of the lessons learned from Covid-19 pandemic is that it has shown us that business strategies 

that focus on the human factor are not just an option that we would like to adopt, but rather a need 

that must be provided. It is certain that only those heads of organizations who care about human 

resources issues holistically and make business decisions around human potential can succeed and 

thrive in the future. 

 

1.3. Study Questions: 

Thus, the main research question is: 

 “What is the role of human resource planning in improving service quality in health care 

centers?” from which the following sub-questions arise: 

1. What is the reality of human resources planning in the health centers in the Eastern Province 

from the point of view of their employees? 

2. What is the reality of improving service quality in health centers in the Eastern Province 

from the point of view of their employees? 

3. What is the role of human resources planning in improving service quality in health centers 

in the Eastern Province from the point of view of their employees? 
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4. What are the obstacles facing improving service quality in health centers in the Eastern 

Province from the point of view of their employees? 

 

1.4. Objectives of the Study: 

1. Setting human resource plans in order to raise quality level of health services in health 

centers in the Eastern Province. 

2. Studying the factors affecting human resource planning that ensure high health services 

quality in health centers in the Eastern Province. 

3. Studying the capabilities of health care centers to develop plans for human resources to 

ensure the achievement of quality in the services provided there. 

 

1.5. Significance of the Study: 

The study found that health services are vital to human health and should be provided at the best 

level possible. Therefore, the significance of research can be limited to the following matters: 

1- Demonstrating the importance of health services provided in hospitals. 

2- Highlighting the importance of human resources as an essential element in health services 

quality.  

3- Facilitating the strategic decision-making process. 

4- Increasing investment in employee capabilities, training opportunities and skills 

development 

1.6. Study Hypotheses: 

1. The main hypothesis: There is a relationship between human resource planning and 

health services quality in health care centers, and the following sub-hypotheses 

branch from it: 

1.1. There is a relationship between human resource planning and reliability or credibility 

in health care centers in the Eastern Province. 
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1.2. There is a relationship between human resource planning, response speed and client 

assistance in health care centers in the Eastern Province. 

1.3. There is a relationship between human resource planning, trust and safety in health 

care centers in the Eastern Province. 

1.4. There is a relationship between human resource planning and increased investment 

in staff capabilities and skills development in health care centers in the Eastern 

Province. 

 

2. Theoretical Framework and Previous Studies 

The researcher referred to the literature of the study in order to better understand human resource 

planning and its impact on service quality in health service centers. 

 

2.1. Human Resource Planning 

Any organization needs to determine its needs for human resources in order to perform its 

activities. 

Concept of Human Resource Planning: 

There are multiple definitions of the concept of human resource planning, and the following are 

some of the definitions related to it: 

Human resource planning is defined as the process of ensuring the availability of the right quantity 

and quality of human resources in the appropriate place and time and doing what is required of 

them (Durra and Al Sabbagh, 2010). 

(Derry, 2011) defines human resource planning as a means of estimating the needs of the 

workforce and working on preparing them, and it is an organized and continuous process by which 

human resources are identified and evaluated in the organization,  

Walton defined human resource planning as measuring or evaluating the current human resources 

and forecasting the needs of human resources through supply and demand, to develop a plan to 

implement the strategic plan of the organization. (Wilton, 2013). 
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Importance of Human Resource Planning: 

The importance of human resource planning can be summarized in the following points (Fadlallah 

and Suleiman, 2016): 

1. Increasing Senior Management’s awareness of the importance of the human element in 

order to achieve the goals of the organization and its continuity of success. 

2. It contributes to showing the strengths and weaknesses in the quality of human resource 

performance. 

3. It distributes and allocates human resources and controls costs. 

4. It works to bring about a stable dynamic equilibrium between the organization’s human 

resources needs. 

 

Dora and Al Sabbagh (2010 AD) identified the importance of human resource planning in the 

following points: 

1. helps to determine the future needs of human resources 

2. Helps to identify weaknesses in human resources that are reflected in their performance. 

3. It prepares for any changes that occur in the internal or external environment of the 

organization. 

4. It achieves the coherence of the activities of human resources management and directing 

them towards its goals. 

5. It ensures proper distribution and use by the educational institution of its human resources 

in all performance areas. 

The researcher concludes from the foregoing that the importance of human resource planning is 

that human resource planning helps to make the organization's strategy workable, and also 

contributes to directing efforts towards the set goals. 
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Objectives of Human Resource Planning: 

The most important goals of human resource planning in the organization can be identified as 

follows (Zakaria and Melody, 2017,): 

1- Obtaining the necessary number and the right type of employees. 

2- Assisting the organization's management in achieving its goals.  

3- Preserving and investing the energies of the workers, and enhancing their motivation to 

work. 

4- Preparing the human resources budget. 

 

Human Resource Planning Stages: 

(Zakaria and Melody, 2017) identified several stages and steps for human resource planning, as 

follows: 

- The first stage: defining the goals of the organization 

- The second stage: forecasting the needs of human resources (determining the demand) 

- The third stage: forecasting what is available within the organization and in the labor 

market (internal and external supply) 

- The fourth stage: Comparing demand with supply (deficit and surplus) 

- The fifth stage: Develop an appropriate action plan 

- The sixth stage: evaluation and follow-up of implementation 

The human resources planning steps begin with studying the general objectives of the organization 

or project, and the impact of this on the number of workers required. This means that it has to 

analyze the demand and supply conditions in human resources as follows (Al Sharbati, 2017): 

1. Demand Conditions 

2. Supply Conditions 
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3. Determining the surplus or deficit 

4. Implementation 

 

Quality Objectives of Health Services: 

The continuous endeavor to improve service quality provided to citizens aims primarily to focus 

on one of the aspects of sustainable human development, which is related to health. The most 

important goals sought by medical services quality can be identified as follows (Radwan, 2021): 

1. Ensuring the physical and psychological health of the beneficiaries. 

2. Excellence in providing health services to support the satisfaction of beneficiaries. 

3. Maximizing the level of productivity, by maintaining the health status of the 

beneficiaries. 

4. Enhancing and developing communication channels between health service 

beneficiaries and providers. 

5. Gaining the satisfaction and support of the beneficiary of the provided health service. 

The objectives of health service quality can be summarized in the following points (Abbas, 2019): 

1- Ensuring the physical and psychological health of the beneficiaries. 

2- Providing a health service of distinguished quality that will achieve the satisfaction of the 

beneficiary.  

3- Knowing the opinions and impressions of the beneficiaries.  

4- Developing and improving communication channels between health service beneficiaries 

and providers. 

5- Achieving better levels of productivity. 

6- Gaining the satisfaction of the beneficiary. 

Al Mughairy (2020) adds other goals to health services quality, which are as follows: 
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 Improving the level of performance of service providers through the application of 

standards in line with scientific progress. 

 Active participation in establishing and developing a national accreditation system in the 

health sectors. 

 Applying the skills and principles of total quality, which will reflect positively on the 

performance and satisfaction of service providers and recipients. 

 The ability to reach an effective level of health services within the available capabilities. 

 Contribution with the Ministry's institutions in planning and developing work policies. 

 Optimizing the use of resources in order to reduce waste. 

 Ensuring providing health services of all kinds in all parts of the Kingdom. 

The main objectives of improving health services quality services can be stated in several of the 

following points (Dreedy, 2014): 

1. Improving the morale of the workers. 

2. Increasing demand for various types of modern health services. 

3. Increasing competition between similar health institutions. 

4. Adequacy of the treatment and services provided for various disease states. 

5. Achieving the best clinical results for various pathological conditions. 

6. Adopting distinct clinical procedures to reduce complications and events that can be 

avoided or prevented. 

7. The employees’ adoption of positive behavior when dealing with patients 

 

Factors Affecting Health Services Quality: 

There are several factors that affect health services quality, and these elements are as follows 

(Dreedy 2014,) (Ocean, 2018): 

Aspects of Quality in Health Services: 

The aspects of service quality can be identified in the following (Ocean, 2018,) (Dreedy, 2014): 



 
       

 
 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 3 | issue 36 | October 2022 | P (357) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 October 2022 

Volume 3  Issue 36 

IJRSP 

1. Reliability 

2. Response 

3. Tangibility 

4. Security (Guarantee) 

5. Empathy 

6. Technical Mastery 

7. Continuity 

8. Effectiveness and Efficiency 

Bouabbas (2010) specified that the aspects of quality in health services are as follows: 

1. Effectiveness of care 

2. Efficiency of service provision 

3. Technical ability 

4. Continuity of service provision 

5. Work safety and health safety 

6. Access to services 

7. The relationship between individual 

 

Quality in the health field is defined by effectiveness, impact, efficiency, technical merit, justice, 

security and safety, availability and good relationships between people. (Al Abshihi, 2011) 
 

From the above, the researcher believes that the aspects of health services quality can be defined 

in several main aspects, namely: safety, effectiveness, appropriateness, beneficiary participation, 

efficiency, and ease of service access. 
 

Measuring Medical Services Quality: 

There are two main ways to measure the quality of health services, by looking at the purpose of 

measurements and the type of variables measured. (Dreedy, 2014): 

1- The technical component 

2- The human element 
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Among the aspects of measuring service quality in the health sector are the following: (Omar, 

2014): 

1- Measuring service quality by service recipients: Among the common methods of 

measuring service quality according to this aspect are the following: 

(A) Scale for number of complaints 

(B) Satisfaction Scale 

(C) The Gap Scale 

(D) Actual performance scale 

(E) Value scale 
 

2- Professional Quality Measurement: The professional quality measure aims to know the 

organization’s ability to fulfill its various services through the optimal use of its resources. 

The following are measures emanating from this scale: 

(A) Measuring quality in terms of inputs 

(B) Quality measurement in terms of operations 

(C) Measurement of quality in terms of outputs 

 

3. Methodology 

The study aimed to identify the role of human resources planning in the quality of health care 

center services in Eastern Province. 
 

3.1. The Study’s Methodology: 

The study used the descriptive method in the survey method, which is concerned with describing 

the phenomenon as it exists in reality, and therefore it is the appropriate approach to achieve the 

goals.  
 

3.2. Sources of Data and Information: 

To achieve the objectives of this study, the following sources were relied on to obtain data and 

information: 

1. Secondary Sources : These are represented by several sources such as books, relevant 

Arab and foreign references, articles and reports, previous research and studies that dealt 

with the subject of the study, and research and reading on various relevant Internet sites. 
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2. Primary Sources: To address the analytical aspects of the subject of the study, the primary 

data collection was resorted to through a questionnaire as a main tool for research, designed 

specifically for this purpose. The questionnaire included a number of paragraphs that 

measure the variables of the study, and the five-year Likert scale will be used, so that each 

answer takes relative importance, and for the purpose of analysis, SPSS statistical program 

will be used. 

 

3.3. Study Population: 

The study population consists of 55 health care centers in the Eastern Province in Kingdom of 

Saudi Arabia, in Al Khobar (9 centers), Dammam (20 centers) and Qatif (26 centers). 

Overview of the study population 

The employees of health care centers in Al Khobar at total of 220 

The employees of health care centers in Dammam at a total of 386 
 

3.4. Sample of the Study: 

The study sample is made up of workers in health care centers in the Eastern Province of Saudi 

Arabia. 
 

3.5. Statistical Analysis Used in the Study: 

To achieve the objectives of the study and analyze the data that will be collected using Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), after coding and entering the data into the computer. The 

responses were given as follows: Strongly agree: (5) marks, agree: (4) marks, neutral: (3) points, 

disagree: (2) marks, strongly disagree: (1) mark. Then the researcher calculated the mean of the 

answers by the study members. 

To determine the length of the cells of the pentatonic scale (maximum and minimum limits) used 

in the study aspects, the range (5-1 = 4) was calculated, then divided by the number of scale cells 

to get the correct cell length i.e. (4/5 = 0.80). Then this value was added to the lowest value in the 

scale in order to determine the upper limit of this cell. 

 

3.6. Tool of the Study: 

The researcher reviewed previous studies and literature on the subject of the study, then built an 

initial questionnaire and presented it to (4) arbitrators. 
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To serve the purposes of the study and analyze the data collected through the field study tool, a 

number of statistical methods were used to find out the attitudes of the study members about the 

questions raised, using the following statistical treatment methods: 

1. Calculating the frequencies and percentages to describe the study sample. 

2. Using Pearson’s correlation coefficient to measure the validity of internal consistency. 

3. Using Cronbach's alpha equation to calculate the reliability coefficient of the study tool. 

4. Calculating the arithmetic mean of the responses of the study members to each phrase. 

5. Calculating the standard deviation to calculate how far the values are from their arithmetic 

mean. 

6. Using Pearson’s correlation coefficient to find out the relationship between human resource 

planning and health service quality in health care centers. 
 

The first item: the reality of human resources planning in health centers in the Eastern Province: 

The second item: the level of services quality in health centers in the Eastern Province: 

The third Item: Factors that affect the ability of health centers in the Eastern Province to plan 

human resources that ensure high quality of health services. 
 

3.7. Validity and reliability tests of the study’s tool: 

The validity of the questionnaire means making sure that it will measure what it was prepared to 

measure (Al Assaf, 2012: 429)(1). Validity also means “the inclusion of the study tool for all the 

elements that the study must contain on the one hand, as well as the clarity of its paragraphs and 

vocabulary on the other hand, so that it is understandable to those who use it” (Obaidat et al. 2014: 

179)(2). The researcher verified the validity of the questionnaire through the following: 

 

4. Findings and Recommendations 

Researchers looked at how human resources planning affects health service quality in health 

centers. 

 

                                                           
1 Al Assaf, Saleh Hamad (1995AD, 1416 AH), Introduction to Research in Behavioral Sciences, 2nd Edition, 

Riyadh: Al Obaikan Library 

2 Obeidat, Thouqan, Adas, Abdel-Rahman, Abdel-Haq, Kayed, “Scientific Research: Its Concept, Tools, and 

Methods”, Amman: Dar Al Fikr, 6th edition (2001 AD) 
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4.1. Findings: 

Human resources planning positively correlates with health service quality in health care centers. 

The most important results of the first sub-hypothesis: 

The study found that there is a positive correlation between human resource planning and 

reliability or credibility in health care centers in the Eastern Province. 

The most important results of the second sub-hypothesis: 

There is a relationship between human resource planning, speed of response and client assistance 

in health care centers in the Eastern Province. 

The most important results of the third sub-hypothesis: 

The study found that there is a positive correlation between human resource planning and increased 

investment in employee capabilities and skills development in health care centers. 

 

4.2. Recommendations: 

In light of the study findings, the researcher recommends the following: 

1. The need to develop long-term plans for human resources, with the need for the heads of 

departments and departments to participate in their development, and to pay attention to 

internal and external training. 

2. The importance of human resources planning and how to overcome obstacles to increase 

worker efficiency. 

3. Provides instructions on how to train and develop human resources for strategic planning 

and human resource planning. 

4. The company is providing databases of human resources to employees to help with strategic 

planning and human resources planning. 

5. The importance of measuring the performance of directors of human resources departments 

in health centers is to ensure that the performance development process is effective. 

6. Encouraging creative ideas to motivate employees and using creative thinking in generating 

appropriate alternatives, and spreading awareness and a culture of quality in health centers. 

7. The researcher believes that it is possible for health center departments to work to attract 

foreign medical workers, in order to benefit from their expertise and medical capabilities. 

8. The researcher suggests that the health center management work to increase the level of 

health services it has. 
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9. The researcher recommends that the health center management be aware of the possible 

shortage of human resources working for it as a result of retirement or secondments. 
 

4.3. Suggestions for Future Studies: 

The researcher suggested a set of studies that could be applied in the future: 

1. Applying the current study to other health centers in other regions in Kingdom of Saudi 

Arabia. 

2. Conducting more future studies related to the role of human resources planning in raising 

the efficiency of workers' performance. 

3. Studying the impact of technological change on health service quality in health centers. 

 

5. Conclusion: 

In order to keep up with the changing environment, organizations should engage in human resource 

planning to ensure continuity and achieve goals. 
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  الملخص:

 ويتوةاو  دياشةة الصةيإ الرسةمية(، عةودة الصةيإ ىلةل الكوشفوسيوسةيةمةوجةة بعوةوا)  تحوي صفحات هذا البحث دراسةة  

كمةا يوحةم معتقةدات هةذه الدياشةة  وتعاليمها التي عاد ىليها الشعب الصيوي بعد الذي رأوه مإ فساد الشيوعية وظلمهةا واشحاللهةا،

الوصةةفي، واقت ةة   التةةاريخي   وقةةد اسةةتخدب البحةةث المةةوهج   .علةةل المسةةلميإ فةةي الصةةيإويةةدرأ أهرهةةا  وششةةأتها وأبةةرا دعاتهةةا،

تمهيةد توةاو  ايديةا) الشةرقية، وتوةاو  المبحةث ايو   طبيعته تقسيمه ىلل مقدمة، وأربعة مباحةث وااتمةة. احتةوت المقدمةة علةل

تعريف الكوشفوسيوسية وششأتها وأهم رمواها، وجاء المبحث الثةاشي لتوحةيم مصةادر هةذه الدياشةة ومعتقةداتها، هةم جةاء المبحةث 

ة الكوشفوسيوسةية الثالث ليوحم موقف الكوشفوسيوسية مإ اإلسالب والمسلميإ، وفي المبحث الرابع جاء تسليط ال وء علل عةود

يإ.  مةا د كة   وهوي، يعبُة يإ  د   الُكوشفُوسيُوسي ةُ أ) وتائج المإ أهم و البحث بخاتمة وحح  أهم الوتائج والتوصيات، وقد ُاتم ىلل الصِّ

ةة  بدياشةةة قبةة  كوشفوسةةيوأ كاشةة  معروفةةة  قةةد و، بةةاء وايجةةداداآل ، وأرواح  وأشهةةار، ومالئكةةة   وبحةةار   ،وأرض إ سةةماء  فةةي الكةةو) م 

ةةةوالت   ظةةةر  مةةةإ اةةةال  الو  و .ارة والو ةةةوالجو ةةة و) بالبعةةةث  الكوشفوسيوسةةةيُّ، وال يةةة مإ ميإفيإ، أو دياشةةةة العةةةال  ر  االعةةة ة فةةةي عقيةةةد    أمُّ

ة و  خلُةت   إ أ)ال يمك ة تلك الموطقةة   يظهر لوا أ)   ،إ ايشبياء وايصوابم  هم وموقف   ،في اإلله والمالئكة الكوشفوسيوسييإ  شبةوي   إ ىرث  م 

 .اإلسالب مع ما جاء به مفردات الُكوشفُوسيُوسي ة اياالقية تكاد تكو) متوافقة  . وأ)  بذلك المصادرُ لم ت جة ب سابق، وى) 
 

 .ايشبياء ،العقيدة ،ايديا) الشرقية ،الصيإ ،الكوشفوسيوسية الكلمات المفتاحية:
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China's Return to Confucianism 

By: Dr. Sharifa Ahmed Ali Al-Maliki 

Assistant Professor, Majoring in Aqeedah (faith), Department of Islamic Studies, Umluj 

University College, Tabuk University, Saudi Arabia 

Abstract: 

This research is a brief study entitled (China's Return to Confucianism), which deals with 

China's official religion and its teachings to which the Chinese people returned after what they 

saw of the corruption, injustice and degeneration of communism. It also explains the beliefs, 

origins and most prominent preachers of this religion, and examines its impact on Muslims in 

China as well. The researcher used the descriptive historical method, and divided the research 

into an introduction, four sections and a conclusion. The introduction contained a preface to the 

Eastern religions, the first section dealt with the definition of Confucianism, its origins and its 

most important symbols. The second section clarifies the sources and beliefs of this religion, 

while the third section clarifies the position of Confucianism towards Islam and Muslims. The 

fourth section highlights the return of Confucianism to China. And the research winds up with a 

conclusion that clarified the most important findings and recommendations. 

The most important results of the research is that Confucianism is a pagan religion, worshipping 

all that is in the universe of heaven and earth, seas and rivers, angels, and souls of fathers and 

grandfathers, and was known before Confucius as the religion of the knowers, or the religion of 

the savants, and that the Confucians do not believe in resurrection, heaven and fire. 

By contemplating and meditating on the Confucians belief in God and angels, and their attitude 

towards prophets and idols, it appears to us that this region cannot be devoid of a previous 

prophetic legacy, even if the sources do not confirm this. And that the moral vocabulary of 

Confucianism is almost compatible with the teachings of Islam. 

Keywords: Confucianism, China, Eastern religions, Faith, Prophets. 
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 مةالمقد  . 1

ه ل هللا عليه وعلل آل  صل   ،وا محمد  شبيِّ  ىدحمة والهُ الر   م علل شبيِّ ي وأسلِّ وأصلِّ  ،لطاشهه وعظيم سُ ا يليق بجالل  هلل حمد   الحمدُ 

 .ه أجمعيإب  وصح  

 ..ا بعدُ أم  

ة  ف ؛فوأفي الوُّ  ة  لمتأصِّ  طرة  ر ف  في بوي البش   إ  ديُّالت   فإ)    ايإ صةحيح  هةذا الةدِّ ك و)  ظر عإ الو   بغضِّ  ،يإد  بال  جماعة   ليس ه م 

ا الق سُم ايو  في مُّ م قس  تُ  -المعبود ىللظر بالو   - ايديا)   أ)   المعلوب  مإ و ،اوهوي    اأو فاسد   يإ؛ أم   لةة  موة  ال حيحة  ص  ال ديا)  اي ىلل ق سم 

ةة ةة عبةةود  م كةة ِّ  ذ  ب ةةوش   -تعةةالل -ه توحيةةد   ىلةةلتةةدعو التةةي  ،هللاعوةةد إ م   اليهوديةةة   أ)  غيةةر  ،سةةالبُ واإل شيةُ صةةراوالو   وهةةي اليهوديةةةُ  ؛اهو  س 

ة افتةرِّ حُ  قةد صراشية  والو   ةا و ،ها غيةر  يو ةد     هللاُ قب ةي   ال محمةد   ة  بةو  شُ  ه وظهةور  الةذي بظهةور   سةالب  باإل فوسةخها هللاُ  ا أراده هللاُ عم   سةمُ الق  أم 

ةال ديةا)  اي في مُّ  اشيالث   ة ؛واحةد ال توحصةر فةي معبةود   دة  هم متعةدِّ ومعبةوداتُ  ،وهويةة  ال ة  ركيشِّ ة ايديةا)ُ  :سةمإ هةذا الق  وم   تةيال رقيةالش 

مةوهم مةإ يعبةد و ،والقمةر مس  د الش  إ يعبُ فموهم م   ؛هم  هم باس  و) آلهت  ويسمُّ  ابهم يجعلوشه ىله  عج  ما يخيفهم أو يُ   ُّ فكُ  ا؛همعبوداتُ  رت  ثُ ك  

 ،وايموات   ايسخاص  مإ يعبُد و ،ا)رئ، والفة  رد، والق  ر  ق  كالب   الحيواشات  مإ يعبد و ،وايصواب ايسجار  مإ يعبُد والكو)، و بيعة  الط  

 ،وايمةةوا    القةةرابيإ   يقةةدِّمو) لهةةاو ،حولهةةا ، ويطوفةةو)   وتةةذلُّ  ا ةةو    بةةو) ىليهةةا بكةة ِّ ذلةةك مةةإ مخلوقةةات هللا التةةي يتقر   وغيةةر  

ب ىليها و وشهو ياحات  الرِّ يمارسو) في سبي  التقرُّ  .   التأمُّ  ما يسمُّ

ةة ةة :ياشاتإ هةةذه الةةدِّ وم  ةةةُ ، والشةةوتويالهودوسةةيةُ موهةةا و ،الموةةدائيو) ابئةُ الص   ،وذيةةةُ والبُ  ،والجيويةةةُ  ،والمهاريشةةيةُ  ،يخيةُ ، والسِّ

 .ُكوشفُوسيُوسي ةوال ،اويةُ والط  

ة ياشةة  علةل د   هةذا وةابحثُ سوف يقتصةر و ةُعف   التةي  فةي تعةاليم كوشفوسةيوأ لةة  هةا المتمثِّ يإ وتعاليم  الصِّ  فةي ظة ِّ  فيمةا بعةدُ ح 

البحةث  ولهةذا كةا) عوةوا)ُ  ؛هاواشحالل   ،هالم  يوعية وظُ الشُّ  فساد   إه م  و  أ  ما ر  ل   ؛هذه التعاليم ىللأ)  عاد  عبُ الش   ث  ب  هم ما ل   ،يوعيةالشُّ 

 (.ُكوشفُوسيُوسي ةال ىلليإ الصِّ  دةُ و  ع   

 

 اختيار الموضوع: سبب  . 1.1

ةة   يإأديا) الصِّ  ف عللعرُّ الت   بُّ حُ  -1 ةة  ا ُكوشفُوسيُوسةي ة، وعلةل العام   أهة    بة  هةي دياشةةُ  ،أفكةار د  مجةر   ليسة  يشهةا ؛اص 

 .سميةُ يإ الر  الصِّ 

 .والمسلميإ سالبها باإلوعالقت   ُكوشفُوسيُوسي ةال أحوا    علل فُ عرُّ الت   -2

 

 أهداف البحث:. 1.1

 .ومعتقداتها ُكوشفُوسيُوسي ةمالمم ال ا)ُ يب -1

 .عاتهاششأتها وأبرا دُ  توحيمُ  -2

 .يإها علل المسلميإ في الصِّ أهرُ  -3

 

 ابقة:راسات الس  الد  . 1.1

 .هراشيشاصر بإ فالح الش   للدكتور (،موها سالباإل موقفُ  ،هارُ حاح   ،ماحيها :ُكوشفُوسيُوسي ةال  ها:وواشُ عُ علمية  رسالة  
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 البحث: منهج. 1.1

 .اريخي والوصفيالت   الموهجُ 

 

 البحث: ةط  خ  . 1.1

 مقدمة، وأربعة مباحث، وااتمة، وفهارأ، بياشها علل الوحو التالي: :تقسيمه ىلل البحث اقت   طبيعة

ةة علةةل تمهيةةد  احتةةوت  :مةةةمقدِّ ال -  ،البحةةث البحةةث، ومةةوهج   ااتيةةار الموحةةو ، وأهةةداف   رقية، وأسةةباب  عةةإ ايديةةا) الش 

 .ابقةراسات الس  والدِّ 

 .رمواها ها وأهمِّ وششأت   الُكوشفُوسيُوسي ة  تعريف المبحث ايو :  -

 .داتهامصادرها ومعتق   :المبحث الثاشي -

 .والمسلميإ سالبمإ اإل ُكوشفُوسيُوسي ةالمبحث الثالث: موقف ال -

 .يإالصِّ  ىلل ُكوشفُوسيُوسي ةدة الو  المبحث الرابع: ع   -

 .البحث الخاتمة وفيها شتائجُ  -

 .المصادر والمراجعقائمة  -

 .فهرأ الموحوعات -

 .وفيقوالت   نه و  العه  للاه  ونسأل

 

 رموزها ها وأهم  ونشأت   تعريف الك ونف وشي وسي ة  : األول المبحث

 .الحقيقي لها واالسمُ  تعريف الُكوشفُوسيُوسي ة   -

 .ُكوشفُوسيُوسي ةششأة ال -

 .فلسفة أاالق دُ مجر   أب   يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال -

 .هووفاتُ  ،هومواصبُ  ،هوتعليمُ  ،همولدُ و ه،اسمُ  :تعريف ُكوشفُوسيُوأ -

 .يوأوسوشفُ كُ رمواها بعد  أبراُ  -

 

 الحقيقي لها: واالسم   الك ونف وشي وسي ة   تعريف  

 اداعي ة الميالدادأ قب  الس   كوشفوسيوأ الذي ظهر في القر)   سوف  يل  الف   ىللع رج  يإ، وهي ت  أه  الصِّ  دياشةُ  ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال

ةةقاليةةد الدِّ والت   والعةةادات   قةةوأ  ىحيةةاء الطُّ  ىلةةل ةةمُ  ،و) عةةإ أجةةدادهميويُّيويةةة التةةي ورههةةا الصِّ ةةا ىليهةةا جاشب ةةيف     فةةي  هإ فلسةةفته وآرائةةا م 

اآلبةاء  أرواح   المالئكة، وعبادة   ايعظم، وتقديس   ماء أو اإلله  الس   ىله   وب علل عبادة  وهي تقُ  ،لوك القويموالسُّ  الت  عام  مُ ـوال اياالق  

يوأ كوشفوسة علةل أفكةار   قائمة   أاالقية    فلسفة  ىال   ليس  ُكوشفُوسيُوسي ةال وائر الفكرية الحديثة أ)  ائع في الد  الش   والقو ُ  .(1 وايجداد

 .كوشفوسيوأها هو سُ وم سِّ  ،يإالصِّ  إ أديا)  يراها م   ، والبعضُ مستق    يإ  د  وليس  ب ،هوتعاليم  

                                 
/دار الو دوة العالمية 5ماشع الجهوي، ط( اشظر: الموسوعة الميس رة في ايديا) والمذاهب وايحةاب المعاصرة، ىسراف ومراجعة الدكتور 1 
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ة ىلةلوصلوا حيإ  ة  مر      قو) يو  م بعد ما استخدمه المستشر  في العال   ُكوشفُوسيُوسي ةال مُ مصطل  قد استهر و وا ُسةر  ود   ،يإالصِّ

ة ميةُ سةقلة  هةذه الت  شُ  ، هةم  المةيالديِّ  عشةر   امإ  الث ة فةي القةر)   سمية  وااترعوا هذه الت   ،هاوأفكار   هاها وفلسفات  أدياش    ىلةلإ اإلشجليةيةة م 

ف عةر  تُ  ُكوشفُوسيُوسةي ةُ قبة  هةذا العصةر، بة  كاشة  ال وال موجةودة   معروفةة   سميةُ بعد ذلك، ولم تكإ الت   رجمة  العربية عإ طريق الت  

وه هُةوار  العةارفيإ" الةذي ت   "روجا" ومعواه "مةذهبُ  أو ،العارفيإ" "تعاليمُ  "رو جاو" ومعواهُ  م  باس   فة  يإ المختل  الصِّ  أديا)   بيإ أتبا   

ا يإ كمةا يعتقةدو)، وكةا) كوشفوسةيوأ واحةد  دامل في أرض الصِّ القُ  الملوكُ  الذي جاء به ايشبياءُ     المسج   القديم   يإالصِّ  مإ تاريخ  

ةم   صةاريإ، ويويِّ في شفوأ الصِّ  عظيمة   ه شا  مكاشة  لكو   -اهرا في الظ  لك  ) لم يكإ م  ى-موهم  ةومُ  اا باطوي  ةلك   تةاريخ      اوا ط ةوحي  ةرُ  اد  رس 

اه ه العظةيم الةذي ور  د  ه ل ةما غلب اسةمُ يإ، وىش  الصِّ   القديمةة   سةة  ه المقد  أسةفار   وجمةع   ،وحةهرُ  وتجديةد   ،فةي ىحيةاء تةراث "رو جةاو"أد 

ة ارئ عليةه فةي عصةر  الط ة بسبب االشحطاط   يإُ هذا الدِّ  ف  عُ ششره حيإ ح   في سبي    ل   م  ـف العر  ه التي ال ت  جاهدت  مُ و ها،وتحرير   إ م 

 .عصوره

 ن:هذا الخطأ أمرا إلىى والذي أد  

ةةة  ه أش ة -1 ةةفةةي اللُّ  كلمةةة  لةةيس ه م  رجمةةة يإ فةةي الت  لكلمةةة الةةدِّ  لةةةُ المقاب   الكلمةةُ  " التةةي هةةيreligionيوية القديمةةة تقابةة  "غةة الصِّ

ةيإ فةي اللُّ لكلمةة الةدِّ  "اوشة  جةاو" المقابلةةُ  ا كلمةةُ ائعة، أم  الش   فةي العصةر  جديةدة ااترعهةا العلمةاءُ  فهةي كلمةة   يوية الحديثةةغةة الصِّ

يإ العلمةاء الغةربيِّ  شفةوأفةي  هذا رأه  قد و ،يإالصِّ  ىللالغربية الحديثة  قافة  والث   بشير  يإ بعد داو  الت  عإ معول الدِّ  رواعبِّ الحديث ليُ 

كوشفوسةيوأ  بة  وجةدوا تعةاليم   ،عوةدهم فةي هقةافتهم ا كما هو المألوفُ يو  دوا د  ج  فلم ي   ة  مر      يو   اهوهقافت   يإالصِّ  فوا أفكار  عر  الذيإ ت  

ةوفلسفت   ةب  وت ة ،ُكوشفُوسيُوسةي ةها و  م  ه اياالقية بيإ المذاهب الفلسةفية المختلةف، فس   بعةضُ قةد شب ةه و ،همئإ جةاء بعةدهم فةي اطةعهم م 

كة مةع ايسةتاذ "اةاشس فتةه بالمشةار  أل   "تشيإ جابي" فةي كتةاب   ايستاذةُ  ؛ موهمسميةهذا الخطأ في الت   ىلل يإيوسيِّ كوشفوسال ءالعلما

 .يإ"وأديا) الصِّ  صراشيةُ "الو   ووا)عُ تح   كوش "

) تتكةو   وهةذه الكلمةةُ  ،يإعإ هذا الةدِّ  و)يويُّالصِّ  ر بهاالعارفيإ التي يعبِّ  حي لكلمة "رو جاو" أي تعاليم  المعول المصطل   - 2

ا  ؛"رو" و"جاو" :يإإ لفظت  م   ا قديمة   لفظة  فهي "رو"  لفظةُ أم  م" "العةال   غويُّ قب  عصر كوشفوسيوأ، ومعواها اللُّ  ة  سائع  كاش جد  

 فةي قةديم الةةمإ عةإ طبقةة   العلم والمعرفة اشفصةل    أصحاب   إم   قب  عصر كوشفوسيوأ فهي طبقة   اا اصطالح  ف"، أم  أو "العار  

 .اأها للو  وتعليمُ  ريعةالش   علل فاظُ هي الح   اهوظيفتُ وئيإ، ايإ والمتوبِّ والم رِّ  والكهوة   رة  ح  الس  

ا   .كوشفوسيوأ الذي أقامه هو المذهبُ فبعد عصر كوشفوسيوأ  المعول االصطالحيُّ وأم 

ا و ا قديمة   لفظة  فهي اشية "جاو" الث   فظةُ الل  أم  اصةطالحي  ذكير، ولةيس لهةا اسةتعما   والت ة ربيةُ والت   عليمُ الت   غويُّ ، معواها اللُّ جد  

ةة الت  سةو  فظة جاء في كتاب هذه الل   تاستعماال حدُ أايارى، و فاظ  مع ايل   هاب تركيبختلف معواها حس  ي ىذ إمعي   ط: "الةذي أمةره وسُّ

ة سةم ليُ ريقةة الط   ، وتعميةرُ طريقةة   لرة يسم  ط  بمقت ل الف   والعم ُ  ،رة  ط  ل ف  ( يسم  ماويُّ الس   لهُ تيا)  اإل ومعوةل هةذا  ، جةاو(" اتعليم 

ةعلةيم بالل  ت  تعوي ال"جاو"  أ)   ة "رو" طبقةة   يوية، وأ)  غةة الصِّ ة مةإ العلمةاء أو العةارفيإ يعملةو) علةل حفة    ة  ااص  هةا ريعة وتعليم  الش 

طةر رة التةي فُ ية الخيِّةشسةاشاإل رة  ط ةبمقت ةل الف   العمة    تعوةيريقةة التةي تلةك الط   "جاو" تعميةرُ  أ)  و ،اأ قب  عصر كوشفوسيوأللو  

 .ه المفطور عليهأصل   ىلل شسا)ُ اإل ليرجع   ُكوشفُوسيُوسي ةال عاليم  الت   ق  ف  عليها و   اأُ الو  

                                                                                                            
 (.2/847للطباعة والوشر والتوايع،  
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ةحةيإ  ؛ وذلةكإ طبقة العلمةاء العةارفيإكوشفوسيوأ م   كا)و عةإ طريةق  راث  والتُّة يإ  "تشةو" أحيةا هةذا الةدِّ  سةريعةُ  ف   عُ ح 

 اء بشةيء  أشةه جة يعسةة، ولةم يكةإ يةد  ه يسفارها المقد  ه وتحرير  مع  وحفظها بج   ،هاوح  د رُ وجد   ،البالدفي  وا   ج  عليم والت  والت   ربية  الت  

 .(2 جديد

قيإ المستشةر   داةو    ولكةإ   ،ميإ"العةال   يةإ  فيإ أو د  العةار  يةإ د  ـ "ا قبة  كوشفوسةيوأ بةكةا) معروف ة يإ  هذا الدِّ  هذا أ)   ومعول

د   د  مجر   الخاطئ له جعله يإ وفهمهم  الغربيِّ  ه ولةم  ،كوشفوسةيوأ أاالقيةة، وتعةاليم   وفلسفة   أفكار  في شظرهم مجر  و  ، ا مسةتقال   يو ةد  ي ةر 

ةةوتةةب   ةة اترجمةةالت   ة  ل ةةلق  ، كمةةا تةةبعهم العةةرُب إ جةةاء بعةةدهمعهم علةةل ذلةةك م  ةة حيحةالص  ةةإ اللُّ م   رجمةةة  ة فاعتمةةدوا الت  يوية للعربي ةةغةةة الصِّ

 .اإلشجليةية

 

 :ك ونف وشي وسي ةنشأة ال

 . مفص     وتقسيم  م  ج  مُ  هواك تقسيم  و ،تاريخية   مراح    ة  بعد   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ت المر  

 :  هالث  م  ج  مُ ـت بها في التقسيم الالتي مر   والمراح ُ 

ةةو ،"تشةةيإ" مملكةةة   تأسةةيس  ب ةةق   : وكاشةة ُكوشفُوسيُوسةةي ةال مرحلةةةُ  -1 ةة ايشبيةةاء إ بدايةةة عهةةدتبةةدأ م   يإ القةةديمفةةي تةةاريخ الصِّ

 ة هةذه المرحلةةُ تتمي ةو ،ب".ق 279 -382" وأي"تةس سةي" حتةل موشة هه وحفيد  كوشفوسيوأ وتالميذ   بعصر   رُّ مُ ت  و ،ب".ق2356"

 .سةالمقد   ايسفار والكتب جديد، وتحرير  أسيس والت  الت   بخصائص  

مةإ  ت جماعةة  وقةد ظهةر ،يإت ةالملكي   فةي عهةد أسةرة "سةوش " وأسةرة "ميوة " : وكاشة هةةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةمرحلة ال -2

وتتميةة  ،ب"1211-1131جةو سةي هذا العهد، كا) أسهرهم الحكيم " في جديدة   وح  في رُ  ُكوشفُوسيُوسي ةياء الإلحالحكماء والعلماء 

كمةا  ،ية  أساسة سةة  ا مقد  ايربعةة كتب ة الكتةب   وتعيةيإ   ،رة والحقيقةةط ةبمعرفة الف   ة، واالهتماب  اوي  ة والط  وذي  علل البُ  دِّ بالر   هذه المرحلةُ 

ة ك    ايساسيةُ  ألةم  الحكومةُ  ةدرُ ي   غا  بالوظةائف والمواصةب الحكوميةة أ)  تسةفةي اال يرغةب إم  صةارت حتةل  فيهةا ر  ختب ةها ويُ س 

 .ا للحكومةا رسمي   يو  د   ُكوشفُوسيُوسي ةال

 العلمةةاء مةةإ جماعةةة  فيهةةا  ظهةةرت  ، وفةةي بدايةةة القةةر) العشةةريإوكاشةة   :هةةة المعاصةةرةالمحد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةمرحلةةة ال -3

ةقافة الصِّ فا  عإ الث  ريإ للدِّ والمفكِّ  ة ُكوشفُوسيُوسةي ة  وال ة  يوية عام   ،بشةير  الت  ش ي ةر  تحة   ت ةمح ُّ تكةاد  الُكوشفُوسيُوسةي ةُ وكاشة   ،ة  ااص 

؛ اإللحاديةةة شي، وايفكةةارُ و  ار  الةةد   ر  طةةوُّ الت   الماركسةةية، وشظريةةةُ  ةُ ي ةةعلةةل رأسةةها المادِّ وايفكةةار الغربيةةة فةةي أرض الصةةيإ  واشتشةةار  

 فا   قة والدِّ شر  مُ ـباياالق ال ك  مسُّ بالت   ة هذه المرحلةُ وتتمي   .في هذا العصر يوسيكوشفوسال راثلتُّ ىحياء ا فعمل   هذه الجماعةُ علل

 .شسا)الوحدة بيإ "تيا)" واإل عقيدة   ، وتأكيد  ُكوشفُوسيُوسي ةال عإ ديوية  

ة دااة    ط   ش  ها ش  يإ، ولكو  الصِّ  اارج   المعاصرةُ  هةُ المحد   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ششأت ال وقد شةريإ ات القةر) يةيإ موةذ هماشيوالصِّ الع 

 .(3 الميالدي

ةُكوشفُوسيُوسةي ةلتةاريخ ال  ُ جم  مُ ـالة قسيمُ الت  هو  هذا ة، وهوةاك م  ة امها تقسةيم  إ يقسِّ  قسةيم  هةذا الت   لكةإ   ،مراحة    سة ِّ  ىلةل ال  مفص 

 :شقاط   ة  ها في عد  ر  وتطوُّ  ُكوشفُوسيُوسي ةالتاريخي لل ج  التدرُّ  ويمكإ تلخيصُ  .لتلك المراح  سام   

                                 
 (.8-6( اشظر: كتاب المعرفة الكبرى في الدياشة الُكوشفُوسيُوسي ة، للدكتور اهرة الدِّيإ طيب،  ص2 

 (172 ص شهراشي(. والكوفوسيوسية، شاصر ال12( اشظر: كتاب المعرفة الكبرى في الدياشة الُكوشفُوسيُوسي ة  ص3 



 

 

  

 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 .هعصر   غة  ب ذلك بلُ وكت   ،همدات  ميإ ومعتق  قد  اي   كوشفوسيوأ أفكار    شق   -

ةة فةةي عصةةره إللةةه   بةةادةُ وكاشةة  الع   - سةةو)و ،ايرض إللةةه   ايعظةةم، هةةم   اإللةةه  ماء أو الس   أرواح  ويعبةةدو) المالئكةةة  كةةاشوا يقدِّ

 .ايجداد

 .ايسمل" إلله  ا" بوهولق   تقديسه ىلللوا وص   هم   ،اد  ب  ع  ا عليه م  و  و  علل قبره وب   اأُ ر الو  كاه  بعد موته ت   -

 بكة ِّ  م  العال   الكام    يإ القديمة، الملك  مي الصِّ علِّ مُ  م  حك  أ   ذا قبرُ ا "هتب عليهإ عهد أسرة "سوج" كُ م   حة  و  حع علل قبره ل  وُ  -

 ."ءسي

ةةا فةةي عهةةد أُ احةةطهاد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةُ القةة  ال هةةم   - ةة ور  ُسةة صةةاحب   هواشةة " يرة "تشةةيإ سةةس  هةةذا  واسةةتمر   ،يإ العظةةيمالصِّ

 المةدفوشيإ أحيةاء   وبل  عةددُ  ،م أحياءوهُ  همفو  د   كتبهم أو ب علل ىحراق  قد  وقد أ   ،"ق.ب 812سوة  ىللق.ب  212"إ سوة م   االحطهادُ 

 .(4 افيلسوف   461

ة هةم اعتلةل عةر    ،كوشفوسةيوأ  بذكرىاحتفاال   سة  المقد   الكتب   اأُ وبعد موت اإلمبراطور أارج الو   - ة يإ أبةاطرة  الصِّ إ م 

ة وا ك   رُ وشاص   ،البالد في عهدهم فةاد اشتعا ُ  ،سرة "ها)"أُ  ة ه توطيةدُ إ سةأش  ما م  عةاد  هةم   ،قاليةد القديمةةالت   الب، وىحيةاءُ ايمةإ والس 

 .االادهار ىللكوشفوسيوأ  مذهبُ 

للةبالد، وداة  فةي  ارسةمي    ايو ةد   ُكوشفُوسيُوسي ةالصارت  -"ق.ب 49 ىلل 83" الذي حكم-"هس"  اإلمبراطور كم  وتح  حُ  -

 .يإالصِّ  ىلل اويةُ والط   وذيةُ البُ  هذه الفترة  

ةال  تأهير   وذات اهتماب   موحع   عبر القرو)   ُكوشفُوسيُوسي ةال ت التعاليمُ واستمر   - ةفةي الصِّ دها بة  فةي كوريةا واليابةا) يإ وح 

 .عشر   امإ  والث   عشر   ابع  يإ الس  ة في القرش  ا الغربي  أوروب   ىللرائه آ رُ يووص  تأه ،والهود

 ي بل  الفسةادُ تأسرة "ماشتشو" المإ إ اآللهة م   استياء   ذلك د  ة فعُ يويِّ هالي في ايجواء الصِّ  بُ ذش  ب" ظهر مُ 1955" في سوة -

ة    وتحةوُّ  اإلمبراطور عةإ العةر     بتوااُ  اشته    هورة   ىللى ما أد  وهو  ،هت  م  في عهدها ق   مةا وهةو  ،مهةوريظةاب الجُ الوِّ  ىلةليإ الصِّ

 .يويةقاليد الصِّ في اياالق والت   قي   ها ب  ياسية، لكو  يوية والسِّ في الحياة الدِّ  ُكوشفُوسيُوسي ةااتفاء ال ىللى أد  

ةشه  ت   - ة هةذه اييةاب   يإُ د الصِّ ة علةل المسةتوى الحكةوميِّ  ُكوشفُوسيُوسةي ةلىلةل ا دة  و  ع     ايسةاأ  هةا تمثِّةجاشةب أش   ىلةل ،عبيوالشُّ

 .(5 ظم االجتماعيةللوُّ  ئيس  الر  

 

 فلسفة أخالق: د  مجر   أم   ين  د   ك ونف وشي وسي ة  ال

ةة يةةإ  هةةي د   هةة    :ُكوشفُوسيُوسةةي ةحةةو  ال شظريةةات   هةةالثُ  هوةةاك كوشفوسةةيوأ  وتعةةاليمُ  أاةةالق   فلسةةفة   دُ مجةةر   أب   ،يإيهةة  الصِّ

 يتباعه؟

اياةالق،  ي عةإ رذائة   خلِّةوالت   ،الفاحةلة بةاياالق ق  التخلُّة ىلةلو تدعُ  أاالق   فلسفة   دُ مجر   ُكوشفُوسيُوسي ةال إ يرى أ)  م   -1

 إ باإلله  كوشفوسيوأ لم يكإ ي م   )  ى :ظريةهذه الو   ل قا  أصحابُ حت   ؛هس  ا بوف  ا قائم  يو  تجعلها د   رئيسية   يوية  د   عواصرُ أش ها ليس بها و

                                 
 (.217اشظر: قصة الدياشات  ص( 4 

 (.192اشظر: الُكوشفُوسيُوسي ة  ص( 5 
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ة م العلمةاءُ هذا هُ بإ قا  م   في ذلك، وأكثرُ  اب  كا) متواق    ،اا صادق  ىيماش   وايرواح   والمالئكة   ماويِّ الس   ةيويُّالصِّ  إدو) الةذيو) الملح 

 .ب"1949"سوة  يوعيةالش   ورةالماركسية بعد الث   ظرية  قوا الو  اعتو  

ة سةةالمقد   الكتةب   وجةود   :مثة    ؛ةيوية المهم  العواصر الدِّ  صها بعضُ توقُ  ُكوشفُوسيُوسي ةال إ يرى أ)  م   -2 ة ة، وطبقةة  الخاص  إ م 

ةةالةدِّ  رجةا    ةيإ المختصِّ ة وطبقةةة   ،مةةالموظ   يويةةة، والعبةادات  عائر الدِّ يإ بإقامةة الش  ةالعام  بعةةض  وجةود   مةةإ غم  ر  علةل الةإ ايتبةةا ، ة م 

"تيا)" عةإ  وعبادة   ،ية"شساشبيإ "تيا)" و"اإل والوحدة   ،"ا)يماوي الخالق "تالس   اإلله  وجود   اعتقاد: مث    ؛ةالمهم  يوية العواصر الدِّ 

 رُ ه غيةلكو ة ،يةإ  اب هةذه الوظريةة د  حفهةي عوةد أصة ؛متكاملةة    ةوية  عُ  ويةة  م ببُ موظ   غير   ايو  جعلها د  وهذا كلُّه يطريق تقديم القرابيإ، 

 .الغربيو) م العلماءُ هُ  بهذاو) والقائلم، موظ  

ة أصي    يإ  ود   ه،بوفس قائم   مستق    يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ة  ال أ)   -3 ة عب  للش   ؛الديويةة العواصةر   تملةك أهةم   أش هةاب، ود  ق ةال موةذ يويالصِّ

 بعةض  كمةا أ)  لهةا يويةة، صةوص الدِّ الوُّ  "، وتقةديس  ا)يةت"و شسةا)  بالوحدة بيإ اإل اإليما)  ، والخالق   ماويِّ الس   اإلله  في  العتقاد  مث : ا

ةوهةي  يويلصِّ عب اعإ جميع الش   ا شيابة  ماوي سووي   الس   لإلله   القرابيإ   يويِّ الصِّ  العاه    مث : تقديم   ؛يويةعائر الدِّ والش   قوأ  الطُّ   عيرة  س 

 .عودها المعابد   يبوُو)هم وقبور   ةورو)ده يإ جاء بع  ه مم  كوشفوسيوأ وغيرُ كا) ميإ، وايقد   الملوك   ها ايشبياء  ة، وتعظيم  دي  تعبُّ

)هذه الوظرية ي   وأصحابُ  و  مةإ  يةإ  د   كة ِّ ىلةل  وظةر  أ) يُ  يصةمُّ  الأش ةه و ،هبها عإ غيةر  تميِّةه ه التي اصائص   ديإ   لك ِّ  أ)   ر 

إ)  العواصر الديوية الموجودة في ايديةا) اياةرى فة ال تملك بعض   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ) كاش  الى؛ فإش ه ويإللدِّ  الغربيِّ  عريف  الت  موظار  

 .ايو  د   ُكوشفُوسيُوسي ةح في كو) القد  ال ي  هذا 

ةةالقةةائليإ بهةةذا هُةة وأكثةةرُ  ةة يإ الةةذيإ يعيشةةو) اةةارج  الكوشفوسيوسةةيِّ  إم م  ةةالصِّ  أصةةحابُ أش هم اسةةتهروا بةةقةةد يوعية، ويإ الشُّ

 .(6 هة المعاصرةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةال

 هه، ولكو ةه وفلسفتُ له تعاليمُ  مستق    يإ  ، شعم هو د  كوشفوسيوأ اطأ  أس سه  ايو  د  د ه ع   لكإ  و ،يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ةال أ)   حيمُ والص  

ة اعروف ةمكةا) و ،  كوشفوسةيوأب  ق  كا)  ةلهةذا الةدِّ  اد   مجةدِّ كوشفوسةيوأ ىال  كةا) ، ومةا قب لةه يإيويِّ لةدى الصِّ  يسةباب   ف  عُ يإ بعةد أ) ح 

ة ده كوشفوسيوأ في شفوأل جد  فه حت  ع  إ المذاهب في عصور ح  م   وظهرت كثير   ،كثيرة   ة عبالش   قةائم   مسةتق    يةإ  وهةو د   ،يويالصِّ

 ،دي  التعبُّة ، والجاشةب  وتي  هُةالال   يشةم  الجاشةب   متكامة    فلسةفي   إ ايديا)، وفيةه شظةاب  ه م  ةه عإ غير  ه التي تميِّ وله اصائصُ  ،سهبوف  

ع تب  ت   وحعي   ب  هو ديإ   ،مإ عود هللا ال  وة  مُ  اسماوي    ايو  ليس د   يإ  هذا الدِّ  ولكإ   ،ياسي  االجتماعي والسِّ  والجاشب   ،اياالقي والجاشب  

ة أ)  ق ةطُّ     د  لةم ت ة ُكوشفُوسيُوسي ةمإ عود هللا، وال لة  ليس  موة   ريعةُ وهذه الش   ،"تشو" سريعة   ُكوشفُوسيُوسي ةُ فيه ال  لةة  موة   ريعة  هةذه الش 

ة   داملايشبياء الملوك القُ  إ وحع  شها م  ىب  تقو   ،ماويالس   اإلله  إ م   ةة .و"تشو قوش "  عام  ة ااص   ُكوشفُوسيُوسةي ةال و)  وىذا أشكرشةا ك 

ة شبةي   ىلةله سبت  ش   ة  وصح   هائص  عإ اص ظرالو   ضِّ بغ   -ا يو  د   ة أ)  ىلةل االعتةراف بة  ةطرُّ شُ وف فسة -إ ايشبيةاءم  يإ قةد عاسةوا يويِّ الصِّ

ه لقول ة اسةماوي    اصحيح   اه ديو  د أ) يكو) أصلُ يبعُ  الف ؛(7 ق للعق  والو   مخالف   وهو موقف   ،يإا مإ الةما) بال د  مإ هالهيإ قرش   أكثر  

ير   تعالل:  ال  ف يه ا ش ذ  ة  ى ال  ا  إ  أُم  ى )  م  ا ۚ و  ير  ش ذ  ا و  ير  قِّ ب ش  ل و اك  ب ال ح  س   .[24فاطر:سورة ] (ى ش ا أ ر 

 

                                 
  (.11الُكوشفُوسيُوسي ة  ص( اشظر: 6 

 (.18اشظر: المعرفة الكبرى  ص( 7 
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 .تعريف ك ونف وشي وس إلىنأتي  واآلن

 :اسمه ومولده ونشأته

 ه  تشةوشجويتُةو)(، وكُ كة  مُ المعلِّةهو و)( ك حيث  ؛ومعواه ايستاذُ  ،و) فو تةو(ك  ف   إ ل  م   مأاوذ   التيوي   كوشفوسيوأ اسم  

 .(8 يوأكوشفوس في الالتيوية اسمُ  ق  تةو( استُ  - فو -و) كيوي  الصِّ  ف   إ هذا الل  وم   ،شي( -

 ئيسُ س معوةاه الةر  تالقبيلة التي يوتمي ىليها، وفةو مُ وهو اس ،فوتس ج"اسمه كوش أ)   الموسوعة الميسرة في االديا)وجاء في 

ة المشهور   االسم   وقي  ى)   ،(9 ها"كوشج أو فيلسوفُ  فهو بذلك رئيسُ  ؛أو الفيلسوفُ   فةوتس الحكةيمُ  لومعوة ،يإ  كوشة  فةوتس(في الصِّ

 .(10 يوأكوشفوس ىلل فوا االسم  إ حر  م م  يإ هُ الغربيِّ  )  أكوش ، و أو الحكيمُ  ، معواه ايستاذُ  كوش ( هو االسمُ و ،أو ايستاذُ 

 .مقاطعة  لو( بوالية  ساشتوش ( الحالية د)  في مديوة  تسو( وهي ىحدى مُ  ق.ب 551لد سوة ه فقد وُ ا مولدُ م  أ

ه ي والةدُ وف  تُة .اا ممتةاا  ي  ةحرب اه كةا) حةابط  علل تلك الوالية، ووالةدُ  اه كا) والي  دُّ فج   ؛عريقة   أسرة   ىللكوشفوسيوأ يوتسب و

ةللعمة  لي   ر  فاحةطُ  ؛سةديدة   وحاجةة   فقةر   ىلةل ر الحةا ُ سةووات فتغي ة مر هةالثُ إ العُ وله م    روفُ ه، وهةذه الظُّةوالدت ة وت  ه وقُةوت ةقُ  ب  كس 

مةره   عُ قتب  ج في مُ ةو  عي، وت    في الر  م  فع   ؛اه عا  يتيم  ر يش  كبُّت   وال إ غير استعالء  معالي ايمور م   ىللا ا شااع  ىشساش  موه  جعل   

ةةه بعةةد سةةوت  ق اوجت ةةه فةةار  وبوةة ، لكو ةة اق بولةةد  قبةة  العشةةريإ، ورُ  ةةاسةةتطاعتها تح واج لعةةدب  إ الةةة  يإ م  ةةت ةةق  د      مُّ كةة  ديدة فةةي المأ  ه الش 

 .(11 علل وفاة والدته ديد  ه الش  ةش  لحُ  :قي و الما  في يده، ة  ل  عليم، أو لق  دريس والت  الت   بمهوة   الششغاله: وقي  ،رببس والمش  والمل  

 سةإ  ح   ، فةي سةلوكها سهال  و  لة، هيِّ ع والمجام  واحُ الت   ب   سُ  اسالك   ،لما للع  حب   مُ  ،القلب ه كا) رقيق  أش   :فاته وأاالقهص   إم  كا) و

ةترفِّ مُ  ،سشف   ةُ ة  وع   كا) فيه حةب   ر، ولكإ  ش  ع  م  ـال ةع  ا علةل ه كةا) سةديد  ش ةفإه ع  واُحةت  مةإ غم ر  علةل الةم دوشةه، وإ هُةا عةإ اسةتغال  م 

واشتقة  هةذا  ،سةهب  ل  ا فةي م  ق ةمتأشِّ  ،العوايةة بهودامةه كةا) سةديد   مةاالف ةيلة(، ك لصوص  ـ يهم بةيإ الةذيإ يسةمِّ الةوجه   الموافقيإ أصحاب  

ةة ىلةةل ي ُ م  ـالةة ةةإ ب  أوالده وأحفةةاده وتالمذتةةه م  ةةوكةةا) اطيب ةة .دهع  ةةومتكلِّ  ،اا بارع  ى ايمثةةا  جةةر  تجةةري م   ةة  وج  ُمةةذا عبةةارة  ، اه ةةفو  مُ  ام 

 .فيه تُهعاالعلم وبر له طلبُ كا) إ هوا شرى كيف وم   ،هماأ وتعليم  الو   ه لهداية  س  كما وهب شف  ، (12 القصيرة

 :تعليمه

ة ذوالعلم مُ  ىلل اشصرف ةر  غ  ص  ة تةب  أ كُ فةدر   ؛آداب القةدماء ا دراسةة  ه اصوص  التةي تطةرأ  رات  اريخ والتغيُّةيإ فةي الت ةابق  الس 

ة راث  كتةب التُّة ر  م علل أسه  علُّ بالت   واهتم   ،اأ الموسيقعلل ايرض، كما در   سةويإ  واسةتمر   ،رات"غيُّةعجةب بكتةاب "الت  يوي، وأُ الصِّ

، العربةات، والقةراءة   ، وقيةادةُ مايةةُ ، والرِّ ا، والموسةيقسةمُ أو الر   ،قةوأُ الطُّ  وهي ؛ائدة في عصرهالس   في دراسته، كما درأ الفرو   

 .(13 والحسابُ  ،ياحةُ والرِّ 

                                 
 (.1/64ب،  1998( اشظر: حكمة الصيإ، للدكتور محمد ف اد سب ، دار المعارف بمصر، 8 

 (2/847( ص 9 

 (.67ب،  ص1991شات ايديا) القديمة، لمحمد أبي اهرة، دار الفكر العربي، ( اشظر: مقار10 

 (.67(، والدياشات القديمة  ص2/847( اشظر: الموسوعة الميس رة  11 

 (.2/849( اشظر: الموسوعة  12 

 (.134، 53( اشظر: فالسفة أيقظوا العالم، لمصطفل الوش ار  ص13 
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 م  سةامُ والت   ،واعةة  الق   ىلةلكةا) يةدعو  ؛ ىذاويةةلةة الط  ح  الوِّ  صةاحب   (ه الفيلسوف  لوتسي أستاذ  د  ه الفلسفية علل ي  ل علوم  تلق  و

 .للعد  اىحقاق   هاثل  ئة بم  لة السيِّ قاب  مُ  ىللفدعا  فه فيما بعدُ كوشفوسيوأ اال   ولكإ  ق، طل  مُ ـال

 فيهةا المخطوطةاتُ  تُحف القصور التي  في مخاا)   يعم ه كا) يش   ؛في تعليمه ومية التي عم  بها أهر  الحك واصب  وكا) للم  

ةه، وواص  عب  س   راث  ال  علل تُ االطِّ  اريخية، وأتاح له ذلك فرصة  الت   والوهائقُ  ةالث  بلة  ل ه حت ة  تعليم  ةب  ومةره، إ عُ الهةيإ م  د اشتهائةه ع 

 الحكومةةة   ذج  شمةةو تحقيةةق   ىلةةل الوصةةو ُ  هوةةه يمك  وكةةا) يةةرى أش ةة ،ايوحةةا  القائمةةة ه إلصةةالح  عت ةةقاط  مُ    اةةارج  تجةةو  مةةإ الدراسةةة 

 اإلافةاق؛ه بةاءت بمحاولت ة  أ)  ا، ىال  ا سياسةي   ل موصةب  ل يتةول  حت ة ق  ذلةك لةإ يتحق ة ه أدرك أ)  با  تعاليمه، ولكو  الحة في الواقع باتِّ الص  

 .(14 هيتُ ه وذا  ص  ر تالمذتُ ثُ ل ك  دريس حت  ه، واستغ  بالت  بلدت   ىللفرجع 

 مدرسةة      أو  يوأ كوشفوسةفأششةأ  ؛بةرىالوظائف الك غ   هم لش  ل  بقصور ايمراء لت هِّ  قة  لح  في ذلك الوق  مُ  وكاش  المدارأُ 

ة الحكومة ىذا ارج    عب تعم  علل توبيه  بيإ الش   هالثة   ششأت موها طبقة    عب  ة، وتسةاعد الش ةعإ الحدود المرسومة والقةواشيإ العام 

 .(15 يويةها في الحياة الصِّ ها وأهرُ لها مكاشُ  مرموقة   مكاشة   ىلل بقة  يوأ في رفع هذه الط  كوشفوسالعلم والحكمة، وشجم  في تيسير  

 ه:صبمنا

اه ل رق ةحسةيوات حت ةا مةإ الت  عليه كثير   وأدا ، ا لمخاا) الحبوب في ىقليم  لو(ميو  أمره عُ ُمقتب    يوأ في كوشفوس  م  ع   -1

 .علل الحقو  العابِّ  فر  وظيفة المش   ىلل الحاكمُ 

ةة وأسةةباب  ، المسةةجوشيإ وايةةر الجريمةةة، وبةةدأ فةةي دراسةةة أحةةوا    إ فةةي موصةةب  يِّ ُعةة -2 الق ةةاء علةةل هةةذه  ة  وكيفي ةة ،همجو  س 

أسةباب  علةل لوبةذلك ق ة ؛المهوية   رف  لح  ابتعليمهم فق ل عليه  لعلم، والفقرُ الجهُ  فق ل عليه بو شر ا :هاإ أهمِّ ايسباب التي م  

 .(16 الجريمة

 ،ياسةةمةإ رجةا  السِّ  وعةدد   ،ابقيإالواراء الس   بعض ها علل ىعداب  ب حيو  قد  أ  ف ؛ق.ب 496ا للواراء في سوة إ رئيس  يِّ وعُ  -3

 ،(17 اآلراء والمبةادئ الفلسةفية المثاليةة التةي يوةادي بهةا ة فةي تطبيةق  شموذجي ةُمقاط عةة  لةو  عةةُ قاط  ل صارت مُ حت   ،بغ  الش   وأصحاب  

ةة اهةةمعهةةا لخوف   اياةةرى كاشةة  فةةي شةاعةةات   الواليةةات    أ)  وةةاء، ىال  ب والب  قةةدُّ الت  علةةل  واسةةتقام  الواليةةةُ  ىلةةيهم  (لةةو واليةةة     تحةةوُّ إ م 

ة (لةو عةإ  ل يوشةغ   لحاكمهةا حت ة كيةدة  روا م  فةدب   ا؛لهة هااحتالل  و  اقصةاتمةإ أجمة  الفتيةات الر   ه همةاشيإ فتةاة  ىليةوا فأرسةل   ؛هوتعاليم 

ةكوشفوسةعةإ  غ  الحاكمُ ، فشُ اد  و  ج   مائةُ  ومعهإ   رجةع  هةي، وبعةد فتةرة  ايميةر الال   لةة  يوأ مقاب  كوشفوسة ه، ولةم يسةتطع  يوأ وتعاليم 

 ر الرحي ،وقر   ووط  بالقُ  يوأكوشفوسالفقر والجريمة، فأصيب  ىلل اإلقليمُ 

                                 
المديوة الفاحلة عود كوشفوسيوأ، للدكتورة هالة أبو الفتوح أحمد، دار قباء للطباعة والوشر، القاهرة، ( اشظر: فلسفة اياالق والسياسة 14 

 (.25 ص

، مركة الملك فيص  1( اشظر: الُكوشفُوسيُوسي ة: ماحيها، حاحرها، موقف اإلسالب موها، للدكتور شاصر بإ فالح الشهراشي، ط15 

 (.138صللبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض،  

ة الدياشات، لسليما) مظهر، مكتبة مدبولي، 16   (.191ه،  ص1415( اشظر: قص 

 (.2/849( اشظر: الموسوعة  17 
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ة وحةدتها وىصةالح   ىلةلا داعي   أارى،ىلل  مإ والية   يويةيرتح  بيإ الواليات الصِّ  صارو   ىلةلرجةع  أ)   ىلةل ،إ أمورهةامةا فسةد م 

ةوكةا) عمةرُ  راسة،والدِّ  عليمحياته في الت   ة  أ بقي  ر  ك"لو" ف  ه ايهيةر  وتلميةذ   (لةي  ه الوحيةدابو ة بعيإ، وشةة  بةه مةوتُ ه قةد تجةاوا الس 

 .(18 اا سديد  ةش  فحة) عليهم حُ  (هووي عوده 

 :وفاته

ة ق.ب 489فةي سةوة كوشفوسةيوأ  مات ةحت ة ا اسةتمر  ا وسةعبي   رسةمي    اهب  ذ  بعةد أ) تةرك م   ،القةر) العشةريإ الحةالي ف  ل موتص 

 ه فأقةاموا علةل قبةره فةي أكةوا   ا تالميذُ عليه، وأم   ي  صلِّ  ليُ رجال   (لو  ا فأرس  حاكمُ اب الذيإ أهملوه حي   علل الحك   ه تأهير  وكا) لموت  

ةتلميةذُ  شحةو والةدهم، وظة    ايبوةاءُ ه ي ةيوب مةا يجةب أ) ي دِّ  و) له ك   أعواب ي دُّ  هالهة   صغيرة    أعةواب   هالهةة   (تسةي كةوج لةه  بُّ ه المح 

