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The Interlanguage of Heritage Arabic Learners 

 سقبانيأنور خلود إعداد الباحثة: 

  .ة قطرالمدينة التعليمية في مؤسس، في قطر جامعة فيرجينيا كومنولثأستاذة اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بغيرها، 

Email: ksakbani@vcu.edu  

 

 دراسةص الخمل

في الجامعات األجنبية في  مرحلة من مراحل تعلّم اللغة العربية عند وارثيها من أبنائهاسمات  إلى دراسة الحالي يهدف البحث

مصادرها، ورّدها إلى أسبابها وتصنيف األنماط اللغوية التي تندرج تحتها، كذلك و. اللغة المرحلية ا، يطلق عليهالعالم العربي

  لالنتقال بها إلى لغة فصيحة سليمة. واقتراح أساليب معالجتها

درْسن البة مؤلفة من خمس وأربعين طالالبحث  عينةألفراد  نماذج كتابيةاتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل 

وفقاً لنسبتها على عدة أبواب صنَّفت . ( إجابة180). بلغ المجموع العام لإلجابات الخاطئة م8181-8102األعوام الدراسية في 

كاآلتي: األخطاء اإلمالئية، تلتها األخطاء النحوية، ثم أخطاء التركيب والصياغة، فاألخطاء الصرفية، ثم الداللية بفارق بسيط. 

 ة.كما ظهر تأثير العامية، وقلة استخدام أدوات الربط، وعالمات الترقيم جلياً في النماذج المكتوب

بها  لمروراالبد من  تعلُّمالمرحلة طبيعية في دورة  من وارثي اللغة العربيةالمتعلمين اللغة المرحلية عند  أنإلى  البحثَخلُص 

 يؤديمما  ،اللغة الثانيةوللهجة العامية، كا ؛ليهاإ تُفضي عوامل متشابكة مجموعةعن  كاشفاً . اللغة الهدف إتقانمرحلة وصوالً إلى 

  .التعليمية المستخدمةالمواد ضعف و ،صعوبات داخل اللغة الهدفإضافة إلى ، لغوي مؤقت إلى تحجر أحياناً 

ها للمتعلم تدريجياً، في اللغة، وتقديم األكثر أهمية وللتغلب على الصعوبات السابقة يقترح البحث ترتيب الصيغ والتراكيب واألنماط

العامية  سد الثغرات بينتواد تعليمية موضع  فصل متعلمي اللغة من وارثيها عن متعلميها كلغة ثانية في الفصول الدراسية،

التحدث مهارتي مناسب من النصوص األصيلة المسموعة والمقروءة، وضرورة ربطها ب تعريض الطالب لكمّ  ،والفصحى

وعي المعلم وإدراكه لحاجات هذه الفئة وطبيعتها، من خالل رؤيته الواضحة للمخرجات اللغوية الواجب ناهيك عن  .ةوالكتاب

 .تحققها في نهاية كل مستوى تعليمي

 اللغة األجنبية ،األماللغة  ،المحكية اللهجة ،األنماط اللغوية ،اللغة المرحلية ،وارثو اللغة الكلمات المفتاحية:
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The Interlanguage of Heritage Arabic Learners 

Abstract 

This study aims to focus on the features of interlanguage used by learners of Arab heritage 

studying Arabic in Qatar. It classifies the various linguistic types, and discusses the reasons and 

resources of those types. It also suggests a processing mechanism to achieve proficiency. 

The research followed the descriptive analysis method based on the analysis of the written samples 

of forty-five students who studied in 2018-2020. The total number of error answers was (521) 

errors. The research divided them into different types according to their ratio: spelling mistakes, 

grammatical mistakes, then structural and formulation errors, morphological errors, and finally 

semantic errors with a slight difference. Also, the impact of colloquialism, the absence of 

conjunctions tools, and punctuation marks were also evident in the written models. 

The study results indicate that interlanguage is a natural phase in the student's path to mastery of 

Arabic. These results' implications are discussed in terms of colloquial, the second language used 

as the instructional language, linguistic fossilization, difficulties in the target language itself, and 

curriculum. 

The research offers suggestions for improving heritage learner interlanguage by selecting the vital 

language formulas, structures, and patterns and presenting them to the learner gradually. In 

addition, the research proposes developing an educational curriculum to bridge the gaps between 

the colloquial and Modern Standard Arabic, exposing students to authentic listening and reading 

texts and linking them to speaking and writing skills. The study also highlights the importance of 

distinguishing between heritage language learners and non-native learners needs. Finally, the 

research raises the teacher's awareness of this category's needs, nature, and the importance of 

linguistic outcomes the learner should achieve at each level. 

Keywords: Heritage Learners, Interlanguage, colloquial language, Mother Language, Second 

Language 
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 مقدمة الدراسة . 1

ال بد لمتعلم اللغات مهما اختلفت لغته األم أن يستخدم مخزونه اللغوي الخاص به عند اكتسابه لغة ثانية. وهو سلوك لغوي يلجأ 

كالناطقين  حيحةص في محاولة منه إلى توظيف إمكاناته وأساليبه التعبيرية إلتقان اللغة الهدف، واستعمالها بطالقة لغوية المتعلِّمإليه 

بغية الوصول إلى اللغة المستهدفة، يخلق الدارس لغة خاصة به لها يطلق عليها اللغة المرحلية  التعلُّمبها. وخالل هذه المرحلة من 

وجود لغوي بمن اللغة المستهدفة. وتتسم عملية االنتقال ال المتعلِّمب ر تقرِّ يأو االنتقالية حيث تمر بسلسلة من عمليات االنتقال والتغي

نظام خاص يميزها عن اللغة األولى واللغة الثانية. وقد تناول الباحثون ظاهرة اللغة المرحلية من خالل عدد من المناهج اللغوية 

ر واالتصال، ودراسات المورفيم، و التعلُّمالتطبيقية، كتحليل األخطاء، واستراتيجيات   اللغوي، ونحو ذلك. التحجُّ

من "وارثي اللغة"، وقد ظهر هذا المصطلح بداية للداللة  المتعلِّمينوالتحليل اللغة المرحلية عند فئة تتناول هذه الدراسة بالبحث 

الذين يدرسون لغتهم األم خارج حدود وطنهم، وهي لغتهم بالوالدة، أو بالجنسية، أو ألن العائلة في البيت تتكلم  المتعلِّمينعلى 

العربية  تستخدمه للداللة على متعلمي اللغة غات األجنبية. كما بدأت بعض البحوث مؤخراً بها، لكنهم في الغالب يتقنون العامية والل

ي العالم العربي، وقد أمضوا تعليمهم ما قبل الجامعي في فالفصحى من الطالب العرب الذين يدرسون في الجامعات الغربية 

بهة ألقرانهم الذين يعيشون في الخارج مع اختالف مدارس تستخدم اللغات األجنبية، وذلك لما يحملونه من صفات لغوية مشا

 الجغرافي. مكانهم

 أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع. 1.1

المحاولة األولى التي تتناول بالبحث والتحليل اللغة المرحلية عند وارثي اللغة. فقد درست عدة  كونهاترجع أهمية الدراسة إلى 

أبحاث اللغة المرحلية عند دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، على اعتبارها لغة ثانية لهم، بإخضاعها لعدد من المناهج اللغوية 

د نتقالية نحو اللغة المستهدفة، لكن لم تسبق أي دراسة إلى تحليل اللغة المرحلية عنالتطبيقية بغرض تحليل لغتهم خالل العملية اال

متعلمي اللغة العربية في العالم العربي. كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المراحل التي تمر بها اللغة المرحلية عند هؤالء 

المنظمة وغير المنظمة التي تمر بها بغية تحقيق الكفاءة اللغوية لها، لتصل إلى التغيرات ، والعوامل المؤثرة في تشكُّ المتعلِّمين

المنشودة. إضافة إلى وجود دراسات متنوعة حول اللغة المرحلية شملت لغات مختلفة إال أن اللغة العربية لم تتوافر لها هذه 

 الفرصة. 

 مشكلة الدراسة . 1.1

لوصول إلى ا المرجوة، أو تمّكنهم من لكفاءة اللغويةل اللغة العربية من وارثيها يمتعلمفي صعوبة تحقيق الدراسة  مشكلة تتركز

من  ينالمتعلِّممن وارثي اللغة يجد أنها تتفرد بخصائص تميزها عن لغة  المتعلِّمين. والمدقق في لغة يدقة في األداء اللغوال

 لمتعلِّمينافهذه اللغة المرحلية التي تشكلت على لسان إلتقان. نها ال تخلو من األخطاء وال ترقى إلى حد اأبغيرها، برغم الناطقين 

اسية من الفصول الدرويستخدمونها خارج  ،سرة والبيئة المحيطةثمرة تداخل بين اللهجة المحكية التي نشأ عليها الطالب داخل األ

جهة، وبين اللغة األجنبية التي تعلموا بها المواد الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من جهة أخرى، وذلك في رحلة 

 الوصول إلى اللغة العربية الفصحى الهدف. 
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 بمعرفة الطالب اللغوية( عالقة اللغة المرحلية 1الشكل )

الفردية  تالفاتلالخ كما يخضعاللغة العربية الفصحى اللغة الهدف،  وقواعد يتطابقال  ،متشابك ومتداخلفالخليط اللغوي الحاصل 

رحم  تولدت منالتي مهجنة محكوم باأللفاظ ال، فمخزونهم اللغوي غني بالمفردات، لكنه ضعيف نحوياً وصرفياً لدى الطالب، 

ال  اكم لغة الفصحى الهدف،بالال يحسنون توظيفه في إنتاجهم اللغوي العامية الحاضنة للغتهم، بينما آخرون يحفظون النحو، و

عدد و تسبب اللبس، واألمثلة كثيرة كالأتنطبق عليه قواعد العامية أو اللغة األجنبية. ناهيك عن وجود أخطاء إمالئية تعيق الفهم 

الخاصة التي أُطلق عليها اللغة المرحلية، وظهرت والمثنى والتذكير والتأنيث وحركات اإلعراب، مما يدفعنا إلى تحليل هذه اللغة 

 نية.مها وتعليمها عند متعلمي اللغة الثاوتعلّ  ،في سبعينيات القرن الماضي في الدراسات واألبحاث المتعلقة باكتساب اللغات

 أسئلة الدراسة . 1.1

 لإلجابة عن األسئلة اآلتية: تسعي، فإن هذه الدراسة ة السابقةمشكلة البحثال بالنظر إلى

 متعلمي اللغة العربية من وارثيها؟بخاص  مرحلي هل هناك نظام لغوي -0

  في هذا النظام اللغوي؟ ما أنواع األخطاء -8

 ما صفات هذا النظام اللغوي المرحلي؟   -3

 لتغيُّر الذي يطرأ على هذه اللغة المرحلية؟ا ما -4

 ؟ وما مصادرها؟مرحلية قبل الوصول للغة الهدفاللغة ال في تؤثرالعوامل التي ما  -1

 مفاهيم الدراسة. 1.1

 .بُنيت هذه الدراسة على مفهومين أساسيين وهما "اللغة المرحلية" و"وارثو اللغة"

  اللغة المرحلية -1

التي يمر بها  النمو اللغويمصطلح لغوي تطبيقي يقصد به لغة األجنبي في أثناء تعلمه اللغة الهدف؛ الثانية أو األجنبية، ومراحل 

ه الظاهرة اللغوية ظهر اهتمام الباحثين في ميدان اكتساب اللغة الثانية بهذ. (٦٦-٦٦. ص ،١٨٩١)كوردر،  في اكتسابه لهذه اللغة

في أواخر الستينيات، ولم يأخذ باالنتشار إال في السبعينيات وقد تناوله الباحثون من خالل مناهج لغوية مختلفة؛ كتحليل األخطاء، 

ر واالتصال، ودراسات المورفيم، و التعلُّمواستراتيجيات   ة المرحليةبدراسة اللغ اهتمأول من  سلنكرالري يعتبر واللغوي. التحجُّ

فهو المؤسس الحقيقي لنشأة هذا  ،Interlanguageعنوانها  م١٨٦١ نشرها عام دراسةفي  ، وذلكعند اكتساب اللغة الثانية

 وقد تُرجم هذا المصطلح إلى مصطلحات عربية أخرى، المصطلح في مجال تعليم اللغات األجنبية. 

دفاللغة العربية الفصحى اله اللغة المرحلية 
ثنائية 

جنبية/ العامية 
أ
اللغة ال
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غالباً ما تكون وينطق بها متعلموها، أي أنها لغة غير سليمة تماماً،  ااألجنبية كماللغة "ويقصد بها: " ةالبَْيلُغَ "، و"اللغة البَْينِيَّةمثل "

 (.١٤٢. ، ص١٨٨١ بعلبكي،) كثيرة االعتماد على اللغة األم، فكأنها مختلفة من لغتين اثنتين"

لغة  لعربيةلدى الناطقين باللغة ا الدراسة تختلف عما تقدم ذكره، فاللغة العربية الفصحىهذه بيد أن اللغة المرحلية التي تقصدها 

يتلقى  ال ،في سنواته األولى قبل التعليم المدرسي المنظم المتعلِّموليست لغة أم ألي فرد منهم في عصرنا الحالي؛ ف ،رسمية أولى

فوي مع ويستخدمها في التواصل الش ،العامية مستوى من مستوياتها الدنيا هي هذه اللغة )الفصحى( من والديه وبيئته، وإنما يتلقى

خلفية لغوية  لىيعتمد ع. وفي الوقت ذاته ال تعتبر العربية الفصحى لغة ثانية أو أجنبية، فهو عندما يتعلمها في الصفوف من حوله

 عربية غير فصيحة. 

لغوي نماطها المستخدمة في اإلنتاج الوأ ،وصيغها ،يمر بَطْور من النمو اللغوي يؤثر في تراكيبه اللغوية المتعلِّمن إ ويمكن القول

ن وارثي م المتعلِّمينفلغة  .باتجاه اللغة الهدف وهنا اللغة العربية الفصحىيسير هذا التطور متغير ومتنوع، كتابة ومحادثة، و

ية أو كما أنها ليست ترجمة عن اللغات األجنب ،اللغة العربية غير متطابقة مع اللغة التي ينتجها المتحدثون األصليون للغة الهدف

وعوامل لغوية وغير لغوية، ال تقتصر على مدرسة  ،يخضع لمراحل مختلفة عامية خالصة، بل هي لغة هجينة لها نظام خاص

إلى درجة  الدارسصل يإنما تمتد حتى  ،، أو عمل يتطلب استخدام اللغة الفصحى تحدثاً وكتابةأو معهد تعليمي ،أكاديمية أو جامعة

 .(١١١٢)العصيلي،  التعلُّمالكفاية اللغوية أو يتوقف عن 

 مراحل اللغة المرحلية

ثر في إلى عدة مراحل تؤخالل رحلة وصوله إلى الكفاية اللغوية في اللغة الهدف  المتعلِّملجأ إليها تخضع اللغة المرحلية التي ي

ويختفي  ،، وغير منتظم يحدث أحياناً Systematic variationراً منتظماً رة تغيُّحقيقياً. فهي لغة نامية متغيّ  تطور لغته تأثيراً 

 .(٩١. ، ص١١١٢)العصيلي،  Non- systematic variationأحياناً أخرى 

اللغوي على التطور المرحلي الحقيقي لكفايته اللغوية المطلوبة باتجاه اللغة الهدف، وهو سلوك  المتعلِّمر المنتظم في أداء التغيُّيدل 

أثر بعوامل داخلية تت المتعلِّمونفاألخطاء التي يقع فيها  أنفسهم. المتعلِّمينوليس بمجموعة ، يتعلق بطبيعة اللغة المرحلية طبعي

م مجموعة من ر المنتظويتفق على هذا التغيُّوتفاوتت خلفياتهم المعرفية والثقافية.  ،متشابهة مهما اختلفت لغاتهم األم وخارجية

 (.١١١٢الباحثين مثل سلينكر وألن أجميان وإلين تيرون )العصيلي، 

م يخطئ ث ،نمطاً من أنماط اللغة الهدف استعماالً صحيحاً لفترة من الزمن المتعلِّمر غير المنتظم فيحدث عندما يستعمل أما التغيُّ

هذا  واختلف الباحثون حولمن النفي ألكثر من زمن.  . كاستخدام وارثي اللغة نوعاً واحداً صحيح   ثم يعود الستعماله بشكل   ،فيه

ر لنوع من التغيُّ أليس هذا ارود يسمي ر في اللغة المرحلية، فالتغيُّ هذاستوى موتباينت تفسيراتهم ونتائجهم حول  ،التغيُّرالنوع من 

 ا سلينكرالحقاً. أمّ  الشكل الصحيح المتعلِّم يتبنىضروري في هذه المرحلة من اللغة حتى  ، وهو(Ellis, 1994) بالتغيُّر الحر

ر من أنماط  فيراه مشابها لنمط   ة في مرحلة من مراحل تعلمه اللغة الثانية أو األجنبي المتعلِّموقف النمو اللغوي لدى يُ ؛ اللغويالتحجُّ

(Slinker, 1972, p. 217)،  ُوص كُ وهو النbacksliding إلى الوقوع في أخطاء سابقة. بينما يتفق أجميان  المتعلِّمعودة  أي

ألن المتحدث يركز على شكل اللغة  يعود إلى اختالف السياق اللغوي أو الموقف االجتماعيهذا التغير وإلين تيرون على أن 

 ، المتعلِّمالتي يستخدمها  التعلُّم، وليس بسبب استراتيجيات وينسى مراقبة القواعد والتصحيح
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لجانب إلى ا استندوا ينجأمثال هيبنر وريتشارد  كما ظهر باحثون آخرون ن التغير كله منتظم وإن بدا غير منتظم.أحيث يرى 

. كاستخدامهم أو عدم (٩٦. ص، ١١١٢)العصيلي،  المتعلِّمالوظيفي من اللغة في تفسير ظاهرة اختالف األنماط المختلفة عند 

  استخدامهم لـ )ال( التعريف ألهداف وظيفية في الكلمة والجملة.   

 وارثو اللغة  -1

الذين يدرسون لغتهم األم خارج حدود وطنهم، وهي لغتهم بالوالدة، أو بالجنسية،  المتعلِّمينأطلق هذا المصطلح بداية على 

فقد  م العربيغة أجنبية. أما في العاللهم تلقوا تعليمهم بن، ألمع العائلة في البيت والبيئة المحيطة المستوى العامي منها يستخدمونو

ازدياد إقبال الطالب العرب على االلتحاق و من مدارس وجامعات، نبيةجعليمية األلتالمؤسسات ا تزايدمع  ظهر هذا المصطلح

ى مرحلة حتو الروضةتعليم الطالب من مرحلة ترافق اللغة اإلنجليزية أصبحت بها خصوصا في منطقة الخليج العربي، حيث 

 بعد التخرج.  مختلفة عملألنها تفتح زمامهم فرص التعليم الجامعي، 

كورة في المدارس في العالم العربي؛ فهناك مدارس حكومية، وهناك مدارس ذإلى االختالفات الكثيرة غير الم وتجدر اإلشارة

نشأتها إرساليات دينية غير إسالمية. والعالم العربي يدرك أهمية تعليم اللغة العربية، ومع ذلك فالحقيقة عربية خاصة، وأخرى أ

القائمة هي أن اللغة العربية ألبنائها ليست في وضع مالئم، بل هي في حالة حرجة حقاً. وأصبح مألوفاً أن المتخرج في الجامعة 

 . (٩٩، ص. ١٨٨٢ة )الراجحي، صفحة بالعربية الفصحى السليمال يحسن التكلم بالعربية، وال يحسن كتابة 

ال شك أّن اللغة اإلنكليزية استطاعت أن تحتل مكانة كبير بين صفوف الدارسين ألنها قادرة عل تسهيل تواصلهم وتفاهمهم في و

متنوع  تنتمي إلى نطاق جغرافي محيطهم االجتماعي والعملي أيضاً، فأغلبية السكان في الخليج العربية من العمالة الوافدة التي

لغوياً وثقافياً تجمعه اللغة األجنبية، خصوصاً اإلنكليزية. أما اللغة العربية فيستخدمها الطالب العرب ضمن نطاق األسرة وعلى 

 المستوى العامي. ورغم ما سبق ال يمكن أن نعمم القول بأن كل طالب عربي درس في الجامعات الغربية هو وارث لغة، نظراً 

 لتفاوت التعرض اللغوي، والقدرات اللغوية، والخلفية الثقافية. 

لمون فيها ال ، المتعهي فئة وسطيةف، تعتبر فئة وارثي اللغة فئة جديدة إلى حد ما، ألنها لم تأخذ الوقت الكافي بالبحث والدراسة

ذين اللغة العربية في المدارس والجامعات، وليسوا كمتعلمي اللغة الثانية الب تعلموايتمتعون بالخصائص اللغوية ألبناء اللغة الذين 

 .يحملون خصائص لغوية وثقافية مشتركة بين الفئتينعاشوا خارج العالم العربي. فهم 

 

 الدراسات السابقة. 1

ا مكو .وماهيتها، ونظامهاوالتعريف بها،  طبيعتهافي  بحثتمن خالل الدراسات التي  في البدايةباللغة المرحلية  االهتمامظهر 

د علم على حدراسات  توجد والمي اللغة الثانية. تعلقت بمتعلِّ  حيث وكوردر ،دراسة سلنكركان السبق في هذا المجال لذكرنا 

 ،هبموضوع المتصلة . ويذكر البحث هنا أقرب الدراساتوارثي اللغةمن  اللغة العربية ميتعلِّ متناولت اللغة المرحلية عند الباحثة 

 . هامع اختالف أهدافمنها  أو كانت اللغة المرحلية جزءاً تناولت اللغة المرحلية حيث 
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ر (: ٠٢٢٥، . عبد العزيزالعصيلي)دراسة  -1  .مي العربيةاللغوي: دراسة في اللغة المرحلية لمتعل  التحجُّ

ر إلى تعريف العصيلي  عبد العزيزهدفت دراسة  ُّ اللغوي، التحجُّ ّّ ن طبيعته، وذكر أنواعه، وتوضيح أسبابه. وقد اقترحت وتبّي

ر وذلك من خالل سبعة أسئلة لإلجابة عنها حول الدراسة أيضا أساليب الوقاية منه، وعالجه.   اللغوي وأسبابه وعالجه.التحجُّ

أجريت على مئة طالب وطالبين من المستوى المتقدم في و. قسمت الدراسة إلى جانبين: األول نظري، والثاني تطبيقي ميداني

التي جمعتها؛ كتابات سابقة، كتابة  ةتحليل األخطاء ألنواع المواد الثالثنهج مجامعة اإلمام محمد بن سعود. طبقت الدراسة 

حوية والصرفية طت منها األخطاء النالكتابات السابقة تحليالً أولياً، واستنب الدراسة لتتعبيرية، واستبانة تألفت من أربعة أجزاء. حلّ 

األخطاء في موضوعات صرفية ونحوية. أما بالنسبة للكتابة التعبيرية صنَّفت الشائعة التي بلغ تكرارها ست مرات أو أكثر، ثم 

توسطين، مالكتابة التعبيرية إلى ثالث فئات: متفوقين، و يسمت عينة الدراسة فواالستبانة فكان تحليالً كامالً ومفصالً حيث قُ 

كما قام البحث بتحليل إجابات الطالب عن أسئلة االستبانة وتحديد أهم األخطاء إلى صرفية ونحوية. صنَّفت وغير متفوقين، ثم 

ر نتائجها للتوصل إلى أهم أسباب    اللغوي.التحجُّ

مي اللغة العربية تختلف طبيعتها عن األخطاء الشائعة، وتحدث وجود صيغ وتراكيب معينة تتحجر لدى متعلِّ إلى  خلُصت الدراسة

 لمتعلِّمافي تعلم اللغة العربية لغة أجنبية في بلدانهم، وبعضها يعود إلى تقدير  المتعلِّمينألسباب مختلفة؛ بعضها يعود إلى خلفيات 

ر عرضت الدراسة أيضا ألسباب  لنفسه ونظرته إلى تعلم اللغة العربية. عربية من معلمين للغة ال المتعلِّممختلفة منها: تلقي الالتحجُّ

لى مع الناطقين باللغة، اقتصاره ع المتعلِّمناطقين بغيرها مع نقص أو انقطاع في ممارسة مهارات اللغة العربية، ضعف تواصل 

حلوالً  أخيراً دم. واقترحت قراءة النصوص المقررة أو االستعانة بمصادر غير موثوقة، مع شعوره باإلحباط وخيبة األمل من التق

ر لعالج   .وقوعه بعدوتالفيه قبل وقوعه أو عالجه ، اللغويالتحجُّ

ر كونها أول دراسة تناولت موضوع يُحسب للدكتور العصيلي في هذه الدراسة  اطقين مي اللغة العربية الناللغوي عند متعلِّ التحجُّ

التي تتحجر فيها لغة الطالب. والالفت فيها تقديم استوفت ذكر الكثير من األنماط اللغوية وقد كما ذكر في مقدمتها. بغيرها 

ومنع حدوثه وعالجه في حال تحجرت األخطاء. لم تجد الباحثة ، اقتراحات وحلول تساعد على الوقاية من الوصول للتحجر

اء النحوية على األخط كما اقتصرتكر في دراسة العصيلي. األنماط المتحجرة واألخطاء الشائعة كما ذُ طبيعة اختالفاً حقيقياً بين 

والصرفية في دراسة التحجر. وتختلف دراسة العصيلي عن الدراسة الحالية في أن هذه الدراسة تناولت بالتحليل األنماط الخاطئة 

األخطاء في األنماط اللغوية المتنوعة، حتى أنها لم تغفل عالمات الترقيم. واستفادت  صنَّفت، وعند وارثي اللغة العربية والصحيحة

ر من دراسة العصيلي في الحديث عن   اللغوي كسمة من سمات اللغة المرحلية.التحجُّ

 .اللغة المرحلية للناطقين بغير العربية: دراسة نظرية تطبيقية(: ٠٢٢٢، . صالحقطب) دراسة -1

ة اللغة اعتبار نظري أنه على الرغم منوضح في مقدمة بحثه ، ولناطقين بغير العربيةعلى اأجرى قطب دراسته اللغة المرحلية 

ة ، ال توجد دراسة موضوعي، ودراستها هي أساس الدراسات في اكتساب اللغاتالمرحلية واحدة من نظريات تعلم اللغات األجنبية

باللغة العربية. هدفت دراسة قطب إلى معرفة اللغة المرحلية وخصائصها في المرحلية ربطت بين تحليل األخطاء واللغة 

انبين؛ على جالدراسة  اشتملت ،ونسبة ورودها في كل مستوى المستويات الدراسية من المستوى األول وحتى المستوى السادس
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لغة الثانية. مو الاألخطاء، وسبب األخطاء التي يقع فيها متعلِّ نظري، تحدث فيه عن مفهوم اللغة المرحلية، ومراحلها، واتجاه تحليل 

 من خالل دراسة األخطاء اللغوية التي وردت في كتابات العينة المدروسة. ثم الجانب التطبيقي

شر دارساً عتحليل األخطاء اللغوية على عينة الدراسة المؤلفة من مئة واثني قت منهج تحليلياً، فطبّ  وصفياً  اتبعت الدراسة منهجاً 

من طالب اللغة العربية الناطقين بغيرها في معهد تعليم اللغة العربية التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض، 

الكتابات  م الباحث بتحليلامن مستويات اإلعداد اللغوي األربعة، والدبلوم األول والثاني. وشملت مادة الدراسة التعبير المكتوب. ق

لنحو، على مستوى ا الخطأ حسب عدد مرات ورود تصنيف اللغويلتبعاً ل صنفهاإلى خطأ وصواب، ثم  ، وفرزهاأوراق العينةفي 

. وبعد دراسة إحصائية اعتمدت على النتيجة الرقمية باعتبارها نتيجة ، واألسلوبوالصرف، والمعجم، والداللة، واألصوات

 محددة ودقيقة إلى حد بعيد. 

وّصلت نتائج البحث إلى أن هناك أخطاء لغوية يزيد ورودها في المستويات المتقدمة، وأخرى فيها تقارب بين المستويات، ت

خطاء في وجدت أن األ بينما. كالمستوى األول والسادس ولم تحقق فرض البحث ،وأخطاء لغوية تباينت فيها المستويات الدراسية

ث ثم ثال ،بأربع مرات تالخامس تقل كلما تقدم الطالب في المستوى الدراسي، حيث بدأالمستويات الثاني والثالث والرابع و

مرات، ثم مرتين. وهذا يحقق فرض البحث. كما رتبت الدراسة األخطاء األكثر شيوعاً بين أخطاء الدراسين، وهي على الترتيب؛ 

ول، والثاني، والرابع، ثم أخطاء حروف المعاني في في المرتبة األولى أخطاء التعريف والتنكير في المستويات الدراسية: األ

ي المرتبة ففي المستوى الدراسي األول والسادس، ثم أخطاء األصوات ، المرتبة الثانية في المستويات الدراسية: الثالث، والخامس

 مع تقدم المستوى الدراسي.  قلّتما أخطاء الصرف، والنحو، والمعجم فقد أ. الثالثة

هذه الدراسة اعتمدت على مبدأ تكرار األخطاء ونسبتها، وورودها في كل مستوى دراسي لتقييم خصائص اللغة من الواضح أن 

المرحلية عند الناطقين بغير العربية، وهذا يختلف مع الدراسة الحالية التي تدرس سمات اللغة المرحلية عند وارثي اللغة في 

 اللغوي لعينة الدراسة. مستوى محدد، وتحلل العوامل التي تؤثر في النظام

إن دراسة قطب بناء على المبدأ السابق لم تحقق فروض البحث في جزء منها، بينما تحقق في جزء آخر، ففي رأي الباحثة إن  

عتمد اإنتاجهم اللغوي قليل ومحدود، ومن المستحسن لو ألّن ال تناسب المستوى،  دراسةداة كأجمع الكتابات من المستوى األول 

. وما يؤخذ على الدراسة أيضاً اعتمادها على الطريقة اإلحصائية والرقمية في تحليل شفوياً  عينة اإلنتاج اللغوي على جمعالباحث 

 وليس على التعمق في األسباب واقتراح الحلول للمضي في اللغة المرحلية إلى تحقيق الكفاية اللغوية للطالب.  ،األخطاء

فهي ليست دراسات تطبيقية بل تعريفية باللغة المرحلية وما بتعلق خاصة. النوع اآلخر من الدراسات فكان له أهداف أخرى  أما

 نبدأ بـ:  ، بها من مناهج

 .اللغة المرحلية في دراسة المورفيم: عرض ونقد وتوجيه (:٠٢٢٥، . عبد العزيزالعصيلي)دراسة  -1

ض ، وعرهاالتعريف بمناهج البحث في دراسات المورفيم على ضوء اللغة المرحلية، وتصنيف هدفت دراسة العصيلي إلى

 ،عامةمي اللغات األجنبية بوتقديم مقترحات لالستفادة منها في دراسة اللغة المرحلية لمتعلِّ ، وتحليلها ونقدها، فيهاالدراسات 

 مورفيم مهمة ألنها توازي دراسة اللغة المرحلية.  الدراسة أن دراسة ال وتعتقد مي اللغة العربية خاصة.ومتعلِّ 



 
 
  

 

  
 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

ية القواعد على نظرووظائفه، ثم نشأة دراساته، انتقلت فيما بعد إللقاء الضوء هلَّت الدراسة بالتعريف بالمورفيم وأنواعه، استُ 

دراسة و ،اللغة المرحليةنت أوجه النقص في دراسات وربطت الدراسة بالنظرية. كما بيّ  ،الكلية أساس فكرة دراسات المورفيم

اب في اكتس دراسات عامةأوالً:  ؛وفي عرضها لدراسات المورفيم قسمتها إلى النتائج. واستخالصالمورفيم من ناحية المنهج 

دراسة ها ثانياً: دراسات خاصة قُصد بمتها. اللغة األم، واكتساب األطفال اللغة الثانية، واكتساب الكبار اللغة الثانية. ثم حللتها وقوّ 

 .النمو المرحلي الخاص في اكتساب كل مورفيم

مي اللغة العربية كدراسة النمو اللغوي لدى ختمت الدراسة باقتراحات وتوجيهات لألبحاث القادمة في اللغة المرحلية لدى متعلِّ 

  .من الناطقين يغيرها المتعلِّمينالناطقين باللغة العربية و

ي فغفل ذكر الكثير منها م والشامل للدراسات األجنبية التي تمت في ذلك الوقت، وقد أُ القيّ  الدراسة من العرضهذه تأتي أهمية 

نت لمحة شاملة عن كل ما تم إنجازه حتى اآلن من خالل العرض السابق، فضالً عن فالدراسة الحالية كوّ المصادر العربية. 

 من ناحية دراسة النمو اللغوي لدى الناطقين بالعربية. الدراسة الحالية  ااستفادت منهو ،االقتراحات الغنية التي ذكرتها

 مناهج البحث في اللغة المرحلية.(: ٠٢٢٥، . عبد العزيزالعصيلي)دراسة  -1

 ،من الزمن ليقدم للباحث العربي معلومات متفرقة في ثنايا المصادر األجنبية بعد أن أمضى حوالي عقد   العصيلي هذه الدراسة نشر

قرن ث عن بداية نشأتها في ستينيات الثم تحدّ . فهدف إلى التعريف باللغة المرحلية، وغير مصنفة تحت عنوان اللغة المرحلية

 وخصائصها. الماضي، ثم أولى جزءاً للحديث عن سماتها

 لدراسةااللغة المرحلية والدراسات فيها. وهذه المناهج حسب ما جاء في  في العشرة مناهج البحثانتقلت الدراسة فيما بعد لتتناول  

هي: التحليل التقابلي، تحليل األخطاء، القواعد الكلية، دراسات المورفيم، النمو المرحلي الخاص، العمليات اللغوية الهرمية، 

ر المرحلية، و في اللغةالتغيُّر التصنيف المعجمي للمورفيمات، استراتيجيات استعمال اللغة،   اللغوي. التحجُّ

يان ، ونقدها، وبالمناهج تحليلثم تابعت  وتطورها، ،وأهميتها ،والتعمق في نشأتها وشرحها، قامت الدراسة بتصنيف المناهج

لغات األجنبية المي بتقديم مقترحات للدراسات القادمة عند دراسة اللغة المرحلية لمتعلِّ  الدراسة متتِ اختُ وعالقتها باللغة المرحلية. 

 مي اللغة العربية خاصة.عامة، ومتعلِّ 

بحث في ؛ ترى أن مناهج الى: األولمجموعتينوخلُصت الدراسة إلى تصنيف الباحثين طبقاً لمناهج البحث في اللغة المرحلية إلى 

ناهج اللغة في مقصر البحث ؛ ترى خالف ذلك فتُ ةاللغة المرحلية هي مناهج البحث في اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها. والثاني

 المرحلية على مناهج محدودة. 

بما ود لالطالع والتز إليهماة التي البد ألي باحث في اللغة المرحلية من العودة أن الدراستين األخيرتين من المراجع الهامّ  ال شك

ة عن واإلجاب ،في وضع خطة عمل لها للوصول إلى تحقيق أهدافها الجليلجاء فيهما. وقد استفادت الدراسة الحالية من هذا العمل 

 من وارثي اللغة.  المتعلِّمينأسئلتها البحثية، واختيار منهج يالئم فرضياتها لمعرفة سمات اللغة المرحلية عند 
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 مجتمع البحث وعينته. 1

قسم تاريخ الفن في جامعة  -اللغة العربية في طالب المستوى المتوسط األعلى  اختارت الدراسة مجتمع البحث من 

هؤالء . ينتمي م8181 -8102 في المدينة التعليمة في دولة قطر. وقد درسوا في األعوام الدراسيةاألمريكية فرجينيا كومنولث 

 .في المرحلة الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس يدرسونالطالب إلى بلدان عربية مختلفة، وخلفيات لغوية متنوعة، 

جنبية اللغة األمدارس دولية، تستخدم  . درس الطالب في الغالب فيواثنين وعشرين عاماً  تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر عاماً و

ستوى المو، جنسيةوالمن حيث العمر والدين تنوعت طالبة،  وأربعين اً خمس العشوائية عينة البحث بلغ حجملغة للتدريس. 

 .الثانية عن اللهجة المحكية أو اللغة فضالً االقتصادي واالجتماعي، 

دراسية من الساعات ال مناسباً  أمضوا عدداً  الطالب ألنواعتبر البحث أن هذه العينة هي تحديداً األمثل لتطبيق أدوات البحث عليها، 

م لإلنتاج وتؤهلهتسهم في تشّكيل مخزون لفظي مناسب، التي لغوية الهارات مال، والتعلُّميساعدهم على اكتساب استراتيجيات 

 للكفاية اللغوية. ومازالت في طور النمو المرحلي وصوالً  ،اللغوي في مهارتي الكتابة والكالم

 أداة البحث. 1

، ة السابقةالفصول الدراسي خاللللطالب  كتابيةالواجبات المن  تُجِمع، اأداة لهك التعبير الكتابي منورقة على مئة  تعتمد الدراسة

. احتوت الواجبات قصرها بما يتناسب مع مستوى الطالب ومهماتها المطلوبة، طولها أوحيث وظائفها اللغوية وقد تنوعت من 

بحث قصير حول ، ةأو مسموع ةمقروءلنصوص ستيعاب االفهم والأسئلة من إجابات الطالب عن  كثيرة ومتفرقة على نماذج

رأي،  تعليل، إبداء ،أو تفسير ،وصف ،مثل؛ استخراج معلومات محددةوظائف لغوية  رّكزت الواجبات حولموضوع محدد. 

 .تفعيلهاو مفردات محددة بغرض تدويرها توظيف، طُلب من الطالب . أحياناً المناسبة إلى غيره من وظائف اللغة تقرير تلخيص،

ربط بين الجمل الترابُط الموضوع باستخدام أدوات والحفاظ على  ،المطلوب تحققهاالصحة اللغوية  ودوما من الالزم مراعاة

 . ناهيك عن عالمات الترقيم.والفقرات

 وخطواته منهج البحث. 5

مراحل: تحديد  ثالث علىمين للمتعلِّ  العينة اللغوية يطبق هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. فهو يقوم على منهج تحليل أخطاء

 . م ومتكررعن نظام اللغة الهدف بشكل منظّ  المتعلِّمينهو انحراف أداء  هنا الخطأ، ثم وصفه، وتفسيره. والمقصود باألخطاء

 وأوراق اإلجابات على أسئلة النصوص المسموعة والمقروءة، التعبيرية والمقيدة واجبات الطالب من الكتاباتجمعت الباحثة 

عن صفحتين، وهي استجابة ألسئلة محددة، كما جمعت األوراق من مواضيع غير مقيدة بالقواعد أو الصرف أو التي ال تقل 

 ووزعتها ،واستنبطت منها اإلجابات الخاطئة والصحيحة ،السابقة الطالب صححت الباحثة كتابات منقولة من موضوعات سابقة.

 تشكيل صورة واضحة عن لغة الطالب المرحلية. ن مناألخطاء فقط لتتمك ىقتصر علتفي جداول مرتبة للصواب والخطأ، ولم 

 األخطاء وصنفتها حسب فئاتها وعدد تكرارها وشيوعها. ثم حللت 
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 البحثنتائج . 6

 التي ة السليمةالفصيحمن اللغة الصواب نسبة تتجاوز  الطالب ألخطاء التي وقع فيهانسبة امن نتائج الكتابات السابقة أن تبين 

أبواب  وقعت فيتكررت، و متنوعة أخطاء ،واستخدام المفردات ،وأسلوبهم في الصياغة لغتهم . فقد تخللفي واجباتهم اأنتجوه

صحيح تال المتعلِّمين. ويمكن مالحظة صفة عامة غلبت على األخطاء وهي محاولة ر على إنتاجهم اللغوي السليمبشكل أثّ  ،كثيرة

ثم تصحيحه في مواضع أخرى، مما يؤكد للباحثة بعض صفات الوقوع بالخطأ مرة أخرى، ثم  ،التلقائي لما وقعوا به من أخطاء

 اللغة المرحلية الغالبة في إنتاجهم اللغوي.

( ٢١١) الكلي األنماط اللغوية أخطاء بلغ عدد حيثوقد رتب البحث أنواع األخطاء ترتيباً تنازليا معتمداً على كثرة تكرارها،  

 األبواب اآلتية:في  صنَّفت ،خطأ

 أخطاء إمالئية -

 أخطاء نحوية -

 أخطاء التركيب والصياغة -

 أخطاء صرفية -

 أخطاء داللية  -

 إضافة إلى استخدام العامية، وقلة استخدام أدوات الربط وعالمات الترقيم.  -

ها من ت(، تل٪١١.١١مئوية قدرها )( خطأ، بنسبة ١٦١عدد األخطاء اإلمالئية حيث بلغت )في  تزايداً ملحوظاً  (١ظهر الشكل )يُ 

 في نمط انخفض عدد األخطاء بينما(، ٪١٦.٩٦( خطأ، بنسبة مئوية قدرها )١٤١حيث العدد األخطاء النحوية التي بلغ عددها )

األخطاء الصرفية وأخطاء الداللة  تقاربت(. في حين ٪١٤.١٨( خطأ، بنسبة مئوية قدرها )٦٢أخطاء التركيب والصياغة لتبلغ )

. ويوضح الشكل اآلتي تفاوت نسبة ( على الترتيب١١.٤٦و (٪١١.١٢، بنسبة وقدرها )( خطأ٦٢و ) ( خطأ٦٩لت )شكّ ث حي

 األخطاء حسب أنماطها اللغوية.
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إمالئي نحوي تركيبي 
وصياغة

صرفي داللي

أنماط األخطاء اللغوية ونسبتها في اللغة المرحلية لدي وارثي اللغة

 ( أنماط األخطاء اللغوية ونسبتها في اللغة المرحلية1الشكل )
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 تحليل النتائج ومناقشتها . 7

مصادرها  وبيان، للوقوف على أهمها ، وتناولها بالتحليل والمناقشة تفصيلياً رئيسةأبواب خمسة ع البحث أنماط األخطاء في وزّ 

ي اللغة ممو اللغة العربية من وارثيها، واختالفها عن متعلِّ التي يقع بها متعلِّ  األنماط. مع األخذ باالعتبار خصوصية وأسبابها

 العربية كلغة ثانية. فكانت على النحو اآلتي:

 ئية اإلمال األنماط -1

بط القواعد ضالكتابي من  تاجهمنِ  أغلبفي  يتمّكنوا، حيث لم ميناإلنتاج اللغوي الكتابي للمتعلِّ لى سيطرت األخطاء اإلمالئية ع

 اإلمالئية للكتابة العربية. ومن األخطاء التي ظهرت في كتابتهم:

 .الخلط بين الصوائت والحركات القصيرة -

 .المتطرفةرسم الهمزة المتوسطة والهمزة  -

 يقتضيه السياق.  مالإثبات أو حذف همزة الوصل والقطع، خالفاً  -

 .األلف المقصورةو خطأ في رسم التنوين فوق التاء المربوطة -

 .بحروف الجر اتصالهاالتعريف عند ( الفي )لف األحذف  -

 حذف أو زيادة األلف بعد واو الجماعة. -

 من إثباتها.  بدالً حذف أحد الحروف المتشابهة المكررة  -

 إبدال التاء المربوطة تاء مفتوحة أو العكس. -

 . إبدال األلف القصيرة بالهاء -

 الخلط بين الحروف الهجائية متقاربة المخارج. -

 إبدال بين التاء المربوطة واأللف الطويلة أو القصيرة أو الهاء في آخر الكلمة. -

 .المد بهمزة القطعحروف إبدال  -

 . واضع الحروف في الكلمةتبديل م -

لطالب أسقط ا ما تأثروا في إثبات همزة القطع أو حذفها بنطقهم لها في العامية المحكية، وغالباً  المتعلِّمينوالحظت الباحثة أن 

استخدام التاء المربوطة والتاء المفتوحة بين وا في كما خلط الهمزة أو أضافوها في غير موضعها، غير عابئين بأهمية كتابتها.

نفسها،  في األوراق أخطأوااألسماء واألفعال للتأنيث. ومن الواضح تردد الطالب في استعمالها، فأحيانا أحسنوا استخدامها وأحيانا 

 وهذا يرجع لتشابه نطقها في العامية.
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 النحوية األنماط -1

غياب قدرة الطالب على توظيف القواعد النحوية التي تعلموها، وضبط سالمة النص لتوخي  نضوء تحليل عينة الدراسة تبيَّ  في

الصحة اللغوية. لقد سيطر استعمال العامية على القواعد الصحيحة، فنصبوا وجروا ورفعوا الكلمات في غير مواضعها الصحيحة، 

يعود إلى ذا هاد الفعل إلى الفاعل في التثنية والجمع، وربما أخطاء إسن: فعلى سبيل المثال .مما اعتادوا عليه في اللهجة المحكية

. أيضاً حذف النون من آخر الفعل المضارع المرفوع، الجهل الجامعةو المدرسة التأثر بقواعد اللغة األجنبية التي يدرسون بها في

ياً سمة من لظهر هنا جيو .لمعطوفاتبقاعدة التقديم والتأخير في بعض األبواب النحوية كالفصل بين المضاف والمضاف إليه با

 ونذكر هنا كل أنماط األخطاء التي وجدت في تحليل العينة:سمات اللغة المرحلية في استخدام أداة النفي نفسها مع أكثر من زمن. 

 بين العناصر: كالصفة والموصوف، المعطوف والمعطوف عليه. لمطابقةأخطاء في ا -

 .الخلط بين حرف الجر وحرف العطف، ومناسب للمعنىحرف جر غير ، أو إسقاط حرف الجر -

بر نصب خ، رفع المفعول به، رفع االسم بعد النواسخ، رفع خبر األفعال الناقصة: مثل العكس رفع ما يقتضي النصب أو -

 .المبتدأ

 .يجب تنكيره في اإلضافة وعكسه تعريف ما -

 لنعت.الخلط بين اإلضافة وا -

 ، من حيث التذكير والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع. لفعل في اإلسنادالفاعل مع االمطابقة بين  -

 .، نصب االسم بعد حرف الجرجر جمع الذكر السالم بواو والنون: عالمة اإلعراب بالحروفالخطأ في  -

 .للداللة على الجمع والمفرد االسم الموصولأخطاء في استعمال  -

  .اإلشارة لغير العاقلسم أخطاء في استعمال اسم اإلشارة كا -

  .الضمير العائدك :الضمائر المناسبةأخطاء في  -

 النون من آخر األفعال الخمسة المرفوعة لغوي: كحذفحذف عنصر  -

 .االسم بعد اسم التفضيلخطأ في استخدام أسلوب التفضيل: قاعدة  -

 .لمعدودل أخطاء في موافقة العدد أو مخالفته -

 حين يقتضي السياق.  عداد الترتيبيةال يوجد استخدام لأل -

 مع الفعل. دوات النصباستخدام خاطئ أل -

( مع االسم والفعل -  .الخلط بين األداتين )أْن /أنَّ

 .إثبات نون الفعل حيث تقتضي الحذف، إثبات حروف العلة بعد الجازم: مثل زيادة عنصر لغوي -
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 .والمفعول بهنائب الفاعل ل وصيغة المبني للمجهوأخطاء في  -

 .خطأ في رد حروف العلة إلى أصلها -

 بالجمع. التثنيةصيغة  استبدال -

 التركيب والصياغة أنماط -1

والمقصود بها في البحث األخطاء التي تمس تركيب الجملة ومكوناتها وعالقاتها وترتيب عناصرها، فهي تسبب اللبس والغموض 

 وتؤثر في النظم العام للتراكيب والجمل. 

التعبير  التراكيب فيصياغة  في المتعلِّمينلدى  صعوبة بالغة نلمسالمدروسة، وراق األاألخطاء التركيبية في  في ناوإذا تمعّ 

ممارسة والتدريب لغياب ا يشير إلىمما . ضعيفاً  ركيكاً  فجاء بناؤهاً بشكل يتوافق مع اللغة العربية الفصيحة اللغة الهدف، الكتابي 

لت الجمل حمكما التعرض لنصوص قراءة واستماع باللغة العربية الفصيحة لمحاكاتها واالستفادة منها.  وقلةعند وارثي اللغة، 

فعل، أو الجمل االسمية، وتجنب الجمل الفعلية وتأخير رتبة الب كتفضيلهم البدءوالعبارات مالمح اللغة األجنبية التي يعرفها الطلبة 

أو  ،لزومهاالضمائر أو زيادتها دون  حذفدء بالجمل والربط بين الفقرات، ناهيك عن للبالزمان استعمال أدوات الربط وظروف 

 ،غويالتعطل الل على لإنما يدُ  وهو إن دلّ  ،المخزون العاميعلى  االتكاء. إضافة إلى تزيد المعنى غموضاً مبهمة  تعبيرات اختيار

 نذكر اآلتي: جدت في تحليل األوراقالتي وُ  ومن أنماط األخطاء مؤقتاً.اً لغوياً نسميه تحجر أن يمكنأو ما 

 صياغتها. التعثر في و سياق الجملةب متصلة نقص كلمات أساسية ذات داللة -

 . اً غموض المعنى مبهم يزيد في اللغة الهدف، أو تركيب غير مستخدم -

 المطلوب. ال يؤدي المعنى، أو مبهم تعبير خاطئ -

 ، مما يدخل في األخطاء النحوية والتركيبية معاً.السياقمعنى يؤثر على  نفي خاطئ للتركيب -

 .حرف جر غير مناسب يؤثر في معنى السياق -

 . ركاكة التركيب لكثرة المعطوفات -

 .زيادة ضمير أو تكراره في سياق الجملة -

 .خاطئاً  ترتيباً  في الجملة ترتيب المفردات -

 لبساً وغموضاً. أدوات غير مناسبة تزيد المعنى -

 .الفعل إلى نهاية الجملةرتبة تأخير  -

  الداللية األنماط -1

، والعالقة وثيقة بين الداللة والصرف. ال شك أن الدالالت والمفردات المعجمية هي األساس الذي يقوم عليه بناء الجملة والسياق

 ،المتعلِّمينالمخزون اللفظي عند  ىومن البديهي أن قوة السبك والصياغة في مهارة الكتابة تعتمد عل
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ه ن اللغة األجنبية، فكان وفيراً كماً، لكنع نقالً جاء المخزون اللفظي من اللهجة العامية أو وفي حالة عينة البحث من وارثي اللغة  

يث بشكل يظهر قدرته وكفايته اللغوية في اللغة الفصحى، حلم يستطع الدارس أن يوظف مفرداته  النماذجكيفاً. ففي أغلب  فقير

ساق الدارسون مفردات استبدلوها بأخرى ال تؤدي المعنى المطلوب، أو بعيدة المدلول بل استخدموا األضداد دون دراية بمدلوالتها 

 الحقيقة. 

 ويمكن تلخيص األخطاء الداللية التي وقعوا فيها باآلتي:

 مفردة المقصودة في السياق.استخدام معنى الضد لل -

 .مفردة غير مناسبة للسياق -

 ، غير مناسبة في الداللة.في غير معناها مفردة -

 .استبدال كلمة بأخرى -

 طلوب. استخدام مرادفات ال تؤدي المعنى الم -

  .صياغة المعنى بجمل غير مفهومة -

 الصرفية األنماط -5

، حيث أن قلة منهم يعرفون األوزان المجردة وارثي اللغة المتعلِّمينثمة أمر رصده البحث في العينات المدروسة من كتابات 

تعلم. وليس عن دراسة و، العامية في واستخدامها بحكم التعود على سماعهاما استعملوها، فإن والمزيدة وصيغها االشتقاقية. فهم إنْ 

فينتجون صيغ اشتقاقية غير مستعملة أو غير موجودة في أبنية الصرف،  ،واحد من األوزان المستخدمة فمثال يقيس الدارسون على

ة ثابتة، المزيدة قياسيالصيغ  ألوزانابزيادة عنصر لغوي، أو حذفه، أو إبداله بآخر، فيقع المعنى في اللبس. وعلى الرغم من أن 

اولون تخمينها معتمدين على معرفتهم بالعامية. وتوزعت األخطاء الصرفية ال يحفظون هذه األوزان، بل يح المتعلِّمينأن  إال

 ضمن الفئات اآلتية:

 الخلط بين صيغتين من أصل واحد واختيار عنصر غير صحيح في معنى السياق. -

 لخلط بين وزنين ليسا من أصل واحد، واختيار صيغة فعل مضارع غير مناسبة.ا -

 فعل ماض غير مناسب في المعنى. الخلط بين وزنين، واشتقاق وزن -

 اشتقاق صيغة مصدر غير مناسبة.و ،لخلط بين وزنين ا -

 اشتقاق صيغة غير موجودة/مستخدمة. -

 عالمات الترقيم

( ٪00)اإلنتاج الكتابي أن تحليل  خاللقد لوحظ فأهمل الدارسون في عينة البحث عالمات الترقيم إهماالً ملحوظاً في كتاباتهم. 

 .النقطة والفاصلة بين الجمل والفقرات على ذاتهوقد اقتصرت في الوقت ، استخدموا عالمات الترقيم المتعلِّمينفقط من 
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ة من ناحي وأثّر على المهارات اإلنشائية ،من ناحية أفسد المعنىو ،مل طويلةمما جعل الج كلياً  وهافأهمل ،المتعلِّمينبقية أما  

 ستشعرا كلما، بل العربية نظام الكتابة، وال يتَّبع أسلوب الترقيم في لم يكن منتظماً استخدامها حتى ومن المالحظ أن . أخرى

فوفهم صها في لم يُدّربوا على استخدامهم لعالمات الترقيم إلى أن المتعلِّمينالبحث إغفال  ويُرجحالطالب ضرورة استخدامها. 

لم يتعرضوا لكّم كاف من النصوص ف، جهة أخرىمن الالزم  االهتمام الدراسية مناهجهمولم توليها من جهة، بقدر كاف  الدراسية 

المقروءة يمّكنهم من إتقان استعمالها، بالتالي لم يدركوا أهميتها في النصوص الكتابية التي ينتجونها، فأصبح إهمالها أو استعمالها 

 عادة. 

 مناقشة النتائج . 8

وردت  يمكن تحديد أهم الموضوعات التي ،تصنيف أنماط األخطاء اللغوية وبناء على، وتحليلها البحث السابقةنتائج باستعراض 

فيها األخطاء وأسبابها. علماً أن بعض الموضوعات ليس لها أبواب نحوية أو صرفية أو غيرها خاصة بها، بل هي متناثرة في 

ها للمتعلّمين حسب وتقديم ،التعليمية ترتيبها ة، ويعود للمعلِّم المنوط بالعملياالستعمال التداولي واألساليب ضمن تدخل ثنايا اللغة

ذج فيها وفقاً ألداة البحث، استناداً إلى كثرة تكرارها في النما المتعلِّموقد رتب البحث أهم األنماط اللغوية التي وقع حاجتهم اللغوية. 

 : (3والمبين في الشكل ) الكتابية، فجاءت وفق الترتيب اآلتي

 إثبات أو حذف همزة الوصل والقطع، خالفاً لما يقتضيه السياق.  -

 الخلط بين عالمة التأنيث في األفعال واألسماء. -

 إبدال بين التاء المربوطة واأللف الطويلة أو القصيرة أو الهاء في آخر الكلمة. -

ف ، التعريوالموصوف، المعطوف والمعطوف عليهأخطاء في المطابقة بين العناصر التي تجب فيها المطابقة: كالصفة  -

 الضمير العائد. العدد والمعدود، ، الفعل والفاعل، التذكير والتأنيث، اإلفراد والتثنية والجمع، والتنكير

  الخلط بين حرف الجر وحرف العطف./ حرف جر غير مناسب للمعنى/ إسقاط حرف الجر -

 والنعت. ياإلضافالتركيب الخلط بين  -

 الخطأ في عالمات اإلعراب بالحروف أو بالحركات. -

 النفي مع الجملة الفعلية واالسمية.أداة استخدام  فيالخلط  -

 اً.، أو ترتيب المفردات في الجملة ترتيباً خاطئوالتعثر في صياغتها ،نقص كلمات أساسية ذات داللة متصلة بسياق الجملة -

 هم يزيد المعنى غموضاً. تركيب غير مستخدم في اللغة الهدف، أو مب -

 المعنى المطلوب.   يتؤد مفردات غير مناسبة للسياق )مرادفات أو أضداد( ال -

 واختيار صيغ غير مستخدمة.  ،الخلط بين األوزان والصيغ االشتقاقية -
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 المتعل م( أهم األنماط اللغوية التي وقع فيها 1الشكل )

وغير اللغوية المؤثرة فيها عند متعلمي اللغة  ،تحديد سمات اللغة المرحلية والعوامل اللغويةيُـمكن من خالل هذه األنماط اللغوية 

قان فيها خالل رحلته باتجاه إت المتعلِّمالعربية من وارثيها. إن أخطاء اللغة المرحلية كما ذكرنا سابقاً أمر طبيعي، يجب أن يقع 

 . (8102 )العصيلي، أنه سينتقل إلى مرحلة أخرى في اقترابه من اللغة الهدفاللغة الهدف، هي مؤشر على اكتسابه أشياء جديدة، و

 :ويحدد البحث سمات اللغة المرحلية بتأثير العوامل اآلتية

 :اللهجة العامية -1

ة بهم. على عليها في البيت والبيئة المحيط تعود إلى تأثير اللهجات العامية التي نشؤوا المتعلِّمونكثير من األخطاء التي وقع فيها 

رت العامية في ترتيب الكلمات في الجمل، رتبة التأخير والتقديم خاصة مع األفعال، األخطاء في حركات اإلعراب؛ سبيل المثال: أثّ 

اللغوي األول لمخرجات اإلنتاج هي العامية فالرفع، والنصب، والجر، األوزان واالشتقاقات، األمثال تكاد تكون ال حصر لها. 

ا يريد التعبير يعرف معن األلفاظ المناسبة بالفصحى،  يبحث، ثم بهايبدأ التعبير عن الفكرة في ذهنه ، الكتابة عند وارثي اللغة

ي فع قدراته م غير معقدة، تتناسب جمل بسيطة إلى تركيب المتعلِّميلجأ  ه.ودالالت هوضوابطالمناسب لكنه ال يتقن األسلوب  ،عنه

شكل إلى الفصحى ب التحوللحين  الخاصة بهوهو ما نسميه اللغة المرحلية  يستعين بمخزونه من اللهجة المحكية،و، اللغة الهدف

 . ، فيقع في األخطاء التركيبية والنحوية والصرفية والدالليةيدرك ذلكدون أن  زاوج بين الفصحى والعاميةيبعض الدارسين  تام.

لوقوع من ا إلى الوقف والتسكين خوفاً  ويلجؤونالحركات اإلعرابية من الكلمات،  ونيسقطي اللغة وارث أنوالجدير بالمالحظة 

 ،قواعد اإلعراب بالحركات أو الحروف، ال يهتم عادة بتطبيقها ألنها ال تؤثر على المعنى غالباً  الطالب ماألخطاء، فإن تعلّ في 

  لكنها تُفسد سالمة المكتوب اللغوية. 

إثبات همزة الوصل والقطع

28%

المطابقة
23%

عالمات التأنيث

9%

عالمات اإلعراب
14%

تركيب الجملة
12%

اختيار الدالالت 

المناسبة

9%

اختيار األوزان والصيغ 
الصرفية

5%

األنماط اللغوية 
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ا من طرح تساؤل حول إسهام اللهجة العامية في حماية اللغة، وتأثيرها سلباً أو إيجاباً على مخرجات اللغة الفصحى في وال بد هن

صفوف اللغة العربية لوارثيها. اختلفت آراء الباحثين والمهتمين حول جدوى توظيف العامية واالتكاء عليها للوصول إلى الكفاية 

 .مها ونبذ استخدامها في الصفوفباللغة الهدف، أو تصحيحها وتقوي

فهي لغة تأثير اللغات األخرى،  منلفصحى تعّد عامالً مهماً في حماية ا أن العاميات (8102)العصيلي،  الدكتور العصيلي ويرى

 لغة دين فقط.  تمعاصرة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من اللغات وليس

سبوها فهي اللغة األولى التي اكت ،وارثي اللغة المتعلِّميناألول: ال يمكن إغفال العامية المنطوقة عند  ؛أمرينهناك  الباحثة أن وترى

ل، ومن لغة واحدة في األص فهماالعملية التعليمية،  يُغنيالفصحى مع المشتركة  تهاأبنيو هاألفاظفي  منذ الصغر، واالستثمار

ن أن يبد أ المعلم مالثاني:  م طالقة لسانهم.، فنحجّ نلغيهعند الطالب، ال أن  المعروف أن نؤسس على المخزون اللغوي البديهي

لة، من خالل مهام لغوية طبيعية وأصي ،ثم الكتابة والتحدث ،المهارات اإلنتاجية األقرب األسهل للمتعلمين، وهي االستماع والقراءة

لى من العامية إ المتعلِّمر مدى سرعة وتلقائية االنتقال عند طوِّ نُ فالهدف هو أن  كإعادة صياغة نص، تلخيص حكاية، إبداء رأي.

 حى. صالف

 :اللغة األجنبية -1

ا تعليمهم هوأنم بالنسبة لهم، فهم األ لغةكال البحث هذا في بها المشاركون درسال يبدو من المبالغة اعتبار اللغة األجنبية التي 

، امةع لغة تدريس للمحتوى التعليمي فهيكالمنهج البريطاني واألمريكي،  اللغة األجنبية في مناهجها مدارس تعتمدالمدرسي في 

نية قليل مقارنة باللغة الثا -اللغة الهدف-عدا حصص اللغة العربية واإلسالمية والتاريخ. مما يعني أن التعرض للغة العربية 

قصيرة وغير متواصلة، كما أن محتوى التعرض  ألن كمية التعرضوممارستها للغة العربية امران على  اً سلب يؤثر ممااألجنبية، 

، بل علُّمالتاكتساب اللغة وجودة  على، وهذا بدوره ال يساعد لإلنتاج اللغوي المطلوب كافياً  لغوياً  ال يؤمن دخالً  ضعيف معرفياً 

الل لغة األم، والتعرض من خال الوعي بأهميةإال ما ندر بناء على العمر، ومستوى  إلى ضياع استعمال اللغة األم بين أبنائها يؤدي

 أن الطالب يمزجون بين العامية واإلنكليزية خارج الصفوف كلغة تخاطب يومي.   علماً األسرة والمجتمع. 

 نذكر هنا أمثلة تأثير اللغة األجنبية الثانية في اللغة العربية في البحث:

o  الترجمة: تتضمن عادة مجموعة من األخطاء قد تكون معجمية، أو تركيبية، أو داللية، أو صرفية، وتحدث عندما ينقل

كلمة أو جملة من اللغة األجنبية إلى اللغة األم، لكنها غير مناسبة للسياق من حيث الداللة، أو ال تتوافق مع تركيب الجملة  المتعلِّم

 إنما يترجم من اللغة األجنبية معتقداً أن التركيبين متشابهين. مالمتعلِّ باللغة العربية ألن 

o لكلمات: تأنيث جنس اإضافة إلى  ،من الضمير العائد النفي وما يأتي بعد االسم الموصولكما في أسلوب  :البنية التركيبية

ون في فإنهم يحار ،ردات بالعربية، فعندما يستخدم الدارسون المفاألجنبيةالمفردات أو تذكيرها، وهذا ليس من خصائص اللغة 

 ، كما في العدد والمعدود.معرفة جنس الكلمات فيخطؤون فيها

o أي استخدام األلفاظ لغير ما وضعت له في األصل، وما يقتضيه السياق االجتماعي للكالم. وتحققها البنية الداللية :

  .مشروط بتحقق الممارسة االجتماعية للغة
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 : نفسهااللغة الهدف  -1

جمها، كأساس في معا شك أن اللغة العربية لغة غنية بمفرداتها وقواعدها وصرفها، هي لغة توليدية تعتمد النظام االشتقاقي ال

 فال يمكن أن نتصور آنه بمجرد شرحنا للطالب عن األوزان المجردة والمزيدة. قواعد النحو العربي وتطبيقاتهفضالً عن 

. س آلياً مع الفهم وليالجذر والوزن المناسب، فالموضوع يحتاج إلى تدريب وتطبيق  سيصبحون قادرين على استخدامها ومعرفة

 ،لعالمات اإلعرابية األصلية والفرعيةل اهتماماً  يولونال  أصالً  همواإلعراب الذي يصعب على الطالب أن يحيطوا بكل تفرعاته، و

ية . كما يجهلون بعض القواعد النحولمات كما في العامية، وإنما يلجؤون إلى تسكين أواخر الكوال يستخدمونها بالشكل الصحيح

معلم للقواعد، وهذا منوط بدور ال ناقصاً  كقاعدة نصب المفعول به، ورفع خبر النواسخ، والمطابقة. في مواضع أخرى نرى تطبيقاً 

بحيث  لمتعلِّماوتوظيفها في السياقات التي ينتجها  ،ربط القاعدة بالتطبيقعلى  داخل الحجرة الدراسية، وتدريبهمفي تحفيز الطالب 

. ما يساعد أيضاً هو تغيير طرق التدريس بما يتناسب مع المستوى تكون معزولة عن بقية المهارات اللغوية الصفية أو المنزلية ال

  وحاجات الدارسين والفروق الفردية بينهم.

ر اللغوي:  -1  التحجُّ

ومرحلة البد أن يقع فيها متعلمي اللغة على اختالف لغاتهم الهدف خاصة في المراحل المتقدمة من من أهم سمات اللغة المرحلية، 

ر اللغوي عند وارثي اللغة ينتج من تراكم  تعلم اللغة، حيث يصبح التقدم في المستوى صعباً وبطيئاً وغير ملحوظ. ياُلحظ أن التحجُّ

راكيب النحوية العربية دون تصحيح تلقائي أو من المعلم، يحاول الطالب االستعمال الخاطئ للقواعد، والصيغ الصرفية، والت

أحيانا تعميم القواعد والصيغ والتراكيب التي يستعملونها، على سبيل المثال المثنى؛ يلجأ الطالب إلى استخدام الجمع في حالة 

وه وقت، وال يمكنهم تصحيحها مهما وظفوا ما تعلمالمثنى، ويتجنبون استخدام المثنى في األفعال واألسماء، فتتحجر األخطاء مع ال

الحقاً من قواعد المثنى. أيضاً استخدام قواعد العدد تكاد تكون ضرباً من المستحيل لبعض الطالب، فقلة تعرضهم لنصوص 

يجب  لطالبتستخدم تركيب العدد ال يساعدهم على توخي الدقة في استخدامه. إن تصحيح هذه المفاهيم والقواعد الخاطئة عند ا

ن أ أن يبدأ مع أساليب تعلمها واكتسابها، فال يهملها المعلِّم خوفاً على الطالقة اللغوية مما يؤدي إلى الجهل بها، بل يجب التنبُّه إلى

(، ويؤثر 8102استمرار الوقوع بها يؤدي إلى تحجرها. وال يبالغ في التوجيه الصريح فتبدو كأنها هدفاً بحد ذاتها )العصيلي، 

ر اللغوي، فعلى الطلبة التأكد من صحة التراكيب والصيغ عل ى ثقة المتعلِّم بلغته. ويقع على الطلبة أيضاً جزءاً من مسؤولية التحجُّ

 التي يستخدمونها، ومراجعة الصحيح والخاطئ منها، والوقوف على مصادرها الصحيحة للتزود منها.

 بيئة التعلم  -5

 اتلمجتمعادولة قطر كما هي الحال في  النسيج االجتماعي في أنفمن المعروف محيطة بوارثي اللغة، ال التعلُّمأما فيما يتعلق ببيئة 

اهيك ن اللغة اإلنكليزية لغة تفاهم بين أفراده من عرب وأجانب.ستخدم يو ،من أعراق وأجناس متنوعةيتألف  األخرى ةالخليجي

يعكس صورة  هذاعن المدارس الدولية التي يتنافس الطلبة لالنضمام إليها، وهي ال تخص اللغة العربية بساعات تدريسية وفيرة. 

ط من هجين لغوي هو خلي ىإلفيتعرض الطفل منذ التنشئة  ،واقع حال اللغة العربية وتراجع استخدامها بين أبنائهاواضحة عن 

 ، حوله كالسائق والخادمة والمربية من األجنبية التي ينتجها الوافدوناللهجات العربية واللغة 
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بطالقة  التحدث يتقنيرسمها المجتمع لمن  لغة العصر، والنظرة المتفوقة التي اللغة األجنبية الميل العام إلى إجادة وال ننسى

  .معها أن المتحدث باللغة العربية ال يواكب ركب التقدم والتطور يعتبرباللغات األجنبية، إلى درجة 

 التدريسية المناهج -6

ملية طبيعية تجعل من تعليم اللغة عالتي اللغوية  امالمهواتباع أسلوب فبعض المناهج التعليمية ال تقوم على ربط اللغة بالمحتوى 

 شكل تفاعليب إلى استخدام اللغة العربية الفصحى الطلبةبينما يحتاج م عن اللغة، المناهج تعلّ  فهذهضمن سياق أصلي تواصلي. 

يها من المشاكل التي تقع ف لالستعمال.تحرض عندهم الدافع فموضوعات التي تمس اهتمامهم، المناقشة للتعبير عن حاجاتهم و

مة على قائ ةسيّ ادر اتوحد في، ث، الكتابةاالستماع، القراءة، الحدي ؛المهارات اللغوية المختلفةدمج المواد التعليمية أيضا عدم 

ن الطلبة ومصادر تفاعلية بيأنشطة تعليمية بتوظيف ومرتبط بمفردات تحتاج إلى تدوير وتفعيل وتكرار. ويتم ذلك ، موضوع محدد

نهم. الفروق الفردية بيمراعاة و ،في المهارات المتعلِّمينأساس مستوى تُبنى على وعلى المحتوى،  زتركّ  التي اللغة األصيلة

 نعوالركيزة األساسية التي يجب أن تعمل عليها هذا المواد التعليمية هي ردم الهّوة بين العامية والفصحى، خاصة بوجود نقص 

  . المتعلِّمينالعربية لدى هؤالء  الخلفية الثقافية

ل اللغة المرحلية مرتبة 4يوضح الشكل )  ترتيباً تنازلياً:( أهم العوامل المؤثرة بتشكُّ

 

 ( أهم العوامل المؤثرة في اللغة المرحلية1الشكل )

 

 

 

اللهجة العامية اللغة األجنبية اللغة الهدف التحجر اللغوي بيئة التعلم المناهج التدريسية
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  مقترحات البحث. 9

د م وارث اللغة للغة العربية الفصحى السليمة. والبصحية في دورة تعلُّ طبيعية كما أسلف البحث القول إن اللغة المرحلية مرحلة 

 بيج، األخطاء جزء من سمات هذه المرحلةوعلى الرغم من أن بالشكل الصحيح.  اللغة العربية إلى إتقانبها وصوالً ه من مرور

البحث  يُوجز سابقةالصعوبات العلى  . وللتغلببدقةمن نظم إنتاجه اللغوي  المتعلِّم حتى يتمكن التدخل في الوقت المناسب لتقويمها

 :بعض المقترحات التي يراها مهمة

 وترتيب تقديمها للمتعلم تدريجياً تبعا ألهميتها التي تظهر في أبحاث الدراسات المرحلية. ،تحديد األنماط والصيغ والتراكيب -0

مجموعة  ، لما لكلإن أمكن كلغة ثانية في الفصول الدراسية هاعن متعلميوارثيها  مناللغة  يتعلممالتوصية بضرورة فصل  -8

هام م المجموعتين على المعلِّم أن يحرص على تخصيصفي اكتساب اللغة العربية الفصحى. وفي حال دمج  سمات خاصةمن 

 علم.والتحدي لكل مت مع المتعةمن وقت الصف  ، لتحقيق االستفادة القصوىالمتعلِّمينمجموعة من كل  لغوية وأنشطة تناسب

لى األسس ع بنىتُ توضع المواد التعليمية بناء على المحتوى، مع األخذ باالعتبار سد الثغرات بين العامية والفصحى حيث  -3

  واللغة العربية دون إهمال الوظائف التواصلية، وحاجات الطالب، ومستوياتهم. ،المشتركة بين اللهجة المحكية

وضرورة ربطها بالتحدث والكتابة،  ،العمل على تعريض الطالب لكم مناسب من النصوص األصيلة المسموعة والمقروءة -4

 والقوالب التعبيرية الصحيحة. ،فهي الطريقة الُمثلى لضمان تبني الطالب للصيغ واألنماط

وعي المعلم وإدراكه لحاجات هذه الفئة وطبيعتها، من خالل رؤيته الواضحة للمخرجات اللغوية الواجب تحققها في نهاية كل  -1

ات يمكن تجنبها عند وجود معلم مؤهل، مدرك ألصول علم اللغة التطبيقي، واكتساب اللغات سواء مستوى تعليمي، فكثير من العقب

 كانت أولى أو ثانية.  

 الخاتمة. 11

لغة خالل رحلتهم إلى إتقان ال اللغة العربية من وارثيها التي ينتجها متعلمو اللغوية األنماطأهم  الوقوف على سعت الدراسة إلى

ة، ومن نحوية وصرفية وإمالئية وتركيبية ودالليمن  حسب األبواب الرئيسة التي تنتمي إليهاالهدف، وتبويبها  ىالعربية الفصح

 لث فيفيرجينيا كومنوجامعة  كتابات طالبمن بحثية توفرت للدراسة عينة  باستخدام. ها ومصادرهاثم تحليلها لمعرفة أسباب

 . تارخ الفنقطر، قسم 

ة معالجتها لتحقيق الكفاية اللغوية باللغإيمانا بضرورة وطبيعة تغيُّرها  ،أهم سمات اللغة المرحليةوقوف على للالبحث  اجتهد

العامية  ةهجتأثير الل بدءاً منمتشابكة  تتأثر بعوامل داخلية وخارجيةوأمكنه االستنتاج أنها  لحين التوقف عن تعلمها.أو العربية 

ى تحجر مما يؤدي أحياناً إل لى اللغة الثانية التي تعلموا بها في المراحل المدرسية،، عالوة عتهم المحيطةالتي اكتسبوها في بيئ

 عليمية. ، والمواد التالمتعلِّمينوالبيئة المحيطة ب صعوبات داخل اللغة الهدفبعض األنماط تحجراً مؤقتاً أو دائماً، يضاف إلى ذلك 

و ما يتعلق أفي اللغة المرحلية  ات والبحوثربية إلى مزيد من الدراسيأمل البحث بدعوة الباحثين والمهتمين بتعليم اللغة الع

 ،بموضوع وارثي اللغة في العالم العربي ألن الدراسات قليلة
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ومازالت تحتاج إلى التعمق والتجريب للخروج بنتائج تساعد في تمكين اكتساب طالبنا للغتهم األم بسالسة وسهولة، وتساعدهم  

 وعدم التخوف من استخدامها في حياتهم األكاديمية والعملية.  ،على االستمتاع بدارستها

 

 قائمة المصادر والمراجع. 11

 المصادر العربية .1.11

 (. بيروت: دار العلم للماليين. 814)ص. عربي  -معجم المصطلحات اللغوية: إنجليزي (.  0991بعلبكي، ر. م. )

 (. االسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 22)ص.  وتعليم العربيةعلم اللغة التطبيقي (. 0991الراجحي، ع. )

 . الرياض: جامعة الملك سعود.التقابل اللغوي وتحليل األخطاء(. 0928صيني، م. إ.، & األمين، إ. م )

ر (. "8111) العصيلي، ع. ريعة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشفي لغة متعلمي اللغة لعربية الناطقين بغيرها"، التحجُّ

. 391-310العدد الثالث والثالثون، المجلد السابع، ص.  ،واللغة العربية وآدابها 

http://search.mandumah.com/Record/18308   

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود (. "اللغة المرحلية في دراسات المورفيم: عرض ونقد وتوجيه"، 8111) العصيلي، ع.

 http://search.mandumah.com/Record/76114. 378-308واألربعون، ص. ، العدد الثامن اإلسالمية 

  ، العدد الثاني،معهد اللغة العربية -جامعة أفريقيا العالمية(. "مناهج البحث في اللغة المرحلية"، 8111) العصيلي، ع.

 http://search.mandumah.com/Record/122321 .011-0ص.  

(. "القواعد المهمة في اللغة المرحلية لمتعلمي اللغة العربية"، الثانيتشرين  82، 8102) العصيلي، ع.

https://www.youtube.com/watch?v=LJw9588rH4k  

مجلة جامعة اإلمام محمد بن (. "عالقة اللغة األم باكتساب اللغة الثانية: دراسة نظرية تطبيقية"، 8111) العصيلي، ع.

 http://search.mandumah.com/Record/75174. 824-098، العدد الثامن والعشرون، ص. سعود اإلسالمية 

(. "أثر تعليم اللغة األجنبية في تعلم اللغة العربية وتعليمها في مرحلة الطفولة: دراسة لسانية نفسية 2019العناتي، و. أ. )

. 810-020الث والعشرون، ص. تطبيقية"، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الث 

http://search.mandumah.com/Record/976960 

 ، العددمجلة كلية دار العلوم"، اللغة المرحلية للناطقين بغير العربية: دراسة نظرية تطبيقية(. "8112) قطب، م. ص. 

 http://search.mandumah.com/Record/145986. 889-027، ص. الخامس واألربعون 

المجلس األعلى للغة العربية ووزارة  "،"الكائن" وتصورات "الممكن" الفصحى وعامياتها بين" .(8117) . ي.نالموسى، 

 http://search.mandumah.com/Record/806205 .79-44يونيو، ص. عدد  ،الثقافة الجزائرية 



 
 
  

 

  
 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IJRSP 
 

 اإلنجليزيةالمصادر  .1.11
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Abstract 

The study aimed to measure the quality of car dealership services from the point of view of 

customers by applying to the automotive sector in the kingdom of Saudi Arabia to raise the level 

of car companies’ services and for agencies to achieve the customers’ desires, needs and 

satisfaction, improve the quality of services, and the possibility of reaching results in improving 

the quality of services through which recommendations can be proposed Contribute to increasing 

customer satisfaction. 

The research problem was the quality of service provided by car dealerships and not the product 

itself. Low service quality is a selling problem, not a brand problem. Service quality expectations 

for new car owners have been increasing, increasing pressure on car manufacturers as well as 

dealerships to provide high-quality products and services. After-sales services and repairs at car 

dealerships have received much criticism from customers compared to their other purchasing 

experiences. Customer dissatisfaction with the quality of after-sales services at car dealerships 

highlighted the importance of providing high-quality services to customers to improve their 

satisfaction and generate positive behavioral intentions. 

mailto:Salehms2001@gmail.com


 
       

 

 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 4 | issue 37 | November 2022 | P (31) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 November 2022 

Volume 4  Issue 37 

IJRSP 

Since the main objective of the study was to measure the quality of car dealership services from 

the point of view of customers by applying to the automotive sector in the Kingdom of Saudi 

Arabia, our study targeted the clients of five of the largest car companies and agencies in the 

Eastern Province of Saudi Arabia. The design and distribution of the questionnaire designed for 

this study was distributed to a sample of clients. Due to the large size of the target community, it 

was also relied upon the method of distributing the questionnaire during the interview, as the use 

of this method makes the respondents' answers more credible, as well as helps the respondent in 

answering the various questionnaire axes upon request. 

The study reached several results, the most important of which are: There is a statistically 

significant relationship between the quality of the services provided with its dimensions (service 

tangibility, reliability, response, empathy, safety) and customer satisfaction within the car agencies 

under study. 

The researcher suggested a number of recommendations, the most important of which are: the 

need for car agencies and companies to attract customers by focusing on the perceived value of the 

customer in order to obtain a large market share by gaining the satisfaction of their customers, 

agencies and companies must train their employees to provide high-quality services including their 

appearance and willingness To help customers and gain their trust, car agencies and companies 

must enhance the factors that help achieve customer satisfaction by improving the quality of their 

services to enhance their confidence in the service provided, car agencies and companies must 

provide security in providing services to customers to earn their loyalty, car agencies and 

companies must pay more attention to customers and the promises they make to them, and car 

agencies and companies must pay attention to respond to customer requirements and meet their 

needs on time. 

Keywords: Service Quality, Tangibility, Credibility, Commitment, Customer Satisfaction. 
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 قياس جودة خدمات وكاالت السيارات من وجهة نظر العمالء بالتطبيق على قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية

  / مجدي شعبان صالح عبد الجواد الدكتور

 دكتوراه في إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة لينكولن، ماليزيا

Email: Salehms2001@gmail.com 

 الدكتور/ ابهيجيت غوش

 دكتوراه في إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة لينكولن، ماليزيا

 الدكتور/ محمد أنس شمسي

 دكتوراه في إدارة األعمال، جامعة بورغوني، ديجون فرنسا

 ملخص الدراسة

رات من وجهة نظر العمالء بالتطبيق على قطاع السيارات في المملكة العربية هدفت الدراسة إلى قياس جودة خدمات وكاالت السيا

السعودية لرفع مستوى خدمات شركات ووكاالت السيارات لتحقيق رغبات واحتياجات العمالء وتحقيق رضاهم، تحسين جودة 

اح توصيات تساهم في زيادة رضا الخدمات، وإمكانية الوصول إلى نتائج في تحسين جودة الخدمات التي يمكن من خاللها اقتر

 العمالء.

جودة الخدمة التي يقدمها وكالء السيارات وليس المنتج نفسه. جودة الخدمة المنخفضة هي مشكلة بيع  فيتمثلت المشكلة البحثية 

 مصنعي وليست مشكلة عالمة تجارية. كانت توقعات جودة الخدمة لمالكي السيارات الجديدة في ازدياد، مما زاد الضغط على

السيارات وكذلك الوكالء لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. تلقت خدمات ما بعد البيع واإلصالحات في وكاالت السيارات 

الكثير من االنتقادات من العمالء عند مقارنتها بتجاربهم الشرائية األخرى. أبرز استياء العمالء من جودة خدمات ما بعد البيع في 

 أهمية تقديم خدمات عالية الجودة للعمالء لتحسين رضاهم وتوليد نوايا سلوكية إيجابية.وكاالت السيارات 

كون الهدف الرئيسي من الدراسة قياس جودة خدمات وكاالت السيارات من وجهة نظر العمالء بالتطبيق على قطاع السيارات في 

شركات ووكاالت السيارات في المنطقة الشرقية بالمملكة المملكة العربية السعودية، فقد استهدفت دراستنا عمالء خمس من أكبر 

تمع نظرا لكبر حجم المج تصميم وتوزيع استبيان مصمم لغرض هذه الدراسة على عينة من العمالء.تم العربية السعودية. حيث 

حوثين تجعل إجابات المب المستهدف، كما تم االعتماد على طريقة توزيع االستبيان أثناء المقابلة، حيث ان استخدام هذه الطريقة

 أكثر مصداقية، وكذلك لمساعدة المستفتى في اإلجابة على محاور االستبيان المختلفة عند الطلب.

 ، رضا العمالء.االلتزامجودة الخدمة، الملموسية، المصداقية،  الكلمات المفتاحية:
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1. Introduction 

Companies in today’s world face many challenges in light of the major competitive conflicts that 

the world is witnessing today, and in the context of economic globalization that has led to the 

transfer of competition from local markets to global markets, and benefiting from modern 

technology to provide a good or service capable of withstanding competitive alternatives, 

especially since The customer has become more aware of getting a distinct good or service. 

Companies are facing a set of challenges within the new economic climate and what this 

competition imposes on adopting new methods to increase performance and attention to the 

quality of their services and excellence in serving their customers in order to achieve their 

satisfaction, as one of the main entrances to increasing and developing their competitive 

capabilities to ensure their continuity and survival in the market while gaining a distinct market 

position and increase the profitability of the enterprise. 

In light of these challenges, the institution has no choice but to follow modern methods of 

management to meet the conditions that have become more complex and ambiguous, and this is 

represented in relying on management through quality so that it can use resources optimally and 

achieve a competitive advantage at the local and global levels. 

Quality is one of the most important strategies adopted by the organization, as it is considered a 

distinct weapon according to which all the requirements of development and development for 

customer satisfaction, approaching him and searching for what he wants now and even in the 

future, with the increase in customer requirements and the emergence of alternative opportunities 

and the intensity of competition between organizations due to the entry of a huge number of 

institutions, the organization has become sensitive to changes that occur in the desires of 

customers. 

Quality means that the ultimate goal of the organization should be based on the expectations of 

the customer to the extent that the customer is satisfied and loyal. Understanding the needs and 

expectations of the customer is a necessity to win a new customer or maintain the current 

customer, and the way to that is to provide its customers with quality services or products that 

meet their needs at reasonable prices and are delivered on time. 

For this purpose, the organization must build long-term relationships with its customers by 

emphasizing quality, service, creativity, and permanent innovation, which is known as 
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relationship marketing as the most important competitive advantage that the organization can 

achieve, in light of markets characterized by competitive conflict. Relationship marketing 

focuses on increasing knowledge of the needs and desires of customers. In addition to the ability 

of the concept of relationship marketing to build strong relationships with customers so that this 

relationship turns from considering the customer a person who frequents and deals with the 

organization to considering him as a partner or a party to the organization, to achieve this goal 

the organization resorts To achieve customer satisfaction and measure it to identify its degree and 

the variables that control it to make continuous improvements to keep pace with the continuous 

development taking place in the needs, desires, and expectations of customers. 

 

1.1. Problem Statement 

The automotive industry plays an important role in the global economy and is a major factor in 

macroeconomic growth (Chaichinarat et al., 2018; Warokka et al., 2020). Competition among 

auto manufacturers to increase market share has become a very challenging task in light of the 

diversity of options and brands (Chaichinarat et al., 2018; Rangarao, 2013). In order to 

differentiate themselves from competitors, automakers have begun to focus their attention on 

providing quality after-sales service (Chaichinarat et al., 2018; Jain et al., 2020). 

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the largest car markets in the Middle East, as Saudi 

Arabia represents 37.2% of the market value of new cars in the Middle East, and it is also the 

largest market for aftermarket services for cars in the Gulf region, with sales exceeding $7.2 

billion In 2018 (Market Line, 2018). The total number of cars sold to Saudi Arabia in the first 

and second quarters of 2021 is 278,045, with a total growth of 13% over the year 2020 (Oica, 

2021). Accordingly, the continuity of companies in performing their activities well and ensuring 

their growth and development depends on the extent of their ability to bring in a greater number 

of transactions, meet the needs and focus on the desires of customers, and this depends on the 

level of quality of service provided. 

The quality of after-sales service is one of the most important factors affecting competition 

(Chaichinarat et al., 2018; Jain et al., 2020; Rangarao, 2013). The quality of after-sales service 

has become one of the key factors for today’s organizational leaders because it is directly related 

to organizational growth, customer loyalty, and organizational performance (Chaichinarat et al., 

2018; Gencer & Akkucuk, 2017; Lu et al., 2015; Martin, 2016; Saravanan and Rao, 2007). 
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Since the problem is with the quality of service provided by the car dealership and not the 

product itself, low service quality is a dealership problem rather than a brand problem. Service 

quality expectations for new car owners have been on the rise, increasing pressure on vehicle 

manufacturers as well as dealerships to deliver high-quality products and services (Gencer & 

Akkucuk, 2017). According to Izogo and Ogba (2015), after-sales service of cars is found to be 

among the most unsatisfactory experiences a customer encounters. 

Aftermarket services and repairs at car dealerships have received much criticism from customers 

compared to their other purchasing experiences (Gencer & Akkucuk, 2017; Rangarao, 2013). 

Customer dissatisfaction with the quality of after-sales services at car dealerships highlighted the 

importance of providing high-quality services to customers to improve their satisfaction and 

generate positive behavioral intentions. 

 

1.2. Research Questions 

Through our presentation of the research problem, the problem can be formulated in the 

following main question: 

 What is the impact of the quality of services on achieving customer satisfaction? Several 

other sub-questions are derived from this question: 

 What is the level of customer evaluation of the actual quality of services provided to them by 

the car companies they deal with? 

 What is the relationship between the perceived quality of the service provided and the 

satisfaction of auto company customers? 

1.3. Significance of the Study 

1.3.1. Theoretical importance 

The importance of the study stems from expressing the level of quality of services provided to 

customers and their compatibility with their desires and needs, in order to know their orientations 

from the services provided by car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia with the aim of 

developing and raising their level in order to achieve the desires and needs of customers and gain 

their satisfaction. A modest scientific addition has been achieved in the field of improving the 

quality of services,  
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And the possibility of reaching results on improving the quality of services through which 

recommendations can be proposed that contribute to increasing customer satisfaction. 

1.3.2. Practical importance 

The practical importance of the study is highlighted by providing the Arab Library with more 

studies on the quality of services, and the results and recommendations it will reach will help the 

officials in guiding them. 

 Lack of studies and research related to the quality of services and customer satisfaction. 

 Lack of awareness among some companies of the importance of quality in providing services 

in achieving competitive advantage. 

 Some companies neglect the aspects related to the customer, as they do not care about the 

customer’s behavior, do not produce according to his needs and desires, and do not measure 

the degree of his satisfaction. 

 Highlighting the importance of Saudi companies applying modern approaches to management: 

such as customer orientation, quality management system, and total quality. 

1.4. Research Objectives 

 The study seeks to link between service quality and customer loyalty to identify them in terms 

of objectives and importance. 

 Knowing the dimensions that most affect loyalty. 

 Measuring customers' evaluation of the level of quality of services provided to them. 

 Providing a base of information that helps car agencies measure the quality of their services 

and determine the most important dimensions that customers attach relative importance to, 

especially when evaluating the quality of those services, in order to know the priorities for 

development when needed. 

 Assisting car agencies in identifying the factors affecting the choice of customers, which will 

benefit them when planning and implementing their marketing policy. 

 Emphasizing the importance of the quality of the service provided as a source of competitive 

advantage in light of openness to the global market 
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 Reaching some results and suggestions that could contribute to the development of service 

quality in car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 This study is expected to help decision-makers know the impact of service quality in its 

dimensions (dependency, responsiveness, tangibility, empathy, safety) on customer loyalty. 

1.5. Research Hypothesis 

There is a statistically significant relationship between the quality of services and customer 

satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. A group of sub-hypotheses 

is branched from this main hypothesis as follows: 

 There is a statistically significant relationship between the service tangibility dimension and 

customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between service reliability and customer 

satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between response dimension and customer 

satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between the dimension of sympathy and 

customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 There is a statistically significant relationship between the safety dimension and customer 

satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

2. Theoretical Framework and previous studies  

2.1. Theoretical framework 

 Quality of service: 

The service is designed correctly, delivered the first time and performed better the next time, 

while achieving customer satisfaction, and having a competitive advantage over the service 

provided by similar organizations. It includes the five dimensions, which are tangibility, 

dependability, responsiveness, reliability, and empathy (Al Fayhan, 2007). And the definition of 

these dimensions is as follows: (Parasuraman & others, 1994) 
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 Tangibility: 

They represent the material requirements associated with providing car agency services, such as 

buying and selling services, maintenance, inspection, spare parts, valuation...etc. 

For the purposes of the study, tangibility is defined as representing the tangible aspects related to 

the service, such as car agency buildings, which are represented in sales fairs, maintenance and 

inspection buildings...etc. 

 Reliability: 

The car agency shows sincere interest in solving the problem faced by customers, and it 

completes its services on time and correctly from the first time, and the car agency is committed 

to documenting information without errors. 

For the purposes of the study, reliability is defined as expressing the ability of the car agency that 

provides sales and maintenance services from the customer's point of view to provide the service 

at the time they request and with accuracy that satisfies their aspirations. 

 Response: 

It is the ability to complete the service accurately, provide the employees of the car agencies with 

services immediately, and meet the requests of customers quickly. 

The response for the purposes of the study is defined as the ability of car agencies to deal 

effectively with all customer requirements and respond to complaints and work to resolve them 

quickly and efficiently in a way that convinces customers that they are appreciated and respected 

by the agency they deal with. 

 Safety: 

The behavior of the car dealership employees and their behavior and dealing in a polite and 

gentle manner with customers, which makes them feel confident, comfortable and reassured, in 

addition to the employees having the knowledge to answer customers’ questions. 

Safety for the purposes of the study is defined as the assurance that the service provided to 

customers by car agencies is free from error, danger or doubt, including psychological and 

material reassurance. 
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 Sympathy: 

The ability of employees to care for each individual customer, to provide them with personal 

attention, and their ability to understand the specific needs of customers. 

Sympathy for the purposes of the study is defined as the display of friendship by car dealerships 

being keen on the customer and making him aware of his importance and the desire to provide 

the service according to his needs. 

 Trust: 

A state in which a customer is certain of the adequacy or accuracy of something about him or a 

person or something else, and in the case of people, that confidence can be a kind of assurance of 

the loyalty of that person (Kincaid, person towards other people or particular issues). 2003 

 Commitment: 

The organization provides a specific service precisely to its customers in a way that enables them 

to rely on this organization (Kincaid, 2003). 

 Customer value:  

Is the customer's overall evaluation of the utility of services based on perceptions of what is 

received and what is provided (Tung, 2004) For the purpose of this study, there are three 

dimensions of (perceived) customer value: functional, emotional and monetary value are 

included. 

 Customer satisfaction:  

It is a measure of the degree to which a perceived service meets customer expectations (Rouse, 

2008 and Westbrook, 1981). 

 Customer loyalty: 

It is the process of the customer continuing to deal with the organization and purchasing its 

services despite the competing organizations that provide better services and lower prices 

(Tawfiq, 2007). 

The obligation to continually repurchase or rearrange a preferred product or service in the future 

(Oliver, 1997) 
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2.2. Previous Studies 

2.2.1. Arabic Studies 

A study (Boanan Nour, 2017), the quality of services and its impact on customer satisfaction. 

The study problem was represented in the extent of the impact of port service quality on achieving 

customer satisfaction. The study aimed to provide a theoretical framework that defines concepts 

related to service quality, indicators, evaluation models, and ways to improve them, in addition to 

defining satisfaction, its characteristics and methods for measuring it. It also aimed to apply a 

model to evaluate the quality of the service provided. 

Among the most important findings of the study, the communication process between the port 

institution and its clients is weak, and this explains why the majority of clients did not know that 

the institution had obtained the ISO certificate, which is one of the most important changes that 

occurred in the institution. This service, which requires a large workforce, has a kind of negligence 

on the part of the workers, which costs customers some losses. 

Among the most important recommendations of the study: Although the port institution of Skikda 

applied the quality management system, it did not live up to the quality that customers demand. 

Therefore, the institution must search for the defect that exists between the quality in the 

specifications and the applied quality, and develop a marketing strategy based on quality standards. 

A study (Iyad Fathy, 2017), measuring the quality of services provided by a Jawwal 

company from the point of view of customers. 

The problem of the study was to measure the quality of services provided by Jawwal Company 

from the point of view of customers in the governorates of the Gaza Strip. Services for the best, 

and it also aimed to determine the relative importance of the different dimensions of the quality of 

Jawwal's services from the customers' point of view. One of the most important findings of the 

study is that the employees of the mobile company are not ready and willing to the expected degree 

to provide assistance to subscribers and new customers.  

The behavior of the employees of the Jawwal Company does not give the impression of confidence 

in the degree expected of subscribers and new customers’ expectations.  
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One of the most important recommendations of the study is the need to develop training programs 

for employees working on the front lines in meeting customers to increase their awareness of the 

concept of service quality and qualify them with sales and marketing skills and good treatment 

with the public in order to improve response rates and sympathy, demonstrating the seriousness of 

the company’s commitment to the promises it made to customers in improving Service quality, 

clarifying and informing customers of the obstacles and challenges facing the Jawwal company in 

light of the suffocating siege imposed on the governorates of the Gaza Strip. This study differed 

from the current study in that this study dealt with measuring the quality of services provided by 

Jawwal from the point of view of customers in the governorates of the Gaza Strip, and the current 

study dealt with measuring the quality of services and its impact on achieving customer 

satisfaction. 

A study (Samiha Belhassen, 2016), the impact of service quality on achieving customer 

satisfaction. 

The study's main problem was to what extent does the service quality of Mobiles Corporation affect 

the satisfaction of its customers, the study aimed to define concepts related to service quality, 

methods of measuring and improving it and evaluation models, in addition to identifying customer 

satisfaction and methods of measuring it, identifying customers' evaluation of the quality level of 

Mobiles services. It also aimed to determine the most important ratios of criteria that customers 

rely on in evaluating the quality of Mobiles services. 

Among the most important findings of the study, the institution’s provision of services and the 

occurrence of some errors in it, and this is due to the lack of monitoring of service providers, the 

failure of the institution’s employees to provide the information that the customer needs, which 

makes him move between the institution’s agents, the length of the response period to customers’ 

complaints. Among the most important recommendations of the study: speed in providing services 

and responding to customer complaints, increasing promotional campaigns to introduce the 

services provided by the institution and the changes that may occur, conducting field research to 

assess customer satisfaction based on modern scientific models to find out the shortcomings in the 

quality of services and their development. 
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2.2.2. Foreign Studies 

A Study (Juliet, 2013), the effect of airline service quality on passenger satisfaction and 

loyalty. 

The study aimed to examine the effect of airline service quality on passenger satisfaction and 

loyalty. The randomized sample of the study consisted of 303 participants on international flights 

using Entebbe International Airport. The study found that the quality of pre-flight, air and post-

flight services had a statistically significant effect on passenger satisfaction. Moreover, the study 

found that passenger satisfaction as a mediating variable had a significant impact on passenger 

loyalty. The study also found that passenger satisfaction varies from person to person 

A Study (Shadozaza, 2013), Quality of Service, Customer Satisfaction and Loyalty. 

The study aimed to identify the relationship between service quality, customer satisfaction and 

loyalty among industrial customers of the Public Electricity Utilities Corporation in Malawi using 

correlation and regression analysis. The study population consisted of 286 industrial customers of 

the Public Electricity Corporation in the southern region of Malawi; data were collected from 92 

respondents, as a sample, using a questionnaire. The results showed that the quality of service is 

poor, regardless of the demographic characteristics of the industrial customer and this simply leads 

to customer dissatisfaction and disloyalty. 

A Study (Chris et al., 2012), Modeling Customer Satisfaction and Loyalty. 

The study aimed to examine the nature of this association in retail banking, an issue that has not 

been empirically tested. The study used survey methodology to examine bank customers' attitudes, 

perceptions, and behavior. The study sample consisted of 200 respondents. The study found a 

nonlinear relationship between customer satisfaction and customer loyalty. The study also found 

that predictors of loyalty were correlated with customers' intentions to stay with their bank. The 

results also indicated that market conditions such as the benefits of switching costs and modern 

consumer behavior add explanatory power. The study also compared a complete model explaining 

56.9 percent of the loyalty variance with a model based only on variables known to banks, which 

explained only 8.4 percent. 
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A Study (Wu, 2011), Satisfaction, Inertia, and Customer Loyalty at Different Levels of 

Tolerance Zone and Alternative Attractiveness. 

The study aimed to develop and test a more comprehensive model of customer loyalty ancestry, 

including satisfaction and inertia. Also, the study looked at how the effects of satisfaction and 

inertia on customer loyalty vary at different levels of the Tolerance Zone (ZOT), and how they are 

likely to change due to alternative attractiveness to customers. Mean hierarchical regression 

analysis was used to test the hypotheses of this study, and the mobile communications industry 

was chosen as the analysis point for this industry in Taiwan.  The results of this study demonstrated 

that a broader level of ZOT strengthens the positive effect of inertia on 31 customer loyalty, while 

also reducing the positive effect of satisfaction. The results also indicated that the negative 

moderate effect of ZOT on the relationship between inertia and customer loyalty would decrease 

with the increase in alternative attractiveness. 

A Study (Rita, 2008), the effect of satisfaction and image on loyalty. 

The study aimed to find out the relationship between customer satisfaction and loyalty. The study 

established a causal model of customer satisfaction and a picture that predicts customer loyalty. 

The study sample consisted of study results showing that the ski resorts with the highest satisfaction 

rates and image ratings had the highest loyalty scores. 

3. Research Methodology 

3.1. Study Approach 

The research method is the method that the researcher follows and relies on to reach the final results 

related to the topic under study. It is the systematic method used to solve a research problem, in 

addition to the science that is concerned with how scientific research is conducted. 

In our study, we relied on the descriptive analytical approach, which is an organized description of 

the facts and characteristics of a particular group in an objective and correct manner, measuring 

the quality of car companies' services and their impact on customer satisfaction - an applied study 

- on the automotive sector in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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3.2. Sources of data 

(Polit & Hungler, 1999), the specific data are information obtained during the study. The study 

made use of primary and secondary data sources. The primary data for any study is the data that 

has been collected directly by the researcher for a specific purpose, while the secondary source of 

data is defined as that data that has already been collected not for a particular study, but the 

researcher resorts to these data for his study. 

3.2.1. Primary data 

Primary data is new data collected specifically for the purpose of the research study. This data can 

be collected through various methods, such as interviews, observations and questionnaires 

(Saunders et al., 2003). For the current work, a detailed questionnaire was formulated to collect 

primary data during the study of measuring the quality of car companies’ services and their impact 

on customer satisfaction An applied study on the automotive sector in the Kingdom of Saudi Arabia 

During this study, one of the most important tools used was the questionnaire, which is a set of 

written questions Paraphrases in which respondents or any of the target respondents score their 

answers in well-defined alternatives (Sekeran, 2003). It is an efficient and effective way to collect 

data when researchers know how and what to measure. 

3.2.2. Secondary data 

In addition to the data collected from the primary source, data has also been extracted from the 

records and publications of car agencies and companies in the Kingdom of Saudi Arabia, including 

their annual reports, and also extracted from books, journals and studies, internet, magazines and 

trade newspapers. 

3.3. Study Population 

Since the objective of the survey is to measure the quality of car companies' services and their 

impact on customer satisfaction - an applied study - on the automotive sector in the Kingdom of 

Saudi Arabia, our study targeted the customers of five of the largest car companies and agencies 

in the Eastern Province of Saudi Arabia who own the cars under study. The population of this study 

is the customers of car companies and agencies and the owners of the cars under study, and since 

the customers are individuals and companies, the study was limited to individuals who own cars only. 
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3.4. Study tool 

3.4.1. Questionnaires 

A questionnaire was specifically designed to collect data based on previous studies and references 

to topics related to the subject of the study and the opinions of several faculty members with 

experience in this field; As well as some administrators and people with experience in the field of 

business administration; In order to determine the paragraphs of the questionnaire. 

The questionnaire was arbitrated by the experts, and all the required modifications were made to 

show the questionnaire in its final form. The questionnaire was directed to an initial sample 

consisting of 25 individuals from five clients of major car companies and agencies in the Eastern 

Province of Saudi Arabia, with the aim of measuring the quality of the services of car companies 

and its impact on customer satisfaction within the automotive sector in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

The questionnaire consists of two parts: 

The first part: includes the personal information of the respondents (gender, age, educational 

qualification), in order to determine the types, ages and qualifications of the respondents. 

The second part: includes hypotheses questions separately, questionnaire phrases: Questionnaire 

phrases were directed to five clients of major car companies and agencies in the Eastern Province 

of the Kingdom of Saudi Arabia (the study sample).  

 

Table 1 - Likert scale 5 point 

The questionnaire contained (20) questions, and each individual from the study sample had to 

select one answer for each question according to the five-point Likert scale. Strongly Agree; 

Agree; Neutral; Disagree Strongly Disagree) the questionnaire statements were distributed over 

the five hypotheses of the study; each hypothesis contained several statements. 
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3.4.2. Interview 

The interview gives the researcher an immediate answer from the respondents who provided 

supplementary data to the questionnaire. 

3.4.3. Note 

The physical environment of the companies under study was observed. 
 

3.5. Statistical methods 

To achieve the objectives of the study and verify its hypotheses, methods and statistical 

procedures, the following methods of analysis were used: 

 Percentages. 

 Mean. 

 Standard deviation. 

 Chi-square test - to test the hypotheses of the study. 

 Cronbach's alpha coefficient test - to verify the validity of the questionnaire items. 

In order to apply the above-mentioned statistical methods and methods to the data obtained from 

the sample answers, the statistical analysis program SPSS was used. 

 

3.6. Reliability and Validity 

3.6.1. Reliability 

It turned out that all values of Cronbach's alpha coefficient were above 0.93, which is the lowest 

acceptable value of Alpha this indicates that all Alpha values are suitable for the purposes of the 

current study (Sekaran, 2003). 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha No. of Items 

.93 5 

Table 2 - Cronbach's Alpha reliability test 

Cronbach's alpha arithmetic is among the most widely used methods for internal consistency 

checks or searches (Galvan, 2006). This analysis of similar items within the test is calculated in 

total for the overall scale,  
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considering the degree to which all items measure the same structure (Cronk, 2006). Cronbach 

alpha scores range from 0.00 to 1.00, with values of 0.07 or higher usually considered to indicate 

sufficient internal consistency reliability when a single scale is used (Galvan, 2006), Cronbach 

alpha of (.93), for this study showed a sign of the reliability of the internal consistency. 
 

3.6.2. Validity 

Tool validity is the extent to which this tool measures what it is supposed to measure (Polit and 

Hungler, 1993), and content validity is the degree to which the tool represents the factors 

considered. To validate the content, the questionnaires included a series of questions about TQM 

practices to improve banking services in Saudi Arabia. 

The authenticity of the developed content was confirmed by the compatibility of the questionnaire 

conducted by the researcher. All questionnaires were distributed to the respondents by the 

researcher. The questions are formulated in simple language for clarity and ease of understanding. 

Clear and unambiguous instructions were given to respondents to help them answer the questions. 

Almost all respondents completed the questionnaires in the presence of the researcher. This was 

done to prevent respondents from passing the questionnaire on to others to complete on their behalf. 

External validity is also guaranteed, (Burns and Grove, 1993), define external validity as the 

generalizability of study results beyond the sample used. All persons contacted by the researcher 

to participate in the study filled out the questionnaires without any hesitation. Moreover, none of 

the people contacted by the researcher refused to participate. Therefore, the results in this case can 

be generalized to all banks in the Kingdom of Saudi Arabia. 

4. Analysis of the Results 

4.1. Demographic variables 

4.1.1. Gender variable 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Male 102 75.0 75.0 75.0 

Female 34 25.0 25.0 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Table 3 - Distribution of study sample members according to gender variable 
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From the attached table and chart above, the study conducted on a sample of individuals was 

(102) males (75%) of the total sample. The number of females (34) constituted (25%) of the total 

sample. 

4.1.2. Age Variable 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Less than 30 54 39.7 39.7 39.7 

From 30 < 45 41 30.1 30.1 69.9 

From 45 < 60 31 22.8 22.8 92.6 

More than 60 10 7.4 7.4 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Table 4 - Distribution of the study sample according to the age variable 

By reading the previous table and the above graph, we note that the study conducted on the sample 

members was (4..3%) for the age group less than (30) years, and it numbered (43) individuals from 

the total sample, while the age group was from (30 to less than 45 Years) represented (47.3%) by 

(41) individuals from the total sample of the study, while the age group from (45 to less than 60) 

years represented by (22.8%) by (31) individuals from the total sample of the study, while the age 

group from (More than 60) years represented by (7.3%) by (10) individuals from the total sample 

of the study Accordingly. 

4.1.3. Educational qualification Variable 

Qualification 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid High school 52 38.2 38.2 38.2 

High Diploma 35 25.7 25.7 64.0 

Bachelor 38 27.9 27.9 91.9 

Master/DBA 11 8.1 8.1 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Table 5  - Distribution of study sample members according to educational qualification 
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Through our analysis of the previous table and the above graph, we note that the study that was 

conducted on the sample members of the educational qualification variable was for holders of a 

high school certificate (52) individuals, and a percentage of (38.2%) of the total sample size of the 

study, while those who obtained a high diploma were their number (35) individuals from the total 

study sample with a percentage of (25.7%), while those holding a bachelor’s degree (27.9%) 

numbered 38 individuals, while for holders of master’s and doctoral degrees they represented 

(8.1%) with (11), and their percentage was less Representation percentage in the study sample. 

4.1.4. Number of years of car ownership 

Ownership Duration 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Less than 1 Year 31 22.8 22.8 22.8 

From 1 - 3 Years 46 33.8 33.8 56.6 

From 4 - 5 Years 49 36.0 36.0 92.6 

Moro than 5 Years 10 7.4 7.4 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Table 6  - Distribution of study sample members according to years of car ownership 

As shown in the table and the attached graph, (22.8%) of respondents kept their vehicles for less 

than one year, 33.8% kept their vehicles for (1 to 3 years), while (36%) kept their vehicles for 

more than (4 to 5 years), (7.4%), of respondents kept their vehicle for (more than 5 years). 

4.1.5. Sales service visits 

Service Visits 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid One Visit 19 14.0 14.0 14.0 

More than One visit 117 86.0 86.0 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Table 7  - Distribution of study sample members according to sales service visits 
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As shown in the attached table and chart, (14%) of respondents in the sample visited the agency 

once to obtain agency services, while (86%) of respondents had more than two visits to agent 

service. 

4.2. Questionnaire axes analysis: 

4.2.1. Measuring service quality: 

The outward appearance of the agency is attractive. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Agree 33 30.00 30.00 30.00 

Agree 88 65.00 65.00 95.00 

Neutral 0 5.00 5.00 100.00 

Total 136 100.00 100.00  

Table 8 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members - Q1 

Through the table above, it was found that (30%) strongly agree with the above statement, (65%) 

agree, and (5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "The outward appearance 

of the agency is attractive". 

The agency provides sufficient parking for customers' cars. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 20 15.00 15.00 15.00 

  Agree 105 77.50 77.50 92.50 

  Neutral 10 7.50 7.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 9 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members - Q2 
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Through the table above, it was found that (15%) strongly agree with the above statement, 

(77.5%) agree, and (7.5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “The agency provides 

sufficient parking for customers' cars”. 

The agency provides adequate hospitality to the clients. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 51 37.50 37.50 37.50 

  Agree 82 60.00 60.00 97.50 

  Neutral 3 2.50 2.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 10 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members - Q3 

Through the table above, it was found that (37.5%) strongly agree with the above statement, 

(60%) agree, and (2.5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “The agency provides 

adequate hospitality to the clients”. 

The acting front desk staff presents an elegant and attractive appearance. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 41 30.00 30.00 30.00 

  Agree 92 67.50 67.50 97.50 

  Neutral 3 2.50 2.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 11 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q4 

Through the table above, it was found that (30%) strongly agree with the above statement, (67.5%) 

agree, and that (3%) of the total study sample is neutral. 
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It is clear from this that most of the study sample supports the phrase, "The acting front desk staff 

presents an elegant and attractive appearance". 

4.2.2. Reliability dimension 

The agency shall provide the service on the specified dates. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 61 45.00 45.00 45.00 

  Agree 68 50.00 50.00 95.00 

  Neutral 7 5.00 5.00 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 12 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q5 

Through the table above, it was found that (45%) strongly agree with the above statement, (50%) 

agree, and (5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase, "The agency shall provide 

the service on the specified dates". 

The service provided by the agency meets the needs and expectations of customers. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 24 17.50 17.50 17.50 

  Agree 112 82.50 82.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 13 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q6 

Through the table above, it was found that a percentage of (17.5%) strongly agree with the above 

statement, and that a percentage of (82.5%) agree. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase, “The service provided by 

the agency meets the needs and expectations of customers” 
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The agency provides high-quality services. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 31 22.50 22.50 22.50 

  Agree 95 70.00 70.00 92.50 

  Neutral 10 7.50 7.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 14 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q7 

Through the table above, it was found that (22.5%) strongly agree with the above statement, (70%) 

agree, and (7.5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “The agency provides high-

quality services". 

The agency performs the service correctly the first time. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 44 32.50 32.50 32.50 

  Agree 88 65.00 65.00 97.50 

  Neutral 3 2.50 2.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 15 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q8  

Through the table above, it was found that 32% strongly agree with the above statement, 65% 

agree, and 3% of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “The agency performs the 

service correctly the first time". 
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4.2.3. Response dimension: 

The agency responds immediately to the client's needs. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 48 35.00 35.00 35.00 

  Agree 82 60.00 60.00 95.00 

  Neutral 7 5.00 5.00 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 16 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q9 

Through the table above, it was found that 35% strongly agree with the above statement, 60% 

agree, and 5% of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "The agency responds 

immediately to the client's needs”. 

Agency employees are always ready to deal with the client. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 34 25.00 25.00 25.00 

  Agree 102 75.00 75.00 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 17 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q10 

Through the table above, it was found that a percentage of (25%) strongly agree with the above 

statement, and that (75%) agree. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "Agency employees are 

always ready to deal with the client”. 
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Agency staff provides quick service to clients. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 48 35.00 35.00 35.00 

  Agree 78 57.50 57.50 92.50 

  Neutral 7 5.00 5.00 97.50 

  Disagree 3.4 2.50 2.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 18 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q11 

Through the table above, it was found that 35% strongly agree with the above statement, 57.5% 

agree, and 5% are neutral, while 3.4% of the total sample of the study disagrees. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “Agency staff provides 

quick service to clients". 

4.2.3.1. The agency gives accurate dates to its clients. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 37 27.50 27.50 27.50 

  Agree 99 72.50 72.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 19 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q12 

Through the table above, it was found that there are (27.5%) who strongly agree with the above 

statement, and that (72.5%) agree. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "The agency gives accurate 

dates to its clients”. 
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4.2.4. Sympathy dimension 

Agency service providers are distinguished in their dealings with clients. 

  

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 41 30.00 30.00 30.00 

  Agree 85 62.50 62.50 92.50 

  Neutral 10 7.50 7.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 20 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q13 

Through the table above, it was found that (30%) strongly agree with the above statement, and 

(62.5%) agree, and that (7.5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “Agency service providers 

are distinguished in their dealings with clients”. 

Agency employees show personal interest in clients. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 34 25.00 25.00 25.00 

  Agree 85 62.50 62.50 87.50 

  Neutral 17 12.50 12.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 21 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q14 

Through the table above, it was found that a percentage of (25%) strongly agree with the above 

statement, (62.5%) agree, and that (12.5%) of the total sample of the study are neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “Agency employees show 

personal interest in clients”. 
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Service providers are interested in providing advice and guidance to the customer. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 24 17.50 17.50 17.50 

  Agree 95 70.00 70.00 87.50 

  Neutral 7 5.00 5.00 92.50 

  Disagree 10.2 7.50 7.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 22 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q15 

Through the table above, it was found that 17.5% strongly agree with the above statement, 70% 

agree, 5% are neutral, and 7.5% agree. ) of the total study sample do not agree. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "service providers are 

interested in providing advice and instructions to the customer". 

Agency staff understands your special needs. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 31 22.50 22.50 22.50 

  Agree 99 72.50 72.50 95.00 

  Neutral 7 5.00 5.00 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 23 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q16 

Through the table above, it was found that (22.5%) strongly agree with the above statement, and 

(72.5%) agree, and that (5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "Agency staff understands 

your special needs". 
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4.2.5. Safety Dimension: 

The behavior of the agency staff instills confidence and security in you. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 51 37.50 37.50 37.50 

  Agree 71 52.50 52.50 90.00 

  Neutral 14 10.00 10.00 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 24 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q17 

Through the table above, it was found that (37.5%) strongly agree with the above statement, 

(52.5%) agree, and (10%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase “The behavior of the 

agency staff instills confidence and security in you”. 

Clients feel safe when dealing with the agency. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 37 27.50 27.50 27.50 

  Agree 85 62.50 62.50 90.00 

  Neutral 14 10.00 10.00 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 25 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q18 

Through the table above, it was found that (27.5%) strongly agree with the above statement, and 

(62.5%) agree, and that (10%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "Clients feel safe when 

dealing with the agency". 
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Service providers enjoy credibility in dealing with customers. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 48 35.00 35.00 35.00 

  Agree 85 62.50 62.50 97.50 

  Neutral 3 2.50 2.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 26 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q19 

Through the table above, it was found that (35%) strongly agree with the above statement, 

(62.5%) agree, and (2.5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "Service providers enjoy 

credibility in dealing with customers". 

The agency strives to achieve customer satisfaction. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strongly Agree 51 37.50 37.50 37.50 

  Agree 82 60.00 60.00 97.50 

  Neutral 3 2.50 2.50 100.00 

  Total 136 100.00 100.00  

Table 27 - Distribution of frequencies and percentages of answers of the study sample 

members – Q20 

Through the table and graph attached above, it was found that (37.5%) strongly agree with the 

above statement, (60%) agree, and (2.5%) of the total study sample is neutral. 

It is clear from this that most of the study sample supports the phrase "The agency strives to 

achieve customer satisfaction". 
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4.3. Study hypotheses analysis: 

4.3.1. There is a statistically significant relationship between the service tangibility dimension 

and customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Order Degree 

The outward appearance of the agency is 

attractive. 
1.75 .543 2 Strongly Agree 

The agency provides sufficient parking for 

customers' cars. 
1.92 .474 1 Agree 

The agency offers adequate hospitality to 

clients. 
1.65 .533 4 Strongly Agree 

The front desk staff presents the agency with 

an elegant and attractive appearance. 
1.72 .506 3 Strongly Agree 

Table 28  – The arithmetic mean and standard deviation – the first hypothesis 

Through the table above, we note that in the first place occupied the second phrase "The agency 

provides sufficient parking for customers' cars", with an arithmetic mean of (1.92) degrees and a 

standard deviation of (0.474) degrees, which confirms that the majority of the study sample is in a 

dimension Tangibility confirms that the agency provides adequate parking for clients' cars, while 

the third statement "The agency offers adequate hospitality to clients" occupied the last place, with 

an arithmetic mean (1.65) degrees and a standard deviation of (0.533) degrees. 

Variables Chi-Square  Sig. 

The outward appearance of the agency is attractive. 21.800 0.000 

The agency provides sufficient parking for customers' cars. 35.450 0.000 

The agency offers adequate hospitality to clients. 21.150 0.000 

The front desk staff presents the agency with an elegant 

and attractive appearance. 
25.550 0.000 

Table 29  - The results of the chi-square analysis to clarify the significance of the differences in 

the answers of the study sample - the first hypothesis 
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Through the table at the top, we note that all the items of the concrete dimension had chi-square 

values that had a probability value of (0.000) which is less than the level of significance (0.05), so 

there are significant statistically significant differences between the answers of the study sample. 

Accordingly, the validity of the hypothesis was verified, which states that “there is a statistically 

significant relationship between the service tangibility dimension and customer satisfaction within 

car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia”. 

 4.3.2. There is a statistically significant relationship between service reliability and customer 

satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Table 30  – The arithmetic mean and standard deviation – the first hypothesis 

Through the table at the top, we note that in the first place, the third phrase “The agency provides 

high-quality services” was occupied, with an arithmetic mean of (1.85) degrees and a standard 

deviation of (0.533) degrees, which supports that the majority of the study sample in the reliability 

dimension supports that The agency provides its clients with high-quality services, while the first 

phrase “The agency is satisfied by providing the service on the specified dates” ranked last, with a 

mean (1.60) degree and a standard deviation of (0.591) degree. 

Variables Chi-Square  Sig. 

The agency is satisfied by providing the service on the 

specified dates. 
14.600 0.003 

The service provided by the agency meets the needs and 

expectations of customers. 
12.900 0.000 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Order Degree 

The agency is satisfied by providing the service 

on the specified dates. 
3..7 .591 4 Strongly Agree 

The service provided by the agency meets the 

needs and expectations of customers. 
3.81 .385 2 Agree 

The agency provides high-quality services. 3.84 .533 1 Agree 

The agency performs the service correctly the 

first time. 
3.07 .516 3 Strongly Agree 
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The agency provides high-quality services. 25.550 0.000 

The agency performs the service correctly the first time. 23.450 0.000 

Table 31  - The results of the chi-square analysis to clarify the significance of the differences in 

the answers of the study sample - the second hypothesis 

Through the table above, we note that all the items of the reliability dimension (second, third, and 

fourth) had chi-square values that had a probabilistic value of (0.000), which is less than a 

significant level (0.05), while the first paragraph had a chi-square value that had its probabilistic 

value (0.001), which is less than a significant level (0.05), so there are significant statistically 

significant differences between the answers of the study sample. Accordingly, the validity of the 

hypothesis was verified, which states that “there is a statistically significant relationship between 

service reliability and customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia.” 

 4.3.3. There is a statistically significant relationship between response dimension and 

customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Table 32  – The arithmetic mean and standard deviation – the third hypothesis 

Through the table above, we notice that in the first place, the second and third phrases "Agency 

employees are always ready to deal with the client" and "Agency staff provides quick service to 

clients", with an arithmetic mean of (1.75), a degree and a standard deviation of (0.439) ), (0.670), 

a score, respectively, which confirms that the majority of the study sample in the response 

dimension supports that the agency’s employees are always ready to deal with the client and 

provide quick service to customers,  

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Order Degree 

The agency responds promptly to the client's 

needs. 
1.70 .564 3 Strongly Agree 

Agency employees are always ready to deal 

with the client. 
1.75 .439 1 Strongly Agree 

Agency staff provides quick service to clients. 1.75 .670 1 Strongly Agree 

The agency gives exact dates to its clients. 1.72 .452 2 Strongly Agree 
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while the last place was occupied by the first phrase “The agency responds promptly to the client’s 

needs.” with a mean of (1.70) degrees and a standard deviation of (0.564) degrees. 
 

Variables Chi-Square  Sig. 

The agency responds promptly to the client's needs. 18.200 0.007 

Agency employees are always ready to deal with the client. 10.000 0.000 

Agency staff provides quick service to clients. 33.000 0.000 

The agency gives exact dates to its clients. 8.100 0.003 

Table 33  - The results of the chi-square analysis to clarify the significance of the differences in 

the answers of the study sample - the second hypothesis 

Through the table above, we note that all the paragraphs of the response dimension (first, second 

and third) had chi-square values that had a probabilistic value of (0.000), which is less than a 

significant level (0.05), while the fourth paragraph had a chi-square value that had its probability 

value (0.004), which is less than a significant level (0.05), so there are significant statistically 

significant differences between the answers of the study sample. 

Accordingly, the validity of the hypothesis was verified, which states that “there is a statistically 

significant relationship between response dimension and customer satisfaction within car agencies 

in the Kingdom of Saudi Arabia.” 

 4.3.4. There is a statistically significant relationship between the dimension of sympathy and 

customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Table 34  – The arithmetic mean and standard deviation – the first hypothesis 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Order Degree 

Agency service providers are distinguished in 

dealing with clients. 
3.08 .577 4 Strongly Agree 

Agency employees show a personal interest in 

clients. 
3.88 .607 2 Agree 

Service providers are interested in providing 

advice and guidance to the customer. 
11.7  .733 1 Strongly Agree 

Agency staff understands your specific needs. 3.81 .501 3 Strongly Agree 
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Through the table above, we note that in the first place, the third phrase “Service providers are 

interested in providing advice and guidance to the customer” occupied the arithmetic mean of 

(2.02) degrees and a standard deviation of (0.733) degrees, which supports that the majority of the 

sample The study in the dimension of empathy supports the interest of service employees in 

providing advice and instructions to the customer in any problem, while the first phrase “Agency 

service providers are distinguished in dealing with clients” took the last place, with an average of 

(1.78) degrees and a standard deviation of (0.577) degrees. 

Variables Chi-Square  Sig. 

Agency service providers are distinguished in dealing 

with clients. 
38.447 0.000 

Agency employees show a personal interest in clients. 3..147 0.000 

Service providers are interested in providing advice and 

guidance to the customer. 
33..77 0.000 

Agency staff understands your specific needs. 1..347 0.000 

Table 35  - The results of the chi-square analysis to clarify the significance of the differences in 

the answers of the study sample - the fourth hypothesis 

Through the table above, we note that all the items of the empathy dimension had chi-square values 

that had a probabilistic value of (0.000) which is less than a significant level (0.05), so there are 

significant statistically significant differences between the answers of the study sample. 

Accordingly, the hypothesis was validated, which states that there is a statistically significant 

relationship between the dimension of sympathy and customer satisfaction within car agencies in 

the Kingdom of Saudi Arabia. 

 4.3.5. There is a statistically significant relationship between the safety dimension and 

customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
Order Degree 

The behavior of the agency's staff instills 

confidence and security in you. 
1.71 ..37 1 Strongly Agree 
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Table 36  – The arithmetic mean and standard deviation – the fifth hypothesis 

Through the table above, we note that in the first place, the second phrase “Clients feel safe when 

dealing with the agency” occupied the arithmetic average of (1.82) degrees and a standard 

deviation of (0.594) degrees, which supports that the majority of the study sample is in the 

dimension of safety, customers support their feelings of safety and comfort when dealing with 

the agency, while the fourth phrase “The agency strives to achieve customer satisfaction” ranked 

last, with an arithmetic average of (1.65) degrees and a standard deviation of (0.533) degrees. 

Variables Chi-Square  Sig. 

The behavior of the agency's staff instills confidence and 

security in you. 
18.200 0.007 

Clients feel safe when dealing with the agency. 10.000 0.003 

Service providers enjoy credibility in dealing with 

customers. 
33.000 0.000 

The agency strives to achieve customer satisfaction 8.100 0.000 

Table 37  - The results of the chi-square analysis to clarify the significance of the differences in 

the answers of the study sample - the second hypothesis 

Through the table at the top, we note that all the items of the safety dimension (first, third and 

fourth) had chi-square values that had a probabilistic value of (0.000), which is less than a 

significant level (0.05), while the second paragraph had a chi-square value that had its probabilistic 

value (0.004), which is less than a significant level (0.05), so there are significant statistically 

significant differences between the answers of the study sample. Accordingly, the validity of the 

hypothesis was verified,  

 

Clients feel safe when dealing with the agency. 1.81 .4.3 3 Strongly Agree 

Service providers enjoy credibility in dealing 

with customers. 
1..8 .41. 4 Strongly Agree 

The agency strives to achieve customer 

satisfaction 
1..4 .444 3 Strongly Agree 
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Which states that “there is a statistically significant relationship between the safety dimension and 

customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi Arabia.” 

5. Discuss the results 

 The relationship between the dimension of tangibility and customer satisfaction: 

The results of the study indicated that all items of the concrete dimension have chi-square values 

that have a probability value of (0.000) which is less than the level of significance (0.05), so there 

are statistically significant differences among the answers of the study sample. 

Accordingly, the hypothesis that states that “there is a statistically significant relationship between 

the dimension of service tangibility and customer satisfaction within car agencies in the Kingdom 

of Saudi Arabia” was validated. The results of this study are consistent with previous research 

studies, which indicated a positive relationship between tangibles and customer satisfaction 

(Famiyeh et al., 2018; Gencer & Akkucuk, 2017; Izogo, 2015; Izogo & Ogba, 2015). The study 

results also appear to be consistent with Famiyeh's et al. (2018) which indicated a strong positive 

correlation between tangibles and customer satisfaction in Nigerian auto service centers. 

It also agrees with the study (Chaichinarat, 2018), which noted that the tangible dimension of 

service quality was the most important from the point of view of customers in the service centers 

of Suzuki car dealerships in Thailand. This difference can be attributed to differences in car owners' 

priorities and expectations for auto repair centers in different countries. 

 The relationship between the reliability dimension and customer satisfaction: 

The study proved that all paragraphs of the reliability dimension (second, third and fourth) had chi-

square values with a probability value of (0.000), which is less than a significant level (0.05), while 

the first paragraph had a square value with a probability value of (0.001) which is less than a 

significant level. (0.05), so there are statistically significant differences between the answers of the 

study sample. 

Accordingly, the hypothesis was validated, which states that “there is a statistically significant 

relationship between service reliability and customer satisfaction within car agencies in the 

Kingdom of Saudi Arabia.” 
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This result appeared to be consistent with findings by other researchers (Azman & Gomišček, 

2012; Chaichinarat et al., 2018; Izogo, 2015; Izogo & Ogba, 2015) which showed a statistically 

significant association between service reliability and customer satisfaction in the automotive 

service sector. 

(Izogo, 2015), studied the relationship between service quality and customer satisfaction in 

Nigerian auto repair centers and came to the conclusion that the relationship between customer 

satisfaction and service reliability is robust and statistically significant. 

 The relationship between the response dimension and customer satisfaction: 

The results of the study indicated that all the paragraphs of the response dimension (first, second 

and third) had chi-squared values that had a probability value of (0.000) which is less than a 

significant level (0.05), while the fourth paragraph had a chi-squared value that had a probability 

value of (0.004) which is less than the level of Significant (0.05), so there are statistically 

significant differences between the answers of the study sample. 

Accordingly, the hypothesis that states that “there is a statistically significant relationship between 

the response dimension and customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi 

Arabia” was validated. 

These findings also support the belief that informing customers of the condition of their vehicles 

during the repair process, responding to their inquiries quickly, and informing customers when 

additional repairs are needed can help improve customer satisfaction with car dealerships. The 

conclusions of this study emerged in agreement with the findings of other researchers (Famiyeh, 

2018; Gencer & Akkucuk, 2017; Izogo, 2015; Izogo & Ogba, 2015), who indicated a strong, 

statistically significant relationship between service and customer response. Satisfaction in the 

Automotive Service Industry, The results of this study support the conclusions of (Famiyeh's, 

2018), found that service response was among the two most important dimensions of quality in 

terms of the strength of the relationship with customer satisfaction. (Famiyeh's), Assume that the 

most important component of service response to Thai customers is the ability of service personnel 

to answer customer calls in a welcoming and professional manner. According to (Famiyeh), second 

in importance was the ability of service advisors to quickly address customer problems and 

complaints. 
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 The relationship between the sympathy dimension and customer satisfaction: 

The study proved that all items of the empathy dimension had chi-square values, a probability 

value of (0.000), which is less than a significant level (0.05), so there are statistically significant 

differences between the answers from the study sample. 

Accordingly, the hypothesis that states that there is a statistically significant relationship between 

the dimension of empathy and customer satisfaction within car agencies in the Kingdom of Saudi 

Arabia has been validated. 

This conclusion is consistent with that of (Famiyeh, 2018), investigated the relationship between 

aftersales service quality and customer satisfaction in the automotive aftermarket repair sector in 

Thailand. It was determined based on (Famiyeh), the results of the study showed that empathy for 

service has a statistically significant relationship with customer satisfaction in Suzuki cars. 

Therefore, it leads to the establishment of contact or personal contact between the customer and 

the customer follow-up call services consultant after the completion of the work to the customers 

of the car dealership. Along the same lines, (Izugo, 2015), examined the relationship between 

feedback with service and customer satisfaction. (Izugo) concluded that empathy for service is a 

service provider provided from a customer's perspective. 

 The relationship between the Safety dimension and customer satisfaction: 

The results proved that all elements of the safety dimension (first, third and fourth) had chi-square 

values with a probability value of (0.000), which is less than a significant level (0.05), while the 

second paragraph contains a chi-square value that has a probability value of (0.004) which is less 

From a significant level (0.05), so there are statistically significant differences between the answers 

of the study sample. Accordingly, the hypothesis that states that “there is a statistically significant 

relationship between the safety dimension and customer satisfaction within car agencies in the 

Kingdom of Saudi Arabia” was validated. 

6. Recommendations 

Based on the above results, the study proposes the following recommendations 

 Since the quality of service is the main element in customer satisfaction and that in itself affects 

the loyalty of customers, car agencies and companies are required to provide a higher quality 
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service that exceeds customer expectations in order to obtain their satisfaction, which reflects 

positively on their loyalty 

 Automobile agencies and companies have to attract customers by focusing on the perceived 

value of the customer, with the purpose of gaining a large market share by gaining the 

satisfaction of their customers. 

 Automobile agencies and companies have to train their employees to provide quality services 

including their appearance and willingness to help customers and gain their trust. Such centers 

 Car agencies and companies should enhance the factors that help in achieving customer 

satisfaction by improving the quality of their services to enhance their confidence in the service 

provided. 

 Automobile agencies and companies must provide security in providing services to customers 

in order to earn their loyalty. 

 Automobile agencies and companies should pay more attention to customers and the promises 

they make to them. 

 Car agencies and companies must pay attention to respond to customers' requirements and meet 

their needs on time. 

 The need for car agencies and companies to pay attention to the tangible aspects of agency 

buildings; Such as modern buildings, comfortable organized location and general appearance as 

one of the important factors that are taken into consideration when evaluating clients for agency 

services. 

 The management of car agencies and companies must constantly work on developing and 

improving the technology used in providing and striving towards owning the best and latest 

technological means used in the field of car services. 

 Service providers within car agencies and companies should have a decent appearance. 

 Car agencies and companies must provide the service on time. 

 The need for the management of car agencies and companies to improve and develop their 

services to reach the expectations of their customers, which ensures the continuity of their 

dealings and thus enhances its competitive position by providing high-quality services. 

 Car agencies and companies must work to provide their services properly. 



 
       

 

 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 4 | issue 37 | November 2022 | P (70) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 November 2022 

Volume 4  Issue 37 

IJRSP 

 The need to enhance the interest of car agencies and companies to respond quickly and meet the 

demands of customers 

 Car agencies and companies must listen to customers and receive their complaints and quickly 

resolve them. 

 Providers of car agencies and companies should not be preoccupied with their internal work in 

responding to customers' requests. 

 The service providers in the car agencies and companies should be sophisticated in their 

dealings. 

 Service providers should pay attention to providing advice and guidance to customers 0 

 It is necessary to treat the customer within the car agencies and companies with special treatment 

as the only and important customer to him. 

 The senior management of car agencies and companies must put the customer's interest at the 

forefront of their concerns. 

 The necessity of respecting the customer's notice of safety when dealing with car agencies and 

companies. 

 Service providers must have credibility in providing service to the customer within car agencies 

and companies. 

 Car agencies and companies must strive to achieve customer satisfaction. 

 The behavior of service providers should make customers feel confident. 
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 مستخلص الدراسة

ى أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على العالقات األسرية، هدفت الدراسة إلى التعرف عل

وكذلك التعرف على طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية، ولتحقيق هذه األهداف تم 

( أسرة، 011ن األسر السعودية بمحافظة جدة بلغت )تصميم استبيان وزع على عينة م وتماستخدام المنهج الوصفي التحليلي،  

زيادة استخدام التقنية في الحياة اليومية، كثرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين أفراد  وتم التوصل إلى عدة نتائج أهمها:

ية التوعية بخطورة استخدام األسرة، توسيع فرص التعليم للمرأة، التأثر بنمط الحياة المتسارع والمتطور، وأوصت الدراسة بأهم

ر بالدعم االجتماعي الكافي لتحقيق اشى مع طبيعتها، وتزويـــد األسـالتقنية في الحياة اليومية، تهيئة فرص التعليم للمرأة بما يتم

 االستقــــــرار االسري والنفسي.

 مستقبالا  منها يستفاد أن أمل التي التوصيات من بعدد صيأو الدراسة هذه إجراء من إليها التوصل تم التي النتائج خالل ومن إنه

 لتوضيح توجهيه ارشادية برامج وضع  اليومية، الحياة في التقنية استخدام بخطورة التوعية: في وتتمثل الدراسة مجال في

 التعليم تهيئة فرص ة،باألسر الخاصة القرارات اتخاذ عملية توحيد ضرورة األسرة، على وتأثيرها االجتماعية التغيرات مخاطر

 .األسرة أفراد بين الحوار ثقافة تبني االهتمام األسرية، الروابط متانة على المحافظة ضرورة طبيعتها، مع يتماشى بما للمرأة
 

 جدة محافظة السعودية، األسر األسرية، العالقات السعودي، المجتمع االجتماعية، التغيرات مقترح، تصور الكلمات المفتاحية:
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A proposed scenario to limit the impact of contemporary social changes inflicted on Saudi 

society on family relations (Descriptive study on a sample of Saudi families in Jeddah 

Governorate) 

 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of contemporary social changes inflicted on the Saudi 

society on family relations As well as identifying ways to reduce the impact of contemporary 

social changes on family relationships, and to achieve these goals, a descriptive and analytical 

approach was used. A questionnaire was designed and distributed to a sample of Saudi families 

in Jeddah governorate, amounting to (100) families, and several results were reached, the most 

important of which are:  Increased use of technology in everyday life, Frequent use of social 

networking sites among family members, Expanding educational opportunities for women, 

Affected by the fast and evolving lifestyle, The study recommended the importance of raising 

awareness of the dangers of using technology in daily life, Creating educational opportunities for 

women in line with their nature, And providing families with adequate social support to achieve 

family and psychological stability. 

And through the results reached from conducting this study, I recommend a number of 

recommendations that I hope will be benefited from in the future in the field of study, which are: 

raising awareness of the danger of using technology in daily life, developing guidance programs 

to clarify the dangers of social changes and their impact on the family, the need to unify Family 

decision-making process, providing education opportunities for women in line with their nature, 

the need to maintain the strength of family ties, interest in adopting a culture of dialogue between 

family members. 

 

Keywords: proposed perception, social changes, Saudi society, family relations, Saudi families, 

Jeddah Governorate 
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 ة:ــالمقدم. 1

 المتغيرات أن إال ثقافته واتجاهاته وتشكيل الفرد شخصية تكوين في تسهم التي الرئيسية المؤسسة هي االسرة تعد

 الفعالة التقليدية أدوارها ممارسة في االستمرار على ومن قدرتها والتكوينية التربوية وظائفها من بعض نالت قد المعاصرة

 في ظل تدريجياا  تتناقص بدأت أفرادها تجاه واالقتصادية واالجتماعية والنفسية البيولوجية فهاادائها لوظائ في األسرة وأصبحت

في  وانحسار والثقافة والمعرفة والمعايير للقيم كناقلة دورها في تراجعاا  أنتج مما االجتماعية أبرزها من والتي الراهنة المتغيرات

 العديد وظهرت وقيمها وظائفها التقليدية من العديد األسرة فقدت التغيير لهذا ونتيجة االجتماعية للتنشئة مؤسسة كأهم مرجعيتها

، وعلى العالقات لألبناء االجتماعية التنشئة على التي أثرت المشكالت من العديد وأيضا األسرة على االجتماعية التغييرات من

 األسرية ككل.

 وتجلى وهي األسرة، أال مؤسساته من مؤسسة أهم مس الذي المعاصر، المجتمع سمات من سمة ويعد التغيرات االجتماعية

 االجتماعية المشكالت من العديدعنه  نجم ما وتوازنها استقراراها فزعزع وأدوارها، بنائها وظائفها، على تأثيره خالل من ذلك

 ،األسرية الرقابة وضعف ةالوالدي األدوار في التغير األصل إلى في تعود والتي ،التربوية األساليب نجاعة وعدم ضعف بسبب

 .والمعايير االجتماعية للقيم بذلك لسلوكيات انحرافيه متجاهلين بتبنيهم األبناء شخصية على بالسلب انعكس ما

ونتيجة لهذه التغيرات االجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي عامة والتي أثرت وبشكل فعال في العالقات 

 راسة لتوضيح هذه التأثيرات ووضع مقترح يساهم في الحد من هذه التغيرات.األسرية، رأيت أن أجرى هذه الد

وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول وهي كالتالي: الفصل األول: مدخل الدراسة: واحتوى على مشكلة الدراسة. 

النظري، والدراسات السابقة. المنهج  أهمية الدراسة. أهداف الدراسة. تساؤالت الدراسة. مفاهيم الدراسة. الفصل الثاني: اإلطار

 الثالث: منهجية الدراسة. المنهج الرابع: تحليل النتائج ومناقشتها. الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.
 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

كل يرجع التفاعل واالنسجام بين أفراد األسرية بشكل أساسي إلى نجاح العالقات األسرية، وإن نجاح هذذه العالقذات بشذ

ير، ويعتبر المناخ األسذري بمثابذة مجموعذة مذن العالقذات المتبادلذة ومرتبطذة ة للذات ومرضية للغيعام يكون نتيجة كونها مرض

مع بعضها البعض بذين جميذع افذراد االسذرة، كمذا يلعذب المنذاخ األسذري دوراا هامذاا بذأن تقذوم األسذرة بذأداء فعذال لوظائفهذا عبذر 

 م(. 0101أفرادها )عبد هللا، 

، فلم يعد األب هو السلطة الوحيذدة فذي األسذرة، بذل سابقاا  عما كانت عليه في هذا العصر األسريةولقد اختلفت العالقات 

فذي تفهذم وحذل مشذكالتها، وإنذه مذن األسذس  التي تؤيد أن يتشارك جميع أفذراد األسذرةزاد االهتمام باألفراد وازدادت االتجاهات 

متماسكة مذن ناحيذة البنذاء االجتمذاعي المتكامذل والمتناسذق مذع العذادات والتقاليذد والمعذايير التي تجعل األسرة في المجتمع وحدة 

المستمدة من الشريعة اإلسالمية هي العمل على الحفاظ على العالقات األسذرية، وذلذك عذن طريذق تقذارب االتجاهذات بذين افذراد 

 (.م0110،التويجري)في المجتمعاألسرة الواحدة بما يتمشى مع العقيدة السمحة والتقاليد السائدة 

برزت في العصر الحالي تغيرات اجتماعية عديدة أثرت على البنى والهياكل األسرية فذي مجتمذع المملكذة العربيذة ولقد 

 ، السعودية
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 والتذي تسذببتتحولت األسرة من أسرة كبيرة إلى أسرة صغيرة تسمى النواة وكذان مذن أبرزهذا: ضذعف العالقذات األسذرية  حيث

رة ظذذاهرة الطذذالق وتشذذرد األسذذر وضذذياع األطفذذال وانحذذراف االزواى. كمذذا يذذؤدي إلذذى االنحرافذذات والجذذرائم المرتبطذذة كثذذ فذذي

 باألسرة.

مشكلة الدراسة في بيان التغيرات االجتماعية المعاصرة، ومدى تأثيرها فذي العالقذات األسذرية، بالتذالي  ومما سبق يمكن توضيح

سذذرة والتذذي هذذي المكذذون األول للمجتمذذع، وصذذالح األسذذرة سذذيؤدي بذذال شذذك إلذذى صذذالح سذذنتمكن مذذن المحافظذذة علذذى تماسذذك األ

 المجتمع واألمة بكاملها.

 أهمية الدراسة:. 1.1

 األهمية العلمية: .1.1.1

 محاولة إلبراز واقع العالقات األسرية في ضوء التغيرات االجتماعية المعاصرة بالمجتمع السعودي. .0

للتعرف على طبيعة وأنمذاط العالقذات األسذرية مذن جذراء التغيذرات االجتماعيذة تزويد المكتبة العربية بمعلومات بحثية  .0

 التي تتعرض لها األسرة السعودية في المجتمع السعودي.

الوصول إلى مقترح والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على عالقات األسذرة ببعضذها الذبعض سذعياا لتحقيذق اقضذى قذدر  .3

 .المعاصرة االجتماعيةمن التوافق االجتماعي في ظل التغيرات 

 األهمية التطبيقية: .1.1.1

مذع األسذر التذي تتذأثر سذلباا بذالتغيرات تزويد العاملين في القطاعات الصحية والخدمية المختلفة بأساليب علميذة للتعامذل  .0

 االجتماعية المعاصرة.

 األسرية.العالقات  علىثد تساهم هذه الدراسة في التقليل من آثار التغيرات االجتماعية المعاصرة  .0

 أهمية النتائج التي قد تتوصل إليها الدراسة والتي يمكن ان تفيد في توضيح العالقة بين متغيرات الدراسة. .3

 أهداف الدراسة:. 1.1

 قديم إطار مفاهيمي حول العالقات االسرية في ضوء التغيرات االجتماعية المعاصرة.ت .0

ويتفذرع مذن  :لمجتمع السذعودي علذى العالقذات األسذريةالتغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت باأثر التعرف على  .0

 هذا الهدف عدة أهداف تتمثل في:

 .على العالقات األسرية نسق األسرةالمتعلقة ب المعاصرة التغيرات االجتماعيةأثر  -أ

 .على العالقات األسرية بالبيئة المحيطة باألسرةالمتعلقة  المعاصرة التغيرات االجتماعيةأثر  -ب

مقترح للحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على العالقذات  تصورالتعرف على  .3

 .األسرية

 تساؤالت الدراسة:. 4.1

؟ ويتفرع من هذا التسذاؤل التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على العالقات األسريةما أثر  .0

 عد تساؤالت تتمثل في:
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 ؟على العالقات األسرية المتعلقة بنسق األسرة المعاصرة ت االجتماعيةالتغيراأثر ما  -أ

 ؟على العالقات األسرية بالبيئة المحيطة باألسرةالمتعلقة المعاصرة التغيرات االجتماعية  أثر ما -ب

التصذذور المقتذذرح للحذذد مذذن أثذذر التغيذذرات االجتماعيذذة المعاصذذرة التذذي لحقذذت بذذالمجتمع السذذعودي علذذى العالقذذات  مذذا .0

 ؟ألسريةا

 مفاهيم الدراسة:. 1.1

 األســــرة: .1

 التعريف العلمي:

تعرف األسرة بأنها: مؤسسة اجتماعية تتواجد في كل المجتمعات البشرية، وتتأثر بالتطورات االقتصادية واالجتماعية 

 (م0111والثقافية التي يعيشها المجتمع، وتقوم بالدور الرئيس في بناء المجتمع وتدعيم وحداته. )العزة، 

 التعريف اإلجرائي:

تعرف األسرة بأنها: مجموعة من األشخاص يرتبطون معاا بروابط الزواى أو الدم أو التبني ويعيشون تحت سقف 

 واحد ويتفاعلون معاا وفقاا ألدوار اجتماعية محددة ويحافظون على نمط ثقافي عام.

 . العالقات األسرية:1

 التعريف العلمي:

ها: االتصاالت والتفاعالت التي تقع بين أعضاء األسرة الذين يقيمون في منزل واحد ومن تعرف العالقات األسرية بأن

 م(.0112ذلك العالقة بين الزوجين واألبناء والجدين واألقارب )غيث، 

 التعريف اإلجرائي:

واألحاسيس  تعرف العالقات األسرية بأنها: هي الترابط الوجداني بين أفراد األسرة وتتكون من مجموعة من المشاعر

 التي يمنحها الفرد في األسرة إلى اآلخر وتكون في شكل حقوق وواجبات ومعامالت وفي محل أخذ وعطاء.

 . التغيرات االجتماعية المعاصرة:1

 التعريف العلمي:

مجموعة من الظروف التي تتعلق بتكوين الجماعة وأنظمتها، والتي تعرف التغيرات االجتماعية المعاصرة بأنها: 

 م(.0100م في تكيف الفرد وتربيته، ويكون لها االثر الواضح في سلوك الفرد ومجتمعه )عبد الرحمن، تساه

 التعريف اإلجرائي:

تلك التغيرات االجتماعية التي تؤثر على النسق األسري سواء الداخلي أو تعرف التغيرات االجتماعية المعاصرة بأنها: 

 البيئي.

 . التصور المقترح:4

 رائي:التعريف اإلج

وضع رؤية وأهداف ومراحل وعمليات ونماذى للحد من أثر التغيرات االجتماعية على يعرف التصور المقرح بأنه: 

 ضعف العالقات األسرية.
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 اإلطار النظري للدراسة، والدراسات السابقة .1

 اإلطـــار النظــــري .1.1

طار النظري للدراسة، سوف أتناول فيه العالقات األسرية، التغيرات إنه ومن خالل هذا المبحث الذي يتضمن اإل

   ، بشيء من التفصيل.المعاصرة االجتماعية

 أوالً: العالقات األسرية:

 أو السوي ة الشخصي ة سمات في تكوين األبرز الدور تلعب كونها واألبناء، الوالدين بين للتفاعل األساسي   اإلطار األسرة تُعد  

 وبينهما، بينه الدائم للتفاعل نتيجة وذلك االجتماعي ة، والقيم منهما الُمثُل ويكتسب والديه، مع يعيش الطفل ألن   ذلكو المضطربة،

ل  محيط في األبناء ويتعل م له، المحاسب الضمير وتكون الطفل، ترقب داخلي ة نفسي ة سلطة الخارجي ة إلى الوالدين سلطة وتتحو 

 والقيم. يدةوالعق واللغة األخالق األسرة

 شبكات عبر ومعلومات وسائل ات صال من والمعلوماتي ة التقني ة الثروة ثمار استخدام إلى تميل الحديث العصر في واألسرة

 نواة فتصبح األسرة، بنية في التغي ر إلى باإلضافة أفراد األسرة، اهتمامات من حيزاا كبيراا  تحتل   أن المتوق ع ومن اإلنترنت،

 اكتساب على إيجابي ا ذلك أث ر كلما األسرة، داخل االجتماعي   الجانب في األسرة واشتراك أفراد تفاعل زاد كل ماف الحجم، صغيرة

 م(.0100األسرة )داود،  داخل يحدث الذي التفاعل خالل من لها القبول ويكون والمعتقدات، واالتجاهات والقيم أفرادها العادات

 تعريف األسرة:

 إلى النازعة البشري ة الطبيعة الكاملة في والقدرات االستعدادات إليه تؤد ي تلقائي بأنها: ات حادلقد عرف إدريس األسرة 

، ودوام البشري   الجنس لبقاء حتمي ة ضرورة وهي االجتماع،  واالتحاد والمرأة، الرجل باجتماع ذلك ويتحق ق الوجود االجتماعي 

ها بصورة بينهما الدائم  (.م0118القصاص، المجتمع ) يقر 

ر، يبدأ منها التي النقطة وهي المجتمع، جسم في األولى كما عرفها الخطيب بأنها: الخلية ل وهي التطو   طبيعي   وسط أو 

نات منها ويتلق ى الفرد، فيه ينشأ واجتماعي    م(.0112االجتماعي  )الخطيب،  وتراثه ولغته األولى لثقافته المكو 

 تعريف العالقات األسرية:

 تبدأ وهي قرابة، عالقة الذين تربطهم األفراد من مجموعة بين تجمع التي األسرية بنها: العالقات تعرف العالقات

 م(.0112والزوجة )توفيق،  الزوى وأقارب األوالد لتشمل وتمتد بالزوجين،

 وما لمختلفة،ا حياتهم مواقف في معاملة اآلباء في أساليب من العالقات لهذه األطفال يدركه كما عرفها السيد بأنها: ما

 م(.0110األساليب )السيد،  هذه من به يتمس كون

 أهمية العالقات األسرية في الحفاظ على سالمة األسرة:

يمثل الكيان األسري السوي الوحدة االجتماعية األساسية في المجتمع، وكلما كانت العالقات األسرية والتماسك األسري بين 

األسرة سليمة وكن الجو األسري مالئما لتكيف األطفال وسالمة نموهم العاطفي والنفسي، أعضاء األسرة قوياا وسوياا كلما كانت 

وأي صدام يقع بين األبوين يشعر به الطفل حتى ولو لم يحث أمامه مما يفقده الشعور بااللتزان االنفعالي، فيصبح الطفل متقلب 

را من األمان األسري ألبنائها مما ينعكس إيجابيا على تمتعهم في انفعاالته، وفي المقابل إن األسرة المترابطة تحقق قدراا كبي

 م(.0112بالسالمة النفسية، كما أن ذلك يدفهم إلى االنطالق للحياة خارى األسرة والتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي )توفيق، 
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مشاعر وأفكار الطفل، ومن ناحي أخرى فإن االتجاهات والمشاعر التي تسود بين أعضاء األسرة تنعكس على اتجاهات و

فإذا ما حصل الطفل على اإلحساس باألمن في منزله فإن هذا اإلحساس يساعد الطفل على مواجهة مشكالت ومواقف الحياة في 

المستقبل، كما أن طبيعة العالقات األسرية تؤثر بشكل كبير في توافق الطفل والمراهق من الناحية االجتماعية واالنفعالية، حيث 

ل أو المراهق إلى ذاته ويتقبلها بنفس الدرجة التي يتقبل بها أعضاء أسرته لهذه الذات، وتقبل الذات يلعب دوراا هاما ينظر الطف

 م(0112في أمن الفرد االنفعالي )توفيق، 

مع وإنه من األسس التي تجعل األسرة في المجتمع السعودي وحدة متماسكة من ناحية البناء االجتماعي المتكامل والمتناسق 

العادات والتقاليد والمعايير المستمدة من الشريعة اإلسالمية هي العمل على الحفاظ على العالقات األسرية، وذلك عن طريق 

 م(.0110تقارب االتجاهات بين أفراد األسرة الواحدة بما يتمشى مع العقيدة السمحة والتقاليد السائدة في المجتمع )التويجري، 

 ة:أنواع العالقات األسري

 لقد تم تقسيم العالقات األسرية إلى نوعين هما:

 ( العالقات األسرية الداخلية:0

 من: كالا  وتشمل

 والزوجة. الزوى بين العالقة .أ

 واألبناء. الوالدين بين العالقة .ب

 ببعض. بعضهم األبناء بين العالقة .ى

 ( العالقات األسرية الخارجية:0

 م( 0112أو المصاهرة )العويضي،  الدم، طريق عن سواءا  باألقارب األسرة أفراد عالقة على وتشتمل

 األسباب التي تساعد على بناء العالقات األسرية السليمة:

 هنالك عدد من األسباب التي تساعد على بناء العالقات األسرية السليمة وتتمثل هذه األسباب كما حددها توفيق فيما يلي: 

 الثقة واالحترام بين أفراد األسرة. .0

 ن الزوجين لطبيعة العالقات األسرية.مفهوم كل م .0

 معرفة أفراد األسر للدور المنوط منه. .3

 تهيئة الجو السائد في االسرة. .2

 وجود قدر كافي من التفاهم بين افراد األسرة. .5

 الوضوح والشفافية بين كل طرف والطرف اآلخر. .2

 الظروف السليمة التي يتم بها الزواى. .2

 األساليب المتبعة داخل األسرة. .8

 عة الشخصية لكل أفراد األسرة.الطبي .9

 التفاعل اإليجابي بين أفراد األسرة. .01

 إشباع الحاجات األساسية والثانوية. .00

 الحرية والمساواة السائدة في الجو األسري. .00
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 م(.0112البناء االجتماعي المتكامل والمتناسق مع العادات والتقاليد )توفيق،  .03

 السمحة العقيدة مع يتماشى بما في االتجاهات الواحدة األسرة أفراد ربتقا طريق عن األسرية العالقات على الحفاظ وإن  

 المتكامل االجتماعي   البناء جانب من متماسكة وحدة األسرة تجعل من التي األسس من له المجتمع، في السائدة والتقاليد

 م(.0110والتقاليد )التويجري،  العادات مع والمتناسق

 :العالقات األسرية ومالمح تغيرها

إن العالقات الداخلية بين اآلباء واألمهات وبينهم وبين األبناء وبين األخوة وبعضهم تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على 

مكونات البناء االجتماعي: مثل بناء األسرة ونمط السلطة السائدة والتحضر والتغير التقني واشتغال المرأة، وتشي الخولي إلى 

للعمل قد أثر بعمق في العالقات األسرية، إال أن هذا التأثير لم يبلغ مداه كما بلغ في األسرة  أنه بالرغم من أن خروى المرأة

بالمجتمعات الغربية نظراا الستمرار فعالية النسق القيمي في المجتمع وعدم استجابته للتغير بالقدر الذي تغيرت به األسرة 

 م(0112الغربية )الخولي، 

اهن إلى تغير أدوار الزوجين ومكانتهما، كما تحولت األسرة األبوية القديمة إلى أسرة وقد أدى التغير االجتماعي الر

ديموقراطية تقوم على قيمة المساواة بين األطراف المكونين لها، والعالقة الرسمية التي كانت تربط بين اآلباء واألبناء المعتمدة 

التنوع وتتمشى مع األوضاع الجديدة لألسرة الحديثة )الخولي،  على تمايز المكانة سوف تتحول إلى عالقة من نوع جديد شديدة

 م(.0112

ويرى شعراوي أن التغير االجتماعي والتقني يصاحبه تغير في العالقات األسرية الداخلية، وقد يؤدي هذا التغير إلى زيادة 

عيشه المجتمعات الخليجية والتفكك الترابط أو يؤدي إلى التفكك، فهناك عالقة بين التغير االجتماعي واالقتصادي الذي ت

األسري، فهناك شريحة من األسر الغنية تعيش حالة من التفكك األسري الذي تعد أموالها أحد عوامل هذا التفكك، واألوالد في 

مخدرات تلك األسر يعانون من فراغ عاطفي كبير ناجم عن هذا التفكك، وما المقتنيات الكبيرة التي في أيدي أبناء هذه الفئة كال

والقيادة المتهورة، هذا باإلضافة إلى وجود مشاكل ناجمة من تعدد المربيات ألفطال األسرة الواحدة، وهناك مشاكل نفسية كثيرة 

 م(0113ناجمة عن الغياب الطويل لآلباء عن أبنائهم وتدليل األمهات لهم كتعويض عاطفي )شعراوي، 

األجيال وطالت فترات غياب  ظاهرة صراعواألبناء، وكذلك تزايدت  ومن ناحية أخرى فقد زادت المسافات بين اآلباء

ووجود الخدم سهل خروى الوالدين في أي وقت دون القلق على األبناء  الوالدين عن المنزل بسبب االنشغال بتوفير لقمة العيش،

األبناء ال يستطيع اآلباء اللحاق بها  هذا باإلضافة إلى حدوث طفرات وفترات معلوماتية يكتسبها ألنهم ليسوا وحدهم في المنزل،

 م(0112)الشاعر، 

 المشاكل التي تهدد استقرار األسرة:

 وقد حدد أمين هذه المشاكل فيما يلي:هنالك العديد من المشاكل التي تهدد استقرار األسرة 

 انهيار الرابط بين الزوى والزوجة واألبناء. -

 الظروف النفسية السائدة بين افراد األسرة. -

 اب الوالدين عن المنزل.غي -

 ظهور االنترنت وانشغال بمواقع التواصل االجتماعي. -
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 سوء تكيف الزوجين أحدهما مع اآلخر في الطباع والعادات وأساليب الحياة. -

 الخالفات الحادة التي تحدث بين الزوجين أو أحدهما واألطفال أو بينهما وبين أفراد أسرتيهما. -

 احتياجات األسرة الضرورية. قلة الدخل وعدم كفايته لمواجهة -

 سوء االختيار في عملية الزواى أو عدم القدرة على تحقيق االنسجام. -

 سوء التوافق الزواجي. -

 اختالف األفق الثقافي للزوجين. -

 انعدام العواطف األسرية. -

 .م(0113)أمين،  تدخل األقارب في العالقات الزوجية -

 

 ثانياً: التغيرات االجتماعية:

 االجتماعي:تعريف التغير 

 تعريف التغيرات االجتماعية في اللغة:     

يعرف التغير االجتماعي في اللغة: يعني إحداث شيء لم يكن من قبل بنفس الصورة التي أصبح عليها بعد التغيير، وكانت 

، فحين تقول: العرب تقول: غير فالن بعيره، إذا حط عنه رحله، وأصلح من شأنه، وتغيرت األشياء إذا اختلفت عن سابقتها

 .م(0111منظور،  )ابنغيرت داري إذا بنيتها بناءا غير الذي كانت عليه 

 تعريف التغيرات االجتماعية في االصطالح:

تعرف التغيرات االجتماعية اصطالحاا: بأنها ذلك النشاط االجتماعي الذي يأخذ غالباا شكل التصورات، والمشاعر غير   

تدريجياا ُمعبراا عن أشكال جديدة من االعتقاد، والسلوك الجمعي، التي ال تجد منافذ للتعبير  المنظمة، وهو النشاط الذي يصبح

 .ماعية الموجودةعن مطالبها، فتتحول إلى حركة منظمة، تهم األنماط االجت

 نظم التيوال البناءات كل على تظهر والتي التنظيم االجتماعي داخل تحدث التي االختالفات وأيضاا تعرف بأنها: مجموعة

 م(.0111المجتمع )غيث،  في تحدث

 عوامل التغيرات االجتماعية:

أن التغيرات االجتماعية صفة أساسية من صفات المجتمع وهو صفة ال يمكن أن تخضع إلرادة معينة بل هي نتيجة عوامل 

كن تحديد عوامل التغير اجتماعية وثقافية واقتصادية يتداخل بعضها في بعض ويؤثر بعضها في بعد، ومن هذا المنطلق يم

 االجتماعي فيما يلي:

 أ. العوامل الجغرافية:

مكونات البيئة الطبيعية التي يعمل فيها اإلنسان وتشمل الموقع والتضاريس والمناخ والمجاري المائية والثروات  به يقصد

تغير في الظروف الجغرافية سوف المعدنية والزراعية والحيوانية وهذه المكونات تؤثر حتما في أنشطة أفراد األسرة، فأي 

يؤدي إلى تغيرات في األسرة، فحدوث الزالزل والفيضانات وتغير المناخ واشتداد الحرارة أو البرودة في بعض المناطق كل 

 م(.0119)القصير،  ذلك قد يحدث تغيرات في اتجاهات أعضاء األسر الذين يسكنونها ويؤثر أيضاا على سلوكهم وطبائعهم
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 لديموغرافية:ب. العوامل ا

 النمو ومعدالت الزيادة والنقصان حيث من السكاني الوضع عن المترتبة اآلثار الديموغرافي بأنها تلك بالعوامل يقصد

 االجتماعية الحياة على تأثير لها العوامل هذه كل األخرى، العوامل والمؤشرات من ذلك غير إلى والوفيات والخصوبة والهجرة

 فاألمراض إلخ،... واالقتصادية والصحية االجتماعية النواحي باقي على ينعكس الذي المعيشة ىمستو حيث عامة من بصورة

 ضد وتطعيم صحية حمالت من الصحية المستويات مختلف في والتقدم ، في المجتمع الوفيات نسبة زيادة إلى تؤدي واألوبئة

 مما واألوبئة، األمراض الكثير من على التغلب من نوأمك الوفاة معدالت من التقليل إلى أدى والفيروسات مختلف األمراض

)القصير،  االجتماعي التغير إلى تؤدي التي الوسائل من السكاني وسيلة النمو يعتبر لهذا سكانية، طفرة حدوث على ساعد

 م(.0119

 ج. العوامل االقتصادية:

 والتصنيع، السائدة الملكية واالستهالك ونظام وزيعالت وأشكال المجتمع في السائدة اإلنتاى أنماط االقتصادية بالعوامل يقصد

 التي االجتماعية العالقات على وتأثيره للمجتمع االقتصادي بالبناء ما يسمى أو بالمجتمع تحيط التي المادية النواحي جميع أي

 ككل، االقتصادي ل البناءشك وتغير تحول عنه ينجم االقتصادي للبناء األجزاء أحد في تغير وأي األفراد والجماعات، بين تنشأ

 المجتمع في االجتماعي التغير عمليات توجيه وعن واألحداث التاريخية التطورات عن مسؤول يعتبر االقتصادي البناء أن كما

 العوامل فإن لذام(.0115المجتمع)الدقس،  في واألخالق والفلسفة والديني القانوني عن التنظيم مسؤول أنه إلى إضافة

 المجتمع حياة وفي وتكوينها الجماعات نشأة في فتأثيرها واضح ،االجتماعية الحياة تشكيل في بعيد حد إلى ؤثرت االقتصادية

 ثقافته عموما. وفي والفكرية السياسية

 د. العوامل الثقافية:

 من المجتمعات غيره وفي الواحد المجتمع في عديدة مجاالت تغير في سببا تعتبر في انتشار متزايد، فهي كانت الثقافة لما

 بشكل اتجاهاتهم وفي بينهم السائدة االجتماعية نحو العالقات أفراده نظر في تؤثر فإنها معينة قيما مجتمع يتبنى فحينما األخرى،

 االجتماعي والواقع البيئة التكيف مع وآليات أنظمة وتطوير المنعزلة المجتمعات تطور الثقافي العامل تأثير مظاهر ومن عام،

 الحياة على جديدة إضافة كونها المجتمع على تأثير لها الحديثة والتي اإلبداعات وراء والسعي األخرى الثقافات إلى والتطلع

 . م(0115الحياة )الدقس،  مجاالت بقية في وتحدثه تتركه الذي واألثر كيفية استخدامها في االجتماعية

 ه. العوامل التكنولوجية:

حديث، أي األساليب والوسائل المستخدمة في المشرعات االقتصادية واالجتماعية وقد كان يقصد بالتكنولوجيا فن االنتاى ال

للتقدم التكنولوجي تأثيرات كثيرة على األسرة، من حيث بنائها ووظائفها، لذلك نجد أن حجم األسرة في المجتمعات التي تأخذ 

نتشار شكل األسرة النواة، زد على ذلك أن العالقات الداخلية بأسباب التكنولوجيا الحديثة يميل إلى النقصان، مع ما يصاحبه من ا

في األسرة قد تغيرت إلى حد بعيد فضعفت سلطة األب وارتفعت منزلة األم، وتقلصت وظائف األسرة بحيث لم يبق لها سوى 

 .م(0115وظائف قليلة أهمها وظيفتي االنجاب والتنشئة االجتماعية )الدقس، 
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 األيديولوجية: و. العوامل

 وتساندها هادفة ووسائل لسياسة تكاملية طبقا الراقية اإلجتماعية النماذى تطوير على تعمل فكرية قوة األيديولوجية تعتبر

في  األفراد مواقف عن يعبر الذي والعاطفي الفكري النظام األيديولوجية تشمل فلسفية، وبالتالي ونظريات تبريرات ذلك في

 والمجتمع. العالم

 للتغير عرضة الفكرية وهذه المذاهب والعقائد المجتمع، في السائدة الفكرية والعقائد بالمذهب األيديولوجية العوامل وترتبط

 بتطور الرتباطها آلخر حين من تتغير وتجعلها بها تتأثر فإنها لذا الثقافية والتكنولوجية، والعوامل بالتيارات ارتباطها نتيجة

 لذلك، تبعا والقيم العادات والتقاليد هذه تغير إلى يؤدي فيها تغير وأي والقيم لتقاليدوا بالعادات ارتباطها عن المجتمع فضال

 العوامل من األيديولوجية اعتبار يمكن لذا ، فيه واالتصال وسائل اإلعالم تساهم أصبحت الذي باالنتشار اتسامها لسرعة إضافة

 م(.0112)الدسوقي،  االجتماعي التغير في حدوث تسهم التي الرئيسية

 

 أنماط التغيرات االجتماعية:

 إلى نمطين أساسيين:لقد قسم العمر انماط التغيرات االجتماعية 

 األول: التغيرات الكمية:

 على قدرة لها وناشطة فاعلة اجتماعية تتميز بقوى والتي المستوى الواسعة االجتماعية التغيرات تلك الكمية إن التغيرات

السكان  يصبح وبذلك بكامله، للمجتمع االجتماعية والمؤسسات االجتماعي نسق التدرى في المتمثل البيئي النظام تبديل أو تعديل

 المعلوماتية ومصادر العامة المواصالت والوسائل وشبكة والغذاء الطاقة موارد على الطلب ويزداد المدن، وتتوسع متحضرين

 الطبقات معالم وتحديد ومؤسسات جيدة تقنيات تطوير ىعل أكيدة وملحة رغبة ببلورة جميعها تقوم وإلكترونيا، إعالميا

 كلما وفئاته حجمه وتنظيماته في تعقيدا المجتمع زاد كلما وبهذا الجديدة، األنساق في متشرب بشكل خالل تنشئتهم من االجتماعية

 ومتنوعة. متعددة لصراعات ومواجهة تخصصا أكثر الحكومة واجبات أصبحت

 الثاني: التغيرات النوعية:

 الغير من تنتقل التي داخل تنظيماتهم المجتمع أفراد بين والتفاعل التعامل أسلوب في تحصل التي التحوالت بها يقصد

 لنظام والخاضعة هرمي بشكل المتدرجة مواقفهم أساس المبني على والترابط المجهولة الصفة ذات الرسمية إلى الرسمية

 وضعتها لمعايير ضبط خضوعهم من أكثر الرسمية االجتماعية الضبط بوسائل التزامهم في التحول الداخلي، كذلك التنظيمات

 م(.0112وقيم اآلخر )العمر،  وأذواق مشاعر تحترم وأدبية أخالقية مفاهيم وتبلور القديمة، األجيال

 مراحل التغيرات االجتماعية:

 هذه المراحل في النقاط التالية: إن التغير االجتماعي ال يحدث فجأة وإنما يتم عبر عدة مراحل، وقد حدد جودة

 أ. مرحلة التحدي:

 منظومة على ومحافظته المجتمع زاد تمسك كلما حيث التقليدي، المجتمع قبل من التطور عملية في بداية نقطة بمثابة تعتبر

 أكثر تكون الزراعية تالمجتمعا لدى التحدي قوة أن نجد لذلك ورفضه، لمقاومة التغير والصراع التحدي زاد كلما السائدة، القيم

 وهكذا. الصناعية من المجتمعات
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 ب. مرحلة االنتقال:

 التقليديين بعض يكون األحيان وفي بعض التقدميين، أيدي إلى التقليديين أيدي من الحالة تنتقل إذ بالتدريج، العملية هذه تتم

 القديم بين دائرا الصراع يكون وهنا الجديدة، كاراألف تقويم بمرحلة هذه المرحلة وتسمى األفكار، بعض في للتقدميين مشاركي

  أفكار هدامة. إلى تنحرف قد ألنها الجديدة األفكار على المراحل أخطر من المرحلة هذه والحديث وتعتبر

 ج. مرحلة التحويل:

 تشكيله. في تدخل المختلفة والتي جوانبه جميع من المتغير للبناء الجذري التنظيم إعادة فيها يتم التي المرحلة هي

 د. المرحلة المتطورة:

 على التنظيم إقامة وهي إليها التغير، وصل التي الجديدة الحالة إلى وتفضي الجديدة، األفكار تطبيق يتم المرحلة هذه وفي

 م(.0112الحادث )جودت،  التغير عملية من نابعة جديدة أسس

 نظريات التغيرات االجتماعية:

 التي والتطورات التغيرات إلى معرفة تهدف كما ،االجتماعي التغير ظاهرة لتفسير ريتصو نموذى بمثابة النظرية تعد

 المعاصرةو القديمة المجتمعات بين واالختالف التشابه أوجه التاريخي ولتوضيح التطور مراحل عبر المجتمعات على طرأت

 التاريخية، ومن هذه النظريات ما يلي: واألحداث بحركة التاريخ وصلتها

 لنظريات الحتمية:( ا1

 ،المناخ أو كاالقتصاد واحد على عامل االجتماعي للتغير تفسيرها في ركزت التي النظريات تلك الحتمية بالنظريات ويقصد

 وعندما محددة سلفا، األمور أن تفترض الحتمية األخرى. وإن بقية العوامل يحرك الذي الوحيد العامل هذا أن اعتبار على

 الظواهر كل حدوث خلف الكامن ،األصل السبب الوحيد عن البحث تعني أصبحت االجتماعي الفكر في الكلمة استخدمت

 .م(0101)إستيتية، 

 ( النظرية التطورية:1

 إلى متوازية وكانت العشرين وأوائل القرن عشر التاسع القرن خالل السوسيولوجي الفكر على التطورية النظرية سيطرت

 موضوع تناولت التي المبكرة النظريات أهم وتعد ،قديمةال الفلسفات من تستمد جذورها كانت وإن الحتمية، النظريات مع ما حد

 االجتماعية االتجاهات وكذا اختبار ،االجتماعية لألنساق المنظم بالتحليل االهتمام م بدأ0901عام  منذ ولكن ،االجتماعيالتغير 

 للسلوك. االجتماعية دداتالمح عن أخذت التي الفحوص إلى إضافة الديموغرافية،

 ( النظرية الخطية:1

 حالة في المجتمع ويمر ، هدف محدد إلى النهاية في الموصلة المستمرة التقليدية بالتحوالت تهتم نظريات بأنها وتوصف

 المجتمعات كل أن وهو أساسي افتراض من النظريات هذه ثابتة وتنطلق خطوات أو بمراحل الهدف هذا تحقيق نحو تحوله

 أو ادعاءاتالنظريات  هذه عكست حيث التطور، من مستقيم خط في تعقيدا األكثر األشكال البسيط إلى الشكل من تغيرت

 وأتت ، سابقتها من أفضل تكون متعاقبة كل مرحلة أن على تؤكد والتي عشر الثامن القرن وبخاصة الوقت هذا افتراضات

 بالكائن المجتمع تشبه ألنها ، االجتماعي التغير إلى نظرتها في ةغير السوسيولوجي النظريات إطار في التطور نظريات

 م(.0115في تطوره )الدقس،  العضوي
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 الدراسات السابقة .1.1

 تمهيد:

هناك من الدراسات التي تناولت موضوع هذه الدراسة من زوايا متنوعة وأُجريت في مجتمعات مختلفة، وقد استطاع 

دراسات الحديثة التي تقترب من أهداف هذه الدراسة، وهي من الدراسات السابقة التي تناولت العالقات الباحث أن يحصر أهم ال

األسرية، والتغيرات االجتماعية، وتم تقسيم هذه الدراسات وفق ترتيب زمني من األحدث إلى األقدم، والتي يمكن عرضها على 

 النحو اآلتي:

 الدراسات العربية: 1.1.1

األبناء، لدى طلبة الجامعة السعودية  وشخصية األسرة على وأثره االجتماعي (، بعنوان: التغيرم1112)دراسة الناصر 

اإللكترونية بمدينة الرياض، هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور وسائل التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية 

ائل التواصل االجتماعي لدى الطلبة، والتعرف على الفروق في واألسرية لدى الطلبة، والتعرف على الواقع الفعلي باستخدام وس

متغير الجنس والحالة االجتماعية ونوع الكلية والمستوى الدراسي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر 

( طالباا وطالبة من 305الطلبة، واستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي، وبلغ حجم العينة النهائية )

من االناث، واختيرت العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، وتوصلت  020من الذكور، و 053الجامعة السعودية اإللكترونية منهم 

الدراسة إلى النتائج التالية: أن الواقع الفعلي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى الطلبة طالب وطالبات الجامعة السعودية 

، تالها وسيلة %2.98اإللكترونية جاء بدرجة كبيرة، وان أكثر وسائل التواصل التي يتم استخدامها هي الواتس أب بنسبة 

كما دلت  %2.25، واظهرت النتائج أيضا أن استخدام وسائل التواصل يعيق عمل الطلبة بنسبة %0.83ستغرام بنسبة ناال

من األب واألم واألخوة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي كما أظهرت نتائج  النتائج على ان هناك تبايناا في مدى تأييد كل

في حين كان  22.3الدراسة أن وسائل التواصل االجتماعي لها أثر كبير على الحياة االجتماعية، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 أثرها منخفض على العالقات األسرية.

 طلبة لدى األسرية واالجتماعية العالقات في االجتماعي التواصل وسائل استخدام ثر، بعنوان: أم(1112دراسة: )أبو سليمان، 

 واالجتماعية العالقات االسرية في االجتماعي التواصل وسائل استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة هذه اليرموك. هدفت جامعة

 في االجتماعي التواصل وسائل استخدام أثر شف عنللك استبانة إعداد تم الدراسة، أهداف اليرموك، ولتحقيق جامعة طلبة لدى

 مرحلة في اليرموك جامعة طلبة من وطالبةا  ( طالباا 903من ) عينة الدراسة واالجتماعية، تكونت األسرية العالقات

 لتواصلا وسائل استخدام طبيعة في فروق وجود  عدم إلى نتائج الدراسة المتيسرة، أشارت اختيارهم بالطريقة تم البكالوريوس،

 أن إلى النتائج أشارت الكلية، كما ونوع الدراسي، والمستوى الجنس، تعزى لمتغيرات اليرموك، جامعة طلبة لدى االجتماعي

 النتائج متوسطاا، وبينت األسرية العالقات وفي مرتفعاا، جاء العالقات االجتماعية، في االجتماعي التواصل وسائل استخدام أثر

 الختالف تعزى واالجتماعية، األسرية العالقات الكلي في االجتماعي التواصل وسائل استخدام أثر ىمستو في فروق وجود عدم

 في االجتماعي التواصل وسائل استخدام أثر مستوى في فروق الكلية، ووجود ونوع الدراسي والمستوى الجنس متغيرات

االجتماعي  التواصل وسائل استخدام أثر مستوى في قفرو ووجود اإلناث، لصالح الجنس، تعزى لمتغير االجتماعية، العالقات

 سالبة عالقة وجود أظهرت النتائج وأخيرا .الثالثة السنة طلبة لصالح الدراسي، المستوى لمتغير تعزى األسرية، العالقات في

 واالجتماعية. والعالقات األسرية االجتماعي التواصل وسائل استخدام مستوى بين إحصائياا  دالة
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 األبناء كما يدركها الوالدية السلطة على وانعكاساتها واالقتصادية االجتماعية ، بعنوان: التغيراتم(1114ليمة )دراسة: س

االسرة  شهدتها التي واالقتصادية االجتماعية التغيرات على التعرف إلى الحالية الدراسة الجزائرية. تهدف األسرة في

 الوصفي المنهج على الدراسة االبناء، اعتمدت يدركها كما الوالدية السلطة على التغيرات هذه انعكاسات عن والبحث الجزائرية،

 والتغيرات الوالدية السلطة بين العالقة وتحليل األبناء، كما يدركها الوالدية السلطة وصف خالل من المعلومات جمع بهدف

 جامعي أولى السنة طالبا وطالبة للمستوى 201عينة الدراسة  الجزائرية، شملت تشهدها األسرة التي واالقتصادية االجتماعية

 األسرة ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: شهدتسنة 03 -08خيضر تتراوح أعمارهم ما بين  محمد جامعة من

 الممتد ليديالتق النمط من األسرة انتقال واإلقامة، السكن في تغير لألسرة، التركيبية البنية في في: تغير تمثلت الجزائرية تغيرات

 في تغير الدخل األسري، ،ارتفاع العمل إلى المرأة خروى للوالدين، التعليمي المستوى ارتفاع النووي، العصري إلى النمط

 وصحية. هناك اقتصادية مشكالت حديثة، ظهور تكنولوجية ووسائل منزلية ألدوات األسرة امتالك للوالدين، المهنية الوضعية

 .لالم التعليمي إلى المستوى تعزى األبناء يدركها كما والضبط األسري األمان بعدي في إحصائية داللة ذات فروق

 الممتدة الصغيرة واألسرة األسرة داخل االجتماعية العالقات على آب الواتس آثار ، بعنوان:م(1114المستنير ) دراسة:

 داخل االجتماعي ة العالقات على "آب الواتس" آثار عن الكشف إلى العمل. هدفت هذه الدراسة وزمالء واألصدقاء األقارب وبين

ة واألسرة الصغيرة األسرة  إعداد من إلكتروني   استبيان الدراسة هذه في وزمالء العمل، استخدم واألصدقاء األقارب وبين الممتد 

 الدراسة نتائج أظهرتسعودي ة،  مدينة (23من ) ومشاركة مشارك (511عينة الدراسة من ) المقابلة، تكونت وأسلوب الباحث،

ة الصغيرة العائلة افراد جمع الذي األول التطبيق هو "الواتس آب" أن    العائلة لتبادل أخبار واحدة، افتراضية بيئة في والممتد 

 واألقارب، لألهل الوصول ضمن كانت إيجابية "آب الواتس" آثار أن النتائج بينت كما المهمة، القضايا ومناقشة واألقارب،

 للتواصل، فرصة السعودي ة المرأة فأعطى المكان، حاجز تجاوز الكبيرة في المدن وسك ان النساء ساعد "آب الواتس" أن   وكذلك

ا ية من نتج مم  الوقت  أعطت "آب الواتس" رسائل أن كما الرحم، صلة وتقوية األقارب بين الكلفة حاجز العالقة، ٕوازالة تقو 

 هذا ساعد كذلك للقرار المناسب، والوصول المناسب الرد في للتفكير أطول وقتاا  ردالف وأعطت األسرة، افراد بين للحوار

 واألمهات. اآلباء جيل بين التواصل عملية تسهيل في التطبيق

، بعنوان: أثر استخدام االنترنت على العالقات األسرية بين أفراد األسرة السعودية في م(1114دراسة: العويضي )

هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام االنترنت على العالقات األسرية بين أفراد األسرة السعودية، محافظة جدة. وقد هدفت 

( أسرة من مجتمع جدة، 011ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

االنترنت على العالقات األسرية بين أفراد األسر في مجتمع الدراسة  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يعد تأثير استخدام

تأثير محدود وبسيط، ارتفاع نسبة افراد العينة الذين يرون أن االنترنت ذات  تأثير سلبي عل المجتمع السعودي دينياا وأخالقياا، 

 االستخدام على العالقة فيما بينه وبين زوجته. وبين تأثير ذلك لإلنترنتتوجد فروق ذات داللة معنوية بين مدة استخدام الزوى 

 

 الدراسات األجنبية: .1.1.1

 التفاعل في االجتماعي التواصل وسائل استخدام عن أثر الكشف إلى ، هدفت هذه الدراسة(Ngonidzashe,2016دراسة: )

الدراسة من  عينة المقابلة، تكونت لوبأس استخدام تم البيانات، وجمع الدراسة األسرية، ولتحقيق أهداف والعالقات االجتماعي

 ( فردا، 01)
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 األسرية، والعالقات التفاعل االجتماعي في االجتماعي التواصل لوسائل إحصائياا  دال إيجابي أثر وجود الدراسة نتائج أظهرت

 االتصاالت أكثر نوأ وتويتر، والفيسبوك، آب، واتس استخداماا هي اإللكترونية االتصال وسائل أكثر أن النتائج أشارت كما

 .مرتفعة وبدرجة اإللكتروني، النصية، والبريد الرسائل إلى تستند اإللكترونية

، بعنوان: أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات األسرية، وقد هدفت هذه الدراسة (Meshel, 2010دراسة: )

ولتحقيق هذه األهداف تم استخدام المنهج لعالقات األسرية، إلى التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على ا

( شاب من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في بريطانيا، 0211الوصفي التحليلي، وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها )

ببيو، اليوتوب" قد وقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف االشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع من بينها "الفايسبوك، 

اعترفوا بأنهم يقضون وقتا طويال على شبكة االنترنت من ذلك الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم الحقيقين أو مع أفراد أسرهم، 

من الذين شاركوا في الدراسة المسحية، بأن شبكات التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت  %53وبين الدراسة أنه حوالي 

 تغيير أنماط حياتهم.تسبب بالفعل في 
 

 ة:ــأوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابق

 .التغيرات االجتماعيةو العالقات األسرية، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أن أغلبها تناول .0

 إن معظم الدراسات السابقة والدراسة الحالية اعتمد على المنهج الوصفي للعينة. .0

 عض الدراسات السابقة تختلف مع الدراسة الحالية في اعتمادها على مناهج ومقاييس حسب طبيعة عينتها.ب .3

التغيرات االجتماعية تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في هدفها العام حيث هدفت إلى التعرف على  .2

 .المعاصرة، ومدى تأثيرها في العالقات األسرية

 سة الحالية مع الدراسات السابقة من خالل أهدافها الفرعية.بينما تتشابه الدرا .5
 

 االستفادة من الدراسات السابقة: 

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وصياغة تساؤالتها، وتحديد أهدافها، ومنهجها، 

لخاصة بالدراسة الحالية، واالستفادة مما تحتويه من معلومات في وفي إعداد أدبياتها، كما يستفاد منها في إعداد االستبانة ا

 اإلطار النظري للدراسة.

، لعالقات األسريةاب، التغيرات االجتماعية ويؤكد الباحث االستفادة الكبيرة من الدراسات السابقة في إدراك عالقة

 . ضعف العالقات األسريةوالمساهمة في إثبات خطورة هذه التغيرات على 

 

 الدراسةمنهجية  .1

 تمهيد

سيتم من خالل هذا الفصل توضيح المنهج واالجراءات المتبعة في البحث، والذي يتضمن تحديد المنهجية، والمجتمع والعينة     

المستهدفة بالدراسة، وأدوات جمع البيانات من حيث اإلعداد وطرق التحقق من الصدق والثبات، واألدوات والعمليات 

 صائية التي ستستخدم في تحليل البيانات، وذلك على النحو التالي:اإلح
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 :الدراسةمنهج . 1.1

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويُعرف عن هذا المنهج أنه يسذاعد فذي التوصذل إلذى األهذداف المرجذوة 

لمشذكلة البحذث، وقذد أثبذت هذذا المذنهج واإلجابة على التساؤالت ومن ثم الخروى بتوصيات ومقترحات قد تسهم في إيجاد حلذول 

 فعاليته في الوصول إلى نتائج جيدة في العديد من مجاالت العلم والمعرفة.

قذذام الباحذذث بتجميذذع بيانذذات عذذن أثذذر التغيذذرات االجتماعيذذة المعاصذذرة التذذي لحقذذت بذذالمجتمع السذذعودي علذذى العالقذذات 

 تم توزيعه على أفراد العينة ومن ثم وصف هذه البيانات وتحليلها. األسرية، وتم وضع أسئلة محددة وصياغتها في شكل استبيان
 

 :الدراسةمجتمع . 1.1

لخطوة األولى في البحوث هو تعريف مجتمع البحث المستهدف بالدراسة. مجتمع البحث هو بمثابة وحدات محددة من ا

مجتمع الدراسة من األسر السعودية  (. يتكون082م، 0102العناصر الموجودة في المجتمع يستهدفهم الباحث بالدراسة )نوري، 

 بمحافظة جدة.

 

 :الدراسةعينة . 1.1

العينة هي وحدات جزئية من المجتمع يتم اختيارها وفقاا ألسس وقواعد إحصائية محددة. تم اختيار عينة عشوائية من 

 ( من األسر السعودية بمحافظة جدة.011مجتمع الدراسة، وتم التوصل إلى استجابة )

 

 :الدراسةأداة . 4.1

استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة، نظراا لطبيعتها من حيث أهدافها ومنهجها  تم

ومجتمعها. وتعتبر االستبانة من أكثر أدوات البحث انتشاراا واستخداماا في مجاالت العلوم المختلفة، فهي أكثر فاعلية من حيث 

انية جمع البيانات عن أكبر عدد من األفراد مقارنة بالوسائل األخرى، كما أنها تسهل اإلجابة توفير الوقت وتقليل التكلفة، وإمك

على بعض األسئلة التي تحتاى إلى وقت من قبل المبحوث، وكذلك عندما تكون مفردات العينة ذات توزيع جغرافي متباعد. 

 (.028-022م: 0102)نوري، 

 :الدراسةخطوات إعداد أداة 

ى: قام الباحث بوضع الهدف الرئيسي للبحث وهو دراسة أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع الخطوة األول

 السعودي على العالقات األسرية.

 :جزئيينالخطوة الثانية: تحديد مجاالت القياس ألداة البحث: تمثلت مجاالت القياس ألداة البحث في 

عدد أفراد  –نوع السكن  –جهة العمل  –المستوى التعليمي  –عن العينة: )العمر  : وهي معلومات عامةالبيانات األولية

 األسرة(.

أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على العالقات األسرية ويتكون من ثالثة  القسم الثاني:

 محاور هي:

 ( عبارة.05لقة بنسق األسرة على العالقات األسرية، ويتكون من )المحور األول: أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتع
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( 05المحور الثاني: أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات األسرية، ويتكون من )

 عبارة.

 ( عبارة.00ت األسرية، ويتكون من )المحور الثالث: طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقا

 صياغة عبارات أداة البحث في صورتها األولية: الخطوة الثالثة: 

بعد تحديد مجاالت االستبيان تمت صياغة عباراته من خالل مراجعة اإلطار النظري واألدوات المستخدمة في الدراسات     

مجال وفقاا للتعريفات اإلجرائية للمجال الذي تم قياسه باالستبيان  السابقة المشابهة للدراسة الحالية، وتمت صياغة عبارات كل

 واالستفادة من بعض العبارات الواردة في األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.

المحاور باستخدام المقياس الخماسي تدريج االستجابات للمحاور الرئيسية: تم تدريج االستجابات على عبارات  الخطوة الرابعة:

 ( على التوالي.0 – 0 – 3 - 2 – 5غير موافق بشدة( وتأخذ الدرجات ) –غير موافق  –محايد  –موافق  –)موافق بشدة 

صياغة تعليمات أداة البحث: تمت صياغة تعليمات االستبانة بغرض تعريف أفراد مجتمع الدراسة على الهدف  الخطوة الخامسة:

الدراسة، مع مراعاة وضوح العبارات ومالءمتها لمستوى المستجيبين، وكتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة وتم  من أداة

 تعريفها بطريقة مبسطة، كما تم التأكيد على خصوصية وسرية البيانات التي سيدلون بها.

قها على العينة المستهدفة، وذلك بعد تحويلها إلى تم إخراى االستبانة في صورتها النهائية )المالحق( وتطبيالخطوة السادسة: 

(، ومن ثم إرسال الرابط اإللكتروني للعينة المستهدفة عن طريق البريد google driveاستمارة إلكترونية عن طريق موقع )

 اإللكتروني وتطبيقات التواصل االجتماعي مثل الواتس أب.

 :Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي لالستبانة 

تذم حسذاب صذدق االتسذذاق الذداخلي ألداة البحذث حسذب المحذذاور مذن خذالل حسذاب معامذذل االرتبذاط لبيرسذون بذين كذذل 

 عبارة ودرجة المحور الذي تتبع له، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 (: صدق االتساق الداخلي للمحور األول.1-1جدول رقم )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط العبارةرقم  معامل االرتباط رقم العبارة

1 .423** 6 .702** 11 .765** 

2 .568** 7 .858** 12 .828** 

3 .633** 8 .737** 13 .781** 

4 .722** 9 .866** 14 .707** 

5 .814** 10 .801** 15 .416** 

 (1.10( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(**

معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات المحور األول والدرجة الكلية للمحور، الجدول السابق يبين 

وتظهر معامالت االرتباط لبيرسون والداللة اإلحصائية. نجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة المحور األول 

م موجبة وجميعها دالة عند مستوى داللة إحصائية ( وهي قي1.822 – 1.202تدرجت بين المتوسطة والمرتفعة وتراوحت بين )

( مما يشير إلى أن المحور األول من االستبيان يمتاز بصدق االتساق الداخلي وأن عباراته ترتبط بالمحور بصورة كبيرة 1.10)

 وبالتالي فهي تقيس ما ُصممت من أجله.
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 (: صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني.1-1جدول رقم )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط ةرقم العبار

16 .278** 21 .840** 26 .740** 

17 .752** 22 .474** 27 .722** 

18 .592** 23 .660** 28 .735** 

19 .734** 24 .788** 29 .714** 

20 .745** 25 .777** 30 .623** 

 (1.10( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(**

الجدول السابق يبين معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور، 

وتظهر معامالت االرتباط لبيرسون والداللة اإلحصائية. نجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة المحور الثاني 

( وهي قيم موجبة وجميعها دالة عند مستوى داللة إحصائية 1.821 – 1.028بين المتوسطة والمرتفعة وتراوحت بين ) تدرجت

( مما يشير إلى أن المحور الثاني من االستبيان يمتاز بصدق االتساق الداخلي وأن عباراته ترتبط بالمحور بصورة كبيرة 1.10)

 وبالتالي فهي تقيس ما ُصممت من أجله.

 (: صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث.1-1ول رقم )جد

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

31 .619** 35 .739** 39 .743** 

32 .702** 36 .802** 40 .712** 

33 .681** 37 .757** 41 .783** 

34 .795** 38 .808**   

 (1.10عند مستوى داللة إحصائي ) ( دالة(**

الجدول السابق يبين معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور، 

وتظهر معامالت االرتباط لبيرسون والداللة اإلحصائية. نجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة المحور الثالث 

( 1.10( وهي قيم موجبة وجميعها دالة عند مستوى داللة إحصائية )1.818 – 1.209مرتفعة وتراوحت بين )تدرجت جاءت 

مما يشير إلى أن المحور الثالث من االستبيان يمتاز بصدق االتساق الداخلي وأن عباراته ترتبط بالمحور بصورة كبيرة وبالتالي 

 فهي تقيس ما ُصممت من أجله.

 : Reliabilityثبات االستبانة 

 تم استخدام معامالت ألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي: للتحقق من ثبات أداة البحث

 (: معامالت الثبات لالستبانة4-1جدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

. أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة 0

 يةبنسق األسرة على العالقات األسر
05 1.930 
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. أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة 0

 بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات األسرية
05 1.908 

. طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية 3

 المعاصرة على العالقات األسرية
00 1.919 

 1.950 20 االستبيان كامالا 

 

ريقة )ألفا كرونباخ( ألداة البحث. نجد أن قيمة ألفا كرونباخ للمحور األول الجدول السابق يوضح معامالت الثبات بط

(، وللمحور الثالث 1.908( عبارة بلغت )05(، وللمحور الثاني الذي يتكون من )1.930( عبارة بلغت )05الذي يتكون من )

(، ونالحظ أن جميع 1.950كرونباخ ) (، بينما لالستبيان ككل فقد بلغت قيمة ألفا1.919( عبارة بلغت )00الذي يتكون من )

(. مما سبق من نتائج الثبات فإنه يمكن التوصل إلى أن األداة تمتاز بثبات عالي، 1.91معامالت الثبات جاءت مرتفعة جداا )< 

 ات السليمة.وبالتالي فإن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خالل االستبانة ستكون موثوقة ويعتمد عليها في الوصول إلى القرار

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

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 5 – 2.01 5 موافق بشدة

 2.09 – 3.21 2 موافق

 3.39 – 0.21 3 محايد

 0.59 – 0.81 0 غير موافق

 0.29 – 0 0 غير موافق بشدة

 

ة من عبارات أداة البحث ومقارنتها مع المدى الموجود في الجدول تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبار

 السابق وتعطى اإلجابة المقابلة للمدى الذي يقع بداخله متوسط العبارة.

 

 المعالجة واألدوات اإلحصائية المستخدمة:. 4.4

ديد من العمليات الع (، وقد تم استخدامIBM SPSS v. 24تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 واالختبارات اإلحصائية بغرض التحقق من أهداف الدراسة واإلجابة عن التساؤالت التي طرحها الباحث والتي تتمثل في:

 . معامل ارتباط بيرسون إليجاد االتساق الداخلي ألداة الدراسة.0

 ألفا إليجاد معامل الثبات ألداة الدراسة.-. معامالت كرونباخ0

 والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة. التكرارات 3

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق لإلجابة على التساؤالت.2

( للفروق في محاور أداة الدراسة وفقاا للبيانات One-way ANOVA( للعينات المستقلة واختبار )T-Test. اختبار )5

 ( أقل فرق معنوي للمقارنات البعدية الثنائية.LSDاختبار ) األولية باإلضافة إلى

 ( لعمل الرسومات البيانية.Excelتم استخدام برنامج )

 ( للداللة اإلحصائية.α<0.05تم اعتماد مستوى المعنوية )
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 نتائج البحث وتفسيرها .4

 تمهيد

ة، بناءاا على التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها بواسطة يتضمن هذا الفصل عرضاا للنتائج التي خرجت بها الدراس   

 االستبانة، والتحقق من أهداف الدراسة واإلجابة على التساؤالت التي تم طرحها.

 أوالً: وصف عينة الدراسة:

 يلي: تم استخدام الجداول التكرارية والرسوم البيانية لوصف عينة الدراسة وفقاا للبيانات األولية، وذلك كما

 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً للعمر1-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد العمر

 % 15.0 15 سنة 35  - 31من 

 % 28.0 28 سنة 21 – 35من 

 % 41.0 41 سنة 25 – 21من 

 % 16.0 16 سنة 25أكثر من 

 %  100.0 100 المجموع

 

( في % 08سنة(، وأن نسبة ) 25 – 21( من العينة في الفئة العمرية )من % 20من خالل الجدول السابق يتضح أن نسبة )

( في الفئة % 05سنة(، وأن نسبة ) 25( في الفئة العمرية )أكثر من % 02سنة(، وأن نسبة ) 21 – 35الفئة العمرية )من 

 سنة(. الشكل البياني التالي يوضح هذه النسب: 35 – 31العمرية )من 

 
 

 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً للمستوى التعليمي1-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي

 % 90.0 90 جامعي

 % 10.0 10 أخرى

 % 100.0 100 المجموع

15.0%

28.0%

41.0%

16.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

سنة35-30من  سنة40–35من  سنة45–40من  سنة45أكثر من 

رالتوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً للعم( 1-4)شكل رقم 
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هم ( مستوا% 01( مستواهم التعليمي )جامعي(، وأن نسبة )% 91من خالل الجدول السابق يتضح أن غالبية العينة بنسبة )

 التعليمي )أخرى(. الشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:

 

 

 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لجهة العمل1-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد جهة العمل

 % 94.0 94 حكومي قطاع

 % 4.0 4 خاص قطاع

 % 2.0 2 أخرى

 % 100.0 100 المجموع

 

( يعملون في % 2( يعملون في )القطاع الحكومي(، وأن نسبة )% 92ضح أن غالبية العينة بنسبة )من خالل الجدول السابق يت

 ( يعملون لدى جهات أخرى غير التي ُذكرت. الشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:% 0)القطاع الخاص(، وأن نسبة )

 

90.0%

10.0%

لتعليميالتوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً للمستوى ا( 2-4)شكل رقم 

جامعي

أخرى

94.0%

4.0% 2.0%

التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لجهة العمل( 3-4)شكل رقم 

قطاع حكومي

قطاع خاص

أخرى
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 ( التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لنوع السكن4-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد نوع السكن

 % 30.0 30 فيال

 % 70.0 70 شقة

 % 100.0 100 المجموع

 

( نوع سكنهم )فيال(. % 31( نوع سكنهم )شقة(، بينما نسبة )% 21من خالل الجدول السابق يتضح أن غالبية العينة بنسبة )

 الشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:

 

 

 وزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لعدد أفراد األسرة( الت1-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد عدد أفراد األسرة

 % 12.0 12 3أقل من 

 % 77.0 77 أفراد 2 – 3من 

 % 11.0 11 2أكثر من 

 % 100.0 100 المجموع

 

( % 00أفراد(، وأن نسبة ) 2 – 3م )من ( يبلغ عدد أفراد أسره% 22من خالل الجدول السابق يتضح أن غالبية العينة بنسبة )

(. الشكل البياني التالي يوضح هذه 2( يبلغ عدد أفراد أسرهم )أكثر من % 00(، وأن نسبة )3يبلغ عدد أفراد أسرهم )أقل من 

 النسب:

30.0%

70.0%

التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لنوع السكن( 4-4)شكل رقم 

فيال

شقة
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 :نتائج تحليل محاور أداة الدراسة

ة المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على يتلخص التساؤل الرئيسي للدراسة في اآلتي: ما أثر التغيرات االجتماعي

 العالقات األسرية؟ ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت اآلتية:

 التساؤل األول: ما أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على العالقات األسرية؟

ة وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم تحليل المحور األول ألداة الدراس لإلجابة على هذا التساؤل، فقد

 واختبار مربع كاي لجودة التوفيق لكل عبارة من عبارات المحور، وذلك كما يلي:

 .أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على العالقات األسرية(. 2-4جدول رقم )

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم
 مربع كاي المستوى

الداللة 

 اإلحصائية
 الترتيب

 5 0.000 51.8 موافق 1.12 3.66 . خروى المرأة للعمل.0

. كثذذذذذذذرة اسذذذذذذذتخدام مواقذذذذذذذع التواصذذذذذذذل 0

 االجتماعي بين أفراد األسرة.
 13 0.001 19.9 محايد 1.16 3.36

. تغير نمذط األسذرة مذن أسذرة ممتذدة إلذى 3

 أسرة نووية.
 10 0.000 33.2 موافق 1.04 3.40

 15 0.355 4.4 محايد 1.34 3.21 . التغير في العادات والتقاليد.2

 12 0.009 13.5 محايد 1.38 3.38 . ضعف سلطة كبار السن.5

 3 0.000 38.5 موافق 1.31 3.78 . انتشار الثقافة االستهالكية.2

 11 0.000 29.1 محايد 1.50 3.39 تراجع السلطة األبوية. .2

 4 0.000 28.8 موافق 1.16 3.70يذذة فذذي اتخذذاذ القذذرارات الخاصذذة . التعدد8

12.0%

77.0%

11.0%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

3أقل من  أفراد7–3من  7أكثر من 

التوزيع التكراري النسبي للعينة وفقاً لعدد أفراد األسرة( 5-4)شكل رقم 
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 باألسرة.

 9 0.025 11.1 موافق 1.44 3.41 . ضعف الرابط األسري.9

 8 0.003 16.3 موافق 1.36 3.45 األسري. الوعي . انخفاض01

. التذذذذذذذأثر بذذذذذذذنمط الحيذذذذذذذاة المتسذذذذذذذارع 00

 والمتطور.
 2 0.000 53.1 موافق 1.10 3.97

نسذذذذذق القرابذذذذذي والتفاعذذذذذل . ضذذذذذعف ال00

 االجتماعي.
 6 0.000 34.3 موافق 1.30 3.66

 14 0.003 15.8 محايد 1.26 3.23 . االنحرافات والجرائم األسرية.03

زيذذذذادة اسذذذذتخدام التقنيذذذذة فذذذذي الحيذذذذاة  .02

 اليومية.
 1 0.000 81.5 موافق 1.05 4.17

. تعذذذذدد أدوار المذذذذرأة ومسذذذذاهمتها فذذذذي 05

 رة.الجانب االقتصادي لألس
 7 0.000 42.7 موافق 1.05 3.63

    موافق 1.24 3.56 الدرجة الكلية للمحور

 

( السابق عبارة عن التحليل اإلحصائي لعبارات المحور األول: أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة 2-2الجدول رقم )

النحرافات المعيارية واختبار مربع كاي المتعلقة بنسق األسرة على العالقات األسرية، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية وا

( ويقع ضمن الفئة الثانية 3.52لجودة التوفيق إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

اللة ( من مقياس ليكرت الخماسي والذي يشير إلى مستوى )موافق(. ومن خالل قيم اختبار مربع كاي والد2.01> - 3.21)

( والتي لم تكن دالة إحصائياا، 2( ماعدا العبارة رقم )1.10اإلحصائية والتي جاءت جميعها دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )

وبشكل عام فإنه يتم تفسير اتجاه اآلراء نحو كل عبارة وفقاا لتفسير المتوسط الحسابي بمقارنته مع مقياس ليكرت الخماسي، 

راد عينة الدراسة يوافقون على وجود أثر للتغيرات االجتماعية المعاصرة متعلقة بنسق األسرة على وبالتالي فإن غالبية أف

 .العالقات األسرية

ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازلياا حسب درجة الموافقة والتي تشير إلى أكثر تلك اآلثار، وجاءت 

 بالترتيب اآلتي:

 ( ودرجة )موافق(.2.02، في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )التقنية في الحياة اليومية زيادة استخدام. 0

 ( ودرجة )موافق(.3.92، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )التأثر بنمط الحياة المتسارع والمتطور. 0

 ( ودرجة )موافق(.3.28)، في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ انتشار الثقافة االستهالكية. 3

 ( ودرجة )موافق(.3.21، في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ )التعددية في اتخاذ القرارات الخاصة باألسرة. 2

 ( ودرجة )موافق(.3.22، في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ )خروى المرأة للعمل. 5

 بينما أقل العبارات موافقة هي:
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( ودرجة 3.32، في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي بلغ )ع التواصل االجتماعي بين أفراد األسرةكثرة استخدام مواق. 2

 )محايد(.

 ( ودرجة )محايد(.3.03، في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي بلغ )االنحرافات والجرائم األسرية. 2

 ( ودرجة )محايد(.3.00سابي بلغ )، في المرتبة الخامسة عشر متوسط حالتغير في العادات والتقاليد. 8
 

 التساؤل الثاني: ما أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات األسرية؟

 تم تحليل المحور الثاني ألداة الدراسة وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على هذا التساؤل، فقد

 واختبار مربع كاي لجودة التوفيق لكل عبارة من عبارات المحور، وذلك كما يلي:

 .أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات األسرية(. 7-4جدول رقم )

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مربع كاي المستوى

الداللة 

 اإلحصائية
 الترتيب

 0.95 4.21 . توسيع فرص التعليم للمرأة.02
موافق 

 بشدة
83.5 0.000 1 

 11 0.000 24.2 موافق 1.15 3.50 . التغيير في النسق القيمي02

 6 0.000 35.9 موافق 1.06 3.76 . الصراع الثقافي بين األجيال.08

 8 0.000 24.6 موافق 1.15 3.66 . تغيير سمات المجتمع.09

 4 0.000 50.5 موافق 1.17 3.95 قدم التقني ورياح العولمة.. الت01

. زيادة العالقات خارى إطار األسرة 00

 من خالل العالم االفتراضي.
 13 0.010 13.3 موافق 1.31 3.47

 7 0.000 55.3 موافق 1.00 3.73 . قيادة المرأة للسيارة.00

 3 0.000 68.8 موافق 0.89 3.97 . التسارع في وتيرة الحياة. 03

 12 0.006 14.4 موافق 1.36 3.48 . غياب الوعي االجتماعي واألخالقي.02

. بناء عالقات بين الجنسين بما 05

 تعارض مع قيم المجتمع ومعاييره. 
 15 0.005 14.8 محايد 1.61 2.96

 9 0.001 18.0 موافق 1.37 3.56 . غياب نماذى القدوة في المجتمع.02

دين العامة ودور . حضور المرأة للميا02

 السينما.
 14 0.277 5.1 محايد 1.34 3.18

 10 0.000 22.7 موافق 1.40 3.52 . التأثر بالثقافات الغربية.08

. التأثر بنمط الحياة المتسارع 09

 والمتطور.
 5 0.000 82.0 موافق 1.03 3.83
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. التغير في النشاط الصناعي 31

 واالجتماعي.
 2 0.000 60.1 موافق 0.97 4.01

    موافق 1.18 3.65 الدرجة الكلية للمحور

 

( السابق عبارة عن التحليل اإلحصائي لعبارات المحور الثاني: أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة 2-2الجدول رقم )

ة واختبار مربع كاي بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات األسرية، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

( ويقع ضمن الفئة الثانية 3.25لجودة التوفيق إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

( من مقياس ليكرت الخماسي والذي يشير إلى مستوى )موافق(. ومن خالل قيم اختبار مربع كاي والداللة 2.01> - 3.21)

( والتي لم تكن دالة إحصائياا، 02( ماعدا العبارة رقم )1.10تي جاءت جميعها دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )اإلحصائية وال

وبشكل عام فإنه يتم تفسير اتجاه اآلراء نحو كل عبارة وفقاا لتفسير المتوسط الحسابي بمقارنته مع مقياس ليكرت الخماسي، 

يوافقون على وجود أثر للتغيرات االجتماعية المعاصرة متعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة وبالتالي فإن غالبية أفراد عينة الدراسة 

 .على العالقات األسرية

ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازلياا حسب درجة الموافقة والتي تشير إلى أكثر تلك اآلثار، وجاءت 

 بالترتيب اآلتي:

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.00، في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )للمرأةتوسيع فرص التعليم . 0

 ( ودرجة )موافق(.2.10، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )التغير في النشاط الصناعي واالجتماعي. 0

 (.( ودرجة )موافق3.92، في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )التسارع في وتيرة الحياة. 3

 ( ودرجة )موافق(.3.95، في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ )التقدم التقني ورياح العولمة. 2

 ( ودرجة )موافق(.3.83، في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ )التأثر بنمط الحياة المتسارع والمتطور. 5

 بينما أقل العبارات موافقة هي:

( 3.22، في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي بلغ )من خالل العالم االفتراضي زيادة العالقات خارى إطار األسرة. 2

 ودرجة )موافق(.

 ( ودرجة )محايد(.3.08، في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي بلغ )حضور المرأة للميادين العامة ودور السينما. 2

( 0.92، في المرتبة الخامسة عشر متوسط حسابي بلغ )بناء عالقات بين الجنسين بما تعارض مع قيم المجتمع ومعاييره. 8

 ودرجة )محايد(.

 

 التساؤل الثالث: ما طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية؟

ت المعيارية تم تحليل المحور الثالث ألداة الدراسة وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا لإلجابة على هذا التساؤل، فقد

 واختبار مربع كاي لجودة التوفيق لكل عبارة من عبارات المحور، وذلك كما يلي:
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 .طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية(. 8-4جدول رقم )

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مربع كاي المستوى

الداللة 

 اإلحصائية
 الترتيب

. إعادة النظر في دور أدوات التنشئة لغرس 30

 .القيم اإليجابية المعبرة عن الشخصية السعودية
4.36 0.87 

موافق 

 بشدة
65.4 0.000 11 

. عقد ندوات علمية وبرامج تعليمية لتوضح 30

التأثير السلبي لشبكات التواصل االجتماعي على 

 .القيم األسرية

4.48 0.77 
موافق 

 بشدة
86.8 0.000 9 

. تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي في 33

 .المحافظة على النسق القيمي
4.43 0.88 

موافق 

 بشدة
127.3 0.000 10 

. نشر الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة 32

 .آثار مواقع التواصل االجتماعي
4.59 0.68 

موافق 

 بشدة
109.8 0.000 7 

. تنمية وعي المرأة للمحافظة على مكانتها 35

 .جتماعية التي وضعها لها اإلسالماال
4.69 0.71 

موافق 

 بشدة
151.9 0.000 4 

 0.56 4.74 .. المحافظة على متانة الروابط األسرية32
موافق 

 بشدة
161.6 0.000 1 

. تنظيم لقاءات ومؤتمرات حــــــــول 32

القضايا المتعلقـــة بالتغيرات االجتماعية 

 .لألسرة

4.49 0.75 
موافق 

 بشدة
85.8 0.000 8 

 0.66 4.63 .. الحد من الممارسات االجتماعية السلبية38
موافق 

 بشدة
121.7 0.000 5 

. تزويـــد األســـــــــــر بالدعم االجتماعي 39

 .الكافي لتحقيق االستقــــــرار االسري والنفسي
4.70 0.52 

موافق 

 بشدة
77.4 0.000 3 

. المحافظة على عملية التواصل بين 21

 .الاألجي
4.63 0.60 

موافق 

 بشدة
62.7 0.000 6 

 0.55 4.72 . األسرة. تبني ثقافة الحوار بين أفراد 20
موافق 

 بشدة
148.9 0.000 2 

 0.69 4.59 الدرجة الكلية للمحور
موافق 

 بشدة
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غيرات ( السابق عبارة عن التحليل اإلحصائي لعبارات المحور الثالث: طرق الحد من أثر الت8-2الجدول رقم )

االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار مربع كاي 

( ويقع ضمن الفئة األولى 2.59لجودة التوفيق إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

ليكرت الخماسي والذي يشير إلى مستوى )موافق بشدة(. ومن خالل قيم اختبار مربع كاي والداللة ( من مقياس 5.1 – 2.01)

(، وبشكل عام فإنه يتم تفسير اتجاه اآلراء نحو كل 1.10اإلحصائية والتي جاءت جميعها دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )

ت الخماسي، وبالتالي فإن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة عبارة وفقاا لتفسير المتوسط الحسابي بمقارنته مع مقياس ليكر

 .على طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية

ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازلياا حسب درجة الموافقة والتي تشير إلى أكثر تلك الطرق، 

 ب اآلتي:وجاءت بالترتي

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.22، في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )المحافظة على متانة الروابط األسرية. 0

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.20، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )تبني ثقافة الحوار بين أفراد األسرة. 0

، في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي جتماعي الكافي لتحقيق االستقــــــرار االسري والنفسيتزويـــد األســـــــــــر بالدعم اال. 3

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.21بلغ )

، في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ تنمية وعي المرأة للمحافظة على مكانتها االجتماعية التي وضعها لها اإلسالم. 2

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.29)

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.23، في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ )الحد من الممارسات االجتماعية السلبية. 5

 ( ودرجة )موافق بشدة(.2.23، في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ )المحافظة على عملية التواصل بين األجيال. 2

 

 ألولية:الفروق في محاور أداة الدراسة وفقاً للمتغيرات ا

( لدراسة الفروق في محاور أداة الدراسة وفقاا ANOVAتم إجراء اختبار )ت( للعينات المستقلة وتحليل التباين األحادي )

( أقل DSLعدد أفراد األسرة(، باإلضافة إلى اختبار ) –نوع السكن  –جهة العمل  –المستوى التعليمي  –للمتغيرات )العمر 

 الثنائية، وذلك كما يلي: فرق معنوي للمقارنات البعدية

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير  (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحادي )2-4جدول رقم )

 .العمر

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

االختبار 

F 

الداللة 

 اإلحصائية

الجتماعية المعاصرة أثر التغيرات ا

المتعلقة بنسق األسرة على العالقات 

 األسرية

 425. 3 1.3 بين المجموعات

 806. 96 77.3 داخل المجموعات 664. 528.

  99 78.6 الكلي

 487. 818. 554. 3 1.67 بين المجموعاتأثر التغيرات االجتماعية المعاصرة 
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المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على 

 العالقات األسرية

 677. 96 64.97 داخل المجموعات

  99 66.61 الكلي

طرق الحد من أثر التغيرات 

االجتماعية المعاصرة على العالقات 

 األسرية

 475. 3 1.43 بين المجموعات

 247. 96 23.70 داخل المجموعات 131. 1.925

  99 25.13 الكلي

 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاا  (ANOVAالتباين األحادي ) ( يوضح نتائج تحليل9-2الجدول )

( 1.15والداللة اإلحصائية نجد أن جميع قيم الداللة جاءت أكبر من مستوى المعنوية ) (Fلمتغير العمر، وبمتابعة قيم االختبار )

 مما يشير إلى عدم معنوية الفروق، وبالتالي فإنه:

داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على  ال توجد فروق ذات

 .العمرالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة 

 .العمرألسرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير با

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على 

 .العمرالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

ق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير لدراسة الفرو (. نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة11-4جدول رقم )

 .المستوى التعليمي

 فئات المتغير المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

أثذذذر التغيذذذرات االجتماعيذذذة المعاصذذذرة 

المتعلقذذذة بنسذذذق األسذذذرة علذذذى العالقذذذات 

 األسرية

 0.89 3.53 جامعي

-1.019 0.311 
 0.93 3.83 أخرى

أثذذذر التغيذذذرات االجتماعيذذذة المعاصذذذرة 

المتعلقذذة بالبيئذذة المحيطذذة باألسذذرة علذذى 

 العالقات األسرية

 0.82 3.63 جامعي

-0.920 0.360 
 0.80 3.88 أخرى

طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعيذة 

 المعاصرة على العالقات األسرية

 0.51 4.58 جامعي
-0.682 0.497 

 0.40 4.69 رىأخ

 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة ( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات العينات المستقلة 01-2الجدول )

وقيم الداللة اإلحصائية نجد أن جميع قيم الداللة جاءت أكبر  الدراسة وفقاا لمتغير المستوى التعليمي، وبمتابعة قيم االختبار )ت(

 (، وبالتالي فإنه:1.15المعنوية )من مستوى 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على 

 .المستوى التعليميالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

ثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أ

 .المستوى التعليميباألسرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على 

 .المستوى التعليميالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاً  (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحادي )11-4جدول رقم )

 .لمتغير جهة العمل

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

االختبار 

F 

الداللة 

 اإلحصائية

جتماعية المعاصرة أثر التغيرات اال

المتعلقة بنسق األسرة على العالقات 

 األسرية

 2.89 2 5.8 بين المجموعات

 0.75 97 72.8 داخل المجموعات 0.025 3.85

   99 78.6 الكلي

أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة 

المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على 

 العالقات األسرية

 1.97 2 3.9 بين المجموعات

 0.65 97 62.7 داخل المجموعات 0.052 3.05

   99 66.6 الكلي

طرق الحد من أثر التغيرات 

االجتماعية المعاصرة على العالقات 

 األسرية

 0.26 2 0.5 بين المجموعات

 0.25 97 24.6 داخل المجموعات 0.366 1.02

   99 25.1 الكلي

 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاا  (ANOVAالتباين األحادي )( يوضح نتائج تحليل 00-2الجدول )

 ( نجد اآلتي:1.15والداللة اإلحصائية وبمقارنتها بمستوى المعنوية ) (Fلمتغير جهة العمل، وبمتابعة قيم االختبار )

المتعلقة بنسق األسرة على العالقات األسرية(  بلغت قيمة االختبار المقابلة للمحور األول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة

( ويشير إلى معنوية الفروق، وبالتالي فإنه: توجد 1.15( وهي أقل من مستوى المعنوية )1.105( بقيمة داللة )3.85بلغت )

ة على العالقات فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسر

للمقارنات الثنائية البعدية، فقد أظهرت أن الفروق بين فئتي  (LSDجهة العمل، ووفقاا لنتائج اختبار )األسرية( وفقاا لمتغير 

 )قطاع حكومي( و )قطاع خاص( لصالح )قطاع حكومي( بالمتوسط الحسابي األعلى.

ول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة ح

 .جهة العملباألسرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على 

  .ة العملجهالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير نوع  (. نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة11-4جدول رقم )

 .السكن

 فئات المتغير المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

أثذذذر التغيذذذرات االجتماعيذذذة المعاصذذذرة 

علقذذة بنسذذذق األسذذذرة علذذذى العالقذذذات المت

 األسرية

 0.87 3.64 فيال

0.586 0.559 
 0.91 3.53 شقة

أثذذذر التغيذذذرات االجتماعيذذذة المعاصذذذرة 

المتعلقذذة بالبيئذذة المحيطذذة باألسذذرة علذذى 

 العالقات األسرية

 0.80 3.75 فيال

0.751 0.455 
 0.83 3.61 شقة

طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعيذة 

 عاصرة على العالقات األسريةالم

 0.42 4.67 فيال
1.023 0.309 

 0.53 4.55 شقة

 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة ( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات العينات المستقلة 00-2الجدول )

حصائية نجد أن جميع قيم الداللة جاءت أكبر من وقيم الداللة اإل الدراسة وفقاا لمتغير نوع السكن، وبمتابعة قيم االختبار )ت(

 (، وبالتالي فإنه:1.15مستوى المعنوية )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على 

 .نوع السكنالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة  ال توجد فروق ذات

 .نوع السكنباألسرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

على  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة

 .نوع السكنالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاً  (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحادي )11-4جدول رقم )

 .لمتغير عدد أفراد األسرة

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

بار قيمة االخت

F 

الداللة 

 اإلحصائية

أثر التغيرات االجتماعيذة المعاصذرة 

المتعلقة بنسق األسرة على العالقذات 

 األسرية

 2.02 2 4.0 بين المجموعات

 0.77 97 74.6 داخل المجموعات 0.078 2.62

  99 78.6 الكلي
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أثر التغيرات االجتماعيذة المعاصذرة 

المتعلقذذذة بالبيئذذذة المحيطذذذة باألسذذذرة 

 ى العالقات األسريةعل

 1.13 2 2.3 بين المجموعات

 0.66 97 64.3 داخل المجموعات 0.187 1.70

  99 66.6 الكلي

طذذذذرق الحذذذذد مذذذذن أثذذذذر التغيذذذذرات 

االجتماعية المعاصرة على العالقات 

 األسرية

 0.97 2 1.9 بين المجموعات

 0.24 97 23.2 داخل المجموعات 0.020 4.06

  99 25.1 الكلي

 

لدراسة الفروق في متوسطات محاور أداة الدراسة وفقاا  (ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )03-2الجدول )

 ( نجد اآلتي:1.15والداللة اإلحصائية وبمقارنتها بمستوى المعنوية ) (Fلمتغير عدد أفراد األسرة، وبمتابعة قيم االختبار )

بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات  .عدد أفراد األسرةالعالقات األسرية( وفقاا لمتغير 

 .عدد أفراد األسرةرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألس

بلغت قيمة االختبار المقابلة للمحور الثالث )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية( بلغت 

وبالتالي فإنه: توجد فروق ( ويشير إلى معنوية الفروق، 1.15( وهي أقل من مستوى المعنوية )1.101( بقيمة داللة )2.12)

ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية( 

أقل للمقارنات الثنائية البعدية، فقد أظهرت أن الفروق بين الفئتين ) (LSDعدد أفراد األسرة، ووفقاا لنتائج اختبار )وفقاا لمتغير 

فأكثر( لصالح  2( و )من 3( بالمتوسط الحسابي األعلى، وكذلك بين الفئتين )أقل من 2 – 3( لصالح )من 2 – 3( و )من 3من 

 فأكثر( بالمتوسط الحسابي األعلى. 2)من 

 

 ة:التصور المقترح للحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على العالقات األسري

لما كانت العالقات بين األفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد عالقات متشابكة، وذات أبعاد مختلفة، فمن الطبيعي أن نستنتج 

أنه ال يمكن أن يكون هناك تغيرات اجتماعية ذات سبب واحد أو عامل واحد من العوامل، ولكن ينبغي أن ال نغفل أن من 

ي سرعة التغير )أو التغيير( االجتماعي والثقافي الذي يسببه ذلك التفاوت في سرعة تغير أحد التغيرات االجتماعية التفاوت ف

 جوانب الثقافة عن الجانب اآلخر. 

ولقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي على العالقات 

، والبيئة المحيطة باألسرة، وقد اسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود العديد من التغيرات األسرية في داخل النسق األسري

االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي وأثرت على العالقات األسرية، سواء في نسق األسرة متمثلة في: خروى 

الرابط األسري، أو البيئة المحيطة باألسرة متمثلة في: المرأة للعمل، تغير نمط األسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية، ضعف 

 الصراع الثقافي بين األجيال، غياب الوعي االجتماعي واألخالقي، وقيادة المرأة للسيارة.

وبناء على نتائج الدراسات السابقة والتي أكدت على تأثير التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية، ونتائج  

 الحالية التي تحددت طبيعة التغيرات االجتماعية المعاصرة التي لحقت بالمجتمع السعودي، الدراسة 
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قام األساس العلمي لهذا المقترح للتدخل في الحد من أثر  واعتماداا على النظريات التي يقوم عليها عمل اإلصالح األسري

 التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية.

 نظريات التي يعتمد عليها النموذى المقترح فيما يلي:وتمثل أهم ال

 نظرية التحديث الوظيفية:

إن االتصال الثقافي بالحضارة الغربية يؤدي إلى نشر الثقافية الحديثة في شكل دوائر تتسع باستمرار إلى أن تشمل قطاعات 

من جمودها وتشهد عمليات تباين واسعة النطاق  المجتمع بأسره فعندما يحدث هذا االتصال تبدأ الثقافة التقليدية في الخروى

تؤدي إلى تغيرها لكي تقترب من النموذى المثالي القائم في المجتمعات الغربية، ويطلق على هذه العملية عملية التنمية أو 

قيم التي التحديث، وهي عملية تتمثل في اكتساب واستيعاب المجتمعات النامية لقيم العمومية واإلنجاز والتخصص، وهي ال

 .تتأسس عليها الثقافة الحديثة

وإن التغير االجتماعي المرتبط بعمليتي التنمية والتحديث ليس تغيراا جذرياا، بل هو تغير تدريجي )خطي وتقدمي( يتم بمقتضاه 

ومتحركة ومعقدة،  تحول األبنية التقليدية إلى أبنية حديثة أي تحولها من أبنية متجانسة، ساكنة، وبسيطة إلى أبنية غير متجانسة

ويفرز التغير أثناء حدوثه بعض المشكالت كالتناقض بين القديم والجديد، وحدوث "هوة ثقافية" بين تغير العناصر المادية وتغير 

العناصر المعنوية، وتناقض األدوار، غير كل هذه التوترات والتناقضات تكون طبيعية أثناء عملية االنتقال من التقليد إلى 

وسوف تختفي بالتدريج مع االتساع في عملية التغير على اختالف بين المجتمعات في درجة استيعاب هذه التناقضات الحداثة، 

والتغلب عليها، فالمجتمعات تختلف فيما بينها في درجة تطويرها لنظم وجماعات وميكانيزمات تساهم في وضع مبادئ التكامل 

ة القابلية للتكيف الداخلي مع ظروف التغير، وفي درجة صياغة هذا التغير في االجتماعي، وبناء على ذلك فإنها تختلف في درج

 نظم اجتماعية، وكلما كان المجتمع أكثر قدرة على التكيف الداخلي والمرونة كان أكثر قدرة على التغلب على مشكالت التحول.

ترتبط بعمليات التباين والتكامل، كما تفترض أن  وأن نظرية التحديث تميل ميالا وظيفياا شديداا، فتفترض وجود تغيرات تدريجية

 .خبرة التغير في المجتمعات الغربية يمكن أن تتكرر في المجتمعات النامية

 نظرية التغير االجتماعي:

للتغيرات االجتماعية  The Primary Causeلقد بنيت هذه النظرية أن التغير االجتماعي هو السبب األصلي والمبدئي 

لت أن تربط ذلك بالتحديد مع معدل التغير، فبينت بأن سرعة التغير وراء المشكالت االجتماعية، وإن اختالف المعاصرة وحاو

 معدل التغير بالنسبة ألجزاء معينة مختلفة من المجتمع هو السبب في المشكالت.

لفجوة الثقافية االحتفاظ بالتقاليد والفكرة األساسية خلف هذا التصور هو مصطلح التخلف الثقافي أو الفجوة الثقافية، ويقصد با

 والعادات والتقنيات على الرغم من قدمها أو عدم ارتباطها بمجموعة المعايير الجديدة للثقافة المسيطرة.

وتحدث الفجوة الثقافية عندما يختل التوازن في سرعة النمو بين عناصر الثقافة، بحيث يتغير كل عنصر بسرعة متفاوتة عن 

 يتغير أحدهما سريعاا بينما ال يتحرك العنصر األخر أو يتحرك ببطء. العنصر األخر، ف
 

 أهداف التصور المقترح:

يتحدد الهدف الرئيسي للتصور المقترح في الوصول إلى أساليب واستراتيجيات تساهم في الحد من أثر التغيرات االجتماعية 

 تحقيق الهدف الرئيسي من خالل األهداف الفرعية التالية:التي لقحت بالمجتمع السعودي على العالقات األسرية، وإنه يمكن 
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 1 التعرف على التغيرات االجتماعية في المجتمع -

 التعرف على أنواع التغيرات االجتماعية التي لحقت بالمجتمع السعودي. -

 التخفيف من حدة التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية. -

 لنسق األسري، والبيئة المحيطة باألسرة.تحسين العالقات األسرية بين ا -

 الصحيحة للتعامل مع التغيرات االجتماعية المعاصرة. االستراتيجيةاكساب نسق األسرة  -

 المعرفة بأساليب حل وتسوية الخالفات األسرية. -

 التوصل الى كيفية معالجة التغيرات االجتماعية المعاصرة. -

 تماعية على نسق األسرة.وضع استراتيجيات للحد من أثر التغيرات االج -

 للحد من أثر التغيرات االجتماعية على المحيط البيئي لألسرة. استراتيجياتوضع  -

 استراتيجيات تنفيذ البرامج المقترح:

تتمثل اآلليات التي يتم من خاللها تنفيذ البرامج المقترح للحد من أثر التغيرات االجتماعية التي لحقت بالمجتمع السعودي على 

 ات األسرية في النقاط التالية:العالق

 أوالً: الخاص بنسق األسرة:

 .عقد ندوات علمية وبرامج تعليمية لتوضح التأثير السلبي لشبكات التواصل االجتماعي على القيم األسرية -

 تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي في المحافظة على النسق القيمي. -

 .المحافظة على متانة الروابط األسرية -

 .م لقاءات ومؤتمرات حــــــــول القضايا المتعلقـــة بالتغيرات االجتماعية لألسرةتنظي -

 .تزويـــد األســـــــــــر بالدعم االجتماعي الكافي لتحقيق االستقــــــرار االسري والنفسي -

 .الندوات خالل من لألسرة الديني الوعي تنمية على والعمل الخاطئة الدينية األفكار تعديل -

 .بينهما فيما واالختالف االخر والرأي الرأي واحترام الحوار لغة الزوجين متعلي -

 .وجه أكمل على أدائها على ومساعدتهم بأدوارهم االسرة أفراد وكافة الزوجين تعريف -

 .ونقدها السليمة غير االساليب في ومناقشتهم السليمة التربية أساليب الوالدين تعليم -

 :باألسرةة ثانياً: الخاص بالبيئة المحيط

 .نشر الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة آثار مواقع التواصل االجتماعي -

 إعادة النظر في دور أدوات التنشئة لغرس القيم اإليجابية المعبرة عن الشخصية السعودية. -

 .تنمية وعي المرأة للمحافظة على مكانتها االجتماعية التي وضعها لها اإلسالم -

واى، والت كوين في مجاالت دعم مشاريع الت كوين في م - جاالت األسرة والتأهيل األسري: كتكوين المقبلين على الز 

وجية  .األمومة وتربية األبناء والعالقات الز 

 .دقيق علمي بأسلوب ونقدها خطورتها وتوضيح السلبية والتقاليد العادات تعديل -
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 النتائج والتوصيات .1

 النتائج: .1.1

( من العينة في الفئة العمرية % 20( من األسر السعودية بمحافظة جدة، وتم التوصل إلى أن نسبة )011عينة من )/ تكونت ال0

( % 91سنة(، وأن غالبية العينة بنسبة ) 21 – 35( في الفئة العمرية )من % 08سنة(، وأن نسبة ) 25 – 21)من 

( يعملون في )القطاع الحكومي(، كما تم التوصل إلى أن % 92مستواهم التعليمي )جامعي(، وأن غالبية العينة بنسبة )

 2 – 3( يبلغ عدد أفراد أسرهم )من % 22( نوع سكنهم )شقة(، وأن غالبية العينة بنسبة )% 21غالبية العينة بنسبة )

 أفراد(.

األسرة على العالقات  / غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون على وجود أثر للتغيرات االجتماعية المعاصرة متعلقة بنسق0

 األسرية، وأن أكثر تلك التغيرات هي:

 بمستوى )موافق( –زيادة استخدام التقنية في الحياة اليومية  -

 بمستوى )موافق( –التأثر بنمط الحياة المتسارع والمتطور  -

 بمستوى )موافق( –انتشار الثقافة االستهالكية  -

 بمستوى )موافق( –سرة التعددية في اتخاذ القرارات الخاصة باأل -

 بمستوى )موافق(. –خروى المرأة للعمل  -

 بينما أقل التغيرات جاءت:

 بمستوى )محايد( –كثرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين أفراد األسرة  -

 بمستوى )محايد( –االنحرافات والجرائم األسرية  -

 بمستوى )محايد(. –التغير في العادات والتقاليد  -

غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون على وجود أثر للتغيرات االجتماعية المعاصرة متعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على . 3

 العالقات األسرية، وأن أكثر تلك التغيرات هي:

 بمستوى )موافق بشدة( –توسيع فرص التعليم للمرأة  -

 ق(بمستوى )مواف –التغير في النشاط الصناعي واالجتماعي  -

 بمستوى )موافق( –التسارع في وتيرة الحياة  -

 بمستوى )موافق( –التقدم التقني ورياح العولمة  -

 بمستوى )موافق(. –التأثر بنمط الحياة المتسارع والمتطور  -

 بينما أقل التغيرات جاءت:

 بمستوى )محايد(. –حضور المرأة للميادين العامة ودور السينما  -

 بمستوى )محايد(. –جنسين بما تعارض مع قيم المجتمع ومعاييره بناء عالقات بين ال -

. غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية، 2

 وأن أكثر تلك الطرق استخداماا هي:

 بشدة( بمستوى )موافق –المحافظة على متانة الروابط األسرية  -
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 بمستوى )موافق بشدة( –تبني ثقافة الحوار بين أفراد األسرة  -

 بمستوى )موافق بشدة( –تزويـــد األســـــــــــر بالدعم االجتماعي الكافي لتحقيق االستقــــــرار االسري والنفسي  -

 ستوى )موافق بشدة(بم –تنمية وعي المرأة للمحافظة على مكانتها االجتماعية التي وضعها لها اإلسالم  -

 بمستوى )موافق بشدة( –الحد من الممارسات االجتماعية السلبية  -

 بمستوى )موافق بشدة(. –المحافظة على عملية التواصل بين األجيال  -

 / ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول كل من )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق5

األسرة على العالقات األسرية( و )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات 

 األسرية( و )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير العمر.

راد العينة حول كل من )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق / ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أف2

األسرة على العالقات األسرية( و )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات 

 ة( وفقاا لمتغير المستوى التعليمي.األسرية( و )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسري

/ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق األسرة على 2

العالقات األسرية( وفقاا لمتغير جهة العمل، وهذه الفروق بين فئتي )قطاع حكومي( و )قطاع خاص( لصالح )قطاع 

 ( بالمتوسط الحسابي األعلى.حكومي

/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول كل من )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة 8

المحيطة باألسرة على العالقات األسرية( و )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية( 

 لمتغير جهة العمل. وفقاا 

/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول كل من )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق 9

األسرة على العالقات األسرية( و )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات 

 )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على العالقات األسرية( وفقاا لمتغير نوع السكن.األسرية( و 

/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول كل من )أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة المتعلقة بنسق 01

تماعية المعاصرة المتعلقة بالبيئة المحيطة باألسرة على العالقات األسرة على العالقات األسرية( و )أثر التغيرات االج

 األسرية( وفقاا لمتغير عدد أفراد األسرة.

/ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول )طرق الحد من أثر التغيرات االجتماعية المعاصرة على 00

 3( لصالح )من 2 – 3( و )من 3ة، وأن هذه الفروق بين الفئتين )أقل من العالقات األسرية( وفقاا لمتغير عدد أفراد األسر

فأكثر( بالمتوسط الحسابي  2فأكثر( لصالح )من  2( و )من 3( بالمتوسط الحسابي األعلى، وكذلك بين الفئتين )أقل من 2 –

 األعلى.

 

 التوصيات: .1.1

ذه الدراسة أوصي بعدد من التوصيات التي أمل أن يستفاد منها مستقبالا إنه ومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها من إجراء ه

 في مجال الدراسة وتتمثل في:
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 التوعية بخطورة استخدام التقنية في الحياة اليومية. -

 وضع برامج ارشادية توجهيه لتوضيح مخاطر التغيرات االجتماعية وتأثيرها على األسرة. -

 لخاصة باألسرة.ضرورة توحيد عملية اتخاذ القرارات ا -

 التعليم للمرأة بما يتماشى مع طبيعتها. تهيئة فرص -

 ضرورة المحافظة على متانة الروابط األسرية. -

 االهتمام تبني ثقافة الحوار بين أفراد األسرة. -

 تزويـــد األســـــــــــر بالدعم االجتماعي الكافي لتحقيق االستقــــــرار االسري والنفسي. -

 تنمية وعي المرأة للمحافظة على مكانتها االجتماعية التي وضعها لها اإلسالم.ضرورة االهتمام ب -

 وضع لوائح وسياسات للحد من الممارسات االجتماعية السلبية. -

 المحافظة على عملية التواصل بين األجيال. -

 ضرورة المحافظة على العالقات األسرية من التصدع. -

 
 

 المراجع:. 2

 ، بيروت، دار صادر.5معجم لسان العرب، ىم(، 0111بن منظور، محمد مكرم )ا

 ، األردن، دار وائل.0م(، التغير االجتماعي الثقافي، ط0101إستيتية، دالل ملحسن )

 م(، التفكك األسري وعالقته باالنحرافات السلوكية لألبناء، )رسالة دكتوراه(، جامعة أسيوط. 0113) حدعبد الواأمين، فتحي 

 مدخل إلى العالقات األسرية، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية.م(، 0112توفيق، سميحة كرم )

 ، الرياض، مكتبة العبيكان. 0م(، األسرة والتنشئة االجتماعية في المجتمع السعودي، ط0110التويجري، محمد عبد المحسن )

 زيع.، األردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتو0م(، علم النفس االجتماعي، ط0112جودت، بني جابر )

م(، التغير االجتماعي والثقافي وأثرهما في األسرة الحضرية السعودية، )رسالة ماجستير(، 0112الخطيب، فاطمة عبد هللا )

 جامعة االسكندرية.   

 م(، األسرة والحياة العائلية، بيروت، دار النهضة العربية.0112الخولي، سناء )

 ، الجزائر، منشورات دار طليطلة.0م(، مدخل إلى علم االجتماع، ط0100) داود، معمر

م(، التغير االجتماعي والوعي الطبقي تحليل نظري، االسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة 0112الدسوقي، عبده إبراهيم )

 والنشر.

 وزيع.، األردن، دار مجدالوي للنشر والت0م(، التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق، ط0115الدقس، محمد عبد المولى )

 م(، علم النفس االجتماعي رؤية معاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي.0110السيد، فؤاد البهي )

م(، قضايا ومشكالت أسرية، دعم دور األسر في مجتمع متغير، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 0112الشاعر، سوسن )

 العمل، بدول مجلس التعاون الخليجي. 

 ، حلب، دار الصابوني. 0لصناعة في األسرة، ط(، أثر ام0113شعراوي، علي )
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 م(، في علم النفس االجتماعي التطبيقي، مصر، الدار الجامعية للطباعة والنشر.0100) محمد العسويعبد الرحمن، 

، فاطمة فرى أحمد، المناخ األسري وعالقته بتقدير الذات لدي عينة من األطفال، معهد الدراسات العليا للطفولة، عبد هللا

 م.0101جامعة عين شمس، مصر 

م(، اإلرشاد األسري: نظرياته وأساليبه العالجية، الطبعة األولى، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر 0111العزة، سعيد حسني، )

 والتوزيع. 

 ، األردن، دار الشروق.0م(، التغير االجتماعي، ط0112العمر، معن خليل ) 

 م االتصاالت، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية. م(، هندسة نظ0112العويضي، فريج سعيد )

 ، قاموس علم االجتماع، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية. (م 0112غيث، محمد عاطف )

 ، مصر.جامعة المنصورةم(، علم االجتماع العائلي، 0115القصاص، محمد مهدي )

 المدينة العربية، القاهرة، دار النهضة العربية. م(، األسرة المتغيرة في مجتمع0119القصير، عبد القادر )

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v4.37.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.37.3


 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

Distance Education and its Effect on the family life (an Applied Study on a sample of 

Fathers in Jeddah)  

 ال مستور القحطاني يإعداد الباحث/ عبد هللا عل

التوجيه واإلصالح األسري، قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك ماجستير في 

 عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

Email: aburakan6771@gmail.com  

 ريالباحث/ عبد العزيز سعيد ال فرحان الشه

ماجستير في التوجيه واإلصالح األسري، قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك 

 عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 ص الدراسة:ستخلم

والصحية  االجتماعية والنفسيةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية، من النواحي 

واالقتصادية والتعليمية، ومعرفة أبرز التأثيرات والتغيرات التي أحدثها التعليم عن بعد في الحياة األسرية من واقع خبرة بعض 

واستخدمت الدراسة  ،و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وبعض أولياء أمور الطالب ،الخبراء في التعليم

( خبير في التعليم وبعض أولياء األمور الذين 93حيث أجريت المقابلة على عينة من الخبراء بواقع ) ،أداتي المقابلة واالستبيان

كما تم تطبيق االستبيان على عينة  ،المستشارين في التنمية األسرية، وقادة وقائدات المدارس يعملون في هذا القطاع، وبعض

باب األسر على بعض األحياء من مدينة جدة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن درجة (  من أر806قصدية بواقع ) 

كما أن درجة تأثير التعليم عن  ،(%36.89تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب االجتماعي كبيرة بوزن نسبي )

ودرجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية  ،(%33.89بعد على الحياة األسرية من الجانب النفسي كبيرة بوزن نسبي )

وأن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب االقتصادي  ،(%38.89من الجانب الصحي كبيرة بوزن نسبي )

جانب التعليمي كبيرة باإلضافة إلى أن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من ال ،(%35.80كبيرة بوزن نسبي )

وأوصت الدراسة بعدة توصيات تفيد بضرورة تفعيل دور األسرة في إنجاح التعليم عن بعد وتوفير  ،(%37.39بوزن نسبي )

ومتابعة اولياء األمور ألبنائهم بدرجة اهتمام أكبر، واالطالع  ،اإلمكانيات المادية والبرمجية والتعليمية إلنجاح التعليم عن بعد

باإلضافة إلى تخفيف العبء المالي واالقتصادي على األسر، وذلك عن طريق  ،على انجازاتهم ومستوياتهم العلميةالمباشر 

 توفير األجهزة وشرائح االنترنت للطالب بنظام العهدة على األقل لألسر الفقيرة.

 التعليم عن بعد، الحياة األسرية، أرباب األسر، مدينة جدة الكلمات المفتاحية:

mailto:aburakan6771@gmail.com
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Distance Education and its Effect on the family life (an Applied Study on a sample of 

Fathers in Jeddah)  

Abstract:                                                                               

The present study aims to identify the degree of the impact of distance education (also 

called distance learning) on family life, from the social, psychological, health, economic and 

educational aspects, and to identify the most prominent effects and changes that distance 

education has had on family life based on the experience of some experts in education and some 

parents of students. The present study adopted the descriptive analytical approach, and used the 

interview and questionnaire tools, where the interview was conducted on a sample of (39) 

experts in education and some parents who work in this sector, and some family development 

advisors, school male and female leaders. The questionnaire was applied to an intentional sample 

by (608) of the heads of families in some neighborhoods of the city of Jeddah. The study 

concluded several conclusions, the most important of which is that the degree of the impact of 

distance education (also called distance learning) on family life from the social aspect is large 

with relative weight (78.53%), the degree of the impact of distance education on family life from 

the psychological aspect is large with relative weight (77.63%), the degree of the impact of 

distance education on family life from the health aspect is large with relative weight (75.53%), 

the degree of the impact of distance education on family life from the economic side is large with 

relative weight (74.50%), in addition to the degree of the impact of distance education on family 

life from the educational aspect is large with relative weight (72.73%). The study recommended 

several recommendations stating the necessary to activate the role of the family in the success of 

distance education and the provision of financial, programmatic and educational capabilities for 

the success of distance education, and parents have to follow up with their children with a greater 

degree of interest, and direct access to their achievements and scientific levels, in addition to 

reducing the financial and economic burden on families by providing devices and Internet SIM 

cards for students under the custody system, at least for poor families. 

Keywords: Distance education, Family life, Heads of families, Jeddah city 
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 المقدمة:. 1

يبقى التعليم مقياساً لتطور المجتمع وتقدمه، وهو هدف تسعى إليه المجتمعاات التاي تادرن أن التعلايم هاو الرهاان الحقيقاي للتنمياة 

طالاات كاال  فااي عصاارنا الحاضاار ثااورة رقميااة هائلااة المجتمعااات تعااي و ومخرجاتااه،واالزدهااار ماان خااالم االهتمااام بجودتااه 

، لقد كان التعليم التقليدي هو السائد في العالم إال أن التطاور أيضاً التعليمية وة واإلعالمية والثقافية المجاالت االقتصادية والتجاري

عن بعد وهو نوع من التعلايم ياتم بصافة رسامية وفاق منااهج محاددة التكنولوجي السريع والمتواصل أفسح المجام لظهور التعليم 

عبار بارامج ووساائل اتصاام تقنياة  وإنمااداخال قاعاات الصافوف الدراساية  وخطط دراسية معلنة ولكن التفاعل فياه ال يكاون فاي

، 7008)المساعودي، حديثة  ويكون متزامنا في وقت عرض الدرس  أو غير متزامن يستطيع أن يرجاع لاه الطالاب فاي أي وقات

957). 

 ،لجامعي والتعليم التقني والمهنيلذلك عمدت وزارة التعليم إلى تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم العام واألهلي وا

ومما ال شك فيه أن دور األسرة في كل من التعليم التقليدي  ،لتكون البداية مع إنشاء منصة مدرستي بمواصفات تقنية عالية

ولكن الدور األسري اختلف تماماً في التعليم عن بعد فقد أصبحت األسرة هي المحك  ،والتعليم عن بعد دور هام وضروري

 ،سي في الرقابة وتوفير البيئة الدراسة المناسبة لبدء واستمرار التعليم عن بعد فهي مطالبة بتشجيع األبناء على االنضباطالرئي

 كما أن األسرة أُسند لها دور تربوي جديد فقد أصبحت مطالبةً بتهيئة األجواء المريحة التي تناسب الجو المدرسي لتعليم عن بعد.

فاألسارة قاد تعااني مان تعارض ماع اآلخارين فضاالً عان تاأثر الجاناب النفساي  ومهاارات التواصالعياة العالقات االجتما تأثرتو

 (.7070)زيان، واخرون، أبنائها لالكتئاب نتيجة العزلة االجتماعية وفقدان الروتين اليومي للحياة األسرية )

 ماع تقاديمعليهاا،  التعلايم عان بعادلتاأثير ة نتيجة يحياة األسرال أثرت علىالتي  التغيرات أهمسلط الضوء على نالدراسة  وفي هذه

 وتوصيات حوم التعامل مع هذا النمط الجديد من التعليم. مقترحات

 مشكلة الدراسة:. 1.1

تشكل األسرة نموذجاً مصغراً للمجتمع وللحياة االجتماعية حيث تتضمن أنماطا للعالقات األساسية والفرعية كما تحتوي أنساقاً 

والنسق االقتصادي ونسق الرعاية االجتماعية  ،ونسق الضبط االجتماعي ،ونسق السلطة ،الثقافي و التربوي من أهمها النسق

سرة لتغيرات أثرت على بنيتها ووظائفها ولمست جوانب لقد تعرضت األ ،كل منها خصائص ووظائف تتبادم التأثير والتأثرلو

 ،(7070)الغامدي، القرشي، ت ورصد تأثيرها على األسرة وعالقاتهامختلفة من الحياة فكان من الضروري متابعة هذه التغيرا

استقبل ومن التغيرات التي طالت الحياة األسرية تلك التغيرات التي نتجت بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد إثر جائحة كورونا فقد 

ا صورة الحياة في جميع مجتمعات م بجائحة هي األخطر من نوعها في عالمنا المعاصر، تغيرت معه7070العالم بأسره عام 

العالم وفي شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصناعية ومن هذه المجاالت التعليم، فأغلقت دوم العالم مدارسها 

) معهد اليونسكو لإلحصاء(  %37.5مليار من الدارسين حوم العالم بنسبة  0.78وجامعاتها، حيث أثر اإلغالق على أكثر من 

 نع انتشار الفايروس بين الطالب والطالبات ومن ثم إلى المجتمع بشكل عام،وذلك لم
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انتشار كورونا ومن ضمنها السعودية حيث ساعدها على لك  أثرلهذا اتخذت العديد من الدوم التعلم عن بعد حل منطقي وجيد  

في شتى المجاالت خيار كان هنان تغيرات ومع هذا ال. البنية التحتية لالتصاالت وجعل نظام تعليمي سهل لدى االسر السعودية

 مستوى األسرة نتطرق إليها فيما يلي:على 

وكذلك طالب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن العادات مثالً تغير االجتماع على مائدة  االجتماعي: لبعدا -1

، إال أنها في التعليم عن بعد تبدأ عند الثامنة مساًء طعام واحدة، وال نغفل اجتماعات األسرة الودية والحوارية التي تأثرت سلباً 

 كل.وهو ما يربك برنامج األسرة ك

أحدث التعليم عن بعد ضغطاً نفسياً هائالً على األسرة، وهنان نقطة هامة ال يجب أن نغفل عنها وهي  النفسي: البعد -2

نفسية و االجتماعية واإلنسانية بمعنى أن من معوقات حصر الفائدة من التعليم عن بعد على تلقي المعلومات دون الخبرات ال

هذا النوع من التعليم الشعور بالعزلة وغياب المشاعر والجانب اإلنساني وقلة اإلحساس بالمجتمع والتفاعل مع األقارب 

 .(7070وجهاً لوجه )محمود، 

م تأثرها، فمثالً الجلوس الطويل على الكرسي من األمور التي يجب االنتباه لها متابعة الحالة الصحية وعد الصحي:البعد  -9

بينما في  ،فالطالب في المدرسة الحضورية يتحرن بين الحصص وهنان وقت للفسحة ،يؤثر على الظهر والعمود الفقري

التعليم عن بعد تكون الحصص متتالية، كذلك تأثر النظر نتيجة النظر المستمر في األجهزة وتأثر السمع نتيجة استخدام 

اعات بشكل مستمر ولساعات طويلة، كذلك يجب االهتمام بحث األبناء على ممارسة الحركة حتى يتم تجنب اإلصابة السم

  .بأمراض السكري "

زادت معدالت االستهالن الشهري للسلع بنسبة عالن التحوم إلى التعليم عن بعد الجائحة وإ تبدأ منذ االقتصادي: لبعدا -4

 وهذا يشكل ضغطا ماليا على حياة األسرة. (7070من عينة )البطح، مصر،  36%

وضروري حيث أن األسرة  مهمالشك أن دور األسرة في كل من التعليم النظامي والتعليم عن بعد دور  التعليمي: بعدال -5

 ،)باحمد اختلف تماماً في التعليم عن بعد.ولكن الدور األسري  ،،تتابع مستوى الطالب وتحصيله وأنشطته وواجباته

 (7006طاويطو

 

 أهمية الدراسة:. 2.1

من خالم  ،ة السعوديةيحياة األسرالومدى تأثيره على  ،تناوم موضوع التعليم عن بعد كنمط تعليم جديد فيأهمية الدراسة  تكمن

لصحي سواء من احتمالية تأثر الجانب االتعليم عن بعد،  تطبيق نظام بعد ةيحياة األسرالطرأت على توضيح أهم المتغيرات التي 

والتعليمية لألسرة، وأيضاً التغير في العادات اليومية لألسرة من الجتماعية والنفسية واالقتصادية تأثر الجوانب ا من للطالب أو

مع محاولة طرح بعض المقترحات والحلوم لمساعدة األسرة في التكيف مع هذا  ،خالم التغيير الزماني والمكاني للتعليم عن بعد

إضافة إلى ذلك فإن  ،بتحسين بعض األمور المتعلقة بالتعليم عن بعدالتوصية للقائمين على التعليم تقديم وكذلك  النوع من التعليم 

 ة واألثار والتغيرات التي طرأت عليها مع تطبيق نظام التعليم عن بعد.يحياة األسربالهنان ندرة في الدراسات التي اهتمت 
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 أهداف الدراسة:. 1.1

  تهدف الدراسة إلى: 

 ة.يحياة األسرال تأثير التعليم عن بعد على درجةمعرفة  -0

والصحية االقتصادية والنفسية في النواحي االجتماعية  ة التي أحدثها التعليم عن بعديحياة األسرال معرفة التغيرات في -7

 .والتعليمية

اقع خبرة بعض الخبراء في معرفة أبرز التأثيرات والتغيرات التي أحدثها التعليم عن بعد في الحياة األسرية من و -9

 التعليم وبعض أولياء أمور الطالب.

معرفة مقترحات بعض الخبراء في التعليم وأولياء أمور الطالب لمستقبل التعليم عن بعد بما يعود إيجابياً على الحياة  -5

 األسرية.

 تساؤالت الدراسة:. 4.1

 تحاوم الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

 ة؟يحياة األسرال تأثير التعليم عن بعد على درجةما  :يالرئيسالتساؤم 

 ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية:

 االجتماعي؟  البعدمن  ةيحياة األسرالما درجة تأثير التعليم عن بعد على  .0

 النفسي؟ البعدالحياة األسرية من ما درجة تأثير التعليم عن بعد على  .7

 الصحي؟ البعدحياة األسرية من الما درجة تأثير التعليم عن بعد  .9

 االقتصادي؟ البعدالحياة األسرية من ما درجة تأثير التعليم عن بعد على  .5

 التعليمي؟ البعد الحياة األسرية منعن بعد ما درجة تأثير التعليم  .8

ء في التعليم ما أبرز التأثيرات والتغيرات التي أحدثها التعليم عن بعد في الحياة األسرية من واقع خبرة بعض الخبرا .8

 وأولياء أمور الطالب؟ 

ما هي مقترحات بعض الخبراء في التعليم وبعض أولياء أمور الطالب لمستقبل التعليم عن بعد بما يعود إيجابياً على  .3

 الحياة األسرية؟  

 مفاهيم الدراسة:. 5.1

( من أجل TICيا واإلعالم واالتصام )لوجونه عملية تسخير ما توصلت اليه التكنيعرف التعليم عن بعد بأ التعليم عن بعد:

وتنتهي ببناء المدارس االفتراضية وهو مفهوم جديد  ،لكترونية في الفصوم التقليديةإتبدأ باستخدام وسائل عرض  ،عملية التعليم

ن التعليم ذلك التعريف الذي يشير إلى أنه نوع م :ومن تعاريف التعليم عن بعد (.008، 7006التعليم الحضوري )العشي،  ميُدع  

 وطالبه،بهدف تحقيق االتصام والتفاعل بين المعلم  ،الذي يصل إلى المتعلمين في األماكن التي يتواجدون فيها عبر التكنولوجيا
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وفق ما  المباشر،أو التعليم غير المتزامن وغير  ،وبين المعلمين أنفسهم سواء كان ذلك باستخدام التعليم المتزامن والمباشر

  .(000 ،7009شحاته، تعلم. )الميناسب ظروف 

بين الطالب  يقدم لفرد أو أكثر من األسرة وهو في مكان سكن األسرة ويفصل الذي بأنه التعليم :ونعرف التعليم عن بعد إجرائيا  

لممنهج، أو البرامج اإللكترونية كوسيلة إليصام المحتوى التعليمي ا ،المنصات التلفزيونية، اووالمعلم مكانياً ويستخدم القنوات 

 .والتقييم لما تعلمه الطالب من خالم أدوات تتبع هذا التعليم

  ة:يحياة األسرال

األسرة بأنها مجموعة من األشخاص ارتبطوا بروابط الزواج والدم مكونين حياتهم ( Burgess and Lock)،0389يعرف 

ل فرد له دوره االجتماعي الخاص به، ولهم ثقافتهم وك ،ويتقاسمون الحياة االجتماعية فيما بينهم المتفاعلة،المعيشية المستقلة 

 المشتركة.

( األسرة أنها" مجموعة من الشخصيات المتفاعلة أكثر من مجرد كونها استمرار عام للجنس Erenst W،0337ويعرف )

ت والوظائف التي مجموعة من المقوما ابأنه :ةاألسري الحياة ومن هنا نستطيع أن نعرفري أو لغريزة البنوة أو األبوة". البش

تتطلب قيام كل فرد في األسرة بأداء أدوار محددة وهو ما يسمى بالتوظيف األسري، من أجل تحقيق أهداف مشتركة وهو األمر 

الذي يتطلب نوع من التكامل األسري بين أفراد األسرة في كل جانب من جوانب الحياة التي يرتبطون بها، وهذا التكامل 

سي لألسرة وهو الذي يحقق استمرارها وتماسكها من خالم األدوار والوظائف والعالقات والتفاعالت األسري هو الهدف األسا

 (.005، 7070)حقي، أبو سكينة،مما يمكنها من تحقيق األهداف وإشباع الحاجات الخاصة بها 

 ونعرف إجرائيا  الحياة األسرية:

األسرة اجتماعية  تقوم بهاوواجبات محددة في ضوء وظائف  ،تقوم به األسرة في الحياة اليومية من أدواركل ما  ابأنه

واقتصادية ونفسية وصحية وتعليمية في جو تفاعلي ديناميكي بغية تحقيق أهداف مشتركة من خالم البذم والعطاء والتضحية 

 وقيام كل عضو في األسرة بدوره المحدد. 

 

 اإلطار النظري للدراسة .2

ة، ونوضح فيه مفاهيم الدراسة يحياة األسراللنظري المرتبط بالتعليم عن بعد وأثره على يتناوم الفصل الحالي اإلطار ا  

 وينقسمعليها في ضوء اإلطار النظري،  ومناقشتها، والتعقيبالدراسات السابقة  للدراسة، وأيضاً وأبعادها والنظريات الموجهة 

 هذا الفصل إلى التالي: 

 مفاهيم وأبعاد الدراسة: .1.2

 ن بعد:التعليم ع

إن التعليم يعتبر من المقومات األساسية في نهضة اإلنسانية وتطورها، ونتيجة لذلك تهتم المجتمعات اإلنسانية بالتعليم وتوليه   

 وقد وصف مكتب األبحاث والتطوير التربوي في وزارة التعليم األمريكية، ،ومن أنواعه التعليم عن بعد ،جل اهتمامها
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وع من التعليم استخدم االتصاالت واألجهزة اإللكترونية التي تمكن المتعلم من التفاعل مع المعلم أو التعليم عن بعد: بأنه ن 

وترى منظمة اليونسكو أن التعليم عن بعد هو عملية تربوية يتم كل  (.9، 7008)شلوسر،البرنامج مباشرة ومن مكان أخر بعيد 

لزمان عن المتعلم، وتؤكد أن االتصام بين المعلم والمتعلم يكون عبر من معلم يكون بعيد في المكان وا فيها أو أغلب الدروس

 .(UNUSCV.2002)وسيط 

التي تستخدم فيه وقد قسمه العلماء  ،والجدير بالذكر أن التعليم عن بعد ليس وليد اليوم فقد تطور بتطور وسائط نقل المعلومات 

 الى عدة أجيام وهي:

 تخدم فيه المطبوعات.الجيل األوم: التعليم بالمراسلة ويس 

 الجيل الثاني: تطور هذا الجيل وأضيف له وسائط تعليمة وهي: المطبوعات، وأشرطة مسجلة سمعية وبصرية.

وإمكانية التسجيل والرجوع الى المادة  ،تميز هذا الجيل ببث المادة العلمية عن طريق البث التلفزيوني الحي الجيل الثالث:

 العلمية.

ونقلها عبر األنترنت والوسائط  ،وتبادم المعلومات ،ز بالوسائط اإللكترونية الحديثة من المكتبات اإللكترونيةويتمي الجيل الرابع:

ونقل الملفات بكل  ،واالتصام السهل بين المعلم والمتعلم عبر التقنية والمنصات والبرامج التي توفر الصوت والصورة، المتعددة

 (.007، 7005)محمود، سهولة عبر شبكات اإلنترنت 

ونعني بالتعلم لمتزامن وأيضاً إن التعلم عن بعد ينقسم إلى طريقتين أساسيتين في التعلم والتواصل وهي التعلم المتزامن وغير ا 

ية عبر وطالب حاضرين في نفس الوقت عند التعلم في قاعات تفاعل ينيكون جميع المشاركين من معلم أن هو :المتزامن

لرغم من وجود ونية، أي إنه يشبه طرق التعليم التقليدية في الفصوم الدراسية الحضورية على االمنصات والبرامج اإللكتر

تنظيمه.المشاركين في مكان بعيد. ويتطلب جدوم زمني ليتم   

يمكن للمشاركين من الطالب الوصوم إلى موادهم الدراسية أو التدريبية وفقاً لجدولهم أنه  ونقصد بالتعلم غير المتزامن:

  .(Chen,K,2004,P31)يكون أكثر مرونة محدد، وبالتاليأي ال يكون له وقت  ،الخاص

هو التباعد المكاني  والمكون الثانيالمؤسسات النظامية،  فالمكون األول :لتعليم عن بعد أربع مكونات أساسيةلويالحظ أن  

هو الربط  والمكون الرابعية بين الطالب والمعلم، االتصاالت االلكترونية التفاعل والمكون الثالثوالزماني بين المعلم والطالب، 

بين الطلبة ومصادر التعلم والمعلمين جميعاً بنظام تفاعلي تعليمي وفق إجراءات مرئية ومحسوسة ومسموعة تتناسب مع 

 (.7070)يحياوي، عزيز، خني ،اإلجراءات التعليمية 

 أهمها:وتجدر اإلشارة بأن التعليم عن بعد يقوم على مبادئ أساسية  

  التعليم متاح للجميع بخالف المعيقات الزمنية والمكانية بل يعطي فرص اكبر من التقليدي. مبدا اإلتاحة: -0 

 يزيل العوائق الحاصلة من النظام وتم تنفيذها في البرامج المعاصرة.  مبدأ المرونة: -7 

 ة لكن هذا االسلوب لم يتم العمل به.بإمكان الطالب أن يتحكم بالمنهج وموضوعات الدراس تحكم المتعلم: -9 

اختيار أنظمة التوصيل: نظراً ألن المتعلمين ال يتعلمون بنفس الطريقة فإن اختيارهم الفردي ألنظمة التوصيل العلمي  -5

 (.68، 7009)عامر،لهذا النوع من التعليم  اً باللقاءات( يعد مبدأ أساسي -بالهوائيات  -بالبرمجيات  -بالحاسوب  -)بالمراسلة 
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توفير المعلومات للمعلم ليفهم الموضوعات ويسمح عد بأن له أهداف عديده من أهمها: كما يرى بعض المهتمين بالتعليم عن ب 

إعادة هيكلة العملية التعليمية في تحديد دور المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمي وبيئة التعلم. استخدام وسائل  له بإبداء رأيه.

تبادم الخبرات  نمذجة معيارية للتعليم بواقع افتراضي إلكتروني.  .ني في ربط وتفاعل المنظومة التعليميةالتعليم اإللكترو

تنمية وبناء مهارات وقدرات الطالب اإللكترونية، وبناء شخصياتهم  التربوية والتعليمية من خالم وسائط التعليم اإللكتروني. 

 (.30، 7003)ابوالنصر،التفاعلية في القاعات والمشاركات التعليمية 

إيصام المعلومات للمتعلمين من مصادر  ( أن التعليم عن بعد له مزايا منها:22، 2222وفي الشأن نفسه يذكر )القضاة،

يمكن للطالب التواصل من وت التقنية الحديثة ومستجداتها. االستفادة من ميزا ووسائل متعددة ومختلفة ويتميز بالوفرة والتنوع.

ينمي ويطور مهارات استخدام  سهولة الرجوع إلى المادة التعليمية في أي وقت. ميهم وزمالئهم بيسر وسهولة.خالله مع معل

 يوفر الجهد والوقت لمن له عالقة بالعملية التعليمية. الكمبيوتر واإلنترنت لدى الطالب والمعلمين.

 دام التقنيات الحديثة وعددها في النقاط التالية:عن فوائد التعليم عن بعد باستخ( 2212،21)عامر، وفي نفس السياق تحدث 

انه يعطي مجام أوسع للحصوم على مواد تعليمية أكثر، وله قدرة أفضل على تذكر محتوى التعلم وحفظه، وله خاصية المالئمة 

معلومات وقتما ويوفر الحصوم على المعرفة وال ،مع متطلبات العصر، ويتوافق مع التطبيق العلمي عالمياً للمعايير الدولية

يرغب الطالب، ويتوافق مع الدمج العالمي للمفاهيم والمصطلحات الجديدة، ويقلل الحيرة والتشتت بين الرغبة في التعلم وبين 

مسؤوليات العمل واألسرة وبخاصة للمتعلمين الكبار، وله ميزة التفاعل بين الزمالء، ويطبق التعلم التعاوني، ويتميز بالمرونة، 

ويتغلب على عقبة المسافة أو الوقت والحدود  ،بالجودة في التعلم والتركيز على مهارات التفكير التأملي النقدي  كذلك يتمتع

 الجغرافية، ويساعد  الطالب في الكشف عن ممارسة مهنية أفضل واكتساب المعارف بشكل أوسع وأشمل.

ون التدرج في تطبيقه، وذلك لتالفي العيوب ويرى البعض عدم تطبيق التعليم عن بعد بشكل سريع وفوري، ولكن ير  

 ومعالجتها ويعددون هذه العيوب فيما يلي:

احدة، في مقابل التعليم ارتفاع تكلفة التعليم عن بعد في الجامعات في كل مقرر من مقررات الفصوم الدراسية في السنة الو

األضرار البدنية  تواصل والعالقة المباشرة بين المعلم والطالب.انتفاء العالقة الحميمية التي في التعليم التقليدي وهي ال .التقليدي

هنان العديد من الطالب والمعلمين الذين ال يستطيعون  لى الحواسيب كضرر العيون والظهر.من كثرة الجلوس عوالذهنية 

وهنا تقل القيم التربوية اثناء  بة المشاركة الفعالة في الواقعسالتعامل مع الحواسيب فالقدرات متفاوتة. التعليم عن بعد يقلل ن

والنظام نفسه يتيح للطالب  ،صعوبة الرصد في احتساب الساعات الدراسية المعتمدة لكل مقرر دراسي التعليم االلكتروني.

 مقيد بزمان أو مكان أو حضور ملزم.الحرية في التحصيل غير ال

 الحياة األسرية:

ويقيمون  ،ة أفراد بينهم عالقة وثيقة تميزهم عن غيرهم من الجماعاتبأنها مجموع :( األسرةMalinowski 1913,)يعرف 

والتعريف األكثر  (7070،70،)الغامديباألطفام في منزم مشترن وتربطهم عواطف مشتركة ومن أهم وظائفهم العناية 

ولد أو  امرأة، لديهماومن زوجين رجل  الدم، وتتكونانتشاراً وقبوالً هو أنها عبارة عن شخصين تجمعهما رابطة الزواج أو 

أكثر ويوجد بين أعضائها التزامات تجاه أنفسهم وأقاربهم والمجتمع الذي يعيشون فيه وفق األحكام الثقافية والتشريعات 

   .(70 ،7070،)الغامدياالجتماعية 
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 ة الذي تشير إليه هذه الدراسة من خالل عدة جوانب وهي: يحياة األسرال ويتضح مفهوم

فعالقة الزوج بالزوجة تقوم بناًء على أساس الحقوق الزوجية والمسؤولية المشتركة نحو  االجتماعي: من الجانب ةياألسر الحياة

عالقة األب باالبن تتركز في فاألبناء وبيت الزوجية والعناية باألبناء وتنشئتهم وتقسيم العمل وحقوق وواجبات كل منهما، 

العالقة فيما تكون نة هي عالقة تدور فيما يتعلق بشؤون المنزم من ترتيب وتنظيف وعالقة األم باالب ،تعليمه وتنشئته ةمسؤولي

هي فالعالقة بين األخوة الذكور أما فيما يتعلق ب ،في حياة ابنها من التصاق به خالم الطفولة هادور من خالمبين األم واالبن 

، والعالقة بين األخوات اإلناث هي ن عندما يكبرونعالقة زمالة وصداقة وأخوة من خالم اللعب أثناء الطفولة وعالقة تعاو

 ،تماثل العالقة بين اإلخوان ولكن األخت الكبرى عادة ما تكون مسؤولة عن أخواتها الصغيرات حيث تقف منهن موقف األم

 ( 80 ،7003،)العزةوالعالقة بين األخ واألخت هي عالقة اخوة وزمالة أثناء اللعب في طفولتهما 

من أهم العوامل التي تؤثر في تحقيق االستقرار األسري، فهو يقوم على أساس  وهو االقتصادي: من الجانب ةياألسر الحياة

  واألسرية،توفير الحاجات المادية التي يحتاج إليها الفرد في حياته اليومية 

 في تحقيق، إذ أن الفشل الدخل المالي الذي يساعد على تحقيق حاجات ورغبات أفراد األسرة توفير ويعتمد هذا على ضرورة

االستقرار االقتصادي يؤدي صراعات داخل األسرة الذي بدوره يؤدي إلى آثار ضارة على األعضاء تظهر في نشاطهم 

 (.003، 7070)حقي، أبوسكينة، وعالقاتهم مع بعضهم البعض

الشق األوم ما تقوم به األسرة من  ن،شقييظهر هذا الجانب في الحياة األسرية من خالم التعليمي:  الحياة األسرية من الجانب

واالندماج مع عاداته وتقاليده من خالم عملية التنشئة  المجتمع،نقل تراث المجتمع إلى أفرادها وتعليمهم االمتثام لمطالب 

)أبو العلوم تلف والشق الثاني ما تقوم به األسرة من تعليم أفرادها في المدارس النظامية كتعليم القراءة والكتابة ومخ االجتماعية،

 (.57، 7005أسعد، الختاتنة، 

يجب أن تقوم األسرة على أساس صحي سليم، على اعتبار أنه عامل مهم في الحياة  الصحي: من الجانب ةياألسر الحياة

 ولهذا ينصح المختصون بعدم وراثية،األسرية، فكثير من المشكالت في النسل وفي قدرات المواليد العامة تعود إلى عوامل 

)حقي، الكفاءة الصحية لدى طرفي الزواج  األقارب، وبضرورة إجراء الفحص الطبي الالزم قبل الزواج للتأكد منزواج 

  ( 7070،000أبوسكينة،

يوفر صالت  األسرة، فهويعتبر الجانب النفسي والعاطفي أحد عوامل تماسك واستقرار  النفسي: من الجانب ةياألسر الحياة

على بعض وظائفها نتيجة االتجاه نشير إلى بعض التغيرات التي طرأت  ،اليوميةفراد األسرة في حياتهم عاطفية تربط بين كل أ

 من خالم استعراض الوظيفة وربط أهداف الدراسة بها وذلك على النحو اآلتي:  كورونا،للتعليم عن بعد إثر جائحة 

الظاهرة والكامنة وتعنى الوظيفة الظاهرة تدريب األبناء على  وتتم عملية التنشئة بطريقتين هما وظيفة التنشئة االجتماعية: -0

)حقي، الثقافية  األطرمع مجموعة من  األبناءانماط معينة من السلون يرضى عنها المجتمع أما وظيفتها الكامنة فهي توحد 

  (.78، 7070أبوسكينة،
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نووية تعتبر الوحدة االجتماعية المنتجة فهي تقوم بإنتاج  كانت األسر الريفية سواء كانت أسراً ممتدة أو الوظيفة االقتصادية: -2

أما في المجتمعات المعاصرة تحولت األسرة نتيجة للتصنيع  ،الكثير من السلع فهي تقوم باإلنتاج واالستهالن في نفس الوقت

 ( 58 ،7003،والتكنولوجيا إلى أسر مستهلكة أكثر منها أسر إنتاجية )العزة

انتقل التعليم من المنزم إلى المدرسة، ومع ذلك فما تزام األسرة تقوم بدورها الفعام في هذا المجام،  :الوظيفة التعليمية -1

فالوالدان يقضون وقتاً في مساعدة ومتابعة أبنائهم في  دروسهم،حيث أنها تشرف وتتابع األبناء في واجباتهم المدرسية وفهم 

 .(76، 7070)حقي، أبوسكينة،التعليم

لها دور كبير في تشكيل شخصية الطفل والفرد يجب أن توفر لهم اجواء مريحة ألنها تبني نفسيتهم األسرة  لنفسية:الوظيفة ا -4

فالحرمان من العطف يسبب خطر على حياة االبناء فالطفل او  ،وشخصيتهم فاألسرة تنمي قدرات االبن نفسيا واجتماعيا ودينيا

  .(53، 7003العزة،االبن بحاجة الى وجود أمان وعطف في بيته،. 

األسرة تعلم أفاردها الصغار ممارسة الشعائر الدينية من خالم المحافظة على التعاليم واألوامر  واألخالقية: الوظيفة الدينية -5

 .(59، 7005)أبو أسعد، الختاتنة، المتعلقة بالدين 

ية ألبنائها، من خالم القيام برحالت مختلفة أو السفر األسرة تستغل أوقات الفراغ في القيام بأعمام ترفيه الوظيفة الترفيهية: -6

 ت أو حضور فعاليات أو زيارات.أو إقامة حفالت ومناسبا

 أبرز التغيرات التي طرأت على العالقات األسرية نتيجة تطبيق التعليم عن بعد:

يشعر كل فرد في األسرة بآالم  ومدى عالقة أفراد األسرة ببعضهم البعض فإما أن تكون عالقات ودية :التفاعل والتواصل* 

 ومشاعر وأهداف.اآلخر، وتجمع أعضاء األسرة أحاسيس وعواطف 

الفهم المتعمق لكل فرد في األسرة وفهم احتياجاته وما يطمح إليه وما هي آالمه وهمومه وأهدافه التي يسعى بمعنى  :الوضوح*

 األسرة.فهذه األمور تؤثر على العالقات داخل  لتحقيقها،

الضغوط التي تؤثر على األسرة لها مصادر مختلفة قد تكون نفسية وقد تكون اجتماعية أو اقتصادية وربما صحية  وط:*الضغ

إلى غير ذلك من المصادر التي تؤثر على عالقات األسرة ومراكز القوى فيها وال نغفل ضغوط العمل وضغوط تربية األبناء 

 (.38 ،7003العزة،) وتنشئتهم

 

 لموجهة للدراسة:النظريات ا .2.2

ترى هذه النظرية أن المجتمع عبارة عن أنساق وبالتالي تنظر إليه على أنه نسق مكون من أجزاء وعناصر،  النظرية الوظيفية:

كايم أن هنان  لها أدوارها ومراكزها وعالقاتها متبادلة التأثير والتأثر، ولكل منها وظيفة أو مجموعة من الوظائف، ويرى دور

البناء والوظيفة، وعند حدوث أي خلل وظيفي يصاب النسق بحالة من االضطراب وعدم االتزان فعندما تأثر النسق ارتباط بين 

 (57، 7070)الغامدي، القرشي،م تجاوز هذا التأثير إلى األنساق األخرى بمختلف أنواعها 7003الصحي جراء جائحة كورونا 
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وتعليمها، والدور هو نمط من األفعام التي تعلمها الفرد بشكل مقصود أو من مميزات األدوار أنه يمكن تعلمها  نظرية الدور:

وعادة ما يرتبط  المجتمع،والدور مجموعة من األفعام والواجبات التي يتوقعها  ما،غير مقصود يقوم بها في موقف فيه تفاعل 

  (009، 7008)سالم، جادو،هذا الدور بأدوار اآلخرين وتوقعاتهم 

التفاعلية الرمزية تعتقد بأن الحياة االجتماعية وما يكتنفها من عمليات وظواهر وحوادث ماهي إال  مزي:نظرية التفاعل الر

شبكة معقدة من نسيج التفاعالت والعالقات بين األفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع فالحياة االجتماعية يمكن فهمها 

 (80 ،7000،بخيت وآخروناألفراد. )لتفاعالت التي تقع بين واستيعاب مظاهرها الحقيقية عن طريق النظر إلى ا

تقع نظرية التعليم عن بعد التي وضعها هولمبرج تحت التصنيف الخاص بنظريات االتصام والتي  نظرية التفاعل واالتصال:

األسئلة واإلجابات  وجد لها قيمة في ربط فعالية التدريس بتأثير األحاسيس الخاصة باالنتماء والتعاون وخصوصاً عند تبادم

 .والمناقشات عبر وسائط االتصام المختلفة، ويفترض أن محور التدريس يدور حوم التفاعل بين طرفي التعليم والتعلم

 .(79،7008)شلوسر، 

 

 الدراسات السابقة: .1.2

 الدراسات المحلية:. 1.1.2
 

تحديد فاعلية تطبيق واستخدام منصات التعليم عن هدفت إلى  ( 2222)الشمراني، العرياني،ومن الدراسات السابقة دراسة: 

منظومة التعليم الموحدة( في نمو التحصيل المعرفي لدى طالب وطالبات الصف الثالث المتوسط بجدة،  -بعد )بوابة المستقبل

عن نتائج  وتحديد فاعلية استخدامها في خفض قلق االختبار لدى طالب وطالبات الصف الثالث المتوسط بجدة، وكشفت الدراسة

( بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في التطبيق البعدي والقبلي 0.08وجود فرق دام إحصائياً عند مستوى داللة ) : منها

كما أنه يوجد  ،الختبار التحصيل المعرفي في مادتي العلوم والدراسات االجتماعية والمواطنة الصالحة لصالح التطبيق البعدي

( بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس قلق 0.08مستوى داللة ) فرق دام احصائياً عند

االختبار لصالح التطبيق القبلي، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة على توظيف المنصات 

ريبية على مستوى وزارة التعليم بالسعودية لتدريب المعلمين التعليمة عن بعد في تدريس المواد التعليمية، وعقد ورش عمل تد

 طالبات في كل المقررات الدراسية.والمعلمات على كيفية عمل االختبارات اإللكترونية في تقويم الطالب وال
 

اء هيئة هدفت إلى تقييم واقع جودة التعليم من خالم ثالثة أبعاد هي: تقييم أعض (2222 ،)القضاةومن الدراسات دراسة: 

ان هنان اهتمام من قبل أعضاء  وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها:التدريس، تقييم العملية التعليمية عن بعد، تقييم البنية التحتية 

 .هيئة التدريس بالرد عل مناقشات واستفسارات الطالب باإلضافة الي الدعم الفني
 

ن من أهدافها تحديد ما أفرزته تداعيات أزمة كورونا من الناحية كا( 2222)مركز المبدعون، ومن الدراسات السابقة دراسة: 

ما يتعلق بالتعليم وهو توجه  منها:إلى عدد من النتائج  وخلصت الدراسةاالجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحية والتعليمية، 

من األسر ترغب بإعادة  %80ضا مدارس خاصة، وأي كانوا فيالمدارس الحكومة بعد أن  أبنائهم فيمن األسر لتدريس  58%

أن هنان تآلف وتكامل بين دور القطاعين العام والخاص فظهر النجاح الكبير للقطاع العام في إدارة  .تصميم منازلهم مستقبالً 

 .صعوبة توفير أجهزة الب توب وأنترنت للمستفيدين وأوصت بتوصيات كثيرة لنواحي متعددة لكن فيما يخص التعليم .األزمات
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وأبعاده في نظام التعليم  ،هدفت الدراسة إلى تحديد عمليات التفاعل االجتماعي (2216)القرني،ن الدراسات السابقة دراسة: وم

 ،عن بعد كمجتمع افتراضي، والتعرف على أهم المعوقات التي تؤثر على عمليات التفاعل االجتماعي في نظام التعليم عن بعد

إجماع أساتذة وطالب التعليم عن  :عن وكشفت النتائج ،فاعل االجتماعي في نظام التعليمومعرفة ما هي الفروق في مستوى الت

بعد على تحقيق عمليات التفاعل االجتماعي كمجتمع افتراضي وكذلك إجماع بينهم على وجود صعوبات تؤثر في عمليات 

عدم مالئمة بعض ، تهم التي يواجهونهاالطالب وصعوباوعدم االهتمام بتفهم مشكالت ، التفاعل االجتماعي في هذا النظام

وجود فروق ذات داللة إحصائية من خالم استجابات الطالب ، م التعليم عن بعد كمجتمع افتراضيالمقررات الدراسية لنظا

ككل وال فروق في بقية  لعنصري التوافق والتكيف االجتماعي ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى التفاعل االجتماعي

 تغيرات.الم
 

الدراسة إلى شرح ماهية التعليم اإللكتروني لكونه أصبح ، هدفت (2222)زعباط، سعداوي،ومن الدراسات السابقة دراسة: 

دة كفاءة ضرورة لتحديد كيفية االستفادة من أساليبه، المتعددة في مجاالت مختلفة، وتحديد أبرز العوامل والمتطلبات الالزمة لزيا

االستفادة من إمكانية تعزيز عمليتي التعليم والتعلم في ظل كل من  وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: عد.وفعالية التعليم عن ب

االستفادة من تقنيات المعلومات التي تيسر العملية التشغيلية، واستخدام . علومات وبيئة التعليم اإللكترونيبيئتي تقنيات الم

بضرورة أن يكون المحتوى منوعاً يشمل  الدراسة:وأوصت  .مات للطلبةعلوالمعلمين وسائل االتصام المختلفة إليصام الم

الذي يلفت انتباه المتعلمين  وخلق التفاعل، ن الطالب من استيعاب وفهم المادةالصور واألصوات والمؤثرات بما يضمن تمكي

 م من خالم المباريات والمسابقات.ويزيد االهتمام والرغبة لديه
 

 الدراسات العربية:  .2.1.2

وهدفت إلى تقييم تكيف الطلبة مع مقتضيات هذه  ،في الجزائر( 2222،)أوبآية، صالح من الدراسات السابقة دراسة:و

المرحلة، وتحليل أدوات التدريس والدعم الفني، والوقوف على مدى تفاعل الطلبة مع أساليب التدريس، وتشخيص المعوقات 

دراسة إلى عدة نتائج منها أن جائحة كورونا اتاحت فرصة لتقييم التعليم التي واجهت العملية واقتراح الحلوم وقد توصلت ال

واستغالم التكنولوجيا لتحسين مستوى التعليم في الجامعة الجزائرية و اتسم الوعي العام باإلجراءات االحترازية من الجائحة 

الدروس غير المتزامنة على الدروس  كما أن  الطالب يفضلون ،بمستوى مرتفع نسبياً مع التزام اإلناث أكبر من الذكور

المتزامنة و مستوى العوائق مرتفع وهي معوقات مادية في ارتفاع أجور الشبكات واألجهزة، وعوائق تكنولوجية مثل تقطيع 

 .الشبكات والضعف في تدفق األنترنت مع وجود عوائق بشرية مثل مهارة االستخدام والتعلم والتقبل لهذا النهج من التعليم
 

هدفت إلى معرفة مدى التقدم على مستوى تعليم رياض األطفام في ( 2222)الصوابي،ن الدراسات المقدمة دراسة: سمية وم

ان  منها:وقد انتهت الدراسة إلى نتائج  .ومعرفة انطباع المربيات وممارساتهم بهذا الخصوص ،فترة الحجر الصحي في المغرب

 ،ثم الكمبيوتر ثم التلفاز أما المناطق القروية فكانت النشرات الورقية والتلفاز أهم الوسائل المستخدمة من المربيات الهاتف

وكانت أهم التطبيقات للتواصل مع األطفام وأولياء أمور هي الواتساب ثم الفيس بون والرسائل الهاتفية وطورت المربيات في  

ت األنشطة العلمية التي قدمت لألطفام متنوعة مزجت استعمام وسائل التعلم الحديثة وكذلك الطالب واولياء امورهم، وقد كان

وترى المربيات ان العملية كانت ناجحة ألنها أسهمت في استمرار ، الحركية واالجتماعية والترفيهيةبين األنشطة التعليمية و

أهمية التأكيد على أن العملية التعليمة لكن لم تكن فاعلة للمربيات في القرى بسبب عدم توفر شبكة االتصام وأوصت الدراسة ب



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

األدوات والوسائل التكنولوجية تبقى وسيلة تسهم في دعم تعلم األطفام وأن مدى فاعليتها تتوقف على طرائق استخدامها، لذلك 

 يجب استخدام الوسائل التكنولوجية كأداة مهمة.
 