ة ىلةل (لةو الميذ وأهالي الت   ر  س  إ أُ م   واشتق  كثير   ،أارى ة رب  بةالقُ  لوك  السُّ  قريةة   هةذه القريةةُ  ي   مِّ فُسة ،ه علةل شهةر "اسةتس"إ قبةر  م 

 .(19 اليوب ىلل ديسقبادة والت  ا للع  ةار  م   يةا  هذا القبرُ  وال ،يوأكوشفوسسرة أُ  ىلل شسبة   (كوج أو  (كوشج 

 يوس:كونفوشبعد  الرموزأبرز 

 ،م  تةةو" المعلِّةوتعوةي " ،" أو "مةاش  تةةو"تةو يوي "موجالفيلسوف الصِّ  السم   هو تحريف   :ب(.ق 279-382موشيوأ   -1

ةةطل ةةويُ  ةةويُ  ،اشي"م الث ةة"المعلِّةة و) لقةةب  يويُّق عليةةه الصِّ ةةبعةةد م سِّ  ُكوشفُوسيُوسةةي ةأسةةاتذة ال أكبةةر   دُّ ع  كةةا) فةةي عهةةده وها كوشفوسةةيوأ، س 

 .(20 ُكوشفُوسيُوسي ة  س الواف  أفكار المدارأ التي ظهرت تُ  ثقيف، وتفويد  والت   عليم  ه في الت  هد  ة جُ ، ورك  وحروب   سياسية   احطرابات  

 .يويياسي الصِّ ك السِّ ل  إ أعظم رجا  السِّ م   صارو ،ب25 ةلد سووُ  :تسي كوج -2

 .الكوشفوسيوسييإ هيإ في الدِّ إ كبار المتفقِّ م   صارو ،ب518لد سوة وُ  :تسي هسيا -3

 .إ حيث ايهميةُ بعد موسيوأ م   ةاشيالث  في المرتبة لحفيد كوشفوسيوأ، ويأتي  اأستاذ   كا) :تسيوكتوة -4

 .ب211 -128سرة ها) عا  في عصر أُ  :وا)يتشي هة -5

ةليةة واالبتدائيةة فةي أ فةي المةدارأ ايو  ايربعة التي كاش  تدر   ششر الكتب   :ب 1211-1131تشوهةي  -6 ةيإ، ويُ الصِّ  دُّ ع 

 .الوحيدة   ة  ج  الحُ 

لتعلةيم  يإه اآلدميِّةشةب  عظةيم يُ  ماء بشخص  الس   ىله   جديدة هي تشخيصُ  أحاف فكرة   :ق.ب 371-481  موتةي الفيلسوف -8

 .(21 ياسية والديويةيإ السِّ ت  ا للوحد  رمة  صار كوشفوسيوأ الذي  آراء  

 

  

                                 
 (.2/849( الموسوعة  18 

 (.149( اشظر: الُكوشفُوسيُوسي ة  ص19 

 (.159( المصدر السابق  ص20 

 (.2/851( اشظر: الموسوعة  21 
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 داتهاومعتقه  ك ونف وشي وسي ةمصادر ال: الثاني المبحث
 

 :ك ونف وشي وسي ة: مصادر الأوالا 

 الكتةب   اشيةُ الث  تسم ل و ،الخمسة ولل ايسفار  ايُ  المجموعةُ تسم ل  ؛الكوشفوسيوسي ال) الفكر  تا) تمثِّ مجموعتا) أساسي   هواك

 .ايربعة

 :الكتب الخمسة

 :وهي ؛ميإايقد   ه عإ كتب  كوشفوسيوأ ذاتُ شقلها التي  الكتبُ  هي

ةبأش ة واسةتهر، (التحةوُّ الت    وكتةاب   (راتغيُّةالت   قةاشو)   ل سم  غييرات: ويُ فر الت  س   -1 ة ر  ه س  ة إ ايسةرار بةيإ الكتةب  م  يوية الصِّ

ة وهو تمةاريإُ  ؛قديسالت   حدِّ  ىللوصل   عظيمة   يإ مكاشة  يويِّ عود الصِّ  ويحت ُّ  ،القديمة  افةة  ر  سةتخدب فةي الع  هاشةة التةي تُ فةي الك   ة  ااص 

 .مةيةوالر   سم بالغموضالمستقب ، ويت   وقراءة  

 .يإعإ تاريخ الصِّ  ذة  ب  ش  يحتوي علل  :فر ايحداث التاريخيةس   -2

م  علةل تشيو ،في الخطأ لإ يقع   ايومي    عر  ىذا ما تال الشِّ  شسا)  اإل أ)  بقتوع اعر: كا) كوشفوسيوأ قد فر ايغاشي أو الشِّ س   -٣

 .ابة الموسيقبمصاح   لغو  تُ  ديوية   تواسيم   جاشب ىلل ،" أغوية  355"

 ،(تشةو سةرة ظةاب ايساسةي يُ الوِّ  جةة  معال   مةع، يوية القديمةيوية الصِّ قوأ الدِّ للطُّ  فيه وصف   :قوأفر المراسيم أو الطُّ س   - 4

 .ريعةالش   فر  س   لسم  ويُ 

ي  م  اريخية المختلفة التةي ُسةالت   ت  ال  ج  إ السِّ م   إ مجموعة  ه يت م  سُ يوأ شف  كوشفوسفه أل   فر  هو س   :بيع والخريففر الر  س   -5

 .هر واليوب والفص  الذي وقع  فيه الحادهةُ وة والش  الس   كر  فتتم بذ  يشه يُ  ؛بيع والخريفالر   ات  لي  و  بح  

 :األربعة الكتب

شوا  ،هفها كوشفوسيوأ وأتباعُ أل   "جو سةي"  ما فع  الحكيمُ  وأهمِّ  .أارى عليق  والت   تارة   فسير  مع الت   ،أساتذتهم فيها أقوا   ودو 

ةصةل  ه أاةرج ف  أش ة -سةةق بالكتةب المقد  هةة فةي مةا يتعل ةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةفي مرحلة ال - ةيإ م  المعرفةة  مةا: فصة ُ ريعة هُ فر الش ةإ س 

موشةيوأ،  رات وكتةاب  االحةو مةع كتةاب   جديةدة   ووحعهما فةي مجموعةة  يإ، مستقل   يإب  ط، وجعلهما كتاوسُّ ة الت  سو   وفص ُ  ،الكبرى

 وهي: ؛ايربعة الكتب   وعة  مل هذه المجم  وس  

ةكةا) فصةال  و العظةيم، العظةيم، أو العلةم   علةيم  الت   ل كتةاب  سم  ويُ  :كتاب المعرفة الكبرى -1 ة م  ة  ِّ ج  إ فصةو  س   ة  ريعة لمةد  الش 

ةا مقد  كتاب  وجعله ريعة فر الش  مإ س   هفأارج "جو سي" ل جاء الحكيمُ حت   ،ما)إ الة  ا م  قرش   عشر   امسة   بلغ  بةه  ، وتهةتمُّ ا مسةتقال   س 

 .الحاحر الوق  ىللإ عهده م   اكبير   ااهتمام   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال

 علل أ)   ع العلماءُ جم  طل، ويُ س  الوسيلة الوُ  مذهب   ط، أوالوس   ط أو عقيدة  وسُّ ل كتاب الت  سم  ويُ  :كتاب االشسجاب المركةي -2

إ كتاب  م  فصال   هذا الكتابُ  دُّ ع  ويُ  ،ط"وسُّ ة الت  و  سُ عإ تجميع كتاب " يوأ هو المس و ُ كوشفوس ( حفيد  ق.ب 431-492"تةو سو"  

 ساق  اتِّ ما يخصُّ أو  شسا)  إليخصُّ افيما  سواء   ؛م  واغُ والت   )  وااُ الت   ا فيه ف يلة  د  مجِّ حو  االعتدا ، مُ  ض فيه اآلراء  عر  ي   ،(قوأالطُّ  

 .و)الك   ظواهر  

ة  ل كتةاب  سةم  كوشفوسةيوأ، ويُ  ىشجية    ق عليةه اسةمُ ويطل   :باتكتاب الموتخ   -3  (راتحاو  مُ ـالة و (ايحاديةث أو  (واراتالح 

 .يوأكوشفوستالميذ  ىللالكتاب  موادِّ  جميعُ  ىعة  ، وتُ (راتذ  الش   و
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 .(22 ار  د  يوية وأعالها ق  الفلسفة الصِّ  كتب إ أهمِّ م   هذا الكتابُ  دُّ ع  ويُ  ،كتب إ سبعة  ف م  كتاب موسيوأ: ويتأل   - 4

 ى)   ؛ ىذقو) بيإ ايسفار والكتةبهم يفرِّ يش   ؛ع بها ايسفارُ ع بالمكاشة التي تتمت  ها ال تتمت   أش  سة، ىال  قد  هذه الكتب عودهم مُ  وك ُّ 

ةايشبيةاء الملةوك القُةإ وحع م   سة  المقد   ايسفار   ة ا الكتةبُ دامل، أم  الةذيإ جةااوا  ريإمتةأاِّ تالميةذ ايشبيةاء، أو العةارفيإ ال إ عمة   فم 

ض عر  ش  فيما يلي و .هاوغير   واالجتماعية   واياالقية   ياسية  هم السِّ هم وتعاليم  ات  هم ومعتقد  فلسفات   ك ِّ  علل وتحتوي هذه الكتب ،بعدهم

 .داتهذه المعتق   بعض  

 :ك ونف وشي وسي ةدات ال: المعتقه اثانيا 

ة ،هكوشفوسةيوأ أو دعوت ة عةإ أفكةار   ليس  شاتجة   دات  هذه المعتق   )  أ إ قب ُ م  ذكرشا  ةا يعتق ةبة  هةي مم  ةيويُّده الصِّ لةه ب  إ ق  و) م 

ل حت ة اشتشةرت  و ىليةه، سةب   لهةذه الدياشةة فوُ  دُ ه المجةدِّ ولكو ة ،ميإ"يةإ العةال  يإ العةارفيإ أو د  بةد  لةه "ب  إ ق  م   معروفة   كاش و ،دهع  ب  مإ و

أو  اإللةه   ىلةلايساسية لةديهم فةي شظةرتهم  داتُ   المعتق  وتتمث   .عليها وتحثُّ  دات  ل هذه المعتق  يإ اليوب تتبو  يويِّ الصِّ  غلبي ت دياشة  د  عُ 

 .ايجداد ، وأرواح  ماء، والمالئكة  الس   ىله  

 القرابيإ ىليه مخصوصة   ه وتقديم  عبادت   هو) ىليه بالعبادة، كما أ)  ويتوج   ،سماءال   ايعظم أو ىله   اإلله  في عتقدو) ي :اإلله -1

ة ق عليةه لقةبُ طل ةويُ  ،عاتقاط  مُ ـال أو بأمراء   لك  م  ـبال ة "هللا" بةالحقِّ  ىلةلة رُمةيوأ ي  كوشفوسةوكةا)  ،ماء""تيةا)" أو "الس   ؛دقأو الصِّ

ة، ول  فهةو ال شهةائي   اداب موجةود   بذاته، وما فهو موجود   ااالد   داب وما ،االد  حطيم فهو للت   قاب    ق غيرُ طل  مُ ـال فالحقُّ   اا كةا) ال شهائي  ةم 

وحي  رُ  عا   ت  فهو مُ  عميق فهو واسع  
 23). 

 ؛بةا ُ ، والج  حابُ والس  ، والقمر، والكواكبُ  مسُ وكذلك الش   ،إييويِّ الصِّ  ةُ ده عام  ايرض، ويعبُ  هو ىلهُ  لها ىله   عودهم وايرضُ 

 .مراءباي القرابيإ ىليها مخصوصة   ها وتقديمُ بادتُ وع   ،موها ىله   لك   

ة هبةوا تفةويض  إ الةذيإ وُ ه م  يعتقدو) أش  وهُم  ،ذلك    ولم يد   ا،لم يكإ كوشفوسيوأ شبي    :يةيوسوشفوسة عود الكُ بو  الوُّ  -2 ماء الس 

ُدوال ة ام  داو  فقد كا) مُ  ي هدُوهم؛و اأ  الو   يُرس  مةع  ،اياةرى ايعظةم واآللهةة   اإللةه  د عبُةوكةا) ي   ،يويةةقةوأ الدِّ والطُّ  عائر  علل ىقامة الش 

 ؛شصوص   ةُ د  ع   تد  ور  ولإلجابة شقو : ؟ ُكوشفُوسيُوسي ةعود ال بيِّ للو   ما المعول االصطالحيُّ  سوشهم، ولكإ  ايشبياء ويقدِّ  وجود  اعتقاد 

ةهد  يب بدو) جُ ص  يق يُ دِّ الصِّ  ط: "ى)  وسُّ كتاب الت   ما جاء في موها ةا علةل طريقةة الت  و ة، هةو يمشةي متمكِّ   بةدو) تفكيةر  ، ويحصِّ ط، وسُّ

ةةه مةةا كمةةا ورد فةةي كتةةاب موشةةيوأ ،"فةةذلك شبةةي   ةة بةةيُّ مةةا الو  : "ىش  شصُّ ةةم  ةة ،"ية  شسةةاشاإل الت  عام  مُ ـوالةة م اياةةالق  إ تم  فر كمةةا ورد فةةي س 

ةه  شةابُ وشجةد فةي هةذا ت   ،ا"عارف ة سةم ليُ هةا رُ خب  ومُ  ،اي  ةشب يسةم ل( اوالموسيق ريعة  ها  أي الش  عُ "واح  ريعة: الش   فةي  بةيِّ الو   فات  ا مةع ص 

ةقا  حبيبُ  ؛سالباإل ةوا عليه الص  ة عثة ُ مةا بُ "ىش   :البالة والس  فةي مفهةوب   بةي  الو   وأ)   ،ةبو  م ي موةو) بةالوُّ فهُة ؛(24 اياةالق" كةارب  م   م  يتمِّ

ة ،ة والعمليةةولي ةالق   ع بةيإ الحكمةة  جم  إ ي  ، وم  الت  والمعام   م اياالق  إ يتمِّ م  و ، اد عارف  إ يول  م  الكوفوسيوسية هو  ةإ يُ وم   اأ  الو ة درس 

ةا  ،شبةيُّ  هإ أش ةعل ةيُ يوأ كوشفوسةال شجد  لكإ   ،عإ "تيا)" ر  خب  عوه فهو مُ  بيُّ م الو  تكل  ما ي   عليهم، وك ُّ  م ي الحق  ويُ  ةأم  قةد ف هد موت ةبع 

 .(25 تهبو  يإ بوُ المسلميإ في الصِّ  علماءُ قا  ، وكذلك ه شبيُّ واراته أش  إ ح  ه م  أتباعُ  مه  ف  

                                 
 (.853عة الميسرة  ص(، والموسو28( اشظر: المعرفة الكبرى  ص22 

 (.236شاصر الشهراشي  ص ( و الُكوشفُوسيُوسي ة،121د حسإ سحاته،  ص-( اشظر: كوفوسيوأ الوبي الصيوي 23 

حيحة.7829( مسود اإلماب أحمد  24  حه ايلباشيُّ في الص   (، وصح 

(، المعرفة 321الفتاح، عالم المعرفة  ص اشظر: الفكر الشرقي القديم، جو) كولر، ترجمة: كام  يوسف حسيإ، مراجعة: ىماب عبد( 25 
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ةتُ  ة  دسةي  وقُ  تةأهير   ذاتُ  آلهةة   ىذ هي عوةدهم مو) ىليها القرابيإ  ويقدِّ  ،سو) المالئكة  م يقدِّ فهُ  :المالئكة -3 هةا، بادت  ب علةيهم ع  وج 

وما  ،وايشهارُ  والجبا ُ  والمطرُ  حابُ والس   والكواكبُ  والقمرُ  سُ مش  فال ؛دعب  يُ  اك  ل  م   يء  س لك ِّ أ)   :يويةإ أصو  ايديا) الصِّ م   كما أ)  

ة مالئكةة ايرض والجبةا  وايشهةار مخصوصةة   عبةادة   ولكةإ   يعبدوشةه، كُ ل  موها م   واحد   لك ِّ  ،إ الكائواتلها م  ساك    دهمبةايمراء وح 

 .دهك وح  ل  م  ـبال سماء مخصوصةُ ال   بادة  ع   كما أ)  

ةةأرواح ايجةةداد: يقةةدِّ  -4 ؛ مو) ىليهةةا القةةرابيإ  هةةذه ايرواح، ويقةةدِّ  ويعتقةةدو) بقةةاء   ،أجةةدادهم ايقةةدميإ و) أرواح  يويُّأ الصِّ

يرواح ايمةوات وآللهةة  د  عب ةم   بية    كة ِّ  ، ويوجةد فةياعلل تلك ايرواح بأشوا  الموسيق رور  لو) بها السُّ دا  يُ  موائدُ  وقرابيوُهم هذه

 .بي ال

ةا، ويعتقةدو) ماء معروفة  لس  افي  رة  قد  الحوادث مُ  ك ُّ  :ويقولو) ،رد  والق   الق اء  في و) كما يعتقد الكوشفوسيوسيُّ -5  أ)   أي  

ةوع   ا ىذا تكةاهرت  اصوص   ؛شوبشيوية بسبب اآلهاب والذُّ العقوبات الدُّ  حصو    ة ،   م  ة ابةإ   الحةاكم   داتهم أ)  عتق ةمُ إ وم  فةإذا مةا  ؛ماءللس 

 .عاد    رُ آا   ه سخص  محل      حُ عه لي  خل  إ ي  ه م  ت  إ رعي  م   ليهع ماءُ الس  سل ط      د  ب الع  م وجاش  ل  ا وظ  س  ق  

 :موشهاالقرابيإ الخمسة التي يقدِّ  ىلل صوال  وُ  ،بالعواصر الخمسة واصائصها اإليما)ُ  :اعتقاداتهم ومإ

 .راب  تُ ، وشارو ماء  ، واشبو )عد  : م  امسة   ايسياء فتركيبُ  -

 .ووسط   ،وجووب ما   وس   ،وغرب سرق   :مس  ا   الجهاتُ و -

 .ةاو  أُ و ،ةوو  بُ و ة  وجي  ا  و ،مومةأُ و ةبو  : أُ رابة امس  الق   درجاتُ و

 .ايساسية امسة وايلوا)ُ  -

 .مفاتيم لها امسةُ  االموسيقو -

 .(26 امسة والقرابيإُ  ايحاحيو -

 

 والمسلمين سالممن اإل ك ونف وشي وسي ةموقف ال: الثالث المبحث

ة ىلةل ية  ىسةالم عثة  ب      أو   او) علل أ)  أجمع الم رِّ  ب" فةي 651"عةاب الفةي   عثمةا)  أميةر  المة مويإ يإ كاشة  فةي امةإ الصِّ

العاصةمة  ىلةله عثت  ب  قد أرس    عثما)ُ  ؛ وكا)ب(918-617  "الث لألسرة المالكة "تاش الث   ك  يو) هو)" المل  عصر اإلمبراطور "

ةر الع  فةي تطةوُّ  عوة أهةر  وكا) لهذه الةد   ،سالبيوية "تشاش  آ)" للةيارة وتبلي  اإلالصِّ  والة  ي، هةم ت  سةالمم اإلوالعةال   يإ  القةة بةيإ الصِّ

ب" فةي أوااةر 897-651" يإعةام  بةيإ الالفتةرة  أ)   "القديمةة او) فةي كتةاب "تةاريخ أسةرة تةاش   الم رِّ سج  قد و .الرسمية عثاتُ الب  

ة واادهار   ر  تطوُّ  فترة   دُّ ع  مائة عاب( تُ اال  ستِّ  الجووبية  ةكي  ل  الم"سو)" أسرة   ىلةل سةالبُ داة  اإلقةد و .(27 يإ القةديمفي تةاريخ الصِّ

ه كشغر علل حةدود اتُ قو  بلغ   ي ذال الباهليُّ  لم  س  بإ مُ  يبةُ ت  قُ العظيُم  القائدُ كا) علل رأسها ية التي سالميإ عإ طريق الفتوح اإلالص  

   ،ه"96" بعافي الودا  مديوة كشغر  ،رقيةالش   ستا)  رك  فتم تُ ىش ه أي  ؛يإالصِّ 

                                                                                                            
 (.86الكبرى  ص

 (249وللتفصي  يوظر الكوفوسيوسية  ص (.2/855( اشظر: الموسوعة الميس رة  26 

 (.34( اشظر: اإلسالب في الصيإ، لفهمي هويدي، عالم المعرفة،  ص27 
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ةحةيإ وري شُ و  م  ـفي العهةد الة اموهاشتُةع  ل ية حت  سالمدولة اإللل   تابعة   وبقي    ةرك  تُ  يإُ غةةت الصِّ ة تا)  س  -1199عةاب"فةي الرقية الش 

يإ   .ب"1149 ة المجاورة لتركسةتا)   المواطق   ة  ااص   ؛عوة واالشتقا  ىليهاالد   عإ طريق  كما دا  اإلسالُب الصِّ ة، ويُ رقية  الش   العهةدُ  دُّ ع 

ة االيةةفةي الموةاطق الد  فيهةا  سةالبُ إلالتي اشتشر ا هود  العُ  سد  أ وليُّ غُ م  ـال ةم  ة أفةراد   ىقامةةُ أسةهم فةي ذلةك يإ، وكةذلك إ الصِّ إ الجةي  م 

ديإعلل ال لق اء  وامملكته  شقاذ  إل بهيوي الذي استعا) الصِّ مبراطور اإل صرة  لوُ  الموصورُ  اسيُّ العب   لم الذي أوفده الخليفةُ المس    متمةرِّ

ةالتُّ  بعةضُ كما أسهم في اشتشار اإلسالب فةي الصةيإ  ،"تاش " سرةه" في عهد أُ 139-ب856"عاب الفي  ةىلةل اار الةذيإ وفةدوا ج  يإ لصِّ

 .اا للد   لواوغ  هم ت   ،وا فيهااستقرُّ  مديوة      "كاشتو)" أو   وكاش  مديوةُ  ،ىلل اإلسالب عوةجارة والد  للتِّ  لبحرعإ طريق ا

ةفصةاروا  ايحوا ُ  إيالمسلمقد تقل ب  بو ةالفتةرات  ىلةلادهةار االسةتقرار واالإ م    ايمةر أو  فةي ف ؛قتة الهةوا) والو عف    

المسةلمو) تمت ع  ،سرة "ميإ"وأوائ  أُ  ،ة الملكي   "يوآ)"أسرة  وأواسط   ،ةكي  المل  "سوش " سرة أوائ  عهد أُ في و سالباإلحيإ داو  

أحةد  اإلمبراطةور "قةو جةو)"  اب  فةي الحيةاة فةي أي ة واالسةتقرار   ،يإلةدِّ ىلةل ا عوة  والةد  ، جةارة  والتِّ  والعم    في اإلقامة   الكاملة   ة  ري  بالحُ 

ةوجعة  ىقةامت   ،أكةرب المسةلميإ ؛ فقدسرة "تاش "أُ  أفراد   الوقة  تشةي آ)" فةي وهي" ،"تشةاش  آ)" ط العاصةمةهم بجةوار قصةره وس 

و) بوُ ة، وي  كي  المل   ةسرايُ  لمة"، وكاشوا يديرو) اقتصاد  المس   الموطقة  ي  "م  وسُ  ،إ فيها أحفادهم المسلمو)ل اآل) يسكُ الحاحر، وحت  

 يإل أشحاء الصِّ في ست   عوةُ الد   توظهر ،يإسرة في أشحاء الصِّ اب هذه ايُ ها، هم اشتشر المسلمو) أي  العاصمة واارج   داا    المساجد  

 .يإ"في الصِّ  يِّ سالماإل واالادهار   ر  طوُّ الت   "عصر   هذه الفترةُ  ي   مِّ ل سُ المسلميإ حت   ر عددُ ثُ وك   ،واادهار مو  شُ حتل صارت ىلل 

ة ،يةسةالماإل سةطلالوُ  آسةيا و   اعتةدى الموغوليةو) علةل دُ فقةد " )سةرة "يةوآعصةر أُ ا في وأم   - هةذه  فةيوا المسةلميإ رُ وأس 

قةبال) "اإلمبراطةور و ،"جةيإ جةي سةيإ اةا)" الممبراطور الظ  في عصر اإل يإ  الصِّ  ىللوجااوا بهم  ،ابوالش   العراق  في و  والدُّ 

ةفي ا لعم روهم لوسخ   ،واستعبدوا المسلميإ ،اا)"  سةديدة   يإ معاشةاة  م  ـ  الةيإ الظ  ة، وعةاشل المسةلمو) فةي عصةر هةذ  اق  يعمةا  الش 

 .سالبإلالد عوة  ىلل اومع هذا لم يتركوا  لم،الظُّ  وا تح عاسُ ف

فةي  كبيةر   ور  وقةاب المسةلمو) بةد   ،"جيإ جةي" أحفاد سلم بعضُ أل ا حت  ا كبير  و  المسلميإ تحسُّ  أحوا ُ  و   تحس   اهموبعد موت   -

ا و  رق ةا فةي تركسةتا) وت  و  الةذيإ كةاشوا جوةود  المُغة اب  المسلميإ أي ة والسياسية والثقافية، وااد شفوذُ  واالقتصادية المجاالت العسكرية

ة هم  صةار ،ا في الجي حابط   الذي كا) مرُ عُ  ديإال سمسُ  ايج ُّ  دُ سيِّ الهم سهرُ في المواصب، وأ   ا علةل مديوةة "تةاي ا عسةكري   حاكم 

ا فةي ا سياسةي   صةبم مةدير  أا عليها، وحاكم  صار  هم   ،في مديوة "يا) جيإ" حيالقا د موصب  لِّ ا لمديوة "بوياش "، هم قُ هم حاكم   ،يوآ)"

ة"ا علل والية إ حاكم  يِّ بالط "قبال) اا)"، هم عُ  يويةة، وتةرك الدِّ  والمعاهةد   "يوشةا)"، وأششةأ المةدارأ   ا لواليةةسيوشوا)"، هم حاكم 

 .(28 في اإلدارة ور  هم د  أوالد كا) لهم كلِّ  امسة   وفاته بعد

هةةا سةة  دولت  ( التةةي أس  ب1911 -1616  "وريةُ شُ و  م  ـ"تشةةيإ الةة سةةرةُ أُ أ) ظهةةرت   ىلةةلالمسةةلميإ كمةةا هةةي  أوحةةا ُ  بقيةة   و -

 وهةي قوميةة   -هةا)" وقوميةة " بةيإ المسةلميإ أهارت الفةتإ  وها، كلِّ  يإ  ة ببلدتها في سما  سرق الصيإ، هم سيطرت علل الصِّ اتي  الذ  

ةل قت  بعُ ةحت   -يإكبرى في الصِّ  ةهم بع    ة  عةد  ىلةل االشتفةاض المسةلمو)  ر  ـ، فاحطُةهمالمسةلميإ ومسةاجد   بيةوت   ارُ ف ةر الكُ ا، ودم 

ات    .موهم ت  الكثيرُ غيا)، وقُ والطُّ  لم  الظُّ  وا تح وعاسُ  ،هاسما  غرب يفي جووب غرب الصيإ وفمر 

                                 
 (.462(، والُكوشفُوسيُوسي ة  ص52( اشظر: اإلسالب في الصيإ  ص28 
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ة - ة يإُ فهةي الةدِّ  ُكوشفُوسيُوسةي ةُ ا الأم  ة يةإ  د   يإ، وكة ُّ يويِّ ايصةلي للصِّ ة ىلةلداة   سةالبُ ب، واإليحةار   الصةيإ إ اةارجم  يإ الصِّ

 ؛الخالفةات كة وتةرك  المشةتر   قةاط  عةإ الوِّ  بالبحةث   ُكوشفُوسيُوسةي ةم مةع الصةالُ الت   اسةتراتيجية   إيعةب  ) مت  وششةره المسةلمقةد و ،ار  متأاِّ 

ة اكثيةر   وأ)   ة  ااص   ة ىحةفاء   )  أ، وُكوشفُوسيُوسةي ةمةع مبةادئ ال ة  شةابهتمُ  سةالبإ تعةاليم اإلم  بمةا ال يخةالف  ُكوشفُوسيُوسةي ةبغات الالصِّ

ة اترجمةفةات والت  علل المساجد والم ل   ي  سالماإل يإ  الدِّ   لةل فعة  ذلةكىالمسةلمو)  احةطر  وقةد  ي،اسةيس سةبب  شتيجةة  لكةا)  يويةالصِّ

 .عي البعضُ يإ كما يد  في الصِّ  سالباإل (ة  ش  ف  و  ك   علل  يد ُّ  الولكو ه 

 .(29 سالبواإل صراشيةفي الو   الحا ُ  اأ ىليها كما هوص علل دعوة الو  ال تحر   ُكوشفُوسيُوسي ةال دياشة   )  ى هم   -

 

 المعاصرة()الصين  إلى ك ونف وشي وسي ةدة الو  عه : ابعالر   المبحث

، رسةمية   وكا) لها سةلطة   ،(ق.ب 141-87  ولة في عهد اإلمبراطور "وو تي"ا للد  ا رسمي   ديو   ُكوشفُوسيُوسي ةبعد أ) كاش  ال

 سةةفةفل اويةةة، ومبةةادئُ الط   بةة  امتةجةة  بهةةا عواصةةرُ  ،علةةل شقائهةةا ُكوشفُوسيُوسةةي ةُ ال ب ةةق  اويةةة لةةم ت  وذيةةة والط  البُ  بعةةد داةةو   غيةةر  أش ةةه 

ة وة   تمك   عقالشيةة   ليةة  تأمُّ  شةعةة   ها ذات  د  بعةد تشةدُّ  ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال فصارت ؛تةو" مومدرسة " وآراءُ  ،عيإالمشرِّ  أتباعهةا  إ جعة   م 

 ة  مةر   هةاودت  حةعفها هةم ع   سةباب  أث عةإ شتحةد   وفي هذا المبحةث .كثيرة   يسباب   ياشةُ هذه الدِّ  ف   عُ وذي، وح  ا مع الفكر البُ ف  عاطُ ت   سد  أ

 .أارى

 :ك ونف وشي وسي ةعف ال: أسباب ضه أوالا 

 :قاطش   ة  في عد   رة  بعض هذه ايسباب مختص   كر  ذ  لذا سوف شكتفي ب ؛ايسباب ي جميع  قصِّ ووا ت  يمك   ال

ة  الوِّ تحةوُّ  -1 ة هةةورة   هةر  ىظةةاب الجمهةوري الوِّ  ىلةليإ ظةاب فةةي الصِّ فةي عهةةده  ر الفسةادُ ثُةةعلةل أسةةرة "ماتشةو" الةذي ك   عب  الش 

اتفةةاء ا ىلةةلى مةةا أد  وهةةو ، ةجمهوريةةال ىلةةلظةةاب   الو  فتحةةو   ،ب"1912"   عةةإ عةةر  اإلمبراطوريةةة سةةوةوةةااُ لةةل الت  ى ر  احةةطُ ف

 .في اياالق والتقاليد لة  هما ي   ق  ها ب  لكو   ،ياسيةوالسِّ  يويةالدِّ  مإ الحياة   ُكوشفُوسيُوسي ةال

هةذه  ي   م   ُسة ، وقةدسةاحقة   وألحقة  بهةم هةيمةة   ،شجليةةُ اإل بهةا الحةرب التةي قةاب أهةر   اوى ايجوبيةة وامتياااتهةظهور القُة -2

 .ب(1792-1745و)  ايفيُ  حرب  الحرُب 

ة عظيمة   شكسة   ُكوشفُوسيُوسي ةال قد اشتكس ف :يوعيةات الشُّ ات الوطوية أماب القو  اشدحار القو   -3  ؛ وذلةكيإيوعيِّ علل أيدي الشُّ

ا عداء   ُكوشفُوسيُوسي ةلل إُّ ك  " كا) يُ توشج "ماو تسي يوي  الصِّ  عيم  الة   ي)    .إ تأهيرهايإ م  يويِّ الصِّ  ريحرِّ  ه أ)س  علل شف   آل لف ؛سديد 

 .الغربي ارللتي   لها، ومواصر   ومواهض   ُكوشفُوسيُوسي ةلل عاد  مُ  ار  ي  كما ظهر ت -4

 .(30 فة لها والمعاديةالفكرية والديوية المخال   ارات  ي  الت  أماب  ُكوشفُوسيُوسي ةال عف  ح  الت ي أد ت ىلل ايسباب  فهذه أهمُّ 

 :ينالص   إلى ك ونف وشي وسي ةدة الو  ا: عه ثانيا 

ةةسةةتختفي عةةإ المسةةرح السِّ  ُكوشفُوسيُوسةةي ةال أ)   ظةةإُّ كةةا) يُ  ةة أ)   ىال   ،يإياسةةي واالجتمةةاعي فةةي الصِّ علةةل  لةةم تقةةض   يوعية  الشُّ

  كا) ايمُر علل الو قيض مإ ذلك؛ب   ،ُكوشفُوسيُوسي ةال

                                 
 (.494-492الُكوشفُوسيُوسي ة،  ص ( اشظر:29 

(، والمعرفة الكبرى، 435(، والفكر الشرقي  ص252( اشظر: الصيويو) المعاصرو)، وو) بإ، ترجمة عبد العةية حمدي،  ص30 

 (.177 ص
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ة ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال عمل فقد  ةفأبعةدت ها يوعية علةل تغييةر معةالم الشُّ  وحيةة  رُ  ة  و  قُة ُكوشفُوسيُوسةي ة  ال ي)   كوذلة ؛وسةيةة الرُّ يوعي  عةإ الشُّ

ر  رات غيُّالت   إ ك ِّ غم م  الر  علل وجهها، و مإ الوقوف في ها بدال  صفِّ  ىلللها تحوِّ  ،فلسفة   ييِّ  هاحمة   ورة الحاصة  بعةد الث ةوالتطوُّ

 ،ا فةي الصةيإسةائد      ظ ة ُكوشفُوسيُوسةي ة  ال دات  المعتق ة تةأهير   )  فةإ ،"ماو تسي تةوشج" وىحافات   ،لماركسيالفكر ا واشتشار   ،يوعيةالشُّ 

ةةوظل ةة ةةم يإُ   الصِّ ةة راث  فةةاظ علةةل التُّةةللح   ُكوشفُوسيُوسةةي ةلوجيةةة اليوباييد ة  كتمسِّ ةة ع  اب  الط ةةعلةةل يوي، والصِّ ة الفكةةري والسياسةةي لألم 

ة حمايةة  ظل   تعم  علل و ،يويةالصِّ  اإلصةالحات ايايةرة فةي الصةيإ عةادت  وفةي ظة ِّ  ،شةدهار واالشهيةاريوية مةإ االالعةادات الصِّ

ة خةذت الحكومةةةُ ات  ؛ فقةد يوأكوشفوسةةتعةاليم  ىلةل وحُ الةرُّ  ة يويةالصِّ ةإ تلةك التعةةاليم د  م  ةا لمكافحةةة الر  ا واقي ةرع  ذائةة  بع أو الر  ذائة  الس 

ةةذيلةةةُ وهةةي: الر   ؛الرأسةةمالية رافةةات الخُ فةةي  ايطفةةا  والوسةةاء، واالعتقةةادُ  ت، واطةةفُ راُ ، والمخةةدِّ مةةارُ اإلباحيةةة، والق   رُ و  ، والصُّ

ة المعروفةةة صةاباتُ اإلقطاعيةة، والع   ةة ئيسُ ي عةةاب، ووصةفه الةر  ي ألف ةيوأ بعةةد حةوال  كوشفوسة وعةةادت أفكةارُ  ،الوثم الث ةباس   يويالصِّ

 .فلسفته مق  ه وعُ إ تعاليم  يوي م  الصِّ  عبُ الش   أ) يستفيد   د  بُ  القا  بأش ه و ،يإفي الصِّ  قديم   ر  مفكِّ  ه أعظمُ "جياش  تسي مإ" بأش  

ة قافةة  إ العلماء في بدايةة القةر) العشةريإ عةإ الث  م   عدد  دافع و ةالصِّ ة ُكوشفُوسيُوسةي ةالعةإ و ،ة  يوية عام  بعةد أ) كةادت  ة  ااص 

ي ُوابشير فتح  وطأة الت   ختفيت وكةا)  ."مةو اوشة  سةا)" هةو ايسةتاذُ هة الء  يوسةي فةي هةذا العصةر، وأسةهرُ كوشفوسال راث  التُّة أ ح 

ا ا وفكري  ةالغربةي سياسةي    ر  إ االسةتعمام   ما) أو أكثر  إ الة  يإ م  رش  ق   ة  د  يإ مُ يويِّ معاشاة الصِّ علل  االمعاصرة رد    ُكوشفُوسيُوسي ةال ظهورُ 

ة ا، وقةد سةعر جماعةة  ا وديوي   وعسكري    ة إ علمةائهم بخطةر  م  وا علةل ىحيائهةا وتجديةدها بمةا ُمةة  يإ وفلسةفتها فع  عظةيم علةل هقافةة الصِّ

ةةالمحد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةبال هةةذه الجماعةةةُ  واسةةتهرت   ،العصةةر الحةةديث يقت ةةيه شظةةابُ   ُكوشفُوسيُوسةةي ة  ا لهةةا عةةإ التمييةةة   ؛رةهةةة المعاص 

 .وأييوأ موشكوشفوسفي عهد  ايصلية   ُكوشفُوسيُوسي ة  يإ، والت  مبراطوري  "سوش " و"ميو " اإل يت  سر  في عهد أُ  هة  المحد  

 :فهي المعاصرة ُكوشفُوسيُوسي ةال فيغييرات التي حصل  الت   ا أهمُّ أم  

ةة الت  سةو   وكتةابُ ، موشةيوأ الحةوار، وكتةابُ  وهي كتةابُ  :سةم  علل ايسفار الخ   هادااعتم -1 عليقةات علةل الت   ط، وكتةابُ وسُّ

 .ايربعة هة التي اعتمدت الكتب  المحد   ُكوشفُوسيُوسي ةا للالمعرفة الكبرى، االف   غييرات، وكتابُ كتاب الت  

ة هةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةالعلل الو قيض مإ  ،علل كتاب المعرفة الكبرى هذه الكتب  تقديمها  -2 لكتةاب  دارة  التي أعط  الص 

 .المعرفة الكبرى

يويو) ا ؛ فلم يُح    يويحديث الصِّ لت  ُموطل ق ا ل الُكوشفُوسيُوسي ة   المبادئ  ها جعلُ  -3  مقافةة الصةيوية، ولةالث   الغربيةة محة    قافة  لث  الصِّ

اا الغربية رف    قافة  الث   ا ويرفُ   .عليها الغربية والحكم   قافةالث   يوية لمعرفة  قافة الصِّ الث   يم  ق   معيار   استخدموا، ب  تام  

ة م  علةل المجتمةع الغربةي أ) يةتعل   و) المعاصةرو) أ)  يُّيوسكوشفوسيرى ال -4 ة المجتمةع   إم   وةوير  الت   ، وأ) يسةتوعب  رقيِّ الش 

ةةالمفيةةد فةةي الث   ةة ؛يويةقافةةة الصِّ ةة ،الحاحةةر وح  رُ  م  إ ذلةةك أ) يةةتعل  وم   بيعةةة، والمشةةاعر  للط   قيقةةة والخارقةةة  الد   ر، والحكمةةة  الصةةد   عة  وس 

  م  العال   أ)   يشُعر  و ،فقة واآلالب  الش   قيقة العاطفية، أو مشاعر  الر  
 .واحدة   سرة  أُ

ةةم   أبةةراُ وكاشةة   -5 فةةي مقاطعةةة سةةاشدوشج" مةةوطإ  ب"1979" عةةابفةةي ال ولةةي  د   مةة تمر   عقةةد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةدة للو  عةةالم الع 

 ور  عةإ د   ىموتةد   مإ الصيإ، وىقامة   قة  متفرِّ  يوأ في أشحاء  كوشفوسل ماهي   الت   ، وشصب  ُكوشفُوسيُوسي ةال راساتعإ الدِّ كوشفوسيوأ 

ةم   مائة   يحوال  التقل قد ر) الحادي والعشريإ، وفي تطوير الح ارة في الق هوتأهير  يوأ كوشفوس يإ واعيِّ إ الخبراء والعلماء والصِّ

ةكوشفوسة لبوةاء جامعةة   خطيط  والت   ،في هذا الموتدى في مديوة "سوتشإ" للمشاركة   اهيإ واارج  الصِّ  إ داا   م    يوية إلبةراا  يوأ الصِّ

ةةالث   ةةالث      بةةادُ وت   ،يويةقافةةة الصِّ يةةوب  شدوشيسةةيا، وىقامةةة  ىفةةي  ُكوشفُوسيُوسةةي ةعةةإ ال القيةةود   المختلفةةة، ورفةةع      و  والةةدُّ  يإ  قافةةة بةةيإ الصِّ

 .مإ العال  م   قة  متفرِّ  يإ وأشحاء  في الصِّ  ُكوشفُوسيُوسي ةات اللي  المراكة والكُ  ششاء  يوأ في الواليات المتحدة، وىكوشفوس
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 وبعُد..

 أشحاء ف  في مختل   هذا الفكر  ل  ، وششر  متواص   وعم    ،ةي  قو ودة  ع   ؛ فهييإالصِّ  ىلل ُكوشفُوسيُوسي ةدة الو  ع   مالمم   أبراُ  فهذه

 .(31 ابه التي مر   يإ والمراح   بهذا الدِّ اإلحاطة  شا لو أرد      مطو   بحث   ىلليشها تحتاج  ؛ا للوق  والبحثذكرشاها ااتصار   ،العالم

 

 الخاتمة

   البحث: نتائج

 .ميإفيإ، أو دياشة العال  ر  االع بدياشة يوأكوشفوسقب   وكاش  معروفة   ،يإالصِّ  ياشةُ د   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال -1

 .باء وايجداداآل ، وأرواح  وأشهار، ومالئكة   بحار  و ،وأرض إ سماء  في الكو) م   ما د ك   يعبُ  ،وهوي يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال -2

 .ارة والو  والجو   و) بالبعث  يوسيُّكوشفوسال ي مإ ال -3

يوأ، كوشفوسةعلل يةد  ة  مر   :تيإيوية مر  الدِّ  وسعائرها هاكر  ف   تجديد    استطاعوعف، إ ال   م   )  بأاما ُكوشفُوسيُوسي ةُ الت مر   -4

 .يإ المعاصريإيوسيِّ كوشفوسال يد وأارى علل

ة كوشفوسةيوأ وموقةف   ،والمالئكةة اإللههم في في عقيدت      أمُّ والت   ظر  مإ اال  الو   -5 تلةك  يظهةر لوةا أ)   ،وايصةوابإ ايشبيةاء م 

 .بذلك المصادرُ لم ت جة ب وى)  ،سابق شبوي   إ ىرث  م   و  خلُ ت   إ أ)ال يمك   الموطقة  

 .سالباإل مع ما جاء به اياالقية تكاد تكو) متوافقة   ُكوشفُوسيُوسي ةال مفرداتُ  -6

 

 :وصياتالت  

 .إلهراء المكتبة العربية بالمراجع ايصيلة العربية ىلل أدبي اتهاةُ وترجم ،أديا)الكوشفوسيوسية وما ساب هها مإ  دراسةُ  -1

ةالد  تقديُم  -2 ةإ يإ عم للمسلميإ في الصِّ  رسةا ُ ى، وسةالباإلىلةل  عوةالةد  بةذُ  الجهةود فةي سةبي  ششةر  عاشةاتهم، ومُ للتخفيةف م 

 .ل الوسائ هم بشت  عم  لد   ةواالقتصادي ةقافيالث   اتفاقواالتِّ  )  عاوُ الت   وتفعي ُ  ،دواتالو   البعثات، وىقامةُ 

 

 والمراجع المصادر

 القرآ) الكريم. 

 دار الفكر العربي. :مقارشات ايديا)، الدياشات القديمة، القاهرة (.ب1991.  محمد ،أبو اهرة

 قباء للطباعة والوشر، القاهرة.، دار يوأفلسفة اياالق والسياسة المديوة الفاحلة عود كوشفوس .  د.ت(.هالة أبو الفتوح ،أحمد

 ترجمة عبد العةية حمدي. .الصيويو) المعاصرو) .  د.ت(.وو) ،بإ

، دار الودوة العالمية 5ط .الموسوعة الميسرة في ايديا) والمذاهب وايحةاب المعاصرةـ(. ه1424.  ماشع حماد ،الجهوي

 للطباعة والوشر والتوايع، الرياض.

 .مكتبة الوه ة :مصر. كوفوسيوأ الوبي الصيوي (.ب1956ة.  حسإ سحات ،سعفا)

                                 
(، والمعرفة الكبرى، 435(، والفكر الشرقي  ص252( الصيويو) المعاصرو)، وو) بإ، ترجمة عبد العةية حمدي،  ص31 

 (.177 ص



 

 

  

 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 دار المعارف بمصر. .الصيإحكمة  (.ب1968محمد.   ف اد ،سب 

، مركة الملك فيص  1ط .موها الُكوشفُوسيُوسي ة: ماحيها، حاحرها، موقف اإلسالب (.ه1432.  شاصر بإ فالح ،الشهراشي

 للبحوث والدراسات، الرياض.

 ترجمة كام  يوسف حسيإ، مراجعة ىماب عبد الفتاح، عالم المعرفة. .الفكر الشرقي القديم .  د.ت(.جو) ،كولر

  .دراسة مقارشة باإلسالب -المعرفة الكبرى في الدياشة الُكوشفُوسيُوسي ةـ(. ه1424  .دريساهرة الديإ طيب ى ،ماسيوبي

 .1، طمكتبة الوطإ العربي :القاهرة .قصة الدياشات (.ب1979.  سليما) ،مظهر

 .3ظوا العالم، دار قباء للوشر، طقفالسفة أي (.ب1997.  مصطفل ،الوشار

 عالم المعرفة. في الصيإ، اإلسالب .فهمي، هويدي

 

 doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.14 oi:D 

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.14


 
   

 
 

 
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

  

The Purpose of Preserving Money and Its Impact on the Saudi Criminal Procedure System 

 

 سليمان البازعي عبد الملك بن عبد هللا بنالدكتور/ إعداد 

 المملكة العربية السعودية

Email: Albazie90@gmail.com 

 ملخص الدراسة

ظام نأثر مقصد حفظ المال على األنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية، من خالل النظر في  بيانإلى الدراسة  تهدف

مقاصد ب عناية األنظمةلتظهر الدراسة  ؛السعودي، للظفر ببعض المواد النظامية وعالقتها بمقصد حفظ المال اإلجراءات الجزائية

 .وأثرها عليها الحديثة األنظمة ألحكام مقاصد الشريعةشمولية ومدى  ؛يعةالشر

المال على نظام اإلجراءات تحاول الدراسة أن تجيب على المشكلة الرئيسية للبحث، وهي: الحاجة إلى إظهار أثر مقصد حفظ و

 الجزائية السعودي.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن علم مقاصد الشريعة، يمكن ربطه بكثير من العلوم الحديثة. كما أن علم مقاصد 

ية ائالشريعة يسهل على غير المتخصص االطالع على روح الشريعة وسمو غاياتها بأيسر الطرق. وأن نظام اإلجراءات الجز

السعودي له صلة وثيقة بمقاصد الشريعة. وأن في ربط نظام اإلجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة يمكن أن يساعد القاضي 

في صياغة األحكام القضائية. كما أن ربط نظام اإلجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة يمكن أن يساعد المحامي في كتابة 

 الستنباط. المذكرات، بحسن االستدالل وا

وأوصت الدراسة: الباحثين على العناية ببيان أثر مقاصد الشريعة على األنظمة الحديثة. واالستفادة من الدراسات المتعلقة بمقاصد 

 الشريعة في الصياغة التشريعية لألنظمة الجديدة.

 السعودي.  ،نظام ،الجزائية ،اإلجراءات ،المال ،حفظ ،مقصد الكلمات المفتاحية:
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The Purpose of Preserving Money and Its Impact on the Saudi Criminal Procedure System 

 

By: Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin Suleiman al-Bazie 

Abstract: 

The study aims to demonstrate the impact of the purpose of preserving money on modern 

systems in the Kingdom of Saudi Arabia, through consideration of the Saudi criminal procedure 

system, in order to give rise to certain statutory materials and their relationship to the purpose of 

preserving money; The study shows the regime's interest in the purposes of sharia law; The extent 

to which the Shariah's purposes cover and affect the provisions of modern regulations. 

The study attempts to answer the main problem of research: the need to show the impact of 

the purpose of saving money on the Saudi criminal procedure system. 

The study found results, the most important of which: that the science of the purposes of 

sharia law, can be linked to many modern sciences. The knowledge of Shari 'a purposes makes it 

easier for a non-specialist to learn about the spirit of Shari' a and to take advantage of its goals in 

the easiest way. The Saudi criminal procedure system was closely linked to the sharia's purposes. 

Linking the system of criminal procedure to the knowledge of the purposes of sharia law could 

assist the judge in drafting judicial decisions. Linking the system of criminal procedure to the 

knowledge of the purposes of the sharia can assist counsel in writing submissions, with good 

reasoning and reasoning. 

The study recommended: Researchers to take care of the impact of Shari 'a purposes on 

modern systems. and the use of studies on sharia purposes in the legislative wording of the new 

regulations. 

Keywords: Destination, Save, Money, Procedures, Algeria, Saudi Arabia. 
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 مقدمة: 

إال هللا، وحده ال شهري  له، وأشههد أن محمداع عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى الحمد هلل رب العالمين، وأشههد أن ال إله 

 .آله وصحبه وسلم تسليماع كثيراع 

على إبراز علل التشريع وحكمه تعين  من العلوم الهاّمة التي ال غنى لطالب العلم عنها، فهي مقاصد الشريعةإن أما بعد:  

كما أنها تسههههاعد المجتهد على صههههحة التنزيل ، والخاصههههة في شههههتى مجاالت الحياة وأغراضههههه ومراميه الجزئية والكلية، العامة

ن غير المختص بالعلم الشهههرعي من االطالع على روح الشهههريعة اإلسهههالمية وسهههمو مقاصهههدها من أقرب طري  ، وتمكّ لألحكام

أننا محتاجون لتطبيقها على المسههائل المعاصههرة التي لم يريد في حكمها نص   علمناأهمية إذا  مقاصههد الشههرعيةوتزداد ال وأيسههره،

 .شرعي بخصوصها

الصههادر بالمرسههوم الملكي  ،نظام اإلجراءات الجزائية السههعودي لمقصههد حفظ المال وأثره فيوقد رأيت أن أقوم بدراسههة  

اد ألحكام المو المقاصد الشرعيةشمولية كثير من و ال،عناية اإلسالم بمقصد حفظ الم لبيان ؛ه1341/  1/  22( بتاريخ 2رقم )م/

في مجال القضهههاء عند صهههياغة القضهههاة ألحكامهم القضهههائية، وكتابة  مقاصهههد الشهههريعةدور لفي ذل  تعزيز و النظامية الحديثة،

 المواد النظامية.المقاصد الشرعية بربط من خالل  ،المحامين لمذكراتهم

 مشكلة البحث:. 1.1

 على إظهار أثر مقصد حفظ المال على نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، وعليه تحاول الدراسة أن تجيبالحاجة إلى 

 األسئلة التالية:

 ؟مقصد حفظ المالالمراد بما  -

 ما المقصود بنظام اإلجراءات الجزائية؟  -

 ونظام اإلجراءات الجزائية السعودي؟ مقصد حفظ المالما وجه الصلة بين  -

 

 الموضوع:أهمية . 1.1

 تظهر أهمية الموضوع في النقاط اآلتية:

 ألحكام المواد النظامية التي تراعي الحقوق والواجبات. مقاصد الشريعةبيان مدى استيعاب  -1

 تكوين الملكة وفهم مقاصد الشريعة في القضاء، وإعانة طالب الح  على إقامة الحجة أمام القضاء. - 2

في المملكة  اعتماد األنظمة على تأكيدلونظهام اإلجراءات الجزائية السههههههعودي؛ ل المهالمقصههههههد حفظ إبراز العالقهة بين  – 4

 .الشريعة اإلسالميةعلى  العربية السعودية
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 أسباب اختيار الموضوع:. 1.1

 تظهر أسباب اختياري هذا الموضوع في النقاط اآلتية:

، والمحامين صههههياغة القضههههاة ألحكامهم القضههههائيةعند والمحاماة،  في مجال القضههههاء مقاصههههد الشههههريعةتعزيز دور  -1

 .لمذكراتهم

مقصهههد حفظ المال ب بعض المواد النظامية بيان عالقة من خالل وذل  ؛السههعودي الجزائية تلنظام اإلجراءاالتأصههيل  -2

 وفي ذل  تعزيز للثقة باألنظمة في المملكة العربية السعودية. ؛الشرعية تهوأدل

 أظفر بمن تطرق له. جّدة الموضوع؛ حيث لم – 4

 أهداف الموضوع: .1.1

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:

 .لمقصد حفظ المالتأصيل ال -1

 بيان المواد النظامية ذات العالقة بمقصد حفظ المال. -2

 أن األنظمة في المملكة العربية السعودية مقننه بما ال يخالف الشريعة اإلسالمية. التأكيد على  -4

 خطة البحث: . 1.1

 مباحث، وخاتمة على النحو التالي: أربعةوانتظمت خطة البحث في مقدمة، 

 وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث. المقدمة:

 ، وفيه مطلبان:التعريف بمقاصد الشريعة المبحث األول:

 .مقاصد الشريعةالمطلب األول: تعريف 

 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة. 

 وفيه مطلبان: المبحث الثاني: التعريف بمقصد حفظ المال.

 المطلب األول: تعريف مقصد حفظ المال.

 المطلب الثاني: قصد الشريعة لحفظ المال.

 :وفيه مطلبان المبحث الثالث: التعريف بنظام اإلجراءات الجزائية السعودي.

 نظام اإلجراءات الجزائية السعودي.المطلب األول: تعريف 
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 .مقصد حفظ المال المطلب الثاني: دور نظام اإلجراءات الجزائية في تحقي 

 :البمط أربعةوفيه ، أثر مقصد حفظ المال في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي: رابعالمبحث ال

 المطلب األول: أثر مقصد حفظ المال في تفتيش األشخاص والمساكن.

 ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. الثاني: أثر مقصد حفظ المال فيالمطلب 

 التصرف في األشياء المضبوطة. المطلب الثالث: أثر مقصد حفظ المال في

 الحكم. المطلب الرابع: أثر مقصد حفظ المال في

 .والتوصيات وفيها أهم النتائج الخاتمة:

 

 بمقاصد الشريعة األول: التعريفالمبحث 

 مقاصد الشريعة األول: تعريفالمطلب 

اُل أُُصول  ثاََلثَة ، يَُدلُّ أََحُدهَا َعلَى إيْتيَاني : جمُع مقصهد، وهي مشتقة من الفعل المقاصدد في اللةة اُد َوالدَّ )قََصَد(، فاْلقَاُف َوالصَّ

ُل الثَّاليُث: ، َواأْلَصهههْ ْيءي هي، َواآْلَخُر َعلَى اْكتينَاَز فيي الشهههَّ ْيَء َوأَم، ا  شهههَ دع ْدتُهُ قَصهههْ ُل: قَصهههَ ا، فَاأْلَصهههْ يُد: اْلُمْكتَنيَزةُ اْلُمْمتَليئَةُ لَْحمع النَّاقَةُ اْلقَصهههي

ْهُم، إيَذا أََصابَهُ فَقُتيَل َمَكانَهُ  َن اْلبَابي: أَْقَصَدهُ السَّ ا، َومي َوَمْقَصدع
(1). 

إتيان الشههههههيء وأّمه، وهو المعنى المسههههههتعمل عند الفقهاء اللغوي،  األصههههههلال تخرج عن  المقاصددددددد في ا صددددددط  :و

 .(3)، أو المقاصد ُمعتبرة في التصرفات (2)واألصوليين، مثل قولهم: المقاصد تُغير أحكام التصرفات 

د ، َوهَُو َشْيء  يُْفتَ مشتقه من الفعل ) والشريعة في اللةة: اُء َواْلَعْيُن أَْصل  َواحي يُن َوالرَّ ْن ُح فيي اْمتيَداَد يَُكوُن فييهي َشَرَع( فالش، ، ومي

يني َوالشَّرييَعةي، و ْرَعةُ فيي الد، ْن َذليَ  الشه، تُ َّ مي اريبَةي اْلَماَء، َواشهْ رييَعةُ، َوهيَي َمْوريُد الشهَّ َشَرَع هللا لعباده من الدين، الَشريَعةُ: ما َذليَ  الشهَّ

، ومنوقد  ْنُكمْ  َجَعْلنَا ليُكل  ) ه قوله تعالى:َشَرَع لهم يَْشَرُع َشْرعاع، أي سنَّ ْرَعةع  مي ا شي ْنهَاجع  . (4)[ 34]المائدة:  (َومي

                                                           
، مختار الصهههههحاحزين الدين الرازي، ، و11/ 1، 1191 دمشههههه ، ، دار الفكر،مقاييس اللغة البن فارسأحمد بن فارس، معجم ( انظر: 1)

 .213ص ،1111المكتبة العصرية، بيروت، 

 .4/14، 1111، دار الكتب العلمية، بيروت إعالم الموقعينابن القيم الجوزية، ( انظر: 2)

 .2/424 ،1119القاهرة، ، دار ابن عفان، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ( انظر:3)

، الصههههحاح تاج اللغة، دار العلم، لفارابيوأبو نصههههر ا، 212/ 1، 2004، دار ومكتبة الهالل، العينالخليل بن أحمد الفراهيدي، ( انظر: 4)

 .212/ 4 ،1191وأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة البن فارس، دار الفكر، دمش ،  ،1241/ 4 ،1149بيروت، 
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 . (1) الشريعة: الطري  في الدين: هي االئتمار بالتزام العبودية، وقيل: والشريعة في ا صط  

 .  (2)وقيل: ما شرع هللا تعالى لعباده 

خههاص عنههد العلمههاء المتقههدمين من تعريف : فلم يكن لههه علم معينبدداعتبددار د لتدد  عل   الشددددددريعددة مقدداصدددددددد تعريف أمددا

بما يدل عليها، مثل قولهم: األمور بمقاصهههدها، مراد الشهههارع، أسهههرار  الشهههريعة األصهههوليين، لكن ظهرت تعبيراتهم عن مقاصهههد

 ل في ذ تعريفاتهم، وكانت الشهههريعة أما العلماء المعاصهههرون فقد عرفوا مقاصهههد ،الشهههريعة، االسهههتصهههالح، الحكمة، ونحو ذل 

 متقاربة.

بقوله: "هي المعاني والحكم الملحوظة للشههههههارع في جميع أحوال التشههههههريع أو  -رحمهه هللا-عّرفهها الطهاهر بن عهاشههههههورف

 .(3)معظمها" 

 .(4)وعّرفها عالل الفاسي بقوله: "الغاية منها، واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" 

 . (5)ني بقوله: "الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد"وعّرفها أحمد الريسو

 

 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة 

 :باعتبارات مختلفة متعددة تنقسم المقاصد الشرعية إلى أقسام

 تنقسم بهذا االعتبار إلى مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية:و، باعتبار شمولها :أو ا 

َكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها"  -1 المقاصد العامة: "هي المعاني والحي
(6). 

َكم الملحوظة للشهههارع في باب من أبواب التشهههريع، أو في جملة أبواب متجانسهههة  -2 المقاصهههد الخاصهههة: وهي: المعاني والحي

 .(7)ومتقاربة، مثل مقاصد الشارع في العقوبات 

َكم واألسرار التي راعاها الشارع عند كّل حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئيات  -4 المقاصد الجزئية: وهي الحي
(8). 

                                                           
، التوقيف على مهمات التعاريفدين المنهاوي، زين اله، و129ص ،1144، دار الكتهب العلميهة، بيروت، التعريفهات ،لجرجهانيا( انظر: 1)

 .204ص، 1110عالم الكتب، القاهرة، 

 .90ص، 1111، دار الفكر المعاصر، بيروت، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة زكريا األنصاري، ( انظر:2)

 .211ص، 2003، وزارة األوقاف، قطر، مقاصد الشريعة اإلسالميةالطاهر بن عاشور، ( 3)

 .4ص، 1114، دار الغرب اإلسالمي، المغرب، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاعالل الفاسي، ( 4)

 .11ص، 1112، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، الرياض، نظرية المقاصد عند الشاطبيأحمد الريسوني، ( 5)

 .191، ص2003الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، وزارة األوقاف، قطر،  (6)

 .29ص، 2013، دار النفائس للنشر، األردن، طرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم، انظر:  (7)

 .4ص ، 1114عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، دار الغرب اإلسالمي، المغرب، انظر:  (8)



 
   

 
 

 
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 تنقسم بهذا االعتبار إلى ثالثة أقسام:و ثانياا: باعتبار أهميتها،

 .(1) "التي تكون األمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها" :مقاصد ضرورية: وهي  -1

 .(2)مقاصد حاجية: وهو: " ما تحتاج األمة إليه القتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن"  -2

مقاصههد تحسههينية: وهي ما يكون بها كمال األمة في نظامها، فتبلا بها مرتبة عالية من الرقي والتحضههر، وحسههن المعاملة  -4

ب  فيه، وذل  كمحاسههن األخالق والعادات، الفردية منها والمظهر، فتكون أمة محترمة، التقرُب إليها واالندماج فيها مرغو

 .(3)والجماعية 

 هالمعتبرة، التي ال يستقيم أمر األمة دون المحافظة عليه؛ إذ بحفظ الخمسة ومقصد حفظ المال من المقاصد الشرعية الضرورية

 هم وصههههالحالمال قوام عيشههههبعلى حال؛ ألن دنياهم صههههالح حياة المكلفين عاجالع وآجالع، وبفقده أو اإلخالل به ال تسههههتقيم لهم 

 .أمرهم

 التعريف بمقصد حفظ المال: المبحث الثاني

 مقصد حفظ المال األول: تعريفالمطلب 

 .تقدم الكالم عن تعريف المقصد في اللغة واالصطالح في المبحث األول

 .(4)، وماَل الرجُل يَموُل ويَماُل َمْوالع وَمُؤوالع، إذا صار ذا مال الماُل، َمْعُروف، َوجمعه: أَْمَوال المال في اللةة:

 .(5)المال  عن غيره إذا أخذه من وجهه" به ويستبد المل  عليه يقع ما هو " المال في ا صط  :

منها المحافظة على المال من جانبي الوجود  على أن الشارع قصد داللة غايات األحكام المتعلقة بالمال: هو أما مقصد حفظ المال

 .العدم وأ

 المطلب الثاني: قصد الشريعة لحفظ المال

ا يقيم ، بمحفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقلالشهارع الحكيم قاصد  للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: 

أحد هذه هو وضروري المال ، (6)ويحفظها من الخلل الواقع أو المتوقع عليها، وهذه الضروريات مراعاة في جميع الملل ركانهاأ

                                                           
 .210ص ، 2003الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، وزارة األوقاف، قطر،  (1)

 .213المرجع الساب  ص (2)

 .211: المرجع الساب  صرانظ (3) 

، وأبو نصر الفارابي، الصحاح تاج 243/ 11، 2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تهذيب اللغةأبو منصور الهروي، انظر:  (4)

 .1422/ 1، 1149اللغة، دار العلم، بيروت، 

 .2/42، 1119انظر: أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، القاهرة،  (5)

على النسههههل ، وفي تأخير العقل 20-19/ 2 - 1/44، 1119انظر: أبو إسههههحاق الشههههاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، القاهرة، ( انظر: 6)
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 اإلسههراف عنالشههارع  نهىمن جانبي الوجود والعدم، ف التي جاءت الشههريعة اإلسههالمية بالمحافظة عليها ةالضههروريات الخمسهه

 ، وشرع الحد علىمن جانب الوجود ضروري المالحفظاع ل المال للسفهاء؛ كل ذل كما نهى عن إتيان والغش والرشوة،  والتبذير

 .من جانب العدم حفظاع له الضمان على المعتدي على المال؛و ،السارق

 .بما يقيم أركانه ويحفظه من الخلل الواقع عليه الضروري المقصد قاصدة  لحفظ هذا اإلسالمية الشريعةإذاع ف 

، وداللة يمالعظ نصهوص الكتاب والسنة لم يسعف  المقام لذكر كل ماورد في عناية الشارع الحكيم بهذا المقصد تأملتفإذا 

، وأنه من الضروريات التي ال ريب فيها بوجه من الوجوه، فمن هذه النصوص الدالة على قصد الشارع يهأحكامه على القصهد إل

 لحفظ المال:

﴾ ]البقرة: ٓوْا قوله تعالى: ﴿َواَل تَۡأُكلُ أوالع:  لي طي لَُكم بَۡينَُكم بيٱۡلبََٰ فَهَآَء قوله: ﴿َواَل تُۡؤتُوْا [، و144أَۡمَوَٰ ُ لَُكۡم ٱلسههههههُّ لَُكُم ٱلَّتيي َجَعَل ٱهللَّ أَۡمَوَٰ

ما﴾ ]النساء:  ا﴾ ]اإلسراء: ، وقوله: ﴿َواَل [1قييََٰ يرع ۡر تَۡبذي  [.21تُبَذ،

 إتيان ، ونهت عنالعموم هعلى وج أكل المال بالباطل بأي طري  كان النهي عنب أوالع  الكريمة اتاآلي جاءتوجه الداللة: 

المال  ألن؛ حفظ المال من عبث السفهاء الذين ال يحسنون التصرف به على أهمية تأكيداع  ؛على وجه الخصوص ألمواللالسفهاء 

 . (1)، وهو اإلنفاق في غير ح  عن التبذير اآلية األخيرة ، كما نهتقوام الحياة هو

ُكْم هََذا ... الإينَّ : )ثانياع: قوله  ُكْم هََذا فيي َشْهريُكْم هََذا، فيي بَلَدي َماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَرام  َعلَْيُكْم، َكُحْرَمةي يَْومي  .(2)( حديثدي

توكيد غلظ تحريم األموال المراد بهذا كله بيان ، وقد ذكر النووي أن دماء واألموالالحديث على حرمة ال نّصع وجه الداللة: 

 . (3) والدماء واألعراض والتحذير من ذل 

على رعاية الشارع الحكيم لمقصد حفظ المال، بالنهي عن أكله  مجاالع للش  جلية ال تدعُ فيما سب  من النصوص داللة 

 في غير وجه مشروع. بالباطل أو إتيانه للسفهاء أو تبذيره عبثاع وبطراع 

                                                           
نفس، والالدين، حفظ والمال إشكال؛ إذ إن العقل مقدم عليهما، وعلى ذل  جرى كثير من العلماء، كاآلمدي: فجعلها على النحو التالي: 

، وقد تعقب الشهههيخ عبد هللا دراز في تحقي  الموافقات على الشهههاطبي 293/ 4والعقل، والنسهههل، والمال. اإلحكام في أصهههول األحكام 

 .2/10لترتيب وأثبت ما أثبته اآلمدي وغيره. انظر: الموافقات هذا ا

، تفسير رشيد رضاومحمد ،  ، 239/ 10 ،1113أبو عبدهللا القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، انظر:  (1)

 .11/221 ،1110المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

قوله صلى هللا عليه وسلم رب مبلا باب  علمفي كتاب ال ،1414، صحيح البخاري، المطبعة األميرية، القاهرة، البخاري أبو عبدهللا (2)

في كتاب الحج، باب حجة  ،1111النيسابوري، صحيح مسلم، مطبعة عيسى البابي، القاهرة،  ، ومسلم1/23( 19أوعى من سامع رقم )

 .2/441( ٢١٢١النبي صلى هللا عليه وسلم رقم )

 .111/ 11، 1192، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، النوويأبو زكريا انظر:  (3)
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 التعريف بنظام اإلجراءات الجزائية السعودي: المبحث الثالث

 تعريف نظام اإلجراءات الجزائية السعودي :المطلب األول

ُكلُّ َخْيَط يُْنظَم به لُْؤلُؤ  أو غيره فهو نظام، والجميع نُظُم، وفيْعلَُ  النَّْظم والتَّنظيم،  أصهههههله من نَظََم، فيقال:النظام في اللةة: 

ْقُد من الجوه يرةُ، وليس ألمرهم نظام، أي ليس له هَْدي  وال والنظام: العي لُكه َخْيطُه، والنظام: الهَديَّة والسهه، ري والَخَرزي ونحويهما، وسهي

 .(1)ُمتََعلَّ  يتَعلَّ  به 

إذاع من معاني النظام في اللغة )التأليف والجمع والترتيب والتنسهي  والطريقة( وجميعها معاَن متقاربة تدل على وضع كل 

 مكانة بطريقة معينة.شيء في 

 والنظام في ا صط  : 

قيل هو: "مجموعة المبادئ والتشههههههريعات واألعراف والقواعد وغيرها من األمور التي تقوم عليها حياة المجتمع وحياة  

 .(2)الدولة وبها تنتظم أمورها الداخلية والخارجية" 

 معين: أما تعريف نظام اإلجراءات الجزائية باعتبار د لت  عل  نظام  

قيل هو: مجموعة النصههههوص القانونية التي تنظم كيفية مباشههههرة الدولة لحقها في العقاب عند وقوع إحدى الجرائم، وذل  

بتحهديهد الهيئهات القضههههههائيهة، والجههات المعهاونهة لهها التي تتولى ضههههههبط وتحقي  الجرائم، وإثبهاتهها، وتحريه  الدعوى الجنائية، 

باشهههرتها لهذا العمل، ببيان القواعد الواجب اتباعها، واألشهههكال التي يتعين تجريمها، وكيفية ومباشهههرتها، والفصهههل فيها، وكيفية م

 .(3)إصدار األحكام لتحديد المسؤول عن الجريمة، وتوقع العقوبة أو التدبير االحترازي عليه 

على جرم معين ارتكبه فرد من إذاع هو نظهام يحكم عالقهة الهدولهة باألفراد، عندما تتدخل الدولة بسههههههلطاتها لتوقيع العقوبة 

 األفراد.