ى جودة الخدمات اإللكترونية وكان من أهدافها التعرف على مستو جامعة سوهاج بمصر، (2222 ،)صالحومن الدراسات: 

لنظام التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وأبضا من وجهة نظر الطلبة واكتشاف الفروق بين استجابات 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة ة المقدمة لنظام التعليم عن بعد. أعضاء هيئة التدريس والطالب حوم جودة الخدمات اإللكتروني

كانت الجودة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب وتركزت الجودة على المتطلبات األساسية  :نتائج منها

ال يوجد فروق من حيث الجنس في استخدام ، والحضورلتعليم عن بعد من سهولة الدخوم لنظام وتصفح البوابة اإللكترونية 

ولكن كلما أخذ المستخدمون دورات زادت اإلنتاجية في استخدام الخدمات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة 

بنسبه مرتفعة على نجاح عملية التعليم عن بعد في مرحلة التطبيق األولى مع اتفاق على  هنالك اتفاق، وتوظيف الحاسوب

 ضرورة التطوير ومعالجة المعوقات وتحقيق التطلعات.
 

وكان الهدف من  الدراسة معرفة واقع التعليم عن بعد في : (2222خنيش، )يحياوي، عزيز،ومن الدراسات السابقة دراسة: 

والتعرف على التعليمات التنظيمية لوزارة التربية والتعليم في الجزائر  ،الجزائر، والكشف عن أهميته في ظل جائحة كورونا

تقديم المقترحات حوم أهم األسس التي في ظل الجائحة وتحديد الصعوبات التي تواجه التعليم عن بعد خالم األزمة الوبائية و

يجب أن يرتكز عليها التعليم عن بعد في المستقبل وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن  التعليم عن بعد في الجزائر 

 ،نياتيحتاج تطوير و هنان معوقات متعلقة بجوانب مادية واجتماعية سببتها الجائحة وهنا أصبحت المتطلبات أكثر من اإلمكا

وعدم توفر أجهزة  ،كما تشكلت نظرة متدنية للتعليم عن بعد في الجزائر كنتيجة طبيعية الفتقاد كثير من األسر لإلنترنت الجيد

 الطالب ال يفهمون الدروس عن بعد.كما أن التجربة تعتبر حديثة وهذا جعل  ،حاسوب
 

لرباط بالمغرب وهدفت إلى معرفة مقومات التقويم وفق جامعة ا ،(2222)البرجاوي،ومن الدراسات في هذا المجال دراسة: 

المقاربة بالكفايات ومدى إمكانية تنزيله على إجراءات االمتحانات النهائية عن بعد، وتشخيص الواقع بناء على تجربة طلبة 

 %58بنسبة  حةهنان شريأن  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها. الجامعة حوم التقويم عن بعد ورصد مواطن القوة والضعف

يرون ان التقييم عن بعد يدعم  %55أن تقلل من أهمية التقييم عن بعد في حين  %00 تفضل التقييم الحضوري وهنان فئة بنسبة

 %03اإلنترنت، وليس لديهم إمكانية التواصل عبر  %88من المتعلمين ليس لديهم أجهزة حاسب آلي، و %75الحضوري، و

وكانت وسيلة  ،لم يتمكنوا من توظيف تطبيقات التواصل اإللكتروني %83ستقروا في األرياف من المتعلمين في فترة الحجر ا

فؤ يرى الطالب ان أسئلة التقييم ال تحقق تكا، %3.3والدرس المتزامن  %60بنسبة التواصل في التقويم كانت عبر المنصة 

 .الفرص ألنها ركزت على الذاكرة
 

هدفت إلى تقويم واقع استخدام نظام التعليم عن بعد في  ،في مدينة الزرقاء( 2222 ،)محمودومن الدراسات السابقة دراسة: 

لواء الرصيفة في الزرقاء في األردن من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين والطلبة، ومعرفة المعوقات والصعوبات 

الطرق لتحسين تجربة التعليم عن بعد من  تواجه الطالب والمعلمين في تجربة التعليم عن بعد، وتقديم أفضل والتحديات التي

ظام التعليم عن بعد أن استفادة الطالب من ن وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج: .دراء المدارس والمعلمين والطالبوجهة نظر م
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الب في أن هنان أهمية في إشران الط ،لتعليمية من حيث الزمان والمكانأن التعليم عن بعد يتميز بالمرونة ا، جاءت متوسطة

أن أكبر تحٍد هو سهولة ، طرائق ونماذج تفاعلية مع المعلم من خالم قنوات اتصام أكثر إيجابية كالمنتديات والبريد اإللكتروني

على تلقي المعلومات مع إهمام الخبرات االجتماعية واإلنسانية بمعنى أن من  ء االختبارات، وأن الفائدة تقتصرالغ  أثنا

 .لتعليم الشعور بالعزلةسلبيات هذا النوع من ا
 

في المغرب والتي هدفت إلى اإلجابة على عدة تساؤالت وهي هل استطاع ( 2222)الموافي،ومن الدراسات السابقة دراسة: 

التعليم عن بعد أن يحقق االستمرارية رغم صعوبات الواقع؟ وما هو مفهوم التعليم عن بعد؟ وماهي الصعوبات التي تصاحب 

ت الدراسة على عد من عن بعد؟ وهل يمكن الحديث عن المجانية والمساواة في ظل التعليم عن بعد؟ وتوصل العملية التعليمية

هنان توقف لمجانية التعليم، وإلغاء لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع فاألسرة تدفع مبلغاً ماديا للحصوم على التعليم  النتائج وهي:

 .وهذا عبء مادي على األسرة ،درهم شهرياً  900تقريباً إلى  بمبلغ يصلعن بعد، وأن الطالب يحضر حصة افتراضية 

االستفادة من ، لبة والمتدربونتقديم الدعم النفسي قبل العام الدراسي الجديد بالنسبة للتالميذ والط بضرورة الدراسة:وقد أوصت 

 لوجستية لتحقيق مبدأ المجانية.تجربة التعليم عن بعد ومحاولة توفير السبل ال
 

 اإلجراءات المنهجية الدراسة. .1

  منهج الدراسة:. 1.1

" الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من (083، 7008ما يرى")العساف،ونقصد بمنهج البحث  

المنهج الوصفي واعتمدت الدراسة على  ".القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

"أحد أشكام التحليل والتفسير العلمي المنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة  ( بأنه975، 7007،أورده )ملحم وذلك كماالتحليلي 

محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها لدراسة 

 ".الدقيقة

فقد استخدم الباحثان في الدراسة الحالية منهج المسح  ،ارتباط المنهج المناسب مع موضوع الدراسة وأهدافهامع  اً وتمشي 

يهدف الى وصف الظاهرة أو تحديد المشكلة أو تبرير وتقييم ( بأنه 088، 7070الذي بينه )القحطاني واخرون، االجتماعي 

طريقة بأنه  (60 ،،7003فقد وضح )النوري،  وأيضا، لمستقبليةالظروف، والتعرف على ما يعمله األخرون لوضع الخطط ا

منها االستبانة والتي تحتوي على  ،لجمع البيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين وذلك باالتصام بمفردات العينة بطرق متعددة

يتمكن الباحثان من التعرف على  ولهذا فإن منهج المسح االجتماعي بالعينة يعتبر أنسب المناهج والذي من خالله، أسئلة مقننة

 ة.يحياة األسرالاالثار المتعددة للتعليم عن بعد على 

 مجتمع الدراسة:. 2.1

ن مجتماع الدراساة مان  والتاي يادرس أحاد أفرادهاا أو أكثار فاي أحاد المراحال التعليمياة التالياة  ،األسار فاي مديناة جادة أرباابتكو 

وقاادة  ،وبعض الخبراء فاي تاأطير التعلايم عان بعاد مدارس التعليم العام، الثانوية( في -المتوسطة  -االبتدائية  -)الطفولة المبكرة 
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الصاادر عان الهيئاة العاماة وطبقاً لتعداد األسر فاي مديناة جادة  والمشرفين التربويين والمستشارين في التنمية األسرية ،المدارس

وأيضاً بحسب الهيئة العامة لإلحصاء لعاام  (،307808ين )للسعوديين وغير السعودي األسر فقد بلغ عددهـ 0578لإلحصاء لعام 

وغير ساعوديين بمديناة جادة فاي المؤسساات التعليمياة الحكومياة والخاصاة  وإناثاً سعوديينعدد الطالب ذكوراً هـ  فقد بلغ 0590

التعليمياة وكاذلك ات ومما سبق يتضح أن مدينة جدة تعتبر ممثلة لمجتمع الدراساة وذلاك لتناوع المراحال والمؤسسا  .(305603)

 ضخامة عدد األسر.

 عينة الدراسة:. 1.1

 ،حرص الباحثان اللذان ينتسبان الى الكادر التعليمي، ولهم عالقات ومعارف مع المدارس والدوائر التعليمية بمدينة جدة  

مهات ينتسبون للكادر وعايشا هذه التجربة التعليمية كمعلمين وآباء لطالب يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، وأزواج أل

تم اختيار عدد من الخبراء ليتم إجراء  و التعليمي في وزارة التعليم، وطالب في مرحلة الماجستير، على إيجاد العينة المناسبة،

 ،ولصعوبة حصر مجتمع الدراسة، وكبر حجمه واالستفادة من خبرتهم ،مقابلة شخصية معهم ألخذ رأيهم في مجام الدراسة

ظروف جائحة كورونا، وما فرضته من تباعد والتزام باألنظمة الصحية، تم اختيار عينة قصدية وهي عينة عمدية وأيضاً لسبب 

للحصوم على المعلومات من شريحة محددة قادرة على توفير معلومات وذلك لتوفر المعايير التي وضعها الباحثان، وهي العينة 

، (7003، 070)النجار واخرون،  وذلك يطابق ما ذكر الموضوع المبحوثالتي تمتلك المعرفة وتستطيع تقديم المعلومة عن 

وسبب االختيار لهذه العينة هو أن معايير الدراسة والشريحة المحددة للدراسة نستطيع الوصوم لها من خالم المدارس حيث 

ء واإلرشاد الطالبي بالمدارس بنين يوجد لديها أرقام التواصل مع األسر، وقام الباحثان بالتواصل هاتفياً مع المدراء والوكال

، والسبب أن مدارس البنات أربع ألن مرحلة ل لتواصل بمدارس جدة بنين وبناتوبنات بمدينة جدة عن طريق الدليل الشام

الطفولة المبكرة أُضيفت للكادر التعليمي النسائي، واضعين هدف أن يتطوع من كل مدرسة أكثر من عشرة مبحوثين لرد على 

عدد األسر في  و بتطبيقه على( Krejcie & Morgan, 1970) الذي ذكره جدوم كريجيسي ومورجان وتماشياً معنة، االستبا

( طالبا وطالبة، 305603(، وأيضا عدد الطالب في جميع المراحل والمقدر)307808جدة وفقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء) 

(  5إذا كان حجم هام  الخطأ المسموح به)%و( n( وتمثل حجم العينة)Nكلي)واستناداً لهذا العدد الذي يمثل حجم المجتمع ال

 قد تحصالالباحثان من التوضيح السابق ذكره الى أنهم  سعى، ومفردة 965 ( فإن حجم مفردات العينة %95ومستوى الثقة )

لباحثان الوصوم الى عينة استطاع او (773، 7070)القحطاني وأخرون،كما ذكره  على عدد يكفي  لتمثيل مجتمع الدراسة

 وصفت بالخبراء عينةمن قد تكونت أما في أداة المقابلة ف، لألداة الرئيسية االستبانة ( مفردة806بواقع )  ممثله لمجتمع الدراسة

 هـ.0557وأقيمت الدراسة الميدانية في مدينة جدة في شهر شوام من العام خبير،  (93) بواقع

 

 تصميم أدوات الدراسة:. 4.1

 اعتمد الباحثان في جمع بيانات الدراسة على أداتين للدراسة هما:  
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لجمع البيانات من المبحوثين عن طريق مجموعة من األسئلة المكتوبة تتعلق بظاهرة ما الرئيسية داة األوهي  أوالُ: االستبانة:

الستبانة من خالم خبرة (، وصممت ا36،7003)النجار وآخرون وذلك كما وصفها  ويطلب من المبحوث اإلجابة عليها

الباحثين وأيضا من خالم ما اطلعا عليه من دراسات سابقة تناولت محور أو عدة محاور مشابهة لمحاور الدراسة، واشتملت 

: ويحتوي على البيانات األولية عن العينة والتي تفيد الدراسة وتشمل تعريفاً األول المحورهي: محاور أساسية  5الستبانة على ا

 ات المستقلة التالية:للمتغير

 ذكر / أنثى الجنس: .0

  .المؤهل التعليمي .7

 ، واإلجابة بنعم او ال.هل أحد أفراد األسرة أو أكثر يدرس في مرحلة الطفولة المبكرة أو االبتدائية .9

 ، واإلجابة بنعم او ال.هل أحد أفراد األسرة أو أكثر يدرس في المرحلة المتوسطة أو الثانوية .5

 ، واإلجابة بنعم او ال.األبناء قنوات عين الفضائية على التلفازهل تتابع أو يتابع  .8

  ، ووضع عدة اختيارات.من المسؤوم عن األسرة بمعنى من )رب األسرة( .8

  .جهة عمل ولي األمر .3

 .ما مقدار دخل األسرة تقريباً )وهو الدخل المشترن لجميع أفراد األسرة من رواتب أو ايجارات أو أجور( .6

 .لذين يدرسون في المراحل التعليمة )الطفولة المبكرة، ابتدائي، المتوسط، الثانوي( ذكوراَ واناثاً كم عدد األبناء ا .3

 ، ووضع عدة اختيارات.ما نوع المسكن لألسرة .00

  ، ووضع عدة اختيارات. ما نوع الجهاز المستخدم في التعليم عن بعد .00

  اختيارات. ، ووضع عدة ما نوع خدمة اإلنترنت المستخدمة في التعليم عن بعد .07

 ، واإلجابة بنعم او ال.التوقيت الزمني لليوم الدراسي في منصة مدرستي مناسب لجميع المراحل التعليمية .09

المحور الثالث: فقرة. 07االجتماعي، ويضم  ويقيس معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعدالمحور الثاني: 

ويقيس معرفة أثر  المحور الرابع:فقرات.  8، ويضم الحياة األسرية من البعد النفسيويقيس معرفة أثر التعليم عن بعد على 

: ويقيس معرفة أثر التعليم عن بعد على المحور الخامسفقرات.  8ة من البعد الصحي، ويضم التعليم عن بعد على الحياة األسري

يقيس معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية : والمحور السادسفقرات.  8البعد االقتصادي، ويضم  الحياة األسرية من

 باستخدام والمحور الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تقيس المتغيرات التابعةفقرات.  8ن البعد التعليمي، ويضم م

فقرة تعكس 98مقياس ليكرت الثالثي وصنفت االختيارات )موافق، محايد، غير موافق( ويتضمن هذا القسم من االستبانة 

( وذلك لعدة أسباب منها لسهولة Google Formsوقد صممت االستبانة الكترونياً على نماذج )كرها. المحاور السابق ذ

 وصولها للمبحوثين وانتشارها بينهم، 

عي، وتراعي عدم التحكم في أراء المبحوثين بحيث يكون للمبحوث حرية الرأي، وسرعة انتشارها عبر وسائل التواصل االجتما

( الذي يسهل جدولة Excelوأيضاً لصعوبة مقابلة المبحوثين بسبب جائحة كورونا، وكذلك االستفادة من برنامج البيانات أكسل )

 (.Google Formsالبيانات ونقلها والمرتبط بنماذج )
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بعد وأثره على الحياة وهي كانت بهدف تقصى آراء الخبراء في موضوع الدراسة الذي يتناوم التعليم عن  :ثانيا : المقابلة

 / أنثى الجنس: ذكرخاصة بالمستجيب تمثلت فيما يلي: الشخصية البيانات الالمقابلة من  دليل األسرية، وقد تكون

قائد / ، ة تربوي-مشرف /، مستشارة في التنمية أألسرية –مستشار  ،في لجنة تأطير التعليم عن بعد عضوالخبراء: الفئة من 

 / ولية أمر ولي أمر ،قائدة مدرسة

 ثانوي ،متوسط، ابتدائي، طفولة مبكرةالتعليمية التي يتولون إدارتها: سؤال خاص بقادة المدارس عن المرحلة 

 فيما يلي:  تتمثل للخبراء وقد تم توجيه سؤالين في المقابلة

 لى الحياة األسرية؟من واقع خبرتكم: ما أبرز التأثيرات والتغيرات التي أحدثها التعليم عن بعد ع التساؤل األول:

 من واقع خبرتكم: ما هي مقترحاتكم لمستقبل التعليم عن بعد بحيث يكون لها دور إيجابي على الحياة األسرية؟ التساؤل الثاني:

 طرق تحليل بيانات الدراسة:. 5.1

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:

 وقد قام الباحثان بالتأكد من صدق أداة الدراسة بما يلي:  

 حيث قام الباحثين بما يلي: لصدق االتساق الظاهري ألداة الدراسة:. ا1

 الرجوع واالطالع على مجموعة من الدراسات التي يمكن أن تعين في وضع التصور األولي لالستبانة. - 

تم عرض االستبانة بصورتها األولية على خمسة محكمين، حيث طلب من المحكمين مراجعة االستبانة ووضع جميع  - 

  .فقرة في صورتها األولية38حظاتهم على كل فقرة، وكانت االستبانة عبارة عن مال

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:  -2

( من %8( مفردة، وتعد تقريبا )90) مقدارهابعد األخذ بتعديالت المختصين وتوجيهاتهم تم تطبيق األداة على عينة استطالعية 

صدق االتساق الداخلي لبنود االستبانة وذلك من خالم حساب معامالت ارتباط البنود بالدرجة  ثم تم حساب ،األصليةحجم العينة 

( 0.00الكلية للمحور المنتمية إليه وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون وجميعها جاءت دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

( وجميعها قيم مرتفعة مما يؤكد صدق االستبانة وانتماء 0.670 إلى 0.860) ونالحظ أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين

 أي أن فقرات االستبانة تتمتع بصدق االتساق الداخلي وبهذا يمكن الوثوق بأداة الدراسة. ،المفردات للسمة المقاسة

معامالت ( يوضح 1جدول رقم )قرات االستبانة، ومستوى الداللة. يوضح الجدول التالي معامل االرتباط لكل فقرة من ف

 االرتباط لكل فقرة من فقرات االستبانة

 معامل االرتباط االستبانة
مستوى 

 الداللة

 معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االجتماعي

 0.000 **0.867 أضعف التعليم عن بعد من التعاون والتواصل بين أفراد األسرة   .0

 0.000 **0.373 التوفيق بين عمل الوالدين ومتابعة األبناء التعليم عن بعد نتج عنه صعوبة في   .7
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 معامل االرتباط االستبانة
مستوى 

 الداللة

9.  
التعليم عان بعاد عاود األبنااء علاى عادم االلتازام والمساؤولية تجااه المهاام المطلوباة مانهم فاي 

 التعليم
0.303** 0.000 

5.  
شااعر أفااراد األساارة بضااعف فااي العالقااات مااع األقااارب واألصاادقاء نتيجااة االرتباااط بمتابعااة 

 لتعليم عن بعداألبناء في ا
0.308** 0.000 

8.  
تااأثر اجتماااع األساارة علااى وجبااات الطعااام نظااراً الخااتالف توقياات اليااوم الدراسااي لمنصااة 

 مدرستي
0.308** 0.000 

 0.000 **0.890 زادت نسبة سهر األسرة وتأخر وقت النوم نتيجة توقيت اليوم الدراسي في التعليم عن بعد  .8

 0.000 **0.373 احدة يقلل من نجاح التعليم عن بعد كبر عدد الدارسين في األسرة الو  .3

 0.000 **0.830 زادت معاناة الطالب /ة اليتيم أو الذي انفصل أبويه عن بعضهم البعض مع التعليم عن بعد  .6

 0.000 **0.898 مهنة األبوين لها تأثير سلبي على تفوق األبناء في التعليم عن بعد   .3

 0.000 **0.860 اجبات منزلية إضافية لتحسين مستوى تعليم أبناءهاوو إثراءيهتقدم األسرة برامج   .00

00.  
أرهق التعلايم عان بعاد األسارة بإضاافة مساؤولية المتابعاة واإلشاراف وتاوفير البيئاة المناسابة 

 لتعلم الطلبة
0.836** 0.000 

 0.000 **0.670 األسرة لها دور رئيسي في نجاح التعليم عن بعد   .07

 بعد على الحياة األسرية من البعد النفسيمعرفة أثر التعليم عن 

 0.000 **0.396 شعرت األسرة بقلق وتوتر نفسي نتيجة للدور الجديد لها في التعليم عن بعد   .0

 0.000 **0.383 التعليم عن بعد يسبب العزلة وعدم الثقة بالنفس لدى الطالب/ـة   .7

 0.000 **0.670 التعليم عن بعد  زادت مشاعر الغضب والمشكالت واألزمات داخل األسرة بسبب   .9

5.  
سبب التعليم عن بعد في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة االبتدائياة ضاغط نفساي للطالب/اـة 

 ولألسرة 
0.605** 0.000 

8.  
أرهق التعليم عن بعد في المرحلة المتوسطة والمرحلاة الثانوياة الطالب/ـاـة فاي عملياة الاتعلم 

 الذاتي 
0.396** 0.000 

8.  
 هم التهيئة النفسية لطالب عند بداية التعليم عن بعدمن الم

 
0.877** 0.000 

 معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد الصحي

0.  
شعر أحد أفاراد األسارة باآالم فاي الرقباة أو الظهار نتيجاة الجلاوس لفتارة زمنياة طويلاة علاى 

 األجهزة 
0.380** 0.000 

 0.000 **0.600 ة البقاء طويالً أمام األجهزة اإللكترونية بسبب التعليم عن بعد تأثر نظر الطالب/ـة نتيج  .7

 0.000 **0.398 تسبب التعليم عن بعد في زيادة الوزن ألحد أفراد األسرة    .9
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 معامل االرتباط االستبانة
مستوى 

 الداللة

 0.000 **0.607 أثرت سماعات األذن على سمع الطالب/ـة أثناء التعليم عن بعد  .5

8.  
أو الضاغط أو غيرهاا نتيجاة الضاغط النفساي فاي أصيب أحد أفاراد األسارة بمارض الساكري 

 متابعة الطالب/ة أثناء التعليم عن بعد 
0.800** 0.000 

 معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االقتصادي 

 0.000 **0.835 تحملت األسرة عبئاً اقتصادياً جديداً نتيجة شراء األجهزة اإللكترونية وصيانتها  .0

7. 
التكاليف المالية أرهقت األسرة لتوفير األنترنت لألبناء بما يضمن اتصام سريع أثنااء التعلايم 

 عن بعد
0.863** 0.000 

 0.000 **0.898 التعليم عن بعد أكبر في التكلفة المادية من التعليم الحضوري .9

 0.000 **0.807 وريةلم توفر األسرة الكثير من المصروفات التي كانت تنفقها في التعليم الحض .5

 0.000 **0.856 قمت بنقل أبنائي من المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب التعليم عن بعد .8

8 . 
اضاااطرت األسااارة وخاصاااة فاااي الصااافوف األولياااة للمرحلاااة االبتدائياااة الاااى تاااوفير مااادرس 

 خصوصي
0.600** 0.000 

 تعليميمعرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد ال

 0.000 **0.668 التعليم عن بعد أحدث نقله وتطور كبير في المهارات التقنية وتعلم البرامج للطالب وأسرهم  .0

7. 
تطورت مهارات البحث عن المعلومة لدى الطالب وأسرهم من خالم محركات البحث قوقل 

 وكروم
0.603** 0.000 

 0.000 **0.690 ائي  التعليم عن بعد تسبب في تدني مستوى تحصيل أبن .9

 0.000 **0.337 التعليم عن بعد ال يناسب مستوى أبنائي التعليمي  .5

8. 
ال يوجد تحفياز للطالاب/ ـة علاى التحصايل العلماي واكتسااب المزياد مان المهاارات فاي ظال 

 التعليم عن بعد.
0.353** 0.000 

 0.000 **0.605 حصيل العلمي للطالب/ ــةالبطء في استجابة ورد المعلم على بعض االستفسارات أضعف الت .8

 spssالمصدر: إعداد الباحثين اعتمادا  إلى نتائج برنامج 

، مماا طمائن البااحثين علاى صاالحية 0.00يتضح من الجدوم السابق أن معامالت االرتبااط لجمياع الفقارات دالاة إحصاائياً عناد  

 االستبانة للتطبيق.

لتأكد من ثبات األداة  Cronbach's Alpha (α)يستخدم الباحثان "معادلة ألفا كرو نباخ" :ثبات أداة الدراسة )االستبانة( -1

على العينة االستطالعية وبذلك يتضح الصدق البنائي لألداة، ومعامل الثبات لكل فقرة من االستبانة وأيضاً الثبات العام لجميع 

 فقرات االستبانة.
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 ( نتائج اختبارات ثبات أبعاد ومحاور أداة الدراسة2) جدول رقمفيما يلي تفصيل لثبات االستبانة: و

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م

 0.603 07 المحور األوم: معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب االجتماعي 0

 0.609 8 فسيالمحور الثاني: معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب الن 7

 0.673 8 المحور الثالث: معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب الصحي 9

 0.380 8 المحور الرابع: معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب االقتصادي 5

 0.368 8 انب التعليميالمحور الخامس: معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الج 8

 0.373 98 مجموع عبارات االستبانة ككل 

 

 Alpha Cornbrash( أن قيم معامالت ثبات قيم معامل" ألفا كرونباخ 7يتضح من الجدوم )

( ِما يشير إلى 0.373( وأن معامل الثبات لالستبانة ككل بلغ )0.673 -0.380لكل محور من محاور االستبانة تراوحت ما بين )

 .االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثباتأن 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:. 6.1

( وتفرغ بياناتها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية Google Formsتجميع االستبانات اإللكترونية التي على النموذج ) تم  

دام األساليب اإلحصائية التالية: د تم استخوق  Statistical Package For Social Sciences (SPSS) للعلوم االجتماعية

فقاً للمقياس ذي وقد تم استخدام الوزن النسب و .المتوسطات الحسابية والتكرارات واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية

لحساب الصدق الداخلي ألداة  (Person Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  استخدامدرجاتكما، اْلماسي 

 لقياس ثبات أداة البحث. (Alpha Coronpach)معامل ألفا كرونباخ  .البحث

 نتائج الدراسةبيانات و .4

وحيث أن الدراسة الحالية تتكون من  تضمن الفصل عرضاً للبيانات األولية للدراسة وتحليل وتفسير نتائج الدراسة، د:تمهي

تم تطبيق االستبانة عليها، والعينة التي تتكون من الخبراء الذين تم اجراء المقابالت معهم لذلك قام مجتمعين، وهما العينة التي 

 الباحثان بتقسيم خصائص عينة الدراسة حسب طبيعة األداة المستخدمة على النحو التالي:

 تحليل بيانات الدراسة:  .1.4

 االستبانة: البيانات األولية لعينة الدراسة التي طبقت عليها .1.1.4

 :وصف عينة البحث حسب متغير الجنس -1

 عينة البحث حسب متغير الجنس ( توزيع1جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار الجنس



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 80.5 983 انثى

 93.8 750 ذكر

Total 806 100.0 

 

 عينة البحث حسب متغير الجنس توزيع( 1شكل رقم )

 

ماان  %80.5ماان أفااراد العينااة كااانوا ذكااوراً، وأن مااا نساابته  %93.8ساابته ( أن مااا ن9تبااين ماان خااالم نتااائج الجاادوم رقاام )

 أفراد العينة كانوا إناثاً.

 عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي ألرباب األسر ( توزيع4جدول رقم ) :وصف عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي -2

 النسبة المئوية% التكرار المؤهل العلمي

 35.8 589 جامعي

 07.9 38 يثانو

 3.3 83 دراسات عليا

 7.0 07 ابتدائي

 0.8 3 متوسط

 0 0 يقرأ ويكتب

Total 608 100.0 

 

 

 عينة حسب متغير المؤهل العلمي ألرباب األسر ( توزيع4شكل رقم )
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 مااان أفاااراد العيناااة ماااؤهلهم العلماااي يقااارأ ويكتاااب، وأن ماااا %0.0( أن ماااا نسااابته 5تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

مااان أفاااراد العيناااة ماااؤهلهم العلماااي متوساااط،  %0.8مااان أفاااراد العيناااة ماااؤهلهم العلماااي ابتااادائي، وأن ماااا نسااابته  %7.0نسااابته 

ماااان أفااااراد العينااااة مااااؤهلهم  %35.8ماااان أفااااراد العينااااة مااااؤهلهم العلمااااي ثااااانوي، وأن مااااا نساااابته  %07.9وأن مااااا نساااابته 

ونسااااتنتج ماااان ذلااااك أن نساااابة هم العلمااااي دراسااااات عليااااا. عينااااة مااااؤهلماااان أفااااراد ال %3.3العلمااااي جااااامعي، وأن مااااا نساااابته 

ماااان افاااااراد العينااااة ألربااااااب األساااار ماااااؤهالتهم جامعيااااة ودراساااااات عليااااا، وهاااااذا يتوافااااق ماااااع دراسااااة )مركاااااز  35.7%

 .(7070المبدعون،

  وصف عينة البحث حسب متغير "هل أحد أفراد األسرة أو أكثر يدرس في مرحلة الطفولة المبكرة أو االبتدائي:

 عينة البحث بناء  على مرحلة دراسة الطالب "الطفولة المبكرة أو االبتدائي" ( توزيع5ل رقم )جدو

 النسبة المئوية% التكرار يدرس

 38.9 585 نعم

 79.3 055 ال

Total 806 100.0 

 

 توزيع عينة البحث بناء  على مرحلة دراسة الطفل "الطفولة المبكرة أو االبتدائي" (5شكل رقم )

 

0

100

200

300

400

500

توزيع العينة حسب لمؤهل العلمي

ابتدائي متوسط ثانوي جامعي دراسات عليا

0

100

200

300

400

500

الدراسة في مرحلة الطفولة المبكرة أو االبتدائي

نعم ال



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ماااان أفااااراد العينااااة لااااديهم أطفااااام يدرسااااون فااااي مرحلااااة  %76.3( أن مااااا نساااابته 8ماااان خااااالم نتااااائج الجاااادوم رقاااام ) تبااااين

ة الطفولاااة مااان أفاااراد العيناااة لااايس لاااديهم أطفاااام يدرساااون فاااي مرحلااا %79.3الطفولاااة المبكااارة أو االبتااادائي، وأن ماااا نسااابته 

ناااة لاااديهم أبنااااء يدرساااون فاااي مرحلتاااي الطفولاااة المبكااارة ويالحاااظ أن ماااا يزياااد عااان ثالثاااة أربااااع العيالمبكااارة أو االبتااادائي. 

 واالبتدائية.

 وصف عينة البحث حسب متغير "هل أحد أفراد األسرة أو أكثر يدرس في مرحلة المتوسطة أو الثانوي: -1

 عينة البحث حسب مرحلة دراسة الطالب "المتوسطة أو الثانوي" ( توزيع6جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار يدرس

 35.7 580 عمن

 78.6 083 ال

Total 806 100.0 

 

 توزيع عينة البحث حسب مرحلة دراسة الطفل " المتوسطة أو الثانوي " (6شكل رقم )

 

ماااان أفااااراد العينااااة لااااديهم أطفااااام يدرسااااون فااااي مرحلااااة  %35.7( أن مااااا نساااابته 8تبااااين ماااان خااااالم نتااااائج الجاااادوم رقاااام )

فاااي مرحلاااة المتوساااطة أو  مااان أفاااراد العيناااة لااايس لاااديهم أطفاااام يدرساااون %78.6المتوساااطة أو الثاااانوي، وأن ماااا نسااابته 

 ويالحظ أن ما يقارب من ثالثة أرباع العينة لديهم أبناء يدرسون في مرحلتي المتوسطة والثانوية.الثانوي 

 وصف عينة البحث حسب متغير "متابعة قناة عين الفضائية على التلفاز: -4

 متغير "متابعة قنوات عين التعليمية على التلفاز" توزيع عينة البحث حسب (7جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار متابعة قناة عين الفضائية

 88.0 500 ال

 95.0 703 نعم

Total 806 100.0 
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 توزيع عينة البحث حسب متغير "متابعة قنوات عين التعليمية على التلفاز" (7شكل رقم )

 

، وأن ماااا نسااابته التعليمياااةأن الطاااالب يتاااابعون قناااوات عاااين  %95.0( أن ماااا نسااابته 3تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

ويساااتنتج مااان هاااذا أن ماااا يقااارب مااان ثلثاااي العيناااة ال يتاااابع أبناااائهم . التعليمياااةأن الطاااالب ال يتاااابعون قنااااة عاااين  88.0%

 ضخم في إنشاء هذه القنوات. التعليمية، وهذه النسبة كبيرة ألن المجهود الذي قامت به وزارة التعليم قنوات عين 

  وصف عينة البحث حسب متغير "المسؤول عن األسرة بمعنى رب األسرة: -5

 توزيع عينة البحث حسب متغير المسؤول عن األسرة (2جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار المسؤول عن األسرة

 33.6 539 األب

 70.0 076 األم

 0.3 5 أحد األبناء

 0.9 7 الجد

 0.7 0 ألقاربأحد ا

 0 0 الجدة

Total 608 100.0 

 

 توزيع عينة البحث حسب متغير المسؤول عن األسرة (2شكل رقم )
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مااان عيناااة الدراساااة المساااؤوم عااانهم "رب األسااارة" هاااو  %33.6( أن ماااا نسااابته 6تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

مااان عيناااة  %0.3ألسااارة" هاااي األم، أن ماااا نسااابته مااان عيناااة الدراساااة المساااؤوم عااانهم "رب ا %70.0األب، أن ماااا نسااابته 

مااان عيناااة الدراساااة المساااؤوم عااانهم "رب  %0.9الدراساااة المساااؤوم عااانهم "رب األسااارة" هاااو أحاااد األبنااااء، أن ماااا نسااابته 

مااان عيناااة الدراساااة المساااؤوم عااانهم "رب األسااارة" هاااو أحاااد األقاااارب، بينماااا أن  %0.9األسااارة" هاااو الجاااد، أن ماااا نسااابته 

ويتباااين لناااا أن ماااا يزياااد عااان ثالثاااة أربااااع األسااارة" هاااي الجااادة.  عيناااة الدراساااة المساااؤوم عااانهم "رب مااان %0.0ماااا نسااابته 

 .%70.0 سرة، يأتي بعدة األم بنسبةالعينة األب هو المسؤوم عن األ

 وصف عينة البحث حسب متغير جهة عمل ولي األمر: -6

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير جهة عمل ولي األمر2جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار ل ولي األمرجهة عم

 30.3 593 موظف حكومي

 05.8 63 ال يعمل 

 09.8 67 موظف قطاع خاص

Total 608 100.0 

 

 

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير جهة عمل ولي األمر2شكل رقم )

 

حكاااومي، أن ماااا نسااابته مااان عيناااة الدراساااة يعمااال كموظاااف  %30.6( أن ماااا نسااابته 3تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

مااان عيناااة الدراساااة يعمااال كموظاااف قطااااع خااااص، ويعاااد  %09.8أن ماااا نسااابته  مااان عيناااة الدراساااة ال يعملاااون 05.8%

االرتفااااع فاااي نسااابة الاااذين ال يعملاااون عااان اإلحصااااءات الرسااامية لدولاااة هاااو بسااابب جائحاااة كوروناااا وماااا ترتاااب عليهاااا مااان 

 تأثيرات اقتصادية. 
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 :مقدار الدخل الشهري وصف عينة البحث حسب متغير -7

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير مقدار الدخل الشهري12جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار الدخل الشهري

 99.3 708 لاير 12222إلى أقل من  12222من 

 73.0 033 لاير 12222إلى أقل من  6222من 

 73.9 088 لاير 12222أكثر من 

 3.3 83 لاير 6222أقل من 

Total 608 100.0 

 

 عينة البحث حسب متغير مقدار الدخل الشهري توزيع( 12شكل رقم )

 

لاير، أن  8000مااان عيناااة الدراساااة دخلهااام الشاااهري أقااال مااان  %3.3( أن ماااا نسااابته 6تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

ماااااا نسااااابته  أن، لاير 07000لاير إلاااااى أقااااال مااااان  8000مااااان عيناااااة الدراساااااة دخلهااااام الشاااااهري مااااان  %73.0ماااااا نسااااابته 

ماااان  %73.9أن مااااا نساااابته ، لاير 06000لاير إلااااى أقاااال ماااان  07000ماااان عينااااة الدراسااااة دخلهاااام الشااااهري ماااان  99.3%

ماااان عينااااة الدراسااااة دخلهاااام  %99.3مااااا نساااابته  أنويتبااااين لنااااا  لاير.  06000خلهاااام الشااااهري أكثاااار ماااان عينااااة الدراسااااة د

ة فاااي العينااة وهاااذا يتوافاااق الااى حاااد ماااا مااع تقريااار )الهيئاااة لاير أعلااى نساااب 06000لاير إلااى أقااال مااان  07000الشااهري مااان 

 لاير.( 05679)( الذي يبين أن متوسط دخل األسرة الشهري 7006العامة لإلحصاء، 

   وصف عينة البحث حسب متغير عدد األبناء الذين يدرسون في المراحل التعليمية: -2

 يدرسون في مراحل تعليمية( توزيع عينة البحث حسب متغير عدد األبناء الذين 11جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار عدد األبناء الذين يدرسون

 87.0 903 فرد 2إلى  1من 

 96.6 798 أفراد 4إلى  1من 
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 3.3 53 أفراد 6إلى  5من 

 0.9 6 أفراد فأكثر 7

Total 608 100.0 

 

 ي مراحل تعليميةعينة البحث حسب متغير عدد األبناء الذين يدرسون ف ( توزيع11شكل رقم )

 

فااارد مااان أبناااائهم  7إلاااى  0مااان عيناااة الدراساااة لاااديهم مااان  %87.0( أن ماااا نسااابته 00تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

 %3.3فااارد مااان أبناااائهم يدرساااون، أن ماااا نسااابته  5إلاااى  9مااان عيناااة الدراساااة لاااديهم مااان  %96.6يدرساااون، أن ماااا نسااابته 

 3مااان عيناااة الدراساااة لاااديهم مااان  %0.9ن أبناااائهم يدرساااون، أن ماااا نسااابته فااارد مااا 8إلاااى  8مااان عيناااة الدراساااة لاااديهم مااان 

فاااارد ماااان أبنااااائهم طااااالب  7إلااااى  0ونسااااتنتج أن نصااااف عينااااة الدراسااااة لااااديهم ماااان أفااااراد فااااأكثر ماااان أبنااااائهم يدرسااااون. 

 فرد من أبنائهم طالب في المدارس. 5إلى  9من عينة الدراسة لديهم من  %96.6بالمدارس، وأن ما نسبته 

 :عينة البحث حسب متغير نوع السكنوصف  -2

 توزيع عينة البحث حسب متغير نوع السكن (12جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار نوع السكن

 93.8 776 فيال

 75.8 053 غرف فأكثر 5شقة كبيرة 

 03.0 008 غرف فأقل 4شقة صغير 

 05.0 68 دور في فيال

 9.9 70 بيت شعبي

 0.8 00 أخرى

Total 608 100.0 
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 عينة البحث حسب متغير نوع ا لسكن توزيع( 12شكل رقم )

 

ماااان عينااااة الدراسااااة نااااوع السااااكن فاااايال، أن مااااا نساااابته  %93.8( أن مااااا نساااابته 07تبااااين ماااان خااااالم نتااااائج الجاااادوم رقاااام )

مااان عيناااة الدراساااة ناااوع الساااكن شاااقة كبيااارة  %75.8مااان عيناااة الدراساااة ناااوع الساااكن دور فاااي فااايال، أن ماااا نسااابته  05.0%

 %9.9أن ماااا نسااابته غااارف فأقااال  5مااان عيناااة الدراساااة ناااوع الساااكن شاااقة صاااغيرة  %03.0ماااا نسااابته  فاااأكثر، أنغااارف  8

ويتضاااح أن  .مااان عيناااة الدراساااة ناااوع الساااكن أخااارى %0.8مااان عيناااة الدراساااة ناااوع الساااكن بيااات شاااعبي، أن ماااا نسااابته 

 غرف فأكثر. 8نسبة لنوع السكن من كان نوع السكن فيال، ثم من يسكن شقة كبيرة  ىعلأ
 

 وصف عينة البحث حسب متغير نوع الجهاز المستخدم في التعليم عن بعد: -12

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير نوع الجهاز المستخدم في التعليم عن بعد11جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار نوع الجهاز المستخدم في التعليم عن بعد

 96.0 790 الب توب -حاسوب محمول

 06.6 005 لوحيأي باد 

 03.3 003 جهاز جوال

 08.0 30 استخدام أكثر من جهاز

 00.5 89 حاسوب مكتبي

Total 608 100.0 
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 ( توزيع عينة البحث حسب متغير نوع الجهاز المستخدم في التعليم عن بعد11شكل رقم )

 
 

ساااة تسااتخدم فاااي التعلااايم عااان بعاااد حاساااوب مااان عيناااة الدرا %96.0أن ماااا نسااابته  (09تبااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقاام )

مااان عيناااة الدراساااة تساااتخدم فاااي التعلااايم عااان بعاااد أي بااااد "لاااوحي"، أن ماااا  %06.6أن ماااا نسااابته  محماااوم "الب تاااوب"،

مااان عيناااة الدراساااة  %08.0مااان عيناااة الدراساااة تساااتخدم فاااي التعلااايم عااان بعاااد جهااااز جاااوام، أن ماااا نسااابته  %03.3نسااابته 

( التاااي أشاااارت الاااى 7070،دراسة)الصاااوابيجااادر اإلشاااارة هناااا أن النتاااائج تعارضااات ماااع تو .تساااتخدم فاااي التعلااايم عااان بعاااد

لنااا أن أعلااى نساابة  بعااد، ويتضااحأن الجااوام )الهاااتف المحمااوم( هااو أعلااى نساابة فااي األجهاازة المسااتخدمة فااي التعلاايم عاان 

 .ب محموممن عينة الدراسة تستخدم في التعليم عن بعد حاسو %96.0لدى عينة الدراسة أن ما نسبته 
 

 :وصف عينة البحث حسب متغير نوع خدمة االنترنت المستخدمة في التعليم عن بعد -11

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير نوع خدمة االنترنت المستخدمة في التعليم عن بعد14جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار نوع خدمة االنترنت

 98.6 775 ألياف بصرية "سلكي"

 99.3 708 سلكي" راوتر متنقل "ال

 78.6 083 شبكة بيانات الجوال

 9.8 70 أخرى

Total 608 100.0 
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 توزيع عينة البحث حسب متغير نوع خدمة االنترنت المستخدمة في التعليم عن بعد (14شكل رقم )

 

ن بعاااد انترنااات مااان عيناااة الدراساااة تساااتخدم فاااي التعلااايم عااا %98.6( أن ماااا نسااابته 05تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

ماان عينااة الدراساااة تسااتخدم فااي التعلاايم عااان بعااد انترناات راوتاار متنقااال "ال  %99.3ألياااف بصاارية "ساالكي"، أن ماااا نساابته 

مااان عيناااة الدراساااة تساااتخدم فاااي التعلااايم عااان بعاااد انترنااات شااابكة بياناااات الجاااوام، أن ماااا  %78.6سااالكي"، أن ماااا نسااابته 

ومتابعاااة ياااومهم الدراساااي مااان خاااالم األجهااازة يم عااان بعاااد انترنااات مااان عيناااة الدراساااة تساااتخدم فاااي التعلااا %9.8نسااابته 

والفصاااوم المهيئاااة لهاااذه الفئاااات، وخاصاااة فاااي فتااارة االختباااارات الشاااهرية والفصااالية، ألن بعاااض األسااار تعتماااد علاااى قناااوات 

 .(أخرىعين التعليمية التي تبث عبر القنوات التلفزيونية، وهذا ما يقصد )ب

   قيت الزمني لليوم الدراسي في منصة مدرستي:وصف عينة البحث حسب متغير التو -12

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير التوقيت الزمني لليوم الدراسي في منصة مدرسي15جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار التوقيت الزمني لليوم الدراسي

 88.6 508 نعم

 99.7 707 ال

Total 608 100.0 

 

 سب متغير التوقيت الزمني لليوم الدراسي في منصة مدرسي( توزيع عينة البحث ح15شكل رقم )
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ماااان عينااااة الدراسااااة ياااارى أن التوقياااات الزمنااااي لليااااوم  %88.6( أن مااااا نساااابته 08تبااااين ماااان خااااالم نتااااائج الجاااادوم رقاااام )

الزمنااااي لليااااوم الدراسااااي غياااار مناسااااب. ماااان عينااااة الدراسااااة ياااارى أن التوقياااات  %99.7الدراسااااي مناسااااب، أن مااااا نساااابته 

ة مقبولاااة الاااى حاااٍد ماااا ماااع التوضااايح أن ثلاااث العيناااة يعاااارض التوقيااات وتساااتوجب هاااذه النقطاااة دراساااة مساااتقلة وتعتبااار دجااا

 لمعرفة األسباب والدوافع.
 

 عينة الدراسة من الخبراء الذين أجريت معهم مقابلة: .2.4

 وكانت مواصفات العينة على النحو التالي: 

 :وصف عينة البحث حسب متغير الجنس -1

 توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس (16جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار الجنس

 80.9 70 ذكر

 56.3 03 انثى

Total 93 100.0 

 

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس16شكل رقم )

 

 %56.3ماااا نسااابته  وأنمااان عيناااة الدراساااة مااان الاااذكور،  %80.9( أن ماااا نسااابته 08تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

 من عينة الدراسة من االناث.

  :وصف عينة البحث حسب متغير الفئة من الخبراء -2

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير الفئة من الخبراء17جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار فئة الخبراء

 58.7 06 قائد/ ة مدرسية

 79.0 3 مشرف/ ة تربوي
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 70.8 6 ولي / ولية أمر

 8.0 7 عليم عن بعدعضو في لجنة تأطير الت

 8.0 7 مستشار/ة في التنمية األسرية

Total 93 100.0 

 

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير الفئة من الخبراء17شكل رقم )

 

مااان عيناااة الدراساااة هااام قائاااد/ ة مدرساااة، وأن ماااا نسااابته  %58.7أن ماااا نسااابته  (03تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

أن مااا و ماان عينااة الدراسااة هاام ولااي/ وليااة أماار، %6.0شاارف/ ة تربااوي، وأن مااا نساابته ماان عينااة الدراسااة هاام م 79.0%

مااان عيناااة الدراساااة  %8.0أن ماااا نسااابته ومااان عيناااة الدراساااة هااام عضاااو فاااي لجناااة تاااأطير التعلااايم عااان بعاااد،  %8.0نسااابته 

  .هم مستشار/ مستشارة في التنمية األسرية

 تي يتولون إدارتها:وصف عينة البحث حسب متغير المرحلة التعليمية ال -1

 ( توزيع عينة البحث حسب متغير المرحلة التعليمية12جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار المرحلة التعليمية

 96.3 3 ثانوي

 73.6 8 ابتدائي

 77.7 5 متوسط

 00.0 7 طفولة مبكرة

Total 06 100.0 
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 يمية( توزيع عينة البحث حسب متغير المرحلة التعل12شكل رقم )

 
 

أن ماااا و، مااان قائاااد/ة مدرساااة يتولاااون إدارة مااادارس ثاااانوي %96.3أن ماااا نسااابته ( 06تباااين مااان خاااالم نتاااائج الجااادوم رقااام )

ماااان قائااااد/ة مدرسااااة يتولااااون  %77.7ماااان قائااااد/ة مدرسااااة يتولااااون إدارة ماااادارس ابتاااادائي، أن مااااا نساااابته  %73.6نساااابته 

 .مدرسة يتولون إدارة مدارس للطفولة المبكرةمن قائد/ة  %00.0وأن ما نسبته إدارة مدارس متوسطة، 

 

 ل لدراسة: النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل األو

لإلجابة على التساؤم األوم تم استخدام المتوسطات االجتماعي؟  ما درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد

درجة تأثير التعليم عن بعد على تعرف على استجابات أفراد عينة البحث حوم الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ل

 ، وجاءت النتائج كما هي موضحة بالجدوم التالي:الحياة األسرية من البعد االجتماعي

 االجتماعيبعد على الحياة األسرية من البعد (: يوضح استجابات أفراد عينة البحث درجة تأثير التعليم عن 12جدول )

الفقرة  رقم

 في االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 0 35.08 0.568 7.677 األسرة لها دور رئيسي في نجاح التعليم عن بعد  07

6 
زادت معاناااة الطالااب /ة اليتاايم أو الااذي انفصاال أبويااه عاان بعضااهم 

 البعض مع التعليم عن بعد
7.837 0.898 68.50 7 

00 
أرهق التعليم عن بعد األسرة بإضافة مسؤولية المتابعة واإلشاراف 

 وتوفير البيئة المناسبة لتعلم الطلبة
7.850 0.388 65.30 9 

8 
تااأثر اجتماااع األساارة علااى وجبااات الطعااام نظااراً الخااتالف توقياات 

 اليوم الدراسي لمنصة مدرستي
7.506 0.670 60.80 5 

7 
وبة فااي التوفيااق بااين عماال الوالاادين التعلايم عاان بعااد نااتج عنااه صااع

 ومتابعة األبناء 
7.933 0.678 33.90 8 

8 
زادت نساابة سااهر األساارة وتااأخر وقاات النااوم نتيجااة توقياات اليااوم 

 الدراسي في التعليم عن بعد
7.983 0.685 36.30 8 
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الفقرة  رقم

 في االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

9 
التعلاايم عاان بعااد عااود األبناااء علااى عاادم االلتاازام والمسااؤولية تجاااه 

 في التعليم المهام المطلوبة منهم
7.983 0.653 36.88 3 

3 
كبر عدد الدارسين في األسرة الواحادة يقلال مان نجااح التعلايم عان 

 بعد 
7.738 0.605 38.69 6 

5 
شعر أفراد األسرة بضاعف فاي العالقاات ماع األقاارب واألصادقاء 

 نتيجة االرتباط بمتابعة األبناء في التعليم عن بعد
7.756 0.680 35.39 3 

 00 39.30 0.673 7.703 بوين لها تأثير سلبي على تفوق األبناء في التعليم عن بعد مهنة األ 3

00 
تقااادم األسااارة بااارامج إثرائياااة وواجباااات منزلياااة إضاااافية لتحساااين 

 مستوى تعليم أبناءها
7.056 0.696 30.80 00 

 07 89.89 0.658 0.308 أضعف التعليم عن بعد من التعاون والتواصل بين أفراد األسرة  0

 
درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد 

 االجتماعي
2.156 2.452 72.51 --- 

 

درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة المحور ( أن استجابات أفراد عينة البحث حوم إجمالي عبارات 03يتضح من الجدوم )

(، جاءت استجابات %36.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.988بي )؛ حيث بلغ المتوسط الحسااألسرية من البعد االجتماعي

 المحور مرتفعة الى حٍد ما.حوم إجمالي عبارات 

حيث بلغ "، حيث احتلت المرتبة األولى  " األسرة لها دور رئيسي في نجاح التعليم عن بعد( والتي نصت على: 07الفقرة رقم )

المحور بدرجة (، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %35.08النسبي ) (، والوزن9.00من  7.677المتوسط الحسابي )

 كبيرة جداً.

"، حيث احتلت المرتبة أضعف التعليم عن بعد من التعاون والتواصل بين أفراد األسرة( والتي نصت على:" 0الفقرة رقم )

(، جاءت استجابات حوم %89.89نسبي )(، والوزن ال9.00من  0.308حيث بلغ المتوسط الحسابي )الثانية عشر واألخيرة 

 المحور بدرجة متوسطة.إجمالي عبارات 

زادت معاناة الطالب /ة اليتيم أو الذي انفصل أبويه عن بعضهم البعض مع التعليم (، والتي تنص على:" 6وكذلك الفقرة رقم ) 

(، وجاءت %68.50(، والوزن النسبي )9.00من  7.837"، والتي احتلت المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي )عن بعد

  .بدرجة مرتفعة استجابات

أرهق التعليم عن بعد األسرة بإضافة مسؤولية المتابعة واإلشراف وتوفير البيئة  ( والتي نصت على:"00وايضاً الفقرة )

(، %65.30) الوزن النسبيو(، 9.00من  7.850) بلغ المتوسط الحسابيحيث  المناسبة لتعلم الطلبة" احتلت المرتبة الثالثة

  ( في هذه الفقرة.7070الموافي، ) بدرجة مرتفعة وهذا ما توافق مع دراسة وجاءت استجابات
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تأثر اجتماع األسرة على وجبات الطعام نظراً الختالف توقيت اليوم الدراسي لمنصة  والتي نصت على:"( 8وفي الفقرة )

(، وهذه النسبة %60.80) والوزن النسبي (،9.00من  7.506) سط الحسابيبلغ المتومدرستي" احتلت المرتبة الرابعة حيث 

اجتماع األسرة على وجبات الطعام نظراً الختالف توقيت اليوم تعد مرتفعة إلى حد ما، وتدم على مقدار التغير والتأثير على 

وبة في التوفيق بين عمل الوالدين ( والتي نصت على:" التعليم عن بعد نتج عنه صع7وفي الفقرة ) الدراسي لمنصة مدرستي.

وهذه  (،%33.90) والوزن النسبي(، 9.00من  7.933) بلغ المتوسط الحسابيومتابعة األبناء" احتلت الترتيب الخامس حيث 

زادت نسبة سهر األسرة وتأخر وقت النوم نتيجة توقيت اليوم  والتي نصت على:"( 8وفي الفقرة )  ما النسبة تعد مرتفعة إلى حد

 والوزن النسبي(، 9.00من  7.983) بلغ المتوسط الحسابيلدراسي في التعليم عن بعد" احتلت المرتبة السادسة حيث ا

زيادة نسبة سهر األسرة لتعليم عن بعد في لوهذه النسبة تعد مرتفعة إلى حد ما، ونستنج منها أن هنالك تأثير مرتفع (، 36.30%)

التعليم عن بعد عود األبناء على عدم االلتزام والمسؤولية تجاه المهام ي نصت على:" ( والت9اما الفقرة ) .وتأخر وقت النوم

 والوزن النسبي، (9.00من7.983) بلغ المتوسط الحسابيحيث " احتلت المرتبة السابعة، المطلوبة منهم في التعليم

تعود األبناء على عدم االلتزام حيث  وهذه النسبة تعد مرتفعة إلى حد ما، ونستنج منها أن هنالك تأثير سلبي(، 36.88%)

( والتي نصت على:" كبر عدد الدارسين في األسرة الواحدة 3وفي الفقرة ) لمهام المطلوبة منهم في التعليم.والمسؤولية تجاه ا

 والوزن النسبي(، 9.00من  7.738) بلغ المتوسط الحسابييقلل من نجاح التعليم عن بعد" احتلت المرتبة الثامنة، حيث 

( والتي نصت على:" شعر أفراد األسرة بضعف في العالقات 5وفي الفقرة ) ذه النسبة تعد مرتفعة إلى حد ما.وه (،38.69%)

 بلغ المتوسط الحسابيمع األقارب واألصدقاء نتيجة االرتباط بمتابعة األبناء في التعليم عن بعد"، احتلت الترتيب التاسع، حيث 

( والتي نصت على:" مهنة 3والفقرة ) ذه النسبة تعد مرتفعة إلى حد ما.وه (،%35.39) يوالوزن النسب(، 9.00من 7.756)

 7.703) بلغ المتوسط الحسابياألبوين لها تأثير سلبي على تفوق األبناء في التعليم عن بعد"، كان ترتيبها العاشر، حيث 

 ذه النسبة تعد مرتفعة إلى حد ما.وه (،%39.30(، والوزن النسبي )9.00من

 لدراسة: النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثاني

لإلجابة على التساؤم الثاني تم استخدام المتوسطات  ما درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد النفسي؟

تأثير التعليم عن بعد على درجة الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتعرف على استجابات أفراد عينة البحث حوم 

  ، وجاءت النتائج كما هي موضحة بالجدوم التالي:الحياة األسرية من البعد النفسي

 البعد النفسي (: يوضح استجابات أفراد عينة البحث درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من22جدول )

رقم الفقرة 

 في االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 0 39.80 0.800 7.606 من المهم التهيئة النفسية لطالب عند بداية التعليم عن بعد 8

0 
شعرت األسرة بقلق وتوتر نفسي نتيجة للدور الجديد لها في التعلايم 

 عن بعد 
7.833 0.355 68.30 7 

5 
لمرحلاااة سااابب التعلااايم عااان بعاااد فاااي مرحلاااة الطفولاااة المبكااارة وا

 االبتدائية ضغط نفسي للطالب/ـة ولألسرة 
7.963 0.605 33.89 9 
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رقم الفقرة 

 في االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

8 
أرهااق التعلاايم عاان بعااد فااي المرحلااة المتوسااطة والمرحلااة الثانويااة 

 الطالب/ــة في عملية التعلم الذاتي 
7.098 0.680 30.08 5 

9 
زادت مشاعر الغضب والمشكالت واألزمات داخل األسرة بسابب  

 التعليم عن بعد 
7.083 0.630 86.89 8 

 8 88.39 0.683 7.006 التعليم عن بعد يسبب العزلة وعدم الثقة بالنفس لدى الطالب/ـة  7

 
درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب 

 النفسي
2.122 2.561 77.61 --- 

 

درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة المحور  ( أن استجابات أفراد عينة البحث حوم إجمالي عبارات70يتضح من الجدوم )

(، جاءت استجابات %33.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.973حيث بلغ المتوسط الحسابي ) األسرية من البعد النفسي

 المحور بدرجة مرتفعة الى حٍد ما.حوم إجمالي عبارات 

"، احتلت المرتبة األولى ئة النفسية لطالب عند بداية التعليم عن بعد" من المهم التهي( والتي نصت على: 8كما ان الفقرة رقم ) 

المحور (، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %39.80(، والوزن النسبي )9.00من  7.606حيث بلغ المتوسط الحسابي )

على تطبق نظام التعليم عن بعد،  وذلك لمرور ما يقارب العام والنصف بدرجة كبيرة جداً، ويرى الباحثان أن هذا االرتفاع مبرر

 وهذا يستوجب دراسة مكثفة لتهيئة الطالب واألسر على التكيف والعودة للحياة التعليمية الحضورية بطريقة تدريجيه. 

"، حيث احتلت المرتبة التعليم عن بعد يسبب العزلة وعدم الثقة بالنفس لدى الطالب/ـة ( والتي نصت على:" 7الفقرة رقم )

(، جاءت استجابات حوم %88.39(، والوزن النسبي )9.00من  7.006حيث بلغ المتوسط الحسابي )واألخيرة  السادسة

دمجين مع العالم االفتراضي وقد نالمحور بدرجة متوسطة، ويرى الباحثان أن أبناء هذا الجيل التعليمي مإجمالي عبارات 

( والتي نصت 0وفي الفقرة رقم )معزولين عنهم.  رلين مع أقرانهم وغيأوجدوا لهم البدائل من واقع التقنية التي تجعلهم متواص

"، والتي احتلت المرتبة الثانية، وبلغ المتوسط شعرت األسرة بقلق وتوتر نفسي نتيجة للدور الجديد لها في التعليم عن بعد على:"

بدرجة مرتفعة، ويستنتج الباحثان أن (، حيث جاءت استجابات الفقرة %68.30(، والوزن النسبي )9.00من  7.833الحسابي )

وفي ( 7070افق مع ما أورده )األسمري،األسرة لم تواجه من قبل هذا التعليم الذي فرض بسبب ازمة جائحة كورونا وهذا يتو

ة سبب التعليم عن بعد في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة االبتدائية ضغط نفسي للطالب/ـ ( والتي نصت على:"5الفقرة رقم )

(، %33.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.963والتي احتلت المرتبة الثالثة في المحور، وبلغ المتوسط الحسابي ) ولألسرة"،

حيث جاءت استجابات الفقرة بدرجة مرتفعة، ويرى الباحثان ان هذا االرتفاع مبرر والسبب أن الطالب/ـة في مرحلتي الطفولة 

يتفق مع دراسة )الموافي،  يم بطريقة غريبة علية وتحتاج الى متابعة واشراف مباشر وهذاالمبكرة واالبتدائية يتلقى التعل

أرهق التعليم عن بعد في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية الطالب/ــة في ( والتي نصت على:" 8واما الفقرة رقم )(. 7070

(، والوزن النسبي 9.00من  7.098وبلغ المتوسط الحسابي )، والتي احتلت الترتيب الرابع في المحور، عملية التعلم الذاتي"

(30.08%،)  
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زادت مشاعر الغضب والمشكالت واألزمات داخل األسرة بسبب التعليم عن بعد"، واحتلت ( والتي نصت على:" 9وفي الفقرة )

، وجاءت استجابات (%86.89والوزن النسبي )، (9.00من  7.083وبلغ المتوسط الحسابي )الترتيب الرابع في المحور، 

  .الفقرة بدرجة متوسطة
 

 لدراسة: النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثالث

لإلجابة على التساؤم الثالث تم استخدام المتوسطات  ما درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد الصحي؟

درجة تأثير التعليم عن بعد على لى استجابات أفراد عينة البحث حوم الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتعرف ع

 ئج كما هي موضحة بالجدوم التالي:، وجاءت النتاالحياة األسرية من البعد الصحي

 (: يوضح استجابات أفراد عينة البحث درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد الصحي21جدول )

رقم الفقرة 

 ستبانةفي اال
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

8 
شعر أحد أفراد األسارة باآالم فاي الرقباة أو الظهار نتيجاة الجلاوس 

 لفترة زمنية طويلة على األجهزة 
7.807 0.305 68.39 0 

0 
تأثر نظر الطالب/ـة نتيجة البقاء طاويالً أماام األجهازة اإللكترونياة 

 لتعليم عن بعد بسبب ا
7.585 0.333 60.60 7 

 9 38.30 0.693 7.900 تسبب التعليم عن بعد في زيادة الوزن ألحد أفراد األسرة   7

 5 35.08 0.606 7.777 أثرت سماعات األذن على سمع الطالب/ـة أثناء التعليم عن بعد 9

5 
أصيب أحد أفراد األسرة بمرض السكري أو الضغط أو غيرها 

 ضغط النفسي في متابعة الطالب/ة أثناء التعليم عن بعد نتيجة ال
0.806 0.303 80.80 8 

 --- 75.51 2.565 2.266 درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد الصحي 

 

عد على الحياة درجة تأثير التعليم عن بالمحور ( أن استجابات أفراد عينة البحث حوم إجمالي عبارات 70يتضح من الجدوم )

(، جاءت استجابات %38.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.788حيث بلغ المتوسط الحسابي ) األسرية من البعد الصحي،

 المحور بدرجة كبيرة.حوم إجمالي عبارات 

نية طويلة على " شعر أحد أفراد األسرة بآالم في الرقبة أو الظهر نتيجة الجلوس لفترة زم( والتي نصت على: 8الفقرة رقم )

(، جاءت %68.39(، والوزن النسبي )9.00من  7.807حيث بلغ المتوسط الحسابي )"، حيث احتلت المرتبة األولى األجهزة 

  المحور بدرجة كبيرة.استجابات حوم إجمالي عبارات 

جة الضغط النفسي في أصيب أحد أفراد األسرة بمرض السكري أو الضغط أو غيرها نتي( والتي نصت على:" 5الفقرة رقم )

من  0.806حيث بلغ المتوسط الحسابي )"، حيث احتلت المرتبة السادسة واألخيرة متابعة الطالب/ة أثناء التعليم عن بعد 

والتي (، 0وأما الفقرة ) المحور بدرجة متوسطة.(، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %80.0(، والوزن النسبي )9.00

 "، الطالب/ـة نتيجة البقاء طويالً أمام األجهزة اإللكترونية بسبب التعليم عن بعدتأثر نظر " نصت على: 
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(، وجاءت استجاباتها %60.60(، والوزن النسبي )9.00من  7.585، وبلغ المتوسط الحسابي )حيث احتلت المرتبة الثانية

 المحور مرتفعة الى حٍد ما.حوم إجمالي عبارات 

الثالثة،  حيث احتلت المرتبة"، تسبب التعليم عن بعد في زيادة الوزن ألحد أفراد األسرة" لى: نصت ع(، والتي 7وفي الفقرة )

المحور (، وجاءت استجاباتها حوم إجمالي عبارات %38.30(، والوزن النسبي )9.00من  7.900وبلغ المتوسط الحسابي )

ت األذن على سمع الطالب/ـة أثناء التعليم عن بعد"، أثرت سماعا" والتي نصت على: (، 9وفي الفقرة ) مرتفعة الى حٍد ما.

استجاباتها مرتفعة (، وجاءت %35.08(، والوزن النسبي )9.00من  7.777رتبة الرابعة، وبلغ المتوسط الحسابي )مال واحتلت

 الى حٍد ما.  
 

 لدراسة: النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الرابع

 لى الحياة األسرية من البعد االقتصادي؟ما درجة تأثير التعليم عن بعد ع

لإلجابة على التساؤم الرابع تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتعرف على استجابات 

موضحة  ، وجاءت النتائج كما هيدرجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االقتصاديأفراد عينة البحث حوم 

 بالجدوم التالي:

 (: يوضح استجابات أفراد عينة البحث درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب االقتصادي22جدول )

رقم الفقرة 

 في االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

8 
للمرحلاة االبتدائياة  اضطرت األسرة وخاصة في الصافوف األولياة

 الى توفير مدرس خصوصي
7.863 0.853 63.89 0 

0 
تحملاااات األساااارة عبئاااااً اقتصااااادياً جديااااداً نتيجااااة شااااراء األجهاااازة 

 اإللكترونية وصيانتها 
7.878 0.350 65.70 7 

 9 37.00 0.686 7.089 التعليم عن بعد أكبر في التكلفة المادية من التعليم الحضوري 9

8 
نائي من المدارس الخاصة إلى الحكومية بسابب التعلايم قمت بنقل أب

 عن بعد
7.035 0.630 83.60 5 

5 
لم توفر األسرة الكثير من المصروفات التي كانت تنفقها في التعلايم 

 الحضورية
7.003 0.650 83.90 8 

8 
التكاليف المالية أرهقت األسرة لتوفير األنترنت لألبناء بما يضمن 

 تعليم عن بعداتصام سريع أثناء ال
0.306 0.630 89.39 8 

 
درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد 

 االقتصادي
2.215 2.452 74.52 --- 
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درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة المحور ( أن استجابات أفراد عينة البحث حوم إجمالي عبارات 77يتضح من الجدوم )

(، جاءت استجابات %35.80(، والوزن النسبي )9.00من  7.798حيث بلغ المتوسط الحسابي ) قتصادي،األسرية من البعد اال

 المحور بدرجة مرتفعة الى حٍد ما.حوم إجمالي عبارات 

" اضطرت األسرة وخاصة في الصفوف األولية للمرحلة االبتدائية الى توفير مدرس ( والتي نصت على: 8الفقرة رقم )

(، %63.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.863حيث بلغ المتوسط الحسابي )حتلت المرتبة األولى "، حيث ا خصوصي

المحور مرتفعة بدرجة كبيرة، وهذا يعتبر حل من الحلوم التي اتخذتها األسر لتجاوز وجاءت استجابات حوم إجمالي عبارات 

عن بعد في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة االبتدائية ضغط سبب التعليم  نصت" والتي( 5) ما ذكر في التساؤم الثاني الفقرة

أرهق التعليم عن بعد األسرة بإضافة  ( في التساؤم األوم والتي نصت على:"00الفقرة )نفسي للطالب/ـة ولألسرة" وكذلك 

وفي الفقرة رقم (. 7070وافي، الم) وهذا ما توافق مع دراسة، مسؤولية المتابعة واإلشراف وتوفير البيئة المناسبة لتعلم الطلبة"

 التكاليف المالية أرهقت األسرة لتوفير األنترنت لألبناء بما يضمن اتصام سريع أثناء التعليم عن بعد( والتي نصت على:" 7)

(، %89.39(، والوزن النسبي )9.00من  0.306حيث بلغ المتوسط الحسابي )"، حيث احتلت المرتبة السادسة واألخيرة 

المحور بدرجة متوسطة، ومع ذلك تعتبر النتيجة مقبولة وهي تتعارض مع دراسة اباتها حوم إجمالي عبارات وجاءت استج

رنت جيد ( والتي رأتا أن كثير من األسر ال يتوفر لديهم انت7070 )أوبآية، صالح، ( ودراسة7070عزيز، خين ، )يحياوي، 

تحملت األسرة عبئاً اقتصادياً جديداً نتيجة شراء األجهزة :" ( والتي نصت على0والفقرة ) وال أجهزة بدرجة مرتفعة. 

والوزن النسبي ، (9.00من  7.878بلغ المتوسط الحسابي )"، احتلت المرتبة الثانية في محور التساؤم، واإللكترونية وصيانتها

التعليم عن لتي تنص على:" (، وا9وفي الفقرة رقم ) .المحور مرتفعةوجاءت استجاباتها حوم إجمالي عبارات (، 65.70%)

بلغ "، والتي احتلت المرتبة الثالثة في الترتيب في محور العام لتساؤم، وبعد أكبر في التكلفة المادية من التعليم الحضوري

المحور مرتفعة وجاءت استجابات حوم إجمالي عبارات (، %37.00والوزن النسبي )(، 9.00من  7.089المتوسط الحسابي )

، تدم على أن ما وفرته األسر من مصاريف التعليم الحضوري ُصرف في األجهزة والشبكات والصيانة، ويوكد ما الى حٍد ما

قمت بنقل أبنائي من ( والتي تنص على:" 8والفقرة رقم ) ( من هذا المحور والتي كانت درتها مرتفعة.0جاء في الفقرة )

والتي احتلت المرتبة الرابعة، وجاءت استجاباتها حوم إجمالي "، المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب التعليم عن بعد

لم توفر األسرة الكثير من المصروفات التي كانت تنفقها ( والتي نصت على:" 5وفي الفقرة ) المحور بدرجة متوسطة.عبارات 

 (7070الموافي، )ق مع دراسة (، ويتواف9،0"، تعتبر نتيجتها تأكيداً الى حٍد ما لما جاء في الفقرات )في التعليم الحضوري

 (.  7070ودراسة )أوبآية، صالح، 

 لدراسة: النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الخامس

لإلجابة على التساؤم الخامس تم استخدام المتوسطات  ما درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد التعليمي؟

درجة تأثير التعليم عن بعد على والوزن النسبي لتعرف على استجابات أفراد عينة البحث حوم الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  ، وجاءت النتائج كما هي موضحة بالجدوم التالي:الحياة األسرية من البعد التعليمي
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 نب التعليمي(: يوضح استجابات أفراد عينة البحث درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجا21جدول )

رقم الفقرة 

 في االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

0 
التعليم عن بعد أحدث نقله وتطور كبير في المهاارات التقنياة وتعلام 

 البرامج للطالب وأسرهم 
7.377 0.807 30.39 0 

 7 35.88 0.683 7.793 التعليم عن بعد ال يناسب مستوى أبنائي التعليمي  5

7 
تطورت مهارات البحاث عان المعلوماة لادى الطاالب وأسارهم مان 

 خالم محركات البحث قوقل وكروم
7.790 0.653 35.99 9 

 5 83.89 0.639 7.068 التعليم عن بعد تسبب في تدني مستوى تحصيل أبنائي   9

8 
الاابطء فااي اسااتجابة ورد المعلاام علااى بعااض االستفسااارات أضااعف 

 حصيل العلمي للطالب/ ــةالت
0.390 0.686 85.98 8 

8 
ال يوجد تحفيز للطالب/ ـة على التحصيل العلمي واكتساب المزيد 

 من المهارات في ظل التعليم عن بعد.
0.306 0.688 89.80 8 

 --- 72.71 2.572 2.122 درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد التعليمي 

 

درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة المحور ( أن استجابات أفراد عينة البحث حوم إجمالي عبارات 79الجدوم ) يتضح من

(، جاءت استجابات %37.39(، والوزن النسبي )9.00من  7.067حيث بلغ المتوسط الحسابي ) األسرية من البعد التعليمي،

 حٍد ما.المحور بدرجة مرتفعة الى حوم إجمالي عبارات 

"التعليم عن بعد أحدث نقله وتطور كبير في المهارات التقنية وتعلم البرامج للطالب ( والتي نصت على: 0الفقرة رقم )

(، جاءت %30.39(، والوزن النسبي )9.00من  7.377حيث بلغ المتوسط الحسابي )"، حيث احتلت المرتبة األولى وأسرهم

( وايضاً دراسة 7070نتيجة هذه الفقرة مع دراسة )القضاة،  عالية جداً، وتتوافقالمحور استجابات حوم إجمالي عبارات 

ال يوجد تحفيز للطالب/ ـة على التحصيل العلمي واكتساب المزيد من ( والتي نصت على: "8الفقرة رقم )(. 7070)صالح، 

(، 9.00من  0.306المتوسط الحسابي )حيث بلغ "، حيث احتلت المرتبة السادسة واألخيرة المهارات في ظل التعليم عن بعد

 ويرى الباحثان أن الوزارة المحور بدرجة متوسطة،(، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %89.80والوزن النسبي )

مواكبة هذا التطور وإطالع األسر المباشر وهذا يتماشى مع توصيات دراسة لمن تحفيز وبرامج وأنشطة قدمت جهداً رائعاً 

التعليم عن بعد ال يناسب مستوى أبنائي ( والتي تنص على:" 5وفي الفقرة رقم )  ( في مواكبة هذا التطور.7070،)البرجاوي

(، والوزن النسبي 9.00من  7.793بلغ المتوسط الحسابي )"، والتي احتلت الترتيب الثاني في محور التساؤم، والتعليمي

( والتي تنص 7وفي الفقرة رقم )مرتفعة الى حٍد ما.  المحور بدرجةت (، وجاءت استجابة الفقرة حوم إجمالي عبارا35.88%)

"، وتحتل الترتيب تطورت مهارات البحث عن المعلومة لدى الطالب وأسرهم من خالم محركات البحث قوقل وكرومعلى:" 

 ،(%35.99والوزن النسبي )، (9.00من  7.790حيث بلغ المتوسط الحسابي )الثالث بين محاور التساؤم، 
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مرتفعة الى حٍد ما، ويفسر الباحثان أن التعليم عن بعد علم الطالب  المحور بدرجةوجاءت استجابة الفقرة حوم إجمالي عبارات  

وأسرهم مهارة البحث عن المعلومة وذلك بسبب البحث عن المعلومات من الكتب اإللكترونية أو الشروحات والمقاطع التعليمية 

التعليم عن بعد تسبب في تدني ( والتي نصت على:" 9والفقرة رقم )ي عملية التعليم عن بعد واألسر فالتي يحتاج اليها الطالب 

، (9.00من  7.068حيث بلغ المتوسط الحسابي )"، والتي احتلت الترتيب الرابع في محاور التساؤم، مستوى تحصيل أبنائي

( والتي 8وفي الفقرة رقم )متوسطة.  المحور بدرجةارات وجاءت استجابة الفقرة حوم إجمالي عب، (%83.89والوزن النسبي )

"، والتي احتلت البطء في استجابة ورد المعلم على بعض االستفسارات أضعف التحصيل العلمي للطالب/ ــةنصت على:" 

 .الترتيب الخامس في محاور التساؤم
 

من النتائج الكمية العامة لتساؤالت الدراسة  وبعد هذا العرض والتحليل لمحاور وتساؤالت االستبانة خلصت إلى مجموعة

 :وهي كما يلي

 (.%36.89درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االجتماعي كبيرة بوزن نسبي ) .0

 (.%33.89درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد النفسي كبيرة بوزن نسبي ) .7

 (.%38.89عد على الحياة األسرية من البعد الصحي كبيرة بوزن نسبي )درجة تأثير التعليم عن ب .9

 (.%35.80درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االقتصادي كبيرة بوزن نسبي ) .5

 (.%37.39درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد التعليمي كبيرة بوزن نسبي ) .8

وم" معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االجتماعي " على أعلى وزن نسبي بنسبة حصل المحور األ .8

( بينما حصل المحور األخير " معرفة أثر التعليم عن بعد على الحياة األسرية من الجانب التعليمي " على 36.89%)

 (.%37.39الترتيب األخير بوزن نسبي )

 لدراسة: ة باإلجابة عن التساؤل السادسالنتائج الكيفية المتعلق

ي التعليم وأولياء ما أبرز التأثيرات والتغيرات التي أحدثها التعليم عن بعد في الحياة األسرية من واقع خبرة بعض الخبراء ف

 ا يلي:وقد أجمع الخبراء على أنه يوجد تأثيرات وتغيرات إيجابية وسلبية على مجموعة من النقاط وهي كمأمور الطالب؟  

 أوال : التأثيرات اإليجابية:

 بدرجة أكبر، واالطالع المباشر على انجازاتهم ومستوياتهم العلمية. أولياء االمور ألبنائهم متابعة

 امكانية المتابعة الفعالة إلنجاز كل من المعلم ، وتطبيقه بشكل عملي وفعام.إدران أهمية الدور التكاملي بين المعلم واالسرة

  .دائية وتعزيز الحصوم على الدرجاتمشاركة األسرة لألبناء في المهمات األ قبل اإلدارة العليا.من  والطالب

تنظيم وقت االسرة ووضع أولوياتها بناء على  .األسرة أصبحت أكثر ترابط وتماسك عما كان من قبل مع أبنائها وبناتها الطالب

االسري بأهمية التقنية ودور  الوعي ،رات الحاسب ومواقع التواصلالقضاء على األمية التقنية واإللمام بمها .جدوم المنصة

وهو مالم ر من األبناء والمتابعة الدقيقة القرب بشكل كبي .االستفادة من الوقت الطويل الذي يقضيه الطالب مع األجهزة .المعلم

استعادة دور  لديهم والسعي في حله.االطالع على ما يتميز به األبناء من مواهب، ومعرفة الضعف  .يكن موجوداً في السابق

توفير الكثير من الجهد على األسرة ووصوم العديد من الشروحات التعليمية  األكاديمي،األسرة في تعليم أبنائها ومتابعة تقدمهم 

 والدروس للطالب والطالبات إلى منازلهم بيُسر عن طريق القنوات التعليمية الُمختلفة.  
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افتقاد بعض الطالب وباألخص الصفوف األولية لمهارات التواصل المباشر سواء مع المعلمين أو مع ية: ثانيا : التأثيرات السلب

داخل األسر المفككة او  من مشكالت أداء غير مرضي لبعض الطالب الذين يعانون .األقران في البيئة المدرسية الحضورية

ادية أو التعليمية لدى بعض األسر مما أسهم في انخفاض مستوى ضعف اإلمكانيات سواء الم .غير المبالية بالعملية التعليمية

ضغوط  قيام بعض األمهات "ولي االمر" بتقديم المساعدة التعليمية )حل الواجبات وغيرها( بدال من الطالب. التحصيل للطالب.

، ترتبت عن التعليم عن بعدمشكالت تربوية واقتصادية لبعض األسر التي ، األسر العمل لألم العاملة وكذلك السهر لدى بعض

التوتر والخوف من تأثير استخدام الطالب أو الطالبة لألجهزة واالنترنت  .والحاجة لمتطلبات مادية قد تؤث ر على ميزانية األسرة

تأثرت الحالة  تولد ضغط نفسي على األسرة وخاصة إذا تراكمت الواجبات والمتطلبات التي يجب إنجازها. .لفترات طويلة

فقدان الطالب لحماس المشاركة النشطة مع الطالب  ة عند الطالب سواء من ناحية النظر أو آالم الظهر أو زيادة الوزن.الصحي

 .عدم وجود الطالب في البيئة الصفيةولذلك اآلخرين 

 لدراسة: النتائج الكيفية المتعلقة باإلجابة عن التساؤل السابع

عض أولياء أمور الطالب لمستقبل التعليم عن بعد بما يعود إيجابيا  على الحياة ما هي مقترحات بعض الخبراء في التعليم وب

 األسرية؟  

مدمجاً بين التعليم الحضوري العمل على أن يكون التعليم األمور وهي كما يلي: وقد اجمع الخبراء على مجموعة من 

التعليمية في المدارس وتطوير البيئة المدرسية  تطوير المناهج .تخفيف العبء المالي واالقتصادي على األسر واإللكتروني.

 تغير مواعيد التعليم خالم اليوم الدراسي واكسابه مرونة أكبر لتتناسب مع مواعيد جميع الطالب. .للتناسب مع التعليم عن بعد

تعريف الطالب أن األمر  .تطوير البيئة التعليمية سواء كان تطوير شبكات االنترنت او المناهج للتناسب مع هذا النوع من التعليم

تطوير آلية التقويم لضمان أكبر قدر من العدم،  والتعامل مع األمر بكامل الجدية. كبير األهمية وال بد من الجد واالجتهاد،

إنشاء إدارات للتعليم  .تقليص عدد الساعات وعدد االيام التي يحظى فيها الطلبة بالتعليم عن بعد .والمصداقية، والحيادية

عقد  بسبب التعليم عن بُعد تخصيص جهة لتقديم االستشارات التربوية والحلوم للمشاكل التي قد تواجه األسرة كتروني.االل

عقد اجتماعات دورية يشترن  الدورات لكل من الطالب وأولياء األمور والمعلمين في مجام استخدام الحاسوب والتعليم عن بعد.

للمناقشة في أهم الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية، والعمل على تقوية الجوانب  فيها المعلمين والطالب واولياء األمور

 وضع جوائز تحفز األسر المشاركة والمساندة للعملية التعليمية. اإليجابية وحل الجوانب السلبية.

 

 والتوصيات:النتائج  .5

 النتائج: . 1.5

( وهذا ما %35.08بنسبة ) األسرة لها دور رئيسي في نجاح التعليم عن بعد يتضح من الدراسة والبيانات الكمية لالستبانة أن -0

باستعادة دور األسرة في تعليم أبنائها ومتابعة تقدمهم األكاديمي، وكذلك إدران أهمية الدور فسرة الخبراء عن طريق المقابلة 

 ، وتطبيقه بشكل عملي وفعام.التكاملي بين المعلم واالسرة
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" وكان الوزن أضعف التعليم عن بعد من التعاون والتواصل بين أفراد األسرةاالستبانة والتي جاء نصها "ويتضح من فقرة  -7

األسرة رجوع الى الخبراء في المقابلة اتضح أن ال( الذي يعتبر اقل نسبة في محور البعد االجتماعي، وب%89.89النسبي لها )

األسرة على ما يتميز به األبناء من مواهب، ، واطلعت نائها وبناتها الطالبعما كان من قبل مع أب اً وتماسك اً أصبحت أكثر ترابط

 .ومعرفة الضعف لديهم والسعي في حله

تأثر اجتماع األسرة على وجبات الطعام نظراً الختالف توقيت اليوم الدراسي ويتضح من فقرة االستبانة والتي جاء نصها "  -9

" زادت نسبة سهر األسرة وتأخر وقت  التي جاء نصهاوكذلك الفقرة  (،%60.80لمنصة مدرستي" وكان الوزن النسبي لها )

تنظيم ، وهذا ما وضحه الخبراء بوجوب (%36.30) وكان الوزن النسبيالنوم نتيجة توقيت اليوم الدراسي في التعليم عن بعد" 

 .سرة ووضع أولوياتها بناء على جدوم المنصةوقت األ

حيث بلغ المتوسط الحسابي  النفسي،تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد  ن درجةأ إلى توصلت الدراسة -5

بتململ لدى بعض الطالب بسبب البعد (، وهذا ما فسره الخبراء في المقابلة، %33.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.973)

استخدام الطالب أو الطالبة لألجهزة واالنترنت التوتر والخوف من تأثير ، وايضاً عن بيئة المدرسة المشوقة )الحضورية(

 .لفترات طويلة

حيث بلغ المتوسط الحسابي  الصحي،وتوصلت الدراسة الى أن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد  -8

كبيرة، وفسره المحور بدرجة (، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %38.89(، والوزن النسبي )9.00من  7.788)

 تأثر الحالة الصحية عند الطالب سواء من ناحية النظر أو آالم الظهر أو زيادة الوزن.الخبراء في المقابلة من واقع خبرتهم ب

حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد االقتصاديوتوصلت الدراسة الى  -8

المحور بدرجة مرتفعة الى حٍد مان (، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %35.80والوزن النسبي ) (،9.00من  7.798)

والحاجة لمتطلبات ، مشكالت اقتصادية لبعض األسر التي ترتبت عن التعليم عن بعدبأن هنالك  ووضح ذلك الخبراء في المقابلة

 .مادية قد تؤث ر على ميزانية األسرة

 7.067درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة األسرية من البعد التعليمي، بلغ بالمتوسط الحسابي )الى أن  وتوصلت الدراسة -3

المحور بدرجة مرتفعة الى حٍد ما، والذي (، جاءت استجابات حوم إجمالي عبارات %37.39(، والوزن النسبي )9.00من 

االسري بأهمية  الوعيو واإللمام بمهارات الحاسب ومواقع التواصل القضاء على األمية التقنيةلبعد اوضح الخبراء في هذا 

 .التقنية ودور المعلم
 

 التوصيات:. 2.5

 تفعيل دور األسرة في إنجاح التعليم عن بعد. .0

 توفير اإلمكانيات المادية والبرمجية والتعليمية إلنجاح التعليم عن بعد. .7

 ، واالطالع المباشر على انجازاتهم ومستوياتهم العلمية.بدرجة اهتمام أكبر اولياء األمور ألبنائهم متابعة .9

تخفيف العبء المالي واالقتصادي على األسر وذلك عن طريق توفير األجهزة وشرائح االنترنت للطالب بنظام العهدة على  .5

 األقل لألسر الفقيرة.
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التعليم  الفئة فيهذه  وبرامج تساعداالهتمام بالطالب أصحاب الظروف الخاصة من األيتام أو من أنفصل أبويه بوضع خطط  .8

 عن بعد بحيث تحل المشكالت التي تواجههم.

أنشاء بيئة إرشادية الكترونية تجمع ما بين اإلرشاد التربوي واألسري، وتقوم على التوعية والوقاية والتنمية والعالج لجميع  .8

 ما تواجهه األسر والطالب من مشكالت. 

 تطوير شبكات االنترنت أو المناهج للتناسب مع هذا النوع من التعليم. تطوير البيئة التعليمية سواء كان .3

 بسبب التعليم عن بُعد. تخصيص جهة لتقديم االستشارات التربوية والحلوم للمشاكل التي قد تواجه األسرة .6

 يم عن بعد.عقد الدورات التعليمية لكل من الطالب وولي األمر والمعلمين في مجام استخدام البرامج الخاصة بالتعل .3

عقد اجتماعات دورية يشترن فيها المعلمين والطالب وأولياء األمور للمناقشة أهم الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية في  .00

 مجام التعليم عن بعد، والعمل على تقوية الجوانب اإليجابية وحل الجوانب السلبية.

 

 قائمة المراجع. 6

 المراجع العربية .1.6

، الطبعة الثانية، عمان: دار المسيرة للنشر سيكولوجية المشكالت األسريةم( 7005الختاتنة، سامي )أبو أسعد، أحمد و

 والتوزيع والطباعة.                                        

 ، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر. التدريب عن بعد بوابتك لمستقبل أفضل( 7003أبو النصر، مدحت )

 مهددات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر المنزلي إثر فيروس كورونا المستجدم( 7070مري، سعيد سالم بن محسن )األس

19)-(COVID 7، عدد98، السعودية، المجلة العربية لدراسات األمنية، مجلد. 

هـ 09/0/0557، جدة بعد وثيقة الشراكة بين المدرسة واألسرة لنجاح التعليم عنم( 7070اإلدارة العامة للتعليم بجدة )

https://backtoschool.sa. 

، ( من وجهة نظر الطلبةCOVID-19تقييم تجربة التعليم عن بعد في ظل جائحة )( 7070أوبآية، صالح وابو القاسم، صالح )

 ة.جامعة غرداية الجزائر، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعي

قلق المستقبل لدى تالميذ التعليم عن بعد المتمدرسين بمركزي تيزي م( 7006با حمد، جويدة وطوطاوي، مبدوعة زوليخة )

 .508-939، جامعة الجزائر: مجلة العلوم النفسية والتربوية، صوزو وبجاية

 رياض: مكتبة الرشد. ، الالتنشئة االجتماعيةم( 7000بخيت، محمد ومحمد، محمود ومصطفى، على وحمزة، أحمد )

، الجوف السعودية، رماح التعليم اإللكتروني ودوره في زيادة كفاءة وفاعلية التعليمم( 7070زعباط، لطفي وسعداوي، نعيمة )

 للبحوث والدراسات. 

https://backtoschool.sa/
https://backtoschool.sa/


 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

صحة وانعكاساتها على ال03-( العزلة االجتماعية بسبب جائحة كوفيد م7070زيان، مليكة وزيات، وسيلة وزيتوني، نسيبة )

 ، الجزائر: مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.النفسية والجسدية للفرد

، األردن، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 0ط اإلرشاد االجتماعيم( 7008سالم، سماح سالم وجادو، جمام عبد الحميد )

 والطباعة.

، مصر، اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي شكالت وطرق عالجهاالتفكك األسري األسباب والمم( 7005السيد، إبراهيم جابر )

 للطباعة والنشر. 

 ، السعودية، الرياض: مكتبة العبيكان. 5، طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةم( 7008العساف، صالح محمد ) 

، جامعة محمد خضير لجامعةاستراتيجيات تفعيل نظام التعليم االلكتروني في ا( 7006العشي، هارون وبوراس، فايزة )

 .003 -37، ص 7، العدد06بسكرة: مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد 

 ، جدة: خوارزم العلمية للنشر والتوزيع. 5، طعلم االجتماع األسريم( 7070الغامدي، محمد سعيد والقرشي، فتحية حسين )

، المجلة العربية لآلداب المستدامة في العملية التعليمية أثر التعليم عن بعد في تحقيق التنميةم( 7070القاسمي، رائدة أحمد )

 .739 - 793ع. ص 08والدراسات اإلنسانية. المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب.

 ، دار العالم العربي للنشر والتوزيع التعليم اإللكتروني وتحرير العقلم( 7009شحاتة، حسن )

دراسة مسحية على أساتذة وطالب التعليم عن -ل االجتماعي في المجتمعات االفتراضية التفاع م(7008القرني، عبد هللا احمد )

 .97- 0.ص033، مجلة القراءة والمعرفة بجامعة عين شمس. عبعد جامعة الملك عبد العزيز

ة ، جامعة طيبتقييم جودة التعليم اإللكتروني وأثرها على درجة رضا طالب الجامعاتم( 7070القضاة، فادي حامد )

 مجلة الجامعة اإلسالمية لدراسات االقتصادية واإلدارية. السعودية،

جائحة كورونا والتعليم عن بعد: مالمح األزمة وآثارها بين الواقع والمستقبل والتحديات م( 7070قناوي، شاكر عبد العظيم )

 .5، العدد9، مصر، جامعة حلوان، المجلة الدولية آلفاق المستقبل، مجلدوالفرص

تقويم واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين م( 7070خولة ) محمود،

 األردن، جامعة البصرة: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح.  -، الزرقاءوالطلبة

، 7. ط لوجية وتطوير المناهجتقنيات وتكنولوجيا التعلم معايير توظيف المستحدثات التكنو( 7005محمود، شوقي حساني )

 مصر، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.
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، تداعيات الحظر الكلي والجزئي على األسرة في المجتمع السعودي في ظل جائحة كورونام( 7070مجلس شؤون األسرة )

 مركز المبدعون للدراسات واالستشارات والتدريب. جامعة الملك عبد العزيز:

الفروق في نظام التعليم "انتظام/ عن بعد" في التحصيل األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة م( 7008أحمد )المسعودي، 

، ص 5، العدد79مجلد كلية الدراسات العليا، –، القاهرة: جامعة العلوم التربوية التدريس ببعض الجامعات السعودية

993 -983. 

  https://ar.unesco.orgمعهد اليونسكو لإلحصاء - UNESO -ة اليونسكو منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقاف

 ، األردن، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع.7، طمناهج البحث في التربية وعلم النفسم( 7007ملحم، سامي محمد )

، المغرب: مجلة لواقعبحث التعليم عن بعد بين رهانات االستمرارية البيداغوجية وإكراهات ام( 7070الموافي، حمزة )

 م7070الباحث للدراسات القانونية والقضائية 

، عمان: دار الحامد للنشر 8، طأساليب البحث العلمي منظور تطبيقيم( 7070النجار، نبيل والنجار، فايز والزعبي، ماجد )

 .والتوزيع

، جدة: خوارزم 8، الجزء األوم، طيةتصميم البحوث في العلوم االجتماعية والسلوك( 7003النوري، محمد عثمان األمين )

 العلمية للنشر والتوزيع.

هـ( 0578لعام) التعداد العام لألسر بمدينة جدةهـ( 0578الهيئة العامة لإلحصاء )

https://www.stats.gov.sa/ar/node/add/information-request 

، حسب المحافظة والمرحلة الدراسية سنة( الملتحقون بالدراسة 90-9السكان )هـ( 0590الهيئة العامة لإلحصاء )

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ar-makkah.pdf 

 .هـ06/0/0557السعودية، وتاريخ  –( الرياض 7538برقم ) تعميم وزير التعليمم( 7070وزارة التعليم، )

 .هـ00/0/0557وتاريخ السعودية، –( الرياض 9033برقم ) تعميم وزير التعليمم( 7070وزارة التعليم )
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The Role of Social Work in the Face Of Obstacles to the Quality of the Professional 

Performance of a Social Specialist in Primary Health Care Centers 

 قماشة عبد هللا فقيهيالباحثة/  اعداد

ماجستير في الخدمة االجتماعية تخصص عالج اجتماعي، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة 

 العربية السعودية 

Email: Go-ma2009@hotmail.com  

 الدراسةملخص 

سعت الدراسة الى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحديد معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية 

وتتفرع من الهدف الرئيسي للدراسة األهداف التالية:  وجدة من منظور الخدمة االجتماعية. الصحية األولية بمدينة الرياض

 تصور وضع ،وجدة بالرياض األولية الصحية الرعاية مراكز في االجتماعي لألخصائي هنيالم األداء معوقات نوعية تحديد

 الصحية الرعاية مراكز في االجتماعي لألخصائي المهني األداء جودة معوقات مواجهة في االجتماعية الخدمة لدور مقترح

 .وجدة الرياض في األولية

لدراسة من جميع األخصائيين االجتماعيين في مراكز الرعاية الصحية ية وتكون مجتمع افوهذه الدراسة من الدراسات الوص

 الصحية الرعاية مراكز في االجتماعيين األخصائيين من( 53) بـ الدراسة عينة تمثلتو األولية بمدينة الرياض ومدينة جدة.

تمام األخصائي االجتماعي بالتواصل مع عدم اه :ومن أبرز النتائج ،وتم اعاد االستبانة كأداة للدراسة ،وجدة الرياض في األولية

ة المريض فيما يتعلق بالخطة العالجية وعدم تعاون األهل واألقارب للمريض مع األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية اسر

األولية كذلك عدم اقتناع المرضى واسرهم بدور األخصائي االجتماعي الطبي في عملية العالج وعدم تواصل الفريق الطبي مع 

األخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية ايضا القصور في خدمات المراكز الصحية والمؤسسات المعنية 

 ومنها البلدية فيما يتعلق بصحة البيئة.

 ةاألولي الصحية الرعاية مراكز االجتماعي، األخصائي المهني، األداء جودة ،معوقات االجتماعية، الخدمةالكلمات المفتاحية: 
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The Role of Social Work in the Face Of Obstacles to the Quality of the Professional 

Performance of a Social Specialist in Primary Health Care Centers 

 

Abstract 

The study sought to achieve the following objectives: Determine the quality of professional 

performance constraints of social specialist in primary health care centers in Riyadh and Jeddah, 

Develop a proposal perception of the role of social work in the ace of obstacles quality of 

professional performance for social specialist in primary health care centers in Riyadh and 

Jeddah. This study of descriptive studies and population of the study of all social workers in 

primary health care centers in Riyadh and Jeddah, and was the study sample of (35) of the social 

workers in primary health care centers in Riyadh and Jeddah, was prepared questionnaire as a 

tool for the study. 

The main results one of the most important obstacles Lack of interest by the social worker to 

communicate with the patient's family regarding the therapeutic plan Lack of clarity of the 

concept of quality in the management of primary health care centers Lack of cooperation from 

parents and relatives of the patient with the social worker in primary care centers Lack of 

conviction patients and their families, the role of the social worker in the process of medical 

treatment Non-medical team continues with the social worker in the primary health care centers. 

Shortcomings in the health centers and institutions concerned, including with respect to 

municipal environmental health. 

Keywords: Social work, obstacles, quality of professional performance, social worker, primary 

health care centers. 
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 :المقدمة. 1

إن الحاجة إلى البقاء والنمو والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية هي المعايير األساسية لنجاح المنظمات الصحية، 

كمؤشرات يتحدد طبقا لها مستوى جودة األداء المهني بمعناها الواسع، وهي ما يمكن النظر إليه باعتباره المطلب األساسي 

أكانت تنتج سلعة أو تقدم خدمة، ويمكن النظر الى هذه الجودة باعتبارها المحرك الساسي لطاقة للمنظمات العصرية، سواء 

والتحسين المستمر لألداء في مختلف المنظمات غير الصناعية أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، باعتبارها  ،التطوير التحديث

 ،ز الصحية ألفرادها، كما ننظر إليها على أنها منظمة منتجةنظم تضيف الكثير إلى الناتج القومي للمجتمعات. وتعتبر المراك

 .حيث تقدم ما يمكن أن يطلق عليه في لغة إدارة االنتاج بالصيانة البشرية للموارد االنسانية المتاحة والمتوقعة

 (.590:م5003)علي،

د المستشفيات بتدشين فكرة الجودة النوعية م بدأ العمل بالتدقيق الطبي، فقامت الهيئة األمريكية المشتركة العتما0990وفي عام 

م نشرت الهيئة 0999م ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية، وفي عام 0999م، وعام 0999في عام 

م تم 0999وفي عام  (برنامج التغيير)م أصدرت الهيئة 0990السمات المطلوبة في نشاطات إدارة المخاطر( في عام )المشتركة 

 .Continuous Quality  Improvementر مسمى الجودة النوعية إلى مسمى تحسين الجودة المستمر تغيي

فحسب التسلسل  إذن: مفهوم الجودة في الرعاية الصحية ليس بمفهوم جديد أو وليد اللحظة أو ظاهرة سوف تنتهي في يوم ما،

منذ أقدم العصور، وتدرج في التطور حتى وصل إلى  التاريخي الظاهر نجد أنه مصطلح قد تم إرساء أسسه وتوضيح مفاهيمه

ما يسمى بتحسين الجودة فضمان الجودة وتحسينها في مجال الرعاية الصحية، المستمر وما يزال في طور التقدم والتحسين هو 

 (53: 5009. )جاد الرّب،نتيجة مباشرة لمبادئ الرعاية الصحية األولية

مجاالت الخدمة االجتماعية، فهي تقدم خدماتها لفئة معينة من العمالء، هم المرضى هي إحدى  االجتماعية الطبيةوالخدمة 

إلى هدفها الفني وهو مساعدة المرضى  باإلضافة ،والمؤسسات الطبية، وهدفها المساعدة والمساهمة في إنجاح العالج الطبي

عرض، ) وبات والمعوقات التي تواجههم.لصعلعالج مشكالتهم االجتماعية وتوفير احتياجاتهم األساسية، والتغلب على ا

 (.4م:5000النمر،

 مشكلة الدراسة: .1.1

تتجسد مشكلة الدراسة في أن ميدان الخدمة االجتماعية الطبية في المملكة العربية السعودية تواجه معوقات وعقبات تؤثر في 

ودة األداء المهني له، إذ ال توجد قوانين مما يتطلب معه البحث عن أساليب مهنية لتحقيق ج ،االجتماعيينخصائيين عمل األ

وأنظمة وتشريعات خاصة تتعلق بتحقيق جودة األداء المهني في مراكز الرعاية الصحية األولية، باإلضافة إلى الحاجة إلنشاء 

لة دراستها أقسام خاصة بالخدمة االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية، ولكل ما سبق، فقد قامت الباحثة بصياغة مشك

 على النحو اآلتي:

تحديد معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية من منظور الخدمة  -

 االجتماعية.



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة: .1.1

 األهمية العلمية والمعرفية: .1.1.1

بعض الدراسات المهنية بإجراء أبحاث مستقبلية تبحث عن حقيقة فاعلية تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات  -

 الممارسة لمهنة الخدمة االجتماعية الطبية من عدمه.

تسعى هذه الدراسة أن تضيف إضافة علمية جديدة للمهتمين بميدان الخدمة االجتماعية الطبية إلجراء المزيد من  -

 راء الجانب المعرفي لمجال الخدمة االجتماعية الطبية.الدراسات، للوصول إلى نتائج أعم واشمل، وإلث

 .والدراسات المستقبلية في المجاالت التي ستتناولها الدراسةمنطلق إلجراء المزيد من البحوث  -

 األهمية العملية والتطبيقية:  .1.1.1

 عوقات التي تعوقه.أهمية دور الخدمة االجتماعية في المجال الطبي، وتدعيم هذه الدراسة من خالل مواجهة الم -

أهمية دور مراكز الرعاية الصحية في تقديم الخدمات العالجية واالجتماعية والنفسية للمراجعين وتدعيم هذا الدور من  -

 خالل تقديم تلك الخدمات على الوجه األمثل.

 تنظيم البرامج التي تعزز هذه المهنة في المجتمع، باإلضافة لتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية. -

االجتماعي، وأداء للعاملين في ميدان الخدمة  لألخصائيتفيد في التخطيط لتحسين وتطوير الممارسة المهنية  -

االجتماعية الطبية، من خالل التوصل إلى معرفة معوقات تطبيق الخدمة االجتماعية في المجال الطبي، ومعرفة 

 مؤشرات مواجهة تلك المعوقات عمليا.

 :ة التاليةالرئيسي ألهدافأهداف الدراسة إلى تحقيق اتسعى  أهداف الدراسة: .1.1

بمدينة الرياض وجدة.  الصحية األوليةتحديد معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية  -

 ويتفرع منه األهداف الفرعية اآلتية:

داء المهني له بمراكز الرعاية الصحية تحديد المعوقات المرتبطة باألخصائي االجتماعي، والتي تؤثر على جودة األ -

 األولية بمدينة الرياض وجدة.

تحديد المعوقات المرتبطة بإدارة المؤسسة، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز  -

 الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة.

ر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز تحديد المعوقات المرتبطة بالمرضى وأسرهم، والتي تؤث -

 الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة.

تحديد المعوقات المرتبطة بفريق العمل، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية  -

 الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة.

ة بالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية تحديد المعوقات المرتبط -

 الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة.
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 تساؤالت الدراسة: .1.1

 تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي اآلتي:

 الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة؟ ما معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية -

 وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية اآلتية:

ما المعوقات المرتبطة باألخصائي االجتماعي، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز  -

 الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة؟

ة بالمؤسسة، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية ما المعوقات المرتبط -

 الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة؟

ما المعوقات المرتبطة بالمرضى، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية  -

 الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة؟

قات المرتبطة بفريق العمل، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية ما المعو -

 الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة؟

ما المعوقات المرتبطة بالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية  -

 الرياض وجدة؟ الصحية األولية بمدينة

 مفاهيم الدراسة:  .1.1

 مفهوم جودة األداء المهني: – 1

 ،:  تأدية. إنجاز أو تنفيذ لوعد أو طلب. ثميل في مسرحية. مسرحية، حفلة موسيقية إلخ. فعاليةPerformance األداء:  –أ 

حفلة، سينمائي، عمل،  ،يلية، تمضية، تنفيذتمث ،إنجاز، تحقيق ،إجراء ،إتمام ،كفاءة. األداء: الطريقة التي تعمل بها آلة أداء

 (.395المورد، ص)فعالية، فعل، قيام، مسرحية، معزوفة، مباشرة، وفاء. 

 (5005:09_ وتعرف الجودة بأنها: " عملية بنائية إلى تحسين المنتج النهائي". )أحمد، 

يستند إلى مجموعة من  ،بالرياض وجدة _ وتعرف جودة األداء بأنها: أسلوب عمل حديث بمراكز الرعاية الصحية األولية

المبادئ وهدفها الوصول إلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية، وتحسين المخرجات بما يضمن التوظيف الصحيح للموارد، 

 والعمالء، والمعلومات في المكان المناسب، والوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة ،واإلمكانيات

تعرف مراكز الرعاية الصحية األولية بأنها: هي خدمات تقدمها وزارة الصحة في مجال  ولية:ب _ مراكز الرعاية الصحية األ

الرعاية الصحية األولية من خالل شبكة واسعة من المراكز الصحية، تغطي كافة التجمعات السكانية في المملكة العربية 

باإلضافة إلى  ،التثقيف الصحي –األمومة والطفولة  –ة العامالصحة  –طب األسنان  –السعودية، وتقدم من خاللها: الطب العام 

 (.5003وزارة الصحة، االستراتيجية الوطنية الصحية، )بعض الخدمات التخصصية. 
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_ كما يعرف المركز الصحي لغويا بأنه: هو الوحدة الصحية لتي تعمل تحت إشراف الرعاية الصحية األولية بالمنطقة، وتهدف 

ن السكان تبعا لخطة وزارة المحلي، من خالل تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية لمجموعة مإلى تحسين صحة المجتمع 

 موقع وزارة الصحة على االنترنت(.)الصحة. 

_ تعرف مراكز الرعاية الصحية األولية إجرائيا بأنها: هي الوحدة الصحية التي تعمل بإشراف إدارة الرعاية الصحية األولية 

وزارة الصحة بالمملكة بالرياض وجدة، والمتواجد بها، وتهدف إلى تحسين صحة المستفيدين، من خالل تقديم بالرياض التابعة ل

خدمات الرعاية الصحية األولية لمجموعة من سكان مدينة الرياض وفق المعايير المحددة، انطالقا من مفهوم الرعاية الصحية 

 األولية واستراتيجيتها المعتمدة في المملكة.

 اطار النرر  والدراسات الساققة:اإل .1

 الرعاية الصحية األولية. .1.1

 مقدمة:

العامة من الميادين التي اهتمت بها الدول والحكومات اهتماما أخذ حيزا كبيرا في خطط التنمية، ألن الصحة يعد ميدان الصحة 

وب، ولقد عاش العالم سنوات طويلة في تعتبر من أهداف التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فهي حق أساسي لكل الشع

ولقد تصوره أن مهمة علوم الطب عالج المرضى، وامتدت هذه المهمة إلى أكثر من ذلك فهي لم تتجاوز الوقاية من األمراض. 

والتي أجرت دراسات ونفذت برامج صحية في  ،تغير هذا المفهوم في السنوات األخيرة خاصة منذ قيام منظمة الصحة العالمية

لعديد من دول العالم، بهدف رفع كفاءة الرعاية الصحية، فعلى سبيل المثال أجريت دراسة في تونس مع هيئة الصحة العالمية ا

وأدت تلك الدراسة إلى إبراز العالقة بين العوامل السكانية واالجتماعية واالقتصادية،  ،م0995إلى عام  0939في الفترة ما بين 

وانطالقا من األهمية الكبرى للصحة، فقد أنشأت هيئة األمم  (.03،00: 5004 يد وآخرون،الس) ونوع التسهيالت الصحية

م كوكالة متخصصة، بهدف أن تصل جميع الشعوب إلى أرفع مستوى صحي 0943المتحدة منظمة الصحة العالمية في عام 

العالم، ودعم تلك البرامج في الدول ممكن على أساس أن تتولى مسؤولية االشراف على البرامج الصحية المطبقة على مستوى 

 النامية، خصوصا المتعلقة بالوقاية من األمراض، باعتبارها من الجوانب المؤثرة في المحافظة على صحة البشر. 

 الصحة واهميتها:

االستمتاع  بدونهما يصعبإن المدخل الطبيعي نحو السعادة والرفاهية لالنسان البد من أن يمر عبر بوابة الصحة والعافية، إذ 

بالحياة. وهذا ما يؤكده القول السائد: إن الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يعرف قيمتها الفعلية إال من حرمته الظروف 

واألقدار من العافية، وجعلته حبيسا لمعاناة وآالم المرض. ومفهوم الصحة لدى االنسان ال يقتصر فقط على التكامل البدني أو 

أما الصحة العقلية. فتعني قدرة الفرد على القيام . ضا الجانب النفسي والجانب العقلي أو االجتماعيالجسماني، بل يشمل أي

 ،أما الصحة النفسية فعتني قدرة الفرد على التكيف السليم مع نفسه ومع أفراد المجتمع ،بالعمليات العقلية السليمة كالتفكير

 العامة، وآخر يتعلق بالفرد ويسمى بالصحة الشخصية. والصحة جانبان: جانب يتعلق بالمجتمع ويسمى بالصحة
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 ( الصحة العامةPublic health ويقصد بها: الظروف الموضوعية للصحة التي ينبغي ان تتوفر في البيئة أو تنظم :)

على أساس عام كمياه الشرب النقية، والمساكن ذات الشروط الصحية، والمراحيض الصحية، والحدائق والمتنزهات، 

سسات الحية ذات السرة كافية، واألطباء والممرضات والزائرات الصحيات والشغالة واألدوية وغيرها من والمؤ

 الخدمات الطبية 

  الصحة الشخصية(Personal Health هي الممارسة الفردية للعادات الصحية في نطاق الظروف العامة التي تكفل :)

 (.59: 0999سالمة، بدر، )ات يمارسها في حياته اليومية. للفرد التمتع بالصحة، والفرد يكتسبها في صورة عاد

 

 ( يوضح درجات الصحة1والشكل رقم )

 

 متصل الصحة والمرض

وأما المرض فهو حالة انحراف عن الحالة الطبيعية للفرد جسميا وعقليا أو انحراف أكثر من جانب من الجوانب المحددة 

 (.04م: 5000الصديقي وآخرون، )وليس مطلقاً.  للشخصية اإلنسانية وهذا االنحراف انحراف نسبي

 :مستويات الرعاية الصحية 

م: 5003البكري، وآخرون، )تشمل الرعاية الصحة في مراكز الرعاية الصحة األولية على مجموعة من العناصر، وهي: 

عالج ، التحصين، مكافحة األمراض المستوطنة ،التغذية الماء وتدابير حفظ الصحة العامة. التربية الصالحة. (:54

 توفير األدوية المناسبة.، صحة األم والطفل وتنظيم النسل، األمراض الشائعة

 وتقسم مستويات الرعاية الصحية إلى ثالثة مستويات، وهي:

وهو المستوى الذي يقدم الخدمات الوقائية بمراكز الرعاية الصحية األولية الصحية  المستوى األول: الرعاية الصحية األولية:

العيادات القروية وعيادات األمومة والطفولة، وهذه المؤسسات ربما تضم بين أفراد أجهزتها العاملة: الطبيب والقابلة القانونية، و

 (.54م: 5003البكري وآخرون، ). والمراقب ،ومساعد الممرضة، والكاتب
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عالجية بعد حدوث المرض في المراكز وهو المستوى الذي يقدم الخدمات ال المستوى الثاني: الرعاية الصحية الثانوية:

وعيادات االختصاص، وأجهزة مثل هذه المؤسسات تشمل: األطباء، الصحية المتكاملة والمستشفيات المحلية في المحافظات 

واألشعة، والكتبة،  ،ختبرومساعدي الممرضين والقابالت القانونيات، وطبيب األسنان، وفني الم ،والممرضين القانونيين

 (.53م: 5003البكري، وآخرون، ). وغيرهم

وهو المستوى الذي يقدم الخدمات للمرضى بعد إصابتهم بالمرض،  التأهيل(:)المستوى الثالث: الرعاية الصحية الثالثية 

وحدوث عاهات دائمة ومزمنة لهم، وهذه الخدمات ليس بالمستطاع تقديمها في المستويين: األول والثان، فهي خدمات تأهيلية 

ي مجال الطب والجراحة تقدمها مؤسسات اختصاصية، وغيرها من األماكن التي تقدم خدمات تؤهل المريض متخصصة ف

البكري وآخرون، )وتساعده على استعادة مقدرته للممارسة أنشطة الحياة اليومية بأقصى حد ممكن، وباالعتماد على النفس. 

 (.53م: 5003

 لسعودية.الرعاية الصحية األولية في المملكة العرقية ا

 : تطور عناصر الرعاية الصحية األولية قالمملكة:أوالا 

كيلو متر مربع.  525350200( مساحة الجزيرة العربية، إذ تقدر مساحتها ب 4\3المملكة العربية السعودية أربعة أخماس )

البحر الحمر، ومن ب يحدها من الشمال العراق واألردن والكويت، ومن الشرق قطر واإلمارات وسلطنة عمان، ومن الغر

 (.03-03هـ: 0405 المديرية العامة للطب الوقائي،). الجنوب اليمن

نتيجة لتطور المجتمع من  ،كيبة السكانية واالقتصادية واالجتماعيةوقد شهدت المملكة العربية السعودية تغيرا سريعا في التر

عوائده في التنمية، وتبرز صورة التاريخ المرضي مجتمع بداوة إلى مجتمع الحضري خاصة بعد ظهور حقبة النفط واستخدام 

لسكان منطقة الرياض مما ورد في الكتب التاريخية، وكتب الرحالت التي تناولت المنطقة، ومما يقوله كبار السن الذين يجملون 

ة باللمحات ذلك التاريخ الذي عايشوه، وفي ضوء هذين المصدرين خاصة يمكن اإلشارة الى التاريخ المرضي لسكان المنطق

 (.49-33م: 5003\هـ0450الحميدي، عبد هللا، )اآلتية: 

هـ انتشرت األوبئة بالمنطقة، ومعظم أنحاء الجزيرة العربية، وكثرت الوفيات لدرجة يذكر معها كبار السن أن 0559_ في عام 

سنة الزحمة(. وقد )ها السكان الجنائز كانت من الكثرة تختلط على أهلها في المساجد عقب الصالة على األموات، وقد أسما

هـ( على 0559(. ظهر أثر األوبئة التي انتشرت في هذه السنة )094هـ، ص0543ت ، ابن بسام) .عمت الوفيات نجد وبواديها

هـ، حيث يالحظ عليه اختفاء وضمور الفئة 0599هرم سكان منطقة الرياض المبني على التعداد العام السكاني الذي أجري عام 

لجنة )سنة( إذ إن السكان الذين يمثلون هذه الفئة أقل من الفئة التي تكبرهم، أو تلك التي تصغرهم.  93 -33) ا بينالعمرية م

 (. 00هـ: 0400 الوطني، األطلس

وأمام هذه التطورات المرضية عكفت المملكة العربية السعودية في خططها لتنمية الحرص على الرعاية الصحية األولية، فقد 

. حيةبدأ تطبيق الرعاية الوقائية في كثير من الدوائر الص ر طفرة صحية من حيث الكم والنوع،لكة في وقت قصيشهدت المم
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إلى ضرورة تطوير الرعاية الصحية األولية، وكانت الخطوة األولى هي تدريب األطباء  م( التي اشارت0990-0993)

( طبيبا 04900دية في مختلف المناطق الصحية بالمملكة، شملت )حيث تسلموا مراكز قيا ،واإلداريين على إدارة الصحة العامة

ومساعدا صحيا يعملون في مراكز الرعاية الصحية الولية في أنحاء المملكة، وتقوم وزارة الصحة بتقديم خدماتها الصحية 

من  %40 (كوميةبينما تقدم جهات أخرى )حكومية وغير حمن سكان المملكة،  %30العالجية والوقائية( بالمجان لنحو )

( منطقة شؤون صحية، توفر كل منها الرعاية الصحية لمجموعة 04الخدمات الصحية وتقدم وزارة الصحة خدماتها من خالل )

من السكان، تتراوح ما بين نصف مليون إلى مليون من السكان، ومنطقة الشؤون الصحية بالرياض واحدة من هذه المناطق 

وتقدم وزارة الصحة جميع الخدمات الصحية والطبية سواء الوقائية منها أو العالجية مجانا  .(09-50م: 0993السباعي، زهير،)

ولجميع رعايا المملكة. كما أن وزارة الصحة تقوم مع غيرها من الجهات األخرى بتقديم كافة الخدمات، وقد بلغ عدد 

( 393( سرير، و )0500مستشفى بما يقارب ) ( تسعا وستين39هـ )0400المستشفيات التي تم افتتاحها إلى نهاية العالم 

هـ: 0405المديرية العامة للطب الوقائي،)( نطة صحية، وتغطي هذه الخدمات جميع مناطق المملكة. 505مستوصفا صحيا و )

559.) 

ة المقدمة وعناصر الرعاية الصحية األولية بالمملكة العربية السعودية هي عبارة عن خدمات الرعاية الصحية األولية األساسي

 :وتنقسم إلى .للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز

وزارة الصحة، سياسات وإجراءات العمل للرعاية الصحية، )العناصر ذات العالقة بتطوير مفهوم المجتمع.  -

العمل على تعزيز  .العمل على تدعيم االصحاح األساسي للبيئة التوعية والتثقيف الصحي. (:00م: 5000\هـ0495

 تغذية الجيدة والسليمة.ال

تحصين الطفال ضد  تقديم خدمات أمومة وطفولة متكاملة. العناصر ذات العالقة بتطوير صحة الفرد والمجتمع: -

التشخيص السليم  العمل على وقاية المجتمع من األمراض المتوطنة والمعدية والسارية. امراض الطفولة المعدية.

 توفير األدوية األساسية. لشائعة.والعالج المالئم لألمراض واالصابات ا

نقصد بأساليب تحقيق الصحة العامة: هي تلك األساليب الوقائية  أساليب تحقيق الرعاية الصحية في المملكة العرقية السعودية:

 من المرض ومضاعفاته، أو مضاعفاته االجتماعية، وتنقسم أساليب الوقاية إلى مستويات وقائية ثالثة وهي:

 وهو الذي يهدف إلى الوقاية من الحالة المرضية. ئي األول:المستوى الوقا

 وهو الوقاية من مضاعفات المرض بعد ظهوره. المستوى الوقائي الثاني:

 : وهو الذي يهدف الى الوقاية من المضاعفات االجتماعية.المستوى الوقائي الثالث

ي تستهدف تقوية الصحة بصفة عامة دون االهتمام وه المحور األول: إجراءات الوقاية العامة لترقية الصحة وتقويتها:

الخدمات الصحية البيئية العامة لتوفير مسكن صحي تتوافر فيه عناصر صحية،  ض معين، ويمكن تحقيق ذلك من خالل:بمر

 خدمات التغذية الصحية التي تستهدف تقوية مناعة الجسم مثل التهوية، واالضاءة والمياه الصاحة للشرب والصرف الصحي.

 خدمات التوعية والتربية الصحية بصفة عامة، والتربية الجنسية بصفة خاصة. ضد األمراض وتقوية الجسم بصفة عامة.
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توفير الخدمات التي تهيئ للتكيف النفسي السليم،  خدمات الترويح عن النفس. خدمات الرعاية الخاصة باألمومة والطفولة.

 (.53م: 5000الصديقي، سلوى وحسن، عبد المحيي، )رية الشاملة. خدمات الرعاية األس وتحقيق الشخصية السوية.

وهي التي تستهدف الوقاية من مرض معين قبل حدوثه،  المحور الثاني: وهو ما يطلق عليه الوقاية المتخصصة أو النوعية:

ثل التطعيمات ضد امراض وال سيما األمراض المعدية أو أمراض سوء التغذية، ويتمثل هذا في االجراءات الوقائية المحددة، م

 ة نحو المسببات النوعية مثل: عليمعينة، مثل التطعيم ضد الحصبة والجدري والدفتريا وغيرها. كما قد تكون اجراءات وقائي

 (.53م: 5000الصديقي، سلوى وحسن، عبد المحيي، )اللبن أو تصريف الفضالت. 

التي تتخذ الكتشاف الحاالت المرضية في أدوارها األولى الوقائية  وهي االجراءات المحور الثالث: االكتشاف المبكر للحاالت:

مع عدم ظهور األعراض المرضية، وبالتالي قد تكون مجهولة للمصابين وبالتالي فإن االكتشاف المبكر لألمراض يساعد على 

ر للحالة الجسمية الفحص الدوري والفحص المستم عالجها، ومنع حدوث مضاعفات للمريض، ومن طرق االكتشاف المبكر:

 (.53م: 5000الصديقي، وآخرون، )عمل األشعة المختلفة الشاملة والمقطعية.  التحليالت الطبية الشاملة. العامة.

ويهدف العالج الى الحد من المضاعفات أو العجز المرضي، واستكمال  المحور الراقع: عالج المرضى من المرض الراهر:

المرضى والوقاية من مضاعفات المر بل ويمتد ليشمل وقاية المجتمع من انتشار المرض،  الشفاء، فهذا المحور يستهدف عالج

 وال سيما إذا كان مرضا معديا.

وتشمل االجراءات التي تتخذ بعد عالج الحاالت المرضية وثبوت الحالة التشريحية  المحور الخامس: االجراءات التأهيلية:

ائية من المضاعفات االجتماعية، بل تحقق التكي االجتماعي للفرد، حيث تستهدف والوظيفية للجسم وتستهدف االجراءات الوق

الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية والمهنية، حتى يستطيع االعتماد على نفسه في تصريف شؤون حياته باستغالل أقصى 

 (.59م: 5000الصديقي، وآخرون، ) .قدراته وإمكانياته المتبقية بأفضل استغالل ممكن.

 ية في المملكة العرقية السعودية:مراكز الرعاية الصحية األول .1.1

رسالة المركز الصحي: تعزيز وتحسين صحة المجتمع السعودي والمحافظة عليها، وتحقيق أقصى مستويات الحياة  -

 .الصحية على مستوى األفراد والمجتمع ككل

ة هي الخيار األول لتقديم النصح الخدمة الصحية لكل أن تكون مراكز الرعاية الصحية األوليرؤية المركز الصحي:  -

 سعودي ومقيم وللعمالة المنزلية.مواطن 

 قيم المركز الصحي: االحترام، التراحم، والشراكة، واالهتمام، والثقة، والعمل الجماعي. -

العمل للرعاية وزارة الصحة، سياسات واجراءات ) .شعار المركز الصحي: المعاملة الحسنة ال تحتاج إلى امكانيات -

 (.5م: 5000\هـ0495الصحية، 

فالرعاية الصحية األساسية التي تعتمد على وسائل وتقنيات علمية وعملية ومقبولة اجتماعيا، ومتوفرة لكل أفراد األسرة هي 

عاية ولك من خالل الفريق الصحي بمراكز الر ،المستوى األول التصال األفراد واألسرة والمجتمع بالنظام الصحي الوطني

 الصحية األولية، 
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بالتعاون مع الطبيب المشرف الفني، ويعمل  ،والذي يعمل على المشاركة في وضع األهداف وتنفيذها من خالل مدير المركز

 .التوعية والتثقيف الصحي توفير الغذاء وتعزيز التغذية الصحية. الفريق الصحي بالمركز على تحقيق األهداف اآلتية:

 من خالل الهيكل التنظيمي للمركز الصحي الذي يضم:وهذه األهداف تتحقق 

 الموظفين. –....... شؤون الموظفين ،.... الصادر والوارد.... االتصاالت االدارية.مدير المركز -1

 لفنية بالمركز ويشرف على اآلتي:مسؤول الشؤون ا – المشرف الفني -1

 –عيادة التثقيف الصحي  –عيادة طبيبة األسنان  – (ولةرعاية األمومة والطف)عيادة طبيبة النساء  –عيادة طبيب األطفال  -

ضماد النساء  –ضماد الرجال  –المختبر  –الصيدلية ومستودع األدوية  –فني االحصاء  –صحة البيئة( )المراقب الصحي 

 االستعالمات ومكتب التنسيق والملفات العائلية. –

  لقوى العاملة اآلتي:لية: وتشمل االقوى العاملة قمراكز الرعاية الصحية األو -1

فني  –فني مختبر  –فني صيدلية  –ممرضة \ممرض –طبيبة أسنان  –طبيب عام  –طبيب اخصائي  –طبيب استشاري 

فم  –فني صحة  –فني تغذية  -فني تأهيل  –فني تثقيف صحي  –فني سجالت طبية  –فني احصاء  –فني وبائيات  –اشعة 

 –كاتب  –اداري  –مدير اداري  –مشغل حاسب آلي  –قابلة  –اجتماعي  اخصائي –فني مساعد طب أسنان  –واسنان 

 عامل سنترال. –حارس  –سائق  –مستخدمة \مستخدم

  :مهام المركز الصحي 

التعرف على المشكالت الصحية المنتشرة في منطقة عمل المركز الصحي، ودراسة الواقع الصحي لها، ومعرفة  -0

 ووضع الحلول المناسبة. ،لمشاكلومعرفة ا ،مصادر المرض، وطرق العدوى

 تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز. -5

 احالة المرضى للمستشفيات حسب الحاجة. -5

 تجميع وتنظيم وحفظ معلومات واحصائيات األوضاع الصحية لسكان منطقة عمل المركز. -4

 ورفعها الى إدارة الرعاية الصحية األولية بالمنطقة. اعادة التقارير الدورية المطلوبة، -3

 تطوير الخدمات الصحية المقدمة من خالل المشاركة في البحوث والدراسات التطبيقية. -3

 :عوائق قرامج الرعاية الصحية 

 تنقسم عوائق برامج الصحة العامة إلى:

 القديم والتمسك به.ى الحفاظ على القيم الثقافية المتوارثة التي تعمل عل قاليد: حيثتال -0

االعتقاد الزائد في القضاء والقدر، مما يدفع الكثيرين إلى التواكل دون القيام بدور ايجابي للوقاية من المرض أو  -5

 عالجه.

 من طريقة أي مجتمع آخر. أفضلالتمركز الذاتي للثقافة، حيث يرى سكان كل مجتمع أن طريقتهم في الحياة  -5

، بينما يراه مظهرا اء ينادون باالمتناع عن التدخيني اعطاء القيمة للعمل الواحد، فال أطبوهو التفاوت ف ،القيم النسبية -4

 (.99 -99م: 0999الصديقي، سلوى، )من مظاهر الرجولة. 
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قوة العالقة االجتماعية في األسر النامية،  ثانيا: العوائق االجتماعية: وهي عوائق تتعلق في التركيب االجتماعي، ومنه:

بين األفراد عضهم بعضا داخل قوة العالقات االجتماعية  بين أفراد الجماعة الواحدة.هناك شعور بااللتزام المتبادل وبالتالي 

الصديقي، سلوى، ). رية قد يهدد أرزاق بعض الناس بهاوجود الوحدة الصحية في الق .المجتمع وال سيما مجتمع القرية

 (.99 -99م: 0999

 ا:ثالثا: العوائق النفسية وأهمه

 فعالة أم غير ذلك. الراحة النفسية الستخدام األساليب التقليدية في العالج سواء أكانت -0

 بارها حشرة ضارة وناقلة لألمراض.التفاوت في إدراك األمور، فقد يقاوم بعض الفراد مثال الذباب، باعت -5

المؤسسات الطبية المجانية ب البعض أن العالج المجاني غير مجٍد، وبالتالي ال يقبلون على الرعاية الحية إدراك -5

 (.99 -99م: 0999الصديقي، سلوى، ). العامة

 جودة الرعاية الصحية:  .1.1

باعتبارها احدى الدول المشاركة في صياغة  ،تمثل الرعاية الصحية األولية محور النظام الصحي في المملكة العربية السعودية

م في مدينة" الماتا" 0999ة الصحة العالمية في اجتماعها المنعقد عام اعالن " ألماتا" الصادر عن الجمعية العمومية لمنظم

 م آنذاك. 5000ة للجميع بحلول عام الروسية. وقد دعا الى اعتماد الرعاية الصحية األولية، بوصفها وسيلة لتحقيق الصح

ت برنامجا، فالبرنامج له بداية الجودة في الرعاية الصحية: هي عملية متواصلة وليساألولية: مفهوم جودة الرعاية الصحية 

وتعرف منظمة الصحة العالمية الجودة بأنها: " التوافق مع المعايير واألداء . ونهاية، ولكن العملية ال نهاية لها، فهي مستمرة

ت الصحيح بطريقة آمنة مقبولة من المجتمع وبتكلفة مقبولة، بحيث تؤدي إلى إحداث تأثير على معدالت المرض ونسبة الوفيا

كما تعرف الجودة في الرعاية الصحية األولية بأنها: " ثمرة الشيء  م(.0999منظمة الصحة العلمية، )واإلعاقة وسوء التغذية". 

 (59م: 5000\هـ0450خوجة، توفيق، )وتعني المقياس للمدى الذي وصلت اليه الخدمات المقدمة للمعايير المطلوبة". 

 :التطور التاريخي لمفهوم الجودة 

 قبل الميالد يعود تاريخ الجودة إلى: 5000تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أه في عام  وإذا

من تحدث عن القوائم المتعلقة بتكاليف  وأقدمالقوانين التي وضعها حمورابي ملك بابل، حيث إن هذه القوانين هي أول  -

فيق والجمع بين الجودة وتكلفة الرعاية ورسوم الخدمات المقدمة للمرضى، وبذلك نرى أن هذا القانون قد قام بالتو

 .الصحية المقدمة للمرضى

فاستطاع العالم " ارسطو" ان يضع قانون يسمح لألطباء بتغيير طريقة عالجهم للمرضى أما القرن الرابع قبل الميالد   -

 في حال عدم تحسن حالتهم الصحية بعد أربعة أيام من بداية المرض.

االسالمية في القران الكريم والسنة المطهرة خاصة فيما يتعلق بأنظمة العمل والعدل التشريعات والقيم والتوجيهات  -

 والمساواة ومكافحة الغش بأنواعه.
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ونجد أيضا أنه في الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية والصينية والعربية االسالمية كانت توجد مدارس طب  -

ب، وثم وضع قواعد وقوانين مدونة بخصوص التصرف المهني وتقاليد ومعايير جيدة ثم وضعها لممارسة مهنة الط

 الطبي.

الحربين العالميتين: األولى والثانية، وظهور  الحربي خاللاستخدام اساليب ضبط وتأكيد الجودة في اإلمداد  -

ي متخصصين في مجال الجودة، وانشاء المكاتب والمؤسسات في مجال الجودة، وانتشار الكتب والمجالت والمقاالت ف

 هذا المجال.

 :جودة الرعاية الصحية في المملكة العرقية السعودية 

ممثلة في وزارة الصحة مفهوم الرعية الصحية األولية منذ إعالن ألماتا، وتضمينه تبنت حكومة المملكة العربية السعودية 

امل الذي يؤكد على االطار وقد اعتمدت المملكة على التخطيط الصحي الش( 0400 -0403)الخمسية الرابعة.  خطة التنمية

العام للسياسة الصحية، وينشئ الهيكل االداري الكامل للخدمات الصحية، ويوزع ويخصص الموارد المتاحة والقابلة 

وقد سار تطبيق  (.9م: 5000\هـ0455سعيد، خالد، ) .للتوزيع بين مختلف القطاعات الصحية حسب مستوى االحتياجات

 ي بدعم كبير، هذا المفهوم سيرا حثيثا، وحظ

( نسمة من السكان 0099( مركزا تخدم نحو )0904هـ( )0455)بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في العام 

 .(%05.9( طبيبا، يمثل السعوديون منهم نحو )4959)ويعمل في هذه المراكز  هـ(.0455وزارة الصحة، )السعوديين. 

 (.30455وزارة الصحة، )(. %49.9مثل السعوديون منهم نحو )( ممرضة وممرضة، ي00335كما يعمل فيها نحو )

ولعل من أحدث التوجهات الحديثة في خدمات الرعاية الصحية في المملكة تطبيق مفاهيم العيادات المتخصصة المصغرة، 

دمج والرعاية الصحية الممتدة لألمراض المزمنة والفحص الدوري تحت مظلة الرعاية الصحية األولية، اضافة الى 

 (.50هـ: 0459األحمدي، حنان، ) .ز الصحيةالخدمات الوقائية والعالجية األساسية في المراك

 ،م090وبدأ االهتمام بإيجاد برنامج إلدارة الجودة في قطاع الرعاية الصحية األولية في المملكة العربية السعودية في العام 

 ة الصحية األولية، مثل:وقدمت اللجنة عدة مبررات للحرص على تجويد خدمات الرعاي

تعدد جنسيات العاملين في مجال الرعاية الصحية األولية ومن ثم اختالف خلفياتهم الثقافية والتعليمية، مما يحتم وضع  -

 معايير محددة لألداء.

 إعداد قيادات متفهمة ومقتنعة بمفاهيم ادارة الجودة من بين العاملين في الصحة والمهنيين عموما، والتركيز على -

 المخططين وصانعي القرار.

 المستهلك( من رعاية قد تكون قاصرة.)حماية المجتمع  -

 تمشيا مع مبادئ الرعاية الصحية األولية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بإيجاد برامج إلدارة الجودة. -

ديد أوجه وتج ،حرص العاملين في مجال الصحة على الجودة من منطلق الرغبة في التعرف على كل ما هو جديد -

 م(.095القصور لديهم وتطويرها من خالل التعلم المستمر. )وزارة الصحة،
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وبناء على هذه المبررات فقد تم تحديد أهداف برنامج الجودة النوعية في المملكة العربية السعودية، وبذلك كما يلي )خوجة 

 ية الصحية األولية في المراكز الصحية.تدريب فرق الرعا ،تدريب المدربين إعداد دليل الجودة. (:55م: 505وآخرون،

 التقويم ،التطبيق

 استراتيجية ادخال الجودة في الرعاية الصحية األولية: 

األخذ في االعتبار األبعاد المختلفة لجودة الرعاية الصحية األولية، لضمان شمولية التدخل: وهذا يشمل: جودة المجتمع  -أ

 جودة اإلدارة. –جودة األداء  –الجودة المهنية  –العميل  –

تحليل وتحويل أبعاد الجودة إلى أنشطة: والهدف هو توضيع المدى الواسع لنظام خدمات الرعاية الصحية األولية،  -ب

التنظيم المادي للبنية التحتية لمختلف مستويات  -وتشمل األنشطة التي أخذت في االعتبار لبعد جوة اإلدارة: التخطيط

 بشرية، واالشراف والتنظيم والتعاون بين القطاعات.الموارد ال –نظام القطاع الصحي 

اختيار مالمح الجودة: وتصنف األنشطة التي تم اعتبارها لخدمة تدخالت الرعاية الصحية األولية إلى مهمات، وأن  -ت

اختيار عدد محدود من المهام لضمان الجودة يمهد الطريق لوضع مقاييس آمنة، وهذه تغطي األبعاد الثالثة للجودة، 

 التي يمكن ترجمتها بسهولة إلى أنشطة تدريجية أو تقدير مختلف مكونات البرنامج.و

عرضة للمستويات المتوقعة والمقبولة التي لها عالقة بأبعاد  األولية هيصياغة المعايير: إن ميعاد الرعاية الصحية  -ث

الرعاية الصحية، وتستخدم من أجل  الجودة المهنية واإلدارية والمجتمعية، والتي يتم توفيرها مستقبليا إلى إدارات

 .أدلة( وكأدوات للتقييم)التدريب كإرشادات 

 لنظام القطاع الصحي، والتي تشمل: (النتائج)وهذه المعايير تغطي مدى كبيرا من المدخالت واألنشطة والمخرجات 

 بيعية لنظام القطاع الصحي.البنية(: وتشير هذه المعايير الى الموارد البشرية والمالية والط)المعايير التركيبية  -

دمات معايير العمليات: وهذه المعايير تشير إلى أنشطة الرعاية الصحية األولية المتعلقة بإجراءات وممارسات خ -

 (.99 – 93م: 5000\هـ0450خوجة، توفيق،) .الرعاية الصحية أو إدارتها

 لرعاية الصحية األولية:أهداف قرنامج االشراف الداعم لتطبيق انشطة إدارة الجودة في مراكز ا 

 تدعيم العالقة بين وزارة الصحة والمديريات الصحية فيما يتعلق بالرعاية األولية. -

 دعم التدريب على رأس العمل في المناطق للمشرفين والعاملين ي المراكز الصحية. -

 ة.لبرامج في المراكز الصحية في المناطق المختلفة باستخدام مؤشرات الجودلالتطبيق العملي  -

 ترسيخ مفهوم االشراف كأداة لتطوير الخدمات الصحية. -

 متابعة أنشطة التدريب في برامج الراعية األولية في المناطق المختلفة التي تغطيها. -

 الزيارات الميدانية واإلشرافية.  امداد المناطق بنتائج وتقارير -

 تبادل األفكار واألساليب بين المناطق. -

 ي تواجه التطبيق، ومحاولة ايجاد الحلول لها بمشاركة المسؤولين في المناطق.معرفة المشاكل والمعوقات الت -
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 األحمدي، حنان،)وتطبيقها ومدى مطابقتها لألهداف المرجوة.  الوقوف على المردود الناتج عن إدخال هذه البرامج -

 (.54-55: هـ0459

 معوقات تحقيق الجودة في الرعاية الصحية األولية: 

ن المهم للنجاح أن تلتزم قيادات الرعاية الصحية التزاما دائما بدعم السياسات المتعلقة بهذا المجال، التزام القيادة: فم -

 ومناصرة التغيير من أجل الجودة.

 جودة من أولويات الرعاية الصحية.الجودة مسؤولية الجميع: فمن مسؤوليات القيادة جعل ال -

 تمرار الجودة وتحسينها.والمادية للمؤسسة الطبية، وهو أمر ضروري لضمان اس -

 تحديات التي تقابل تحقيق الجودة.االستمرارية وتنقل العاملين: حيث إنها من أهم ال -

 التنظيم: البد من سن لوائح تنظيمية معينة، من أجل تنفيذ بعض جوانب ضمان الجودة وتحسينها. -

 التحفيز: وهو أمر مهم للغاية، فهو يشجع على التجديد والمشاركة الفعالة. -

 األنصار المهتمون بتطبيق الجودة.جماعات المهتمين: وهم  -

االستفادة من المعطيات: من التحديات الهائلة األخرى تيسير االستفادة من المعطيات في تحقيق أعمال التحسين، وفي  -

 (049-049م: 5000\هـ0450عملية اتخاذ القرارات. )خوخة، توفيق، 

 

 الخدمة االجتماعية الطبية .1.1

 لخدمة االجتماعية الطبية:مفهوم ا 

الخدمة االجتماعية الطبية من المجاالت الرئيسة لمهنة الخدمة االجتماعية، حيث تؤدي المهنة من خالل المؤسسات تعد 

كالمستشفيات والمراكز الصحية أدوارا فاعلة تتكامل مع أدوار بقية أعضاء الفريق المعالج، بحيث تثمر في  الطبية المتلفة

 للمرضى. أفضلعن تقديم خدمات صحية متميزة، ورعاية اجتماعية نهاية األمر 

فالخدمة االجتماعية الطبية هي الممارسة المهنية التي يعتمد االخصائي االجتماعي فيها على النموذج الطبي في الممارسة 

مة الفرد. ومصطلح الذي يحوي الدراسة والتشخيص والعالج، أو ما تم التعارف عليه في الكتابات العربية بعمليات خد

نسبيا، حيث لم يتم اعتماده إال في منتصف الثمانينيات الميالدية من قبل  –الخدمة االجتماعية األكلينيكية هو مصطلح جديد 

 الجمعية الوطنية األمريكية لألخصائيين االجتماعيين، فليس هناك تعريف محدد لمفهوم الخدمة االجتماعية الطبية.

 للخدمة االجتماعية الطبية خصائص مهنية في المجال الطبي منها: وفي ضوء ذلك نستنتج أن

 إحدى مجاالت مهنة الخدمة االجتماعية التي تمارس في المؤسسات الطبية. -

 يقوم بممارستها أخصائيون اجتماعيون.و نستفيد من طرق الخدمة في ممارساتها. -

 أساسها العمل المشترك بين األخصائي االجتماعي والفريق الطبي. -

 تهدف الوصول بالمريض إلى االستفادة القصوى بالعالج الطبي والتكيف في بيئته. -

 هي جزء من المؤسسة الطبية، تسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين. -
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 المقدم، ومساعدة المرضى وأسرهم. تهتم بمساعدة المرضى، لالنتفاع بالعالج -

  .ستجابة لمثير أو رد فعل، وإنما أصبحت مهنة رئيسةأن الخدمة االجتماعية لم تعد مجرد ا -

 :مفهوم األخصائي االجتماعي الطبي 

أصبحت الخدمة االجتماعية الطبية جزءاً اساسيا في برامج الرعاية الصحية سواء داخل المؤسسات الطبية العالجية، أو مراكز 

ولما لهذا الدور من أهمية  ،ة والطفولة، أو الصحة المدرسية.أو العيادات أو العيادات الخاصة باألموم ،الرعاية الصحية األولية

حيث يعرف األخصائي االجتماعي الطبي بأنه: هو المسؤول المهني  ،كبيرة في تنفيذ وتحقيق أهداف الرعاية االجتماعية الطبية

البيئة الخارجية، بهدف احداث عن جميع عمليات الخدمة االجتماعية الطبية داخل المؤسسة الصحية والطبية والتأويلية، أو في 

عمليات التغيير االجتماعي، والمساهمة مع الفريق الطبي أو التأهيلي في إعادة تأهيل المرضى والمعاقين، وتحقيق تكيفهم 

 (.45م: 5000النماس، )واندماجهم االجتماعي، والعمل على تحسين الظروف الصحية في البيئة. 

سلبية  عوقات ومشاكل في هذه المؤسسات، منها على سبيل المثال، وليس الحصر:األخصائي االجتماعي الطبي م ويواجه

سوء التكيف عند دخول المستشفيات، أو المراكز الطبية، أو  الجهل ببعاد المريض وأهمية العالج. المريض تجاه خطة العالج.

 (.095م: 5003اإلدمان والتعاطي. )خاطر، أحمد،  المؤسسات الطبية.

ي االجتماعي الطبي يشترك مع فريق العمل العالجي كعضو عامل داخل هذا الفريق، ويدين بالوالء للهدف وأصبح األخصائ

 ،ديل في ذاته ليصل به إلى الشفاءالموحد لهذا الفريق، وهو نجاح الخطة العالجية بما تتطلب من سيطرة على بيئة المريض وتع

 تمنحه القدرة على ممارسة أدواره بنجاح، يمكن أن نوجزها فيما يلي:فالبد أن تتوافر له مجموعة من الصفات الالزمة التي 

 :صفات األخصائي االجتماعي الطبي 

 صفات المظهر الخارجي: -0

 يجب أن تكون مريحة في النظر إليها بغض النظر عن جوال الوجه أو القوام. -أ

 (.095 م:5003التعقل والنضج واالتزان. )خاطر، أحمد،  ويبدو عليهأن يكون بشوش الوجه  -ب

أن يكون قادرا على التعبير السليم، ولديه القدرة  أن يكون األخصائي االجتماعي الطبي لماحا ذكيا. الصفات العقلية: -5

 أن يكون سريع البديهة، قوي المالحظة. على القيادة واالقناع..

أن يكون قادرا على  حكام.أن يكون منبسطا متزنا، ال يتسرع في انفعاالته، وال يتسرع في إصدار األ الصفات النفسية: -5

أن يكون خاليا من األحقاد والصراعات الهدامة،  أن يكون خاليا من العقد واالضطرابات النفسية. التحكم في انفعاالته.

 ومحبا لعمله ووطنه.

 الصفات االجتماعية: -4

 قادرا على تكوين عالقات قوية قائمة على الثقة واالحترام المتبادلين. أن يكون -أ

 عاونا مع اآلخرين، ولديه الرغبة الصادقة في المساعدة، وتقديم الخدمات للعمالء.أن يكون مت -ب

 يجب أن يكون األخصائي االجتماعي الطبي معدا إعدادا مهنيا ونظريا وتطبيقيا بطريقة علمية. -ت

 تقدم لكافة المرضى دون تفريق.أن يكون مؤمنا بأن خدماته ومساعداته  -ث
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 صائي االجتماعي الطبي:المهارات الواجب توافرها في األخ 

مهارة في حب المرضى وتقبلهم، وحب العمل على و مهارة فهم شخصيات المرضى، وطريقة التعامل معهم. -0

مهارة في تقدير و مهارة في الصبر والتحكم في المشاعر.و مهارة في المالحظة وشفافية الحس.و مساعدتهم.

 مشاعر المرضى واسرهم، والعاملين في المستشفى.

 (.095م: 5003في تكوين معرفة ألوان المقاومة وكيفية التعامل معه. )خاطر، أحمد، مهارة  -5

 :مهام ومسؤوليات األخصائي االجتماعي الطبي 

 المجال الطبي بمجموعة من المهام والدوار، ونذكر منها:األخصائي االجتماعي في  يقوم

 .عامةالجتماعية في برامج الصحة التحديد االحتياجات الفعلية للخدمة ا -0

ارات ألعضاء الفريق الصحي الل تقديم االستشخإدارة وتوجيه الخدمات االجتماعية في برامج الصحة العامة من  -5

 الطبي.

بدوره كمنظم اجتماعي، وما يتعلق بالمشاركة في برامج تنظيم المجتمع المرتبطة بالرعاية الصحية من خالل  -5

 (.503م، 5000ن، الصديقي، وآخرو). الربط بين إدارة الرعاية الصحية

 (.093-094م: 5003خاطر، أحمد، )االشتراك في تخطيط األنشطة االجتماعية للمرضى.  -4

رعاية اسرة بعض المرضى إذا تطلب لك من خالل توجيههم إلى مؤسسات المجتمع المختلفة خاصة إذا طالت  -3

 فترة عالج المريض.

خاطر، أحمد، ) .وعالقاته بزمالء العمل. العمل على حل المشكالت المهنية للمريض، والمرتبطة بالمريض -3

 (.093-094م: 5003

 يكلية اإلدارية الموجودة بالمركز.موقع قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مراكز الرعاية الصحية األولية من اله 

 ( يبين االرتباط الوظيفي لقسم الخدمة االجتماعية بمراكز الرعاية الصحية األولية.5والشكل رقم )

 

 

مستخدم

سكرتير أو إداري

أخصائيين اجتماعيين واخصائيات

.مدير أو رئيس الخدمة االجتماعية الطبية

المدير الطبي أو اإلداري

مدير المركز
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 ام قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مراكز الرعاية الصحية األولية:مه

 المهام اإلدارية لقسم الخدمة االجتماعية: -1

 .والت الخاصة بإجراءات سير العملتفعيل األنظمة واللوائح والبروتوك -

 .تنسيق االتصاالت مع الهيئات واللجان ذات العالقة بتقديم الخدمات الالزمة للمرضى -

 اد التوصيات المناسبة لوضع الخطط.خطط القائمة على ضوء نتائج التقارير وإعدمراجعة ال -

 التواصل مع إدارة الصحة النفسية والخدمة االجتماعية الطبية في المديريات. -

إعداد التقارير الخاصة بأعمال قسم الخدمة االجتماعية الطبية، وذلك يشمل التقارير اإلدارية المهنة للعاملين مدعما  -

 (.049-049م: 0993حصائيات. )بدوي، زكي، باإل

 المهام الفنية: -1

 القيام بدراسة الحاالت واقتراح التدخل المناسب والمشاركة في الخطة العالجية مع الفريق الطبي. -

 إعداد وتنفيذ البرامج واألنشطة االجتماعية والترويجية والثقافية وتقييمها. -

 (39-35م" 5005علي، ماهر،)ي المنشأة والمشاركة فيها. بلورة الجوانب االجتماعية للسياسة الصحية ف -

 .إجراء البحوث والدراسات، وإعداد قاعدة بيانات احصائية حول أعمال القسم -

 المساهمة في البرامج التدريبية والتعليمية والتأهيلية فيما يختص بأعمال الخدمة االجتماعية الطبية. -

 ر الموارد المتاحة.المساعدة على تأمين احتياجات المستفيدين عب -

 التعامل المهني مع حاالت األمراض المعدية والمستعصية والمزمنة. -

 (.443م: 0999السيد وآخرون،). ي والتوجيه الدينيالمشاركة في برامج التثقيف الصح -

 الدراسات الساققة: .1.1

 الدراسات العرقية: .1.1.1

 العرقية السعودية الحالة الصحية قالقصيم.م(: الرعاية الصحية قالمملكة 1991\هـ111دراسة الرقد  ) -1

هدفت الدراسة إلى دراسة حالة الرعاية الصحية بمنطقة القصيم، حيث قام الباحث بدراسة الحالة العامة للرعاية الصحية 

ثم تناول  منها، واالستفادةاألولية بالمملكة عامة منذ بدايتها وتنظيمها واإلنفاق عليها، وتنمية مواردها وطاقاتها البشرية 

دراسة الحالة الصحية العامة بمنطقة القصيم خاصة، والخدمات الصحية بها من حيث تطورها ومصادر تقديمها واستخدامها. 

ودرس أيضا الخصائص الديمجرافية واالجتماعية واالقتصادية للمستفيدين من خدمات الرعاية الحصية بمنطقة القصيم، 

 ة األولية والمشكالت التي يواجهها مستخدموها منها، والوصول إليها.وانماط استخدام خدمات الرعاية الصحي

م(، قعنوان: األخصائي االجتماعي في المستشفى قين اطبيعة ممارسة المهنة 1991\هـ1111) دراسة أقو سوسو، سعيدة -1

 واطبيعة العضوية في الفريق الطبي.

لدوره المهني في المستشفى والظروف التي أدت إلى هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة ممارسة األخصائي االجتماعي 

 نشأة ها الدور في المجال الطبي، إضافة إلى عضوية األخصائي االجتماعي في الفريق الطبي،



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

فهناك اختالف بين طبيعة ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وطبيعة العضوية في الفريق الطبي، وتناقش الباحثة كيف يمكن  

وتتطرق الباحثة أيا إلى جانبين من جوانب مهمة للهوية المهنية لألخصائي االجتماعي لهما تأثير  ،يلألخصائي االجتماع

على أهمية تدريب  على ممارسته لدوره المهني مع المريض، وهما عمر األخصائي االجتماعي وجنسه. وتؤكد الباحثة

ا، حتى يتقن مهارات التعامل مع المرضى، وفي ذلك األخصائي االجتماعي للعمل في المستشفيات قبل البدء في الممارسة به

 صقل لشخصية المهنية، وهذا اإلعداد المهني أمر ضروري.

 م(، قعنوان: المشاركة االجتماعية في قرامج الرعاية الصحية األولية في منطقة نجران.1991\هـ1111) دراسة العشير -1

ة بمنطقة نجران في برامج وأنشطة الرعاية الصحية هدفت الدراسة إلى تقصي مدى مشاركة سكان المجتمعات المحلي

( رب أسرة بطريقة المقابلة الشخصية، وأبرز مظاهر هذه المشاركة. وقد توصلت 030األولية، وطبقت على عينة حجمها )

أن هناك مشاركة مجتمعية قوية في مجال المحافظة على الصحة وتحسينها، بينما هناك  الدراسة إلى نتائج من أهمها:

شاركة متوسطة المستوى في مجال دعم األنشطة الصحية، وأن هناك مظاهر ايجابية لمشاركة المواطنين في مجال الصحة م

كنشر الوعي الصحي بين الناس بما في ذلك محاربة الشعوذة المتعلقة بالصحة، وحضور أنشطة التثقيف الصحي بالمراكز 

 الصحية.

(، قعنوان: تقييم خدمات التوعية والتثقيف الصحي في مراكز الرعاية م1111 \هـ1111) دراسة الدغيثر، قدر الدين -1

 الصحية األولية قالرياض.

هدفت الدراسة إلى تقييم وضع خطط للتثقيف اصحي، وحصر انشطة التوعية الصحية، والفئات المستهدفة، وتنسيق أنشطة 

لمركز. طبقت الدراسة على عينة تشمل كافة التوعية الصحية مع القطاعات األخرى، ومعوقات أنشطة التثقيف الصحي با

 أكثر( مبحوثا. وقد توصلت إلى نتائج من أهمها: أن 94المراكز الصحية بالقطاعات الصحية الخمس. بمدينة الرياض لعدد )

الفئات المستهدفة الحوامل، ومرضى السكري، والضغط، والطفال، ومن أهم المعوقات: نقص الموارد البشرية، وإعداد ذوي 

الختصاص في مجال التثقيف الصحي، وقلة الوسائل السمعية والبصرية، وعدم االهتمام بالتثقيف الصحي من قبل بعض ا

 المراكز وتقديم تسهيالت ألنشطته.

 م(، قعنوان: موقع المركز الصحي وتأثيره في قيئة العمل والقدرة على تحقيق الجودة.1111 \هـ1111)دراسة الخالد   -1

دراسة موقع المركز الصحي، وتأثيره في بيئة العمل، والقدرة على تحقيق الجودة. وقام الباحثان بدراسة هدفت الدراسة إلى 

مسحية لفراق الرعاية الصحية في المناطق الريفية في جنوب المملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه 

الصحية والعوائق الثقافية، وصعوبة التواصل والتفاهم مع  الفروق تواجه عدة صعوبات، أهمها: نقص المرافق واإلمكانيات

 أفراد المجتمع، ووعورة الطرق، وتدني مستوى الوعي، والعادات والتقاليد السلبية، وعدم االلتزام بتعليمات الفريق الطبي.

ستشفيات العامة م(، قعنوان: تقويم الخدمة االجتماعية الطبية قالم1111 \هـ1111دراسة القبند ، سهام علي أحمد ) -6

 والتخصصية والتخطيط لتطويرها.

هدفت الدراسة الى تقويم الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشفيات العامة والتخصصية والتخطيط، لتطويرها، انطالقا من أن 

يعد من أهم  المهنة مهنة فعل وممارسة، بمعنى أنها تستمد تراثها وإطارها من ميدان الممارسة ذاته، وبما أن المجال الطبي

ي المجال مجاالت الممارسة المهنية في دولة الكويت، فقد سعت الباحثة إلى إجراء هه الدراسة لتعرف واقع الممارسة ف

 الطبي بدولة الكويت، مع التركيز على إبراز المعوقات التي تحول دون تفعيل تلك الممارسة. 
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قيق ما ترمي إليه، وقد تمثلت في النمط التقويمي مستخدمة المسج وقد استندت الدراسة إلى استراتيجية منهجية تهدف إلى تح

االجتماعي منهجا لها، باإلضافة إلى بعض األدوات التي تتسق مع تلك االستراتيجية. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من 

هذه الممارسة في دولة النتائج التي توضح معوقات الممارسة، وبعض المؤشرات التخطيطية التي يمكن ان تؤدي إلى تفعيل 

 الكويت.

م(، قعنوان: واقع ممارسة األخصائي االجتماعي لدورة المهني في المجال 1116\هـ1117دراسة الشيباني، حواء) -7

 الطبي.

وطبقت الدراسة في  ،الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة األخصائي االجتماعي لدورة المهني في المجال الطبي هدفت

رابلس في ليبيا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز المعوقات على التوالي، هي: المعوقات المرتبطة مستشفيات مدينة ط

باإلعداد العلمي، أيضا المعوقات المرتبطة بالنواحي االدارية، والمعوقات المرتبطة بعالقته مع الفريق الطبي، كذلك 

ق بين العاملين في المجال الطبي في تشخيص واقع ممارسة الدراسة فرو لم تظهر المعوقات المرتبطة بعالقته مع المرضى.

 األخصائي االجتماعي، لدوره المهني في المجال الطبي.

م(، قعنوان: دراسة العوامل المؤثرة على أداء العاملين في اقسام الخدمة 1116\هـ1117دراسة مغيص، نورة) -8

 االجتماعية قالمجال الطبي.

امل المؤثرة على أداء العاملين في اقسام الخدمة االجتماعية بالمجال الطبي، وطبقت هدفت الدراسة إلى التعرف على العو

الدراسة على االخصائيين االجتماعيين العاملين بمجمع الرياض الطبي بالمملكة العربية السعودية، والذين بلغ عددهم وقت 

. ومن أهم نتائج الدراسة: تنوع spssالحصائي . كما استخدمت الباحثة البرنامج ا( أخصائيا واخصائية03د الدراسة )إعدا

الخدمات التي يقدمها قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مجمع الرياض الطبي بين الجانب العملي والتثقيفي والترفيهي، وإن 

ة مع كان االهتمام بالجانب العملي الذي يخدم المريض أكثر من الجوانب األخرى. وجود صعوبات في تكوين عالقات مهني

 المريض. 

 الدراسات األجنبية: .1.1.1

 م(، قعنوان: مؤشرات جودة الرعاية الصحية األولية.1997 \هـ1417)floke دراسة  -1

الدراسة إلى التعرف على مؤشرات جودة الرعاية الصحية وتصميم أداة لقياس سبعة جوانب رئيسية للرعاية الصحية  هدفت

الباحثة أداة لقياس سبعة جوانب رئيسية للرعاية الصحية من وجه نظر األولية من وجهة نظر المريض. وقد صممت 

المرضى، والتواصل االنساني والتنسيق ومستوى الرعاية عند أول زيارة للمرضى، والمتابعة مع طبيب محد، واستمرار 

االنساني والمعلومات  وتوصلت الدراسة من خالل التحليل العاملي إلى تحديد أربعة جوانب للجودة وهي: التواصل الرعاية.

 التي يمتلكها الفريق الطبي عن المريض، وتنسيق الرعاية، ورغبة المريض في االستمرار في مراجعة طبيب محدد.

م(، قعنوان: قياس جودة االستشارة 1999\هـ1118) Walker,Howie.Heaney,Maxwell.Rreemanدراسة  -1

 الطبية وتحديد العوامل المؤثرة فيها.

إلى قاس درجة جودة االستشارة الطبية وتحديد العوامل المؤثرة فيها. وأجريت الدراسة في أربعة أقاليم في هدفت الدراسة 

( لثالثة وخمسين عيادة في هذه األقٌاليم خالل اسبوعين 53994المملكة المتحدة، وشملت الدراسة ستة وعشرين ألف مراجع )
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ة العمل مع المرضى، وتمكينهم من الحصول على الخدمات العالجية إلى أهمية تعزيز استمراريمتتاليين. وخلصت الدراسة 

 في مدة استشارية قليلة.

م(: جودة الرعاية الطبية ودرجة الحصول 1111\هـ1111)Campbell.HANN,Hacker,Burns.et دراسة  -1

 عليها.

في المملكة المتحدة، وقد وجد على جودة الرعاية الطبية ودرجة الحصول عليها. أجريت الدراسة ى التعرف هدفت الدراسة إل

جودة الرعاية الطبية ودرجة الحصول عليها واالستمرارية، والجوانب اإلنسانية للخدمات المقمة. كما  كبيرا فيالباحث تفاوتا 

نت ة الطبية كاالطبية فكلما زادت مدة االستشار وجد أن جودة الرعاية الطبية ترتبط بالفترة الزمنة التي تستغرقها االستشارة

في العيادات التي تتسم بدرجة عالية من روح الفريق. ومن  أفضلالرعاية أفضل، وكانت درجة الحصول على جودة الرعاية 

ثم خلصت الدراسة إلى أن من أهم معالم جودة الرعاية الصحية تتمثل في زيادة المدة االستشارية وروح الفريق الطبي 

            حسين الجودة، وال بد من بذل الجهد، لتوفير الرعاية الوقائية للفئات الفقيرة.المعالج، وهما يمثالن عنصرين أساسيين في ت

م(: قالتعاون من أجل ممارسة إدارية قائمة على المعرفة 1111\هـ1111دراسة إحدى عشرة منرمة صحية كندية ) -1

 داخل النرام الصحي الكند .

لتعاون، من أجل ممارسات إدارية قائمة على المعرفة داخل النظام هدفت الدراسة إلى وضع استراتيجية تنفيذية لتحسين ا

( خبيرا كنديا في مجال الصحة، وطلبوا منهم 43الصحي. وقد تمت الدراسة من خالل تكوين مجموعة عمل مكونة من )

ية، وكذلك تحقيق الممارسات اإلدارية القائمة على المعرفة داخل المؤسسات الصحية الكند تنفيذية لتحسينوضع استراتيجية 

يجب العمل بثالث  QWQHCأفضل نتائج للرعاية الصحية. وقد توصل هؤالء الخراء إلى أنه من أجل تحقيق استراتيجية 

وضع مجموعة من المعايير تعتبر كمؤشرات أو  من أجل خلق بيئة أفضل للرعاية الصحية، وهي: ،استراتيجيات تنفيذية

ة. والتي يجب تطبيقها دون تأخير أو تأجيل، وهذه الخطوة تتعلق بتطوير وتحسين محددات لكفاءة وفعالية أي منظمة صحي

 األداء الكلي للمنظمة واألنظمة الفرعية. 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة. .1

 نوع الدراسة. .1.1

 نوع الدراسة: دراسة وصفية. 

 منهج الدراسة: .1.1

 ي الشامل.استخدمت الباحثة في هذه الدراسة منهج المسح االجتماع

 مجتمع الدراسة:  .1.1

تكون مجتمع الدراسة من جميع األخصائيين االجتماعيين في مراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض ومدينة جدة البالغ 

( فسبعة وعشرون 59( ثمانية أخصائيين. أما من مدينة جدة )9( أخصائيا، وتم توزيعهم كاآلتي: من مدينة الرياض )3عددهم )

 أخصائيا اجتماعيا.
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 حدود الدراسة: .1.1

الحدود الموضوعية: تحديد دور الخدمة االجتماعية في مواجهة معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في  -

 مراكز الرعاية الصحية األولية.

 الحدود المكانية: مراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض وجدة. -

 .هـ0454 -هـ 0455ام الدراسي الحدود الزمنية: الع -

الحدود البشرية: جميع ألخصائيين االجتماعيين في مراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض ومدينة جدة وقت  -

 إجراء الدراسة.

 أداة الدراسة: .1.1

 ( االستبانة إلجابات المبحوثين.0استخدمت الباحثة )

 قت على كل األخصائيين االجتماعيين، واشتملت على:ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة طب

 أوال: البيانات األولية.

ثانيا: معوقات األداء المهني، والتي انقسمت إلى خمسة مجاالت. وقد مرت األداة بعدة خطوات حتى أصبحت صالحة لالستخدام 

 في الدراسة الحالية.

 : هدفت االستبانة إلى:هدف االستبانة -

ألداء المعني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية من منظور الخدمة تحديد معوقات جودة ا -0

 االجتماعية.

التعرف على المعلومات األولية عن مجتمع الدراسة، وتتضمن ما يلي: السن، المستوى التعليمي، البرامج التدريبية، الفترة  -5

 بين التخرج وااللتحاق بالعمل، عدد سنوات الخبرة.

ف على اجابات مجتمع الدراسة عن المعلومات األساسية المتعلقة بمعوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي التعر -5

 في مراكز الرعاية الصحية األولية بمدينتي الرياض وجدة.

 لعبارات االستبانة بالرجوع الى: البناء األولي لعبارات االستبانة: تم البناء األولي -

 ة حول معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية.قراءات نظرية للباح -0

دراسة دور الخدمة االجتماعية في مواجهة معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي من خالل االطالع على  -5

 الكتابات والدراسات العربية واألجنبية.

 ال الخدمة االجتماعية الطبية، وخصوصا في مراكز الرعاية الصحية األولية.الدراسات السابقة التي عملت ي مج -5

 الربط بين اإلطار النظري والدراسات السابقة. -4

 أهداف هذه الدراسة التي تسعى لتحقيقها. -3
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 حيث تم إعداد استبانة الدراسة وفق معيار تدرج اإلجابات في صورتها األولى مكونة من خمسة محاور، شملت:

المرتبطة باألخصائي االجتماعي، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة  المعوقات -0

 ( عبارة.03الرياض وجدة وفيها )

المعوقات المرتبطة بالمؤسسة، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض  -5

 ( عبارة.05وجدة وفيها )

المعوقات المرتبطة بالمرضى، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض  -5

 ( عبارة.00وجدة وفيها )

المعوقات المرتبطة بفريق العمل، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض  -4

 ( عبارة.05دة وفيها )وج

المعوقات المرتبطة بالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة الرياض  -3

 ( عبارة.05وجدة وفيها )

 :Validityصدق االستبانة . 6.1

 تم التأكد من ذلك عن طريق:

 على اإلشراف لمراجعتها. عرض االستبانة -0

 آراء المحكمين:   Faca Validity ق الراهر الصد -5

وللتأكد من ذلك ثم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين، وذلك لمعرفة آرائهم حول مناسبة العبارة 

ة للمجال، ووضوح صياغة العبارة، ومدى مناسبة مجاالت وعبارات االستبانة للفئات المعروضة عليهم، وإضافة أي عبار

من آراء  %90يرون أنها مهمة ولم ترد في االستبانة، وكتابة أي اقتراح حول االستبانة بصفة عامة وسوف تكون نسبة 

وفي ضوء نتائج آراء المحكمين استقريت على العبارات التي اتفق المحكمون المحكمين معيارا للحكم على صالحية العبارة. 

ف العبارات التي ال تنتمي للمجال الذي وضعت فيه، أو أنها عبارات مكررة، وتعديل على انتمائها لكل مجال في االستبانة، وحذ

 صحيح االستبانة في شكلها النهائي.صياغة بعض العبارات لت

 .(حيث أخذت االستبانة شكل االستجابات الثالثي: )موافق = موافق إلى حد ما = غير موافق

تحقق من ذلك بعد إجراء التعديالت على االستبانة في ضوء ولكي يتم ال :  Content Validity: صدق المحتوى -5

بانة، والدرجة الكلية المالحظات التي اقترحها المحكمون، ثم يتم حساب معامل االرتباط بين كل محور من محاور االست

يؤكد تمثيل  فأق، مما 0200، حيث إن كانت قيم معامالت االرتباط عالية وكلها ذات داللة إحصائية عند مستوىلالستبانة

 العبارات للموضوع الذي صممت من أجله، وانتماء العبارات للمجال الذي صنفت به.
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للتحقق من صدق االتساق الداخلي تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات  صدق االتساق الداخلي: -4

صدق االستبانة من خالل حساب التحقق من  ااالستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، والمقصود هن

 معدالت االرتباط بين كل مفردة والدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبانة، وجاءت النتائج كما في الجداول اآلتية:

األداء جودة ( يوضح معامل ارتبااط مفردات المحور األول قالمعوقات المرتبطة قاألخصائي االجتماعي، والتي تؤثر على 1جدول )

 المهني له قمراكز الرعاية الصحية األولية قمدينة الرياض وجدة قالدرجة الكلية للمحور.

 معامل االرتبااط الفقرات م

 .000 عدم اهتمام األخصائي االجتماعي بالتحسين المستمر في عمله 0

 .053 عدم قدرة األخصائي االجتماعي على إقامة عالقات واتصاالت وثيقة مع المراجعين 5

عجز األخصائي االجتماعي على الحصول على دعم من مراكز الرعاية الصحية األولية من  5

 المجتمع المحيط به.

595. 

 .450 قصور اإلعداد األكاديمي ل األخصائي االجتماعي 4

 .359 كثرة األعباء والمهام الملقاة على عاتق االخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية. 3

 .304 قصور التدريب الميداني في المؤسسات الطبية. 3

عمل األخصائي االجتماعي لجهة اشراف مهمة كإدارة الخدمة االجتماعية بوزارة  عخضاإعدم  9

 .الصحة

594. 

 .405 عدم تركيز األخصائي االجتماعي على دراسة حالة المريض دراسة مهنية طبية. 9

 .595 وتوثيق المعلومات الخاصة بكل مريض جهل األخصائي االجتماعي بأساليب 9

 .549 عدم قدرة األخصائي االجتماعي على االندماج مع الفريق الطبي 00

 .599 عدم متابعة األخصائي االجتماعي الخطة العالجية للمريض بكفاءة 00

 .009 ة.عدم اهتمام األخصائي االجتماعي بالتواصل مع أسرة المريض فيما يتعلق بالخطة العالجي 05

 .003 عدم قدرة األخصائي االجتماعي على تحليل العوامل المسببة لمشكالت المرضى. 05

 .559 عدم االستعداد النفسي األخصائي االجتماعي لممارسة عملة في مراكز الرعاية الصحية األولية. 04

لرعاية الصحية قلة الدورات التدريبية التي يحتاجها األخصائي االجتماعي في عمله بمراكز ا 03

 األولية.

550. 

 .544 عدم اطالع االخصائي بكل ما هو حديث في مجال الخدمة االجتماعية الطبية. 03

 فأقل. 0,01دالة عند مستوى الداللة 
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( يوضح معامل ارتبااط مفردات المحور الثاني المعوقات المرتبطة قالمؤسسة، والتي تؤثر على جودة األداء المهني 1جدول )

 .دة قالدرجة الكلية للمحورالصحية األولية قمدينة الرياض وجألخصائي االجتماعي قمراكز الرعاية ل ا

 معامل االرتبااط الفقرات م

 .040 .عدم توفير التمويل المناسب ألنشطة وبرامج الرعاية الصحية األولية بمراكز الرعاية الصحية 0

 .039 بمراكز الرعاية الصحية األولية. عدم توفر التجهيزات الالزمة ألنشطة صحة البيئة 5

 .005 عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدخال وتحليل بيانات المرضى. 5

 .359 عدم اشراك األخصائي االجتماعي بالقرارات المرتبطة بخدمات المرضى. 4

 .495 عدم مراعاة رغبات المرضى في تصميم الخدمة التي تقدم من خالل المراكز 3

 .493 عدم وضوح مفهوم الجودة في إدارة مراكز الرعاية الصحية األولية 3

 .500 القصور في إجراء التحسين المستمرة للخدمات كأساس لزيادة كفاءة وجوده بالمراكز الصحية  9

 .099 عدم وعي االدارة بمفهوم الخدمة االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية 9

بقياس وتقويم األداء المهني كأساس لتحسين جودته في مراكز الرعاية الصحية  القصور في القيام 9

 األولية

099. 

 .094 عدم االعتماد على االستقصاء لتحديد حاجات المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية األولية 00

 .405 عدم توفر قسم خاص للخدمة االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية 00

 .5555 عدم وضوح أدوار االخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية 05

 فأقل. 0,01دالة عند مستوى الداللة 

( يوضح معامل ارتبااط مفردات المحور الثالث المعوقات المرتبطة قالعمالء، والتي تؤثر على جودة األداء المهني ل 1جدول )

 .وجدة قالدرجة الكلية للمحور ة األولية قمدينة الرياضاألخصائي االجتماعي قمراكز الرعاية الصحي

 معامل االرتبااط الفقرات م

 .059* عدم تفهم المرضى وأسرهم لدور األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية  0

عدم شعور المرضى وأسرهم بالرضا من اإلجراءات التي يقدمها األخصائي االجتماعي  5

 ز الرعاية الصحية األولية للحاالت في مراك

503. 

عدم تعاون األخصائي االجتماعي في اإلدالء بآرائهم حول الخدمات التي حصلوا عليها في  5

 مراكز الرعاية الصحية األولية 

039. 

نقص الوعي بأهمية استكمال الخطة العالجية التي بدأها األخصائي االجتماعي مع المريض  4

 األولية في مراكز الرعاية الصحية 

533. 

القصور ف فهم المريض واسرته المعلومات الكافية حول دور األخصائي االجتماعي الطبي  3

 بمراكز الرعاية األولية

599. 

 .339 عدم تعاون األهل واألقارب للمريض مع األخصائي االجتماعي مراكز الرعاية األولية 3
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 .494 عدم اقتناع المرضى وأسرهم بدور األخصائي االجتماعي الطبي في عملية العالج. 9

 .399 عدم طلب المريض واسرته المساعدة من األخصائي االجتماعي خوفا من اإلحراج. 9

عدم تفهم المرضى وأسرهم برامج الوقاية التي تتبعها مراكز الرعاية ويشارك فيها  9

 االخصائي االجتماعي

493. 

 .550 عدم تجاوب المريض مع األخصائي االجتماعي بشأن المعلومات التي تتطلب منه. 00

 .599 التي يتخذها الفريق الطبي لعالج وحل مشكلة المرضى. لإلجراءاتعدم تفهم أسر المرضى  00

 فأقل. 0,01دالة عند مستوى الداللة 

قات المرتبطة قفريق العمل، والتي تؤثر على جودة األداء ( يوضح معامل ارتبااط مفردات المحور الراقع المعو6جدول )

 .المهني ل األخصائي االجتماعي قمراكز الرعاية الصحية األولية قمدينة الرياض وجدة قالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتبااط الفقرات م

 .599 عدم اعتراف المسؤولين في المؤسسات الطبية بوجود أخصائي اجتماعي طبي. 0

دم اقتناع فريق العمل في المراكز الرعاية الصحية األولية بدور االخصائي االجتماعي مع ع 5

 المرضى.

535. 

 .539 عدم تطبيق العاملين بمراكز الرعاية الصحية األولية لمفاهيم حقوق المرضى. 5

 .593 عدم اتاحة الفرصة لفريق العمل بمراكز الرعاية الصحية لاللتحاق ببرامج تدريبية 4

 .554 عدم تواصل الفريق الطبي مع األخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية 3

 .009 الفريق الطبي المسؤولية االجتماعية تجاه المرضى. إدراكعدم  3

 .505 عدم التعاون بين أعضاء الفريق الطبي واألخصائي االجتماعي. 9

 .050 همية تحسين العمل تجاه المرضى.عدم إيمان الفريق الطبي بالمركز الصحي بأ 9

جهل العاملين في المراكز الصحية بالقدرات التي تمكنهم من تطوير العمل لتحقيق جودة األداء  9

 المهني.

003. 

 .030 عدم تواصل فريق العمل بالبيئة المحيطة بالمركز. 00

 .035 عقد اجتماعات مشتركة بين أعضاء فريق العمل. 00

 .030 خطة عمل موحدة لجميع أعضاء فريق العمل.عدم وجود  05

 .039 انفصال أعضاء فريق العمل عن المشكالت الصحية البيئة المحيطة بالمركز. 05

 فأقل. 0,01دالة عند مستوى الداللة 
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دة األداء ( يوضح معامل ارتبااط مفردات المحور الخامس المعوقات المرتبطة قالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جو7جدول )

 .المهني ل األخصائي االجتماعي قمراكز الرعاية الصحية األولية قمدينة الرياض وجدة قالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتبااط الفقرات م

عدم وضوح التشريعات التي تتعلق بإنشاء أقسام للخدمة االجتماعية الطبية في المراكز الصحية  0

 للرعاية األولية

000. 

 *.059 سائل االعالم عن االحتياجات الصحية للمجتمع.انفصال و 5

 043 قصور االمكانيات البيئية المحلية لمراكز الرعاية 5

عدم توفر المناخ المناسب لألخصائي االجتماعي لتطبيق العمليات الفنية للخدمات االجتماعية في  4

 مراكز الرعاية الصحية األولية

059.* 

ا يتعلق بتدريب وتأهيل األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية غياب دور وزارة الصحة فيم 3

 الصحية األولية

409. 

 .493 نقص الوعي الصحي ألفراد المجتمع المحلي. 3

 .095 القصور في التنسيق بين المراكز الصحية األولية والمستشفيات فيما يتعلق بتحويل المرضى. 9

 .430 ت المعنية ومنها البلدية فيما يتعلق بصحة البيئة.القصور في خدمات المراكز الصحية والمؤسسا 9

 .395 عدم تخطيط البرامج الصحية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. 9

 .545 عدم مشاركة قيادات المجتمع في تحيد أولويات الرعاية الصحية. 00

 .599 القصور في اجراء المسوح المستمرة لالحتياجات الصحية للمجتمع. 00

 .593 عدم تعاون الجهات الرسمية مع المركز الصحي. 05

 فأقل. 0,01دالة عند مستوى الداللة 

أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورها موجبة ودالة إحصائية عند مستوى  (9 – 4يتضح من الجدول )

 على صدقها واتساقها مع محاورها. مما يدل ،فأقل 0,01لداللة 

 داة الدراسة:ثبات أ. 7.1

االستبانة( استخدمت الباحثة معادلة ألفا لكرونباخ، للتأكد من ثبات أداة الدراسة والجدول اآلتي يوضح )مدى ثبات أداة الدراسة 

 مدى ثبات أداة الدراسة باستخدام معالة ألفا لكرونباخ:

 ( يوضح معامل ثبات االستبانة قاستخدام معادلة ألفا لكرونباخ8جدول )

 ثبات المحور عدد الفقرات اتالفقر م

المعوقات المرتبطة بأداة األخصائي االجتماعي، والتي تؤثر  0

 على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية.

03 334. 

 .300 05المعوقات المرتبطة بالمؤسسة، والتي تؤثر على جودة األداء  5
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 المهني له بمراكز الرعاية الصحية.

رتبطة بالعمالء، والتي تؤثر على جودة األداء المعوقات الم 5

 المهني له بمراكز الرعاية الصحية.

05 395. 

المعوقات المرتبطة بفريق العمل، والتي تؤثر على جودة األداء  4

 المهني له بمراكز الرعاية الصحية.

05 540. 

المعوقات المرتبطة بالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة األداء  3

 ي له بمراكز الرعاية الصحية.المهن

05 309. 

 .939 33 معامل الثبات الكلي لالستبانة 

 

(، معامل الثبات 300( ومعامل الثبات للمحور الثاني بلغ )334) .يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للمحور األول بلغ

(، وكلها معامالت ثبات 309محور الخامس بلغ )(،و لل540(، معامل الثبات للمحور الرابع بلغ)395للمحور الثالث بلغ )

(، وها يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني 939حيث بلغ ) ،عالية.

 للدراسة.

 المعالجة االحصائية:. 8.1

ام العديد من األساليب االحصائية المناسبة باستخدام الحزم لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخد

( SPSSوالتي يرمز لها اختصارا بالرمز ) Statistical Pakage For Social Sciences االحصائية للعلوم االجتماعية 

 (. وفيما يلي مجموعة من األساليب االحصائية التي قامت الباحثة باستخدامها:VER11) 00إصدار 

( ذات السلم الثالثي، من أجل االستجابة لفقرات االستبانة، والتي تم صياغتها صياغة إيجابية، likertام طريقة ليكرت )تم استخد

، حسب القيم (غير موافق –إلى حد ما  –موافق )وطلب من أفراد العينة االجابة بتحديد درجة الحاجة وفق التدرج الثالثي 

 يز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، وتم اعتماد مدى المتوسطات اآلتية.( على الترتيب. وتم ترم02525الرقمية )

  (، ثم 5=0-5الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور الدراسةـ ثم حساب المدى ))تحديد طول خاليا المقياس الثالثي

بعد ذلك تمت إضافة هذه  ،(0239=5\5  (التقسيم على عدد خاليا المقياس، للحصول على طول الخلية الصحيحة، أي

أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا )القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 

 -(:555م، ص 5005العمر)أصبح طول الخاليا كما يأتي 

 غير موافق( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه.)يمثل  0.39إلى  0من  -

 يمثل )إلى حد ما( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه. 5.54إلى  0.39من  -

 موافق( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه.)يمثل  5.00إلى  5.53من  -

حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية والوظيفية لمفردات الدراسة، وتحديد استجابات  -

 تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.أفرادها ا
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( بين درجة كل عبارة والرجة الكلية للمحور الذي Correlation Coefficient Pesonمعامل ارتباط بيرسون ) -

 الصدق البنائي(.)تنتمي إليه، وذلك لتقدير االتساق الداخلي ألداة الدراسة 

 ( لقياس ثبات أداة الدراسة.honbac Alpha C)معامل ألفا كرونباخ  -

( وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من Meanالمتوسط الحسابي ) -

كشك )عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي. 

 (.99م، ص 0993

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع او انخفاض استجابات أفراد  ،Weighted Mean (المرجح) المتوسط الحسابي الموزون -

مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى  (متوسطات العبارات –متوسط )الدراسة عن المحاور الرئيسة 

 (.099م، ص 5003فهمي )متوسط موزون مرجح. 

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل  ، Distination Standerاستخدام االنحراف المعياري  -

حسن وآخرون ) .اول الرئيسة عن متوسطها الحسابيعبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المح

 (.003م، ص5005

 

 عرض نتائج الدراسة:. 1

ن خالل االجابة عن أسئلة الدراسة، فقامت يقدم هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة، حيث قامت الباحثة بعرض النتائج م

بجمع وتحليل البيانات الناتجة عن استجابة مجتمع الدراسة المكونة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية 

واالجابة النظري والدراسات السابقة،  اإلطاراألولية، وستعرض الباحثة هذا التحليل مع مناقشة هذه النتائج وتفسيرها في ضوء 

 وهو: ،عن التساؤل الرئيسي

 ما معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية من منرور الخدمة االجتماعية؟

 النتائج المتعلقة قوصف مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين في مراكز الرعاية الصحية األولية: 1 – 1

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة في مراكز الرعاية الصحية وفق متغير اسم الحي (9جدول رقم )

 النسب التكرار اسم الحي

 5.9 0 أبحر بجدة

 5.9 0 اإلسكان بالرياض 

 5.9 0 البلد بجدة 

 5.9 0 التعاون بالرياض

 5.9 0 الثغر بجدة

 5.9 0 الحمراء بجدة

 5.9 0 الخالدية بالرياض
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 5.9 0 الخط السريع بجدة

 5.9 0 الرائد بجدة

 3.9 5 الربوة بالرياض وجدة

 5.9 0 الرحمانية بجدة

 5.9 0 الروابي بجدة

 5.9 0 السليمانية بجدة

 5.9 0 الشفا بالرياض

 5.9 0 الصفا بجدة

 5.9 0 الصواعد بجدة

 5.9 0 العريجاء بالرياض

 5.9 0 العزيزية بجدة

 5.9 0 المدائن بجدة

 5.9 0 المراسالت بجدة

 5.9 0 المروة بجدة

 5.9 0 المصيف بالرياض

 5.9 0 الملك فهد بجدة

 5.9 0 النسيم بجدة

 5.9 0 الوادي بالرياض

 5.9 0 أم سليم بجدة

 5.9 0 بحرة بجدة

 5.9 0 بريمان جدة

 5.9 0 سلطانة بجدة

 5.9 0 ك بجدة ص.

 5.9 0 صالح الدين بجدة

 5.9 0 قويزة بجدة

 5.9 0 مشرقة بجدة

 000.0 53 المجموع
 

يتضح من الجدول السابق توزيع مجتمع الدراسة التي وجد فيها المراكز الحية في مدينتي الرياض وجدة، حيث توزعت األحياء 

( مفردة لكل حي في 0التي وجد فيها المراكز الصحية في مدينتي الرياض وجدة، حيث توزعت األحياء بنسب متساوية وهو )

( وترجع الباحثة هذه النسبة إلى جهود المملكة العربية السعودية في إنشاء واقامة مركز %5.9جدة وبنسبة )مدينتي الرياض و

 .للرعاية الصحية األولية في كل حي
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 يوضح توزيع مجتمع الدراسة في مراكز الرعاية الصحية وفق متغير السن (11جدول )

 النسب التكرار السن

50 9 55.9 

55 5 3.9 

55 0 5.9 

54 5 3.9 

53 9 55.9 

53 4 00.4 

59 0 5.9 

59 5 3.9 

59 0 5.9 

40 3 04.5 

43 0 5.9 

 000.0 53 المجموع
 

( وأن فئة من 43 – 50تتوزع أعمارهم ما بين ) يتضح من الجدول السابق توزيع مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين

( من إجمالي عينة الدراسة، وهم الفئة األكثر في عينة الدراسة، 55.9) ( بنسبة9( سنة جاؤوا بعدد )53( سنة ومن )5سن )

من أفراد عينة الدراسة، وهم يمثلون الفئة األوسط من حيث العمل ( 00.4( وبنسبة )4( سنة بعدد )53وجاءت فئة من عمرهم )

 هم الفئة األقل في عينة الدراسة.( و5.9( وبنسبة )0سنة( بعدد ) 55259259243)في عينة الدراسة، بينما جاءت من أعماهم 

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة في مراكز الرعاية الصحية وفق متغير الجنس (11جدول )

 النسب التكرار الجنس

 90.4 53 أنثى

 59.3 00 ذكر

 000.0 53 المجموع
 

راكز الرعاية الصحية األولية ( من أفراد مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين، بم53يتضح من الجدول السابق أن )

( من 5923من إجمالي أفراد عينة الدراسة ) (00( هن من اإلناث، وهن األكثر من افراد عينة الدراسة، ينما )90.4وبنسبة )

 إجمالي أفراد عينة الدراسة هم من الذكور. 
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 ل العلمييوضح توزيع مجتمع الدراسة في مراكز الرعاية الصحية وفق متغير المؤه (11جدول )

 النسب التكرار المؤهل العلمي

 99.0 54 بكالوريوس

 5.9 0 ماجستير

 0 0 دكتوراه

 000.0 53 المجموع
 

( من مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين، بمراكز الرعاية الصحية األولية وبنسبة 54يتضح من الجدول السابق أن )

( من إجمال أفراد عينة الدراسة ونسبة 0لكثر من أفراد الدراسة، بينما )( حاصلون على درجة البكالوريوس، وهم ا99.0)

( من إجمالي افراد عينة الدراسة الحاصلون على درجة ماجستير، وهم الفئة األقل من أفراد الدراسة، في حين لم يحصل 5.9)

لرعاية الصحية وفق متغير التخصص كما يوضح توزيع مجتمع الدراسة في بمراكز ا ،د من افراد العينة على الدكتوراهأي فر

( حاصلون على درجة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية، وهم جميع فئة 000.0خصائيين االجتماعيين وبنسبة )العلمي من األ

 افراد الدراسة، في حين لم يحصل أي فرد من أفراد العينة في تخصص علم نفس أو علم اجتماع.

 راسة في مراكز الرعاية الصحية وفق متغير سنوات الخبرة في مجال الخدمة االجتماعيةيوضح توزيع مجتمع الد (11جدول )

 النسب التكرار سنوات الخبرة في مجال الخدمة االجتماعية

 5.9 0 سنة 03

 00.4 4 سنوات 00

 9.3 5 سنوات 9

 04.5 3 سنوات 9

 3.9 5 سنوات 9

 3.9 5 سنوات 3

 50.0 9 سنوات 3

 9.3 5 سنوات 4

 00.4 4 سنوات 5

 3.9 5 سنة 5

 3.9 5 سنة واحدة

 000.0 53 المجموع
 

( من مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين، بمراكز الرعاية الصحية األولية وبنسبة 9يتضح من الجدول السابق أن )

( من إجمالي أفراد عينة 3ن )( خبرتهم في مجال الخدمة االجتماعية خمس سنوات، وهم األكثر من أفراد الدراسة، وأ50.5)

 ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم في مجال الخدمة االجتماعية خمس سنوات، 0425الدراسة وبنسبة )
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من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم في مجال الخدمة االجتماعية ( 00.4( من إجمالي أفراد عينة الدراسة وبنسبة )4وان )

( من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم في مجال الخدمة 9.3من إجمالي أفراد عينة الدراسة وبنسبة )( 5ثالث سنوات، وأن )

( من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم في 3.9( من إجمالي أفراد عينة الدراسة وبنسبة)5االجتماعية أربع سنوات، وان )

( من إجمالي أفراد عينة الدراسة وبنسبة 0نوات، وسنتان، وان )مجال الخدمة االجتماعية/ سنة واحدة، وسبع سنوات، وست س

 ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم في مجال الخدمة االجتماعية مس عشرة سنة.5.9)

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة في مراكز الرعاية الصحية وفق متغير االلتحاق قالدورات التدريبية (11جدول )

 النسب التكرار مجال الخدمة االجتماعية الدورات التدريبية في

 59.0 05 ال

 35.9 55 نعم

 000.0 53 المجموع
 

( من مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين، بمراكز الرعاية الصحية األولية وبنسبة 55يتضح من الجدول السابق أن )

( من إجمالي أفراد 05هم األكثر من أفراد الدراسة، بينما )( تم التحاقهم بدورات تدريبية في مجال الخدمة االجتماعية، و35.9)

( من إجمالي أفراد عينة الدراسة لم يلتحقوا بدورات تدريبية في مجال الخدمة االجتماعية وهم الفئة 59.0عينة الدراسة وبنسبة )

 القل من أفراد الدراسة.

فق متغير عدد البرامج التدريبية التي تم االشتراك فيها في يوضح توزيع مجتمع الدراسة في مراكز الرعاية الصحية و (11جدول )

 مجال العمل

 النسب التكرار البرامج التدريبية في الخدمة االجتماعية

 5.9 0 أربع دورات

 00.4 4 ثالث دورات

 00.4 4 دورات

 50.4 00 دورة واحدة

 59.0 05 بدون دورة

 000.0 55 المجموع
 

( من مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين، بمراكز الرعاية الصحية األولية وبنسبة 00يتضح من الجدول السابق أن )

( من إجمالي أفراد 4( تم التحاقهم بدورة  تدريبية في مجال الخدمة االجتماعية، وهم األكثر من أفراد الدراسة، وأن )50.4)

( 5لتحقوا بدورتين تدريبيتين في مجال الخدمة االجتماعية، وأن )( من إجمالي أفراد عينة الدراسة ا00.4عينة الدراسة وبنسبة )

( من إجمالي أفراد عينة الدراسة وبنسبة التحقوا بدورة تدريبية واحدة في مجال 3.9من إجمالي أفراد عينة الدراسة وبنسبة )

( لم يلتحقوا بأي دورة 59.0اسة وبنسبة )( من أفراد عينة الدر05الخدمة االجتماعية، وهم الفئة األقل من أفراد الدراسة، بينما )

 تدريبية.
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 النتائج المتعلقة قأسئلة الدراسة. .1.1

المرتبطة قأداء األخصائي االجتماعي، والتي تؤثر على جودة الداء المهني له قمراكز الرعاية  ما المعوقاتالسؤال األول/ 

 الصحية األولية؟

معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية تم تطبيق االستبانة "  لإلجابة عن هذا السؤال

 من منظور الخدمة االجتماعية، من خالل اجابات المبحوثين على المحور األول " المعوقات لمرتبطة بأداء األخصائي

التكرارات، والنسب المئوية، االجتماعي، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية، ومن ثم حساب 

واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية في 

 مدينتي جدة والرياض على عبارات المحور. وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

يارية والرتب الستجاقات عينة الدراسة على المعوقات المرتبطة قأداء األخصائي ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المع16دول )ج

 االجتماعي.

 

 م

 

 العبارة

  درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحساقي

 

االنحراف 

 المعيار 

 

 الرتبة
إلى حد  موافق

 ما

غير 

 النسبة موافق

عدم اهتمام األخصائي االجتماعي بالتحسين  0

 ستمر في عمله.الم

 03 .000 0.00 0 0 53 ك

% 000.0 0 0 

عدم قدرة األخصائي االجتماعي على إقامة  5

 عالقات اتصاالت وثيقة مع المراجعين

 03 .039 0.05 0 0 54 ك

% 99.0 5.9 0 

عجز األخصائي االجتماعي على الحصول  5

على دعم من مراكز الرعاية الصحية 

 األولية.

 05 .594 0.09 0 5 55 ك

% 90.4 9.3 0 

قصور اإلعداد األكاديمي ل األخصائي  4

 االجتماعي

 05 .594 0.09 0 5 55 ك

% 90.4 9.3 0 

كثرة األعباء والمهام الملقاة على عاتق  3

األخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية 

 الصحية األولية.

 9 .533 0.04 0 3 50 ك

% 93.9 04.5 0 

في المؤسسات  التدريب الميدانيقصور  3

 الطبية.

 5 .403 0.50 0 9 59 ك

% 90.0 50.0  
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عدم اخضاع عمل األخصائي االجتماعي  9

لجهة إشراف مهنية كإدارة الخدمات 

 االجتماعية وزارة الصحة.

 9 .533 0.04 0 3 50 ك

% 93.9 04.5 0 

عدم تركيز األخصائي االجتماعي على  9

 سة حالة المريض دراسة مهنية طبية.درا

 9 .533 0.04 0 3 50 ك

% 93.9 04.5 0 

جهل األخصائي االجتماعي بأساليب وتوثيق  9

 المعلومات الخاصة بكل مريض

 04 .594 0.09 0 5 55 ك

% 90.4 9.3  

عدم قدرة األخصائي االجتماعي على  00

 االندماج مع الفريق الطبي.

 00 .555 0.00  4 50 ك

% 99.3 00.4 0 

عدم متابعة األخصائي االجتماعي الخطة  00

 العالجية للمريض.

 4 .45 0.09 5.9 4 50 ك

% 93.9 00.4 0 

عدم اهتمام األخصائي االجتماعي بالتواصل  05

مع أسرة المريض فيما يتعلق بالخطة 

 العالجية.

 0 .359 0.54 5.9 0 54 ك

% 39.3 59.3 5 

عدم قدرة األخصائي االجتماعي على تحليل  05

 العوامل المسببة لمشكالت المرضى.

59 59 3 5 0.59 395. 5 

99.0 99.0 09.0 3.9 

عدم االستعداد النفسي األخصائي االجتماعي  04

لممارسة عمله في مراكز الرعاية الصحية 

 األولية.

 3 .435 0.09 0 4 50 ك

% 93.9 00.4 5.9 

قلة الدورات التدريبية التي يحتاجها  03

األخصائي االجتماعي في عمله بمراكز 

 الرعاية الصحية األولية.

 00 .404 0.00 0 5 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

عدم اطالع األخصائي االجتماعي بكل ما  03

هو حديث في مجال الخدمة االجتماعية 

 الطبية.

 3 .494 0.04 5 0 55 ك

% 90.4 5.9 3.9 

  .03400 0.0400 المحور ككل
 

 النتائج كاآلتي: وجاءت

االجتماعي بالتواصل مع أسرة المريض فيما يتعلق بالخطة  اهتمام األخصائي( وهي: "عدم 05جاءت العبارة رقم ) -

ة الصحية العالجية بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاي

 (.5.00 – 0.54األولية عليها بمتوسط )
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( وهي: "عدم قدره األخصائي االجتماعي على تحليل العوامل المسببة لمشكالت المرضى" 05جاءت العبارة رقم) -

المرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها 

 (.5.00 – 0.50وسط )بمت

(، وهي "قصور التدريب الميداني في المؤسسات الطبية" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد 3جاء العبارة رقم ) -

 (.5.00 –0.50) عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط

صائي االجتماعي بأساليب وتوثيق المعلومات الخاصة بكل مريض " ( وهي: " جهل األخ9جاءت العبارة رقم ) -

بالمرتبة الرابعة عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية 

 (5.00 – 0.09األولية عليها بمتوسط )

إقامة عالقات واتصاالت وثيقة مع المراجعين"  " عدم قدرة األخصائي االجتماعي على :(، وهي5جاءت العبارة رقم ) -

بالمرتبة الخامسة عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية 

 (.5.00 – 0.05األولية عليها بمتوسط )

ر في عمله" بالمرتبة السادسة (، وهي: " عدم اهتمام األخصائي االجتماعي بالتحسين المستم0جاءت العبارة رقم ) -

عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها 

 (5.00 – 0.00بمتوسط )

 لية؟السؤال الثاني: ما المعوقات المرتبطة قالمؤسسة والتي تؤثر على جودة الداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية األو

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب الستجاقات عينة الدراسة على المعوقات المرتبطة قالمؤسسة، 17جدول )

 والتي تؤثر على جودة األداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية األولية.

 

 م

 

 العبارة

  درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحساقي

 

االنحراف 

 المعيار 

 

 تبةالر

 غير موافق إلى حد ما موافق 

 النسبة

عدم توفر التمويل المناسب  0

لالنشطة وبرامج الرعاية 

الصحية األولية بمراكز الرعاية 

 .الصحية

 05 .404 0.00 0 5 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

عدم توفر التجهيزات الالزمة  5

ألنشطة صحة البيئة بمراكز 

 األولية..الرعاية الصحية 

 9 .453 0.55 0 09 59 ك

% 99.0 55.9 0 

عجز استخدام التكنولوجيا  5

الحديثة في إدخال وتحليل 

 بيانات المرضى.

 4 .349 0.59 0 00 55 ك

% 33.9 50.4 5.9 

 3 .439 0.59 0 00 53 كعدم اشراك األخصائي  4
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االجتماعي بالقرارات المرتبطة 

 بخدمات المرضى.

% 90.4 59.3 0 

عدم مراعاة رغبات المرضى  3

في تصميم الخدمة التي تقدم من 

 خالل المراكز.

 3 .350 0.50 0 9 53 ك

% 90.4 53.9 5.9 

عدم وضوح مفهوم الجودة في  3

إدارة مراكز الرعاية الصحية 

 األولية.

 5 .399 0.59 5 9 54 ك

% 39.3 53.9 3.9 

حسين القصور في إجراء الت 9

المستمر للخدمات كأساس 

لزيادة كفاءة وجوده بالمراكز 

 الصحية.

 0 .945 0.49 3 9 55 ك

% 33.9 50.0 04.5 

عدم وعي اإلدارة بمفهوم  9

الخدمة االجتماعية الطبية في 

 مراكز الرعاية الصحية.

 5 .390 0.59 4 3 53 ك

% 94.5 04.5 00.4 

ويم القصور في القيام بقياس وتق 9

في  المهني كأساساألداء 

 مراكز الرعاية الصحية.

 9 .450 0.04 0 5 50 ك

% 99.3 9.3 5.9 

عدم االعتماد على االستقصاء  00

لتحديد حاجات المستفيدين من 

 مراكز الرعاية الصحية األولية.

 00 .404 0.00 0 5 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

عدم توفر قسم خاص للخدمة  00

اعية في مراكز الرعاية االجتم

 الصحية األولية.

 00 .533 0.04 0 3 50 ك

% 99.9 04.5 0 

عدم وضوح أدوار األخصائي  05

االجتماعي الطبي في مراكز 

 الرعاية الصحية األولية.

 9 .435 0.09 0 4 50 ك

% 93.9 00.4 5.9 

  .55500 0.5393 المحور ككل
 

 وجاءت النتائج كالتالي:

" القصور في إجراء التحسين المستمر للخدمات كأساس لزيادة كفاءة وجوده بالمراكز  :(، وهي9العبارة رقم ) جاءت -

الصحية. " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية 

 (.5.00 – 0.49األولية عليها بمتوسط )

" عدم وعي اإلدارة بمفهوم الخدمة االجتماعية الطبية في مراكز الرعاية الصحية" بالمرتبة  :(، وهي9قم )جاءت العبارة ر -

الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط 

(0.59 – 5.00.) 
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ضوح مفهوم الجودة في إدارة مراكز الرعاية الصحية األولية" بالمرتبة الثالثة من " عدم و :(، وهي3جاءت العبارة رقم ) -

 – 0.59حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )

5.00.) 

مراكز الرعاية الصحية األولية." بالمرتبة  "عدم توفر قسم خاص للخدمة االجتماعية في :(، وهي00جاءت العبارة رقم ) -

العاشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط 

(0.04 – 5.00.) 

لرعاية الصحية "عدم االعتماد على االستقصاء لتحديد حاجات المستفيدين من مراكز ا :(، وهي00جاءت العبارة رقم ) -

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية  الحادية عشرةاألولية" بالمرتبة 

 (.5.00 – 0.00األولية عليها بمتوسط )

اكز الرعاية "عدم توفر التمويل المناسب لالنشطة وبرامج الرعاية الصحية األولية بمر :(، وهي0جاءت العبارة رقم ) -

بالمرتبة الحادية عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية  .الصحية

 (.5.00 – 0.00األولية عليها بمتوسط )

دينتي الرياض وجدة عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية بمويتضح من النتائج أن أفراد 

( وهي عدم توف 00وكان أبرز العبارات: رقم )غير موافقين بدرجة " غير موافق" على بعض المعوقات المرتبطة بالمؤسسة، 

( وهي: " عدم قدرة األخصائي 00(، ورقم )0.04قسم خاص للخدمة االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية" بمتوسط )

( وهي " عدم االعتماد على االستقصاء لتحديد حاجات 0( ورقم )0.00اج مع الفريق الطبي " بمتوسط )اإلجتماعي على االندم

( وهي متوسطات تقع في الفئة الٌل، مما يعني عدم موافقة أفراد 0.00المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية األولية " بمتوسط )

 سة.عينة الدراسة على وجود هذه المعوقات المرتبطة بالمؤس

 قمراكز الرعاية الصحية األولية؟ والتي تؤثر على جودة الداء المهني له ،السؤال الثالث: ما المعوقات المرتبطة قالعمالء

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب الستجاقات عينة الدراسة على المعوقات المرتبطة قالعمالء، والتي 17جدول )

 هني له قمراكز الرعاية الصحية األولية.تؤثر على جودة األداء الم

 

 م

 

 العبارة

  درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحساقي

 

االنحراف 

 المعيار 

 

 الرتبة
إلى حد  موافق

 ما

غير 

 النسبة موافق

عدم تفهم المرضى وأسرهم لدور األخصائي  0

 االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية 

 9 .559 0.03 0 4 50 ك

% 93.9 00.4 5.9 

عدم شعور المرضى وأسرهم بالرضا من  5

اإلجراءات التي يقدمها األخصائي االجتماعي 

 9 .595 0.09 0 0 55 ك

% 94.5 5.9 5.9 
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 للحاالت في مراكز الرعاية الصحية األولية 

عدم تعاون األخصائي االجتماعي في اإلدالء  5

التي حصلوا عليها في بآرائهم حول الخدمات 

 مراكز الرعاية الصحية األولية 

 9 .404 0.00 0 5 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

نقص الوعي بأهمية استكمال الخطة العالجية  4

التي بدأها األخصائي االجتماعي مع المريض 

 في مراكز الرعاية الصحية األولية 

 00 .553 0.03 0 5 55 ك

% 94.5 53.9 0 

صور ف فهم المريض واسرته المعلومات الق 3

الكافية حول دور األخصائي االجتماعي الطبي 

 بمراكز الرعاية األولية

 3 .404 0.00 0 5 5 ك

% 90.4 3.9 5.9 

عدم تعاون األهل واألقارب للمريض مع  3

 األخصائي االجتماعي مراكز الرعاية األولية

 0 .355 0.59 5 4 59 ك

% 90.0 00.4 9.3 

عدم اقتناع المرضى وأسرهم بدور األخصائي  9

 االجتماعي الطبي في عملية العالج.

 5 .435 0.9 0 4 50 ك

% 9.9 00.4 5.9 

عدم طلب المريض واسرته المساعدة من  9

 األخصائي االجتماعي خوفا من اإلحراج.

 00 .553 0.03 0 5 55 ك

% 94.5 53.9 0 

أسرهم برامج الوقاية التي عدم تفهم المرضى و 9

 كز الرعاية ويشارك فيها االخصائيتتبعها مرا

 االجتماعي

 5 .350 0.50 5 5 50 ك

% 93.9 9.3 53.9 

عدم تجاوب المريض مع األخصائي  00

 االجتماعي بشأن المعلومات التي تتطلب منه.

 4 .494 0.04 5 0 55 ك

% 90.4 5.9 3.9 

التي  لإلجراءاترضى عدم تفهم أسر الم 00

يتخذها الفريق الطبي لعالج وحل مشكلة 

 المرضى.

 3 .450 0.04 0 5 50 ك

% 99.3 9.3 5.9 

  .50954 0.0599 المحور ككل
 

االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية  من األخصائيينيتضح من خالل النتائج ان هناك تجانسا في موافقة أفراد عينة الدراسة 

لى وجود معوقات مرتبطة بالعمالء، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية األولية ع

(، وهي 0.59 – 0.03الصحية األولية له، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول معوقات مرتبطة بالمؤسسة ما بين )

وجاءت  ".ر موافق" بالنسبة ألداة الدراسة.تي تشير إلى " غيوال ،متوسطات تقع في الفئة األولى من فئات المقياس الثالثي

 النتائج كالتالي:
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 ( وهي3جاءت العبارة رقم ،):  "عدم تعاون األهل واألقارب للمريض مع األخصائي االجتماعي مراكز الرعاية األولية"

اكز الرعاية الصحية األولية عليها من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمر األولىبالمرتبة 

 (.5.00 – 0.59بمتوسط )

 ( وهي9جاءت العبارة رقم ،):  عدم تفهم المرضى وأسرهم برامج الوقاية التي تتبعها مراكز الرعاية ويشارك فيها"

راكز الرعاية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بم الثانيةاالخصائي االجتماعي" بالمرتبة 

 (.5.00 – 0.50الصحية األولية عليها بمتوسط )

 ( وهي9جاءت العبارة رقم ،):  ".عدم اقتناع المرضى وأسرهم بدور األخصائي االجتماعي الطبي في عملية العالج"

ألولية عليها من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية ا الثالثةبالمرتبة 

 (.5.00 – 0.09بمتوسط )

 ( وهي0جاءت العبارة رقم ،):  " عدم تفهم المرضى وأسرهم لدور األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية"

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها  التاسعةبالمرتبة 

 (.5.00 – 0.03توسط )بم

 ( وهي9جاءت العبارة رقم ،):  ".عدم طلب المريض واسرته المساعدة من األخصائي االجتماعي خوفا من اإلحراج"

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها  العاشرةبالمرتبة 

 (.5.00 – 0.03بمتوسط )

 نقص الوعي بأهمية استكمال الخطة العالجية التي بدأها األخصائي االجتماعي مع  :(، وهي4ت العبارة رقم )جاء"

المريض في مراكز الرعاية الصحية األولية " بالمرتبة الحادية عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين 

 (.5.00 – 0.03بمتوسط )االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها 

ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينتي الرياض وجدة 

( عدم تفهم 0غير موافقين بدرجة " غير موافق" على بعض المعوقات المرتبطة بالمؤسسة، وكان أبرز العبارات: رقم )

( وهي: " عدم 9(، ورقم )0.03دور األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية " بمتوسط )المرضى وأسرهم ل

( وهي " نقص 4( ورقم )0.03طلب المريض واسرته المساعدة من األخصائي االجتماعي خوفا من اإلحراج." " بمتوسط )

ي مع المريض في مراكز الرعاية الصحية األولية " الوعي بأهمية استكمال الخطة العالجية التي بدأها األخصائي االجتماع

( وهي متوسطات تقع في الفئة األقل، مما يعني عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود هذه المعوقات 0.03بمتوسط )

 المرتبطة بالمؤسسة.
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 قمراكز الرعاية الصحية األولية؟ والتي تؤثر على جودة الداء المهني له ،ما المعوقات المرتبطة قفريق العمل :السؤال الراقع

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب الستجاقات عينة الدراسة على المعوقات المرتبطة قفريق العمل، 16جدول )

 والتي تؤثر على جودة األداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية األولية

  

 م

 

 العبارة

  درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 لحساقيا

 

االنحراف 

 المعيار 

 

 الرتبة
إلى حد  موافق

 ما

غير 

 النسبة موافق

عدم اعتراف المسؤولين في المؤسسات  0

 الطبية بوجود أخصائي اجتماعي طبي.

 00 .450 0.04 0 5 50 ك

% 99.3 9.3 5.9 

عدم اقتناع فريق العمل في المراكز الرعاية  5

ور االخصائي االجتماعي الصحية األولية بد

 مع المرضى.

 4 50 ك

 

0 0.09 435. 9 

% 93.9 00.4 5.9 

عدم تطبيق العاملين بمراكز الرعاية الصحية  5

 األولية لمفاهيم حقوق المرضى.

 3 .330 0.53 5 3 59 ك

% 90.0 09.0 3.9 

عدم اتاحة الفرصة لفريق العمل بمراكز  4

 ببرامج تدريبيةالرعاية الصحية لاللتحاق 

 3 .40 0.55 0 9 59 ك

% 90.0 53.9 5.9 

عدم تواصل الفريق الطبي مع األخصائي  3

االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية 

 األولية

 5 .350 0.04 0 9 53 ك

% 90.4 50.0 5.9 

الفريق الطبي المسؤولية  إدراكعدم  3

 االجتماعية تجاه المرضى.

 5 .395 0.50 5 9 53 ك

% 94.5 50.0 3.9 

عدم التعاون بين أعضاء الفريق الطبي  9

 واألخصائي االجتماعي.

 4 .303 0.53 0 3 59 ك

% 99.0 04.5 5.9 

عدم إيمان الفريق الطبي بالمركز الصحي  9

 بأهمية تحسين العمل تجاه المرضى.

 0 0.994 0.3 5 3 59 ك

% 90.0 04.5 3.9 

لين في المراكز الصحية بالقدرات جهل العام 9

التي تمكنهم من تطوير العمل لتحقيق جودة 

 األداء المهني.

 9 .495 0.50 0 5 59 ك

% 95.9 9.3 5.9 

عدم تواصل فريق العمل بالبيئة المحيطة  00

 بالمركز.

 05 .594 0.09 0 4 55 ك

% 90.4 00.4 5.9 
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ريق عقد اجتماعات مشتركة بين أعضاء ف 00

 العمل.

 00 .555 0.00 0 4 50 ك

% 99.3 00.4 0 

عدم وجود خطة عمل موحدة لجميع أعضاء  05

 فريق العمل.

 05 .404 0.000 0 0 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

انفصال أعضاء فريق العمل عن المشكالت  05

 الصحية البيئة المحيطة بالمركز.

 9 .304 0.09 5 5 50 ك

% 99.3 3.9 3.9 

  .03400 0.0400 المحور ككل 
 

االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية  من األخصائيينيتضح من خالل النتائج ان هناك تجانسا في موافقة أفراد عينة الدراسة و

عاية ، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بمراكز الربفريق العملاألولية على وجود معوقات مرتبطة 

(، وهي 0.30 – 0.09الصحية األولية له، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول معوقات مرتبطة بالمؤسسة ما بين )

وجاءت النتائج ر موافق" بالنسبة ألداة الدراسة. والتي تشير إلى " غي ،متوسطات تقع في الفئة األولى من فئات المقياس الثالثي

 كالتالي:

 ( وه9جاءت العبارة رقم ،)بالمرتبة عدم إيمان الفريق الطبي بالمركز الصحي بأهمية تحسين العمل تجاه المرضى." :ي "

األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط 

(0.30 – 5.00.) 

 ( وهي3جاءت العبارة رقم ،): " بالمرتبة الثانية من حيث ي المسؤولية االجتماعية تجاه المرضى.الفريق الطب إدراكعدم "

 (.5.00 – 0.50موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )

 ( وهي3جاءت العبارة رقم ،): "عاية الصحية األوليةعدم تواصل الفريق الطبي مع األخصائي االجتماعي في مراكز الر ".

بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها 

 (.5.00 – 0.50بمتوسط )

 ( وهي00جاءت العبارة رقم ،): ".من حيث الحادية عشرة" بالمرتبة عقد اجتماعات مشتركة بين أعضاء فريق العمل 

 (.5.00 – 0.00موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )

 ( وهي05جاءت العبارة رقم ،): " ".من  الثانية عشرةبالمرتبة عدم وجود خطة عمل موحدة لجميع أعضاء فريق العمل

 – 0.00االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط ) حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين

5.00.) 

 ( وهي00جاءت العبارة رقم ،): ".عشرة من حيث  الثالثة" بالمرتبة عدم تواصل فريق العمل بالبيئة المحيطة بالمركز

 (.5.00 – 0.09ة عليها بمتوسط )موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولي

ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينتي الرياض وجدة 

عقد اجتماعات ( 00غير موافقين بدرجة " غير موافق" على بعض المعوقات المرتبطة بالمؤسسة، وكان أبرز العبارات: رقم )
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" عدم وجود خطة عمل موحدة لجميع أعضاء فريق ( وهي: 05(، ورقم )0.00" بمتوسط )تركة بين أعضاء فريق العمل.مش

( وهي 0.09" بمتوسط )عدم تواصل فريق العمل بالبيئة المحيطة بالمركز ( وهي " 00( ورقم )0.00. " بمتوسط )العمل

 د عينة الدراسة على وجود هذه المعوقات المرتبطة بالمؤسسة.متوسطات تقع في الفئة األقل، مما يعني عدم موافقة أفرا

 قمراكز الرعاية الصحية األولية؟ والتي تؤثر على جودة الداء المهني له ،ما المعوقات المرتبطة قالبيئة :السؤال الخامس

ت المرتبطة قفريق قالبيئة ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب الستجاقات عينة الدراسة على المعوقا16جدول )

 المحلية.

 م

 

  درجة الموافقة التكرار العبارة

المتوسط 

 الحساقي

 

االنحراف 

 المعيار 

 

 الرتبة
  

 موافق

إلى حد 

 ما

غير 

 النسبة موافق

عدم وضوح التشريعات التي تتعلق بإنشاء  0

أقسام للخدمة االجتماعية الطبية في المراكز 

 ية األوليةالصحية للرعا

 00 .545 0.03 0 5 55 ك

% 94.5 3.9 5.9 

انفصال وسائل االعالم عن االحتياجات  5

 الصحية للمجتمع.

 00 .559 0.03 0 5 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

قصور االمكانيات البيئية المحلية لمراكز  5

 الرعاية

 3 .453 0.03 5 5 50 ك

% 93.9 9.3 3.9 

لمناخ المناسب لألخصائي عدم توفر ا 4

االجتماعي لتطبيق العمليات الفنية للخدمات 

 االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية

 05 .090 0.05 0 0 55 ك

% 94.5 5.9 5.9 

غياب دور وزارة الصحة فيما يتعلق بتدريب  3

وتأهيل األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية 

 الصحية األولية

 0 .359 0.50 5 5 59 ك

% 95.9 9.3 9.3 

 3 .499 0.05 5 5 55 ك نقص الوعي الصحي ألفراد المجتمع المحلي. 3

% 90.4 3.9 5.9 

القصور في التنسيق بين المراكز الصحية  9

األولية والمستشفيات فيما يتعلق بتحويل 

 المرضى.

 9 .599 0.09 0 5 50 ك

% 99.3 9.3 5.9 

في خدمات المراكز الصحية القصور  9

والمؤسسات المعنية ومنها البلدية فيما يتعلق 

 بصحة البيئة.

 5 .599 0.09 0 3 59 ك

% 90.0 09.0 5.9 
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عدم تخطيط البرامج الصحية بما يتناسب مع  9

 احتياجات المجتمع.

 9 .559 0.03 0 5 55 ك

% 90.4 3.9 5.9 

ي تحيد أولويات عدم مشاركة قيادات المجتمع ف 00

 الرعاية الصحية.

 4 .439 0.09 5 4 59 ك

% 95.9 00.4 3.9 

القصور في اجراء المسوح المستمرة  00

 لالحتياجات الصحية للمجتمع.

 5 .359 0.50 5 5 59 ك

% 95.9 9.3 9.3 

عدم تعاون الجهات الرسمية مع المركز  05

 الصحي.

 9 .594 0.09 5 5 50 ك

% 99.3 3.9 3.9 

  .03955 0.0093 المحور ككل 
 

االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية  من األخصائيينويتضح من خالل النتائج ان هناك تجانسا في موافقة أفراد عينة الدراسة 

بمراكز الرعاية ، والتي تؤثر على جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي بالبيئة المحليةاألولية على وجود معوقات مرتبطة 

(، وهي 0.50 – 0.05الصحية األولية له، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول معوقات مرتبطة بالمؤسسة ما بين )

 والتي تشير إلى " غير موافق" بالنسبة ألداة الدراسة. ،متوسطات تقع في الفئة األولى من فئات المقياس الثالثي

 :وجاءت النتائج كالتالي 

 غياب دور وزارة الصحة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل األخصائي االجتماعي بمراكز " :(، وهي3قم )جاءت العبارة ر

بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية" 

 (.5.00 – 0.50الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )

  بالمرتبة الثانية من القصور في اجراء المسوح المستمرة لالحتياجات الصحية للمجتمع" :(، وهي00رقم )جاءت العبارة ".

 – 0.50حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )

5.00.) 

 ( وهي9جاءت العبارة رقم ،): "مراكز الصحية والمؤسسات المعنية ومنها البلدية فيما يتعلق بصحة القصور في خدمات ال

بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية البيئة" 

 (.5.00 – 0.09عليها بمتوسط )

 ( وهي00جاءت العبارة رقم ،): "بالمرتبة الحادية لمستمرة لالحتياجات الصحية للمجتمع." القصور في اجراء المسوح ا

عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط 

(0.00 – 5.00.) 

 ( وهي4جاءت العبارة رقم ،): "مليات الفنية للخدمات عدم توفر المناخ المناسب لألخصائي االجتماعي لتطبيق الع

." بالمرتبة الثانية عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية

 (.5.00 – 0.05األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )
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 ( وهي0جاءت العبارة رقم ،): "تتعلق بإنشاء أقسام للخدمة االجتماعية الطبية في المراكز  عدم وضوح التشريعات التي

." بالمرتبة الثالثة عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الصحية للرعاية األولية

 (.5.00 – 0.03الرعاية الصحية األولية عليها بمتوسط )

سة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينتي الرياض وجدة ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدرا

( عقد اجتماعات 00غير موافقين بدرجة " غير موافق" على بعض المعوقات المرتبطة بالمؤسسة، وكان أبرز العبارات: رقم )

ر المناخ المناسب لألخصائي االجتماعي عدم توف( وهي: " 4(، ورقم )0.00مشتركة بين أعضاء فريق العمل." بمتوسط )

عدم ( وهي " 0( ورقم )0.05. " بمتوسط )لتطبيق العمليات الفنية للخدمات االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية

( 0.03" بمتوسط )وضوح التشريعات التي تتعلق بإنشاء أقسام للخدمة االجتماعية الطبية في المراكز الصحية للرعاية األولية 

 .بفريق العملوهي متوسطات تقع في الفئة األقل، مما يعني عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود هذه المعوقات المرتبطة 

 متوسطات المحاور: .1.1

مراكز الرعاية الصحية األولية من  ( يوضح متوسط محاور معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في11جدول )

 خدمة االجتماعيةمنرور ال

 الرتبة االنحراف المتوسط المحور م

 0 .50954 0.59 المعوقات المرتبطة بالعمالء 0

 5 .55500 0.53 المعوقات المرتبطة بالمؤسسة 5

 5 .50959 0.55 المعوقات المرتبطة بفريق العمل 5

 4 .03400 0.04 المعوقات المرتبطة بأداء األخصائي االجتماعي 4

المرتبطة بالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة المعوقات  3

 األداء المهني له بمراكز الرعاية الصحية.

0.00 03955. 3 

  .094534 0.50 متوسط المتوسطات 
 

 وجاء ترتيب المحاول كالتالي:

 (.0.59جاء في المرتبة األولى محور المعوقات المرتبطة بالعمالء بمتوسط حسابي قدره ) -

 (.0.53الثانية محور المعوقات المرتبطة بالمؤسسات بمتوسط حسابي قدره ) جاء في المرتبة -

 (.0.55جاء في المرتبة الثالثة محور المعوقات المرتبطة بفريق العمل بمتوسط حسابي قدره ) -

 (.0.04جاء في المرتبة الرابعة محور المعوقات المرتبطة بأداء األخصائي االجتماعي بمتوسط حسابي قدره ) -

المعوقات المرتبطة بالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية  الخامسة محورالمرتبة جاء في  -

ويتضح من الجدول صحة القول: إن محاور معوقات جودة األداء المهني  (.0.00الصحية. بمتوسط حسابي قدره )

 منظور الخدمة االجتماعية بدرجة " موافقة".لألخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية من 
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 مناقشة النتائج والتوصيات .1

 مستخلص نتائج الدراسة:. 1.1

 النتائج المتعلقة قوصف مجتمع الدراسة: .1.1.1

 ( بنسبة9( جاؤوا بعدد )53(، وسن )50وأن فئة كل من في سن ) ،(43 – 50الدراسة ما بين ) عينة تتوزع أعمار أفراد -

 جمالي عينة الدراسة وهم الفئة األكبر.( من إ9925)

 ،( هن من االناث9024( من افراد الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية، وبنسبة )53أن ) -

 وهن األكثر من افراد الدراسة

( حاصلون 9920ولية، وبنسبة )( من افراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األ54أن ) -

 .وهم األكثر من افراد الدراسة ،على درجة البكالوريوس

( تم التحاقهم 3529( من افراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية، وبنسبة )55أن ) -

 اسة.وهم األكثر من افراد الدر ،بدورات تدريبية في مجال الخدمة االجتماعية

( تم التحاقهم 5024( من افراد عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بمراكز الرعاية الصحية األولية، وبنسبة )00أن ) -

 وهم األكثر من افراد الدراسة. ،بثالث دورات تدريبية في مجال الخدمة االجتماعية

 النتائج المتعلقة قأسئلة الدراسة:  .1.1.1

وقات المرتبطة بأداء االخصائي االجتماعي، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له بمراكز الرعاية السؤال األول: ما المع

 الصحية األولية؟

 عدم اهتمام األخصائي االجتماعي بالتواصل مع أسرة المريض فيما يتعلق بالخطة العالجية. -

 ضى.عدم قدرة األخصائي االجتماعي على تحليل العوامل المسببة لمشكالت المر -

 قصور التدريب الميداني في المؤسسات الطبية. -

 عدم متابعة األخصائي االجتماعي الخطة العالجية للمريض بكفاءة -

 عدم االستعداد النفسي األخصائي االجتماعي لممارسة عملة في مراكز الرعاية الصحية األولية. -

 األداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية األولية؟ السؤال الثاني: ما المعوقات المرتبطة قالمؤسسة، والتي تؤثر على جودة

 القصور في إجراء التحسين المستمرة للخدمات كأساس لزيادة كفاءة وجوده بالمراكز الصحية  -

 عدم وعي االدارة بمفهوم الخدمة االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية األولية -

 األولية عدم وضوح مفهوم الجودة في إدارة مراكز الرعاية الصحية -

 عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدخال وتحليل بيانات المرضى. -

 عدم مراعاة رغبات المرضى في تصميم الخدمة التي تقدم من خالل المراكز -

 عدم اشراك األخصائي االجتماعي بالقرارات المرتبطة بخدمات المرضى. -
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 ر على جودة األداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية األولية؟السؤال الثالث: ما المعوقات المرتبطة قالعمالء، والتي تؤث

 عدم تعاون األهل واألقارب للمريض مع األخصائي االجتماعي مراكز الرعاية األولية -

 عدم تفهم المرضى وأسرهم برامج الوقاية التي تتبعها مراكز الرعاية ويشارك فيها االخصائي االجتماعي -

 ور األخصائي االجتماعي الطبي في عملية العالج.عدم اقتناع المرضى وأسرهم بد -

 عدم تجاوب المريض مع األخصائي االجتماعي بشأن المعلومات التي تتطلب منه. -

 التي يتخذها الفريق الطبي لعالج وحل مشكلة المرضى. لإلجراءاتعدم تفهم أسر المرضى  -

 ى جودة األداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية األولية؟والتي تؤثر عل ،السؤال الراقع: ما المعوقات المرتبطة قفريق العمل

 عدم إيمان الفريق الطبي بالمركز الصحي بأهمية تحسين العمل تجاه المرضى. -

 الفريق الطبي المسؤولية االجتماعية تجاه المرضى. إدراكعدم  -

 ةعدم تواصل الفريق الطبي مع األخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولي -

 عدم التعاون بين أعضاء الفريق الطبي واألخصائي االجتماعي. -

 عدم تطبيق العاملين بمراكز الرعاية الصحية األولية لمفاهيم حقوق المرضى. -

السؤال الخامس: ما المعوقات المرتبطة قالبيئة المحلية، والتي تؤثر على جودة األداء المهني له قمراكز الرعاية الصحية 

 األولية؟

 ر وزارة الصحة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل األخصائي االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األوليةغياب دو -

 القصور في اجراء المسوح المستمرة لالحتياجات الصحية للمجتمع. -

 القصور في خدمات المراكز الصحية والمؤسسات المعنية ومنها البلدية فيما يتعلق بصحة البيئة. -

 تمع في تحيد أولويات الرعاية الصحية.عدم مشاركة قيادات المج -

 قصور االمكانيات البيئية المحلية لمراكز الرعاية -

 نقص الوعي الصحي ألفراد المجتمع المحلي. -

 التصور العالجي المقترح: .1.1

ترح النظري للدراسة واستعراض الدراسات السابقة، وما اسفرت عنه نتائج الدراسة يمكن وضع التصور المق اإلطارمن خالل 

 لمواجهة معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية األولية.

النظري للدراسة  اإلطار، مفهوم الخدمة االجتماعية الطبية األسس النررية التي يعتمد عليها التصور المقترح: .1.1.1

 .تحليل نتائج الدراسة ،والدراسات السابقة

 ر المقترح:أهداف التصو .1.1.1

الهدف الرئيسي هو: تحديد اسلوب مواجهة معوقات جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية 

 األولية من منظور الخدمة االجتماعية.
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 آليات تحقيق أهداف التصور المقترح:. 1.1.1

الحصول على دعم المجتمع  جتماعي عن طريق اآلتي:فيما يتعلق بالحد من المعوقات المرتبطة بأداء المهني لألخصائي اال -0

 تفعيل التدريب الميداني في المؤسسات الطبية. ،المحيط ب مراكز الرعاية الصحية األولية لعمل األخصائي االجتماعي

اهتمام األخصائي االجتماعي بالتواصل مع  حرص األخصائي االجتماعي على متابعة الخطة العالجية للمريض بكفاءة.

تدعيم االستعداد النفسي لألخصائي االجتماعي لممارسة عمله في مراكز  رة المريض فيما يتعلق بالخطة العالجية.أس

 تنمية قدرة األخصائي االجتماعي على تحليل العوامل المسببة لمشكالت المرضى. الرعاية الصحية.

ك األخصائي االجتماعي بالقرارات المرتبطة اشرا فيما يتعلق بالحد من المعوقات المرتبطة بالمؤسسة عن طريق اآلتي: -5

وضوح مفهوم الجودة في  ،مراعاة رغبات المرضى في تصميم الخدمة التي تقدم من خالل المراكز بخدمات المرضى.

وعي  لزيادة كفاءة وجوده بالمراكز الصحية. كأساسالتحسين المستمر للخدمات ، إدارة مراكز الرعاية الصحية األولية

 .هوم الخدمة االجتماعيةاالدارة بمف

 فيما يتعلق بالحد من المعوقات المرتبطة بالعمالء عن طريق اآلتي: -5

 االخصائي االجتماعي. ومشاركةتفهم المرضى وأسرهم برامج الوقاية التي تتبعها مراكز الرعاية  -

 تجاوب المريض مع األخصائي االجتماعي بشأن المعلومات التي تتطلب منه. -

 التي يتخذها الفريق الطبي لعالج وحل مشكلة المرضى. جراءاتلإلتفهم أسر المرضى  -

 تعاون األهل واألقارب للمريض مع األخصائي االجتماعي مراكز الرعاية األولية -

 اقتناع المرضى وأسرهم بدور األخصائي االجتماعي الطبي في عملية العالج. -

تواصل الفريق الطبي مع األخصائي االجتماعي  آلتي:فيما يتعلق بالحد من المعوقات المرتبطة بفريق العمل عن طريق ا -4

التعاون بين أعضاء الفريق  الفريق الطبي المسؤولية االجتماعية تجاه المرضى. إدراك، في مراكز الرعاية الصحية األولية

العاملين توجيه  إيمان الفريق الطبي بالمركز الصحي بأهمية تحسين العمل تجاه المرضى. الطبي واألخصائي االجتماعي.

 في المراكز الصحية بالقدرات التي تمكنهم من تطوير العمل، لتحقيق األداء المهني.

دور وزارة الصحة بتدريب وتأهيل األخصائي  فيما يتعلق بالحد من المعوقات المرتبطة بالبيئة المحيطة عن طريق اآلتي: -3

لصحية والمؤسسات المعنية ومنها البلدية فيما يتعلق زيادة خدمات المراكز ا االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية األولية.

مشاركة قيادات المجتمع في تحيد أولويات الرعاية  اجراء المسوح المستمرة لالحتياجات الصحية للمجتمع. ،بصحة البيئة

 الصحية.

 األاطراف المشاركة في تحقيق أهداف التصور المقترح: .1.1.1

 ، فريق العمل، العمالء، المؤسسة، المجتمع المحلي.األخصائي االجتماعي :األطراف األساسية -

 المؤسسات المجتمعية، المجتمعات األخرى، الوزارات المعنية. ،األطراف غير االساسية: اإلعالم -
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 االستراتيجيات المستخدمة: .1.1

وضع وتنفيذ وتقويم تتضمن المشاركة قيام العمالء باالعتماد على أنفسهم في حل مشاكلهم، وذلك بإشراكهم في : المشاركة -

خدمات وبرامج الرعاية الصحية األولية، وفي هذه المشاركة تحقيق لمبدأ الديمقراطية، والتفاعل والمشاركة الفعالة تساعد 

 ديل االتجاهات وتنمية شخصيتهم.على تع

دة المختلفة، مثل : تستخدم عندما تهتم بالتفاعل كوسيلة إلتاحة الفرص لتبادل وجهات النظر في موضوعات الجوالتفاعل -

 تحديد األولويات او صنع القرارات ن ويتفاعل العاملون معا فيساعد ذلك على نمو قدرات العاملين المشتركين.

يقوم األخصائي االجتماعي بدور هام في نقل الفكرة الى الطرف اآلخر، ومحاولة اقناعه بصحة هذه الفكرة، وأن هذا  :االقناع -

ا تلتقي الخبرة أو الرأي السليم المقاومة من المشتركين في إقناعهم بسالمة الرأي، وطالما الرأي هو األصلح، وذلك عندم

 دف االقناع سوف يكون واقع للعمل.ه تحقق

لشرح وجهات نظرهم لما : تستخدم هذه االستراتيجية في تسهيل االتصال بين الجماعات المختلفة بمتخذي القرار، االتصال -

ي العملية التي تنقلب بها المعلومات أو القرارات والتوجيهات خالل المنظمات االجتماعية، يحتاجون إليه من خدمات، وه

والوسائل التي تساعد على تقدم المعرفة واآلراء واالتجاهات. كما تستخدم لتدعيم االتصال بين الهيئات الحكومية واألهلية 

 .وتنسيق الجهود بينهم، لتحقيق األهداف

إلى عدم التعارض بين جهود الجهات ذات العالقة واالختصاص سواء أكانوا أفرادا أو إدارات أو : يهدف التنسيق التنسيق -

مؤسسات، وبالتالي يسهل تحقيق األهداف دون تعارض بينهم، وبالتالي تنسيق الجهود، وذلك لضمان تكاملها لتحقيق أهداف 

داف التي ترمي فحص واالتصال، والتنسيق بين األهالتنمية، ويمارس التنسيق في كل ما يقوم به من عمليات الدراسة وال

  الخطة الى تحقيقها.

: يستخدم االخصائي االجتماعي هذه االستراتيجية عندما يمكن استشارة المشكلة وتحويلها من مجال االحساس االستشارة -

المشكلة وايجاد الرغبة، العام والوعي بها إلى مجال االحساس واإلدراك التام بها، وتجميع جهودهم وحثهم على مواجهة 

 .وبالتالي العمل المشترك لمواجهتها وحلها عن طريق مساهمة ومشاركة األفراد والجماعات

استخدام  أحسن: تستخدم لتهيئة التعاون بين أهالي المجتمع وقادته الممثلين له بالخبراء والمتخصصين، ولتحقيق التعاون -

تعاون بين الجهود األهلية والحكومية، وبالتعاون يمكن الوصول الى قرارات ممكن للموارد واالمكانات المتاحة، وتحقيق ال

 موضوعية سليمة. 
 

 مراجع الدراسة. 6

 المراجع العرقية: .1.6

 الكتب: (1

حمدي منصور، وسعيد عويضة، المكتب العلمي  \م(: نظرية الخدمة االجتماعية المعاصرة، ترجمة0999باي، مالكوم ) -0

 ة.للنشر والتوزيع، القاهر

 (: أصول الدمة االجتماعية، ار الفر العربي، القاهرة.0993بدوي، زكي ) -5
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(/ الرعاية الطبية والصحية والمعوقين من منظور الخدمة االجتماعية، المكتب 0394بشير، إقبال، ومخلوف، إلقبال ) -5

 الجامعي الحديث، االسكندرية.

ة االجتماعية في المجال الطبي، المكتب الجامع الحديث، (: الممارسة المهنية للخدم0993بشير، إقبال، وسوسن، محمد ) -4

 االسكندرية.

 ، بيروت.05ط (: المورد، دار العلم للماليين،0999البلعيكي، منير ) -3

، دار الفكر 4الصحة والسالمة العامة، تقديم/ عالية الرفاعي، ط :(5003البكري، أمل وحمارنة، ريتا وبدران، زين ) -3

 للنشر، األردن.

 جامعة قناة السويس، القاهرة. ،(: االتجاهات الحديثة في إدارة المنظمات الصحية5009سيد محمد ) جاد الرب، -9

االتجاهات الحديثة في إدارة المنظمات الصحية، كلية التجارة،  –(: مراجع إدارة األعمال 5009جاد الرب، سيد محمد ) -9

 جامعة قناة السويس، مصر.

م(: الجغرافيا الطبية لمنطقة الرياض، سلسلة مشروع التعليم العالي 5000\هـ0450الحميدي، عبد هللا بن عبد العزيز ) -9

 (، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.59لنشرة ألف رسالة علمية )

(، المعهد العالي المجاالت –مناهج الممارسة  –خية م(: الخدمة االجتماعية )نظرة تاري5003خاطر، احمد مصطفى ) -00

 سكندرية.للخدمة االجتماعية، اال

(، المعهد العالي للخدمة المجاالت –مناهج الممارسة  –خية الخدمة االجتماعية )نظرة تاري :م(5003خاطر، أحمد ) -00

 االجتماعية، االسكندرية.

 م(: االدارة في المؤسسات االجتماعية، المكتبة الجامعية. االسكندرية.5000هناء) ،خاطر، أحمد، وفهمي، سامية، وبدوي -05

 سام ورفيقاتها )د.ت( التربية الصحية، مطابع الجمعية العلمية، عمان.خلفيات، ابت -05

 ، دار قابس للنشر، بيروت.0م( المستشفيات والمراكز الصحية واالجتماعية، ط0999خلوصي، محمد ماجد ) -04

، وزارة الصحة 5م( دليل اجراء تنظيم العمل في المراكز الصحية، ط5005خوخة، توفيق، ومحمود، فوزة شحاته ) -03
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 ملخص الدراسة

الهدف الرئيسي من الدراسة هو التعرف مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية 

واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات ، كذلك التعرف على 2030العربية السعودية ضمن رؤية المملكة  المملكةمن 

الصناعية في المنطقة الشرقية، كلك التعرف على مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية. قام 

، واعتمد السعوديةالباحث باستهداف القيادات اإلدارية لمجموعة من الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 

وصلت ت ، كما استعان الباحث باالستبانة وذلك لمناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.التحليليالباحث على استخدام المنهج الوصفي 

 جياتاستراتي تطبيق مدىأظهرت النتائج أن افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور  الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

كما توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية بين تطبيق  الشرقية، المنطقة في الصناعية الشركات في لعاطفيا الذكاء

في الشركات  رأس المال البشري )استراتيجيات الذكاء العاطفي و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( و إدارة

ء ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية األثر األكبر، ثم جاء تطبيق استراتيجيات الصناعية في المنطقة الشرقية، وقد جا

 الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية من حيث تأثيره على إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية،
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 أسوإدارة رين ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية كما توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية ب 

المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية، وان ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية يمكن أن تفسر 

مساعدة القادة للمرؤوسين علي ( من التغيرات في إدارة رأس المال البشري. قدمت الدراسة عدد من التوصيات، % 76حوالي )

 امتالك الرؤية المستقبلية وسعيهم للتعلم الدائم.

 0202الذكاء العاطفي، القيادة التحويلية، رأس المال البشري، القيادات اإلدارية، رؤية المملكة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The main objective of the study is to identify the extent to which emotional intelligence strategies 

are applied in industrial companies in the eastern region of the Kingdom of Saudi Arabia within 

the vision of the Kingdom 2030, as well as to identify the reality of human capital management in 

industrial companies in the eastern region, all of which is to identify the extent to which 

transformational leadership is practiced in companies industrial area in the eastern region. The 

researcher targeted the administrative leaders of a group of industrial companies in the eastern 

region of the Kingdom of Saudi Arabia. 
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The study reached a number of results, the most important of which are: The results showed that 

the study members agreed strongly with the statements of the axis of the extent of the application 

of emotional intelligence strategies in industrial companies in the eastern region, and there is a 

positive direct correlation with statistical significance between the application of (emotional 

intelligence strategies and the practice of transformational leadership in industrial companies) and 

human capital management In industrial companies in the Eastern Province, the practice of 

transformational leadership in industrial companies has had the greatest impact, then came the 

application of emotional intelligence strategies in industrial companies in terms of its impact on 

human capital management in industrial companies in the Eastern Province, and there is a positive 

and significant positive correlation A statistic between the practice of transformational leadership 

in industrial companies and human capital management in industrial companies in the eastern 

region, and that the practice of transformational leadership in industrial companies can explain 

about (67%) of the changes in human capital management. The study made a number of 

recommendations, helping leaders to subordinates to own the future vision and their quest for 

permanent learning. 

Keywords: Emotional Intelligence, Transformational Leadership, Human Capital, Administrative 

Leaders, the Kingdom's Vision 2030. 

 المقدمة:. 1

من المواضيع التي أوليت اهتماماً كبيراً من الباحثين تعد موضوعات الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية ورأس المال البشري 

والمفكرين كونها تتمحور حول المكون االجتماعي والعالقات اإلنسانية داخل المنظمات عموماً والصناعية منها بشكل خاص 

اجتماعية  صادية أووحساسية ذلك ما بين الدراسات الحديثة والسابقة. يضاف لذلك التحديات والتطورات الحديثة سواء كانت اقت

مما يجعل معالجة ومواجهة هذه التحديات  0202او تحول اقتصادي جديد يطل من خالل برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 

 عام وكيفية وتنمية مقدراتهم الشعورية عن والفني بشكلمن خالل التأثير في سلوكيات الزمالء، المرؤوسين، والطاقم اإلداري 

جال لهم وتشجيعهم على مواجهة المشكالت والصعوبات التي تواجه منظماتهم وفقاً لمفهوم راس المال البشري طريق فتح الم

 (. 0202للرفع من الكفاءة وفقاً لسلوكيات وأخالقيات مهنية رفيعة)باتلور،

لمس ي من قصور في تفهم وتومن هنا نلمس أهمية الدراسة الحالية بضرورة أجراء دراسة ميدانية في البيئة الصناعية التي تعان

األبعاد االجتماعية واإلنسانية في العمل على الرغم من كونها جهات ربحية تبحث بجد وتعمل لتحقيق ما يرضي المستثمرين وهذا 

يجعلها بحاجة الى قيادة أكثر وأفضل وكونها من أفضل الكيانات التنظيمية التي تتعامل مع متغيرات البحث، فضالً عن تأثيرها 

 كبير في تطور بيئة ومجتمع المنطقة الشرقية على مر العقود.ال
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 مشكلة الدراسة:. 1.1

تعد استراتيجيات الذكاء العاطفي كالقلب في جسم اإلنسان ويعمل كمحرك لكل المستويات اإلدارية في الهيكل التنظيمي ولجميع 

بشكل وثيق بهذه االستراتيجيات. وبحسب الدراسات السابقة،  وظائف المنظمة أياً كانت وأياً كان مستواها، مما يجعل األداء مرتبطاً 

يأتي التفكير الناقد بمرتبة متقدمة مع المهارات االدراكية للقائد، مثل حل المشكالت والتفكير االستراتيجي وحسن التواصل من 

ون أكثر سعادة في عمله مما حيث االهمية في منظمات االعمال، الن ذلك الشخص أياً كانت صفته ممن يتمتع بذكاء عاطفي يك

 (. 0202يرفع درجات االنتماء للمنظمة )ايسه، 

بعبارة أخرى، الحس اإلداري وقوة الشخصية لدى القائد أو المدير تكتمل بقدرته على بناء الحس بأهمية العمل واإللهام وغرس 

واالتصال بكافة األطراف داخل وخارج قيم الوالء ومواجهة االوضاع الصعبة التي قد تواجه المنظمة ومد جسور التواصل 

المنظمة. وفي هذه الحالة بُني تصور على مر العقود الماضية بالتركيز على العمل داخل المنظمة وفق النظام الداخلي لها وهيكلها 

واطف في بيئة لعالتنظيمي وآلية رفع التقارير مهملين الجانب المعنوي للموظف والذي يُعنى بجانب األفكار والعالقات البينية وا

العمل لذلك فقد توجهت انظار الباحثين نحو دراسة عوامل ترتبط معظمها بالجوانب االنسانية واالجتماعية، اذ اكدت الدراسات 

 اوالبحوث ان نجاح المنظمات وما تقدمه ال يقترن بالجوانب المادية فقط وال يكون مكتمالً ما لم يكون مقترناً بالقدرة التأثيرية لقادته

وبناء على ذلك فقد تجسدت مالمح مشكلة البحث الحالية بالتساؤالت التالية: فهي الداعم االساسي والباعث المولد للطاقة واالبداع 

هل تؤثر استراتيجيات الذكاء العاطفي على القيادة التحويلية، هل تؤثر استراتيجيات الذكاء العاطفي على رأس المال البشري، 

يلية على رأس المال البشري، كيفية قياس أثر استراتيجيات الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية مجتمعة هل تؤثر القيادة التحو

 على رأس المال البشري؟

 أهداف الدراسة: .1.1

التعرف على مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة  (0

 .0202رؤية المملكة العربية السعودية ضمن 

التعرف على واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية  (0

 .0202ضمن رؤية المملكة 

التعرف على مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية  (0

 .0202من رؤية المملكة ض

 أهمية الدراسة: .1.1

تأتي أهمية البحث الحالي من أهمية المتغيرات المبحوثة )الذكاء العاطفي، القيادة التحويلية( وهذا سيؤدي حتما إلى نجاح رأس 

متطلبات  شف وتمييزالمال البشري )المتغير الثالث(، وتحسين األعمال التي بدورها تسهم في الريادة في مجال دور القائد في ك

العاملين حيث يلجا إلى مبادئ األخالق وشعور العاملين بهدف الوصول إلى المقاصد األخالقية ويكون وكيال للتغيير، ويحفز 

العاملين ويوجههم نحو السلوكيات والقيم الجوهرية الجديدة، كما تعد القيادة التحويلية المشارك الرئيس مع العاملين في الرؤية أو 

 ض وفي أعلى مستوياتهما بدال عن تقييم الواقع الحالي لهؤالء العاملين، الغر
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 يسمو بمصالحه الذاتية لكيتي يؤديها ومتى ما تمت مساعدته ويصبح الموظف في دائرته متحوال متى ما أدرك أهمية المهام ال

با من تقييم الوضع الراهن للمنظمة والعمل لصالح غرض المنظمة، وان امتالك القائد للمهارات والقدرات العاطفية تجعل منه قري

م؛ وبالتالي القدرة على خلق وتوضيح 0202على صياغة األهداف وتوضيحها وضمان اتساقها مع الرؤية المثالية للمستقبل للملكة 

و وتتطور بمرور نمرؤية مستقبلية للمنظمة تتصف بالواقعية والجاذبية وإمكانية االعتماد عليها من قبل الجميع في المنظمة التي ت

 الوقت.

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 يلي:من خالل اشكالية الدراسة تتضح لنا الفرضية الرئيسة للبحث والتي تتمثل فيما 

يوجد عالقة بين استراتيجيات الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية وتأثيرها في رأس المال البشري ضمن رؤية المملكة  

 الفرعية التالية: ومنها تنبثق الفرضيات. 1212

 رأس المالوتوجد عالقة بين تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية  .0

 .0202البشري ضمن رؤية المملكة 

ري ضمن البش ورأس المالتوجد عالقة بين ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية  .0

 .0202لكة رؤية المم

 النظري والدراسات السابقة: . اإلطار1

 النظري للدراسة: . اإلطار1.1

 الذكاء العاطفي: -أوال 

يعد مفهوم الذكاء العاطفي من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في مجال السلوك اإلنساني والذي يقوم على فكرة ان نجاح القائد ال 

فقط من العوامل  %02تطلب ذكاء عاطفياً، ويشير جولمان بأن معامل الذكاء يسهم في يعتمد على القدرات الفكرية والفنية فقط بل ي

 (.0222للعوامل األخرى )جولمان،  %22التي تحدد النجاح في الحياة، تاركاً 

( حيث عرفا على انه قدرة معرفة Mayer& Salovey, 1990وأول من استخدم الذكاء العاطفي كمفهوم علمي العالمان )

وانفعاالتنا ومشاعر االخرين وانفعاالتهم والتمييز بين المشاعر واالنفعاالت واستخدام المعرفة لتوجيه تفكير الشخص مشاعرنا 

 وافعاله.

( في هذا الكتاب Emotional) Intelligence( كتاب حمل اسمGoleman,1995تداوال بعد أن نشر ) أكثرالمفهوم  وأصبح

ى ادارة مشاعرنا وتحفيزها وادارة مشاعر االخرين وعواطفهم بشكل جيد للنجاح في أوضح أن الذكاء العاطفي هو "القدرة عل

 الحياة المهنية".
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وترجع أهمية الذكاء العاطفي إلى أهمية العواطف في حياتنا عامة وفى بيئة العمل بشكل خاص، فالعاطفة توثر على كل شيء 

بين العاملين، ولكن من ناحية آخري يمكن ان يكون لها اثار سلبية، يفعله األفراد، فيمكن للعواطف ان تزيد من الروح المعنوية 

فالعواطف السلبية مثل الخوف والقلق والغضب والحيرة او التردد ربما تستهلك الكثير من طاقة الفرد وتقلل من الروح المعنوية 

 لديه، والتي يمكن ان تؤدي إلى الغياب والالمباالة.

ان نجاح الفرد في الحياة االجتماعية أو المهنية ال تعتمد على ما يملك من قدرات عقلية )ذكاء  يستند الذكاء العاطفي على فكرة

معرفي( ولكن أيضا يعتمد على مهاراته العاطفية واالجتماعية فقدرة االنسان على االستخدام الفاعل لمجموعة من المهارات 

ها واداراتها وتقويمها هي جوهر الذكاء العاطفي وذلك ليكون والكفاءات التي تمكنه من ادراك عواطفه وعواطف االخرين وفهم

الشخص أكثر قدرة وتوازنا على ترشيد سلوكه وتفكيره بوسائل متعددة تزيد من فرص نجاحه في التعامل مع ذاته ومع اآلخرين 

 (.0202في بيئة المنظمة وتقلل من مخاطر فشله )درة، 

 (: 111 - 111، ص 1212لف منها، ويمكن ذكرها على النحو التالي )عثمان، وللذكاء العاطفي عدد من المكونات التي يتأ

وهي الركيزة األساسية للذكاء العاطفي، وتتمثل في القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت  المعرفة االنفعالية: -0

 ذاتية واألحداث الخارجية،والمشاعر الذاتية وحسن التمييز بينهما والوعي بالعالقة بين األفكار والمشاعر ال

وتشير إلى القدرة على التحكم في االنفعاالت السلبية وكسب الوقت للتحكم فيها وتحويلها إلى انفعاالت  إدارة االنفعاالت:  -0

 إيجابية، وهزيمة القلق واالكتئاب وممارسة الحياة االجتماعية والمهنية بفاعلية،

نظيم االنفعاالت والمشاعر وتوجيهها إلى تحقيق اإلنجاز والتفوق، وتشير إلى القدرة على ت تنظيم االنفعاالت:  -0

واستعمال المشاعر واالنفعاالت في صنع أفضل القرارات، وفهم كيف يتفاعل اآلخرون باالنفعاالت المختلفة، وكيف 

 تتحول االنفعاالت من مرحلة إلى أخرى،

توحد معهم انفعالية وفهم مشاعرهم وانفعاالتهم والتناغم : ويشير إلى القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرين والالتعاطف  -2

 معهم واالتصال بهم،

: ويشير إلى التأثير اإليجابي والقوى في اآلخرين عن طريق إدراك انفعاالتهم ومشاعرهم ومعرفة متى تقود التواصل -2

 ومتى تتبع اآلخرين وتساندهم وتتصرف معهم بطريقة الئقة. 

لمتغيرات األساسية، والتي أخذت في البروز كأحد الصفات الجوهرية للقائد اإلداري، حيث إن قدرة ويشكل الذكاء العاطفي أحد ا

القادة على اكتشاف واستغالل طاقات وقدرات العاملين الظاهرة والكامنة، ومساعدتهم في توظيفها وتنميتها، ال يمكن أن تتحقق 

ن هنا تبدأ رحلة البحث عن التميز في القيادة انطالقا من الداخل نحو إال من خالل اكتشاف القادة أنفسهم والوعي بقدراتهم، وم

الخارج، حيث ينبغي على القائد أن يتعرف على ذاته، وأن يكون على وعي تام برؤاه وأهدافه وقيمه وتصوراته وافتراضاته، 

على القائد  مطلوبة، ولتحقيق ذلك، يجبصادقا في أقواله وأفعاله ومشاعره حتى يستطيع التأثير على اآلخرين التحقيق النتائج ال

لمساعدتهم على إدارة تلك المشاعر وحفز طاقاتهم وبناء الثقة الالزمة لالرتقاء بمستويات ون واعية أيضا بمشاعر العاملين؛ أن يك

 (2، ص0222ومعايير األداء والخدمة )الخازندار، 
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 القيادة التحويلية: -ثانيا 

ن المفاهيم اإلدارية الحديثة في الفكر اإلداري والذي تلعب دورا رئيسة في إجراء التغييرات التنظيمية يعد مفهوم القيادة التحويلية م

لتعزيز الوصول إلى الهدف من خالل سعي القائد إلى االرتقاء بمستوى مرؤوسيه من اجل االنجاز والتطوير الذاتي والعمل على 

 تنمية وتطوير العاملين والمنظمة ككل.

القيادة التحويلية بانها القيادة التي تحدث عندما يحفز القائد على المنفعة بين الزمالء والتابعين  Bass & Avolio 1994عرف ))

اعلى  وتطور التابعين لتقديم مستويات ،د ادراكا برسالة او رؤية المنظمةلعرض اعمالهم بمنظور جديد، اذ ان القيادة التحويلية تول

 (Mwangi, 2011, 30من القدرات واالمكانات. )

كما تعرف بأنَّها "العملية التي تحفز النشاط الهادف في االخرين من خالل تغيير الطريقة التي ينظرون فيها إلى العالم من حولهم، 

 & Modassirوتربط الواحد باآلخر اذ انها تؤثر على االعتقادات الشخصية لألفراد عن طريق لمس قلوبهم وعقولهم. )

Singh,2008,9) 

كمن أهمية القيادة التحويلية في وجود قادة يتمتعون برؤى مستقبلية ثاقبة من أجل اقتناص الفرص وتذليل الصعوبات لتحقيق وت

أهدافهم مهما كانت الظروف المحيطة، ومن خالل التأكيد على أهمية الذكاء العاطفي ودوره بوصفه أداة لتوجيه سلوك القادة 

 (. Goleman, 2010واألفراد في منظمات األعمال )

أما أهمية القيادة التحويلية في المنظمة فتبرز عندما تواجه ظروف معينة مثل البيئة المضطربة السريعة التغيير، المنافسة العالمية، 

األسواق غير المنظمة؛ حيث تتمثل اهميتها في هذه الظروف بتحفيز والهام المرؤوسين ودفعهم إلنجاز المهام ورفع معنوياتهم 

قدراتهم الذاتية لمواجهة هذه الظروف وجعلهم راغبين في بذل جهود إضافية لتحقيق النجاح والهدف المطلوب  وتعزيز

(Mckenna, 2000, 383.) 

، ضمن نسق متكامل ومترابط يجعلها قادرة على يارز في وضع محددات لألداء المنظمحيث تقوم القيادة التحويلية بدور ب

 لداخلية والخارجية، وتضع قيما للمنظمة وتدعمها وتحدث تغيرات في ثقافتها ومعتقداتها. االستجابة الفاعلة للتغييرات ا

وتبرز أهمية القيادة التحويلية وإمكانية تطبيقها في المنظمات من وجهة نظر المشار إليه في أنها قيادة فنية تتضمن أساليب إدارية 

، وتستجيب بشكل فاعل للتغيرات التي تحدث في مناخ يالمنظم األداءعلى درجة عالية من األهمية، وأنها تعمل على رفع مستوى 

عمل المنظمات، والتقلبات في حاجات العاملين ورغباتهم وكذلك شعارهم المتعاملين مع المنظمة، فضال عن رفع ثقة العاملين 

 (07، ص0207)حسون،  المتميز.بالمنظمة واشعارهم بالمواطنة واالنتماء، وتبـعـث فيهم الدافعية الالزمة لتحقيق األداء 

( ثالثة أهداف جوهرية للقيادة التحويلية حث القائد Lethwood, 1990أما عن أهداف القيادة التحويلية، فقد حدد ) 

 : (Conger,2002,9) (Lethwood, 1990,17)التحويلي على االلتزام بها وهي على النحو التالي 

مهنية وذلك عن طريق وضع هدف تعاوني تسعى المنظمة إلى تحقيقه، مساعدة فريق العمل على تطوير وتحقق نقلة  .0

وتقليل عزلة المرؤوس، واستخدام الكليات المناسبة لتحقيق التغييرات الثقافية نحو األفضل، واالتصال بفاعلية والقيم 
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عين ريق عمل موالمعتقدات والمعايير الثقافية بالمنظمة، ومشاركة القيادة مع اآلخرين وذلك بتعويض السلطة لف

 بالمنظمة نادر على التحصين والتطوير.

 مساعدة العاملين على حل مشاكلهم بطريقة أكثر فاعلية فالمشاركة بين العاملين والمديرين يمكن أن يؤدي إلى تفسير .0

 تزامااللمختلفة، ووضع الحلول البديلة بناء على مناقشات المجموعة، وتجنب  يالمشكلة من وجهات نظر عديدة ورق

إضافة إلى االستماع بطريقة فعالة لآلراء المختلفة وتوضيحها، وتوضيح وتلخيص المعلومات  بحلول محددة مسبقاءً 

 الرئيسية عن موضوع المشكلة أثناء االجتماعات.

تعزيز تنمية العامل دافعية المرؤوسين للتنمية يتم تعزيزها من خالل تبنيهم لمجموعة من األهداف الداخلية للنمو  .0

بأهداف ومنهج المنظمة ويشعرون أنهم ملتزمون بها ثيقة نية ويتم تسهيل هذه العملية حينما يرتبطون ارتباطا والمه

 بشكل قوي.

ومما سبق، يالحظ الباحث أن تنمية وتعزيز العاملين يتم من خالل إعطائهم دور إيجابي في حل مشاكل المنظمة بهدف تحقيق 

 األهداف.اإلصالح المؤسسي والتأكيد على تحقيق 

 رأس المال البشري: -ثالثا 

يمثل رأس المال البشري المعارف والمهارات والخبرات المتواجدة بالمؤسسة من مختلف المستويات، فهو من أهم موارد 

 المؤسسات الحديثة ذلك أنه األداة الحقيقية لتحقيق األهداف من خالل المزج بينه وبين الموارد األخرى، وألنه المصدر الرئيسي

 للمعرفة والتي تعتبر بدورها ميزة تنافسية لمؤسسات اليوم.

( أن رأس المال البشري يعبر عن العنصر الرئيسي للتحسين في المؤسسات والمتمثلة في األصول Scholtz, 1993وقد أكد )

تعلق المال البشري م والمستخدمين، والذين يعملون على إنتاج المنتجات الجديدة وتحقيق الميزة التنافسية، كما بين أن رأس

بالعمليات التي لها عالقة بالتعليم والتدريب، ومختلف المبادرات األخرى التي تساهم في زيادة مستويات المعرفة، المهارات 

القدرات، القيم، واألصول االجتماعية، حيث تساهم هذه المبادرات في تحقيق الرضا واألداء، وفي النهاية تساهم في رفع أداء 

 (.02، ص0207)قوادرية،  المؤسسات

ويعرف رأس المال البشري بأنه "ذلك الرصيد من المعارف والمهارات والقدرات التي يجسدها األفراد والذي يحدد مستوى 

 ,Alexander and Andraw) إنتاجيته، ومن حيث المبدأ فإنه يتضمن القدرات الفطرية والمهارات المكتسبة من خالل التعليم"

2011, p2) 

رأس المال البشري المحور الحاكم في رأس المال الفكري باعتباره المحرك الرئيس لإلبداع، وباعتباره المورد المحدد للقيم يمثل 

غير الملموسة في عمر المعرفة، والذي يتحدد في القوى العاملة، المؤهلة والتي تمتلك التفكير والقدرة واالبتكار والتجديد، من 

 منة في فكر وأذهان القوى العاملة.خالل المعرفة الضمنية الكا
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 (:1، ص1222ولرأس المال أهمية كبرى في شتى مناحي الحياة، ويمكن ذكر بعضها على النحو التالي )أليفي، 

يمكن للمورد البشري من خلق مصادر جديدة للدخل الوطني تكون بديلة لدخل النفط باعتباره مصدر غير متجدد وقابل  .0

 للنفاذ.

 و أساس التنظيم والتنسيق بين مختلف عناصر اإلنتاج المادية والبشريةالعنصر البشري ه .0

 الكفاءات البشرية هي أساس البحث العلمي وتقنياته وتوظيف إنتاجاته .0

وفيما يخص رأس المال البشري في المؤسسات، فقد أكد االقتصاديون فيما مضى أن األفراد هم جزء من ثروة األمم، وأكدوا أن 

( بدراسة Abramovitz, 1993اد هي أكبر من الموارد األخرى. وللتأكد من أهمية رأس المال البشري قام )طاقة إنتاج األفر

النمو االقتصادي الواليات المتحدة األمريكية في القرن التاسع عشر، والنتيجة التي توصل إليها من خالل هذه الدراسة أن التقدم 

المال المادي، أما في القرن العشرين تحول هذا التحيز إلى استخدام رأس المال التكنولوجي كان متحيزا بشدة إلى استخدام رأس 

 (00، ص0207)قوادرية،  البشري، وهذا التحيز ساهم في نمو اإلنتاجية.

 :الدراسات السابقة. 1.1

في محافظة المذنب ( بعنوان: الذكاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس 1212دراسة الشايع والمطيري )

 من وجهة نظر المعلمات.

هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة لدى مديرات المدارس في محافظة المذنب بالمملكة 

الزمة ( معلمة، تم اختيارهم بشكل عشوائي، جمعت البيانات ال072العربية السعودية. أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

للدراسة منهم عن طريق استبانة تم تطويرها من قبل الباحثين. لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. أبرز 

ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هو انخفاض مستوى الذكاء العاطفي لمديرات المدارس وبشكل واضح، وأن هناك عالقة إيجابية 

 والقيادة الخادمة.بين الذكاء العاطفي 

 ( بعنوان: أثر الذكاء العاطفي في القيادة األخالقية في شركات الصناعات الكهربائية األردنية.1212دراسة الشاعر والخشالي )

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الذكاء العاطفي في القيادة األخالقية في شركات الصناعات الكهربائية األردنية. واعتمدت 

أربعة أبعاد لقياس الذكاء العاطفي وهي: الوعي بالذات، وإدارة الذات، والوعي االجتماعي، وإدارة العالقات، كما تم  الدراسة

قياس القيادة األخالقية من خالل أربعة أبعاد وهي: احترام اآلخرين، وخدمة اآلخرين، والعدالة مع اآلخرين، والصدق مع اآلخرين. 

( عامالً في شركات الصناعات الكهربائية األردنية، حيث مثل 072ية طبقية تناسبية مكونة من )أجريت الدراسة على عينة عشوائ

العاملون في تلك الشركات وحدة التحليل لهذه الدراسة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، حيث تمت 

دام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لمثل هذا النوع من االستعانة باالستبانة لجمع البيانات الالزمة. حيث تم استخ

 الدراسات أهمها االنحدار البسيط والمتعدد.
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وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود مستويات أهمية نسبية مرتفعة للذكاء العاطفي والقيادة األخالقية في شركات الصناعات  

إحصائية للذكاء العاطفي في القيادة األخالقية. أوصت الدراسة بضـرورة تركيز الكهربائية األردنية، وأيضا وجود أثر ذو داللة 

شركات الصناعات الكهربائية األردنية على مساعدة العاملين فيها على إدارة الذات، والسيطرة على النفس في حاالت الغضب، 

 وتقوية العالقات اإليجابية بين العاملين.

( بعنوان: تأثير القيادة التحويلية في أداء المرؤوسين، (Rajesh, Prikshat, Shum and Suganthi, 2019 دراسة

 والدور الوسيط للذكاء العاطفي. 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير القيادة التحويلية في أداء المرؤوسين، والدور الوسيط للذكاء العاطفي. تم جمع البيانات من 

موظفًا يعملون في ستة قطاعات مختلفة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية  (822خالل المسح باستخدام االستبانة من )

الصحية والضيافة والخدمات التعليمية والعامة في جنوب الهند. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين القيادة التحويلية 

بين القيادة التحويلية ورضا نمو المرؤوسين في الوظيفة، وان الذكاء والذكاء العاطفي، وأن الذكاء العاطفي يتوسط جزئيًا العالقة 

العاطفي لم يكن له عالقة معنوية بشعور العاملين باإلجهاد الوظيفي، وأن الذكاء العاطفي لم يتوسط العالقة بين القيادة التحويلية 

ويلية ظيفي بشكل مشترك العالقة بين القيادة التحورضا نمو المرؤوسين في الوظيفة، ولكن توسط الذكاء العاطفي ورضا النمو الو

 واإلجهاد الوظيفي بشكل كامل.

 ( بعنوان: السعادة والرضا الوظيفي وعالقتهما بالذكاء الوجداني لدى عينة من العاملين في دولة الكويت.1211دراسة الفالح )

ين في دولة الكويت. أجريت الدراسة على عينة مكونة هدفت إلى اختبار أثر الذكاء العاطفي في السعادة والرضا الوظيفي للعامل

( موظفا تم اختيارهم وفق أسلوب عينة الصدفة غير العشوائية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. اعتمدت 000من )

حت نفعاالت. أوضالدراسة ثالثة أبعاد لقياس الذكاء العاطفي وهي: الوعي بمشاعر الذات، والوعي بمشاعر اآلخرين، وضبط اال

نتائج الدراسة وجود مستويات مرتفعة للذكاء العاطفي لدى العاملين في دولة الكويت، كما تبين وجود ارتباط دال إحصائيا بين 

مشاعر الذات وضبط االنفعاالت من جهة وبين مكونات السعادة والرضا الوظيفي في العمل من جهة أخرى، في حين كانت العالقة 

اء العاطفي والقلق واالكتئاب، وان هناك عالقة إيجابية بين ضبط االنفعاالت ومشاعر الرضا الداخلية والخارجية، سلبية بين الذك

 كما بينت النتائج عدم وجود عالقة معنوية بين الوعي بمشاعر اآلخرين وأيا من عناصر السعادة والرضا الوظيفي. 

لذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري المدارس في المرحلة ( بعنوان: مستوى ا1211دراسة أبو الخير وأبو شعيره )

 األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة التعليمية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس في المرحلة األساسية التابعة لوكالة الغوث بمنطقة  

( 08وجهة نظر المشرفين التربويين، وأثره في أداء المديرين. أجريت الدراسة على عينة مكونة من )غرب غزة التعليمية من 

مشرفاً تربوياً. لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات 

 كاء العاطفي لدى مديري المدارس كان متوسطا،الالزمة للدراسة. توصلت الدراسة إلى أن مستوى الذ
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وان مستوى أداء المديرين كان مرتفعا، كما أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين الذكاء العاطفي للمديرين  

وعدد  جنسوتحسين مستوى أدائهم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء العاطفي للمديرين يمكن أن تعزى لل

 سنوات الخدمة.

 ( بعنوان: الذكاء العاطفي وأثره في القيادة االستراتيجية: دراسة ميدانية في البنوك التجارية االردني.1211دراسة السامرائي )

ة، يالذكاء العاطفي كمتغير مستقل من خالل )فهم الذات، ادارة الذات، المهارات االجتماع أثرهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

كمتغير تابع من خالل )التوجه االستراتيجي، تطوير رأس المال البشري، الممارسات  االستراتيجيةالوعي االجتماعي في القيادة 

( بنك، حيث بلغ حجم 00والبالغ عددها ) األردنيةاألخالقية، الرقابة االستراتيجية(. وطبقت الدراسة الحالية في البنوك التجارية 

( فردا، وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اهتمام بالذكاء 077مجتمع الدراسة )

العاطفي )فهم الذات، اداره الذات، المهارات االجتماعية، الوعي االجتماعي( في البنوك التجارية االردنية حيث جاء مرتفع 

يث القيادة االستراتيجية، بينت ان هناك اهتمام بجميع ابعاد المتغير التابع من المستوي من وجهة نظر افراد عينة الدراسة. من ح

قبل البنوك التجارية االردنية في عمان حيث جاءت مرتفعة المستوى من وجهة نظر افراد عينة الدراسة. وقد أوصت الدراسة 

ل االداري وضرورة تنمية قدرات ومهارات بضرورة االهتمام أكثر بالذكاء العاطفي وممارساته واعطائه األولوية في العم

 المديرين المنوط بهم صنع القرارات االستراتيجية.

( بعنوان: تصور مقترح لخطوات تحسين إدارة رأس المال البشري في مؤسسات التعليم العالي 1211دراسة أرناؤوط )

 بشمال سيناء في ضوء متطلبات تنميتها.

المال البشري بمؤسسات التعليم العالي بشمال سيناء على ضوء متطلبات تنميتها وتقديم هدفت إلى التعرف على واقع إدارة رأس 

التصور المقترح إلدارة رأس المال البشري بمؤسسات التعليم العالي بسيناء على ضوء متطلبات تنميتها. واعتمدت الدراسة 

هيئة التدريس العاملين بمؤسسات التعليم العالي من أعضاء  (020أسلوب دراسة الحالة، وتم تطبيق استبانة على عينة بلغت )

)الحكومية والخاصة( بشمال سيناء، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج، منها: جاءت متطلبات إدارة رس المال البشري 

ستوى مبمؤسسات التعليم العالي بشمال سيناء متوسطة، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة عند 

في محاور الدراسة ككل، تعزى إلى متغير نوعية مؤسسات التعليم العالي )حكومية/خاصة(، لصالح مؤسسات التعليم العالي  2.22

 الحكومية.

( بعنوان: أثر استخدام استراتيجيات الذكاء االنفعالي في تنمية فاعلية الذات والتحصيل الدراسي في 1211دراسة المقوسي )

 بوي الشريف لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن.مبحث الحديث الن

اء االنفعالي في الذك استراتيجياتهدفت إلى معرفة أثر تدريس مبحث الحديث الشريف، المقرر في كتاب التربية اإلسالمية، وفق 

طالبا من طلبة الصف  22 من الدارسةتنمية فاعلية الذات والتحصيل. وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة 

، تم توزيعهم على أربع مجموعات، مجموعتين تجريبيتين للذكور 0202الثامن األساسي، في مدرسة بيت المقدس للعام الدراسي 

الذكاء االنفعالي، ومجموعتين ضابطتين للذكور واإلناث، درستا وفق الطريقة االعتيادية،  استراتيجياتواإلناث، ودرستا باستخدام 
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قت الدراسة أداتين هما: مقياس فاعلية الذات، واالختبار التحصيلي. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا، على وطب

 كاء االنفعالي.الذ استراتيجياتمقياس فاعلية الذ ات لدى الطلبة، لصالح المجموعتين التجريبيتين اللتين تعلمتا باستخدام 

: دراسة حالة مؤسسة المطاحن المعرفةلمال البشري أحد الركائز األساسية لتطبيق إدارة ( بعنوان: رأس ا1212دراسة رحيمة )

 بسكرة. -اوماش – GMsudالكبرى للجنوب 

بسكرة نحو مساهمة رأس المال البشري  -جنوب أوماش ال الكبرىهدفت إلى معرفة اتجاهات المبحوثين في مؤسسة المطاحن 

المعرفة، ولتحقيق أهداف البحث، تم استخدم استبانة لجمع البيانات وقد وزعت على عينة  كأحد الركائز األساسية لتطبيق إدارة

( استبانة وبعد فحصها لم يستبعد أي منها نظرا لتحقيق شروط اإلجابة الصحيحة. 22( عامل وتم استرجاعها كلها، أي )22بلغت )

دام األساليب اإلحصائية المعلمية توصلت الدراسة في النتائج ، وباستخspssv.02واعتمدت الباحثة في تحليل البيانات على برنامج 

إلي وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين رأس المال البشري وإدارة المعرفة بمختلف أبعادها بالموارد. وأخيرا تم تقديم 

 البشرية.  االهتمامبإدارة المعرفة وكذا  لالهتمامتوصيات للمؤسسة محل الدراسة 

( بعنوان: الذكاء الشعوري وعالقته بنمط القيادة التحويلية: دراسة ميدانية في الشركة العامة 1212مد وحسون )دراسة حا

 للصناعات القطنية.

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين أبعاد الذكاء الشعوري ونمط القيادة التحويلية في الشركة العامة للصناعات القطنية في 

مدير شاغلي المناصب القيادية في المستويات اإلدارية الثالثة )العليا،  (22عة، تكونت عينة البحث من )الكاظمية بمعاملها السب

الوسطى، الدنيا( واستخدمت االستبانة كأداة أساسية لجمع المعلومات. توصل البحث إلى مجموعة استنتاجات أهمها توفر أبعاد 

على توفر سلوكيات القيادة التحويلية لديها وهو ما يتفق مع  انعكسلية مما الذكاء الشعوري لدى العينة المبحوثة وبمستويات عا

الفرضية الرئيسة للبحث التي مفادها )وجود عالقة ارتباط موجبة بين الذكاء الشعوري للقائد وبين توجهه لنمط القيادة التحويلية(، 

 على هذه األبعاد وتطويرها لدى العاملين أيضاَ.كما قّدم البحث مجموعة توصيات كان أهمها ضرورة سعي المديرين للحفاظ 

 :منهجية الدراسة. 1

 منهج الدراسة:. 1.1

تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي والذي الذي يدرس العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة، وذلك ألن   

القيادة التحويلية في رأس المال البشري ضمن رؤية المملكة الدراسة تهدف إلى التعرف على أثر استراتيجيات الذكاء العاطفي و

0202. 

 مصادر الحصول على البيانات والمعلومات.. 1.1

وهي البيات التي تم جمعها من عينة الدراسة من خالل االستبيان والتي تم تحليلها فيما بعد بالبرنامج اإلحصائي  مصادر أولية:

SPSS V21. 
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 د على الكتب والمراجع والمجالت والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. تم االعتما مصادر ثانوية: 

 مجتمع وعينة الدراسة: . 1.1

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من القيادات اإلدارية لمجموعة من الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية  

 السعودية.