 المطلب الثاني: دور نظام اإلجراءات الجزائية في تحقيق مقصد حفظ المال

النصهههههوص القانونية التي تنظم كيفية مباشهههههرة الدولة لحقها في  من مجموعة نظام اإلجراءات الجزائية، هو: إذا علمنا أن

 .بسلطاتها لتوقيع العقوبة على جرم معين ارتكبه فرد من أفراد المجتمع، فتتدخل الدولة العقاب عند وقوع إحدى الجرائم

                                                           
وأبو منصور الهروي، تهذيب اللغة، دار إحياء  ،111/ 4 ،2004الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، دار ومكتبة الهالل، انظر:  (1)

 .240/ 13،  2001التراث العربي، بيروت، 

 .1-3ص ،2000دار الوفاء للطباعة والنشر،  المدخل لدراسة النظم اإلسالمية،محمد رأفت سعيد،  (2)

 .21، ص 2011دار النهضة العربية، القاهرة،  الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور، انظر:  (3)
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وغيره من األنظمة المساندة له، تقوم على تحقي  المحافظة على الضروريات  اإلجراءات الجزائية على أن نظام ذل  دلَّ  

نظام اإلجراءات واألربعون من  حاديةلمثالع في المادة اورد منظم جعل للمال حرمة وصانه عن االعتداء، كما الخمس، فنجد أن ال

: "لألشههخاص ومسههاكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صههيانتها، وحرمة الشههخص تحمي جسههده ومالبسههه اهالجزائية ما نصههُّ 

وهذا ما دلت عليه  ،على ضهههههروري المالتحقي  مقصهههههد المحافظة على إرادة المنظم ل داللة ظاهرة ، وفي هذا النصَّ (1) وماله"

 .أو التلف من العبث نصوص الشريعة الكثيرة بحرمة االعتداء على األموال وصيانتها

من ة معاقبو ،المعتدي بكفّ ، نظام اإلجراءات الجزائية دور  بارز في تحقي  مقصههد المحافظة على األمواللوعليه يكون  

  .تحق  منه االعتداء

 

 في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي أثر مقصد حفظ المال: رابعالمبحث ال

 أثر مقصد حفظ المال في تفتيش األشخاص والمساكن :المطلب األول

عدد من مواده على أهمية مقصد حفظ  ، في)تفتيش األشخاص والمساكن( إجراءات في بيّن المنظم في نظام اإلجراءات الجزائية

 منها: المال،

: "لألشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة اهنصُّ المادة الحادية واألربعون ما جاء في   -1

حاجز، أو  وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسّور أو محاط بأي ،الشخص تحمي جسده ومالبسه وماله وما معه من أمتعة

 ."ُمعد  الستعماله مأوى

، وصيانتها حرمة المساكن واألموال على نظمالم نصَّ فقد ؛ داللة نصيّة وداللة المادة النظامية على مقصد حفظ المال

 وحمايتها من االعتداء؛ كل ذل  تحقيقعا لمقصد حفظ المال في هذه المذكورات.

هجاء في  -2 :" ال يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إال في االمادة الثانية واألربعون ما نصُّ

ا..."األحوال المنصوص عليها   نظامع

قصد وهذا من باب تحقي  مجاءت المادة النظامية بصيغة النهي لرجل الضبط الجنائي من الدخول إلى المساكن أو تفتيشها؛ 

 حفظ المال في المساكن، التي هي داخلة ضمن األموال التي يجب المحافظة عليها. 

هجاء في  -4 بحضور صاحبه أو َمْن ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل "يكون تفتيش المسكن : االمادة السابعة واألربعون ما نصُّ

 األهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤالء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو َمْن في حكمه...".

                                                           
 (.31، المادة )السعودي نظام اإلجراءات الجزائية (1)
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الكامل  هالتفتيش خالف األصل، لكن إذا تقرر فإنه يكون بحدود ضيقة بحضور مال  المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرت

تحقي  مقصد ل إرادة المنظم في الداللة على األهلية، فإن تعذر فيكون بحضور عمدة الحي، أو شاهدين؛ كل ذل  ظاهر  

   وصيانة حرمتها من العبث. حفظ المال في المساكن

هجاء في  -3  : "يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:االمادة الثامنة واألربعون ما نصُّ

 اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.  -أ

 نص اإلذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.  -ب

 أسماء األشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. -ت

 وصف الموجودات التي ضبطت وصفعا دقيقعا.  -ث

 اتخذت أثناء التفتيش واإلجراءات المتخذة بالنسبة إلى األشياء المضبوطة".إثبات جميع اإلجراءات التي  -ج

ت على ضوابط التفتيش يه ح  من وقع عل كونه يحتوي على معلومات دقيقة تضمنووجوب  ،ففي هذه المادة التي نصَّ

 .داللة على رعاية المنظم لمقصد حفظ المال في المضبوطاتالتفتيش بحفظ ماله من الضياع، 

هجاء في  -1 : "إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقعا مختومة أو مغلقة بأي االمادة التاسعة واألربعون ما نصُّ

 طريقة فال يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذل  في محضر التفتيش وعرضها على المحق  المختص".

ل الضبط نهي رجفجاءت صياغة المنظم بختومة أو المغلقة، ففي المادة رعاية لح  من وقع عليه التفتيش بحفظ أوراقه الم

حفظ ل يدل على رعاية المنظم، مع بيانه لذل  في محضر التفتيش؛ كل ذل  األوراق المختومة أو المغلقة الجنائي عن فضَّ 

 العبث الذي قد يحصل له. وأالمال من الضياع 

هجاء في  -1 زة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، : " تحفظ األشياء المحراالمادة الخمسون ما نصُّ

محتوية على إجراءات السالمة واألمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه 

ن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، واإلجرا ءات المحرزات يُدوَّ

 المتخذة في شأنها، وتخضع هذه األماكن لرقابة هيئة التحقي  واالدعاء العام وتفتيشها".

فقد  ،؛ مع بياَن لمعلوماتها الدقيقةففي المادة رعاية لح  من وقع عليه التفتيش بحفظ أغراضه في أماكن مخصصة لحفظها

 يدل على إرادة المنظم للمحافظة علىكل ذل  وجوب فعل المأمور به؛ صاغ المنظم المادة بصيغة األمر؛ للداللة على 

 . أو الضياع المال في هذه المضبوطات من التلف

 

 مقصد حفظ المال في ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات الثاني: أثرالمطلب 

في عدد من مواده على أهمية مقصد  )ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات(، في إجراءاتبيّن المنظم في نظام اإلجراءات الجزائية 

 حفظ المال، منها:
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هجاء في  -1 : "لصاحب الح  في األشياء المضبوطة أن يطلب من المحق  المختص تسليمها إليه، وله االمادة الستون ما نصُّ

 في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحق ".

ض سلم له عند طلبه، كما أن له في حال رفيُ أن    فيما ُضبط منه أثناء التفتيش،المنظم على أن لصاحب الح ففي المادة أكدَّ 

المحق  للتسليم، أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحق  الرافض للتسليم، وفي هذا اإلجراء حفظاع لصاحب الح ، 

 وصيانة لماله المحترم في الشريعة والنظام.

هالمادة الحادية والستون جاء في  -2 لومات مع –بسبب التفتيش  –: "يجب على المحق  وعلى كل من وصل إلى علمه اما نصُّ

عن األشياء واألوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وأال ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إال في 

 ا بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته".األحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع به

سرية المضبوطات، وعدم االنتفاع بها بأي طريقة كانت، فإن فعل  على فأوجب المنظم على المحق  وغيره بالمحافظة

 .الضياع وألمقصد حفظ المال وصيانته من التلف يدل على رعاية المنظم تعيّنت مساءلته على ذل ؛ كل ذل  

 

 حفظ المال في التصرف في األشياء المضبوطة أثر مقصد: المطلب الثالث

)التصرف في األشياء المضبوطة(، في عدد من مواده على أهمية مقصد  إجراءات بيّن المنظم في نظام اإلجراءات الجزائية على

 حفظ المال، منها:

هجاء في  -1 عادتها عد إبالغهم بحقهم في استب –: "األشياء المضبوطة التي ال يطلبها أصحابها االمادة الثانية والتسعون ما نصُّ

 تودع في الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم". –

بيّن المنظم على أن األشياء المضبوطة التي ال يطلبها أصحابها، تودع في الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن 

 .التي لم يطلبها أصحابها مقصد حفظ المال في هذه المضبوطات إرادة المنظم لرعاية فالمادة تدل على في حكمهم؛

ه -2 : "إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات اجاء في المادة الرابعة والتسعون ما نصُّ

في  القاصرين ومنكبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للوالية على أموال 

حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذل  مقتضيات التحقي . وفي هذه الحال يكون لمدعي الح  فيه أن يطالب بالثمن 

 الذي بيع به".

ت هذه المادة على أن المحكمة تأمر بتسليم المضبوط إلى صاحبه، فإن تعذر ُسلم للهيئة العامة للوالية على أموال  تنصَّ

لذي بيع ا الثمنالمطالبة ب ال يسقط، فله لمضبوطفي اح  المدعي أن في المزاد العلني، كما أكدت على  ا؛ لبيعهالقاصرين

ة لبيعه للجهة المختص ، فإن تعذر ُسلم إلىأوالع  ه إلى صاحبه، بردّ في المضبوط جاء تحقيقعا لمقصد حفظ المال ذل  ؛ كلبه

أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، كما أبقت الح  لصاحبه  إن كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن،

  بعد بيع الجهة المختصة للمضبوط بالمطالبة بالثمن.  
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 المطلب الرابع: أثر مقصد حفظ المال في الحكم

 :فيه أهمية مقصد حفظ المالوبيّن المنظم في نظام اإلجراءات الجزائية على إجراءات )الحكم(، 

هجاء في كما  -1 "إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه  االمادة الخامسة والثمانون بعد المائة ما نصُّ

كم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها ذل . وإذا حُ 

ا جُ  ذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من رد من عقار بسبب هالقوة، وظهر للمحكمة أن شخصع

 اغتصب منه..."

بيّن المنظم في هذه المادة على أن الجريمة إذا كانت متعلقة بحيازة عقار فللمحكمة أن نزعه ممن هو في يده، وإذا حكمت على 

 غتصب منه )صاحبه األصلي(؛دة العقار إلى من اُ ، جاز للمحكمة األمر بإعا)غصبعا(الحائز باستعمال القوة في تجريد من هو له

 .أصحابهاإلى  ة الحقوقألن الحكم جاء لتحقي  مقصد حفظ المال من الغصب، وصيانته من العبث بإعاد

 

 الخاتمة

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا المبعوث بخاتم الرساالت، وبعد:

من  مسل للباحثين في ولوج هذا ال لطري ايمهد  والذي أرجو أن ،وفقت فيه للصوابقد أنني في نهاية هذا البحث الذي آمل  

 ما يلي: نتائج جليلة من أهمها إلى في الختام خلصتوقد  .باألنظمة الحديثة يعةبربط مقاصد الشر ،الجديدة الدراسات

 أن علم مقاصد الشريعة، يمكن ربطه بكثير من العلوم الحديثة.  -1

 أن علم مقاصد الشريعة يسهل على غير المتخصص االطالع على روح الشريعة وسمو غاياتها بأيسر الطرق. -2

 أن نظام اإلجراءات الجزائية السعودي له صلة وثيقة بمقاصد الشريعة. -4

 األحكام القضائية. صياغةيمكن أن يساعد القاضي في  الشريعةمقاصد بعلم  اإلجراءات الجزائيةأن ربط نظام  -3

محامي في كتابة المذكرات، بحسن االستدالل يمكن أن يساعد النظام اإلجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة أن ربط  -1

 واالستنباط.

 مة.يعطى طمأنينة وارتياح لطرفي الخصونظام اإلجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة أن ربط  -1

 ذاه كما مر في مقصد حفظ المال في، بالصيغة اآلمرة ، جاءتصياغة المنظم للمواد المتعلقة بضروريات الشريعة أن -9

 البحث.
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على الجهات ذات العالقة بصياغة األنظمة واللوائح باالستفادة من الدراسات المتعلقة بمقاصد الشريعة في صياغتها ثانياع: التأكيد 
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 على وجه العموم واألصوليين منهم على وجه الخصوص ثالثاع: عقد دورات أو ورش عمل دورية بين المتخصصين بالشريعة

 عناية بمجال الصياغة التشريعية لألنظمة وفقعا لمقاصد الشريعة الغراء.الحديثة؛ لل صائغي األنظمةبين و

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 المصادر والمراجع

 بيروت. ،دار الكتب العلمية، 1ط، إعالم الموقعين عن رب العالمين(، ٢٩٩٢ابن قيم الجوزية، ) -1

   .بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط التعريفات،(، ٢٩١١الجرجاني، ) يعل  -2

 القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،1ط ،تفسير المنار(، ٢٩٩١محمد رشيد الحسيني، )  -4

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي ،1ط، تهذيب اللغة(، 2001أبو منصور الهروي، )  -3

 القاهرة.، عالم الكتب، 1ط، التوقيف على مهمات التعاريف(، 1110زين الدين المناوي، ) -1

 .القاهرة، دار الكتب المصرية، 2ط الجامع ألحكام القرآن،(، 1113أبو عبد هللا القرطبي، ) -1

 .بيروت ،دار الفكر المعاصر ،1ط، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة(، 1111أبو يحيى السنيكي، )  -9

 .بيروت، دار العلم للماليين، 3ط، بيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العر(، 1149أبو نصر الفارابي، ) -4

 .الطبعة السلطانية بالمطبعة الكبرى األميرية، مصر، 1ط، صحيح البخاري(، 1414أبو عبد هللا البخاري، ) -1

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ،1ط، صحيح مسلم(، 1111مسلم بن الحجاج النيسابوري، ) -10

 دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن.، 1ط ،الشارعطرق الكشف عن مقاصد (، 2013نعمان جغيم، ) -11

 .، القاهرةدار ومكتبة الهالل، 1ط ،العين(، 1100الخليل بن أحمد الفراهيدي، ) -12

 .الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية، 1ط ،مختار الصحاح(، 1111أبو عبد هللا الرازي، )  -14

 ، القاهرة.دار الوفاء للطباعة والنشر، 1ط ،اإلسالميةالمدخل لدراسة النظم (، 2000محمد رأفت سعيد، )  -13

 دمش .دار الفكر، ، 1ط ،معجم مقاييس اللغة (،1411أحمد بن فارس الرازي، ) -11



 
   

 
 

 
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

  .المغرب، دار الغرب اإلسالمي، 1ط ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها(، 1114عالل الفاسي، ) -11

 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر ،1ط ،مقاصد الشريعة اإلسالمية(، 2003الطاهر بن عاشور، ) -19

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2ط ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(، 1412أبو زكريا النووي، ) -14

 القاهرة. دار ابن عفان،، 1ط، الموافقات(، 1119أبو إسحاق الشاطبي، ) -11

، المملكة العربية ( ١رقم ) م/ بالمرسههههوم الصههههادر ،ودينظام اإلجراءات الجزائية السههههع(، 2019المرسههههوم الملكي، ) -20

 .السعودية

 ، الرياض.الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، 2ط، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي(، 1112أحمد الريسوني، )  -21

 .القاهرة ،دار النهضة العربية ،10ط ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية(، 2011أحمد فتحي سرور، ) -22

 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.15  

 

 

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.36.15


 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

 

The Evaluation of the Child Protection System in the Kingdom of Saudi Arabia 

(A Study Applied to the Governmental Hospitals in Tabuk Region) 
               

 ماني عايش متعب العنزيأ الدكتورة/

 المملكة العربية السعوديةالفلسفة في الخدمة االجتماعية، جامعة القصيم،  هدكتورا

 @hotmail.com-1406-amani :liamE 

 

 صلخستمال

تقويم نظام حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية وذلك من خالل لى إتعد هذه الدراسة من الدراسات التقويمية حيث تهدف      

كفاءة آلية على معوقات  والوقوف، قياس مدى كفاءة وفعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك

المسح االجتماعي  الباحثة اسلوب ستخدمتاحيث ، وفعاليته تهكفاءالنظام. ومحاولة التوصل لسياسات مقترحة تدعم هذا وفعالية 

( موزعين على 04وعددهم ) جتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكخصائيين االبنوعية: الحصر الشامل لجميع األ

باإلضافة الى  ( من المختصين بحماية الطفل9التي بلغت )وبالعينة للخبراء ، ( مستشفيات في مختلف محافظات المنطقة04)

 هما المقابلة واالستبيان. ،داتين لجمع البياناتأستخدمت الباحثة اوقد ، المستفيدين من نظام حماية الطفل عينة من مفردة (82)

جتماعيين وجهة نظر األخصائيين اال كفاءة آلية نظام حماية الطفل منن أمن النتائج أهمها:  صت الدراسة إلى عددلوقد خ

المستفيدين من نظام وجهة نظر  وفق مرتفعة ظام فكانتنالفعالية آلية  أما عنو، بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك مرتفعة

ة نظر األخصائيين حسب وجهوقد كانت أبرز معوقات كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية ، حماية الطفل

المؤسسية فكان عن المعوقات أما ، الطفلجتماعي للعمل في مجال حماية اإلعداد المهني لألخصائي اال نقصجتماعيين اال

كانت أبرز المعوقات المجتمعية قلة  هذا في حين، عدم وجود تنسيق للتواصل مع لجان الحماية األخرى في المنطقةأبرزها 

ن عدم جدوى خوف المستفيد مفي  المستفيدينمعوقات من وجهة نظر الوتمثلت أبرز ، وعي األسر بحقوق الطفل ونظام الحماية

وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة أوصت بجملة من  عتقاده بأنها ستعرضه للعنف أكثر.ال، غالملية البع

وضرورة ، ضرورة التعريف بلجان الحماية ودورها وكيفية الوصول إليها والتبليغ عن حاالت اإلساءةالتوصيات أهمها: 

وأن تتولى وزارة الداخلية تنفيذ ووضع هذه ، المعتدي في قضايا حقوق الطفل وضمان تنفيذهاالتشديد في العقوبات المترتبة على 

  .العقوبات بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 تبوك منطقة الحكوميّة، المستشفيات تقويم، الطفل، حماية نظام، الكلمات المفتاحية:
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(A Study Applied to Governmental Hospitals in the Tabuk Region) 

By: Amani Ayesh Al Anazi 
 

Abstract 

This study is one of the evaluation studies.The present study aims to evaluate the child protection system 

in the Kingdom of Saudi Arabia, by measuring the efficiency and effectiveness of the child protection 

system mechanisms in governmental hospitals in the Tabuk region, and identifying obstacles of the 

efficiency and effectiveness of the system's mechanism. Moreover, the study attempts to reach proposed 

policies that support the effectiveness of the system and ensure its efficiency. The researcher used a 

qualitative social survey method: a comprehensive to all social workers in government hospitals in the 

Tabuk region, and using the sample of experts and children beneficiaries from the child protection 

system. This study was conducted on a Purposive sample of (9) experts specialized in child protection, 

(28) children beneficiaries of the child protection system and (40) social workers working in government 

hospitals in the Tabuk region, distributed among (10) hospitals in the various governorates of the region. 

The researcher used two with tools to collect data: interview, and questionnaire. The study reached to a 

number of findings, follws the viewpoint of social workers in government hospitals in the Tabuk region, 

the efficiency of the child protection system mechanism is high from, and according to the point of view 

of the beneficiaries of the child protection system, and the effectiveness of the child protection system 

mechanism is high. The main obstacles of the mechanism efficiency of the child protection system in the 

government hospitals, according to the social workers' point of view, was the lack of professional 

preparation of the social worker in the field of child protection. while the institutional obstacles, were the 

lack of coordination to communicate with other protection committees in the region. added to societal 

obstacles which include the lack of families' awareness to the rights of the child and the protection 

system. The most obstacles to the effectiveness of the mechanism of the child protection system from the 

beneficiaries' point of view were the beneficiary's fear of the futility of the communication process, as 

they believed that it would expose them to more violence. Based on the findings of the study, the 

researcher recommended a set of recommendations, the most important are: the necessity of informe with 

the protection committees and their role as well how to reach them, and to report cases of abuse, the 

necessity of imposing stricter penalties on the aggressor in child rights cases and ensuring their 

implementation, and that the Ministry of Interior implement and set these penalties in coordination with 

the Ministry of Human Resources and Social Development.  

Keywords: System, child protection, calendar, government hospitals, Tabuk region 
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 مقدمة:. 1

ل ظاهرة إساءة معاملة األطفال مكانة متقدمة في أولويات حماية شغهتماما متزايدا بمرحلة الطفولة وتإيشهد المجتمع الدولي 

أن الطفولة هي  وصفهاهدف من األهداف التي تسعي إليها جميع الدول للرقي بأفرادها ونهضة مجتمعاتها. ب دالطفل حيث تع

 محور التنمية االجتماعية بمفهومها الشامل المرتكز على بناء اإلنسان.

ام بمعالجة القضايا هتملى اإلإم. شهدت العناية بالطفل تطورا ملحوظا أدى ٦٩٩١عام تفاقية حقوق الطفل إ المملكة توقيعومنذ 

ن واألنظمة التي سنتها المملكة العربية السعودية بهدف عتبرت مصالح الطفل قاسم مشترك لعدد من القوانيأ  حيث  الخاصة به

 تحقيق أعلى درجة من التالؤم بين السياسة الوطنية ومقتضيات إتفاقية حقوق الطفل.

 ومن أهم األنظمة التي أقرتها المملكة العربية السعودية واهتمت بها في هذا الشأن نظام حماية الطفل الصادر بمرسوم ملكي رقم

تفاقيات الدولية التي هـ والذي يهدف إلى التأكيد على ما قررته الشريعة اإلسالمية واألنظمة واإل٣/٢/٦١٣١يخ بتار( ٦١)م/

أشكال اإليذاء واإلهمال  لحماية الطفل من كلأيضا ا يهدف النظام كم، ا فيها والتي تحفظ حقوق الطفلتكون المملكة طرف

و األماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو أه )المنزل أو المدرسة أو الحي التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة ب ومظاهرة

األسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية واألهلية أو ما في حكمهما( سواء وقع ذلك من شخص له والية على الطفل أو سلطة او 

الطفل الذي تعرض لإليذاء واإلهمال بتوفير مسؤولية أو له به عالقة بأي شكل كان او من غيرة. باإلضافة لضمان حقوق 

 .ر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بهاالرعاية الالزمة له. كما نص نظام حماية الطفل على نش

كتشاف نواحي إالمعرفة او  جلأليس مجرد عملية يتم إجراؤها من فالتقويم ، ولضمان كفاءة وفاعلية هذا النظام البد من تقويمه 

التعرف : كن التقويم كعملية إيجابية يتضمنول، دراسته والصعوبات التي تواجه نظام حماية الطفل المراد و المعوقاتأالضعف 

ستفادة من جوانب الضعف والمشكالت التي اإلو، على جوانب القوة والعوامل واألسباب المؤدية لنجاح النظام في تحقيق أهدافه

تخطيط وتنفيذ البرامج ستفادة من تلك النتائج في الظام الذي يتم تقويمه واإلواجهت التنفيذ لتذليل الصعوبات في إطار تطوير الن

التعرف على التغيرات اإليجابية التي حدثت بالنسبة للعاملين كزيادة معارفهم أو خبراتهم أو التغيرات المستقبلية.باإلضافة 

 اإليجابية في المستفيدين. 
 

  مشكلة الدراسة: .1.1

األساسية في تنشئة الطفل وتلبية احتياجاته المختلفة كالحاجة للحب واألمان وتقدير الذات حيث يتشكل سلوك تمثل األسرة اللبنة 

كساب إجتماعي بين افراد األسرة ويلعب الوالدان دور هام في جتماعي من خالل عملية التنشئة ومن خالل التفاعل االالطفل اال

، )أحمدالطفل ثقافة المجتمع بكل ما فيها من قيم وعادات وتقاليد تغرس في نفس الطفل حتى تعده للحياة االجتماعية الناجحة. 

82 ،8402) 

وعلى المستوى المحلي في المجتمع السعودي وبحسب إحصائيات السجل الوطني لحاالت العنف واإليذاء ضد األطفال 

 80إلى  ٢١٦٢ألمان األسري فقد رصدت فرق حماية الطفل في المنشآت الصحية منذ يناير عام والبالغين التابع لبرنامج ا

حيث ، حادثة عنف وإيذاء تعرض لها األطفال دون سن الثامنة عشر ٢٣٣١من مختلف مناطق المملكة  ٢١٢٦اكتوبر لعام 

 ،للذكور 8399حاله مقابل 8380بلغت عدد حاالت العنف بالنسبة لإلناث 
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 ( توزيع حاالت العنف واإليذاء لألطفال1جدول رقم )

 

 

أنماط إيذاء الطفل حيث شكلت حاالت اإلهمال واإليذاء الجسدي الغالبية العظمى من الحاالت المسجلة حيث بلغت وتنوعت 

 0801تالها اإليذاء النفسي بمعدل  ٪٣٣ما يمثل نسبة  8280واإليذاء الجسدي بلغ ، ٪٣٢حالة اي بنسبة  8363حاالت اإلهمال 

وقد يتعرض الطفل في بعض األحيان ألكثر من نوع من أنواع  ٪٣الة بنسبة ح 302ثم اإليذاء الجنسي بلغت  ٪٦٢بنسبة حالة 

 برنامج األمان األسري الوطني(حصائيات إ)واحد. اإليذاء في آن 

 

 

 ( توزيع حاالت العنف واإليذاء لألطفال1شكل رقم )     

للوقوف على كفاءة وفعالية هذه األنظمة  خاصة في مجال حماية الطفل جتماعيةسياسات الرعاية االونظرا ألهمية تقويم 

في  ة بما يتناسب مع التغيرات التي تحدثجتماعيستفادة منها في إنجاح الخطط والبرامج االوالتوصل إلى نتائج يمكن اإل

طفل في المملكة العربية السعودية نظام حماية الة لي: ما فعاليالتساؤل الرئيسي التا المجتمع السعودي. تتضح مشكلة الدراسة في

 على تحقيق اهدافة في حماية الطفل من اإلساءة وااليذاء؟

 أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في اآلتي: .1.1

 األهميّة النظريّة:. 1.1.1

المستشفيات الحكومية في محاولة منها تأتي أهمية الدراسة في كونها تتطرق لتقويم آلية نظام حماية الطفل في  .0

 رتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.لإل

عتبارها واحدة من الدراسات التي ستجرى في مجال تقويم برامج إستسهم هذه الدراسة في إثراء التراث النظري ب .8

 .خاصة في مجال حماية الطفل جتماعيةجتماعية في الخدمة االالرعاية اال
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وآلياته"في حدود علم  لتي تناولت تقويم نظام حماية الطفل بالمملكة العربية السعوديةة الدراسات والبحوث اقل .8

 الباحثة".

 األهمية التطبيقيّة:. 1.1.1

ملكة العربية ر السريع الذي تعيشه المعية في حماية الطفولة في ظل التغيجتماالوقوف على سياسات الرعاية اال .0

 تعديلها بما يتماشى مع هذه الظروف عن طريق تقويمها وقياس العائد من تطبيقها.لتطوير تلك السياسات أو السعودية 

هتمام الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بقضايا العنف عامة وبالطفولة إتستمد الدراسة أهميتها من  .8

فولة في العمل على الحد من ومن المأمول أن تساعد نتائج هذه الدراسة صانعي القرار والمعنيين بحماية الط، خاصة

إيذاء األطفال. وعليه فإن الجهات المستفيدة من نتائج الدراسة ممكن أن تتضمن كيانات مثل: وزارة الموارد البشرية 

جتماعية بوكاالت ذات العالقة والتي تضم إدارة الحماية االجتماعية والجمعيات الخيرية التي تعنى والتنمية اال

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ، وزارة الصحة من خالل لجان الحماية من العنف واإليذاء ،بالحماية االجتماعية

وهيئة حقوق اإلنسان كونهما معنيتان بتعزيز حقوق اإلنسان والطفل والوقوف على حاالت اإلساءة واإلهمال في 

 مؤسسات المجتمع المختلفة. 

ة التي يمكن من خاللها الوصول إلى نتائج قد تساهم في تطوير اية االجتماعية من القضايا المهمتقويم سياسات الرع .8

 سياسة نظام حماية الطفل وتدعم فعاليته.

 تهدف هذه الدراسة إلى تقويم نظام حماية الطفل وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية: أهداف الدراسة: .1.1

 .المستشفيات الحكومية مدى كفاءة آلية نظام حماية الطفل في تحديد .0

 .ت الحكوميةمدى فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيا تحديد .8

 معوقات كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية. الوقوف على .8

 معوقات فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية. الوقوف على .0

 .كفاءة وفعالية نظام حماية الطفلمحاولة التوصل لسياسات مقترحة تدعم  .1

 تساؤالت الدراسة:  .1.1

 تسعى الدراسة الحالية إلى إجابة التساؤل الرئيسي التالي: مامدى قيام نظام حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية بأدوارة في حماية

 تساؤل، التساؤالت الفرعية التالية:الطفل من العنف واإليذاء؟ ويتفرع من هذا ال

 ما مدى كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك؟ .0

 ما مدى فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك؟ .8

 ما المعوقات التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية؟ .8

 المعوقات التي تحد من فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية؟ما  .0
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 مفاهيم الدراسة: .1.1

 :Evaluation ( مفهوم التقويم1)

أي عملية قياس موضوعي للقيمة الفعلية ألي عمل أو ، التقويم يعني تحديد القيمة الفعلية للجهد المبذول لتحقيق األهداف

 (8403، 20، إبراهيم، )عزالدين تغيرات وما يحققه من نتائج وأهداف مرجوة.نشاط وما يحدث من 

تفق ألى تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما إويعرف أيضا بأنه: مجموعة اإلجراءات العلمية التي تهدف 

يصادفها من عقبات وصعوبات في والحكم على مدى فاعلية هذه الجهود وما ، عليه من معايير وما وضع من تخطيط مسبق

 (8408، 0، التنفيذ بقصد تحسين األداء ورفع درجة الكفاءة بما يساعد على تحقيق األهداف. )المغلوث

تحديد كفاءة وفعالية خدمات الحماية التي يقدمها نظام  وتحدد الباحثة مفهوم التقويم إجرائيا في الدراسة على النحو التالي:

 ومدى كفاءة وفعالية هذه الخدمات.، شفيات الحكومية بمنطقة تبوك لألطفال المساء إليهمحماية الطفل في المست

 :Efficiency مفهوم الكفاءة

ن تكون مخرجات النسق أفالكفاءة تعني ، ستخدام العناصر التي تعزز استخدامهاإو حسن أ، ستفادة من المواردويقصد بالكفاءة حسن اإل

 (8446، 86، من خالفه. )محمود أكثر)المنظمة( 

قدرة األخصائيين االجتماعيين في  تساق المخرجات مع ظروف واحتياجات المجتمع.إمدى  وتعرف الباحثة الكفاءة إجرائيا بأنها:

مدى توفر  اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المستشفى. إنتاجية العاملين ببرنامج الحماية. المستشفى على أداء وظائفهم.

 المعلومات الحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامج تتفق مع حاجات المستفيدين.

 :Effectiveness ما عن مفهوم الفعاليةأ  

 عرفها قاموس الخدمة االجتماعية بأنها القدرة على مساعدة العميل على تحقيق األهداف في فترة مالئمة من الوقت.

 (8444، 039، )السكري

و معايير تساعد ألى وجود مؤشرات إويحتاج ذلك ، وتعرف الفعالية أيضا بأنها المدى الذي يحقق فيه البرنامج أهدافه

 (8449، 0868، دعبد المجي) و الفشل في تحقيق أهدافه.أفي الحكم على البرنامج وتحديد مقدار النجاح 

 التالي: وتعرف الباحثة الفعالية إجرائيا في الدراسة على النحو

 مدى قدرة الخدمة المقدمة على إشباع الحاجات األساسية لألطفال المساء إليهم. .0

 مدى قدرة الخدمة على مواجهة وحل مشكلة األطفال المساء إليهم. .8

 مدى تحقق السهولة واليسر في حصول األطفال المساء إليهم على الخدمة. .8

 على الخدمة وفي اقل وقت ممكن.مدى السرعة في الحصول الفوري لألطفال المساء إليهم  .0

 مدى توافق الخدمة مع توقعات األطفال المساء إليهم. .1

 مدى مراعاة اإلعتبارات اإلنسانية عند تقديم الخدمة لألطفال المساء إليهم. .3

 مدى مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع األطفال المساء إليهم. .6
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 :CHILD PROTECTION SYSTEMالطفل ( مفهوم نظام حماية 1) 

الطفل بأنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمرة مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون ، تفاقية حقوق الطفلإعرفت 

 المنطبق علية.

لى حماية إما تعريف نظام حماية الطفل فهو مصطلح شامل يصف الفلسفات والسياسات والمعايير والتوجيهات واإلجراءات الهادفة أ

األطفال من األذى المتعمد والغير متعمد في هذا اإلطار وينطبق المصطلح بشكل خاص على واجب المنظمات واألفراد التابعين لها 

 هدة هذه المنظمات وتجاه هؤالء األفراد. )نظام الحكم االساسي(تجاه األطفال الذين هم في ع

 وتتبني الباحثة مفهوم نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة العربية السعودية وفق ما أقرته المملكة في أنظمتها وتشريعاتها.

 

 لدراسات السابقة واإلطار النظريا .1

 الدراسات السابقة .1.1

 :مرتبطة بإساءة وإيذاء االطفالراسات د .1.1.1

حاالت  حيث قام الباحث بدراسةستجابة الفيدرالية إلساءة معاملة األطفال وإهمالهم" بعنوان "اإل، (Golden,1999)دراسة 

ن أ واتضح من تحليل هذه الحاالت عدد من النتائج ابرزها:، لى السلطات المختصة في أمريكاإإيذاء األطفال التي وصلت 

ن أ( من حاالت اإليذاء كانت اإليذاء باإلهمال.و%14ن اكثر من )أو، حاالت اإليذاء كان الجاني فيها هما الوالدان ( من24%)

( من حاالت الوفيات كانت %61ن )أن هناك وفيات نتيجة هذا اإليذاء وأو، ( من حاالت اإليذاء كانت باإليذاء الجسدي81%)

 الرابعة.على األطفال دون سن 

( بعنوان "إيذاء األطفال: أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له تحديات لمهنة الخدمة ٥٠٠٢، وددراسة )آل سع

اعتمدت فيها الباحثة على منهج المسح ، ستطالعيةإتعد هذه الدراسة دراسة االجتماعية دراسة استطالعية بمدينة الرياض". 

حدوث حاالت إيذا األطفال وانواعه في المستشفيات في مدينة التعرف على معدل لى إحيث هدفت ، االجتماعي بأسلوب العينة

وتوصلت   التعرف على المعوقات التي تحول دون مساعدة األطفال المتعرضين لإليذاءو، يذاءسباب اإلأل إلضافةاب، الرياض

ويليها حاالت ، ٪٩٦١٩ ن أكثر أنواع إيذاء األطفال هي حاالت اإليذاء البدني بنسبة تصل إلىأ الدراسة لعدة نتائج أبرزها:

سر هؤالء أويليها اإليذاء الجنسي.ومن أبرز صفات ، ثم حاالت اإليذاء النفسي٪٣، ٣٢األطفال المتعرضين لإلهمال بنسبة 

 .نها مفككةأنها ذات دخل منخفض كما أاألطفال المتعرضين لإليذاء 

لى التعرف على نوع إهدفت الدراسة مله وآثاره" ( بعنوان "إيذاء األطفال في األسرة السعودية عوا1002، )الطيار دراسة

، باإلضافة لمعرفة العوامل المؤدية إليذاء األطفال في األسرة السعودية، اإليذاء الذي يتعرض له الطفل من قبل الوالدين

والهدف األخير تحديد المقترحات ، والتعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية والمدرسية المترتبة على الطفل المتعرض لإليذاء

لى أهم النتائج إيذاء األطفال في األسرة السعودية من وجهة نظر األبوين.وتوصلت الدراسة إوالحلول التي تساهم في الحد من 

وان ، (%80ل الوالدين حيث بلغت نسبته )التالية:أن اإليذاء اللفظي يعد من أكثر أنواع اإليذاء الذي يتعرض له األطفال من قب

 .إدمان أحد األبوين على المخدرات يعد من أبرز األسباب المؤدية إليذاء األطفال في األسرة السعودية
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( بعنوان "العنف األسري وإيذاء األطفال في المملكة العربية السعودية". 1010، دراسة )برنامج األمان األسري الوطني

أقسام -الجمعيات الخيرية-المستشفيات-جاالت المختلفة )المدارسلى تحديد مدى وعي العاملين في المإهدفت هذه الدراسة 

وسلك القضاء والمؤسسات الحكومية األخرى( بظاهرتي العنف األسري والعنف ضد األطفال على مستوى المملكة -الشرط

ت في المؤسسات باإلضافة لتحديد اإلجراءات المتبعة مع حاالت كل من الظاهرتين ومصادر هذه اإلجراءا، العربية السعودية

ي تدريب في أنهم لم يحصلوا على أمن عينة الدراسة أكدوا %96ن أ لى النتائج التالية:إوتوصلت الدراسة ، الحكومية واألهلية

 مجال العنف األسري والعنف ضد األطفال.

 حماية  الطفل "( بعنوان "خبرات األطفال من العنف المنزلي" استجابة الشرطة وخدمات Stanley et al.,2011دراسة )

هدفت الدارسة إلى توضيح الكيفية التي من خاللها يتم التعرف على استجابة الشرطة ومؤسسات خدمات الطفل المنتشرة 

حيث ، والمتخصصة في خدمات حوادث العنف المنزلي ضد األطفال والمسجلة في الكشوف الرسمية في المملكة المتحدة

إلحصائيات الرسمية لدى الشرطة والمؤسسات المعنية بحماية  الطفل عن حوادث العنف ستخدمت الدراسة التقارير المسجلة واا

من األسر قدمت تقرير حول حوادث العنف األسري ليس لديها خبرات  % 04لى أن إحيث توصلت نتائج الدراسة ، األسري

 .و تواصل سابق مع الشرطة أو خدمات حماية  الطفل في البالدأماضية 

حيث ( بعنوان "العنف األسري ضد األطفال" دراسة ميدانية في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم. ٥٠٠٢، دراسة )الرميح

لى دراسة وتحديد الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لألسر التي تمارس العنف تجاه أطفالها باإلضافة الى إهدفت الدراسة 

ن تباين مظاهر ألى إ. وتوصلت الدراسة العنف داخل أسرهمضوا ألحد أشكال الذين تعر )الضحايا( تحديد خصائص األطفال

رتبط بعدد من المتغيرات األسرية مثل الدخل وعدد أعضاء األسرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة سن إالعنف تجاه األطفال 

 شكل من أشكال العنف تجاه أبنائهم. تشريعات وأنظمة يكون من شأنها منع اآلباء من ممارسة أي

العنف المجتمعي ضد األطفال الممارس عليهم العنف من وجهة نظر األم معلمات المركز" ( بعنوان "٥٠٠٢، دراسة )رعد

حيث تكونت ، هدفت الدراسة للتعرف على أهم أشكال العنف واإلساءة التي يتعرض لها األطفال المعنفين من وجهة نظر المعلمة

وقد توصلت الدراسة إلى: ارتفاع نسبة ، ال المعنفين في مدينة بغداد( طفل في مركز األمل لرعاية األطف١٩عينة البحث من )

الذي يتعرض له األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري وعدم وجود فروق ذات داللة معنوية في أشكال العنف المجتمعي 

ي الذي يتعرض له األطفال عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في أشكال العنف المجتمع، األطفال المعنفين من وجهة نظر األم

 المعنفين من وجهة نظر المعلمة.

( بعنوان "العنف ضد األبناء وانعكاسه على األمن االجتماعي من وجهة نظر االختصاصيين ٥٠٠٢، دراسة )القحطاني

أنماط العنف هدفت الدراسة للتعرف على أكثر االجتماعيين والنفسيين العاملين بمراكز الحماية االجتماعية بمدينة الرياض" 

وأيضا أبرز انعكاسات ممارسة العنف ضد ، وأكثر المتغيرات االجتماعية المسؤولة عن انتشار العنف، انتشارا ضد األبناء

وتحديد دور مراكز الحماية االجتماعية في الحد من العنف ضد األبناء. ، األبناء على األمن االجتماعي في المجتمع السعودي

 انقة من أكثر المتغيرات االجتماعية المسئولة عن انتشار العنف ضد األبناء.والظروف االقتصادية الخ
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واضطراب الصحة ، واضطراب سلوكهم ومخالطة رفقاء السوء، وأوضحت نتائج الدراسة أن ضعف ثقة األبناء في أنفسهم

 ألمن االجتماعي.نعكاسات ممارسة العنف ضد األبناء على اإالنفسية وتصرفهم بشكل عنيف تجاه المجتمع من أهم 

 دراسات مرتبطة بالحماية االجتماعية للطفل: .1.1.1

م( بعنوان "االستعداد الوطني للوقاية من سوء معاملة األطفال في المملكة العربية 1011، دراسة )برنامج األمان األسري

طاق واسع. األطفال من سوء المعاملة على نهدفت الدراسة لتقييم مدى جاهزية المملكة إلنشاء برامج ت عنى بوقاية السعودية". 

( بالتعاون مع عدة منظمات معنية في WHOذات عشرة أبعاد )محاور( مختلفة وضعتها منظمة الصحة العالمية )أداة  باستخدام

بعدد وخرجت الدراسة ، مقدونيا(و، ماليزيا، يقياجنوب أفر، البرازيل، خمسة بلدان مختلفة ذات دخل متوسط وهي: )السعودية

 مقارنة بالدول الخمس %08أن استعداد المملكة إلنشاء برامج للوقاية من العنف ضد الطفل بلغت  من النتائج أبرزها ما يلي:

( لمدى استعداد المملكة العربية %04( مقارب جداً لتقييم الخبراء )%08كان تقييم اإلخباريين الرئيسيين )و، عينة الدراسة

  ئية مبنية على البراهين واسعة النطاق في مجال العنف ضد األطفال.السعودية لتقديم برامج وقا

بعنوان" تصور مقترح لدور لجان الحماية االجتماعية مع حاالت إساءة معاملة األطفال بالمملكة ( ٥٠٠٠، دراسة )العنزي

هدفت الدراسة فيات الرياض. العربية السعودية" دراسة مطبقة على األخصائيين االجتماعيين والنفسيين العاملين في مستش

وتحديد انواع اإلساءة التي يتعرض ، لى وضع تصور مقترح لتفعيل دور الخدمة االجتماعية مع حاالت إساءة معاملة األطفالإ

هم األسباب والمؤشرات التي تؤدي لوقوع اإلساءة على الطفل. وبينت النتائج إن من أهم المعوقات التي ألها الطفل وتحديد 

االخصائيين االجتماعيين والنفسيين العاملين في لجان الحماية االجتماعية عدم تعاون أسرة الطفل المتعرض لإلساءة تواجه 

يليه عدم تجاوب الشخص المبلغ عن الحالة بتزويد بعض المعلومات الهامة عن الطفل  %60واإلهمال مع فريق العمل بنسبة 

 .%03ءة بنسبة ثم عدم اعتراف الطفل بتعرضه لإلسا %64بنسبة 

( بعنوان "المتطلبات التخطيطية لتفعيل برنامج األمان األسري الوطني في الحد من ظاهرة إساءة ٥٠٠٥، دراسة )القصاص

نتشار ظاهرة إساءة األطفال في لى التعرف على العوامل المؤدية إلإهدفت الدراسة معاملة األطفال في المجتمع السعودي". 

لى تحديد البرامج المعتمدة في إباإلضافة ، ن اآلثار السلبية التي يتعرض لها األطفال المساء إليهمالمجتمع السعودي والكشف ع

برنامج األمان األسري الوطني للحد من اآلثار السلبية الناشئة عن اإلساءة لألطفال وتحديد المتطلبات التخطيطية الالزمة لتفعيل 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أبرز أدوار برنامج األمان األسري الوطني ،اءةبرنامج األمان األسري الوطني في الحد من اإلس

في مواجهة مشكالت األطفال المساء اليهم من وجهة نظر طالب وطالبات المرحلة الثانوية إنشاء فرق متخصصة لمعالجة 

 .ألمنية والقضائيةقضايا إيذاء األطفال والعنف األسري من جميع جوانبها الصحية والنفسية واالجتماعية وا

( بعنوان "فعالية برنامج إرشادي لألطفال المعرضين لخطر العنف األسري في المجتمع ٥٠٠٢، وطه عبد الغنيدراسة )

عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الشبه تجريبي إ السعودي في خفض االضطرابات االنفعالية والسلوكية لديهم".

 ، EBDضطرابات االنفعالية السلوكية تم استخدام مقياس العنف األسري ومقياس اإل، الواحدةستخدام تصميم المجموعة إب
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ن البرنامج اإلرشادي الذي تم تدريب األطفال في المجموعة التجريبية اوفسرت الباحثتان نتائج الدراسة التي توصلوا إليها إلى 

لى تحسين مهاراتهم في فهم الذات وتقديرها وتنمية مهاراتهم االجتماعية المختلفة كما حسن قدرتهم على فهم إعلية أدى 

سهم البرنامج بشكل فعال في أنفعالية والسلوكية لديهم وايضا ضطرابات اإللى خفض درجة اإلإمشاعرهم والتحكم فيها مما أدى 

 أسرهم.خفض إدراكهم للعنف األسري الذي يتعرضون له في 

( بعنوان "المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين بلجان الحماية من العنف واإليذاء في ٥٠٠٢، دراسة )الدعجاني

حيث تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين المستشفيات الحكومية". 

، معوقات الممارسة المهنية، ء بالمستشفيات الحكومية والمتمثلة في: المعوقات الشخصيةبلجان الحماية من العنف واإليذا

المعوقات المجتمعية باإلضافة الى التوصل إلى مقترحات للحد من المعوقات ، المعوقات المؤسسية، المعوقات المرتبطة بالعمالء

لى عدد من إالتي تواجه االخصائيين االجتماعيين بلجان الحماية من العنف واإليذاء بالمستشفيات الحكوميةوتوصلت الدراسة 

بلجان الحماية من العنف واإليذاء غموض  ن المعوقات الشخصية التي تواجه االخصائيين االجتماعيينأ النتائج أبرزها ما يلي:

 اعيين في مجال الحماية من اإليذاء.الدور المهني لدى بعض االخصائيين االجتم

( بعنوان "دور نظام حماية الطفل في الوقاية من العنف األسري ضد األطفال من وجهة 1011، الراشديدراسة )

هدفت الدراسة التعرف على دور نظام حماية الطفل في الوقاية من ة". العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدنظر 

وكذلك التعرف على أشكال ، العنف األسري ضد األطفال من وجهة نظر العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة

لطفل من وجهة نظر والكشف عن مدى فعالية وإسهام نظام حماية ا، العنف األسري التي يتعامل معها نظام حماية الطفل

باإلضافة للتعرف على الدور الوقائي لنظام حماية الطفل في عدم تكرار ، العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة

أن غالبية أفراد عينة الدراسة ال يعلمون بأشكال  العنف األسري ضد األطفال.وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

وأن أبرز أشكال العنف األسري التي يتعامل معها نظام حماية الطفل ، يتعامل معها نظام حماية الطفل تيالعنف األسري ال

 .في اإليذاء اللفظي والجسدي للطفل تمثلت 

 دراسات تناولت دور األخصائي االجتماعي في لجان الحماية االجتماعية:. 1.1.1

( بعنوان "تصور مقترح ألدوار األخصائي االجتماعي كممارس عام في منظمات المجتمع المدني ٥٠٠٠، دراسة )الهشاشمي

باإلضافة ، لى تحديد أشكال العنف الموجه ضد الطفل وعوامل انتشارهإوهدفت الدراسة في الوقاية من العنف ضد األطفال". 

وأخيرا التوصل إلى ، جتماعيين في مواجهة العنف ضد الطفلإلى تحديد أدوار منظمات المجتمع المدني وأدوار األخصائيين اال

وتعتبر ، تصور مقترح ألدوار الممارس العام في الخدمة االجتماعية في منظمات المجتمع المدني لمواجهة العنف ضد األطفال

ات الممارسة و عتمدت على منهج المسح االجتماعي بنوعية بالعينة لبعض مؤسسإهذه الدراسة من الدراسات الوصفية حيث 

حيث تم استخدام مقياس لقياس دور األخصائي االجتماعي في ، بالحصر الشامل للمسئولين عنها واألخصائيين االجتماعيين بها

 .مواجهة العنف ضد األطفال والمعوقات التي تحد من أدائه لدوره
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سياسات حماية الطفولة": مؤسسات  ( بعنوان "تقويم فاعلية دور المنظم االجتماعي في تطبيق٥٠٠٢، دراسة )عزالدين

ستخدمت منهج المسح االجتماعي إتعد هذه الدراسة من الدراسات التقويمية حيث الرعاية االجتماعية األهلية لألطفال بال مأوى. 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية دور المنظم االجتماعي في تطبيق سياسة حماية الطفولة بمؤسسات الرعاية 

والتعرف أيضا على المعوقات التي تحول دون ادائه لدوره بفاعلية في تطبيق ، كومية لرعاية األطفال المعرضين للخطرالح

وهدفت أيضا إلى التعرف على مدى قدرة المنظم االجتماعي على تطوير أدائه في تطبيق سياسة حماية ، سياسات حماية الطفولة

وصل إلى تصور نموذج مقترح لزيادة فاعلية دور المنظم االجتماعي في تطبيق سياسة وبناء على نتائج الدراسة تم الت، الطفولة

 حماية الطفولة بمؤسسات رعاية األطفال بال مأوى.

بعنوان "اإلجراءات الوقائية للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال "دراسة مطبقة على عينة من ( ٥٠٠٢، دراسة )الزامل

التعرف على الواقع الفعلي للتحرش الجنسي  هدفت الدراسةاألخصائيين االجتماعيين والمستشارين األسريين بمدينة الرياض. 

قائية تساهم في الحد منه. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج ولدى األطفال في المجتمع السعودي للوصول إلى إجراءات 

سنوات إلى  ٩هم الفئة من ، أهمها: أن أكثر فئة عمرية تتعرض للتحرش من وجهة نظر االخصائيين االجتماعيين االكلينيكيين

ائية للحد من وحول اإلجراءات الوق %20وأن أكثر حاالت التحرش هم األقارب بنسبة  %02سنوات بنسبة  04أقل من 

التحرش باألطفال تم الوصول إلى مجموعة إجراءات أهمها إصدار أنظمة وقوانين ذات إجراءات واضحة ومحددة ورادعة 

ووضع خطة وتبصير أولياء األمور باألساليب التربوية للتعامل مع الطفل المتعرض للتحرش. ، تساهم في الحد من هذه المشكلة

 لى الجامعة.إالظاهرة ووضع برامج للتربية الجنسية ضمن مراحل التعليم المختلفة من الروضة  إعالمية متكاملة لمواجهة هذه

 

 اإلطار النظري للدراسة. 1.1

 نظام حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية .1.1.1

 أوالً: إيذاء وإساءة معاملة األطفال

مشكلة إساءة معاملة األطفال وعدم تلبية حاجاتهم البدنية والنفسية واالجتماعية األساسية من المشكالت القديمة الحديثة التي  تعد

ولكن هذه المشكلة لم تكن واضحة او معترف بها في السابق كما هي عليه ، عانت والتزال يعاني منها الكثير من المجتمعات

لى حجم هذه الظاهرة وتقوم إمجتمعات تتحدث عن هذه المشكلة وتبرز اإلحصائيات التي تشير حيث بدأت الكثير من ال، اليوم

يجاد الحلول المناسبة إبإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة للتعرف على أسبابها والعوامل المرتبطة بها واثارها بهدف 

 (0084، 84، )بوقريللتعامل معها. 

متمثلة في تشغيلهم وتكليفهم ، رة الصناعية في أوروبا؛ حيث استمرت المعاملة السيئة لألطفالولم يتحسن الحال كثيرا أثناء الثو

بالقيام بأعمال شاقة ولساعات طويلة. وكان يتم تكليفهم بأداء اعمال تشكل خطرا على حياتهم؛ سواء في المنازل أو في أماكن 

حيث كانت ، كن ينظر إليها على أنها إساءة معاملة لألطفالأخرى. ولعل ما يزيد األمر سوءا أن جميع هذه الممارسات لم ي

 (8441، 80، )الجبرين وفي معظم المجتمعات العالمية.، مألوفة في التعامل معهم بشكل عام
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  مفهوم اإليذاءAbuse: 

لها ف األذى أو اإلصابة التي يتعرض ي( مفهوم إيذاء األطفال بأنه مصطلح يستخدم في تعرHaskin, 1982,13عرف )

وإيذاء ، أو المضايقات الجنسية المقصودة من قبل اآلخرين وخصوصا آباء أولئك األطفال أو من يتولى رعايتهم، األطفال

وهو عادة ما ينتهك القوانين األسرية واالجتماعية في ، طالما أنه يتضمن اعتداء أساسا، األطفال هو جريمة في المقام األول

 (8449، 08، الطيارنفسه. ) الوقت

وعرفت المملكة العربية السعودية اإليذاء في نظام حماية الطفل بأنه " كل شكل من أشكال اإلساءة للطفل أو استغالله او التهديد  

 ه(0083، ا: )نظام حماية الطفلومنه، بذلك

 : تعرض الطفل لضرر او ايذاء جسدي.Physical Abuse اإلساءة الجسدية -

 الذي قد يسبب له اضرار نفسية او صحية.لمعامله : تعرض الطفل لسوء اPsychological Abuse اإلساءة النفسية -

 : تعرض الطفل ألي نوع من االعتداء او األذى او االستغالل الجنسي.Sexual Abuse اإلساءة الجنسية -

، والصحية، وتشمل: الحاجات الجسدية، في ذلك : عدم توفير حاجات الطفل األساسية او التقصيرNeglect اإلهمال -

 والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية واالجتماعية والثقافية واألمنية.، والعاطفية

 أنماط إيذاء األطفال:

 يذاء الجسدي:اإل .1

 معه. التعامل في القسوة أو لشدةا نتيجة حياته الطفل نفقدا وهو :القاتل النوع -

 والحروق الشديدة. الرأس إصابات، الكسور مثل، خطرة إصابات عنه ينتج ما وهو :الخطر النوع -

، مثل حدوث التجمعات الدموية )الكدمات( حول العينين، : وهو ما يكون له آثاره على الجسمالنوع األقل خطورة -

  أو أي مكان آخر.، أو اليدين، واألنف والفم

 مثل: الجنسي األذى أو اإلعتداء أنواع من نوع ألي الطفل تعرض يعني اإليذاء الجنسي: .1

 طفل. مع جنسي تصالإب راشد فرد قيام وهو الجنسي: تصالإلا -

 أطفالهم.أحد  مع جنسية عالقة عملب األقارب أحد أو األبوين أحد قيام وهو األقارب: سفاح -

  راشد. فرد أي قبل من بالقوة الجنسي عتداءلإل الطفل تعرض غتصاب: وهواإل -

  الجنس. في له مماثل راشد فرد قبل منالشاذ  الجنسي عتداءاإل وهو الجنسي: الشذوذ -

 جنسي. عتداءإ بدون الفعل أو بالكالم الطفل ضد الجنسية اإلساءة هو الجنسي: التحرش -

  جنسيا. ستغاللهإل ستدراجها أو الطفل إغراء هو الجنسي: ستغاللإلا -

 إباحية. أفالم أو صور مشاهدة على الطفل إغراء أو إجبار -
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 اإلهمال: نتيجة اإليذاء .1

وتكون حياتهم مليئة بالمشكالت الصحية والنفسية ، بعدم األهمية وفقدان الثقة في النفس همال األطفال إلى شعورهمإيقود 

ويبقون في المستشفيات ، والبعض منهم يتم تنويمهم، ويكونون في حاجة ماسة إلى مراجعة األطباء بشكل مستمر، جتماعيةواإل

لى مردود إويستغرقون وقتا وجهدا و تكلفة مضاعفة تؤدي ، وتكون استجابتهم للعالج بطيئة، طويلة دون سبب واضحلفترة 

نهيار بسرعة عند أول مشكلة تواجههم في ويكونون دائما عرضة لإل، وعلى المجتمع بشكل عام، سلبي على الشخص نفسه

 (٦١٢:٢١١٩، .)الجبريني يمرون بها اقف االجتماعية التوال يحسنون التصرف في المو، الحياة

 النفسي: اإليذاء .1

 األساسية. الطفل لحاجات الراشد توفير عدم الرفض: :في مثلويت، نفسيا أو عاطفيا سلبي بشكل الطفل مع التعامل لىإيشير 

  االجتماعية. التجارب كتسابإ عن الطفل عزل العزل:

، العاطفي النمو تجاهل التجاهل:سه.نف في والهلع والخوف الرعب من جو لخلق الطفل عى التهجم الترهيب:

، أوالتسول، السرقة مثل، تدميري بسلوك القيام ىلع إجباره أو الطفل تشجيع اإلفساد: للطفل. الثقافي والتطور

والحركية:  اللفظية اإلساءة المخدرات. ترويج في استغالله أو

 للطفل. النفسية اإلهانة عن تعبر تحركا أو بإشارات أو بعبارات التلفظ

 : سياسة حماية الطفل في المواثيق الدولية:ثانيا

جعلت المجتمع ، من كوارث وويالت أصابت اإلنسانية جمعاء السيما األطفال والنساءإن ما خلفته الحربين العالميتين 

د محاوالت لوضع قواعد دولية تحمي حقوق األطفال وقفبادر في عدة ، الدولي ينتبه إلى خطورة الوضع المأساوي الناجم عنها

م. تلته إعالن األمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة ٦٩٢١عن والدة إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام  هذه المحاوالتأثمرت 

 (١٩:٢١٦١، )بن صغير م.٦٩٣٩الدولية لحقوق الطفل تفاقية م. لتتمخض عنه في آخر المطاف إبرام اإل٦٩٩٩

 نظرة عامة على نظام حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية :لثاثا 

تفاقيات بجانب اإل دولةذ اهتمت كل إ .هتمام بهم وبحقوقهم على المستوى الدولي فقطلم تقتصر حماية األطفال واإل

والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان بالممارسات التي من شأنها أن تعزز حماية الطفل وتقر حقوقه. والمملكة العربية السعودية 

 (8448، 0، 1)حثيل .هتمت بقضايا الطفولة ومشاكلها وحقوقهاإمن الدول التي 

 .هـ٣/٢/٦١٣١( وبتاريخ ٦١كي رقم )م /بمرسوم مل حيث صدرقرت الحكومة الرشيدة نظام حماية الطفل أومن هذا المنطلق  

وعرفت المملكة نظام حماية الطفل )في نظام الحكم اإلسالمي. لتحمي حق الطفل وفق الضوابط الشرعية التي ينص عليها الدين 

األطفال من  يصف الفلسفات والسياسات والمعايير والتوجيهات واإلجراءات الهادفة إلى حمايةاألساسي( بأنه مصطلح شامل 

ها تجاه واألفراد التابعين لوينطبق المصطلح بشكل خاص على واجب المنظمات األذى المتعمد وغير المتعمد في هذا اإلطار 

 . األطفال الذين هم في رعاية هذه المنظمات
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 (0083)نظام حماية الطفل، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،:إلىهدف نظام حماية الطفل بالمملكة وي

حقوق التأكيد على ما أقرته الشريعة اإلسالمية واألنظمة واإلتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ  .0

 الطفل وتحميه من كل أشكال اإليذاء واإلهمال.

المنزل واإلهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة سواء  اإليذاءحماية الطفل من كل أشكال  .8

أو المدرسة أو الحي أو األماكن العامة أو حتى دور الرعاية والتربية أو المؤسسات الحكومية واألهلية أو ما في 

 حكمها. 

 بتوفير الرعاية الالزمة له. أو اإلهمالضمان حقوق الطفل الذي تعرض لإليذاء  .8

 يذاء واإلهمال.نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من اإل .0

 م(1011-ـه1111( نظام حماية الطفل )1شكل رقم )
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جاءت موضحة للعبارات والمصطلحات الواردة في النظام" 1المادة "

أهداف النظام" 2المادة "

جاءت موضحه للحاالت التي يتعرض لها الطفل وتعد إيذاء او إهماال" 3المادة 

تم ذكر الممارسات التي قد يقوم بها الطفل ويكون عرضة لخطر االنحراف" 4المادة "

أكدت على أولوية تمتع الطفل بالحماية والرعاية واإلغاثة" 5المادة "

من كل اشكال اإليذاء أو اإلهمالللطفل الحق في الحماية " 6المادة "

موضحة البدائل في الرعاية للطفل الذي ال تتوافر له بيئة عائلية مناسبة" 7المادة 

حته البدنية حظر تشغيل الطفل قبل بلوغ سن الخامسة عشر وحضر تكليفه بأعمال قد تضر بسالمته أو بص" 8المادة "
أو استخدامه في األعمال العسكريةأو النفسية 

التسوليحضر استغالل الطفل جنسيا أو تعريضه ألشكال االستغالل الجنسي أو المتاجرة به في اإلجرام أو" 9المادة "

حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو تداولها بأي شكل كان" 10المادة "

حظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل" 11المادة "

حضر إنتاج أو نشر او عرض أي مصنف مطبوع أو مرئي او مسموع يخاطب غريزة الطفل ويشجعه على" 12المادة "
االنحراف

ته للخطرحظر مشاركة الطفل في السباقات واألنشطة الرياضية أو الترفيهية التي قد تعرض سالمته وصح" 13المادة "

.حضر القيام بأي تدخل او إجراء طبي للجنين إال لمصلحة أو ضرورة طبية" 14المادة "

.أتت موضحه لحق الطفل في الرعاية والمسؤولية ومن يقوم على رعايته" 15المادة "

ا بما على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع اإلجراءات التي تتخذ في شأنه واإلسراع في إنجازه" 16المادة 
يتفق مع سنة وصحته ونحوهما

عرض على الجهات ذات العالقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية واإلصالح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة ت" 17المادة 
العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر االنحرافسالمته 

الدور الوقائي للجهات ذات العالقة ان تقوم به في مجال اإلرشاد والتوعية والوقاية"18المادة "

على الجهات ذات العالقة إعادة تأهيل الطفل الذي تعرض إلحدى حاالت اإليذاء او اإلهمال عن طريق وضع " 19المادة "
البرامج التي تتفق مع وضعه

أكدت على الجهات ذات العالقة بوضع معايير جودة شاملة أللعاب األطفال سواء المصنعة محليا أو " 20المادة "
المستوردة بأن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير وغير مخالفة للضوابط الشرعية

ية عدم إخالل األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام مع االلتزامات المترتبة على الجهات المعن" 21المادة "
كل بحسب اختصاصه بما يكفل حماية أفضل للطفل

.على حالة إيذاء او إهمالأتت موضحه آلليات تبليغ الجهات المختصة فورا على كل من يطلع " 22المادة "

جاءت مبينة لعقوبة من يخالف أحكام هذا النظام أمام المحاكم المختصة" 23المادة "
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 ا: مؤسسات حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية.رابع

يذاء أو التمييز أو االستغالل الذي و اإلأالسعودية برصد حاالت اإلهمال  المملكة العربية نظام الحماية من اإليذاء فييهتم 

من كل ما  اإلجراءات الالزمة لحمايتهموتتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحاالت التي تردها وتتخذ ، األطفاليتعرض له 

التي ، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحمالت التوعوية للحماية االجتماعية، و صحتهم الجسدية والنفسيةأيهدد سالمتهم 

 األطفال. وإيذاءاآلثار السلبية الناجمة عن إهمال بجميع أطيافه على طالع المجتمع إتهدف بشكل خاص إلى 

 ومن أهم مؤسسات حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية ما يلي:

 اإلجتماعية: إدارة الحماية .1

 (www.hrsd.gov.saلى:) إحيث تهدف هذه اإلدارة 

 اإلعالمية للوقاية منه.توعية المجتمع بأضرار العنف واإليذاء عن طريق الحمالت   -

تطوير األنظمة واللوائح ومتابعة آلية تطبيقها، والعمل على تغطية مراكز الحماية ودور اإليواء ومراكز حماية األطفال  -

 التنسيق مع فرع الوزارة بالمناطق األخرى.المتعرضين لإليذاء واإلهمال في كافة مناطق المملكة 

 لمتخذة حيال البالغ بالتنسيق مع مركز البالغات.متابعة سير البالغات واإلجراءات ا -

 تنسيق كافة الجهود والتي تقوم بها الجهات األخرى المساندة ألعمال الحماية والتواصل معها فيما يخدم حاالت العنف. -

 هيئة حقوق اإلنسان:  .1

 من المهام األساسية لهيئة حقوق اإلنسان كما ذكر في موقعها الرسمي: 

الجهات الحكومية المعنية، لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، والكشف عن التأكد من تنفيذ  -

التجاوزات المخالفة لألنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاًكا لحقوق اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية 

 الالزمة في هذا الشأن.

 التحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية في شأنها.تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان و -

وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بها،  -

 وذلك من خالل المؤسسات واألجهزة المختصة بالتعليم والتدريب واإلعالم وغيرها.

منظمات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان بما يحقق التعاون مع الجمعيات وال -

 (www.hrc.gov.sa ) أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها.

 برنامج األمان األسري الوطني: .1

يعد برنامج األمان األسري الوطني برنامجا شامال أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية بموجب األمر السامي رقم 

)برنامج :إلىالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث يهدف  إشرافم، تحت ٦٣/٦٦/٢١١٩/م ب، وتاريخ 00060

 األمان األسري الوطني(

 االت اإلنسانية والمساهمة في إعداد األنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف األسري.المج تعزيز دور المملكة في  .0

 المساهمة في إعداد االستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية لمكافحة العنف األسري.  .8
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 وطنية المشتركة.توحيد الجهود ال أجلتعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات األهلية والخيرية من  .8

 رفع مستوى الوعي المجتمعي أفرادا ومؤسسات بأضرار العنف األسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد. .0

 تأهيل وتدريب العاملين لدى مختلف الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا العنف األسري. .1

 والجهات المقدمة للرعاية لهم.دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف األسري  .3

السجل الوطني لحاالت إيذاء األطفال وكذلك العنف األسري، واالستفادة من قاعدة البيانات في إجراء الدراسات  إنشاء .6

 ة.والبحوث العلمي

 إيجاد بيئة اجتماعية آمنة ومتضامنة، تتصدى إلساءة معاملة األطفال والعنف األسري. .2

  والتعاون المشترك فيما بينها.اكز وفرق حماية الطفل في المملكة وتفعيل تبادل الخبرات مر أداءاإلشراف على جودة  .9

وهو خط وطني مجاني يتبع لبرنامج األمان األسري الوطني في وزارة  03000باإلضافة إلنشاء خط مساندة الطفل 

اجتماعية تربوية قانونية  نفسيةات الحرس الوطني، حيث يقدم إستشارات مجانية فورية عن طريق الهاتف، ويقدم إستشار

باإلضافة إلستقبال بالغات العنف ضد األطفال. حيث يقوم بالرد أخصائيات نفسيات واجتماعيات على قدر عالي من الكفاءة في 

تدخال ميدانيا للجهات ذات االختصاص مثل )وزارة الموارد تقديم االستشارة، ويقوم الخط بتحويل البالغات التي تتطلب 

  الدوريات(. –األمن العام -فرق الحماية  -بشرية والتنمية االجتماعيةال

 وحدة الحماية من العنف واإليذاء بوزارة الصحة: .1

ه، و تهدف إلى متابعة أداء عمل كافة فرق ولجان الحماية من العنف واإليذاء ١/١/٦١٣٢هذه الوحدة بتاريخ تم إنشاء 

ورصد حاالت العنف واإليذاء ودراستها ،ووضع بجميع المديريات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، 

نشر الوعي وإقامة الورش التدريبية فيما يتعلق بموضوع الحماية من العنف واإليذاء،  الخطط الالزمة لها ،كذلك العمل على

والمساعدة في تقييم الحاالت التي تعتقد اللجنة أنها بحاجة لمزيد من الفحص والتقييم ومساعدة الفرق )الخاصة باألطفال 

الحاالت و تلقي التقارير الواردة عن جميع حاالت ( في المنشآت الصحية على إتخاذ الخطوات السليمة للتعامل مع والبالغين

جميع االحتياطات العنف واإليذاء التي تم التعامل معها داخل المنطقة أو القطاع الصحي، والتأكد من سالمة اإلجراءات واتخاذ 

 ( ٣١:٢١٢٦حسب األنظمة واللوائح في جميع الحاالت المبلغ عنها.)الراشدي،

 اية الطفل من اإليذاءمالرعاية االجتماعية في مجال حم برامج تقوي .1.1.1

جتماعيةتقويم برامج الرعاية اإل وال:أ  

في ضوء النمو السريع الذي نعيشه في وقتنا الحالي وفي ظل الخدمات والبرامج التي تقدم لتلبية الحاجات اإلنسانية تظهر 

ضرورة وجودها. وهذا ما يحتم أهمية الحاجة ج إلى أساليب علمية متطورة تأكد حيث تحتا، الحاجة الملحة لتحسين تلك البرامج

 واألهم معرفة كيفية تحقيق االهداف، إلجراء التقويم بهدف معرفة فعالية تلك البرامج ومدى تأثيرها على الجمهور المستفيد منها

المراد الوصول إليها بشكل يتالءم مع سياسات  واإلمكانات المتاحة واألهداف المرسومةبكفاءة وفعالية في ضوء الموارد 

 (٢:٢١٦٩، المجتمع وقيمة وتقاليده. )المغلوث
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 :Evaluation مفهوم التقويم

واألخير يتوقف عند مجرد ، Assessmentأشمل من التقييم  Evaluationفالتقويم ، بداية هناك فرق بين التقويم والتقييم

عملية تعديل وتصحيح األشياء التي تصدر -باإلضافة إلى ما سبق-يتضمن مفهوم التقويمبينما ، إصدار الحكم على قيمة األشياء

مشروع أو لخدمة أو  أووهدفه تحديد المستوى الحالي لبرنامج ، خطوات التقويمبمعنى أن التقييم هو إحدى .بشأنها األحكام

ر هذا المستوى الحالي لهذا البرنامج أو المشروع أو تحسين وتعديل وتطوي هو المرحلة الالحقة التي تهدفالتقويم ف أما، لمنظمة

وبهذا يمكن تعريف التقويم بأنه القيام بمجموعة من اإلجراءات العلمية التي تهدف إلى تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق ،المنظمة

معينة في ضوء ما اتفق عليه من معايير وما وضع من تخطيط مسبق والحكم على مدى فاعلية وكفاءة هذه الجهود وما  أهداف

 (٩٢١:٢١١٩يصادفها من عقبات وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين األداء.)أبو النصر،
 :برامج الرعاية االجتماعيةأهمية تقويم ثانيا: 

 (8484، 8، )الرشيدي فيمايلي:في مجال حماية الطفل تتحدد أهمية تقويم برامج الرعاية االجتماعية و

 التعرف على مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها والكيفية التي تقدم بها هذه الخدمات وبعض المعوقات التي تواجهها. .0

تتفق النتائج مع الجهود المبذولة واإلمكانات يعد عملية ضرورية لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لهدفه وإلى أي مدى  .8

 المتوفرة.

المؤسسات على تحقيق أهدافها من خالل قياس مدى فاعلية الخدمات المقدمة وكذلك يساعد التقويم في التعرف على قدرة  .8

قات التي تعوق التعرف على األساليب التي تعتمد عليها هذه المؤسسات في تقديم خدماتها ومدى كفاءة هذه الخدمات والمعو

 تحقيق أهداف هذه المؤسسات.

 يساعد التقويم في تقديم الخدمة لمن هم في حاجتها بأعلى فاعلية وكفاءة. .0

 تزيد عملية التقويم من فعالية وكفاءة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية. .1

 أهداف تقويم برامج الرعاية االجتماعيةثالثا: 

، الرعاية االجتماعية بغرض توفير أفضل أساليب الكفاءة الممكنة أثناء مراحله المتعددة تحسين او زيادة كفاءة أداء برامج -أ

 البرنامج وتمشيه مع ما هو مستهدف من وضعه وتنفيذه.تقدير تأثير  أو

تخاذ أفضل القرارات الموضوعية والتي إتوفير البيانات الضرورية التي تساعد صانعي برامج الرعاية االجتماعية على  -ب

 .أعلى درجة من الكفاءةعد على تحقيق تسا

في توجيه مساره بأساليب تزيد من بما يسهم ، طالع على مدى تحقيق برنامج الرعاية ألهدافه التي وضع من أجلهااإل .ج

 عنه نتائج التقويم. أسفرتفعاليته في ضوء ما 

بمثابة تغذية عكسية للخطط المستقبلية  عتبار ذلكإالتعرف على رأي المستفيدين من برامج سياسات الرعاية االجتماعية ب .د

 ومواجهة المشكالت. حتياجات إلشباع اإل



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

في عملية تقويم برامج الرعاية االجتماعية حيث تتطلب منهم  المشاركينيعتبر التقويم عملية مفيدة لنمو األخصائيين  .ذ

 .معرفة معلومات عن األنساق التي يتعاملون معها

مع تفاق الخدمات التي يقدمها البرنامج إومدى ، ية االجتماعية في تحديد النتائجيفيد تقويم برامج سياسات الرعا .ر

 .حتياجات الفعلية للمستفيدين منهاإل

 في مجال حماية الطفل من اإليذاء نماذج قياس كفاءة وفعالية برامج الرعاية االجتماعية :خامسا

 في تقويم البرامج: عليهعتماد مفهوم النموذج وأهمية اإل 

والخبرات المهنية يتم في  العناصر المتكاملة التي تعتمد على القدرات الذهنية أومن المتغيرات  متكامالً  اً بناء يعتبر النموذج

وتتضح أهمية  و تعديله أو إيقافه.أتخاذ قرارات تطويره ضوئها الحكم على مدى نجاح البرنامج وقياس كافة أبعاده كأساس إل

، 869، ) عليأهداف منها: ه منحققفيما تفي مجال حماية الطفل يم البرامج االجتماعية عليها في تقو عتمادوجود نماذج يمكن اإل

8480) 

من التعرف على مدى فاعلية وكفاءة البرامج أنها تمكن المخططين واإلداريين العاملين في تقويم البرامج االجتماعية  -

 علمية.االجتماعية في ضوء محددات المدخالت والعمليات التحويلية والمخرجات على أسس 

الحديثة التي يتضمنها النموذج في التعرف  ستخدام وتوظيف المعطيات النظريةيعطي فرصة إلتوفر نماذج لتقويم البرامج  -

 المهنية.على األدوار 

و أالتخطيط للبرنامج  أثناءيمكن النموذج العاملين في مجاالت الخدمة االجتماعية من دراسة وتفسير المواقف المختلفة   -

 برامجه.ة المجتمع وزيادة فعالية تنفيذه وإمكانية تقييم عائد التدخل المهني لتنمي

وجود نماذج لتقويم البرامج االجتماعية بين المشاركين في عملية التقويم من شأنه أن يثير حولها حوار علمي وتنافسي  -

 أكثر واقعية.للتوصل لنماذج 

افي استقصاء المشكلة والبحث عن األهداف وتقويم البدائل من البرامج يعتبر النموذج مدخل مهني لمساعدة صانعي القرار  -

  مواجهة المشكلة وإشباع الحاجات بأفضل برنامج ممكن.المقترحة ل

 نماذج قياس كفاءة وفعالية برامج الرعاية االجتماعية

قبل إستعراض أهم نماذج الكفاءة والفعالية لبرامج الرعاية االجتماعية وخاصة المرتبطة بحماية األطفال بالمملكة العربية 

 اإلشارة إلى اهمية دراسة الكفاءة والفعالية لبرامج الخدمات المقدمة في هذا اإلطار:السعودية من اإلساءة واإليذاء، يجدر بنا 

أوال: تساعد دراسة الكفاءة والفعالية في تحسين مستوى الخدمات بحيث تكون أكثر إستجابة واستمرارية لمتطلبات المجتمع 

 واحتياجاته.

ية ألهدافها في ضوء ماتوفرة من خدمات وقدرتها على تحقيق ثانيا: تساعد في التعرف على مدى تحقيق المؤسسات االجتماع

 تلك األهداف وأهم العقبات التي تواجهها في تقديم جودة عالية من الخدمات.
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ثالثا: تساعد العاملين في مجال تخطيط الخدمات على إتخاذ القرارات ووضع البرامج المناسبة كبداية لتطوير وتحسين تلك 

 الخدمات.

 دراسة الكفاءة:اوال: نماذج 

لى مدخالت وعمليات تحويلية ومخرجات والتقويم إتنقسم عناصره  نموذج التقويم بأسلوب المدخالت والمخرجات: .1

 (8406، 888، 880، وآخرونيركز على األبعاد التالية:)الرشيدي 

المستوى الفني ألداء هى العمليات واألساليب المتبعة لتحقيق األغراض ويتم التقويم هنا بالوقوف على : المدخالت -0

العمل وعلى مدى التأثير الكلى أو الجزئي لهذا األداء والكشف أيضاً عن المتغيرات التنموية التي تطرأ على 

 المستفيدين من المشروع خالل تنفيذه.

 العائد ومدي تناسبه مع احتياجات المستفدين  أي المخرجات: -1

 

، ويعتبر مقياس لنتائج التكلفة تعبيرا عن العالقة بين النتائج والموارد، الكفاءةحد أبعاد أ يعتبر والعائد:نموذج التكلفة  -1

وتشير مقاييس نتائج   .ة تمويلية لتسهيل عملية المقارنةوتوضع عادة في هيئة نسبة مع التعبير عن الموارد في صيغ

قاييس نتائج التكلفة لخدمتين مختلفتين تم مقارنة م وعندما تتم، األثر الذي يتم التوصل إليه عند صرف العائد إلىالتكلفة 

 (8484، 00، 01، الرشيدي) هاتين الخدمتين أكثر كفاءة تحديد أي علىتقديمها لنفس مجموعة العمالء نعمل 

 ثانيا: نماذج قياس فعالية البرامج:

ذات اعتماد يقوم مفهوم النسق على تصور متكامل لعناصر او مكونات متفاعلة ومتساندة  نموذج نسق الموارد: .1

ويعطي هذا  وعالقات متبادلة تحدد هيكال أساسيا كليا يحدد مكونات هذا الكل عن غيره من مكونات اخرى محددة.

حيث تركز الفعالية في هذا النظام على عدد وخصائص النتائج والسياسات ، هتمام متزايد بأساليب قياس الفعاليةإالنموذج 

 لقياس اإليرادات الكلية والخصائص اإلنتاجية والكفاءة. وتتضمن المعايير العامة يراداتإالمتبعة لتحويل التكاليف الى 

 (046:0992، )إلياس

( بأن عمليات تقويم البرامج والخدمات تتم بهدف التعرف على ما 0928، )عالم بحسب ما ذكرنموذج تحقيق الهدف:  .1

هدافها يجب أم البرامج والخدمات بالرجوع الى هداف وضعت مسبقا وعند القيام بتقويأو الخدمة من أحققته البرامج 

 (8484، 08، )الرشيدي جرائية.إهداف البرامج صياغة أصياغة 

ن المنظمات تعتمد بشكل كبير على الظروف المحيطة بها وترتبط بأنشطة أيرى هذا النموذج  نموذج النظام المفتوح: .1

ستمرار المنظمة لفترة إن أخصوصا و، األنشطة الصعبةكتساب المعلومات من إخرى تحافظ على هذا النظام وتعبر عن أ

كتشاف التغيرات البسيطة التي تحدث في الظروف المحيطة بهذه المنظمة والتجاوب إطويلة يعتمد على قدرتها على 

 (004 - 049: 0992، الياس)معها. 
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 االجراءات المنهجية للدراسة .1

 :نوع الدراسة .1.1

لى تقويم كفاءة وفعالية آلية نظام حماية الطفل في الحد من اإليذاء إ حيث تسعى، ةتقويميال الدراسات لى نمطإ الدراسة هذه نتميت 

 .بمنطقة تبوك في المستشفيات الحكومية

 :منهج الدراسة .1.1

للحصول على معلومات كافية وذلك مي والكيفي معا الك أسلوب المنهجهداف الدراسة الحالية أفي ضوء الباحثة  تستخدمإ 

في هذه الباحثة  تعتمدإوقد ، بشكل دقيق هاتفسيرستخالص النتائج والمنهج الكيفي إلو، ودقيقة عند جمع البيانات وتحليلها كميا

 ويمكن من خالله تحقيق أهداف الدراسة.، ألنه األنسب لطبيعة المشكلة األسلوب في الجمع بين المنهجينالدراسة على هذا 

 سةأدوات الدرا .1.1

 : Interview( المقابلة )استبار( 1) 

جل الوصول إلى معلومات مفصلة من المسؤولين والخبراء في مجال أاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المقابله من 

 واالطالع أكثر على اهتماماتهم فيما يتعلق بموضوع الدراسة.، حماية الطفل

 : questionnaire( اإلستبيان 1) 

األولى موجهه لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمستشفيات الحكومية ، ستبانتين في الدراسة الحاليةااعتمدت الباحثة على 

وقد تم بناء االستبانتين في ضوء مقياس ، والثانية موجهه للمستفيدين من نظام حماية الطفل في منطقة تبوك، بمنطقة تبوك

 (.8480، 822، 829، )علي(Rino J. pattiالكفاءة والفعالية لــ )رينوباتي

 وتم االعتماد على هذا النموذج لألسباب التالية:

يشتمل على مؤشرات تقيس كفاءة الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية من وجهة نظر االخصائيين  -

 ومن وجهة نظر المستفيدين من الخدمات المقدمة )الفعالية(.، )الكفاءة( االجتماعيين العاملين فيها

هذا النموذج على عدة مؤشرات لقياس كل من الكفاءة والفعالية مما يساعد على الوصول إلى نتائج قد تساهم  يحتوي -

 في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 :وفي ضوء هذا النموذج وضعت الباحثة فقرات االستبانتين وفقاً للمؤشرات التالية

 االجتماعيين العاملين في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك.أوال:)مؤشرات تقيس الكفاءة( بالنسبة لألخصائيين 

 تساق المخرجات مع ظروف واحتياجات المجتمع.إمدى  .0

 .قدرة األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء وظائفهم .8

 إنتاجية العاملين بالبرنامج. .8
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 .اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المستشفى .0

 ت الحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامج تتفق مع حاجات المستفيدين.مدى توفر المعلوما .1

 ثانيا: )مؤشرات تقيس الفعالية( بالنسبة للمستفيدين من الخدمة المقدمة:

 مدى قدرة الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدين. .0

 المساء إليهم.مدى قدرة الخدمة على مواجهة وحل مشكلة األطفال  .8

 مدى تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمة. .8

 قل وقت ممكن.أو في أالحصول الفوري على الخدمة  .0

وقد قامت الباحثة بتصميم االستبانتين بعد االطالع على العديد من األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة والدراسات ذات 

 كما وصفت االستجابات وفق تدرج ليكرت )خماسي، ألسئلة المفتوحة والمغلقةالصلة. وقد اشتملت االستبانتين على عدد من ا

 وثالثي( كما في الجدول التالي:

 ( أوزان العبارات حسب مقياس ليكرت1جدول رقم )

 التدرج الثالثي )استبانة المستفيدين( التدرج الخماسي )استبانة األخصائيين(

 مدى المتوسط  الوزن اإلجاباتبدائل  مدى المتوسط  الوزن بدائل اإلجابات

 8إلى  8.80من  8 موافق  1إلى  0.84من  1 أوافق بشدة

  8.80إلى أقل من  0.36من  8 موافق إلى حد ما  0.84إلى أقل من  8.04من  0 أوافق

 0.36إلى أقل من  0 0 غير موافق 8.04إلى أقل من  8.34من  8 محايد

    8.34إلى أقل من  0.24من  8 غير موافق 

    0.24إلى أقل من  0من   غير موافق بشدة

 وفيما يلي وصف االستبانتين:

 أوالً: استبانة األخصائيين االجتماعيين:

على البيانات األولية لعينة الدراسة من )األخصائيين االجتماعيين العاملين في المستشفيات الحكومية  اشتملاألول: الجزء 

 -التخصص العلمي  -المؤهل التعليمي  -الحالة االجتماعية  -العمر  -بمنطقة تبوك( وتشمل الخصائص الديموغرافية )النوع 

والمرسوم الملكي الخاص ، د ونصوص االتفاقية الدولية لحماية الطفلاالطالع على موا –الدورات التدريبية  -سنوات الخبرة 

 والالئحة التنفيذية الخاصة بنظام حماية الطفل(. ، بنظام حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية

 واشتمل على ثالثة محاور على النحو التالي:الجزء الثاني: 

 : واشتمل على خمس مؤشرات:ستشفيات بمنطقة تبوكمدى كفاءة نظام حماية الطفل في الم: المحور األول

 ( فقرات.    04واشتمل على )، : مدى اتساق المخرجات مع ظروف واحتياجات المجتمعالمؤشر األول 
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 :( فقرة.    01واشتمل على )، قدرة األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء وظائفهم المؤشر الثاني 

 :( فقرات.    6واشتمل على )، إنتاجية العاملين بالبرنامج المؤشر الثالث 

 :( فقرات.      2واشتمل على )، اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالمستشفى المؤشر الرابع 

 :مدى توافر المعلومات الحديثة والدقيقة التي تساعد على وضع برامج تتفق مع حاجات  المؤشر الخامس

 ( فقرات.       6على )واشتمل ، المستفيدين

: وقد قسمت المعوقات التي تحد من كفاءة نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك: المحور الثاني 

 على النحو التالي: ثالثة مجاالتالمعوقات تحت هذا المحور إلى 

 ( فقرات.2واشتمل على ) المعوقات الشخصية: (0

 ( فقرات.04)واشتمل على  المعوقات المؤسسية: (8

 ( فقرات.04واشتمل على ) المعوقات المجتمعية: (8

 : واشتمل على فقرة أو سؤال مفتوح.       مقترحات تدعم نظام حماية الطفل وتكفل فعاليته: المحور الثالث

 ثانياً: استبانة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك:

البيانات األولية لعينة الدراسة من المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة  شتمل علىا الجزء األول:

مصدر  -التشخيص الطبي  –نوع السكن  -الدخل الشهري لألسرة  –المستوى التعليمي  –العمر  -تبوك واشتملت على )النوع 

 مصدر المعرفة(. –ان الحماية المعرفة بوجود لج –الجهة التي تم التبليغ لها  –االهمال 

( فقرة تقيس مدى فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية من وجهة نظر 82واشتمل على ) الجزء الثاني:

 وهي مقسمة إلى سبعة مؤشرات على النحو التالي: ، المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك

 ( فقرات.9واشتمل على )، مدى قدرة الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدينول: المؤشر األ 

  :( فقرات1واشتمل على )، مدى قدرة الخدمة على مواجهة وحل مشكلة األطفال المساء إليهمالمؤشر الثاني. 

  :( فقرات.8) واشتمل على، مدى تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمةالمؤشر الثالث 

  :( فقرات.1واشتمل على )، الحصول الفوري على الخدمة في أقل وقت ممكنالمؤشر الرابع 

  :( فقرات.0واشتمل على )، مدى توافق الخدمة مع توقعات المستفيدينالمؤشر الخامس 

  :انية بين المستفيدين مدى مراعاة االعتبارات االنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها )العالقات اإلنسالمؤشر السادس

 ( فقرات.1واشتمل على )، والعاملين بالمستشفيات الحكومية(

  :واشتمل ، مدى مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع األطفال المساء إليهمالمؤشر السابع

 ( فقرات.6على )
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 حدود الدراسة .1.1

 على تقويم آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك.اقتصرت الدراسة الحالية الحدود الموضوعية: 

 تمثلت الحدود البشرية لهذه الدراسة في اآلتي:الحدود البشرية: 

 ( من الخبراء المختصين بحماية الطفولة.٩عينة عمدية حجمها ) -

الحماية وحدة . وتم سحب هذه العينة من مستفيد( ٢٣العينة المتاحة من المستفيدين من نظام حماية الطفل وحجمها ) -

ن يكونوا تلقوا الخدمة الالزمة من أشرط  بمنطقة تبوك االجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 .ستكمال اإلجراءاتالحماية االجتماعية إلوحدة لى إالمستشفيات وتم تحويلهم 

ن العاملين في المستشفيات الحكومية في منطقة تبوك والبالغ عددهم حصر شامل لألخصائيين واألخصائيات االجتماعيي -

 كما في الجدول التالي:، ( محافظات٢( مستشفيات في )٦١موزعين على ) أخصائي/اخصائية اجتماعياً  (04)

 ( توزيع األخصائيين االجتماعيين على مستشفيات منطقة تبوك1)رقم جدول 

 األخصائيين االجتماعيينعدد  اسم المستشفى المدينة/المحافظة

 مدينة تبوك   

 أخصائيين اجتماعيين ٩ مستشفى الملك فهد التخصصي

 أخصائيين اجتماعيين ١ مستشفى الملك خالد

 أخصائيين اجتماعيين ٣ واألطفال الوالدةمستشفى 

 أخصائيين اجتماعيين 3 مجمع إرادة والصحة النفسية

 أخصائيين اجتماعيين ١ مستشفى تيماء العام محافظة تيماء   

 أخصائيين اجتماعيين ٣ مستشفى ضباء العام محافظة ضباء    

 محافظة حقل    
 أخصائيين اجتماعيين ١ مستشفى حقل العام

 اخصائي اجتماعي ٦ مركز صحي الظهرة

 أخصائيين اجتماعيين ٣ مستشفى الوجه العام محافظة الوجه   

 أخصائيين اجتماعيين ٢ العاممستشفى املج  محافظة أملج   

 أخصائي اجتماعي ٦ مستشفى اشواق العام محافظة اشواق  

( 04) تم تطبيق هذه الدراسة على المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة في منطقة تبوك. والبالغ عددهاالحدود المكانية: 

 البشرية.وقد سبق ذكرها في الحدود ، ( محافظات6مستشفيات موزعه على )

 .ـه٢٣/1/٦١١٣وحتى  ـه٦٢/٣/٦١١٣جمع بيانات الدراسة خالل الفترة من تم الحدود الزمنية: 

 التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة:

 ( استبانة األخصائيين االجتماعيين:1)
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من حيث نوع ، ستبانة أو الصورة الخارجية لهاهو النظام العام لإلالمحكمين(  -كوين )الصدق الظاهري )أ( صدق الت 

وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه المفردات. كذلك يتناول تعليمات االستبانة ومدى دقتها ودرجة ماتتمتع به من ، المفردات

للتأكد من صدق االستبانة  موضوعية كما يشير هذا النوع من الصدق إلى أن االستبانة مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله.

لمعرفة ، (0انظر الملحق رقم ) محكمينبعرضها على عدد من الالباحثة  تالدراسة قام تساؤالتوقدرتها على اإلجابة على 

 يرونَها أية مالحظات أو، رتباط الفقرات بالمحاور وكذلك مدى وضوح الفقرات باإلضافة الى السالمة اللغوية للفقراتإمدى 

 للفقرات. الحذف أو، التّغيير أو، يتعلق بالتّعديل مناسبة فيما

العاملين األخصائيين االجتماعيين )بالتحقق من صدق االتساق الداخلي الستبانة الباحثة  تقام)ب( صدق االتساق الداخلي: 

والجدول ، ة والدرجة الكليةنالستبابحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات ا (بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك

 التالي يوضح النتائج:

 الدرجة الكلية لالستبانةواستبانة األخصائيين االجتماعيين فقرات ( معامالت ارتباط بيرسون بين 1)رقم  جدول

رقم 

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط 

 رقم

 العبارة

 درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

0 .613(**) 16 .431(**) 80 .344(*) 46 .321(*) 61 .490(**) 

8 .478(**) 17 .449(**) 88 .514(**) 47 .434(**) 62 .565(**) 

8 .504(**) 18 .392(*) 88 .291(*) 48 .352(*) 63 .537(**) 

0 .452(**) 19 .443(**) 80 .347(*) 49 .513(**) 64 .554(**) 

1 .342(**) 20 .355(*) 81 .332(*) 50 .557(**) 65 .489(**) 

3 .463(**) 21 .496(**) 83 .479(**) 51 .375(*) 66 .637(**) 

6 .512(**) 88 .562(**) 86 .364(**) 52 .410(**) 36 .635(**) 

2 .557(**) 88 .325(*) 82 .325(*) 53 .471(**) 68 .606(**) 

9 .385(*) 80 .381(*) 89 .460(**) 54 .498(**) 69 .342(*) 

10 .499(**) 81 .504(**) 04 .513(**) 11 .566(**) 70 .604(**) 

11 .347(*) 83 .463(**) 00 .460(**) 56 .522(**) 60 .642(**) 

12 .541(**) 86 .486(**) 08 .394(*) 57 .524(**) 68 .452(**) 

13 .350(*) 82 .548(**) 08 .456(**) 58 .441(**) 68 .549(**) 

14 .515(**) 89 .506(**) 00 .330(*) 59 .407(**) 60 .464(**) 

15 .297(*) 84 .516(**) 45 .356(*) 60 .564(**) 61 .427(**) 

 ( )لالختبار من طرفين(4.41معامل االرتباط دال عند ) *( 4.40معامل االرتباط دال عند ) **

األخصائيين االجتماعيين ستبانة من فقرات ا فقرةأن جميع قيم معامالت االرتباط بين كل ( 8)رقم الجدول  يشير

بدرجة مقبولة االستبانة ( مما يدل على تمتع 4.41( أو )4.40كانت دالة احصائياً عند مستوى داللة )، والدرجة الكلية لالستبانة

 من االتساق الداخلي ألغراض الدراسة. 
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العاملين بالمستشفيات الحكومية استبانة األخصائيين االجتماعيين )بحساب االتساق الداخلي لمحاور الباحثة  تكما قام

والجدول التالي يبين ، مي إليهتبين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنعن طريق حساب قيم معامالت االرتباط  (بمنطقة تبوك

 الدرجات: 

الفرعي بين كل فقرة من فقرات استبانة األخصائيين االجتماعيين والدرجة الكلية للمحور ( معامالت ارتباط بيرسون 1)رقم جدول 

 إليه ميتالذي تن

رقم 

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط 

 رقم

 العبارة

 درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 (**)613. 9 المعوقات الشخصية المؤشر الرابع (**)649. 6 المؤشر األول

0 .728(**) 2 .742(**) 0 .404(**) 0 .812(**) 10 .754(**) 

 المعوقات المجتمعية (**)742. 8 (*)394. 8 (**)605. 9 (**)748. 8

8 .732(**) 04 .615(**) 8 .562(**) 8 .836(**) 1 .774(**) 

0 .875(**) 11 .637(**) 0 .232(*) 0 .886(**) 2 .841(**) 

1 .666(**) 12 .689(**) 1 .572(**) 1 .911(**) 3 .778(**) 

3 .853(**) 13 .579(**) 3 .747(**) 3 .884(**) 4 .692(**) 

6 .774(**) 14 .633(**) 6 .812(**) 6 .784(**) 1 .796(**) 

2 .892(**) 15 .585(**) 2 .455(**) 2 .853(**) 6 .766(**) 

 (**)740. 7 المعوقات المؤسسية المؤشر الخامس المؤشر الثالث (**)619. 9

10 .824(**) 0 .748(**) 0 .860(**) 0 .803(**) 8 .787(**) 

 (**)771. 9 (**)851. 2 (**)863. 2 (**)678. 8 المؤشر الثاني

0 .591(**) 8 .853(**) 8 .848(**) 8 .644(**) 04 .675(**) 

8 .647(**) 0 .912(**) 0 .849(**) 0 .690(**)   

8 .616(**) 1 .759(**) 1 .770(**) 1 .836(**)   

0 .393(*) 3 .628(**) 3 .827(**) 3 .826(**)   

1 .537(**) 6 .680(**) 6 .844(**) 6 .879(**)   

3 .017(**)     2 .681(**)   

 ( )لالختبار من طرفين(4.40معامل االرتباط دال عند ) **

معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات استبانة األخصائيين االجتماعيين والدرجة الكلية قيم ( 0)رقم الجدول  يوضح

( كانت دالة العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكاستبانة األخصائيين االجتماعيين )من  للمحور الفرعي الذي تنمي إليه

 في جميعاالتساق الداخلي تتسم بدرجة جيدة من  االستبانةيشير إلى أن مما ، امالت ارتباط موجبةوهي مع( 4.40احصائياً عند )

 . محاورها

 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :استبانة األخصائيين االجتماعيينثبات )ج(  

كما في  (Cronbach Alpha)كرو نباخ الفا بحساب معامل استبانة األخصائيين االجتماعيين تم التحقق من ثبات 

 الجدول التالي:

 (العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكاستبانة األخصائيين االجتماعيين )( معامالت الفا كرونباخ لثبات 1)رقم جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور االستبانة عدد

 4.982 06 مدى كفاءة نظام حماية الطفل  0

 4.919 82 المعوقات التي تحد من كفاءة نظام حماية الطفل  8

 0.211 51 معامل الثبات لإلستبانة ككل

الباحثة كون تأن البيانات المستخرجة من االستبانة كانت تتمتع بدرجه ثبات عالية. وبذلك  (1يتضح من الجدول رقم ) 

مما يؤكد بشكل كبير ( العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكاستبانة األخصائيين االجتماعيين )من ثبات  تقد تأكد

 الدراسة.تساؤالت صالحيتها لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن 

 المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكاستبانة  (1) 

 المحكمين( -)أ( صدق التكوين )الصدق الظاهري  

وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه ، نوع المفرداتمن حيث ، اأو الصورة الخارجية له ةانلالستبهو النظام العام 

تمتع به من موضوعية كما يشير هذا النوع من الصدق إلى أن ا ودرجة ماتومدى دقته ةالمفردات. كذلك يتناول تعليمات االستبان

 .من أجله تللغرض الذي وضع ة مناسبةاناالستب

التحقق من صدق استبانة األخصائيين االجتماعيين العاملين وقد قامت الباحثة باتباع نفس الخطوات التي اتبعتها في 

 عرضها على نفس المحكمين حيث تم عرض االستبانتين معاً. وقد تم، ات الحكومية بمنطقة تبوكبالمستشفي

 )ب( صدق االتساق الداخلي: 

بالمستشفيات الحكومية المستفيدين من نظام حماية الطفل الستبانة بالتحقق من صدق االتساق الداخلي الباحثة قام 

 والجدول التالي يوضح النتائج:، ةنالستبيان والدرجة الكلية لالستبابحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات ا بمنطقة تبوك

المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية ات استبانة رقبيرسون بين ف( معامالت ارتباط 1)رقم جدول 

 ةانمع الدرجة الكلية لالستب بمنطقة تبوك

رقم 

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

0 .758(**) 9 .652(**) 17 .822(**) 81 .727(**) 88 .855(**) 

8 .813(**) 10 .322(*) 18 .624(**) 83 .672(**) 88 .694(**) 

8 .776(**) 11 .654(**) 19 .501(**) 86 .787(**) 80 .790(**) 
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0 .669(**) 12 .689(**) 20 .660(**) 82 .814(**) 81 .766(**) 

1 .812(**) 13 .782(**) 21 .733(**) 89 .833(**) 83 .728(**) 

3 .517(**) 14 .560(**) 88 .671(**) 84 .351(*) 86 .754(**) 

6 .794(**) 15 .791(**) 88 .765(**) 80 .839(**) 82 .607(**) 

2 .756(**) 16 .543(**) 80 .719(**)     

 ( )لالختبار من طرفين(4.41معامل االرتباط دال عند ) *( 4.40معامل االرتباط دال عند ) **

بدرجة  الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكالمستفيدين من نظام حماية استبانة  نجد تمتع( 3)رقم من الجدول 

 . ألغراض الدراسةاالتساق الداخلي  مقبولة من

المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة ستبانة البحساب االتساق الداخلي الباحثة  تكما قام

للمحور الفرعي الذي تنمي إليه الدرجة الكلية واالستبانة  فقراتكل فقرة من عن طريق حساب قيم معامالت االرتباط بين  تبوك

 والجدول التالي يبين الدرجات: 

( معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات استبانة المستفيدين من نظام حماية الطفل والدرجة الكلية للمحور 5)رقم جدول 

 مي إليهتالفرعي الذي تن

رقم 

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط 

 رقم

 العبارة

 درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 (**)529. 0 المؤشر الخامس (**)785. 8 (**)755. 9 األولالمؤشر 

 (**)785. 1 (**)873. 0 (**)512. 8 المؤشر الثاني (**)806. 1

 المؤشر السابع (**)888. 8 الرابعالمؤشر  (*)335. 1 (**)835. 2

3 .803(**) 2 .736(**) 1 .770(**) 8 .868(**) 0 .744(**) 

4 .663(**) 3 .747(**) 2 .652(**) 0 .850(**) 8 .811(**) 

 (**)930. 8 المؤشر السادس (**)535. 3 (**)815. 4 (**)867. 5

6 .872(**) 5 .728(**) 4 .502(**) 0 .858(**) 0 .921(**) 

 (**)825. 5 (**)854. 2 (**)493. 1 المؤشر الثالث (**)750. 7

2 .885(**) 0 .709(**)   8 .841(**) 3 .838(**) 

        6 .876(**) 

 ( )لالختبار من طرفين(4.40معامل االرتباط دال عند ) **

المستفيدين من نظام حماية ( نجد ان قيم معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات استبانة 6)رقم من الجدول 

، رتباط موجبة وجيدةإ( وهي معامالت 4.40كانت دالة احصائياً عند )مي إليه تالطفل والدرجة الكلية للمحور الفرعي الذي تن

  تساق الداخلي في جميع محاورها.اإلوبالتالي هذا يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من 
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 :المستفيدين من نظام حماية الطفلاستبانة ثبات )ج( 

 كما في الجدول التالي: (Cronbach Alpha)بحساب معامل كرو نباخ ألفا  االستبانةتم التحقق من ثبات  

 بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك المستفيدين من نظام حماية الطفللثبات استبانة الفا كرونباخ  ت( معامال8)رقم جدول 

 االستبانةمحاور  عدد
 عدد

 العبارات

 معامل

 ألفا كرونباخ

 4.988 9 على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدين قدرة الخدمة المقدمة 0

 4.398 1 قدرة الخدمة على مواجهة وحل مشكلة األطفال المساء إليهم 8

 4.204 8 على الخدمة مدى تحقق السهولة واليسر في الحصول 8

 4.930 1 الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن 0

 4.290 0 مدى توافق الخدمة مع توقعات المستفيدين 1

 4.201 1 مدى مراعاة االعتبارات االنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها 3

6 
األطفال  مدى مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع

 المساء إليهم
6 4.981 

 0.251 18 ككل لإلستبانةمعامل الثبات 

المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات إستبانة قد تأكد من ثبات الباحثة ( أن 2يتضح من الجدول رقم ) 

 .أسئلة الدراسةإلجابة عن لجمع البيانات الالزمة لمما يؤكد بشكل كبير صالحيتها  الحكومية بمنطقة تبوك

 اإلحصائية المستخدمة: األساليب .1.1

 الدراسة )االتساق الداخلي(.  وات( لصدق أدPEARSONمعامل االرتباط ) -

 الدراسة. واتمعامل ألفا كرونباخ وذلك لقياس ثبات أد -

 معادلة كوبر لحساب الصدق الظاهري )صدق المحكمين( -

واالنحراف  (Weighted Average) والمتوسط المرجح (Percentage) المئويةوالنسب  (Frequency) التكرارات -

 واستجاباتها على أسئلة الدراسة.، وذلك من أجل وصف عينة الدراسةوالوزن النسبي  (Std. Deviation) المعياري

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها .1

 النتائج الخاصة بالبيانات األولية: .1.1

حسب المتغيرات العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك الدراسة من األخصائيين اإلجتماعيين  مجتمع( توزيع 2جدول )

 الديموغرافية

 الترتيب النسبة% التكرار الفئة المتغير

 النوع
 ٦ %31.4 83 ذكر

 ٢ %81.4 00 أنثى
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  %100 10 المجموع

 العمر

 ٢ %08.1 06 سنة 81إلى أقل من  81من 

 ٦ %14.4 84 سنة 01أقل من إلى  81من 

 ٣ %6.1 8 سنة فأكثر 01

  %100 10 المجموع

 الحالة االجتماعية

 ٢ %06.1 6 أعزب

 ٦ %66.1 80 متزوج

 ٣ %1.4 8 مطلق

  %4 4 أرمل 

  %100 10 المجموع

 التخصص العلمي

 ٦ %34.4 80 خدمة اجتماعية

 ٢ %86.1 01 علم اجتماع

 ٣ %8.1 0 أخرى

  %100 10 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

 ١ %06.1 6 سنوات    1أقل من 

 ٦ %08.1 06 سنوات     04إلى ٌأقل من  1

 ٣ %84.4 2 سنة    01إلى أقل من  04

 ٢ %84.4 2 فأكثر        01

  %100 10 المجموع

 الحصول على دورات تدريبية
 ٦ %16.1 88 نعم

 ٢ %08.1 06 ال

  %100 10 المجموع

العاملين بالمستشفيات الدراسة من األخصائيين اإلجتماعيين ) لمجتمعالخصائص الديموغرافية ( 9يوضح الجدول رقم ) 

يليهم  ( كأعلى نسبة%31وذلك بنسبة بلغت ) الذكورومنه نجد أن غالبية األخصائيين اإلجتماعيين من ، بمنطقة تبوك( الحكومية

الدراسة من األخصائيين اإلجتماعيين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية  مفردات لبيةكما نجد أن غا.(%81وذلك بنسبة ) اإلناث

 81) تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية ( كأعلى نسبة بين جميع النسب يليهم الذين%14سنة( وذلك بنسبة ) 01إلى أقل من  81)

األخصائيين اإلجتماعيين تقع أعمارهم ضمن ( من %6.1( بينما نجد أن ما نسبته )%08سنة( وذلك بنسبة ) 81إلى أقل من 

 (. سنة فأكثر 01الفئة العمرية )
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ل السابق بنعم )حصلت على دورات تدريبية( كان الجتماعيين الذين أجابوا على التساؤ( نجد أن األخصائيين ا8)رقم من الشكل 

الذين حصلوا على )دورتين تدريبيتين( بنسبة ( يليهم %13.1وا على )دورة تدريبية واحدة( وذلك بنسبة )لغالبيتهم قد حص

 الدراسة. ( ضمن مفردات%08دورات تدريبية فأكثر بلغوا ) ( بينما الذين حصلوا على ثالث84.0%)

( مدى استفادة األخصائيين االجتماعيين من الدورات التدريبية في العمل مع األطفال المساء إليهم بالمستشفيات 10)رقم جدول 

 الحكومية بمنطقة تبوك 

 الترتيب النسبة االستفادة 

االستفادة من الدورات التي تلقيتها في 

 مجال العمل الحالي

 ٦ %١١١٦ نعم

 ٣ %٢١١١ إلى حد ما

 ٢ %٣٩١٣ ال

  ٠٠٠ النسبة الكلية

( نجد أن غالبية األخصائيين االجتماعيين الذين حصلوا على دورات تدريبية أجابوا بأنها كانت مفيدة في 04)رقم دول من الج

( بينما بلغت نسبة الذين %00.0مجال عملهم الحالي )العمل مع األطفال المساء إليهم بالمستشفيات الحكومية( وذلك بنسبة )

( من األخصائيين االجتماعيين الذين حصلوا على دورات %81.8( مقابل )%84.3ما ) الدورات التدريبية إلى حد استفادوا من

 تدريبية وأجابوا بأنها لم تكن مفيدة في مجال العمل مع األطفال المساء إليهم بالمستشفيات الحكومية.

والمحلية المتعلقة بالعمل مع األطفال المساء إليهم تفاقيات والنصوص واللوائح الدولية ( االطالع على اال11)رقم جدول 

 بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك

 النسبة التكرار االستفادة 

هل اطلعت على مواد ونصوص االتفاقية الدولية 

 لحقوق الطفل

 %31.4 83 نعم

 %81.4 00 ال

 %100 10 المجموع

هل اطلعت على المرسوم الملكي الخاص بنظام 

 الطفل بالمملكة العربية السعوديةحماية 

 %38.1 81 نعم

 %86.1 01 ال

56.5
30.4

13.0

0.0

50.0

100.0

ثالث دورات فأكثردورتاندورة واحدة

ي التحقت في حالة اإلجابة بنعم كم عدد الدورات التدريبية الت( ٣)شكل 
بها
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 %100 10 المجموع

هل اطلعت على الالئحة التنفيذية الخاصة بنظام 

 حماية الطفل في المملكة العربية السعودية

 %36.1 86 نعم

 %88.1 08 ال

 %100 10 المجموع

الدراسة سبق وأن اطلعوا على مواد ونصوص االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  مفردات( نجد أن غالبية 00)رقم من الجدول 

(. وقد %81( يليهم الذين لم يسبق لهم أن اطلعوا على مواد ونصوص االتفاقية الدولية لحقوق الطفل بنسبة )%31وذلك بنسبة )

تفاقية الدولية لحقوق ى مواد ونصوص اإل( من االخصائيين االجتماعيين الذين سبق لهم أن اطلعوا عل%62.3أجاب ما نسبته )

قية تفا( اطلعوا على هذه اإل%80.0تفاقية في عملهم مقابل )الطفل بأنهم يقومون بتنفيذ ما نصت عليه نصوص ومواد هذه اإل

 ولكنهم ال ينقذونها في عملهم.

 

العاملين الذين سبق وأن اطلعوا على ( من األخصائيين االجتماعيين %64قد أجاب ما نسبته ) (.00)رقم أيضاً من الجدول 

( يطبقونها %84)، الالئحة التنفيذية الخاصة بنظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية بأنهم يطبقون الالئحه في عملهم

 ( ال يطبقونها في عملهم.%04و)، ما إلى حد

 

 

64.5

29.0

6.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

الإلى حد مانعم

مدى تطبيق المرسوم الملكي الخاص بنظام حماية الطفل ( 4)شكل 
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حسب بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك  الطفلالمستفيدين من نظام حماية الدراسة من  مجتمع( توزيع 11) رقم جدول

 المتغيرات الديموغرافية 

 الترتيب النسبة% التكرار الفئة المتغير

 النوع
 ٢ %82.3 2 ذكر

 ٦ %60.0 84 أنثى

  %100 18 المجموع

 

 ٣ %8.3 0 سنوات 04إلى أقل من  1من 

 ٢ %82.3 2 سنة 01إلى أقل من  04من 

 ٦ %36.9 09 سنة فأكثر 01من 

  %100 18 المجموع

 المستوى التعليمي

 ١ %00.8 0 ابتدائي وما دون

 ٣ %00.8 0 متوسط

 ٦ %03.0 08 ثانوي

 ٢ %81.4 6 أخرى

  %100 18 المجموع

 الدخل الشهري لألسرة

 ٦ %16.0 03 لاير 1444أقل من 

 ٢ %80.0 3 لاير 04444ألقل من  1444من 

 ٣ %06.9 1 لاير 01444ألقل من  04444من 

 ١ %8.3 0 فأكثر 01444من 

  %100 18 المجموع

 نوع السكن
 ٢ %88.0 9 ملك

 ٦ %36.9 09 إيجار

  %100 18 المجموع

بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك المستفيدين من نظام حماية الطفل الدراسة من  مفردات( 08يوضح الجدول رقم )

( %60.0وذلك بنسبة بلغت )المستفيدين )االطفال المساء إليهم( من اإلناث ومنه نجد أن غالبية ، حسب المتغيرات الديموغرافية

 ( %82.3وذلك بنسبة ) الذكوركأعلى نسبة تواجد يليهم 
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( نجد أن األب كان أبرز مصادر اإليذاء أو االهمال الذي تعرض له أفراد العينة من المستفيدين من ١)رقم من الشكل 

( ثم األم بنسبة %80.6( يليه األخ بنسبة )%08.9نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك وذلك بنسبة )

بنسبة  بينما جاءت المصادر األخرى مجتمعة( %8.3لنسبة )( وفي المرتبة الرابعة نجد زوجة األب وزوج األم بنفس ا04.6%)

قة الذي تعرض له المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطاإليذاء أو االهمال وجاءت أشكال . (06.9%)

 ( التالي:٢)رقم كما في الشكل ، تبوك

 

المستفيدين من  أفراد الدراسة اتعرض لهي التي اإلساءاتأبرز أنواع  تكان اإلساءة النفسيةمن الشكل السابق نجد أن 

( ثم %88.00بنسبة ) ا اإلساءة الجسديةليه( ت%81.60وذلك بنسبة )بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك من نظام حماية الطفل 

التي بلغ لها أفراد العينة . وقد جاءت الجهات (%6.00بنسبة ) االساءة الجنسية األخيرة نجد( وفي المرتبة %81بنسبة ) اإلهمال

 ( التالي:٣)رقم عند تعرضهم لإليذاء أو اإلهمال كما في الشكل 

42.9
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من المستفيدين من نظام  هات التي يلجأ إليها أفراد الدراسةمن الشكل السابق نجد أن مراكز الشرطة كانت أبرز الج

يها وحدة ( تل%03.0وذلك بنسبة )، اإليذاء واإلهمالت ومية بمنطقة تبوك للتبليغ عن حاالحماية الطفل بالمستشفيات الحك

( وفي المرتبة األخيرة نجد %80.0( ثم المستشفيات الحكومية بنسبة )%82.3كز البالغات( بنسبة )الحماية االجتماعية )مر

اية الطفل الدراسة المستفيدين من نظام حممجتمع  ( من أفراد%34.6(.وقد أجاب ما نسبته )%8.3المراكز الصحية بنسبة )

بأنهم لم يكونوا على علم بوجود لجان للحماية من العنف واإليذاء في المستشفيات ، بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك

وقد جاءت  (.%89.8بلغت نسبتهم ) كان لديهم علممن قبل. بينما الذين الحكومية وأن مهمتها حمايتهم من االيذاء واإلهمال 

 ( التالي:٩)رقم بمنطقة تبوك كما في الشكل اإليذاء في المستشفيات الحكومية للحماية من العنف وبوجود لجان مصادر معرفتهم 

 

من المستفيدين من نظام  نت أبرز مصادر معرفة أفراد مجتمع الدراسةمن الشكل السابق نجد أن وسائل اإلعالم كا

( تليها كل من %01.9وذلك بنسبة )، من العنف واإليذاء حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بوجود لجان الحماية

وجاءت المصادر األخرى ( %6.0بنسبة )وفي المرتبة األخيرة إدارة المستشفى  (80.0مراكز الشرطة واألصدقاء بنسبة )

 (.%8.6)مجتمعة بنسبة 
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 النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة: .1.1

" ما مدى كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك؟األول على: " التساؤلنص ( التساؤل األول: 1

بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية إلستجابات قامت الباحثة ولإلجابة على هذا التساؤل 

استبانة األخصائيين االجتماعيين خمس مؤشرات تقيس حيث تضمنت ، لقة بهذا التساؤلعالدراسة حول الفقرات المت مجتمع

 والنتائج موضحة في الجداول التالية:، كفاءة النظام من وجهة نظرهم

 :مدى اتساق المخرجات مع ظروف واحتياجات المجتمع: المؤشر األول

األخصائيين االجتماعيين حول مدى المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات ( 11) رقم جدول

 اتساق مخرجات نظام حماية الطفل من اإلهمال وااليذاء مع ظروف واحتياجات المجتمع

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

بالترتي  

 ٣ مرتفع %79.00 1.11 3.95 يتم تنظيم برامج توعوية ألفراد المجتمع بخطورة اإلساءة لألطفال 0

8 
يوجد تنسيق بين موارد وإمكانات المستشفى وموارد وإمكانيات 

 المجتمع لتقديم خدمة أفضل
 مرتفع 72.50% 1.05 3.63

 

١ 

8 
يوجد تعاون مع المؤسسات المجتمعية الموجودة بالمنطقة وذلك 

 لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين
 مرتفع 70.50% 1.01 3.53

 

٦١ 

 ٣ مرتفع %71.50 1.06 3.58 توعوية ألفراد المجتمع بحقوق الطفليتم تنظيم برامج  0

1 
يوجد تعاون بين المستشفى والجهات المسؤولة األخرى في تقديم 

 الدعم لمن تعرضوا لألذى او اإلهمال
 مرتفع 83.50% 0.81 4.18

 

٦ 

3 
يوجد توعية ألفراد المجتمع ببعض السلوكيات الخاطئة والتي قد 

 والعدوانتكون مصدر للعنف 
 مرتفع 71.50% 1.08 3.58

 

٩ 

6 
توعية المجتمع بضرورة اإلبالغ اإللزامي لحاالت اإلساءة ضد 

 األطفال
 مرتفع 78.50% 0.97 3.93

١ 

2 
يتم توعية أسر األطفال بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية 

 أطفالهم
 مرتفع 77.50% 1.09 3.88

٩ 

 ٢ مرتفع %79.00 0.93 3.95 لألطفال األكثر تعرضاً للإليذاءالمشاركة في التوعية الحقوقية  9

04 
هنالك برامج تستهدف األطفال بهدف توعيتهم بكيفية حماية أنفسهم 

 من العنف واإلساءة
 مرتفع 72.50% 1.25 3.63

 

٢ 

  مرتفع %75.60 1.04 3.78 المتوسط العام
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تمع الدراسة من األخصائيين جستجابات مإوالذي يوضح ( 08)السابق رقم الجدول  ستقراء بيانات ومعطياتإب

االجتماعيين العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول مدى اتساق مخرجات نظام حماية الطفل من اإلهمال واإليذاء 

، 8الذي بلغ )وفق المتوسط العام للبعد و ن هذه اإلستجابات تتوزع توزيعا إحصائياأيتضح ، مع ظروف واحتياجات المجتمع

 (.34، 61( وكذلك الوزن النسبي )40، 0واإلنحراف المعياري )( 62

ويدل هذا التوزيع على أن إستجابات المبحوثين من مجتمع الدراسة حول مدى اتساق مخرجات نظام حماية الطفل 

 .احتياجات المجتمعجاءت قوية جدا، األمر الذي يدعو إلى ضرورة زيادة اإلهتمام بمدى اتساق المخرجات مع ظروف و

 :قدرة األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء وظائفهمالمؤشر الثاني: 

قدرة ( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 11)رقم جدول 

 األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء وظائفهم

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 ٦٣ متوسط %67.50 1.03 3.38 تلقيت تدريب كافي يؤهلني للتعامل مع حاالت ايذاء األطفال 0

 %86.50 0.69 4.33 أقدم الخدمة للطفل المساء إليه فوراً  8
مرتفع 

 جداً 

١ 

8 
العمل مع حاالت األطفال يوجد تنسيق بين العاملين أثناء أداء 

 المساء إليهم
 مرتفع 81.50% 0.86 4.08

٦١ 

0 
احتاج إلى معلومات ومهارات في كيفية التعامل مع حاالت 

 األطفال المساء إليهم
 مرتفع 82.50% 0.88 4.13

٩ 

 ٦٢ مرتفع %72.31 0.94 3.62 اجراءات الحصول على الخدمة ال تحتاج لوقت طويل 1

 ٦٩ متوسط %63.00 0.95 3.15 الحاالت ال تتوافر لديهم الخبرة الكافيةالعاملين مع  3

 ٦٦ مرتفع %80.50 0.89 4.03 أشعر بالرضا تجاه عملي مع حاالت إساءة األطفال 6

 %88.50 0.49 4.43 أقدم الدعم النفسي والمعنوي المناسب للحاالت 2
مرتفع 

 جداً 

١ 

 ٦١ متوسط %65.50 1.06 3.28 يتم عمل اجتماعات دورية لتقييم العمل 9

 ٣ مرتفع %83.00 0.83 4.15 أقوم بعمل تقرير مفصل الحالة 04

00 
يتم تحويل الحالة بعد تلقيها الرعاية إلى وحدات الحماية 

 باالجتماعية
4.43 0.59 88.50% 

مرتفع 

 جداً 

٩ 

08 
تتم متابعة الحالة بعد خروجها من المستشفى مع الجهة المحولة 

 لها
 مرتفع 70.50% 1.06 3.53

٣ 

 ٢مرتفع  %85.00 0.63 4.25 أستطيع تفهم مشاعر المستفيد السلبية 08
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 جداً 

 %91.50 0.59 4.58 تتسم عالقتي بااليجابية مع العمالء 00
مرتفع 

 جداً 

٦ 

 %91.00 0.60 4.55 أعمل على التقليل من المشاعر السلبية عند بعض المستفيدين 01
مرتفع 

 جداً 

٢ 

  مرتفع %79.82 0.81 3.99 العامالمتوسط 

من األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات  لدراسةأن المتوسط العام الستجابات أفراد ا( 00)رقم يتضح من الجدول 

( وبلغ االنحراف 8.99الحكومية بمنطقة تبوك حول قدرة األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء وظائفهم بلغ )

( 0.84إلى أقل من  8.04(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %69.28( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.20المعياري الكلى )

توسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الخماسي تشير إلى أن قدرة األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء والم

 وظائفهم حسب وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بشكل عام )مرتفعة(.

 :انتاجية العاملين بالبرنامجالمؤشر الثالث: 

انتاجية ( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 11)رقم جدول 

 العاملين بالبرنامج

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 ٢ مرتفع جداً  %87.00 0.74 4.35 يتسم دور األخصائي االجتماعي بالوضوح 0

 ٩ مرتفع %75.00 1.01 3.75 يتم تنظيم برامج إرشادية وتوعوية ألفراد المجتمع 8

 ١ مرتفع %73.00 1.19 3.65 هناك برامج نفسية واجتماعية تقدم لألطفال المساء إليهم 8

 ١ مرتفع %76.50 1.03 3.83 أشارك في التوعية الحقوقية لألطفال المساء إليهم 0

1 
والدراسات العملية ذات العالقة بحماية  أشارك في إجراء البحوث

 %68.00 1.03 3.40 الطفولة
 مرتفع

٢ 

 ٣ مرتفع %77.50 0.97 3.88 تلبي الخدمة المقدمة احتياجات المستفيدين من نظام حماية الطفل 3

6 
يهتم األخصائي االجتماعي بتقديم أوجه المساندة المختلفة 

 %90.50 0.72 4.53 للمستفيدين
 مرتفع

٦ 

  مرتفع %78.21 0.95 3.91 المتوسط العام

من األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات  الدراسةأن المتوسط العام الستجابات أفراد ( 01)رقم يتضح من الجدول 

النسبي ( وبلغ الوزن 4.91( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )8.90بلغ ) انتاجية العاملين بالبرنامجالحكومية بمنطقة تبوك حول 

( والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج 0.84إلى أقل من  8.04(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %62.80الكلي )
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حسب وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة انتاجية العاملين بالبرنامج الخماسي تشير إلى أن 

 تبوك بشكل عام )مرتفعة(.

 ع: اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المستشفى:المؤشر الراب

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 11)رقم جدول 

 اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المستشفى

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري
النسبيالوزن   المستوى 

 الترتيب

0 
عدد األخصائيين االجتماعيين العاملين مع حاالت األطفال المساء 

 إليهم غير كافي
 مرتفع 78.00% 1.10 3.90

٦ 

 ١ مرتفع %74.00 1.24 3.70 عدم توافر المكان المناسب الستقبال الحاالت 8

8 
غرفة لضمان خصوصية  –أجهزة  –اإلمكانيات المادية )مكاتب 

 الحاالت( لمساعدة األخصائي في العمل مع الحاالت كافية
 مرتفع 70.50% 1.41 3.53

٩ 

0 
عدد الكوادر العاملة من التخصصات المختلفة مع حاالت إساءة 

 معاملة األطفال كافي
 مرتفع 69.00% 1.38 3.45

٢ 

 ١ مرتفع %69.00 1.01 3.45 العاملين مع حاالت اساءة األطفال تنقصهم الخبرة الكافية ألداء العمل 1

3 
قلة الميزانية المخصصة لبرامج الحماية االجتماعية المقدمة 

 للمستفيدين
 مرتفع 76.00% 1.22 3.80

٣ 

6 
قلة الدورات التدريبية المتخصصة لألخصائي العامل مع حاالت 

 اإلساءة لألطفال
 مرتفع 77.50% 1.14 3.88

٢ 

2 
االجتماعية بالعمل مع حاالت قيام غير المتخصصين في الخدمة 

 اإلساءة لألطفال
 متوسط 62.00% 1.06 3.10

٣ 

  مرتفع %72.00 1.20 3.60 المتوسط العام

أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة من األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية ( 03)رقم يتضح من الجدول 

( 0.84( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )8.34بلغ )اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المستشفى بمنطقة تبوك حول 

( والمتوسطات ضمن هذه الفترة 0.84إلى أقل من  8.04(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %68وبلغ الوزن النسبي الكلي )

حسب  ة والبشرية المتوفرة في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكمستوى اإلمكانيات الماديمن التدرج الخماسي تشير إلى أن 

 وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بشكل عام )مرتفعة(.

 :جات المستفيديناتتفق مع ح مدى توافر المعلومات الحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامجالمؤشر الخامس: 

مدى ( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 15) رقم جدول

 جات المستفيديناتوافر المعلومات الحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامج تتفق مع ح
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 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

بالترتي  

0 
لدى األخصائي االجتماعي اإللمام الكامل بنظام حماية الطفل 

 والئحته التنفيذية
 مرتفع 74.50% 0.99 3.73

١ 

 ٢ مرتفع %79.50 0.80 3.98 تتسم الئحة نظام حماية الطفل بالوضوح 8

8 
لدى األخصائيي االجتماعي المعرفة بموارد المجتمع المحلي 

 والتي تخدم المستفيدين
 مرتفع 80.00% 0.78 4.00

٦ 

0 
يتوافر لدى األخصائي االجتماعي إلمام كامل بكل ما يستجد عن 

 نظام حماية الطفل
 مرتفع 71.50% 0.93 3.58

١ 

1 
يتوافر لدى األخصائي احصائيات اإلساءة لألطفال في المنطقة 

 حديثة ومعتمدة من الجهات الرسمية
 متوسط 61.50% 1.29 3.08

٢ 

3 
االجتماعي لتنظيم أنشطة وبرامج للحماية يسعى األخصائي 

 تواكب احتياجات أفراد المجتمع
 مرتفع 72.50% 1.05 3.63

٩ 

6 
لدى األخصائي المام بالمؤسسات المجتمعية التي تعمل في مجال 

 حماية الطفولة.
 مرتفع 77.00% 1.05 3.85

٣ 

  مرتفع %73.79 0.99 3.69 المتوسط العام

ة من األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات ستجابات أفراد الدراسأن المتوسط العام ال( 06)رقم يتضح من الجدول 

جات االحكومية بمنطقة تبوك حول مدى توافر المعلومات الحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامج تتفق مع ح

(. والمتوسط يقع ضمن %68.69ن النسبي الكلي )( وبلغ الوز4.99( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )8.39المستفيدين بلغ )

مدى توافر المعلومات ( والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الخماسي تشير إلى أن 0.84إلى أقل من  8.04الفترة )من 

اعيين حسب وجهة نظر األخصائيين االجتمالحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامج تتفق مع حجات المستفيدين 

 بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بشكل عام )مرتفعة(.