 (.022ات اإلدارية العاملة في مجتمع الدراسة، وبلغ عددهم )وتتمثل عينة الدراسة من القياد

 أداة الدراسة:. 1.1

بناء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجد الباحث أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي 

من  وتتكون دراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة."االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات وال

 التالية:المحاور 

 :مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية  المحور األول

 0202السعودية ضمن رؤية المملكة 

 :الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية واقع إدارة رأس المال البشري في  المحور الثاني

 .0202ضمن رؤية المملكة 

 :مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية  المحور الثالث

 0202ضمن رؤية المملكة 

 دراسة:التحليل اإلحصائي المستخدم في ال. 2.1

لخدمة اغراض الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها من خالل اداة الدراسة في الجانب الميداني، استُخدمت عدد من 

وذلك باستخدام اساليب المعالجة اإلحصائية االساليب اإلحصائية لمعرفة اتجاهات أفراد الدراسة حول التساؤالت المطروحة، 

 التالية:

 سب المئوية لوصف عينة الدراسة.حساب التكرارات والن •

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي  •

 معادلة ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات أداة الدراسة. •

 حساب المتوسط الحسابي الستجابات أفراد الدراسة على كل عبارة. •

 حساب االنحراف المعياري لحساب مدى تباعد القيم عن متوسطها الحسابي. •

 ورأس المال، 0202ضمن رؤية المملكة  والقيادة التحويليةل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين الذكاء العاطفي معام •

 .0202البشري ضمن رؤية المملكة 

 اختبار تحليل االنحدار الخطي. •
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 صدق أداة الدراسة وثباتها:. 3.1

 : يليقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما 

 دق الظاهري )صدق المحكمين(:الص. 1.3.1

للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة الظاهري، والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة، تم عرضها في صورتها األولية على  

المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة في الجامعة وخارجها، وذلك للحكم على درجة وضوح العبارات وتمثيلها للهدف الذي 

تبعاد العبارات الغير مناسبة، واقتراح عبارات جديدة باإلضافة إلى تحديد العبارات الغامضة أو التي تحمل أكثر وضعت له، واس

 النهائية.من معنى، ووفقاً لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم التعديل حتى اصبحت االستبانة في صورتها 

 ثبات االستبيان:. 1.3.1

والجدول التالى يوضح معامل  (Cronbach's Alphaدام معامل ألفا كرونباخ )وقد نم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخ

 الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يلي:

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان.1جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحاور

مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في  المحور األول:

 0202المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 
02 2.270 

رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة  واقع إدارة المحور الثاني:

 0202المملكة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 
00 2.800 

مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة  المحور الثالث:

 0202الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 
00 2.820 

 2.231 11 الثبات الكلي لالستبانة

 

(، 2.820، 2.270من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عالي، حيث يتراوح ما بين )

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة 2.872بلغت قيمة معامل الثبات العام لالستبانة )و

 الحالية. 
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 نتائج التحليل واختبار الفرضيات: .1

 تحليل النتائج:. 1.1

 من المملكة العربية مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية المحور االول:

 .1212السعودية ضمن رؤية المملكة 

لمعرفة مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 

ي قيادات اإلدارية فتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات ال 0202ضمن رؤية المملكة 

اإلدارات التعليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على محور " مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في 

"، وجاءت النتائج كما يبيّنها  0202الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 ل التالي: الجدو

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازليا الستجابات أفراد الدراسة حول محور مدى تطبيق 1جدول )

 1212استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

رقم 

 العبارة
 ةالعبار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

2 

تتمتع الشركات بجودة عملية اتخاذ القرار المتعلق بالعنصر 

 موافق بشدة 1 0.53 4.62 .البشري من أجل صنع قيادة فنية تتضمن أساليب إدارية جيدة

4 
اتباع سياسة تشجع على زيادة التعاون وتشجيع العالقات مع 

 .لين لرفع ثقهم بالمنظمة وإشعارهم باالنتماء لهاالعام
 موافق بشدة 2 0.60 4.62

6 

تقوم إدارة الشركات بمساعدة األفراد على االبتكار، والحب، 

والمسؤولية لزيادة قدرتهم على حل مشاكلهم بطريقة أكثر 

 .فاعلية

 موافق بشدة 3 0.60 4.62

1 
يع األفراد من هناك قدرة على فهم األدوار والمسؤوليات لجم

 .أجل صنع قادة يتمتعون برؤى مستقبلية ثاقبة
 موافق بشدة 4 0.57 4.60

3 
تمتلك إدارة الشركات القدرة على توفير أهداف متعددة متوافقة 

 مع بعضها من أجل تطوير وتحقق نقلة مهنية.
 موافق بشدة 5 0.60 4.60

5 
من  ،هناك تطوير لمهارات التفاوض وبناء فرق العمل الفعالة

 أجل وضع هدف تعاوني تسعى المنظمة إلى تحقيقه.
 موافق بشدة 6 0.54 4.58

7 
يتم اتخاذ القرارات وإعطاء الرأي الصحيح لمساعدة القيادات 

 .على غرس احساس القيمة وتوضيح الرؤية
 موافق بشدة 7 0.70 4.52
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9 
هناك اهتمام بتنمية الشعور الجماعي باألهداف والغايات الى 

 .االفراد للرؤية المستقبلية وسعيهم للتعلم الدائمامتالك 
 موافق بشدة 8 0.64 4.50

8 
هناك حرص على مساعدة القيادات على امتالك انماط التفكير 

 .العليا لزيادة قدرتهم على مساعدة المرؤوسين ليكونوا مبدعين
 موافق بشدة 9 0.67 4.44

10 
طفهم، دام عواتتحلي القيادات بالمرونة في صنع القرار باستخ

 موافق 10 1.06 4.14 .تحقيق إنتاجية عالية إلىلزيادة قدرة مرؤوسيهم 

 موافق بشدة 0.45 4.52 المتوسط العام

  

 في يالعاطف الذكاء استراتيجيات تطبيق مدىيتبين من الجدول السابق ان افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور 

،حيث ان المتوسط العام 0202 المملكة رؤية ضمن السعودية العربية المملكة من رقيةالش المنطقة في الصناعية الشركات

( وهذه 2.70 -2.02(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )2.22(، وانحراف معياري )2.22من  2.20لموافقتهم )

 دة(.التي تشير الى )موافق / موافق بشالمتوسطات جميعاً تقع في الفئة الرابعة و الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي 

واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية  المحور الثاني:

  .1212ضمن رؤية المملكة 

العربية السعودية ضمن رؤية لمعرفة واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة 

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات القيادات اإلدارية في اإلدارات  0202المملكة 

التعليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على محور " واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية 

 "، وجاءت النتائج كما يبيّنها الجدول التالي: 0202المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة  في

(: التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازليا الستجابات أفراد الدراسة حول محور واقع 1جدول )

 1212شركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة إدارة رأس المال البشري في ال

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

4 

هناك جهد مبذول لزيادة التعاون وتشجيع العالقات مع 

 العاملين نحو األفضل والمساعدة على بناء شبكات

 .اتصال فعالة

 موافق بشدة 1 0.54 4.54

6 
يتم مساعدة األفراد على االبتكار، والحب، والمسؤولية، 

 .واالهتمام باآلخرين
 موافق بشدة 2 0.78 4.44
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5 

هناك حرص على تطوير مهارات التفاوض وبناء فرق 

وإدارة الصراع وحل  ومهارات القيادةالعمل الفعالة 

 .المشاكل

 موافق بشدة 3 0.61 4.42

9 
يتم تنمية الشعور الجماعي لدى األفراد بأهمية األهداف 

 .والغايات والتوجه نحو تحقيقها
 موافق بشدة 4 0.67 4.40

8 
يتم مساعدة األفراد على امتالك عمليات معرفية مثل: 

 .التفكير االبتكاري، واالستنباطي، والتفكير االستدالل
 موافق بشدة 5 0.75 4.38

1 
م لألدوار والمسؤوليات لجميع األفراد باختالف يوجد فه

 .تخصصاتهم بصورة عملية أكثر
 موافق بشدة 6 0.69 4.36

11 
تساعد الشركات األفراد على الحفاظ على اإلثارة 

 .المنظمة والتعاون فيوالحماس والثقة، والتفاؤل 
 موافق بشدة 7 0.75 4.36

2 
ى القرار لدتتوافر بالشركات إمكانية جعل عملية اتخاذ 

 .العنصر البشري أكثر جودة
 موافق بشدة 8 0.74 4.34

3 
يتم التنسيق بين األهداف المتعددة والمعقدة التي يتبناها 

 .األفراد بصورة متوافقة مع بعضها
 موافق بشدة 9 0.77 4.34

7 
هناك تركيز على التميز في اتخاذ القرارات المتعلقة 

 .يحبالعنصر البشري وإعطاء الرأي الصح
 موافق بشدة 10 0.87 4.34

10 
تسعى القادة إلى معالجة المعلومات المتعلقة بالتحديات، 

 .والتهديدات التي تواجه العاملين فيها
 موافق بشدة 11 0.76 4.32

12 

يحرص القادة على التحلي بالمرونة في صنع القرار 

المتعلقة باألفراد باستخدام عواطفهم في تحسين صنع 

 .القرار

 موافق 12 0.98 4.12

 موافق بشدة 0.57 4.36 المتوسط العام

 

يتبين من الجدول السابق ان افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات 

عام لموافقتهم حيث ان المتوسط ال ،0202الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

( وهذه المتوسطات تقع 2.22 -2.00(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )2.26(، وانحراف معياري )2.22من  2.07)

 في الفئة الرابعة و الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق / موافق بشدة(.
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ية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية مدى ممارسة القيادة التحويل المحور الثالث:

 . 1212ضمن رؤية المملكة 

لمعرفة مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 

ات المعيارية، والرتب، الستجابات القيادات اإلدارية في اإلدارات تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحراف 0202المملكة 

التعليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على محور " مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية 

 النتائج كما يبيّنها الجدول التالي: "، وجاءت 0202في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

(: التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازليا الستجابات أفراد الدراسة حول محور مدى 1جدول )

 1212ملكة ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية الم

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

1 

يتبنى القادة يتمتعون رؤى مستقبلية ثاقبة من 

أجل اقتناص الفرص وتذليل الصعوبات لتحقيق 

 .أهداف الشركات

 موافق بشدة 1 0.64 4.48

2 

يحفز القادة المرؤوسين معنوياً ويعززون 

هم الذاتية إلنجاز المهام لمواجهة هذه قدرات

 .الظروف الصعبة

 موافق بشدة 2 0.61 4.46

12 

يمتلك القادة القدرة على الوصول بمرؤوسيهم 

تحقيق إنتاجية عالية تفوق األهداف  إلى

 .المتوقعة منهم ومن المنظمة

 موافق بشدة 3 0.70 4.46

4 

يحرص القادة على رفع ثقة العاملين بالمنظمة 

ارهم باالنتماء، وزيادة دافعيتهم لتحقيق وإشع

 .األداء المتميز

 موافق بشدة 4 0.67 4.44

5 

يشكل القادة فرق عمل لتطوير وتحقق نقلة 

مهنية من خالل هدف تعاوني تسعى الشركات 

 .إلى تحقيقه

 موافق بشدة 5 0.75 4.40

6 

يساعد القادة العاملين على حل مشاكلهم بطريقة 

 اركة بين العاملين والمديرينأكثر فاعلية بالمش

 .نظربوجهات 

 موافق بشدة 6 0.67 4.40

7 

يحرص القادة على غرس إحساس القيمة 

واالحترام والفخر وتوضيح الرؤية بين جميع 

 .العاملين معهم

 موافق بشدة 7 0.69 4.38
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3 

يلتزم القادة بأساليب إدارية فنية على درجة 

توى أداء عالية من األهمية، تساهم في رفع مس

 .الشركات

 موافق بشدة 8 0.69 4.36

9 

يحرص القادة على التحلي بصفات العقالنية 

والذكاء وحل المشاكل التي يواجهونها بصبر 

 .وتأني

 موافق بشدة 9 0.80 4.36

10 
يساعد القادة العاملين معهم على امتالك الرؤية 

 .المستقبلية وسعيهم للتعلم الدائم
 شدةموافق ب 10 0.68 4.34

11 

يمتلك القادة الحضور الواضح، والنشاط البدني 

المتفاعل، ليشاركوا الموظفين مشاكلهم، 

 .ويقدموا لهم الحلول

 موافق بشدة 11 0.71 4.34

8 
يسعى القادة على مساعدة المرؤوسين 

 .وتشجيعهم ليكونوا مبدعين في افكارهم
 موافق بشدة 12 0.74 4.34

 فق بشدةموا 0.56 4.40 المتوسط العام

يتبين من الجدول السابق ان افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات 

، حيث أن المتوسط العام لموافقتهم 0202الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

( وهذه المتوسطات جميعاً 2.22 -2.02(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )2.27ري )(، وانحراف معيا2.22من  2.22)

تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق بشدة(، وتشير الى أن افراد الدراسة موافقون 

المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية بشدة على مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في 

 .0202المملكة 

 اختبار الفرضيات:. 1.1

ة في التحويلية( في الشركات الصناعي وممارسة القيادةيوجد أثر لتطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي  الفرضية الرئيسية:

ة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن المال البشري في الشركات الصناعي وإدارة رأسالمنطقة الشرقية 

 . 1212رؤية المملكة 

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لمالءمته لمثل هذا النوع من الفرضيات والجداول التالية توضح 

 ذلك: 

 اوال: حساب معامالت االرتباط:

 باط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والجدول التالي يوضح ذلكقبل حساب االثر تم حساب معامالت االرت



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 التحويلية في الشركات الصناعية( وممارسة القيادةمعامل ارتباط بيرسون بين تطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي (: 2جدول )

 1212ة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملك وإدارة رأس

 المتغيرات

إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من 

 1212المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 القرار االحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط

استراتيجيات الذكاء العاطفي 

لتحويلية في ا وممارسة القيادة

 الشركات الصناعية

 عالقة طردية ذات داللة احصائية 0.01 **0.834

( بين تطبيق 2.22يتضح من الجدول السابق أنه توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى )

ة رأس المال البشري في الشركات )استراتيجيات الذكاء العاطفي و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( و إدار

، حيث أن معامل االرتباط بلغ 0202الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

(، وهذا يدل على انه كلما تم تطبيق 2.22( أي أقل من )2.20(، دالة إحصائيا حيث أن مستوى الداللة بلغ )2.202)

ء العاطفي و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية(ادى ذلك الى زيادة تحسن مستوى إدارة رأس )استراتيجيات الذكا

 .0202المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 ثانيا: حساب تحليل االنحدار وتباين االنحدار.

 ةوممارسة القيادتحليل االنحدار وتباين االنحدار للمتغير المستقل )تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي  (:3جدول رقم )

 التحويلية في الشركات الصناعية(

 التباين المتغيرات المستقلة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطة 

 المربعات
 fقيمة 

مستوى 

 الداللة

تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي 

التحويلية في  وممارسة القيادة

 الشركات الصناعية

 00.02 0.22 00.02 االنحدار

000.06 

 
 2.02 86.22 8.72 المتبقي 2.20

  88.22 00.22 المجموع

 (0.834) = (Rمعامل االرتباط )

 (0.70) = (R2معامل التحديد )
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ت الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية أتضح أنه يمكن التنبؤ بواقع إدارة رأس المال البشري في الشركا

من خالل تطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية(، 0202ضمن رؤية المملكة 

ني إمكانية االعتماد على ( والتي تعتبر قيمة ذات داللة، مما يع2.20( عند مستوى معنوية )000.06حيث أن قيمة ف بلغت )

ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( في التنبؤ بواقع إدارة رأس المال ق )استراتيجيات الذكاء العاطفي و درجة تطبي

 . 0202البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

( أي أن متغير مستوى تطبيق )استراتيجيات الذكاء 2.202( بلغت )Rذا الجدول أن قيمة معامل االرتباط )ويتضح من خالل ه

العاطفي و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( مرتبطةٌ ارتباطاً إيجابياً وقوياً بإدارة رأس المال البشري في الشركات 

( او ما يسمى  ، و بلغت قيمة )0202العربية السعودية ضمن رؤية المملكة  الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة

( وهذا يدل على ان درجة تطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات 2.62بمعامل التحديد )

ي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية ( من التغيرات في إدارة رأس المال البشر% 62الصناعية( يمكن أن تفسر حوالي )

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة . 0202من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 ولمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع فإن ذلك يتم من خالل جدول المعامالت التالي: 

 وممارسةة في معادلة االنحدار الخاصة بأثر تطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي معامالت المتغيرات المستقل :(7جدول رقم )

التحويلية في الشركات الصناعية( على إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة  القيادة

 1212العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 مستوى الداللة (tيمة )ق (Bقيمة بيتا ) المتغيرات

 0.54 0.61 0.20 ) االنحدارثابت )معادلة 

تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في 

 الشركات الصناعية
0.30 2.62 0.01 

ممارسة القيادة التحويلية في الشركات 

 الصناعية
0.64 7.12 0.01 

 

 و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( ويتضح من خالل الجدول السابق أن تطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي

لهما أثر كبير في التنبؤ بمستوى إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 

يمة كبر حيث بلغت قحيث وقد جاء ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية األثر األ 0202السعودية ضمن رؤية المملكة 

(، ثم جاء تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية من حيث تأثيره على 2.20( بمستوى داللة )2.72بيتا )

( 2.02إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمة بيتا )

 .(2.20لة )بمستوى دال

2R
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تحويلية( في ال وممارسة القيادةأثر لتطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي  يوجدعلى وبذلك تتحقق صحة الفرضية التي تنص 

المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة  وإدارة رأسالشركات الصناعية في المنطقة الشرقية 

 1212رؤية المملكة العربية السعودية ضمن 

  إدارة رأسوالفرضية األولى: يوجد أثر لتطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية 

 . 1212المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

استخدام أسلوب تحليل االنحدار لمالءمته لمثل هذا النوع من الفرضيات والجداول التالية توضح  للتحقق من صحة الفرضية تم

 ذلك: 

 أوال: حساب معامالت االرتباط

 قبل حساب االثر تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والجدول التالي يوضح ذلك:

في  المال البشري وإدارة رأسبين تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية معامل ارتباط بيرسون (: 1جدول )

 1212الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 المتغيرات

إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من 

 1212عربية السعودية ضمن رؤية المملكة المملكة ال

 القرار االحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط

تطبيق استراتيجيات الذكاء 

 العاطفي في الشركات الصناعية
 عالقة طردية ذات داللة احصائية 0.01 **0.733

 

( بين تطبيق استراتيجيات 2.22عند مستوى )يتضح من الجدول السابق أنه توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية 

الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية و إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 

( 2.20ة بلغ )(، دالة إحصائيا حيث أن مستوى الدالل2.600، حيث أن معامل االرتباط بلغ )0202السعودية ضمن رؤية المملكة 

(، وهذا يدل على انه كلما تم تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية ادى ذلك الى زيادة 2.22أي أقل من )

تحسن مستوى إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 

 .0202المملكة 
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 : حساب تحليل االنحدار وتباين االنحدار.ثانيا

 (: تحليل االنحدار وتباين االنحدار للمتغير المستقل استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية2جدول رقم )

 التباين المتغيرات المستقلة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطة 

 المربعات
 fقيمة 

مستوى 

 الداللة

ت الذكاء العاطفي تطبيق استراتيجيا

 في الشركات الصناعية

 06.02 0.22 06.02 االنحدار

 2.02 82.22 02.62 المتبقي 2.20 000.26

   88.22 00.22 المجموع

 (0.733) = (Rمعامل االرتباط )

 (0.54) = (R2معامل التحديد )

 

ية ة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودأتضح أنه يمكن التنبؤ بواقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعي

من خالل تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية، حيث أن قيمة ف بلغت  0202ضمن رؤية المملكة 

جيات راتي( والتي تعتبر قيمة ذات داللة، مما يعني إمكانية االعتماد على درجة تطبيق است2.20( عند مستوى معنوية )000.26)

الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية في التنبؤ بواقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من 

( 2.600( بلغت )Rويتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة معامل االرتباط ). 0202ن رؤية المملكة المملكة العربية السعودية ضم

ى تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية مرتبطةٌ ارتباطاً إيجابياً وقوياً بإدارة رأس المال أي أن متغير مستو

، و بلغت قيمة )0202البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

يدل على ان درجة تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية  ( وهذا2.22( او ما يسمى بمعامل التحديد ) 

( من التغيرات في إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة % 22يمكن أن تفسر حوالي )

لمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. و 0202العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 التابع فإن ذلك يتم من خالل جدول المعامالت التالي: 

(: معامالت المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار الخاصة بأثر تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات 12جدول رقم )

الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية الصناعية على إدارة رأس المال البشري في الشركات 

 1212المملكة 

 

2R

 مستوى الداللة (tقيمة ) (Bقيمة بيتا ) المتغيرات

 2.62 2.08 2.02 ثابت )معادلة االنحدار(

تطبيق استراتيجيات الذكاء 

 العاطفي في الشركات الصناعية
2.60 02.76 2.20 
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السابق أن تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى ويتضح من خالل الجدول 

 1212إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 (.2.20( بمستوى داللة )2.60حيث بلغت قيمة بيتا )

تتحقق صحة الفرضية التي تنص على "يوجد أثر لتطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات الصناعية إدارة  وبذلك

 "1212رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 لمال ا وإدارة رأسادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية الفرضية الثانية: يوجد أثر لممارسة القي

 .1212البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

وضح ت والجداول التالية تللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لمالءمته لمثل هذا النوع من الفرضيا

 ذلك: 

 أوال: حساب معامالت االرتباط

 قبل حساب االثر تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والجدول التالي يوضح ذلك:

 مال البشري في الشركاتال وإدارة رأسمعامل ارتباط بيرسون بين ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية (: 11جدول )

 1212الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 المتغيرات

إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من 

 1212المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 رار االحصائيالق مستوى الداللة معامل االرتباط

ممارسة القيادة التحويلية في 

 الشركات الصناعية
 عالقة طردية ذات داللة احصائية 0.01 **0.821

 

( بين ممارسة القيادة 2.22يتضح من الجدول السابق أنه توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى )

لمال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية التحويلية في الشركات الصناعية و إدارة رأس ا

( 2.20(، دالة إحصائيا حيث أن مستوى الداللة بلغ )2.200، حيث أن معامل االرتباط بلغ )0202السعودية ضمن رؤية المملكة 

ركات الصناعية ادى ذلك الى زيادة تحسن مستوى (، وهذا يدل على انه كلما تم ممارسة القيادة التحويلية في الش2.22أي أقل من )

 .0202إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 
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 ثانيا: حساب تحليل االنحدار وتباين االنحدار.

 مستقل ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية(: تحليل االنحدار وتباين االنحدار للمتغير ال11جدول رقم )

 

أتضح أنه يمكن التنبؤ بواقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 

( عند 020.02ي الشركات الصناعية، حيث أن قيمة ف بلغت )من خالل ممارسة القيادة التحويلية ف 0202ضمن رؤية المملكة 

( والتي تعتبر قيمة ذات داللة، مما يعني إمكانية االعتماد على درجة ممارسة القيادة التحويلية في الشركات 2.20مستوى معنوية )

سعودية ة من المملكة العربية الالصناعية في التنبؤ بواقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقي

( أي أن متغير مستوى 2.200( بلغت )Rويتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة معامل االرتباط ). 0202ضمن رؤية المملكة 

ة يممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية مرتبطةٌ ارتباطاً إيجابياً وقوياً بإدارة رأس المال البشري في الشركات الصناع

( او ما يسمى بمعامل التحديد  ، و بلغت قيمة )0202في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

( من التغيرات % 76( وهذا يدل على ان درجة ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية يمكن أن تفسر حوالي )2.76)

 0202الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة في إدارة رأس المال البشري في 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .

 ولمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع فإن ذلك يتم من خالل جدول المعامالت التالي: 

معادلة االنحدار الخاصة بأثر ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية على  (: معامالت المتغيرات المستقلة في13جدول رقم )

 .1212إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 مستوى الداللة (fقيمة ) (Bقيمة بيتا ) المتغيرات

 2.20 0.26 2.62 حدار(ثابت )معادلة االن

ممارسة القيادة التحويلية في 

 الشركات الصناعية
2.20 02.07 2.20 

2R

 التباين المتغيرات المستقلة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطة 

 المربعات
 fقيمة 

مستوى 

 الداللة

ممارسة القيادة التحويلية في الشركات 

 الصناعية

 00.20 0.22 00.20 االنحدار

 2.00 82.22 02.06 المتبقي 2.20 020.02

   88.22 00.22 المجموع

 (0.821) = (Rمعامل االرتباط )

 (0.67) =(R2معامل التحديد )
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ويتضح من خالل الجدول السابق أن ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى إدارة رأس 

حيث بلغت  0202لمملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من ا

 (.2.20( بمستوى داللة )2.20قيمة بيتا )

وبذلك تتحقق صحة الفرضية التي تنص على يوجد أثر لممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في المنطقة 

قة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المال البشري في الشركات الصناعية في المنط وإدارة رأسالشرقية 

 "1212المملكة 

 النتائج والتوصيات. 2

 :نتائج الدراسة. 1.2

  يف العاطفي الذكاء استراتيجيات تطبيق مدىأظهرت النتائج أن افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور 

حيث ان المتوسط العام  ،0202 المملكة رؤية ضمن يةالسعود العربية المملكة من الشرقية المنطقة في الصناعية الشركات

( وهذه المتوسطات جميعاً تقع في 2.70 -2.02(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )2.22من  2.20لموافقتهم )

 الفئة الرابعة و الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق / موافق بشدة(.

 فراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور واقع إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية كشفت النتائج ان ا

 2.07حيث ان المتوسط العام لموافقتهم ) ،0202في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

ه المتوسطات تقع في الفئة الرابعة و الخامسة ( وهذ2.22 -2.00(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )2.22من 

 من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق / موافق بشدة(.

  أتضح أن افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور مدى ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية في

من  2.22، حيث ان المتوسط العام لموافقتهم )0202ة ضمن رؤية المملكة المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودي

( وهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخامسة من فئات 2.22 -2.02(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )2.22

 .المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق بشدة(

 ( بين تطبيق )استراتيجيات الذكاء العاطفي 2.22اللة احصائية عند مستوى )توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات د

و ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( و إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة 

لذكاء العاطفي و ممارسة ، و ان تطبيق )استراتيجيات ا0202الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

( من التغيرات في إدارة رأس المال البشري في % 62القيادة التحويلية في الشركات الصناعية( يمكن أن تفسر حوالي )

من وجهة نظر أفراد  0202الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

مارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية األثر األكبر، ثم جاء تطبيق استراتيجيات الذكاء عينة الدراسة، وقد جاء م

على إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة  تأثيرهالعاطفي في الشركات الصناعية من حيث 

 .الشرقية من المملكة العربية السعودية
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 ( بين تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي 2.22ذات داللة احصائية عند مستوى ) توجد عالقة ارتباط طردية موجبة

المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية  وإدارة رأسفي الشركات الصناعية 

ر الصناعية يمكن أن تفس، وان تطبيق استراتيجيات الذكاء العاطفي في الشركات 0202السعودية ضمن رؤية المملكة 

( من التغيرات في إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة % 22حوالي )

 .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 0202العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 

 ( بين ممارسة القيادة التحويلية في الشركات 2.22توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى )

المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن  وإدارة رأسالصناعية 

( من التغيرات % 76، وان ممارسة القيادة التحويلية في الشركات الصناعية يمكن أن تفسر حوالي )0202رؤية المملكة 

إدارة رأس المال البشري في الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ضمن رؤية  في

 .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 0202المملكة 

 التوصيات:. 1.2

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

 يم الحلول لهم ومساعدتهم.ضرورة مشاركة القادة مشاكل الموظفين وتقد •

 مساعدة القادة للمرؤوسين علي امتالك الرؤية المستقبلية وسعيهم للتعلم الدائم. •

 ضرورة التفاعل البدني من قبل القادة وحضورهم الواضح والنشاط البدني المتفاعل. •

 شركات.ضرورة توافر رؤي مستقبلية ثاقبة من اجل اقتناص الفرص وتذليل العقبات لتحقيق اهداف ال •

 االبتكار، والحب، والمسؤولية، واالهتمام باآلخرين. علىضرورة مساعدة االفراد  •

 وإدارة الصراع وحل المشاكل.  ومهارات القيادةالحرص على تطوير مهارات التفاوض وبناء فرق العمل الفعالة  •

 ا.تنمية الشعور الجماعي لدى األفراد بأهمية األهداف والغايات والتوجه نحو تحقيقه •

 مساعدة األفراد على امتالك عمليات معرفية مثل: التفكير االبتكاري، واالستنباطي، والتفكير االستدالل. •

 إمكانية جعل عملية اتخاذ القرار بالشركة لدى العنصر البشري أكثر جودة. •

 المراجع:. 3

 المراجع العربية. 1.3

شري لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة جامعة المسيلة، (. دور الجامعة في تنمية رأس المال الب0200إبراهيمي، نادية. )

 رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر.

(. مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري المدارس في 0202أبو الخير، احمد غنيم، وأبو شعيره، نور عادل )

بمنطقة غرب غزة التعليمية. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،  المرحلة األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث

0(0 ،)082-002. 
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ها وعالقتلدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية  والقيادة التحويلية(. الذكاء العاطفي 0228أبودية، عزة. )

 ديهم، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، األردن.التنظيمية ل لمواطنةوسلوك اأعضاء هيئة التدريس  بتمكين

(. أثر الذكاء العاطفي في سلوك المواطنة التنظيمية، دراسة تطبيقية على الموظفين 0202أحمد، سعدية راغب راشد )

 .022-060(، 0)02اإلداريين في جامعة الطائف. مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، 

(. تصور مقترح لخطوات تحسين إدارة رأس المال البشري في مؤسسات التعليم العالي 0206مد إبراهيم. )أرناؤوط، أح

 (. 02بشمال سيناء في ضوء متطلبات تنميتها، مجلة اإلدارة التربوية، مصر، العدد)

رية بالمعرفة، ورقة عمل (. االستثمار في رأس المال البشري كمدخل حديث إلدارة الموارد البش0228أليفي، فرعون أمحمد. )

 أبريل. 02-02مقدمة إلى الملتقى الدولي "صنع القرار في المؤسسة االقتصادية"، جامعة المسيلة الجزائر، يومي 

 (.0(، ج)60(. أثر الذكاء الوجداني على فعالية القيادة"، مجلة المحاسبة واإلدارة، ع)0222جادهللا، فاطمة. )

 ، إثراء للنشر والتوزيع، األردن.0(. إدارة المعرفة، ط0200ن. )جرادات، ناصر محمد سعود، وآخرو

 (. السلوك التنظيمي، عمان: األردن، دار الحامد للنشر.0202جواد، شوقي ناجي. )

 ، الكويت.٢٦٢. الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الجبالى، سلسة عالم المعرفة، العدد (0222) جولمان، دانيال

(. الذكاء الشعوري وعالقته بنمط القيادة التحويلية: دراسة ميدانية في الشركة 0202اء محمد. )حامد، سهير عادل؛ حسون، شف

 العامة للصناعات القطنية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد الثالث والثمانون.

إلنجاز (. الذكاء الوجداني وعالقته بكل من مستوى ونوعية الطموح والرضا عن الحياة وا0228حسان، حسين أحمد. )

 األكاديمي، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، مصر.

(. أثر النمط القيادي في سلوك المواطنة التنظيمية: دراسة مقارنة بين المصارف التجارية العامة 0207حسون، محمد ياسين. )

 والخاصة في سورية، رسالة ماجستير، جامعة دمشق.

(. الذكاء الوجداني للقيادة التربوية، دار الفكر للنشر والتوزيع،  0227)حسين، سالمة عبد العاطي؛ حسين، طه عبد العظيم. 

 عمان.

 (. ذكاء المشاعر مدخل للتميز في القيادة، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.0222الخازندار، جمال الدين. )

العمل: دراسة ميدانية على القطاع المصرفي (. دور الذكاء العاطفي في تحسين فاعلية فرق 0202درة، عمر محمد، )

 .2، العدد 00االردني. المجلة االردنية في ادارة االعمال، المجلد 
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(. دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي وفعالية النمط القيادي )دراسة تطبيقية على عينة من 0200الدماطي، حنان السيد. )

 جستير، معهد التخطيط القومي، مصر.القطاعات الخدمية بوزارة المالية(، رسالة ما

(. الذكاء العاطفي وأثره في القيادة االستراتيجية: دراسة ميدانية في البنوك التجارية االردني، 0202السامرائي، ندى طاهر. )

 رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن.

مات المتعلمة: دراسة تطبيقية في مجموعة (. االستثمار في رأس المال الفكري في المنظ0222سعيد، هاشم عيسى. )

 االتصاالت األردنية، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، العراق.

 (. سيكولوجية الفروق الفردية والقدرات العقلية، القاهرة: دار األمين.0202السيد عثمان، فاروق. )

لعاطفي في القيادة األخالقية في شركات الصناعات (. أثر الذكاء ا0208والخشالي، شاكر جار هللا. ) عبد هللا؛الشاعر، سوسن 

 (.0(، ع )7الكهربائية األردنية، مجـلة المثـقـال للعلوم االقتصاديـة واإلداريـة، مج )

(. الذكاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس في 0208الشايع، علي صالح، والمطيري، عواطف بطاح )

 .007-86(، 0)2جهة نظر المعلمات. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، محافظة المذنب من و

(. تأثير الذكاء الشعوري في الذكاء المنظمي: دراسة تطبيقية في الشركة العامة  0222الطائي، علي حسون؛ دهام، عالء. )

 .20، العدد 02قتصاد، جامعة بغداد، المجلد للصناعات الكهربائية، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، كلية االدارة واال

( . السلوك القيادي التحويلي وسلوك المواطنة التنظيمية. الكويت. جامعة الكويت. المجلة العربية 0220) العامري، أحمد.

 للعلوم اإلدارية. المجلد التاسع. العدد األول.

ويلية في البنوك التجارية األردنية، رسالة ماجستير، جامعة (. أثر الذكاء العاطفي على القيادة التح0200عبود، رشا حارث. )

 عمان العربية، األردن.

الوضع النسبي، بحوث عربية اقتصادية،  –القياس  –(. رأس المال البشري في مصر: المفهوم 0226العربي، أشرف. )

 (.08مصر، العدد )

مورد البشري في تحسين األداء البيئي في المؤسسات (. دور ال0202عالوي، صفية؛ بن تربح، بن تربح، مشراوي، سميرة. )

(، المجلد 0اإلشارة إلى حالة سوناطراك، دراسات العدد االقتصادي، جامعة األغواط: الجزائر، العدد ) -االقتصادية 

(00.) 

عة، عمان، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبا0(. المدخل في إدارة المعرفة، ط0200العلي، عبد الستار؛ وآخرون. )

 األردن.
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(. العالقة بين خصائص القيادة التحويلية ومدى توفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة.  0222) العمري، مشهور هور بن ناصر.

 رسالة ماجستير. جامعة الملك سعود، الرياض.

وري العليمة للنشر ، دار الياز0(. إدارة رأس المال الفكرية في منظمات األعمال، ط0228. )وآخرونالعنزي، سعد علي 

 والتوزيع، عمان، األردن.

في االبداع  وأثرها(. سلوكيات القيادة التحويلية 0202الغالبي، طاهر محسن منصور؛ وادريس، وائل محمد صبحي. )

 .7، العدد 0التنظيمي: دراسة تطبيقية في قطاع االتصاالت االردنية )مجلة دراسات ادارية، المجلد 

(. دور الذكاء العاطفي في تعزيز سلوكيات القيادة التحويلية من خالل التأثير 0202لي، ليلى لفتة. )الغالبي، طاهر محسن؛ ع

الوسيط للحكمة: دراسة ميدانية لعينة من قيادات جامعات وسط وجنوب العراق، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 

 (.02(، ع)2البصرة، مج )

ادة والرضا الوظيفي وعالقتهما بالذكاء الوجداني لدى عينة من العاملين في دولة (. السع0202) .حمدأ عبد الرحمنالفالح، 

 .62-20(، 0)27الكويت. مجلة العلوم االجتماعية، 

(. أثر استراتيجية التدريب في تنمية رأس المال البشري: دراسة تحليلية آلراء عينة من 0200قاسم، عدنان سالم وآخرون. )

ة لكبريت المشراق، الملتقى الدولي العلمي السنوي الثاني عشر لألعمال "رأس المال البشري الموظفين في الشركة العام

 أبريل. 02-00في اقتصاد المعرفة"، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، 

 . "اقتصاديات العمل"، دار وائل للنشر، األردن.(0226القريشي، مدحت )

(. االستثمار في رأس المال البشري في تسيير المعرفة بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسة حالة 0207)قوادرية، ربيحة. 

 فرع جنرال كابل بسكرة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، الجزائر. –مؤسسة صناع الكوابل 

ميدانية في هيئة المعاهد الفنية، أطروحة  دراسة –المتغيرات  وعالقته ببعض، السلوك القيادي (0888الكبيسي، حامد جهاد، )

 دكتوراه في اإلدارة العامة، جامعة بغداد.

(. دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي للمديرين وإدارة الصراع التنظيمي بالتطبيق على المنظمات 0202ماضي، خالد محمد. )

 ة، مصر.الحكومية المحلية بمحافظة كفر الشيخ، رسالة ماجستير، جامعة المنوفي

(. تحليل الوظائف وتصميمها في الموارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 0200المبيضين، صفوان محمد. )

 عمان، األردن.

(. قراءات في الفكر اإلداري المعاصر، دار اليازوري العلمية، عمان، 0222محسن، طاهر محسن؛ الخفاجي، نعمة عباس. )

 األردن.
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(. أهمية العنصر البشري في تحقيق أهداف الشركات، أطروحة دكتوراه في الموارد البشرية، 0200سيد. )محمد حسين 

 جامعة بريطانيا، األكاديمية العربية البريطانية.

(. أنماط القيادة اإلدارية في المؤسسات الحكومية اليمنية، 0220الشامي؛ أحمد بن أحمد الشامي. ) محمد؛المطهر، محمد بن 

 تمر العربي الرابع في اإلدارة: بعنوان "القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسات في الوطن العربي"، دمشق.المؤ

(. أثر استخدام استراتيجيات الذكاء االنفعالي في تنمية فاعلية الذات والتحصيل الدراسي في 0206المقوسي، ياسين علي. )

ثامن األساسي في األردن، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات مبحث الحديث النبوي الشريف لدى طلبة الصف ال

 اإلنسانية، المجلد السابع عشر، العدد االول.

: دراسة حالة مؤسسة المطاحن المعرفة(. رأس المال البشري أحد الركائز األساسية لتطبيق إدارة 0202ميلودي، رحيمة. )
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 المستخلص 

ن الجامعات السعودية  هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أبرز معوقات االستفادة من منصات حشد المصادر على نحو يَُمكِّ

. هاألفكار اإلبداعية واستثمار أمثل لعقول ورؤى المهتمين بأنشطتفي مجاالتها التي تتطلب ذلك لتحقيق تدفق ل من توليد المعرفة

كمنهج للدراسة من خالل تحليل األدبيات السابقة. توصلت الدراسة إلى وجود بعض المعوقات  الوثائقيوقد تم االعتماد على المنهج 

ة المدخالت المجتمعية الى المنظومة المعرفية المرتبطة بضعف جودة المعارف التي يتم توليدها نتيجة الخلل المتمثل في جود

هذه التفاعالت بين الجامعة ومجتمعها المحيط قد يزيد من فرص الوصول الغير  رقمنهلمؤسسات التعليم العالي، إضافة الى أن 

مصرح به الى أصول الجامعات المعرفية نتيجة االختراقات السيبرانية مما قد يحدث فقدان الميزة التنافسية والمتمثلة في تسرب 

القدرات والخبرات المتوافرة لدى الحشود واألهداف  رأس المال المعرفي. أيضاً عدم وجود نظام يسعى الى رفع درجة الموائمة بين

التي تسعى الجهة الى تحقيقها. خلصت الدراسة الى ضرورة سعي الجامعات السعودية الى بناء منصة حشد مصادر خاصة بها 

ث ويرفع لبحيتم من خاللها تحقيق أهدافها والشكل الذي يضمن تجاوزها للعقبات والصعوبات التي تم التوصل اليها من خالل ا

 درجة ارتباط الجامعة بمجتمعها المحيط ويحقق في نفس الوقت رفع لكفاءة الجامعات المعرفية واإلنتاجية.

 .الجامعاتمنصات التواصل االجتماعي،  ،حشد المصادر، توليد المعرفة، إدارة المعرفة :الكلمات المفتاحية
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Barriers to utilizing crowdsourcing platforms in creating knowledge at Saudi universities 

 

Abstract 

The current study aimed at identifying the most prominent barriers that prevent utilizing 

crowdsourcing platforms in a way that enables Saudi universities to create knowledge in their 

fields that require creative ideas and optimal investment of minds and insights of those interested 

in their activities. Descriptive and analytical approach is used as a method of study through the 

analysis of previous literature. The study found some barriers associated with poor knowledge that 

is created, due to the defects of community inputs into the knowledge system of higher education 

institutions. In addition to the fact that digitization of the interactions between the university and 

its surrounding community might increase the unauthorized access to the university knowledge 

assets as a result of cyber breakthroughs which may result in losing the competitive advantage of 

knowledge capital. Also, there is no system that seeks to align the capacities and expertise of the 

crowds with the goals of organization. The study concluded that Saudi universities should establish 

their own crowdsourcing platform through which they realize their goals and achieve the form that 

will ensure they overcome the barriers and difficulties encountered through research, raise the 

communication of the university with its communities so as to upgrade the knowledge and 

productivity competencies of universities.     

Key words: Crowdsourcing, Knowledge generation, knowledge Administration, Social media 

platforms, universities. 
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 المقدمة:. 1

توليد المعرفة هي عملية مستمرة تقوم على التعلم الجماعي كوسيلة الكتساب المعارف من خالل تبادل الصريح منها 

تقوم ووتحويله الى ضمني وتوجيه ذلك إلنتاج معارف وأفكار جديدة مترجمة في شكل منتجات او خدمات تعطي قيمة تنافسية، 

 على أربعة مرتكزات رئيسية هي التشارك والتجسيد، واالستيعاب، والتجميع، واإلبداع التنظيمي لتوليد رأس مال معرفي مبتكر

عملية تشير إلى تطوير محتوى جديد  إنها. وبالتالي يمكن القول )Takeuchi ،6991و   Nonaka؛  0202)بن خليفة ومعاليم، 

، 0269ي إطار المعرفة الضمنية والصريحة للمنظمة من خالل عمليات اجتماعية تعاونية )الناصر، أو استبدال المحتوى القائم ف

(. أي أن توليد المعرفة يتحقق من خالل مشاركة فرق العمل لتتحول المعرفة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي 35ص 

 (.16، ص 0261إيجاد الحلول المبتكرة لها )بوران، والذي يسمح بتوليد معارف جديدة بما يسهم في تحديد المشكالت و

وفي ظل التغيرات والتطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم في العصر الحالي ومع تزايد كم المعلومات، برزت 

ستفادة المتبادلة ودعم االالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تتيح التواصل بين األفراد لتبادل المعلومات والخبرات وتحقيق 

عمليات توليد المعرفة، حيث ظهرت العديد من المنصات اإللكترونية التي يتم استخدامها في كثير من األحيان كوسائل لتوليد 

 المعرفة من خالل حشد مجموعات ضخمة من المستخدمين )المصادر( وإتاحة أدوات تبادل المعارف لهم.

يعد حشد المصادر بمثابة واحدة من أحدث األساليب الرقمية التي تم استحداثها من أجل تطوير ممارسات تعلم فعالة، 

ومنصات التواصل االجتماعي هي األساس في ظهور ممارسات ومبادرات حشد المصادر وانتشارها على  2.0ويعتبر الويب 

ن األفراد ومصادر المعلومات، ولتسهيل الوصول إلى األفكار مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر شريحة م

 (.682-679، ص.ص 0200والمعلومات الجديدة وحل المشكالت بتكاليف أقل وفي وقت قصير )خليل ورجب، 

برزت أهمية منصات حشد المصادر من خالل كونها وسيلة اتصالية تشاركية مباشرة بين األفراد تسمح بانتقال المعارف 

( أنها تميزت بقدرتها على تشكيل قنوات اتصال وتفاعل ومشاركة 6667، ص 0206مات؛ حيث أوضح رايس وكريم )والمعلو

عامة للمستفيدين واختصاصي المعلومات وذوي االهتمامات والتوجهات العلمية المشتركة لتبادل المعلومات والخبرات والمعارف 

( أن بناء وتشغيل منصات 030، ص 0267بروكس وجوبتا ) ين أضاففي ح من خالل اإلمكانات التي توفرها على أنظمتها.

حشد المصادر يساعد في تجنب التعقيد األخالقي والجوانب المرتبطة بقضايا الخصوصية والملكية الفكرية الستخدام البيانات 

ن ذلك يمكن للفرد أن المحيطة والتي ُجمعت من خالل الطرف الثالث من خالل منصات وسائل التواصل االجتماعي، فبداًل م

من شأنه أن يَُمِكن المؤسسات من  وهذا ومباشر،يتفاعل مباشرة ليتحول اإلذن لالستفادة من بيانات المصدر الى أمر ضمني 

 اكتساب القوة والبصيرة والتأثير الهائل خالل األفراد وتفاعالتهم على منصات حشد المصادر.

عقد الشراكات واالتفاقيات لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين  ( إلى أن032، ص 0269أشارت دراسة الحميدى )

المنظمة وغيرها من المنظمات األخرى يسهم في تزويدها بالمعرفة الجديدة التي تمكنها من رفع مستوى أدائها وتحقيق التميز لها. 

مكن العمل على رفع كفاءتها من خالل حشد وذلك ألن تبادل الخبرات من شأنه تحقيق أحد مكونات عملية توليد المعرفة والتي ي

 المصادر إلضافة مزيد من المدخالت الواردة من بيئة ومحيط المنظمة. 
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 مشكلة الدراسة:. 1.1

تعد القدرة على االبتكار واإلبداع والتميز بمثابة بوابة دخول الجامعات لعصر العولمة والتنافسية، خاصة وأن الجامعات 

 المنافسة العالمية التي أنتجتها العولمة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.اليوم تواجه صعوبات 

كذلك، وعلى الرغم من أن الجامعات السعودية تدأب على توجيه أقسامها نحو االستفادة من عمليات إدارة المعرفة على 

 د المعرفة ال يرقى بأن يقارع نظائره مننحو عام وباألخص وظيفة توليد المعرفة كما تم التوضيح سابقًا، إال أن مستوى تولي

المستويات التي تختص بها أنشطة توليد المعرفة في الجامعات المختلفة على مستوى العالم. وهو ما يتضح من خالل ما توصلت 

ة سط( من نتائج والتي أشارت إلى أن درجة توليد المعرفة بالجامعات السعودية جاءت بدرجة متو0261الي دراسة )الحضيبي، 

والذي قد يُعزى إلى أن غالبية عمداء الكليات مازالوا يسعون لمحاولة اكتساب المعرفة ولهذا لم تتشكل لديهم المعرفة الكافية لتوليد 

( على ذلك حينما أشاروا إلى مشكلة الجامعات السعودية التي ال زالت تفتقر إلى 2022وآخرون ) Jawharوقد أكد  معرفة جديدة.

الضامنة لتطبيق إستراتيجيات اقتصاد المعرفة الذي يسهم في تعميق دور االبتكار وتوليد المعرفة نظًرا لعدم وجود  تَبنّي اآلليات

 توافق متكامل بين مخرجات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وبين متطلبات تطبيق اقتصاد المعرفة.

عودية والمؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي بالمملكة ( بأن الجامعات الس2021) AlMobarkوقد أضافت دراسة 

تعاني من مشكلة نشر الوعي تجاه االهتمام بتحليل البيانات الضخمة واالستفادة منها كوسيلة لتوليد القيمة المعرفية واالستعانة 

 ية التي توفرها.بذلك في اتخاذ القرارات وإضفاء حس من الجودة والفعالية على الخدمات الجامعية واألكاديم

مما سبق، يمكن استنتاج مشكلة الدراسة والتي تكمن في أن الجامعات السعودية تواجه بعض المعوقات التوعوية التي 

تعرقل إمكانية توليد المعرفة واالقتصار على اكتسابها فقط دون محاولة االعتماد على توجهات أكثر مياًل لالبتكار وأكثر ابتعاًدا 

خالص؛ وهو ما يجعل االعتماد على منصات حشد المصادر من الوسائل الضرورية التي يمكن للجامعات عن النسخ واالست

 السعودية أن تعمل على االستفادة منها لتوليد المعرفة. 

 أسئلة الدراسة:. 1.1

 تتمحور الدراسة الحالية حول مجموعة من األسئلة، وهي كالتالي:     

 المصادر لدعم عمليات توليد المعرفة لمؤسسات التعليم العالي؟ما أهمية استخدام منصات حشد  .6

 ما المعوقات التي تحول دون االستفادة القصوى من منصات حشد المصادر لتوليد المعرفة؟ .0

 كيف يمكن مواجهة هذه المعوقات والتغلب عليها او التخفيف من آثارها؟ .5

 أهمية الدراسة:. 1.1

 األهمية النظرية:. 1.1.1

والرامي الى إكساب مختلف مؤسسات التعليم العالي  0252الدراسة أهميتها من التوجه الوطني المتمثل في رؤية تكتسب  .6

قيم متفردة ومجاالت ابتكارية طموحة من خالل تطوير البحث واالبتكار ودعم مجاالت والذي يلعب فيه المجتمع المحيط 

 يحقق شراكة مجتمعية مثمرة.بالجامعات مصدر معرفي هام ووسيلة لتلمس تطلعاته مما 
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إبراز توليد المعرفة مزيداً من الزخم كونه يمثل إحدى القضايا المهمة المناطة بمؤسسات التعليم العالي لما لها من دور هام  .0

 في تطوير المجتمع المحلي وتقدمه.

 المصادر لتطوير أدواتإثراء اإلنتاج الفكري العربي بوجه عام والمكتبة السعودية بوجه خاص في مجال منصات حشد  .5

 حول هذا الموضوع. -على حد علم الباحثين –توليد المعرفة، نظًرا لعدم توافر الدراسات الكافية 

 األهمية التطبيقية:. 1.1.1

توجيه أنظار العاملين على تطوير مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية إلى أهمية استحداث منصات لحشد  .6

 الوعي بأوجه االستفادة من انماطها المختلفة في توليد المعرفة ودعم عمليات االبتكار. المصادر ورفع

 اإلسهام في تدعيم مكانة مؤسسات التعليم العالي السعودية ودورها في خدمة المجتمع. .0

 أهداف الدراسة:. 1.1

 النقاط التالية:تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف البحثية التي يمكن اجمالها في  

 التعرف على أهمية استخدام منصات حشد المصادر في عمليات توليد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي. .6

 تحديد ماهية المعوقات التي تعرقل إمكانية االستفادة من منصات حشد المصادر لتوليد المعرفة. .0

دة من منصات حشد المصادر لتوليد وضع مجموعة من المقترحات التي تساعد على مواجهة معوقات االستفا .5

 المعرفة في الجامعات السعودية.

 حدود الدراسة:. 1.1

 :تتناول الدراسة موضوع معوقات االستفادة من منصات حشد المصادر في توليد المعرفة الحدود الموضوعية. 

 :ة.تقتصر الدراسة على مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودي الحدود المكانية 

  :0200تنحصر فترة إعداد الدراسة وإجراء نطاقاتها البحثية في العام الحدود الزمانية. 

 منهج الدراسة:. 1.1

تسعى الدراسة الحالية للتعرف على مجاالت استخدام منصات حشد المصادر لتوليد المعرفة وذلك من أجل الوقوف على 

المشكالت التي تعوق إمكانية االستفادة منها في دعم الجوانب االبتكارية في المؤسسات الجامعية في المملكة العربية السعودية 

المنهج الوثائقي من أجل التعرف على الجوانب المختلفة لمنصات حشد المصادر وتكوين وإيجاد الحلول لذلك. لذلك تم استخدام 

 فهم موسع يوجه الدراسات المستقبلية لتناول عوامل محددة وتسليط الضوء عليها. 

 الدراسات السابقة:. 1

 الدراسات العربيةأوالً: 

إلى الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد  (1211هدفت دراسة خليل ورجب )

المجموعتين التجريبية األولى والثانية حول أثر نمطي حشد المصادر اإللكترونية )الداخلي، الخارجي( في بيئات التدريب 
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إللكترونية لكشف عن تأثير بيئات التدريب ااإللكترونية في تنمية الجوانب المعرفية المتعلقة بالمهارات الرقمية لمعلمي العلوم، وا

( معلم ومعلمة، واستخدمت 622ونمطي حشد المصادر اإللكترونية في تنمية الجوانب المعرفية لهم. اشتملت عينة الدراسة على )

عانة ستالدراسة المنهج الوصفي المسحي، ومنهج تطوير المنظومات التعليمية، والمنهج التجريبي كمناهج للدراسة، وتم اال

باالختبار التحصيلي، وبطاقة المالحظة، ومقياس الذكاء الجمعي، وبطاقة تقييم جودة المنتجات كأدوات للدراسة. توصلت الدراسة 

الى العديد من النتائج أهمها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية األولى والثانية 

المصادر اإللكترونية الداخلي والخارجي ببيئات التدريب اإللكترونية في تنمية الجوانب المعرفية لشريحة حول أثر نمطي حشد 

الدراسة، وجاءت الفروق اإلحصائية لصالح المجموعة التجريبية الثانية، ووجود تأثير إيجابي ببيئات التدريب اإللكترونية ونمطي 

 المعرفية.حشد المصادر اإللكترونية في تنمية الجوانب 

إلى الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة ( 1211سعت دراسة حسن )

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لمهارات البحث العلمي ولبطاقة مالحظة األداء المهاري. ويعزى ذلك لمتغير اختالف 

تشاركي، هجين( باستخدام منصات التواصل االجتماعي، واشتملت عينة الدراسة على نمط حشد المصادر اإللكترونية )تنافسي، 

( طالباً من طالب كلية التربية، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتم االستعانة باختبار التحصيل المعرفي، وبطاقة 11)

تائج أهمها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مالحظة األداء المهاري كأدوات للدراسة. توصلت الدراسة الى العديد من الن

متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لمهارات البحث العلمي تعزى لمتغير اختالف نمط 

ة لصالح يحشد المصادر اإللكترونية )تنافسي، تشاركي، هجين( باستخدام منصات التواصل االجتماعي، وجاءت الفروق اإلحصائ

نمط حشد المصادر اإللكتروني الهجين، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق 

البعدي لبطاقة مالحظة األداء المهاري للبحث العلمي تعزى لمتغير اختالف نمط حشد المصادر اإللكترونية باستخدام منصات 

 فروق اإلحصائية لصالح نمط حشد المصادر اإللكتروني الهجين.التواصل االجتماعي، وجاءت ال

 ثانيًا: الدراسات األجنبية

( بعنوان: "يؤدي التنوع المعرفي االرتباطي الكبير في منصات 1212) Majchrzakو   Malhotraهدفت دراسة

ات رفي للحشود االلكترونية في منصإلى الكشف عن أثر التنوع المع حشد المصادر إلى إنتاج الحلول الجديدة بواسطة الحشود"

حشد المصادر على إنتاج الحلول الجديدة في المؤسسات، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القائم على مراجعة وتحليل 

المنشورات االلكترونية التي تتناول التنوع المعرفي االرتباطي على منصات حشد المصادر وأثره على الحلول الجديدة في 

سسات. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود تأثير إيجابي للتنوع المعرفي االرتباطي للحشد االلكتروني ودوره المؤ

في تعزيز إنتاج الحلول الجديدة، حيث يؤثر التنوع المعرفي بشكل كبير على الكم المعرفي واألفكار المتعلقة بالحلول المعرفية 

ة بضرورة التركيز على ابتكار األساليب المتعددة للتغلب على التحديات االبتكارية في المؤسسات الجديدة. كما أوصت الدراس

 وكذلك ضرورة تسليط الضوء على التنوع المعرفي من خالل منصات حشد المصادر.

مع: اإلطار ( بعنوان: "نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الجامعة وقطاع الصناعة والمجت2017وآخرون )  Diasهدفت دراسة 

إلى تقييم آليات نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الجامعة والمجتمع والقطاع  الجديد لحشد المصادر فيما يتعلق بإنترنت األشياء"

 الصناعي من خالل نظام حشد المصادر عن طريق تقنية انترنت األشياء.
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لسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وقد توصلت الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوثائقي القائم على مراجعة األدبيات ا 

إلى العديد من النتائج أهمها: مساعدة تطور نقل المعارف والتكنولوجيا بين الجامعة والمجتمع والقطاع الصناعي في التركيز على 

لربط تجارب وفرص جديدة ل نشر المعارف البحثية الصحيحة، والدور اإليجابي لنظام حشد المصادر في مجال نقل المعرفة وخلق

بين الجهات الفاعلة المشاركة في عملية نقل المعارف. مساهمة أنظمة حشد المصادر في استخدام التقنيات اآللية التي تركز على 

الجهود البحثية في الجامعات إلنتاج األفكار والمعارف االبتكارية في المجتمع والقطاع الصناعي، كما أوصت الدراسة بضرورة 

تركيز على آليات تطوير نظام حشد المصادر في الجامعات، مع ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي تتناول ال

 أهمية نظام حشد المصادر في الجامعات.

 مفهوم منصات حشد المصادر:

المجموعات ( منصات حشد المصادر بأنها "كل ما يستخدم في التأثير وتحفيز 31، ص 0267عرف بروكس وجوبتا )

 من خالل مواقع التواصل االجتماعي عن طريق معلومات يتم طرحها على الجميع إليجاد حل للمشكلة".

لدعم إدارة المحتوى، ودعم تبادل  0.2يُشار إلى هذه المنصات بأنها بيئات رقيمة تفاعلية تعتمد على تقنيات الويب 

خالل إتاحة أدوات مختلفة مثل التعليق واالقتراح والمالحظة )رايس  المعارف بين المستخدمين ثم التفاعل مع هذه المعارف من

 (.6602، ص 0206وكريم، 

كما يُشار إلى حشد المصادر بأنه نشاط تشاركي يتم فيه تجزئة المهام المعقدة وتحفيز الحشد لتنفيذها بالتتابع، ومن ثم تتم 

 (.010ص ، 0206عملية التجميع للحلول وانجاز المهمة الرئيسية )حسن، 

تتنوع أنماط حشد المصادر ما بين الحشد التنافسي والحشد التشاركي والحشد الهجين "التنافس التعاوني"؛ فالحشد 

التنافسي يتفاعل فيه المتشاركون إلنجاز المهام المطلوبة بحيث يقوم كل منهم في ذلك النشاط بحشد المصادر المناسبة إلنجاز 

أما الحشد التشاركي فيتشارك فيه األفراد إلنجاز المهمة المطلوبة بحيث يقوم كل فرد بإنجاز المهمة بشكل مستقل عن اآلخرين، 

أحد مكونات هذه المهمة ثم تُجمع المكونات الفرعية لتشكيل المهمة الرئيسة. في الطرف اآلخر يتم في الحشد الهجين الجمع بين 

 ز المهام المطلوبة كل مهمة على حدة وتحديد الفائز ثم تُجمع المكوناتالنمطين السابقين حيث يتنافس المتشاركون في النشاط إلنجا

 (.010-016، ص.ص 0206الفرعية لتكوين المهمة الرئيسة )حسن، 

 تجارب عالمية في مجال االستفادة من منصات حشد المصادر:

نهم لإلسهام األفراد فيما بي تنتشر العديد من المنصات التي توفر إمكانيات متنوعة لحشد المصادر لتشجيع تضافر جهود 

بأفكارهم المبتكرة للتغلب على مشكلة شائعة أو للتوصل ألحد المستحدثات الجديدة التي قد تساعد على تطوير قطاع معين في 

 المجتمع أو المجال التعليمي أو التصنيعي. 

المية ورصدت مجموعة من أبرز منصات وفي هذا الصدد، قامت الدراسة الحالية بإجراء مسح لتناول مجموعة من التجارب الع

 حشد المصادر، وذلك لبناء قاعدة معرفية حول التوجهات العالمية في هذا المجال:
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منصة  ( بأن015-010، ص.ص0267أوضح بروكس وجوبتا ) :"OpenIDEOمنصة الفكر المتفتح "

"OpenIDEO الحكومية والخاصة بالتعاون مع المجتمعات " تعتبر واحدة من المواقع التي تتفاعل من خاللها كل من القطاعات

المختلفة داخل وخارج الحدود الجغرافية من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في البلدان النامية، حيث تعرض 

جتماعي، االالتحديات على الموقع الخاص بها وتدعوا المستخدمين من حول العالم أن يجدوا حلواًل لها مستخدمين شبكات التواصل 

وبعد ذلك يقوم المستخدمون بالتصويت على الحلول وتحسينها تدريجيًا، ومن ثم تتبنى المنظمة الراعية التحدي وتنفذ واحًدا من 

 .هذه الحلول

" تعتبر وحدة من Skillshare( على أن "9، ص0202) Lazaridou و  Staboulisأكد :Skillshareمنصة 

لى مشاركة مهاراتهم وخبراتهم وتجاربهم ونصائحهم الشخصية عبر اإلنترنت، لكي تُتاح أمامهم المنصات التي تساعد المعلمين ع

الفرصة لتكوين وحشد مجموعة من المستخدمين المتابعين لهم وبالتالي االستفادة من تلك المجموعات لالستزادة من معارفهم لكي 

مين بتوفير موارد تدريسية تساعدهم على توفير حصص دراسية يحصلوا في المقابل على مبالغ مالية؛ حيث تدعم المنصة المعل

 لمتابعيهم.

" تعتبر واحدة من منصات Duolingo( إلى أن "19، ص0261) Romeroو  Linaresأشار :Duolingoمنصة 

الل خحشد المصادر التي تشجع الطالب والمتعلمين ومستخدمي اإلنترنت على تعلم مجموعة من اللغات التي يستهدفونها من 

 ترجمة المصطلحات والعبارات والكلمات والمرادفات من لغتهم األم إلى اللغات المستهدفة والعكس صحيح.

لتمكين المبرمجين  منصة "MTurk( بأن "071، ص0261) Leeperأوضح  :Amazon MTurkمنصة 

بمهام مختلفة عبر اإلنترنت وأصحاب المشاريع من استغالل جهود مستخدمي اإلنترنت وتوظيف ذكائهم البشري لالضطالع 

 وتيسير عملية مشاركة البيانات ومعالجتها وتحويلها من صيغ معقدة إلى صيغ أكثر سهولة من حيث التعامل معها وتنظيمها.

" تعتبر من منصات حشد المصادر TopCoder( على أن "56، ص0202) Paasonenأكد : Top Coderمنصة 

ل الشركات وأصحاب المشروعات الكبرى والمؤسسات إلطالق مسابقات في مجال البرمجة التي يتم االستفادة منها عادة من قب

يشترك فيها عدد كبير من المبرمجين من الحشود المختلفة على مستوى العالم، لكي يتمكنوا من إتمام العديد من المهام الخاصة 

 بتطوير التطبيقات والبرامج والحلول التكنولوجية.

" تعتبر من المنصات التي تعمل داخل Yammer( إلى أن "023، ص 0200ليل ورجب )أشار خ :Yammerمنصة 

إطار مؤسسي وهي بمثابة شبكة اجتماعية خاصة تمكن أعضائها من التفاعل والتعاون والوصول السريع للمعلومات واتخاذ 

 والتعاون عبر اإلنترنت وتحميل الملفاتالقرارات بشكل أفضل، وتتميز بإمكانية نشر األحداث واستطالعات الرأي والدردشة 

 وإضافة الروابط إلى مواقع الويب.

 عملية توليد المعرفة ودور حشد المصادر في تحسين فاعليتها:

يعبر توليد المعرفة عن خلق وإبداع وابتكار معارف جديدة من خالل العمل ومشاركة جماعات العمل في المنظمة لتوليد 

حلول لمشاكل تعاني منها المنظمة، وقد تزود المنظمة أو المؤسسة بقدرات تميزها عن غيرها في  رأس مال معرفي جديد وإيجاد

 تحقيق انجازات، وخطوط عمل جديدة،
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، ص.ص 0265ونقل الممارسات األفضل وتطوير مهارات الفنيين ومساعدة اإلدارة في توظيف المواهب واالحتفاظ بها )بدير،  

( توليد المعرفة بأنه "مجموعة العمليات التي تشتمل على ابتكار واستحواذ وخلق 82 ، ص0265) ي(. كما عرف عل13-11

، ص 0260المعرفة من مصادرها المختلفة كالخبراء والمختصين ومراكز المعرفة، وقواعد البيانات وغيرهم". وأشار النقيب )

دة التعليم والتعلم بالجامعات، الذي يسهم في ( إلى توليد المعرفة بأنه "إحدى عمليات إدارة المعرفة ومستوى ضمان جو688

، 0206تكوين واكتساب وتوليد معارف جديدة تسهم في زيادة دقة األداء وتسريع اإلنجاز وتبسيط اإلجراءات". وأضاف أبو عزام )

 س مال معرفي( في تعريفه لعملية توليد المعرفة بأنها "هي إبداع المعرفة من خالل جماعات العمل الداعمة لتوليد رأ50ص 

 جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في التعريف بالمشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة".

التعليم  ( في أربع أنماط، وهي67-61، ص.ص 0261ولتوليد المعرفة المنظمة عدة طرق وأساليب قد أوجزها عبدهللا )

األفراد لذلك تستخدم المنظمات وسائل مبتكرة لمساعدة األفراد على اكتساب المعرفة بشكل سيما وأن المعرفة تتدفق عبر  الفردي

من خالل تلقي المعلومات من البيئة الداخلية والخارجية بهدف وضع قرارات إستراتيجية أكثر  الفحص البيئيأكثر فاعلية، و

أي توليد  يبالتجرين يجلبون المعارف والمصادر الجديدة، وحيث تولد المعرفة عن طريق استئجار األفراد الذ الستئجارافاعلية، و

 المعرفة من داخل األفراد عن طريق التبصر من تجاربهم وتجارب اآلخرين.

وتعد الجامعات مؤسسات تقدم معارف ودراسات متقدمة في شتى المجاالت التعليمية من خالل برامج علمية وبحثية، 

، 0206ر هذه المعرفة بالصورة التي تتناسب مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية )الشبول، وهي معنية أيًضا باستخدام أساليب تدي

(. ومادام األمر كذلك فإنه من األهمية القصوى العناية بتأمين متطلبات الجامعات وتلبية ما تحتاج إليه من خدمات لتأدية 52ص 

 (.703، ص 0261يبي، دورها بيسر وسهولة وفق إمكانياتها المادية والبشرية )الحض

( إلى أن من أهم األدوار التي تقوم بها الجامعات السعودية هي إكساب 673، ص 0267وقد أشارت دراسة الهويش )

مهارات توليد المعرفة من خالل تطوير مهارات التعلم الذاتي وتحفيز المشاركة العلمية، حيث أن التوجيه العالمي والتحفيز من 

ة والعملية من أهم الخطط التي تعمل على إيجاد جو اجتماعي مناسب مما يعمل بشكل مباشر على زيادة خالل المنافسات العلمي

 المعرفة.

لمنصات حشد المصادر دور مهم في توليد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي حيث أنها تُسهل عملية التواصل والتعاون 

ى مهارات خاصة فالجميع يجيدها في العالم المعاصر، من حيث استخدام بين األفراد، فهي ال تحتاج إلى أي جهد وال تحتاج إل

 (.682، ص 0200)خليل ورجب،  الوسائط المتعددة من نصوص وصور وفيديو مما جعلها عملية جذابة وازداد اإلقبال عليها

ات توليد ( إلى أن منصات حشد المصادر يمكن لها أن تسهم في تطوير عملي3، ص0267) وآخرون Ferriوقد أشار

المعرفة من خالل حشد العديد من األفراد الخبراء في مجاالت مختلفة من مستخدمي اإلنترنت لإلسهام في إجراء مهام معينة عبر 

توفير المعلومات، والخدمات، واألدوات المتعلقة باالبتكار والتطوير والبحث، وتيسير عمليات تطبيق إستراتيجيات اقتصاد 

 P. 2071 ,2013المشروعات المختلفة. المعرفة في المؤسسات و
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( على أن االستفادة من منصات حشد 0276، ص0265)  وآخرون Solemon وعلى نحو أكثر تفصياًل، فقد أكد 

المصادر يساعد مؤسسات التعليم العالي على تحقيقها لمستوى من االستدامة من حيث الفعالية والتطوير ألنشطتها التعليمية والبحثية 

والباحثين  هيئة التدريس واالبتكارية؛ حيث يمكن لتلك الجامعات توليد المعرفة بواسطة تلك المنصات عبر حشد الطالب وأعضاء

والمديرين والمحاضرين عبر اإلنترنت لكي يمكن ابتكار المزيد من المستحدثات وآليات التدريس والبحث وكذلك التضافر في حل 

المشكالت التي تواجه المجتمع الرقمي؛ ويتم ذلك من خالل االستفادة من آرائهم ومراجعاتهم وتغذيتهم الراجعة مما يسهم في 

 قسم لدعم الطالب واألفراد العاملين في الحرم الجامعي بفضل تلك المعارف التي تم حشدها من مصادرها المختلفة.تدشين 

( إلى أن منصات حشد المصادر التي يتم توفيرها باألخص على األجهزة 1، ص0261) Nairو  Senanكما أشار 

ات على توليد المعرفة؛ حيث يتمكن كل منهم من التعلم من األفكار النَّقَّالة يمكن لها أن تسهم في تحسين قدرة الطالب في الجامع

والمقترحات واآلراء والتجارب الخاصة باآلخرين والمتوفرة عبر تلك المنصات، مما يسهم في تعميق نطاق تعلمهم العلمي 

 والعملي.

مكن لها االستفادة من ( أن الجامعات التي تهتم بتوليد المعرفة ي0269وآخرون )  Frondiziوقد أوضحت دراسة 

منصات حشد المصادر كوسيلة نظامية الستغالل خبرات وإسهامات وأفكار العديد من الجهات المختلفة من المستخدمين عبر 

اإلنترنت وأصحاب المصلحة لرفع فرص تعظيم الجامعات لما تمتلكه من رأس المال الفكري واالعتماد عليه في عمليات البحث 

 والتطوير.

 الستفادة من منصات حشد المصادر في توليد المعرفة:معوقات ا

على الرغم من التطور الكبير الذي تتسم به منصات حشد المصادر وإمكانية استغاللها بفعالية في توليد المعرفة، إال أن  

مول ينبغي توجيه المأ هناك بعض التحديات التقنية ال تزال تعيق فرص االستفادة الكاملة منها. فحتى يمكن توليد المعرفة بالشكل

-Grossالمستخدمين ممن يتم حشدهم إلتمام األنشطة المختلفة الى المجاالت التي تتوافق مع اختصاصاتهم؛ حيث أن دراسة 

Amblard ( أكدت على أن معظم منصات حشد المصادر ال تهتم بتطبيق خوارزميات دقيقة بالشكل 02، ص0269) وآخرون

الذي يعمل على توجيه األفراد المسجلين عليها إلى المهام التي تتوافق مع مجاالتهم ونطاقات خبراتهم ومستوى معارفهم؛ وعلى 

مجية للمنصات، إال أن هناك اهتمام أقل بالخوارزميات الخاصة الرغم من وجود خوارزميات متعددة ُمدمجة في المعمارية البر

 بتوزيع المهام على نحو دقيق ومتسق.

كذلك تتمثل مشكلة عدم استيعاب حجم كبير من التفاعل بين المتعاونين في إتمام مجموعة من المهام في مجاالت  

ادر في توليد المعرفة؛ فمن المتعارف عليه، وفقًا ومشروعات مماثلة ومشتركة أحد المعوقات التي تواجهها منصات حشد المص

( فإن توليد المعرفة الذي يتم على نحو تعاوني يتطلب إدارة العالقات بين كافة أنماط 05، ص0260وآخرون )  Turnerلــ

كمن في أن معظم ة تالمعرفة المحلية والخبيرة لكي يتم إضفاء قيمة مساوية لكافة المشاركين في عملية توليد المعرفة؛ لكن المشكل

منصات حشد المصادر تواجه معوقًا يكمن في عدم القدرة على إدارة  قدر هائل من المستخدمين المتعاونين مًعا في إتمام مهام 

 (.0206وآخرون،  Behlمشتركة في آن واحد، ومواجهة مصاعب في استيعاب حجم تفاعلهم الشامل )
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وآخرون  Haص توليد المعرفة متمثاًل في التهديدات السيبرانية؛ حيث أكد كما يوجد معوق آخر يمكن له أن يقلل من فر 

( على أن منصات حشد المصادر تواجه مخاطر سيبرانية عديدة تتمثل في وقوع المشتركين من األفراد المخول 765، ص0269)

 في مهام قد تؤدي إلى إصابة أجهزتهم لهم إتمام مهام وأنشطة معينة عبر اإلنترنت في فخ االبتزاز وعمليات االختراق واالشتراك

( بأن األفراد المشتركين في 01، ص0206) وآخرون Abu Semanوحواسيبهم بالفيروسات والبرمجيات الضارة؛ كما أوضح 

تأدية مهام منصات حشد المصادر من المستخدمين الجدد قد تعوقهم تحديات االختراق والتهديدات السيبرانية باإلضافة إلى عمليات 

 لغش والتحايل عبر اإلنترنت.ا

( بأن األدبيات عادة ما تشير إلى أن المعوقات التي تواجهها منصات حشد 00، ص0261) Machineوقد أضاف  

المصادر تتمثل في صعوبات الحفاظ على وتيرة تدفقات المعارف التي يتم توليدها من الحشود واألفراد، وذلك بسبب عشوائية 

المستهدفة، \ز فئة معينة من األفكار واآلراء والمعارف المعارف التي يتم االستفادة منها وعدم وجود نظام يتم برمجته ليتم تحفي

وهو ما يمكن له أن يساعد المبرمجين ومصممي تلك المنصات على تخطيط عمليات التحفيز اإلستراتيجي لتلك المعارف بشكل 

 أكثر دقة.

ة عليها؛ ومات المنتشرفضاًل عن ذلك، فقد تتأثر فعالية توليد المعرفة من منصات حشد المصادر بسبب عدم جودة المعل 

( بأن منصات حشد المصادر تواجه مشكلة تتعلق بسمعتها من 5970، ص0268)de Vreede و  Onuchowska حيث أقَرَّ 

حيث جودتها وفعاليتها على المدى الطويل، فكلما تم نشر معلومات مغلوطة ومعارف ال تتسم بكونها ذات جدوى أو فعالية للجهات 

يع معينة فسوف يتسبب ذلك في نفور عدد كبير من المستخدمين للمنصة، وبالتالي عدم استخدام الموقع التي تطلب مهام ومشار

 وتعرضه لإلغالق.

على الجانب اآلخر، تتواجد مشكلة أخرى تعوق إمكانية تكوين المعرفة على منصات حشد المصادر تتعلق بمحددات  

ول المهام التي لم يتم إنجازها بشكل كامل وتقديمها للجهة المختصة المنصات التي تعوق إمكانية التوصل إلى أي معلومات ح

 Hanبالمشروع، وهو ما يؤدي إلى فقدان العديد من األعمال والمهام واألنشطة التي تم إنجازها قبل إتمام المشروع بالكامل )

 (.500ص 0269وآخرون، 

لمهام والمشاريع على العديد من منصات حشد ( إلى أن آلية تحديد تكلفة ا8، ص0206)وآخرون   Singhكما أشار 

المصادر ال تتسم باالتساق؛ حيث أنها ال تأخذ في عين االعتبار جانبًا هاًما وهو تحديد حجم تكلفة المشروع وكل مهمة بالتناسب 

عض لب بمع مستوى تعقيد وصعوبة المهام التي يتم توزيعها على نفس عدد المستخدمين القائمين على إنجازها؛ فقد تتط

المشروعات أو المهام توليد مجموعة كبيرة من المعلومات لتكوين المعرفة المطلوبة، في حين أن بعض المهام األخرى ال تتطلب 

سوى إجابات أو معلومات بسيطة للوصول إلى معرفة شاملة حول قضية ما، وهو ما يجعل رفع كفاءة الميزانية المخصصة لتوليد 

 من المصادر التي يتم حشدها بالتوافق مع مستوى صعوبة مهامها تحديًا بحد ذاته. المعلومات وتكوين المعارف

( على أن منصات حشد المصادر عامة ال تعتبر المستخدمين المنجزين 1ص 0268) Joshiو  Taylorكذلك وقد أكد  

 جهة معينة، وهو ما يجعلهم يقومون للمشاريع والمهام من الحشود المختلفة كموظفين نظاميين يقعون تحت إشراف وإدارة من قِبَل



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

بتأدية أنشطتهم المطلوبة منهم في المشاريع المشتركة على نحو يفتقر للتنسيق واإلشراف من المديرين كما هو الحال في البيئات 

 التنظيمية الشائعة.

تعلق ( بأن منصات حشد المصادر تشوبها بعض المعوقات المالية التي ت335، ص0269وآخرون ) Xiaوأضاف  

بالمحددات الخاصة بالميزانية؛ حيث يحصل عادة أصحاب المشاريع والمهام المطلوبة على ميزانية محدودة ال تكفي بأن تغطي 

تكاليف مجموعة متعددة من المهام يتم تنفيذها بشكل تتابعي، كما أنها ال تسمح بنسخ البيانات التي تم إجرائها في مهمة معينة لكي 

 في مهمة أخرى مماثلة، وهو ما يعتبر من المحددات التي تتأثر بمشكالت محدودية الميزانيات أيًضا.يتم االستفادة منها 

( بأن منصات حشد المصادر ال تزال تواجه العديد من المعوقات التي 0، ص0206وآخرون )  Kadadhaكما أوضح 

 يتمثل أبرزها في كل من:

يجعلها ُعرضة للتهديدات السيبرانية وإمكانية تعطيل عملها بشكل االعتماد على نظام المنصات المركزية، وهو ما  .6

 كامل، أو يعرض ما تتضمنه من ملفات ومهام ومعلومات ومعارف للسرقة واالختراق.

عدم مطابقة مستويات المهام مع الفئات األكثر ترجيًحا إلنجازها بشكل يتسم بالفعالية والكفاءة المطلوبة لدى الجهات  .0

 مشاريع، وهو ما يعرض تلك األعمال إلى أن تقل مستوى جودتها عن القدر المطلوب.المسئولة عن ال

( على ذلك حينما أوضح بأن منصات حشد المصادر ال تهتم بتحمل المسئولية عن 56، ص0206) Othmanوقد أكد  

 وذلك في حالة عدم وضوح البياناتجودة األعمال واالستجابات التي يتلقاها المستخدمين المخول لهم االشتراك في إنجاز المهام، 

الُمرفقة حيال المشروع نفسه؛ وذلك ألن المنصة تُحيل تلك المسئولية للجهة ذاتها، وهو ما يجعل هناك ضرورة ملحة لزيادة جودة 

 بيانات المدخالت لكي تتسم بيانات المخرجات بالجودة المماثلة.

( قد 09، ص0206) Pääkkönenلمرونة التفاعلية، علًما بأن وباإلضافة إلى ذلك، فال تتسم منصات حشد المصادر با 

أكد على ضرورة وجود مرونة من حيث التفاعل، وذلك ألن توليد المعرفة يتم من خالل التفاعل مع المعرفة في السياقات 

 االجتماعية المتاحة لدى األفراد، إلسهامهم في التعامل مع أنماط المعرفة الصريحة والضمنية.

الحس من التفاعل االجتماعي ال يكاد يتواجد على النحو المطلوب في منصات حشد المصادر، فقد أشار لكن ذلك  

Lykourentzou  ( إلى أن تلك المنصات ال توفر للحشود من الجهات التي تطلب إنجاز المشاريع 7، ص0202وآخرون )

والجهات التي تدأب على إتمامها بشكل عملي حس من التفاعل االجتماعي لكي يتمكنوا من تكوين الروابط التفاعلية على أساس 

المشاريع المطلوبة، ومن ثم تحقيق مستويات مرتفعة من الشعور اآلخر، واالنخراط في العمل أو يمنح كل منهم إمكانية تحفيز 

 بالرضا.

استناداً الى ما تم تناوله من األدبيات ذات الصلة، يمكن التوصل إلى أن منصات حشد المصادر تواجهها بعض المعوقات  

تفادي  معات السعودية القيام به لكي يمكنالتي تحول دون تحقيق االستفادة الكاملة منها، مما يعطي تصوًرا دقيقًا لما يجب على الجا

تلك المعوقات بناء على إلمامهم بها على نحو تقني واجتماعي وتمويلي، فضاًل عن إمكانية االستفادة من ُجملة المقترحات التي 

 .سعوديةيوفرها البحث إزاء التغلب على تلك المعوقات أو مواجهتها على أقل تقدير والتخفيف من آثارها في الجامعات ال
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 أساليب مقترحة لمواجهة معوقات حشد المصادر في توليد المعرفة:

ومن هذا المنطلق، يمكن تحديد مجموعة من األساليب التي يتسنى للجامعات السعودية استغاللها قدر اإلمكان لمجابهة  

، معوقات في عين االعتبار. أوالً  معوقات استفادتها من منصات حشد المصادر في توليد المعرفة من خالل وضع ما تم تناوله من

ينبغي السعي الى اختيار المنصات التي يتم برمجة أنظمتها على نحو يتم من خالله تصميم خاصية تطابق المهام مع خبرات 

وتخصصات المشتركين من العاملين إلتمام المهام والمشروعات بشكل مستقل من خالل إضافة خوارزميات تساعد على تحقيق 

ين المهمة المطلوبة وأكثر المستخدمين تأهياًل إلتمامها من حيث مؤهالتهم العلمية، وتخصصاتهم المهنية، ومستواهم التوافق ب

 االبتكار.اإلبداعي، وقدرتهم على 

عقد الشراكة المباشرة مع أحد منصات حشد المصادر المتميزة وبين بوابة خدمات التعليم العالي المتاحة على المنصة  

وحدة لكي يمكن التعاقد لضمان توافر البنية التحتية المناسبة التي تسمح بإدارة الحشود الضخمة واستقبال المشاريع الوطنية الم

الكبيرة التي تتطلب أكثر من مشترك في مهام تعاونية مشتركة في وقت واحد، حتى ال تضطر الجامعات السعودية للتعرض 

 أو محدودية تخزين البيانات. لمشكالت فنية مثل بطء سير العمل على اإلنترنت

توعية العمداء والمديرين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية بأهمية امتالك مهارات التعامل مع  

التهديدات السيبرانية لتجنب مشكالت االختراق وسرقة الملكية الفكرية أو أي مخاطر أمنية مماثلة عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى 

ير برمجيات تعمل على تأمين المعلومات والمعارف التي تم توليدها على الجامعات السعودية وحمايتها من التلف أو االختراق توف

 أو الفقدان.

تنظيم البيانات التي يتم إدخالها للمنصة قبل البت في طلب المهام أو الشروع في إنجازها، وذلك ألن جودة البيانات  

ها مدخالت المشروع تعمل على التأثير بشكل طردي على جودة المعارف التي يتم توليدها باعتبارها المتعلقة بالمهم باعتبار

 مخرجات المشروع.

بناء الروابط االجتماعية من قبل المديرين والقائمين على المشاريع في الجامعات ممن يسعون نحو توليد المعرفة من  

ل لها إتمام المهام المطلوبة عبر اإلنترنت لرفع مستوى رضاهم النفسي وتحفيزهم  منصات حشد المصادر، وذلك مع الحشود الُمَخوَّ

 لتوليد المزيد من المعارف للجامعة.

 نتائج الدراسة:. 1

منصات حشد المصادر وسيلة متميزة وفعالية لتمكين  تَْخلُص الدراسة إلى مجموعة من النتائج يتمثل أهمها في اعتبار 

المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية من االستفادة منها للتغلب على مشكلة إدارة المعرفة ومعوقات توليدها على نحو 

سهم السعودية، مما ي أكثر تخصيًصا؛ وذلك لما لتلك المنصات من استطاعة على تعظيم وتحسين رأس المال الفكري للجامعات

في توليد المعارف التي تعمل على تحسين قدرتها على االبتكار وتصميم المنتجات والخدمات التي تضعها في مصاف الجامعات 

 العالمية. كما وتطرقت الدراسة الى أبرز معوقات االستفادة من منصات حشد المصادر في توليد المعرفة ونوجزها في التالي:

 يسمح بتطابق المهام مع القدرات والخبرات المتوافرة لدى الحشود.عدم وجود نظام  .6
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 محدودية نطاق االستيعاب وسعة التخزين للتفاعالت بين المتعاونين في إتمام المشروعات. .0

التهديدات السيبرانية التي تشمل إمكانية اختراق المعارف، وابتزاز الجهات التي تطلب الخدمة أو الحشود القائمة على  .5

 ها بأي شكل كان.تنفيذ

اتسام المعلومات المنتشرة على المنصات بعدم جدواها أو صحتها وافتقارها لقيمة حقيقية وانعكاس ذلك سلبًا على سمعة  .0

 المنصة ككل، مما يُنَفِّر المستخدمين من التعامل معها.

ب شروع أو المهمة التي يُطلضعف جودة المعارف التي يتم توليدها نتيجة لضعف جودة المدخالت المتعلقة ببيانات الم .3

 إتمامها من الحشود.

 العشوائية في تحديد الميزانيات المخصصة للمهام بقدر تعقيدها. .1

  

 توصيات الدراسة:. 1

 بناء على ما تم التوصل له من نتائج، يقدم البحث مجموعة من التوصيات التي ايجازها في التالي:

بنوعيها األهلي والعام وبين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ضرورة وجود شراكة بين الجامعات السعودية  

إلطالق منصة حشد مصادر تابعة للوزارة، شريطة أن تكون متاحة لجميع الجامعات ومنتسبيها من العمداء والمديرين وأعضاء 

 هيئة التدريس والطالب والباحثين؛ حيث ينبغي لتلك المنصة أن توفر ما يلي:

تسمح بتنظيم وتيرة تدفق المعلومات، والتركيز على مهام منظمة محددة بفترات زمنية معينة، في إطار  خوارزميات .6

مشروعات ومبادرات مكتملة بين كافة الجامعات، حتى ال يتم توليد معارف عشوائية وذلك لضمان أن تكون المخرجات 

 الُمتَلَقَّاة من الحشود المستهدفة ذات مضمون مشترك.

ة تعمل على التحقق من جودة المعلومات التي يتم نشرها عبر المنصة لكي تتسم بالجودة الكافية التي تليق خواص برمجي .0

 بسمعة وتوجه الجامعات والوزارة ككل.

توفير ميزانية يتم تنسيق مخصصاتها لكي تتوافق مع حجم المشروعات والمبادرات قيد اإلطالق، ومستوى تعقيد المهام  .5

  يتم هدر الموارد المالية المتوفرة للمنصة.المتعلقة بها، حتى ال

التعامل مع الحشود الذين يتم توليد المعرفة بفضلهم باعتبارهم موظفين أو أفراد تابعين ماليًا وتنظيميًا للقائمين على إدارة  .0

توليد. قيد الالمنصة داخل الجامعات، لكي يتم توفير قسط وافي من اإلشراف والمتابعة لتحسين جودة مخرجات المعارف 

ولو لم يكن ذلك بشكل رسمي، على سبيل المثال توظيف خصائص تتعلق بإبراز اهم افراد الحشود وتوفير خصائص 

 .(Reputation systemsتتعلق بالحوافز الرقمية والتشجيع الرقمي فيما يعرف بأنظمة السمعة )

 خاتمة الدراسة:. 1

التي عكست أهمية منصات حشد المصادر باعتبارها وسيلة لتوليد المعرفة تناولت الدراسة السابقة مجموعة من األدبيات  

عبر اإلنترنت، باالستفادة من تجارب وأفكار المستخدمين ممن يتم توظيف خبراتهم وتخصصاتهم إلنجاز مجموعة من المشاريع 

 أو المهام المعرفية المختلفة.
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، أثر تلك االستفادة من خالل توجيه نطاقها نحو السياق التعليميوتتجلى أمام الجامعات السعودية فرصة كبيرة نحو تعميق  

وهو ما يعود بالنفع على تلك الجامعات؛ فحينما تقوم الجامعة بتوليد كم كبير من المعرفة في شتى المجاالت يكون ذلك ضامنًا لها 

يتيح  انة الجامعة ككل، وهذا من شأنه أنالبتكار المزيد من المستحدثات التي تسهم في تطوير مختلف التخصصات، واالرتقاء بمك

للجامعات امتالك آلية شاملة لتوليد المعرفة والتركيز على رأس المال الفكري وتطبيق إستراتيجيات اقتصاد المعرفة وااللتزام 

تطلب بناء ذلك يبمبادئها للولوج إلى عصر التعليم الحديث القائم على تبادل وتوليد وتخزين المعرفة واالستفادة منها. إال ان 

استراتيجية وطنية شاملة تمكن قطاع التعليم الجامعي من تجاوز معوقات االستفادة من منصات حشد المصادر، سواء كانت 

 المعوقات تقنية أو مالية أو تفاعلية.

 قائمة المراجع. 1

 المراجع العربية: .1.1

 عمان: دار زهدي للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة واالقتصاد المعرفي. (.0206أبو عزام، محمد خالد. )

 عمان: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع. اتجاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلومات. (.0265بدير، جمال يوسف. )

. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب عوسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على المجتم (.0267بروكس، هيو؛ جوبتا، راڤي. )

 والنشر.

(. دراسة تحليلية ألثر توليد المعرفة على تعزيز اإلبداع التنظيمي في المؤسسة االقتصادية: 0202معاليم، سعاد ) بن خليفه، أحمد؛

 576-537(،0)8 مجلة الباحث االقتصادي، الجزائر: .الوادي CASNOS دراسة حالة مؤسسة

 عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع. دليل المبتدئ إلى المناهج العامة في البحث العلمي. (.0268أسماء عبد المطلب. )بني يونس، 

 عمان: مركز الكتاب األكاديمي. إدارة المعرفة كمدخل للميزة التنافسية في المنظمات المعاصرة. (.0261بوران، سمية عامر. )

حشد المصادر اإللكترونية "تنافسي/ تشاركي/ هجين" باستخدام منصات التواصل  (. نمط0206حسن، نبيل السيد محمد. )

لمجلة ا االجتماعي وأثره على تنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة أم القرى.

 .572 -005(، 0)9العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي، 

(. واقع تطبيق عمداء كليات جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية لعمليات 0261محمد. ) عبد الرحمنالحضيبي، إبراهيم بن 

 .708 -706(، 618)6مجلة التربية جامعة األزهر،  إدارة المعرفة من وجهة نظرهم.

التنافسية بالجامعات السعودية: دراسة تطبيقية على جامعة (. دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة 0269الحميدى، منال حسين. )

 .082 -000(، 3)53مجلة كلية التربية جامعة أسيوط،  الطائف.

(. نمطا حشد المصادر )الداخلي / الخارجي( ببيئات 0200. )عبد الفتاحخليل، شرين السيد إبراهيم محمد؛ رجب، وفاء محمود 

عليم تكنولوجيا الت ية مهارات المعلم الرقمي والذكاء الجمعي لدى معلمي العلوم.التدريب اإللكترونية وأثرهما على تنم

 .088 -679(، 6)50الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، 
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(. الحضور الرقمي للمكتبات العامة في الفضاء السيبراني من وجهة نظر مسيري 0206رايس، شيماء؛ كريم، فريحة محمد. )

امعة األمير مجلة ج تطالع آراء القائمين على حسابات المكتبات العامة الجزائرية بموقع فيسبوك.المنصات التفاعلية: اس

 .6632-6663(، 6)53عبد القادر للعلوم اإلسالمية، 

(. درجة تطبيق كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة لعمليات 0206الشبول، منذر قاسم. )

المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي جامعة العلوم  المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.إدارة 

 .09 -07(، 09)60والتكنولوجيا، 

 عمان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع. االقتصاد المعرفي. (.0261عبد هللا، منذر منصور. )

 مصر: دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع. معاصرة الجزء األول: إدارة المعرفة.اتجاهات إدارة  (.0265علي، أسامة محمد سيد. )

(. اإلدارة بالقيم مدخل لتحقيق 0206محمود، الزهراء إبراهيم علي سالم؛ الوشاحي، غادة السيد السيد؛ هاشم، إيمان عبد الوهاب. )

 .660-96(، 0)5تربوية لتعليم الكبار، االنضباط المدرسي في التعليم األساسي "دراسة ميدانية". المجلة ال

 عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة في أطار نظم ذكاء األعمال. (.0269الناصر عامر عبد الرزاق. )

يلية ة تحلوصفي والتعلم: دراسةإدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم  دور عمليات(. 0260النقيب، متولي محمود أحمد. )

 .027 -655(، 0)02مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية،  ألقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية.

إدارة المعرفة في الجامعات السعودية والمعوقات التي تواجهها من وجهة نظر  (.0267الهويش، يوسف بن محمد بن إبراهيم. )

 .696 -636(، 0)68والنفسية جامعة البحرين، مجلة العلوم التربوية  أعضاء هيئة التدريس.
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 الملخص: 

وامل علالنتكاسة و يناقش البحث اإلدمان و أسبابه و كذلك أنواع المخدرات و طرق العالج و كذلك يتعرض بشكل تفصيلي 

الخطر المؤدية لها و يهدف كذلك الى تعريف االنتكاسة و شرح نموذج الوقاية من االنتكاسة و كيفية تقليل فرص حدوثها و تعد 

أهمية البحث من حيث خطورة اإلدمان على المجتمع و على األشخاص حيث أن اإلدمان يقضي على سالمة و صحة المجتمع و 

الطالب للعالج اذا حدثت له انتكاسة  مره اخري حيث أن األنسان المتعافيدمان لمتعافي لإلطورة االنتكاسة على رجوع اكذلك خ

فقد يصبح مدمن مره اخري و هي اخطر و اصعب المراحل التي يتعرض لها المدمن في طريق العالج و ينتهج البحث المنهج 

ي أجريت تميل الدراسات التض النتائج تعتبر أهمها التحليلي لعرض المشكلة و شرح لنموذج الوقاية منها و كما خلص البحث لبع

 حتى اآلن إلى دعم فعالية األساليب المعرفية السلوكية القائمة على نموذج الوقاية من االنتكاسة في الحد من تكرار نوبات االنتكاسة

أفضل و قد خلص البحث لبعض  و كذلك فأن الجمع بين نموذج الوقاية من االنتكاسة و ادوية عالج اإلدمان قد يؤدي الى نتائج

السعي المسؤولين في المنشآت المعنية بعالج المدمنين، لوضع خطط ذات أهداف بعيدة وقصيرة المدى المزيد من  :التوصيات منها

مراجعة األدبيات السابقة والخاصة بنماذج الوقاية من االنتكاسة ومناقشتها كما اوصي البحث بضرورة  في الحد من االنتكاسة

التعاون مع الجهات الصحية واإلعالمية  وكذلك يجب لسعي إلى تطويرها وتوظيفها بالشكل األمثل في عملية عالج المدمنين.وا

 عملوكذلك ال في نشر ثقافة السلوك اإليجابي والي من شأنه إبعاد األفراد عن اإلدمان كأحد الممارسات الجذرية للحد من اإلدمان.

الكوادر في التخصصات النفسية واالجتماعية وتدريبها للحصول على الكفاية الالزمة إلدارة الوقاية من االنتكاسة في  على تهيئة

 المؤسسات العالجية للمدمنين، أو المراكز الداعمة.

 .الوقاية المخدرات، إدمان تعافي، انتكاسة، الكلمات المفتاحية:
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Relapse after Recovery from Drug Addiction (Causes, Dimensions, Prevention) 

 

Abstract: 

The research discusses addiction and its causes, as well as the types of drugs and methods of 

treatment, as well as exposing in detail to the relapse and the risk factors leading to it. And on 

people, as addiction destroys the safety and health of society, as well as the danger of relapse on 

the recovery of the recoverer to addiction again, as the recovering person is seeking treatment, if 

he has a relapse, he may become addicted again, which is the most dangerous and difficult stages 

that the addict is exposed to on the way to treatment The research adopts the analytical method to 

present the problem and explain the prevention model, and as the research concluded for some 

results, the most important of which are the studies conducted so far tend to support the 

effectiveness of cognitive-behavioral methods based on the relapse prevention model in reducing 

the recurrence of relapse episodes. Prevention of relapse and drug addiction treatment may lead to 

better results, and the research concluded with some recommendations, including: More efforts by 

officials in facilities concerned with the treatment of addicts, to develop plans with far goals and 

cut short The study recommended the need to review and discuss previous literature on relapse 

prevention models and seek to develop and employ them optimally in the process of treating 

addicts. It is also necessary to cooperate with health authorities and the media in spreading a culture 

of positive behavior that will keep individuals away from addiction as one of the radical practices 

to reduce addiction. As well as working on preparing cadres in psychological and social specialties 

and training, them to obtain the necessary competence to manage relapse prevention in treatment 

institutions for addicts, or support centers. 

Keywords: Relapse, Recovery, Drug addiction, Prevention. 
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 مقدمة. 1

إن ما يواجهه العالم في اآلونة األخيرة من ظروف مأساااااوية وجائحة وبائية خطيرة ألقت بأحمالها على األوضاااااع الحياتية عامة 

 والمعيشية واالجتماعية على وجه الخصوص، لعله كان عامالا في زيادة ظاهرة اإلدمان على المخدرات.واالقتصادية 

تأثيرات  أن الصااااااادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 0202تقرير المخدرات العالمي فحسااااااب ما يذكره 

مليون شااااااخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحا   072 ، ويضاااااايف التقرير أن حواليمخاطر المخدرات قد زادت منالجائحة 

 مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات. 63العالم في العام الماضي، في حين عانى أكثر من 

سااااااناة تعاااطوا  36و 22في الماائاة من السااااااكاان الااذين تتراوح أعماارهم بين  2.2ووفقاا آلخر التقاديرات العاالمياة، فاالن حوالي 

في المائة من العدد اإلجمالي  26مليون شااااااخص، أو  63.6على األقال في العام الماضااااااي، في حين أن  المخادرات مرة واحادة

لألشااااااخااص الاذين يتعااطون المخدرات، يعانون من اضااااااطرابات تعاطي المخدرات حمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات، 

0202.) 

ن أصااااااعب ما يمر به الشااااااخص المدمن بعد التعافي ظاهرة وعلى الرغم من خطورة ظااهرة إدماان المخدرات وتبعاته إال أن م

"االنتكاسة" ولعلها أخطر وأصعب ما يواجهه المدمن بعد أو خالل مراحل العالج أو بعد التعافي، فكثير من األشخاص المدمنين 

وها المدمن يحضاارون إلى مصااحات ومراكز عالج اإلدمان من أجل طلب العالج وتعد تلك الخطوة من أهم الخطوات التي يخط

 باتخاذ قرار التوقف عن تعاطي تلك السموم من المخدرات.

وتكمن أهمياة تلاك الخطورة في الرغباة واإلرادة األكيادة من المادمن في االقالع عن تعااطي المخادرات وهي الخطوة األولى في 

روف معينة ساااوا  كانت نفساااية أو العالج وعليها يعتمد نجاح العالج من عدمه، ولكن قد يتعرض المدمن في هذه المرحلة إلى ظ

اقتصاادية أو اجتماعية تجعله يصااب باالنتكاساة والعودة إلى ماضايه في تعاطي المواد المخدرة ومن هنا تكون مصيبة االنتكاسة 

 والعودة إلى طريق تعاطي المخدرات مرة أخرى، ولعل تلك المرحلة من أصعب ما يمر به الشخص المريض.

على الساااااالطات والجهات المعنية بعالج المدمنين وتقليص ظاهرة اإلدمان، النار في اآلليات المتبعة،  لاذا فمن المحتم والواجاب

 وإيجاد الحلول المبتكرة للحيلولة دون وجود االنتكاسة التي من شأنها تعزيز اإلدمان ال عالجه.

 أهداف البحث. 1.1

  وانواع المخدرات واسباب االدمانتعريف االدمان  -2

 وعالج االدمانشرح طرق التعافي  -0

 المؤدية لها وعوامل الخطرتعريف االنتكاسة  -6

 حدوثها وتقليل فرصكيفية الوقاية من االنتكاسة  -6

 .للحد من االنتكاسة وكيفية استخدامهتوضيح نموذج الوقاية من االنتكاسة  -2
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 أهمية البحث. 1.1 

 يوجههولعلها أخطر وأصاااااعب ما تعد االنتكاساااااة هي األكثر خطورة على المتعافي حيث يمكن من ارجاعه مره اخري لإلدمان 

 يةمن هنا ظهرت أهمر وفمكن ارجاع المتعافي لنقطة الصاااااحيث انها من الم المدمن بعد أو خالل مراحل العالج أو بعد التعافي،

 نموذج الوقاية من االنتكاسة وتطبيقاته.

 منهج البحث:. 1.1

 ل عواملوتحليلها وتحلياالنتكاسااااة  وكذلك مشااااكلة وهي االدمانلي حيث تم تحليل المشااااكلة الرئيسااااية ينتهج البحث منهج التحلي

   وطرق الوقاية.الخطر 

 البحث:مدخل إلى . 1.1

لمخدرات، للتعافي واإلقالع عن تعاطي اتناقش الورقة البحثية التي بين أيدينا االنتكاساااة كعامل سااالبي يحول بين المدمن وطريقه 

وتتعرض الورقة إلى بحث بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع والرجوع إلى األدبيات السابقة التي تعاملت مع 

 ا.هذات الموضوع واالهتمام، فتطرح أسباب اإلدمان والتعاطي، وتبين منطلقات ودوافع ظهور "االنتكاسة" وكيفية الوقاية من

كما وتتطرق الورقة إلى نموذج الوقاية الذي من شاااأنه الحد من ظاهرة إدمان المخدرات والساااعي إلى اإلمسااااك بخيوط المشاااكلة 

والوصاااول إلى منابعها ومسااابباتها، وتقدم الورقة في ختامها مجموعة من التوصااايات من شاااأنها طرح أفكار مبتكرة قد تسااااعد 

ا للجهد العلمي المعني بهذا الشأن.القائمين والمسؤولين على عالج  ا جديدا  اإلدمان ومكافحته، وتضيف جهدا

 

 اإلطار النظري:. 1

 (األسباب والظواهراإلدمان ) -المخدرات: التعاطيأوالً: 

 اإلدمان: 

نتحار احالة تساااتعبد الشاااخص وتجعله عبدا ذليال خاضاااعا لها معتمدا عليها نفسااايا وهي بذرة المرض النفساااي والجسااادي كما أنه 

بطي  وذلك نتيجة اإلدمان المساتمر على مادة أو أكثر من المواد المخدرة "المخدرات" يتضاعف هذا االستعمال في وقت قصير 

ينتج عنها أكبر االضرار التي من الممكن ان تؤدى إلى التهلكة فيفقد المدمن عقله ويعجز عن القيام بواجباته اليومية حتى إذا فكر 

 . (0202مستشفى إشراق،  -حالدليل اإلرشادي  ن المخدرات تاهر عليه اعراض انسحابية قاتلةفي التوقف عن إدما

 برامج العالج من اإلدمان

وتشاامل الدورات التعليمية التي تركز على حصااول المدمن على العالج الداعم ومنع االنتكام ويمكن تحقيق ذلك  برامج العالج:

 . (0202قع وزارة الصحة السعودية، حمو في جلسات فردية أو جماعية أو أسرية
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أخذ المشااورة من مسااتشااار نفسااي بشااكل منفرد أو مع األساارة، أو من طبيب نفسااي يساااعد على مقاومة إغرا  إدمان  المشووور :

المخدرات واساااتئناف تعاطيها. عالجات السااالوك يمكن أن تسااااعد على إيجاد وساااائل للتعامل مع الرغبة الشاااديدة في اساااتخدام 

 وتقترح استراتيجيات لتجنب ذلك ومنع االنتكام، وتقديم اقتراحات حول كيفية التعامل مع االنتكام إذا حدث. المخدرات،

تقديم المشاورة ينطوي أيضاا على الحديث عن عمل المدمن، والمشاكل القانونية، والعالقات مع العائلة واألصدقا . أخذ المشورة 

ا له.مع أفراد األسرة ويساعدهم ذلك على تطوير مه  ارات اتصال أفضل مع المدمن حتى يكونوا أكثر دعما

هذه الجماعات موجودة من أجل األشااخاص المدمنين على المخدرات ورسااالتهم هي أن اإلدمان هو  جماعات المسوواعد  التاةية:

ة واجتماعات مرض مزمن وهناك خطر لالنتكام، وأن العالج الداعم والمسااااتمر والذي يشاااامل العالج باألدوية وتقديم المشااااور

 جماعات المساعدة الذاتية ضروري لمنع االنتكام مرة أخرى. يساعد الطبيب المعالج على تحديد موقع هذه الجماعات.

أعراض انسااااحاب المخدرات تختلف باختالف نوع المخدرات المسااااتخدمة وتشاااامل األرق، التقيؤ، التعرق، عالج االنسووووحاب: 

الم في العاام والعضااالت، ارتفاع ضاالط الدم ومعدل ضااربات القلب ودرجة حرارة مشااكالت في النوم، الهلوسااة، التشاانجات،  

 الجسم، االكتئاب ومحاولة االنتحار.

 :(0222حالمركز العربي،  والهدف من عالج االنسحاب حإزالة السموم( هو وقف تناول المخدرات بسرعة وأمان، ويشمل ذلك

 خفض جرعة المخدرات تدريجياًّا. .2

 خرى مؤقتا يكون له  ثار جانبية أقل حدة، مثل الميثادون أو البوبرينورفين.استبداله بمواد أ .0

بالنسبة لبعض النام قد يكون  مناا الخضوع لعالج االنسحاب في العيادات الخارجية، والبعض اآلخر قد يتطلب الدخول  .6

 إلى المستشفى.

 أو ،(رات لوجود فيروم نقص المناعة البشاااارية حاإليدزينبلي لبرامج العالج تقييم مدمني المخد ةقييم مدمن المخدرات صووووحيً ا:

 األمراض المعدية األخرى. مرض السل أو ج، أو التهاب الكبد الوبائي ب و

 عالمات الشخص المدمن

  .التلير المفاجئ في نمط الحياة كاللياب المتكرر واالنقطاع عن العمل أو الدراسة 

  .تدني المستوى الدراسي أو تدني أدائه في العمل 

  .التعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصياته .  الخروج من البيت لفترات طويلة والتأخر خارج البيت ليالا

  تقلب المزاج وعدم االهتمام بالماهر. اللضااااب ألتفه األسااااباب. التهرب من تحمل المسااااؤولية والالمباالة. اإلسااااراف

 وزيادة الطلب على النقود. 

 .تليير مجموعة األصدقا  واالنضمام إلى "شلة" جديدة. الميل إلى االنطوا  والوحدة 

 .فقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية 
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 راتأنواع المخد

تختلف أنواع المخدرات وأشااكالها حسااب طريقة تصاانيفهاه فبعضااها يصاانف على أسااام تأثيرها، وبعضااها اآلخر يصاانف على 

 أسام طرق إنتاجها أو حسب لونها، وربما بحسب االعتماد حاإلدمان( النفسي والعضوي.

 ي لإلنسان، مثل:وتتفاوت أنواع المواد المخدرة في درجة تأثيرها وطريقة عملها على الجهاز العصب

 الحشيش والماريجوانا. -

 المخدرات المهدئة. -

 المخدرات المنشطة مثل: الكوكايين. -

 ي(.المواد المهلوسة مثل حإل. إم. د -

 المواد المستنشقة حالعطرية( مثل الصمغ. -

 المسكنات والمهدئات الطبية مثل المورفين. -

 األسباب التي ةؤدى إلى وقوع األفراد في مصيد  اإلدمان

 .الوعي الكافي الستدراك اضرار الكحولعدم  -

 مجالسة أصحاب السو . -

 التفكك األسري. -

 انشلال اآلبا  عن األبنا  وعدم وجود رعاية كافية لهم داخل المنزل. -

 عدم المعرفة الكافية باألخطار التي تسببها المواد المخدرة. -

 والتنشئة االجتماعية غير السليمة. الدينيضعف الوازع  -

 العمل بين الشباب.البطالة وقلة  -

 الثرا  الفاحش التبذير. -

 عدم وجود حوار بين أفراد األسرة الواحدة. -

 أعراض اإلدمان

 األعراض المصاحبة لتعاطي الحشيش والماريجوانا:2 .2

 شعور عال باإلدراك البصري والسمعي والذوق.  -

 ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز والتناسق الحركي.  -

 زيادة ضلط الدم ومعدل ضربات القلب.  -

 احمرار العينين.  -

 زيادة الشهية.  -

 جنون العامة. -
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 :( األعراض المصاحبة لتعاطي المنشطات حاألمفيتامين والكوكايين والميثيل فينيديت(0

 النشوة والتهيج.  -

 االكتئاب واألرق.  -

 احتقان األنف وأضرار تلحق باللشا  المخاطي لألنف.  -

 فقدان الوزن.  -

 زيادة معدل ضربات القلب وضلط الدم ودرجة الحرارة.  -

 جنون العامة. -

 :( األعراض المصاحبة لتعاطي المهدئات باربيتيورات والبنزوديازيبين6

 نعام ودوخة.  -

 مشاكل في الذاكرة.  -

 اكتئاب.  -

 تباطؤ في التنفس وانخفاض ضلط الدم.  -

 ارتباك وصعوبة التناسق الحركي. -

 :لتعاطي المسكنات المخدرة حالهيروين والمورفين والكودايين(( األعراض المصاحبة 6

 انخفاض الشعور باأللم.  -

 ارتباك.  -

 تباطؤ في التنفس.  -

 إمساك. -

 آثار ومضاعفات إدمان المخدرات

مشاااااكل صااااحية: يؤدي إدمان المخدرات إلى حدوث مشاااااكل صااااحية بدنية وعقلية ويعتمد ذلك على نوع المخدرات ال -

 المستخدمة.

لوعي والليبوباة والموت المفااجئ وخااصااااااة عناد أخاذ جرعاات عاالياة أو إذا تم الجمع بين أنواع المخدرات أو فقادان ا -

 الكحول.

 اإلصابة باألمراض المعدية مثل اإليدز سوا  من خالل العالقات الجنسية المحرمة أو عن طريق مشاركة اإلبر. -

 التعرض لحوادث السير في حالة السكر. -

 االنتحار. -

 سرية والخالفات الزوجية بسبب التليرات السلوكية التي تطرأ على مدمن المخدرات.المشاكل األ -

 مسائل قانونية حيث أن إدمان المخدرات يؤدي إلى السرقة وقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات وغيرها. -
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ة الدين وتقوده أوط ها فيضع المدمن تحتئمشااكل مالية: إدمان المخدرات يؤدي إلى إنفاق المال بال حسااب وذلك لشارا -

 إلى سلوكيات غير قانونية وغير أخالقية.

 العالج من المخدرات

مايو ح يعتقد البعض أن إزالة التسااااامم من المخدرات كافية للشااااافا ، لكن يتعين حفز المرضاااااى لمواصااااالة العالج وإعادة التأهيل

 . (0202كلينيك، 

ة المريض في أن يال متحرراا من المخدر، وقبوله بسهولة إذا ارتد وعلى هيئة العالج أن تبذل كل ما تستطيع لدعم وتعزيز رغب

 للمخدرات وعاد للبرنامج.

إن اتباع اساااااالوب الوعش واإلرشاااااااد في إبالم الشااااااخص المدمن على المخدرات كم هو مخجل وان إدمان المخدرات لن يحقق 

 الكثير.

 بالنسبة للفرد، فلنها ستكون في وضع أفضل لمساعدة المدمنين.إذا استطاعت هيئة العالج أن تفهم ما يعنيه استعمال المخدرات 

أن الجوانب الطبية في العالج من اإلدمان ال يجب أن تلنى عن النهج األخرى التي يمكن أن تساااعد المريض على تعديل إدراكه 

 ذه النهج األخرىلذاته، وإدراكه لآلخرين ولسلوكه. فعلى سبيل المثال، ينبلي النار إلزالة التسمم، كمقدمة له

 لمحدودهايجب أن تتكامل التخصصات العالجية وتتحدد وصوالا إلى النتيجة المطلوبة، وهي الشفا  التام وليس الشفا  الجزئي أو 

ذلك أن الشافا  الحقيقي ال يكون مقصاوراا فقط على عالج أعراض االنسحاب المخدر ثم ترك المدمن بعد ذلك لينتكس، إنما يجب 

لى اسااترداد عافيته األصاالية من وجوهها الثالثة، الجساادية والنفسااية واالجتماعية، مع ضاامان عودته الفعالة إلى أن نصاال معه إ

المجتمع ووقايته من النكساات في مدة ال تقل عن ساتة أشاهر في الحاالت الجديدة، أو سانة أو سنتين في الحاالت التي سبق لها أن 

 متكررة.عانت من نكسات 

 عالج اإلدمانمنع االنتكاس بعد 

 مدمن المخدرات معرض لالنتكام والعودة الستخدامها مرة أخرى بعد المعالجة، ولتجنب ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

تجناب الحااالت عالية األخطار مثل عدم الذهاب مرة أخرى إلى الحي الذي تم اسااااااتخدامه للحصااااااول على المخدرات  .2

 واالبتعاد عن أصدقا  السو .

 الفور على مساعدة إذا تم استخدام المخدرات مرة أخرى.الحصول على  .0

قد يبدو وكأن المريض يتعافى وأنه ال يحتاج للحفاظ على اتخاذ خطوات للبقا  خالياا من  الخاصة:اللتزام بخطة العالج ا .6

اول و تناإلدماان، ولكن ال ينبلي التوقف عن ريياة الطبياب النفسااااااي، والذهاب إلى اجتماعات فريق الدعم الخاص به أ

الدوا  الموصااااوفه حيث إن الفرصااااة في البقا  خالياا من اإلدمان كبيرة إذا تمت متابعة العالج بعد الشاااافا  من إدمان 

 المخدرات.
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 مشاكل ما بعد العالج

ذلك اإلحسااااااام والرغبة في العودة  العالج.الرغبة في العودة لها وذلك الشااااااعور يسااااااتمر معه لمدة عدة أشااااااهر بعد  .2

تيجاة لتعوده لمادة طويلاة عليه وتعوده على مجموعة من أصاااااادقا  ومجموعة من األماكن يذهب إليها، للمخادرات هو ن

 وهو يحتاج لإلرادة حتى يؤثر في هذه المجموعات ال أن يتأثر بها مرة أخرى

ة من يدمشاااكل التأقلم مع الحياة واكتساااب طرق جديدة لإلشااباع بعيدا عن المخدرات وهذه تحتاج منه إلى تعلم أنماط جد .0

 ومواجهتها.السلوك وتحمل ظروف الحياة والتأقلم مع المشاكل 

في خالل هذه الفترات األولى من التأقلم وتعلم أنماط جديدة من السالوك فأن حدوث  الم أو مشاكل أو توترات شديدة مع  .6

 عدم اكتمال تعلمه للصبر عليها

نفس أكثر من اعتماااده على اآلخرين واعتماااده على هناااك أيضاااااااا الحاااجااة لعالقااات جاادياادة تاادفعااه إلى االعتماااد على ال .6

 .(relief egy, 2020ح المخدرات غير أن ذلك يحتاج للوقت ويأتي ببط  ويحتاج لفترة طويلة وصبر وإصرار

كما أن عالقات ذلك الشاااااخص بعد تركه للمخدرات مع أصااااادقائه والمحيطين به تتعرض لمشااااااكل كثيرة نتيجة لتركه  .2

لرفقا  السااااو  ونارته الجديدة لهم مما يدفع بهم إلى الهجوم عليه في مساااايرته الجديدة بهدف تحطيمهم لثقته في نفسااااه 

في مسااايرته حيث تكون شاااخصااايته هشاااة في هذه الفترة  وفي قدرته على االساااتمرار بعيدا عن المخدرات مما قد يؤثر

 األهل.باإلضافة إلى ضلوط 

 والعواملاالنتكاسة: المفهوم، ثانياً: 

 ةاالنتكاس

في الطب الباطني، االنتكام أو النكوص هو تكرار لحالة ساابقة حطبية عادة(. على سابيل المثال، غالباا ما ياهر التصلب المتعدد 

ا من السكون، يتبعها االنتكام أو االنتكام. والمالريا ذروة النشاط  وأحياناا فترات طويلة جدا

في الطب النفسااي، يعد االنتكام أو اسااتعادة ساالوك البحث عن المخدرات شااكالا من أشااكال االنتعا  التلقائي الذي ينطوي على 

حش االنتكام لدى األفراد الذين طوروا إدماناا . غالباا ما ياُلالتعاطيتكرار اساااتخدام العقاقير المرضاااية بعد فترة من االمتناع عن 

 للمخدرات أو أي شكل من أشكال االعتماد على المخدرات.

 عوامل الخطر

 D2ةوافر مستقبالت الدوبامين 

ا في اإلدارة الذاتية وتقوية تأثيرات الكوكايين والمنشطات األخرى. توافر مستقبالت  D2يلعب توافر مساتقبل الدوبامين   D2دورا

يصااابح المساااتخدم أكثر عرضااااة للتأثيرات  ،D2له عالقة عكساااية بضاااعف التأثيرات المعززة للدوا . مع محدودية مسااااتقبالت 

فلن  ذلك،ومع  المنخفضاااةه D2المعززة للكوكايين. من غير المعروف حالياا ما إذا كان من الممكن االسااتعداد لتوافر مسااتقبالت 

 الستخدام الكوكايين.  مقدمة،وليست  نتيجة،هي  D2في توافر مستقبالت معام الدراسات تدعم فكرة أن التلييرات 
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ا أن مساااتقبالت  قد تعود إلى المساااتوى الموجود قبل التعرض للعقاقير خالل فترات طويلة من االمتناع عن  D2وقد لوحش أيضاااا

 .(Czoty & others, 2005ح وهي حقيقة قد يكون لها  ثار في عالج االنتكام ،تعاطي المخدرات

 الهرمية االجتماعية

ا في التعرض لتعاطي المخدرات. تشااير الخطية،مثل تشاكيل التسالسال الهرمي للسايطرة  االجتماعية،التفاعالت  ا دورا  تلعب أيضاا

ضااامن التسااالسااال الهرمي االجتماعي باإلضاااافة إلى اختالف في وظيفة  D2الدراساااات إلى وجود اختالف في توافر مساااتقبالت 

ا أعلى لمساااااتقبالت  الفئات المهيمنةدارة الذاتية في هذه المجموعات. تُاهر الكوكايين لتعزيز اإل وتفشااااال في  D2اجتماعياا توافرا

 .(Czoty & others, 2004ح الحفاظ على اإلدارة الذاتية

 محفزاتال

ا  الجرعة والكيميا  العصاابية للدوحجم الدوائية و العوامليتأثر تعاطي المخدرات واالنتكام بشاادة بعدد من العوامل بما في ذلك 

متعاطي والتاريخ المرتبط بالعقار. عادة ما تبدأ إعادة اسااتخدام المخدرات بعد فترة من عدم االسااتخدام النفسااه باإلضااافة إلى بيئة 

 الدوا ،وإعادة التعرض للدوا  أو تحضاااااير  اإلجهاد،أو االمتناع عن طريق واحد أو مجموعة من المحفزات الثالثة الرئيساااااية: 

واإلشااااارات البيئية. قد تحفز هذه العوامل اسااااتجابة كيميائية عصاااابية في متعاطي الدوا  تحاكي الدوا  وبالتالي تؤدي إلى إعادة 

 الدوا ،قد تؤدي هذه اإلشارات إلى رغبة قوية أو نية في استخدام  (Murnane & Howell, 2001ح الحالة إلى حالتها الطبيعية

. الميل إلى الرغبة الشاااديدة يتأثر بشااادة بمحفزات االنتكام الثالثة 2261في عام  Abraham Wiklerوهو شاااعور أطلق عليه 

. اإلجهاااد هو أحااد أقوى المحفزات إلعااادة تعاااطي (Wikler, 1948ح وهو اآلن عالمااة مميزة مقبولااة لالعتماااد على المواد

أن  . كماتعاطي المخدراتالمخدرات أثنا  االمتناع عن  المخدرات ألن إشااارات التوتر تحفز الرغبة الشااديدة وساالوك البحث عن

يُاهر األفراد المدمنون قابلية متزايدة للتأثر بالضاااااالوط مقارنة  وبالمقارنة،الرغباة الشااااااديادة في اإلجهاد تنبئ بوقت االنتكام. 

ب الخوف أو الحزن أو اللضبالضوابط غير المدمنة. من أمثلة الضلوطات التي قد تحفز على العودة إلى الوضع السابق مشاعر 

. يؤدي (Breese & others, 2011ح أو الضااالوط الجسااادية مثل صااادمة القدم أو ارتفاع مساااتوى الصاااوت أو حدث اجتماعي

دي مما يؤ لإلدمان،التحريض على تعاطي المخدرات إلى تعريض المساااتخدم الممتنع عن تعاطي المخدرات إلى المواد المساااببة 

. (McClung & others, 2010ح إلى إعادة سااااالوك البحث عن المخدرات إلى وضاااااعه الساااااابق واإلدارة الذاتية للمخدرات

المنبهات التي لها ارتباط ساااابق بدوا  معين أو مع اساااتخدام هذا الدوا  يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشاااديدة في العودة إلى الحالة 

 .(Larimer & Marlatt, 1999ح ت أي عناصر أو أماكن أو أشخاص مرتبطين بالعقارالسابقة. تتضمن هذه اإلشارا

 العالج

رق توجد ثالث ط ذلك،ومع  العالجهيعتبر عالج االنتكاام تساااااامياة خااطئاة إلى حاد ما ألن االنتكام بحد ذاته يعتبر فشااااااالا في 

وإدارة  معرفية،الوالتقنيات الساااالوكية  الدوائية،لعالجات رئيسااااية تُسااااتخدم حالياا لتقليل احتمالية االنتكام الدوائي. وتشاااامل هذه ا

الطوارئ. تتمثال األهاداف الرئيسااااااياة لعالج االعتمااد على المواد ومنع االنتكاام في تحادياد االحتيااجات التي تم تلبيتها سااااااابقاا 

 .(0222حالسيد،  باستخدام الدوا  وتطوير المهارات الالزمة لتلبية تلك االحتياجات بطريقة بديلة



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 العالج الدوائي

ضعه ومنع إعادة الدوا  إلى و للمخدرات،وتقليل االستخدام األولي  المدمن،يتم استخدام العديد من األدوية لتحقيق االستقرار لدى 

السااااااابق. يمكن لألدوياة تطبيع التليرات طويلاة المدى التي تحدث في المخ والجهاز العصاااااابي نتيجة تعاطي المخدرات لفترات 

طويلة. طريقة العالج هذه معقدة ومتعددة األوجه ألن الهدف الدماغي للرغبة في استخدام الدوا  قد يكون مختلفاا عن الهدف الذي 

والتليرات في قشاارة الفص  ،D2مثل مسااتقبل الدوبامين  العصاابية،سااببه الدوا  نفسااه. يعد توافر العديد من مسااتقبالت الناقالت ي

ا باارزة للعالج الدوائي لمنع االنتكام ألنها مرتبطة ارتباطاا وثيقاا باالنتكام الناجم عن  الناجم و األدوية،الجبهي األوسااااااط أهادافاا

أن  في حين المستقبالت،عن اإلشارات. يمكن إعادة تنايم استعادة المستقبالت عن طريق إعطا  مضادات والناجم  اإلجهاد،عن 

العالجات الدوائية للتكيفات العصابية في قشارة الفص الجبهي اإلنسي ال تزال غير فعالة نسبياا بسبب نقص المعرفة بهذه التكيفات 

 .(Smit & others, 2010ح على المستوى الجزيئي والخلوي

 التقنيات السلوكية المعرفية

تركز األساااليب الساالوكية المختلفة لعالج االنتكام على السااالئف والنتائج المترتبة على تعاطي المخدرات والعودة إلى وضااعها 

التعزيز ووالذي يتميز بالتعزيز اإليجابي  الفعال،( تكييف بافلوفيان والتكييف CBTالساابق. تتضمن التقنيات السلوكية المعرفية ح

 من أجل تليير اإلدراك واألفكار والعواطف المرتبطة بسلوك تعاطي المخدرات.  السلبي،

ا ألكثر  لإلشاااارة،يتمثل النهج الرئيساااي للعالج السااالوكي المعرفي في التعرض  ا وتكرارا حيث يتعرض المساااتخدم الممتنع مرارا

ا دون التعرض للماادة على أمال أن تفقاد الماادة تادريجيااا قادرتهاا على تحفيز ساااااالوك البحث عن المخدرات. من  المحفزات بروزا

ا. طريقة أخرى تعلم المدمنين  لي جنب ات التأقلم األساسية لتالمرجح أن يقلل هذا النهج من شادة االنتكام بدالا من منع حدوثه تماما

وتحديد االحتياجات التي من المحتمل أن  التأقلم،اساااتخدام المخدرات غير المشاااروعة. من المهم معالجة أي قصاااور في مهارات 

 (.Kadden, 2002ح وتطوير طريقة أخرى للوفا  بها المخدرات،تحث على البحث عن 

 الوقاية من االنتكاس

عوامل التي تساااااهم في االنتكام في فئتين عريضااااتين: المحددات المباشاااارة والسااااوابق الساااارية. يحاول منع االنتكام تجميع ال

بما في ذلك المواقف عالية الخطورة التي تهدد إحسااااااام  باالنتكام،المحاددات الفورياة هي المواقف البيئية والعاطفية المرتبطة 

ا تؤثر على  الساارية،وابق وتوقعات النتائج. الساا المواجهة،واسااتراتيجيات  بالساايطرة،الفرد   نتكام،االوهي عوامل أقل وضااوحا

والحوافز والرغبة الشاااااديدة. يعلم نموذج منع االنتكام المدمنين توقع  والتوازن،تشااااامل عوامل نمط الحياة مثل مساااااتوى التوتر 

أكبر نجاح في  RPموذج االنتكاام من خالل التعرف على المحاددات الفورياة المختلفاة والتعاامال معهاا والتعاامال معهاا. يُاهر ن

 .(0226حسن، ح عالج إدمان الكحول ولكن لم يتم إثبات تفوقه على خيارات العالج األخرى

 إدار  الطوارئ

تركز إدارة الطوارئ على عواقب اساااتخدام المخدرات بدالا من الساااالئف. يتم  أعاله،على عكس األسااااليب السااالوكية المذكورة 

 على أسام القدرة على االمتناع عن التدخين.  العقوبة،من خالل المكافأة أو  المدمن،تعزيز سلوك 
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 برموز تعاطي المخدراتحيث تتم مكافأة االمتناع عن  القسااايمة،أحد األمثلة الشاااائعة إلدارة الطوارئ هو ناام الرمز المميز أو 

 .(0220 ، خربوح أو قسائم يمكن لألفراد استردادها مقابل عناصر بيع بالتجزئة مختلفة

 ةالوقاية من االنتكاس

 مقدمة

 Marlattالذي اقترحه الوقاية من االنتكاسة يقترح نموذج و. المخدراتفي عالج إدمان  امهما  اعنصارا  ةاالنتكاسا تعدًّ الوقاية من

and Gordon  ،أن كل المحددات المباشااااارة حعلى سااااابيل المثال، المواقف عالية الخطورة، ومهارات التأقلم، وتوقعات النتائج

( والساوابق السارية حعلى سابيل المثال، عوامل نمط الحياة والحث والرغبة الشاديدة( يمكن أن تسهم عن التعاطيوتأثير االمتناع 

  .ةاالنتكاسبشكل أو بآخر في حدوث 

ا على العديد من اسااتراتيجيات التدخل المحددة والعالمية التي تساامح للمعالج والعميل الوقاية من االنتكاسااة موذج يشااتمل نو أيضااا

المحددة تحديد مواقف محددة عالية الخطورة لكل عميل وتعزيز ت . تشاااااامال التادخالةبمعاالجاة كال خطوة من عملياة االنتكااساااااا

، لمخدراتاادة الكفا ة الذاتية للعميل، والقضااااااا  على الخرافات المتعلقة بتأثيرات مهارات العميل للتعامل مع تلك المواقف، وزي

 . ةوإدارة الهفوات، وإعادة هيكلة تصورات العميل لعملية االنتكاس

العالمية على موازنة أسلوب حياة العميل ومساعدته على تطوير إدمان إيجابي، واستخدام تقنيات التحكم  االساتراتيجياتتشاتمل و

قدمت العديد من الدراسااااااات الدعم الناري والعملي وقد  ،ةالتحفيز وتقنياات إدارة الحاث، وتطوير خرائط طريق االنتكاساااااا في

 .الوقاية من االنتكاسةلنموذج 

لدى  ،رللمخد أو االساااتخدام المعتدل التعاطيبكثرة بعد فترة من االمتناع عن  المخدراتأو العودة إلى تعاطي  ،ةحدث االنتكاسااات

 ةالتقليدية االنتكاسااا مخدراتغالباا ما تصاااور مناهج عالج إدمان الو ،دماناإلالذين خضاااعوا لعالج  مدمني المخدراتيد من العد

 وهي نتيجة سلبية تعادل فشل العالج. ،كحالة نهائية

في  أو منتكس. أي أن الشااااااخص إما ممتنع -فالن هذا المناور ال يأخذ في االعتبار سااااااوى نتيجة عالج ثنائية التفرع  ،وباالتاالي

كعملية  ةالتي تساااااتند إلى الناريات االجتماعية المعرفية أو السااااالوكية على االنتكاسااااا ةتؤكد العديد من نماذج االنتكاسااااا ،المقابل

 Marlatt andه  Litman et al. 1979ه  Annis 1986وهي ساااالساااالة من األحداث التي تتكشااااف بمرور الوقت ح ،انتقالية

Gordon 1985.) 

ر هذا يوفو ،بعد المعالجة وتسااااااتمر بعد االسااااااتخدام األولي مخدراتلل تعاط  قبل أول  ةتبدأ عملية االنتكاساااااا ،لهذه النماذجوفقاا و

ا مفاهيمياا أوسع للتدخل في عملية االنتكاس  الج.وبالتالي تحسين نتائج الع ةلمنع أو تقليل نوبات االنتكاس ةالتصور إطارا

والتدابير العالجية التي يمكن اتخاذها لمنع أو الحد من  ةاالنتكاسااااااوجذور  بابؤثر ألساااااانموذج واحد مونحن هنا بصاااااادد تقديم 

 .(0226حالكندري،  بعد االنتها  من العالج ةاالنتكاس
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والذي اسااااااتخدم على نطاق ( Marlatt and Gordon, 1985ح مارالت وجوردون نموذج الوقااياة من االنتكام الذي طوره

 ةالعديد من المحفزات الفورية والسرية لالنتكاس ونستعرض في اآلتي. ومهم كان محور بحث كبيرو ،واسع في السنوات األخيرة

باإلضاااااافة إلى العديد من اساااااتراتيجيات التدخل المحددة والعامة التي قد تسااااااعد  ،الوقاية من االنتكاساااااةالتي اقترحها نموذج و

 الدراسات التي قدمت الدعم لصحة نموذج الحقاا كما وسنقدما. والتعامل معه ةالمرضاى على تجنب المواقف التي تسابب االنتكاس

 .الوقاية من االنتكاسة

 الوقاية من االنتكاسةنظر  عامة على نموذج 

ا مفاهيمياا  للوقاية من االنتكاساااة( 2212يعتمد نموذج مارالت وجوردون ح على علم النفس المعرفي االجتماعي ويتضااامن نموذجا

 حللحصااول على وصااف مفصاال ةتراتيجيات المعرفية والساالوكية لمنع أو الحد من نوبات االنتكاساالالنتكام ومجموعة من االساا

 Marlattه Dimeff and Marlatt 1998، انار الوقاية من االنتكاساااةالمعالجة لنموذج  ومكوناتللتطور واألساااس النارية 

في التصاااانيف التفصاااايلي حأي التصاااانيف( يتمثل أحد الجوانب المركزية للنموذج و(. Marlatt and Gordon 1985ه 1996

ن هذه أ الوقاية من االنتكاسة. بشكل عام، يفترض نموذج ةللعوامل أو المواقف التي يمكن أن تعجل أو تسااهم في نوبات االنتكاسا

 ص،خالشااااومهارات التأقلم لدى  الخطورة،المواقف عالية  المثال،العوامل تنقساااام إلى فئتين: المحددات المباشاااارة حعلى ساااابيل 

 الرغبةواختالالت نمط الحياة والحث  المثال،( والساااااوابق السااااارية حعلى سااااابيل التعاطيوتأثير االمتناع عن  النتائج،وتوقعات 

مل بتقييم الخصاااائص البيئية والعاطفية للمواقف التي يحتالوقاية من االنتكاسااة تبدأ مناهج العالج القائمة على نموذج و ،الشااديدة(

 حأي المواقف عالية الخطورة(. ةنتكاسأن تكون مرتبطة باال

لهذه المواقف، وكذلك إلى الورا   المتعاطيعمل المعالج إلى األمام من خالل تحليل اسااااتجابة تجه بعد تحديد هذه الخصااااائص، ي

بنااا ا على هااذا الفحص الاادقيق لعمليااة ، وللمواقف عاااليااة الخطورة المتعاااطيلفحص عواماال نمط الحياااة التي تزيااد من تعرض 

وبالتالي  تعاطيم، يقوم المعالج بعد ذلك بوضع استراتيجيات الستهداف نقاط الضعف في الذخيرة المعرفية والسلوكية للةالنتكاسا

 .ةتقليل مخاطر االنتكاس

 ةالمحددات الفورية لالنتكاس

  المواقف عالية الخطور 

أن المواقف عالية الخطورة تعمل في كثير من األحيان كمحفزات فورية الوقاية من االنتكاسااة يفترض المفهوم المركزي لنموذج 

 (. 2ح األولي بعد االمتناع حانار الشكل لتعاطي المخدرات
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ا مركزياا في المواقف عالية الخطورة واستجابة المتعاطي (. 1الشكل ) النموذج السلوكي المعرفي لعملية االنتكاسة يفترض دورا

 لتلك المواقف.

ا في الساالوك ،للنموذجوفقاا و الكفا ة  في تجربة زيادة ،تعاطي المخدراتمثل االمتناع عن  ،يجب أن يبدأ الشااخص الذي بدأ تلييرا

يمكن أن تشااااااكل بعض  ،والذي يجب أن ينمو مع اسااااااتمراره في الحفاظ على التليير. ومع ذلك ،الاذاتية أو التمكن من ساااااالوكه

ا إلحسااااام الشاااااخص التعجيل بأزمة االنتكام. بنا ا على بحث حول مساااااببات  ،وبالتالي ،بالسااااايطرة المواقف أو األحداث تهديدا

ا للمرضااى الداخليين المخدراتلدى مدمني  ةاالنتكاساا ( الخصااائص العاطفية والبيئية 2223صاانفت مارالت ح ،الذين تلقوا عالجا

عب عدة يمكن أن تل ،ا لهذا التصاانيفوفقا و ،والتي وصاافها المشاااركون في الدراسااة ةوالشااخصااية للمواقف التي تساابب االنتكاساا

ا في نوبات االنتكاس  على النحو التالي: ،ةأنواع من المواقف دورا

حالة عالية الخطورة

فاستجابة فعالة للتكي

زيادة الكفا ة الذاتية

انخفاض احتمالية 
االنتكاسة

تكيفاستجابة غير فعالة لل

ة انخفاض الكفا ة الذاتي
ابية وتوقعات النتائج اإليج
لتأثيرات المخدرات

ي االستخدام األولحانقضا  
(للمخدرات

تأثير خرق االمتناع 
واآلثار اإليجابية 
المتصورة للمخدر

زيادة احتمال االنتكاسة
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ا بالمواقف عالية  ،مثل اللضاااب والقلق واالكتئاب واإلحباط والملل :الحاالت العاطفية السووولبية - والتي يشاااار إليها أيضاااا

قد تكون هذه و(. Marlatt and Gordon 1985ح ةترتبط بأعلى معدل لالنتكاسااااا والتي ،الخطورة بين األشاااااخاص

الملل أو الشعور ب ،الحاالت العاطفية ناتجة عن التصورات الشخصية في المقام األول لمواقف معينة حعلى سبيل المثال

يل حعلى سااااااب والحياتية الوحدة بعد العودة إلى من العمل إلى منزل فارم( أو بساااااابب ردود الفعل على األحداث البيئية

 الشعور باللضب من التسريح الوشيك في العمل(. ،المثال

وخاصااااة  ،أي المواقف الشااااخصااااية عالية الخطورة: المواقف التي ةنطوي على شووووخص آخر أو مةموعة من الناس -

ا إلى مشاااعر ساالبية يمكن أن و ،مع أحد أفراد األساارة( النزاع ،الصااراع بين األشااخاص حعلى ساابيل المثال تؤدي أيضااا

كانت الحاالت العاطفية السالبية الشاخصاية وحاالت الصراع بين األشخاص بمثابة  فقد في الواقعو. ةعجل من االنتكاسات

 (.2223في تحليل مارالت ح ةمحفزات ألكثر من نصف جميع حلقات االنتكاس

 ،الى سااابيل المثبما في ذلك اإلقناع اللفاي أو غير اللفاي المباشااار والضااالط غير المباشااار حعل :الضووواال االجتماعي -

في دراساااة مارالت  ةبالمائة من نوبات االنتكاسااا 02في أكثر من  ،(يتعاطون المخدراتالتواجد حول أشااخاص  خرين 

 (.2223ح

 دراتبالمخوالتعرض للمنبهات أو اإلشااااااارات المتعلقة  ،االحتفاالت :على ساااااابيل المثال :الحواالت العواطفية اإليةابية -

ج لنوع من المخدراتمشااااهدة  ،حعلى سااابيل المثال  ،واختبار التحكم الشاااخصاااي للفرد حعلى سااابيل المثال ،(أفالم تروًّ

مواقف عالية من الكما تم تحديد الرغبة الشااااااديدة غير المحددة على أنها  ،(التعاطياسااااااتخادام "قوة اإلرادة" للحاد من 

 .ةيمكن أن تؤدي إلى االنتكاسوالتي الخطورة 

 

 التكي ف 

خص إال أن اسااتجابة الشاا ،ةالفورية النتكاساال ايعتبر الموقف عالي الخطورة سااببا الوقاية من االنتكاسااة على الرغم من أن نموذج 

(. يعتبر ساااالوك التكيف لدى الشااااخص في موقف شااااديد التعاطيللموقف هي التي تحدد ما إذا كان ساااايواجه هفوة حأي البد  في 

ا بالغ األهمية للنتيجة المحتملة عالة حعلى سااابيل الف التكيًّفلن الشاااخص الذي يمكنه تنفيذ اساااتراتيجيات وبالتالي ف ،الخطورة محددا

مثل الحديث الذاتي اإليجابي( يكون أقل عرضااااااة  ،أو اسااااااتراتيجية معرفية ،مثل ترك الموقف ،اسااااااتراتيجية ساااااالوكية ،المثال

ف تعاملوا بنجاح مع المواقيُفترض أن األشااااخاص الذين  ،مقارنة بشااااخص يفتقر إلى تلك المهارات. عالوة على ذلك ةلالنتكاساااا

عالية الخطورة يعانون من إحساااااام متزايد بالكفا ة الذاتية حأي تصاااااور شاااااخصاااااي للسااااايطرة على موقف محفوف بالمخاطر( 

يرى األشااااااخاص ذوو  ،(. على العكس من ذلك2212مارالت وجوردون  ه2222 ،2222مارالت و خرون  ه2277حباانادورا 

 في المواقف عالية الخطورة.  اإلدماننهم يفتقرون إلى الدافع أو القدرة على مقاومة الكفا ة الذاتية المنخفضة أنفسهم أ

 ةوقعات النتائج 

أكثر يميلون إلى أن تكون لديهم توقعات أعلى فيما  يتعااطون المخادراتأظهرت األبحااث بين طالب الجاامعاات أن أولئاك الاذين 

توقعات النتائج( وقد يتوقعون فقط اآلثار اإليجابية المباشاااارة بينما يتجاهلون أو يسااااتبعدون  ،حأي للتعاطييتعلق باآلثار اإليجابية 

 (.2222 ،المفرط حكاري للتعاطيالعواقب السلبية المحتملة 
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عاطي عندما يتوقع الشخص أن ت ،قد تصابح مثل هذه النتائج اإليجابية المتوقعة بارزة بشكل خاص في المواقف عالية الخطورةو 

 بمثابة "عالج ذاتي"(. في التعاطيساعدها على التعامل مع المشاعر السلبية أو الصراع حأي عندما يكون ييساعده أو  دراتالمخ

ملة وإهمال العواقب السااالبية المحت ،مثل تقليل التوتر ،بشاااكل أسااااساااي على توقع اإلشاااباع الفوري المتعاطييركز  ،هذه المواقف

 المتأخرة.

  االمتناعةأثير انتهاك 

غير المنضااااابط أو التخلي عن  التعاطييوجد فرق حاسااااام بين االنتهاك األول لهدف االمتناع حأي االنقطاع األولي( والعودة إلى 

ا من رد الفعل من قبل 2212 ،2212وصااااف مارالت وجوردون حوقد (. ةالكامل ةهدف االمتناع حأي االنتكاساااا  المتعاطي( نوعا

الفعل  يركز ردو. ةوالذي قد يؤثر على ما إذا كان االنقطاع يؤدي إلى االنتكاسااا ،يسااامى تأثير انتهاك االمتناع سااالوك سااالبيعلى 

من المرجح أن يعاني و .سااااااقوطلالنقطاع األولي وعلى األسااااااباب التي ينسااااااب إليها ال متعاطيهذا على االسااااااتجابة العاطفية لل

ن الشااعور بالذنب والمشاااعر الساالبية التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى األشااخاص الذين يعزون السااقوط إلى فشاالهم الشااخصااي م

فلن األشااخاص الذين ينساابون  ،كمحاولة أخرى لتجنب أو الهروب من الشااعور بالذنب أو الفشاال. عالوة على ذلك تعاطيزيادة ال

ا من "ليس لدي ق ،السااقوط إلى عوامل داخلية مسااتقرة وعالمية خارجة عن ساايطرتهم حعلى ساابيل المثال وة إرادة ولن أتمكن أبدا

( من األشااااااخاص الذين يعزون انتكاسااااااة كاملة"( هم أكثر عرضااااااة للتخلي عن محاولة االمتناع حوتجربة التعاطيالتوقف عن 

 ،االنقطاع إلى عدم قدرتهم على التعامل بشاااااكل فعال مع موقف معين عالي الخطورة. على عكس المجموعة الساااااابقة من النام

ا أكثر فاعلية للتعامل مع  ،وباالتاالي ،"ليرألخيرة أن المر  بحااجاة إلى "التعلم من أخطاا  التادرك المجموعاة ا قاد يطورون طرقاا

 المواقف المحفزة المماثلة في المستقبل.

 السوابق السرية للحاالت عالية الخطور  

ا من  ،ةات االنتكاسااااااعلى الرغم من أنه يمكن تصااااااور المواقف عالية الخطورة على أنها المحددات المباشاااااارة لنوب إال أن عددا

ا على عملية االنتكاس ا تؤثر أيضا هاد مثل مستوى اإلج ،تتضمن هذه السوابق السرية عوامل نمط الحياةو. ةالعوامل األقل وضاوحا

باع مثل التبرير واإلنكار والرغبة في اإلشااا ،ةالنتكاسااال الجاهزية النفسااايةفضاااالا عن العوامل المعرفية التي قد تعمل على  ،العام

(. يمكن أن تزيد هذه العوامل من تعرض الشاااخص لالنتكام من خالل 0الفوري حأي الحوافز والرغبة الشاااديدة( حانار الشاااكل 

 في المواقف عالية الخطورة. تعاطي المخدرزيادة تعرضه لمواقف عالية الخطورة وتقليل الدافع لمقاومة ال
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 السوابق السرية والمحددات الفورية لالنتكاسة واستراتيجيات التدخل لتحديد ومنع أو تجنب تلك المحددات. (.1الشكل )

ا والتي غالباا ما يكون  ،في كثير من الحااالت  تعاطيالمتحادث الهفوات األولياة في المواقف عاالياة الخطورة وغير المتوقعاة تماما

قد يكون من الممكن تحديد سااااالسااااالة من القرارات أو االختيارات  ،في عمليات اإلعداد االنتكاساااااية ،غير مساااااتعد لها. ومع ذلك

والتي تعمل مجتمعة على إعداد الشااااخص للمواقف التي تنطوي على مخاطر عالية  ،كل منها على ما يبدو غير منطقي ،الساااارية

ألنه قد ال يتم االعتراف صااااااراحةا بأنها  ،(AIDs" حعلى ما يبدو قرارات غير ذات صاااااالة"لللاية. وقد سااااااميت هذه الخيارات 

. أحد األمثلة على مثل هذا النوع من ةاالنتكاسااااحفرة ولكنها مع ذلك تساااااعد في تقريب الشااااخص من شاااافا  ةمرتبطة باالنتكاساااا

وار عدم وجود ز"فقط في حالة  جرعة أو حبوب من المخدرشااارا   تعاطي المخدراتهو قرار الشاااخص الممتنع عن  حفزاتالم

ا  ،"له والبقا  وحيدا

زيادة توازن نمط 
الحياة

اختالل نمط الحياة

الرغبة في التساهل

تقنيات التحكم في
التحفيز

اإللحاح والشلف إدارة اإللحاح

مصفوفة القرار 
المنقحة

الترشيد 

واإلنكار

التثقيف حول 
االنتكاسة

خرائط طريق 
االنتكاسة

قييم المراقبة الذاتية وت
السلوك

حالة عالية الخطورة

نباستراتيجيات التج

تحليل االنتكاسة

يز استراتيجيات تعز
الفعالية

كيفقلة االستجابة للت مهارات التكيف

انخفاض الكفا ة 
الذاتية

القضا  على 
األساطير

إدارة االنتكاسة

التعاطي األولي

أثر خرق االمتناع يةإعادة الهيكلة المعرف
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( أن مثال هاذه القرارات قاد تمكن الشااااااخص من تجرباة اآلثاار اإليجاابياة الفورية 2212ح Marlatt and Gordonويفترض  

ندما ع تعاطىمع التنصااال من المساااؤولية الشاااخصاااية عن حادثة االنقطاع حكيف يمكن ألي شاااخص أن يتوقع مني أال أ تعاطيلل

 .(المنزل؟في  مخدريكون هناك 

   عوامل نمال الحيا 

( أن الساوابق السارية األكثر ارتباطاا بمخاطر االنتكام تتضمن درجة التوازن في حياة 2212ح Marlatt and Gordonاقترح 

"( واألنشاااطة التي يتم تحقيقها أو االساااتمتاع بها داخلياا حعلى توفره ينبليما الشاااخص بين المطالب الخارجية المتصاااورة حأي "

لد والذي ال يمكن أن يو ،. قد يعاني الشاااااخص الذي تمتلئ حياته بالمطالب من إحساااااام دائم بالتوتر"("الرغبات ،سااااابيل المثال

ا رغبة الشاااخص في المتعة وتبريرهو بل ،وبالتالي خلق مواقف عالية الخطورة ،وحسااابحاالت عاطفية سااالبية  أو  ايعزز أيضاااا

ة "(. في حالة عدم وجود أنشطة ممتعبالمتعة وجرعة من المخدرمدين لنفسي  بأن التسااهل له ما يبرره ح"أنا وقانونيتها عقالنيتها

 هو الوسيلة الوحيدة للحصول على المتعة أو الهروب من األلم. تعاطي المخدراتقد يرى الشخص أن  ،التعاطيأخرى غير 

   اإللحاح والرغبة الشديد 

 مخدرات،تعاطي الفي  شديدةيشعر بها بعض النام على أنها رغبة وقد  ،يمكن أن تأخذ الرغبة في اإلشباع الفوري أشكاالا عديدة

 ،على الرغم من أن العديد من الباحثين واألطبا  يفكرون في الحوافز والرغبة الشديدة في الحاالت الفسيولوجية في المقام األولو

يقترح أن كل من الحوافز والرغبة الشااااديدة يتم تحفيزها بواسااااطة محفزات نفسااااية أو بيئية. قد  الوقاية من االنتكاسااااةفلن نموذج 

رغبته  مع زيادة تعاطي المخدراتبالحفاظ على االمتناع عن  المتعاطيإلى تآكل التزام  ،بدورها ،تؤدي الرغبة الشديدة المستمرة

طورة لمواقف عالية الخ المتعاطيأو زيادة تعرض  جاهزيته لالنتكاسةقد تؤدي هذه العملية إلى و ،أو رغبتها في اإلشباع الفوري

" و "الرغبة الشاااديدة" يمكن أن الحثإال أن المصاااطلحين " ،غير متوقعة. على الرغم من أنهما غالباا ما يتم اساااتخدامهما بالتبادل

ف ماارالت وجوردون ح ،مميزة. وهكاذا يرتبطاا بمعاان   ا م الحاث( 2212عرًّ فااجئاا نساااااابياا لالنخراط في فعل مثل بااعتبااره دافعاا

في حين يتم تعريف الرغبة الشااااااديدة على أنها الرغبة الذاتية في تجربة  ثار أو عواقب مثل هذا الفعل. ومع  ،تعااطي المخادرات

 قد تتوسط نفس العمليات في كل من اإللحاح والرغبة الشديدة. تم اقتراح عمليتين من هذا القبيل:  ،ذلك

 .عن المحفزات المرتبطة باإلشباع الماضي التكيف الناتج (2ح

 (. لتعاطي المخدراتالعمليات المعرفية المرتبطة باإلشباع المتوقع حأي التوقعات لآلثار الممتعة الفورية  (0ح

  نموذج الوقاية من االنتكاسةاستراةيةيات ةدخل 

والسالوكية المصاممة الستهداف كل خطوة في على مجموعة متنوعة من األسااليب المعرفية الوقاية من االنتكاساة يشاتمل نموذج 

 ة(. تتضاامن هذه األساااليب اسااتراتيجيات تدخل محددة تركز على المحددات المباشاارة لالنتكاساا0حانار الشااكل  ةعملية االنتكاساا

والعالمية  ةتنقسم كل من االستراتيجيات المحددو ة،وكذلك اساتراتيجيات اإلدارة الذاتية التي تركز على الساوابق السارية لالنتكاس

 إلى ثالث فئات رئيسية: 
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 .التدريب على المهارات -

 .إعادة الهيكلة المعرفية -

 موازنة نمط الحياة. -

  استراةيةيات التدخل المحدد  الهدف 

 :من استراتيجيات التدخل المحددة

همية الوتأثيرات الوالقضااااااا  على األساااااااطير و ،تحاديد المواقف عالية الخطورة والتعامل معها وتعزيز الكفا ة الذاتية -

 للعقارات والمخدرات.

والتعرف على والتعاااماال مع المواقف عاااليااة  ةتوقع إمكااانيااة االنتكاااساااااا المتعاااطينتعليم  وهيإعااادة الهيكلااة المعرفيااة  -

 الخطورة. 

ا على تعزيز وعي العميل بردود الفعل المعرفية والعاطفية والسااااالوكية من أجل منع الساااااق ط وتركز هذه االساااااتراتيجيات أيضاااااا

نتكاسااااة الوقاية من االنموذج  المعالجين والمتعاطين. تتمثل الخطوة األولى في هذه العملية في تعليم ةإلى االنتكاساااا واالتجاه نحو

تشاابيهها و "تليير الساالوك"يمكن للمعالج اسااتخدام اسااتعارة  ،على ساابيل المثالف. ةعملية االنتكاساا عن "شاااملةومنحهم "صااورة 

ر"( "إشااارات التحذي ،"عالمات الطريق" حعلى سابيل المثال تتضامن العديد منالساهلة والصاعبة  طرقالرحلة تتضامن كالا من ب

ا لهاذا االسااااااتعاارة  لمخدراتافلن تعلم توقع المواقف عالية الخطورة والتخطيط لها أثنا  التعافي من إدمان  ،لتوفير التوجياه. وفقاا

وإطار احتياطي في حالة جيدة  ،ممتلئ وقود وعزيمةوخزان  ،اوصااااااندوق أدوات مجهز جيدا  ،يعاادل وجود خريطة طريق جيدة

 .موفقة رحلةل

 ةحديد المواقف عالية الخطور  والتعامل معها 

و  لتكيفايجب على الشاخص أوالا تحديد المواقف التي قد يواجه فيها صعوبة في  ،للتنبؤ والتخطيط وفقاا للمواقف عالية الخطورة

. يمكن تحديد هذه المواقف باساااااتخدام مجموعة متنوعة من اساااااتراتيجيات التقييم. على سااااابيل التعاطي/ أو الرغبة المتزايدة في 

 أو التخيالت من أجل تحديد المواقف ةحول الهفوات السااابقة أو نوبات االنتكاساا المتعاطييمكن للمعالج إجرا  مقابلة مع  ،المثال

ا في تقييم يفالتكأو قد يواجه صاااعوبة في  المتعاطيالتي يواجه فيها  . يمكن أن تسااااعد العديد من اساااتبانات التقرير الذاتي أيضاااا

 التعاطيقاومة لم للمتعاطينبكثرة في الماضااي باإلضااافة إلى الكفا ة الذاتية  للتعاطيفيها عرضااة  المتعاطونالمواقف التي كان 

الذين  المتعاطينيتم تشاااجيع  ،ذلك (. عالوة علىAnnis 1982aه Annis and Davis 1988في المساااتقبل في هذه المواقف ح

مواقف من خالل االحتفاظ بساجل مستمر لل ،على سابيل المثال - التعاطيلم يبدأوا االمتناع بعد على المراقبة الذاتية لسالوكهم في 

ببات أن يصاابحوا أكثر وعياا بالمساا للمتعاطين. يتيح هذا السااجل بهأو الرغبة  بالتعاطيوالعواطف والعوامل الشااخصااية المرتبطة 

لمواقف ال يزال من الممكن استخدام المراقبة الذاتية لتقييم ا ،الذين أصبحوا ممتنعين بالفعل المتعاطين. حتى في للتعاطيالمباشرة 

ا. بمجرد تحديد المواقف عالية الخطورة للشااخص راتيجيات سااتيمكن اسااتخدام نوعين من ا ،التي تكون فيها الحوافز أكثر انتشااارا

ات التحذير التعرف على إشاااار المتعاطيالتدخل لتقليل المخاطر التي تشاااكلها تلك المواقف. تتضااامن اإلساااتراتيجية األولى تعليم 

 على وشك الدخول في موقف شديد الخطورة. المتعاطيأي اإلشارات التي تشير إلى أن  -المرتبطة بالخطر الوشيك 
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التوتر واالفتقار إلى توازن نمط الحياة والتوقعات  ،على ساااااابيل المثال ،التعرف عليها قد تشاااااامل إشااااااارات التحذير التي يجب 

ا على اتخاذ بعض اإلجرا  المتعاطيقد يكون  ،. نتيجة لتحديد تلك اإلشااااااارات التحذيريةالتعااطياإليجاابياة القوياة حول  ات قادرا

ا. تتضاامن الهروب من الموقف( أو ربما تجنب الم ،المراوغة حعلى ساابيل المثال  ،ثانيةال االسااتراتيجيةوقف شااديد الخطورة تماما

ددة وقدرته على التعامل مع مواقف مح للمتعاطيتقييم الدافع الحالي  ،نموذج الوقاية من االنتكاساااةالتي ربما تكون أهم جانب في 

 ذات الصااالة ذات التكيفهارات الفعالة. يمكن أن تكون م التكيفعلى تعلم المزيد من مهارات ته عالية المخاطر ومن ثم مسااااعد

 ،طبيعة سااالوكية أو معرفية ويمكن أن تشااامل كال اإلساااتراتيجيتين للتعامل مع مواقف محددة عالية الخطورة حعلى سااابيل المثال

في المواقف االجتماعية ومهارات االتصاااااال الحازمة( واالساااااتراتيجيات العامة التي يمكن أن تحسااااان  تعاطي المخدراترفض 

 التأمل وإدارة اللضب والتحدث اإليجابي عن النفس(. ،لمواقف المختلفة حعلى سبيل المثالالتعامل مع ا

 Annisمهمة صااااااعبة. يمكن لالسااااااتبانات مثل اختبار الثقة بالموقف ح المتعاطيقاد يكون تقييم مهاارات التعاامال الحاالياة لادى 

1982b ر هذه ال تشاااااايو. تعاطي المخدرات( تقييم مقدار الكفا ة الذاتية التي يتمتع بها الشااااااخص في التعامل مع مواقف مخاطر

ا السااتخدام مهارات  المتعاطيإلى ما إذا كان  ،مع ذلك ،التدابير بالضاارورة ا بالفعل أو مسااتعدا قف الخاصااة به في مو التكيفقادرا

يمكن للمعالج اسااااااتخدام  ،على االسااااااتفادة من مهاراته أو مهاراتها عند الحاجة المتعاطية شااااااديد الخطورة. لزيادة احتمالية قدر

 أساليب مثل لعب األدوار وتطوير ونمذجة خطط مواجهة محددة إلدارة المواقف المحتملة عالية المخاطر.

  ةعزيز الكفاء  التاةية 

صاااممة االساااتراتيجيات الم ،أي -دام إجرا ات تعزيز الفعالية وتعزيز التليير السااالوكي هو اساااتخ ةاالنتكاسااا للوقاية مننهج  خر 

بالساايطرة والقدرة على التعامل مع المواقف الصااعبة دون انقطاع. واحدة من أهم اسااتراتيجيات تعزيز  المتعاطيلزيادة إحسااام 

ة بين دالا من العالقة النموذجيوالمعالج ب المتعاطيهي التركيز على التعاون بين  الوقاية من االنتكاسااااااةالفعالية المسااااااتخدمة في 

ن على تبني دور الزميل وأ المتعاطييتم تشاااااجيع  ،الوقاية من االنتكاساااااةالطبيب والمريض "من أعلى إلى أسااااافل". في نموذج 

أكثر قدرة على النار إلى تعاطيه  المتعاطييكون  ،يصاااااابح مراقباا موضااااااوعياا لساااااالوكه. عند تطوير الشااااااعور بالموضااااااوعية

ر وعن الجهد المبذول لتليي التعاطيعلى أنه ساالوك إدماني وقد يكون أكثر قدرة على قبول مسااؤولية أكبر عن ساالوك  للمخدرات

ا لقوة إرادة الفرد.  المتعاطينيتم تعليم كما هذا الساالوك.  ندما يكتسااب عفأن تليير العادة هو عملية اكتساااب المهارات وليس اختبارا

يمكنه أو يمكنها ريية عملية التليير على أنها مشاااابهة للمواقف  ،عر بالنجاح في تنفيذهامهارات جديدة ويشااا الشاااخص المتعاطي

األخرى التي تتطلب اكتساااب مهارة جديدة. تتضاامن إسااتراتيجية تحسااين الفعالية األخرى تقساايم المهمة اإلجمالية لتليير الساالوك 

بدالا من التركيز  ،(. وبالتالي2277ة تلو األخرى حباندورا إلى مهاام فرعياة أصاااااالر وأكثر قاابلياة لإلدارة ويمكن معالجتها واحد

يتم تشاااااجيع العميل على تحديد أهداف  ،(تعاطي المخدراتالحفاظ على االمتناع عن  ،على هدف نهائي بعيد حعلى سااااابيل المثال

ا ألن زيادة مثل التعامل مع موقف قادم شااااااديد الخطورة أو تحقيقه خالل اليوم دون  ،أصاااااالر وأكثر قاابلياة لإلدارة انقطاع. نارا

 فلن اإلتقان الناجح لهذه المهام الفردية الصااليرة هو أفضاال ،الكفا ة الذاتية مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بتحقيق األهداف المحددة مساابقاا

ا تعزيز الكفا ة الذاتية من خالل تزويد  تعليقات الب المتعاطيناسااااااتراتيجية لتعزيز مشاااااااعر إتقان الذات. يمكن للمعالجين أيضااااااا

 .المخدراتحتى تلك التي تبدو غير مرتبطة بتعاطي  ،المتعلقة بأدائهم في المهام الجديدة األخرى
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الحضااور للمواعيد في الوقت المحدد( أن يعزز إلى حد  ،يمكن للنجاح في إنجاز المهام البساايطة حعلى ساابيل المثال ،بشااكل عام 

في  تهزيادة ثقوه لتليير نمط تعاطي المتعاطين يحفز هذا النجاح بعد ذلك جهود يمكن أكما بالكفا ة الذاتية.  المتعاطيكبير شعور 

ا على إتقان المهارات الالزمة للتليير بنجاح.  أنه سيكون قادرا

 الوهمية للمخدراتتأثيرات الالقضاء على األساطير و 

ا من المخدرات  حول تأثير للمتعاطيتعاد مواجهة المفاهيم الخاطئة  ا مهما م يقو ،لتحقيق هذا الهدفة، والوقاية من االنتكاسااااااجز ا

 باستخدام االستبانات الموحدة أو المقابالت السريرية. المخدراتحول تأثيرات  للمتعاطي توقعات اإليجابيةالالمعالج أوالا بلثارة 

أثيرات التي حأي الت لهات الوهمية إلى األساااااااطير أو التأثيرا المخدراتغالباا ما تسااااااتند التوقعات اإليجابية فيما يتعلق بتأثيرات  

 خمضأظهر بحث  ،التليرات الفسيولوجية(. على وجه الخصوصهذه سبب ت المخدراتوليس ألن  ،يتوقعها المتعاطيتحدث ألن 

ة هميتأثيرات الوالعلى الساااااالوك االجتماعي غالباا ما يتم التوسااااااط فيها من خالل  مخدراتأن التأثيرات اإليجابية المتصااااااورة لل

يمكن  ،(. بعد ذلكRohsenow 1981حمارالت و  لتعاطيالنااتجاة عن كال من التوقعاات والبيئاة التي يحادث فيهاا ا ،للمخادرات

تائج ( والتعليم حول نالمبحثباسااااااتخدام إعادة الهيكلة المعرفية حالتي سااااااتتم مناقشااااااتها الحقاا في هذا  ،للمعالج معالجة كل توقع

ا اسااااتخدا فكير في على الت المتعاطيالخاصااااة لتبديد الخرافات وتشااااجيع  المتعاطيم أمثلة من تجربة البحث. يمكن للمعالج أيضااااا

ثيرات مبنية على تأ للمخدرات. حتى عندما تكون التأثيرات اإليجابية المتصااااااورة لتعاطي المخدراتالعواقاب الفورياة والمؤجلة 

ا ماا تكون التاأثيرات الفورية فقط إيجابية ،المخادرات الفعلياة ة حمثل بينما تكون التأثيرات المتأخرة ساااااالبي ،حمثل النشااااااوة( فلاالباا

لتقييم التوقعات لكل من العواقب على المتعاطين . إن طرح أسئلة مصممة من المخدر ال سيما عند تناول جرعات أعلى ،النعام(

ا في كل ( ي227ص  ،حأي باساااتخدام مصااافوفة القرار( حانار الجدول همقابل عدم لتعاطيالفورية والمتأخرة ل مكن أن يكون مفيدا

أن يقرن قائمته الخاصااااة بالنتائج الساااالبية  متعاطييمكن لل ،من اسااااتحضااااار التوقعات وتعديلها. باسااااتخدام مثل هذه المصاااافوفة

 المتأخرة مع اآلثار اإليجابية المتوقعة.

   السقوطإدار 

ترة فسااااايواجهون  تعاطي المخدراتفلن العديد من العمال  الملتزمين باالمتناع عن  ،على الرغم من االحتياطات واالسااااتعدادات

تناع عن مكافحة تأثير انتهاك االمإدارة الفترات الزمنية وبعد البد  في االمتناع. تركز اسااتراتيجيات إدارة السااقوط على  عصاايبة

تعاطيه  للحد من مدى المتعاطيالتعاقد مع  فترات الزمنيةالنتكاسااة ال يمكن الساايطرة عليها. تتضاامن إدارة المنع حدوث  التعاطي

وتقييم الموقف بحثاا عن أدلة على العوامل التي أدت  ،واالتصااااال بالمعالج في أقرب وقت ممكن بعد انقضااااا  الوقت ،للمخدرات

د هذه حالة السااااقوط. تؤك للرجوع إليها في بساااايطةبتعليمات  المتعاطييزود المعالج  ،إلى حدوث االنقطاع. في كثير من األحيان

منية الفترات الزيتم تقديم إدارة و. نتكاامترك الموقف المحرض على االو عااطي المخادراتالتعليماات على أهمياة التوقف عن ت

. قد ال يحتاج التعاطي واإلدماناالساااتعداد للطوارئ" من أجل "رحلتهم" نحو االمتناع عن وعلى أنها مجموعة أدوات " لالمتناع

ا إلى اساااتخدام خطة إدارة  المتعاطينن العديد م ولكن اإلعداد المناساااب يمكن أن يقلل بشاااكل كبير من  ،الخاصاااة بهم الساااقوطأبدا

 هفوة.تلك الالضرر في حالة حدوث 
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 إعاد  الهيكلة المعرفية 

ديل في تع متعاطينلمسااااعدة ال والوقاية من االنتكاساااةعالج الطوال عملية  ،أو إعادة الصاااياغة ،تُساااتخدم إعادة الهيكلة المعرفية

ا في التدخالت لتقليل  ،. على وجه الخصاااوصةساااماتهم وتصاااوراتهم لعملية االنتكاسااا ا حاساااما تعد إعادة الهيكلة المعرفية عنصااارا

 إعادة صااااياغة تصااااورهم للثلرات بحيث ال ينارون إليها على أنها إخفاقات المتعاطينيتم تعليم  ،تأثير انتهاك االمتناع. وبالتالي

أو مؤشاارات على نقص قوة اإلرادة ولكن كأخطا  أو أخطا  في التعلم تشااير إلى الحاجة إلى زيادة التخطيط للتعامل بشااكل أكثر 

تفاعل فرص التعلم الرئيسااااية الناتجة عن الويأخذ هذا المناور في االعتبار الهفوات وفاعلية في المواقف المماثلة في المسااااتقبل. 

يمكن أن تساااااعد إعادة صااااياغة هذه الحلقات في تقليل ووكالهما يمكن تعديلهما في المسااااتقبل.  ،ارفيةوالمحددات ال كيًّفبين الت

إن  التي تتحقق ذاتياا والتي تقول توقعاتإلى ريية الهفوات كنتيجة لفشاااال شااااخصااااي أو ضااااعف أخالقي وإزالة ال متعاطينميل ال

ا إلى االنتكاس  .ةاالنقطاع سيؤدي حتما

 لتاةي في نمال الحيا  استراةيةيات التحكم ا

ا تعديل عوامل  ،ةعلى الرغم من أن اساااتراتيجيات التدخل المحددة يمكن أن تعالج المحددات المباشااارة لالنتكاسااا فمن المهم أيضاااا

نمط الحياة الفردية والسااااااوابق الساااااارية التي يمكن أن تزيد من التعرض أو تقلل المقاومة للمواقف عالية الخطورة. تم تصااااااميم 

ل تكاساة حمثمع الساوابق السارية لالنلزيادة التوازن وكذلك لتحديد  المتعاطياساتراتيجيات ضابط النفس العالمية لتعديل نمط حياة 

 معها.والتعامل إشارات اإلنذار المبكر والتشوهات المعرفية وعمليات االنتكاسة( 

  أسلوب الحيا  المتوازن واإلدمان اإليةابي 

دارة خطوة مهمة في تعليم اساااتراتيجيات اإلأول يعد تقييم عوامل نمط الحياة المرتبطة بزيادة التوتر وانخفاض توازن نمط الحياة 

وتحديد  ،بمراقبة أنشاااطتهم اليومية بأنفساااهم المتعاطونكن إنجاز هذا التقييم من خالل األسااااليب التي يقوم فيها الذاتية العالمية. يم

ا. يمكن فعله ينبليأمر كل نشاااط على أنه "حاجة" أو " ا إكمال مقاييس التقييم الموحدة للمتعاطين" أو مزيج من االثنين معا  ،أيضااا

لتقييم الدرجة التي يتصاااورون فيها أن ضااالوطات حياتهم  ،(Delongis et al. 1982مثل مقيام المتاعب اليومية والمرتفعة ح

أن األنشاااااطة التي وجدوها ممتعة ذات يوم حعلى سااااابيل  المتعاطينيتم موازنتها من خالل أحداث الحياة الممتعة. أفاد العديد من 

رفيه كمصااااادر للت تعاطي المخدراتجتماعية مع العائلة واألصااااادقا ( قد تم اساااااتبدالها تدريجياا بالهوايات والتفاعالت اال ،المثال

تي كانت على متابعة األنشطة الترفيهية ال متعاطينتتضامن إحدى اساتراتيجيات اإلدارة الذاتية العالمية تشجيع ال ،واإلشاباع. لذلك

 ،سااتخدام مناهج تدريب محددة على المهارات المعرفية والساالوكيةيمكن ا ،. باإلضااافة إلى ذلكتاحةمرضااية في السااابق وغير م

ى تطوير عل متعاطيمساعدة الو ،على تحقيق توازن أكبر في نمط الحياة تهملمساعد ،مثل التدريب على االسترخا  وإدارة الوقت

ت إيجابية طويلة المدى على الحالة حالتأمل أو التمرين أو اليوجا( التي لها تأثيرامثل أنشطة ك( Glaser 1976"إدمان إيجابي" ح

غالباا ما تزداد الكفا ة الذاتية نتيجة لتطوير اإلدمان وهي طريقة أخرى لتعزيز توازن نمط الحياة. فالمزاجية والصااااااحة والتكيف 

 .ات المفيدةوالذي يرجع إلى حد كبير إلى تجربة اكتساب مهارات جديدة بنجاح من خالل أدا  النشاط ،اإليجابي
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 ت التحكم في التحفيز ةقنيا 

دة إال أن الرغبة الشاادي ،عاطي المخدراتعلى الرغم من أن تحقيق نمط حياة أكثر توازناا قد يقلل من مخاطر الرغبة الشااديدة في ت

سااتراتيجيات اتعد تقنيات التحكم في التحفيز بساايطة نساابياا ولكنها و. عادة التعاطيقد تنجم عن التعرض للمنبهات المرتبطة سااابقاا ب

 ،ةخاصااة خالل فترة االمتناع المبكر. وببساااط ،فعالة يمكن اسااتخدامها لتقليل الرغبة الشااديدة في االسااتجابة لمثل هذه المحفزات

ه. من منزله ومكتبه وساايارت مخدراتعلى إزالة جميع العناصاار المرتبطة مباشاارة بتعاطي ال متعاطيفلن هذه األساااليب تشااجع ال

ا على األقال ،وهاذا يشاااااامال التخلص بما في ذلك تلك التي يتم االحتفاظ بها عادةا لـ  ،أشااااااكاال وأنواع المخدراتمن جميع  ،مؤقتاا

هذه بذل جهود متضااااااافرة لتذكر وإزالة  خدراتالاذين اعتادوا إخفا  الم متعااطينيجاب على الكماا  ."السااااااهرات واالحتفااالت"

المخفية أو المنسااية يمكن أن تكون بمثابة إغرا  قوي عندما يتم  خدراتالمألن هذه  ،المحتملة خفا من جميع أماكن اإل المخدرات

. قد تشامل العناصار األخرى األكثر دقة والتي قد تكون بمثابة إشارات واالمتناع العثور عليها "بالصادفة" بعد فترة من الرصاانة

مع  عادةا أثنا  االسترخا  في المسا  طيمتعاكرساي غرفة المعيشاة المفضال أو الموسايقى التي يساتمع إليها ال لتعاطيمشاروطة ل

ا بينما يطور  ،العديد من مشاااااروباته المفضاااااالة. في هذه الحاالت قد يكون التليير المؤقت في عادات الجلوم أو االسااااااتماع مفيدا

مرتبطة  ةقد تكون بعض األحداث االجتماعية أو المواقف األخرى عالية الخطور ،اساااتراتيجيات بديلة للتكيف. وبالمثل متعاطيال

ال سيما في المراحل المبكرة من االمتناع عن  ،اإلدمان الشاديدإلى حد أنها قد تحفز على الرغبة الشاديدة أو  لتعاطيباإلفراط في ا

ا لاذلاكالتعااطي فلن األساااااااليب التي تزود العميل بمجموعة من اسااااااتراتيجيات التجنب لرفض الدعوات أو ترك المواقف  ،. وفقاا

ا أن تكون بمثابة تدابير للتحكم في التحفيز.  الخطرة أو تجنب األماكن أو األحداث التي تنطوي على مشاكل يمكن أيضا

 ةقنيات إدار  اإللحاح 

ور تجنب الشااااااع المتعاطينال يمكن لمعام  ،نبهات وتوازن أفضاااااال في نمط الحياةحتى مع وجود إجرا ات فعاالة للتحكم في الم

 متعاطينال في تعليمالوقاية من االنتكاسااة يتمثل أحد الجوانب المهمة في نموذج  ،. لذلكفب التعاطي بشااكل كاملبالرغبة الشااديدة 

يجب على العميل عدم التماهي مع  ،لهذا النهج توقع وقبول ردود الفعل هذه كاساااتجابة مشاااروطة "طبيعية" لمحفز خارجي. وفقاا

ا على "رغبته" في ال ابة عاطفية أنه استجعلى أن يصف الدافع  متعاطييتم تعليم ال ،. بدالا من ذلكتعاطيالدافع أو اعتباره مؤشارا

ي اللعاب ي اساااتمر فالذ ،على غرار كلب بافلوف ،تعاطي المخدراتأو فساايولوجية لمحفز خارجي في بيئته كان مرتبطاا سااابقاا ب

يتم تعليم  ،الطعام المشاار إليه ساابقا. في أحد التدخالت السريرية التي تعتمد على هذا النهجيؤذن بوقت عند صاوت الجرم الذي 

ومشاااهدتها وهي ترتفع وتنخفض كمراقب وال يتم "محوها" بواسااطتها. تُعرف تقنية  ،تصااور الرغبة على شااكل موجة متعاطيال

يتعلم  ،ذلك. عند القيام برتفع ثم تخبوم "تصاافح اإللحاح" وتشااير إلى تصااور الرغبة الشااديدة على أنها موجة تالتصااوير هذه باساا

فلن الحوافز والرغبة الشاديدة تصل إلى الذروة وتهدأ بسرعة  ،للوصاول إلى أعلى ارتفاعأنه بدالا من البنا  الالمتناهي  متعاطيال

قه" من وبالتالي يتم "جرفه" أو "غر ،أال يكافح ضااد الموجة أو االسااتسااالم لها متعاطيإذا لم يتم التصاارف بنا ا عليها. يتم تعليم ال

لرغبة الشاااااديدة كنتيجة لمحفز ولكن يتخيل "ركوب الموجة" على لوح ركوب األمواج. مثل تصاااااور الدوافع وا ،قبل اإلحساااااام

 تعزز هذه الصور االنفصال عن الدوافع والرغبة الشديدة وتعزز الطبيعة المؤقتة والخارجية لهذه الاواهر. ،خارجي
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  النتكاسةلخرائال الطريق 

ا سااااالوكية لأي التحليالت ا - ةفي تطوير خرائط طريق االنتكاساااا المتعاطين الخاضااااعين للعالجيمكن للمعالجين مساااااعدة  ،أخيرا

التي تؤكاد على الخياارات المختلفاة المتااحاة للعمال  لتجناب هاذه المواقف أو التعاامل معها  - المعرفياة للمواقف عاالياة الخطورة

بااإلضااااااافاة إلى عواقبهاا. يمكن أن يكون مثال هاذا "التخطيط" للنتائج المحتملة المرتبطة بالخيارات المختلفة على طول الطريق 

ا في تحديد  فيمكن  ،إذا كانت الخالفات مع الزوج الساااابق تمثل موقفاا شاااديد الخطورة ،. على سااابيل المثالهة المنشاااودةالوجمفيدا

 لحبما في ذلك احتمال التعجيل بال ،على رساام عدة ساايناريوهات محتملة للتفاعل مع الزوج السااابق المتعاطيللمعالج أن يساااعد 

المساااعدة في تحديد اسااتجابات المواجهة التي يمكن اسااتخدامها لتجنب السااقوط يمكن للمعالج بعد ذلك و. محتمل في كل ساايناريو

 في كل نقطة في التفاعل.

 الوقاية من االنتكاسةالدعم النظري والعملي لنموذج 

كاساااااة الوقاية من االنتقامت العديد من الدراساااااات على مدار العقدين الماضااااايين بتقييم الموثوقية والصاااااالحية التنبؤية لنموذج 

لوقاية ااإلضاافة إلى فعالية تقنيات العالج القائمة على هذا النموذج. كان أحد الجهود البحثية األخيرة واسعة النطاق لتقييم نموذج ب

دمان اإلتعاطي ولالذي تم تمويله من قبل المعهد الوطني ل ،(RREPهو مشااااااروع االنتكاام المتمااثل والتمديد حمن االنتكااسااااااة 

ام مشااااااروع البحث التعاوني هذا بتقييم موثوقية تصاااااانيفات المراجعين للمواقف عالية الخطورة (. قLowman et al. 1996ح

باساتخدام تصانيف مارالت وتقييم ما إذا كان الموقف الساابق يمكن أن يتنبأ بنوبات االنقطاع المساتقبلية. كما هو موضح سابقاا في 

 ،ه الورقةهذ

من أجل تعزيز  للتعاطيبهات البيئية أو العاطفية المرتبطة بالعودة األولية األصاالي إلى تصاانيف المن ةسااعى تصاانيف االنتكاسااو 

الفعالية طويلة المدى لعالج النفور. احتوى التصاانيف الناتج على ثالثة مسااتويات من تصاانيف المواقف عالية الخطورة مع زيادة 

ة ورا  كل نوبة انتكاسااة. في دراسااة الخصااوصااية لمساااعدة األطبا  في الحصااول على معلومات مفصاالة حول األسااباب الكامن

RREP، ثم قام الباحثون بترميز حلقات االنتكام ةتم تادرياب بااحثين من ثالثة مواقع للدراسااااااة على ترميز حلقات االنتكاساااااا .

حاور مالرئيساية أو األسااساية التي وصفها المشاركون في الدراسة عند دخولهم العالج في مواقع الدراسة. تناولت الدراسة ثالثة 

 رئيسية هي:

 ةأي ما إذا كان باحثون مختلفون قد قاموا بترميز حلقة انتكاساا ،ةالموثوقية بين المقيمين في ترميز حلقة االنتكاساا تحديد 

 معينة بطريقة متطابقة أو مشابهة.

 ي الدراسة بعد كون فالتي أبلغ عنها المشار ةالرئيساة قد تنبأت بأنواع نوبات االنتكاس ةما إذا كانت نوبات االنتكاسا تقييم

 (.Stout et al. 1996 هMaisto et al. 1996خضوعهم للعالج ح

 إلى ما بعد التصنيف من خالل تقييم الطرق البديلة لتقييم المواقف عالية الوقاية من االنتكاساة البحث حول نموذج  ساعى

التوقعات بشأن و ،والتكيف ،التعاطيعن االمتناع  خرقوتأثير  ،الخطورة وكذلك تقييم المسااهمة النسابية للتأثير السالبي

 .ةاحتمالية االنتكاس
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له الوقاية من االنتكاسااااة إلى أن تصاااانيف االنتكام األصاااالي لنموذج  RREPتشااااير النتائج التي تم اإلبالم عنها في دراسااااة و

على الرغم من أن موثوقية الفئات األكثر عمومية حعلى  ،موثوقية معتدلة فقط بين المقيًّمين عند أعلى مساااتوى من الخصاااوصاااية

 ،ومع ذلك اهأيضااا التأثير الساالبي والضاالط االجتماعي( كانت أفضاال. كانت الصااالحية التنبؤية للنموذج متواضااعة  ،ساابيل المثال

جرد عودة طوعية أو مالرئيسة المستخدمة في هذه الدراسات في توضيح ما إذا كانت حلقات تليير  ةفشل تعريف نوبات االنتكاس

ات ال تمثل دراساااا ،. لذلكتعاطي المخدراتوالتي ال تمثل محاولة جادة لإلقالع عن ، بعد فترة قصاااايرة من االمتناع التعاطيإلى 

RREP ا للصااالحية التنبؤية للتصاانيف. ومع ذلك ا جيدا ا نساابياا للجوانب األخرى لنموذج  ،اختبارا ا جيدا لوقاية اتوفر الدراسااة دعما

( أنه على الرغم من أن مجرد التعرض لمواقف محددة عالية 2223على ساااااابيل المثال، وجد ميلر وزماليه حف. نتكااسااااااةمن اال

، فلن الطريقة التي تعامل بها النام مع تلك المواقف تنبأت بقوة بانتكاسااة الحقة أو اسااتمرار ةباالنتكاساا نبئال يفلن لك الخطورة 

ي بعد العالج أثنا  المواقف التي تنطو ة، في تلك الدراساااة، حدثت غالبية نوبات االنتكاسااا. عالوة على ذلكالتعاطياالمتناع عن 

ه McKay 1999ه Cooney et al.1997على حاااالت عاااطفيااة ساااااالبيااة، وهو اكتشااااااااف تم تكراره في دراساااااااات أخرى ح

Shiffman 1992 ا، تادعم نتااائج في التنبؤ بااالمشاااااااركين الااذين  ( دور تااأثير انتهااك االمتناااع2223وزماليه ح Miller(. أخيرا

كان المشاااااركون الذين لديهم إيمان أكبر بنموذج مرض  التحديد،سااايتعرضاااون النتكاساااة كاملة بعد االنقطاع األولي. على وجه 

( أكثر امتنااعهموالتزام أعلى بااالمتنااع المطلق حالاذين كاانوا على األرجح يعاانون من الشااااااعور باالاذناب بعاد  المخادراتإدماان 

 Dimeff and Marlattخلص  ،ةاالنتكاساااافي مراجعة حديثة لألدبيات حول مسااااببات والنتكام في تلك الدراسااااة. عرضااااة ل

ا إلى وجود دعم كبير لفكرة أن تأثير 2221ح  .ةيمكن أن يعجل من االنتكاس التعاطياالمتناع عن  خرق( أيضا

في ة الوقاية من االنتكاساااااقامت العديد من مقاالت المراجعة والتحليالت الحديثة بفحص فعالية العالجات القائمة على نموذج كما 

 (.  Irvin et al. 1999ه Carroll 1996ه Rawson et al. 1993ه Dimeff and Marlatt 1998ح ةمنع االنتكاس

 يعاطتالمضمنة في تلك التحليالت كعالجات قائمة بذاتها لبد  االمتناع عن ساة الوقاية من االنتكاتم تساليم العالجات القائمة على 

وكمسااااعدات لبرامج العالج األخرى. على الرغم من أن المراجعات تختلف في منهجيتها وفي معاييرها لتضااامين أو  المخدرات

النتائج على  متشابهة. يمكن تلخيصمن االنتكاساة  الوقايةفلن االساتنتاجات المتعلقة بالفعالية الكلية لنهج  ،اساتبعاد عالجات معينة

 النحو التالي:

  ن نموذج الوقاية متميل الدراساااااات التي أجريت حتى اآلن إلى دعم فعالية األسااااااليب المعرفية السااااالوكية القائمة على

بين األشااااخاص الذين اسااااتأنفوا تعاطي  ةوكذلك شاااادة نوبات االنتكاساااا ةفي الحد من تكرار نوبات االنتكاساااااالنتكاسااااة 

كبيرة بشااااااكل خاص في الوقاية من االنتكاسااااااة  نموذج (. كانت فعالية2222بعاد العالج حإيرفين و خرون  المخادرات

في المرضااى قبل وبعد العالج أو التي قارنت المرضااى الذين يتلقون العالج  ةالدراسااات التي قارنت معدالت االنتكاساا

 أي عالج. يتلقونال  ذينمع المن االنتكاسة الوقاية القائم على 

 ساااااليب مقارنة بأ لالمتناعال يرتبط بمعدالت أعلى  الوقاية من االنتكاسااااةفلن العالج القائم على  ،على الرغم من فوائده

الوقاية من غالباا ما يرتبط العالج المسااااااتند إلى  ،(. ومع ذلكIrvin et al. 1999ه Carroll 1996ح العالج األخرى
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 Chaney et ،حعلى ساابيل المثال ةأقل بين المرضااى الذين عانوا من االنتكاسااا التعاطيبانخفاض معدالت االنتكاسااة 

al. 1978.) 

  تكاسة الوقاية من االنأي أن التأثيرات المهمة لصالح  -بـ "تأثيرات الاهور المتأخر" نموذج الوقاية من االنتكاسة يرتبط

ا ماا توجاد فقط في نقااط المتابعة الالحقة حأي بعد عام واحد أو أكثر من والتي ج األخرى مقاارناة باأسااااااالياب العال غاالباا

ا لتعلم مهاارات جاديدة Carroll 1996العالج( ح (. قاد تنجم هاذه الفعاالياة المتاأخرة عن حقيقاة أن األمر يسااااااتلرق وقتاا

ا مع اكتساب الوقاية من االنتكاسة وبالتالي تصبح تأثيرات   ية.إضاف وخبرة ومهارات المرضى ممارسةأكثر وضوحا

  تأثيرات  إال أن ،مع بعض النجاح في العديد من السلوكيات المسببة لإلدمانالوقاية من االنتكاساة على الرغم من تطبيق

 .Irvin et alتعاطي المخدرات المتعددة ح أوتكون أكبر في عالج إدمان الوقاية من االنتكاساااة األسااااليب القائمة على 

1999.) 

  يؤدي  اتالمخدرديسافلفرام أو نالتريكسون( لعالج إدمان  ،واألدوية حعلى سابيل المثالالوقاية من االنتكاساة الجمع بين

 (.Irvin et al. 1999أو الدوا  وحده حوحدها الوقاية من االنتكاسة إلى نتائج أفضل مقارنة مع 

 خالصة. 1

يتمحور نموذج الوقاية من االنتكاسة حول تصنيف مفصل للعواطف واألحداث والمواقف التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث هفوات 

وانتكاسات تصيب المتعاطي. يتضمن هذا التصنيف كالا من محددات االنتكاسة الفورية والسوابق السرية، والتي تزيد بشكل غير 

ا إلى تصاانيف محددات االنتكاسااة والمواقف عالية الخطورة المقترحة في نموذج مباشاار من تعرض الشااخص لالنتكاسااة. اسااتن ادا

الوقاية من االنتكاساااااة، تم تطوير العديد من مكونات العالج التي تهدف إلى مسااااااعدة التعافي من تعاطي المخدرات مع المواقف 

، إلى تعديالت على النموذج األصاااااالي RREPعالية الخطورة. من المحتمل أن تؤدي نتائج البحث األخير، وال ساااااايما دراسااااااة 

للوقاية من االنتكاسااااة، ال سااااايما فيما يتعلق بتقييم المواقف عالية الخطورة باإلضاااااافة إلى تصاااااور الساااااوابق السااااارية والفورية 

كاساااة االنتلالنتكاساااة. بشاااكل عام، ومع ذلك، تدعم نتائج األبحاث والدراساااات المتعلقة بهذا الشاااأن كالا من النموذج العام لعملية 

 وفعالية استراتيجيات العالج القائمة على النموذج.

 التوصيات. 1

 في سبيل تعزيز ممارسة الوقاية من االنتكام نسرد بعض التوصيات هاهنا على الشكل التالي:

الساااعي وبذل الجهود الرسااامية من المساااؤولين في المنشاااآت المعنية بعالج المدمنين، لوضاااع خطط ذات أهداف بعيدة  .2

 وقصيرة المدى في الحد من االنتكاسة.

مراجعة األدبيات السااابقة والخاصااة بنماذج الوقاية من االنتكاسااة ومناقشااتها والسااعي إلى تطويرها وتوظيفها بالشاااكل  .0

 األمثل في عملية عالج المدمنين.

ألفراد عن اإلدمان كأحد التعاون مع الجهات الصاحية واإلعالمية في نشار ثقافة السالوك اإليجابي والي من شأنه إبعاد ا .6

 الممارسات الجذرية للحد من اإلدمان.
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 للحصول على الكفاية الالزمة إلدارة الوقاية من االنتكاسةالتخصصات النفسية واالجتماعية وتدريبها  الكوادر فيتهيئة  .6

 في المؤسسات العالجية للمدمنين، أو المراكز الداعمة.

فسية واالجتماعية من شأنها تأهيل الطلبة والمختصين من التعامل مع حاالت ابتكار مناهج في الكليات والتخصصات الن .2

 المدمنين المنتكسين بكفاية عالية في سبيل الحد من ظاهرة االنتكاسة.

 المراجع. 5

 المراجع العربية. 1.5

 دليل استرشادي". مستشفى إشراق. - 0202مبادئ عالج اإلدمان من المخدرات "

  .www.moh.gov.sa .المخدرات واإلدمان. اآلثار والمضاعفات. وخطوات العالج -واإلدمان مكافحة المخدرات  "

 .02-22-0222خطوات فعالة لعالج إدمان المخدرات نهائيا | الكابين العربي". المركز العربي.  6" 

 .ماااايو كليناااك - Mayo Clinic التشااااااخيص والعالج -إدماااان المخااادرات حاضااااااطراب تعااااطي المواد المخااادرة(  "

.  www.mayoclinic.org 

 ."relief egy م ما هي المدة الكافية لعالج االدمان من المخدرات ...؟" 

لدى عينة من الشااباب مدمني  برنامج إرشااادي عقالني انفعالي لخفض مخاطر احتماالت االنتكاسااة(. 0226داليا علي حساان ح

 . 216-26۹، (67البانجو في مرحلة التعافي. مجلة اإلرشاد النفسي، ح

برنامج تدريبي قائم على الصالبة النفسية لخفض (. 0222داليا يوساف البيسي وحسين حسن طاحون وشيرين محمد دسوقي ح

 ية ببورسعيد،الضلوط النفسية لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي. مجلة كلية الترب

 .الملربية في عالج االنتكاسة لدى مدمني المخدرات. ندوة مراكش، الملرب التجربة .(0220حعبد الودود خربو  

المساااندة األساارية وعالقتها بتفادي االنتكاسااة لدي معتمدي المواد المؤثرة نفساايا. مجلة دراسااات (. 0222رأفت الساايد أحمد ح

 .621-022، (۲ح 22عربية، 

العوامل هيفا  يوسااف التي تساااعد على االنتكاسااة لدى مدمني المخدرات من المتعافين المنتكسااين (. 0226، هيفا  حالكندري

 .67-22، (0حع مقارنة بالمتعافين في المجتمع الكويتي. مجلة العلوم االجتماعية بالكويت، 

اإلدمان على الهيروين. رسااالة دكتوراه، جامعة فعالية العالج المعرفي الساالوكي في عالج حاالت (. 2226على حساان فقيه ح

 أم القرى، مكة المكرمة.
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Financial management and its role in raising the quality of health services 

 الباحث/ صالح عوض اليامي

 صحة نجران، المملكة العربية السعوديةالتجهيزات، إدارة أخصائي إدارة صحية،  

 د معتوقأ.د. عبد الرزاق ابن محم

 المملكة العربية السعوديةجامعة بيشة،  ،كلية إدارة اإلعمال

 الباحث/ الخطاب الحسن المكرمي

 صحة نجران، المملكة العربية السعوديةمدير إدارة انتظام الموارد البشرية،  

 الباحث/ محمد عوض اليامي

 عوديةصحة نجران، المملكة العربية الس ،النفسيةالصحة مستشفى فني تغذية  

 الباحث/ محمد حسين اليامي

 صحة نجران، المملكة العربية السعوديةمستشفى الوالدة واألطفال، فني تغذية،  

 الباحث/ شرفي إبراهيم المكرمي

 إدارة التجهيزات، المملكة العربية السعوديةأخصائي أجهزة طبية،  

 مستخلص البحث

ات واقع جودة الخدمو ،بالمملكة العربية السعوديةالمالية في القطاع الصحي  التعرف على واقع اإلدارة هدفت هذه الدراسةة إلى  

، وتحديد دور اإلدارة المالية في رفع مسةةةةتود جودة الخدمات الصةةةةحية، والوقوف على المملكة العربية السةةةةعوديةالصةةةةحية في 

مارسةةةةةةة واسةةةةةةتخدام اإلدارة المالية في أهةداف وواائ  اإلدارة المالية في الخدمات الصةةةةةةحية، وتحديد المعوقات التي تواج  م

الوصفي التحليلي نظرا لما يوفره من إمكانيات الحصول على أكبر قدر من المعلومات  ، استخدم الباحث المنهجالخدمات الصحية

البحث  ينةع، وتكونت والمساعدة في التوصل إلى أصول المشكلة ومسبباتها والجوانب المؤثرة فيها واقتراح الحلول المناسبة لها

، وتوصلت ( من العاملين والمراجعين في مسةتشةفى نجران العام بمنطقة نجران012من العينة الطبقية العشةوائية والبال  عددها  

اتضح ان دور االدارة المالية في  :هناك عالقة قوي  بين االداره المالي  وجودة الخدمات الصحيةالدراسة الى عدة نتائج أهمها أن 

عام من وجهة نظر العاملين جاء بدرجة اسةةةتجابة  محايد( أو موافقون على تعاطي االدارة المالية ايجابيا مع مسةةةتشةةةفى نجران ال

   قضايا المستشفى.
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كما يتضةةةح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةة على عبارات دور االدارة المالية في مسةةةتشةةةفى نجران 

موافقون على ايجابية دور االدارة المالية كما تتوفر بالمسةةةةةةتشةةةةةةفى اجهزة طبية حدي ة م ل اجهزة  العةام من وجهة نظر العاملين

الكشة  باألعةعة كما تتوفر بالمسةتشةفى اجهزة اتصال حدي ة بين االقسام م ل اجهزة الحاسب والهات  تساعدك على أداء اعمال  

اماكن اسةةةتراحة للعاملين  وتتوافراتب األسةةةاسةةةي. ( راضةةةون عن الر%56( راضةةةون عن رواتبه  و  ٪56بسةةةهولة ويسةةةر و 

وقد اوصت الدراسة بضرورة االهتمام برفع دور اإلدارة المالية وتمكينها من أجل رفع بالمسةتشةفى لتناول الطعام والمشةروبات. 

 .معنوية للموافينجودة الخدمات الصحية بصورة مستمرة، وزيادة الحوافز المادية للعاملين لما ل  من أهمية في رفع الحالة ال

 .الخدمات الصحية ،جودة الخدمات ،الحوافز ،اإلدارة المالية ،نجران الكلمات المفتاحية:

 

Financial management and its role in raising the quality of health services 

 

Abstract 

This study aimed to identify the reality of financial management in the health sector in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and the reality of the quality of health services, also and to determine 

the role of financial management in raising the level of quality of health services,  identify the 

objectives and functions of financial management in health services, and to set the obstacles facing 

The practice and use of financial management in health services. The researcher used the 

descriptive analytical approach due to the possibilities it provides for obtaining the largest amount 

of information. The research sample consisted of a stratified random sample of (102) workers and 

auditors in Najran General Hospital in Najran region, and the study reached several results, the 

most important of which is that there is a strong relationship between financial management and 

the quality of health services, It became clear that the role of the financial management in Najran 

General Hospital from the point of view of the employees came to the degree of response (neutral), 

that is, they agree to the financial management dealing positively with the hospital issues. It is also 

clear from the results that there is a discrepancy in the responses of the study sample members to 

the statements of the role of the financial management in Najran General Hospital from the point 

of view of the employees, who agree on the positive role of the financial management. Computers 

and phones help you perform your work easily and smoothly, and (65%) are satisfied with their 

salaries and (63%) are satisfied with the basic salary. There are resting places for hospital staff to 

have food and drinks.  
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The study recommended the need to pay attention to raising the role of financial management and 

enabling it in order to continuously raise the quality of health services, and to increase the material 

incentives for workers because of its importance in raising the morale of employees. 

and the study recommended the need to pay attention to raising the role of financial management 

and enabling it to In order to continuously raise the quality of health services, and increase material 

incentives for workers because of its importance in raising the morale of employees 
 

Keywords: Najran, Financial management, Incentives, Quality of services, Health services 

 

 :المقدمة. 1

لمالية من أه  الواائ  األساسية التي نجدها في الشركات عموماً، وذل  لما تحظى من أهمية بالغة في تنظي  عمل تعد اإلدارة ا

اإلدارة المالية هي اإلدارة المسؤولة عن دراسة أفضل السبل المؤدية للحصول على رأس المال الالزم وأفضل ، حيث إن الشركة

إلى تعظي  القيمة السوقية لها واست مار رأس المال بكفاءة بشكٍل يضمن تعظي  ثروة  الوسائل الستخدام هذا التمويل بغية الوصول

المساهمين ويحقق البقاء والنمو واالستمرار للمؤسسة، أو أنها فعلياً فن إدارة التمويل بكفاءة في الشركات والمؤسسات ففي كيانات 

المالية التي تتولى االختصاصات المتعلقة بمتابعة الحركة المالية و  التجارة و األعمال والهيئات الخدمية المختلفة، توجد اإلدارة

ة من وتعتبر ميزانية وزارة الصح المحاسبية، أو ما يعرف بالميزانية، وفق األهداف الموضوعة مسبقاً لسياسة تشغيل رأس المال.

وقد أولت حكومة خادم  سنوياً، ة الدولةيت  دع  وزارة الصحة بنسبة من ميزاني الصحية، حيثهي الدعامة األساسية للموارد 

 من خالل خطط التنمية الخمسية أن تكون تل  المخصصات في زيادة مستمرة. -حفظ  هللا  -الحرمين الشريفين 

 هـ )بآالف الرياالت( 1441/ 1441ميزانية وزارة الصحة لعام ( 0عكل  

 )المصدر: موقع وزارة الصحة السعودية/ ميزانية وزارة الصحة(
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 أحد أه  االتجاهات الحدي ة التي يت  االستحواذ عليها في ميدان العمل، وأصبحت جودة الخدمة الصحية يعد قطاع الخدماتو

خاصة سواء كانت تل  األهمية أهمية  الخدمات الصحية من أه  الميزات التنافسية بين الشركات، ويحتل موضوع جودة الصحية

ألمر ا المحلي، إذ أصبح النظام العالمي يمتاز بحركت  السريعة التي تشهد تغيرات عديدة،على الصعيد العالمي أو على الصعيد 

وجودة الخدمات الصحية هي درجة االلتزام بالمعايير المتعارف  .تقدم الخدمات الصحية بمستود عالي من الجودةالذو يتطلب أن 

أو معالجة مشكلة طبية  تشخيص،أو  إجراء،أو  خدمة،لعليها لتحديد مستود جيد من الممارسة ومعرفة النتائج المتوقعة 

ويتضح هنا أن الجودة تحدد على أساس االلتزام بالمعايير المهنية، وتقاس بأثر رجعي باستخدام المعايير المحددة مسبقا،  معينة،

ر لتحسين جودة الخدمة وقد قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالعمل المستم.وبهدف التحسين والتطوير المستمر

مقومات الجودة المتبعة بالقطاع الصحي ومنها أن  حق كل مريض الحصول على سرير لتلقي  خالل اتباعالصحية المقدمة من 

سرة  سرة بالمستشفيات وتظهر الزيادة السنوية لعدد األدائماً على زيادة عدد األالوزارة  حرصالعالج داخل المستشفى ولذل  ت

 ل التالي:من خالل الشك

 ( عدد األسر بالمستشفيات بالمملكة في األعوام الخمسة األخيرة1شكل )

 م(1212الموارد الصحية بوزارة الصحة لعام  /حصائيإكتاب المصدر: )

 

 لذوا القطاعوباعتبار أن ومن أجل المحافظة على تقدي  أفضل خدمة صحية تقوم وزارة الصحة بعمل العديد من اإلحصاءات      

والحضارو في  الصحي والعلمييها يعد مقياسا مهما للتطور رأه  مؤسسات المملكة، وتطود حهو أالخدمات الصحية قدم ي

يجب أن الخدمات الصحية  جودةعالي من  وألجل الوصول إلى مستودالمملكة، لذا فإن االهتمام بها من أه  متطلبات الحياة 

 .اإلدارة المالية ودورها في رفع مستود جودة الخدمات الصحيةمن األهمية دراسة لذل  نجد  ،نحسن اإلدارة المالية في هذه المنشأة

سان ، حيث إن صحة اإلنالتي تقدم الخدمات الصحية الشركاته  العوامل التي تسعى اليها ادارة أحد أ الصحية تم ل جودة الخدمات

اإلنسان هو الهدف لكل ما تقدم  برامج وخطط التنمية هي أغلى ما تملك  المجتمعات من ثروة، فالصحة من أه  مقومات الحياة، و

من خدمات، ومن جهة أخرد فإن اإلنسان هو الوسيلة األولى لعمليات التنمية نفسها، واإلنسان المريض ال يمكن أن يعمل أو حتى 

نظام ضع  تمويل اليفكر في خدمة مجتمع  حتى يشفى وتحل مشكالت  الصحية. وغالباً ما يُعزد تدهور الخدمات الصحية إلى 

 ، وطريقة اإلدارة المالية في هذه المنشأة الصحي
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لخدمات ايعد موضوع جودة حيث و. نتيجة لعدم توافر الموارد المالية الالزمةلالنخفاض والمفهوم السائد هو أن جودة الخدمة تتج  

التميز كبير الذو تمارس  في تحقيق النجاح وللدور ال بدرجة كبيرة وذل  الشركاتمن الموضوعات الرئيسة التي تهت  بها الصحية 

اإلدارة المالية من الضرورو دراسة ومن هنا نجد أن   .جودة الخدمات الصحيةفي رفع مستود اإلدارة المالية  من خالل دور

 .ودورها في رفع مستود جودة الخدمات الصحية

 . اهمية البحث:1.1

 :للبحث نظريةاألهمية ال. 1.1.1

 .هميةهداف واألحيث األ مناإلدارة المالية وجودة الخدمات الصحية الربط بين الى  البحثسعى ي .0

 .اإلدارة المالية على مستود جودة الخدمات الصحيةساعد متخذو القرار معرفة تأثير ين أيتوقع  البحث اهذ .2

 إثراء المكتبة العربية ببحث يوضح دور اإلدارة المالية على مستود جودة الخدمات الصحية. .6

 :للبحث األهمية التطبيقية. 1.1.1

 يقدم هذا البحث تقييما واقعيا لدور اإلدارة المالية في رفع مستود الخدمات الصحية. .0

 .يساعد المسؤولين وأصحاب القرار للتعرف على بعض نقاط الضع  لإلدارة المالية في المنشآت الصحية .2

 ات الصحية.هذا البحث يتوقع أن يساعد ويساه  في تحسين وتطوير جودة الخدم .6

 تقدي  التوصيات الى الجهات المعنية وأصحاب القرار في القطاع الصحي. .4

 

 البحث:أهداف . 1.1 

 العربية السعودية. الصحي بالمملكةفي القطاع واقع اإلدارة المالية على التعرف  .0

 .المملكة العربية السعوديةواقع جودة الخدمات الصحية في  على التعرف .2

 مالية في رفع مستود جودة الخدمات الصحية.اإلدارة ال تحديد دور .6

 الوقوف على أهداف وواائ  اإلدارة المالية في الخدمات الصحية. .4

 تحديد المعوقات التي تواج  ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في الخدمات الصحية. .6

 

 بناء على التساؤالت المطروحة ت  وضع الفرضيات التالية: :البحثفروض . 1.1

المملكة العربية ذات داللة إحصائية لدور اإلدارة المالية في رفع مستود جودة الخدمات الصحية في  يوجد فروق -

ين المراجع –الحالة داخل المستشفى  العاملين بالمستشفى  - الجنس –العمر متغيرات الدراسة  تعزد ل السعودية

 (للمستشفى

  .الصحية بالمملكة العربية السعوديةمات جودة الخدطريقة اإلدارة المالية ومستود  هناك عالقة بين -
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 م،فاالعتبارات المالية بشـكل عـا بشـكل عـام، تعد وايفـة اإلدارة المالية بمظهرهـا اإلدارو والفنـي واحـدة فـي جميـع المؤسسات،

تـي جة التعقيد الالموجودة في جميع المشروعات بغض النظر عن حجمها وطبيعتها واحدة، لكنها تتبايـن في مدد التنظي  ودر

تمارس بها هذه الوايفة بيـن مؤسسة وأخـرد من الناحية العملية األمر الذو يؤدو إلى التفاوت في تفاصيل الوايفة المالية بيـن 

 المؤسسات المتفاوتة فـي الحجـ .

 

 مفهوم اإلدارة المالية: -1

و منظمة ورفع قيمتها التسويقية وقد اختل  تعتبر اإلدارة المالية من اه  اإلدارات المؤثرة بشكل مباعر في تطور أ -

التعريفات بخصوصها كل حسب وجهة نظره، ولكنها تصل في النهاية الى نفس الطريق الذو يظهر أهميتها ودورها الفعال 

 داخل المنظمة

 حصولالفن والعل  الخاص بإدارة األموال. وفهي تشتمل على مجموعة متنوعة من أوج  النشاط االقتصادو الخاص بال  -

 (2104 المغربي،  على األموال وإدارتها.

تعد اإلدارة المالية وايفة من الواائ  الرئيسة في منظمات األعمال والتي لها اتصال مباعر باتخاذ القرارات المالية  -

يل وتكلفة األموال، والتمويل طويل ودراستها م ل اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن  االست مار طويل األجل وهيكل التمو

األجل، وكذل  قرارات االست مار قصيرة األجل فاإلدارة المالية هي اإلدارة المسئولة بالدرجة االولى عن دراسة أفضل 

االساليب المؤدية للحصول على رأس المال الالزم والطرق المناسبة الستخدام هذا التمويل من اجل الوصول إلى أه  هدف 

  (2102 الصمادو و العواودة،  وهو تعظي  القيمة السوقية لها واست مار رأس المال بكفاءة.للشركة 

الوايفة المالية تطور مفهومها ك يرا، وتطور كذل  دور المدير المالي واتسع اختصاصات  فهو في األساس  يهت  بدراسة  -

ال العامل وتواي  السيولة الفائضة بصفة مؤقتة في االدوات المالية التي تطرحها األسواق المالية ألغراض تمويل راس الم

المصرفية، واالوراق التجارية التي تصدرها  والمقبوالتمؤسسات السوق منها عهادات االيداع المصرفي، اذونات الخزينة 

يات  متابعة عمل هذه االسواق فيما يتعلق الشركات ذات السمعة االئتمانية والمالية الكبير وتزداد مهام  فتكون من مسؤول

بأسعار اسه  الشركة واروف السوق التي تساه  في عرض التطورات الحاصلة في القيمة السوقية للشركة . وجدير 

 بداعيةاإلبالذكر أن األسواق المالية إما سوق نقد وتتعامل باألموال القصيرة االجل م ل  البنوك والمؤسسات المالية غير 

شرة جغرافيا هيكل السوق(، والبنوك المركزية. أو أسواق تتعامل باألموال طويلة االجل م ل التي تتعامل مع أدوات المنت

 (2102 عدنان تاي  التعيمي، ارعد فؤاد التميمي،  الملكية والسندات واألوراق المالية.

المؤسسات واالسواق المالية وكيفية عملها ضمن النظام المالي. أما على  اإلدارة المالية على المستود الكلي هي دراسة -

المستود الجزئي فتهت  بالتخطيط المالي وادارة االصول، مصادر األموال ويمكن أن نستخدم المركز المالي للمشروع 

ن اآلن باس  كبير المديري لوص  المستود الجزئي إلدارة المالية. المدير المالي الذو يأتي على رأس هذه المنظومة يعرف

الماليين فمن اه  مهام  رس  السياسات المالية ووضع الخطط للشركة كعضو في مجلس االدارة ومسؤول عن ادارة اموال 

الشركة ويقترح كيفية الحصول على األموال واستخدامها وتحدد االحتياجات المالية واختيار البنوك وتنظي  العالقة معها 

 (2100 عبيب،  وتطويرها.
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 وظائف اإلدارة المالية:

تعد اإلدارة المالية جزءاً أساسياً من اإلدارة الشاملة للمنظمة، باإلضافة إلى توليها الرقابة على استخدامات األموال ومصادرها، 

ارة. فهي تتولى جميع العمليات المالية المتعلقة الواائ  األخرد لإلد ويناط بها عادة مسئولية إدارة أمورها المالية بالتنسيق مع

 «قيمة المؤسسة»بكيفية حصول المنظمة على االموال الالزمة لتـمـويل مشاريعها وخدماتها وكـيـفـيـة ادارتها للمحافظة على 

 وتطويرها بهدف الحصول على اعلى عائد وأه  الواائ  المناطة بها:

 يفية تقدير وتخطيط االحتياجات المالية المستقبلية وتخطيط التدفقات النقدية.التخطيط المالي: النشاط الذو يهت  بك -

 التمويل: النشاط الذو يهت  بتدبير االموال الالزمة لتسيير عمليات المؤسسة من أفضل مصدر تمويلي. -

 (2111 الزعبي،  التنظي  المالي: النشاط الذو يهت  بإدارة اموال المشروع وأصول  واست مارها بأعلى عائد.  -

 أهداف اإلدارة المالية:

 من المعروف أن وجود الكيان المالي ألو مؤسسة نابع من تحقيق قائمة من األهداف ومن أبرزها 

إن ف خاصة في األجل القصير، التي وضعت اإلدارة المالية من أجلها هو مقابلة احتياجات التشغيل الحالية والمتوقعة؛ ولذل  

 دور المدير المالي يتضمن تطوير وتطبيق ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بنشاط المشروع وهي:

 تجهيز فواتير العمالء. -0

 االست مار في األوراق المالية.  -2

 االست مار في األصول الرأس. مالية  ال ابتة( ]اآلالت/ المباني/ األراضي[  -6

 سداد االلتزامات الخاصة بالشركة. -4

 ر مصادر التمويل طويلة األجل.توفي  -6

وتجدر اإلعارة الى أن  من الممكن أن يختل  التنظي  الداخلي لـ إلدارة المالية وواائف  من مشروع إلى آخر؛ حيث يمكن أن نجد 

ومن الضرورو توافر التنسيق والتكامل التام بين  .بعض الواائ  ترتبط وتتكامل مع إدارة المحاسبة داخل بعض المشروعات

ويرد ،  االنصارو( إلدارة المالية وبين اإلدارات األخرد على مستود المشروع من اجل تحقيق الرؤية العامة للمنظمة.ا

 أن اهداف اإلدارة المالية تنحصر في هدفين رئيسين: (2104 المغربي، 

 يتحقق ذل  بتحقيق اقصى ربحية ممكنة للشركة وتحقيق سيولة مالئمة.األول: زيادة قيمة المنشأة و

ال اني: هو زيادة القيمة السوقية ويتحقق ذل  من خالل األرباح الصافية المتوقعة ودرجة المخاطرة التي تتحملها المنشأة في 

 األرباح.سبيل تحقيق 

  أقسام اإلدارة المالية: -1

 المالية:ع ذكر أه  المهام التي يقوم بها داخل اإلدارة اقسام اإلدارة المالية مفي عرض اله  

ية مطابقة الحسابات البنك -إعداد التقارير الالزمة -كشوف الموازنة الدورية  -:  الدفاتر المحاسبية بأنواعهاقسم المحاسبة -

 وعمل التسويات( 

 أية مالحظات( استيفاء  -:  تدقيق كافة المستندات والمعامالت المالية الواردة قسم التدقيق -
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 بعد تدقيق أوامر الصرف تحال المعامالت من اإلدارات المسئولة في حالة طلب الصرف في حدود ما  :قسم الصرف -

 .تسمح ب  االعتماد المالية(

طباعة وإصدار عيكات مكافآت  - تسوية المستحقات في عكلها النهائي عن طريق أوامر الدفع :قسم الشيكات وأوامر الدفع -

 .مانات(وعيكات األ

توريد المبال   - صرف المستحقات من الشيكات الصادرة من قس  المحاسبة ومن قس  أوامر الدفع  :قسم الصندوق -

 المحصلة نتيجة بيع المناقصات(.

تصدير المعامالت التي  - استالم المعامالت التي ترد لإلدارة المالية وعرضها على مدير اإلدارة  :اإلدارية قسم الخدمات -

 .الخطابات لإلدارات المختصة( -يها بعض المالحظات ترد عل

إعداد األضابير  - استالم المعامالت الواردة من الصندوق ومن قس  أوامر الدفع بعد تسلي  عيكاتها  :قسم األرشيف -

 (2122 الطائ ،  .والمعامالت وإرسالها لديوان المراقبة العامة واستالمها وفرزها وتبويبها تمهيداً لحفظها(

 :الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية

الذو يقوم بمهام فارقة بالمنشأة وويتخذ القرارات المالية  (CFO)بادئ ذو بدء بما أن اإلدارة المالية يرأسها المدير المالي 

لمدير المدير المالي تابعا بشكل مباعر ل بطبيعت  التخصصية فأنها تشغل موقعا هاما داخل الهيكل التنظيمي ألو منشأة مما يجعل

وباعتبار أن الهيكل التنظيمي يختل  من منشأة إلى أخرد باختالف حجمها ونشاطها، ويمكننا أن نتخيل موقع  (CEO)التنفيذو 

 (2121 علي،  اإلدارة المالية بلهيكل التنظيمي لمنشأة ما بالشكل اآلتي:

 

 

ذكره فإن  البد من وجود حيز كبير ليمارس في  المدير المالي تأثيره باتخاذ القرارات المالية وذل  عبر كون   ت  على ما وبناءً 

 مستشاراً لهذه اإلدارة يساه  في مساعدتها للوصول للقرار األم ل.

 (2102لصمادو و العواودة،  ا فالشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية:

 ( الهيكل التنظيمي 1شكل رقم )
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 لإلدارة المالية ( الهيكل التنظيمي5شكل رقم )

 

 المنتج نوع باختالف تختل  الزبائن، وهي ورضا احتياجات تلبي التي المنتجات خصائص بأنها تعني اصطالحاً  الجودة تعرف

 (.06ص :2102استخدامها  كرادع ، وطرق والخدمات

 أفضل تقدي  القدرة على أو لالستخدام المنتج مالئمة مدد" هي بأنها الجودة) 090ص :2116 والطعامنة، مخيمر، (عرف قدو

 ."صفات وأصدق أداء

 التي الصحية معايير الجودة ومواكبة توقعاته ، وتحقيق للمرضى المقدمة للخدمات المستمر التحسين إجرائياً بأن  الجودة تعرفو

 .والعالمي العلمي الطبي طورالت ومواكبة الطبية، األخطاء تقليل في تسه 

 من عليها الحك  طريقة في االختالفات إضافة إلى قياس الجودة صعوبة إلى أدد للجودة موحد مفهوم إيجاد في الصعوبة وإن

 (01، ص0994إلى آخر.  العساف،  عخص

 فوائد تطبيق الجودة بالمستشفيات: -1

 ومن والصحية خاصة، العامة الخدمات في الجودة أهمية على ستداللخاللها اال من يمكن التي الرئيسة المؤعرات من يوجد عدد

 هي: المؤعرات هذه أبرز

 الرضا  مستود لتقيي  عدد من المقاييس اعتماد من الضرورو أصبح حتى الجودة بمفهوم كبير حد إلى الخدمة ارتبطت

تسمية  علي  أطلق مقياس اعتماد إلى قاد األمر وهذا. المقدمة والجودة الخدمة بين الربط خالل من المرضى لدد المتحقق

Seroquel في أداء من يتوقع  بما المستهل  لمعرفة رأو والمترابطة المتكاملة المقاييس من سلسلة عن عبارة وهو 

 الخصائص، من وفقاً لعدد منتجها من ل  الخدمة المقدمة

اإلدارة العليا الرئيس

نائب الرئيس 
لإلدارة المالية

قسم 
الميزانيات

اإلحصائيالتحليل-

اإلقتصاديالتنبؤ-
ريةإعداد الموازنات التقدب-

إعداد الميزانيات -
والحسابات الختامية

ةقسم المحاسب

التكاليفمحاسبة-

المخزونعليالرقابة*
األجور*

الداخليةالمراجعة-
العامةالمحاسبة-د
الضرائب-

قسم الخزينة

التحصيل-

القبضأوراق-
التأمين-

الخدمةتركمكافأت-
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 وما الخدمة من المستهل  يدرك  ما الفجوة بين معرفة أساس على يقوم األبعاد المتعدد المقياس هذا وبعبارة أخرد أن 

 الجودة فيها. اختبار دون الصحية الخدمة تسويق تحليل يمكن ال وبالتالي فإن  يتوقع 

 باآلتي: األبعاد هذه وتتم ل الجودة مستود القياس والتأثير على في كأساس اعتمادها يت  رئيسية إبعاد للجودة أصبح 

دون  المنتوج عمل فترة ازدادت عطل، وكلما دون زمنية معينة فترة خالل المنتوج ملع احتمالية : وهياالعتمادية -

 .المستهل  عليها يركز التي األساسية األبعاد من وتعتبر االعتمادية أعلى بدرجة البعد هذا توافر ذل  يعني فان عطل

 .تل  الخدمة من الفائدة تحقق التي لسرعةوبا المناسبة تقدي  الخدمة على المنظمة وقدرة واستعداد رغبة : وهياالستجابة -

بالمجاملة  متم لة صفات من ب  يتمتعون الخدمة، وما إلى مجهزو واالطمئنان الرضا كسب وتعني :التوكيد والثقة -

 .ال قة بناء وموافيها على المنظمة قدرة ومدد العمل في والدقة والمعرفة

 لدد كل انطباع وخلق بالزبائن الشخصي واالهتمام داء العنايةإب أساس فردو، أو على الخدمة تركيز : وتعنيالعناية -

 .أهمية األك ر هو بأن  الخدمة متلقي من فرد

والمعدات والعاملين  المادية بالتسهيالت وتتم ل تقديمها كمرافق عند تعد للخدمة، والتي المادو الدليل : وهيالملموسية -

 .(01-05 ،2112، واخرون الجزائرواالتصال.   ومعدات

الخدمة.  تل  من الفائدة تحقق التي وبالسرعة المناسبة تقدي  الخدمة على المنظمة وقدرة واستعداد رغبة : وهياالستجابة -

 (.21، 2102 الخطيب 

 للمنظمة، هادفة إلى التنظيمي الهيكل ضمن متخصصة عبر إدارة المستمر للتحسين تخضع الصحية الخدمة في الجودة 

 .األداء في يةوالتكامل الشمولية تحقيق

  :المقدمة له  والسريرية الطبية الخدمة من المرضى التي يتوقعها الخدمات جودة مستود في التوسع تعنيالشمولية 

 .األخرد جوانبها وبكافة

 :نظام فرعي ولكل اآلخر، البعض على بعضها يعتمد أنظمة فرعية من مكون نظام المستشفى كون في هي التكاملية 

 (.212، ص2116األخرد.  البكرو، البرامج مع يتكامل ان  إال الخاصة برامج 

 أفراد عام ولمختل  نفع ذات وغيرها الصحية والمراكز تقدمها المستشفيات التي الصحية الخدمات القول بأن يمكن تقدم ومما

 لذل  ينبغي ومستقبل  ساناإلن بحياة صلة ذات كونها عالية بجودة ينبغي أن تتص  المقدمة الصحية فإن الخدمات وعلي  المجتمع،

 .الجودة عالية خدمة صحية على الفرد لحصول الالزمة السبل جميع توفير

 :الصحية الخدمات جودة مفهوم -1

 تقدم خدمة هي فالخدمة الصحية الطبي، الفريق أعضاء أحد يقدمها استشفائية أو عالجية خدمات هي الصحية الخدمات جودة

 ومنها: التعريفات من الك ير وهناك المستهل  ورغبات حاجات إعباع وهدفها للمنتفعين

متوقع  هو يفيض عنها قياساً بما أن يمكن وما إلي ، المقدمة الصحية الخدمة في المريض يراها التي الدرجة تل " بأنها تعرف 

 (.2100 نشيدة، 
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 وبتكلفة من المجتمع ومقبولة أمنة ريقةبط الصحيح، واألداء المعايير مع التماعي "أنها  على العالمية الصحة منظمة عرفتها

 ,who) "التغذية وسوء الوفيات واإلعاقة ونسبة المرضية الحاالت نسبة على تغيير أو تأثير إحداث إلى تؤدو بحيث مقبولة،

2006). 

 القدرات لتعظي ) المستشفيات الوحدات،  الخدمات تقدي  الصحية، وأماكن الخدمات مستويات بأنها: ضمان وتحسين تعرف كما

 (.2116:22 خالف،  .الخدمة أثناء والتدريب والتمريض الطبي التعلي  ورفع مستود التشخيصية

 نظراً الرتباطها كذل  المجتمعات، تنمية في الكبيرة ألهميتها نظراً  األخيرة اآلونة كبيراً في تطوراً  الصحية وقد عهدت الخدمات

 المعلومات تكنولوجيا تطبيقات على قائ  لها استراتيجي إطار وضع استلزم الذو اإلنسانية، األمر النشاطات مجاالت بكافة

 الصحة علي  منظمة وتؤكد الدول جميع تحقيق  إلى تسعى مطلباً  أصبح والذو الصحية، الخدمة جودة إلى واالتصال للوصول

 العالمية.

 (WHO, 2012:3)الصحية باآلتي:  الخدمات وتتم ل

 والتشخيص الفحص خدمات. 

 ووقائية عالجية تخدما. 

 االجتماعية وبرامج الخدمة التمريض خدمات. 

 وإدارية فندقية خدمات. 

 الصحي التعلي  وخدمات البحث والتطوير. 
 

 :أهمية جودة الخدمات الصحية

 يعد االهتمام بجودة الخدمة الصحية نتيجة الرتفاع تكالي  هذه الخدمات ونتيجة الحاجة إلي التخصص الطبي الدقيق، وزيادة

الطلب علي مختل  أنواع الخدمات الصحية الحدي ة، إضافة إلي زيادة الوعي لدو المستفيدين من هذه الخدمات واهتمامه  بعنصر 

الجودة، ويعد تحقيق مستوو عال من جودة الرعاية الطبية للمريض من الواائ  األساسية للمستشفى وهو أمر مرتبط بتوافر 

ة وحسن العالقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الطبية والمستفيدين منها ومالئمة كميتها للمرضي حسن التدبير التقني للرعاية الطبي

 دون زيادة أو نقصان وبما يضمن تحقيق المنافع الصحية.

 ( أن جودة الخدمات الصحية تتجسد أهميتها في عدد من األمور أهمها:66-64 ،2116ويرو  العزاوو، 

 يمكنها من تحقيق متطلبات المرضى التركيز على حاجات المرضى بما. 

 تحقيق األداء العالي للجودة في جميع المواقع الوايفية وعدم اقتصارها على الخدمات. 

 اتخاذ سلسلة من اإلجراءات الضرورية إلنجاز جودة األداء. 

 الفحص المستمر لجميع العمليات وابتعاد الفعاليات ال انوية في إنتاج الخدمات وتقديمها للمرضى. 

 .تطوير مدخل الفريق لحل المشاكل وتحسين العمليات لتطوير استراتيجية التحسين المستمر إلى األبد 
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 مبادئ جودة الخدمات الصحية: -5

المجاالت الوايفية وعلى  تستند إدارة الجودة في الخدمات إلى مبادئ اإلدارة التي تركز على تحسين الجودة كقوة محفزة في كافة

 (.64-66ص  ،2119لمراكز الصحية وتتم ل المبادئ اآلتية:  النعيمي، كل المستويات في ا

 .المريض هو من يتعرف على الجودة ورضا المرضى هي األولوية 

 .اإلدارة العليا يجب أن تقدم القيادة للجودة 

 .الجودة هي مسؤولية كل الموافين ضمن كل المستويات في المراكز الصحية 

 ن تركز على تحسين الجودة المستمرة من أجل تحقيق األهداف.   كل واائ  المراكز الصحية يجب أ 

 .مشاكل الجودة تحل من خالل التعاون ما بين الموافين واإلدارة 

 .نجاح المركز الصحي يمكن أن يحقق من خالل فه  وإرضاء حاجات المرضى والعمل على تنفيذها 

  تجاوز المشكالت وتحقيق التحسين ا لمستمر. النتائج اإلحصائية مع البيانات الحقيقية تكون أساس مه  في 

 ( أن المبادئ األساسية للجودة الشاملة تتم ل فيما يلي:66، ص2121،ويذكر  لزم

 االستراتيجية،  التخطيط االستراتيجي: بحيث أن وضع خطة عاملة تعتمد رؤية ورسالة وأهداف المنظمة ويت  صياغة

مة، وهو القلب النابض لبناء استراتيجية تنافسية لتحقيق األهداف والمهام باعتماد وتحليل نقاط القوة والضع  في المنظ

 من خالل التجديد المستمر.

 داخل المؤسسة  رضا الجمهور: تجاه خدمات المؤسسة من خالل توفير الخدمات والتركيز على المستهل  الداخلي أو الذو

 والمستهل  الخارجي طالب الخدمة من المؤسسة.

 :سبيل  في أنشطة المؤسسة والتركيز على العمليات ذاتها وإيجاد الحلول للمشكالت التي تعترض التحسن المستمر

 المنتجات والخدمات.

 في أداء المهام، وتفادو األخطاء قبل وقوعها واستخدام معايير مقبولة لقياس جودة المنتجات  :المشاركة الجماعية

 والخدمات.

 أصيل من    يسه  في تحسين المنتج وتطوير العمل وإععاره  بأنه  جزءتحفيظ وتعبئة خبرات منتسبا المؤسسة: وذل

 المؤسسة يساه  في تحقيق أفضل النتائج، ويشمل جميع المستويات بصورة مستمرة بحسب التخصص.

  اتخاذ القرار المبني على الحقائق: فإدارة الجودة الشاملة تتبنى مفهوم مؤسسي لحل المعضالت من خالل فرص التطور

 رك في تنفيذه كافة العاملين على كل المستويات وإعراك الجمهور.ويشت

 ال يمكن ألو مؤسسة أن تحقق أهدافها في مجال الجودة الشاملة ما ل  تكن عملية التطوير مستمرة وذل   :تطوير األداء

 مسؤولية كل فرد في المؤسسة.
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 الصحية:عوامل نجاح جودة الخدمات 

 (.019-012، ص 2119لنجاح جودة الخدمات الصحية وهي:  أحمد،  من المه  تحديد البني التحتية

 طبقاته   أو انتمائه ،حصول جميع المرضى على الخدمات وفقاً الحتياجاته  بغض النظر عن  وتعني :المساواة

 عالقاته  الشخصية بمقدمي الخدمة. المراكز الوايفية، أو االجتماعية، أو

 :أو على  من العناية الطبية سواء على مستود المريض أو على مستود الرعاية أو تحقيق الفائدة المرجوة الفعالية

 .مستود المجتمع ككل

 تعني مالئمة الخدمة للغرض الذو تقدم من أجل . :المالئمة 

  أو تقدي  الخدمة في  تكون مقيدة بحدود زمنية أو مكانية أالويقصد ذل  أن خدمات العناية الطبية يجب  :واليسرالسهولة

 قت وفي أو مكان.أو و

 وتعني التوازن في تخصيص الموارد المتاحة بين الخدمات المقدمة والمرضى المستفيدين. :الكفاءة 

 

 طرق التقييم والتحسين لجودة الخدمات:  -1

أصبحت هدف لجميع  ( عند دراستها في جودة الخدمات ووايفتها في تحقيق أداء مميز لتحقيق الجودة فقد2100أعارت  لينده، 

هو الزبون ويمكن قياسها بعدة  ظمات سواء كانت قطاع خاص أو عام، وأيا كان نوعها إنتاجي أو خدمي فإن محور الجودةالمن

 طرق وهي:

 الدراسة  : وهي تحتوو على منهج استقصاء يت  توزيع استمارة تحتوو على أسئلة حول موضوعطرق القياس المباشر

 .لعمالء عن مستود الخدمة على عينة من المرضى ومن هنا يت  توجي  أسئلة

  في: : وتتم لمباشرةطرق قياس غير 

مقياس الفجوة: يحدد بتوقعات المرض لمستود جودة الخدمة المقدمة وتحديد فجوة هذه التوقعات واإلدراك ويمكن قياس  -

 مدد تتطابق توقعات الزبائن مع الخدمة المقدمة لتلبية توقعات المرض.

 األداء. = جودة الخدمة :يركز على األداء الفعلي المقدم للخدمة ويعبر عن  بمعادلة وهو قياس مقياس األداء الفعلي: -

 ( إلى إمكانية قياس جودة الخدمة من خالل المريض وهي:2115كما أعار  المحياوو، 

 يركز على األداء الفعلي للخدمة، ويعتبر أن الجودة يت  الحك  عليها من ناحية الزبائن.مقياس األداء الفعلي : 

 يت  من خالل  توجي  أسئلة تقيس رضا المرضى تجاه جودة الخدمة ل .مقياس الرضا : 

 وهو توقعات الزبائن وإدراكه  لمستود الخدمات الفعلية.مقياس الفجوة : 

 وهو أن الخدمة المقدمة للزبائن تعتمد على المنفعة الخاصة بالخدمات المدركة من جانبي الزبون والتكلفة مقياس القيمة :

 صول على خدمات.للح
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 وبناء على مقياس  .: وهي عدد الشكود المقدمة من المريض نتيجة استيائه  من الخدمة المقدمة له مقياس عدد الشكاوى

 مستويات الفجوات ومعادلة جودة الخدمة وهي تساوو إدراك المرضى لألداء الفعلي ولها ثالث

 وقعات. الخدمة المميزة وتحدث عندما يكون مستود الخدمة فاق الت -

 الخدمة الرديئة وتحدث عندما يكون مستود الخدمة أقل من المتوقع. -

 الخدمة العادية عندما تتحقق بتعادل إدراك الزبون للخدمة مع توقع السابق عنها. -

 وقد حددت المنظمة العالمية للصحة مقياس يحدث عن طريقة معرفة جودة الخدمات وذل  عن طريق ما يلي:

 بدون تعرض المريض لألذد. : تقدي  الخدمةاألمان 

 وهي تقدي  الخدمات بدون تفريق بين المرضى.العدالة : 

 وهي إمكانية الوصول للخدمة بسهولة ويسر.الوصول للخدمة : 

 استخدام جيد للموارد المتاحة سواء أجهزة أو كوادر طبية لتحقيق أهداف صحية اإلنسان.الكفاءة : 

 جتمع وتقوم على إحداث تحسين الوضع الصحي للمجتمع والفرد  جوابرة، تحقيق األهداف وحاجات الم وهي :الفعالية

 (.21، ص2105
 

 دور اإلدارة المالية في جودة الخدمات الصحية: -4

تكمن عالقة اإلدارة المالية في الخدمات الصحية في التعرف على الطرق الصحيحة لتنفيذ الموازنة، وتمويل الخدمات الصحية 

. وتطوير المشاريع واالقتصاد على وج  التحديد في مجال الخدمات الصحية، وإن األبحاث العربية التي والتنبؤ بالمستقبل المالي

تناولت هذا الموضوع قليلة، وال يوجد حسب عل  الباح ين مؤلفات أو مراجع ك يرة تناولت بالشرح والتفصيل مفهوم الوايفة 

 المالية وأبعادها في المستشفيات.

( أن اإلدارة المالية تهدف إلى تطبيق السياسات والتعليمات المالية الخاصة بإدارة النشاط 054: 050، 0991ويرد  حرستاني،  

المالي في المستشفى، والتأكد من سالمة أوج  اإلنفاق، وإاهار رصيد كل منها بصورة فعلية، وإعداد الموازنة التقديرية لخطة 

قة دارة النشاط المالي في المستشفى لطلبات الشراء، وتسديد المبال  المستحالمستشفى التشغيلية. كما يركز على ضرورة تلبية إ

للموردين، وعلى ضرورة قيام  بإجراء الرقابة والتسوية لكافة حسابات المؤسسات المتعاملة مع المستشفى، ودفع مستحقات 

ن كخدمات تقدمها المستشفى للمستفيدي العاملين وتحصيل فواتير المرضى واإليرادات المستحقة المحصلة من بعض الخدمات التي

التغذية واألدوية، وغيرها، ويضي  أن  حتى تستطيع اإلدارة المعنية بالنشاط المالي في المستشفى القيام بالمهام المذكورة أنفاً 

رواتب، س  الفالبد من تشكيل اإلدارة المالية كوحدة تنظيمية تض  عدة أقسام، منها قس  الحسابات، وقس  حسابات المرضى، وق

( من ضرورة إيجاد أقسام معنية بإدارة المعلومات 466-، ص 0929ما أعار إلي   العجلوني، وقس  الخزينة، وقس  التدقيق، وهو 

والسجالت ما يتعلق بسياسات وإجراءات دخول وخروج المرضى لما لهذه المعلومات من أهمية إدارية وتنظيمية تساعد في تقدير 

 ستشفى.نفقات وإيرادات الم

حيث يالحظ أن عملية اتخاذ القرارات في المستشفيات في حاالت ليست بالقليلة تت  في إطار زمني ال تتحقق خالل  نتائج هذه 

القرارات. إذ إن معظ  هذه النتائج ال تتحقق إال بعد فترات زمنية ليست بالقصيرة، وهو األمر الذو يجعل من الصعوبة التأكد من 

 رات التي تتخذها اإلدارة الصحية في المستشفيات نتيجة تحقق نتائجها بعد فترات زمنية طويلة،صواب وفاعلية القرا
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وهو ما يتضمن المخاطرة عند اتخاذ القرارات، وبالذات نتيجة التطورات التكنولوجية المسارعة والمتزايد في المجال الصحي،  

 اتخاذ م ل هذه القرارات. وهو األمر الذو ينبغي مراعات  والحذر والحيطة والتحسب عند

أن نجاح المستشفيات في تحقيق أهدافها يعتمد بالدرجة األولى على قدرة المدير المالي على القيام Cleverley,1990) ويرد 

عن  سؤولمبالتخطيط والرقابة ألنشطة المستشفى، حتى يتمكن من تحقيق أهداف  بأقل تكلفة ممكنة. ويضي  أن المدير المالي 

 .قرارات المناسبة وتوجي  استخدامات موارد المستشفى لتحقيق االستقرار المالياتخاذ ال

وتعتبر اإلدارة المالية في المستشفيات ركناً هاماً وأساسياً في إدارتها، وألن الوايفة المالية تعتبر من بين أه  الواائ  اإلدارية 

 :لهذه المستشفيات لذل  ينبغي أن تراعي ما يلي

رونة في اإلدارة التي ترتبط بتحقق حاالت مرضية طارئة وغير محسوب لها، وغير مخططة، وبالتالي ضمان توافر الم .0

فإن توقع حصولها يفرض ضرورة توفير الموارد المالية التي يت  من خاللها تلبية متطلبات الرعاية والعالج الالزم لم ل 

 رتها المالية أقرب ما تكون إلى إدارة األزمات.هذه الحاالت، وهذا األمر الذو يجعل من إدارة المستشفيات وإدا

ازدواجية إدارة المستشفيات، والتي تتم ل بوجود نوعين أساسيين من اإلدارة فيها وهما: إدارة طبية فنية، وإدارة  .2

المستشفى، وقد يحصل تعارض بينهما ك يراً، وهو األمر الذو يتطلب إيجاد التناسق وعدم تعارض في اتخاذ القرارات، 

 ن خالل اإلدارة المالية باعتبارها المختصة بالجوانب المالية ويمكنها تحقيق هذا التناسق وعدم التعارض.م

إن اإلدارة المالية في المستشفيات تؤدو واائفها وتقوم بمهامها ومنها الواائ  والمهام المالية في إطار ضغوط  .6

 واعتبارات يصعب مواجهتها وعليها تجاوزها. 

ستشفيات بالتعقيد الناج  عن وجود أعداد كبيرة من العاملين، وبتخصصات ومستويات متنوعة ومختلفة تتس  إدارة الم .4

وكذل  وجود وتعدد وتنوع كبير في األجهزة والمستلزمات، وكلها تخضع للتغيير والتطور المستمر وهذا يتطلب قدرة 

ل واجتماعية متعددة، وتخدم فئات مختلفة وتتعام وكفاءة إدارة المستشفى، خاصة أنها تتعامل مع خلفيات ثقافية وعلمية

 .مع جهات ومؤسسات متنوعة

أداء المستشفيات لعملها يرتبط ب  تقدي  خدمات يصعب تحديدها وقياسها كمياً بدقة، وكذل  من الصعوبة بمكان قياس   .6

فوق جوانب نوعية بقدر ياألهداف التي تسعى لتحقيقها بسبب أن هذه الخدمات تتصل بأداء خدمات غير مادية وتتصل ب

اتصالها بالجانب الكمي لهذه الخدمات، وألن الجوانب النوعية للخدمات يصعب قياسها بدقة، إضافة للتعدد والتنوع في 

األهداف والوسائل واألدوات والمعايير التي يت  األخذ بها في األداء الفعلي لعملها، وهو األمر الذو يجعل من الصعوبة 

 مستشفيات مراعاة كل هذه الجوانب وتحديدها بدقة، ويفرض عليها أعباء أكبر عند األخذ بها.على إدارة هذه ال
 

 نظرية صفوف االنتظار:

بوضع مجموعة من األساليب الرياضية الالزمة لحل المشاكل المتعلقة بتراك  صفوف االنتظار  التي تختصهي تل  النظرية 

دد خالل فترة زمنية معينة، مع الوضع باالعتبار أن الوصول إلى مكان أداء التي تبقى داخل المنظمة طلبا لخدمة معينة تؤ

القول بأن هذه النظرية تقدم بأسلوب رياضي طريقة لتقدي  بدائل مختلفة  حيث يمكنعشوائيا تبعا لتوزيع معين  الخدمة يت 

 التصمي  لمركز تقدي  الخدمة المعنية.
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 الطرق الرياضية واالحتمالية في بحوث العمليات التي بأنها أحدت الصحية: ويعبر عن نظرية صفوف االنتظار في المؤسسا 

تساعد متخذو القرار سواء من الطاق  الطبي أو االدارو داخل المؤسسة الصحية للعمل معاً على تحسين جودة الخدمة من 

بق يت  ذل  ط الخدمة حيث  خالل معالجة مشاكل تراك  صفوف انتظار المرضى نتيجة عدم انتظام وصوله  إلى مكان تقدي

 (2104قواعد وتوزيعات احتمالية متنوعة.  أحالم، 

 نظرية المنظمة: 

هي التي تهت  بدراسة كيفية عمل المنظمات، وكيفية تأثيرها وتأثرها بالبيئة التي تتواجد فيها من خالل استخدام مجموعة 

تفسير سلوك مكونات المنظمة، وبذل   تساه  تل   والمبادئ والفرضيات التي تعمل  مترابطة  من اجل ،من المفاهي 

النظرية في تهيئة معرفة، وفه  طبيعة عمل المنظمات في بيئة األعمال المتجددة باستمرار، وحيث تم ل دوراً مميزاً في 

 العمل على االرتقاء  بنظام عمل المنظمات من خالل تطوير األساليب واآلليات المتبعة داخل المنظمة، ويظهر ذل 

الدور جلياً في دراسة تصمي  المنظمة، ودراسة ال قافة التنظيمية بها وما تتطلب  من تركيب تنظيمي على اختالف مجاالت 

 (.2121العمل بها وتنوعها.  الصباغ، 

 (:)على أساس النشاط الموجه بالوقت نظام التكاليف -

باعر لتحقيق أهداف التكلفة من خالل توسيط نظام لقياس وإدارة التكلفة  من اجل  تخصيص تكالي  المـوارد بشكل م

 الطاقة في تتبع العالقة السببية بينهما ويت  ذل  عن طريق استخدام إطار يتطلب مجموعتين من التقديرات، يعبر عن

فة، الطاقة المستهلكة من قبل أهداف التكلمعدل  ال اني  فهو األول بأن  معدل تكلفة الوحدة من طاقة الموارد الموجود، أما 

نظام إلدارة وتخصيص التكالي  غير المباعرة، ويعبر عنها بوحدات زمنية تستهلكها أهداف التكلفـة النهائيـة وهو ايضاً 

مباعرة في أنشطة متعددة، ومتنوعة الحركات حيث يقتصر دورها علي بيان كيفيـة وكميـة هـذه الطاقات المستهلكة ويت  

اه  مميزات  البساطة و السهولة في التطبيق داخل المؤسسة حيث يت  ذل  ، ومن التخصيص المباعر لها  بمقياسين

الموازنة التقديرية حسب الطاقة اإلنتاجية  بإعدادتدريجياً، ويساعد كذل  على التنبؤ بالموارد المطلوبة مما يسمح 

 ؤسسة دون الحاجة إلى اجراءبما يتوافق مع رؤية الم المرجوة، مع سهولة خطوات تنفيذه تأتي إمكانية تحديث هذا النظام

 (2109دراسات مسحية جديدة.  الشافعي، 

 نظرية الوكالة:

ر ، بغض النظر عما اذا كانت متوافقة أو غيلإلدارةالذاتية  األهدافمتأثرة ب للمؤسسةية اختيار السياسة المالية لتأتي عم

 نيات ملوالعم لألحداث قالصاد لم يى حساب التلع  ذل ناحتى لو ك نخرياألمصالح الأصحاب  هدافمتوافقة مع أ

 ، حيث تعتمد هذه النظرية علىة تعارض المصالحلمشك لنشأت نظرية الوكالة كمحاولة لحذا ل ت، ومالالمع  ناحية تقديـ

 اًء علي ، وبنيلتزم الوكيل برعاية مصالح الموكل بحيث العالقات القانونية التي تحك  اطراف عقد الوكالة مجموعة من

الوكالة  من أجل انجاز اعمال معينة لصالح ، والتي يعتمد عليها اتخاذ  عالقات د من  النظرية ائتالف لعدتعتبر تل

 (.2106األخرد. هاع ، القرارات الصحيحة في األوقات المناسبة دون تعارض مع مصالح األطراف 

 

 



 
 
  
 

  
 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 الدراسات السابقة:

ان دور يوهدفت الدراسة الى ب ثير تكاليف الجودة في تحسين جودة الخدمات الصحيةتأ (1211)شمخي،  دراسة   

تكالي  الجودة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستود جودة عالي إلرضاء المستفيدين وتقدي  خدمات صحية ذات 

لجودة كالي  المنع والتقيي    تكالي  مطابقة اجودة جيدة، وقد استنتجت الدراسة ان النقطة االساسية لتقدي  خدمة صحية جيدة هي ت

( واالهتمام بها، وان التنافس التقني يسه  بشكل كبير في تطوير مستود الجودة وكذل  استخدام مالكات صحية طبية ذوو خبرات 

الخارجي   تكالي  عدم مطابقة الجودة ( ذات عالقة وثيقة مكونات االستمرارية  كفؤه، وان تكالي  الفشل الداخلي وتكالي  الفشل

 ،، وأن تكالي  جودة الخدمات الصحية المقدمة هي نقطة األساس لتقدي  خدمة جيدة للمستفيدينواألمان والعدالة للخدمات الصحية

 ة الخدمة الصحية المقدمة.دجووأن التنافس التقني و استخدام أجهزة حدي ة يساه  في تطوير ورفع مستود 

مدى رضا المراجعين عن الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة  (1211)الشهري، دراسة       

الصحية األولية  وهدفت الى تسليط الضوء على مدد رضا المراجعين عن الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الرياض

بمدينة الرياض من ناحية سمات وخدمات وموقع المراكز إضافة إلى الخدمة الصحية المقدمة والقود العاملة والخدمات 

اإللكترونية. وقد توصل الباحث إلى نتائج عده أهمها غالبية المراجعين للمراكز من فئة النساء إضافة إلى وجود قصور في توفر 

خدمات اإللكترونية واإلنشائية المناسبة في تقدي  الخدمة بجودة عالية وقل  في تطوير وتدريب العاملين األدوية وقصور في ال

 خاص  االستقبال.

دور التمويل الصحي في تحسين جودة الخدمات الصحية: دراسة تطبيقية في وزارة الصحة  (1211)احمد،  دراسة         

هدفت الى تقيي  الخيارات المستقبلية لتمويل الخدمات الصحية، ووضع خطـة استراتيجية للتمويـل الصـحي، وتوفير و العراقية

آليـات لتحقيق النتـائج المرجوة للمساعدة على توجي  جهود اإلصالح وصياغة رؤية للتمويل الصحي بتعبئة األموال وتجميعها 

. ومن أبرز نتائجها ل  يستطع التمويل الصحي للفرد العراقي الواحد من الوصول االحتياجات الصحية للشعب وتخصيصها لتغطيـة

الى مستود التمويل في الدول االخر، وتعقد االجراءات الخاصة بعملية تحويل االيرادات الخاصـة بالتمويل الصحي والمخصصة 

 2121 عن  في 2109عنـ  فـي  2102 لسنواتلوزارة الصحة ودوائرها الى وزارة المالية، وتناقص ايرادات التمويل الصحي ل

، و نقص التمويل نتيجة توج  المواطنين إلى المستشفيات الحكومية كونها مجانية رغ  زيادة الحصة المخصصة لوزارة الصحة

والمعدات  ،مع أن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات األهلية تكون ذات جودة متميزة، واألبنية حدي ة ومجهزة بكافة األجهزة

 الطبية متطورة.

تفعيل دور اإلدارة المالية في المستشفيات العامة والخاصة في محافظتي إربد، والمفرق  (1212)الصمادي،  دراسة

ئون بشهدفت الدراسة إلى التعرف على مدد امتالك المستشفيات مسمى وحدات إدارية متخصصة  في األردن: دراسة ميدانية

وايفة اإلدارة المالية، والتعرف على وجود توصي  وايفي رسمي لوايفة اإلدارة المالية كما هدفت إلى التعرف على الوسائل 

واألدوات التي يعتمدها المدير المالي في أدائ  لوايفت ، وكذل  التعرف على األهداف التي تتبناها اإلدارة المالية، وصلت الدراسة 

 ارية متخصصة بوايفة اإلدارة المالية في معظ  المستشفيات وإن المستود التنظيمي للوحدة هو دائـرة،إلى وجود وحدة إد
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وأن الوسائل واألدوات والمعايير التي يعتمد عليها المدير في أدائ  لوايفة اإلدارة المالية هي مقارنة األداء في الماضي مع األداء  

 في الوقت الحالي.

 قياس امكانية تطبيق االدارة المالية في المستشفيات االردنية الخاصة: دراسة ميدانية (1212)العمري، دراسة 

وهدفت الى التعرف على أهمية اإلدارة المالية في المستشفيات األردنية الخاصة وذل  عـن طريق تحديد مدد وجود إدارة مالية 

ى. والتعرف على األهداف التي تتبناها اإلدارة المالية فـي المستشفيات األردنيـة الخاصة. مستقلة في الهيكل التنظيمي للمستشف

والتعرف على مدد التطابق بين واقع الوايفة المالية في المستشفيات األردنيـة الخاصة مع اإلطار النظرو في مجال اإلدارة 

ي والواائ  التي يؤديها مع ما هو متعارف علي  نظرياً. والتعرف المالية، والتعرف على مدد التطابق بين مسؤوليات المدير المال

 ، وقدعلى أثر العوامل الخاصة م ل اإلدارة والمجتمع على واائ  وأهداف اإلدارة المالية في المستشفيات األردنية الخاصة

المشاكل والصعوبات من أهمها: في المستشفيات الخاصة مجموعة مـن تواج  خلصت الدراسة الى عدة نتائج أن اإلدارة المالية 

وأن  ،عدم توافر اإلمكانيات المادية م ل الحاسبات اآللية واآلالت الحاسبة، وتعارض أهداف المستشفى مع أهداف اإلدارة المالية.

الواائ    المستشفيات الخاصة تهت  باإلدارة المالية حيث تخصص لها قسماً خاصاً في اإلدارة العليا أو اإلدارة الوسطى، وأن  تس

في اإلدارة المالية طبقاً للوص  الوايفي لكل وايفة من غير تعديل، وأن  تعتمد المستشفيات الخاصة على التمويل من اإليرادات 

هام محددة منها اعداد م، وأن اإلدارة المالية بها عدة واائ  تؤدو كل منها المباعرة من المرضى ومن عمالئها من الشركات

أن ومعامالت المصرفية، وتحصيل الفواتير، واعتماد صرف األموال طبقاً للوائح الخاصة بالمستشفى، كشوف الرواتب، وال

 تشفى. وكذل  تهت  بااللتزام الكامل بميزانية المسالخاصة بتحقيق رؤية المستشفى، االدارة المالية تهت  بتحقيق مجموعة من األهداف 

تقييم جودة الخدمات الصحية وهدفت الى تقييم جودة الخدمات الصحية، وهدفت الدراسة الى  (1211)العابد، دراسة 

تقدي  الخدمات الصحية هو أبرز وأه  واائ  المؤسسات الصحية، وخاصة الخدمات العالجية، كما أن أكبر وأه  وأعمل  أن

ا ألنها تقدم مختل  أنواع الخدمات سواء العالجية أو الوقائية. أنواع المؤسسات الصحية والمستوصفات، مخابر التحليل...الح(، وهذ

وخلصت الدراسة الى عدة نتائج منها ان  ينبغي أن تنظر المؤسسة لجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المريض، حيث أن 

ة من يحسن المؤسسة الصحالخدمات تكون ذات جودة عالية إذا كانت متالئمة مع توقعات المرضى وحققت احتياجاته  ينبغي أن ت

جودة خدماتها، حتى تكون أك ر تنافسية وتميز من المؤسسات الصحية في الدول األخرد، وينبغي أن تقي  وتقيس مستود جودة 

خدماتها، حيث توجد العديد من المشاكل والصعوبات التي تعيق تقيي  جودة الخدمات الصحية، ويجب تلبية رغبات العمالء بما 

 قعاته  ويحقق رضاه  التام عن الخدمات المقدمة له .يتطابق مع تو

قياس جودة الخدمات الصحية دراسة ميدانية آلراء عينة من الزبائن المرضى المتعاملين  (1222)الجريري، دراسة 

دة والمستخدمين للخدمات الصحية لجووهدفت الدراسة معرفة تقي  الزبائن  المرضي(  مع المستشفيات الخاصة في محافظة عدن

الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الخاصة في محافظة عدن، حيث التعرف على مستوو الخدمات الصحية المقدمة من قبل 

ة التعرف على االهمي -مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن واختبار جودتها من وجهة نظر المستفيدين منها  المرضي( 

لكل بعد من ابعاد جودة الخدمة الصحية من وجهة نظر المستفيدين  المرضي( وقياس مستوو رضاءه  عن الخدمات  النسبية

 الصحية المقدمة له .
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المساهمة المتواضعة في اكتشاف جوانب القصور في الخدمات الصحية وبالتالي وضع المقترحات وتقدي  التوصيات الهادفة  - 

ية في المستشفيات الخاصة قام الباحث بجمع المعلومات الالزمة لذل  من خالل استبانة ت  تطويرها لالرتقاء بجودة الخدمات الصح

( مريض وقد توصلت الدراسة إلى جملة ١٨١لهذا الغرض وتوزيعها على عينة من الزبائن  المرضي( حيث بل  حج  العينة  

ول جودة الخدمات الصحية المقدمة إليه  من قبل المنظمات من النتائج أهمها: إن هناك انطباع سلبي لدو الزبائن  المرضي( ح

الصحية الخاصة. وإن هناك أثر إلبعاد  االستجابة، الملموسية، والتعاط  في زيادة مستوو الجودة الكلية للخدمة الصحية، كما 

 ة.ت الصحية في المنظمات المبحوثااهرت النتائج ان  ال يوجد أثر لبعدو االعتمادية وال قة واالمان في زيادة مستوو جودة الخدما

الغرض  ، وهدفت الدراسة الى أنفحص رضا المريض عن الرعاية الصحية الجيدة في غانا .adu-adjel)دراسة )

 .من هذه الدراسة مقارنة خدمات الرعاية الصحية في جامعة غانا ومستشفى جامعة كيب كوست

مريًضا يتلقون الرعاية  202ت لجمع البيانات، والتي ت  إعطاؤها لعينة من ت  استخدام نسخة معدلة من نموذج جودة الخدمة كأدوا 

الصحية في العيادات الخارجية في المستشفيين الجامعيين. ت  استخدام تحليل المكون الرئيسي، واالنحدار الخطي المتعدد، 

 .واالختبار المستقل والتحليل الموضوعي اليدوو في عرض البيانات وتحليلها

نتائج أن التعاط  والتواصل وال قافة واألعياء الملموسة واألولوية هي مؤعرات رئيسية لرضا المرضى عن تظهر ال

 وتحسين الخدمة الموافين،وأداء  التوقيت،الحظ المرضى أن  المقابالت،في بعض  ذل ،الرعاية الصحية الجيدة. أك ر من 

المستشفى. كش  تحليل مقارن أن التعاط  واألعياء الملموسة والخدمات المرضية ذات صلة بضمان جودة الخدمة للمرضى في 

 .واألولوية كانت أبعاًدا لجودة الخدمة التي تشكل فرقًا في تقدي  الرعاية الصحية في المستشفى المكون من جامعتين

اء الملموسة األعييوصي المؤل  بضرورة أن تضع إدارة المستشفى الجامعي سياسات قائمة على التواصل والتعاط  وال قافة و 

 واألولوية، مما يضمن رضا المرضى عن الرعاية الصحية الجيدة.

 ومنهجه: بحثنوع ال

وهذا النوع من البحوث يهدف الى تحديد خصائص ااهرة او موق  معين  ،يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التفسيرية      

ديد وتفسيرها واستخالص دالالتها وال تكتفي البحوث الوصفية بتحتغلب علي  صفة التحديد وتعتمد على جمع الحقائق وتحليلها 

ابعاد المشكلة او الظاهرة تحديدا دقيقا بل تقدم العديد من المعلومات وعلى األخص ما يتعلق بوص  المكانات واألوضاع القائمة 

اعد على تصني  علومات كمية وكيفية تسفي المجتمع في فترة معينة والتي تسمح بتفسير وتحليل المشكلة بناء على ما توفره من م

 (.46 ،0929الحقائق والبيانات وتحليلها ومن ث  استخالص النتائج وتعميمها.  غريب 

و  ،فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذو يقوم في  الباحث العلمي بوص  الظواهر و المشاكل العلمية المختلفة     

 ،ث  يت  تحليل البيانات التي ت  جمعها عن طريق المنهج الوصفي ،ي تقع في دائرة البحث العلميحل المشكالت و التساؤالت الت

كما يستطيع الباحث العلمي كذل  عن طريق المنهج الوصفي  ،حتى يمكن إعطاء التفسير و النتائج المناسبة عن تل  الظاهرة

حتى يمكن تجميع البيانات المختلفة عن الفروق و  ،المشابهة ان يضع الظواهر المختلفة في المقارنات بين الظواهر ،التحليلي

  ،و هي أه  المميزات التي تميز المنهج الوصفي التحليلي عن غيره من المناهج العلمية ،المتشابهات بين تل  الظواهر
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 دافها.الدراسة وتحقيق أه في البحث العلمي بشكل كبير. وقد اختار الباحث هذا المنهج لكون  مالئماً لطبيعة وتعزز استخدامات 

ون  مالئماً وقد اختار الباحث  هذا المنهج لكويرتبط اختيار المنهج  الوصفي المتبع في البحث بناء على اإلعكالية التي ت  تحديدها 

الية  دور اإلدارة المنسعى إلى جمع و وص  معلومات وحقائق حول  هذا البحث وبما أننا في  ،لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافها

في رفع مستود جودة الخدمات الصحية، فقد استخدم هذا المنهج نظرا لما يوفره من إمكانيات الحصول على أكبر قدر من 

المعلومات والمساعدة في التوصل إلى أصول المشكلة ومسبباتها والجوانب المؤثرة فيها واقتراح الحلول المناسبة لها، أما فيما 

ية باالعتماد على منهج المسح االجتماعي للمنشآت التي تقدم الخدمات الصحية بالمملكة العريخص الجانب التطبيقي فقد ت  

مستشفى نجران العام بمنطقة نجران ( لتحليل العالقة بين المتغيرات الرئيسية والتعرف على واقع موضوع البحث السعودية  

 . وهو اإلدارة المالية ودورها في رفع مستود جودة الخدمات الصحية

المسح االجتماعي بالعينة " الذو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجـد في الواقـع  على منهج كما وان البحث قائ    

(. ويعني المسح في مجمل  2111،209 ،ويهتـ  بوصفهـا وصفاً دقيقـاً ويعبر عنها تعبراً كيفياً أو تعبيراً كميـاً"  عبيدات وآخرون

ل ااهرة معينة وتحليل تل  البيانات للوصول إلى النتيجة النهائية للدراسة التي استخدم المسح فيها، والمسح تجميع البيانات حو

جزء من المنهج الوصفي في البحث، والمسح عأن  عأن بقية الدراسات الوصفية التي ال تتحك  في طبيعة المعالجة ويدرس المنهج 

هو موجود أصالً، ولذل  فإن المنهج المسحي يجمع معلومات عن الظاهرة ليصفها المسحي المتغيرات كما وجدت في الطبيعة كما 

 (.202 ،2112،كماً وكيفاً "  النهارو والسريحي

وقد ت  اختيار هذا المنهج  منهج المسح االجتماعي( في البحث يعود بالدرجة األولى إلى اعتباره أحد األعكال الخاصة بجمع      

العينة  كونلوكياته  وادراكه  ومشاعره  كما يعتبر الشكل الرئيسي والمعيارو لجمع معلومات عندما تالمعلومات عن االفراد وس

حيث يستفيد  ،الحكومية ملًكا للجميع حيث يُعد العالج داخل المستشفياتكبيرة ومنتشرة بالشكل الذد يصعب مع  االتصال الفردو 

الصحية جزءاً أساسياً في أو دولة مزدهرة تسعى للحفاا على مكانتها من  المواطنين بشكل مباعر وملموس  وتعتبر الرعاية 

وسط األم  المتحضرة وقد سعت وزارة الصحة الى تطوير استراتيجياتها ووضع خطة واضحة وموجزة لتحقيق هذه األهداف 

ى السعوديين ومرافقيه  ، وتعد أه  مظاهرها تنظي  نفقات المرض2161بما يتماعى مع األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 

والرعاية الصحية في موس  الحج، والتطبيب عن بعد والتأمين الطبي و االهتمام باألم والطفل حيث خصصت الدولة مم لة بوزارة 

الصحة في المراكز الصحية أقسام لرعاية األمومة والطفولة و اهتمت الدولة بتوعية األهالي في جميع األمور الصحية المتعلقة  

ع افراد االسرة  ونشر مراكز الرعاية الصحية في جميع االحياء السكنية وتقدم فيها الرعاية األولية الخاصة بصحة االسرة بجمي

بشكل مجاني بالكامل وتقدم الخدمة بأسلوب علمي متطور وتحقق الجودة الكفاءة المطلوبة و تحصل بذل  على رضا المرضى 

 (.ةبمختل  فئاته .  المنصة الوطنية الموحد

 مجتمع وعينة البحث:

 لىعمجتمع البحث من العاملين والمراجعين في مستشفى نجران العام بمنطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، من أجل التعرف 

، المملكة العربية السعوديةواقع جودة الخدمات الصحية في  على المملكة العربية السعودية، والتعرفواقع اإلدارة المالية في 

 حديد دور اإلدارة المالية في رفع مستود جودة الخدمات الصحية، تو
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والوقوف على أهداف وواائ  اإلدارة المالية في الخدمات الصحية، وتحديد المعوقات التي تواج  ممارسة واستخدام اإلدارة 

بحث يتكون من مستخدمين طبقتين وقد ت  اختيار العينة العشوائية الطبقية، نظًرا ألن مجتمع ال المالية في الخدمات الصحية.

 .بقةطبعد ذل  ت  اختيار عينة مقصودة من كل  الصحي،للخدمات الصحية وه  العاملين في القطاع الصحي والمراجعين للقطاع 

 توقام الباحث بتوزيع رابط االستبانة على عينة عشوائية من العاملين والمراجعين بمستشفى نجران العام، وكانت االستبانا      

حيث  (.012( استبانة، جميعها صالح للتحليل، وعلى ذل  أصبح عدد االستبانات المستوفاة والجاهزة للتحليل  012المستردة  

ران لجميع الفئات بمستشفى نج اإلدارية والمراجعينمن العاملين بجميع المستويات ( مبحوث ومبحوثة 012بل  العدد الكلي للعينة  

 حيث ت  توزيع العينة حسببهدف التعرف على آرائه  حول مشكلة البحث،  السعودية،لكة العربية العام بمنطقة نجران بالمم

وذل  حسب التوزيع التالي مراجع(  -من حيث  الجنس، العمر، الحالة داخل مستشفى نجران العام بمنطقة  موا المتغيرات 

 العام.من المراجعين( بمستشفى نجران  61 –العاملين من  61 

باحث بمراجعة اإلطار النظرو للدراسة من أجل الوصول الى مصادر البيانات ال انوية التي تتم ل في الكتب والمراجع قام ال

األدبيات العربية ذات الصلة بموضوع الدراسة، والدوريات والمقاالت والتقارير العلمية والرسائل العلمية التي تناولت موضوع 

 الدراسة.

في سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث، اعتمد  و كمصادر أولية للبيانات و

ة على دور اإلدارة المالية في رفع جودة الخدمات الصحي بهدف التعرفالبحث على االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطلوبة 

 عام.المن وجهة نظر العاملين والمراجعين في مستشفى نجران 

 نتائج البحث:

ضةح ان دور االدارة المالية في مسةتشةفى نجران العام من وجهة نظر العاملين جاء بدرجة استجابة  محايد( حيث بل  المتوسط ات

( وهي 6.69إلى  2.51( وهو متوسةةةط يقع ضةةةمن الفئة ال ال ة من فئات مقياس ليكرت الخماسةةةي  6من  6.26الحسةةةابي الكلي  

 درجة استجابة  محايد(. الفئة التي تشير إلى

 دور االدارة المالية في مستتتشتتفى نجرانكما يتضةةح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة على عبارات 

( وهي متوسةةةةطات تقع ضةةةةمن الفئتين 6من  6.22إلى  2.16حيث تراوحت المتوسةةةةطات ما بين   العام من وجهة نظر العاملين

 من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة استجابة  محايد، أوافق( على الترتيب. ال ال ة والرابعة

تتوفر بالمستشفى اجهزة طبية حدي ة م ل اجهزة الكش  باألععة بالمرتبة األولى بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  -

ي ة بين االقسام م ل اجهزة الحاسب والهات  تساعدك تتوفر بالمستشفى اجهزة اتصال حدكما  (.٪11( وبنسبة مئوية بلغت  6.22 

 (٪51( وبنسبة مئوية بلغت  6.52على أداء اعمال  بسهولة ويسر بالمرتبة ال انية بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

الطعام  لتناولتتوافر اماكن استراحة للعاملين بالمستشفى  .( راضون عن الراتب األساسي%56و   راضون عن رواتبه  (٪56 و

 (.٪51( وبنسبة مئوية بلغت  6.69والمشروبات بالمرتبة الخامسة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط حسابي  
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تتوفر  .ومرضيايعتبرون أن الحافز الذو يتقاضوه سنويا عادال  (٪69 . وذكروا أن المستشفى يتمتع بخدمات جيدة %51و  

 (.6.62( بالمرتبة ال امنة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط حسابي  ٪62ل   الرعاية الصحية للعاملين بشكل جيد

جاءت  (.٪65عدد الموافين كافي بالمستشفى ألداء المهمات الموكلة إليه  بنسبة مئوية بلغت  أفاد المشاركون في البحث بأن 

( 6.06ي  جة استجابة  محايد( بمتوسط حسابالعبارة  تتوفر الرعاية االجتماعية والتأمين المناسب للعاملين( بالمرتبة العاعرة بدر

جاءت العبارة  يت  صرف بدل عن الوقت االضافي( بالمرتبة الحادية عشرة بدرجة استجابة كما  (.٪66وبنسبة مئوية بلغت  

ي جاءت العبارة  نظام البدالت والسكن والنقل المطبق حاليا ف (.٪62( وبنسبة مئوية بلغت  6.11 محايد( بمتوسط حسابي  

 (.٪49( وبنسبة مئوية بلغت  2.96المستشفى عادل ومناسب( بالمرتبة ال انية عشرة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط حسابي  

سلفات(  –إجازات  –تذاكر سفر  -جاءت العبارة  المزايا التي تقدمها المستشفى مناسبة بالمقارنة بالمستشفيات األخرد  بدل انتداب

جاءت العبارة  تجد  (.٪42( وبنسبة مئوية بلغت  2.96ة عشرة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط حسابي  وغيرها( بالمرتبة ال ال 

تقديراً مالياً من قبل االدارة المالية في حال قيام  بعمل مميز أو إضافي( بالمرتبة الرابعة عشرة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط 

العبارة  يت  صرف البدالت للعاملين على الوج  والسرعة المطلوبة( بالمرتبة  جاءت (.٪46( وبنسبة مئوية بلغت  2.21حسابي  

جاءت العبارة  تتلقى مكافآت عند  (.٪44( وبنسبة مئوية بلغت  2.11الخامسة عشرة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط حسابي  

 (.٪46( وبنسبة مئوية بلغت  2.16  القيام بعمل جيد( بالمرتبة السادسة عشرة بدرجة استجابة  محايد( بمتوسط حسابي

جاء بدرجة استجابة  أوافق( حيث  واقع جودة الخدمات الصحية في مستشفى نجران العام من وجهة نظر العاملين والمراجعين

إلى  6.41( وهو متوسةةط يقع ضةةمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسةةي  6من  6.51بل  المتوسةةط الحسةةابي الكلي  

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابات أفراد عينة الدراسة  وهي الفئة التي تشير إلى درجة استجابة  أوافق(.( 4.09

حيث تراوحت  واقع جودة الخدمات الصتتتتتحية في مستتتتتتشتتتتتفى نجران العام من وجهة نظر العاملين والمراجعينعلى عبارات 

توسطات تقع ضمن الفئتين ال ال ة والرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي ( وهي م6من  4.12إلى  6.12المتوسطات ما بين  

 وتشير إلى درجة استجابة  محايد، أوافق( على الترتيب.

جاءت العبارة  يقوم الصيادلة بإرعادو عن كيفية تناول الدواء وكميت ( بالمرتبة األولى بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  -

جاءت العبارة  يعاملني موافي االستقبال واالستعالمات بصورة جيدة وباحترام( بالمرتبة و (.٪11ة بلغت  ( وبنسبة مئوي4.12 

جاءت العبارة  موافي المستشفى كما  (.٪16( وبنسبة مئوية بلغت  6.99ال انية بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

 (.٪12( وبنسبة مئوية بلغت  6.21فق( بمتوسط حسابي  يحترمون خصوصيتي( بالمرتبة ال ال ة بدرجة استجابة  أوا

جاءت العبارة  الخدمات المقدمة من قبل وحدة المختبر بالمستشفى تعتبر جيدة بشكل عام( بالمرتبة الرابعة بدرجة استجابة  -

 (.٪12( وبنسبة مئوية بلغت  6.25 أوافق( بمتوسط حسابي  

( 6.22على كل أسئلتي( بالمرتبة الخامسة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  جاءت العبارة  يجيب األطباء في المستشفى -

 (.٪10وبنسبة مئوية بلغت  
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جاءت العبارة  تتوفر جميع اللقاحات ألفراد عائلتي داخل المستشفى( بالمرتبة السادسة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  -

 (.٪11( وبنسبة مئوية بلغت  6.12 

لعبارة  تتوافر الوسائل التكنولوجية الحدي ة بالمستشفى وقد وجدتها اثناء عمل مل  طبي والكش  والمراجعة( بالمرتبة جاءت ا -

جاءت العبارة  يعاملني االطباء في و (.٪59( وبنسبة مئوية بلغت  6.11السابعة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

 (.٪59( وبنسبة مئوية بلغت  6.15ال امنة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي   المستشفى بصورة جيدة وباحترام( بالمرتبة

( 6.16جاءت العبارة  مستشفى نجران العام دائما نظي  ومرتب( بالمرتبة التاسعة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي   -

 (.٪59وبنسبة مئوية بلغت  

يدة وباحترام( بالمرتبة العاعرة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي جاءت العبارة  يتعامل معي الممرضين بصورة ج -

 (.٪59( وبنسبة مئوية بلغت  6.16 

جاءت العبارة  توفر االجراءات الصحية الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة متبعة داخل المستشفى( بالمرتبة الحادية عشرة  -

 (.٪59وبنسبة مئوية بلغت  ( 6.16بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

جاءت العبارة  تتوفر جميع الخدمات الصحية التي أحتاجها لي ولعائلتي داخل المستشفى( بالمرتبة ال انية عشرة بدرجة استجابة  -

 (.٪52( وبنسبة مئوية بلغت  6.12 أوافق( بمتوسط حسابي  

درجة لمستشفى مفيدة لي ولعائلتي( بالمرتبة ال ال ة عشرة بجاءت العبارة  وسائل وانشطة الت قي  الصحي التي تلقيتها في ا -

 (.٪52( وبنسبة مئوية بلغت  6.10استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

جاءت العبارة  تتوفر الخدمات بجودة عالية داخل المستشفى( بالمرتبة الرابعة عشرة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  -

 (.٪51( وبنسبة مئوية بلغت  6.59 

جاءت العبارة  تتوفر المرافق الصحية والمغاسل نظيفة والصابون متوفر على الدوام( بالمرتبة الخامسة عشرة بدرجة استجابة  -

 (.٪55( وبنسبة مئوية بلغت  6.56 أوافق( بمتوسط حسابي  

المرتبة لتنفس( وقد لمست ذل  بنفسي( باجهزة ا-جاءت العبارة  تتوفر المعدات الطبية الحدي ة بقس  الطوارئ م ل  توفر االسرة -

 (.٪55( وبنسبة مئوية بلغت  6.54السادسة عشرة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

جاءت العبارة  تتوافر االدوية الطبية بصيدلية المستشفى وال احتاج االنتظار الى وقت طويل الستالمها( بالمرتبة السابعة عشرة  -

 (.٪56( وبنسبة مئوية بلغت  6.51( بمتوسط حسابي  بدرجة استجابة  أوافق

جاءت العبارة  جميع الخدمات الطبية المطلوبة متاحة داخل المستشفى باستمرار( بالمرتبة ال امنة عشرة بدرجة استجابة  أوافق(  -

 (.٪56( وبنسبة مئوية بلغت  6.69بمتوسط حسابي  



 
 
  
 

  
 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

ة ونظيفة ومرتبة( بالمرتبة التاسعة عشرة بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط جاءت العبارة  أماكن االنتظار بالمستشفى متاح -

 (.٪56( وبنسبة مئوية بلغت  6.69حسابي  

جاءت العبارة  مدير المستشفى يستمع الى عكواو في حالة وجود عكود( بالمرتبة العشرون بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط  -

 (.٪54( وبنسبة مئوية بلغت  6.61حسابي  

جاءت العبارة  يعتبر الوقت المخصص للفحص كافي ومالئ ( بالمرتبة الحادية والعشرون بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط  -

 (.٪54( وبنسبة مئوية بلغت  6.65حسابي  

بدرجة  نجاءت العبارة  تتوفر جميع األدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج في صيدلية المستشفى( بالمرتبة ال انية والعشرو -

 (.٪52( وبنسبة مئوية بلغت  6.41استجابة  أوافق( بمتوسط حسابي  

جاءت العبارة  الخدمات المقدمة من قبل وحدة األسنان كانت جيدة( بالمرتبة ال ال ة والعشرون بدرجة استجابة  أوافق( بمتوسط  -

 (.٪50( وبنسبة مئوية بلغت  6.46حسابي  

رض الفحص والمعاينة وقت مقبول( بالمرتبة الرابعة والعشرون بدرجة استجابة  أوافق( جاءت العبارة  وقت االنتظار لغ -

 (.٪51( وبنسبة مئوية بلغت  6.40بمتوسط حسابي  

جاءت العبارة  لدد امراض مزمنة وال يوفر لي المستشفى األجهزة االزم  للقياس( بالمرتبة الخامسة والعشرون بدرجة استجابة  -

 (.٪61( وبنسبة مئوية بلغت  6.12ابي   محايد( بمتوسط حس

عالقة طردية قوية بين التحصةةيل الدراسةةي وبين دور االدارة المالية في مسةةتشةةفى نجران العام وبين واقع جودة الخدمات هنال  

 الصحية المقدمة بمستشفى نجران العام من وجهة نظر العاملين والمراجعين. 

 

 المناقشة والنتائج العامة والتوصيات

 جاء بدرجة استجابة  محايد(  دور االدارة المالية في مستشفى نجران العام من وجهة نظر العاملين ان

كما يتضةةةح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةة على عبارات دور االدارة المالية في مسةةةتشةةةفى نجران 

( وهي متوسةةةةطات تقع ضةةةةمن الفئتين 6من  6.22إلى  2.16ين  العام من وجهة نظر العاملين حيث تراوحت المتوسةةةةطات ما ب

 ال ال ة والرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة استجابة  محايد، أوافق( على الترتيب.

كما  (.٪11تتوفر بالمستشفى اجهزة طبية حدي ة م ل اجهزة الكش  باألععة بالمرتبة األولى بدرجة استجابة بنسبة مئوية بلغت   -

تتوفر بالمستشفى اجهزة اتصال حدي ة بين االقسام م ل اجهزة الحاسب والهات  تساعدك على أداء اعمال  بسهولة وبنسبة مئوية 

قاضاه يتيعتبر الراتب األساسي الحالي الذو و (٪56مئوية بلغت   معقول وبنسبةويحصل الموافون على راتب  (.٪51بلغت  

 (.٪56ى مرضيا بنسبة مئوية بلغت  في المستشف  مقارنة بزمالئ
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جاء بدرجة استجابة  ان واقع جودة الخدمات الصحية في مستشفى نجران العام من وجهة نظر العاملين والمراجعينيتضح 

( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 6من  6.51 أوافق( حيث بل  المتوسط الحسابي الكلي  

ات أفراد في استجاب تكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوت ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة استجابة  أوافق(.4.09 إلى 6.41 

 حيث واقع جودة الخدمات الصحية في مستشفى نجران العام من وجهة نظر العاملين والمراجعينعينة الدراسة على عبارات 

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئتين ال ال ة والرابعة من فئات مقياس ليكرت 6من  4.12إلى  6.12تراوحت المتوسطات ما بين  

 الخماسي وتشير إلى درجة استجابة  محايد، أوافق( على الترتيب.