" ما مدى فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك؟نص التساؤل الثاني على: "( التساؤل الثاني: 1

بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية إلستجابات قامت الباحثة ولإلجابة على هذا التساؤل 

 مؤشرات سبعة، المستفيدين من نظام حماية الطفلحيث تضمنت استبانة ، لقة بهذا التساؤلعالدراسة حول الفقرات المت افراد

 الجداول التالية:والنتائج موضحة في ، من وجهة نظرهمفعالية آلية نظام حماية الطفل تقيس 

 المؤشر األول: مدى قدرة الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدين:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل حول 18)رقم جدول 

 اسية للمستفيدينمدى قدرة الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األس

 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

بالترتي  

 ٢ مرتفع %80.95 0.69 2.43 ساهمت لجان الحماية في المستشفيات الحكومية في حمايتي 0

 ١ مرتفع 4.52%8 0.69 2.54 هناك متابعة من فريق الحماية تشعرني باألمان 8

 ٣ مرتفع %86.90 0.69 2.61 االجتماعيين عن مشكلتي بكل اطمئنانتحدثت لألخصائيين  8

0 
ساعدني األخصائيون االجتماعيون عن التنفيس عن مشاعري 

 السلبية
 مرتفع 88.10% 0.62 2.64

٦ 

 ٩ متوسط %75.00 0.70 2.25 أشعر بالرضا عن الخدمة المقدمة لي من قبل المستشفى 1

3 
الخبرة الكافية في التعامل مع  فريق الحماية في المستشفى لديهم

 حالتي
 مرتفع 78.57% 0.68 2.36

٣ 

 ٩ مرتفع %82.14 0.64 2.46 حصلت على عدد من الخدمات الطبية والرعاية االجتماعية 6

 ١ مرتفع %82.14 0.74 2.46 هناك متابعة لي مستمرة من قبل األخصائيين االجتماعيين 2

9 
الحماية في المستشفى عندما طلبت استجاب لي العاملين في لجنة 

 منهم المساعدة
 مرتفع 86.90% 0.63 2.61

٢ 

  مرتفع %82.80 0.68 2.48 المتوسط العام

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل أفراد الدراس( أن المتوسط العام الستجابات 02) رقم يتضح من الجدول

( وبلغ 8.02بلغ )مدى قدرة الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول 

( 8إلى  8.80(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %28.24( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.32االنحراف المعياري الكلى )

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل الدراسدرجة تقييم أفراد والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن 

 بشكل عام )مرتفعة(. لقدرة الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدينبالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك 

 المؤشر الثاني: مدى قدرة الخدمة المقدمة على مواجهة وحل مشكلة االطفال المساء إليهم:

المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل حول ( المتوسطات 12)رقم جدول 

 مدى قدرة الخدمة المقدمة على على مواجهة وحل مشكلة االطفال المساء إليهم

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري
 المستوى الوزن النسبي

 الترتيب

 ٩ منخفض %51.19 0.69 1.54 الالزمةلم أحظ بالحماية والرعاية  0

 ٢ مرتفع %82.14 0.64 2.46 تم دعمي نفسياً ومعنوياً لمواجهة مشكلتي 8

 ١ مرتفع %78.57 0.73 2.36 تم استكمال اإلجراءات النظامية بحق مرتكب اإلساءة 8

 ٣ مرتفع %79.76 0.69 2.39 تم توفير الحماية والرعاية الالزمة لي 0

 ٦ مرتفع %83.33 0.64 2.50 الخاصة بحمايتي من اإليذاء أو اإلهمالعرفت حقوقي  1

  مرتفع %75.00 0.68 2.25 المتوسط العام
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المستفيدين من نظام حماية الطفل  أفراد الدراسةأن المتوسط العام الستجابات ( 09)رقم يتضح من الجدول 

( 8.81بلغ ) المقدمة على مواجهة وحل مشكلة االطفال المساء إليهممدى قدرة الخدمة بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول 

أقل من إلى  0.36(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %61( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.32وبلغ االنحراف المعياري الكلى )

ة المستفيدين من نظام حماية الدراسدرجة تقييم أفراد ( والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن 8.80

بشكل عام  الخدمة المقدمة على مواجهة وحل مشكلة االطفال المساء إليهمالطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لقدرة 

 (.متوسطة)

 المؤشر الثالث: مدى تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمة:

ات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل حول ( المتوسطات المرجحة واالنحراف10)رقم جدول 

 مدى تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمة

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري
 المستوى الوزن النسبي

 الترتيب

 ٦ مرتفع %82.14 0.64 2.46 هناك سهولة في اجراءات الوصول لفريق الحماية من االيذاء 0

8 
اجراءات الحصول على الخدمة العالجية والرعاية الالزمة لم تأخذ 

 %78.57 0.56 2.36 وقت طويل
 مرتفع

٣ 

8 
قام فريق الحماية في المستشفى باستكمال االجراءات النظامية 

 %80.95 0.69 2.43 لحمايتي
 مرتفع

٢ 

  مرتفع %80.56 0.63 2.42 المتوسط العام

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل أفراد الدراسستجابات أن المتوسط العام إل( 84)رقم يتضح من الجدول 

( وبلغ االنحراف 8.08بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول مدى تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمة بلغ )

( والمتوسطات 8إلى  8.80(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %24.13( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.38المعياري الكلى )

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات درجة تقييم أفراد الدراسلفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن ضمن هذه ا

 الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمة بشكل عام )مرتفعة(.

 المؤشر الرابع: الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل حول 11)م رقجدول 

 الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

بالترتي  

 ٦ مرتفع %86.90 0.69 2.61 المستشفى تم اخضاعي للفحص الطبي فور استقبالي في 0

 ٩ مرتفع %84.52 0.79 2.54 تم استقبالي ودعمي مباشرة في المستشفى 8
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 ١ مرتفع %84.52 0.69 2.54 تم تقديم الحماية والرعاية لي فور وصولي 8

0 
تمت استكمال االجراءات النظامية من قبل الشرطة أثناء 

 %84.52 0.59 2.54 تواجدي في المستشفى
 مرتفع

٣ 

1 
تمت طمأنتي بأنني في المكان المناسب وسوف يتم القيام بما هو 

 %85.71 0.69 2.57 في مصلحتي
 مرتفع

٢ 

  مرتفع %85.24 0.69 2.56 المتوسط العام

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل أفراد الدراسأن المتوسط العام الستجابات ( 80) رقم يتضح من الجدول

( وبلغ االنحراف 8.13بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن بلغ )

( والمتوسطات 8إلى  8.80(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %21.80( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.39المعياري الكلى )

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات درجة تقييم أفراد الدراسرة من التدرج الثالثي تشير إلى أن ضمن هذه الفت

 الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة تحقق الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن بشكل عام )مرتفعة(.

 المؤشر الخامس: مدى توافق الخدمة مع توقعات المستفيدين:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل 11)رقم جدول 

 حول مدى توافق الخدمة مع توقعات المستفيدين

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 ٦ مرتفع %86.90 0.63 2.61 المستشفى تم تقديم الرعاية الصحية فور استقبالي في 0

 ٢ مرتفع %84.52 0.69 2.54 اجراءات الحماية لم تأخذ وقت طويل 8

8 
تم ابالغي بآلية اإلجراءات المتبعة في التعامل مع حاالت 

 %84.52 0.74 2.54 االساءة
 مرتفع

٣ 

 ١ مرتفع %82.14 0.69 2.46 تم استكمال اإلجراءات مع الجهات المعنية بمشكلتي 0

  مرتفع %84.52 0.69 2.54 المتوسط العام

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل أفراد الدراسأن المتوسط العام الستجابات ( 88)رقم يتضح من الجدول 

( وبلغ االنحراف المعياري 8.10بلغ )مدى توافق الخدمة مع توقعات المستفيدين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول 

( والمتوسطات ضمن هذه 8إلى  8.80(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %20.18( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.39الكلى )

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية رجة تقييم أفراد الدراسالفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن د

 بشكل عام )مرتفعة(. قعات المستفيدينتوافق الخدمة مع توبمنطقة تبوك لدرجة 
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 المؤشر السادس: مدى مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل حول 11)رقم جدول 

 االنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيهامدى مراعاة االعتبارات 

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

0 
تم استقبالي في مكان مخصص للحاالت المعرضة للعنف وااليذاء 

 في المستشفى
 متوسط 77.38% 0.67 2.32

١ 

8 
 تمت متابعة حالتي من قبل فريق الحماية بالمستشفى بعد تلقي

 الخدمة
 مرتفع 86.90% 0.69 2.61

٦ 

 ٣ مرتفع %83.33 0.64 2.50 قدم فريق الحماية بالمستشفى كل انواع المساندة  8

 ٩ منخفض %52.38 0.74 1.57 تجاهل فريق الحماية بالمستشفى سماع أي شكوى 0

 ٢ مرتفع %84.52 0.64 2.54 تعاون فريق الحماية معي في الحصول على الخدمة العالجية 1

  متوسط %76.90 0.67 2.31 المتوسط العام

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل أفراد الدراسأن المتوسط العام الستجابات ( 88) رقم يتضح من الجدول

( وبلغ 8.80بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول مدى مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها بلغ )

إلى أقل من  0.36(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %63.94( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.36االنحراف المعياري الكلى )

ة المستفيدين من نظام حماية درجة تقييم أفراد الدراس( والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن 8.80

بشكل عام مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة 

 (.متوسطة)

 مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع األطفال المساء إليهم:المؤشر السابع: مدى مراعاة 

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستفيدين من نظام حماية الطفل حول 11)رقم جدول 

 ال المساء إليهممدى مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع األطف

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 ٩ مرتفع %90.48 0.53 2.71 تم معاملتي باحترام اثناء تقديم الخدمة لي 0

 ١ مرتفع %91.67 0.65 2.75 تم التعامل معي بخصوصية وسرية تامة 8

 ٣ مرتفع %91.67 0.59 2.75 منحت لي الفرصة للتعبير عن مشاعري  8

0 
ساعدني االخصائي االجتماعي على تخفيف التوتر الذي اشعر 

 %92.86 0.57 2.79 به
 مرتفع

٦ 

 ٢ مرتفع %85.71 0.63 2.57 ساعدني االخصائي على تقبل نفسي 1
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 ١ مرتفع %89.29 0.61 2.68 تمت مساعدتي على مواجهة مشكلتي 3

 ٢ مرتفع %91.67 0.49 2.75 األخصائي االجتماعيشعرت باالطمئان أثناء حديثي مع  6

  مرتفع %90.48 0.59 2.71 المتوسط العام

ة المستفيدين من نظام حماية الطفل أفراد الدراسأن المتوسط العام الستجابات ( 80)رقم يتضح من الجدول 

مدى مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع األطفال المساء بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك حول 

(. والمتوسط يقع ضمن الفترة %94.02( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.19( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )8.60بلغ )إليهم 

ة المستفيدين من درجة تقييم أفراد الدراس( والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن 8إلى  8.80)من 

مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة 

 (.مرتفعةبشكل عام ) األطفال المساء إليهم

ما المعوقات التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات  على: " الثالثنص التساؤل : الثالثتساؤل ( ال1

نحرافات المعيارية بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات المرجحة واالقامت الباحثة " ولإلجابة على هذا التساؤل ؟الحكومية

 ثالثة مجاالت، األخصائيين االجتماعيينحيث تضمنت استبانة ، لقة بهذا التساؤلعالدراسة حول الفقرات المت إلستجابات مجتمع

والنتائج موضحة في ، من وجهة نظرهم ما المعوقات التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكوميةتقيس 

 الجداول التالية:

 أوالً: المعوقات الشخصية:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 11)رقم جدول 

 المعوقات الشخصية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

بالترتي  

0 
عدم المام األخصائي االجتماعي باالجراءات المهنية الالزمة 

 لمساعدة األطفال المساء إليهم
 متوسط 61.00% 1.32 3.05

٣ 

8 
نقص اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي للعمل في مجال حماية 

 الطفل
 مرتفع 72.50% 1.21 3.63

٦ 

8 
العامة عزوف األخصائي االجتماعي عن المشاركة في األنشطة 

 التي توضح دوره للمستفيدين
 متوسط 55.50% 1.25 2.78

١ 

0 
عدم إلمام األخصائي االجتماعي بأنظمة المؤسسات األخرى 

 المساندة والمعنية بحماية الطفل
 متوسط 62.50% 1.24 3.13

٩ 

 ١ متوسط %64.50 1.31 3.23 قلة اطالع األخصائي االجتماعي على ما يستجد بنظام حماية الطفل 1

 ٢ متوسط %64.50 1.23 3.23 قلة االطالع على ما يستجد في التخصص 3

 ٣ متوسط %61.00 1.30 3.05 عدم رغبة بعض األخصائيين العمل بمجال الحماية 6
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 ٢ مرتفع %69.00 1.15 3.45 نقص المهارات المهنية لبعض األخصائيين بمجال الحماية 2

  متوسط %63.81 1.25 3.19 المتوسط العام

بالمستشفيات الحكومية بمنطقة األخصائيين االجتماعيين ( أن المتوسط العام الستجابات 81)رقم يتضح من الجدول 

( وبلغ االنحراف 8.09بلغ )المعوقات الشخصية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية تبوك حول 

( 8.04أقل من إلى  8.34(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %38.20الكلي )( وبلغ الوزن النسبي 0.81المعياري الكلى )

األخصائيين االجتماعيين ة من درجة تقييم أفراد الدراستشير إلى أن  الخماسيوالمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج 

ظام حماية الطفل في المستشفيات للمعوقات الشخصية التي تحد من كفاءة آلية نبالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك  العاملين

 (. متوسطةبشكل عام )الحكومية 

 ثانياً: المعوقات المؤسسية:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 11)رقم جدول 

 المستشفيات الحكوميةالمعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في 

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 ٢ مرتفع %71.50 1.24 3.58 اإلساءةعدم توفر الخصوصية لمقابلة حاالت  0

 ٣ مرتفع %74.00 1.11 3.70 عدم توفر المتابعة الدورية للمساء إليهم 8

8 
مهارات األخصائيين  عدم توفر الدورات التطويرية لتنمية

 العاملين مع حاالت األطفال المساء إليهم
 مرتفع 83.00% 0.86 4.15

١ 

0 
عدم وجود تنسيق للتواصل مع لجان الحماية األخرى في 

 المنطقة لبحث المشكالت وسبل تطوير العمل
3.43 1.22 68.50% 

مرتفع 

 جدا

٦ 

1 
عدم االعتراف الفعلي بدور األخصائي االجتماعي مع حاالت 

 األطفال المساء إليهم 
 متوسط 66.00% 1.36 3.30

٣ 

3 
غموض الدور المهني لألخصائي االجتماعي بمجال حماية 

 الطفل 
 متوسط 64.00% 1.32 3.20

٩ 

6 
قلة وعي المؤسسات األخرى التي تتعامل مع األطفال المساء 

 األخصائي االجتماعيإليهم بدور 
 مرتفع 73.00% 1.21 3.65

٩ 

2 

شرف مهني/ اكلينيكي للوقوف على عمل إعدم وجود 

األخصائي االجتماعي من قبل فريق أو مشرف مختص في 

 مجال الحماية

 مرتفع 71.50% 1.15 3.58

١ 

 ٢ مرتفع %72.00 1.17 3.60 تكليف األخصائيين بأعمال ال تدخل في نطاق منهة الخدمة 9

 ٣ مرتفع %77.00 1.05 3.85عدم اتاحة الفرصة لألخصائي االجتماعي لإلستفادة من الموارد  04
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 األخرى بالمجتمع لمساعدة األطفال المساء إليهم

  مرتفع %72.05 1.17 3.60 المتوسط العام

أن المتوسط العام الستجابات األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة ( 83)رقم يتضح من الجدول 

( وبلغ االنحراف 8.34تبوك حول المعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بلغ )

( 0.84إلى أقل من  8.04ط يقع ضمن الفترة )من (. والمتوس%68.41( وبلغ الوزن النسبي الكلي )0.06المعياري الكلى )

ة من األخصائيين االجتماعيين درجة تقييم أفراد الدراسوالمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الخماسي تشير إلى أن 

المستشفيات العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك للمعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في 

 (.مرتفعةالحكومية بشكل عام )

 ثالثاً: المعوقات المجتمعية:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين االجتماعيين حول 15)رقم جدول 

 المعوقات المجتمعية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 84.00 0.76 4.20 قلة وعي األسر بحقوق الطفل ونظام الحماية 0
مرتفع 

 جداً 

٦ 

8 
سيطرة بعض بالعادادت التي قد تكون مشجعة النتهاك حقوق 

 الطفل وإهماله
4.23 0.77 84.50 

مرتفع 

 جداً 

٢ 

 86.00 0.69 4.30 بالطرق التربوية السليمة قلة وعي بعض األسر 8
مرتفع 

 جداً 

٣ 

0 
عدم اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة بموضوع حماية الطفل من 

 اإليذاء
 مرتفع 76.50 1.06 3.83

٩ 

1 
عدم وعي األسر بالجهات التي تقدم الحماية للطفل في حال 

 انتهاكها
4.25 0.95 85.00 

مرتفع 

 جداً 

١ 

 85.00 0.90 4.25 والنزعات األسريةكثرة المشاكل  3
مرتفع 

 جداً 

٩ 

 86.50 0.83 4.33 قلة وعي المتعرضين لإلساءة بدور األخصائي االجتماعي 6
مرتفع 

 جداً 

١ 

 87.50 0.84 4.38 التكتم على حاالت العنف واإليذاء في المجتمع 2
مرتفع 

 جداً 

٢ 

9 
عدم وعي المجتمع بدور لجان الحماية االجتماعية في 

 المستشفيات في مواجهة اإلساءة لألطفال
4.23 0.80 84.50 

مرتفع 

 جداً 

٣ 
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04 
عدم وعي المجتمع بخطورة اإلساءة لألطفال الذين هم عماد 

 المستقبل
4.28 0.88 85.50 

مرتفع 

 جداً 

٩ 

 84.50 0.85 4.23 المتوسط العام
مرتفع 

 جداً 

 

األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك ( أن المتوسط العام الستجابات 86يتضح من الجدول )

( وبلغ االنحراف 0.88حول المعوقات المجتمعية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بلغ )

( والمتوسطات 1إلى  0.84(. والمتوسط يقع ضمن الفترة )من %20.14( وبلغ الوزن النسبي الكلي )4.21المعياري الكلى )

ضمن هذه الفترة من التدرج الخماسي تشير إلى أن درجة تقييم أفراد العينة من األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمستشفيات 

الحكومية بمنطقة تبوك للمعوقات المجتمعية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بشكل عام 

 (.اً جد )مرتفعة

ما المعوقات التي تحد من فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات على: " الرابعل الفرعي نص التساؤ: الرابع( التساؤل 1

والتي ، المختصين بحماية الطفولة أداة مقابلة الخبراء من خاللإلجابة على هذا التساؤل قد قامت الباحثة با" و؟الحكومية

 في هذا الخصوص وكانت استجاباتهم على النحو التالي: ارآئهمعن  لينسؤا تضمنت

زال الخوف عائق أمام وصول ي الحيث ، عتقاده بأنها ستعرضه للعنف أكثرإل، خوف المستفيد من عدم جدوى عملية البالغ -

 ن الحماية.اعلى الرغم من التطمينات واالجراءت التي تقدمها لجالخدمات للمستفيد 

تم توقيع ي عتداء مثالً ففي بعض حاالت اإل، ر حماية كاملة للمستفيدتوفالتي بعض الخدمات البرنامج في تقديم قصور  -

وبالتالي ال ، من التواصل بالحمايةومنعه ولكن يتم تكرار العنف مع الضحية ، المعتدي على تعهد وإرجاع الضحية معه

 . يكون البرنامج قد حقق أهدافه في حماية الضحية

تستطيع التغيير في  وليس لدية أنشطة مجتمعية، في الغالب ية في القطاع الصحي بداخل المنشأةبرامج الحمايقتصر عمل  -

 المعتقدات والمفاهيم الخاطئة السائدة لدى بعض أفراد المجتمع.

وهو محكوم بوصول ، بغرض المتابعة، الزيارة المنزليةكن األخصائي االجتماعي من فرض تممج الحماية ال ابر -

 .جهات المختلفة عن هذه الحاالتالأو بوصول التقارير من  األشخاص إليه

فإذا لم يتجاوب األشخاص أنفسهم سواء بالعالج النفسي أو ، اقتصار عملية المتابعة على تجاوب الحالة مع لجان الحماية -

 ثحيالكثير  الشيء ال يملك فإنهفي المنشأة الصحية  مع األخصائي االجتماعي السلوكي أو العالج االجتماعي االسري

 بشأنهم. م من اتخاذ أي قرار أو عقوبة الم يستجيبوا ال يمكنه النظبطلبهم وإذا يرسل 

 االدعاءات الكاذبة والتي تفخم بسبب المبلغ.  -

 من قبل األخصائي االجتماعي أو لجنة الحماية.عدم قبول الحالة بالحلول المطروحة  -

 تنازل الحالة لخوفها من المعنِّف. -

الفئات التي يتم التستر عليها )بعض ذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم( وإن كان ذلك نادراً وألسباب متعددة وبالتالي  -

 يصعب الوصول إليها. 
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 إحالة بعض الحاالت الخارجة عن التخصص وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مما يؤثر على سرعة تقديم الخدمة. -

 لبعض العاملين العاملين في بعض وحدات الحماية.نقص التدريب والتطوير المهني  -

عدم تعاون الجهات األمنية أو عدم الجدية في معاقبة المعتدي وهذه من أهم المعوقات أو العقبات التي تواجه فعالية نظام  -

 الحماية لألطفال.

 .الشرطة تعاون عدم وأيضاً  والتقاليد والعرف األسرة تدخل بسبب اإليذاء عليه الواقع الشخص تراجع -

ماهي السياسات المقترحة التي تدعم فعالية نظام حماية الطفل ل الفرعي الخامس على: "نص التساؤ( التساؤل الخامس: 1

ومقابلة الخبراء ، استبانة األخصائيين االجتماعيينكل من بتضمين قامت الباحثة " ولإلجابة على هذا التساؤل ؟وتكفل كفاءته

 عن مقترحاتهتم في هذا الخصوص وكانت استجاباتهم على النحو التالي:بأسئلة مفتوحة ، المختصين في حماية الطفل

 ( األخصائيين االجتماعيين:1)

حماية بمنطقة تبوك من واقع خبرتهم في مجال بالمستشفيات الحكومية جاءت مقترحات األخصائيين اإلجتماعيين العاملين 

 النحو التالي: تدعم فعالية نظام حماية الطفل وتكفل كفاءته التي المقترحة حول السياسات أو اإلهمال من اإليذاء الطفل 

 دعم الممارسين بالدورات التدريبية في مجال حماية الطفل وحمايته من اإليذاء أو اإلهمال. -

 خاصة للتعامل مع حاالت اإلساءة لألطفال. توفير أماكن -

مع التركيز على ، عالم المختلفةإلوسائل اهذه الحاالت عن طريق  توعية المجتمع للتعامل معتكثيف الجهود اإلعالمية في  -

 التواصل االجتماعي.وسائل 

 وقبل ذلك البرامج الوقائية.، دوارهم في حماية األطفالأستيعاب األخصائيين االجتماعيين في التعليم وتفعيل إ -

االجتماعي ووحدات الحماية في العمل مع ت العرض داخل المستشفيات للتعريف بدور األخصائي امن شاش ستفادةاإل -

 حاالت اإلساءة واإلهمال لألطفال.

 مع التركيز واستهداف األمهات.، بحقوق الطفل وتعريفهم بنظام حماية الطفل توعية األسر -

 عمل اجتماعات دورية ومناقشة الحاالت ووضع التوصيات. -

الطفل بشكل دائم حتى ال يؤثر ذلك على نفسيته وبالتالي  وعدم تثبيت األخصائي االجتماعي في فريق حماية، تدوير العمل -

 تتأثر جودة عمله.

 ضرورة تشديد العقوبة على المعتدي ووضع آلية تضمن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية. -

 جعل توعية وتثقيف األمهات إلزامياً في هذا الجانب. -

دوري من خالل اإلستطالعات واإلحصائيات ومتابعة الظاهرة القيام بدراسة مؤشرات اإلعتداء واالساءة لألطفال بشكل  -

من خالل هذه المؤشرات والعمل على السيطرة عليها من خالل إعداد البرامج العالجية وتنفيذها على المجتمع بشكل 

 متزامن مع الدراسات.

الحكومية اإللكترونية، كتطبيق كلنا إيجاد قرار ينص على إتاحة اإلبالغ عن حاالت اإلهمال واإليذاء عن طريق التطبيقات  -

 توكلنا. –ابشر  –أمن 
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 عمل دورات توعوية للمقبلين على الزواج تتضمن أسس التنشئة السليمة لألطفال. -

 

 ( الخبراء المختصين بحماية الطفل:1)

ة نظام حماية الطفل جاءت إجابات الخبراء المختصين بحماية الطفولة بمنطقة تبوك حول السياسات المقترحة التي تدعم فعالي

 وتكفل كفاءته على النحو التالي: 

 أوالً: تحديد نقاط القوة والضعف في الواقع الفعلي لتطبيق نظام حماية الطفل في الميدان: 

 نقاط القوة: 

 سرعة اإلستجابة للبالغ. -

 صالحية الوصول إلى المستفيد خالل ساعة من البالغ. -

 اية الالزمة.   سرعة التعامل مع المستفيد وتأمين الحم -

 مشاركة الجهات ذات العالقة.  -

ضمان إلتزام المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها  -

قه في مجال السالمة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من اإليذاء واإلهمال وتمكينه من حقو

 المعتبرة شرعاً ونظاماً. 

أن نظام حماية الطفل لم يحدد نوع معين من اإلساءة مثل اإلساءة اللفظية أو الجسدية أو غيرها، بل أخذ كل أنواع  -

 الممارسات بعيين اإلعتبار. 

أن نظام الحماية صادر بمرسوم ملكي وأن جميع الجهات ملتزمة بالتنفيذ مع صالحيات وحدة الحماية التي من شأنها  -

 تقديم الحماية بشكل عاجل. 

 نقاط الضعف: 

 قصور البرامج التأهيلية والنفسية واالجتماعية.  -

 قصور في برامج التوعوية المجتمعية. -

لجهات ذات العالقة والمعنية بحماية الطفل أو تقاعس بعض العاملين في مجال عدم التفاعل مع البالغات وخاصة من ا -

 حماية الطفل.

 عدم معرفة غالبية أفراد المجتمع بنظام الحماية ورقم البالغات. -

ضعف العقوبة المترتبة على المخالفة، وعدم التعامل مع المعتدي قضائياً إال في حاالت نادرة، يؤدي تكرار هذه   -

  اإلشكالية.

 تأثر األبناء من أحد األبوين وتحريضهم على الطرف اآلخر.  -

 عدم وجود عقوبات صارمة لمن ال يلتزم من المعنفين لألطفال بالتعهدات واإلجراءات المتخذة من قبل وحدة الحماية.    -

 تعدد الجهات المسؤولة.    -

 ازدواج إجراءات الشرط والنيابة العامة مع نظام الحماية.   -
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 لسياسات المقترحة لنظام حماية الطفل ليكون أكثر كفاءة وفعالية:ثانياً: ا

 وضع برامج توعوية تناسب سن الطفل. -

 وضع برامج توعية ألسرة الطفل. -

 وضع الالفتات الموضحة ألرقام التواصل في الشوارع واألماكن العامة. -

 والمتوسطة، فيما يتناسب مع أعمارهم.إدخال البرامج التوعوية ضمن المنهج الدراسي لمرحلتي االبتدائية  -

 التركيز على العالج الشامل لجميع األطراف وبمختلف انواع العالج.  -

تزويد برامج الحماية بالخبراء من نفسيين واجتماعيين متخصصين قادرين على تأهيل األطفال ووضع الخطط العالجية  -

 المناسبة. 

 ء الخدمة يشمل زيارات منزلية ألسر المستفيد.وضع برنامج متابعة للمستفيدين يستمر بعد إنتها -

األسرة هي المسؤول األول عن الطفل البد أن تكون لديها المعلومات الكافية عن تربية الطفل وزرع القيم العالية في  -

 الطفل وعدم اإلهمال، من خالل نشر التوعية بين المجتمع لما يخدم الطفل ومصالحه.

 يع األسر البديلة واألسر الحاضنة. تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجم -

 (0909يجب أن يتم دمج خط مساندة الطفل مع خط العنف االسري )  -

 التركيز على التوعية الوالدية وعدم إقحامهم في تصفية الحسابات فيما بينهم بعد االنفصال.    -

فرض عقوبات صارمة على من ال يلتزم بتوجيهات وحدة الحماية األسرية، والتعميم على كافة الجهات الحكومية   -

 ومطالبتها بالتعامل وفق ما جاء في نظام حماية الطفل والئحته التنفيذية. 

 أن يكون هناك جهة واحدة تتولى هذه المهمة. -

 براز دورها.توعية المجتمع بوجود هذه الجهة والتعامل معها وإ -

 التشديد على الجهات الحكومية األخرى بضرورة سرعة التفاعل.    -

 العمل على التوعية قبل تطبيق الجزاءات.  -

عنَفين. -  وجود عقاب صارم وأنظمة في المحاكم الشرعية تنص على تجريم العنف وحماية حقوق الم 

 وضع الحماية األسرية ضمن قطاع وزارة الداخلية.   -

 تص ومدرب من ذوي الخبرة في العمل في مجال الحماية من اإليذاء. توفير كادر مخ  -

 

 

 نتائج الدراسة وتوصياتها .1

 نتائج الدراسة في ضوء األهداف والتساؤالت .1.1

 النتائج المتعلقة بالهدف األول: قياس مدى كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك.

  الجوانب التي لدى األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك قدرة مرتفعة جداً على بينت النتائج أن

 ، والتقليل من المشاعر السلبية عند بعض المستفيدين، أدائها تمثلت في تكوين عالقة ايجابية مع العمالء
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وتقديم ، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي المناسب للحاالت، ومتابعة الحالة بعد خروجها من المستشفى مع الجهة المحولة لها     

 الخدمة الفورية للطفل المساء إليه.

 وضحت نتائج الدراسة أن قدرة األخصائيين االجتماعيين في المستشفى على أداء وظائفهم وفق وجهة نظر األخصائيين أ

( وانحراف معياري 8.99لك بمتوسط بلغ )االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بشكل عام )مرتفعة( وذ

 (. %69.28( ووزن نسبي )4.20)

  بينت نتائج الدراسة أن درجة اتساق مخرجات نظام حماية الطفل من اإلهمال وااليذاء مع ظروف واحتياجات المجتمع

( 8.62وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بشكل عام )مرتفعة( وذلك بمتوسط ) وفق

 (. %61.34( ووزن نسبي )0.40وانحراف معياري )

 اء مع ظروف واحتياجات مظاهر اتساق مخرجات نظام حماية الطفل من اإلهمال وااليذ أبرزت نتائج الدراسة أن ظهرأ

وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك تمثلت في التعاون بين المستشفى  وفقالمجتمع 

 .والجهات المسؤولة األخرى في تقديم الدعم لمن تعرضوا لألذى او اإلهمال

 قدرة مرتفعة على  ت النتائج أن الجوانب التي لدى األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكبرزأ

 .أدائها تمثلت في عمل تقرير مفصل عن الحالة

 وضحت النتائج أن انتاجية العاملين بالبرنامج حسب وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة أ

 (. %62.80( ووزن نسبي )4.91( وانحراف معياري )8.90تبوك بشكل عام )مرتفعة( وذلك بمتوسط بلغ )

 كدت النتائج أن درجة توافر المعلومات الحديثة والدقيقة والكافية التي تساعد على وضع برامج تتفق مع حاجات أ

المستفيدين حسب وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بشكل عام )مرتفعة( وذلك 

 (. %68.69( ووزن نسبي )4.99( وانحراف معياري )8.39بمتوسط بلغ )

 كدت النتائج أن مستوى اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك وفق وجهة نظر أ

( ووزن نسبي 0.84( وانحراف معياري )8.34األخصائيين االجتماعيين بشكل عام )مرتفع(. وذلك بمتوسط بلغ )

(68% .) 

 والبشرية المتوفرة بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بدرجة مرتفعة تمثلت في ظهرت النتائج أن اإلمكانيات المادية أ

 غرفة لضمان خصوصية الحاالت( لمساعدة األخصائي في العمل مع الحاالت. –أجهزة  –اإلمكانيات المادية )مكاتب 

 قة تبوك قدرة متوسطة على ت النتائج أن الجوانب التي لدى األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات الحكومية بمنطبرزأ

باإلضافة إلى االجتماعات الدورية لتقييم ، أدائها التعامل مع حاالت ايذاء األطفال التي تتطلب تدريباً وتأهيالً نوعياً وكافياً 

 العمل.

 ت في ت النتائج أن اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بدرجة متوسطة تمثلشارأ

 قيام المتخصصين في الخدمة االجتماعية بالعمل مع حاالت اإلساءة لألطفال.

  بينت النتائج أن اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك بدرجة منخفضة تمثلت في

 .الدورات التدريبية المتخصصة لألخصائي العامل مع حاالت اإلساءة لألطفال
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 ئج المتعلقة بالهدف الثاني: قياس مدى فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك.النتا

  بينت النتائج أن درجة تقييم أفراد العينة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة

مراعاة مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في العمل مع األطفال المساء إليهم بشكل عام )مرتفعة(. وذلك بمتوسط 

 (. %94.02ن نسبي )( ووز4.19( وانحراف معياري )8.60بلغ )

 شارت النتائج أن درجة تقييم أفراد الدراسة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة أ

( وانحراف 8.13تحقق الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن بشكل عام )مرتفعة( وذلك بمتوسط بلغ )

كدت النتائج أن درجة تقييم أفراد الدراسة المستفيدين من نظام حماية الطفل أ (. %21.80( ووزن نسبي )4.39معياري )

بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة توافق الخدمة مع توقعات المستفيدين بشكل عام )مرتفعة(. وذلك بمتوسط بلغ 

 (. %20.18( ووزن نسبي )4.39( وانحراف معياري )8.10)

 ة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لقدرة تقييم أفراد الدراس لنتائج أن درجةت اشارأ

( وانحراف 8.02الخدمة المقدمة على اشباع الحاجات األساسية للمستفيدين بشكل عام )مرتفعة( وذلك بمتوسط بلغ )

 (. %28.24( ووزن نسبي )4.32معياري )

 أفراد الدراسة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك لدرجة ظهرت النتائج أن درجة تقييم أ

( وانحراف معياري 8.08تحقق السهولة واليسر في الحصول على الخدمة بشكل عام )مرتفعة( وذلك بمتوسط بلغ )

 (. %24.13( ووزن نسبي )4.38)

 للمستفيدين من نظام ، من قبل المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوكت النتائج أن مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة وضحأ

( ووزن نسبي 4.64( وانحراف معياري )8.81وذلك بمتوسط بلغ )، حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية كان متوسطاً 

ومية بمنطقة ة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكلنتائج أن درجة تقييم أفراد الدراست اوضحأ (% 61)

تبوك لقدرة الخدمة المقدمة على مواجهة وحل مشكلة االطفال المساء إليهم بشكل عام )متوسطة(. وذلك بمتوسط بلغ 

 (. %61( ووزن نسبي )4.32( وانحراف معياري )8.81)

 نطقة تبوك لدرجة ت النتائج أن درجة تقييم أفراد العينة المستفيدين من نظام حماية الطفل بالمستشفيات الحكومية بمكدأ

( وانحراف 8.80مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها بشكل عام )متوسطة(. وذلك بمتوسط بلغ )

 (. %63.94( ووزن نسبي )4.36معياري )

 الحكومية.النتائج المتعلقة بالهدف الثالث: التعرف على معوقات كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات 

 شارت النتائج أن المعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك أ

 االجتماعيين.ر أفراد األخصائيين التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً وفق وجهة نظ

 ن العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك برزت النتائج أن درجة تقييم أفراد العينة من األخصائيين االجتماعييأ

للمعوقات المجتمعية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بشكل عام )مرتفعة جداً( وذلك 

 (. %20.14( ووزن نسبي )4.21( وانحراف معياري )0.88بمتوسط بلغ )
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 حد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك كدت النتائج أن المعوقات المجتمعية التي تأ

التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر أفراد األخصائيين االجتماعيين تمثلت في قلة وعي األسر بحقوق الطفل 

 .وسيطرة بعض العادات التي قد تكون مشجعة النتهاك حقوق الطفل وإهماله، ونظام الحماية

 شارت النتائج أن المعوقات الشخصية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك أ

التي جاءت بدرجة مرتفعة حسب وجهة نظر أفراد الدراسة األخصائيين االجتماعيين تمثلت في نقص اإلعداد المهني 

 .لألخصائي االجتماعي للعمل في مجال حماية الطفل

 ظهرت النتائج أن درجة تقييم أفراد العينة من األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك أ

للمعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بشكل عام )مرتفعة(. وذلك 

 (. %68.41ن نسبي )( ووز0.06( وانحراف معياري )8.34بمتوسط بلغ )

 شارت النتائج أن المعوقات المجتمعية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك أ

التي جاءت بدرجة مرتفعة حسب وجهة نظر أفراد األخصائيين االجتماعيين تمثلت في: عدم اهتمام وسائل اإلعالم 

 من اإليذاء. المختلفة بموضوع حماية الطفل

  بينت النتائج أن المعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك التي

جاءت بدرجة مرتفعة حسب وجهة نظر أفراد األخصائيين االجتماعيين تمثلت في عدم توفر الخصوصية لمقابلة حاالت 

 االساءة. 

 ة من األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك جة تقييم أفراد الدراسلنتائج أن دربينت ا

للمعوقات الشخصية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بشكل عام )متوسطة(. وذلك 

 (. %38.20( ووزن نسبي )0.81( وانحراف معياري )8.09بمتوسط بلغ )

 ت النتائج أن المعوقات الشخصية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك كدأ

لمام األخصائي االجتماعي باإلجراءات المهنية الالزمة لمساعدة األطفال إالتي جاءت بدرجة متوسطة تمثلت في عدم 

 مشاركة في األنشطة العامة التي توضح دوره للمستفيدين. وعزوف األخصائي االجتماعي عن ال، المساء إليهم

 ت النتائج المعوقات المؤسسية التي تحد من كفاءة آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية بمنطقة تبوك التي ظهرأ

، ساء إليهمعدم االعتراف الفعلي بدور األخصائي االجتماعي مع حاالت األطفال المجاءت بدرجة متوسطة تمثلت في 

 وغموض الدور المهني لألخصائي االجتماعي بمجال حماية الطفل. 

 النتائج المتعلقة بالهدف الرابع: التعرف على معوقات فعالية آلية نظام حماية الطفل في المستشفيات الحكومية.

الخوف عائق أمام وصول  حيث ال يزال، العتقاده بأنها ستعرضه للعنف أكثر، غالبالخوف المستفيد من عدم جدوى عملية  -

 ن الحماية.االخدمات للمستفيد على الرغم من التطمينات واإلجراءات التي تقدمها لج

ففي بعض حاالت االعتداء مثالً يتم توقيع ، توفر حماية كاملة للمستفيد رنامج في تقديم بعض الخدمات التيقصور الب -

وبالتالي ال ، الحمايةومنعه من التواصل مع ولكن يتم تكرار العنف مع الضحية ، المعتدي على تعهد وإرجاع الضحية معه

 يكون البرنامج قد حقق أهدافه في حماية الضحية. 
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تستطيع التغيير التي مجتمعية النشطة الا مع قلة، يقتصر عمل برامج الحماية في القطاع الصحي بداخل المنشأة في الغالب -

 ئة السائدة لدى بعض أفراد المجتمع.في المعتقدات والمفاهيم الخاط

فإذا لم يتجاوب األشخاص أنفسهم سواء بالعالج النفسي أو ، قتصار عملية المتابعة على تجاوب الحالة مع لجان الحمايةإ -

السلوكي أو العالج االجتماعي االسري مع األخصائي االجتماعي في المنشأة الصحية فإنه ال يملك الشيء الكثير حيث 

 بهم وإذا لم يستجيبوا ال يمكنه النظام من اتخاذ أي قرار أو عقوبة بشأنهم. يرسل بطل

االدعاءات الكاذبة والتي تفخم بسبب المبلغ. عدم قبول الحالة بالحلول المطروحة من قبل األخصائي االجتماعي أو لجنة  -

هم المعوقات أو العقبات التي تواجه فعالية عدم تعاون الجهات األمنية أو عدم الجدية في معاقبة المعتدي وهذه من أ الحماية.

 تعاون عدم وأيضاً  والتقليد والعرف األسرة تدخل بسبب اإليذاء عليه الواقع الشخص تراجع نظام الحماية لألطفال.

 .الشرطة

 النتائج المتعلقة بالهدف الخامس: محاولة التوصل لسياسات مقترحة تدعم فعالية نظام حماية الطفل وتكفل كفاءته.

 ( مقترحات األخصائيين االجتماعيين:1) 

لتعامل مع توفير أماكن خاصة ل دعم الممارسين بالدورات التدريبية في مجال حماية الطفل وحمايته من اإليذاء أو اإلهمال. -

م تكثيف الجهود اإلعالمية في توعية المجتمع للتعامل مع هذه الحاالت عن طريق وسائل اإلعالحاالت اإلساءة لألطفال. 

 مع التركيز على وسائل التواصل االجتماعي.، المختلفة

عمل منشورات ووضعها في استراحات المستشفيات تتحدث عن اإلساءة لألطفال وتعمل على التوعية بكيفية التعامل مع  -

 مثل هذه الحاالت من خالل التعريف بنظام الحماية وأهدافه والوحدات التي تتولى التعامل مع مثل هذه الحاالت.

يم في جميع عبر مناهج التعل، تفعيل دور التعليم في التوعية بحماية الطفل وكيفية التعامل مع حاالت اإلساءة واإلهمال -

االستفادة من شاشات العرض داخل المستشفيات للتعريف بدور األخصائي االجتماعي  ة.المراحل من االبتدائي إلى الجامع

  ءة واإلهمال لألطفال.ووحدات الحماية في العمل مع حاالت اإلسا

ضرورة أن يكون هنالك نظام يربط بين الحماية االجتماعية والمستشفيات حتى يسهل لألخصائي االجتماعي معرفة  -

 الطفل بطريقة سهلة وواضحة. حماية شرح الئحة نظام االجراءات ومتابعتها.

ي حماية ا الفريق لضمان تأدية دوره فويكون قسم خاص كامل الجاهزية لهذ، توفير فريق حماية متكامل بكل مستشفى -

 تسهيل اإلجراءات الخاصة بحالة اإلساءة أو اإلهمال بالمستشفى والجهات الخارجية. ية وفعالية.نهاألطفال المساء إليهم بم

ووضع المساء اليها التوعية بدور األخصائي االجتماعي في حماية الطفل.عمل اجتماعات دورية ومناقشة الحاالت  -

 ضرورة تشديد العقوبة على المعتدي ووضع آلية تضمن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية. .التوصيات

القيام بدراسة مؤشرات اإلعتداء واالساءة لألطفال بشكل دوري من خالل االستطالعات واإلحصائيات ومتابعة الظاهرة  -

العالجية وتنفيذها على المجتمع الوقائية وج من خالل هذه المؤشرات والعمل على السيطرة عليها من خالل اعداد البرام

، عمل دورات توعوية للمقبلين على الزواج وفي عيادات النساء والوالدة للمراجعين الحوامل بشكل متزامن مع الدراسات.

 وتخصيص فريق أو لجنة زيارات منزلية بشكل مستمر بما يشكل متابعة للتنشئة السليمة لألطفال.

 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 الدراسة توصيات .1.1

 هتمام بعملية تدريب األخصائيين االجتماعيين العاملين مع حاالت األطفال المساء إليهم سواء بالمستشفيات أو بوحدات اإل

كل  همومن ثم إلحاق، لهموذلك عبر تحديد االحتياجات التدريبية ، وتزويدهم بما يؤلههم للعمل مع مثل هذه الحاالت، الحماية

 .الصحيحة من عملية التدريب بغرض االستفادة، حسب احتياجاته

 الخاص الوعي لنشر الطفل االجتماعية المعنية بحقوق الرعاية ومؤسسات اإلعالمية المؤسسات بين المستمر التعاون 

من خالل تخصيص بعض البرامج أو حتى بعض ، الحقوق بتلك والتشريعات المرتبطة والقوانين الدولية باالتفاقيات

 .وعية بحقوق الطفل وحمايته من اإليذاء واإلهمالالفقرات في برامج األسرة للت

 التواصل التركيز على وسائل  خالل، ا والتبليغ عن حاالت اإلساءةالتعريف بلجان الحماية ودورها وكيفية الوصول إليه

 التوعية بكيفية التعامل مع مثل هذهو حدث عن اإلساءة لألطفالا في نشر المنشورات التي تتواستثماره، االجتماعي

 .ولى التعامل معهاالحاالت من خالل التعريف بنظام الحماية وأهدافه والوحدات التي تت

 جراء الدراسة المعمقة إوذلك بعد ، التشديد في العقوبات المترتبة على المعتدي في قضايا حقوق الطفل وضمان تنفيذها

تنسيق مع وزارة تنفيذ ووضع هذه العقوبات بالوأن تتولى وزارة الداخلية ، للسوابق التي تتكرر فيها حاالت االعتداء

 .الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 وضع برنامج متابعة للمستفيدين من نظام حماية الطفل يستمر بعد انتهاء الخدمة يشمل زيارات منزلية ألسر المستفيد ،

وحدات الحماية ومراكز الشرطة في تكون تحت اشراف وزارة الداخلية عبر التعاون بين األخصائيين االجتماعيين ب

 المنطقة.

 والتعميم على كافة الجهات الحكومية ومطالبتها ، توجيهات وحدة الحماية األسريةض عقوبات صارمة على المخالفين لفر

 بالتعامل وفق ما جاء في نظام حماية الطفل والئحته التنفيذية. 

 مجال الحماية من اإليذاء سواء من األخصائيين االجتماعيين ب توفير الكادر المختص والمدرب من ذوي الخبرة في العمل

 ي للعمل في هذا المجال. ساسشرط أكالتدريب المسبق وذلك عبر ، ساعدين واإلداريينأو الم

 

 المراجعقائمة 

 القرآن الكريم -

 أوال: المراجع العربية 

الوقاية من العنف األسري ضد األطفال من وجهة (."دور نظام حماية الطفل في 8480) عبد الرحمن حسن.، الراشدي  -

جامعة الملك عبد ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة". رسالة ماجستيرنظر 

 جدة.، العزيز

، مركز جيل البحث العلمي (."حقوق الطفل مفهومها وتطورها عبر التاريخ البشري".8400) محمد ضياء الدين.، إبراهيم  -

 طرابلس.، أعمال المؤتمر الدولي السادس
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(."دور األخصائي االجتماعي في الحماية االجتماعية لألطفال المعنفين من منظور طريقة 8484) تركي حسن.، ابو العال -

 مكة المكرمة.، جامعة ام القرى، خدمة الفرد"كلية العلوم االجتماعية

، ( "نماذج تقييم وتقويم المنظمات االجتماعية". مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية8441مدحت محمد. )، أبو النصر -

 .09العدد ، 8المجلد :، جامعة حلوان

دراسة حالة ، (."إساءة معاملة األطفال )الوقاية والعالج من وجهة نظر الخدمة االجتماعية "8402صديق ) عبد هللا، أحمد -

، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، األسرة والطفل امدرمانبعض المترددين على وحدة حماية 

 السودان.
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 ملخص الدراسة 

ث يعمل ين، بحيهدفت الدراسة إلى وضع تصور لدليل خاص بقيادة العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية في مملكة البحر     

للمؤسسات الخيرية التطوعية لقيادة التطوع، ومعرفة  ويكون مصدرا ،على تعزيز ونشر مفهوم العمل التطوعي للمجتمع المحلي

 (نماستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، واستبانة لدراسة واقع قيادة العمل التطوعي، وتكونت عينة الدراسة  .وضعها القيادي

بالجمعيات الخيرية بمملكة البحرين، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود  اإلدارة وأعضاء مجلس من رؤساء اللجان)  75

مجموعة من جوانب القوة في قيادة العمل التطوعي تلخصت في: مناسبة الفرص التطوعية مع أهداف العمل التطوعي للجمعيات؛ 

إضافة  المهارات والصفات الالزمة للمتطوع مما يسهل قيادتها ةوتحديد قائم للمتطوع؛المتاحة  والمسؤولياتودقة توصيف المهام 

  :هيواقترحت دليال لقيادة العمل التطوعي تكون من ثماني محاور  .والتشجيع واإلشراف في المهام التطوعية التحفيزإلى 

( 7 إدارة المتطوعين. مراحل (4( أنواع العمل التطوعي. 3 ( خطوات تنفيذ العمل التطوعي2 .( اإلعداد للفرص التطوعية1

 .( الفرص التطوعية المتاحة8. ( ميثاق مقترح للتطوع5. ( السياسات واإلجراءات الخاصة بالتطوع6حقوق وواجبات المتطوع 

ة إلى التوصيات إضاف ،وأوصت الدراسة بتطبيق دليل قيادة العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية بما يقلل الجهد والوقت والتكلفة

االستمرار في جوانب القوة التي يتمتع بها القادة في الجمعيات الخيرية وتطويرها بما  :فيبقيادة العمل التطوعي تلخصت  المتعلقة

خلق بيئة عمل تطوعي ملهمة تساهم في إضفاء اإلبداع واالبتكار وتؤدي إلى تقليل الوقت والجهد ، يتناسب وتطورات العصر

يادة وز ،المهام الخاصة بالمساءلة خالل توصيفالتطوعية من  اإلعداد للفرصفي  تطوير العمل، وجذب الشباب نحو التطوع

تحسين آلية استقطاب وجذب المتطوعين من خالل دراسة احتياجاتهم ورغباتهم ومواءمتها ، الجمهور بالفرص التطوعية تعريف

تطوير ميثاق التطوع في الجمعيات  ،وعينضع خطط إبداعية للوصول للمتطمع الفرص التطوعية، إضافة إلى تقييم اإلنجازات وو

  ،يع مراحل قيادة وإدارة المتطوعينإيجاد سياسات وإجراءات واضحة في جم ، بما يتناسب وأهداف التنمية المستدامة للمجتمعات

 .تضمين ميثاق التطوع في الجمعية الحقوق والواجبات التي ينبغي للمتطوع العمل بها كما جاءت في هذا الدليل

  ، تطوير، دليلخيريةالتطوع، قيادة، جمعية،  مات المفتاحية:الكل

mailto:sughrarabeea@gmail.com
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Abstract 

     The study aims to create a vision to guide voluntary leadership in charities in the Kingdom of 

Bahrain. It also promotes the concept of voluntary work in the local community. Thus, this paper might 

be a remarkable source for voluntary charities to lead volunteering and to reflect on their leadership 

status. This research is based on the descriptive approach, and the data was collected through the 

application of a questionnaire to study the reality of volunteering leadership. The sample  of the study 

sample consisted of (57) committee's heads and board members of charitable societies in the Kingdom 

of Bahrain. The objectives of volunteer work for associations accurately describes the tasks and 

responsibilities available to the volunteer, and defines the list of skills and qualities necessary for the 

volunteer, which facilitates his leadership and increase the level of his motivation, encouragement and 

supervision in volunteering tasks. 

      This paper contains some core points, which are: 1) Preparing for volunteer opportunities. 2) Steps 

to implement volunteer work 3) Types of volunteer work. 4) Stages of volunteer management. 5) 

Volunteer Rights and Duties 6) Volunteering Policies and Procedures. 7) A Proposed Charter for 

Volunteering 8) Available Volunteer Opportunities . 

      The study recommends the application of the volunteer work leadership guide in charitable 

societies in a way that reduces effort, time and cost. Moreover, there are some recommendations that 

are related to leadership of volunteer work, which are: Continuing the strengths enjoyed by leaders in 

charitable societies and developing them in line with the developments of the times, Creating an 

inspiring volunteer work environment that facilities creativity, innovation and leads to reduce time and 

effort and attract young people towards volunteering, Develop work in preparing for volunteer 

opportunities by describing the tasks related to accountability, and increasing public awareness of 

volunteer opportunities, Improving the mechanism for attracting volunteers by studying their needs 

and desires, and matching them with volunteer opportunities, Evaluating achievements and developing 

creative plans to reach volunteer, Developing the volunteer charter in associations in line with the goals 

of sustainable development for societies, Create clear policies and procedures at all stages of volunteer 

leadership and management, The volunteer charter includes in the association the rights and duties that 

the volunteer should work with, as stated in this guide. 

Keywords: A Suggested, Guide, Leadership, Voluntary, Charitable, Societies, Development  
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 للدراسة:اإلطار العام  .1

 مقدمة الدراسة:. 1.1

يتميز العصر الذي نعيشه بسيادة التغييرات السريعة المتالحقة، وتواتر األحداث في كافة مجاالت العلم، األمر الذي يضع       

 وري معها أنالمنظمات والمؤسسات أمام مواجهة بيئة عمل مختلفة في سمتين هامتين، هما التطوير والتغيير، بات من الضر

 رئيسي لمواكبة التقدم وتحقيق االستمرار في النجاح. القيادي كمتطلَّبعملية التطوير  المؤسساتتنتهج 

ومي كتعتبر فلسفة العمل التطوعي أحد الركائز األساسية التي تبنى عليها المجتمعات الحديثة، فهو القطاع الثالث بعد القطاع الح   

"عمل إنساني يهدف إلى تحقيق :جتمع ونشر التماسك االجتماعي، ويعرف العمل التطوعي بأنهوالخاص المساهم في تنمية الم

 ( 15،ص2115)برزان، .معان من الخير والتعاون لصالح أفراد المجتمع" كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قافة العمل التطوعي، وتسهيل إجراءاته ودعمه من وتسعى مملكة البحرين من خالل فتح المجال للجمعيات الخيرية إلى نشر ث    

 فقد أطلقت محافظة العاصمة )محافظة العاصمة، ،2131خالل بعض المشاريع إيمانا منها بدوره الكبير في تحقيق رؤية البحرين 

مستدامة مية الوخاصة فيما يتعلق بأهداف التن بالتعاون مع سبع منظمات لزيادة تعزيز الجانب التطوعي،( مشروعا لذلك 2118

( بأن البحرين تعزز المبادرات التطوعية والتماسك 2112 ،منظمة االمم المتحدة االقتصادية )األسكوا لألفراد، فقد ورد في تقرير

دراسة  كما دعت ،مراكز الشباب التي أنشأتها الحكومة لتعزيز المواطنة وتمكين الشباب اللاالجتماعي والشمولية من خ

في قيادة العمل التطوعي من خالل وضع خطط الستقطاب الشباب وتحديد الفرص التطوعية، تسهيال  ى النظرإل( 2112)العمادي،

  فيها. لالنخراطلهم وأفراد المجتمع 

نمذجة قيادة العمل التطوعي والوصول به إلى أعلى مستويات الجودة هو غاية يرمي إليها كل من  فإن المنطلق، هذا ومن       

 مؤسسات به تقوم الذي واالجتماعي الخيري بالعمل يتعلق فيما وبالخصوص التربوي والقيادي والتطوعي، لعمليعمل في مجال ا

 (2112 )جامعة أم القرى، .المدني )الجمعيات الخيرية( المجتمع

أن إلى ضرورة أن يقاد العمل التطوعي بمجموعة من المهارات التي يجب ( Carley & Laura,2018فقد أكد كل من )    

على مجموعة قادة العمل  أجريت في إيطاليا ( Paula &Ilaria. And Michael,2020وكشفت دراسة ) ،يتمتع بها القائد

الناس على النمو والقيادة الذاتية، وتمكين المتطوعين من التطوعي بأن القيادة المتميزة في العمل التطوعي تساهم في مساعدة 

 .االلتزام، وتمكينهم وتدريبهم من خالل بناء عالقات إيجابية معهم صفات منهاخرين وتنمية التعلم واالبتكار. والتأثير على اآل

وتهدف ثقافة العمل التطوعي في المؤسسات إلى غرس القيم اإليجابية للتطوع من أجل المساهمة الفعالة في البرامج        

 (2115،حيث يذكر )برزان ،عب القيادة في ذلك دورا أساسياالتطوعية الفردية والمؤسسية على المستوى المحلي واالقليمي، وتل

دال فقد توجهت المؤسسات نحو استب ،بأن أكبر تغيير في العمل التطوعي هو اآللية التي تدار بها المؤسسات المدنية والخيرية

  )(Connors. 2017. إدارة األفراد والفرق بقيادتهم
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ة في العمل التطوعي تختلف عن إدارته حيث أن القيادة هي مغناطيس لجذب إلى أن القياد (Cannors,2017) كونورسويشير 

وهي عبارة عن عملية متكاملة لصقل مهاراتهم وتحقيق احتياجاتهم بينما ينطوي مفهوم إدارتهم على التفكير فقط في  ،المتطوعين

 .جتمع المحليوالتصرف تجاه المواقف حسب الطلب عليه كردود فعل الحتياجات الم ،اللحظة الحالية

  :مشكلة الدراسة. 1.1

قة بقيادة التطوع بأن العمل التطوعي شااااهد تغيرات في مفهومه ووسااااائله ومرتكزاته وذلك وتبين الدراسااااات ذات العال

بفعل التغييرات التي حدثت في الحياة العامة، فبعد أن كان الهدف األساااااااسااااااي هو تقديم الرعاية والخدمة أصاااااابح الهدف األكبر 

 .هو استشعار الحاجة قبل حدوثها وابتكار أساليب المساعدة األساسي

"الهدف األكبر له تنمية المجتمع ويتوقف ذلك على المصااداقية والجدية  ( إلى أنBerry,2015,P4) حيث أشااار بيري 

ة لتحقيق سااااسااايفي العمل التطوعي ورغبة المجتمعات في إحداث التغيير والتنمية ". فقد أصااابح العمل التطوعي من الركائز األ

 التقدم االجتماعي والتنمية ومعيارا لقياس الرقي االجتماعي لألفراد.

وبها فإن قيادته تشااا خاص،وحساااب الدراساااات التي بحثت العمل التطوعي في المنطقة العربية ومملكة البحرين بشاااكل 

  :بعض المعوقات منها

 .(2114ية الالزمة إلدارة المتطوعين )مدن، بعض المهارات القياد التطوع إلىافتقار الجهات المسؤولة عن  -

عزوف الكوادر عن االنخراط في العمل التطوعي بساابب نقأ أساااليب االسااتقطاب وافتقاد الجمعيات إلى أدلة العمل  -

 ( 2112 ،القيادي وخصوصا ما يتعلق برؤى والحقوق والواجبات )العمادي

  .(2112،لقيادي فيما يتعلق بالتطوع ) الفهدحاجة المؤسسات إلى عمل دراسات لقياس جودة العمل ا -

 (2113)العبيد، .حاجة العمل التطوعي إلى وجود أدلة وأنظمة تساهم في جودة قيادته -

من هذا المنطلق انبثقت فكرة الدراسااااااة لوضااااااع تصااااااور مقترح لدليل عمل يوافه رؤساااااااء اللجان والفرق في قيادة 

 .(2115 المتطوعين )الباز،

 اسة:أسئلة الدر .3.1

 فيما يلي:  أسئلة الدراسةمن خالل استعراض اإلطار العام للمشكلة فإنه يمكن تلخيأ 

  البحرين؟ما واقع قيادة المتطوعين في الجمعيات الخيرية بمملكة  -

 .ما هي أولويات القيادة للعمل التطوعي للجمعيات الخيرية المدنية في مملكة البحرين -

 بمملكة البحرين؟ الخيرية المدنيةطوعي للجمعيات ما هي مكونات دليل قيادة العمل الت -
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 الدراسة: أهداف .4.1

  :إلى وتهدف الدراسة الحالية

 .التعرف على واقع قيادة المتطوعين في الجمعيات الخيرية بمملكة البحرين من وجهة نظرهم -

يادة سااااااتبانة قياس واقع قحصاااااار أولويات القيادة للعمل التطوعي للجمعيات الخيرية في مملكة البحرين حسااااااب نتائج ا -

 من قبل الباحثة(  )المعدةالعمل التطوعي 

 وضع تصور دليل قيادة العمل التطوعي للجمعيات الخيرية بمملكة البحرين -

من جدة الموضوع المطروح في مجال العمل التطوعي، حيث بحثت معظم الدراسات والكتب أهميتها وتكتسب هذه الدراسة     

طوعي هذا الموضوع من زاوية مفهومه ومعوقاته وكيفية تطويره، وإدارته، ولم تعثر الباحثة في مملكة التي تناولت العمل الت

 .البحرين على دراسات تخصصت في مجال قيادة العمل بشكل خاص

تبرز أهميتها الحالية من ندرة الدراسااااات التي أجريت في هذا المجال فمن خالل مراجعة الدراسااااات السااااابقة، لم تقف  -

تنبع أهمية الدراسااة في وضااع تصااور عملي يمكن أن  –على حد علم الباحثة  –ثة على أي دراسااة ميدانية أخرى الباح

 .يستفيد منه قادة اللجان والفرق ومجالس اإلدارة في الجمعيات الخيرية

ثاق ع ميقد تفيد الدراساة المسائولين ومتخذي القرار وواضاعي الساياساات في معرفة المهارات والمعارف الالزمة لوض -

 .العمل التطوعي
 

 حدود الدراسة:. 1.1

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية: 

 .الدراسة قيادة العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية في مملكة البحرين تقتصر .1

  .تطبق الدراسة على قادة ورؤساء اللجان العاملة في الجمعيات الخيرية .2

 

 منهج الدراسة وأدواتها:. 1.1

  دراسة:منهج ال. 1.1.1

بتطبيق أداة الدراسة االلكترونية لتحديد مهارات  مع االستعانةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لما تفرضه إجراءات الدراسة، 

 وواقع قيادة العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية.

  :أدوات الدراسة .1.1.1

 ما يلي:ستخدمت الدراسة ا 

رق واللجان العاملة في الجمعيات الخيرية وذلك لبناء اسااااتبانة قياس واقع مقابالت مفتوحة مع مجموعة من رؤساااااء الف .1

 قيادة العمل التطوعي.
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  (.2122استبانة دراسة واقع قيادة المتطوعين في الجمعيات والمؤسسات المدنية في مملكة البحرين ) .2
 

 :مصطلحات الدراسة. 1.1

ى حدة من خالل التعريفات التي وردت في المراجع واألدبيات احتوت الدراسة الحالية عدة مصطلحات يتم عرض كل منها عل 

 حيث سيتم اعتمادها في هذه الدراسة:

 Leadershipالقيادة:  -

"القيادة  بأنها التأثي على األفراد بنحو يجعلهم يقومون بالعمل  (,p.370 Longman,2003عرف قااموس لونجمان )

 لى األهداف المطلوب تحقيقها من خالل التأثير القائم على اإلقناع ".أي توجيه سلوك العاملين معه إ " من منطلق ذاتي "

ر القيادة في إطار العالقة بين األشاااخاص والتفاعل بينهم إذ ينجم عن ذلك اهور شاااخأ بعينه يتحمل ولو بصااافة مؤقتة       تُفساااا

خأ آخر أو مجموعة من توجياه نشاااااااطات الجماعة، فتظهر القيادة عندما يكون لشااااااخأ معين تأثير على شاااااا مسااااااؤولياات

لة هي حصااي :األشااخاص، فهي عبارة عن دور جماعي يتطلب تالقي القيم واالتجاهات، حيث تنتشاار وتتوزع عبر المؤسااسااة أي

فهي تحريك مجموعة من األفراد باتجاه محدد  ،(2116،)عبيد تفااعل الموقف ومتطلباته مع األتباع وتوقعاتهم والقائد وخصااااااالة

، ص 1222،)اللقاني والجمل على العمل باختيارهم في االتجاه الذي يحرك مصالحهم على المدى البعيدومخطط وذلك بتحفيزهم 

32)  

التأثير على العاملين، التي يقوم بها قائد اللجنة أو الفريق في "عملية  أماا المعنى اإلجرائي المراد في هذه الدراسااااااة هو       

بما يتمتع به من كفايات قيادية موضتتتحة في تصتتتور ت عالية من الدقة واإلبداع الجمعية الخيرية لحفزهم لبذل الجهد بمستتتتويا

 دليل قيادة العمل التطوعي الذي ستنجم عنه هذه الدراسة". 

 Volunteering :التطوع -

ع، وهو نَقيض الُكره. يقال طاعه ويطوعه وطاوعه     ﴿فََمن  :، وفي التنزيل قال هللا تعالى[1]التطوع لغة: مشتقٌّ من الطوَّ

َع َخْيًرا فَهَُو َخْيٌر لَّهُ﴾ )البقرة: تَطَ  بأنه " الجهد والعمل الذي يقوم به الفرد لخدمة المجتمع (يذكر معجم التربية التطوع.(٤٨١وَّ

والوطن ضمن قدراته ومهاراته وخبراته وال تحقق له أي عائد من األرباح بما يتناسب مع البيئة المحيطة واالحتياجات، 

لوائح والقوانين والتشريعات، واضعا في اهم اولوياته جوانب األمن والسالمة، ملتزما بالمهام والوقت مراعيا جميع النظم وال

 (35ص  ،)اللقاني والجمل المتعلق بفترة تطوعه"

العمل الذي يتم اختياره بحرية، دون مقابل، وبهدف إفادة المجتمع. ويحدد الباحثون أربعة  :كما يعرف العمل التطوعي بأنه

الطبيعة الطوعية للعمل، طبيعة المكافأة، والسياق الذي يتم فيه تنفيذ العمل  :يجب أن يتضمنها تعريف العمل التطوعي، وهيأبعاد 

 ..(Daniel & Karsten, 2005 للمستفيد التطوعي

ء "بذل جهد إرادي قائم على مهارة أو خبرة معينة عن رغبة واختيار بغرض أدا بأنه: الرفاعي التطوععبيد  ويعرف

 ( 2116واجب اجتماعي تطوعي خدمي له عائد على األفراد دون مقابل ")عبيد،

https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9/#_ftn2
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 .الجهد الذي يبذله قائد اللجنة التطوعية لتحفيز العاملين ألداء مهمة تطوعية معينةويقصد بها في هذه الدراسة:  

يق يرية التي تهدف إلى تحقتعرف الجمعيات الخيرية بأنها منظمات غير ربحية تقوم باألعمال الخ :الجمعيات الخيرية -

ويقصد بها في هذه الدراسة " جميع الجمعيات الخيرية المسجلة  ،من خالل مجموعة من األنشطة المنظمة لإلنسانيةالخير 

جمعيات  1118مملكة البحرين للجمعيات الخيرية وعددها  حسب قانونم 2122في العام  االجتماعيةفي وزارة التنمية 

 (2122 تنمية االجتماعية،وزارة العمل وال ) ".

تتكون من أهداف العمل  ،خطوات إرشادية يوافها القائم بقيادة أي فريق في العمل التطوعي :دليل العمل التطوعي -

 ( 2112لراجحي،) ا .كما يضم مجموعة من الجوانب التطبيقية التي تعين القائد الذي يدير المتطوعين ،وفلسفته ومرتكزاته

نتائج "مجموعة من المكونات الالزمة لقيادة أي عمل تطوعي حسب ما سينجم عنه من راسة هو ويقصد به في هذه الد 

  .المطبقة في هذه الدراسة" االستبانة

  :مجتمع الدراسة وعينتها. 1.1

 ( كما1118تكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعيات الخيرية بمملكة البحرين والبالغ عددها )

( من أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعيات الخيرية إضافة إلى رؤساء اللجان العاملة في هذه الجمعيات. 75)نة الدراسة من تألفت عي

 (2122 وزارة العمل والتنمية االجتماعية،)

  :إجراءات الدراسة . 1.1

جمع ل الخيرية كأداةاستخدمت الباحثة استبانة قياس واقع قيادة العمل التطوعي بمملكة البحرين في الجمعيات     

 البيانات، وقد تم تصميمها وفقا لـ:

 تحديد الهدف من أداة البحث وهو الوقوف على واقع قيادة العمل التطوعي بمملكة البحرين في الجمعيات الخيرية 

 مراجعة الدراسات السابقة والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع.  

  استقطاب وجذب المتطوعين.( 2 الفرص التطوعية إعداد( 1 :هي ثماني محاوراشتملت على  االستبانة حيثتحديد محاور 

حقوق وواجبات المتطوعين وفق سياسات مملكة ( 7 .المتطوعين مراحل قيادة (4. ( اختيار المتطوعين وتسجيلهم3

 .الفرص التطوعية المتاحةإعداد  (1   .( ميثاق التطوع1 .( السياسات والتشريعات1 .البحرين

 ( فقرات االستبانة وعدد فقراتها1)جدول 

 المحور
عدد 

 الفقرات

أرقام 

 الفقرات
 أرقام الفقرات عدد الفقرات المحور

إعداد الفرص  :االول

 التطوعية
8 1-8 

الخامس: حقوق وواجبات 

المتطوعين وفق سياسات 

 مملكة البحرين

12 +8 31-71 
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الثاني: استقطاب وجذب 

 المتطوعين
8 2-16 

ت السياسا :السادس

 والتشريعات
4 71-74 

 75-77 3 ميثاق التطوع :السابع 21-15 7 ناختيار المتطوعيالثالث: 

الرابع: مراحل ادارة 

 المتطوعين
2 22-31 

تصميم الفرص  الثامن:

 التطوعية
3 78-61 

 16 مجموع الفقرات

 

ختصاص وذلك من أجل التأكد من عرض أداة البحث على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واال تماألداة ولحساب صدق    

 .لكي تقيس ما وضعت لقياسه، تم تعديل بعض العبارات صدق األداة وتم تعديلها بناء على مالحظاتهم،

وهو معامل  (1.274تأكدت الباحثة من ثبات االستبانة عن طريق استخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ معامل الثبات الكلي )     

راض البحث كما تم حساب معامل ثبات كل محور على حدة وتبين بأنها معامالت ثبات مرتفعة مما يشير إلى ثبات مرتفع يفي بأغ

 ثبات االستبانة.

 ( عبارة.61وضع االستبانة بصورتها النهائية والتي اشتملت على )- .

 تطبيق االستبانة على عينة البحث - 

) أ(  2ستجابة حيث تم تحديد درجة الموافقة في ضوء ما يوضحه جدول تصحيح بنود االستبانة وفق فترات الثقة لمتوسط اال -

 المقياس الرباعي ( _)ب( المقياس الثالثي

 ( فترات الثقة لمتوسط االستجابة2) جدول

 مقياس ثالثي )ب(  أ(رباعي )مقياس  

الحد األدنى  المقياس 

 للمتوسط  

الحد األعلى 

 للمتوسط 

 الحد األعلى للمتوسط  الحد األدنى للمتوسط   المقياس 

 3 2.34 نعم 4 3.27 بدرجة كبيرة جدا 

 2.33أقل من  1.65 أحيانا  3.42 2.24 بدرجة كبيرة 

 1.66أقل من  1 ال يوجد  2.42 1.57 بدرجة متوسطة 

  1.54أقل من  1 بدرجة قليلة 

 

 معالجة البيانات إحصائيا من خالل حساب المتوسطات واالنحراف المعياري. -

ء الدليل حسب نتائج دراسة واقع قيادة العمل التطوعي من وجهة نظر رؤساء اللجان ومجلس إدارات الجمعيات بنا -

 .الخيرية
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  :. نتائج الدراسة1

 :واقع قيادة المتطوعين في الجمعيات الخيرية 1.1

  ؟البحرينواقع قيادة المتطوعين في الجمعيات الخيرية بمملكة  ما :األولاإلجابة عن السؤال  -

  :قامت الباحثة بتطبيق استبانة خاصة لدراسة واقع قيادة المتطوعين وقد تلخصت نتائج الدراسة كما توضحها الجداول التالية

 التطوعية(إعداد الفرص األول )نتائج االستجابات للمحور  (3)جدول رقم 

 م

 الفقرات

ط 
س

تو
لم

ا
بة 

جا
ست

ال
ا

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
يا
مع

ال
 

 3.92 بدرجة كبيرة 2.80 .تحديد الفرص التطوعيةتوجد خطة تشغيلية واضحة ل  .1

التطوعية الموضوعة مع أهداف الجمعية /  تتناسب الفرص  .2

 المؤسسة الخيرية 
 3.84 بدرجة كبيرة جدا 3.13

 3.45 بدرجة كبيرة 2.93 تحقق الفرص التطوعية رغبات المتطوعين   .3

المطلوب من المتطوع لكل فرصة  والتوصيفيتم تحديد المهام   .4

 تطوعية 
 4.33 بدرجة كبيرة 2.87

 ةمسؤوليالتتضمن المهام التي يتم صياغتها للفرص التطوعية نوع   .7

 .المناطة للمتطوع
 4.23 بدرجة كبيرة 3.07

 4.07 بدرجة كبيرة 2.60 .يحتوي توصيف المهام على نوع السلطة التي يمتلكها المتطوع  .6

 3.79 جة متوسطةبدر 2.33  .يتضمن توصيف المهام عناصر المساءلة  .5

يتاح للجمهور التعرف على الفرص التطوعية من خالل واحد أو   .8

 أكثر لوسائل التواصل المختلفة
 3.84 بدرجة كبيرة 2.47

 بدرجة كبيرة 1.111 المتوسط الكلي  
 

 التطوعية(االستجابات للمحور األول )إعداد الفرص  لنتائج( رسم بياني 1الشكل )

 

2.73

2.47

2.33

2.6

2.6

2.27

2.47

2.496
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( أن القائمين على إدارة العمل التطوعي من عينة الدراسة يمارسون معايير وضع الفرص 1والشكل ) (3رقم ) جدول منيتضح 

بالرغم من أن توصيف المهام لعناصر  ،(2.55كلي ) بمتوسطأقلها ( في 2.33و) 2.33حيث تراوحت المتوسطات بين ) التدريبية

 ج إلى تطبيق أكثر في وضع وقيادة الفرص التطوعية ( يحتا2.33المساءلة والتي حازت على أقل نسبة من المتوسطات )

 نتائج استجابات المحور الثاني )استقطاب وجذب المتطوعين( (4)جدول 

 م

ط الفقرات
س

تو
لم

ا
بة 

جا
ست

ال
ا

ف  
را

ح
الن

ا

ي 
ر
يا
مع

ال
 

تحدد الجمعية / المؤسسة الخيرية قائمة الصفات والمهارات   .2

 .التي ينبغي توافرها في المتطوعين
 3.45 كبيرة بدرجة 2.73

عملية انتقاء  والمهارات فيتواف الجمعية قائمة الصفات   .11

 .واختيار المتطوعين
 4.09 بدرجة متوسطة 2.47

تحدد الجمعية / المؤسسة الخيرية احتياجات المتطوعين من   .11

 التسجيل أو المقابلة الخ(  )استمارةخالل االستطالع األولي 
 3.51 بدرجة متوسطة 2.33

المطلوب من المتطوع لكل  والتوصيفلمهام يتم تحديد ا  .12

 فرصة تطوعية
 4.31 بدرجة كبيرة 2.60

تضع الجمعية وصفا بالنتائج اإليجابية المتوقعة التي تعود   .13

 على المتطوع لكل فرصة تطوعية.
 3.82 بدرجة كبيرة 2.60

لدى الجمعية خطة للوصول للمتطوعين تتضمن الوقت   .14

 .فيذالمطلوب / المكان / آليات التن
 3.55 بدرجة متوسطة 2.40

 3.73 بدرجة متوسطة  2.27 يتم تقييم خطة استقطاب المتطوعين دوريا   .17

احتياجات حسب تبنى خطة استقطاب المتطوعين على   .16

 .واروف الجمعية
 4.55 بدرجة متوسطة  2.47

 
 المتوسط الكلي 

2.48375 

 
   بدرجة متوسطة

 

 ت للمحور الثاني )استقطاب وجذب المتطوعين(االستجابا لنتائج( رسم بياني 2الشكل )
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أن آلية وخطة استقطاب المتطوعين تتمتع بقيادة جيدة من ناحية توصيف المهام  (2)( والشكل 4رقم ) جدول منيتضح     

د توقعة التي تعومالعناية بالنتائج اإليجابية الإضافة إلى  ،والصفات الخاصة بالمتطوعين ومواءمتها بالرغبات والميول للمتطوعين

إال أن عملية قيادة االستقطاب تحتاج إلى  ،(2.6و)( 2.53)حيث تراوحت هذه العبارات بين تطوع لكل فرصة تطوعية )على الم

 ( بدرجة متوسطة وقليلة: 2.45و) (2.25عناية من جانب األمور التالية فقد تراوحت المتوسطات فيها بين )

  عملية انتقاء واختيار المتطوعين والمهارات فيتوايف قائمة الصفات. 

 التسجيل أو المقابلة الخ(  رة)استماالمتطوعين من خالل االستطالع األولي  تحديد احتياجات 

 وضع خطة للوصول للمتطوعين تتضمن الوقت المطلوب / المكان / آليات التنفيذ. 

  تقييم خطة استقطاب المتطوعين دوريا 

 احتياجات واروف الجمعيةحسب ن على تبنى خطة استقطاب المتطوعي.  

ما قد يدل على حاجة المؤسسات الخيرية  ،وقد جاء المتوسط الكلي لعملية قيادة جذب واستقطاب المتطوعين بدرجة متوسطة    

 .رإلى االهتمام بهذا الجانب بصورة أكب

 نتائج استجابات المحور الثالث )اختيار المتطوعين( (1)جدول 

 االنحراف المعياري  االستجابة  متوسط ال الفقرات م

15.  
 2.00 توجد آلية لمواءمة مهام المتطوعين مع ميولهم ورغباتهم 

بدرجة 

 متوسطة
5.20 

يتم مقابلة المتطوعين الستكشاف الميول والرغبات   .18

 التطوعية  
 4.33 بدرجة قليلة  1.53

حيث تتضمن عملية التسجيل بيتم تسجيل كل متطوع   .12

 .علومات األساسيةالبيانات والم
2.13 

بدرجة 

 متوسطة
5.54 

يوضع لكل متطوع سجل حاص ينطوي على معلوماته   .21

 .األساسية إضافة إلى معلومات تقدمه المهارات التي تعلمها
 2.44 بدرجة قليلة 1.27

يحصل المتطوع على تغذية راجعة مكتوبة تبين المهارات   .21

 التي اكتسبها 
 2.32 بدرجة قليلة  1.20

  31.6   بدرجة قليلة  
 

 المتطوعين(االستجابات للمحور الثالث )اختيار  لنتائج( رسم بياني 3الشكل )

2

1.53

2.13

1.27
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1.63
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حيث  ،(2.3( و)1.2أن آلية إدارة مرحلة اختيار المتطوعين بلغت في متوسطاتها بين )( 3)( والشكل 6جدول رقم ) يتضح من    

بينما حازت الفقرات الباقية على متوسطات بنسب  ،بنسبة متوسطة وتسجيلهم في أعالها ،جاءت آلية مواءمة مهام المتطوعين

 ما يستدعي النظر في آلية إدارتها كما يلي. ،قليلة

   مقابلة المتطوعين الستكشاف الميول والرغبات التطوعية 

 وضع سجل حاص لكل متطوع ينطوي على معلوماته األساسية إضافة إلى معلومات تقدمه المهارات التي تعلمها. 

 على تغذية راجعة مكتوبة تبين المهارات التي اكتسبها  حصول المتطوع 

( بدرجة قليلة، مما قد يدل على حاجة المؤسسات الخيرية إلى االهتمام 1.63)وقد جاء المتوسط الكلي لعملية اختيار المتطوعين 

 بهذا الجانب بصورة أكبر.

 التطوعي(ادة العمل نتائج استجابات المحور الرابع )مراحل قي (1)جدول 

 النسبة المئوية  الفقرات م

 %13.3 .بحث الفرق التطوعية بشكل دوري ونشرها ووضعها في ميثاق الجمعية / المؤسسة  .22

 %61  ورقي(/  )الكترونيتسجيل المتطوع من خالل نظام للتسجيل   .23

لدوري ييم افتح ملف خاص لكل متطوع يتضمن استمارة التسجيل وأعماله وإنجازاته والتق  .24

 وشهادات التكريم 
13.3% 

 %33.3 تعيين المتطوع من خالل رسالة رسمية موضحة بها المهام التي يجب عليه إنجازها   .27

 %53.3 المهارات االساسية المناسبة للمهام الموكلة له  بإكسابهتدريب المتطوع   .26

 %81 المتابعة واإلشراف على المتطوع   .25

 %33.3 ل تقرير مكتوب متضمنا التغذية الراجعة تقييم أداء المتطوع من خال  .28

 /تالمسؤولياشهادات/هدايا /تحفيز معنوي/ زيادة ) خالل المتطوع منتقدير وتحفيز   .22

  الخ( .اإلضافة في الهيكل التنظيمي
23.3% 

 %73 .والرسائل الرسمية اللطيفة( )التكريمإنهاء خدمة المتطوع بأسلوب إنساني   .31

 73.1 متوسط المحور   .31
 

    التطوعي(االستجابات للمحور الرابع )مراحل قيادة العمل  لنتائج( رسم بياني 4الشكل )
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قامت الباحثة بحساب النسب المئوية لالستجابات عوضا عن المتوسطات وذلك لما ينطوي عليه هذا المحور من خصوصية    

يات فيما يتعلق بمراحل قيادة العمل التطوعي، وقد جاءت النسب تتضمن الوقوف على الممارسات التي يقوم بها القادة في الجمع

( في أعالها، فقد ارتفعت ممارسات القادة فيما يتعلق بتحفيز المتطوع 23( و)13.3) بين(، 4( والشكل )6كما يوضحها الجدول )

 قلت الممارسات الت. بينما( مما يدل على جودة القيادة في هذه المجا%53) ( ومتابعته واإلشراف عليه%81( وتدريبه )23)

  :كل من فيفأقل(  73%)

 بحث الفرق التطوعية بشكل دوري ونشرها ووضعها في ميثاق الجمعية / المؤسسة. 

   فتح ملف خاص لكل متطوع يتضمن استمارة التسجيل وأعماله وإنجازاته والتقييم الدوري وشهادات التكريم 

  بها المهام التي يجب عليه إنجازها تعيين المتطوع من خالل رسالة رسمية موضحة 

  تقييم أداء المتطوع من خالل تقرير مكتوب متضمنا التغذية الراجعة 

  والرسائل الرسمية اللطيفة( )التكريمإنهاء خدمة المتطوع بأسلوب إنساني. 

ادة عي على المراحل الخاصة بقيويالحظ من نتائج هذا المحور الحاجة الماسة لتدريب القادة والمسؤولين العاملين في العمل التطو

  .المتطوعين، وليس إدارتهم فقد تتطلب العملية أكثر من مجرد تدريب ومتابعة

 (نتائج االستجابة للمحور الخامس )حقوق وواجبات المتطوع (1)جدول 

 م

 الفقرات

ا 
قه

بي
ط
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 لمتطوعحقوق ا (أ

المتطوع بالثقة من قبل العاملين في الجمعية  )يحظىالثقة   .32

  المباشر(والمسؤول 
61% 41% 

1 

المتطوع بأهداف الجمعية  )تعريفالرؤية الواضحة   .33

العامة هدف المهمة التي يؤديها والمسؤول المباشر ألخذ 

  منه(التوجيه المباشر 

46.5% 73.3% 

1 

ديره المناسبة للمتطوع بما يكفل تقالبيئة  )توفيرالتقدير   .34

  الجمعية(العاملين واحترامه من قبل 
66.5% 33.3% 

 

اآلراء والمقترحات والمالحظات من  )تقبلالتقبل   .37

أو تبرير رفضها  ،المتطوع وتنفيذ ما يتناسب منها

 .بأسلوب لطيف

65% 33% 

 

للمتطوع أن يختار المناسب بين الفرص  )يحقالتخيير   .36

كما يخير في الوقت والمكان وفريق العمل بما  ،يةالتطوع
61% 41% 
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ال يتعارض مع أهداف وسياسة الجمعية / المؤسسة 

 .الخيرية

 ادواإلرشالمتطوع من التوجيه  )استفادةالتوجيه واإلرشاد   .35

  .والمتابعة من قبل المسؤول بما يكفل إنجاز المهمة
7298% 4192% 

 

باإلضافة إلى  ،لبيئة الماديةوسالمة ا )أمنسالمة البيئة   .38

ضمان تنفيذ التشريعات والقوانين لضمان األمن النفسي 

 ( والسبراني

66.5% 33.3% 

 

للمتطوع أن يتعرف على مستوى عمله  )يحقتقييم األداء   .32

 .من خالل التقييم الشفوي او الورقي لما قام به من مهام
21% 81% 

 

حق كما ي ،متطوعوضوح المهام والصالحيات لل :الشفافية  .41

له االطالع على المعلومات التي يمكن مشاركته إياها 

 .حسب نوع المهمة التي يقوم بها

72.3 41.5 

 

يحق للمتطوع أن ينهي مهمته أو عقده أو يغير  :اإلنهاء  .41

كما يحق للجمعية إنهاء عقده بأسلوب  ،فرصته التطوعية

 .إنساني مهني

33.3 66.5% 

 

وع بأهمية مجهوده الذي ساهم به المتط )إشعارالتحفيز   .42

  .بالفعل في تحقيق اإلنجاز للمؤسسة
66.5% 33.3% 

 

للمتطوع أن يتغيب إذا حدثت لديه أسباب  )يحقالغياب   .43

  عارضة(
33.3% 61% 6.5 

   53.3 المتوسط   .44

 

 ب( واجبات المتطوع

لمسؤولية:) يلتزم المتطوع بأداء عمله الذي تم االتفاق عليه ا  .47

 معية بإتقان واحترافية دون تقصير أو خلل(مع الج
33.65% 66.33% 

 

)يوقع المتطوع ميثاق التطوع يوضح فيه الحقوق :الميثاق  .46

 والواجبات والتطلعات لكليهما.( 
6.5% 81% 13.3% 

المتطوع بالعمل خالل الساعات المحددة في  األوقات: يلتزم  .45

ذي تم ال الفرصة التطوعية ويتقيد بتنفيذ العمل في المكان

 االتفاق عليه سواء كان مكتبي أو في الميدان أو عن بعد. 

18.8% 61.1% 21.1 
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يلتزم المتطوع بالحفاا على سرية  :الخصوصية والسرية  .48

جميع المعلومات المتعلقة بالمهمة والجمعية أو بطبيعة 

البرنامج التطوعي والمستفيدين منه، وال يستهين في الحفاا 

الث لطرف ث بإفشائهامعتمدة، وال يقوم على سريتها بالطرق ال

 أو استخدامها خارج إطارها الطبيعي

66.5 33.3% 

 

اط في أي نشتعارض المصالح يلتزم المتطوع بعدم المشاركة   .42

في المصالح مع دوره بوصفه  باً ه أن يعد تضارمن شأن

 مباشر. الجمعية بشكلمتطوعاً وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم 

26.6% 66.5% 6.5% 

الجد واالجتهاد يتحلى المتطوع خالل أداء العمل التطوعي   .71

بالعمل بكل جد واجتهاد ونشاط وينشر ذلك بين المتطوعين 

وتكون تصرفاته تعطي انطباعاً إيجابياً عما يقدمه من خدمة 

 مجتمعية وفائدة لآلخرين

46.5% 73.5% 

 

المظهر الخارجي: يلتزم المتطوع بالتقييد باللباس المناسب   .71

فال يقوم بارتداء لباس يتعارض مع القيم  ،طبيعة عملهل

المتعارف عليها؛ إذ يجب عليه مراعاة الشعور العام واآلداب 

والتعاليم اإلسالمية في مظهره وتصرفاته وتعامله مع 

 اآلخرين. 

46.5% 73.5% 

 

 

عوضا عن المتوسطات للوقوف على  قامت الباحثة بحساب النسب المئوية لالستجابات في محور حقوق وواجبات المتطوع    

الممارسات التي يقوم بها القادة في الجمعيات فيما يتعلق بالعمل بالحقوق والواجبات في العمل التطوعي، وقد جاءت النسب كما 

( % 66.5فالبرغم من أن اعلى النسب لم تتعدى )  ،( فيما يتعلق بحقوق المتطوع%66.5(  و)%21( بين) 5يوضحها الجدول )

التحفيز التقدير و سالمة البيئة و :لدرجة المتوسطة إال أنه ارتفع تطبيق ومراعاة الحقوق بنسبة أعلى من غيرها فقد حازت القيمبا

 .( %61( واقتربت منها قيمة الثقة بمعدل ) 66.5على أعالها )

ل على حاجة تلك المؤسسات لتطبيقها ( ما يد%33.3( واإلنهاء والغياب )%21بينما قلت الممارسة بشأن قيمة تقييم األداء )   

  .كما يتضح من نسب العمود الثاني

بين  عيات(الجم)أما بالنسبة لواجبات المتطوع فقد تراوحت نسب تطبيق الواجبات في العمل التطوعي في المؤسسات الخيرية 

 .( أقلها18.8و)أعالها ( في 66.5)

  :هذه المؤسسات إلى اعتماد واجبات أكثر للرقي بعمليات القيادة كما يلي حاجةويتضح 

 :المتطوع بأداء عمله الذي تم االتفاق عليه مع الجمعية بإتقان واحترافية دون تقصير أو خلل( يلتزم) المسؤولية 
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 :تم  قيد بتنفيذ العمل في المكان الذييلتزم المتطوع بالعمل خالل الساعات المحددة في الفرصة التطوعية ويت األوقات

 االتفاق عليه سواء كان مكتبي أو في الميدان أو عن بعد.

 :يلتزم المتطوع بعدم المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يعد تضارياً في المصالح مع دوره بوصفه  تعارض المصالح

 مباشر. كلالجمعية بشمتطوعاً وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم 

 لسياسات واإلجراءات ا( 1جدول )

 

 (االستجابات للمحور السادس )السياسات واالجراءات لنتائج( رسم بياني 1الشكل )

    

 

 

 

(، حيث جاءت سياسة 2.45( و)2.2( أن السياسات واإلجراءات بلغت في متوسطاتها بين )5( والشكل )8رقم ) جدول منيتضح 

بينما حازت الفقرات الباقية على متوسطات بنسب أقل، كان أقلها  ،توفير الموارد المادية والبشرية في أعالها، بنسبة متوسطة

 ات الخاصةوالسياس .سياسة جمع البيانات ووضع تصور مبدئي عن اإلمكانات وموافقتها باللوائح واألنظمة المتعلقة بالمتطوعين

 .باالستقطاب والتعيين ما يستدعي النظر في آلية إدارتها

 م
 االستجابة المتوسط  الفقرات

االنحراف 

 المعياري 

تتوفر في الجمعية إجراءات محددة لتحقيق إشراك المتطوعين من خالل توفير   .72

 .الموارد المادية والبشرية وللوجستية
 4.31 بدرجة كبيرة 2.60

يانات بتتضمن سياسة استقطاب المتطوعين آليات منظمة تنطوي على جمع ال  .73

ووضع تصور مبدئي عن اإلمكانات وموافقتها باللوائح واألنظمة المتعلقة 

 .بالمتطوعين

 4.84 بدرجة متوسطة 2.20

 ستقطاب)االتتوافر في الجمعية سياسة واضحة حول التقديم للفرص التطوعية   .74

  اإلنهاء(/ التعيين / 
 5.09 بدرجة متوسطة 2.27

ألهداف مهمة  واضحة للوصولجراءات تتضمن عملية قيادة المتطوعين إ  .77

 التطوع 
 5.17 بدرجة متوسطة 2.47

  بدرجة متوسطة  1.31 المتوسط  

2.6

2.2

2.27

2.47
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( بدرجة متوسطة أيضا، مما قد يدل على حاجة 2.32)ككل وقد جاء المتوسط الكلي لمحور وضع السياسات واإلجراءات      

 .المؤسسات الخيرية إلى االهتمام بهذا الجانب بصورة أكبر

 ()ميثاق التطوع نتائج استجابات المحور السابع (1)جدول 

 م
 االستجابة المتوسط  الفقرات

االنحراف 

 المعياري 

يتوفر في الجمعية ميثاق واضح شامل لقيادة المتطوعين يحث على   .76

 االلتزام وتنفيذ أهداف وقيم التطوع  
 4.54 بدرجة كبيرة 2.60

لدى الجمعية إجراءات لنشر ميثاق التطوع لجميع العاملين   .75

  .ينالمباشر نوالمسؤولي
 4.23 بدرجة كبيرة 2.73

يتم تقييم الميثاق وتطويره حسب مستجدات أهداف وقيم المهام   .78

 .التطوعية
 5.51 بدرجة متوسطة  2.33

  بدرجة متوسطة 1.11  

 

 التطوع(االستجابات للمحور السابع )ميثاق  لنتائج( رسم بياني 1الشكل )

 

( 2.53في متوسطاتها بين ) للتطوع بلغتميثاق  بشأن وضعسات الجمعيات أن ممار (6( والشكل )2رقم ) جدول منيتضح 

ثاق حصلت الفقرة الخاصة بتطوير المي كبيرة، بينما للعاملين بدرجةونشره  ،(، حيث جاءت ممارسة توفير ميثاق واضح2.33و)

 (  2.33على درجة متوسطة )

ما قد يدل على حاجة المؤسسات  أيضا،( بدرجة متوسطة 2.77)ككل التطوع وضع ميثاق  الكلي لمحوربينما جاء المتوسط 

 .جودة أكبر في الممارسات التطوعيةميثاق التطوع حسب متطلبات العصر ما يتيح  إلى تطويرالخيرية 
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 نتائج استجابات المحور الثامن )قيادة الفرص التطوعية( (16جدول رقم )

 م

 الفقرات

ط 
س

تو
م

ت 
با
جا

ست
ال

ا
 

بة
جا

ست
ال

ا
 

ال
ا

ف 
را

ح
ن

ي 
ر
يا
مع

ال
 

 5.73 بدرجة كبيرة جدا  2.53 تصدر الجمعية قائمة بالفرص التطوعية بشكل دوري     .72

تصدر الجمعية قوائم مفصلة بالفرص التطوعية الخاصة   .61

 بالبرامج والفعاليات المؤقتة 
 3.82 بدرجة متوسطة  1.60

يتم عرض الفرص التطوعية في موقع الجمعية للجمهور   .61

 .مختلفةبالوسائل ال
 4.28 بدرجة متوسطة 1.67

  بدرجة متوسطة 1.13 المتوسط  

 

 ()قيادة الفرص التطوعية االستجابات للمحور الثامن لنتائج( رسم بياني 5الشكل )

 

(، حيث جاءت 1.6( و)2.73بلغت في متوسطاتها بين ) قيادة الفرص التطوعيةأن  (5)( والشكل 11رقم ) جدول منيتضح 

 ،الجمعيات بشأن إصدار الفرص التطوعية باستمرار بنسبة كبيرة جدا، بينما حازت الفقرتين على متوسطات بنسب أقلممارسة 

يستدعي  امونشرها  ،قوائم مفصلة بالفرص التطوعية الخاصة بالبرامج والفعاليات المؤقتة كان أقلها الممارسات الخاصة بإصدار

 النظر في آلية قيادة الفرص التطوعية.  

ما قد يدل على حاجة  أيضا،( بدرجة متوسطة 1.2)ل ككوقد جاء المتوسط الكلي لمحور وضع السياسات واإلجراءات      

 المؤسسات الخيرية إلى االهتمام بموضوع كيفية قيادة الفرص التطوعية.

ع كما تتفق م ،الفرص التدريبيةأسباب تدني انخراط المتطوعين في من حيث  (2114،مدن)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  .لوضع الفرص التدريبية وتحديثها باستمرار التكنلوجياعمل التطوعي إلى توايف ( من حيث حاجة ال2112،دراسة العمادي

( من حيث عملية تطوير وإرشاد المتطوعين حيث جاءت نتيجة الدراسة 2112 ،و)السلطان( 2116 ،عبيددراستي )وتختلف مع 

  .في هذا الجانب أعلى بكثير
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   :أولويات القيادة في العمل التطوعي 1.1

 ما هي أولويات القيادة للعمل التطوعي للجمعيات الخيرية المدنية في مملكة البحريناإلجابة عن السؤال الثاني: 

تنتاجه من يمكن اسااا لإلجابة عن الساااؤال الثاني يتضاااح أن أولويات القيادة للعمل التطوعي للجمعيات الخيرية في مملكة البحرين

خالل اساااتعراض اساااتجابات قادة اللجان العاملة في الجمعيات، ومناقشاااة المحاور التي تقل متوساااطاتها عن غيرها لقيادة اللجان 

 العاملة في الجمعيات الخيرية كما يلي: 

o  توصيف المهام لعناصر المساءلة يحتاج إلى تطبيق أكثر في وضع وقيادة الفرص التطوعيةمراعاة. 

o  يتاح للجمهور التعرف على الفرص التطوعية من خالل واحد أو أكثر من وسائل التواصل وضع خطط واضحة بحيث

 المختلفة 

o بالنسبة إلى محور جذب واستقطاب المتطوعين فإنه يمثل أولوية في قيادة العمل التطوعي من حيث:  

  ينعملية انتقاء واختيار المتطوع والمهارات فيتوايف قائمة الصفات. 

 التسجيل أو المقابلة الخ(  )استمارةالمتطوعين من خالل االستطالع األولي  تحديد احتياجات 

 وضع خطة للوصول للمتطوعين تتضمن الوقت المطلوب / المكان / آليات التنفيذ. 

  تقييم خطة استقطاب المتطوعين دوريا 

  احتياجات واروف الجمعيةحسب تبنى خطة استقطاب المتطوعين على.  

o مراعاة عملية اختيار المتطوعين من خالل تطبيق المحاور التالية:  

   مقابلة المتطوعين الستكشاف الميول والرغبات التطوعية 

  وضع سجل حاص لكل متطوع ينطوي على معلوماته األساسية إضافة إلى معلومات تقدمه المهارات التي

 .تعلمها

 مهارات التي اكتسبها على تغذية راجعة مكتوبة تبين ال حصول المتطوع 

o العمل بمجموعة من اآلليات في قيادة العمل التطوعي كما يلي:  

 بحث الفرق التطوعية بشكل دوري ونشرها ووضعها في ميثاق الجمعية / المؤسسة. 

   فتح ملف خاص لكل متطوع يتضمن استمارة التسجيل وأعماله وإنجازاته والتقييم الدوري وشهادات التكريم 

 طوع من خالل رسالة رسمية موضحة بها المهام التي يجب عليه إنجازها تعيين المت 

  تقييم أداء المتطوع من خالل تقرير مكتوب متضمنا التغذية الراجعة 

  والرسائل الرسمية اللطيفة( )التكريمإنهاء خدمة المتطوع بأسلوب إنساني. 

o ضع في ميثاق خاص يتوافق عليه المتطوع ب واروف المؤسسة ويواسخاصة لكل متطوع يتنقوق وواجبات اعتماد ح

  .مع قيادة الجمعيات

o  ميثاق التطوع حسب متطلبات العصر ما يتيح جودة أكبر في الممارسات التطوعية إلى تطويرحاجة المؤسسات الخيرية. 

o .حاجة المؤسسات الخيرية إلى االهتمام بموضوع كيفية قيادة الفرص التطوعية 
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   :طوعيدليل قيادة العمل الت 3.3

 بمملكة البحرين؟ الخيرية المدنيةما هي مكونات دليل قيادة العمل التطوعي للجمعيات اإلجابة عن السؤال الثالث: 

  :اتضحت صورة الدليل على النحو التالي ،في هذا المجال ختلفةمن خالل مراجعة األدبيات الم

عليها القادة والمتطوعين في تنفيذ األعمال التطوعية المختلفة هو تصور يتضمن ثمان محاور أساسية يعتمد  :مقترح الدليل( 1.3

 .في الجمعية

 ،هو عنصار أسااساي من أقساام الهيكل التنظيمي في الجمعية ويتم قيادته من قبل شخأ مختأ بالتطوع :العمل التطوعي  (2.3

عة من المراحل والخطوات ومؤهل بدورات تدريبية وخبرة عملية بهدف تشكيل الفرق التطوعية الفاعلة اعتمادا على مجمو

  .التي سيوضحها هذا الدليل

باعتباره هدف من  ،يهادف الدليل إلى نشاااااار مفهوم العمل التطوعي لكافة أراد المجتمع المحلي :الهتدف العتام من التدليتل(  3.3

  2131أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 

تطوع يتم توايفها في بيئة ال ،عيات الخيرية على مجموعة من الركائزيرتكز القادة في الجم :ركائز قيادة العمل التطوعي) 3.4

كما يوضاااااحها  ،مع فرق العمل والمتطوعين

  :التالي (8) رقم الشكل

حيث ترتكز قيادة العمل التطوعي على خمسة 

المعارف والمهارات  :ركاائز أساااااااسااااااية هي

واالتجاااهااات والقيم واألخالقيااات بحيااث تكون 

 والمتطوع واضحة لكل من القائد 

 

 

 

 

  :مراحل العمل التطوعي (7.3

( كيفية قيادة العمل التطوعي 2يوضااح الشااكل رقم )

من خالل مراحل أساااااااسااااااية تتضاااااامن كل مرحلة 

مجموعااة من المكونااات ساااااايوضااااااحهااا الاادلياال في 

 .الفقرات التالية

المعارف 

األخالقيات

القيم 
االتجاهات

المهارات   ركائز

العمل 

 التطوعي 

 

استقطاب 
المتطوعين

قيادتهم

المحافظة عليهم

 ركائز العمل التطوعي  (8) رقم الشكل

 مراحل العمل التطوعي  (2) رقم الشكل
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   :آلية تنفيذ قيادة المتطوعين (1.3

 .بناء الفرص التطوعية :اوال

 لعمل تأهيل فرق ا :ثانيا

 تسجيل المتطوعين  :ثالثا

 .قيادة المتطوعين من خالل توايف ميثاق العمل الخاص بالتطوع :رابعا

  .التكريم والتحفيز :خامسا

 : يوضح الجدول التالي هذه المراحل مكونات قيادة المتطوعين (5.3

 مكونات قيادة المتطوعين (11جدول رقم )

 القيم المتضمنة مكوناتها المرحلة م

  :تتضمن مرحلة إعداد الفرص التطوعية د اإلعدا  .1

  المتطوع وغايات ورغباتتحديد الفرص التي تحقق أهداف الجمعية. 

  تحديد المهام والتوصاااااايف المطلوب من المتطوع من مهام وواجبات

 .ومسؤوليات

  صياغة المهام في بطاقة الفرص التطوعية 

 السلطة 

  المساءلة 

 المسؤولية 

  االحترام المتبادل 

االستقطاب عبارة عن مهارة يتمتع بها القادة لتحديد المتطوعين المناسبين  تقطاب االس  .2

والتعامل معهم حسب دوافعهم النبيلة وتتضمن هذه  ،للمهام التطوعية

  :المرحلة

 الخطوة  )ضمن أثرهموأهميتهم ومدى  ،تحديد الحاجة للمتطوعين

 التي تسبق االستقطاب(  

 عية وأهداف الجمعية واللجنة أو تحديد العالقة بين الفرص التطو

 الفريق 

   بناء وتصميم فرص تطوعية ممتازة وواائف ذات معنى للمتطوع

 وهي المرحلة التي تسبق مرحلة استقطاب المتطوعين.

 يوضح الشكل التالي مختصر لمراحل استقطاب وجذب المتطوعين 

 

  العطاء 

  تقدير اآلخرين 

  احترام الرغبات 

  التطوير الذاتي 

 الشفافية    :االنتقاء يتضمن اختيار المتطوعين كما يلي االنتقاء    .3

تقييم الخطة 
وتقييمها 

وضع الخطة 
الزمنية 

تحديد 
مواصفات 
المتطوع 

وضع خطة 
الوصول 
للمتطوعين 

تحديد النتائج 
والمكاسب 
التي تعود 

على المتطوع

تحديد وصف 
المهمة بدقة 

تحديد 
احتياجات 
المتطوع 

تحديد 
احياجات 
الجمعية 
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  مقااابلااة المتطوعين للتوفيق بين المتطوعين المتقاادمين وبين الفرص

 التي سيقومون بها وبين إمكانياتهم.

  اختيار المتطوع المناسب للفرصة التطوعية بعد المقابلة الشخصية 

  ة التطوعية مواءمة مهارات وإمكانيات وخبرات المتطوع مع الفرص

 المناسبة.

   تبادل المعلومات والوصول إلى ميول ورغبات وطموحات المتطوع

 بما يساعد في االختيار الجيد للمتطوع. 

  ويوضح الشكل التالي خطوات التسجيل والتوثيق 

 

  المرونة 

  مشاركة المعلومات 

 

 

 تعيين المتطوعين ويكون له عدة صور من أهمها: التعيين    .4

 كليف المتطوع بااالمهااام وذلااك من خالل المعلومااات التي سااااااجلهااا ت

 المتطوع في استمارة التقديم للتطوع ومن خالل المقابلة الشخصية،

 الختيار والتعيين بمشاركة اإلدارة والقسم الذي سيتطوع به المتطوع.ا 

  تعديل وتغيير مهام التطوع عند الحاجة إشااااااعار المتطوع حسااااااب ما

 .تتطلبه اروف المهام

  التعااقاد بعقاد اتفاق بين الجمعية وبين المتطوع ويكون ذلك في حاالت

 التعاقدات طويلة المدة، أو تولي مهام قيادية ومؤثرة

  المرونة 

  التعاون 

  التغيير والتطوير 

خطوة عملية لتزويد المتطوع بالمعلومات والبيانات المهمة لتحقيق تعد التدريب  التدريب   .7

 :على النحو التاليات بالشكل المطلوب مهام التطوع والمسؤولي

  بااالمهااام  الجمعيااة وربطهاااتوجيااه المتطوع بحيااث يعرف بااأهااداف

 .الخاصة به

  منحيث يكسااابه مهارات ليكون جزءا بأن يسااااهم التدريب المتطوع 

 .العام والنظام والسلوك الصحيح في المؤسسة اإلطار

  معيااة، الهيكاال تعريفي الج )ملفالتاادريااب من خالل تقااديم معلومااات

 ةالهيكل، األنشااطالتنظيمي للمؤساسااة وموقع المهمة التي يتوالها في 

 ماتالعامة، معلوالحالية التي يقوم بها وأهدافها. النظم والساااياساااات 

عن المساااااتهدفين من خدمة التطوع. التوصااااايف الوايفي للفرصاااااة 

 14التطوعية 

 لاااذاتي التطوير ا– 

حاااب  –الامااهاانااياااة 

 –الاااااماااااعااااارفاااااة 

األخالقياات المهنية 

 –والساااااااالاااوكاااياااة 

 االلتزام 

تحديد ما يجب 
كتابته في 

التقارير الدورية
أو الختامية

جمع البيانات 
واالستمارات 

والتغذية الراجعة 
من العمل 
التطوعي

خطة التسجيل 

تسجيل البيانات 
الخاصة 

بالمتطوع والمهام 
التطزعية 
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 لومات اكسااااب المتطوع المهارات األسااااساااية للتطوع ومفهومه ومع

 التطوع،وسلوكيات يحتاجها أثناء أداء مهام 

   أن يكون البرنااامج التاادريبي للمتطوع نظرياااً وعملياااً ومبنيااا على

تأدية المهام التطوعية بالشاااااكل ) خبرات ساااااابقة واحتياج للمتطوع،

المحاذير واألمور التي ال يجب  بأدائه، ماما ساااايقومون ا الصااااحيح،

  الخ(القيام بها 

الاماتاااابعاااة   .6

 والتقييم

تتم المتابعة واإلشااااراف والتقييم وفق عدد من المعايير ومؤشاااارات األداء ومن 

 أهمها: 

  مادى كفااءة المتطوع في تحقيق رسااااااالاة المؤسااااااسااااااة تجاه التطوع

 والمسؤولية االجتماعية.

   بااالوقاات الااذي حاادد  مقااارنتااهبااالمواعيااد واحترام الوقاات وااللتزام

 للتطوع في الفرصة ومدى ما تم تنفيذه. 

  .العمل كفريق ومدى التعاون واالستجابة للتوجيهات 

  .مستوى اإلحساس بالمسؤولية وحسن األداء وااللتزام بالمهام 

  .مدى استمرارية المتطوع في العمل التطوعي 

 ع )حب العمل، اإلقبال على العمل، مساااعدة الساالوك اإليجابي للمتطو

 األخرين(

  تكاااافؤ الفرص– 

المهنية  –االلتزام 

 –الااااتااااعاااااون  –

حااب  –اإليجااابيااة 

 المساعدة 

  :جهود المتطوعين على النحو التالي التقدير   .5

  تقدير للجهود معنوياً أو مادياً، من خالل تقدير حجم التطوع واحتساب

ه، واحتساااااب القيمة المماثلة للتطوع مع القيمة االقتصااااادية العائدة من

 قيمة المثل في الوايفة، 

 احتساب قيمة العمل التطوعي وما يقابلها من قيمة في سوق العمل. و 

  توايف األشااااااكاااال المختلفاااة من التحفيز والتقااادير منهاااا: زياااادة

المساااؤوليات والسااالطة في التطوع. زيادة التدريب التخصاااصاااي في 

فة المتطوع ضاااااامن الهيكل التنظيمي. مجاال العمل التطوعي. إضااااااا

المكااافاالت المعنويااة والتكريم العااام في الحمالت الاادوريااة والحفاال 

 .الختامي

  القيمااة  –التقاادير

 –الااامضاااااااااافاااة 

 –االحااااااتاااااارام 

 التطوير الذاتي 

 

أدى تسااارع العصاار إلى تحول الجمعيات الخيرية إلى مؤسااسااات تعمل ضاامن رؤية ورسااالة  :حقوق وواجبات المتطوع (8.3

ومن ضااااامن ذلك العمل ضااااامن الحقوق  ،اف واضاااااحة مما يحتم عليها االلتزام بما تمليه عليها ثقافة المؤساااااسااااااتوأهد

 والواجبات لألفراد 
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 جباتفي مقابل الوا ،تعرف الحقوق بأنها المكتسابات التي يحصال عليها المتطوع بمجرد انضمامه إلى المهام التطوعية

  :يلي حسب ما ضاً التي يجب عليه االلتزام بها أي

 مقترح حقوق وواجبات المتطوعين (11جدول رقم )

 شرحها الواجبات شرحها الحقوق

يحظى المتطوع باااالثقاااة من قبااال  الثقة 

العاااملين في الجمعيااة والمسااااااؤول 

 المباشر 

يلتزم المتطوع باأداء عمله الذي تم االتفاق عليه مع  لمسؤوليةا

 الجمعية بإتقان واحترافية دون تقصير أو خلل

التتتتتتتتر يتتتتتتتتة 

 الواضحة

تعريف المتطوع بااأهااداف الجمعيااة 

العااامااة هاادف المهمااة التي يؤديهااا 

والمساااؤول المباشااار ألخذ التوجيه 

 المباشر منه 

يوقع المتطوع ميثااق التطوع يوضااااااح فيه الحقوق  الميثاق 

 والواجبات والتطلعات لكليهما. 

 التقدير 
توفير البيئة المناساااابة للمتطوع بما 

احتراماااه من قبااال يكفااال تقاااديره و

  العاملين الجمعية

يلتزم المتطوع بالعمل خالل الساااااعات المحددة في  التوقيت

الفرصااااااة التطوعياة ويتقيد بتنفيذ العمل في المكان 

الااذي تم االتفاااق عليااه سااااااواء كااان مكتبي أو في 

 الميدان أو عن بعد. 

 التقبل 

تاااقااابااال اآلراء والاااماااقاااتااارحاااات 

والمالحظااات من المتطوع وتنفيااذ 

أو تبرير رفضااها  ،ما يتناسااب منها

 .بأسلوب لطيف

السااااااااااااريااااااة 

 والخصوصية 

يالاتازم الاماتاطوع باااالحفااااا على ساااااارياااة جميع 

المعلومااات المتعلقااة بااالمهمااة والجمعيااة أو بطبيعااة 

البرنامج التطوعي والمسااااتفيدين منه، وال يسااااتهين 

في الحفاا على سريتها بالطرق المعتمدة، وال يقوم 

و اسااتخدامها خارج إطارها لطرف ثالث أ بإفشااائها

 الطبيعي

يحق للمتطوع أن يختار المناساااااب  التخيير 

 كمااا يخير ،بين الفرص التطوعيااة

في الوقاات والمكااان وفريق العماال 

بما ال يتعارض مع أهداف وسياسة 

 .الجمعية / المؤسسة الخيرية

تضاااااااااااااارب 

 المصالح

يلتزم المتطوع بعدم المشاااااااركة في أي نشاااااااط من 

اً في المصالح مع دوره بوصفه بارشأنه أن يعد تض

الجمعياااة متطوعاااً وعنااد وقوع ذلااك يقوم بااإعالم 

 مباشر. بشكل

التتتتتتتوجتتتيتتته 

 واإلرشاد 
اسااااااتفاااادة المتطوع من التوجيااااه 

والمتاااابعاااة من قبااال  واإلرشااااااااااد

  .المسؤول بما يكفل إنجاز المهمة

الااااااااااااجااااااااااااد 

 واالجتهاد

يتحلى المتطوع خالل أداء العمال التطوعي باالعمل 

واجتهاد ونشاط وينشر ذلك بين المتطوعين  بكل جد

وتكون تصااااارفاته تعطي انطباعاً إيجابياً عما يقدمه 

 من خدمة مجتمعية وفائدة لآلخرين
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ستتتتتتتتتتتالمتتتتتة 

 البيئة 
 ،أمن وسااااااالماااة البيئاااة الماااادياااة

باااإلضااااااااافااة إلى ضاااااامااان تنفيااذ 

ين لضاااااامااان التشااااااريعااات والقوان

 ( األمن النفسي والسبراني

الاااامااااظااااهاااار 

 الخارجي

المتطوع باالتقيياد بااللبااس المناسااااااب لطبيعة يلتزم 

فال يقوم بااارتااداء لباااس يتعااارض مع القيم  ،عملااه

المتعاارف عليهاا؛ إذ يجاب علياه مراعاة الشااااااعور 

العاااام واآلداب والتعااااليم اإلسااااااالمياااة في مظهره 

 وتصرفاته وتعامله مع اآلخرين. 

ياحاق لالاماتاطاوع أن يتعرف على  تقييم األداء 

ل التقييم مسااااااتوى عملاااه من خال

الشاااااافوي او الورقي لما قام به من 

 .مهام

 

 

وضااااااوح المهااام والصااااااالحيااات  الشفافية 

كماااا يحق لاااه االطالع  ،للمتطوع

عاالااى الاامااعاالااوماااات الااتااي ياامااكاان 

مشااااركته إياها حساااب نوع المهمة 

 .التي يقوم بها

  

يحق للمتطوع أن ينهي مهمتاااه أو  اإلنهاء

 ،عقده أو يغير فرصااااااته التطوعية

للجمعياااة إنهااااء عقاااده كماااا يحق 

 .بأسلوب إنساني مهني

  

إشااااااعاار المتطوع باأهمية مجهوده  التحفيز 

الاذي ساااااااهم باه باالفعل في تحقيق 

  .اإلنجاز للمؤسسة

  

يحق للمتطوع أن يتغياب إذا حدثت  الغياب 

 لديه أسباب عارضة

  

 

  :السياسات واالجراءات (1.3

يكون لهذه المرحلة سااا المقترحودة القيام بالمهمة التطوعية لذا فإن التصاااور تعتبر مرحلة التنفيذ من أهم المراحل التي تضااامن ج

  :على النحو التالي
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 مقترح السياسات واإلجراءات  (13جدول رقم )

 مكوناتها اإلجراءات السياسات األهداف 

توضتتتتتتيح أستتتتتتاليب 

العمل المتبعة بالعمل 

التتتطوعي وطريقتتتتة 

تنفيتتتذهتتتا بمتتتا يحقق 

التتطبيق الصتتتتتتحيح 

إلى النتائج  للوصول

 المحددة

مجموعة القواعد والمبادئ 

وأساااليب العمل التي يجب 

أن ياالااتاازم بااهاااا جااماايااع 

العااااملين في مماااارسااااااااة 

األعماال التطوعية لتحقيق 

 .أهداف محددة

 

طارق ماحاااددة لاكايافاياااة القيااااام 

بااااألعماااال بااااتبااااع البساااااااااطاااة 

ماان خااالل خااطااوات  ،والااجااودة

موضااااااوعياااة تااادعو العااااملياااة 

العمال التباعها وخصوصا في ا

 المتكررة

 

 

 
 

  :نموذج مقترح لوضع سياسات وإجراءات

 ( مقترح لمكونات السياسات واالجراءات11الشكل )

 

  :ميثاق التطوع( 16.3

هدف ويعرف الميثاق بأنه وثيقة ت ،يعتبر وضع ميثاق للتطوع من األمور المهمة لضمان سير العملية التطوعية بجودة وفاعلية  

 حياته. سلوك فيالمتطوعين على أهمية االلتزام بقيم التطوع وأخالقياته بحيث يتحول إلى  توجيه وتحفيزإلى 

 إشراك
المتطوعين

 التوجيه
والتدريب 

 االستقطابتقدير الجهود

 توفير البيئة
المناسبة 

 التقديم

الشكاوىبناء الفرص

التعيين
 توظيف
ة التقنية الحديث

 المقابالت
الشخصية 

رفع التقارير

التسجيل
 تكريم ومنح

شهادات

مقترح إجراءات إشراك 
المتطوعين  

عي التطوالعملتوفير الموارد المطلوبة لبناء 
وتحقيق أفضل الممارسات في مجال التطوع

يفي وتوضيح وصفه الوظ( مشرف التطوع)توفير
وأدواره وميامه، سواء كان متطوعا أو موظفا  

 مشاركة مشرف التطوع في وضع الخطة
.االستراتيجية الخاصة بالجمعية 

شراك توعية كافة الموظفين بفلسفة الجمعية  في إ
المتطوعين وتحديد األهداف المرجوة من ذلك

ر أخذ التغذية الراجعة من المتطوعين بشكل مستم
يد لتحسين العملية التطوعية وتحقيق العائد الج

المسؤول المباشر

-قائد المهمة التطوعية ) 
اللجنة العاملة بالجمعية 

اإلجراءات الخاصة 
بإشراك المتطوعين

توفير الموارد المطلوبة 
لبناء العمل التطوعي 

وتحقيق أفضل الممارسات
في مجال التطوع 

:  مثال )شرح السياسة 
(إشراك المتطوعين

أن اإلشراك التأكيد على 
الكامل والمستدام 

للمتطوعين هو تحقيق 
لدور أساسي من أدوارها 

، لتقديم كمؤسسة خيرية
الخدمة النوعية للمستفيدين 
بشكل احترافي ومع ما 

، هايتوافق مع أولويات
ي ويحقق استراتيجيتها ف
الريادة في الخدمة 

المجتمعية
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  :ويحتوي الميثاق على البنود التالية

 .أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها -

 االستراتيجيات واألهداف الخاصة بالعمل التطوعي  -

 ن هذا البند تقدير الجهد المقدم من قبل المتطوعينمسؤولية األفراد داخل الجمعية ومن ضمنهم المتطوعين بحيث يتضم -

 تحديد المرجعية المباشرة للمتطوع في تلقي التوجهات وتقديم االستشارات للمهام المكلف بها في الفرص التطوعية.   -

 ءشرح البيئة المناسبة للعمل التطوعي، بما يكفل التقدير واالحترام للمتطوع ولما يقدمه من عمل، مع تقبل اآلرا -

 والمقترحات والمالحظات المقدمة من المتطوع، ومعاملته كشريك نجاح في أداء العمل التطوعي. 

يحق للمتطوع أن يتقدم على الفرص التطوعية المتاحة والتي تحقق رغباته واحتياجاته وتنمي مهاراته ويحق له تولي  -

 عية،الفرصة مادامت تتوفر فيه المتطلبات والمهارات الخاصة بالفرصة التطو

  .بما ال يتعارض مع سياسة الجمعية للتطوع وطريقتهبيان باألوقات المتاحة  -

 يتضمن الميثاق طريقة التواصل مع المتطوعين إلبالغهم بالفرص التطوعية لاللتحاق  -

وضع طريقة إبالغ المتطوعين بنتيجة التقدم بالقبول أو الرفض وبيان أسباب الرفض إن أمكن أو اقتراح فرص  -

 مناسبة.تطوعية 

 تقديم ملف يتضمن التعريف بالجمعية والعاملين بها واألدوار والمهام التي سيتولى المتطوع تنفيذها.   -

يتضمن الميثاق توصيف دور المتطوع قبل البدء في العمل التطوعي المناط به بحسب المؤشرات والمعايير الموضحة  -

 في قسم السياسات واإلجراءات 

المتطوع بالدور الجديد المطلوب منه وأخذ موافقته عليه، في حالة التغيير أو التعديل في  يتضمن الميثاق آلية اشعار -

 .فال يحق بحال فرض فرص تطوعية على المتطوع اال بعد موافقته عليها ،المهام المكلف بها

 .يتضمن الميثاق الحقوق والواجبات وشرحها بالتفصيل -
 

  :لفرص التطوعيةا (11.3

لمهام اوتعرف الفرص بأنها " ،ألمور المهمة في التصور الخاص بدليل قيادة العمل التطوعيتعتبر الفرص التطوعية من ا

  "المختلفة المتاحة في الجمعيات الخيرية بما يكفل حصول المتطوع على ما يناسب رغباته وميوله وتضمن له التطور

  :وينبغي أن يكون لكل جمعية قائمة بالفرص التطوعية على النحو التالي

 .كون الفرص التطوعية واضحة ومتنوعةت -

 يتم نشر هذه الفرص في وسائل التواصل االجتماعي  -

 .توضع عينة من الفرص التطوعية في استمارة التقديم للمهمة التطوعية سواء المهمة طويلة المدى أو قصيرة المدى -

 .توضح الفرصة الخاصة ما هو خاص بالنساء وما هو خاص بالرجال -
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 :لتطوعيةنماذج من الفرص ا

 ( قائمة مقترحة لفرص تطوعية14جدول )

 بيان الفرصة التطوعية م بيان الفرصة التطوعية م 

 مسؤول الصدقات  8 رئيس فريق طالبي 1

  مؤقتة(مهمة ) مسؤول برنامج معين 2 أخصائي جودة  1

 محتوى  /كاتبمصمم 11 تقييم البرامج التدريبية  3

 ستقبال اال 11 مترجم إلى لغات معينة  4

 المهام العملية الطارئة  12 مصمم إعالنات  1

عضو  –جمع صدقات  –حفل تفوق عضو لجان مؤقتة ) 13 تصميم برامج تدريبية  1

 .الخ( .فعالية

 مسؤول الصدقات  14 باحث اجتماعي  1

 

 :التطوعي نماذج العمل (12.3

يفضل أن و ،لعمل التطوعي إلنجاز وتقييم العمل التطوعيينبغي أن يتضمن الدليل بعض النماذج التي يحتاجها كل من قائد ا

  :ومن هذه النماذج ،تكون متاحة الكترونيا

 .استمارة تسجيل متطوع -

 نموذج مقابلة شخصية  -

 نموذج االحتياجات التدريبية  -

 قائمة باللجان التطوعية  -

 سجل التطوع للفرد  -

 تقرير أداء متطوع  -

 تقرير أداء مشرف  -

 عية خطوات بناء فرصة تطو -

 كشف أسماء المتطوعين  -

 نموذج شهادة شكر  -

 نموذج رسالة تكليف بمهمة تطوعية  -

 نموذج رسالة إنهاء  -
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  :توصيات الدراسة ( 4

الدراسة  توصي ،تطبيق استبانة واقع قيادة العمل التطوعي ونتائج ،حسب ما تم التوصل إلى من مراجعة األدب العربي

يات إضافة إلى مجموعة من التوص ،لجمعيات الخيرية بما يقلل الجهد والوقت والتكلفةبتطبيق دليل قيادة العمل التطوعي في ا

  :المتعلقة بقيادة العمل التطوعي على النحو التالي

  :توصيات تتعلق بقيادة العمل التطوعي( 4.1

 .تطورات العصراالستمرار في جوانب القوة التي يتمتع بها القادة في الجمعيات الخيرية وتطويرها بما يتناسب و -

العمل  حيث يتم التحول منبتتناسب واروف الجمعيات الخيرية  استراتيجيةوبناء خطط  ،دراسة أولويات العمل التطوعي -

 .العشوائي إلى العمل المؤسساتي

  :( توصيات تتعلق بالممارسات التنفيذية لقيادة العمل التطوعي1.4

 .تنفيذ سياسات العمل التطوعي بشكل أكثر تبسيطا مما يقلل الوقت والجهدالتي تساهم في  باإلجراءاتوضع خطط تفصيلية  -

 .خلق بيئة عمل تطوعي ملهمة تساهم في إضفاء اإلبداع واالبتكار وتؤدي إلى تقليل الوقت والجهد وجذب الشباب نحو التطوع -

رص الجمهور بالف وزيادة تعريف ،ءلةالمهام الخاصة بالمسا خالل توصيفالتطوعية من  اإلعداد للفرصتطوير العمل في  -

  التطوعية.

 .تعزيز الجانب التقني والتكنلوجي في تبسيط العمليات التنفيذية للعمل التطوعي من خالل منصات التطوع -

 ( توصيات تتعلق بقيادة المتطوعين: 3.4

 .تجديد معلومات التطوع وتحديثها باستمرار لزيادة جذب المتطوعين -

فة إضا ،ستقطاب وجذب المتطوعين من خالل دراسة احتياجاتهم ورغباتهم ومواءمتها مع الفرص التطوعيةتحسين آلية ا -

 إلى تقييم اإلنجازات ووضع خطط إبداعية للوصول للمتطوعين.

 تطوير ميثاق التطوع في الجمعيات بما يتناسب وأهداف التنمية المستدامة للمجتمعات.  -

 ة في جميع مراحل قيادة وإدارة المتطوعين.إيجاد سياسات وإجراءات واضح  -

 .تضمين ميثاق التطوع في الجمعية الحقوق والواجبات التي ينبغي للمتطوع العمل بها كما جاءت في هذا الدليل  -

 المراجع والمصادر 

  :المراجع العربية :أوال   

 القرآن الكريم -

 .القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع .مع المدنيإدارة منظمات المجت (.2115) أبو النصر، مدحت محمد. -



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

(. القاهرة. 3)ط التدريس المناهج وطرقفي معجم المصطلحات التربوية المعرفة  (.1222) أحمد والجمل، حسين اللقاني، -

 32ص  عالم الكتب.

-2- 22-25 الرياض: .أكاديمية نايف للعلوم األمنية (.2111) أعمال مؤتمر األمن التطوعي واألمن في الوطن العربي. -

2111.) 

. طالب المرحلة الجامعية في مدينة الرياض علىالشباب والعمل التطوعي. دراسة ميدانية  .(2115) .الباز، رشد بن سعد -

 .(15. العدد )مجلة البحوث األمنية

معة جا .الطالب نحو في جامعة القصيم واتجاهاتواقع العمل التطوعي وأساليب تنميته  (.2113). عبد هللاإبراهيم  العبيد، -

 .2 العدد (4مجلة العلوم العربية واإلنسانية) المملكة العربية السعودية. القصيم:

جامعة  البحرين: . رسالة ماجستير غير منشورة.منصة الكترونية مقترحة لألعمال التطوعية (.2112) هاجر. العمادي، -

  .البحرين

 .تطبيقية على جامعة الملك سعود )دراسة اتجاهات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي(. 2112) السلطان، فهد. -

 .( الرياض12. )رسالة الخليج العربي

 . لبنان. دار يافا العلمية للنشر والتوزيع. العمل التطوعي(. 2115جابر أحمد) برزان، -

 :الموقعندوة سنوية " في )ندوة العمل التطوعي وأفاق المستقبل(  (.2112جامعة أم القرى )  -

https://uqu.edu.sa/vsymp 

 .www.rm.org.sa.2122-2-23 في الموقع .دليل العمل التطوعي .(2112)الراجحي. شركة  -

 .. القاهرة، وزارة اإلعالم )الهيئة العامة لالستعالمات(التطوع والعطاء (.2116) عبيد، منصور الرفاعي -

 منشورة. راسة غير دالبحرين."  .دراسة وصفية عن واقع الجمعيات الخيرية في البحرين (.2114حسين ) ،مدن -

 . منظمة العمل الدولية: إدارة االحصاءات.دليل قياس العمل التطوعي .(2121) منظمة العمل الدولية. -

. 2131(. خطة إدماج العمل التطوعي في خطة 2112) .المتحدة االقتصادية )اإلسكوا( األمممنظمة لجنة  -

lanofaction/org.unv.www   11-2ص 

. منظمات دولية 1اصمة تطلق مشروع جواز سفر العمل التطوعي بالشراكة مع محافظة الع (.2118) .محافظة العاصمة -

 www://http.:الرابطمملكة البحرين. 

lHEXYVRQs7+eMMZ7VnFO2TXALWOY/EK=cms?aspx.tionsworkpassportprojectinpartn

ershipwith7internationalorganizaCapitalGovernoratelaunchesavoluntary/en/bh.gov.capital 

=d4pLP6vvaWoc 

ل المؤتمر طلبة، أعمادور العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتنمية شخصية ال(. 2113) وسى، نعيم وهدهود حسين.م -

 .فلسطين غزة، الجامعة االسالمية: .لعمادة شئون الطلبة: طلبة الجامعات الواقع واآلمال األولالدولي 
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التجاهات بعض أفراد المجتمع نحو مفهوم العمل التطوعي دراسة استطالعية (. 2117) موسى، عبد الحكيم موسى. -

 .مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلية التربية ومجاالته من وجهة نظره.

 .88العدد  (15، قطر، المجلد )مكتبة التربية( دور الشباب في العمل التطوعي، 2115محمد، علي حسن ) -

 عيات الخيرية بمملكةدليل الجم(. 2122وزارة العمل والشئون االجتماعية ) -

 https://www.mlsd.gov.bh/ngo/nogs_directoryالبحرين.

. الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود، عمادة البحث إدارة العمل التطوعي .(2117) عبد هللا ،يعقوب أحمد والسلمي -

 العلمي.
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Abstract 

Basically, this study explores the effect of value-added tax on the Retail and Wholesale sector and 

consumer behavior in the Kingdom of Saudi Arabia. Imposing the value-added tax system on some 

goods and services is considered one of the most important issues that affected the Saudi society 

to classify it as a consumer society. It is expected that this added tax on sales in the market will 

have an impact on investment in the national economy. The researcher relied on the use of the 

descriptive analytical method and found that the most appropriate tool to achieve the objectives of 

this study is the “questionnaire”. While explaining the effects of value-added tax on the Kingdom 

of Saudi Arabia, the study methodology is based on valid data and analysis. All the descriptive, 

analytical and statistical research studies and the survey tool show that value-added tax has an 

effect on the economy of the Kingdom of Saudi Arabia. It is expected that value-added tax will be 

beneficial for Retail and Wholesale sector and change the consumer behavior when the efficiency 

and performance of the tax department are improved. It is recommended improving the individual 

income before implementing value-added tax. For implementation of value-added tax, individuals 

need to be aware about it through social media or public campaigns. 

Keywords: Tax, added Value, Consumer, Wholesale, Retail 
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1. Introduction: 

Countries does not exist without resources. In Kingdom of Saudi Arabia, public income depends 

mainly on oil revenues. Kingdom of Saudi Arabia’s government began imposing value-added tax 

in January 2018 to sustain its (non-oil) revenue base. This study mainly focused on determining 

the effect of imposing value-added tax on the retail and wholesale sector and on consumer behavior 

in Kingdom of Saudi Arabia. 

 

1.1. Research Problem: 

Imposing the value-added tax system on some goods and services is considered one of the most 

important issues that affected the Saudi society to classify it as a consumer society. Considering 

this type of taxation is a government tool that helps to transform from a first-class consumer society 

to a conscious economic society, it is a double-edged weapon that affects the consumer behavior 

of the Saudi consumer, according to the way he deals with it. It is expected that this added tax on 

sales in the market will have a clear impact on the levels of consumption, savings and purchasing 

decision of the consumer. Thus, it will have an impact on investment in the national economy. 

((Rushdi, 2018) also sees that the value-added tax leads to a reduction in retail sales through the 

negative impact of raising prices on total sales, in addition to the effect of this tax on the 

commercial sector, as well as its impact on consumer behavior, the value-added tax raises the cost 

of living for the population because it is imposed mainly on consumer goods and services, as the 

value-added tax will raise the costs of goods and services subject to it, which will reduce the real 

incomes of consumers and the volume of demand for goods and services subject to them. 

The value-added tax will also lead to a reduction in the growth rate of the gross domestic product 

because of its negative effects on consumption, as the tax will reduce the overall demand for goods 

and services and will reduce purchasing power in general, causing a clear imbalance in everything 

related to this chain of relations and other economic effects on the retail sector and the commercial 

sector. 

 

1.2. Objectives of the Study: 

Determining the effect of value-added tax on the retail and wholesale sector and consumer 

behavior in Kingdom of Saudi Arabia. 
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Statement of the effect of imposing value added tax on the retail sector in Kingdom of Saudi Arabia. 

Determining the effect of imposing value-added tax on the commercial sector in Kingdom of Saudi 

Arabia. 

Statement of the effect of imposing value added tax on consumer behavior in Kingdom of Saudi Arabia. 

1.3. Importance of the Study: 

1.3.1. Theoretical Importance: 

The researcher hopes that this study will be a strong addition to Arab libraries in general and Saudi 

libraries in particular because this study only addressed VAT and it’s impact on the wholesale 

sector and consumer behavior. 

1.3.1. Practical Importance 

The results of the study may be useful in defining the benefits and importance of value added and 

its impact on both the retail and wholesale sectors, and then explaining the effect of that tax on 

consumer behavior.  