ة كيفية تناول الدواء وكميت ( على الترتيب األول بدرجة استجاب لىويفسر الباحث حصول العبارة  يقوم الصيادلة بإرعادو ع

ع دوره جودة الخدمات يترتب علي  تواي  كوادر طبي  ذات خبره بالتعامل مع المرض والمريض ليكون  أوافق( إلى ان واق

بعاد الرئيسية يت  اعتمادها كأساس في القياس والتأثير وهذا ما تؤكد علي  اإل عند حسن ان المراجع و يخدم  ويحقق احتياجات 

 وبالسرعة المناسبة على تقدي  الخدمة المنظمة وقدرة واالستعداد ةعلى مستود الجودة وهي بعد االستجابة المتم ل في الرغب

 الخدمة، وما إلى مجهزو واالطمئنان الرضا كسب تل  الخدمة و بعد التوكيد وال قة المتم ل في  من الفائدة تحقق التي

كما ويدل  ،ال قة بناء ا علىوموافيه المنظمة قدرة ومدد العمل في والدقة بالمجاملة والمعرفة متم لة صفات من ب  يتمتعون

 الجريرو، دراسة وهذا يتعارض مع نتائج  .على زيادة الوعي لدو المستفيدين من هذه الخدمات واهتمامه  بعنصر الجودة

 مبحوث .المنظمات ال التي توصلت الى ان  ال يوجد أثر لبعد ال قة واالمان في زيادة مستوو جودة الخدمات الصحية في (2119

 

( في ان  ينبغي أن تنظر المؤسسة لجودة الخدمات الصحية من وجهة 2100 ، العابد تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة وكما 

نظر المريض، حيث أن الخدمات تكون ذات جودة عالية إذا كانت متالئمة مع توقعات المرضى وحققت احتياجاته ، و ان  

ع ، وتتعارض النتيجة ممالء بما يتطابق مع توقعاته  ويحقق رضاه  التام عن الخدمات المقدمة له يجب تلبية رغبات الع

التي توصلت الى وجود قصور في توفر األدوية وقصور في الخدمات اإللكترونية واإلنشائية   (2120 الشهرو، دراسة 

 ة.المناسبة في تقدي  الخدمة بجودة عالي

يرجع حصول العبارة  لدد امراض مزمنة وال يوفر لي المستشفى األجهزة االزم  للقياس( على الترتيب االخير بدرجة  قد و

استجابة  محايد( إلى وجودها في المركز األخير هذا قد يوضح مقدار جودة الخدمات الطبية في المستشفى ومدد توفيرها لألجهزة 

وجود في اإلجابة يحمل اجاب  لرضا وعدم الرضا فهي هنا ربما تعبر عدم رضى المراجعين في االزم  للقياس لكن  الحياد الم

توفير المستشفى للمريض م ل مرضى السكرو والضغط  أصحاب االمراض المزمنة( ألدوات القياس بشكل مجاني  وذل  يعود 

( 2100وهذا يتوافق مع دراسة  العابد، ، ه  بتاتاالى عدد مرات التي يت  صرف هذا الجهاز للمريض وليس ان  ال يت  تقديمها ل

ربط الى  والى حاجتنا في ان  توجد العديد من المشاكل والصعوبات التي تعيق تقيي  جودة الخدمات الصحية وهذه احد الصعوبات 

دد المتحقق لالخدمة إلى حد كبير بمفهوم الجودة حتى أصبح من الضرورو اعتماد عدد من المقاييس لتقيي  مستود الرضا 

اإلبعاد الرئيسية التي يت  اعتمادها كأساس في القياس والتأثير  حيث أن ،المرضى من خالل الربط بين الخدمة المقدمة والجودة

 بعد الملموسية وهي الدليل المادو للخدمة،هو  على مستود الجودة
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راسة دعاملين ومعدات االتصال وهذا يتوافق مع نتائج والتي تعد كمرافق عند تقديمها وتتم ل بالتسهيالت المادية والمعدات وال 

التي توصلت الى ان  ال يوجد أثر لبعد الملموسية في زيادة مستوو جودة الخدمات الصحية في المنظمات  (2119 الجريرو، 

 .المبحوث 

دة جوب الشعورجعين يعزز لدو أفراد عينة الدراسة من ويرو الباحث أن وجود درجة استجابة مرتفعة لدو الموافين والمرا

تسليط الضوء على االمكانيات المتاحة في مستشفى نجران العام ذل   إلى ، أض العام نجران مستشفىالخدمات المقدمة من قبل 

هذا و بالمستشفىالمقدمة  الصحيةفي تحسين جودة الخدمات  التمويلوآثارها في تحسين جودة الخدمات الصحية مع أهمية دور 

وهو أن االدارة المالية تهت  بتحقيق مجموعة من األهداف الخاصة بتحقيق رؤية المستشفى،  (2102 العمرو، تؤكد علي  دراسة  ما

 .وكذل  تهت  بااللتزام الكامل بميزانية المستشفى

التي هدفت الى تقيي  الخيارات المستقبلية لتمويل الخدمات الصحية، ووضع و  (2120 احمد،  دراسة  وتتفق تل  النتيجة مع    

ستشفيات المالخدمات الصحية المقدمة في ، وأن المرجوةخطـة استراتيجية للتمويـل الصـحي، وتوفير آليـات لتحقيق النتـائج 

ي ولكن ينقصها التمويل المال متطورة،هزة بكافة األجهزة، والمعدات الطبية األبنية حدي ة ومج، واألهلية تكون ذات جودة متميزة

أن تقدي  خدمة جيدة للمستفيدين  (2120 عمخي،  وكما أوضحت دراسة ، المستمر لتوج  المواطنين إلى المستشفيات الحكومية

أجهزة حدي ة يساه  بشكل مباعر في تطوو، ورفع مستود جودة الخدمة يعتمد على توفر تكالي  خاصة بالجودة وأن استخدام 

 الصحية المقدمة.

 

 :خاتمةال

تسعى اإلدارة المالية إلى دع  اإلنتاج، وتسويق السلع، أو الخدمات التي يت  تقديمها كما أنها وتهت   بمتابعة حركة األموال،  

ت المالية التي يت  اتخاذها تساه  في الوصول إلى نتائج صحيحة، كلما دل والعمليات التي يت  العمل عليها، وكلما كانت القرارا

علي  الجودة من أه  النظ  العالمية التي تهدف إلي تحسين  االعتمادوان   ذل  على نجاح اإلدارة المالية بالمهمة التي تقوم بها،

اطنين وة إلي بناء ال قة بين الجهاز الصحي والمجودة الخدمات الصحية مما يعود بالنفع علي صحة المواطن والمجتمع باإلضاف

  .ومراعاة حقوق المرضي وضمان رضائه  عن الخدمة الصحية

 :المراجع

 :العربية المراجع

(، "دور التمويل الصحي في تحسين جودة الخدمات الصحية: دراسة تطبيقية في وزارة الصحة 2120حمد، حامد  أ -

 .056 -066(، 6(،  العدد،00ية واالقتصادية.  المجلد، العراقية". مجلة الم نى للعلوم اإلدار

، دور استخدام نماذج صفوف االنتظار في تحسين جودة الخدمات الصحية/ دراسة حالة المؤسسة 2014أحالم، دريدو،  -

 (.46العمومية للصحة الجوارية بسكرة  رزيق تونس(، ص 

 دار اليازورو العلمية للنشر والتوزيع. (. تسويق الخدمات الصحية.  عمان:2116البكرو، ثامر ياسر   -
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(. " قياس وتقيي  جودة الخدمات الصحية: 2112الجزائرو، صفاء محمد، ومحمد، على غباش، وعتيت، بشرد عبد هللا   -

 دراسة تطبيقية في مستشفى الفيحاء العام، البصرة". مجلة دراسات إدارية.

صحية دراسة ميدانية آلراء عينة من الزبائن المرضى (. قياس جودة الخدمات ال2119الجريرو، صالح عمرو.   -

 كلية االقتصاد -جامعة عدن  -المتعاملين مع المستشفيات الخاصة في محافظة عدن. مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية 

 .69: 44والعلوم اإلدارية، صفحة 

لخدمات الطبية العسكرية من وجهة نظر (، تقيي  جودة الخدمات الطبية المقدمة في ا2105، نشأت نافز راعد  ةجوابر -

 متلقي الخدمة  وسط وجنوب الضفة الغربية(.  رسالة ماجستير(، جامعة القدس: فلسطين.

 (، إدارة المستشفيات. الرياض: معهد اإلدارة العامة.0991حرستاني، حسان محمد نذير،   -

اصر( سمير كامل الخطيب، المحرر(، كلية (. إدارة الجودة الشاملة واأليزو مدخل مع2102الخطيب، سميرة كامل   -

 اإلدارة واالقتصاد.

(. الحالة الصحية والخدمات الصحية في مصر: دراسة تحليلية للوضع الراهن ورؤد مستقبلية 2116خالف، نجود   -

  جمعية التنمية الصحية والبيئة، المحرر(.

. _ ص 2112العلمي. __ جدة: دار خلود،  السريحي، حسن عواد وعبد العزيز النهارو. __ مقدمة في مناهج البحث -

202. 
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 :الملخص

 الدراسات لندرة ونظرا  . 4 كيمياء مادة في الناقد لتفكيرا مهارات تنمية على الذاتي التعلم استراتيجية أثر معرفة إلى الدراسة هدفت

 العربية لبحوثا مكتبة إلى متواضعة إضافة الدراسة هذه تكون فقد الباحثة علم حسب وأنواعه بالتفكير الذاتي التعلم تربط التي

 أو لناقدا التفكير مهارات أو الذاتي التعلم حول أخرى لدراسات منطلقا   تكون وقد فيها، النظري اإلطار من يستفاد أن يمكن والتي

 التحصيل انخفاض مشكلة حل في الدراسة هذه تسهم فقد التطبيقية الناحية من أما النظرية الناحية من هذا. األخرى التفكير مهارات

 طريقة داماستخ على والتربويين المعلمين تشجع وقد الطالب، لدى التفكير مهارات انخفاض لمشكلة حل توجد كما الطالب، لدى

 التابع المتغير لىع المستقل المتغير أثر يدرس الذي التجريبي شبه المنهج الباحثة استخدمت الدراسة هدف ولتحقيق. الذاتي التعلم

ن ضابطة، واألخرى تجريبية إحداها مجموعتين على القائم التصميم استخدام طريق عن وذلك  الباتط من الدراسة مجتمع وتكو 

 طالبة 06 من فتكونت البحث عينة أما. هـ2441-2441 لعام بجدة المطلب عبد بنت صفية ثانوية من طبيعي يثانو الثالث الصف

 المجموعة وتمثل طالبة( 16) وعددهن( 4) وشعبة التجريبية المجموعة وتمثل طالبة( 16) وعددهن( 1) شعبة: شعبتين في تتوزع

. الكيمياء مادة يف الناقد التفكير مهارات لقياس الباحثة قبل من تصميمه تم اختبار البحث لتطبيق الباحثة واستخدمت. الضابطة

 داللة ذات روقف توجد حيث الكيمياء مادة في الناقد التفكير مهارات تنمية في الذاتي التعلم استراتيجية فاعلية إلى وتوصلت

 التدريس، يف الذاتي التعلم استراتيجية داماستخ بضرورة الباحثة وأوصت. التجريبية المجموعة لصالح α ≤. 0.05 عند إحصائية

 العلوم كتب مع المرفقة الفصول ومصادر الطالبة كتاب في الناقد التفكير أسئلة تفعيل. الذاتي التعلم حول للمعلمين دورات عقد

 .الناقد التفكير مهارات على تحتوي والتي

 .4التعلم الذاتي، التفكير الناقد، كيمياء  الكلمات المفتاحية:
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The effect of self-learning strategy on developing critical thinking skills in Chemistry 4 

 

Abstract: 

The study aimed to know the effect of the self-learning strategy on developing critical thinking 

skills in chemistry 4. To achieve the goal of the study, the researcher used the quasi-experimental 

approach, and the study population consisted of third grade natural secondary students from Safia 

Bint Abdul Muttalib High School in Jeddah for the year 1442-1443 AH. As for the research 

sample, it consisted of 60 female students divided into two divisions: Division (3), whose number 

is (30) students, representing the experimental group, and Division (4), whose number is (30), 

representing the control group. To apply the research, the researcher used a test designed by the 

researcher to measure critical thinking skills in chemistry. And it reached the effectiveness of the 

self-learning strategy in developing critical thinking skills in chemistry, where there are 

statistically significant differences at α ≤. 0.05 in favor of the experimental group. The researcher 

recommended the necessity of using the self-learning strategy in teaching, holding courses for 

teachers on self-learning. Activating critical thinking questions in the student's book and the 

chapter resources attached to science books that contain critical thinking skills. 

Keywords: Self-learning, Critical thinking, Chemistry 4. 

 

 المقدمة:. 1

فية االهتمام به وتطويره بما يتماشى مع الثورة المعريعتبر التعليم من أهم مظاهر التقدم والرقي في أي مجتمع؛ لذا تسعى الدول إلى 

والتدفق المعلوماتي المتسارع في هذا العصر؛ حيث ُرِصدت الميزانيات الضخمة لالهتمام بهذا المجال وتطويره. وال تختلف 

ذلك من خالل برنامج  1616المملكة العربية السعودية في اهتمامها بالتعليم عن غيرها من الدول فقد جعلته من أولوياتها في رؤية 

تنمية القدرات البشرية الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميا  وتطوير المهارات األساسية ومهارات 

 (.1616المستقبل وتنمية المعارف. )رؤية 

ليس من ناحية المعرفة فحسب، بل من جميع وألن الطالب محور العملية التعليمية فقد اهتمت الدول ببناء هذا الطالب وتنميته 

النواحي، فلم تعد المعرفة غاية بحد ذاتها بل أصبح من المهم توظيف تلك المعرفة بما يتماشى مع التقدم المعرفي والتكنولوجي لذا 

 أصبح من المهم االنتقال بالطالب من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مراحل عليا أكثر ارتباطا  بحياته وواقعه،
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( أنه: "نتيجة للنمو المعرفي الهائل، والتطور الكبير في مجال االتصاالت الذي أدى إلى زيادة المعلومات 1622فقد أشار الخوالدة ) 

والتعدد في أهداف التعلم التي لم تعد مقصورة على نقل المعارف إلى الطلبة، وخزن للمعلومات، أو تدريبهم على بعض المهارات 

األسلوب الحديث في طرائق التدريس الذي يركز على تنمية شخصية الطلبة ليصبحوا قادرين على ممارسة المحدودة، بل أصبح 

عمليات التفكير العليا والتحليل والتصنيف والتركيب، والتقويم ووصوال إلى التفكير الناقد و إصدار الحكم واتخاذه القرارات 

 تعلمين في المراحل التعليمية المختلفة(. المناسبة، لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب بها لدى الم

أنه يمكن تعليم التفكير مثل تعلم أي مادة دراسية اخرى، وأن مهارة التفكير يمكـن ان تتحسن بالتدريب  Debono ويرى ديبونو"

ستوى ة على م(. كما أكد غانم أن مستوى التعقيد في التفكير يعتمد بصورة اساسي13، ص. 1664. )غانم، محمود محمد، "والمران

 الصعوبة والتجديد في المهمة المطلوبة أو المثيـر، وبذلك يمكن ان نحدد ثالث مستويات للتفكير:

 ويشمل مهارات التخطيط والمراقبة والتقييم.  cognitive Meta المستوى االول: فوق المعرفي

 ت واتخاذ القـرار والتفكيـر اإلبداعي.ويشمل عمليات التفكير الناقد وحل المشكال Cognitive المستوى الثاني: معرفي 

 مثل: التصنيف، المقارنة المالحظة. Basic thinking skillsاألساسية المستوى الثالث: مهارات التفكير 

وتتنوع أنماط التفكير ومهاراته ما بين التفكير التأملي واإلبداعي وحل المشكالت وكذلك التفكير الناقد مجال البحث. حيث يعد 

ر الناقد من األهداف ذات األهمية التي يجب أن يسعى تدريس العلوم لتحقيقها، وكذلك استخدام االستراتيجيات التدريسية التفكي

 .(Pough et al.1999)على مواجهة المشكـالت والمواقف الحياتية المختلفـة لتنميته. 

ة عنـد مواجهة موقف أو مشكلة ما عندما تكون فالتفكير الناقد وحل المشكالت نزعة لدى الفرد تجعله يتصرف بطريقـة ذكيـ

اإلجابة أو الحل غير متوافر في بنيته المعرفية؛ إذ قد تكون المشكلة على هيئة موقف محير أ ولغز أو موقف غامض، وهي تشير 

 .(Costa, 2015)ضمن ا إلـى توظيف السلوك الذكي عندما ال يعرف الفـرد اإلجابـة أو الحـل المناسـب. 

فتنمية التفكير الناقد يمكن أن تساعد المتعلم على إصدار الحكم السـليم علـى الحقائق والتحقق من صحتها مكون ا نمط  وعليه،

لشخصيته يتصف بالذكاء في مواجهة مشاكل الحياة المعقدة، مع االعتماد على النفس في الوصـول إلـى أوجـه التنـاقض وتقـديم 

)عميرة، واحمد،  .وحجج غامضة، مع تحديد مصداقية الحقائق والمعلومات والحجج الغامضةالبـراهين الضرورية ألية ادعاءات 

1620.) 

والتفكير الناقد ليس قديما فقد شهدت فترة الثمانينات من القرن العشرين اهتماما مكثفا في األوساط التربوية بالتفكير الناقد، حيث 

م هذا النوع من التفكير ومحاولة االهتمام به من قبـل التربـويين والمؤسسـات دعت مجلـة التربية األمريكية في مؤتمراتها إلى دع

أن أهمية تعلم التفكير الناقد تكمن في مساعدة األفراد علـى التكيـف بدرجة أكبر مع  Nickerson) التربوية، ويوضح )نيكرسون

 (.1624غيرهم، حيث إن المجتمع يتغير بدرجة سريعة. )شنة، 

التفكير الناقد فقد حرصت وزارة التعليم على تضمين كتب التعليم مهارات التفكير الناقد وقد أكدت ذلك دراسة كل ونظرا  ألهمية 

 (.1612؛ الشهري،1620من )الجبر وعمر، 
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ال سيما مقررات العلوم الطبيعية التي تعتمد على استخدام أنماط فتنمية التفكير هدف من أهداف التدريس في جميع المقررات  

وحتى نصل إلى هذه المرحلة ال بد من تغيير طرق التدريس واستراتيجياته واستخدام استراتيجيات تساعد الطالب  تفكير العليا،ال

 على التفكير.

"والستراتيجيات وطرائق التدريس أثر واضح في تنفيذ محتوى المناهج وتحقيق أهدافه فهي توضح الخطوات والمهارات 

يها المدرس لتحقيق أهداف تعليمية معينة بأسهل السبل الممكنة، فضال  عن انها تقلل النفقات والوقت". والمعارف المقصودة التي يؤد

 (.271، ص.1622)الخزرجي، 

( إلى " أن استعمال طريقة التدريس المناسبة وإعداد المنهج الجيد وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة 1620وقد أشارت عبد األمير )

التعليمية في تدريس )مادة الكيمياء( للصف االول المتوسط من شأنها أن ترفع مستوى تحصيل الطالبات وتزيد  وممارسة األنشطة

 من تفكيرهن وكذلك توظيف ما درسن وتعلمن في مواقف جديدة". 

وغيرها كثير  عوقد ظهرت طرق واستراتيجيات تدريس متنوعة مثل التعلم التعاوني، والتعلم الذاتي والتعلم القائم على المشاري

لذلك يجب على المعلم أن ينوع ما بين طرق التدريس واستراتيجياته بما يحقق أهدافه التربوية ويبني شخصية المتعلم وطريقة 

 تفكيره.

من هنا نجد أن وويتميز التعلم الذاتي عن غيره من أنواع التعليم في أنه يعطي الفرصة للمتعلم أن يتعلم وفق احتياجاته وقدراته. 

همية التعلم الذاتي تكمن في أنه يحقق لكل طالب التعلم المناسب التجاهاته وميوله وقدراته وسرعته الخاصة به في التعلم، وهذا أ

يعود إلى أنه يجعل لهذا الطالب دورا  إيجابيا  ونشطا  في التعلم، متحمال  مسؤولية تعليم نفسه بنفسه، ومتدربا  على حل المشكالت 

ئة تعليمية خصبة لإلبداع مراعية للفروق الفردية بين الطالب، وتوفر تحكم مالئم في وقت التعلم ومكانه وأدواته من خالل إيجاد بي

، Nilson؛ نيلسون1616وأساليبه ومحتواه، وتساعدهم على مراقبة أدائهم بأنفسهم وتقييمه. وقد أكد ذلك كل من )العبيد والشايع، 

نفسه أدعى إلى بقائها في ذهنه واستدعائها عند الحاجة كما أكد ذلك اوزبل في نظريته (. وإن اكتشاف الطالب للمعلومة ب1621

ونظرا  ألهمية التعلم الذاتي فقد اهتمت وزارة التعليم بتضمين مهارات التعلم الذاتي  .(1616التعلم ذو المعنى. )العتوم وآخرون،

للكشف عن مدى تضمين مهارات التعلم الذاتي في كتاب الكيمياء ( في دراسته 1622في كتب التعليم العام كما أكد ذلك الحربي )

 . للصف الثالث ثانوي نظام المقررات في السعودية

 مشكلة الدراسة:. 1.1

( إلى انخفاض مهارات التفكير عند 1612خماد، ، و1623الربيعي وآخرون،  ،1621أشارت دراسة كل من )الحدابي واألشول، 

غلب المدرسين والمدرسات عن اتباع طرائق تدريسية حديثة التي تساعد بدورها في رفع تحصيل الطالب وعزو ذلك إلى عزوف أ

وقد أوصت الدراسات المذكورة بدراسة استراتيجيات تدريس حديثة وتأثيرها على أنواع  .الطلبة وزيادة تفكيرهم في مادة الكيمياء

( بأهمية تنمية مهارات 1616مجتمع وترسيخ القيم )اإلسكندرية،مؤتمر دور الجامعات في خدمة الالتفكير المختلفة. كما أوصى 

قد حثت و التفكير الناقد لدى الشباب لمواجهة انتشار الشائعات ومجابهة الفكر المتطرف، وتطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم.

 ثة،وركزت الكثير من المؤتمرات ضرورة التجديد، واعتماد الطرائق واألساليب التدريسية الحدي
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الذي أكد على ضرورة اعتماد  1662ومنها المؤتمر العلمي الُمنعقد في )الجامعة المستنصرية( كلية التربية األساسية/ في العام  

حديثة من اجل تقليل الصعوبات في تدريس الموضوعات ذات المفاهيم المتشعبة )حسن  طرائق، وأساليب تدريسية )تعليمية(

 (.1620وآخرون، 

ذه التوصيات جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم الذاتي على تنمية مهارات التفكير الناقد في واستجابة له 

 وذلك من خالل اإلجابة على السؤال التالي: طبيعي لدى طالبات الصف الثالث ثانوي 4مادة كيمياء 

لدى طالبات الصف الثالث ثانوي  4في مادة كيمياء التفكير الناقد  استخدام استراتيجية التعلم الذاتي على تنمية مهارات فاعليةما 

 طبيعي بثانوية صفية بنت عبد المطلب بجدة؟

 ويندرج تحته السؤال التالي:

درجات طالبات المجموعتين التجريبية  متوسطي( بين (α≤0.05هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 ؟4مهارات التفكير الناقد في مادة كيمياء  والضابطة في تطبيق اختبار

 : الدراسةفرضيات . 1.1

 تسعى الباحثة للتحقق من الفرضية التالية: 

درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في  متوسطي( بين (α≤0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى 

 كيمياءتطبيق اختبار مهارات التفكير الناقد في مادة ال

 الدراسة:هدف . 1.1

لدى  4ء في مادة كيميااستخدام استراتيجية التعلم الذاتي على تنمية مهارات التفكير الناقد  فاعليةإلى معرفة  الدراسة تهدف

 طالبات الصف الثالث ثانوي.

 :الدراسةأهمية . 1.1

 األهمية النظرية:. 1.1.1

 لبحوث العربية والتي يمكن أن يستفاد من اإلطار النظري فيها.قد توفر هذه الدراسة إضافة متواضعة إلى مكتبة ا 

 أو مهارات التفكير الناقد أو مهارات التفكير األخرى. قد تكون منطلقا  لدراسات أخرى حول التعلم الذاتي 

 األهمية التطبيقية:. 1.1.1

 .قد تسهم في حل مشكلة انخفاض التحصيل لدى الطالب 

 لة انخفاض مهارات التفكير لدى الطالب.قد توجد هذه الدراسة حل لمشك 

 .قد تشجع المعلمين والتربويين على استخدام طريقة التعلم الذاتي 
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 حدود الدراسة:. 1.1

في  ناقد.تنمية مهارات التفكير العلى  أثر استخدام استراتيجية التعلم الذاتيالحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة  -

 .4مادة كيمياء 

 ود البشرية: طالبات الصف الثالث ثانوي طبيعي بثانوية صفية بنت عبد المطلب بمدينة جدة.الحد -

 الحدود المكانية: ثانوية صفية بنت عبد المطلب بجدة. -

  1611-1612الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من عام  -

 مجتمع الدراسة وعينتها:. 1.1

لثالث ثانوي طبيعي بثانوية صفية بنت عبد المطلب وتم اختيار عينة الدراسة قصديا  تمثل مجتمع الدراسة في طالبات الصف ا

( طالبة وتمثل المجموعة 16( وعددهن )1( طالبة تتوزع في شعبتين: شعبة )06بسبب تدريس المعلمة لهن وتتكون العينة من )

 .( طالبة وتمثل المجموعة الضابطة16( وعددهن )4التجريبية وشعبة )

 طلحات الدراسة:مص. 1.1

التعلم الذاتي: هو أسلوب التعلم الذي يستخدم فيه الفرد من تلقاء نفسه الكتب واآلالت التعليمية أو غيرها من الوسائل، ويختار 

هو األسلوب  (:2333وعرفه زيتون ) .(2372بنفسه نوع ومدى دراسته ويتقدم فيها وفقا  لمقدرته دون مساعدة مدرس. )بدوي، 

المتعلم على المواقف التعليمية المتنوعة بدافع من ذاته وتبعا  لميوله ليكتسب المعلومات والمهارات واالتجاهات مما الذي يمر به 

يؤدي إلى انتقال محور االهتمام من المعلم إلى المتعلم، ذلك أن المتعلم هو الذي يقرر متى وأين يبدأ ومتى ينتهي وأي الوسائل 

 (.  7عن تعلمه وعن النتائج والقرارات التي يتخذها. )ص. والبدائل يختار ثم يصبح مسؤوال  

وتعرفه الباحثة إجرائيا : بأنه نشاط مقصود يقوم به المتعلم من تلقاء نفسه، يستخدم فيه مصادر التعلم المختلفة، ليحقق أهداف 

 التعلم ويتم أثناء تعلمه تنمية مهارات التفكير الناقد لديه كل ذلك تحت إشراف المعلم.

بأنه" تفكير تأملي ومعقول يرتكز على اتخاذ قرار بشأن ما  (Ennis ,1985) ( عرفه(Thinking Criticalالتفكير الناقد  

،  (Ennis,1985, p:44)نصدقه ونؤمن به أو ما نفعله وما يتطلبه ذلك من وضع فرضيات وأسئلة وبدائل خطط للتجريب. 

امه فحص الحلول المعطاة لمشكلة ما لبيان ما إذا كانت هذه الحلول مقبولة نمط من التفكير قو( بأنه: "1661وعرفه )الوقفي،

 .(267ومنطقية ومتسقة مع المعطيات المعروفة في ميدان المشكلة ". )ص. 

 اإلطار النظري:. 1

 أوالً: التعلم الذاتي:

على  مؤخرا  واكتسبت مزيدا من االهتمام إن فكرة التعلم الذاتي ليست جديدة ألنها مرتبطة باستقاللية المتعلم، ولكن تم تمييزها

 مدار العقد الماضي. 
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ويختلف التعلم الذاتي عن التعلم التقليدي   الذي يتم وجها لوجه من حيث الحرية التعليمية ومن حيث فرصة االختيار التي يدعمها 

ية عملية استراتيجية تمكن المتعلمين من تحمل مسؤولالدافع الذاتي للمتعلمين وفضولهم.  إن التعلم الذاتي أو التعلم الموجه ذاتِّيا هو 

 التعلم الخاص بهم تتضمن استراتيجيات احتياجات التعلم، تحديد أهداف التعلم، وكذلك   تقييم نتائج التعلم اإللكتروني. فالتعلم الذاتي

. بيئة خصبة من اإلبداع والتحفيزيوفر فرصة للتعلم وفق احتياجات المتعلمين واهتماماتهم األكاديمية، مما يسهم في إيجاد 

 (.1612)العصيمي، 

 أهداف التعلم الذاتي:

يتحمل  اكتساب مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتي بنفسه، :اهداف التعلم الذاتي هي (2009)يرى الصيفي 

ة المستمرة ناء مجتمع دائم التعلم، تحقيق التربيالفرد مسؤولية تعليم نفسه بنفسه، المساهمة في عملية التجديد الذاتي للمجتمع، ب

 مدى الحياة.

 :مبادئ التعلم الذاتي

الفروق - التوجيه الذاتي للمتعلم-إتقان التعلم : Gunn, A& Pitt, S(2003)من أهم المبادئ التي تحكم التعلم الذاتي كما يوضحها 

 إيجابية المتعلم ومشاركته في التعلم -السرعة الذاتية للمتعلم- الفوري التغذية الراجعة والتعزيز -تحديد األهداف السلوكية -الفردية 

  .استمرارية التقييم وشموليته - لتنوع في مصادر التعلم وأساليبه تحليل المهمات .

 مبررات التعليم الذاتي:

األقراد، وكذلك االعتماد على  مبررات تعليمية: ومنها عدم قدر ة المناهج الدراسية بمعظم الدول النامية على تلبية احتياجات

طرق التدريس التقليدية التي تؤكد على الحفظ وتهمل مستويات التعليم العليا، وهنا يكمن دور وأهمية التعلم الذاتي في التغلب 

 .على تلك المشكالت وخاصة في مراحل التعليم العالي

 مله فال يتأثر دخله بشكل سلبي بسبب التعليم.حيث يستطيع الفرد مواصلة تعلمه أثناء مزاولة ع مبررات اقتصادية: 

 أساليب التعلم الذاتي:

 ( عدد من أساليب التعلم الذاتي منها:2333نقال عن سـعودي، 1627ذكر )المرشد، 

ب سخطة كيلر، نظام التعليم الشخصي، الموديوالت التعليمية، التعليم الذاتي باستخدام الحا التعليم المبرمج، الحقائب التعليمية، 

اآللي، التعليم الذاتي عن طريق شبكة االتصاالت والمعلومات واإلنترنت. ويعتبر أســــــلوب الموديوالت التعليمية من أكثر 

 .األساليب التي اســـــتخدمت في التدريس في الفترة األخيرة

 تعريف الموديوالت التعليمية:

بذاتها ضمن مجموعة منظمة متتابعة من الوحدات التعليمية الصغيرة،  يعرف الموديول التعليمي بأنه وحدة تعليمية صغيرة مستقلة

مخطط لها بعناية لتحقيق أهداف محددة، وتحتوي مجموعة من التوجيهات، والخبرات، والنشـــاطات المتنوعة، ووســـائل التقويم، 
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ته في زمن غير محدد يتوقف على أهداف الوحدة والتعلم الذاتي وفق قدراته واســــــتعداداالتي تمكن المتعلم من التحصــــــيل، 

تصور مقترح قائم على  :( ويالحظ من تعريف أسلوب الموديالت أنه2333نقال عن سعودي،  1627ومحتواها. )المرشد، 

إستراتيجية التعلم الذاتي في تنمية الوعي البيئي تعليمي  وهو عبارة عن وحدة تعليمية صغيرة ضمن مجموعة وحدات تشكل 

 امج يضم مجموعة متنوعة من األنشطة التعليمية يختار المتعلم منها ما يناسب قدراته وإمكاناته.برن

 المكو نات األساسية للموديول التعليمي:  

عنوان الموديول، تعليمات الموديول، مقدمة الموديول،  :هناك عناصر أساسية يتكون منها كل موديول، والتي تتمثل فيما يلي

 االختبار القبلي التشخيصي، المحتوى، االختبار البعدي، قراءات إضافية. أهداف الموديول،

 أسس يجب مراعاتها عند إعداد المديوالت التعليمية:

الموديوالت التعليمية مكتفية بمكوناتها وتخدم أغراض التعلم الذاتي، تفريد التعلم،  اتباع األسلوب المنهجي، واألخذ بمدخل النظم،

وجود  الهادف بصياغة األهداف صياغة سلوكية، تنويع الخبرات وتعدد الوسائل، مشاركة وإيجابية المتعلم،تحقيق مبدأ التعلم 

 (.1627مميزات اســــــــتخدام الموديالت التعليمية. )المرشد، - استراتيجية معينة في التقويم

الت التربويين إلى اســـــــــــتخدام الموديو نتيجة للتطورات التربوية الحديثة، وتطبيق التعليم والتعلم الذاتي، اتجه بعض

 (.1664التعليمية باعتبارها أكثر أســــــــــاليب التعلم الذاتي فائدة من الناحية العملية. )الفتالوي، 

 ثانياً: التفكير الناقد:

ات ت نظراَ الختالف المنطلقوردت العديد من التعريفات للتفكير الناقد والتي تضمنت أهم مهاراته، وقد تعددت هذه التعريفا

( بأنه: 2312)في عام Dewey John) النظرية لهؤالء الباحثين فمن المحاوالت األولى في تعريف التفكير الناقد تعريف ديوي

يرتبط بالنشاط والمثابرة، وهو تفكير حذر بالمعتقدات أو بالمتوقع من المعرفة بوجود أرضية  (Reflective) تفكير انعكاسي

تدعمها باالستنتاج. كما يرى جون ديوي أن التفكير الناقد بشكل عام يشمل التقييم للقيم، ومدى الثقة بالقضايا أو الفرضيات، حقيقية 

يعرفه على أنه  )Norris (2322 أن نورس 1612(. وذكر الطيب 1664الربضي، )ويقود إلى حكم أو اتجاه مدعوم بالعمل. 

توجه المتعلم ألخذ وجهات نظر اآلخرين بعين االعتبار، وتوجهه للبحث عن وجهات نظر مجموعة من االعتبارات المتعددة التي 

 .بديلة، بهدف تكوين وجهة نظر خاصة به

التفكير الناقد على أنه يعني تصحيح التفكير في مسعى المعرفة المعنية والموثوقة حول العالم. فيما ) Paul ,2332وعرف بول )

تفكير الناقد يتضمن مجموعة من العمليات التي تستعمل منفردة أو مجتمعة، أو بأي تنظيم آخر، أن ال) Bayer ,2332يرى باير )

لكنه أكثر تعقيدا من مهارات التفكير األساسية، فالتفكير الناقد من وجهة نظره، يبدأ بادعاء أو نتيجة معينة، حيث يسأل عن مدى 

طرقا للتفكير تدعم حكمه، ويؤكد أن التفكير الناقد ليس مرادفا لصنع أو دقتها، كما يتضمن  أهميتها،صدقها، أو جدارتها، أو 

فيرى أن التفكير الناقد هو التفكير التأملي واالستداللي الذي يركز على ) Ennis ,2332القرارات أو حل المشكالت أ ما أنيس )

فيشير إلى أن التفكير الناقد يتضمن ) Sternberg ,1664( أن الباحث المعرفي ستيرنبريج )1622اتخاذ القرارات. وذكر الطيب )

 مجموعة من العمليات العقلية ))الذهنيـة( واالستراتيجيات والتمثيالت التي يوظفها المتعلمون لحـل المشكالت،
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( إلى أن "فيشر" عرف التفكير الناقد بأنه 1667ويشير ابوجادو ونوفل ) .والعمل على صنع القرارات، وتعلم مفاهيم جديدة 

ة من العمليات العقلية الذهنية واالستراتيجيات والتمثيالت التي يوظفها المتعلمون لحل المشكالت والعمل على صنع مجموع

 .القرارات وتعلم مفاهيم جديدة

أن التفكير الناقد قد برز بشكل متزايد كوسيلة تعلمية في القرن الحادي  ( فيشيران إلى1612)Fung & Liangأما فانج وليانج 

ن، حيث أظهرت األبحاث أنه يمكن أن يسهـل عملية اكتساب مهارات التعلم لدى الطلبة وتعزيز الكفاءة العامة لديهم. والعشري

عالوة على ذلك فهو يثري التفكير للمتعلم من خالل توسعة آفاق المتعلم إلى ما هو أوسع من الحفظ، وذلك عن طريق انخراط 

 .ليميةالمتعلمين في التحليل الناقد للمادة التع

وقد تم التوصل بعد البحث إلى تعريف شامل لمفهوم التفكير الناقد لمستوى المرحلة الثانوية على النحو اآلتي: نحن نفهم التفكير 

الناقد على أنه حكم منظم ذاتيا يهدف إلى التفسير، والتحليل والتقييم، واالستنتاج، وإلى جانب ذلك فإنه يهتم بشرح االعتبارات 

ألدلة والبراهين، والمفاهيم، والطرق والمقاييس والتي يستند إليها الحكم الذي تم التوصل إليه. ويعد التفكير الناقد أداة المتعلقة با

أساسية لالستقصاء، وضمن هذا المفهوم فإن التفكير الناقد يعد قوة تحريرية في مجال التربية، ومصدرا غنيا في حياة المرء 

 :Facione ,2332) .الشخصية

 ئص التفكير الناقد:خصا

 ( أن هناك العديد من الخصائص التي تميز التفكير الناقد منها:1622، والقحطاني، 1667أكد )الحالق،

إن التفكير الناقد يتكون من عمليات عقلية اعتمدت بشكل أساسي على المعلومات الواضحة، ومهارات عديدة وحقائق مثبتة أثناء 

 لحوارمناقشة الموضوع الذي يدور حوله ا

 .يؤكد التفكير الناقد على تقبل وجهات نظر اآلخرين واألخذ بها من أجل الحصول على نتائج ُ مرضية

 توفير أسلوب المجادلة أثناء الحوار من أجل الوصول إلى استنتاج أو معيار محدد في عبار ة أو مقترح مدعوم بدليل.

متعلم، لذا فمن واجب المتعلم أن يأخذ المشكلة بكامل جوانبها وال يهمل يشير التفكير الناقد من خالل طرحه لمشكلة معينة أمام ال

 جانب على حساب الجانب اآلخر لكي يعطي النتائج بنفس القدر من االهتمام من أجل فهم المشكلة بشكل أوضح.

عيار وف تطبق فيها وفق ماتخاذ مجموعة من المعلومات التي تم الوصول إليها من قبل المتعلم لكي يتم تحديد اإلجراءات التي س

 محدد التي من اهمها كيفية طرح السؤال التي تجعل المتعلم يصل إلى الحكم وفق المعايير التي تم تحديدها.

  :معايير التفكير الناقد

مثابة ب هنالك عدد من المعايير التي يتم اللجوء إليها من أجل اتخاذ األحكام حول مدى كفاءة التفكير الناقد والتعبير عنه، وهي

القواعد األساسية التي ينبغي مالحظتها وااللتزام بها في تقويم عمليـة التفكير بشكل عام والتفكير الناقد بشكل خاص، وذكر ابو 

 أبرز هذه المعايير وهي:)1626) شعبان
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عبارة األخرى، لهذا فإن ال هذا المعيار من أهم معاير التفكير الناقد باعتباره المفتاح الرئيسي لباقي المعايير :Clarityالوضوح

إن لم تكن مكتوبة بشكل واضح فليس بمقدرة الفرد معرفة المعنى المقصود من كالم الشخص الثاني وبالتالي فليس بمقدرة الفرد 

  الحكم عليها.

بة ويجب أن تكون العبارة المطروحة واضحة وموثوقة، ففي بعض األحيان تكون العبارة المطروحة مكت :Accuracy :الصحة

 .بطريقة واضحة وأحيانا تكون بصورة خاطئة

 ونعني بها التفكير بموضوع ما والتعبير عنه واصدار الحكم عليه بدون زيادة أو نقصان. :Precision الدقة

يقصد به مدى العالقة التي تربط بين السؤال أو الحجة من خالل ربطها  :Relevance :الربط بالموضوع أو العالقة بالموضوع

 .ع المشكلة المطروحةبموضو

 وتشير إلى الفكرة المطروحة التي تحتاج إلى التوسع في الحلول من أجل الوصول إلى حل يتناسب مع المشكلة. :Depth العمق

  تشير إلى أن التفكير الناقد يجب أن يتصف بالشمولية لكي يشمل جميع جوانب المشكلة. :Breadth اتساع األفق

ن يكون حل المشكلة أكثر منطقية بسبب المعيار المستخدم، ألن المعيار الذي استند إليه يعتمد على ويشير إلى أ :Logic المنطق

نوعية التفكير، والتفكير المنطقي هو تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح أو نتيجة مستندة على 

 .حجج معقولة

 خطوات تنمية التفكير الناقد:

 (:1627) تسير عملية تعليم التفكير الناقد بخطوات متعددة كما أشار إليها بورسلي وابو اسعد

  الدافعية: تشير إلى خلق االنتباه نحو التفكير، الذي بدورة يؤثر على الوقت الذي يقضيه المتعلم في التفكير، فيتولد لديه حب

كررة بعيدا عن العواطف، لكيال تؤثر على النتائج واالستمرار في التفكير المت االستطالع ومعرفة األسباب نتيجة األسئلة الذهنية

 من أجل الوصول إلى نتائج مرضية.

   البحث عن المعلومة: تشير هذه الخطوة إلى معرفة مجموعة الخبرات التي يملكها المتعلم، فهذه الخطوة تتطلب توفير

ر وكيفية استخدامها من أجل الحصول على حل التناقض الذي يحدث مجموعة من األنشطة، ومعرفة المفاهيم، وتحديد المصاد

 لدى المتعلم.

   ربط المعلومات: وتشير إلى تحديد الروابط التي تقرب المعلومات الجديدة مع المخزون المعرفي لدى المتعلم، لكي يستطيع

 تالي الحصول على النتيجة.المتعلم أن يطرح األسئلة التي تتوارد في ذهنه من أجل التخلص من الفجوة وبال

   التقويم: وتشير إلى ثالثة أقسام وهي: الوصول إلى حلول مؤقته، وبعدها يحدث تقويم النتائج التي تم الحصول عليها من

خالل العمل على تحليل المعرفة التي تم اكتسابها وما مدى تطابقها مع الحل الذي تم الحصول عليه، وبعد ذلك يحصل التقويم 

 الحل الذي تم الوصول إليه وفق المحك الذي تم وضعه.وقبول 
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التعبير: وتشير هذه الخطوة إلى تعبير المتعلم عن رأيه في الحلول التي تم التوصل لها، فيصبح لديه القدرة على النقد وتعديل 

 .الحل وفق المعلومات الجديدة

وح ومقارنته مع كمية المعلومات والتي تكون متواجدة التكامل: وتشير إلى تكامل نظرة الفرد الشخصية حول الموضوع المطر 

لديه، لذا فيشعر المتعلم بالرضى حول الوصول إلى الحل المناسب، والتخلص من التناقضات، لكي تتولد لديه مجموعة من 

 .التحديات الجديدة لكي يحصل التفكير الناقد

 مهارات التفكير الناقد:

 بتحديد خمس مهارات للتفكير الناقد: Fashion & Fashion (1995قام فاشيون وفاشيون )

يقصد بالتحليل تحديد العالقات ذات الدالالت المقصودة والفعلية بين العبارات واألسئلة والمفاهيم  Analysis Skillمهارة التحليل: 

ذ تحليل مهارات فرعية إوالصفات والصيغ األخرى للتعبير عن اعتقاد، أوحكم أو تجربة أو معلومات أو آراء، وتتضمن مهارة ال

 فقرات. 0يعد الخبراء أن فحص اآلراء واكتشاف الحجج وتحليلها ضمن مهارات التحليل الفرعية وتضمنت هذه المهارة 

(: يقصد بهذه المهارة أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات، ومن األمثلة على هذه Induction Skillمهارة االستقراء )

مال، حتى لو كان هذا االستقراء مبني على تنبؤ أو احت استقراء،علمية والتجارب، وتعد اإلحصاءات االستقرائية المهارة اإلثباتات ال

 0كما يتضمن االستقراء الداالت واألحكام التي يصدرها الشخص بعد الرجوع إلى موقف أو أحداث، وتضمنت هذه المهارة 

 فقرات.

هذه المهارة إلى ممارسة مجموعة من العمليات التي تعتمد على توليد الحجج : تشير (Inference Skill)مهارة االستدالل. 

( 21واالفتراضات والبحث عن أدلة والتوصل إلى نتائج، والتعرف إلى االرتباطات والعالقات السببية، وتضمنت هذه المهارة )

 فقرة.

لعناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية تشير هذه المهارة إلى تحديد وتوفير اDeductive Skill):)مهارة االستنتاج 

كما يقصد باالستنتاج  .أو الصفات أو األسئلة، أو أي شكل آخر للتعبير العبارات،للعالقات االستداللية المقصودة أو الفعلية من بين 

ة فحص الدليل، القدرة على خلق أو تكوين جدل أو نقاش من خالل خطوات منطقية، ومهارات االستنتاج الفرعية هي: مهار

 ( فقرات.4ومهارة تخمين البدائل، مهارة التوصل إلى استنتاجات، وتضمنت هذه المهارة )

(: إ ن قياس مصداقية العبارات أو أية تعبيرات أخرى، ستصف فهم وإدراك الشخص، حيث Evaluation Skillالتقييم ) مهارة

اس القوة المنطقية للعالقات االستداللية المقصودة أو الفعلية من ستصف تجربته، ووضعه وحكمه، واعتقاده، ورأيه، وبالتالي قي

بين العبارات، أو الصفات، أو األسئلة، أو أي شكل آخر للتعبير. وتشمل مهارة التقييم مهارتين فرعيتين هما، تقييم االدعاءات، 

 ( فقرات.0(وتقييم الحجج، وتضمنت هذه المهارة 

 أن أهمية التفكير الناقد تكمن فيما يلي: Guyz (1999)جزي ذكر  :أهمية تعليم التفكير الناقد

 يحسن قدرة المعلمين في مجال التدريس وإنتاج منجزات عملية قيمة ومسؤولة. 
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  .يسهل قدرة المعلمين على إنتاج أنشطة تسمح لطلبتهم بممارسة هذه المهارات في الغرفة الصفية 

  بالمجتمع المحيط والتفاعل معه. عاليايطور لدى المتعلمين تربية وطنية مثالية، وحسا 

 يحسن من تحصيل الطلبة في المواد الدراسية المختلفة. 

  يشجع المتعلمين على ممارسة مجموعة كبيرة من مهارات التفكير مثل: حل المشكالت، والتفكير المتشعب، والتفكير

رؤية ما وراء األشياء )الرؤية المتفحصة الشاملة( اإلبداعي، والمقارنة الدقيقة، والمناقشة، واألصالة في إنتاج األفكار، و

والتحليل، والتقييم، واالستنتاج، والبحث، واالستدالل، واتخاذ القرارات اآلمنة، والتنظيم، والمرونة والتواصل، والتفاوض 

 الذكي مع الذات ومع اآلخرين.

 .يشجع على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهادفة 

 نمي قدرة المتعلم على التعلم الذاتي بالبحث والتقصي عن المعرفة الواضحة؛ لينعكس ذلك على إعالئه من قيمة ذاته ي

 ومنجزاته الخاصة به، ويجعل المتعلمين أكثر تقبال للتنوع المعرفي وتوظيفه في سلوكهم الصفي الناجح.

  ،واستيعاب دور األماكن الجغرافية في تشكيل الحضارة يكسب الطالب القدرة على فهم الفروق الثقافية بين الحضارات

 اإلنسانية.

  يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي يؤدي إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي، وفهم أعمق له

 على اعتبار أن التعلم إنما هو في األساس عملية تفكير.

 عات المطروحة في مدى واسع من مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على يكسب الطالب تعليالت صحيحة ومقبولة للموضو

 تقليل االدعاءات الخاطئة.

 .يؤدي إلى قيام الطلبة بمراقبة تفكيرهم وضبطهم مما يساعدهم في صنع القرارات في حياتهم 

 منهجية الدراسة:. 1

ى إذا كان للمتغير المستقل )التعلم الذاتي( أثر عل استخدمت الباحثة المنهج اإلجرائي شبه التجريبي الذي يرتكز حول معرفة ما

المتغير التابع )تنمية التحصيل ومهارات التفكير الناقد( حيث يتيح المنهج التجريبي الكشف عن العالقة السببية بين المتغيرات 

دية من هما بطريقة قصلذا استخدمت الباحثة التصميم القائم على مجموعتين تم اختيار. بناء على تصميم الموقف التجريبي

 مجتمع البحث إحداهما تجريبية تم تطبيق التعلم الذاتي معها واألخرى ضابطة تم تدريسها باستخدام الطريقة التقليدية.

 طالبات ثانوية صفية بنت عبد المطلب. مجتمع البحث:. 1.1

عينة تجريبية  1ن حيث تم اختيار شعبة تم اختيار عينة البحث بشكل قصدي بسبب تدريس الباحثة للعينتي عينة البحث:. 1.1

 عينة ضابطة. 4وشعبة 

 ( مجتمع البحث1جدول )

 أدوات البحث إجراءات التدريس عينة البحث  مجتمع البحث 

 التعلم الذاتي  عينة تجريبية  1شعبة 
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طالبات ثانوية صفية 

بنت عبد المطلب التابعة 

 لمكتب جنوب جدة.

اختبار تحصيلي في   التعليم التقليدي عينة ضابطة 4شعبة 

 الناقد في مهارات التفكير

 .4مادة كيمياء 

 

 أدوات البحث: . 1.1

تحكيمه من قبل المختصين ليقيس مهارات التفكير الناقد كما  ،على جدول المواصفاتبناء  االختبار تحصيلي: وقد تم إعداده-2

 مات المقدمة من المحكمين.وتم إجراء التعديالت عليه بناء  على التعلي 4كيمياء في مادة 

 إجراءات البحث:. 1.1

 بعد مراجعة أداة الدراسة وإجراء التعديالت الالزمة شرعت الباحثة في تنفيذ إجراءات البحث وذلك كالتالي:

 .مراجعة الدراسات السابقة واالطالع عليها -2

ل من الفص مر والتحصيل الدراسيالتأكد من عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعة التجريبية والضابطة في الع -1

 (.1وتم إدراج النتائج في جدول ) الدراسي األول

 (: مقارنة متغيرات العمر والتحصيل الدراسي بين العينة التجريبية1جدول )

 التفسير المتوسط المجموعة المتغيرات 

 ال توجد فروق عالية بين أعمار العينتين 27.600 تجريبية العمر

 27.22 ضابطة

ال توجد فروق عالية بين مستوى التحصيل الدراسي  16.10 تجريبية لتحصيل الدراسيا

 12.11 ضابطة للعينتين

 

تصميم وحدة المديوالت التعليمية وكانت مشتقة من كتاب الطالبة مدمج معها أنشطة من مصادر الفصول وروابط  -1

 لفيديوهات تعليمية مساعدة.

  :ادة الكيمياء وذلك وفق الخطوات التاليةإعداد اختبار التفكير الناقد في م -4

 االطالع اعلى األدب التربوي المتصل بالدراسة. •

 تحديد الغرض من االختبار. •

من نظام  4تحديد المادة العلمية وتحليلها وصياغة األهداف السلوكية وهي الوحدتين الثانية والثالثة من مقرر كيمياء  •

 المقررات.

فقرة جميعها من نوع اختيار من  12ي الوحدات المحددة في صورته األولية ويتكون من فاختبار التفكير الناقد إعداد  •

 متعدد.
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 وتنقيحه من حيث الصياغة واللغة والمادة العلمية. مراجعة االختبار •

 16بعرضه على المحكمين، وقد تم التعديل بناء على التوجيهات ليصبح االختبار مكون من صدق االختبار التأكد من  •

 فقط.فقرة 

بحساب و بطريقتين وذلك بعد تطبيقه على عينة استطالعية ثم إعادة االختبار بعد أسبوعينثبات االختبار تم التحقق من  •

، كما تم حساب ( وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات االختبار6.24معامل االرتباط بين االختبارين كانت قيمة المعامل )

قيمة مرتفعة تدل على  ( وهي أيضا  6.27)وكانت قيمة المعامل فا كرونباخ معامل ألثبات االتساق الداخلي عن طريق 

 ثبات االختبار.

تصحيح االختبار وذلك بحيث تكون درجة لكل فقرة صحيحة وصفر لكل درجة خاطئة وبذلك تتراوح درجات االختبار  -2

 (.16-6ما بين )

 (.1ا هو موضح في جدول )تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على العينتين: وكانت النتائج كم -0

 .1كيمياء في مادة للمجموعتين التجريبية والضابطة  (: نتائج االختبار القبلي1جدول )

 

 المهارة 

حجم  المجموعة 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  الرتبة

 المعياري

قيمة 

 ت 

درجة 

 الحرية 

دال أو غير 

 دال

 ر دال غي 22 2.10 6.31 1 2.37 16 التجريبية التحليل 

 6.22 1 2.07 16 الضابطة

 غير دال  22 2.24 6.27 2 4.21 16 التجريبية االستنتاج

 2.13 2 4.1 16 الضابطة

 غير دال  22 6.24 6.37 2 2.0 16 التجريبية االستدالل

 6.20 2 2.27 16 الضابطة

 غير دال  22 6.402 6.713 4 2.71 16 التجريبية االستقراء

 6.236 4 2.01 16 بطةالضا

 غير دال  22 6.47 2.632 1 1.611 16 التجريبية التقويم

 2.60 1 2.3 16 الضابطة

 غير دال  22 6.27 4.067  21.201 16 التجريبية الكلي

 4.32  22.67 16 الضابطة 
 

ة والرابعة من التعليمية في الوحدتين الثالثتطبيق استراتيجية التعلم الذاتي مع المجموعة التجريبية باستخدام المديوالت  -7

 . وفي نفس الوقت تم تطبيق التدريس التقليدي مع المجموعة الضابطة.4كتاب كيمياء 

تطبيق اختبار التحصيل البعدي بعد مرور أربعة أسابيع وهي المدة الزمنية الالزمة لتدريس الوحدات المختارة  -2

 (4لموضحة في جدول )على النتائج ا وقد تم الحصولللمجموعتين 
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 .1في مادة كيمياء  (: نتائج االختبار التحصيلي البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة1جدول )

حجم  المجموعة  المهارة 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  الرتبة

 المعياري

درجة  قيمة ت 

 الحرية 

دال 

أو 

غير 

 دال

 دال  22 1.10 6.21 1 1.17 16 التجريبية التحليل 

 2.16 1 1.11 16 الضابطة

 دال  22 1.23 6.274 2 2.27 16 التجريبية االستنتاج

 2.302 2 1.71 16 الضابطة

 دال  22 1.2 6.272 2 1.21 16 التجريبية االستدالل

 6.717 2 2.7 16 الضابطة

 دال  22 1.77 6.07 4 1.4 16 التجريبية االستقراء

 6.74 4 2.7 16 الضابطة

 دال  22 1.16 2.632 1 1.01 16 التجريبية التقويم

 2.22 1 2.37 16 الضابطة

 دال 22 22.41 4.641  22.0 16 التجريبية الكلي

 2.221  22.41 16 الضابطة  

 

بار ت اخت -نباخمعامل ألفا كرو -معامل ارتباط بيرسون -االنحراف المعياري -المتوسط الحسابي المعالجات اإلحصائية:. 1.1

 للعينات المستقلة.

 مناقشة النتائج:. 1

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عند 1يالحظ من الجدول )

كل ( نالحظ ارتفاع في متوسطات درجات 4(، وجدول )1( في جميع المهارات، وعند مقارنة جدول )(α≤0.05مستوى الداللة 

من العينة التجريبية والضابطة وقد يكون ذلك بسبب الخبرة المكتسبة من االختبار القبلي، أو تطور المعلومات والخبرات عند 

 الطالبات.

( بين (α≤0.05هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة والذي ينص على: " على سؤال البحث ولإلجابة

 ؟4تين التجريبية والضابطة في تطبيق اختبار مهارات التفكير الناقد في مادة كيمياء درجات طالبات المجموع متوسطي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج اختبار التحصيل في مهارات التفكير الناقد في الكيمياء بين  (4ويتضح من الجدول )

تقل ويعزى ذلك إلى المتغير المسك في جميع المهارات وذلالمجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

( غير أن دراسة 1623( و )الحمادين والقادري، 1616األمير، . وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من )وهو التعلم الذاتي

 الحمادين والقادري درست أثر التعلم الذاتي ليس على تنمية مهارا ت التفكير الناقد فحسب،
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على  لحاليةا تطبيق الدراسةثره على اكتساب المفاهيم العلمية كما أنها درست المتغيرات في مادة األحياء، في حين تم بل درست أ 

منهج الكيمياء وقد استخدمت الحمادين والقادري اختبار تفكير ناقد في مادة األحياء من إعداد الباحثات مكون من مهارات 

والمناقشات، والدقة في فحص الوقائع بينما استخدمت الدراسة الحالية اختبار تفكير ناقد  االفتراضات، االستدالل، تقويم الحجج

دراسة  أمامن إعداد الباحثة ولكنه يشتمل على مهارات التحليل واالستنتاج واالستقراء واالستدالل والتقويم.  4في مادة كيمياء 

تدريس األحياء لتنمية مهارات التفكير الناقد والطموح األكاديمي لدى التعلم المنظم ذاتيا في  درست فاعلية والتي( 1616األمير )

لتحقيق هدف الدراسة اختبار تفكير ناقد في مادة األحياء من إعداد الباحثة وتوصلت إلى  فقد استخدمت طلبة المرحلة الثانوية

 فاعلية التعلم المنظم ذاتيا بشكل إيجابي في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد. 

وتشير جميع الدراسات السابقة إلى أن الطرق التقليدية في التدريس لم تعد ذات أثر، وإن استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة 

 .وأنماط التعلم الجديدة تؤثر بشكل كبير في تنمية التحصيل واالستيعاب للمعلومات الجديدة وربطها بالمعلومات السابقة

لى سؤال البحث الفرعي والمتمثل في )هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة وبذلك يكون قد تمت اإلجابة ع

α≤0.05) بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في تطبيق اختبار مهارات التفكير الناقد في مادة )

" توجد فروق ذات دالله إحصائية  :وهييلة الموجهة وتم إثبات عدم صحة الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البد ؟(.4كيمياء 

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في تطبيق اختبار مهارات التفكير (α≤0.05عند مستوى الداللة 

 ".4الناقد في مادة كيمياء 

 : النتائج. 1

 .4فكير الناقد في مادة كيمياء فاعلية استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في تنمية مهارات الت -

 يساعد التعلم الذاتي على رفع مستوى التحصيل لدى الطالبات. -

 يساعد التعلم الذاتي على تنمية حس المسؤولية لدى الطالبة. -

اة دالحظت الباحثة تطور الطالبات في مهارات البحث والمهارات التقنية، ولكن لم يتم دراسة ذلك بطريقة علمية باستخدام أ -

 بحث مناسبة.

 .جزء التجارب العمليةكونه ال يقيس المهارات العملية في في تدريس الكيمياء يعيب التعلم الذاتي  -

 التوصيات:. 1

ورش  ، كما توصي بعقدتوصي الدراسة بضرورة استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في تدريس الكيمياء ولو بشكل جزئي

 لى استراتيجية التعلم الذاتي.تدريبية ودورات لتدريب المعلمين ع

 المقترحات:. 1

 .إجراء دراسات حول استراتيجيات تعليم أخرى وأثرها على التفكير الناقد 

 .إجراء دراسات حول أثر استراتيجية التعلم الذاتي وأثره على أنواع التفكير األخرى 
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 المراجع:. 8

 ( .فاعلية التعلم المنظم ذات1616األمير، يسرى محمد أحمد محمد .) يا  في تدريس األحياء لتنمية مهارات التفكير الناقد

 ، كلية التربية، جامعة المنصورة.]رسالة ماجستير غير منشورة[والطموح األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية. 

 ( .تعليم التفكير النظرية والتطبيق1667أبو جادو، صالح محمد، ومحمد بكر نوفل .).دار المسيرة للنشر. عمان . 

 استخدام تدريس القران على تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالب (. 1626بو شعبان، نادر خليل. )أ

غزة، غزة، –. ]رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية الصف الحادي عشر قسم العلوم اإلنسانية )األدبي( بغزة

 فلسطين[.

 ( .التعلم الذاتي ف2372بدوي، احمد زكي .) .2، ستعليم الجماهيري تعليم الكبار ومدى الحاجة إليه في الوطن العربي 

(22 ،)72-21. 

 ( .1627بورسلي، منى سليمان، وأبو أسعد، أحمد عبد اللطيف .)الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيعتنمية التفكير الناقد .. 

 ( .مهارات التفكير الناقد في األنشطة 1620الجبر، لولوة بنت أحمد بن سليمان، وعمر، سوزان بنت حسين حج .)

 .421-458(،2) 9، مجلة العلوم التربوية النفسية. جامعة القصيمالمتضمنة في كتاب الكيمياء للصف الثاني ثانوي. 

 ( .أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد في مبحث 1622الخوالدة، ناصر .)

  983_1000. (،1)41دراسات العلوم التربوية، ربية اإلسالمية للمرحلة األساسية. الت

 (. مدى توافر بعض مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة 1621لحدابي، داوود عبد الملك، واألشول، ألطاف أحمد محمد. )ا

 .10-2(، 2) 1تفوق، المجلة العربية لتطوير الالموهوبين في المرحلة الثانوية بمدينتي صنعاء وتعز. 

 ( ،مدى تضمين مهارات التعلم الذاتي في كتاب الكيمياء للصف الثالث ثانوي نظام المقررات في 1622الحربي، عبد هللا .)

 .266-77(. 2) 16مجلة العلوم التربوية، المملكة العربية السعودية. 

 (. فاعلية استعمال 1620ت قاسم. )حسن، سراب خضير، الربيعي، عباس حسين مغير، الزبيدي، عبد السالم جود

ة مجلة كلية التربيفي تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة األحياء واتجاهاتهن نحو البيئة.  STSE   منحنى

 . 017-011(، 12، )األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

 ( .1626الحالق، علي سامي علي .).المسيرة والنشر والتوزيع والطباعة.األردن عمان دار  اللغة والتفكير الناقد 

 ( .1622الخزرجي، سليم إبراهيم .).دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن أساليب معاصرة في تدريس العلوم. 

 ( .مستوى مها ارت التفكير الناقد لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط دراسة ميدانية بمتوسطة الوئام 1612خماد، محمد .)

 .143 – 117(، 1) 7مجلة العلوم النفسية والتربوية، ادي. المدني بوالية الو

 ( .1664الربضي، مريم سالم .) أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد في اكتساب معلمي الدراسات

. جامعة [. ]أطروحة دكتوراه غير منشورةاالجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن لتلك المهارات ودرجة ممارستهم لها

 عمان العربية. عمان. األردن،
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 ( .فاعليـة مهـارات التفكيـر 1623الربيعي، جنان مرزة حمزة، قـيس، شـاكر كـريم، والجحيشي، علـي جبـار عبـد هللا .)

 مجلـة مركـز بابل للدراساتعـالي الرتبة في تحصيل طالب الصـف الخـامس االدبـي فـي مـادة الجغرافيـة واسـتبقائها، 

 .166-271(، 2) 3 ،النسانيةا

  (.1620. )1616رؤيةhttps://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/  

 ( .التعلم الذاتي استراتيجية تربويـة معاصـرة. دمشق2333زيتون. عدنان سليمان .). 

 ( .1624شنة، زكية .) فاعلية برنامج مقترح لتعليم التفكير الناقد. دراسة ميدانية على عينة من طلبة علم النفس بجامعة

 .24 -01(. 21، )دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربويةباتنة. 

 ( .1612الشهري، عبد الرحمن علي شار). كتب المدرسية مستوى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في ال

 . 116 -167(، 1) 11 مجلة العلوم التربوية،بالمرحلة المتوسطة. 

 ( .1663الصـيفي، عاطف .).األردن. .دار أسـامة للنشـر والتوزيع المعلـم واسـتراتيجيات الـتعلم الحـديث 

 ( .1616الطيب، محمد حيدر الحبر.)  .  .مجلة   واقع مهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية الجزيرة

 .223-423 ،(4) 1 خلدون للدراسات واألبحاث،ابن 

 ( .أثر استراتيجية سوم1620عبد األمير، فاطمة .) (SWOM)  في تحصيل مادة الكيمياء ومهارات التفكير التأملي عند

 .714-720(،16) مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، طالبات الصف األول المتوسط.

 ،(. الرياض: مكتبة ابن رشد.1. )ط.تكنولوجيا التعليم، األسس والتطبيقات(. 1616والشايع، حصة. ) العبيد، أفنان 

 ( .1616العتوم، عدنان يوسف، الجراح، عبد الناصر ذياب، والحموري، فراس احمد .)(. دار 1. )ط.نظريات التعلم

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 ( .مهارا1612العصيمي، حميد هالل .) ت التعلم الذاتي المضمنة في كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية ودرجة تفعيل المعلمين

 .161 -222(، 0) 13مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، والمعلمات لها. 

 ( .أثر استخدام تقنيات التعلم االلكتروني في 1620عميرة، حمدي عز العرب، واحمد، ياسر سعد محمود .) تنمية مهارات

( الجزء 0) ،المجلة العلمية لكلية التربية النوعيةالتفكير الناقد والقدرة على حل المشكالت لدى الطالب المعلم بكلية التربية. 

 .726 -721األول، 

 ( .1664غانم، محمود محمد .)األردن، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيعالتفكير عند األطفال .. 

 دار الشروق للنشر والتوزيع.تفريد التعليم في إعداد وتأهيل المعلم(. 1664حسن كاظم. )الفتالوي، سهيلة م . 

 ( .أثر تدريس الرياضيات باستخدام التعلم المدمج على التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد 1622القحطاني، ظبية .)

 .222-441(، 277) 17مجلة كلية التربية جامعة األزهر، لدى طالبات الصف األول المتوسط. 

 ( .تصور مقترح قائم على إستراتيجية التعلم الذاتي في تنمية الوعي البيئي. 1627المرشد، يوسف عقال .)الدولية  المجلة

 .112-120(، 1) 42لألبحاث التربوية،

 ( .توصيات[. 21، 1616مؤتمر دور الجامعات في خدمة المجتمع[ .)سبتمبر 

 ( كيفية إدا1661الوقفي، أحمد .)رة عملية التفكير، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السابع للبحوث التربوية، عمان، األردن. 
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 ملخص الدراسة

األداء التشغيلي في اإلدارات التعليمية في المملكة هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين 

العربية السعودية واختص الجانب التطبيقي منها إدارات التعليم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وكذلك التعرف 

اإلدارية في اإلدارات التعليمية  قامت الباحثة باستهداف مجتمع يمثل عينة الدراسة في القيادات فاعلية االداء التشغيلي فيها. على

تائج . توصلت الدراسة إلى عدد من النالتحليليفي المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تم استخدام المنهج الوصفي 

مملكة لاالداء في االدارات التعليمية في ا ومستوى تحسينأهمها: توجد عالقة ارتباط طردية موجبة بين تطبيق الجودة الشاملة 

العربية السعودية، وتبين أن مستوى تطبيق الجودة الشاملة له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في 

 ية االداءوفاعلكما توجد عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية بين تطبيق الجودة الشاملة  السعودية.المملكة العربية 

( % 05في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وأن درجة تطبيق الجودة الشاملة يمكن أن تفسر حوالي )التشغيلي 

من التغيرات في بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، 

األثر األكبر للتنبؤ بمستوى فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية وأن تطبيق الجودة الشاملة له 

ضرورة تكوين فرق عمل منظمة ومتكاملة إلنجاز مهام محددة  توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات وأهمها: السعودية.

ذ يراعي ل زمني للتنفيراتيجية منظمة ومرنة مرتبطة بجدوضرورة العمل وفق خطط است، األخرىلتحقيق التنافسية مع االدارات 

 ضرورة استغالل، أهمية تنظيم جهود فرق العمل التكاملية إلنجاز المهام المكلفة بها داخل منظومة العمل الكلية، ظروف العمل

 مهارات وقدرات العاملين لتحقيق القدرات التنافسية بين اقسام االدارات المختلفة.

 ، اإلدارة التعليمية.التشغيليإدارة الجودة الشاملة، اإلداء  تاحية:الكلمات المف
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Abstract 

The study aimed to identify the total quality management and its role in improving the operational 

performance in the educational administrations in the Kingdom of Saudi Arabia, and the applied 

aspect, including the administrations of education in the eastern region of the Kingdom of Saudi 

Arabia, as well as identifying the effectiveness of the operational performance therein.The 

researcher targeted a community representing the study sample in the administrative leaders in 

educational administrations in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia, the 

descriptive analytical approach was used.  

The study reached a number of results, the most important of which are: There is a positive direct 

correlation between the application of total quality and the level of performance improvement in 

educational administrations in the Kingdom of Saudi Arabia, there is also a positive direct 

correlation with statistical significance between the application of total quality and the 

effectiveness of operational performance in educational administrations in the Kingdom of Saudi 

Arabia,  
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And that the degree of application of total quality can explain about (50%) of the changes in the 

effectiveness of operational performance in educational administrations in the Kingdom of Saudi 

Arabia. Saudi Arabia from the point of view of the study sample members, and that the application 

of total quality has the greatest impact in predicting the level of effectiveness of operational 

performance in educational administrations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The study reached a number of recommendations, the most important of which are: The necessity 

of forming organized and integrated work teams to accomplish specific tasks in order to achieve 

competitiveness with other departments, The need to work according to organized and flexible 

strategic plans linked to a timetable for implementation that takes into account the working 

conditions, The importance of organizing the efforts of the integrated work teams to accomplish 

the tasks assigned to them within the overall work system, The necessity of exploiting the skills 

and capabilities of employees to achieve competitive capabilities among the different departments. 

Keywords: Total Quality Management, Operational Performance, Educational Management 

 

 المقدمة. 1

المبادئ التي يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل تعد الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية التي تقوم على مجموعة من األفكار و

تحقيق أفضل أداء ممكن وتحسين اإلنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية لهذا فقد أصبح لزاماً على المؤسسات التعليمية وغير التعليمية 

بالتالي  يها دولياً وتستطيعالعمل على استكمال مقومات ونظم الجودة لكي تحظى بالقبول العالمي حسب معايير الجودة المتفق عل

السير باتجاه التيار الذي لن يقبل إال الشركات والمؤسسات التي تتميز بالجودة في منتجاتها وخدماتها. يضاف لذلك التحول الذي 

ان كتشهده المنظمات العامة من االهتمام بتوفير الخدمات للمستفيدين الى االهتمام بجودة تلك الخدمات وتقديمها بصورة أفضل 

 نتيجة للتغيرات االقتصادية والتنظيمية التي تمر بها القطاعات االدارية بمختلف انواعها وتبعياتها. 

ويعد التعليم هو الركن األبرز واألسمى الذي تسعى له كافة الدول والمنظمات لتحسينه وتجويده بشكل مباشر لتحسين مخرجاته 

. ولتحسين هذه المخرجات البد 0505برنامج التحول الوطني وفق رؤية  وكذلك مبادرات 0505ضمن مبادرات األمم المتحدة 

 وان تبدأ من أدارات التعليم ومكاتبها التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وبالتالي تطوير األنظمة الداخلية وتجويد

ء من المفاهيم التي تحظى باهتمام مسيري المنظمات كونها إجراءات العمل بها لتحسين األداء التشغيلي لها. وكذلك يعد مفهوم األدا

أساساً في أي عمل ناهيك عن كونها نقطة بداية للتحسين عموماً وفي التعليم بشكل خاص من خالل معرفة الفجوات وعالجها 

ء والرقي طرق لتحسين األدا كحتمية الستمرارية وديمومة اإلدارات التعليمية في عملها. ولبلوغ ذلك تنتهج اإلدارات التعليمية عدة

به ومن أهمها تأسيس إدارات للجودة الشاملة تتبنى تجويد وتحسين ومراقبة العمل وفق مبادئ ادارة الجودة الشاملة وأدواتها. 

 فإدارة الجودة الشاملة تعتبر منظومة فكرية او نموذجاً ارشادياً وتغييراً كبيراً في التفكير والممارسة االداريين.
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ان تتبناها من اجل الوصول الي أفضل اداء ممكن وهي ايضا  لإلدارةالتي يمكن  المبادئلسفة ادارية او مجموعة من فهي ف 

 لقياس الجودة. وأدواتمجموعة ادوات احصائية، 

 لوالجودة في مؤسسات التعليم هي أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنظمة التعليمية أو هي فعالية تحقيق أفض

خدمات تعليمية بحثية واستشارية بأكفأ األساليب وأقل التكاليف وأعلى الجودة الممكنة. وتعتبر الجودة في التعليم من أهم الوسائل 

واألساليب الناجحة في تطوير وتحسين بنية النظام التعليمي بمكوناته المادية والبشرية، بل أصبحت ضرورة ملحة، وخيارة 

 (320، ص0502)القباري،  الحراك التعليمي والتربوي في الوقت الحاضر.استراتيجية تمليه طبيعة 

 مشكلة الدراسة: . 1.1

أدى التطور السريع الذي تعيشه اإلدارة التربوية، واتساع دورها إلى ازدياد حاجتها إلى إدارة ديناميكية مرنة، قادرة على مواجهة 

اجباتهم بفطنة ودراية وكفاءة وإخالص، وبذلك أصبح أولئك الذين يتولون التحديات، وإلى نوع من األفراد قادرين على القيام بو

إدارة المنظمات اإلدارية أكثر من مجرد ممارسين للسلطة، وأصبحت المنظمات اإلدارية أحوج إلى ما هو أكثر من أن تدار فهي 

 يق استجابة المرؤوسين من األوامر، وأقوىتحتاج إلى أن تقاد، ألن العالقات اإلنسانية بين القائد ومرؤوسيه أصبحت ألزم لتحق

 .(00، ص0550من االتصاالت الروتينية التي يتبعها المديرون )كنعان، 

وقد بدأت فلسفة إدارة الجودة تأخذ طريقها في التطبيق للمنظمات الخدمية كما هو الحال في البنوك وشركات التأمين وأخيرا 

مثل الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية. وقد باشرت مؤسسات التعليم العالي المنظمات غير الربحية والمنظمات الحكومية 

بحلول عقد التسعينات من القرن الماضي تطبيق إدارة الجودة ووضعت جوائز متعددة في اليابان أوروبا وأستراليا والواليات 

 اليات المتحدة األمريكية وجائزة الجودة األوروبية فيالمتحدة منها: جائزة ديمنج في اليابان وجائزة مالكوم بالدريج للجودة في الو

الدول األوروبية. وتجدر الشارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تعتبر من أولى المؤسسات التي ينبغي أن تطبق إدارة الجودة 

 (0، ص0500الشاملة )سهل، 

ة يات الخاصة بسبب الخصائص التقليدية والهيكليإال أن تطبيق إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي يرافقه بعض التحد

لمؤسسات التعليم العالي. وقد شهد التعليم العالي في دول العالم الثالث توسعا كبيرا من حيث زيادة أعداد الطلبة على حساب 

ول على الحص بديلة من أجل استراتيجياتالجودة، ونتيجة لالنفتاح فقد أرغمت ضغوط المنافسة الكليات العلمية للبحث عن 

 بهم مما تطلب تحسين الخدمات المقدمة لهم. االحتفاظالطالب ومن ثم 

وإدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تسهم في تحسين وتطوير األداء بصفة شاملة ومستمرة، وتقوم على 

مانا بأهميتها وقدرتها على الرقي بالتعليم، وتحقيق الجهد الجماعي، وكثير من دول العالم أخذت بتطبيق الجودة في التعليم إي

هـ( 0300 –هـ 0300األهداف المرجوة، وتضمنت الخطة العشرية لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للفترة )

م ليس على يق مستوى متقدهدفا استراتيجيا نحو األخذ بنظم الجودة، وتسعى معظم المجتمعات إلى تطوير أنظمتها التعليمية وتحق

المستوى الكمي بل على الجودة في المخرج التعليمي وقد أصبحت قضية رفع جودة ونوعية التعليم وتحسين مخرجاته ضرورة 

 (320، ص0502تتطلبها معطيات القرن الحادي والعشرين )القباري، 
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ة إال أن البعض من إدارات الجودة ال تأخذ تطبيق وبالرغم من وجود العديد من الدراسات التي تتحدث في مجال الجودة الشامل

مبادئ الجودة الشاملة بشكل متناغم مع التسارع في المنافسة والحاجة للكفاءة في التشغيل وحتى تكاد أن تكون ضعيفة في تطبيق 

شكل عام دارات التعليم بهذه المعايير مفهوم الجودة الشاملة في بعض األحيان، وبالتالي فإن ذلك أثر بشكل كبير و مباشر على إ

في المملكة العربية السعودية وعليه فتلك االدارات بحاجة ماسة وضرورية لتقييم خدماتها والعمل على تطويرها لكي تصبح قادرة 

على تلبية وتحقيق حاجات ورغبات جمهور عمالئها، ويتم ذلك ويتحقق من خالل تحسين األداء التشغيلي الخاص بها والذي يعود 

 ئدة على جودة خدماتها المقدمة. ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتلخص في السؤال التالي:بالفا

  ما هي العالقة بين تطبيق مبادئ الجودة الشاملة واألداء التشغيلي في إدارات التعليم في المنطقة الشرقية من المملكة

 العربية السعودية؟

م متكامل لموضوع إثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء التشغيلي وكذلك سنحاول من خالل البحث تكوين رؤية متطورة وفه

لإلدارات التعليمية لما يحتويه الموضوع من أبعاد تشمل القيادة التعليمية، الخدمات المقدمة، الخطط التشغيلية، تقييمها وآلية تحسين 

شاملة عند مرحلة تنفيذ الخطط التشغيلية وكذلك استخالص ذلك من خالل دراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة لمبادئ الجودة ال

 الطرق واألساليب الموصي باتباعها لتحسين األداء التشغيلي وفقاً إلدارات الجودة الشاملة.

 أهداف الدراسة:. 1.1

 التعرف على مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية. .0

 .حسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعوديةبيان مستوى ت .0

 .في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية التشغيليفاعلية االداء  علىالتعرف  .0

 أهمية الدراسة:. 1.1

 األهمية العلمية:. 1.1.1

تشغيلي، بما يحقق التفوق والتميز لإلدارات تتعلق ببيان أهمية إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين األداء ال .0

 التعليمية في المملكة العربية السعودية.

 يؤمل الباحث أن تكون هذه الدراسة إضافة قوية للمكتبات العربية عموما والسعودية بوجه خاص. .0

 األهمية العملية:. 1.1.1

 :ما يليتنعكس أهمية الدراسة ميدانيا من خالل 

 ظيف إدارة الجودة الشاملة باتجاه يحقق تحسين األداء في اإلدارات التعليمية.السعي وراء استخدام وتو .0

توجيه أنظار اإلدارة والموظفين إلى أهمية استخدام إدارة الجودة الشاملة وتحسين األداء التشغيلي؛ لما لها من دور  .0

 في تقليل الجهد والتكلفة لتحقيق األهداف المرجوة بكفاءة عالية.
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 دراسة:فرضيات ال. 1.1

 :لتطبيق الجودة الشاملة على مستوى االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة  يوجد أثر الفرضية األولى

 . العربية السعودية

 :لتطبيق الجودة الشاملة على مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة  يوجد أثر الفرضية الثانية

   .العربية السعودية

 :لتحسين االداء على فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية  يوجد أثر الفرضية الثالثة

 . السعودية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

 :النظرياإلطار . 1.1

 إدارة الجودة الشاملة: .1.1.1

نسبيا الذي اكدت عليه ادارات جميع المنظمات في الدول المتقدمة يعد مفهوم ادارة الجودة الشاملة من المفاهيم االدارية الحديثة 

صناعيا، فضال عن العديد من المنظمات في الدول النامية وعملت على تطبيقه ومنها مؤسسات التعليم العالي وذلك المواجهة 

 لوطنية واالجنبية.القوى المؤثرة على عملها ومنها المنافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة، وبين الجامعات ا

( أن Asher, 1996, p18وبصدد تسليط الضوء على مفهوم ادارة الجودة الشاملة نستعرض اراء عدد من الكتاب، اذ يرى )

ادارة الجودة الشاملة هي عملية للتحسين المستمر سواء ما يتعلق باألفراد أو اقسام المنظمة المختلفة من اجل تحقيق حاجات 

 ورغبات الزبائن. 

نما يرى أخر أن إدارة الجودة الشاملة هي التزام و إشراك لكل من اإلدارة والعاملين للقيام بالعمل من أجل تحقيق توقعات بي

 .(Tunks, 1992, p13)المستهلك أو تجاوز تلك التوقعات 

الء فاء باحتياجات العمويمكن تعريفها بأنها "فلسفة إدارية تهدف إلى تحقيق التميز في جودة أداء المنشأة ككل من خالل الو

(، وفي المعنى ذاته فقد عرفت إدارة الجودة الشاملة على أنها "طريقة للتحسين 001، ص۹۰۰۲والعاملين" )عبد المحسن، 

المستمر لألداء في جميع مستويات العملية اإلدارية، وفي كل المجاالت الوظيفية بالمنظمة وذلك باستخدام كافة الموارد البشرية 

 .(۷۹۱، ص۷۲۲۱المتاحة" )الخلف، والمالية 

وفيما يخص الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية، فتعرف على أنها: جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في المجال التربوي؛ 

ن ملرفع مستوى المنتج التربوي وهو)الطالب( بما يتناسب مع متطلبات المجتمع. وربما تستلزم هذه الجهود تطبيق مجموعة 

المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى المنتج التربوي من خالل تضافر جهود كل العاملين في مجال 

 (.21،ص0300التربية )آل صليع ،
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تحديات لوفيما يتعلق بأهمية إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية، فتنبع أهميتها من أن هذه المؤسسات تواجه موجة من ا

متمثلة في انخفاض اإلنتاجية، وزيادة التكاليف، ونقص الموارد المالية، وتبني أساليب غير فعالة لتحقيق األهداف المنشودة، وكذلك 

تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين ولمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها ال بد من التطبيق السليم والشامل لمفهوم إدارة 

تحسين مستويات الجودة وتمكين المؤسسات من التميز، من خالل تحقيق عدد من الفوائد المتمثلة بزيادة اإلنتاجية وتخفيض الجودة ل

 (.6-0م، ص ۹۰۰۹تكلفة األداء وتحسين مستوى جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستفيد، )العباس، 

تحقيق مؤشرات ومعايير تتناسب وعمق التوجهات المناسبة للمجتمع وقد حيث يحتاج التعليم العام إلى مستويات أعلى من الجودة ل

كان المجال الصناعي هو المستفيد األول في تطبيق مثل هذه المعايير، ومن ثم المجال الصحي والتعليمي بإتباع نفس الخطوات 

الصحي، وبمسميات أخرى في المجال  بعد تغيير المسمى من الجوائز الوطنية للجودة إلى شهادات االعتراف الدولية في المجال

التعليمي، فالقطاعات التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية استخدمت نموذج مالكوم بولدرج المستخدم في الصناعة مع تعديل 

ه، 0301 طفيف عليه لتطوير التعليم، وفي أوروبا تم استخدام النموذج الصناعي للجودة بعد عمل التعديالت المناسبة.)المطيري،

 (00ص

 (:49-41، ص1001وتمتاز الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية بالخصائص اآلتية )عليمات، 

 تحقيق النتائج المتوقعة بأقل تكلفة وأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن. .0

 تعد عملية تحقيق حاجات ورغبات العميل من أهم أسس الجودة الشاملة. .0

 ء واالنحرافات بدالً من معالجتها.الجودة الشاملة تركز على تجنب األخطا .0

 الجودة الشاملة تعني جودة المدخالت والعمليات والمخرجات. .3

 تطبيق الجودة الشاملة يتيح الفرصة للنقاش والحوار المثمر البناء، ويسهم في التغلب على الخوف والتردد. .0

م بأعمال غيره حتى يتحقق العامل في ظل الجودة الشاملة، ليس مجرد متخصص في مجال معين فقط، بل هو مل .6

االتصال الجيد والتفاعل المشترك، كما أن الجودة الشاملة ال تعترف باالنفصال بين األقسام واألنظمة داخل 

 المؤسسة، بل تؤكد التفاعل القوي وتبادل المعلومات.

لمنتج ستخدام الجودة كمعيار لوأصبحت المؤسسات التعليمية تحت ضغط كبير ال ومطلباً،ومما سبق، فقد أصبحت الجودة شعاراً 

 التعليمي نتيجة للتوجه الداخلي نحو الجودة باعتبار التعليم استثماراً وليس استهالكاً.

 األداء التشغيلي:. 1.1.1

وى االداء على مست ألهميةيعد األداء من المفاهيم التي حظيت باهتمام من قبل الباحثين والدارسين في مختلف المجاالت؛ وذلك 

الفرد والمنظمة على حد سواء، فالمنظمات تحاول دائما ان ترتقي بأداء العاملين فيها للوصول إلى الرؤى واالهداف والقيم كل من 

 الجوهرية التي تريد هذه المنظمات تحقيقها.
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ت األداء وقد حدد األداء بأنه نتائج المنظمة المحددة، والمتضمنة مؤشرات األداء المالي، ومؤشرات األداء السوقي ومؤشرا

(. (Shahzad, et al., 2012(. وهو درجة تحقيق المنظمة لرسالتها (Richard, et al., 2009 المرتبطة بأصحاب المصلحة 

 (. (Wheelen & Hunger, 2012وهناك من عرفه بأنه النتائج النهائية النشاطات المنظمة 

الذي يعكس قدرة المنظمة ومدى النجاح الذي تحققه  المؤشر الجوهري Operational Performanceويمثل األداء التشغيلي 

 (.0551في استثمار الموارد المادية والبشرية والفنية، والمعلوماتية المتاحة لها )الجبوري، 

 :Dutton & Kleiner, 2015) واألداء هو القيام بأعباء الوظيفة من واجبات ومسؤوليات وفقا للمعدل المطلوب في العمل.

داء هو الجهد الذي يبذله الفرد داخل المؤسسة من أجل تحقيق هدف معين، فهو يبين مستوى أداء الفرد في (، أي أن األ33

 المؤسسة وبناء على هذا المستوى يتم تحديد أداء الفرد إذا كان أدائه جيدا أو متوسطة أو متدنية.

الي فان األداء السلبي يمثل النتائج الغير مرغوبة األداء بأنه مجموعة النتائج المحددة للسلوك، وبالت( ۹۰۰۲ويعرفه آل سريع )

 المحددة للسلوك وفي المقابل فان األداء اإليجابي يحدد النتائج المرغوبة للسلوك.

وترى الباحثة بأن األداء التشغيلي يمثل األنشطة والعمليات الداخلية التي تنفذها المنظمات لتحقيق األهداف المالية ومتطلبات 

من خالل استحداث وابتكار خدمات جديدة وتطويرها في ضوء محددات السوق وتشخيص طبيعة الموق متلقي الخدمة 

 واحتياجات متلقي الخدمات.

 (: 12، ص1012( بتحديد خصائص مستوى األداء التشغيلي فيما يلي )الهاجري، (Armstrong, 2006وقام 

 وظيفية.قياس وتقييم األداء عملية مستمرة تالزم الفرد طوال حياته ال .0

 تتطلب عملية القياس وجود شخص يالحظ ويراقب األداء بشكل مستمر ليكون القياس موضوعيا وسليما. .0

 عملية القياس تتطلب وجود معايير لألداء ليتم مقارنة أداء الموظف بها والحكم على كفاءته. .0

اسه بقاؤه في ن تقدير يبني على أسالقياس والتقييم ال يعني فقط الحكم في نهاية فترة معينة على ما يستحقه الفرد م .3

العمل، بل يعني أيضا تحديد نقاط الضعف للعمل على عالجها وتكون مهمة فريق بناء القدرات والرئيس المباشر 

حتاجها ي والمساعدة التيبمثابة المعلم الذي يقوم باالشتراك معا في إدارة الموارد البشرية باقتراح نوع التدريب 

 الموظف.

 األداء يقوم على الرأي الشخصي للمقوم، وبالتالي هناك احتمال كبير للتحيز قياس وتقويم .0

 والمحسوبية إذا تم بمعرفة شخص من ادخل المراكز للزمالء أو المرؤوسين.  .6

 نتائج عملية القياس تساعد في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالموظف مثل الترقية، .7

 ي يحتاجه. لذا يجب أن يكون التقييم موضوعيا.والمكافآت، والفصل وكذلك التدريب الذ .2

يخضع كافة الموظفين على مختلف المستويات اإلدارية إلى عملية تقييم األداء، والهدف من ذلك أن يشعر جميعهم  .1

بنزاهة وعدالة نظام القياس وليعرف أن الجميع محاسبون على أعمالهم وأن تقدمهم في السلم الوظيفي مرهون 

 ل.بتفوقهم في العم



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

وينظر إلى األداء سواء أكان على مستوى الفرد، أم على مستوى الفريق، أم المنظمة على أنه السبيل إلى تحديد مستوى 

 (:۹۰۰۲، مصطفىالكفاءة والفاعلية التنظيمية، ويمكن تلخيص أهمية األداء التشغيلي فيما يلي )

 حقيق أهدافهاأن األداء مؤشر لدرجة تحقيق رؤية المنظمة ورسالتها، ووسيلة لت .0

 يعبر األداء عن مستوى نجاح األفراد، وإدارة المنظمة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ودرجة تنفيذ هذه المهام  .0

يسهم األداء في استمرارية بقاء المنظمة في السوق وذلك من خالل استمرارية تطوير أدائها وتحسينه لمواكبة   .0

 التغيرات البيئية المحيطة

 ي معرفة الطاقات والقدرات الكامنة لدى العاملين في المنظمة.يسهم األداء ف .3

 الدراسات السابقة:. 1.1

 الدراسات العربية:. 1.1.1

(، بعنوان: أساليب حديثة في تقييم األداء التدريسي لألستاذ الجامعي في الجزائر بين أمل 1010دراسة بلواضح وآخرون )

 االعتماد وواقع التنفيذ.

موضوع إدارة اإلمداد الداخلي وأثرها على األداء التشغيلي في المؤسسة الصحية، ومن اجل ذلك قام الباحثين  تعالج هذه الدراسة

بدراسة تحليلية ألراء عينة مختارة ضمن مجتمع حث شملت العمال اإلداريين والطبيين في المستشفى محل الدراسة، وبلغ حجم 

عينة الكلي، وقام الباحثين بتطبيق أساليب التحليل اإلحصائي وقد خلصت من حجم ال %20.00موظف بنسبة استرداد  65العينة 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة اثر إلدارة اإلمداد الداخلي )التخزين، النقل الداخلي( على األداء التشغيلي 

 )الكلفة، الجودة، وقت التسليم( في المؤسسة الصحية محل الدراسة.

 (، بعنوان: أثر تطبيق الجودة الشاملة على األداء اإلداري للمنظمات1012)دراسة علي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الجودة الشاملة على األداء اإلداري للمنظمات، و لقد دلت نتائج الدراسة على وجود 

أوصت الدراسة بوجوب تطبيق إدارة الجودة تأثير جوهري معنوي و مباشر إلدارة الجودة الشاملة على األداء اإلداري و قد 

الشاملة باعتبارها جزءا أساسيا من عمل المنظمات و المؤسسات و أن يكون ذلك إحدى القيم السائدة لتلك المؤسسات و يجب 

ممكن  رتدريب العاملين على أفضل طرق الجودة و قيام إدارة المؤسسة باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها خفض الفاقد إلى أقل قد

 دون التأثير على مستوى األداء مع استقطاب العاملين ذوي الكفاءات و القدرات و المهارات الجيدة.

واإلداء (، بعنوان: الدور الوسيط لنظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين العالقة بين جودة الخدمة 1019) وعبد هللادراسة بالل 

 في المؤسسات الخدمية. التشغيلي

ي ف واإلداء التشغيليتعرف على الدور الوسيط لنظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين العالقة بين جودة الخدمة هدفت إلى ال

المؤسسات الخدمية، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث كانت االستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات. وتم 

(. % 22( استبانة للعاملين بمؤسسات مستهدفة بنسبة استرداد بلغت )305استخدام عينة غير احتمالية مناسبة حيث وزعت )
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 يليواألداء التشغالدراسة وجود عالقة بين جودة الخدمة  وأظهرت نتائجالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام االنحدار المتعدد 

ة اال أن نسبة التأثير متباينة من متغير ألخر. كما أن نظم إدارة الجودة الشاملة تؤثر على األداء التشغيلي من خالل جودة الخدم

الجودة الشاملة تتوسط هذه العالقة. كما توصلت  ونظم إدارةوأظهرت الدراسات أيضا أن جودة الخدمة تؤثر على األداء التشغيلي 

 األداء التشغيليوخدمة في إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي تتعلق بجودة ال وتطبيقية تمثلتالدراسة لتوصيات نظرية 

الجودة الشاملة لما لها تأثير على األداء التشغيلي بالمؤسسات  ونظم إدارةعلى ضرورة االهتمام بالجودة الخدمة  ومتخذي القرار

 الخدمية.

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة. وتأثيره في(، بعنوان: التمكين اإلداري 1019دراسة الوظيفي )

ر التمكين اإلداري و مستويات تطبيق إدارة الجودة الشاملة و التعرف على عالقة التأثير بين التمكين هدف إلى معرفة مدى تواف

اإلداري و إدارة الجودة الشاملة في المنظمة المبحوثة، و تناول البحث مفهوم و أهمية التمكين اإلداري و إدارة الجودة الشاملة، و 

معنوية بين التمكين اإلداري و تطبيق إدارة الجودة الشاملة، و توصل البحث إلى افترض الباحث وجود عالقة تأثير ذات داللة 

توافر مقومات التمكين اإلداري في المنظمة المبحوثة، مع إثبات لفرضية البحث، و قد أوصى الباحث بضرورة قيام إدارة المنظمة 

ستعداد يز اإلبداع، و تشجيع العاملين الذين يبدون االمبحوثة بالتوسع بتفويض الصالحيات للمستويات اإلدارية الوسطى، و تعز

 جيدا لتطبيق مفهوم التمكين اإلداري.

 الدراسات األجنبية:. 1.1.1

" تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس االبتدائية بعنوان (،Toremen, and Others,2009دراسة تورمين وآخرون )

 التركية"

ارتباط  المعلمين ومدى ورؤىالجودة الشاملة في المدارس االبتدائية التركية في ضوء مفاهيم  هدفت الدراسة في تحديد نطاق إدارة

هذه الرؤي بالمتغيرات المختلفة وتم تنفيذ هذه الدراسة في مدينة "ماالطيا" على المعلمين العاملين في هذه المدارس والذين تم 

 اسة المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:واستخدمت الدر 006اختيارهم عشوائياً، وتم تقييم حوالي 

 .هناك بعض المشكالت مع مؤشرات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وال سيما بخصوص بعد تغير اإلدارة 

  ،كانت هناك اختالفات واضحة في رؤي المعلمين عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة، اعتماداً على متغيرات الفرع

 .ومستوي التعليم

 ذكر، أنثي(.   بينما لم تكن هناك اختالفات تذكر بخصوص متغير النوع( 

الشاملة في منطقة نيويورك  إدارة الجودة(، بعنوان " مدى استخدام المدارس لمبادئ Cornin,2004دراسة أجري كورنين )

 جتمع المحليالتعليمية، وعالقتها بالمنطقة، والتخطيط االستراتيجي، وتركيز الطلبة والمهتمين من الم

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام المدارس لمبادئ إدارة الجودة وعالقتها ببعض المتغيرات وتكون مجتمع الدراسة 

 ( إداريا، 006من شاغلي الوظائف اإلدارية في منطقة نيويورك التعليمية، وبلغ عدد أفراد العينة )
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ة وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام المدارس لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام االستبان

 منطقة نيويورك التعليمية كان مرتفعاً.

(، بعنوان " تقويم مشروع التقويم الذاتي إلدارة الجودة الشاملة في Bengt and Maguns,2006دراسة ماجنز وبنجت )

 المدارس الثانوية العليا بالسويد" 

سة تقويم مشروع التقويم الذاتي إلدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية العليا بالسويد بما في ذلك تقويم اإلجراءات هدفت الدرا

واألدوات المستخدمة في المشروع ومن أجل تقويم هذه التجربة أجريت مقابالت مع مدير التعليم الثانوي العالي وعشرة من 

جمع آراء العاملين التربويين اآلخرين وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العديد من األشخاص ال مديري المدارس، كما طبق استبيان ل

يبدو أنهم يفكرون كثيراً حول ماهية الجودة في البيئة التي يعملون فيها، كما أن العديد من المؤسسات تتجه إلى العمل بنظام التقويم 

نفيذه إضافة إلى ذلك فإن العمل يتم بدون إعداد وتهيئة جميع المشاركين، الذاتي دون التفكير الكافي في مبررات ذلك وكيفية ت

 وبدون مناقشة القيم األساسية التي يستند إليها العمل.

 منهجية الدراسة . 1

 منهج الدراسة:. 1.1

الدراسة  وذلك ألنالعالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة،  والذي يدرساستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي 

تهدف إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين األداء التشغيلي في اإلدارات التعليمية في المملكة العربية 

 السعودية: دراسة ميدانية إدارات التعليم في المنطقة الشرقية.

 مصادر الحصول على البيانات والمعلومات:. 1.1

 :التي تم جمعها من عينة الدراسة من خالل االستبيان والتي تم تحليلها فيما بعد بالبرنامج  وهي البيات مصادر أولية

 . SPSS V21اإلحصائي 

 :تم االعتماد على الكتب والمراجع والمجالت والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة مصادر ثانوية. 

 مجتمع وعينة الدراسة: . 1.1

وهو جميع العناصر ذات  .الفراد او االشياء او االشخاص الذين يشكلون موضوع مشكلة البحثا الدراسة بجميعيتمثل مجتمع 

ليم في إدارات التع علىالعالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث الى ان يعمم عليها نتائج الدراسة، ويتمثل مجتمع الدراسة 

 المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

 راسة في القيادات اإلدارية في اإلدارات التعليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.وتتمثل عينة الد
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 أداة الدراسة:. 1.1

قامت الباحثة باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات لمناسبتها ألهداف الدراسة والمنهج المتبع فيها وهو: المنهج الوصفي 

ع إلى األدبيات ومجموعة من الدراسات السابقة القريبة من موضوع الدراسة، وألنها أنسب أداة لجمع التحليلي"، وذلك بعد الرجو

المعلومات في مثل هذه الدراسة، ولخدمة اغراض الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها من خالل اداة الدراسة في الجانب 

اتجاهات أفراد الدراسة حول التساؤالت المطروحة، وذلك باستخدام  الميداني، استُخدمت عدد من االساليب اإلحصائية لمعرفة

 اساليب المعالجة اإلحصائية التالية:

 .حساب التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة 

  معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي 

 .معادلة ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات أداة الدراسة 

  الحسابي الستجابات أفراد الدراسة على كل عبارة.حساب المتوسط 

 .حساب االنحراف المعياري لحساب مدى تباعد القيم عن متوسطها الحسابي 

  ين االداء ، مستوى تحسالتشغيلي وفاعلية االداءمعامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين تطبيق الجودة الشاملة

 السعودية.في االدارات التعليمية في المملكة العربية 

 اختبار تحليل االنحدار الخطي 

 اختبارات صدق أداة الدراسة وثباتها:. 9.1

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:. 1.9.1

للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة الظاهري، والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة، تم عرضها في صورتها األولية على  

ة في الجامعة وخارجها، وذلك للحكم على درجة وضوح العبارات وتمثيلها للهدف الذي المحكمين من ذوي االختصاص والخبر

وضعت له، واستبعاد العبارات الغير مناسبة، واقتراح عبارات جديدة باإلضافة إلى تحديد العبارات الغامضة أو التي تحمل أكثر 

 النهائية.بانة في صورتها من معنى، ووفقاً لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم التعديل حتى اصبحت االست

 الدراسة:  ألداةصدق االتساق الداخلي البنائي . 1.9.1

 :ثبات االستبيان 

ثبات األداة يعني "التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة"، وقد تم 

يوضح معامل الثبات  التاليوالجدول  .Cronbach's Alpha)ا كرونباخ )التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ألف

 لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يلي
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 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان1جدول )

 عدد الفقرات المحاور
معامل 

 الثبات

المحور األول: مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة 

 ربية السعوديةالع
10 0.932 

المحور الثاني: مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية 

 السعودية
10 0.950 

ة في االدارات التعليمية في المملكة العربي التشغيليالمحور الثالث: فاعلية االداء 

 السعودية
10 0.948 

 0.971 30 الثبات الكلي لالستبانة

 spssباالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج  باحثةمن اعداد ال المصدر:

، 5.100من خالل النتائج الموضحة أعاله بالجدول، يتضح أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عالي، حيث يتراوح ما بين )

ضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق (، وهي قيمة ثبات مرتفعة تو5.170(، وبلغت قيمة معامل الثبات العام لالستبانة )5.105

 الميداني.

 االستبيان: لعبارات الداخلي االتساق صدق 

( مفردة، وتم حساب معامل 05بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث تم تطبيقها ميدانياً على العينة االستطالعية وعددها )

حساب معامل االرتباط بين كـل عبـارة مـع الدرجـة الكليـة  االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل

 التي األهداف تحقق مدى يقيس حيث الدراسة، أداة صدق مقاييس أحد البنائي االتساق صدق ويعتبرللمحور الذي تنمي اليه، 

سة بالدرجة الكلية لعبارات الدرا أداة محاور من محور كل ارتباط مدى البنائي االتساق صدق ويبين إليها، األداة للوصول تسعى

 .مجتمعة االستبيان

 فإنه يوجد ارتباط معنوي الجدولية rمن  أكثر المحسوبة r** قاعده إذا كانت 

( 5.50(، )5.50( أقل من او تساوي مستوى الداللة )sig .or P-value) قاعدة أخرى، اذا كانت قيمة االحتمال الخطأ ** أو

 يلي: كما والبنائي الداخلي االتساق صدق توضح التالية لوالجداو فانه يوجد ارتباط معنوي.

  :المحور األول: مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية 

لكة مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المم" معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور (1) جدول

 مـع الدرجـة الكليـة للمحور العربية السعودية"

 النتيجة Sig معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

 دال إحصائياً  0.01 **737. 1

 دال إحصائياً  0.01 **664. 2
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 دال إحصائياً  0.01 **768. 3

 دال إحصائياً  0.01 **828. 4

 دال إحصائياً  0.01 **777. 5

 حصائياً دال إ 0.01 **810. 6

 دال إحصائياً  0.01 **821. 7

 دال إحصائياً  0.01 **879. 8

 دال إحصائياً  0.01 **835. 9

 دال إحصائياً  0.01 **796. 10

 spssباالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج  باحثةالمصدر: من اعداد ال

 فأقل.      5.50** دالة عند مستوى الداللة 

لسابق أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع محورها الذي تنتمي إليه العبارة " مدى تطبيق يتضح من الجدول ا

و  (5.663الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية" موجبـة ودالـة إحـصائيا، حيث تتراوح ما بين )

 عن كونها ذات داللة إحصائية مما يشير إلى درجة موافق من الصدق لفقرات المحور. ( وذات قيم محايد ومرتفعة، فضالً 5.271)

  :المحور الثاني: مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية 

ليمية في المملكة مستوى تحسين االداء في االدارات التع" معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور (1) جدول

 مـع الدرجـة الكليـة للمحور العربية السعودية"

 النتيجة Sig معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

 دال إحصائياً  0.01 **756. 1

 دال إحصائياً  0.01 **819. 2

 دال إحصائياً  0.01 **856. 3

 دال إحصائياً  0.01 **886. 4

 دال إحصائياً  0.01 **847. 5

 دال إحصائياً  0.01 **763. 6

 دال إحصائياً  0.01 **830. 7

 دال إحصائياً  0.01 **892. 8

 دال إحصائياً  0.01 **844. 9

 دال إحصائياً  0.01 **831. 10

 spssالمصدر: من اعداد الطالبة باالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج 

 فأقل.      5.50** دالة عند مستوى الداللة 
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ح من الجدول السابق أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع محورها الذي تنتمي إليه العبارة "مستوى تحسين يتض

( 5.210و ) (5.706االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية" موجبـة ودالـة إحـصائيا، حيث تتراوح ما بين )

 وذات قيم محايد ومرتفعة، فضالً عن كونها ذات داللة إحصائية مما يشير إلى درجة موافق من الصدق لفقرات المحور.

  في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية: التشغيليالمحور الثالث: فاعلية االداء 

في االدارات التعليمية في المملكة  التشغيليفاعلية االداء " محور معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات (1) جدول

 مـع الدرجـة الكليـة للمحور العربية السعودية"

 النتيجة Sig معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

 دال إحصائياً  0.01 **752. 1

 دال إحصائياً  0.01 **868. 2

 دال إحصائياً  0.01 **815. 3

 ل إحصائياً دا 0.01 **791. 4

 دال إحصائياً  0.01 **885. 5

 دال إحصائياً  0.01 **848. 6

 دال إحصائياً  0.01 **844. 7

 دال إحصائياً  0.01 **873. 8

 دال إحصائياً  0.01 **816. 9

 دال إحصائياً  0.01 **765. 10

 spssمن اعداد الطالبة باالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج  المصدر:

      فأقل. 5.50** دالة عند مستوى الداللة 

يتضح من الجدول السابق أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع محورها الذي تنتمي إليه العبارة " فاعلية االداء 

( 5.220و ) (5.700اوح ما بين )في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية" موجبـة ودالـة إحـصائيا، حيث تتر التشغيلي

 وذات قيم محايد ومرتفعة، فضالً عن كونها ذات داللة إحصائية مما يشير إلى درجة موافق من الصدق لفقرات المحور.

 نتائج التحليل واختبار الفرضيات. 1

 نتائج التحليل الوصفي الستجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة:. 1.1

 .الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعوديةالمحور االول: مدى تطبيق . 1.1.1

تم حساب المتوسطات الحسابية،  مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعوديةلمعرفة 

ة في المنطقة الشرقية من المملكة العربي واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات القيادات اإلدارية في اإلدارات التعليمية
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السعودية على محور " مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية "، وجاءت النتائج كما 

 يبيّنها الجدول التالي: 

ازليا الستجابات أفراد الدراسة حول محور (: التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تن9جدول رقم )

 مدى تطبيق الجودة الشاملة في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

3 
مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في  توظيف

 .التنظيم باإلداراتمختلف مستويات 
 موافق بشدة 1 0.60 4.65

5 
ثقافة االتقان بدل من ثقافة االجترار، والى  التحول الى

 .االدنى ثقافة الجودة بدال من ثقافة الحد
 موافق بشدة 2 0.64 4.59

10 
االداء االداري من خالل وضوح األدوار  انضباط

 .والمسؤوليات بدقة بدون تداخل
 شدةموافق ب 3 0.69 4.58

6 
اكتشاف الخطأ في نهاية انجاز المهام الى  التحول من

 .الرقابة المستمرة لتجنب وقوع الخطأ
 موافق بشدة 4 0.68 4.56

4 
وتطوير االداء االداري والتقليل من االهدار  تحسين

 .البيروقراطية الناتج عن الممارسات االدارية
 موافق بشدة 5 0.65 4.55

7 
املين باإلدارات من خالل مستوى عالقات الع تحسين

 .العامة قنوات اتصال متنوعة لتحقيق اهدافها
 موافق بشدة 6 0.69 4.54

8 
عمل منظمة ومتكاملة إلنجاز مهام محددة  تكوين فرق

 .لتحقيق التنافسية مع االدارات االخرى
 موافق بشدة 7 0.62 4.53

9 
اإلنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية من خالل  تحسين

 .الجودة ة ادوات احصائية، وأدوات لقياسمجموع
 موافق بشدة 8 0.71 4.52

2 
 جهد بأقلجودة المنتج التعليمي واالداري  رفع مستوى

 .والتعليمية وتكلفة لتحقيق االهداف التربوية
 موافق بشدة 9 0.75 4.52

1 
تحسين األداء االجمالي لإلدارات وفقا مجموعة من 

 .المقننة المعايير التربوية
 موافق بشدة 10 0.65 4.50

 موافق بشدة 0.53 4.55 المتوسط العام

 

 في تعليميةال االدارات في الشاملة الجودة تطبيق مدىيتبين من الجدول السابق ان افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور 

 (، 5.00راف معياري )(، وانح0.55من  3.00ان المتوسط العام لموافقتهم ) حيث السعودية، العربية المملكة
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( وهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج 3.60 -3.05كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )

 الداراتا في الشاملة الجودة تطبيقالخماسي التي تشير الى )موافق بشدة(، وتشير الى أن افراد الدراسة موافقون بشدة على 

 .السعودية العربية المملكة يف التعليمية

 المحور الثاني: مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية. . 1.1.1

تم حساب المتوسطات الحسابية،  مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعوديةلمعرفة 

ات القيادات اإلدارية في اإلدارات التعليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجاب

السعودية على محور " مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية "، وجاءت النتائج كما يبيّنها 

 الجدول التالي:

ة واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازليا الستجابات أفراد الدراسة حول محور (: التكرارات والمتوسطات الحسابي2جدول رقم )

 مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

5 
نة مرتبطة خطط استراتيجية منظمة ومر العمل وفق

 .بجدول زمني للتنفيذ يراعي ظروف العمل
 موافق بشدة 1 0.74 4.48

4 
اتصاالت متنوعة فعالة بين جميع العاملين  توافر شبكة

 .لتحقيق االهداف للوصول الى المخرجات
 موافق بشدة 2 0.74 4.44

10 
لمرونة في انجاز المهام وفق المتغيرات  تحقيق

 .بيئة العملوالظروف الطارئة التي تواجه 
 موافق بشدة 3 0.75 4.44

7 
الجهود المهدرة في اتجاهات مغايرة التجاهات  توفير

 .تحقيق اهداف العمل االساسية
 موافق بشدة 4 0.69 4.42

2 
العمل وفق اليات السرعة والتكلفة المنخفضة  انجاز مهام

 .والجهد االقل
 موافق بشدة 5 0.80 4.41

6 
 إلداريةاتطورة من اللوائح االداء وفق مجموعة م يسير

 .لتخفيف حدة المركزية الحديثة
 موافق بشدة 6 0.67 4.40

8 
فرق العمل التكاملية إلنجاز المهام المكلفة  تنظيم جهود

 .بها داخل منظومة العمل الكلية
 موافق بشدة 7 0.75 4.39

3 
اشراك كل العاملين للقيام بمهام العمل لتحقيق  تحقيق

 .او تجاوزها توقعات المستقبل
 موافق بشدة 8 0.80 4.39

1 
استغالل مهارات وقدرات العاملين لتحقيق القدرات 

 .االدارات المختلفة التنافسية بين اقسام
 موافق بشدة 9 0.83 4.39
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9 
اليات العمل الى التقنية إلنجاز المهام والتخلص من  توجيه

 .االساليب التقليدية
 موافق بشدة 10 0.78 4.35

 موافق بشدة 0.63 4.41 ط العامالمتوس

يتبين من الجدول السابق ان افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في 

(، كما بلغت 5.60(، وانحراف معياري )0.55من  3.30حيث ان المتوسط العام لموافقتهم ) ،المملكة العربية السعودية

( وهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي 3.32 -3.00العبارات ما بين )متوسطات 

التي تشير الى )موافق بشدة(، وتشير الى أن افراد الدراسة موافقون بشدة على مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في 

 المملكة العربية السعودية.

 الث: فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية.المحور الث. 1.1.1

تم حساب المتوسطات الحسابية،  فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعوديةلمعرفة 

ت التعليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات القيادات اإلدارية في اإلدارا

السعودية على محور " فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية "، وجاءت النتائج كما يبيّنها 

 الجدول التالي:

تيبها تنازليا الستجابات أفراد الدراسة حول محور (: التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتر2جدول رقم )

 في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية التشغيليفاعلية االداء 

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

4 
العاملين في شكل فرق عمل متوازنة متكاملة  تنظيم جهود

 .االهداف العامة والمرحليةتحقيق 
 موافق بشدة 1 0.68 4.44

10 
االدارات امكانيات وادوات تقنية حديثة تستخدم  تمتلك

 .إلنجاز مهام العمل وتحسين مخرجاته
 موافق بشدة 2 0.72 4.43

5 
االدارات خطط استراتيجية دقيقة مرنة ذات جدول  تمتلك

 .زمني مرن لتنظيف االداء داخلها
 موافق بشدة 3 0.68 4.38

3 
االدارات على وضع توقعات مستقبلية ألنظمة  تزداد قدرة

 .العمل واالداء المطلوب تحقيقه
 موافق بشدة 4 0.70 4.38

2 
االدارات السرعة وخفض التكاليف المالية  تحقق

 .المستخدمة في انجاز مهام العمل
 موافق بشدة 5 0.72 4.37

7 
يد لمهام العمل في االدارات على التنفيذ الج تزداد قدرة

 .اتجاه المخرجات الجيدة النهائية
 موافق بشدة 6 0.70 4.36
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1 
تتمكن االدارات من التنافس الفعال مع االدارات االخرى 

 .المهام وجودتها للمستفيدين منها في انجاز
 موافق بشدة 7 0.73 4.35

6 
االدارات على التخلص من الروتين  تزداد قدرة

 .ي ادارة مهام العملوالمركزية الشديدة ف
 موافق بشدة 8 0.77 4.35

8 
االدارات مستويات اتصال فعالة متنوعة بين جميع  تتبني

 .والفنية فيها القيادات والمستويات االدارية
 موافق بشدة 9 0.73 4.34

9 
االدارات مجموعة لوائح وقوانين متطورة  تستحدث

 .تناسب التطور الحديث في اليات العمل
 موافق بشدة 10 0.78 4.33

 موافق بشدة 0.60 4.37 المتوسط العام

 

يتبين من الجدول السابق ان افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في 

(، كما بلغت متوسطات 5.65)(، وانحراف معياري 0.55من  3.07المملكة العربية السعودية، حيث ان المتوسط العام لموافقتهم )

( وهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير 3.33 -3.00العبارات ما بين )

 مملكةفي االدارات التعليمية في ال التشغيليالى )موافق بشدة(، وتشير الى أن افراد الدراسة موافقون بشدة على فاعلية االداء 

 العربية السعودية.

 اختبار الفرضيات:. 1.1

الفرضية األولى: يوجد أثر لتطبيق الجودة الشاملة على مستوى االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية 

 السعودية.

ة توضح ول التاليللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لمالءمته لمثل هذا النوع من الفرضيات والجدا

 ذلك: 

 حساب معامالت االرتباط 

 قبل حساب االثر تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والجدول التالي يوضح ذلك

لعربية كة االتشغيلي في االدارات التعليمية في الممل وفاعلية االداء( معامل ارتباط بيرسون بين تطبيق الجودة الشاملة 8جدول )

 السعودية

 المتغيرات

 فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

 القرار االحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط

 عالقة طردية ذات داللة احصائية 5.50 ** 5.705 تطبيق الجودة الشاملة
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( بين تطبيق الجودة 5.50تباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى )عالقة ار يتضح من الجدول السابق أنه توجد

(، 5.705التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث أن معامل االرتباط بلغ ) وفاعلية االداءالشاملة 

يدل على انه كلما تم تطبيق الجودة الشاملة في  (، وهذا5.50( أي أقل من )5.50)دالة إحصائيا حيث أن مستوى الداللة بلغ 

يمية في التشغيلي في االدارات التعل وفاعلية االداءاالدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية ادى ذلك الى ارتفاع مستوى 

 المملكة العربية السعودية.

 .حساب تحليل االنحدار وتباين االنحدار

 ر وتباين االنحدار( تحليل االنحدا9جدول رقم )

 التباين المتغيرات المستقلة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطة 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 تطبيق الجودة الشاملة

 27.27 1 27.27 االنحدار
153.90 

 
 0.18 151 26.75 المتبقي 0.01

  152 54.02 المجموع

 (R( = )0.71معامل االرتباط )

 (0.50= ) (R2حديد )معامل الت
 

أتضح أنه يمكن التنبؤ بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من خالل تطبيق الجودة 

( والتي تعتبر قيمة ذات داللة، مما يعني إمكانية 5.50( عند مستوى معنوية )000.15الشاملة، حيث أن قيمة ف بلغت )

 جة تطبيق الجودة الشاملة في التنبؤ بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية. االعتماد على در

( أي أن متغير مستوى تطبيق الجودة الشاملة مرتبطةٌ 5.70)( بلغت Rويتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة معامل االرتباط )

( او ما  الداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، و بلغت قيمة )ارتباطاً إيجابياً وقوياً بفاعلية ا

( من التغيرات % 05(  وهذا يدل على ان درجة تطبيق الجودة الشاملة يمكن أن تفسر حوالي )5.05يسمى بمعامل التحديد  )

لمعرفة وة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. في بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملك

   تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع فإن ذلك يتم من خالل جدول المعامالت التالي:

غيلي التش( معامالت المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار الخاصة بأثر تطبيق الجودة الشاملة على فاعلية االداء 10جدول رقم )

 في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

 مستوى الداللة (Tقيمة ) (Bقيمة بيتا ) المتغيرات

 0.02 2.42 0.72 ثابت )معادلة االنحدار(

 0.01 12.41 0.80 تطبيق الجودة الشاملة
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ات بؤ بمستوى فاعلية االداء التشغيلي في االدارويتضح من خالل الجدول السابق أن تطبيق الجودة الشاملة له األثر األكبر للتن

 (.5.50( بمستوى داللة )5.25بيتا )التعليمية في المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمة 

وبذلك تتحقق صحة الفرضية التي تنص على " يوجد أثر لتطبيق الجودة الشاملة على فاعلية االداء التشغيلي في االدارات 

 ملكة العربية السعودية "التعليمية في الم

هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق الجودة الشاملة على األداء اإلداري  ( والتي0506تتفق هذه النتائج مع دراسة علي )

 للمنظمات حيث توصلت النتائج الى وجود تأثير جوهري معنوي و مباشر إلدارة الجودة الشاملة على األداء اإلداري.

د أثر لتطبيق الجودة الشاملة على مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية الفرضية الثانية: يوج

 السعودية.

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لمالءمته لمثل هذا النوع من الفرضيات والجداول التالية توضح 

 ذلك: 

 أ: حساب معامالت االرتباط

 ثر تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والجدول التالي يوضح ذلك:قبل حساب اال

االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية  ومستوى تحسين( معامل ارتباط بيرسون بين تطبيق الجودة الشاملة 10جدول )

 السعودية

 المتغيرات
 رات التعليمية في المملكة العربية السعوديةمستوى تحسين االداء في االدا

 القرار االحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط

 عالقة طردية ذات داللة احصائية 5.50 ** 5.706 تطبيق الجودة الشاملة
 

الجودة  ( بين تطبيق5.50عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى ) يتضح من الجدول السابق أنه توجد

(، 5.706االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث أن معامل االرتباط بلغ ) ومستوى تحسينالشاملة 

، وهذا يدل على انه كلما تم تطبيق الجودة الشاملة في (5.50( أي أقل من )5.50)دالة إحصائيا حيث أن مستوى الداللة بلغ 

في المملكة العربية السعودية ادى ذلك الى ارتفاع مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة  االدارات التعليمية

 العربية السعودية.
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 حساب تحليل االنحدار وتباين االنحدار.

( تحليل االنحدار وتباين االنحدار11جدول رقم )  

 التباين المتغيرات المستقلة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

توسطة م

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 تطبيق الجودة الشاملة

 32.63 1 32.63 االنحدار
178.62 

 
 0.18 151 27.58 المتبقي 0.01

  152 60.21 المجموع

 (R( = )0.74معامل االرتباط )

 (0.54= ) (R2معامل التحديد )

 

دة تعليمية في المملكة العربية السعودية من خالل مستوى تطبيق الجوأتضح أنه يمكن التنبؤ بمستوى تحسين االداء في االدارات ال

( والتي تعتبر قيمة ذات داللة، مما يعني إمكانية االعتماد 5.50( عند مستوى معنوية )072.60الشاملة، حيث أن قيمة ف بلغت )

 ي المملكة العربية السعودية. على تطبيق الجودة الشاملة في التنبؤ بمستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية ف

( أي أن متغير مستوى تطبيق الجودة الشاملة مرتبطةٌ 5.73)( بلغت Rويتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة معامل االرتباط )

( او ما  ارتباطاً إيجابياً وقوياً بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، و بلغت قيمة )

( من التغيرات في % 03(  وهذا يدل على ان درجة تطبيق الجودة الشاملة يمكن أن تفسر حوالي )5.03يسمى بمعامل التحديد  )

ولمعرفة تأثير  .مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

   لمتغير التابع فإن ذلك يتم من خالل جدول المعامالت التالي:المتغير المستقل على ا

أثر تطبيق الجودة الشاملة على مستوى تحسين االداء معامالت المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار الخاصة ب( 11جدول رقم )

 في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

 مستوى الداللة (T)قيمة  (Bقيمة بيتا ) المتغيرات

 0.17 1.37 0.41 ثابت )معادلة االنحدار(

 0.01 13.37 0.88 تطبيق الجودة الشاملة

 

ويتضح من خالل الجدول السابق أن مستوى تطبيق الجودة الشاملة له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى تحسين االداء في االدارات 

 (.5.50( بمستوى داللة )5.22)قيمة بيتا التعليمية في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 

يوجد أثر لتطبيق الجودة الشاملة على مستوى تحسين االداء في االدارات وبذلك تتحقق صحة الفرضية التي تنص على "

 التعليمية في المملكة العربية السعودية "
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 ة.دارات التعليمية في المملكة العربية السعوديالفرضية الثالثة: يوجد أثر لتحسين االداء على فاعلية االداء التشغيلي في اال

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لمالءمته لمثل هذا النوع من الفرضيات والجداول التالية توضح 

 ذلك: 

 حساب معامالت االرتباط

 ر التابع والجدول التالي يوضح ذلكقبل حساب االثر تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغي

 التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية وفاعلية االداءمعامل ارتباط بيرسون بين تحسين االداء ( 13جدول )

 المتغيرات
 فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

 القرار االحصائي ستوى الداللةم معامل االرتباط

 عالقة طردية ذات داللة احصائية 5.50 ** 5.700 تطبيق الجودة الشاملة

 

( بين تحسين االداء 5.50عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى ) يتضح من الجدول السابق أنه توجد

(، دالة 5.700مملكة العربية السعودية، حيث أن معامل االرتباط بلغ )التشغيلي في االدارات التعليمية في ال وفاعلية االداء

(، وهذا يدل على انه كلما تم الزيادة في تحسين االداء في 5.50( أي أقل من )5.50)إحصائيا حيث أن مستوى الداللة بلغ 

مية في االداء التشغيلي في االدارات التعليفاعلية ودية ادى ذلك الى ارتفاع مستوى واالدارات التعليمية في المملكة العربية السع

 المملكة العربية السعودية.

 حساب تحليل االنحدار وتباين االنحدار.

 ( تحليل االنحدار وتباين االنحدار11جدول رقم )

 التباين المتغيرات المستقلة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطة 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 تحسين االداء

 30.63 1 30.63 النحدارا
197.75 

 
 0.15 151 23.39 المتبقي 0.01

  152 54.02 المجموع

 (R( = )0.75معامل االرتباط )

 (0.57= ) (R2معامل التحديد )

 

الداء، ا أتضح أنه يمكن التنبؤ بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من خالل مستوى تحسين

( والتي تعتبر قيمة ذات داللة، مما يعني إمكانية االعتماد على 5.50( عند مستوى معنوية )017.70حيث أن قيمة ف بلغت )

 مستوى تحسين االداء في التنبؤ بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية. 
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( أي أن متغير مستوى تحسين االداء مرتبطةٌ ارتباطاً 5.70) ( بلغتRة معامل االرتباط )ويتضح من خالل هذا الجدول أن قيم 

( او ما يسمى  إيجابياً وقوياً بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، و بلغت قيمة )

( من التغيرات في بفاعلية االداء التشغيلي % 07كن أن تفسر حوالي )(  وهذا يدل على ان تحسين االداء يم5.07بمعامل التحديد  )

 ولمعرفة تأثير المتغير المستقل علىفي االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 

   المتغير التابع فإن ذلك يتم من خالل جدول المعامالت التالي:

مالت المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار الخاصة بأثر تحسين االداء على فاعلية االداء التشغيلي في ( معا11جدول رقم )

 االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية

 مستوى الداللة Tقيمة  (Bقيمة بيتا ) المتغيرات

 0.01 5.43 1.23 ثابت )معادلة االنحدار(

 0.01 14.06 0.71 تطبيق الجودة الشاملة
 

ويتضح من خالل الجدول السابق أن تحسين االداء له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية 

 (.5.50( بمستوى داللة )5.70) في المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمة بيتا

ية تطبيق الجودة الشاملة على مستوى تحسين االداء في االدارات التعليموبذلك تتحقق صحة الفرضية التي تنص على " يوجد أثر ل

 في المملكة العربية السعودية " 

( التي هدفت التعرف على الدور الوسيط لنظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 0500) وعبد هللاوتتفق هذه النتائج مع دراسة بالل 

اء واألدفي المؤسسات الخدمية، حيث توصلت الى وجود عالقة بين جودة الخدمة  واإلداء التشغيليالعالقة بين جودة الخدمة 

 كما أن نظم إدارة الجودة الشاملة تؤثر على األداء التشغيلي من خالل جودة الخدمة. التشغيلي

 النتائج والتوصيات. 9

 نتائج الدراسة:. 1.9

  لعربيةا المملكة في التعليمية االدارات في املةالش الجودة تطبيق مدىافراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور 

( 3.60-3.05(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )0.55من  3.00ان المتوسط العام لموافقتهم ) حيث السعودية،

أن ووهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق بشدة( 

 .السعودية العربية المملكة في التعليمية االدارات في الشاملة الجودة تطبيقالدراسة موافقون بشدة على  افراد

  افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية

( 3.32 -3.00(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )0.55من  3.30حيث ان المتوسط العام لموافقتهم ) ،السعودية
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وهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق بشدة(، و أن 

 ة.وديافراد الدراسة موافقون بشدة على مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السع

  افراد الدراسة موافقين بشدة على عبارات محور فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية

( 3.33 -3.00(، كما بلغت متوسطات العبارات ما بين )0.55من  3.07السعودية، حيث ان المتوسط العام لموافقتهم )

سة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تشير الى )موافق بشدة(، و أن وهذه المتوسطات جميعاً تقع في الفئة الخام

 افراد الدراسة موافقون بشدة على فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

 وفاعلية االداءلشاملة ( بين تطبيق الجودة ا5.50عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى ) توجد 

التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وأن درجة تطبيق الجودة الشاملة يمكن أن تفسر حوالي 

( من التغيرات في بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر % 05)

سة، وأن تطبيق الجودة الشاملة له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى فاعلية االداء التشغيلي في االدارات أفراد عينة الدرا

 التعليمية في المملكة العربية السعودية 

 ومستوى تحسين( بين تطبيق الجودة الشاملة 5.50عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى ) توجد 

التعليمية في المملكة العربية السعودية، وقد اتضح أن درجة تطبيق الجودة الشاملة يمكن أن تفسر االداء في االدارات 

( من التغيرات في مستوى تحسين االداء في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من وجهة % 03حوالي )

ه األثر األكبر للتنبؤ بمستوى تحسين االداء في نظر أفراد عينة الدراسة، وتبين أن مستوى تطبيق الجودة الشاملة ل

 االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية 

 التشغيلي  وفاعلية االداء( بين تحسين االداء 5.50عالقة ارتباط طردية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى ) توجد

( من التغيرات % 07أن تحسين االداء يمكن أن تفسر حوالي ) في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وتبين

في بفاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وأن 

لعربية السعودية في المملكة اتحسين االداء له األثر األكبر للتنبؤ بمستوى فاعلية االداء التشغيلي في االدارات التعليمية 

 (.5.50( بمستوى داللة )5.70بيتا )حيث بلغت قيمة 

 توصيات الدراسة: .1.9

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

 مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم باإلدارات أهمية توظيف 

 والمؤسساتدارة الجودة الشاملة باعتبارها جزءا أساسيا من عمل المنظمات ضرورة تطبيق إ. 

  وتقليل تأثيرهامواجهة كافة المعوقات  والعمل علىنشر الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة . 

  المؤسسة باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها خفض  وقيام إدارةضرورة تدريب العاملين على أفضل طرق الجودة

مهارات والدرات والقالفاقد إلى أقل قدر ممكن دون التأثير على مستوى األداء مع استقطاب العاملين ذوي الكفاءات 

 .الجيدة

 االدنى ثقافة االتقان بدل من ثقافة االجترار، والى ثقافة الجودة بدال من ثقافة الحد ضرورة التحول الى 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 اخلأهمية وضوح األدوار والمسؤوليات بدقة بدون تد 

 العامة مستوى عالقات العاملين باإلدارات من خالل قنوات اتصال متنوعة لتحقيق اهدافها أهمية تحسين 

 عمل منظمة ومتكاملة إلنجاز مهام محددة لتحقيق التنافسية مع االدارات االخرى ضرورة تكوين فرق 

 راعي ظروف العملخطط استراتيجية منظمة ومرنة مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ ي ضرورة العمل وفق. 

 اتصاالت متنوعة فعالة بين جميع العاملين لتحقيق االهداف للوصول الى المخرجات ضرورة توافر شبكة 

 فرق العمل التكاملية إلنجاز المهام المكلفة بها داخل منظومة العمل الكلية أهمية تنظيم جهود 

 االدارات المختلفة ة بين اقسامضرورة استغالل مهارات وقدرات العاملين لتحقيق القدرات التنافسي 

 اليات العمل الى التقنية إلنجاز المهام والتخلص من االساليب التقليدية العمل على توجيه 

 المراجع . 2

 :المراجع العربية. 1.2

صة وأثرها على السعودة واألمن الوظيفي، رسالة ماجستير، خ(. اتجاهات العاملين نحو الخص0552آل سريع، محمد مفرج. )

 العربية للعلوم االمنية، الرياض.  جامعة نايف

 دار وجوه للنشر والتوزيع. ،0ط الرياض،(. التغيير والجودة وجهان لعملة واحدة. 0300مرزوق ناصر. ) ،آل صليع

(. الدور الوسيط لنظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين العالقة بين جودة 0500، بهجة عثمان. )عبد هللابالل، صديق بالل؛ 

 والتكنولوجيا عمادةإدارة الجودة الشاملة، جامعة السودان للعلوم  الخدمية، مجلةفي المؤسسات  واإلداء التشغيليالخدمة 

 .0، العدد 06البحث العلمي، المجلد 

(. أساليب حديثة في تقييم األداء التدريسي لألستاذ الجامعي 0505بلواضح، أحمد سيف الدين؛ جلولي، محمد؛ مهدي، عمر. )

 (. 0(، ع)02، مجلة الحقوق واآلداب والعلوم اإلنسانية، الجزائر، مج )وواقع التنفيذائر بين أمل االعتماد في الجز

(. أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظمي: دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات 0551الجبوري، ندى. )

 (.00عة، ع)الكهربائية، مجلة كلية بغداد للعوم االقتصادية الجام

(. ثالثوث التميز: تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاج، مجلة اإلدارة العامة، 1997بن موسى. ) عبد هللاالخلف، 

(07)0. 

. أثر تطبيقات إدارة الجودة الشاملة على تسويق مخرجات التعليم في الجامعات األردنية. 0505السرحان، عطا هللا بن فهد. 

 .00-0، ص ص. 0، ع. 0505مج.  األمنية،مجلة الدراسات 

(. األداء الوظيفي لدى اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات االردنية الرسمية من وجهة نظر 0500الصرايرة، خالد. )

 (.00)07رؤساء االقسام العاملين فيها، مجلة دمشق، 
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 العربية، القاهرة.(. التقييم والتمييز في األداء، دار النهضة 0556، توفيق. )عبد المحسن

، دار 0(. إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية: التطبيق ومقترحات التطوير، ط0553عليمات، صباح ناصر. )

 الشروق للنشر والتوزيع، فلسطين.

 ات األمنية،. إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على التدريب في األمن العام. مجلة الدراس0551العيسى، عبد هللا مضحي. 

 .36-0، ص ص. 0، ع. 0551مج. 

(. تطبيق إدارة الجودة الشاملة باإلدارة العامة للتربية الخاصة فى المملكة العربية 0502القبارى، جود بن على بن جود هللا. )

 (.0(، ع)06السعودية فى ضوء معايير الجودة، مجلة العلوم التربوية، جامعة القاهرة، مج )

 (. إدارة الموارد البشرية، مطابع الدار الهندسية للنشر والتوزيع: القاهرة. 0556)مصطفى، أحمد سيد. 

ه(. تقويم أداء معلمي مقرر مهارات البحث ومصادر المعلومات في ضوء معايير 0301بن محمد. ) عبد الكريمالمطيري، 

 محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. الجودة الشاملة بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام

 05في تحسين الداء التشغيلي، مجلة جامعة كربالء،  six sigma(. أثر استخدام تقنية 0500ياسين، مريم؛ نايف، أسعد. )

(3.) 

لة ا(. أثر التغيير التنظيمي في األداء التشغيلي للشركات العامة في قطاع النفط الكويتي، رس0507. )عبد هللاالهاجري، مها 

 ماجستير، جامعة آل البيت. 

 :المراجع األجنبية. 1.2

Alimatoug .Aioub Mohamed saleh The Total Quality Management submitted as partial 

fulfillment of the Reguirements for The Degree of Master of Civil Engineering Dipon 

Goroun University 2011. 

Asher, M., Managing Quality In The Service Secov, Ltd , St , Iven Pic England, 1996. 

Bengt Klefsjo and Magnus, Svensson (2006), "TQM – self based – assessment in education 

sector: Experiences from Swedish upper secondary school project, Quality Assurance in 

Education. Volume 14, issue 4. 

Bhattacharya, A and David, D. (2018). An empirical assessment of the operational 

performance through internal benchmarking: a case of a global logistics firm. Production 

Planning & Control: The Management of Operations, 29 (7), 614-631. 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

Bin Atan, Jamsari; Raghavan, Santhi; Nik Mahmood, Nik Hasnaa (2015). Impact of Training on 

Employees' Job Performance: A Case Study of Malaysian Small Medium Enterprise. 

Review of Management, (Jun), 40-50. 

Chaffee, E and Sheer, A, Quality Transforming Postse Condary Education , Cupa – Journal , 

Vol. 43 , No21 , 1992 . 

Cornin, Melvyn Charies, (2004). Continuous Improvement in a New York State School 

District: A Case Study. Dissertation Abstracts International, a 65/04.p.1189, Oct. 

Dutton, Kevin & Kleiner, Brian (2015). Strategies for Improving Individual Performance In 

The Workplace. Franklin Business & Law Journal, 2015(2), 10-18. 

Evans, J.R., Production / Operation Management Quality Performance And Value, 5th – ed , 

West Publinhing Co , New York, 1997 . 

Hernandez, Justo Rolando, Jr. (2002). Total Quality Management in Education: The 

Application of TQM in a Texas School District. Dissertation Abstracts International, a 

62/11.p.3639, May 

Hiezer, Jay &Rander, Barry, .Production operation management strateg and Tactical Decision, 

5th 3d, Prentice – Hall,New Jersey,U.S.A,2008. 

Juran, Joseph m. & Blanton, G. (2000). Juran.s Quality Handbook. Fifth Edition. Mc Graw-Hill. 

New York. USA. 

Kenyon, G; Meixell, M and Westfall, H. (2015). Production outsourcing and operational 

performance: An empirical study using secondary data. International Journal of Production 

Economics, 171 (3), 336-349. 

Richard, P; Devinney, T; Yip, G & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: 

Towards methodological best practice. Journal of Management, 35 (3), 718–804. 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

Shahzad, F; Luqman, R; Khan, A and Shabbir, L. (2012). Impact of Organizational Culture on 

Organizational Performance: An Overview. Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Business, 3 (9), 980-982. 

Silva, A & Ferreira, F. (2017). Uncertainty, flexibility and operational performance of 

companies: modelling from the perspective of managers. Revista de Administração 

Mackenzie, 18(4), 11-38. 

Tunks, Roger. (1992). Fast Track to Quality: A12- Month program for Small to mid-sized 

Businesses. Mc Graw Hill. Inc. USA. 

Wheelen, T and Hunger, D. (2012). Strategic Management and Business Policy. 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v4.37.11 

 

 

 

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.37.11


 

 
  

 
 

 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 

The effectiveness of a behavioral cognitive counseling program to enhance psychological 

security in reviews of psychiatric. 

 القفاري عبد الرحمن عبد الكريم أروىالباحثة/  إعداد

 دكتوراه في اإلرشاد النفسي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية باحثة

Email: arwaggfff@icloud.com   

 

 مستخلص الدراسة

ات من المراجعتهدف الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تعزيز األمن النفسي لدى عينة 

 النفسيات، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين )ضابطة وتجريبية( باختبار قبلي وبعدي.

ستخدمت ا مدى فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتعزيز األمن النفسي لدى المراجعات النفسيات.وتتمثل مشكلة الدراسة ب

/ مقياس األمن النفسي الذي أعده ماسلو وأعاد صياغته وتقنينه وتطبيقه على 1 الدراسة الحالية األدوات التالية:الباحثة في تنفيذ 

 / البرنامج اإلرشادي السلوكي المعرفي من إعداد الباحثة.3المقابلة التشخيصية الموجهة. / 2، دية الدكتور فهد الدليمالبيئة السعو

راجعه للعيادة النفسية ممن حصلن على درجة مرتفعة في مقياس األمن النفسي، تتراوح ( م22تكونت عينّه الدراسة من )و

كما تم تطبيق البرنامج في مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز في الرياض، خالل الفترة  ( سنة05 – 11أعمارهن ما بين | )

 .2525يناير  22إلى  2511 نوفمبر 3من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة األمن النفسي للمجموعة التجريبية بين القياس القبلي ة: الدراسة الى النتائج التاليخلصت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة األمن النفسي للمجموعة الضابطة بين )القياس القبلي ، بعديوالبعدي لصالح القياس ال

لة إحصائية في درجة األمن النفسي للمراجعات النفسيات بين توجد فروق ذات دال، ياس البعدي( لصالح القياس البعديوالق

من خالل نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى مجموعة من  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي.

فهم العالقة  هم فيضرورة مساعدت التوصيات التي تساعد المراجعات النفسيات في زيادة درجات األمن النفسي لديهم تتمثل في:

تدريبهم على مهارة وفنية االسترخاء وتأثيرها ، ها على حالتهم المزاجية بشكل عامبين أفكارهم، ومشاعرهم وسلوكياتهم وتأثير

زيادة األنشطة  ،صار الذاتي بطريقة التفكير لديهمزيادة الوعي واالستب، لقلق، من خالل تمرينات االسترخاءعلى خفض التوتر وا

لنفسية محاولة تخليصهم من مشاعر الوحدة ا، وتزيد وتعزز األمن النفسي لديهم ة اإليجابية التي تحسن من حالتهم النفسيةالسلوكي

لى خطوات أهمية تدريبهم ع، األمن النفسي كبديل إيجابي لها وتأثيرها على الحياة النفسية واالجتماعية واألسرية، وتدعيم مفاهيم

 .فكرة طلب الكمال والتفوق في كل مجاالت الحياةحل المشكالت، ومناقشتهم في 

 األمن النفسي، المراجعات النفسيات برنامج إرشادي، معرفي سلوكي، تعزيز، الكلمات المفتاحية:
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The effectiveness of a behavioral cognitive counseling program to enhance psychological 

security in reviews of psychiatric. 