 

1.4. Model of the Study: 

In light of the review of the relevant literature that was available to the researcher and in light of 

the study problem, its elements and hypotheses, the study model was visualized as shown in Figure 

No. (1) as follows: 

Dependent Variable     Independent Variable 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Model of the Study 

 

 

Retail and wholesale sector and 

consumer behavior 
 Credibility 
 Stability of prices 
 The increase in production capacity 
 Stability and balance of the trade 

balance 
 Raising wage levels for national 

workers 
 

 

 
 

 

Value Added Tax 
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1.5. Limits of the Study: 

 Objective limits: The study was limited to value-added tax and its impact on the retail and 

wholesale sector and consumer behavior in Kingdom of Saudi Arabia (exploratory case 

study). 

 Human limits: the study was limited to employees of Al Naghi Brothers Company in the 

Eastern Province. 

 Spatial limits: Al Naghi Brothers Company in the Eastern Province of Kingdom of Saudi 

Arabia. 

 Time limits: the first semester of the academic year 1443 AH - 2022 AD. 

 

2. Theoretical Framework and Review of Literature 

These theoretical studies and researches tackle the variables of the study, and present the 

theoretical aspects related to value-added tax and its impact on retail and wholesale sector and 

consumer behavior in Kingdom of Saudi Arabia (an exploratory case study). 

The researcher divided this part into three topics as follow: 

Direct Effects of Value-Added Tax: 

Taxes are generally one of the most important financial sources for most developing and developed 

countries, but these taxes directly affect their economies. 

The Concept of Value Added Tax: 

Value Added Tax is an indirect tax imposed on the increase in the value of goods and services at 

each stage of their production or circulation. 

From the above, the researcher believes that the value-added tax can be defined as a tax that focuses 

on the consumer side. 

Characteristics of Value-Added Tax VAT: 

The main features of the value-added tax are that it is a broad-based tax that is imposed on the 

various stages of production, with the deduction of taxes on production inputs from taxes on 

production outputs. 

The Saudi Organization for Certified Public Accountants (2018) defined the characteristics 

of the concept of value added tax as follows: 

- An indirect tax borne by the final consumer. 
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- The origin of this tax is that it is imposed on all goods and services, and the exception is 

for specific purposes, and the exceptions are in two cases: the case of the zero tax rate, and 

the case of exemption from being subject to tax. 

- VAT is imposed at a rate of (0%) of the value of the supply of goods and services, and this 

percentage is lower than the rates offered worldwide. 

- VAT is imposed on the import and supply of goods and services at various stages of the 

supply chain (supply of goods and services, import and assumed supply). 
 

The value added tax has several characteristics, the most important of which are the 

following (Fadhila, 2010, pp. 164-166): 

1- It is an indirect tax on spending. 

2- It is a general tax. 

3- A tax that is .paid divided into multiple stages. 

4- It is based on the tax deduction system. 

5- It helps to reduce tax evasion in society in general.    

6- It is a tax based on direct consumption. 

 

Origin of Value Added Tax: 

The value-added tax in the common sense was coined by the French scientist Maurice Loret in 

1954. 

Importance of the Value Added Tax VAT: 

The value added tax has an effective impact on the economic and financial sectors for the state, 

which can be addressed as follows: 

First: The importance of applying value-added tax from an economic perspective: 

1. Achieving economic stability. 

2. Investment in various sectors and activities. 

3. Achieving integration between projects. 

4. Contribution to increase saving. 

 

Second: The importance of applying value-added tax from a financial perspective: 

1. Increasing revenues and decreasing the deficit. 

2. Reducing tax evasion.  
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VAT Objectives: 

The introduction of the value-added tax system aims to reform the tax system so that it can better 

achieve the desired objectives.  

The researcher reviews some of the objectives associated with the implementation of the value-

added tax below: 

1- Achieving adequate tax proceeds. 

2- Encouraging Local Industries. 

3- Expanding the Tax Umbrella. 

4- Encouraging Exports. 

5- Equitable Distribution of Tax Burden. 

6- Reducing Consumption. 

7- Providing a framework for verifying business numbers when accounting for income taxes. 
 

From the economic development’s perspective, the objectives of the indirect tax are 

concentrated in the following: 

A. Securing financial resources for deployment purposes. 

B. Increasing the percentage of financial savings. 

C. Absorbing the surplus purchasing power and directing it towards productive investments, 

rather than spending it on entertainment goods. 

 

Advantages of Applying the Value Added Tax: 

1-  The VAT is neutral because it does not limit the tax burden to a particular stage of 

production. 

2-  It helps to encourage exports because this tax is not usually imposed on exporters. 

3-  It is an indirect tax because it is not collected directly from the consumer. 

4-  It increases the tax capacity and providers an abundant revenue for the public treasury due 

to its breadth and comprehensiveness. 

5-  It is easy to collect, as it is collected and paid by the taxpayer directly, and on the other 

hand, it contributes to lowering the administrative cost of tax collection. 

 

Disadvantages of Applying VAT: 

There are negatives that result from imposing the value-added tax, which are as follow: 
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1. In many cases, the VAT is considered to day favor imports because it imposes single tax 

on them. 

2. One of the main disadvantages of VAT is that it is somewhat complicated, and requires a 

somewhat advanced accounting system for companies and establishments. 

3. VAT effects many companies and sectors directly or indirectly. 

 

The Second Topic: the Retail Sector 

The retail trade is one of the important tributaries of economic activity, as this sector absorbs a 

large number of workers in it, as it participates in the domestic product. In addition, it is a good 

investment opportunity if it is well planned and prepared. 
 

The Concept of Retail: 

Retail trade can be defined as all activities related to the sale of goods and services to the final 

consumer, for the purpose of personal use. Retail stores refer to that type of store that performs all 

activities related to the sale of consumer goods to the final consumer, as well as transportation and 

storage.  

Retailing includes affiliated services such as delivery. From the above, the researcher believes that 

retail trade can be defined as the process of selling goods and services from individuals or 

companies to the end user, as it is an integral part of an integrated system that is the supply chain. 

Retailers buy goods or products in bulk from manufacturers directly or through wholesale, and 

then sell them in small quantities to the consumer for a profit. 
 

Nature and Characteristics of the Retail Sector: 

Retailers mainly provide a range of services to their customers such as knowing and determining customer 

desires, developing an appropriate product assortment, gathering market information, and financing. 

The process of entering retailers is a relatively easy process, as it does not require huge investments 

to provide production equipment, goods can be purchased on credit, and the place of display or 

shop can be rented, all these variables make the process of entering the market an easy process. 

There is a set of characteristics that characterize the retail sector and establishments that distinguish 

them from other marketing establishments, which are represented in the following elements (Idris 

and Al-Mursi, 1993): 

 



 
       

 
 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 3 | issue 36 | October 2022 | P (499) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 October 2022 

Volume 3  Issue 36 

IJRSP 

First: Small Sales Volume at Average: 

The small average sales volume of retail establishments compared to suppliers in the market, 

creating the need for tight control over costs associated with the two transactions (such as costs of 

delivery, wrapping, packaging, and retail sales), and to maximize the number of consumers who 

visit the facility. 
 

Second: Unplanned Purchase: 

Purchases of products in retail establishments are often unplanned by consumers and often do not 

require careful consideration before making purchase decisions.  
 

Third: Popularity of Retail Stores: 

Consumers usually tend to visit the store or retail facility, and this habit continues, with the 

increasing prevalence of mail, telephone or television sales in recent years.  

From the above and from presentation of the nature and characteristics of retail trade, the 

researcher believes that these nature and characteristics that are unique to the retail sector explain 

the importance of retail activity, which increases due to the role it plays in achieving sales figures. 

Importance of the Retail Sector: 

Nowadays, food retailing has become one of the most important commercial activities that have 

experienced a qualitative change, given the range of technological developments, rapid economic 

progress, and the growing interest in the role of the private sector and individual projects resulting 

from privatization strategies, and keeping pace with the manifestations of global globalization. 
 

The importance of retail trade for the individual and society can be addressed in several 

ways, as follows: 

1. Retail trade constitutes an important aspect of the economy of any country, whether in 

terms of sales volume or in terms of employment.  

2. Retail trade plays an important role in the channel of distribution as an intermediary 

between producers and wholesalers on the one hand and final consumers on the other hand, 

as the retailer brings together an assortment of goods and services from different suppliers 

and offers them to consumers. 

3. Retailers are part of the distribution channel, producers and wholesalers are concerned with 

the degree of market coverage, sufficient and attractive offer of their products, consumer 

services, store opening hours, and the reliability of retailers. 
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4. Retail trade has been exposed to amazing and wide developments in terms of its various 

forms and types, and the complexity of its management, whether in terms of planning or 

designing marketing programs, choosing sites or competition. 
 

Classification of Retail Establishments: 

Due to the large and wide fields of work of retailers, the diversity of their trade and their 

competition to obtain the largest share of the market, they are divided into the following categories: 

 Small independent stores. 

 Large-sized retail or section stores. 

 Chain stores. 

 Consumer Co-operative Societies. 

 Discount houses. 

 Self-service stores. 
 

The following figure (1): the divisions of retail stores: 

 

 

 

 

Retail Stores 

Effort Ownership Lines Jobs 

- Section stores 

- Discount 

stores 

- Self-service 

stores 

 

 

- General goods’ 

stores 

- One group stores 

- Specialized 

stores 

 

 

- Independent stores 

- Chain stores 

 Cooperatives 

 Cooperative 

societies 

 

 

- Facilitated 

stores 

- Marketing 

stores 

- Private stores 

 

 



 
       

 
 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 3 | issue 36 | October 2022 | P (501) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 October 2022 

Volume 3  Issue 36 

IJRSP 

Relationship between Retail and Wholesale Trade: 

Wholesale trade establishments are usually divided into two types. The first type is the wholesale 

trade establishments with integrated services. These establishments provide food retail markets 

with all the services involved in delivering orders, providing a group of food commodities, 

granting the necessary credit, packaging food commodities and transporting them to the sites of 

food retail establishments. The second type is the wholesale trade establishments with limited 

services. These establishments also provide very limited services to food retail markets.  
 

The origin of the functional relationship between the wholesale and retail food trade establishments 

is that the wholesale trade establishments depend on the food retail establishments in distributing 

their products to deliver them to the final consumer.  
 

The following figure (2): the role of food retail trade establishments with wholesale trade 

establishments as follows: 

 

 

Consumer Behavior: 

The nature of competition and the expansion of the size and type of alternatives available to the 

consumer, which were accompanied by changes in the consumer’s needs and desires, imposed on 

the organization the need to provide distinctive products of high quality and price in line with the 

consumer’s capabilities and financial capabilities according to modern marketing concepts that 

stem from the consumer as the focus of the production and marketing process, and the cornerstone 

of successful marketing activity. 
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Concept of Consumer Behavior: 

The issue of consumption has received great attention by researchers in more than one field of 

social sciences. The greatest interest in the issue of consumption by economic scientists and 

researchers is due to the fact that consumption is a behavior and a process of an economic nature 

because it is linked to issues of an economic nature such as supply and demand, production rate 

and quality, and competition. 
 

(Solomon, 2009) also defined consumer behavior as those processes carried out by individuals or 

groups when choosing, buying, using and disposing of goods, services, ideas, or even experiences, 

with the aim of satisfying their needs and desires. 
 

The consumer is defined as anyone who obtains a finished commodity. There are several effects 

that affect the behavior of the consumer to obtain a service or a commodity, and these effects may 

be direct and clear, such as the need for the commodity or desire, or be a major thing in an 

individual's life, and some of the effects are implicit and undeclared.  
 

Importance of Studying Consumer Behavior: 

Simple observation provides limited insight into the complex nature of consumer choice of goods 

and services.  
 

The study of consumer behavior is of great importance for consumers, researchers, and 

marketers, and the benefits of studying consumer behavior for each party are manifested as 

follows: 

1. The importance of studying consumer behavior for consumers: it helps the consumer 

to gain insight into the process of his purchase and consumption of goods and services, 

especially in knowing what to buy, why does he buys and how does he obtain them.  

2. The importance of studying consumer behavior for marketers, which are as follows: 

- Assisting marketers in designing the marketing strategy. 

- Helping marketers to understand why and when the decision is made by the consumer, 

knowing the types of consumer behavior and purchasing. 

- Helping them understand the study of the influences on this behavior. 

3. The importance of consumer study for corporate officials: This study helps corporate 

officials in the following fields: 
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A- Designing the competitive position of the establishment’s goods: dividing the market into 

sectors does not guarantee the establishment’s survival in the market, but rather it must 

choose a competitive position for its goods, and this will only be possible with a full and 

accurate understanding of the behavior of its target sector.  

B- Rapid response to changes in consumers' needs and desires. It is necessary for the 

establishment to study the consumer's purchasing and consumer behavior on a regular 

basis, in order to keep pace with the changes that occur in the consumers' needs. 

C- Developing and improving the services that the establishment provides to its customers. 

 

Objectives of Studying Consumer Behavior: 

To study consumer behavior, there are objectives that benefit the consumer, the researcher, and 

the marketing man, which are represented in the: 

1. Enabling the consumer to understand the purchasing decisions he makes daily and helping 

him know the answer to the following usual questions: 

- What is he buying?  

- Why does he buy? 

- How to buy? 

2. Enabling the researcher to understand the external or environmental factors or influences 

that affect the behavior of consumers, which is part of human behavior in general as a result 

of the interaction of these two factors. 

 Studying the consumer enables the “marketing man” to know the behavior of current and 

potential buyers, and to search for a way that would allow him to adapt to them or influence 

them, and get them to act in a manner consistent with the objectives of the establishment.  

 

Types of Consumer Behavior and Consumers: 

1. Rational behavior: It is a positive behavior whether the consumer made the purchase or 

refrained from it, and this is by acquiring and buying products that fulfill his desires and 

whose benefits match his characteristics, and he avoids other inappropriate products.  

1. Random (irrational) behavior: It results from buying or acquiring products without 

sufficient information: it leaves negative repercussions and impressions on the consumer.  
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The consumer can actually be divided into two types, as he sees (Al-Obaidat, 2004), as follows: 

1. Final consumer. 

2. Industrial or institutional consumer. 
 

Factors Affecting Consumer Behavior: 

The consumer is affected by many internal and external indicators that are reflected on his 

purchasing behavior. These are as follow: 

First: Cultural Factors  

A- Culture is one of the main determinants of consumer behavior, as human behavior is guided 

by learning and acquisition.  
 

Second: Social Factors  

A- They are the influences that affect the consumer's personal behavior during his presence or 

belonging to certain groups. 
 

Third: Personal Factors:  

- Personal factors such as age, job and lifestyle effect the behavior of consumer. 
 

Fourth: Economic Factors: Per capita income: the individual’s available income represents the 

purchasing power of consumers. 

1. Price: The prices of commodities are one of the most important features that push a person 

to buy one commodity over another.  

2. Family income and size: The size and income of the family affect the structure of spending 

and saving. 

3. Credit: purchases of individuals increase when they obtain credit. 

4. Interest rates: The higher the interest rates for the individual, the individual will have 

additional income. 
 

Fifth: Psychological Factors: 

A. The behavioral theory that asserts that consumer behavior is carried out according to the 

psychological makeup of the individual is one of the most important theories that addressed 

consumer behavior through several essential elements and influences. 
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From the above, the researcher believes that the purchasing behavior of any consumer is affected 

by many internal and external factors. 

 

3. Review of Literature 

In this part, the researcher reviews a set of previous studies and literature related to value-added 

tax and its impact on the retail and wholesale sector and consumer behavior in Kingdom of Saudi 

Arabia (an exploratory case study).  
 

3.1. Arabic Studies 

Afaneh study (2020) entitled: “The effect of imposing value-added tax on the profitability and 

competitiveness of Saudi banks”, which addressed the value-added tax that was applied in the 

Kingdom, which is an indirect tax that is imposed on services and goods at a rate of only 5%, not 

on income.   
 

Al-Waki study (2019) entitled: “The effect of regulatory and technological environment 

factors on the scope of e-commerce use and performance: a field study in the retail sector in 

Kingdom of Saudi Arabia”. This study aimed to investigate the role of regulatory and 
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technological environment factors in influencing the extent of e-commerce use and performance 

of retail businesses in Kingdom of Saudi Arabia.  
 

3.2. Foreign Studies: 

Albishi study (2019) entitled: “The effect of imposing value-added tax on the Saudi economy 

in light of the Saudi Vision 2030”, which aimed to identify the effect of imposing value-added 

tax on the Saudi economy in light of Kingdom of Saudi Arabia’s 2030 vision.  
 

Alavuotunki study (2019) entitled: “The effect of value-added tax on government revenues and 

inequality between members of society”, which aimed to identify the effect of value-added tax 

on government revenues and inequality among members of society, using available income in 

measuring inequality and government revenues.  
 

Commenting on the Review of Literature 

The review of literature addressed the value-added tax and its impact on the retail and wholesale 

sector, consumer behavior, or both.  

However, one of the most important features of this study is that it deals with value-added tax and 

its impact on the retail and wholesale sector and consumer behavior in Kingdom of Saudi Arabia 

using questionnaires as a survey tool.  

 

4. Study Methodology 

The researcher relied on the use of the descriptive analytical method, which is: “A method that depends 

on the study of reality or phenomenon as it exists in reality, and is concerned with describing it 

accurately, and expressing it quantitatively and qualitatively” (Obaidat, 1998AD,: 183).  
 

4.1. Sources of Obtaining Data and Information 

Primary Sources: These are the data collected from the study sample through the questionnaire, 

which were later analyzed using the SPSS V21 statistical program. 
 

Secondary Sources: Reliance was placed on books, references, journals and the review of 

literature related to the subject of the study. 
 

4.2. Study Population: 

It is all the individuals, things or persons who constitute the subject of the research problem. 
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4.3. The Study Sample: 

The study sample is represented by the employees of Al Naghi Brothers Company in the Eastern 

Province in Kingdom of Saudi Arabia, and their number is (200). 
 

4.4. Study Tool: 

Based on the nature of the data, and on the method used in the study, the researcher found that the 

most appropriate tool to achieve the objectives of this study is the “questionnaire”. Obeidat et al, 

(2001, p. 106) defined the questionnaire or what is known as the survey as “A convenient tool for 

obtaining information, data and facts related to a specific reality and presented in the form of a 

number of questions to be answered by a number of individuals concerned with the subject of the 

questionnaire”(1). The study tool was built with reference to the literature and previous studies 

related to the subject of the study. 

When preparing the questionnaire, the researcher relied on the following sources: 

1- References related to the topic of the study or part of the study problem. 

2- Previous researches and studies that addressed the study problem. 

3- Seminars, conferences and media outlets that addressed the subject of the study. 

4- The scientific supervisor and the opinions of the arbitrators who were presented with the 

questionnaire in its initial form and interviewing some specialists in the field of study and 

benefiting from their opinions about the scale used in the study and the way to formulate 

its statements in line with the objectives of the study. 

The researcher formulated a preliminary statement of the questionnaire based on the subject, 

objectives and questions of the study after careful reading and review of the literature and previous 

studies related to the problem of the study and the practical experience of the researcher, then 

presented it to the scientific supervisor for opinion and advice regarding the questionnaire’s 

statements. The researcher then made the necessary modifications according to the instructions 

and observations of the scientific supervisor, and after his initial approval, the questionnaire 

consisted of two parts: 

 

                                                           
1 See: Scientific Research its Concept, Tools, and Methods, Obeidat, Thouqan; Abdel Haq, Kayed - 

Amman, 6th Edition, 2001. 
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4.5. Variables of the Study: 

The five-point Likert scale was used as a way to measure the respondents' opinions towards the 

variables under study. The scale is graded according to the following table. 

Agreement 

degree 

Strongly 

agree 

Agree Neutral Disagree Strongly 

disagree 

Weight 5 4 3 2 1 

Source: Prepared by the student 

 

Table (1) Items of the Questionnaire 

Form section Section title Items of each section 

First Section Demographic info No. Item title 

5 Personal data 

 

Second Section 

The first item 5 The effect of value-added tax on the 

wholesale sector in Kingdom of Saudi Arabia 

The second item 7 The effect of value-added tax on the retail 

sector in Kingdom of Saudi Arabia 

The third item 10 The effect of value-added tax on the 

consumer’s behavior in Kingdom of Saudi 

Arabia 

Total 27 

Source: Prepared by the student based on the study data 

 

4.6. Statistical Analysis used in the Study: 

To statistical analysis is shown in the following table: 

Table (5) Likert five-point scale to measure the degree of approval and the extent of approval 

Agreement Scale Code Range of agreement 

Strongly disagree 1 From 1.0 to 180 

Disagree 2 From 1.80 to 2.60 

Neutral 3 From 1.61 to 3.40 

Agree 4 From 3.41 to 4.20 

Strongly agree 5 From 4.21 to 5.0 
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4.7. Validity and Reliability Tests of the Study Tool: 

The validity of the questionnaire means making sure that it will measure what it was prepared to 

measure.  

The researcher verified the validity of the questionnaire through the following: 

A- Visual Validity (the validity of the arbitrators). 

B- Validity of the structural internal consistency of the study tool: 
 

1- The Questionnaire’s Reliability 

Reliability of the study tool was verified using Cronbach's Alpha. Table (6) shows the reliability 

coefficient of the study tool items as follows: 

Table (6) Cronbach's alpha coefficient to measure the reliability of the questionnaire 

Items No. of 

Phrases 

Reliability 

coefficient  

The first item: The effect of value-added tax on the wholesale sector in 

Kingdom of Saudi Arabia 

5 
0.765 

The second item: The effect of value-added tax on the retail sector in 

Kingdom of Saudi Arabia 

7 
0.790 

The third item: The effect of value-added tax on the consumer’s 

behavior in Kingdom of Saudi Arabia 

10 
0.874 

Total reliability 22 0.888 

Source: Prepared by the student based on questionnaire data and SPSS outputs 

 

2- Validity of Internal Consistency of the Questionnaire Statements 

After confirming the apparent validity of the research tool, it was field-applied to the exploratory 

sample of (30) individuals, and the Pearson correlation coefficient was calculated to find out the 

internal validity of the questionnaire by calculating the correlation coefficient between each phrase 

with the total degree of the item to which it is developed. 

** Rule: If the calculated r is more than the tabular r, then there is a significant correlation 

** Another rule, if the error probability value (sig .or P-value) is less than or equal to the 

significance level (0.01), (005), then there is a significant correlation.  
 

The following tables show the validity of the internal and structural consistency as follows: 
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The first item: the effect of value-added tax on the wholesale sector in Kingdom of Saudi 

Arabia: 

Table (7) Correlation coefficients between the degrees of each paragraph of the item: the effect 

of value-added tax on the wholesale sector in Kingdom of Saudi Arabia, with the total degree of 

the item 

Phrase No. Correlation coefficient Sig Result 

1 .534** 0.01 Statistically significant 

2 .576** 0.01 Statistically significant 

3 .691** 0.01 Statistically significant 

4 .765** 0.01 Statistically significant 

5 .704** 0.01 Statistically significant 

Source: Prepared by the student based on questionnaire data and SPSS outputs 

** Significant at level 0.01 or less. 

 

The second item: The effect of value-added tax on the retail sector in Kingdom of Saudi 

Arabia: 

Table (8) Correlation coefficients between the degree of each of the paragraphs of the item “The 

effect of Value Added Tax on the Retail Sector in Kingdom of Saudi Arabia” with the total degree 

of the item 

Phrase No. Correlation coefficient Sig Result 

1 .540** 0.01 Statistically significant 

2 .574** 0.01 Statistically significant 

3 .793** 0.01 Statistically significant 

4 .784** 0.01 Statistically significant 

5 .580** 0.01 Statistically significant 

6 .677** 0.01 Statistically significant 

7 .810** 0.01 Statistically significant 

Source: Prepared by the student based on questionnaire data and SPSS outputs 

** Significant at level 0.01 or less. 
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The third item: the effect of imposing value added tax on consumer behavior in Kingdom of 

Saudi Arabia: 

Table (9) Correlation coefficients between the degree of each paragraph of the item (the effect of 

imposing value added tax on consumer behavior in Kingdom of Saudi Arabia) with the total 

degree of the item 

Phrase No. Correlation coefficient Sig Result 

1 .605** 0.01 Statistically significant 

2 .661** 0.01 Statistically significant 

3 .739** 0.01 Statistically significant 

4 .727** 0.01 Statistically significant 

5 .761** 0.01 Statistically significant 

6 .646** 0.01 Statistically significant 

7 .712** 0.01 Statistically significant 

8 .751** 0.01 Statistically significant 

9 .634** 0.01 Statistically significant 

10 .735** 0.01 Statistically significant 

Source: Prepared by the student based on questionnaire data and SPSS outputs 

** Significant at level 0.01 or less. 

 

5. Analytical Results and Hypothesis Testing 

This part deals with a presentation of the research results and hypothesis testing. 

5.1. Characteristics of the Study Sample Members: 

1- Gender: 

Table (10) Distribution of Study Members According to the Gender Variable 

Gender Frequency Percentage 

Male 141 70.5 

Female 59 29.5 

Total 200 100% 

Source: Prepared by the student based on questionnaire data and SPSS outputs 
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Age: 

Table (11) Distribution of study members according to the age variable 

Age Frequency Percentage 

Less than 30 years 36 18.0 

From 30 to less than 40 years 52 26.0 

From 40 to less than 50 years 59 29.5 

50 years and more 53 26.5 

Total 200 100% 

 

2- Educational Qualification: 

Table (12) Distribution of study members according to the educational qualification variable 

Educational qualification Frequency Percentage 

Middle 4 2.0 

Secondary 46 23.0 

Bachelor’s Degree 136 68.0 

Higher Studies 14 7.0 

Total 200 100% 

 

3- Number of experience years in the company 

Table (13) Distribution of study members according to the variable “number of experience 

years in the company” 

Number of experience years in the company Frequency Percentage 

Less than 3 years 44 22.0 

From 3 to less than 5 years 21 10.5 

From 5 to less than 10 years 31 15.5 

10 years and above 104 52.0 

Total 200 100% 

 

5.2. Analysis and Discussion of the Study Hypotheses 

In hypothesis testing, the one sample T test was used to analyze the questionnaire paragraphs.  
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Hypotheses Results: 

The First Hypothesis: 

“The value-added tax affects the wholesale sector in Kingdom of Saudi Arabia”. 

The Second Hypothesis Test: 

 “The value-added tax affects the retail sector in Kingdom of Saudi Arabia”. 

The Third Hypothesis Test: 

“The imposition of value-added tax affects consumer behavior in Kingdom of Saudi Arabia”. 

 

6. Findings and Recommendations 

The most important results of the first hypothesis: 

 “VAT affects the wholesale sector in Saudi Arabia”. 

 “VAT affects the retail sector in Kingdom of Saudi Arabia” 

 “VAT affects consumer behavior in Saudi Arabia” 

 

 

5.2. Recommendations: 

In light of the previous results, the researcher makes the following recommendations: 

 Raising the efficiency and developing the performance of the tax department. 

 Carrying out value-added awareness programs. 

 The need for retail trade to train and specialize in the field of independent retail trade, 

through courses, or studying in specialized institutes. 

 The need to improve the individual's income for the citizen. 

 Customs reforms. 

 Carrying out a campaign through the media on the nature of the value-added tax and its 

advantages. 

 Reviewing all the obstacles that stand in the way of implementing the value-added tax. 

 

7. General Conclusion 

The essence of value-added tax VAT is to provide a mechanism to balance the tax paid on 

production inputs with the tax paid on production outputs. The value-added tax will lead to a 

reduction in the rate of GDP growth due to its negative effects on consumption. 
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The role of islamic sukuk in achieving financial stability in the financial market 
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 ملخص:ال

تتميز الصكوك اإلسالمية بمجموعة من الضوابط الشرعية، واالقتصادية، والفنية والتي تجعلها منضبطة في تعامالتها 

ئيسية المؤدية إلى حدوث األزمات المالية. وفي وجود شركات تعمل وبعيدة عن المقامرة والمضاربة، والتي تعد من األسباب الر

على إصدار الصكوك، ومستثمرين يقبلون التعامل فيها، وأطر وقوانين وضوابط تحكم إصدارها، فإن تأثيرها اإليجابي في السوق 

 المالية سيكون مرجوا.

بلد من البلدان، وقد تم التوصل في هذا البحث إلى تعتبر السوق المالية من بين مكونات النظام المالي المهمة في أي و

بيان الدور الذي تلعبه الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق المالية باعتبارها أحد منتجات الهندسة المالية اإلسالمية، وذلك من 

إلى  ملة السوق، باإلضافةخالل بيان مساهمتها في تحسين كفاءة السوق المالية بزيادة الشركات المدرجة فيها، وكذلك زيادة رس

توفيرها األمان والعدالة في السوق من خالل التزامها بالشفافية واألخالقية والتي تستمدها من انضباطها بمبادئ الشريعة اإلسالمية 

ابي على جوضوابطها. كما تم التوصل إلى أن لها دور مهما في تدعيم االستقرار المالي في السوق المالية، وكما أنها تؤثر بشكل إي

 المؤشرات العامة للسوق المالية.

ورغم ما تحققه الصكوك اإلسالمية من تطوير للسوق المالية إال أنها تبقى في حاجة إلى تطويرها لتكون قادرة على تلبية متطلبات 

مستقبل شرون بالالسوق المالية، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها. إال أن الباحثين والخبراء االقتصاديين يستب

المزدهر للصكوك اإلسالمية من خالل تزايد إصداراتها وانتشارها على المستوى العالمي مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة 

 ثقة المستثمرين وإقبالهم على التعامل بها.

 

 السوق المالية. المالية،الكفاءة  المالي،الصكوك، االستقرار  :المفتاحيةكلمات 
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The role of Islamic sukuk in achieving financial stability in the financial market 

 

Abstract: 

Islamic sukuk are characterized by a set of Sharia, economic and technical controls that make 

them disciplined in their dealings and away from gambling and speculation, which are one of the 

main causes leading to the occurrence of financial crises. With companies working on issuing 

sukuk, investors accepting to deal in them, and frameworks, laws and controls governing their 

issuance, their positive impact on the financial market will be desirable. 

The financial market is among the important components of the financial system in any country, 

and in this research it has been concluded to show the role played by Islamic sukuk in the 

development of the financial market as a product of Islamic financial engineering. This is done 

by demonstrating its contribution to improving the efficiency of the financial market by 

increasing the companies listed in it, as well as increasing market capitalization, in addition to 

providing security and justice in the market through its commitment to transparency and ethics 

that derive from its discipline with the principles and controls of Islamic Sharia. It has also been 

concluded that it has an important role in strengthening financial stability in the financial market, 

and it also positively influences the general indicators of the financial market. 

Despite the development of the financial market, Islamic sukuk still needs to be developed to be 

able to meet the requirements of the financial market and face the challenges and risks to which 

it is exposed. However, researchers and economists are heralding the prosperous future of 

Islamic sukuk through their increasing issuance and spread globally, which reflects positively on 

increasing investor confidence and appetite for dealings. 

Keywords: Sukuk, Financial Stability, Financial Efficiency, Financial Market. 
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 مقدمة:. 1

 الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

فقد شهدت الصناعة المالية اإلسالمية مجموعة من التطورات في المرحلة األخيرة سواء على مستوى دائرة توسعها 

 ة البناء والتأسيس إلى مرحلة التوسع واالنتشار.وانتشارها أو على مستوى حجم سوقها حيث انتقلت من مرحل

وهذا ال يمكن أن يكون إال في ظل الهندسة المالية اإلسالمية التي تطمح إلى تطوير وابتكار منتجات مالية إسالمية قادرة 

جاتها البديل سالمية ومنتعلى منافسة المنتجات المالية التقليدية وتلبية احتياجات العمالء الذين يرون في هذه الصناعة المالية اإل

األمثل للصناعة التقليدية التي تقوم على كثير من المحاذير الشرعية والتي تقترب في تعامالتها من صور القمار أكثر منها إلى 

 االستثمار.

عية هي روالبد في كل صناعة مالية إسالمية من أن تتحقق فيها المصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية، فالمصداقية الش 

األساس في كونها إسالمية، والكفاءة االقتصادية هي التي تبرز مدى تحقيق هذه الصناعة المالية أو هذا المنتوج المالي لحاجيات 

 العمالء.

ومن هذه المنتجات المالية التي أنتجتها الهندسة المالية اإلسالمية: الصكوك اإلسالمية والتي تنضبط بقواعد وأحكام المعامالت 

الية اإلسالمية. والتي ينتظر منها تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو االستثمار الحقيقي وكذا تقديم أسلوب جديد إلدارة السيولة الم

المالية في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية. وفي هذا الصدد يأتي هذا البحث لبيان دور هذا المنتج في تطوير وتفعيل 

 والذي عنونته ب:  سوق األوراق المالية

 ـ". في تحقيق االستقرار المالي في السوق الماليةدور الصكوك اإلسالمية "

 

 أهمية الدراسة:. 1.1

تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تهدف إلى بيان مدى كفاءة الصكوك اإلسالمية ـ باعتبارها من منتجات الهندسة المالية 

اق المالية، والرفع من كفاءتها، وتعزيز قدرتها على القيام بالدور التنموي المنشود من اإلسالمية ــ في دعم استقرار سوق األور

 ورائها.

 أسباب اختيار الموضوع:. 1.1

 تم اختيار الموضوع بناء على مجموعة من الدوافع الذاتية والموضوعية، يمكن إبرازها فيما يلي:

 فة خاصة في مجال األسواق المالية.ــ الرغبة في البحث في مجال االقتصاد اإلسالمي، وبص 1

 ــ ارتباط موضوع البحث بتخصص الطالب وهو المالية اإلسالمية المعاصرة. 2

 ــ االقتناع بالدور الذي تلعبه الصكوك باعتبارها بديال مناسبا لبعض المنتجات التمويلية التقليدية كالسندات. 3

 تقوم على مبدأ الغنم بالغرم والمشاركة في الربح والخسارة. ـ إبراز كفاءة وتميز صيغ التمويل اإلسالمي، التي 4

ــ الرغبة في االحتكاك ببعض الدراسات والكتب االقتصادية التي لها صلة بموضوع الهندسة المالية، واألسواق المالية  5

 والصكوك. وذلك لمحاولة اكتساب ثروة معرفية في هذا المجال.
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 أهداف الدراسة:. 1.1

 ذه الدراسة فيما يلي:تتلخص أهداف ه

 ــ التعرف على ماهية الهندسة المالية اإلسالمية ومنتجاتها. 1

 ــ التعرف على ماهية األسواق المالية ومكوناتها وأهميتها. 2

 ــ التعرف على ماهية الصكوك اإلسالمية وأنواعها وأحكامها في الفقه اإلسالمي وكذلك في القانون المغربي. 3

 الصكوك اإلسالمية في مجال تطوير األسواق المالية. ــ إبراز أهمية 4 

 

 منهج الدراسة:. 1.1

سأعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يقتضي جمع البيانات والمعلومات لوصف المفردات المرتبطة 

 بموضوع البحث وتحليلها.

 مالية اإلسالمية بالتقليدية ومقارنة التصكيك التقليدي باإلسالمي.كما سأعتمد كذلك المنهج المقارن وذلك في مقارنة الهندسة ال

 

 إشكالية الدراسة:. 1.1

تحظى األسواق المالية بأهمية بالغة من طرف مختلف االقتصاديات. وذلك لما تلعبه من دور مهم في تحرير االقتصاد ككل، 

ية، باإلضافة إلى شركات التأمين والبنوك التجارية وشركات حيث يقصدها كل من األفراد والشركات التجارية والصناعية والخدمات

الوساطة لتوفير األموال أو لطلبها. إال أن هذه األسواق وفي ظل النظام الرأسمالي القائم على التعامل بالفوائد الربوية عانت من 

را، وتجنب األسواق المالية الوقوع في عدة أزمات متوالية، مما دفع االقتصاديين إلى محاولة إيجاد بدائل مناسبة أكثر استقرا

 األزمات مستقبال أو على األقل التقليل من حدوثها.

ومن هذه المنتجات التي حظيت باهتمام بالغ من طرف المهتمين بالشأن االقتصادي في اآلونة األخيرة الصكوك اإلسالمية. 

ما هو دور الصكوك اإلسالمية باعتبارها منتجا من منتجات  ومن هذا المنطلق يمكن أن نسوغ إشكالية هذا البحث على النحو اآلتي:

 الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير سوق األوراق المالية؟

 من خالل هذه اإلشكالية الرئيسة، يمكن طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ــ ما مفهوم سوق األوراق المالية؟ وما هي أدواتها؟ 

 المالية اإلسالمية؟ وما منتجاتها؟ وما هي خصائصها؟ ـــ ما مفهوم الهندسة

 ـــ ما مفهوم الصكوك اإلسالمية؟ وما هي أنواعها وضوابطها الشرعية؟ وما هي مراحل وآليات إصدارها وتداولها؟

 ــ ما أثر الصكوك على استقرار األسواق المالية؟ وما أثرها على كفاءتها؟ وما أثرها على مؤشراتها العامة؟

 

 فرضية الدراسة:. 1.1

 تقوم هذه الدراسة على فرضية مفادها أن الصكوك اإلسالمية تلعب دورا مهما في تطوير األسواق المالية.
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 الدراسات السابقة:. 1.1

هناك مجموعة من الدراسات لها ارتباط بموضوع هذه الدراسة منها ما هو مفرد في الحديث عن الهندسة المالية ومنها ما 

عن األسواق المالية ومنها ما هو مفرد في الحديث عن الصكوك. إال أنني سأقتصر في هذا المحور على هو مفرد في الحديث 

 الدراسات التي لها عالقة مباشرة بموضوع هذه الرسالة وفيما يلي عرض لما وقفت عليه منها:

ي رسالة قدمت استكماال ــ التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية من إعداد زاهرة علي محمد بني عامر وه 1

م 2002لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص االقتصاد والمصارف اإلسالمية في جامعة اليرموك إربد، األردن 

 هــ تحت إشراف الدكتور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني.1421/ 

دفت وابطه ومقارنته بالتصكيك التقليدي، كما هوقد هدفت هذه الدراسة إلى تجلية مفهوم التصكيك اإلسالمي وبيان آلياته وض

 إلى التعرف على أهمية التصكيك اإلسالمي لالقتصاد بمستوييه الكلي والجزئي.

كما تطرقت إلى دور التصكيك في تطوير األسواق المالية اإلسالمية إال أنها لم تربط الصكوك بالهندسة المالية اإلسالمية 

 غلب على هذه الدراسة الطابع النظري دون التطبيقي.  وكونها منتج من منتجاتها، وكذلك

"الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية ــ تجربة السوق  ــــ دراسة نوال بن عمارة بعنوان: 2

، جامعة ورفلة ــ 2011المالية اإلسالمية الدولية ــ البحرين." والتي هي عبارة عن مقال نشر في مجلة الباحث، العدد التاسع 

 الجزائر.

حيث تناولت هذه الدراسة اإلطار المفاهيمي للصكوك اإلسالمية من خالل مفهومها وأهميتها، وكذا أهدافها وخصائصها 

إضافة إلى أنواعها المختلفة والضوابط المتعلقة بها، كما أشارت الدراسة إلى بعض التحديات التي تحول دون تطورها وبعض 

ية لتطويرها كما أشارت إلى أن تطور السوق المالية الدولية من بين تحديات تطوير الصكوك. إال أن هذه الدراسة الرؤى المستقبل

 لم تبرز جوانب التأثير بينهما.

ــ دور الصكوك اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية الماليزية من إعداد  3

غزال تحت إلشراف الدكتور صالح صالحي، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم  الطالب محمد

 م.2013م ـ 2012االقتصادية تخصص اقتصاديات األعمال والتجارة الدولية، جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر 

عريف بها وبنشأتها، ووظائفها، واألدوات المالية تناولت هذه الدراسة الجانب النظري لسوق األوراق المالية من حيث الت

 المتداولة فيها، باإلضافة إلى فعاليتها االقتصادية وكفاءتها ومؤشراتها.

كما تناولت بالدراسة الصكوك اإلسالمية وضوابطها وأهميتها االقتصادية. وفي الجانب التطبيقي منها فقد تناولت دور 

ل الماليزي من خالل الحديث عن سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية وأقسامها الصكوك اإلسالمية في تفعيل سوق الما

ووظائفها، وكذلك تطور إصدارات الصكوك في ماليزيا. وفي األخير تطرقت الرسالة لدور الصكوك اإلسالمية في التأثير على 

اإلسالمية في تحقيق االستقرار في السوق المالية، مؤشرات سوق األوراق المالية. إال أن هذه الدراسة لم تتطرق لدور الصكوك 

 وكذلك دورها في الرفع من كفاءتها؛ وهو ما عقدنا له في هذا البحث مبحثين مستقلين.

، أحمد طرطار، وشوق الجباري، بحث منشور بمجلة االقتصاد 3ــ فعالية الصكوك في معالجة األزمة المالية العالمية، الحلقة  4

، صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه 11ة العدد اإلسالمي العالمي

 هـ.1435م ـ صفر 2013المعامالت اإلسالمية، دون بلد نشر ديسمبر 
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 في حاول األستاذان أحمد طرطار وشوقي جباري من خالل هذه الورقة البحثية بيان دور الصكوك اإلسالمية وفعاليتها

معالجة األزمة المالية العالمية، وكذلك دورها في تثمين أخالقيات الرقابة والرفع من كفاءة األسواق المالية. ونظرا لطبيعة المقاالت 

العلمية فإن هذه المحاور المهمة لم تكد تتجاوز صفحتين مما جعلها مختصرة غاية االختصار لكنها وافية بالمطلوب منها إن شاء 

 هللا.

ـ  5 ـ التجربة الماليزية أنموذجا ــ وهي مذكرة ـ تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق المالي اإلسالمي لرأس المال ـ

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص األسواق المالية والبورصات إعداد الطالب عبد الحميد 

 م.2015م /2014اد جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر سنة فيجل تحت إشراف الدكتور لخضر مرغ

ولعل هذه الرسالة أوسع من سابقتها من حيث المباحث التي تطرقت لها حيث أشارت إلى الهندسة المالية اإلسالمية وبعض 

سالمي رأس المال اإلالمفاهيم المرتبطة بها، كذلك أشارت إلى التجربة الماليزية في إصدار الصكوك وواقع التعامل بها في سوق 

 الماليزي.

ــ دور آليات التوريق المصرفي والتصكيك اإلسالمي في سوق رأس المال دراسة حالة سوق رأس المال الماليزي ــ خالل  6

( في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاديات LMD. رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث )2015ـ  2001الفترة 

نوك واألسواق المالية، من إعداد الطالبة نزار سناء إشراف الدكتور رحماني موسى، جامعة محمد خيضر بسكرة كلية النقود والب

 م.2016م/2015العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية، الجزائر 

والتوريق المصرفي التقليدي في تفعيل سوق حاولت الباحثة من خالل هذه الرسالة تحديد دور كل من التصكيك اإلسالمي 

رأس المال من خالل دراسة تطبيقية لحالة سوق ماليزيا، وذلك من خالل دراسة مدى تأثير الصكوك اإلسالمية والتوريق المصرفي 

ق سو ، وقد خلصت الرسالة إلى أن للصكوك اإلسالمية دور كبير في تفعيلcompositعلى المؤشر العام لبورصة كوااللمبور 

إال أن هذه الدراسة لم تتطرق لدور الصكوك اإلسالمية في تحقيق االستقرار في السوق المالية، وكذلك  .رأس المال الماليزي

 دورها في الرفع من كفاءتها؛ وهو ما عقدنا له في هذا البحث مبحثين مستقلين.

سناء  م، أ.2014ـ  2000ماليزي خالل الفترة دور الصكوك اإلسالمية في سوق رأس المال ـ دراسة سوق رأس المال الــ  7

 .2016موسى رحماني )جامعة بسكرة الجزائر(، بحث منشور بمجلة أبحاث اقتصادية وإدارية العدد التاسع عشر جوان  أ. نزار و

تفعيل سوق رأس المال من خالل دراسة تطبيقية لحالة سوق ماليزيا، وذلك من هدفت هذه الدراسة لبيان دور الصكوك في 

، وقد خلصت compositخالل دراسة مدى تأثير الصكوك اإلسالمية والتوريق المصرفي على المؤشر العام لبورصة كوااللمبور 

إال أن هذه الدراسة لم تتطرق لدور الصكوك  الرسالة إلى أن للصكوك اإلسالمية دور كبير في تفعيل سوق رأس المال الماليزي.

لسوق المالية، وكذلك دورها في الرفع من كفاءتها؛ وهو ما عقدنا له في هذا البحث مبحثين اإلسالمية في تحقيق االستقرار في ا

 مستقلين.

دور الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير سوق األوراق المالية دراسة حالة سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية ــ  2

حت إشراف األستاذة بن سمينة دالل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ، إعداد الطالبة زاغر هالة، ت2015-2002خالل الفترة 

في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة 

 .2017ــ  2016محمد خيضر بسكرة،
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األساسية لسوق األوراق المالية والهندسة المالية اإلسالمية، وبيان الدور  حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة رسم المعالم

الذي تلعبه الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير سوق األوراق المالية اإلسالمية مركزة في ذلك على الصكوك ودورها في رفع 

حجم التداول ومؤشر حجم السوق. وما يمكن كفاءة سوق األوراق المالية من خالل اعتمادها على مؤشر دوران الصكوك ومؤشر 

استدراكه على هذه الدراسة هو دور الصكوك في تدعيم استقرار السوق المالية وكذلك دورها في التـأثير على مؤشرات السوق 

 المالية.

 خطة الدراسة:. 8.1

تها وبعيدة منضبطة في تعامالتتميز الصكوك اإلسالمية بمجموعة من الضوابط الشرعية، واالقتصادية، والفنية والتي تجعلها 

عن المقامرة والمضاربة، والتي تعد من األسباب الرئيسية المؤدية إلى حدوث األزمات المالية. وفي وجود شركات تعمل على 

إصدار الصكوك، ومستثمرين يقبلون التعامل فيها، وأطر وقوانين وضوابط تحكم إصدارها، فإن تأثيرها اإليجابي في السوق 

يكون مرجوا. وفي محاولة مني لبيان دور الصكوك اإلسالمية في سوق األوراق المالية واإلضافة التي ستضيفها لها، تم المالية س

 تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وتحت كل مبحث مطلبين، وهي:

 المبحث األول: دور الصكوك اإلسالمية في تحقيق االستقرار المالي في السوق المالية.

 مفهوم االستقرار المالي.المطلب األول:    

 المطلب الثاني: دور الصكوك في تحقيق االستقرار المالي في سوق األوراق المالية.   

 المبحث الثاني: دور الصكوك اإلسالمية في الرفع من كفاءة سوق األوراق المالية.

 المطلب األول: مفهوم كفاءة السوق المالية ومتطلبات تحقيقها.  

 .ور الصكوك اإلسالمية في تحقيق كفاءة السوق الماليةالمطلب الثاني: د  
 

 .المبحث األول: دور الصكوك اإلسالمية في تحقيق االستقرار المالي في سوق رأس المال

إن من أهم مميزات الصكوك اإلسالمية أنها تحاول في تعامالتها أن تكون بعيدة عن الربا ومجانبة له، ومنضبطة بالضوابط 

أ الغنم بالغرم، هذا األمر من شأنه أن يجعل أسواق رأس المال أكثر استقرارا وتجنبا للمخاطر. وسيكون الحديث الشرعية وفقا لمبد

 في هذا المبحث منصبا على مفهوم االستقرار المالي، ودور الصكوك اإلسالمية في تحقيقه في السوق المالية.

 المطلب األول: مفهوم االستقرار المالي.

احثين إلى أن إعطاء تعريف لالستقرار المالي يلقى قبوال عاما من الصعوبة بمكان. مما يجعل معظمهم يتجه مجموعة من الب

( بعض المبادئ الرئيسية في Garry Schinasiيفضل تحديد مفهوم عدم االستقرار المالي عوض االستقرار المالي. ويقترح )

 (1)تعريف االستقرار المالي نوجزها فيما يلي:

 

                                                           
 ,Garry Schinasi, (2004),”Defining Financial stability”, IMF Working paper No.wp/04/187ـ(1)

October2004.(p6_7). 
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وهو أن مفهوم االستقرار المالي مفهوم واسع يضم مختلف مظاهر علم التمويل والنظام المالي، وباعتبار الترابط  المبدأ األول:

الوثيق بين كل مكونات النظام المالي فإن االختالالت التي تصيب أي مكون منها يمكن أن يضعف االستقرار المالي اإلجمالي 

ن فاالستقرار أو عدم االستقرار البد أن يكون نتيجة إما للمؤسسات الخاصة وهو ما يتطلب منظورا منهجيا، ففي أي وقت كا

 وأفعالها، المؤسسات العامة وإجراءاتها، أو كال منهما بشكل متزامن.

المبدأ الثاني: وهو أن االستقرار المالي ال يقتضي فقط بأن يقوم التمويل بشكل تام بدوره في تخصيص الموارد والمخاطر، تعبئة 

رات، تسهيل تراكم الثروة، التنمية والنمو، ولكنه يقتضي أن تقوم أنظمة المدفوعات بدورها االقتصادي السليم، بكلمة أخرى االدخا

 فإن االستقرار المالي وما يعتبر عادة كعنصر حيوي لالستقرار النقدي يتداخالن.

اء، ي الوقت الحاضر ولكن بقدرة النظام المالي للحد، احتوالمبدأ الثالث: إن مفهوم االستقرار المالي ال يرتبط فقط بغياب األزمات ف

معالجة نشأة االختالالت قبل أن تشكل تهديدا له أو للعملية االقتصادية، ففي نظام مستقر ويعمل بشكل جيد. فإن هذا يحدث من 

واق اح لميكانيزمات األسخالل التصحيح الذاتي، وفي هذا الصدد يمكن أن يكون هناك مفاضلة في سياسات االختيار بين السم

العمل لحل الصعوبات المحتملة أو التدخل السريع والفعال وهكذا فإن االستقرار المالي يضم كال من األبعاد الوقائية والتدخلية أو 

 .العالجية

ت في األسواق المبدأ الرابع: وهو أن يتم صياغة االستقرار المالي باعتبار النتائج المحتملة على القطاع الحقيقي فاالختالال

المالية أو في المؤسسات المالية الفردية ال ينبغي اعتبارها تهديدا لالستقرار المالي إذا لم تشكل خطرا على األنشطة االقتصادية 

 بشكل واسع.

كي رالمبدأ الخامس: وهو أن يتم التفكير في االستقرار المالي كسلسلة متصلة، ألن التمويل أساسا ينطوي على الاليقين فهو ح

سواء عبر الزمن أو االبتكارات المالية، ويتركب من العديد من العناصر والروابط المتطورة، ما يمكن أن يمثل االستقرار المالي 

في نقطة زمنية معينة يمكن أن يكون أكثر أو أقل استقرارا في نقطة أخرى، إضافة إلى أنه يمكن النظر إلى اإلستقرار المالي على 

تقرار أجزائه المكونة له مثل سالمة المؤسسات المالية، ظروف األسواق المالية، وكذا فعالية مكونات البنية أنه يتوافق مع اس

 التحتية.

( النظام المالي مستقرا متى ما كان قادرا على تسهيل كفاءة توزيع الموارد االقتصادية حسب Garry Schinasi)ويعتبر 

انب فعالية العمليات المالية واالقتصادية األخرى )مثل تراكم الثروة والنمو االقتصادي المناطق الجغرافية ومع مرور الوقت، إلى ج

واالزدهار االجتماعي في نهاية المطاف(، وتقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها مع استمرار القدرة على آداء هذه 

 (2)ال تراكم االختالالت من خالل آليات التصحيح الذاتي.الوظائف األساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو في ح

ويرى بعض الباحثين أن االستقرار المالي هو "العمل على التأكد من قوة وسالسة عمل جميع مكونات النظام المالي، بما 

 (3)يضمن عدم وجود ضغوط داخل هذا النظام وبالتالي عدم حدوث أي ضرر لالقتصاد بشكل عام."

                                                           
 .Garry Schinasi (2004), Defining Financial stability, p8ـ(2)

 .Narayanan.S and Rashmi.D,(2004)”Assessment of Financial stability, Sveriges Risk bank”, Stockholm ـ (3)

Scchool of economics. (p4). 
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 (4)ستقرار المالي بشكل أوضح وفقا للشروط التالية:ويمكن فهم اال

 ــ ضمان استقرار جميع مكونات النظام المالي.

 ــ ضمان استقرار األسواق المالية واألنشطة المرتبطة بها.

 ــ منع فشل البنوك ألهميتها، وحساسيتها.

ألن األزمة المالية هي فقدان الثقة في عملة "تجنب وقوع األزمات المالية"  "ولعل أبسط وأقصر تعريف لالستقرار المالي هو

 (5)البلد أو أصوله المالية األخرى، مما يتسبب في سحب المستثمرين األجانب لرؤوس أموالهم من البلد."

" من خالل ما سبق وأيا ما كان التعريف فإن االستقرار المالي يرتبط بالنظام المالي، ومكوناته، واألنشطة المرتبطة به، 

س ما يولى له األهمية والعناية، أسواق المال والبنوك التجارية، ومن أهم الجهات المسؤولة عن تحقيق ذلك البنوك وعلى رأ

 (6)المركزية من خالل السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها."

 

o  المالي. االستقراراألزمة المالية األخيرة كنموذج النعدام 

 لألزمة المالية، إال أن معظم الباحثين يتفقون على أنها حالة من االختالل العميق يمكن القول أنه ال يوجد تعريف محدد

 واالضطراب الحاد والمفاجئ الناتج عن اختالل التوازن بين قطاعي االنتاج واالستهالك، والمؤدي إلى االنكماش

 (7)يب أسواق المال.والركود االقتصادي، واالنخفاض في مستويات االستثمار، وحالة الذعر والحذر التي تص

ولطالما عانى االقتصاد العالمي من األزمات المالية المتوالية، آخرها األزمة المالية العالمية التي اندلعت بشكل رسمي في 

والتي تعرف بأزمة الكساد العظيم، وكلتا هاتين األزمتين انطلقت من  1121، وتعد هذه األزمة األسوأ منذ أزمة 2002سبتمبر 

السبب الرئيس الندالع هذه األزمة المالية  2007المتحدة األمريكية. وتعد أزمة الرهن العقاري التي انفجرت في سنة الواليات 

على منح قروض عالية المخاطر وكبيرة التكلفة للمواطنين األمريكيين  2004العالمية األخيرة، حيث عملت بنوك وول ستريت سنة 

رواتبهم ومداخلهم من شراء العقارات والمنازل، وذلك لتشجيعهم على شراء المنازل. األمر ذوي الدخل المحدود والذين ال تمكنهم 

 .2007وبداية  2004الذي حقق عائدات كبيرة للشركات العقارية خالل الفترة ما بين 

يمكن  اوبفضل اإلقبال المتزايد على شراء المنازل قامت البنوك بتقديم تسهيالت وعروض مغرية تتمثل في منحها قروض

سنة، ودون الحاجة لدفع شيء في بداية األمر وبوثائق أقل عن  30و 20تسديدها على أقساط شهرية وآلجال طويلة تتراوح بين 

 المعتاد، مقابل رهن عقاري يتمثل في المنزل المشترى بذلك القرض،

                                                           
 .Narayanan.S and Rashmi.D,(2004)”Assessment of Financial stability, Sveriges Risk bank”, Stockholmـ (4)

Scchool of economics. (p4). 

ـ االستقرار المالي في ظل النظام المالي والمصرفي اإلسالمي "دراسة تحليلية لعينة من المصارف اإلسالمية في ضوء المؤشرات العالمية  (5)

أحمد فاتح سليمان، بحث منشور في مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كركور العراق لألزمة المالية( مشتاق محمود السبعاوي وسالم أنور 

 .70المجلد الثاني، ص 2012السنة  2العدد

ملك لـ البنوك اإلسالمية واالستقرار المالي تحليل تجريبي مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، أحمد بلوافي مجلة جامعة ا (6)

 .70هـ(، ص1421م|2002)13ـ 61ص.ص 2ع21عزيز، االقتصاد اإلسالمي معبد ال

 .www.pidegypt.org/download/forum/azma.docـ األزمة المالية، المفهوم واألسباب، شحاتة عبد هللا.  (7)
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ك خطرا حيث كان بإمكانها بيع المنزل وألن أسعار العقارات والمنازل كانت في ارتفاع مستمر لم يشكل األمر بالنسبة للبنو 

 (8)المرهون واستخالص مستحقاتها في حالة تخلف المقترض عن السداد.

 إال أن عقد القرض هذا كان يتضمن شروط مجحفة أهمها:

 ي، وتكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع مرور الوقت، وكلما رفع البنك المركزثابتةــ أن أسعار الفائدة متغيرة وليست 

أسعار الفائدة ترتفع أسعار فائدة القرض العقاري بصفة تلقائية، كما أنه إذا تأخر المقترض عن السداد أو دفع قسط من األقساط 

فإن أسعار الفائدة تتضاعف نحو ثالث مرات. وفي ظل هذه الشروط أو الفخاخ التي وضعتها هذه المؤسسات المالية في العقد، 

ير قادر على السداد، وبالتالي إخالئه من المنزل، ومع تكرار هذا األمر لم يكن أمام أسواق العقارات يجد المقترض نفسه بعد مدة غ

 سوى االنهيار.

ومما زاد األمر سوءا أن المؤسسات لمالية لم تكن لتقف عند هذا الحد، بل كانت تقوم بتوريق القروض العقارية في شكل 

حول المخاطر إلى المستثمرين الذين يحصلون على عوائد سنداتهم من مدفوعات سندات تطرحها في سوق األوراق المالية، فتت

المقترضين، وعند التوقف عن الدفع يتم بيع العقار لدعم السندات. ثم قام المستثمرون بدورهم برهن هذه السندات للحصول على 

المستثمرون لشراء المزيد من السندات، قروض جديدة باعتبار أنها سندات مدعومة بأصول، وهذه القروض الجديدة يستخدمها 

والتي تحقق عائدا أكبر من الفائدة التي يمكن أن يدفعوها عن تلك القروض، وحقيقة ما فعلوا أنهم استخدموا ديونا كضمان للحصول 

هذه  نعلى ديون أخرى. وهنا ظهرت المشكلة الكبرى خصوصا بعد تعثر عدد كبير من العائالت وتوقفها عن السداد. ونظرا أل

الضمانات على درجة عالية من المخاطر، فإن الجدارة االئتمانية للسندات كانت تتفاوت حسب قدرة المدينين على السداد، فالسندات 

(، والتي يثور حولها الشك أو يعجز المدين AAAالتي يتم التأكد من قدرة المدين على الوفاء بالقرض الضامن لها تقدير أعلى)

(. هنا تم ابتكار حل لهذه المسألة وهو التأمين على هذه السندات لدى شركات التأمين Bى أنها ال قيمة لها )عن سدادها تصنف عل

من قبل أصحابها فتضمن له شركة التأمين المؤمنة سداد قيمة السندات إذا أفلس البنك أو صاحب المنزل مقابل أقساط شهرية 

ي عقد القرض لم يكن أمام أصحاب المنازل )المدينون( إال التوقف عن السداد ونظرا لما سبق ذكره من الشروط المجحفة ف يدفعها.

وفقدانهم لمنازلهم، مما يؤثر سلبا على السندات من حيث فقدانها لقيمتها. ومع توالي األمر وتكراره كانت البنوك االستثمارية 

 ل على قيمة سنداتهم من شركات التأمين، مماوصناديق االستثمار تتعرض لإلفالس، هذا األمر كان يدفع بالمستثمرين للحصو

وهكذا انتشرت األزمة المالية العالمية إلى األسواق والقطاعات والبلدان  أدى إلى انتقال األزمة إلى شركات التأمين هي األخرى.

إفالسه  حيث أعلن Lehmen Brothers Holding Inc"ليمان برادرز"  وقد تم خاللها انهيار المصرف التجاري (9)األخرى.

، كما تم االندماج بين )ميريل لينش( و )بنك أوف أمريكا( وتحول آخر وأكبر مصرفين مستقلين في وول 2002شتنبر  14في 

 "غولدمان ساكس" إلى مجموعتين مصرفيتين قابضتين،  ستريت "مورغان ستاتلي" و

                                                           
)تاريخ االطالع   www.amnaymag.com؟ وما هي أزمة الرهن العقاري؟ مجلة أمناي.2002ـ كيف اندلعت األزمة المالية لسنة  (8)

1/1/2011). 

، خاطر السعدية رسالة ماجستير في االقتصاد تخصص اقتصاد 2002ــ التمويل اإلسالمي ومدى فعاليته في معالجة األزمة المالية العالمية  (9)

محمد بن أحمد،  2ال، جامعة وهران دولي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، المدرسة الدكتورالية لالقتصاد وإدارة األعم

 .              11،12، ص2014/2015
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ي جي"، وأصابت العالم أجمع بخسائر بلغت قيمتها كما قامت الدولة األمريكية بالتدخل إلنقاذ مجموعة التأمين العمالقة "أيه أ

 (10)أكثر من أربع تريليون دوالر من قيم أسواق المال العالمية في أيام معدودة، حتى أن دوال كأيسلندا أعلنت إفالسها.

 المطلب الثاني: دور الصكوك في تحقيق االستقرار المالي.

صداراتها، واتسع نشاطها وانتشارها في بلدان مختلفة رغم التراجع حققت سوق الصكوك اإلسالمية معدالت مرتفعة في حجم إ

طفرة في قيمة إصدارات  2007ــ  2005حيث عرفت الفترة  (11)الذي عرفته السوق العالمية بسب تداعيات األزمة العالمية،

ط عموما العربية المصدرة للنف الصكوك اإلسالمية نظرا لتزامنها مع االرتفاع في أسعار النفط والنمو االقتصادي السريع للدول

في حجم إصدارات الصكوك سنويا آنذاك، حيث وصل  2007ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا. إذ سجلت رقما قياسيا سنة 

متجاوزا حجم النمو للسنة التي سبقتها  67مليار دوالر، بمعدل% 41حجم الصكوك المصدرة في تلك السنة إلى ما يزيد عن 

فتعتبر سنة انحراف في سير صناعة الصكوك  2002. أما سنة %21ت فيها اإلصدارات نموا بحوالي والتي سجل 2006

اإلسالمية، بسبب أزمة الرهون العقارية األمريكية التي تحولت إلى أزمة عالمية، إذ انتقلت آثارها من المنتجات واألدوات المالية 

، ولكن سرعان ما استعادت %40أول تراجع للصكوك اإلسالمية بحوالي  التقليدية إلى الصكوك اإلسالمية. ويعتبر هذا التراجع

، والتي عكست ما 2010سنة  %54، وتواصل هذا النمو ليصل إلى %53بنمو قدره  2001الصكوك اإلسالمية نموها في سنة 

ال أغلب الدول اإلسالمية، فضمليار دوالر، ويرجع المراقبون انتعاش هذا السوق إلى التعافي االقتصادي الذي شهدته  5772قيمته 

، حيث بلغت 2012و2011عن التعافي النسبي لألسواق العالمية، وقد استمر هذا النمو في سوق الصكوك اإلسالمية في السنوات 

مليار دوالر، وبهذا حققت صناعة الصكوك  اإلسالمية نسبة نمو  1173تعكس ما قيمته %52حوالي 2011نسبة هذا النمو سنة 

حتى سبتمبر من  2275بنسبة % 2012، وتواصل هذا النمو حتى سنة 2011ــ  2000خالل الفترة  246والي %وصلت إلى ح

 (12)."2012دوالر بنهاية  150نفس السنة، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 

 سبتمبر(.2012ـ  2005ويمكن تلخيص هذه المعطيات المتعلقة بإجمالي إصدارات الصكوك اإلسالمية عالميا خالل الفترة )

 سبتمبر(.2012ـ  2005(: بإجمالي إصدارات الصكوك اإلسالمية عالميا خالل الفترة )1الجدول )

 قيمة اإلصدارات بالمليون دوالر أمريكي السنوات

2005 13150717 

2006 24116771 

2007 41350741 

2002 24546766 

                                                           
 .7/2/2011تاريخ االطالع  article:2296.-tahawolat.com/cms/article/php3?idـ األزمة المالية العالمية وقائع وتجارب  (10)

 .261المالية الدولية ـ البحرين ـ نوال بن عمارة، صــ الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية تجربة السوق  (11)

 لـ دور الصكوك اإلسالمية في التمويل: التجربة البريطانية، المكحل ياسر ومايا فتني، بحث مقدم لمؤتمر الصكوك اإلسالمية وأدوات التموي (12)

 ن بحوث المؤتمر.، ضم473، ص2013تشرين الثاني  13ـ  12، جامعة اليرموك إربد األردن 2013اإلسالمي 
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2001 37632762 

2010 57221715 

2011 11357742 

 111241726 2012سبتمبر 

 .472المصدر: دور الصكوك اإلسالمية في التمويل: التجربة البريطانية. المكحل ياسر ومايا فتني، ص

ويتميز التمويل اإلسالمي عموما والتمويل بالصكوك على وجه الخصوص بارتباط العائد بنسبة األرباح، وليس بنسبة الفوائد 

 ض، أي أن االرتباط متعلق باإلنتاج الحقيقي وليس بإنتاج األموال عن طريق الفوائد الربوية.المترتبة على القرو

وهذا ما جعل مجموعة من الخبراء األجانب ـ ومنهم خبراء البنك الدولي ـ يعترفون بوفرة االستقرار لدى أنظمة التمويل 

شاركين الخسارة في حالة وقوعها وبالتالي يتم تفتيت هذه اإلسالمي. ويضاف إلى ذلك أن في التمويل اإلسالمي يتحمل جميع الم

المخاطر، وعلى عكس التمويل عن طريق القرض بالفوائد فإن الخسارة المحتملة والمترتبة على اإلنتاج تتحول إلى فوائد مصرفية 

 (13)ربوية، وهي إضافة يتحملها المستهلك من خالل رفع األسعار.

د المالي مقارنة بالحقيقي خالل األزمة المالية العالمية وذلك من خالل التوسع في منح وقد أكد المختصون طغيان االقتصا

القروض المصرفية بفوائد، وكذلك توريق الديون، وتداولها في البورصات. أما بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي فإنه يربط بصفة دائمة 

ون إلى الثروة الحقيقية تكون محدودة مما يضمن التوازن بين بين معدالت المشاركة واالقتصاد الحقيقي، ولذلك فإن نسبة الدي

االقتصاد الحقيقي واالقتصاد المالي والنقدي، وتعتبر الصكوك اإلسالمية من أهم األدوات المالية اإلسالمية التي تتمتع بالقدرة على 

ن إلى االبتعاد عن الربا، وتتعامل في الديو تحقيق هذا التوازن، وذلك ألنه يشترط في إصدارها وجود أصول تمثلها، كما أنها تطمح

 (14)والنقود وفق أحكامهما الشرعية بما يضمن استقرار المعامالت المالية.

كما أنه "يسود اعتقاد راسخ لدى كافة المحللين لألزمة المالية العالمية أن أحد أبرز أسباب االنهيارات المروعة واإلفالسات 

شركات العالمية العمالقة، هو ضعف الضوابط التشريعية التي تحكم عمل هذه المؤسسات، حيث المتتالية للعديد من البنوك وال

تشير التقارير إلى أن صناديق االستثمار والتحوط وشركات السمسرة لم تكن تخضع لرقابة البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي 

، وبعد انكشاف المستور وهذه التجاوزات الصارخة، بدأ ينادي 2أو حتى بازل 1)البنك المركزي(، كما أنها لم تتقيد بمعايير بازل

الكثير من المختصين بضرورة االستفادة من ضوابط الصكوك اإلسالمية المستلهمة من الصيرفة اإلسالمية، بحيث أصدرت الهيئة 

ي هي شعار والبيوع الرمزية التالفرنسية العليا للرقابة على سبيل المثال ال الحصر قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية 

                                                           
 .121ــ ــ تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق اإلسالمي لرأس المال ـ التجربة الماليزية أنموذجا ـ إعداد عبد الحميد فيجل، ص (13)

، 11المي العالمية العدد ، أحمد طرطار، وشوق الجباري، مجلة االقتصاد اإلس3ـ فعالية الصكوك في معالجة األزمة المالية العالمية، الحلقة  (14)

م 2013صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية، دون بلد نشر ديسمبر 

 .20هـ، ص1435ـ صفر 
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 (15)النظام الرأسمالي، كما سمحت نفس الهيئة للمؤسسات والمتعاملين بالتعامل بالصكوك اإلسالمية في السوق المنظمة الفرنسية."

 أخالقيات الرقابة. ثميندور في ت للصكوك اإلسالمية منوذلك لما 

وث انهيارات كبرى في االقتصاديات الكبرى كالواليات المتحدة ولكن في ظل األزمة المالية العالمية التي أدت إلى حد

األمريكية، لم تكن االقتصاديات اإلسالمية بمنأى عن تأثيرات هذه األزمة وذلك نظرا لترابط العالم، مما أدى إلى انتقال التأثير 

يار دوالر تقريبا، بينما بلغ مل 1571ليبلغ  50بأكثر من % 2002على سوق الصكوك، حيث شهد إصدار الصكوك تراجعا سنة 

مليار دوالر تقريبا، وفي الجدول التالي حجم إصدارات الصكوك اإلسالمية حسب  3375بما قيمته  71، %2007النمو في سنة 

 .2001ـ  2007الدول في الفترة 

 1002ـ  1001حجم إصدارات الصكوك اإلسالمية حسب الدول في الفترة  (:1الجدول )

 )مليون دوالر(1002 )مليون دوالر(1008 )مليون دوالر(1001 الدولة

 13700 547074 1341271 ماليزيا

 3100 530072 1020775 اإلمارات

 3000 127372 571673 السعودية 

 1700 70074 1065 البحرين

 1200 66373 1272 إندونيسيا

 400 47672 52473 باكستان

 رلم تصد 30071 300 قطر

 لم تصدر 110 235 الكويت

 400 1571 27173 بروناي

 2471 1570617 3370331 )مليار دوالر( المجموع

المصدر: هناء محمد طالل الحنيطي. دور الهندسة المالية في معالجة األزمات المالية، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي 

كانون األول/  2ـ  1رة من منظور اقتصادي إسالمي"، عمان األردن الدولي حول: األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاص

 .16، ص2010ديسمبر 

حيث بلغت نسبة اإلصدار خالل  2007من خالل الجدول السابق يظهر أن إصدارات الصكوك اإلسالمية كانت مزدهرة سنة 

مليار  1570617ات الصكوك خاللها حيث بلغ مجموع إصدار 2002مليار دوالر، إال أنه تراجع في سنة  3370331هذه السنة 

حيث  2001دوالر. ويعزى ذلك لتأثير األزمة على هذه الدول وانتشارها واتساعها. إال أن سوق اإلصدار حقق عودة قوية سنة 

 مليار دوالر بالرغم من استمرار األزمة المالية العالمية. 2471بلغ ما قيمته 

                                                           
 .20لجباري، ص، أحمد طرطار، وشوق ا3ـ فعالية الصكوك في معالجة األزمة المالية العالمية، الحلقة  (15)
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 .رفع من كفاءة سوق األوراق الماليةالمبحث الثاني: دور الصكوك اإلسالمية في ال

لبيان أثر الصكوك اإلسالمية على تحسين كفاءة السوق المالية يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب األول يهدف 

فاءة كإلى تحديد مفهوم كفاءة السوق المالية ومستوياتها وأنواعها، فيما يهدف المطلب الثاني إلى بيان دور الصكوك في الرفع من 

 السوق المالية وتحسينها.

 متطلبات تحقيقها:و المطلب األول: مفهوم كفاءة السوق المالية

لقد أثار موضوع كفاءة سوق األوراق المالية اهتمام كثير من الباحثين في مجال االستثمار المالي، في محاولة منهم لإلجابة 

ما هي مقومات السوق الكفء ومتطلباته؟ وما هي أنواع الكفاءة عن مجموعة من األسئلة التي يطرحها هذا الموضوع من قبيل: 

في سوق األوراق المالية؟ فضال عن تعريف كفاءة السوق ومستوياتها. على أن هذا الموضوع يرتبط أساسا بكمية المعلومات 

ناء ر أسعار األسهم بوالمعطيات المتوفرة في السوق للمستثمرين ومدى تمكنهم من الحصول عليها بشكل عادل، وكذا مدى تأث

 على هذه المعلومات الواردة، ومدى سرعة وصولها لمختلف المستثمرين في سوق األوراق المالية.

 مفهوم كفاءة السوق: – 1

يعني االقتصاديون بكفاءة سوق األوراق المالية، مدى توافر المعلومات للمستثمرين من حيث سرعة وصولها وقلة كلفتها. 

اق على التخصيص األمثل للموارد االقتصادية بين االستخدامات المختلفة، على أن يعكس سعر سهم المنشأة ومدى قدرة هذه األسو

المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل قوائم مالية، أو تعامالت نفذتها الشركة، أو معلومات تبثها وسائل 

(16)صادية العامة ألداء المنشأة.اإلعالم، أو تحليالت وتقارير حول الحالة االقت
 

وفي تعريف آخر قريب في معناه من التعريف السابق يرى بأن كفاءة السوق تتمثل في "مدى قدرة األسواق على التخصيص 

األمثل للموارد االقتصادية بين االستخدامات المختلفة بأقل تكلفة مختلفة ممكنة للموارد، على أن تعكس أسعار األدوات المالية 

متبادلة في تلك األسواق القيم الحقيقية لألصول المالية، أي تكون مناسبة مع معدالت العوائد المردودة خالل حياة كل استثمار ال

 (17)في تلك األصول".

من خالل التعريفين السابقين نجدهما يذكران خاصية أساسية في السوق الكفء، وهي أن أسعار األوراق المالية تتكيف فيه 

بقولهما: " سوق رأس المال الكفء هو السوق  Browو  Rellyل المعلومات الجديدة، هذا األمر هو الذي عبر  مع سرعة وصو

 (18)الذي تتكيف فيه أسعار األوراق المالية بسرعة مع وصول المعلومات الجديدة."

                                                           
نمية تالكفاءة االقتصادية لألسواق المالية و ارتباطها باقتصاد المعرفة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الخامس، اقتصاد المعرفة و الــ  (16)

الدكتور عبد هللا بن محمد هـ، إعداد 12/03/1426 -16االقتصادية، بتنظيم جامعة الزيتونة، المملكة األردنية الهاشمية، عمان، في الفترة من 

 الرزين.

اندماجية األسواق المالية في االقتصاد الجزائري، بن خودة سعاد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية، تخصص مالية ــ  (17)

 .26: ، ص2014نقود وتأمينات، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، 

-Investment Analysis and portfolio Management, Frank K.Reilly, and keith e.Brown, 10th edition, South ــ (18)

western USA , CE NAGE Learning, (p : 149) . 
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 أنواع الكفاءة في سوق األوراق المالية: – 1

 هما:هناك نوعان من الكفاءة لسوق األوراق المالية 

الكفاءة الكاملة: ويقصد بها عدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج  –أ

محددة بشأن سعر السهم. حيث يؤدي إلى تغيير فوري في السعر، فتوقعات المستثمرين متماثلة، والمعلومات متاحة للجميع وبدون 

 المالية في ظل توافر الشروط التالية:تكاليف، وعليه تتحقق الكفاءة 

 ــ شفافية المعلومات وسرعة انتقالها للجميع وبدون تكاليف.

ــ حرية المعامالت من أي قيود كتكاليف المعامالت أو الضرائب، وال قيود على دخول أو خروج أي مستثمر من السوق، 

 ا.أو على بيعه وشرائه ألي كمية من األسهم وللشركة التي يرغب فيه

 ــ تواجد عدد كبير من المستثمرين، أي ال يمكن ألي مستثمر أن يؤثر لوحده في أسعار األوراق المالية المتداولة.

 (19)ــ رشاد المستثمرين، وسعي كل منهم نحو تحقيق أعظم منفعة ممكنة.

ت إلى منذ وصول المعلوماالكفاءة االقتصادية: في ظل الكفاءة االقتصادية للسوق فإنه يتوقع أن يمضي بعض الوقت  –ب 

السوق حتى تبدو آثارها على أسعار األسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لفترة من 

ى لالوقت على األقل. ولكن بسبب تكلفة المعلومات والضرائب وغيرها من تكاليف االستثمار لن يكون الفارق بين القيمتين كبير إ

 (20)درجة أن يحقق المستثمر من ورائها أرباحا غير عادية على المدى الطويل.

 متطلبات تحقيق كفاءة سوق األوراق المالية: – 1

 (21)يتطلب تحقيق كفاءة سوق األوراق المالية وجود سمتين أساسيتين هما:

لين ومات الجديدة تصل بسرعة إلى جميع المتعامكفاءة التسعير: ويطلق عليها أيضا الكفاءة الخارجية؛ ويقصد بها أن المعل –أ 

في السوق دون فاصل زمني كبير وبأقل تكلفة، بما يجعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة، بذلك يصبح التعامل 

غير عادلة  أرباح في السوق لعبة عادلة لديهم ألن الجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق األرباح، إال أنه يصعب على أحدهم تحقيق

 على حساب اآلخرين.

كفاءة التشغيل: ويطلق عليها الكفاءة الخارجية، وتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب، دون أن  –ب 

يتكبد المتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة. ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين )أي صناع السوق(، فرصة لتحقيق مدى أو 

 ح فعال فيه، وكما يبدو فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حد كبير على كفاءة التشغيل.هامش رب

                                                           
ا، د/ مفتاح صالح وأ/معارفي فريدة، متطلبات كفاءة سوق األوراق المالية دراسة لواقع أسواق األوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءتهــ  (19)

 .123، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص:07/2010مجلة الباحث، العدد: 

ة و فالكفاءة االقتصادية لألسواق المالية و ارتباطها باقتصاد المعرفة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس، اقتصاد المعرــ  (20)

هـ، إعداد الدكتور عبد هللا بن 12/03/1426-16جامعة الزيتونة في المملكة األردنية الهاشمية، عمان، في الفترة من  التنمية االقتصادية، بتنظيم

 محمد الرزين.

امعية الخيارات، الدار الج –وثائق االستثمار  -سندات   -عبد الغفار الحنفي، استراتيجيات االستثمار في بورصة األوراق المالية: أسهم  ــ  (21)

 ، ) بتصرف (.124 – 123، ص : 2007إلسكندرية ا
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وهذا ال يمكن أن يتأتى إال بالمنافسة العادلة بين السماسرة بعيدا عن تحقيق بعضهم ألرباح احتكارية، وتوظيف حرية دخول  

 عالمية كسوق نيويورك وسوق طوكيو.األسواق المالية. هذا األمر الذي تفتقده اليوم حتى األسواق المالية ال

  EMH:Efficient market hypothesis صيغ كفاءة السوق – 1

تعتبر نظرية كفاءة السوق أحد الركائز األساسية لنظرية التمويل الحديثة، ونظرا إلى أن مفهوم الكفاءة نسبي وليس مطلق فإن 

 هي: (22)الباحثين يقسمون الكفاءة إلى ثالثة مستويات،

"وتعني هذه الصيغة بأن المعلومات التي تعكسها أسعار األسهم في السوق في الفترة الحالية هي  صيغة ضعيفة الكفاءة:ال –أ 

المعلومات التاريخية التي كونت خالل فترات ماضية من التعامل، وبالتالي ال يمكن االستفادة منها للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في 

ولة للتنبؤ بما يكون عليه سعر السهم في المستقبل من خالل دراسة التغيرات التي طرأت في األسعار، مما يعني بأن أي محا

 (23)الماضي هي مسألة عديمة الجدوى."

الصيغة متوسطة الكفاءة : " يقتضي هذا الغرض بأن األسعار الحالية لألسهم ال تعكس التغيرات السابقة فقط في أسعار  –ب 

معلومات المتاحة للجمهور أو التوقعات التي تقوم على تلك المعلومات حول الظروف االقتصادية، األسهم، بل تعكس كذلك كافة ال

ظروف الشركة، التقارير المالية و غيرها و في ظل الصيغة المتوسطة لكفاءة السوق يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم لما يتاح 

األولى( القيمة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها سعر السهم في من تلك المعلومات غير أنه إذا أدرك المستثمر )ومنذ اللحظة 

 (24)ظل تلك المعلومات سوف يحقق أرباح غير عادية مقارنة بنظرائه المستثمرين."

الحالية والتاريخية والخاصة )المعلنة وغير المعلنة(،  المعلوماتالصيغة قوية الكفاءة: " أي أن أسعار األسهم ينعكس فيها  –ج 

ن المتعاملين في السوق لن يكونوا قادرين على تحقيق أرباح غير عادية من خالل هذه المعلومات الخاصة، ألن هذه المعلومات أي أ

 (25)ستعكس على أسعار األسهم المتداولة."

من خالل ما سبق يمكن أن نالحظ أن الفروق الجوهرية بين هذه المستويات تتمثل وتكمن في مدى تأثر أسعار األسهم 

 لمعلومات المتاحة في ظل السوق المالي.با

                                                           
 Eugene F.Brigham, and Micheal C.Ehrharett , “ Financial Management, Theory and practice “ , 12th edition ــ(22)

, South western USA , 2008 p.p (270-271). 

 لمعرفة، إعداد الدكتور عبد هللا بن محمد الرزين.الكفاءة االقتصادية لألسواق المالية وارتباطها باقتصاد اــ  (23)

، د/ مفتاح صالح و أ/معارفي فريدة، كفاءتها وسبل رفعمتطلبات كفاءة سوق األوراق المالية دراسة لواقع أسواق األوراق المالية العربية ــ  (24)

 .126، ص:2010-07/2001مجلة الباحث عدد 

بين النظرية و التطبيق "دراسة حالة سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي"، إعداد نبيل خليل طه سمور سوق األوراق المالية اإلسالمية ــ  (25)

 1422 لرسالة قدمت استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في إدارة األعمال الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية التجارة قسم إدارة األعما

 .32، ص: 2007 -هـ 
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 المطلب الثاني: دور الصكوك اإلسالمية في تحقيق كفاءة السوق المالية.

تتعلق كفاءة سوق األوراق المالية بأساسيات محددة في مقدمتها السعر العادل لأل وراق المالية التي يتم التعامل بها ولعوائد تلك 

أو غيرها. والمقصود بالسعر العادل هو ذلك السعر الذي يعكس القيمة الحقيقة لتلك الورقة  األوراق سواء كانت صكوكا أو أسهما

المالية والتي تعتمد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية. أما عائد الورقة المالية )سهم أو صك( فهو نصيب السهم من صافي الربح 

كفاءة وبمستوى معين في السوق أو عدم وجودها هو سرعة هذه السوق بعد اقتطاع الفوائد والضرائب. ويعد أهم معيار لوجود 

في االستفادة من المعلومات المتعلقة بسعر الورقة المالية فكلما كانت أسعار األوراق المالية أكثر عدالة وقربا من قيمتها الحقيقية، 

 كانت السوق المالية ذات كفاءة عالية.

ئد األسهم الحقيقية فتأتي من خالل عالقة الكفاءة بأسعار تلك األسهم علما بأن العالقة بين "أما فيما يتعلق بكفاءة األسواق بعوا

 سعر السهم وعائده الحقيقي عكسية، ويمكن تفسير تأثير عوائد األسهم على كفاءة السوق كما يلي:

عف(، وبما أن هناك عالقة عكسية كلما كانت أسعار األسهم أكثر )أو أقل( عدالة، كانت كفاءة السوق التسعيرية أقوى )أو أض

بين سعر السهم وعائده الحقيقي، فإن ذلك يعني أنه كلما كان العائد يعبر عن المردود العادل الذي يستحقه حامل الورقة المالية 

ات مكلما كانت كفاءة األسواق أقوى )أو أضعف(. ويمكن للمستثمرين ومن خالل تحليالتهم للمعلومات أو استفادتهم من المعلو

 (26)بشكل أو بآخر أن يحصلوا على عوائد إضافية غير عادية وبالتالي األسواق تكون غير كفؤة."

فالسوق يتصف بالكفاءة إذا كانت القيمة السوقية للسهم تساوي قيمته الحقيقية وإذا كانت القيمة السوقية أكبر فإنه في هذه 

على تلك الورقة المالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية لتساوي  الحالة يسعى المضاربون إلى البيع وبالتالي زيادة العرض

القيمة الحقيقية. والمضارب بطبيعة الحال سيحقق بذلك ربحا غير عادي يمثل الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية للورقة 

 المالية.

 القيمة الحقيقية للورقة المالية منها: ويمكن القول بأن هناك عدة أسباب تتدخل في اختالف القيمة السوقية و

 المضاربات والتالعب في أسعار األوراق المالية في السوق المالية. -1

 عدم توافر المعلومات الكافية عن أداء المؤسسة المالية التي تمثل الورقة المالية حصصا فيها. -2

 اإلفصاح غير الكافي عن المعلومات من قبل المؤسسة. -3

 مات بشكل خاطئ من قبل المستثمرين لنقص المعلومات.تحليل المعلو -4

 بطء ردة فعل السوق من حيث تعديل سعر السهم وفقا للمعلومات الواردة. -5

هنا تظهر أهمية األدوات المالية اإلسالمية وعلى رأسها الصكوك، والتي تهدف إلى جعل التداول يكون بسعر عادل وعائد و

ة بين قيمة الورقة السوقية وقيمتها الحقيقية؛ وذلك من خالل توفير المعلومات بشكل دقيق، مالئم، وتفادي االختالفات الموجود

 (27)واإلفصاح التام عن المعلومات وكذلك االلتزام بالضوابط الشرعية التي من شأنها تفادي الغرر واالحتكار والربا.

                                                           
لدولي ا الملتقى العلميدوات المالية اإلسالمية في الرفع منن كفاءة سوق األوراق المالية، بن زاوي محمد الشريف ونشنش فتيحة. دور األــ  (26)

 . 15_14ص  2012مارس  14و 13التسيير المركز الجامعي خميس مليانة خالل الفترة  حول: االقتصادالخامس 

 .16ــ  15لرفع منن كفاءة سوق األوراق المالية، بن زاوي محمد الشريف ونشنش فتيحة.صدور األدوات المالية اإلسالمية في اــ  (27)
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ة ونص على ضرورة مراعاتها عند إجراء العمليات من المبادئ والضوابط والقواعد الشرعية العام بمجموعةلقد جاء اإلسالم 

المالية بشتى أنواعها، وهذه التعاليم التي جاء بها اإلسالم من شأنها أن تضبط السوق المالية من الناحية االقتصادية واالجتماعية، 

لربا ذلك في تحريم اإلسالم لوتؤدي إلى تحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لسوق المالية. فعلى مستوى الكفاءة الخارجية نجد 

والعمل على تطبيق نظام المشتريات النقدية، كما أن إشهار المعلومات واإلفصاح المالي عن الشركات المساهمة سيكون له األثر 

البارز في عمل األسواق المالية، كما أن العمل على إتاحة التفاعل بين العرض والطلب يعمل على االقتراب، أو الحصول على 

سعار العادلة والتي تعبر إلى حد كبير عن األسعار الحقيقية. أما على مستوى الكفاءة الداخلية فقد نهى الشرع عن االحتكار األ

وحذر منه، كما أنه كفل للمتعاملين سهولة دخول السوق ويسر التعامل فيه وذلك من خالل مراعاة طبيعة المعامالت المالية 

هولة في المبادالت وهذا األمر من شأنه أن يساهم في تحقيق التفاعل المباشر بين قوى العرض التجارية وما تحتاجه من سرعة وس

والطلب في السوق على السلع العينية؛ األمر الذي يعمل على االقتراب من األسعار العادلة أو تحقيقها. كما أن وجود عدد كبير 

 (28)نافس بين الوسطاء في األسواق.من المتعاملين يعمل على خفض تكاليف التبادل الناتج عن الت

لذلك فإن كفاءة األسواق المالية اإلسالمية ترتبط بمدى قدرتها على تحريك الموارد المالية وتوجيهها إلى أنشطة استثمارية 

شكل ب حقيقية، من هنا يمكن القول أن السوق المالية اإلسالمية سوف تقل فيها المضاربات و تهتم بالسوقين األولية و الثانوية

 (29)متكافئ و معيار كفاءتها هو انضباطها ألحكام المعامالت المالية اإلسالمية و قدرتها على تمويل المشاريع.

يمكن القول بأن الصكوك اإلسالمية يمكنها رفع مستوى كفاءة األسواق المالية ذلك أنها تبتعد عن الغش والغرر والغبن 

في تحقيق التخصيص األمثل للموارد وبالتالي، فهي تضعف كفاءة األسواق وتنخرها والمجازفات الهدامة التي تلعب دورا سلبيا 

كالسوس من الداخل، وتجعلها وسيلة لتمويل المشاريع الفاشلة غير المنتجة. مما يجعل سوق المال تنحرف عن رسالتها التنموية 

ارات المنتجة الحقيقية وتقليل حدة المضاربات كما أن السامية. كما أنها تعمل على تحريك الموارد المالية وتوجيهها إلى االستثم

 (30)زيادة كميتها ونوعيتها سيكون له بالغ األثر في زيادة عمق السوق واتساعها.

ولمحاولة مزاوجة النظري بالتطبيقي نقوم بمحاولة دراسة أثر الصكوك اإلسالمية على كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي في  

 لذلك من خالل مؤشرات حجم السوق، ومؤشرات حجم التداول ومؤشر معدل دوران الصك اإلسالمي.ماليزيا، ويمكن الوصول 

 أوال: مؤشرات حجم السوق.

ولقياس حجم السوق نعتمد في ذلك مؤشرين أساسين: عدد الشركات المدرجة في السوق المالية خالل فترة معينة وكذلك مؤشر 

 .2013 و 2001بين  ي هذه الدراسة مانسبة رأس مال السوق خالل نفس الفترة وهي ف

                                                           
 .156ــ  155تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق اإلسالمي لرأس المال ـ التجربة الماليزية أنموذجا ـ عبد الحميد فيجل.صــ  (28)

رأس المال، محمود القاضي، ضمن كتاب، دور الصيرفة اإلسالمية في تعبئة الموارد دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق ــ  (29)

 .140-131، ص 2005واألدوات المالية اإلسالمية الحديثة، اتحاد المصارف العربية، بيروت لبنان 

ديسمبر  11تصاد اإلسالمي العالمية العدد فعالية الصكوك اإلسالمية في معالجة األزمة المالية العالمية، طرطار، شوقي جباري، مجلة االقــ  (30)

 .21ه، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية ص 1435صفر-2013
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فقد عرفت الشركات المتوافقة مع الشريعة  2013و  2001بين  أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في السوق المالية الماليزية ما

في شركة ماليزية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ليصل  640يساوي  2001اإلسالمية زيادة ملحوظة حيث كان عددها في سنة 

شركة، وهي نسبة كبيرة  650وصلت إلى  2013شركة ماليزية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وفي سنة  217إلى  2012سنة 

 2013،111إذا ما قورنت مع العدد اإلجمالي للشركات المدرجة في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي والتي بلغ عددها في سنة 

، 2001ذلك تطورا ملحوظا حيت كانت نسبة الشركات الموافقة مع الشريعة اإلسالمية سنة شركة أما من حيث النسب فقد عرفت ك

 .%71فقد انخفضت إلى  2013، أما في سنة %21بلغت نسبة  2012إلى العدد الكلي للشركات، وفي سنة  72%

ة مع الشريعة اإلسالمي والمتوافقة معوفيما يلي جدول يبين تطور عدد الشركات المدرجة في السوق المالية الماليزية 

 (.2013-2001العدد اإلجمالي للشركات المدرجة في البورصة خالل الفترة )

 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع العدد اإلجمالي للشركات (: تطور عدد الشركات المدرجة في السوق المالية الماليزية و3جدول)

 (.1011-1001المدرجة في البورصة خالل الفترة )

 

 Securities commission Malaysia, annuel repports (2004.P2-16) ;(2005.P2-

19) ;(2006.P6-47) ;(2007.P6-56) ;(2010.P6-56) ;(2011.P6-55) ;(2012.P6-

63) ;(2013.P135). 

1011 1011 1011 1010 1002 1008 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001  

650 217 231 246 246 255 253 226 257 727 722 624 640 
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 ماليزيا

111 123 146 161 151 120 111 1021 1011 141 211 256 220 
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باالستعانة ب: تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق اإلسالمي لرأس المال ـ التجربة الماليزية أنموذجا ـ عبد 

 .241الحميد فيجل.ص

 ي:ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل اآلت

 (.1011ــ  1001(: تطور عدد الشركات المدرجة في البورصة الماليزية خالل الفترة )1الشكل )

 

أما بالنسبة لمؤشر نسبة رأس مال السوق أو مؤشر القيمة السوقية والذي يرتبط بتعبئة رؤوس األموال وتنويع المخاطر وهذا 

المؤشر يعكس مستوى النشاط االقتصادي في السوق حيث أن ارتفاع نسبة هذا المؤشر تدل على ارتفاع مستوى السوق، ومن تم 

 (31)يعكس ارتفاع النشاط االقتصادي.

 .2013إلى  2001يلي جدول يبين تطور رسملة السوق المالي اإلسالمي بماليزيا خالل الفترة من  وفيما

 .)بليون رينجت ماليزي.(1011إلى  1001( تطور رسملة السوق المالي اإلسالمي بماليزيا خالل الفترة من 4جدول: )

1011 1011 1011 1010 1002 1008 0011  1001 1001 1001 1001 1001 1001 

1702 1466 1225 1275 111 664 1106 22277 61573 722704 64073 42176 465 

ملة رس

سوق 

األوراق 

المالية 

 ككل

1072 132 210 203 631 425 702 542 440 442 324 225 216 

رسملة 

سوق 

رأس 

                                                           
 .250لحميد فيجل، ص تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق اإلسالمي لرأس المال التجربة الماليزيا أنموذجا، عبد اــ  (31)
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المال 

 االسالمي

)بليون 

رينكت 

 ماليزي(

63 64 63 63 64 64 64 64756 63722 62704 51717 60 63765 

رسملة 

سوق 
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االسالمي 
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 الكلي %

 

االستثمار في سوق األوراق المالية دراسة في المقومات واألدوات من وجهة نظر اسالمية، بن الضيف محمد  -1المصدر: 

تصادية ، قسم العلوم االقوالتسييروم االقتصاد عدنان، مذكرة مقدمة متطلبات شهادة الماجستير تخصص نقود وتمويل كلية العل

 .121، ص2002-2007محمد خيضر بسكرة  جامعة

ل. أنموذجا، عبد الحميد فيج ةي الرأس المال، التجربة الماليزيتقييم دور الصكوك االسالمية في تطوير السوق اإلسالم-2

 .250ص

Bursa Malaysia, annual reports (2004,p6), (2005,p52), (2007,p6) , (2009,p8), (2012,p13), 

(2013,p12). 

 ويمكن ترجمة بيانات هذا الجدول من خالل الشكل التالي:

 (.1011ــ  1001(: تطور رسملة سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا خالل الفترة )1الشكل رقم )
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إلى السوق ككل تتجاوز النصف طوال فترة الدراسة، نالحظ من خالل الجدول أن نسبة رسملة سوق األوراق المالية اإلسالمية 

يدل هذا على أن أكثر من نصف األموال المدارة في السوق المالية هي أموال موافقة للشريعة اإلسالمية وذلك طبقا لما وضعته 

 اللجنة االستشارية الشرعية.

اإلسالمية والمدرجة في السوق المالية مقارنة مع العدد ويرجع ذلك إلى تزايد عدد الشركات الموافقة في تعامالتها ألحكام الشريعة 

 شركة. 111من العدد الكلي الذي يبلغ  %71شركة التي تمثل 650، 2013الكلي للشركات حيث بلغت سنة 

من خالل هذه المؤشرات يمكننا القول أن الصكوك اإلسالمية بشكل خاص واألدوات المالية اإلسالمية بشكل عام لها دور في 

اع مستوى سوق رأس المال و كبره؛ وذلك من خالل زيادة عدد األوراق المالية وزيادة نسبة الشركات المدرجة، و بعد هذا إرتف

 ننتقل إلى المؤشر اآلخر الذي هو مؤشر حجم التداول.

 

 ثانيا: مؤشر حجم التداول

السوق المالية أي مدى سهولة تحويل  يبين هذا المؤشر حجم التداول الفعلي للصكوك المكتتب فيها كما أنه يعكس سيولة

الصكوك اإلسالمية وقلة تكلفة ذلك. فكلما كانت قيمة المؤشر مرتفعة دل ذلك على أنه يمكن تحويل الصكوك بسهولة وبأقل تكلفة، 

 (32)وهذا من شأنه الرفع من كفاءة السوق المالية.

 تطور مؤشر حجم التداول من خالل الجدول التالي: وفي الدراسة التطبيقية على سوق رأس المال الماليزي يمكن مالحظة

(،)بليون 1011ــ  1001( تطور قيمة الصكوك المتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي خالل الفترة )11) الجدول
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دور الصكوك اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية الماليزية.محمد المصدر: 

 .260، صغزال

 Securities comission malaysia , annual reports (2001,P1-41), (2002,P2-26),(2004,P2-

43),(2005,P1-21),(2006,P6-45),(2007,P6-49),(2008,P6-55),(2009,P6-

51),(2010,P54),(2011,P6-53),(2012,P6-53),(2013,P125). 

 (.1011ــ  1001وق رأس المال الماليزي خالل الفترة  )تطور مؤشر قيمة الصكوك المتداولة في س (1)الشكل 

 
 

، 2001، حيث كانت قيمته في سنة 2013وسنة  2001من خالل الجدول السابق نالحظ أن حجم التداول قد ارتفع ما بين سنة 

 بليون رينجت. 11713إلى  2013بليون رينجت ماليزي؛ بينما وصلت قيمته سنة  1375

يمة الصكوك المتداولة في السوق خالل هذه الفترة، ويدل على األثر الذي تلعبه الصكوك في المساهمة في وهذا يدل على ارتفاع ق

 تحقيق كفاءة السوق المالية.

 ثالثا: مؤشر معدل دوران الصكوك اإلسالمية.

ك المالية أيضا، وكذل"يعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة والمعتمدة في أغلب الدراسات المالية، ويشير إلى سيولة السوق 

 يشير إلى مستوى تكاليف إتمام الصفقات والمعامالت داخل السوق وبوصفه يمثل قيمة الصكوك المتداولة )أحجام التداول( إلى

القيمة السوقية، فإذا ما ارتفعت قيمة الصكوك المتداولة بمعدالت أكبر من ارتفاع القيمة السوقية تعاظمت قيمة هذا المؤشر ويشير 

 (33)ه إلى ارتفاع درجة السيولة للسوق المالية."بدور

                                                           
-2002الل الفترة دور الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير سوق األوراق المالية دراسة حالة سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية خــ  (33)

، اعداد الطالبة زاغر هالة، تحت إشراف األستاذة بن سمينة دالل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية، تخصص نقود 2015

 .12، ص2017ــ  2016ومالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
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-2001( الذي يبين تطور رسملة سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا خالل )10وبالرجوع إلى الجدولين السابقين الجدول)

 ( الذي يبين تطور مؤشر قيمة الصكوك11( والذي يعنينا فيه بالضبط رسملة سوق رأس المال اإلسالمي. والجدول)2013

المتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي خالل الفترة نفسها، والذي يهمنا فيه هنا الخانات التي تمثل قيمة الصكوك 

( حيث يمكن من خاللهما حساب قيمة مؤشر معدل دوران الصكوك وذلك وفق العالقة 2013-2001اإلسالمية خالل الفترة )

 التالية: 

 . وهو ما سنضمنه في الجدول اآلتي:100×القيمة السوقية( ÷صكوك المتداولة )قيمة ال معدل دوران الصكوك =

 .(2013ــ  2001( تطور معدل دوران الصكوك في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا خالل الفترة )5الجدول)

 الوحدة: بليون رينجت ماليزي.
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المصدر: إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدولين السابقين ودراسة عبد الحميد فيجل، تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير 

 .253أنموذجا. ص ةالسوق اإلسالمي الرأس المال، التجربة الماليزي

 دوران الصكوك في سوق رأس المال الماليزي من خالل الشكل التالي:ويمكن بيان تطور مؤشر 

 (.1011ــ  1001تطور معدل دوران الصكوك في سوق رأس المال الماليزي خالل الفترة)(: 1) الشكل رقم
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( شهد ارتفاعا مهما في 2013-2001نالحظ من خالل الجدول أن مؤشر معدل دوران الصكوك في ماليزيا خالل الفترة )

والتي تعد  % 4756وهي  2001وهي نسبة مهمة إذا ما قورنت بما كانت عليه في سنة  %17713حيث بلغ ما نسبته  2007سنة 

 نسبة ضعيفة. 

فنالحظ تذبذبا شديدا وبالتالي يصعب تحديد االتجاه العام في مؤشر معدل دوران  2013إلى غاية  2002"أما خالل الفترة 

القول بأنه كان في اتجاه تصاعدي خالل الفترة المدروسة ككل فقد سجل أعلى معدل دوران  الصكوك، وبالرغم من ذلك يمكن

بمعدل  2004على التوالي و أدنى معدل دوران كان سنة  %10716و معدل  %17713بمعدل  2002و  2007خالل سنتي 

3713%".(34) 

افة إلى سهولة إتمام الصفقات والمعامالت داخل وهذا يدل على توفر السيولة في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي باإلض

 .السوق وقلة تكلفتها على العموم وهذا من مؤشرات كفاءة السوق المالية
 

 خاتمة:

لقد تزايد في اآلونة األخيرة اهتمام المؤسسات المالية بالهندسة المالية؛ والتي تعبر عن تلك العملية التي يمكن من خاللها 

دة تلبي مختلف االحتياجات التمويلية واالستثمارية، أو تطوير منتجات مالية قائمة. إال أن التطبيق الخاطئ ابتكار منتجات مالية جدي

لها قد يكون سببا في حصول األزمات المالية، وهو األمر الذي أدى إلى حدوث أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية 

ب حاد على مستوى مختلف األنظمة االقتصادية، وقد أظهرت هذه األزمة فشل مخلفة وراءها اضطرا 2002وانتشارها سنة 

الهندسة المالية التقليدية من خالل مجموعة من منتجاتها والتي يراها البعض أنها السبب الحقيقي وراء هذه األزمة، وعلى رأسها 

 المشتقات المالية والتي تتسم بقدر كبير من المخاطرة، 

                                                           
 .251تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق اإلسالمي لرأس المال التجربة الماليزيا أنموذجا، عبد الحميد فيجل، صــ  (34)
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ال يعد تعامال إنتاجيا يؤدي إلى تولد منافع حقيقية للمجتمع، وإنما يؤدي إلى تحول الثروة وتكدسها في يد من  كما أن التعامل عليها

 Trading onيستطيعون الصمود في صاالت الرهان والقمار ومن تسعفهم حساباتهم وحظوظهم للربح.وكذلك الشراء الهامشي 

Margin  تقلبات األسعار حيث يتوجه إلى إحدى شركات الوساطة المالية، ويبدي والذي يهدف العميل من ورائه االستفادة من

رغبته في استثمار مبلغ محدد في أسهم شركة ما، إلى أن الوسيط يغريه باستثمار المزيد في أسهم تلك الشركة وذلك بإقراضه 

تطالب د هبوط السعر تحدث الكارثة حيث سمبلغا الستثماره يكون مضمونا بتلك األسهم بسعر الفائدة الموجود في السوق، إال أنه عن

شركة الوساطة العميل بدفع فارق السعر، وعند عجز العميل عن ذلك سيقوم الوسيط ببيع جزء مما لديه من األسهم مجازفة منه 

الس، فعلى نسبة الهامش، فتنخفض األسعار مع زيادة عمليات البيع فيطالب بسداد الفرق مرة أخرى وهكذا حتى يقع العميل فاإل

 Shortوكذلك البيع على المكشوف  ويمكن تصور هذا األمر على مستوى أكبر من التعامل، األمر الذي سيحدث آثار أكبر وأوسع.

sale .وهذا ما أدى إلى زيادة اهتمام كثير من الخبراء  وغيرها من المنتجات التي ال تكاد تخلوا من صور الربا أو الغرر أو القمار

سة المالية اإلسالمية ومنتجاتها، والتي تتميز بالجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية. ومن هذه واالقتصاديين بالهند

المنتجات المالية اإلسالمية الصكوك االستثمارية. وقد تمحور هذا البحث حول دور الصكوك اإلسالمية في تطوير سوق األوراق 

 ائج والتوصيات التالية:المالية، ومن خالل ذلك يمكننا استخالص النت

 النتائج: /1

  ،تعتبر الصكوك اإلسالمية إحدى منتجات الهندسة المالية اإلسالمية، ويتم إصدارها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 وتخضع لرقابة الهيئة الشرعية التي تحرص على التزامها باألحكام الشرعية في جميع مراحل إصدارها.

  مهما في تحقيق استقرار سوق األوراق المالية، والرفع من كفاءتها. وذلك لما توفره من تلعب الصكوك اإلسالمية دورا

سيولة للسوق، كما أنها زادت من حجم كبر السوق، ويظهر ذلك من خالل مؤشرات حجم السوق، ومؤشرات حجم 

 التداول ومؤشر معدل دوران الصكوك كما سبق.

  في معالجة األزمات المالية.تعتبر الصكوك اإلسالمية من الوسائل الفعالة 

  تساهم الصكوك اإلسالمية في تفادي االختالف بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالية، وذلك النضباطها

 بأحكام الشريعة اإلسالمية في التعامل، وخلوها من الغرر واالحتكار المنهي عنه شرعا.

 على مؤشرات سوق األوراق المالية، وبالتالي يكون له األثر اإليجابي  إلجمالي إصدار الصكوك اإلسالمية أثر إيجابي

 كذلك في تنشيط السوق المالية.

 .توجد عالقة ارتباطية بين إصدارات الصكوك اإلسالمية ومؤشرات سوق األوراق المالية 

 

 / التوصيات:1

 ى ها عن باقي األسواق المالية األخرى حتضرورة إنشاء سوق لألوراق المالية اإلسالمية تكون منفصلة في هيكلتها وبنيت

 تقوم بالدور المخول لها على أكمل وجه.

  البد كذلك من محاولة الترويج لالستثمار في الصكوك من خالل الدعاية اإلعالمية، وإقامة الندوات والمؤتمرات

 وتطويرها. واللقاءات العلمية لمدارسة اإلشكاالت التي تطرحها الصكوك اإلسالمية وإيجاد حلول لها
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  العمل على إنشاء مؤسسات بحثية تضم خيرة الباحثين المتخصصين في هذا المجال لمحاولة تطوير منتجات الصكوك

 اإلسالمية، بما يحقق الحاجيات التمويلية واالستثمارية لمختلف القطاعات االقتصادية.

 ي سوق الصكوك اإلسالمية.العمل على إنشاء مراكز بحثية لتأهيل الكوادر البشرية الالزمة للعمل ف 

 .السعي إلى توحيد المعايير الشرعية والمحاسبية الخاصة بالصكوك اإلسالمية والتي تتوافق مع طبيعتها 

  السعي إلى االعتماد على الصيغ التمويلية التي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة بشكل أكبر من طرف المؤسسات

 كثر كفاءة وفعالية.المالية اإلسالمية، باعتبارها األ

 

 / آفاق البحث:1

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن أن نقترح على الباحثين إجراء الدراسات التالية:

 ــ دور الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير سوق األوراق المالية. بالتركيز على منتجات مالية غير الصكوك. 1

 المية في تنشيط سوق األوراق المالية.ــ دور صناديق االستثمار اإلس 2

 ــ إمكانية إيجاد سوق األوراق المالية اإلسالمية بالمغرب باالستفادة من تجارب دول أخرى. 3

 ــ دور الهندسة المالية اإلسالمية في إيجاد أدوات مالية إلدارة مخاطر سوق األوراق المالية. 4

 

 الئحة المصادر والمراجع

 ة ورش عن نافع.القرآن الكريم برواي 

 ــ المصادر والمراجع باللغة العربية: 1

. دار النشر . الطبعة األولىأسواق األوراق المالية البورصة في ميزان الفقه اإلسالمي. 2006ــ  أبو النصر، عصام. 

 للجامعات ـ القاهرة.

. الطبعة أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةم . 2005هــ ــ  1426د .ــ  آل سلمان، مبارك بن سليمان بن محم

 .  دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع. األولى

 . المؤسسة الجامعة.األسواق الدولية للرساميلم. 1111ــ  لروا، فرانسو. 

 م.1162هــ ــ 1322البن قدامة مكتبة القاهرة بدون طبعة  لمغنيــ ابن قدامة. ا

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت.اإلجماعــ ابن منذر. 

 . الناشر مؤسسة شباب الجامعة، بدون طبعة.نظرية النقود والبنوك واألسواق المالية. 1112ــ أبو الفتوح الناقة، أحمد. 

، الطبعة األولى. دار سوق األوراق المالية من منظور إسالمي دراس تحليلية نقدية.  2002ــ البرواري، شعبان محمد إسالم. 

 الفكر.

 . شركة دار األكاديميون لنشر والتوزيع بدون طبعة بدون تاريخ.المدخل إلى األسواق الماليةــ الجميل، سرمد كوكب. 

وثائق االستثمار ـــ -سندات-استراتيجيات االستثمار في بورصة األوراق المالية: أسهم. 2007ــ الحنفي، عبد الغفار. 

 ار الجامعية اإلسكندرية الدالخيارات، 
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 ، دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وبدون تاريخ.شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدويــ الخرشي، 

 ، الطبعة الرابعة. مؤسسة الرسالة ـ بيروت.الشركات في الشريعة اإلسالميةم. 1114/ـ1416ــ الخياط، عبد العزيز. 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر بدون  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرفة. ــ الدسوقي، محمد بن أحمد بن عر

 طبعة بدون تاريخ.

 دمشق سوريا. دار الفكر.  .. الطبعة األولىالمعامالت المالية المعاصرة.   2002ــ الزحيلي، وهبة. 

. الطبعة األولى. دار ابن الجوزي للنشر ها وآثارهاحكم-األسهم م.  2006 -هـ  1427ــ السلطان، صالح بن محمد بن سليمان. 

 والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

. تحقيق مكتب البحوث اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعهـ(. 177، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب )ــ الشربيني الشافعي

 بيروت. –دار الفكر، دار الفكر -والدراسات 

. الطبعة األولى الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية.. 2002دباس.  ــ العبادي، هاشم فوزي

 مؤسسة الوراق، عمان.

، 17إلى . 1، القرارات من 10الى 1قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، الدورات من . 1112ــ العيفة، عبد الحق. 

 .2القلم دمشق ط تجميع الدكتور عبد الحق العيفة. دار

. ضمن كتاب، دور الصيرفة دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال. 2005ــ القاضي، محمود. 

 اإلسالمية في تعبئة الموارد واألدوات المالية اإلسالمية الحديثة، اتحاد المصارف العربية، بيروت لبنان.

 . الطبعة األولى. دار الكتب العلمية.ع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ 1126ــ الكاساني، عالء الدين. 

هـ 1431المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تم اعتمادها حتى صفر ــ 

 م.2017ـ نوفمبر 

 دار المناهج للنشر والتوزيع،  ثة.إدارة المحافظ االستثمارية الحديم. 2001هــ ـ  1421ــ المومني، غازي فالح. 

 ، الطبعة السادسة. دار األمة بيروت ـ لبنان.في اإلسالم االقتصاديالنظام .  2004ــ النبهاني، تقي الدين. 

. دار الجامعة األسهم في سوق األوراق المالية، رؤية شرعية في ضوء الفقه اإلسالمي. 2006ــ النشار، محمد عبد الفتاح. 

 سكندرية.الجديدة اإل

المجموع شرح المهذب. ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج ــ النووي، محيي الدين بن شرف.  

 ، دار الفكر بدون طبعة بدون تاريخ.أحاديث الرافعي الكبير

الرحمن محمد خير. الطبعة تحقيق د. حافظ عبد  المختصر الفقهي البن عرفة الورغمي،.   2014ــ الورغمي، ابن عرفة. 

 األولى. مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية.

 ، الدار الجامعية مصر.المشتقات المالية المفاهيم ــ المخاطر ــ المحاسبة.  2001ــ حماد، طارق عبد العال. 

 ألولى. دار السالم. . الطبعة االصكوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقم. 2001هـ/1430ــ دوابة، أشرف محمد. 

. الطبعة دور األوراق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في المصاريف اإلسالمية. 2006ــ دوابة، أشرف محمد.

 األولى. دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
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 الم.. الطبعة األولى. دار السالهندسة المالية اإلسالمية.  2017ــ دوابة، محمد أشرف. 

. المعهد العالمي للفكر أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية. 1116ــ رضوان، سمير عبد الحميد. 

 اإلسالمي ــ القاهرة، 

المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها .  2005ــ رضوان، سمير عبد الحميد. 

 . الطبعة األولى. دار النشر للجامعات مصر ة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة اإلسالميةدراس

سواق األوراق المالية بين المضاربة واالستثمار وتجارة المشتقات وتحرير األسواق م. أ2001ــ رضوان، سمير عبد الحميد. 

 دار النشر للجامعات،  الطبعة األولى.  دراسة واقعية لألزمة المالية العالمية.

 . الطبعة الثامنة. مطابع الشروق بيروت.الفتاوىــ شلتوت، محمود.  

 ، الطبعة األولى. إصدارات إي ـ كتب ــ لندن.الخيارات المستقبليات والمشتقات المالية األخرى. 2017ــ قندوز، عبد الكريم. 

 . الطبعة األولى. مؤسسة الرسالة ناشرون.ين النظرية والتطبيقالهندسة المالية اإلسالمية ب.  2002ــ قندوز، عبد الكريم.

 . شعاع للنشر والعلوم، حلب.صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية. 2010ــ قنطقجي، سامر مظهر. 

 النشر والتوزيع.. الطبعة األولى. دار مؤسسة رسالن للطباعة وبورصة األوراق المالية.  2001ــ كافي، مصطفى يوسف. 

 . الطبعة الرابعة. دار القلم للنشر والتوزيع.فقه االقتصاد النقدي، النقود ــ المصارف ــ البورصات.  2002ــ كمال محمد، يوسف. 

 ، سلسلة الثقافة اإلسالمية.اإلسالم ومشكالتنا الحاضرة. 1152ــ موسى، محمد يوسف. 

الجزء األول   دارة المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التورق والمشتقات. الفكر الحديث في إــ هندي، منير إبراهيم.  

 ، منشأة المعارف اإلسكندرية.التوريق

 منشأة المعارف ــ اإلسكندرية  المال.األوراق المالية وأسواق رأس م. 1117ــ هندي، منير إبراهيم. 

. الطبعة األولى. دار البشائر اإلسالمية للطباعة سالميبحوث في االقتصاد اإل.  2003ــالقره داغي، علي محيي الدين. 

 والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.

 األطروحات والرسائل الجامعية: -ب

. إعداد الطالب أحمد سوق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالميم. 1121ــ أحمد محي الدين أحمد حسن. 

م لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات محي الدين أحمد حسن بحت مقد

 اإلسالمية.

ـ الجوزية، بحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات  صكوك االستثمار ودورها التنموي في االقتصاد. 2001أسامة عبد الحليم.  ـ

 لدعوة الجامعي للدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا.اإلسالمية، تحت إلشراف الدكتور سامر قنطقجي، معهد ا

، االستثمار في سوق األوراق المالية دراسة في المقومات واألدوات من وجهة نظر إسالمية. 2002ــ بن الضيف، محمد عدنان. 

صادية جامعة علوم االقتمذكرة مقدمة متطلبات شهادة الماجستير تخصص نقود وتمويل كلية العلوم االقتصاد والتسير، قسم ال

 .2002-2007جامعة محمد خيضر بسكرة 

إعداد الطالب بن عمر بن حاسين،  "-دراسة قياسية  -فعالية األسواق المالية في الدول النامية . 2013ــ بن حاسين، بن عمر. 

سيير، تجارية وعلوم التأطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص نقود وبنوك، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ال

 م.2013-م2012تلمسان الجزائر، تحت إشراف الدكتور بن بوزيان محمد  -جامعة أبي بكر بلقايد 
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مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم  اندماجية األسواق المالية في االقتصاد الجزائري،. 2014ــ بن خودة، سعاد. 

 ت، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.االقتصادية، تخصص مالية نقود وتأمينا

، مذكرة لنيل -مع إشارة خاصة لحالة الجزائر  -آثار العولمة المالية على فعالية سوق رأس المال .  2007نسرين.  ــ بن زاوي،

علوم االقتصادية وعلوم التسيير، المركز شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص مناجمنت المؤسسة، معهد ال

 الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي.

، رسالة ماستر تحت إشراف الدكتور بمفضل الوالي ماستر قانون تسنيد الديون في التشريع المغربي.  2010ــ تراب، كريم. 

ـ 2001ية واالجتماعية، الدار البيضاء األعمال، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية واالقتصاد  م.2010م 

مذكرة مقدمة كجزء من  دور األسواق المالية في تمويل االستثمارات دراسة حالة بورصة الجزائر. 2016ــ جرادي، زكرياء. 

داد عمتطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية تخصص نقود ومالية جامعة محمد خيضر ــ بسكرة الجزائر من إ

 .2016ــ 2015الطالب زكرياء جرادي، تحت إشراف الدكتور عمر قريد السنة الجامعية 

، رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على الصكوك االستثمارية وعالج مخاطرها.  2005ــ حامد، أحمد إسحاق األمين. 

شوال 11ك، إربد، األردن درجة الماجستير في تخصص االقتصاد والمصارف اإلسالمية في جامعة اليرمو

 تحت إشراف الدكتور كمال توفيق حطاب. م.2005تشرين الثاني 21هـ/1426

رسالة ماجستير في  ،2002التمويل اإلسالمي ومدى فعاليته في معالجة األزمة المالية العالمية .  2015 ــ خاطر، السعدية.

صاد سيير والعلوم التجارية، المدرسة الدكتورالية لالقتاالقتصاد تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الت

 .2014/2015محمد بن أحمد،  2وادارة األعمال، جامعة وهران 

دور الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير سوق األوراق المالية دراسة حالة سوق األوراق المالية . 2017ــ زاغر، هالة. 

، إعداد الطالبة زاغر هالة، تحت إشراف األستاذة بن سمينة دالل، مذكرة 2015-2002اإلسالمية الماليزية خالل الفترة 

مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .2017ــ  2016قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة،

، إشراف الدكتور عبد الجبار حمد عبيد التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية. 2002محمد بني عامر. ــ زاهرة، علي 

السبهاني، رسالة ماجستير، تخصص االقتصاد والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم االقتصاد 

 هـ.1421م ـ2002والمصارف اإلسالمية، جامعة اليرموك، إربد األردن، 

دراسة حالة بعض  -دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تحسين أداء أسواق األوراق المالية . 2015ــ زايدي، إيناس. 

إيناس زايدي، بحث مقدم من متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم التسيير، كلية العلوم  " -أسواق األوراق المالية العربية 

 . 2015-2014أم البواقي الجزائر،  -التجارية و علوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي  االقتصادية و العلوم

حة أطرو -دراسة حالة بورصة ماليزيا  -كفاءة األسواق المالية الناشئة و دورها في االقتصاد الوطني .  2014ــ سلطان، مونية. 

ادية النقود و البنوك و األسواق المالية، كلية العلوم االقتصدكتوراه الطور الثالث في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاديات 

و التجارية و علوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر من إعداد مونية سلطان، تحت 

 .2015/2014إشراف أ.د. صالح مفتاح.
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ـ سمور، نبيل خليل طه.  بين النظرية و التطبيق "دراسة حالة سوق رأس المال اإلسالمي  سوق األوراق المالية اإلسالمية. 2007ـ

إعداد نبيل خليل طه سمور رسالة قدمت استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في إدارة األعمال  الماليزي"،

 م.2007 -هـ  1422الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية التجارة قسم إدارة األعمال 

دور الصكوك اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية . 2013ــ غزال، محمد. 

من إعداد الطالب محمد غزال تحت إلشراف الدكتور صالح صالحي، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل  الماليزية

ة الدولية، جامعة فرحات عباس سطيف شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاديات األعمال والتجار

 م.2013م ـ 2012الجزائر 

ـ فيجل، عبد الحميد.  ـ التجربة الماليزية أنموذجاـ.  2015ـ  تقييم دور الصكوك اإلسالمية في تطوير السوق اإلسالمي لرأس المال 

ات، اق المالية والبورصمذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص األسو

جامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية إعداد عبد الحميد 

 فيجل إشراف الدكتور لخضر مرغاد. 

، ميةالمصرفية اإلسالدور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية دراسة نقدية لبعض المنتجات . 2012ــ لعمش، آمال. 

آمال لعمش مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم التجارية فرع دراسات مالية ومحاسبية 

 .2011/2012معمقة جامعة فرحات عباس ـ سطيف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية 

ر آليات التوريق المصرفي والتصكيك اإلسالمي في سوق رأس المال دراسة حالة سوق رأس المال دو.  2016ــ نزار سناء. 

( في العلوم االقتصادية LMD. رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث)2015ـ  2001الماليزي ــ خالل الفترة 

ة نزار سناء إشراف الدكتور رحماني موسى، جامعة تخصص اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية، من إعداد الطالب

 م.2016م/2015محمد خيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية، الجزائر 
 

 المجالت والملتقيات. -ج

 ة كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصاديةالصكوك اإلسالمي.  2012معطى هللا خير الدين وأ. شرياق رفيق )جامعة قالمة(، ــ 

 04ـ  03أبحث مقدم للملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة يومي 

 .2012ديسمبر 

فية، ية للعلوم المصربحث مقدم للملتقى السنوي اإلسالمي السابع، األكاديمية العرب إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةــ 

 م.2004عمان األردن سبتمبر 

. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي دور الهندسة المالية في معالجة األزمات المالية. 2010ــ الحنيطي، هناء محمد طالل. 

كانون األول/  2ـ  1حول: األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي"، عمان األردن 

 .2010ديسمبر 

ر ، بحث مقدم إلى المؤتمالكفاءة االقتصادية لألسواق المالية و ارتباطها باقتصاد المعرفةهـ. 1426ــ الرزين، عبد هللا بن محمد. 

عمان،  ،العلمي الدولي الخامس، اقتصاد المعرفة و التنمية االقتصادية، بتنظيم جامعة الزيتونة، المملكة األردنية الهاشمية

 هـ، إعداد الدكتور عبد هللا بن محمد الرزين.12/03/1426 -16في الفترة من 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

IJRSP 
 

. مجلة جامعة الملك عبد نحو مشتقات مالية إسالمية إلدارة المخاطر التجارية. 1111ــ الساعاتي، عبد الرحيم عبد الحميد. 

 م(.1111ه ــ 1411، )11العزيز االقتصاد اإلسالمي، جدة المملكة العربية السعودية، المجلد 

ـ الساعاتي، عبد الرحيم عبد الحميد.  المي . مجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسمستقبليات مقترحة متوافقة مع الشريعةـ

 .15م

 ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد السابع الجزء األول.االختياراتــ السالمي، محمد المختار. 

. بحث مقدم للقاء العاشر لرؤساء أقسام االقتصاد مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي. 2010ي بن إبراهيم ــ السويلم، سام

هــ، نسخة أولى رمضان 1432واالقتصاد اإلسالمي، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، محرم 

 م.2010هــ أغسطس 1431

، ورقة عمل ضمن ورشة تطبيقات التحوط في المؤسسات ط في التمويل اإلسالميضوابط التحو.  2011ــ السويلم، سامي. 

 م.2011مايو  14ـ 13هـ/ 1440رمضان  1ـ 2المالية اإلسالمية مقدمة لندوة البركة التاسعة والثالثون لالقتصاد اإلسالمي 

البحوث والتدريب شركة الراجحي ، مركز صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج اإلسالمي.   2004ــ السويلم، سامي.

 م. بيت المشورة للتدريب، الكويت.2004هــ أبريل 1425المصرفية لالستثمار، نسخة منقحة، ربيع األول 

بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع   صكوك االستثمار الشرعية..   2005ــ الشايجي، وليد خالد. و الحجي، عبد هللا يوسف.

 .1، ط3اإلسالمية: معالم الواقع وآفاق المستقبل، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، معشر: المؤسسات المالية 

، بحث مقدم لندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم، ضمانات الصكوك اإلسالمية.  2010ــ الفعر الشريف، حمزة بن حسين. 

 م.2010مايو  25ـ  24هـ الموافق ل1431جمادى اآلخرة  11ـ  10المنعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

ـ القرار رقم  ـ 1425الدورة الخامسة عشرة  2الجزء  15(، قرار بشأن صكوك اإلجارة مجلة مجمع عدد 15/3)137ـ ـ   م.2004ه

( بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الرابع، الجزء 4/3)30ــ القرار رقم 

 وما بعدها. 2161الث صالث

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد السابع، الجزء األول. .األسواق المالية في ميزان الفقه اإلسالميــ القره داغي. 

ـ القري، محمد علي.  ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  2002ـ

، الدكتور محمد علي القري 2002هـ ـ مايو 1421جمادى األولى  23ـ22رعية للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين الش

 جامعة الملك عبد العزيز جدة.

الدكتور محمد علي القري بن عيد الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها . 2001 ــ القري، محمد علي.

 30ـ  26العزيز جدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات العربية المتحدة،  جامعة الملك عبد

 م.2001أبريل 

، بحث مقدم لمؤتمر الصكوك دور الصكوك اإلسالمية في التمويل: التجربة البريطانية. 2013ــ المكحل ياسر ومايا فتني. 

 .2013تشرين الثاني  13ـ  12، جامعة اليرموك إربد األردن 2013اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي 

البنوك اإلسالمية واالستقرار المالي تحليل تجريبي مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد .  2002ــ بلوافي أحمد. 

 هـ(.1421م|2002)13ـ 61ص.ص 2ع21، أحمد بلوافي مجلة جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي مالدولي
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، دور األدوات المالية اإلسالمية في الرفع من كفاءة سوق األوراق المالية.  2012ــ بن زاوي محمد الشريف ونشنش فتيحة. 

 .2012مارس  14و 13الملتقى العلمي الدولي الخامس حول: االقتصاد التسيير المركز الجامعي خميس مليانة خالل الفترة 

الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية تجربة السوق المالية اإلسالمية .  2001ــ بن عمارة، نوال. 

 .2011، جامعة ورقلة الجزائر 1نوال بن عمارة، مجلة الباحث عدد الدولية ـ البحرين،

حاسبة والمراجعة ، د. حامد حسين حامد حسان بحث مقدم لهيئة المصكوك االستثمار. 1424ــ حسان، حامد حسين حامد. 

 هـ.1424للمؤسسات المالية اإلسالمية، االبحرين 

ـ حسان، حسين حامد.  مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشر الشارقة،  بحث مقدم إلى ،صكوك االستـثمار اإلسالميـ

 اإلمارات العربية المتحدة.

مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة  حث ،بنحو سوق مالية إسالمية.  2005ــ حطاب، توفبق كمال. 

 أم القرى مكة المكرمة.

. مجلة منتجات الهندسة المالية اإلسالمية الواقع والتحدياث ومناهج التطويرحنان علي موسى.   ــ خنيوة محمد األمين و أ.

 غرداية. 12الواحات للبحوث والدراسات العدد 

مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية، المؤتمر العلمي  ادات اإليداع القابلة للتداول رؤية إسالمية،شهــ دوابة، أشرف محمد. 

 السنوي الرابع عشر كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

، ها، تحديات اإلصدارالصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصدارات. 2010ــ زعتري، عالء الدين. 

بعنوان" الصكوك اإلسالمية، تحديات،  BDOالشيخ عالء الدين زعتري بحث مقدم لورشة العمل التي أقامتها شركة 

 .12،11/07/2010تنمية، ممارسات دولية." عمان، 

األوراق المالية العربية متطلبات كفاءة سوق األوراق المالية دراسة لواقع أسواق .  2010، فريدة. ومعارفيــ صالح، مفتاح. 

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة.07/2010: ، مجلة الباحث، العددكفاءتها وسبل رفع

، مجلة االقتصاد 3الحلقة  فعالية الصكوك في معالجة األزمة المالية العالمية، 2013ــ طرطار، أحمد. و الجباري شروق. 

للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه ، صادرة عن المجلس العام 11اإلسالمي العالمية العدد 

 هـ.1435م ـ صفر 2013المعامالت اإلسالمية، دون بلد نشر ديسمبر 

العدد  13، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية المجلد دور الهندسة المالية في تطوير المصارف اإلسالميةــ عبد الجبار م.م سرمد.  

53. 

، ، مجلة المصرفي العدد أدوات سوق النقد اإلسالمية: مدخل للهندسة المالية اإلسالمية. 2002رحمن علي محمد صالح. ــ فتح ال

 بنك السودان الخرطوم. 2002، ديسمبر 26

قبالن حسين، مجلة العلوم  مؤشرات أسواق األوراق المالية ـ دراسة حالة دمشق لألوراق المالية ـ.  2011ــ قبالن، حسين. 

 ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق.2011لسنة  11القتصادية وعلوم التسيير، العدد ا

، 2.ع.2م  . مجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي.الهندسة المالية اإلسالمية. 2007ــ قندوز، عبد الكريم. 

 هـ.1422م/2007
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 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد السابع.ــ       

د. فتح الرحمن علي محمد  دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنموية. 2002حمد صالح، فتح الرحمن علي. ــ م

 ، إتحاد المصارف العربية.2002صالح ورقة عمل مقدمة لمنتدى الصيرفة اإلسالمية ـ بيروت ـ الجمهورية اللبنانية يوليو 

، د.نادية أمين محمد علي بحث مقدم لمؤتمر ار الشرعية خصائصها وأنواعهاصكوك االستثم. 2005ــ محمد علي، نادية أمين 

 م، المؤتمر السنوي الرابع عشر.2005المؤسسات المالية اإلسالمية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات مايو 

د فؤا . ملخص دراسة أعدها د.لهالصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداو. 2006ــ محيسن، فؤاد محمد أحمد. 

محمد أحمد محيسن بإشراف األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي، واألستاذ الدكتور خالد أمين عبد هللا للحصول على درجة 

مقدمة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي في  30/7/2006لدكتوراه من األكاديمية العربية للعلوم المصرفية نوقشت بتاريخ 

 سعة عشرة بالشارقة ـ اإلمارات العربية المتحدة.دورته التا

االستقرار المالي في ظل النظام المالي والمصرفي اإلسالمي . 2012ــ مشتاق محمود السبعاوي وسالم أنور أحمد فاتح سليمان. 

ة كلية ي مجل، بحث منشور ف "دراسة تحليلية لعينة من المصارف اإلسالمية في ضوء المؤشرات العالمية لألزمة المالية(

 المجلد الثاني. 2012السنة  2اإلدارة واالقتصاد جامعة كركور العراق العدد

دور الصكوك اإلسالمية في سوق رأس المال ـ دراسة سوق رأس المال الماليزي م. 2016ــ نزار، سناء. ورحماني، موسى. 

 .2016وإدارية العدد التاسع عشر جوان  )جامعة بسكرة الجزائر(، مجلة أبحاث اقتصادية م،2014ـ  2000خالل الفترة 

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد السادس الجزء األسواق المالية من منظور النظام االقتصادي اإلسالميــ نصيف، نبيل.  

 الثاني.

قة ور  اول الديون(.ضوابط وتطوير المشتقات المالية في العمل المالي )العربون ــ السلم ــ تد.  2001ــأبو غدة، عبد الستار. 

 .2001مايو  11ــ  12مقدمة للمؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية.

دور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار منتجات مالية إسالمية العقود المركبة هـ. 1436ــ سعدي، هاجر. ولعالم، المبة. 

منتجات وتطبيقات االبتكار المالي والهندسة المالية بين الصناعة المالية  ، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حولنموذجا

 هـ.1436رجب  6و5التقليدية والصناعة المالية اإلسالمية يومي 
 

 األبحاث المنشورة على شبكة االنترنيت. د.

 tahawolat.com/cms/article/php3?id-article:2296  .األزمة المالية العالمية وقائع وتجاربــ 

. مقال منشور بمجلة القانون مظاهر انفتاح النظام المالي المغربي الحديث "المالية التشاركية نموذجا".   2012ــ البدوي، سعاد. 

 Www.droitetentreprise.com.  2012نوفمبر  12واألعمال بتاريخ 

 .ألزمة المالية المفهوم واألسباباــ شحاتة، عبد هللا. 

)تاريخ  www.amnaymag.com  .؟ وماهي أزمة الرهن العقاري؟ مجلة أمناي2002لسنة كيف اندلعت األزمة المالية ــ 

 .(1/1/2011االطالع 

www.pidegypt.org/download/forum/azma.doc 

 .7/2/2011 تاريخ االطالع

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.amnaymag.com/
http://www.pidegypt.org/download/forum/azma.doc
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