By: Arwa Al-gaifary 

Abstract 

Study problem: How effective is a behavioral cognitive counseling program to improve 

psychological security in reviews of psychiatric? This study aims to identify the effectiveness of 

an indicative cognitive behavioral program in enhancing psychological security among a sample 

of those visiting the psychological. The researcher used the experimental method by designing the 

two equivalent groups (control and experimental) with pre and posttests. To carry out the study, 

the researcher used the following tools: 1. the psychological security scale of Maslow, re-edits, 

codified and applied to the Saudi environment by Dr. Fahd Aldulaim. 2. Targeted diagnostic 

interview.3. Indicative behavioral cognitive program prepared by the researcher. 

The sample of the study consisted of (24) female visitors of the psychological clinic who obtained 

a high degree in the psychological security scale, with age of (19-50) years old. The program was 

also implemented within spatial limits at Prince Mohammed bin Abdul-Aziz Hospital in Riyadh, 

and within time limits that extended from November 3, 2019 to January 24, 2020. 

The results of the study showed the effectiveness of the proposed indicative program in enhancing 

psychological security and its ability to achieve its goal among the study sample. 

Results of the Study: There are statistically significant differences in the degree of psychological 

security of the experimental group between pre and post measurement, where the post 

measurement was superior, there are statistically significant differences in the degree of 

psychological security of the control group between (pre and post measurement) where the post 

measurement was superior, There are statistically significant differences in the degree of 

psychological security in the visitors of the psychological between the experimental group and the 

control group in the post measurement. 

Keywords: Counseling program, Behavioral cognitive, Improve, Psychological security, 

Reviews of psychiatric 
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 مقدمة . 1

 ه، وتقبلفسيالن ارهـتقرسبا فيها األنسانمن خالله يـشعر  التيوإلنسان، دى ااألساسية ل النفسيةمن الحاجات  النفسيمن األن إ      

 .واعدمستقبل االستعداد لفحياته، والرضا ل من السعادةحالة ل الفرديؤدى بوأيضا بالكفـاءة الذاتيـة،  ه، وشعورواالجتماعي، النفسي

 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا اْلبَلََد آِمناً َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَْن نَْعبَُد األَْصنَامَ : ذلك قوله تعالىثبت وي (12م، ص2512،ان)عثم

 [.30إبراهيم: ]

سية، سااأل لحاجاتالفرد للدى شباع اإلتعبير عن هو و والقلق،، الخوف، وعدم طمئناناالائمة من دحالة وجدانية شبه  فاألمن     

م، 2515 )صباح، هموسلوك رهمبالحرية في تفكي هموشعور حولهم، العالقات الجيدة مع األشخاص المهمين له، والتقبل منوأيضا 

 .(32ص

إقامة  فينة والطمأني لفعاليةالفرد باشعور هي  يالنفس باألمنالتي تـرتبط و جابيةإي نفسية صحةالدالة على  لعالماتومن ا      

م، ص  2552، . )السهليحولهمن االنفتاح على في  والنفسي،االجتماعي  تحقيق التوافقوأيضا ، ممن حوله عالقات مع اآلخرينال

22) 

الخوف وغتراب عن الذات والقلق لال الذي يؤديو لدى الفرد حياةالكثير من جوانب العلى  أثره النفسي ينعكسمن غياب األف      

عند الفرد  خصيةش إلى اضطرابات فيغيابه أيضا يؤدى و، للفردواالجتماعي النفسي توافق التأثير كبيـر فـي ه لو؛ هستقبلممن 

 .(32م، ص  1112 عبيد،) .وبالوحدة بالعزلةالفرد شعور ل فيؤديراد المجتمع، أفغيره من مع  هتعامل

شعر من يللشعور باليأس، والسخط والغضب والقنوط، و من النفسي من العوامل المؤديةفالنقص وعدم اإلشباع لحاجـات األ      

نه يعيش اس؛ وذلك ألعن البقية ممن حوله من الناس، وحتـى إن كان يعيش في بيئة مليئة بالن منعزال يفتقر لألمن النفسي انه

  (112م، ص  1112)العيسوي،  .وحده، من غير أن يثـق بمن حوله منسجما بعالمه

فريسة  نن يكوأومن دون ، صابته باإلحباطإدون  متزنة من ةمشاكله بطريقلمواجهة الله  النفسي يتيح منباألن شعور الفرد إ      

 القدرةلديه و ذات،الوتقبل  ولديه الثقة بالنفس الماضية، وخبراتهستغالل معلوماته قادر على افرد هو فللفوضى أو يختل توازنـه، 

ك غير سلو يأ ممارسةبأخطائهم أو باآلخرين على لوم ن يلقي بالأاليومية دون حياته التي يصادفها في حباطات اإلتحمل على 

 .(323م، ص  1112)عبد الرحمن،  .صائب

تأتيه  التيمخاوف الو مخاطر،المواجهة ما يهدده من لكي يتمكن من للفرد  دائمةمستمرة  ةحاجة نفسي النفسي باألمنالشعور ف     

 .(115م، ص  1112)صبحي،  .من ذاته نفسها يأ الـداخل،تأتيـه مـن قد والتـي  فيها،التي يعيش  بيئتهمن 

 ه، ومخاوفهعلـى تحقيق ذاتته حاجاته، وعـدم قـدرل هالفرد في إشباع فشل :النفسي باألمن لفقدان الشعورسباب من األ أيضاً       

  .(135م، ص  2551ة، حمزيعيشها )التي  بالحياةه وعـدم استمتاعوالقلق ، النفسيوالـضغط  االجتماعية

ى الناس االنفتاح علالثقة بالذات وساس أوهو  النفسيمن هي أساس بناء األ اإليجابية النفسية الصحةأن ب ذلك بولبي ذكر       

 (.120، ص 2555)حجازي  .عزلةبعيداً عن ال

و أربعة عشر عامال أحدد  قد والدراسةوهو أشهر من تناول هذا الموضوع بالبحث  ،(Maslow, 1942) كما أن ماسلو      

 :تتضمنو النفسيمن ساسيا لتحقيق األأمؤشرا 
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 .ومقبول في المجتمعشعور الفرد بأنه محبوب  -1 

 جابيا مع اآلخرين.إيشعور الفرد بانتمائه وتفاعله  -2 

 انخفاض مستوى الخوف والتهديد والقلق. -3 

 الحياة وجودتها. ةإليجابيإدراك الفرد  -2 

 الفرد لآلخرين بوصفهم أشخاصاً ودودين. إدراك -0 

 ثقة الفرد باآلخرين والتسامح معهم. -3 

 .التفاؤل وتوقع الخير -2 

 .والسعادةسيادة مشاعر الرضا  -2 

 .شعور الفرد باالستقرار االنفعالي بعيدا عن التوترات -1 

 .لى االنفتاح والتحررإالميل  -15

 .الشخصيةالنجاحات التقدير الذاتي والرغبة في تحقيق  -11

 .التقبل الذاتي والتسامح مع النفس -12

 .النفسيةالخلو من االضطرابات  -13

 المجتمعية.حول الجماعات والمرجعيات  والتمركز االجتماعيةالعناية باالهتمامات  -12

 من األ د بعدمالفر شعورل ساساألتعد والتي ثالث فئات لصنفها  التيواألعراض من  ةلى مجموعإبل إن ماسلو يشير 

 النفسي:

 بقسوة.باحتقار وشخص غير محبوب وأن اآلخرين يعاملونه  أنهبكونه  الفردشعر ن يأ  -أ

 له. وتهديداً خوفا العالم يمثل هذا ر الفرد بأن عشن يأ -ب

 شعر الفرد بالوحدة.ن يأ -ج

 وبالتالي هو يدرك ةدة والعزلة االجتماعيمن هو الفرد الذي يعاني من مشاعر الوحيعد تصنيف ماسلو أن الشخص غير األ      

هديد والخطر، فهذه األعراض تستقل عن مصادرهــا األصلية وتصبح سمة ثابتة إلى حد كبير ن العالم من حوله هو مصدر للتأ

 (.2، ص1113)الدليم وآخرون،  .من والطمأنينة النفسية المالئمةوسيصبح الفرد غير مطمئن ألنه لم يجد في طفولته األ

في اآلخرين يقابلها حاجات أساسيه والحب والثقة  النفسيمن مع ماسلو في أن األ ،(Erikson, 1963)إريكسون  ويتفق 

. قادمةفي المراحل العمرية ال النفسية لطمأنينةوا باألمنإلى اإلحساس  فرادحياة األالمبكرة من  المراحليؤدي إشباعها خاصة في س

راحل إريكسون للملدى تصنيف الفي  ،االنعزال هامقابلولود االسادسة  الثقة والمرحلةعدم  هامقابلوالثقة هي المرحلة األولى ف

 .(Erikson,1963) .فكرةتعكس هذه ال االجتماعي النفسي الفرد الثمان في نمو

دوماً  تماعي يسعىمن النفسي في البعد االجتماعي، فهو يرى بأن الفرد كائن اجفيتناول مفهوم األ ،(Adler, 1942)أما أدلر      

إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية من خالل تنميته الهتماماته االجتماعية ومن خالل تطويره ألسلوب حياة خاص به يجعله 

والصحبة واالنتماء وتجاوزه لمشاعر العزلة  والحبقادراً على التفاعل مع من حوله وبالتالي تحقيقه لحاجاته لألمن النفسي 

 .(Schwab,1990). واالغتراب
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 والظروفاألوضاع فترى أن    العوامل االجتماعية والثقافية اهتماما ملحوظ عطتالتي أ  Horney, 1945)أما هورناي ) 

بالفرد  والذي بدوره يؤدي ،من النفسيفقدان األل بالفرد تؤدي قد لوحدةاإلهمال وامثل  العائلي هخاصة في محيط للفرد و السلبية

 تكوني ف قد تتسبب مهأالطفل و التي تكون بينخاصة  و ةفي العالق فسيالنمن األ فقدانتؤكد أن  نبأ ايهورنكملت أو ،لقلقل

حرك تن يأفأما  ،الثالث تجاهاتحد االسلوك الفرد أللتؤدي  قد اتجاهات عصابية شكلتظهر في  والتي مشاعر من االضطراب

 . همتحرك ضدن يأأو  همتحرك بعيداً عنن يأنحو اآلخرين  أو 

دوافعه إشباعه ل يضا مدىأبحالته البدنية وعالقاته االجتماعية، و طالنفسي مرتب ( أن إحساس الفرد بأمنه1113جبر ) ويرى      

من النفسي لمكونين، وهما داخلي ويتمثل في عملية توافق نفسي مع الذات وخارجي ويظهر في عملية تكيف وصنف جبر األ

ثر على التوازن النفسي للمراهقين والشباب وتؤثر ؤتفاعله معهم بعيداً عن الوحدة والتي تاجتماعي مع من حوله من اآلخرين و

 هم في توافقهم االجتماعي. اأيضا على مستو
 

 :الدراسةمشكلة . 1.1

فإذا لم  ،ةتحقيقها بعد إشباع حاجاته البيولوجيلالتي يسعى اإلنسان ومن الحاجات األساسية  النفسيمن إلى األالفرد تعد حاجة       

إلى ظهور  ؤدييللفرد قد النفسي من إن انعدام األفالعالم في نظره مليئاً بالخوف والتهديد،  أصبح النفسيمن تتحقق الحاجة إلى األ

النفسي  أمنهبشعور الفرد  درجةوالفرد، أحد العوامل المهمة التي تؤثر في شخصية  النفسيمن ، واألةوانفعالي ةنفسي اضطرابات

 ن شقين:م النفسي يتكونمن األن أ إذ ،لديه دوافعلمدى إشباعه لعلى و حولهمع من  االجتماعية عالقاتهبوالصحية  لتهبحا ترتبط

لتي ا زماتلأل هوتحمل هصراع يواجهأي على حل  هتأي قدر همع ذات النفسي الفرد توافق ةيتمثل في عمليوداخلي  وهو األول:

  .تمر عليه

التي يعيش  جيةالخار بيئتهمع أقلم والتكيف على الت فردال أي قدرة، االجتماعي تكيف الفرد ةعملي في ويتمثلخارجي  وهو الثاني:

 (.23، 2552العقيلي، )األعلى.  واالناالخارجي  ةوعالمالغريزة  متطلباتبين  والتوفيقفيها 

قامت  ،النفسي باألمنعدة فاقدي الشعور مسالهمية الحاجة أ، وواالجتماعي النفسيفي التوافق  النفسيمن ألهمية األ ونظراً      

 لنفسيامن فكار وسلوك المراجعات لتعزيز األرشادية في التعامل مع مشاعر وأإ  ةالباحثة بالبحث عن أساليب وفنيات عالجي

من ز األزيفي تعفاعلية كثر أ النفسيةفي عالج الحاالت   السلوكية  المعرفية النظريةرشاد القائم على ن اإلألديهن وقد وجدت 

برنامج ال ةاعليف  التأكد من مدى الدراسةتحاول من خالل  فهي النفسيمن تعزيز األ  الدراسةلديهن، وتتناول الباحثة في هذه  النفسي

ساليب األ منهو  السلوكي المعرفيالعالج ن أ إذ. اتالنفسيللمراجعات  النفسيمن سلوكي في تعزيز األالمعرفي الرشادي اإل

األلم إلحساس باهدف إلى إزالة التي يو النفسيةالضطرابات افي المدخل المعرفي على  ساسيأشكل هتم بيالتي وة الحديث العالجية

لفرد لدى االتعرف على مفاهيم وإشارات ذاتية خاطئة عن طريق وذلك  والحزن ضيقبالالفرد من إحساس  يصاحبهوما  النفسي

 (.2511 الغامدي،) .لتعديالومن ثم  فكارهذه األ وتحديدها والعمل على تصحيح

 لك السلوكي يعمل على تغيير المعتقدات الالعقالنية ليستطيع الفرد تحقيق أكبر قسط من القبول الذاتي ألن-فالعالج المعرفي      

 يبسلوكهم السو مباشرةمة وذات صلة مهاتجاهاتهم وآرائهم إنما هي أمور  ضاً أيأنفسهم و عنوما يقولونه  شخاصه األبما يفكر 

 المريض على استخدام طرق حل المشكالت،  السلوكي يساعد المعرفيوالغير سوي. فالعالج 
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طرق العلم يتو الشخصيةه اركأفتعرف على ن يأ في فرديساعد ال النفسي سطة فالمعالجمبتوضع في صورة  قدوصفات العالج ف

ة في مفاهيم والتفسيرات الخاطئلتخدم معرفته عن اسن يأ فرديستطيع ال الطريقةمن خالل هذه كثر واقعية لصياغة خبراته واأل

 .لديهر وقت مبك

شكل خاص ب النفسيةفراد وعلى صحتهم من أهمية وتأثير كبير على حياة األ النفسيلألمن  الدراسة لماومن هنا انبثقت مشكلة      

على  النفسيمن في تعزيز األ وكيالسل المعرفيرشادي وكذلك من قلة الدراسات التي بحثت واقع تأثير ودور البرنامج اإل

دركت حجم أفي القطاع الصحي، إذ  ة، وكذلك من خالل خبرة الباحثة الميدانية، كونها تعمل كأخصائية نفسياتالنفسيالمراجعات 

 صحةالعلى  يالنفسمن ومدى تأثير األ النفسيمن في ظل غياب األ ةالنفسيللعيادات التي تتعرض لها المراجعات  النفسية المشاكل

 .لديهن النفسية

 -الرئيس:  الدراسة بالتساؤلوفي ظل ذلك تبلورت مشكلة       

 "؟   اتالنفسيلدى المراجعات  النفسيمن رشادي معرفي سلوكي لتعزيز األإبرنامج  ةفاعليمدى " ما 

 -تم صياغة الفرضيات التالية:  تساؤلولإلجابة عن هذا ال
 

 : الدراسةفرضيات . 1.1

 لضابطةا والمجموعة التجريبية المجموعةبين  اتالنفسي لدى المراجعات النفسيمن في درجة األ إحصائيةلة دالتوجد فروق ذات 

 .البعديفي القياس 

    البعديح القياس لصال والبعدي القبليبين القياس  التجريبية المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 (.يالبعدوالقياس  القبليبين )القياس  الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية لةالال توجد فروق ذات د
 

 :الدراسةهداف أ. 1.1

 لنفسيارشاد رشادي معرفي سلوكي يعتمد على فنيات اإلإبرنامج  ةفاعليمدى  تحقق منللأساسي  الدراسة بشكلهذه ت هدف    

 .اتالنفسيللمراجعات  نفسيالمن ، وذلك لهدف تعزيز األالمختلفة
 

 : الدراسةأهمية . 1.1

 األهمية العلمية:. 1.1.1

 دبيات البحث العلمي في علم النفس حول دور أى إلتضيفه  الدراسة فيماهذه في العلمية  ترتكز األهمية     

 .يةالنفس الصحةجابا على الذي ينعكس إي النفسيمن في تعزيز األ السلوكي المعرفيرشاد برنامج اإل

 األهمية التطبيقية:. 1.1.1

لمراجعات لدى ا النفسيمن كدليل ومرجع لتعزيز األ هرشادي الذي تقدمفي البرنامج اإل الحالية للدراسة العمليةتتجلى األهمية  

 .على العيادات النفسية وتعميمه السلوكي المعرفيرشاد باستخدام فنيات اإل النفسيةللعيادات 
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 :الدراسةحدود . 1.1

 باآلتي: الحالية الدراسةحدود  تمثلت

 .النفسيةالمراجعات للعيادة  الحدود البشرية:

 في الرياض النفسيةالعيادات  الحدود المكانية:

 هـ.1221 - 1225بين سنة  الدراسةجراء إسيتم  الحدود الزمانية:

ات يفسللمراجعات الن النفسيمن ألرشادي معرفي سلوكي لتعزيز اإعلى تصميم برنامج  الدراسةتقتصر  الحدود الموضوعية:

 مدى فعاليته. ودراسة
 

 ومصطلحاتها: الدراسةمفاهيم . 1.1

 :الفعالية

ية تحقيقاً كامالً كلما أمكن تحقيق التنم الفعاليةمحددة مسبقاً، وتزداد المعايير لمقصودة طبقاً ل ائجنتتحقيق  فيهي القدرة و: الفعالية

 .(12، ص م1122، )بدوي

 ي:رشادإبرنامج 

فهم  على رادلألفتبصير المساعدة ويقوم على ال والذي النفسينظريات اإلرشاد ل يعمل وفقاً  الذي برنامجالعرفه "عارف" بأنه      

فيما  تهمشكالمفراد على حل تبصير األفي البرنامج  تكون مهمةو لديهم، سوء التوافقكون السبب في م، والتي تاكلهمشجميع 

 لهم. ةالنفسي والصحةالتوافق والرضا يات د إلى أفضل مستوافراأل يصالإلى والتي تهدف إخرين، مع اآل سعادةلهم اليحقق 

 .(221م، ص2553)عارف،

العالج  تاالقائمة على نظريواإلرشادية المترابطة العالجية من الجلسات  هو عبارة عن مجموعةفالتعريف اإلجرائي للبرنامج: ما أ

 .النفسيمن من األنشطة تطبق ضمن حدود زمنية ومكانية وبشرية، بهدف تعزيز األ ة، متضمناً مجموعالسلوكي المعرفي

 :السلوكي المعرفيالعالج 

على  والتي تعتمدالنفسي  عالجمن طرق ال ةطريق هي (Cognitive behavioral therapy)السلوكي  المعرفيالعالج      

 هتفكير ةطريقل هطريق تغييرويكون عن  هعلى مشاكلالمراجع  بهدف تغلب يكون، والنفسي والمعالج اجعبين المريدور حديث 

تفكيره  ةقطريل هإدراك على راجعمساعدة الم في األساس فيويستند  فنيات،يستخدم عدة  السلوكي المعرفيالعالج  فيو .وسلوكه

 .ةواقعي وأكثر يجابيهأو قناعات إ ر ألفكاريالتغيهدف وذلك ل؛ خاطئةال

 تعزيز:

أي و إزالة أ ةيجابيإتكراره في المستقبل بإضافة مثيرات لحتماالت اال وزيادةالمناسب  سلوك الفردتدعم التي  ةعمليال هي     

ثر إيجابي أ ذات يتكرار السلوك في المستقبل، فهوحتماالت االعلى زيادة  ال تقتصر التعزيز حدوثه ووظيفةبعد  ةمثيرات سلبي

 .تحسين مفهوم الذات( وهو يستثير الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءةلعزيز )حيث يؤدي الت كذلك االنفعاليةالناحية  في

 التعريف اإلجرائي:

  لنفسي.ا باألمنلى الشعور إكساب السلوكيات المناسبة التي تؤدي إلدعم وزيادة و والسلوكية المعرفيةاستخدام الفنيات      
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 :النفسيمن األ

نه الشعور بالطمأنينة النفسية لدى الفرد، وذلك من خالل شعور الفرد بالرضا أبمن النفسي ( األ1م، ص 2553يعرف الخضري ) 

وتحقيقه  لم نفسي،أعن الذات، وتقبلها، وأيضا بالقناعة بإشباع قدر كافي من الحاجات النفسية والعضوية لديه، وتحرره من أي 

 هتها. زمات وقدرته على مواجالنفسية عند تعرضه لألللقدر الكافي من توافقه مع ذاته وبيئته المحيطة به، ومقدار من السكينة 

 التعريف اإلجرائي:

 ماسلو.لـ  النفسيمن في مقياس األ النفسيةالدرجة التي تحصل عليها المراجعة للعيادة       

 المراجعات النفسيات:

تخصصين من قبل األطباء المم يصهواللواتي تم تشخ النفسيةضن لإلصابة بأحد أنواع االضطرابات هن السيدات اللواتي تعر      

 . النفسيةفي العيادة  م، ويتلقّين عالجهالنفسيةباألمراض 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:. 1

 اإلطار النظري:. 1.1
 

 :النفسية الصحةكعامل أساسي من عوامل  النفسيمن األ

  الصحةوأيضا ب االجتماعي باألمنرتبط هو مو النفسية الصحةم وفي عل ساسيأ مفهوم يعتبر النفسي منن األإ    

 ستقراراالتوازن ون المفي حالة يعيش  نسانإهو  من نفسياً اآلاإلنسان ف النفسية الطمأنينة يعني النفسي فاألمنارتباط موجب.  النفسية

 (23م، ص 2553 )زهران، .النفسي

 :اثنين من شقين النفسي يتكونمن األ

 مع الذات. نفسيتوافق ة يتمثل في عمليوداخلي وهو  األول: - 

 م،1113جبر، ) .الخارجية يئتهبمع  كيفعلى الت فردقدرة ال يأ، االجتماعي التوافق ةيفي عمل ويتمثل خارجيوهو  الثاني: -

 .(21ص

 :النفسيمن أبعاد األ

 ولية وهي:أعاد أساسية أب النفسيمن يشمل األو      

 شعور التقبل من اآلخرين وعالقات المودة معهم. 

 شعور االنتماء إلى جماعة. 

 شعور السالمة. 

  الجماعة ه معلدور المناسب اللعب. 

  في اآلخرين وحبهم وحسن تعامل معهمثقته. 

  وممارستها االجتماعيةشعور المسئولية. 

 (22، ص2553،)زهران .اآلخرينمساعدة النفع في الحياة والفائدة وتقبل الذات والتسامح معها والشعور ب 
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 النفسي:من هددات األم

 .باألمنلشعور لالفرد ويجعله أكثر حاجة  دعنقلق الخوف واليثير والذي تهديد بالخطر، الخطر أو ال

 من.األ بافتقاد عام حساسإوحزن ووخوف توتر وقلق  –من  األمراض الخطيرة وما يصاحبها

 .مستمر بشكل شعر بهالذي ي النفسيالقلق التوتر وبسبب وذلك واالستقرار  باألمن حساساإلبالفرد الفتقاد دفع ي النفسي االضطراب

 (32، ص1121،)عكاشة .النفسيةلمفاهيم وبعض ا النفسيمن األ

 والقلق: النفسيمن األ -1

 ، النفسي باألمنالفتقاد اإلحساس مصدراً هاماً ويعتبر القلق  نفسية،اضطرابات عدة القلق للفرد يسبب       

 وموالهجاعي، الهروب الدف ثلطريقه مي أاستجابة للخطر بن أي إيهدده.  قد خطر أليالفرد  نسبة استجابةيتوقف على هو و

اب عجز الفرد عن االستجابة للخطر بسلوك غير منتظم فقد يص في حالللفرد، ولكن  النفسيقلق يكون المسبب للاإليجابي قد ال 

 )22 :1123، وديرانيدواني يستفحل. )الذي قد و نفسيبقلق 

 والتوتر: النفسيمن األ -1

 كيفلتنوعاً من إعادة االفرد  تتطلب منالتي والتي تهدد حاجات الفرد وناجمة عن مواقف ضاغطة  ةنفسي التوتر ظاهرةيعتبر       

من  وما يترتب الطمأنينةبتهديد  حساسجسمية وسلوكية، فالتوتر هو "األساس الدينامي الذي يكمن وراء اإل خالل تغيراتمن 

 والطمأنينةمن األ ادافتقالفرد ب لدى شعورالف والتوتر، النفسيمن عالقة وثيقة بين األتوجد  أي أنه ز للقضاء على هذا التهديد.يتحف

 ) 23 ص م،1132سويف،  (عنده. النفسيالجهاز بالتوازن في  ينشأ من خالل اختالل

 :االجتماعيوالتوافق  النفسيوالتكيف  النفسيمن األ -1

 والبيئةن الفرد تى يحدث توازن بيوالتعديل ح والبيئة بالتغيرتتناول السلوك  فهي دينامية مستمرة ةعمليالنفسي التوافق ن إ      

 :وهيأنواع توافق لول

 م داخليدوافع الداخلية الفطرية وغيرها ويعبر عن سالللمع النفس ورضا عن الذات وإشباع  سعادة: يتضمن الشخصيالتوافق 

  .لدى الفرد

اعد واالمتثال لقو االجتماعيةمعايير للمسايرة المع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع و السعادة هو: واالجتماعيالتوافق 

 .ةاالجتماعي الصحةتحقيق ل بذلكيؤدي والذي  الجماعة صالحسليم والعمل ل اجتماعيتغير أي وتقبل  االجتماعيالضبط 

 بها.نجاز تاج واإلار المناسب للمهنة واالستقرار علماً وتدريباً لها واإلنياالخت ويقصد بهالتوافق المهني: 

  ) 31ص م، 1978زهران،  (النفسي. ناباألمومهني يعد محور شعور الفرد  واجتماعي شخصيعه فالتوافق بأنوا

 والتوازن االنفعالي: النفسيمن األ -1

من النفسي وبين االتزان االنفعالي، فاالتزان االنفعالي يعبر عن "االطمئنان واالستقرار عند ن هناك عالقة متبادلة بين األإ     

فسي عنده يظهر من خالل تنمية شخصية سوية، فالطريقة التي تساعد الفرد على خفض توتره وإشباع لدافعه الفرد والتوازن الن

 (10ص م،1123مرسي،  (إلنجاز المهام.ويكون فيها التفكير والشعور والسلوك غالباً منسقاً وفي انسجام مع مفهومه لذاته 
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 والثقة بالنفس: النفسيمن األ -1

الفرد ، فتهبسعادرد ترتبط بإحساس الفالتي فهي  واألمن النفسي بالطمأنينة الفرد شعورمع ارتباطاً وثيقاً  ترتبط سالثقة بالنفن إ      

للشعور  نتيجة نفسية وطمأنينةثقة بالنفس وهدوء  يتضمن فاألمن النفسية عرضة لالضطراباتغالبا لثقة بالنفس يكون ل يفتقر الذي

  )22 م، ص1121أسـعد، (خطر. وأضرر  خوف من أيللم ادانعب

 ومفهوم الذات: النفسيمن األ -1

كس على العو ةجابيبإي مرتفعة واتهمعن ذ همكلما كانت مفاهيم همتزداد عند النفسية والطمأنينة باألمنفراد األن شعور إ       

أن ي فدراسات ت على ذلك عدة وأكدعن ذواتهم،  ةمفاهيم سلبيكونون فراد الذين يتزداد مشاعر خطر وتهديد وقلق عند األتماما ف

 النفسي منباأل كثر شعوراأليكونون  ذواتهممفهوم إيجابي عن ب كونتوالتي ت مفهومهم لذواتهمالدرجات المرتفعة في ذوي  فراداأل

  )21 م، ص1112الزعبي،  (.منخفضة وأ متوسطةسواء  ذوي الدرجاتفراد األمن 

   :النفسية والصحة النفسيمن األ -7

لحياة الطبيعية ل مسيرةالهي فوالمحبة ة النفسي الطمأنينة-هما: وساسيتين األدعامتين العلى  النفسية الصحةفي  بناءكز اليرت      

 لنمو ةمن ضرورياألن إشباع حاجة إعلى والشيخوخة،  حتى مرحلةوالطفولة مرحلة من  تكونالنفس والتي ت في علم علماءالعند 

ن يشعرون فراد الذياألن أفي دراسات خالل عدة تبين من الفرد و مراحل حياة  كلفي  نفسيةال بالصحةالتمتع  وألجلسوي  نفسي

وعلى  ،كل عامبش في حياتهم بعملهم وناجحينن يمبدعوأيضا هم اتن مع مجتمعيمتوافقوسعداء ون يمتفائل فرادأالنفسي هم  باألمن

م، 1123محمد ومرسي،  (.واألمراض السيكوسوماتية النفسية ضلألمرامعرضين ومنين قلقين، اآلغير  فراد ن األإفالعكس تماماً 

 )21 ص

  :النفسياإلرشاد 

 يظهروم النفس، في عل هكبيرمكانة يحتل له نصيب واهتمام من فروع علم النفس التطبيقي فاإلرشاد فرع  النفسييعد اإلرشاد       

بالتعرف على  ذاتهفرد على فهم فيها التساعد والتي مية تعليال ةعمليال"حيث يعرف بأنه  .علم النفس اإلرشاديمن خالل ذلك 

 مشكالته بموضوعية مجردة،ل هحلمن و لقراراته، همكن من اتخاذمت اً يكون فرد وذلك لكي، الشخصيةالجوانب الكلية لمشكلته 

ن المرشد وبي المراجع نسانية بيناإلعالقة المن خالل  ،كذلك والتربوي االجتماعيتطوره في و الشخصي نموالفي  ساعدهي وذلك

  النفسي.

يطلب فيها من المرشد المدرب التدخل بقصد العالج أو  ةعملي النفسييرى أن اإلرشاد "أليس "وتذكر منال محروس أن       

نحو تقدم اإلرشادية في النهاية إلى تقييم ال ة، وتهدف العمليفاعليةاإلصالح في حياة المسترشد لمساعدته على القيام بسلوك أكثر 

  .تحقيق األهداف وإعادة تحديد األهداف إذا استلزم األمر

  :النفسيأبعاد اإلرشاد 

 يالنفسأخصائي اإلرشاد  مهامل موذجم في خطابه الرئاسي لشعبة من رابطة علم النفس األمريكية ن1955قدم ملتون هان،       

  هي:وعاد بة أيتكون من ثماني والذي

وا بشكل طبيعي أنفسهم ويتوافق يؤازرواأن  يستطيعواالذين وفراد األ عامةب كذلكويهتم  ي بالمسترشدالنفسيهتم أخصائي اإلرشاد   -

  في المجتمع.
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 .يضاأأخصائي اإلرشاد ال يعمل تحت إدارة مهنة أخرى فللعلم صفة االستقاللية وللقائمين به   -

  .خرىأي ميادين على قواعد معيارية أكثر مما هو واضح فتقوم األدوات في اإلرشاد   -

لى عساس دينامي للشخصية ويقوم المرشد أوعقلية مع عدم تجاهل  معرفيةالتعلم في مستويات  ةتأكيد نظريل يميل المرشد -

 .لشخصيتهيحاول تشكيل و إعادة بناء  نأنادر ال من القيم ولكن وأنسقه تغيير اتجاهات فيمساعدة المسترشد 

 .تدخل مع النمو اإليجابي ليس على مستوى إعاقة أو عدم التكامليقلق تعاني من  التيحاالت المع يتعامل المرشد   - 

وذلك  جتماعيةالوا مهنيةالو تربويةال سمات اإلنسانية في مجاالت الحياةللتقويم التقدير والأكثر المهنيين مهارة في ن المرشد من إ -

  منها.واالستفادة  االجتماعيةته ياعلى المساهمة في ح شدمسترأي مساعدة في موازنة  قديمت من خالل

 تقبلهاخطة ي ال عندما تكونإمكتملة ال تكون  اإلرشاد ةعمليفخارج غرفة اإلرشاد حتى متابعة المسترشد يلتزم في المرشد    -

  الخطة. بهذهقيامه متابعته للتأكد من  كونالمستقبل وت بها في ويقومالمسترشد 

عالج التشخيص والفي مقابل  واالجتماعية الشخصية سواءواستخداماتها  يجابيةاإل نفسيةالقوة العلى نواحي يؤكد المرشد   -

 .(11-15م، ص2555أبو عباة، عبد هللاصالح بن  (.الضطراب العقل

ورات تصبين الت التيو فنياتمن الة مجموع بكونه السلوكي المعرفياإلرشاد والعالج  ,Richard) (1997 ويعرف ريتشارد      

 لمعرفية.االمظاهر  عديللت العالجية اإلجراءاتبعض لتهدف التي ، والمعرفيةات العملي فيساسية األهمية األغير وتضع عن الت

  (11ص -م2551 )صابر،

متوسطة الحاالت الجلسة وترتكز في  25و 10إن اإلرشاد السلوكي المعرفي ال يستغرق وقتا طويال، غالبا يكون بين       

 10-15لمدة  أسابيع وبعدها تقل لجلسة في االسبوع 0- 2ة سبوع ولمدأيدة وقد تكون جلستين في كل شداللالضطرابات إلى 

ت ما الوقلها، أا نتائج التي توصلوالأسبوع، وكثير يتبع العالج المعرفي السلوكي النافع جلسات متفرقة للمتابعة والحفاظ على 

 & Dattilio)قت أطول. ول التي تحتاجدا الجلسة األولى للجلسة ماع ةدقيق 05-20 المخصص للجلسات العالجية يكون

Freeman, 2000)  

 من ةبأنه التدخل المهني المخطط، والمنظم باستخدام مجموع الدراسةفي إطار هذه  السلوكي المعرفياإلرشاد بويقصد        

ض أعراض خففي  المعرفية لمساعدتهموذلك بإحداث تغيير في العمليات  ب اإلرشادية للعمل مع المراجعين النفسييناألسالي

 .الحاليةالمرتبطة بالمرحلة  السلبيةلديهم من خالل تغيير األفكار الالعقالنية، والمشاعر  النفسيالضغط 

 :المعرفي السلوكينشأة اإلرشاد 

ها، لها اء وليس األشياء نفسلألشي فرادأن إدراك األدراكهم إعند عند فالسفة اليونانيين،  السلوكي المعرفياإلرشاد  ن بدايةإ      

  (ELLIS, 1989,15) .سويا أو مضطرباً  ن يكونأ إما كهمسلو هو الذي يحدد دراكهمإفدور مهم في تحديد نوع االستجابة، 

المعرفية ل عواملهمية لاأل، حيث أبرزوا وشقائهوسعادته  فردسلوك اللتوجيه الوقد بين العلماء المسلمين دور التفكير في       

، ومن هؤالء العلماء الغزالي، والتراث اإلسالمي غني باإلشارات الواضحة ألثر الخارجيةللمثيرات  لألفرادستجابات االجيه تول

 .(21، ص2555 المحارب،)التفكير 
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أن  نعتبروي كانواالذين  (stoics)الرواقيين  وقتإلى  عوددعائم فلسفية قديمة جدا تب كوني المعرفيوبين بيك أن اإلرشاد       

 اطئةخمقدمات  من خاللواقع اليحرف  فاإلنسانفكرة اإلنسان عن األحداث وليس الحدث نفسه، ليعود نسان اإلمزاج في عتالل الا

 Beck et)) النمو.خالل مراحل  التعلم الخاطئ طريق هذه األوهام عن تنشأو، نفسيةمشاكل لحدوث ؤدي ت مغلوطةوافتراضات 

al; 1979, 9-8. 

 كوندمج اإلرشاد المعرفي بفنيات متعددة، كما ي يقوم علىفهو حديث نسبيا،  د السلوكي المعرفي يعتبر اتجاه عالجيفاإلرشا      

المعرفية  السلوكية النظريةبدأت تبرز معالم  بأبعادها الثالثة المعرفية، االنفعالية والسلوكية. االضطراباتتعامل مع مختلف لل

م "العالج المعرفي 1121 عام في كتابه ما نشرهكد على ذلك أوالسلوكية مزجها بالفنيات  ة معالمعرفياستخدم بيك الفنيات  عندما

 V. Raimy ساليب قدمها كل من" دونالد ميكنبوم.أعلى  المعرفي السلوكيالنظري لإلرشاد والعالج  رهطاإ اعتمدلالكتئاب" و

 .D. meichenbaumأليس  وألبرت A. Ellisبيك  وآرون beechرايمي  وفيكتور

  :المعرفي السلوكيمسلمات رئيسية يتبناها اإلرشاد 

 المعرفة والسلوك مرتبطان ببعضهما. -1

 .الجانب المعرفي كون عن طريقي بشريالتعلم ال -2

 .المعرفية هي االتجاهاتمن محاور فهم سلوك الفرد  أن -3

 .حةناجال العالجيةفنيات الظهور لهدف  ةالمعرف دمج السلوكجل ألالتنبؤ  -2

 .تعديلهالمراد  صفةالفرد لل وعي -0

 بشكل متعاون لتقدير المشاكل ووضع الحلول. واألخصائييعمل كل من العميل  -3

خرين اآل ياتوكر في سلغييفراد التاأل وسلوكية ليستطيع وانفعالية معرفيةجوانب البكافة  فرادلى األإتقدم خبرة متكاملة ن أ -2

  (223م، ص1111يم الخبرة المتكاملة. )آمال باظة،وردود أفعالهم، وبذلك يمكن تقد

م المتشارك ومن المهم الفه المعرفي السلوكيبين العميل والمعالج فهذا التعاون يعد مكونا أساسيا في اإلرشاد  العالجيةالمشاركة  -2

  (Beck et al; 1979, 54) .بينهما العالجيةللعالقة 

  :المعرفي السلوكياإلرشاد  ةفاعلي

 المعرفياإلرشاد والعالج  ة، على فاعليوالمعرفية  السلوكيةواسعة ومتنوعة من المعالجات  ةهناك أدلة كثيرة من مجموع      

المفضلة للتعامل مع العديد من االضطرابات، وقد أشارت أحجام األثر لكل من العالج  المعالجةنه أ، والتي دلت على السلوكي

المعرفي  يية التدريجي، وتعديل السلوك إال أن العميل الذي يتلقى أيا من أشكال اإلرشاد العالجالعقالني االنفعالي، وتقليل الحساس

على األقل من أداء الذين لم يتلقوا أية معالجة أخرى، وقد توصلت دراسات  %20 ـالسلوكي هذه سيكون أداؤه الوظيفي أفضل ب -

 لبعديان غالبية دراسات التحليل إإضافة إلى ذلك ف ،الضطراباتمن ا ةاألحدث إلى نتائج مشابهة عبر مجموع البعديالتحليل 

و دينامي أو العالج كالسيك  النفسيأشكال أخرى من العالج  ةبفاعلي  السلوكية -  المعرفيةو أ السلوكيةالتقنيات  ةفاعليالتي قارنت 

 ص م،2552رول،ت. )تيموثي. ج. السلوكية  يةوالمعرف  السلوكيةالمتمركز حول العميل  وجدت تفوقا بسيطا ولكن ثابتا لألساليب 
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والتي  والمدعومة تجريبياً  المختلفةمصطلحا مظلي يشمل على العديد من العالجات  المعرفي السلوكيواليوم أصبح العالج       

لمشكالت كل أنواع اال يناسب  المعرفي السلوكين العالج إ، ومع ذلك فالمعرفي السلوكيتشترك في المبادئ األساسية للعالج 

فهناك فروقا واضحة في االستراتيجيات التي تستهدف مشكالت بعينها، ولكن على الرغم من هذه الفروق إال أن االستراتيجيات 

وتحديدا في االرتباط السببي بين المعارف الالتكيفية، واالنفعاالت والسلوكيات،  المعرفي السلوكيمتأصلة في مدخل العالج 

قد تم الحصول بوجه عام، ول النفسية والسعادة النفسية، وأن تصحيح المعارف الالتكيفية ينتج عن محو للمشكالت والفيزيولوجيا

نفعالي. )بالحسيني على أدلة علمية قوية عن هذا النموذج العام من مجال علم األعصاب االنفعالي وبحدوث التنظيم اال

 ( 22م، ص2515وردة،

 :المعرفية السلوكية النظرية

عالج و مدرسة عالج سلوكي، مدرسة هي ومدارس  ةثالثل دمجنتاج إمن  المعرفيالسلوكي العالج في  ةنظريالتعتبر       

كون ت ةالتعليم ةعملياليرى  فهو تعلم االجتماعيباندورا ل ةنظريلطار اإلمعرفي، وتركز على  اجتماعيعلم نفس ومدرسة معرفي، 

في  بيرك تأثيركان لها البيئية التي  ظروفالذي كان نتيجة ال سلوكهم عن طريقو ةياحفي المواقف لل فرادإدراك األ عن طريق

لة، واألحداث المشك ةالتي سبقو ياتالسلوك بأحداثوتبدأ  عرف بالسلوك المستهدفيالتركيز عليه  ذي كان والسلوك ال ،سلوكهم

 يات.السلوك فسيرتاألفكار، و نستطيع عن طريق المشاعر لتعلم االجتماعيا ةنظريالالنتائج، وفي ب تسمى بعدها مباشرة تأتيالتي 

المعرفية  ةللنظري اإليجابير تحديد التأثيلتهدف ودمج لل طريقة هي المعرفية السلوكية ةقيالطر أن يرى (Kendall) كيندال       

، فيلمعرا_ السلوكيالعالج رائدة في المدارس من الهناك ثالثة ف المطلوب، عالجيالتغيير الإلحداث  السلوكية النظرية مع

وطريقه ، يالذات اإلرشاد في (Meichenbaum) ميكنبوم طريقه وأيضا العقالني، االنفعالي العالج  في (Ellis) ألليس الطريقةو

  (.18-17ص  م،2009 ،صابراتالعالج المعرفي. )نفين  في (beck) بيك

ي(  لتعديل المعرفي للسلوكل ةنظريال (للعالج ومنها  المعرفيةيضا وأ  السلوكية النظريةساليب األجمعت بين  نظرياتهناك و      

 تحل المشكالفي  السلوكية النظرية وتعتمد  (Donald Meichenbaum Herbert)دونالد هيربرت مايكنباوم  سسهاألتي وا

 سلوباألأ إلى يلج يمكن ان، وحل المشكلةل هفي وصول هتساعد والتيستجابات االمن  عندهتكون لفرد  وما تالسابقة لخبرات العلى 

 كذلكواالستجابات الخطأ،  (تنطفئ)خطأ وفيه تتعزز االستجابات أو المحاوالت التي توصل إلى الهدف، وتزول ال محاولة والفي 

لب طن التعامل فيها مع المواقف التي تتإف  المعرفية النظريةجرائي أما شراط اإلاأل عن طريق  تتعلم سلوك حل المشكال باإلمكان

  لمعرفيةااالستبصار والتفكير بجميع أشكاله والتي تدخل في حل المشكلة على األبنية كحل المشكلة يعتمد على عمليات معرفية عليا 

ل بين هذه األبنية التفاع فنتيجة( تمثل الموقف)المتيسرة قادرة على االستيعاب   المعرفيةالمتوفرة لدى الفرد، وإذا لم تكن األبنية 

شكالت من خالل حل الم ةأبنية معرفية جديدة أكثر كفاية في استيعاب الموقف وتمثيله، وتتم عملي في والموقف تتشكل المعرفية

 ومن خالل التفاعل مع الخبرة الجديدة حتى يتم التوصل للحل، )ماجد خياط وملوح السميحات،  المعرفيةالتعديل المتواصل لألبنية 

 (.2-0، ص 2512

 :المعرفي لوكيالسساليب اإلرشاد أ

 -المعرفية:  السلوكيةاألساليب 

  :هي المعرفي السلوكياألساليب التي تم توظيفها في هذا اإلطار  
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 والتيية ساساألمحاور ال من هناك أربعفجلسات للوبناء  المعرفي،السلوكي لعالج لمكونات ال، ومعرفية سلوكية للحالة صياغة

  :وهي المعرفي السلوكي لعالجل رفي اإلطا عالجيةتدخالت للساليب األتمثل 

  .شة لهامناقالو السلبيةألفكار لرصد ال، والسلبيةألفكار لتنفيذ في ال كاألساليب :المعرفيةساليب األ -أ

  .منزلية تمريناتو و مزعجةأسارة سوى المراقبة الذاتية للنشاطات في ساليب األمثل  :السلوكيةساليب األ-ب

  .سلوكية و تجاربأالسلبية فكار لألمثل مناقشة  :ةالسلوكي المعرفيةساليب األ-ج

 (.122م، 2551 ،للمستقبل. )مصطفى االفتراضات وتخطيطهذه الفتراضات، ومواجهة لتحديد التتضمن  :األساليب الوقائية-د

  :عرض هذه األساليب كما يليأوسوف 

مهارات كتابة  cognitive compartmentalة للحالة المعرفية السلوكييقصد بالصياغة : المعرفية السلوكية للحالةالصياغة  -1

هنية العيادية، مع ممارسة الم النفسيالتي يعتنقها المعالج  النفسية النظريةتكامل  النفسي يعكستقرير نفسي عيادي للمريض 

 النفسيللمعالج  يالشخص، وتوظيف األسلوب النفسيالمرضية البشرية التي يرويها المريض  النفسيةويعكس تكامل تعقيد الخبرة 

عالج اإلكلينيكي وفي مهارات وضع خطط ال النفسيالمعرفي في الكتابة العلمية المهنية، وفي مهارات الفحص الشامل، والتقدير 

يقوم المعالج بجمع كمية كبيرة من المعلومات عن المريض وعن  المعرفية للحالةولتحقيق الصياغة  .من المنظور المعرفي النفسي

فسي الحالة ويتم إجراء تقدير ن أيضا من خالل مشاهدات المعالج للعيادة عن أساس المعلومات اللفظية فقط لكنعلى  مشكلته ليس

إكلينيكي شامل للحالة في فترة مبكرة قبل العالج، وبناء على تلك المعلومات والمشاهدات يتم تكوين تصور أو مفهوم معرفي 

 (.122، 2551 سلوكي عن المشكلة. )محمود عيد مصطفى،

 المرضية، وتمثل مراحل متتالية تبدأ بتحديد مشكالت الحالة، المعرفية السلوكية للحالةوهناك خمس مكونات أساسية للصياغة       

نعرض المناسبة للحالة، وس العالجيةوالتشخيص ثم وضع لفروض العاملة، ثم تحديد مصادر القوة للحالة منتهية بوضع الخطة 

  :نات الخمسةلهذه المكوتفصيل 

  .هي قائمة شاملة للمشكالت أو الصعوبات التي تعاني منها الحالة بحيث يتم وصفها بوضوح :قائمة المشكالت :أوالا 

األمراض و ة، والطب نفسيالنفسيةمصطلحات معرفية سلوكية ويجب أن تتضمن مشكالت الحالة الجوانب التالية: األعراض  -

خص ومشكالت العمل، والمشكالت األسرية، والمشكالت المالية والمشكالت الجنائية الطبية، ومشكالت التفاعل بين الش

والمشكالت المعيشية و أوقات الفراغ وهذه القائمة تساعد المعالج في الوصول للعالقات السببية بين المشكالت وبعضها بعضا. 

 (.121، 2551 )محمود عيد مصطفى،

المعرفية الصياغة  ةمن عملي أساسياً  يس جزءاً ل (Psychiatric Diagnosis) :النفسيالتشخيص الطب  :التشخيص :ثانياا 

ه يمكن أن يؤدي إلى صياغة بعض الفروض أنراد جزء من الصياغة له ألسباب منها أفنه يجب اإلشارة إليه وأ، إال السلوكية للحالة

  .مة عن طبيعة التدخالت المساعدةن التشخيص يمكن أن يمدنا ببعض المعلومات المهإالمبدئية باإلضافة إلى ذلك ف

للحالة وفيها طور  السلوكية المعرفيةقلب الصياغة  هي hypotheses de travail فروض العاملة: الفروض العاملة :ثالثاا 

مصغرة عن الحالة، وهي تصف العالقات بين المشكالت بعضها ببعض في قائمة المشكالت فهذه األخيرة قد ال  ةالمعالج نظري

  .المخططات لكنها قد تكون ناتجة عن بعض المشكالت األخرى تنشأ عن
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الجيدة والقدرة على العمل بشكل جيد وتعاوني والحس الفكاهي، ويجب  االجتماعيةتتضمن المهارات : القوة ومصادر القوة :رابعاا 

عالج على تنمية وصياغة الفروض عن هذه المكونات، وهذا النوع من المعلومات يساعد الم ةأن يقوم المعالج بجمع معلومات دقيق

  .العالجيةالعاملة وأيضا يساعده في وضع الخطة 

 (modalities) العالجية والوسائل (objectives)مكونات هي: األهداف  عدة العالجيةتتضمن الخطة : العالجيةالخطة  :خامساا 

والمعوقات  (treatments appoint) المساعدة والعالجات (intervention)والتدخالت  (frequency)والتكرار 

(obstacle)  لى ع العالجيةوتعتبر األهداف والمعوقات أهم مكونين فاألهداف غالبا ما تحددها قائمة المشكالت وقد تبدو األهداف

ية أو وذلك عن طريق التقارير الذات العالجيةأنها حلول للمشكالت في القائمة الشاملة، ويجب أيضا تقدير مدى التقدم في األهداف 

وهنا يستخدم المعالج كال من قائمة المشكالت  العالجيةوتعتبر المعوقات المكون األخير من الخطة  .المقاييس الموضوعية

 لعالجيةاأو أي من المكونات  العالجيةوالمخططات والفروض العاملة للتنبؤ بالمعوقات والصعوبات التي يمكن أن تواجه العالقة 

 (.132-135، ص2551 مستقبال. )محمود مصطفى،

ي، ومساعدة معرفالبناء للعادة اإلمن  حتى يتمكنلفرد لمساعدة هي ال ةالسلوكي يةالمعرفية العالج ةعمليال معرفي: جوهرإعادة بناء 

اليومية.  ياتهح األفكار الجديدة في لهذهف يوظمن ت تمكنيلكي  اكلهترتبط بمشوالتي جديدة المعرفية الجوانب تعلم ال في فردال

 (.25، 15، 2، 2551 يفين صابر،)ن

  المعرفية: السلوكيةالفنيات 

ة لقيامه بسلوك معين ومن خاللها تقوية الرابط كنتيجةالمقصود بالتعزيز هو مكافأة يحصل عليها اإلنسان  :المكافأة/ التعزيز -

إلرشاد ا ةمن عدمه، وحيث أن نظري، وحجم المكافأة هو الذي يحدد مدى تكرار سلوك معين يصدر عن اإلنسان والنتيجةبين الفعل 

، 2552 ن،فضل خالد أبو هي. )السلوكي قائمة على مبادئ التعلم، وهو ما يشير إلى أن ما تم اكتسابه بالتعلم يمكن إزالته بالتعلم

21.) 

يجابي إللتدعيم ارغوب فيه ويفضل عادة امفي سلوك  تغيربظهورها رتبط ا للفرد والتي حادثةالأو  هو الفعل :يجابيالتدعيم اإل  -

 (.23، 1122 له. )عبد الستار إبراهيم، ةلسهولة تطبيقه لعدم وجود أثار جانبية سلبي

نجاحه  بالتأكيد علىسلوك مرغوب ويكون  كل مرة يؤدي فيهليتم  السلوكي المعرفيجابي هو أسلوب في العالج يوالتدعيم اإل

ما ا وهذ عدة مرات مرغوب حدوث سلوكلحتمالية االيزيد من س نهأجابي حيث إيفالشخص يريد تدعيم  كذلك، الجزئيوالكلي 

 (.21، 2551 . )نيفين صابر،زيادة تكرارهالمعالج على  يعمل

 ةتعتمد فني، ويعالجال في البرنامج ةتكون متضمنعالج أو للكأسلوب  االسترخاء فنيةتستخدم  :االسترخاءتدريب على  - 

 لستار،إبراهيم عبد اوعضلي. )توتر عضوي  وجودتعبير عن هي  القوية نفعاالتبديهة فسيولوجية معروفة، فاالباالسترخاء 

 (.30-32، ص1122

خوف والقلق وكيف باليتعلم العميل كيف يقلل الشعور  افمن خالله انفعاليةفيد هذه التقنية مع العمالء الذين يعانون من اضطرابات ت

 (.21، 2551 للتعامل مع الموقف )نيفين صابر،يسترخي ويمارس التنفس العميق ثم إثارة الدافع لديه 

 التغيير فيلمساعدة العميل على تغيير سلوكه، ومساعدته على  ةيحدد واجب منزلي مثل قراءة كتب معين :الواجب المنزلي

 (.21، 2551 المقابلة ويتم مكافأته على أدائه في كل مرة. )نيفين صابر، عنوان بناء على هدافاأل
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 لمصاحبةاتصف المشاعر والتي فظية للا باإلرشادات موذج سلوكي مصحوبنعرض  عند ةد فاعليه التعلم بالنمذجتزدا :النمذجة  -

يمكن أن يكتسب العميل السلوك أو يتخلص منه بسهولة من خالل مالحظة النموذج وبالتالي ( 12، 1122 )إبراهيم عبد الستار،

 (.21، 2551 )نيفين صابر، ةعينيقدم المعالج نموذجا تعليميا للتدريب على مهارات م

من خالله يتم التدريب على خطوات حل المشكلة، كيف نحددها ونحدد األهداف وأخيرا  :التدريب على أسلوب حل المشكلة- 

  .اختيار الحل المناسب وتصميم الخطة و ممارستها

سب يمكن أن يتقنه ويكت اجتماعينب من سلوك جواعدة  للعميل ألداءتدريب ال تكون منحد أساليب التعلم وهو يأهو  :لعب الدور - 

 (.21، ص2551 )نيفين صابر، .المهارة فيه

جلسات ال مواقف فيلثارة اإل كون بواسطة، ويلإلحباطات هدرب المسترشد على تحملتأن ي التي تتطلب لةويستخدم في الحا      

 (.112، 2513 ان نادية،نها إثارة الغضب. )بومجدأمن شالتي  تأمليال تخيلالبطريقه  يةاإلرشاد

باشرة مغير سار، وتأتي بصورة النفعال االمباشرة  أفكار تسبقاألفكار التلقائية هي  :التلقائية و تصحيحها لألفكارتحديد الفنية  -

 عقولةر مالغي األفكارهذه  محاولة تعرف علىلمعقولة، وتهدف الفكار غير األ، وهي فردأن يالحظها ال قد تحدث من غير، وةتلقائيو

قتيبة الجلبي،  (ورقةاليومية على  مهام المنزليةال دونأن ي عميلطلب من الفينهاية حسنة، لتؤدي ل اإليجابيةفكار األواستبدالها ب

 (.221، 1113يحي، 

 اتذكر حادث أو موقف مرتبط بالموضوع االنفعالي لديه، شرط أن يتذكره اجعنطلب من المر :االنفعاليةمناقشة أحداث الخبرات - 

  .فكار مرتبطة بظهور واستمرار رد الفعل االنفعاليأ راجعالم ن يتذكرأجيدا ويصفها بالتفصيل، هنا يحاول المعالج 

من طلب المساعدة  هيمكنو، يمثلهن أهنا يطلب المعالج من المريض تخيل الموقف أو  :االنفعاليةاستخدام التخيل إلعادة الخبرة - 

  (112، 2555 المحارب، (عب دور مع المريض.كي يلمع الناس، لي اعلموقف تفعندما يكون الاآلخرين  من

و أ لظروفتبعا المعالج  من قبلمعدة النماذج في الفي مفكرة، أو  ؤديههنا يقوم المريض بتسجيل ما ي :فنية المراقبة الذاتية - 

  .المريض عند ةغير مرغوبالسلوكيات للتكرار المعدل ل، وتسمح بخفض مشكلة المريض

كار ، وهي فعالة الستبدال األفخرينباآلن يفسر كيف يرى نفسه مقارنة أوفيها يتم الطلب من المريض   :نية المتصل المعرفيف- 

 .(112، 112، 2555 المحارب،) التلقائية

  السلوكي: المعرفيخطوات التدخل  

  :الخطوات التالية السلوكي المعرفييتضمن التقدير والتدخل 

 .اإلشكاليةتحديد السلوكيات  -1

التقارير اليومية  تعتبر لتي تثير السلوك ثم نتائج ذلك، لهذاالتقدير ويتضمن تصور عن السلوك الخاطئ والنظر إلى المقدمات ا -2

أداة مفيدة لتوضيح ماذا حدث، وماذا فعل العميل، وما قاله هو، وكيف كان راضيا عن النتائج، فيستطيع حينئذ أن يقيم رضائه عن 

  .تصرفاته

 .تحديد الهدف حيث يعمل المعالج والمريض معا لتحديد أهداف التغيير -3

 .التدخل فهو يتضمن التكنيكيات التي تجعل العميل قادر على أن يصل إلى الهدف الذي تم وضعه -2
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لوكيات جديدة سيحتاج تدعيم إيجابي فيشجع العميل على االندماج في  اإليجابيةتدعيم التغيير فاكتساب السلوكيات الجديدة  -0

  .مرغوبة

 (.21، 2551 لمنع االنتكاسة يتم التدريب على المهارات التي تساعد على ذلك. )نيفين صابر، -3
 

  السلوكي: المعرفياإلرشادية في اإلرشاد  ةمراحل العملي

 :ويتم خاللها بناء العالقة اإلرشادية ويتم خاللها ما يلي :الجلسات التمهيدية -1

 التي يعاني منها الفردتقييم المشكلة - 

 .تحديد العوامل التي تسهم في تطور المشكلة -

 .ويتم ذلك باستخدام المقابالت التشخيصية والتقييم السيكو متري. مساعدة الفرد على التحديد الدقيق لمشكلته- 

المعرفية  كيةالسلواالستراتيجيات من  ةاإلرشادية يتم خاللها تدريب المسترشد على استخدام مجموع ةمن العملي: المرحلة الثانية -2

  .تساعده على إدارة ومواجهة ردود أفعاله، وتعزيز سلوك المسترشد من خالل ضبط النفس وإقناعه بإمكانية التغيير التي

بعدها و ضطراب الذي يعاني منه المسترشد،المرضية لال المعرفية لألعراضهنا يقوم المرشد بالصياغة : المرحلة الثالثة -3

اء مناقشات حول إسهام هذه المعاني في إحداث خبرات معينه، ومحاولة القيام بإعادة البناء المعرفي للتخلص من األفكار إجر

ن مشكلة م وعقالنية، باإلضافة إلى استخدام استراتيجيات المواجهة للتخلص ةيجابيإالالعقالنية، واستبدالها بأخرى  السلبية

 .المسترشد

وإعادة  ةالسلوكي المعرفيةامة وتعزيز منظور جديد لمشكلة الفرد مع التأكيد على استراتيجيات المواجهة إق: المرحلة األخيرة -2

 م(.2555 هللا،)عبد  تدريب المريض عليها، فهي تمنع االنتكاسة بعد نهاية البرنامج
 

 الدراسات السابقة: .1.1

( وهنا سألقي النفسيمن في تعزيز األمعرفي سلوكي رشادي إامج برن ةتباينت الدراسات التي تناولت موضوع البحث )فاعلي      

ثين في ليها من الباحإالدراسات التي تم الوصول تعرف على نتائج وذلك لهم الدراسات العربية والدراسات األجنبية أل تركيزال

 .من النفسيرشادي العالجي لتعزيز األالمجال اإل

هدف تمرتفعي االكتئاب، و طفالمن النفسي لعينه من األرشادي لتحسين األإامج برن ةفاعلي( 1117حمد، أدراسة )فاطمة فرج 

وتوخي فاعليته  سنة( 12-1من النفسي لدى األطفال مرتفعي االكتتاب في الفئة العمرية )الدراسة اعداد برنامج ارشادي لتحسين األ

ف المنهج التجريبي، بهد الدراسة علىمدت هذه واعتمن النفسي. في ذلك والكشف عن بقاء تأثيره عبر الزمان في تحسين األ

نه لدى األطفال مرتفعي االكتئاب وتكونت عي النفسيمن الا الدراسة لتحسينالبرنامج اإلرشادي الذي أعد في هذه  ةاختبار فاعلي

ادي رنامج اإلرشالثقافي إعداد )محمد البحيري(، والب االجتماعياالقتصادي  ىمقياس المستوعليهم ( طفل طبق 35) الدراسة من

 ةتائج عن فاعليسفرت النأومقياس االكتئاب و النفسيمن اب ومقياس األمن األطفال مرتفعي االكتئ ةلدى عين النفسيمن لتحسين األ

 من األطفال مرتفعي االكتتاب. ةلدي عين النفسيمن البرنامج في تحسين األ

ذين يعانون شدين الراال لألفراد النفسيمن للراشدين لتحقيق األ ةالنفسي الصحةبرنامج  ةفاعلي (1111 )ناصر الدين زبدي، دراسة

من األالتوافق و في للمساعدةوذلك عالجي الرشادي اإلبرنامج التطبيق عن طريق وتم ذلك  النفسيةصحتهم في ختالل االمن 

 ، النفسي
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 النفسيمن قيق األتحلللراشدين  النفسية صحةالتنمية والذي هدف ل النفسي يلعالجابرنامج ال قديمخالل الدارسة قام الباحث بتفمن 

 النفسية حةالصالبرنامج على مقياس  ةفاعليكما اعتمد الباحث في قياس  ،النفسيألبعاد الثمانية لألمن لتنمية ال عن طريقلهم 

 النفسي بناء منرشادي العالجي في تحقيق األبرنامج اإللل ةفاعليمدى الإلى  الدراسة، وتوصلت يمن النفسللراشدين، ومقياس األ

  .على نتائج المقياس

من  نةعيلدى  النفسيةمستوى الصالبة  لتحسينسلوكي المعرفي ال رشادياإلبرنامج لل فاعليةال (1111السعود  و)ابدارسة 

( مراهق، مقسمين 25دراسة من )معرفة تأثر البرنامج في قياس الصالبة النفسية، وتكونت عينة الوهدفت الدراسة ل. المراهقين

لمجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي، واستخدم الباحث مقياس الصالبة النفسية، 

والبرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي وتوصلت الدراسة لوجود الفروق الدالة إحصائيا بين المتوسطات لرتب درجات أفراد 

 التجريبية والضابطة في قياس بعدي لمقياس الصالبة النفسية بعد تطبيق برنامج إرشادي لصالح المجموعة التجريبية. المجموعة

من وتحسين األ النفسيةسلوكي لخفض الوحدة المعرفي الرشادي اإلبرنامج ال ةفاعلي( 1111)التركي، نازك عبد الصمد، دراسة

 هي خفضف الفاعلية مدىسلوكي، والمعرفي الرشادي اإلبرنامج العداد إل الدراسةذه ه الثانوية وهدفتلدى طالب المرحلة  النفسي

التجريبية  المجموعتينالتعرف على فروق وكان ذلك ب الثانوية،لمرحلـة لطالب ال عند النفسي لألمن هتحسينلو النفسيةوحدة لل

قسمت ( طالبا 25) الدراسة عينة كانتو عليهم. ثيرهتأومدى  بعد تطبيق البرنامج النفسية والوحدةمنهم النفسي أفي  والضابطة

أدوات  ة، وكانتالباحثالتجريبي من قبل  هام المنهج شباستخدالتي تلقت البرنامج العالجي وتم  والتجريبيةلمجموعتين الضابطة 

وجود ل اسةللدرنتائج وبينت ال. سلوكي معرفي، وبرنامج إرشادي النفسي لألمنمقياس ال، ونفسيةحدة للو هي: المقياسالدراسة 

بعد  النفسي لألمنة درجـالفروق في  وكذلكلبرنامج، ابعـد تطبيـق  النفسيةلوحدة في ا التجريبيةتين الضابطة والمجموعفروق بين 

 النفسي األمنب لشعورهموارتفع  النفسيةبالوحدة  همض شعوراحيـث انخفمن ، التجريبية المجموعةلصالح  لبرنامج وكانتاتطبيق 

 البرنامج. ةفاعليذلك ليشير و التجريبية العينةفي  رادلألف

ال أمهات األطفاكتئاب من مقترح لتخفيف السلوكي المعرفي العالجي البرنامج الالية عف (1111دراسة )أسماء محمود سعود 

يف من االكتئاب التخف لمدىالمعرفي السلوكي  يلعالجللبرنامج االية عفاللتعرف على لالمصابين بتشوهات خلقية وتهدف الدراسة 

لألمهات التي لديها طفل مصاب بتشوه خلقي ومسجل في جمعية فلسطين المستقبل بمحافظة غزة، وكذلك مدى استمرار الفاعلية 

أطفال مصابين ( أمهات 35ت العينة محور الدراسة )وكانبعد فترة المتابعة، مدة شهر بعد انتهاء تطبيق الجلسات العالجية. 

ريبية وتكونت المجموعة التج ،والمسجلون في جمعية فلسطين المستقبل بمحافظة غزة، وقد تم التقسيم لمجموعتان بتشوهات خلقية،

ماً من أمهات األطفال أ( 35، حيث تم اختيارهن من ببن )( من االمهات10جموعة الضابطة وتكونت من )، والماً مأ( 10من )

في  وللتحقق من صحة فروض الدراسة استخدمت الباحثة. ةن بطريقة قصديالمسجلين في جمعية فلسطين المستقبل، وتم اختياره

دارستها مقياس بيك لالكتئاب، والبرنامج المقترح الذي أعدته الباحثة، واستمارات خاصة بالعالج المعرفي السلوكي، واستخدمت 

طفال لألألمهات ا اكتئابعالجي في تخفيف برنامج الال ةفاعليللدراسة لنتائج الوتوصلت  ي،الباحثة في دارستها المنهج التجريب

 خلقية.التشوهات الالمصابين ب
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 من األطفال ةمن النفسي واالجتماعي لدى مجموعلتنمية األ سلوكيالمعرفي البرنامج ال ةاليعف( 1111دراسة )شهيرة توفيق 

لدى األطفال  من النفسيفي تحسين األ البرنامج ةالمصابين بعيوب الكالم من بيئات مختلفة " وهدفت الدراسة إلى اختبار فاعلي

عام طبق عليهم البرنامج واختبار الذكاء  12 -1 طفال تتراوح أعمارهم منأ( 2المصابين بعيوب الكالم وتكونت العينة من )

من النفسي وأسفرت النتائج إلى وجود تغير إيجابي على حاالت المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج المصور ومقياس األ

 لمعرفي السلوكي.ا

من  ينةعل والقلقاالكتئاب  ضيخفتل سلوكيال معرفيالللعالج  إرشاديبرنامج  ةفاعلي( 1111دارسة )كيلرست جروين وتولين 

سلوكي لخفض االضطرابات النفسية )القلق المعرفي الرشادي اإلبرنامج الالية على فلتعرف الالدراسة هذه هدفت وطفال. األ

لى ثالث مجموعات، المجموعة األولى تجريبية ( طفال وقسمت العينة ا11الدراسة من األطفال ) عينة واالكتئاب( ولقد تكونت

معرفي ال يالجعبرنامج الال النتائج فاعلية ظهرت، وأةضابط ةعلى األطفال، والثانية تجريبية على األطفال وآبائهم والثالثة مجموع

 نفسية )القلق واالكتئاب(.االضطرابات ال في تخفيفسلوكي لآلباء واألطفال ال

االكتئاب  عراضأحد من لل سلوكي معرفيعالج  اليةعفبعنوان  (Kenner and klark, 2009) دارسة كينار بيتي وكالرك

 من الشباب (223) عينةوكانت الكتئاب، االعالج ل سلوكي معرفيعالج  اليةعفعلى تعرف لل الدراسةهدفت  .من الشباب عينةل

التالية: برنامج عالجي من اعداد الباحثين ومقياس هاملتون  الدراسيةعاما واستخدم الباحثان األدوات  12و 12 بينأعمارهم 

  .خفض االكتئابي لعالجالبرنامج ال فعاليةى ال لدراسةلنتائج وضحت اللالكتئاب، وأ

عالج مرضى ل رخاءاالستوالتدريب على  سلوكي معرفيكل من عالج  فاعلية بعنوان (Arntez A, 2003)انترز دارسة 

الج في ع االسترخاءوالتدريب على  سلوكي معرفيكل من عالج ة ى مدى فاعليالقلق، وهدفت الدارسة التعرف ال اتاضطراب

ولى: األ مجموعتينلى مهم ايتقس النفسية تمضا من المراجعين في العيادات يمر( 20) من العينةالقلق، وتألفت  اتمرضى اضطراب

جلسة بواقع جلسة واحدة  12االسترخاء، وقد تضمن البرنامج العالجي  ة، والثانية مجموعالسلوكي يالمعرفالعالج  ةمجموع

ن ى تحسالج، كما أوضحت نتائج الدارسة الالمجموعتان بعد الع ألفرادوجود تحسن ملحوظ  الدراسةوقد اظهرت نتائج  .أسبوعا

متابعة خالل فترة ال السلوكي المعرفيتحسناً أفضل من العالج  أظهرتخالل فترة المتابعة، وان فنية التدرب على االسترخاء 

في خفض  حواض تأثيرلها  السلوكي المعرفين طريقتي االسترخاء والعالج ة أشهر، وهذه النتائج تؤكد على اوالتي استمرت ست

  .مستوى اضطراب القلق

فـيض تخالنفسي ول باألمنزيادة اإلحساس ل سلوكي معرفيبرنـامج إرشـادي  ةفاعليالدراسة  عنوان هـ(1111 الزهراني،دارسة )

تطبيق تم استخدام المنهج التجريبي وو ،طالب (203الثانوية، وعددهم ) المرحلةفي طالب وكانت العينة من الالوحـدة شعور 

ادي لتخفيض االرشواظهرت النتائج للدراسة على فاعلية البرنامج  النفسية(الطمأنينة النفسية ومقياس الوحدة  )مقياس المقاييس

  .الثانويةطالب المرحلة النفسي ل باألمندرجة الوحدة ولزيادة اإلحساس 

 على الدراسات السابقة: التعقيب 

االضطرابات  منخفض الفي  ةالسلوكي ةالمعرفي يةالعالجالبرامج  ةاليعللدراسات التي تناولت مدى فمن خالل العرض السابق      

 أوجه: عدة اسات منتم التعليق على الدر ي،زيادة االمن النفسو النفسية
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ة ع االضطرابات النفسيلتعامــل مـــ اإلرشادية المالئمة الوسيلة إلجادفي العمل ات دراسللهداف األ تقاربف: ادهاال ن ناحيةم /1

 ي تساعدالتسلوكية النفعالية واالمعرفية والالتغير من الناحية حداث وتقارب معظــم الدارسات فـــي إمن النفسي، وتعزيز األ

  ا.من النفسي منهـطرابات فـي المسـتقبل بوجود األقابلية لالضاقل اضطرابا وأكثر امانا واقل  ليكونواد افراال

ات ركزت على فئـة المراجعين ت بمجتمـع الدارسـة، فهنـاك دراسمعظـم الدراسـا الدراسة: اختلفـتمجتمـع مـن ناحية / 2

 منهم نزالء المعاهد ومنهم األطفال.للعيادات، منهم الطالب و

جم بكبر ح التي تتميزدراســات بعض الصغيرة الحجـــم وهناك  السابقة عيناتالدراسات  أكثر استخدمت :العينةمن ناحية /3

 .العينة

 المجموعةو التجريبية المجموعة تتضمنراسات اســـتخدمت المـــنهج التجريبي الـــذي الد جميع :المـــنهجمـــن ناحية /2

 .الواحـدن هنـــاك دراســات اســـتخدمت المـــنهج شـــبه التجريبي(. ذو التصميم اال ا الضابطة

ومــن أكثر األساليب اإلحصائية فـي هـذه الدراسات طبقـا لتنـوع الهــدف منهــا،  اختلفت :األساليب اإلحصائية مـن ناحية /0

تباين االرتباط وتحليل ال ومعــامالت المعياريةاب المتوســطات الحسابية واالنحرافات سات حســرااألساليب شيوعا فــي هــذه الد

  .، وبعضها استخدم التحليل العامليواختبار "ت" لعينة واحـدة او عينتان

 كسات استخدمت تقنيات وأساليب العـالج المعرفي السلوكي وباألخص منهج أرون بيارجميع الد :طريقه التدخل/من ناحية 3

ألفكـار ا لتبديل الـذي ركـز علـى اإلعادة للبنـاء المعرفـي واألطوار التخطيطية إلكسـاب المريض الوعي والكشف للتفكير و

دى ل المعرفي السلوكي ال تتعامل مـع األعـراض فقط بل تتعامـل مـع األفكـار األكثـر عمومية في العالج السلبية، فـالنماذج

يئ المريض ليتجنب الوقوع في االضطرابات االنفعالية  وأيضا عدم استقرار االحساس باألمان وبذلك ته ،المريض في حياته

و نتيجة للعوامـل الداخلية ا ةأي صـعوبات تواجهـه في مسـتقبل الفرد قادر على ان يتعامـل مـع بكونبسـبب أفكاره، وبذألك 

اك من استخدم العالج الفردي، وفي النهاية اتفقت الدراسات الخارجية، وكانت الدراسات السابقة استخدمت العالج الجمعي وهن

 السابقة والحديثة من حيث التدخل العالجي.

مـا ا إرشادية،برامج  خاصةو نفسهمأالباحثين دوات مــن إعداد األميع الدراســات استخدمت ج :ةالدراسأدوات  مــن ناحية /2

 ةمقننال اييسمقالاو  ينمعدة مـن قبـل الباحثالمقاييس الاعتمدت على  –باحثة علـى حـد علم ال –فمعظـم الدراسـات  أدوات القياس

  البيئة.على 

يف د في خفض او تخففي مساعدة االفرا السلوكي المعرفيالعالج  ةليعاالدراسات مدى فجميع أظهرت نتائج  :النتائجمن ناحية /2

  .التي يعانون منها النفسيةو التخلص من االضطرابات ا

 

 المنهجية:اءات االجر. 1

 :ةمنهج الدراس .1.1

ن فروض م التجريبي للتحققشبه التجريبي لصعوبة استخدام االختيار والتعيين العشوائي على المنهج  الدراسةهذه  اعتمدت

  .الدراسة

 .التصميم التجريبي: يتضمن المقارنة بين مجموعتين تجريبية وضابطة مع القياس القبلي والبعدي
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 :الدراسةمجتمع  .1.1

 .النفسية)اكتئاب وسواس رهاب( الالتي كن يترددن على العيادات  ةمريضة نفسي 22 من يالدراسمجتمع التكون  

 

 :الدراسةعينه  .1.1

تم وبعدها النفسي من مقياس األلدرجات المرتفعة في ى اممن حصلن عل ةمريضة نفسي 22 ة منيالدراس العينةتكونت        

 .والضابطة التجريبية ةمريضة لكل مجموع 12مجموعتين لعشوائية ال ةطريقالتقسيمهم ب

 :العينةأساس اختيار 

 نها حالة مرض نفسي.أعلى  النفسين يتم تشخيصها من قبل الطبيب أ /1

 و هوس خفيف في أي فترة من فترات حياتها.أ تكون المريضة قد أصيبت بنوبة هوس أال /2

 النفسي.ثناء المرض أ ذهانيه عراضأال تكون المريضة لديها أي أ /3

 سنة. 05سنة وال يزيد عن  25يقل عمرها عن  أال /2

 ن تجيد القراءة والكتابة.أ /0

 معايير االستبعاد:

 ن تكون المريضة قد أصيبت بنوبة هوس خالل مراحل حياتها.أ /1

 .ذهانيهعراض أن تكون المريضة لديها أ /2

 سنة. 05و يزيد عن أسنه  25ن يقل عمرها عن أ /3

 ن تكون ال تجيد القراءة والكتابة.أ /2
 

 : الدراسةوات أد .1.1

 الموجهة:المقابلة التشخيصية / 1

هداف ألاتحقيق ل مدة زمنية محددة، وذلكلفي مكان معين، وموعد محدد، و والمراجعةبين الباحثة والتي تكون مهنية العالقة الوهي 

 الدراسة.من 

 الباحثة:عداد إي السلوكي من رشادي المعرفالبرنامج اإل /1

ق من األنشطة تطب ةالعالج المعرفي السلوكي، متضمناً مجموع ةالقائمة على نظريومترابطة الرشادية اإلجلسات المن دد ع وهو

 .من النفسيومكانية وبشرية، بهدف تعزيز األ ضمن حدود زمنية

 :الدليم النفسيمن مقياس األ/ 1

ر فهد الدليم دكتواللنفسي الذي أعده ماسلو وأعاد صياغته وتقنينه وتطبيقه على البيئة السعودية من امقياس األ تم استخدام     

( فرد من ذكور 2103دكتور يحيى محمد واألستاذ عبد العزيز الفتة، حيث قاموا بالتقنين على )الدكتور فاروق عبد السالم والو

( 20) هلناحية العلمية التطبيقية الضطرابات نفسية وعقلية، وعدد فقرات( من المدن السعودية، وهو مقياس مفيد من ا22وإناث في )

 فقرة.
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النفسي  لألمنتشخيص لمقننة لالموضوعية الداة األك استخدامهتم وي النفسية،الفرد سالمة في درجة اليستخدم لقياس وهو      

 .نفس جسميوال النفسيوالطبي  مجال النفسيال للبحوث في استخدامهتم يوأيضا ، النفسية ادةلمترددين على العيلو للمرضى

( من العبارات في الصورة النهائية بعد تقنينه ليخدم األغراض 20والذي يتكون من ) -من النفسي مقياس األ وتم استخدام     

 التالية: تشخيص إكلينيكي للحاالت المرضية، بحوث علمية، دراسات وبحوث تتعلق بأمن نفسي سواء في صوره مرضية أو

 ثناء أدائها.أسوية، اختيار مهني للمهن التي تتطلب حدا أدنى من االضطراب النفسي 

 :تصحيح المقياس

 نفسيمن أالعالية في هذا المقياس تدل على عدم  ةأن الدرج بمعنى النفسيمن درجة األلتجاه االلمقياس في لتصحيح ال يكون    

 باراتعستجابات المفحوص على كل عبارة من ى الدرجات التالية اللدى المفحوص والعكس صحيح، وتعط نفسية طمأنينةوعدم 

 المقياس:

 وذلك باستثناء العبارات التالية: 2، أبدا = 2، نادرة = 3، أحيانا = 2، غالبا = 0دائم = 

(١٩-١٢-١١-١٦-١٢-٣٩-٣٢-٣١-٣١-٣٢-٣٢-١١-١٣-١١-١٢-٢٢-٢١-٢٦-٢١-٢٢-١٩-١١-١١-١١-١٢-٩-٦-٢-١-

 .١أبدا=  ٣=، نادر١= ، أحياناً ٢، غالباً = ١معاكسة: دائما = الصورة البكون تصحيح ي( فال١٢-١١-٦١-٦١-٦٢

 :السابقة دراسةلفي ا النفسيمن لمقياس األ السيكو متريةالخصائص 

 .للمقياسظهرت النتائج ارتفاع مستوى الصدق والثبات أجراءات الصدق والثبات على المقياس، وقد إجرى معد المقياس أ

 :الحالية الدراسةفي  النفسيمن مقياس األ ثبات وصدق

 والا: حساب الثبات:أ

 ائج:نتعرض لل( وفيما يلي معامل ألفا لكرونباخالنصفية،  )تجزئةطرق منها  النفسي بعدةمن تم حساب ثبات مقياس األ

 النصفية: التجزئة -1

النتائج  فردية لتصحيح طول التجزئة النصفية وكانتبراون للتجزئة النصفية بين البنود الزوجية وال سيبرمانتم استخدام معادلة 

 كالتالي:

 النفسيمن معامالت ثبات التجزئة النصفية لمقياس األ (1جدول )

 معامل الثبات بين الجزئيين االرتباطمعــامل   المقياس 

 5.22 5.122  النفسيمن مقياس األ

    

( وأن معامل 5،122) النفسي بلغمن ين من البنود في مقياس األبين الجزئي االرتباطن معــامل أتضح من الجدول السابق ا 

( وهو معامل ثبات مرتفع ومقبول إحصائياً، وهو ما يعكس ثبات مقياس 5،125بعد تصحيح الطول قد بلغ ) الطريقةالثبات بهذه 

 النفسي.من األ

  : النفسيمن لمقياس األ لكرو نباخطريقه معامل ثبات ألفا  -1

 تيالواس للمقي الكلية الدرجةبين درجة العبارة مع  االرتباطيضاً معــامل أحذف العنصر، وتم إذا  كرو نباخالفا  معاملالتم حساب 

 ية العبارة والجداول التالي يوضح ذلك:آلتنتمي 
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 حذفت فقراته إذا النفسيمن لفا كرونباخ لفقرات مقياس األأمعامل  (1جدول رقم )

 رقم الفقرة
 كرو نباخمعامل الفا 

 حذف العنصر إذا
 رقم الفقرة

ذا إ كرو نباخلفا أمعامل 

 حذف العنصر
 رقم الفقرة

 إذا كرو نباخمعامل الفا 

 حذف العنصر

1 5.122 23 5.122 01 5.122 

2 5.122 22 5.122 02 5.122 

3 5.122 22 5.122 03 5.122 

2 5.122 21 5.122 02 5.121 

0 5.122 35 5.122 00 5.122 

3 5.122 31 5.122 03 5.122 

2 5.122 32 5.122 02 5.122 

2 5.122 33 5.122 02 5.122 

1 5.122 32 5.122 01 5.122 

15 5.122 30 5.122 35 5.122 

11 5.122 33 5.122 31 5.122 

12 5.122 32 5.122 32 5.122 

13 5.122 32 5.122 33 5.122 

12 5.122 31 5.122 32 5.122 

10 5.122 25 5.122 30 5.122 

13 5.122 21 5.122 33 5.122 

12 5.122 22 5.122 32 5.122 

12 5.122 23 5.122 32 5.122 

11 5.122 22 5.122 31 5.122 

25 5.122 20 5.122 25 5.122 

21 5.122 23 5.122 21 5.122 

22 5.122 22 5.122 22 5.122 

23 5.122 22 5.122 23 5.122 

22 5.122 21 5.122 22 5.122 

20 5.122 05 5.122 20 5.122 

 5.122  النفسيمن الثبات العام لمقياس األّ 
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 الثباتهذا المقياس حيث إن قيم في زيادة الثبات ل النفسي ساهمتمن ن جميع عبارات مقياس األأ( 2يتضح من الجدول )

(، بما يدل 5.122النفسي )من ام لمقياس األ( في حالة إذا تم حذفها، وقد بلغ الثبات الع5.122مفردات المقياس لم ترتفع عن )ل

 الميداني. للتطبيق ، وصالحيتهالنفسيمن لمقياس األ الداخليعلى ثبات االتساق 

  النفسيمن مقياس األل الداخليثانياا: صدق االتساق 

مقياس وذلك لل الداخلي أو صدق البناء الداخليباستخدام صدق االتساق  الحاليةالدراسة في  النفسيمن تقدير صدق مقياس األتم 

 التالي:كللمقياس وجاءت نتائج  كلية ودرجةبين فقرات االختبار  االرتباطبحساب قيم معــامالت 

 للمقياس  الكلية النفسي بالدرجةمن بين كل فقرة من فقرات مقياس األ االرتباطمعــامالت  (1جدول رقم )

 االرتباطمعــامل  رقم الفقرة رتباطاالمعــامل  رقم الفقرة االرتباطمعــامل  رقم الفقرة

1 5.122** 23 5.211** 01 5.203** 

2 5.125** 22 5.212** 02 5.233** 

3 5.152** 22 5.222** 03 5.351** 

2 5.233** 21 5.211** 02 5.321* 

0 5.250** 35 5.235** 00 5.222** 

3 5.221** 31 5.221** 03 5.232** 

2 5.205** 32 5.323** 02 5.152** 

2 5.331 33 5.021** 02 5.221** 

1 5.112 32 5.323** 01 5.232** 

15 5.132 30 5.201** 35 5.315** 

11 5.122** 33 5.222** 31 5.223** 

12 5.225** 32 5.211** 32 5.153** 

13 5.220** 32 5.231** 33 5.252** 

12 5.235** 31 5.101 32 5.221** 

10 5.051* 25 5.222** 30 5.211** 

 معــامل االرتباط رقم الفقرة معــامل االرتباط رقم الفقرة معــامل االرتباط رقم الفقرة

13 5.323** 21 5.202** 33 5.352** 

12 5.222** 22 5.202** 32 5.322** 

12 5.201* 23 5.253** 32 5.325** 

11 5.232** 22 5.015** 31 5.250** 

25 5.312** 20 5.153** 25 5.222** 
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 (.5،50(     * دالة عند مستوى )5،51** دالة عند مستوى )

كلي وبين المجموع ال النفسيمن بين المفردات المكونة لمقياس األ االرتباطأيضاً أن جميع معــامالت  ضح من الجدول السابقات

(، ولكن لم يتم حذفها وذلك 30-15-1-2( فأقل ما عدا العبارات رقم )5.51(، )5.50إحصائية عند مستوى دالله ) ةجميعها دال

ت من قبل بالصورة األصلية للمقياس والدراسات األخرى التي ألهميتها في المقياس من خالل دراسات الصدق التي أجري

 لى أن معامل الثبات في وجودها مرتفع.إاستخدمت المقياس نفسه، باإلضافة 

 :اختبار التكافؤ

 للتأكد من تكافؤهما وإمكانية والضابطة التجريبيةإجراء اختبار تكافؤ للمجموعتين تم  ثباتالو الختبارل صدقال من لتأكد    

  .ذلك التالي يوضح ت " لعينتين مستقلتين والجدول"لمقارنة بينهما وقد تم استخدام اختبار ا

 والتجريبية الضابطةيبين اختبار التكافؤ للمجموعتين  (1جدول رقم )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 )م(الحسابي

االنحراف 

 )ع(المعياري
 قيمة )ت(

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القرار 

 حصائياإل

 12.01 222.32 12 الضابطة
5.22 22 5.21 

غير داله 

 12.23 215.55 12 التجريبية حصائياإ

 

(، كما بلغت قيمة 5.22( أن قيمة )ت( غير دالة حيث بلغت )2بالجدول أعاله رقم ) الموضحةيتضح من خالل النتائج    

 النفسيمن في درجات األ إحصائيةروق ذات دالله ( مما يشير إلى عدم وجود ف5.50( وهي أعلى من )5.21) الداللةمستوى 

، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين، أي الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةفي كال من  النفسيةلدى المراجعات للعيادة 

 .والتجريبية   الضابطة المجموعةأنه يمكن التطبيق والمقارنة بين 

ويتني  –له وهو اختبار مان  المماثلة ةد من نتائج اختبار ت باالختبار الالبارامتريكان على الباحثة التأك العينةولصغر حجم 

U) :للفروق بين متوسطي الرتب بديال عن تحليل اختبار "ت " وجاءت النتائج كالتالي ) 

 يح الفروقلتوض “( للفروق بين متوسطي الرتب بديال عن تحليل اختبار "ت (Uويتني  –اختبار مان اختبار" (1جدول رقم )

 لقبليافي القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةفي كال من  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسيمن األبين 

 متوسط الرتب العدد المجموعة المقياس
قيمة مان 

 وتني

مستوى 

 الداللة
 القرار اإلحصائي

 النفسيمن األ
 12.05 12.55 الضابطة

 ياحصائإه لغير دا 1.5 صفر
 12.05 12.55 التجريبية

21 5.030** 23 5.202** 21 5.235** 

22 5.022** 22 5.222** 22 5.253** 

23 5.105** 22 5.235** 23 5.053* 

22 5.232** 21 5.222** 22 5.232** 

20 5.150** 05 5.333** 20 5.212** 
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( مما يشير إلى 5.50( وهي أعلى من )1.5) الداللة( أن قيمة مستوى 0بالجدول أعاله رقم ) الموضحةيتضح من خالل النتائج 

في كال من  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسين مفي متوسطات رتب درجات األ إحصائيةعدم وجود فروق ذات دالله 

 موعةالمج، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين، أي أنه يمكن التطبيق والمقارنة بين الضابطة والمجموعة التجريبية ةالمجموع

 .والتجريبية   الضابطة
 

 : اإلحصائيةالمعالجات . 1.1

لحزم االمناسبة باستخدام  اإلحصائيةلتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها تم استخدام العديد من األساليب 

 (. SPSSبالرمز ) ، والتي يرمز لها اختصاراً االجتماعيةللعلوم  اإلحصائية

 ألدوات البحث. الداخلياستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق تم 

 ، وصالحيتها للتطبيق الميداني.  الدراسة(: لقياس مدى ثبات أداة Alpha Cranachلفا كرونباخ )أمعامل 

 المستخدمة في األساليب التالية:  اإلحصائيةب تمثلت األسالي -

  العينة. ألفرادوالوظيفية  الشخصيةللتعرف على الخصائص  المئويةالتكرارات والنسب -1

 .للمجموعات المستقلة   Independent Samples Testاختبار" ت" -2

 .للمجموعات المرتبطة   Paired Samples Testاختبار" ت" -3

 .للمجموعات المستقلة Mann-Whitney (U)ويتني  –مان -2

 .للمجموعات المرتبطة Wilcoxon (W)ويلكوكسون -0

 

 ومناقشتها الدراسةنتائج . 1

 :الدراسة ةفراد عينأالبيانات المتعلقة بوصف  .1.1

 :التعليميالمستوى -1

 التعليميوفق متغير المستوى  الدراسةفراد أتوزيع  (1جدول )

 المجموع التجريبية الضابطة والنسبةالتكرار  التعليميالمستوى 

 12 3 2 التكرار أقل من ثانوي

 %02.3 %20.5 %33.3 النسبة

 1 5 1 التكرار دبلوم

 %2.2 %5.5 %2.2 النسبة

 1 3 3 التكرار بكالوريوس

 %32.0 %20.5 %12.0 النسبة

 المجموع
 22 12 12 التكرار

 %155.5 %05.5 %05.5 النسبة
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 إجمالي( من %02.3( ونسبة )12)أقل من ثانوي( بعدد) التعليميمستواهم  المستهدفة العينةل أعاله أن أغلب يتضح من الجدو

 المجموعة( من %20( ونسبة )3وعدد )   الضابطة المجموعة( من %33.3( ونسبة )2منهم عدد )  الدراسةفراد عينه أ

فراد أ إجمالي( من %32.0( ونسبة )1)بكالوريوس( بعدد ) لتعليميامستواهم  اللذين الدراسة ةفراد عينأبينما جاء  ،التجريبية

 ،الضابطة المجموعة( من %12.0( ونسبة )3وعدد ) التجريبية المجموعة( من %20( ونسبة )3منهم عدد )  الدراسة ةعين

 المجموعةوهو من ( %2.2( فقط ونسبة )1)دبلوم( بعدد ) التعليميمستواهم  اللذين الدراسةفراد عينه أوأخيراً وجد أن 

 .الضابطة

 :االجتماعيالوضع -2

 االجتماعيوفق متغير الوضع  الدراسة ألفرادالتوزيع  (7جدول )

 المجموع التجريبية الضابطة التكرار والنسبة االجتماعيالوضع 

 2 3 0 التكرار عزباء

 %33.3 %12.0 %25.2 النسبة

 11 3 0 التكرار متزوجـ/ة

 %20.2 %20.5 %25.2 النسبة

 0 3 2 التكرار مطلقـ /ة

 %25.2 %12.0 %2.3 النسبة

 المجموع
 22 12 12 التكرار

 %155.5 %05.5 %05.5 النسبة

    

فراد عينه أ إجمالي( من %20.2( ونسبة )11( بعدد)من )المتزوجات المستهدفة العينةيتضح من  الجدول أعاله أن أغلب     

بينما جاء  ،الضابطة المجموعة( من %25.2( ونسبة )0وعدد ) التجريبية المجموعة( من %20( ونسبة )3منهم عدد ) الدراسة

( ونسبة 0منهم عدد )  الدراسة ةفراد عينأ إجمالي( من %33.3( ونسبة )2بعدد ) من ) العزبات(  الدراسة ةفراد عينأ

  الدراسة ةفراد عينأوأخيراً وجد أن  ،ةالضابط المجموعة( من %12.0( ونسبة )3وعدد )   الضابطة المجموعة( من 25.2%)

 المجموعة( من %12.0( ونسبة )3منهم عدد )  الدراسة ةفراد عينأ إجمالي( من %25.2( فقط ونسبة )0بعدد ) من )المطلقات(

 .الضابطة المجموعة( من %2.3( ونسبة )2وعدد ) التجريبية

 وهي: الدراسةالنتائج المتعلقة بفرضيات . 1.1

 رضية األولى والتي تنص على:التحقق من صحة الف

 والمجموعة التجريبية المجموعةبين  اتالنفسيلدى المراجعات  النفسيمن في درجة األ إحصائية توجد فروق ذات داللة

 البعدي.في القياس  الضابطة

ه( وهو اختبار يممعلاللبارامترية )االاالختبارات ال فقد استخدمت الباحثة البارامتريةلعدم توفر شروط استخدام االختبار النظرا 

 ( للفروق بين متوسطي الرتب بديال عن تحليل اختبار "ت " وجاءت النتائج كالتالي: (Uويتني  –مان 
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لدى  النفسيمن ( للفروق بين متوسطي الرتب لتوضيح الفروق بين األ(Uويتني  –اختبار" اختبار مان  (8جدول رقم )

 البعديفي القياس  الضابطة والمجموعة تجريبيةال المجموعةفي كال من  اتالنفسي المراجعات

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

مان 

 وتني

 قيمة 

Z 

مستوى 

 الداللة

القرار 

 اإلحصائي

  النفسيمن األ

 222.55 12.05 12 الضابطة

 5.51 2.13 صفر

دالة عند 

5.51 

 

 22.55 3.05 12 التجريبية

 

 التجريبيةبين رتب درجات المجموعتين  5.51عند مستوى  إحصائيةلجدول السابق أن هناك فروق ذات دالله اتضح من خالل ا

 المجموعةفي     ديالبعلصالح التطبيق  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسيمن في درجات األ    البعديفي التطبيق  والضابطة

( في التطبيق 22حيث بلغ متوسط الرتب )  النفسيمن ي سلوكي لتعزيز األرشادي معرفإالتي تم تعرضهم لبرنامج  التجريبية

( z(، و بلغت قيمة )222) الضابطة للمجموعة البعدي، في حين بلغ متوسطات الرتب للتطبيق التجريبية للمجموعة البعدي

من هذه الفروق في درجات األ(، األمر الذي يشير إلى أن 5.50( وهي أقل من )5.51) الداللة(  وأن مستوى 2.13المحسوبة )

معرفي سلوكي  رشاديإترجع إلى استخدام برنامج  البعديفي التطبيق  التجريبية المجموعةلدى  اتالنفسيلدى المراجعات  النفسي

 .النفسيمن لتعزيز األ

 ليها.إلى النتائج التي توصل إالباحثة  لنتيجةاختبار " ت"  نتيجةوبذلك تتفق مع 

بين  تاالنفسي لدى المراجعات النفسيمن في درجة األ إحصائية ض الذي نصه " توجد فروق ذات داللةفروعليه يتم قبول ال 

 ."البعديفي القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

 المجموعةفراد أثار ايجابيه لدى آ، قد ساهم بالنفسيمن لتعزيز األ السلوكي المعرفيوتفسر الباحثة ذلك بان البرنامج اإلرشادي 

 فكارهن، ومشاعرهنألى مساعدتهن في وضوح العالقة بين إدى أحيث  -الضابطة  المجموعةفراد أدون  -التجريبية 

التوتر  جل خفضأوسلوكياتهن وتأثيرها على حالتهن المزاجية بشكل عام، كما اكتسبن القدرة على تنفيذ فنية االسترخاء من 

 ر الالعقالني. والقلق. كما تمكن من فهم أضرار التفكي

متوسطات رتب  ببن إحصائيالى وجود فروق دالة إ( التي توصلت 2510بو السعود دارسة )ا نتيجةهذه الفرضية مع  نتيجةتتفق 

إلرشادي بعد تطبيق البرنامج ا النفسيةعلى مقياس الصالبة     البعدي القياسفي  والضابطة التجريبية المجموعة دفراأدرجات 

لى وجود فروق بين إ( التي توصلت 2510)التركي، نازك عبد الصمد، دراسة نتيجة. ومع تجريبيةال المجموعةلصالح 

 .جريبيةالت المجموعةتطبيق البرنامج وكانت هذه الفروق لصالح  النفسي بعدمن في درجـة األ والضابطة التجريبية المجموعة

 التحقق من صحة الفرضية الثانية والتي تنص على:

ح القياس لصال والبعدي القبليبين القياس  التجريبية المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائيةالله توجد فروق ذات د

    البعدي
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نظرا لعدم توفر شروط استخدام االختبار الالبارامتري فقد استخدمت الباحثة االختبارات البارا مترية وهو اختبار وليكسون 

 سفرت نتائجه عن:أوقد  Wilcoxon Signed Ranks Testللرتب 

من وداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األ( Z) يجاد قيمةإو (Wilcoxon) نتائج اختبار ويلكوكسون  (9جدول رقم )

 القبليفي التطبيق  التجريبية المجموعةفي  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسي

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة 

ى مستو

 الداللة

  النفسيمن األ

 5a 5.55 5.55 )الرتب السالبة(

3.53 5.51 
 12b 3.05 22.55 )الرتب الموجبة(

 

(، واتضح وجود 3.53كانت )z)بالجدول أعاله وباستخدام معادلة ويلكوكسون لحساب قيمة ) الموضحةيتضح من خالل النتائج 

في  التجريبية المجموعةفي  إحصائية ر إلى وجود فروق ذات داللةمما يشي( 5.51عند مستوى )   Zلقيمة  إحصائية داللة

 التجريبية لمجموعةل البعديويتبين أن الفروق لصالح التطبيق  النفسيمن لرتب درجات األ البعديوالتطبيق     القبليالتطبيق 

 . النفسي(من رشادي معرفي سلوكي لتعزيز األإ)التي تم تعرضهم لبرنامج 

 ليها.إلى النتائج التي توصل إاختبار " ت" لذا يطمن الباحثة  يجةنتوبذلك تتفق مع 

ين القياس ب التجريبية المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائيةوعليه يتم قبول الفرض الذي نصه " توجد فروق ذات دالله 

 ".   البعديلصالح القياس  والبعدي القبلي

من تعزيز األل السلوكي المعرفيرشادي بعد تعرضهن لجلسات البرنامج اإل تجريبيةال المجموعةفراد أن أوتفسر الباحثة ذلك ب

فقد أصبح لديهن مستويات معقولة من الحوار مع الذات  البعدي،، ظهرت عليهن تغيرات ملحوظة في نتائج االختبار النفسي

 لنفسيةايضا فهم معنى الوحدة أمباشرة. و)السلبي، اإليجابي( وفهم تأثير ذلك على المشاعر والسلوك بطريقه مباشرة أو غير 

يد، يضا تعلمن خطوات التفكير الجأعليها. و النفسيمن واألسرية، وكذلك قيمة األ واالجتماعية النفسيةوتأثيرها على حياتهن 

  اإليجابي، المرن، والتدرب على خطوات حل المشكالت بأنفسهن بشكل مرتب.

من البرنامج في تحسين األ ةلى فاعليإ( التي توصلت 2512حمد أ)فاطمة فرج  راسةد نتيجةالفرضية السابقة مع  نتيجةتتفق 

لى وجود تغير إيجابي إ( التي توصلت 2512)شهيرة توفيق  دراسة نتيجةمن األطفال مرتفعي االكتتاب. ومع  ةلدي عين النفسي

التي توصلت  هـ(1212 الزهراني،دارسة ) ةنتيجومع  السلوكي. المعرفيباستخدام البرنامج  التجريبية المجموعةعلى حاالت 

 لديهم.  النفسيمن وزيـادة األ التجريبية للمجموعة النفسيةللبرنـامج فـي تخفـيض درجـة الوحـدة  ةفاعليلى وجـود إ

 التحقق من صحة الفرضية الثالثة والتي تنص على:

 (.يالبعدوالقياس  القبليبين )القياس  الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية ال توجد فروق ذات داللة

مج من خالل برنا والبعدي، القبليالواحدة ذات القياس  للمجموعةت " “وقد تم اختيار مدى صحة هذا الفرض باستخدام اختبار 

((SPSS  سفرت نتائج تطبيق االختبار عن النتائج التالية:أوقد 
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وهو اختبار  (الالم علميهمترية )باراالفقد استخدمت الباحثة االختبارات ال ا متريالبارنظرا لعدم توفر شروط استخدام االختبار 

 وقد اسفرت نتائجه عن: Wilcoxon Signed Ranks Testللرتب  وليكسون

من وداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األ Z)يجاد قيمة )إو (Wilcoxon) نتائج اختبار ويلكوكسون  (10جدول رقم )

 القبليفي التطبيق  الضابطة المجموعة في اتالنفسيمراجعات لدى ال النفسي

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة 

مستوى 

 الداللة

  النفسيمن األ

 1a 1.55 1.55 )الرتب السالبة(

2.25 5.51 
 1b 3.55 02.55 )الرتب الموجبة(

 

(، واتضح وجود 2.25كانت )z) باستخدام معادلة ويلكوكسون لحساب قيمة )بالجدول أعاله و الموضحةيتضح من خالل النتائج 

في  الضابطة المجموعةفي  إحصائية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة( 5.51عند مستوى )   Zلقيمة  إحصائية داللة

 الضابطة لمجموعةل البعدي ويتبين أن الفروق لصالح التطبيق النفسيمن لرتب درجات األ البعديوالتطبيق    القبليالتطبيق 

ج التي لى النتائإاختبار " ت" لذا يطمن الباحثة  نتيجة)التي خضعت لجلستان من برنامج عالجي سلوكي(. وبذلك تتفق مع 

 توصل اليها.

ين ب الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية ض الذي نصه " توجد فروق ذات داللةوعليه يتم قبول الفر 

 (".البعديوالقياس  القبليقياس )ال

، لنفسيامن قد تلقين جلستين من جلسات برنامج عالجي من دون تعزيز األ الضابطة المجموعةفراد أوتفسر الباحثة ذلك بان 

ظهر بعض أحيث  البعدي،على سلوكياتهن والتي اتضحت من خالل نتائجهن في االختبار  اإليجابيةثار آلوالذي كان لها بعض ا

 .ريبيةالتج المجموعةفراد أليه إمستوى الذي وصلت للديهن، وان كان التحسن ال يرتقي ل النفسيمن في مستوى األ التحسن

رشادي العالجي في البرنامج اإل ةفاعليى إل( التي توصلت 2016)ناصر الدين زبدي، دراسة نتيجةهذه الفرضية مع  نتيجةتتفق 

 .على نتائج المقياس النفسي بناءمن تحقيق األ
 

 ونتائجها وتوصياتها الدراسةخالصة . 1

 :الدراسةخالصة  .1.1

 . مراجع وإلىفصول ال من خمس علىاحتوت الدراسة هذه 

المصطلحات ، وأهم ليهاجيب عأ، والتساؤالت التي واألهداف واألهمية لدراسةلمشكلة ال دراسةلوتناول الفصل األول كمدخل 

 إلجابة علىل الدراسةهذه ، ولتحقيق األهداف سعت الدراسةهداف ألوتحديد  دراسةلاهيم مفالالتي تم استخدامها في البحث، و

 تية:الفرضيات اآل

في  ضابطةو المجموعتين تجريبية. بين اتالنفسيلدى المراجعات  النفسي لألمندرجة الفي  حصائيةاإل الداللةفروق ذات التوجد 

 البعدي.القياس 
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 هاالح قياسلص والبعدي القبلي هابين قياس التجريبية مجموعةلل النفسيمن في درجة األ ئيةحصااإل الداللةفروق ذات التوجد 

    .البعدي

 .بعدي(وقياس  قبلي )قياسبين  الضابطة لمجموعةل النفسيمن في درجة األ حصائيةاإل الداللةفروق ذات الال توجد 

 . للدراسةت السابقة الدراسا كذلك أشتمل للدراسةالثاني ناقش اإلطار النظري  والفصل

 والعينةمع مجتالوضيح م ت، وتشبه تجريبياستخدام منهج  تم الدراسةوإجراءاتها، وفي  دراسةللمنهجية ال تناول والفصل الثالث

، يةالنفس الطمأنينةإعداد الدكتور فهد عبد هللا الدليم، وهو مقياس  النفسي(من مقياس األالدراسة ) ألداةاستخدام و، لدراسةل

 دراسة.للالمستخدمة في تحليل بيانات  اإلحصائيةيد األساليب وتحد

 اإلجابة على أسئلتها ومناقشة نتائجها. الدراسة متناوالً أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وتحليل نتائج 

 ت.توصياالأبرز و واالقتراحاتنتائج، ال ، وعرضلدراسةل تلخيصالالدراسة تم عرض في والفصل الخامس 

 

 : الدراسةـج ئنتا .1.1
 

 :الدراسةراد أف)أ( ملخص النتائج المتعلقة بخصائص 

 ( %02.3)أقل من ثانوي( بنسبة ) التعليميمستواهم  المستهدفة العينةن أغلب ألى إ الدراسة توصلت نتائج -

فراد أكما وجد أن  ،التجريبية المجموعة( من %20و) الضابطة المجموعة( من %33.3) الدراسة منهم فراد عينةأ إجماليمن 

 .الضابطة المجموعة( وهو من %2.2)دبلوم( بنسبة ) التعليميمستواهم  اللذين الدراسة عينة

 المجموعة( من %20) الدراسة منهمراد عينه أف إجمالي( من %20.2بنسبة )من المتزوجات  المستهدفة العينةكما أن أغلب  -

 إجمالي( من %25.2بنسبة ) المطلقات الدراسة من ةفراد عينأجد أن ، كما والضابطة المجموعة( من %25.2و) التجريبية

 .الضابطة المجموعة( من %2.3و) التجريبية المجموعة( من %12.0) الدراسة منهم ةراد عينأف
 

 :الدراسة)ب( ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات 

بين  تاالنفسيلدى المراجعات  النفسيمن األفي درجة  إحصائية تنص على: ال توجد فروق ذات داللة والتي الفرضية األولى

 البعدي.في القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

المراجعات  لدى النفسيمن في درجة األ إحصائية ل الذي نصه " توجد فروق ذات داللةلى قبول الفرض البديإتوصلت النتائج  -

 "  البعديفي القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةبين  اتالنفسي

بين  ةالتجريبي المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية تنص على: ال توجد فروق ذات داللة والتي الفرضية الثانية

    .البعديلصالح القياس  والبعدي القبليالقياس 

 لمجموعةالدى  النفسيمن رجة األفي د إحصائية ل الذي نصه " توجد فروق ذات داللةلى قبول الفرض البديإتوصلت النتائج 

 ". البعديلصالح القياس  والبعدي القبليبين القياس  التجريبية

ين ب الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية تنص على: ال توجد فروق ذات داللة والتي الفرضية الثالثة

 (.البعديوالقياس  القبلي)القياس 
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 المجموعة لدى النفسيمن في درجة األ إحصائية داللةفرض البديل الذي نصه " توجد فروق ذات لى قبول الإتوصلت النتائج  -

 (".البعديوالقياس  القبليبين )القياس  الضابطة

 :توصيات الدراسة .1.1

من ألا في زيادة درجات اتالنفسي من التوصيات التي تساعد المراجعات ةإلى مجموع الدراسة الدراسة توصلتمن خالل نتائج 

 تتمثل في:م لديه النفسي

 المزاجية بشكل عام. موتأثيرها على حالتهم وسلوكياتهم ، ومشاعرهمفكارهأفي فهم العالقة بين م ضرورة مساعدته

  على مهارة وفنية االسترخاء وتأثيرها على خفض التوتر والقلق، من خالل تمرينات االسترخاء.م تدريبه

 .مالتفكير لديه ةبطريقزيادة الوعي واالستبصار الذاتي 

 .ملديه النفسيمن وتزيد وتعزز األ النفسية مالتي تحسن من حالته اإليجابية السلوكيةنشطة زيادة األ

النفسي ن مواألسرية، وتدعيم مفاهيم األ واالجتماعية النفسيةوتأثيرها على الحياة  النفسيةمن مشاعر الوحدة  ممحاولة تخليصه

 يجابي لها. إ كبديل

 في فكرة طلب الكمال والتفوق في كل مجاالت الحياة. معلى خطوات حل المشكالت، ومناقشته متدريبههمية أ

 

 المقترحات: .1.1

 لدى المراجعات النفسيات ومنها: النفسيمن من المقترحات التي قد تساهم في حل مشكلة تدني األ ةوضعت الباحثة مجموع

 ين.النفسعلى المراجعين  النفسيمن تعزيز األ لمعرفية السلوكية فيارشادية قائمة على النظريات إعداد برامج إ

 .النفسيةواالضطرابات  النفسي باألمنجراء دراسات ارتباطية بين الشعور إ

 النفسي. باألمنعلى مستوى الشعور    النفسيةجراء المزيد من الدراسات عن مدى تأثير االضطرابات إ

 

 :قائمة المصادر والمراجع .1

 ية:. المراجع العرب1.1

 .المعرفةعالجه.  الكويت: عالم  وأساليبفهمه  الحديث(. االكتئاب اضطراب العصر 1112د الستار، )إبراهيم، عب

  .أسعد، يوسف ميخائيل( د. ت ): الثقة بالنفس، دار نهضة مصر للطباعة والنشر: القاهرة

 (. مقدمة في تصميم البحث التربوي، غزة: فلسطين.2552االغا، احسان؛ األستاذ محمود، )

 . ترجمة فهد عبد هللا الدليم. الطائف: دار الحارثي.الشخصية(. مدخل إلى نظريات 1111، باربرا، )أنجلر

  .االنجلو المصرية. القاهرة: مكتبة النفسية الصحة(. بحوث وقراءات في 1111باظة، أمال، )

من طلبة الجامعات، دكتوراه  لدى عينّه االجتماعي(. أثر برنامج معرفي سلوكي في عالج الرهاب 2515بالحسيني، وردة، )

  .غير منشورة، ورقلة، الجزائر

 م(. معجم مصطلحات التربية والتعليم. القاهرة: دار الفكر العربي.1125بدوي، احمد، )

لدى األستاذة الجامعية المتزوجة،  النفسي(. بناء برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتخفيف الضغط 2510بومجدان، نادية، )

  .جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر رسالة دكتوراه،
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 (. علم النفس اإلكلينيكي. ترجمة فوزي طعيمة، جنان عز الدين. عمان: دار الشروق.2552تيموثلي.ج. ترول، )

النفس، السنة العاشرة، القاهرة:  ، مجلة علمالنفسي باألمنالمرتبطة  الديموغرافية(.  بعض المتغيرات ١٩٩٦) محمد،جبر، 

  .ية العامة للكتابالهيئة المصر

 315مجلة علم النفس. السنة العاشرة.  النفسي. باألمن(. بعض المتغيرات الديموغرافية المرتبطة 1113جبر، محمد، )

(1113 )25 – 13. 

 وتطبيقاته في المجتمع العربي. الرياض: الشركة اإلعالمية  النفسي(. العالج 1113اليحيى، فهد، ) قتيبة؛الجلبي، 

 نشر.للطباعة وال

 ومتغيرات الشخصيةلدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة ببعض سمات  النفسي(. االّمن 2553جهاد الخضري، )

 أخرى. رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية غزة.

لدار البيضاء: المركز : منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة. االنفسية الصحة(. 2555حجازي، مصطفى، )

 الثقافي العربي.

عامليه. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية  دراسةلطلبة الجامعة،  الشخصية(. سمات 1120حسن، أحالم، )

 للبنات، جامعة حلوان.

(، الهيئة 02العدد )لنفس. لـه، مجلـة علم ا النفسي(. سلوك الوالدين اإليذائي للطفل وأثره على االّمن 2551حمزة جمال، )

 . 123-123المصرية العامة للكتب، القاهرة 

 .الشخصيةلدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات  النفسيم(. االّمن 2553الخضري، جهاد، )

 رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

دى ل النفسية(. فاعليه برنامج تدريبي سلوكي معرفي في خفض الضغوط 2512) السليحات، ملوح مفضي، محمد؛خياط، ماجد 

  .0-2، ص 2، عدد25، مجلدوالنفسيةطلبة كلية األميرة رحمة الجامعية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية 

النفّسية. الطائف: مطابع  أنينةالطم(. مقياس 1113الدليم، فهد؛ عبد السالم، فاروق؛ مهنى، يحيى، والفتة، عبد العزيز، )

 الشهري.

، 2، العدد 15العلوم اإلنسانية، المجلد ، مجلة دراساتباألمن(. اختبار ماسلو للشعور 1123دواني، كمال؛ وديراني، عيد، )

 عمان: الجامعة األردنية.

 الحرف العربي. دار ، بيروت:1، اتجاهاته، مجاالته.  طالنفسي: نظرياته(. اإلرشاد 1112الزعبي، أحمد محمد، )

 المعرفي. عمان: علم الكتاب الحديث. النفسي(. العالج 2551زغبوش، إسماعيل علوي ابن عيسى، )

 (. علم النمو "الطفولة والمراهقة". القاهرة: عالم الكتب.1122زهران، حامد عبد السالم، )

، القاهرة: عالم 11، عدد 2تربوية، مجلد  دراساتلألمن القومي العربي، مجلة  النفسي دعامة(. االّمن 1121زهران، حامد، )

  .الكتب

 والطباعة. ، القاهرة: عـالم الكتـب للنـشر3. طاالجتماعي(. علم النفس 2553زهران، حامد، )

 : عالم الكتب للنشر والطباعة.، القاهرة1(. دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد. ط2553حامد، )زهران، 



 

 
  

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.النفسية(. مقياس الحاجـات 2551صود، أماني، )عبد المق أسماء؛السرسي، 

لألطفال، مجلة كلية  االجتماعيةفي خدمة الفرد لتنمية المهارات  السلوكي المعرفي(. استخدام العالج 2553سكران، ماهر، )

  .33، ص 30، عدد1التربية، مجلد

القته باألداء الوظيفي. رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وع النفسياالّمن  (.2552السهلي، ماجد، )

  .الرياض

 (. التطرف كأسلوب لالستجابة. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.1132سويف، مصطفى، )

ل الالتوافقي لألطفافي خدمة الفرد لتعديل السلوك  السلوكي المعرفي(. ممارسة العالج 2551السيد، نيفين صابر عبد الحكيم، )

  .12، ص23المعرضين لالنحراف، مجلة كلية اآلداب، جامعة حلوان، عدد

 .والتوزيع والنشر. القاهرة: دار غريب للطباعة النفسي والعالج(.  نظريات االرشاد 1113محمد محروس، ) الشناوي،

 لدى طلبة الجامعات واإليجابية النفسين فاعليه برنامجين إرشاديين معرفي وسلوكي لتنمية االّم (.2515صباح، عيسى، )

  .بمحافظات غزة. رسالة دكتوراه جامعة الـدول العربيـة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة

 . القاهرة: دار الكتب للطباعة والنشر.النفسية(. اإلنسان وصحة 1112) سيد،صبحي، 

إرشادي عقالني انفعالي في خفض السلوك الفوضوي لدى عينّه من (. فاعليه برنامج 2551الصميلي، حسن بن إدريس عبده، )

  .، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالتعليميةجازان  الثانوية بمنطقةطالب المرحلة 

  .أسس وتطبيقات. مصر: دار الرشاد السلوكي، المعرفي(. العالج 2555) محمد، هللاعادل، عبد 

 مفهوم أبعاده ومعوقاته. الكويت: دار المسيلة للنشر والتوزيع. النفسي.الّمن (. ا2513العازمي الفي، )

. الرياض: مكتبة اإلمام واالجتماعي النفسي(. اإلرشاد 2555نيازي، عبد المجيد بن طاش، ) االله؛أبو عباة، صالح بن عبد 

 محمد بن سعود اإلسالمية.

 : دار اقرأ للطباعة والنشر.. الكويتالنفسية(. الصدمة 2553عبد الخالق، احمد، )

 .  القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر. الشخصية(. نظريات 1112) محمد،عبد الرحمن، 

 القاهرة: الدار العربية  .الحديث اساليبه وميادينه التطبيقية السلوكي المعرفي(. العالج 2555عبد هللا، عادل، )

 لنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة االنجلو.النفسيإلرشاد (. مقدمة في ا1112)عبيد، محمد، 

ينة واالمهات بمد لآلباءالمقيمين في بالد المهجر دراسة تطبيقية  السودانييناالمن النفسي لدى  (.م2512) عبيدة.عثمان، ابو 

 .مجلة افاق الهجرة الرياض.

ندوة أنماط  محاضر نموذجاً،مة (. في البحث عن بدائل للتعلم: المدرسة المتعل2553عيسان، صالحة، ) عارف؛عطاري، 

 .2553التعلم الحديثة، اتحاد الجامعات العربية وجامعة السلطان قابوس، مايو 

ا، ، كلية الدراسات العلياالجتماعية، رسـالة ماجـستير، قسم العلوم النفسي باألمن(. االغتراب وعالقته 2552العقيلي، عادل، )

 رياض.جامعة نايف العربية للعلوم االّمنية، ال
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 . القاهرة: األنجلو المصرية2(. الطب النفسي المعاصر، ط1121احمد، )عكاشة، 

 .الجامعية المعرفةالعربيـة. القاهرة: دار  الشخصيةدراسات في  -االجتماعي(. علم النفس 1112العيسوي، عبد الرحمن، )

 المعرفي السلوكي النفسي، العالج (2511)الغامدي احمد، 

 ، القاهرة: مكتبة النهضة.2. طالسلوكي المعرفي(. مهارات العالج 2552وي، )فرغلي، عالء الدين بد

 (. المرشد في العالج االستعراضي السلوكي. الرياض: دار الزهراء.2555المحارب، ناصر إبراهيم، )

 ، الكويت: دار القلم.2في ضوء علم النفس واإلسالم. ط النفسية الصحة(. 1123محمد، عودة؛ مرسي، كمال، ) 

، القاهرة: ايتراك للطباعة 1لالكتئاب، برنامج عالجي فصلي. ط السلوكي المعرفي(. العالج 2551محمود، عيد مصطفى، )

 والنشر والتوزيع.

  . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.النفسي(. استبيان االّمن 2553مخيمر، عماد محمد، )

 القاهرة: مكتبة وهبة.، ١. ط السوية الشخصية(. 1120مرسي، سيد عبد الحميد، )

 ، القاهرة: عالم الكتاب.1(. علم النفس العالجي. ط2513موسى، رشاد علي عبد العزيز؛ الدسوقي، مديحة منصور، )

 يةالنفسالصدمة  (. أثر استخدام تقنيات اإلرشاد السلوكي الجمعي في عالج مشكلة األرق الناتج عن2552أبو هين، فضل، )

، كلية B1،21-، العدد15األقصى بغزة، مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد  لدى عينّه من طلبة جامعة
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The Study of the Urban Fabricof the Random Neighborhood in City of Jeddah (Study Case 
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 المستخلص

مشكلة عمرانية ولكن ال  وهيللتجمعات السكنية ظاهرة عالمية تظهر في غالبية الدول النامية،  العشوائيتعد ظاهرة النمو 

واالقتصادية لمجتمع ما. فقد أدت الزيادة السكانية السريعة مع عدم توفير اإلسكان  االجتماعيةيمكن فصلها عن الظروف 

األحياء العشوائية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل  فيشديد  سكانيالدخل المنخفض إلى تكدس  لذويباألسعار المناسبة 

لبعض أحياء مدينة جدة )حي الخمرة، حي المنتزهات، حي الكندرة وحي  المخططة(األشكال الحضرية العشوائية )غير 

ئية في النزهة(، ومـدى تأثيرها على النسيج العمراني ودراسة النمط االجتماعي والنمط االقتصادي لسكان هذه المناطق العشوا

 محاولة لفهم مدى االرتباط بين خصائص السكان والنسيج العمراني. 

وبغرض جمع المعلومات والبيانات األساسية التي ترسم صورة عامة للمشـكلة المـراد دراسـتها تـم استعمال المنهج الوصفي 

في تحديد ووصف وتحليل إشكالية التوسع  التحليلي، الذي يحدد المجال العام للمنطقة المراد دراستها، كما يساهم هذا المنهج

العمراني للمدينة الذي كان نتاجا لظهور هذه األشكال الحضـرية العشوائية، والتطرق لخصائص هذه األشكال، وجوانب التأثير 

يخية المختلفة أما المنهج التاريخي فقد تم استخدامه إلبراز أهم الفترات التار.المختلفة لها على النسيج العمراني لهذه األحياء

والمنهج .لمراحل تطور الظـاهرة ونشـأتها، كما تم اعتماد المنهج اإلحصائي لتحليل النتائج الميدانية وحساب نسبتها المئوية

كما استخدمنا االستبيان لجمع ، الكارتوغرافي لرسم الخرائط وإبراز توزيع الظاهرات في المجال الجغرافي قيد الدراسة

الالزمة للدراسة، والتي تم تصميمها في ضوء الدراسة النظرية، ووزعت على عينة الدراسة وتم بعد ذلك  المعلومات والبيانات

م وغير المنظم في أحياء تحليل وعرض نتائجها. وتتلخص أهم نتائج هذه الدراسة في: هيمنة النسيج العمراني غير المنسج

 .الدراسة

 النسيج العمراني، المناطق العشوائية، العمران، الهجرة، الحي الكلمات المفتاحية:

mailto:mbesho0o@hotmail.com
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The Study of the Urban Fabricof the Random Neighborhood in City of Jeddah (Study Case 

of Al Khomra city, Al Montazahat city, Al Kandara city, and Al Nozha city)   

 

Abstract 

The random growth of residential communities is considered a global problem appeared in most 

developing countries, it is an urban problem, yet it cannot be dissociated from the social and 

economic conditions of a society. The rapid population increase, with the lack of affordable 

housing for low-income people, has led to severe overcrowding in popular districts.  

The current study is designed to analyze the random (unplanned) urban forms of some districts 

of Jeddah such as (Al-Khumradistrict, Montazahdistrict, Al-Kandaradistrict and Al-

Nuzhadistrict), and to find out their impact on the urban morphology and to investigate the social 

and economic pattern of the residents of these random districts to understand the correlation 

between the characteristics of population and urban morphology. 

The researcher adopted the descriptive analytical approach for collecting basic information that 

provides a general picture of the problem to be studied, this approach defines the general field of 

the district to be studied. While the historical approach is used to highlight the most important 

different historical periods of the development and emergence of this phenomenon. The 

statistical method was employed to analyze the field results and calculate their percentage. The 

cartographic method was also used for mapping and underlining the distribution of phenomena 

in the geographical area under study. A questionnaire was designed based on the theoretical 

study for collectinginformation and data required for the study, distributed among the study 

sample, analyzed and presented its results. The most important results of this study are 

summarized as follows: Prevalence of the inconsistent and unorganized urban morphology in the 

districts under the study, Lack of urban space with basic elements and components (roads, green 

and public spaces, playgrounds, equipment, various public facilities...), Poor of the social class 

residing in these districts, materially and culturally. 

Keywords: Urban fabric, Squatter Areas, Urbanization, Migration, District Neighborhood 
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 مقدمة. 1.1

متعددة، منها االقتصادية والسياسية والديمغرافية والظروف الطبيعية،  بدأت ظاهرة االسكان غير المشروع كرد فعل لعوامل 

وال يقتصر وجود المناطق العشوائية على الدول العربية الفقيرة التي تعاني مشكالت اقتصادية وبطالة مرتفعة، بل تظهر هذه 

لسعودية تعد من أكثر الدول النامية األحياء في بعض الدول العربية الغنية، ولكن بصورة أقل خطورة. فالمملكة العربية ا

تحضراً، إال أنها تعاني من مشكلة النمو الحضري العشوائي، أو ما يعرف بالمناطق العشوائية في بعض مدنها الرئيسية، مثل 

رجية الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من انتشارها؛ فقد أدى تدفق الهجرات الداخلية والخا

منذ أوائل السبعينات من القرن الميالدي المنصرم إلى النمو الحضري المتسارع الذي أدى إلى زيادة كبيرة ومطردة في عدد 

 .) 2002وزارة الشؤون البلدية والقروية ( سكان المدن الرئيسية

ات، ومن ثم شكلت عبئا ثقيال على هذه الزيادة المطردة والمستمرة عدد سكان مدينة جدة انعكست على زيادة الطلب على الخدم

المرافق والموارد والخدمات العامة في المدينة مما جعل تنظيماتها الهيكلية ومؤسساتها الخدمية غير قادرة على تحقيق 

، وتعاني من صعوبة الرقابة وتطبيق األنظمة م(2010 ،)قديداحتياجات السكان من الوحدات السكنية في جميع األحياء 

ن الجهات الحكومية األخرى. وال يمكن فصل المناطق العشوائية عن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي ساعدت والتنسيق بي

على ظهورها، وال سيما أن الفرد ينتقل من موطنه األصلي طمعا في تحسين وضعه المعيشي والسكني، ولكنه ما يلبث أن يواجه 

الحضري، وما يتسم به من ارتفاع في قيمة إيجار المساكن، وأسعار األراضي، واقعاً مؤلماً، ومختلفاً عن توقعاته. فالواقع 

وكذلك مواد البناء، يجعل الفرد يسلك طرقاً غير مشروعة للحصول على مسكن ولو باإلقامة على أراٍض ال يمتلكها، من خالل 

وهذا األسلوب هو المالحظ في  في المدينة.إنشاء المباني عليها دون االلتزام باألسس واألنظمة والقواعد التخطيطية السائدة 

األحياء العشوائية بمدينة جدة التي بدأت على أراض حكومية دون تخطيط أو تنظيم، إذ ظهرت في بدايتها على هيئة صناديق، 

 ). 2002 ،وزارة الشؤون البلدية والقروية(أو خيام تسكنها جماعات المهاجرين من القرى والبادية 

مناطق، أو أحياء يغلب عليها رداءة المساكن وتدني مستوى الخدمات والمرافق العامة، وكذلك سوء حالة وهذا الوضع أوجد 

شبكات المرافق األساسية، وضعف األمن، وانتشار الفقر، وكذلك ارتفاع معدالت الجريمة مما أدى إلى صعوبة معالجتها من قبل 

البلدية والقروية، وإمارات المناطق، أو من خالل وزارة االقتصاد الجهات المسؤولة مثل أمانات المناطق، ووزارة الشؤون 

لذلك تعد دراسة الخصائص السكانية وخصائص النسيج العمراني في المناطق العشوائية ذات أهمية كبيرة في  والتخطيط.

خاصة الخصائص الدراسات الجغرافية، حيث تتباين هذه الخصائص عن نظيرتها الموجودة في المناطق غير العشوائية 

االقتصادية، وسوف يركز البحث على عدة نقاط تبرز خصائص النسيج العمراني وخصائص سكان العشوائيات في مدينة جدة 

 عن طريق دراسة عينة من أحيائها والمتمثلة في حي الخمرة، حي المنتزهات، حي الكندرة وحي النزهة.

 مشكلة الدراسة. 1.1

عدد السكان في مدينة جدة الناتجة عن الهجرات الخارجية من خارج المملكة والمخالفين ظراً للنمو السكاني السريع وزيادة ن

لنظم اإلقامة والهجرات الداخلية من األرياف األمر الذي لم يكن مخطط له من قبل هياكل ومؤسسات المدينة مما أدى إلى تكوين 

 لق بخصائص المسكن والسكان. األحياء العشوائية والتي ترتب عليها آثاراً سلبية كبيرة فيما يتع
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وعلى الرغم من أن المشكلة في مدينة جدة لم تصل إلى مستويات خطيرة كما هو الحال في بعض المدن في أماكن أخرى فان 

وجود بعض األحياء العشوائية تعد مشكلة ينبغي عدم تجاهلها لخلقها فوضى حضرية واعاقة للتنمية العمرانية للمدينة ولتأثيرها 

ع البيئي واالجتماعي واالقتصادي لساكنيها والمناطق المجاورة لها. وكونها من البؤر التي ترتفع بها معدالت الفقر في الوض

 والمرض والجريمة والمستوى التعليمي المتدني.

 أهداف الدراسة. 2.1

الحضرية الموجودة تمحور الهدف الرئيس لهذه الدراسة في تحديد مفهوم الظاهرة وواقعها، والتمييز بين مختلف األشكال ي

وينبثق عن  .بمدينة جدة )مخططة وغير مخططة( ومدى الدور الذي تقوم به في مجال توجيه وتنظيم النسيج العمراني للمدينة

 هذا الهدف الرئيس أهداف أخرى فرعية وهي:

 التعرف على األسباب والدوافع التي أدت إلى نشأة وظهور األحياء العشوائية. -

 نسيج العمراني للمناطق العشوائية.التعرف على خصائص ال -

 دراسة خصائص السكان واإلسكان  -

معرفة األسباب واآلليات التي يمكن اتباعها للتدخل لمعالجة األحياء العشوائية من خالل ايجابيات التجارب العالمية  -

 والمحلية.

 العشوائية بمدينة جدة.وضع حلول ومقترحات من شأنها أن تساهم في تحسين وتطوير النسيج العمراني لألحياء  -

 تساؤالت الدراسة. 1.1

 تبلور هذه الدراسة في هذا التساؤل الرئيسي التالي:ت

 ماهي خصائص النسيج العمراني لألحياء العشوائية؟ -

 وتتفرع منه األسئلة التالية:

 باختالفما األسباب التي أدت إلى نشأة وظهور األحياء العشوائية وهل تختلف مبررات وتركيبة السكن العشوائي  .1

 مواقعها؟

 ما أهم المشكالت التي تعاني منها األحياء العشوائية؟  .2

 ما هي نوعية سكان هذه األحياء؟ .3

 ما العالقة بين دخل الفرد والهجرة والسكن في هذه المناطق؟  .4

 ما هي أثار األحياء العشوائية على النسيج العمراني لمدينة جده؟ .5

 فرضيات الدراسة. 1.1

الحضرية وارتفاع أسعار اإليجارات في مدينة جدة وانخفاض مستوى دخل بعض األفراد عد غالء أسعار األراضي ي -1

 إلى السكن في المناطق العشوائية.
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وجود عالقة بين الخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية لسكان المناطق العشوائية والخصائص العمرانية  -2

 للمنطقة.

 ودخل الفرد وجود عالقة بين السكن في األحياء العشوائية -3

 وجود نقص في الخدمات االساسية في بعض األحياء العشوائية من ماء وكهرباء إلخ... -4

 مصطلحات الدراسة .1.1

 :Squatter Areasالمناطق العشوائية 

هي ظاهرة عمرانية لمجتمعات نشأت في وقت ما لعدة ظروف معينة وبدون تخطيط عمراني متكامل وتتصف بعدة 

 وجود تنظيم للمباني وشوارعها ضيقة وعشوائية تقل بها الخدمات وتزداد فيها معدالت الجرائم.مالمح منها عدم 

 :Urbanizationالعمران 

العمران هو ذلك التنظيم المجالي الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة كما تعبر كلمة العمران عن ظاهرة التوسع 

مما يسمح لنا  مرور الزمن ومفهوم العمران يختلف من حقبة زمنية إلى أخر المستمر الذي تشهده المدينة بشكل متواصل مع

 باعتماد على تصنيفات كالعمران القديم اإلسالمي والعمران.

 :Migrationالهجرة 

وقد  هي عملية انتقال فرد أو جماعة من مكان إقامتهم إلى مكان آخر داخل الحدود أو مناطق خارج الحدود هذا البلد.

هجرة داخلية داخل الدولة الواحدة أو هجرة خارجية تتخطى  ىاالنتقال بشكل دائم أو مؤقت وتصنف الهجرة إلتكون عملية 

 الحدود السياسية أي من دولة إلى أخرى.

 :District Neighborhoodالحي 

ن تتكون من هو مجموعة من المساكن والمرافق العامة التي تخدم تلك المساكن ويعتبر الحي جزء من المدينة وكل المد

 أحياء مختلفة في مساحتها وأعدادها حسب مساحة المدينة وظروفها.

 : Urban fabricالنسيج العمراني

تفاعل عدد من المنظومات االقتصادية والعمرانية واالجتماعية مع بعضها لتكوين بنية مترابطة لها خصوصيتها وبذلك 

القات المتبادلة والمتداخلة وهو عبارة عن نظام مكون من عناصر يكون النسيج الحضري نظاما معقدا تحكمه مجموعة من الع

 فيزيائية تتمثل في شبكة الطرق والفضاء المبني والفضاء الحر والموقع.
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 منطقة الدراسة. 1.1

شرقا عند  3..3ماال وخط الطول ش 21.54قع مدينة جدة على الساحل الغربي من المملكة عند التقاء خط العرض ت

ها من الشرق سهول تهامة وتمثل منخفضا لمرتفعات منتصف الشاطئ الشرقي للبحر األحمر جنوب مدار السرطان ويحيط

 .الحجاز ومن الغرب يوجد على مسافة الشاطئ سالسل متوازية من الشعب المرجانية

 الحدود الزمانية .1.1

 هـ.1441هـ، و1441مت الدراسة ما بين عامي ت

 الحدود المكانية لمنطقة الدراسة. 1.1

المنتشرة في عدة أماكن متفرقة ويمكن تصنيف هذه المناطق وتقسيمها شمل مدينة جدة العديد من المناطق العشوائية ت

 جغرافيا على النحو التالي:

 حي الخمرة )جنوب مدينة جدة( -1

 حي الكندرة )وسط مدينة جدة( -2

 حي المنتزهات )شرق مدينة جدة( -3

 حي النزهة )شمال مدينة جدة( -4

كل من شمال، جنوب، وسط وشرق مدينة جدة حيث وقد تم اختيار الحدود المكانية لهذه الدراسة على أساس تغطية 

 (.1-1شكل رقم ) تتموقع أغلب األحياء العشوائية
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 ( منطقة الدراسة1-1) شكل رقم

باالعتماد على خريطة المملكة للمناطق اإلدارية وخرائط البلديات واألحياء من أمانة محافظة جده  المصدر: عمل الباحثة

 هـ.1110
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 منهجية الدراسة واجراءاتها. 2
  

 منهجية الدراسة. 1.2

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة مناهج عدة منها ما هو نظري ومنها ما هو تطبيقي لتحقيق أهدافها وتمثلت هذه المناهج في:

 المنهج النظريأوال: 

 وهو طريق يعتمد عليه الباحثون في الحصـول علـى معلومات وافية تصور الواقع، وتسهم في : المنهج الوصفي التحليلي

تحليل ظواهره وتفسيرها، ومن ثم الخروج باسـتنتاجات منها. وقد اعتمدته الباحثة في وصف وتحليل النمط العمراني 

معلومات دقيقة عنها، ومن ثم التعبير عنها كمياً وكيْفياً. والتعبير الكيفي هو:  وخصائص السكان بمنطقة الدراسة، وجمع

وصف الظاهرة، وتوضيح خصائصها. أما التعبير الكمي فإنه يعطينا وصفا رقمياً يبين مقدار وحجم الظاهرة، ومدى 

راسة النمط العمراني وخصائص ترابطها مع باقي الظواهر في الحيز المكاني. وقد طبقت الدراسة هذين األسلوبين في د

 .السكان بمنطقة الدراسة، ودراسة العوامل المؤثرة في هذه الخصائص

 :وهو ما يقوم على االكتفاء ببعض جزئيات المسألة وإجراء الدراسة عليها بالتتبع لما يتعرض  المنهج االستقرائي الناقص

لها واالستعانة بالمالحظة في هذه الجزئيات المختارة، وذلك إلصدار أحكام عامة تشمل جميع جزئيات المسألة التي لم 

 .تدخل تحت الدراسة
 

 يثانيا: المنهج التطبيق

 تعد الدراسة الميدانية المصدر الرئيسي لكثير من البيانات التي اعتمدت عليها الباحثة في دراسة النمط العمل الميداني :

 العمراني وخصائص سكان األحياء العشوائية قيد الدراسة والعوامل المؤثرة فيها وتتمثل في االتي:

 مرحلة االستطالع         

 هدفت هذه المرحلة الى:

  ق على منطقة الدراسة وكذلك التعرف على الصعوبات التي قد تعترض الباحثة أثناء فترة الدراسة. التعرف العمي 

 تدوين المالحظات الميدانية على مرجع خاص بالباحثة 

 التقاط الصور 

 اجراءات الدراسة. 2.2

 مصادر البيانات. 1.2.2

الباحثون عن إجابات لتساؤالت أبحاثهم إلى تنوع مصادر غالبا ما يؤدي تنوع البيانات والمعلومات التي يستعين بها 

 :منها الحصول عليها. وقد تم جمع بيانات هذه الدراسة من مصادر عدة،
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 مصادر البيانات الوصفية -أ

وتشـمل: الكتـب واألبحـاث العلميـة، والتقـارير واإلحصاءات الحكومية. وفيما يلي عرض البيانات بشقيها على النحو 

 :التالي

راجع العلمية: إن اإلعداد لهذه الدراسة تطلب االطالع على المراجع المكتبية ذات الصلة بالموضـوع، التي تبحث الم

بصورة خاصة في دراسات األحياء العشوائية، وأفادت الباحثة في بعـض الجوانـب المتعلقة بخصائص النمط العمراني 

ت الجغرافيا السكانية. كما تم الرجوع إلى العديد من رسائل وسكان األحياء العشوائية. كذلك الكتب التي تخص دراسا

 .الماجستير والدكتوراه، والدوريات العربيـة واألجنبيـة التي لها عالقة بموضوع الدراسة

المصادر اإلحصائية: وتشمل: النشرات واإلحصاءات، والكتب المنشورة الصادرة عن الدوائر والوزارات والمؤسسات 

الحصول على معلومات مهمة ذات صلة بموضوع الدراسة من الجهـات الحكومية المختلفة. ومن هذه الرسمية؛ حيث تم 

 :الجهات

 .أمانة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 مصادر البيانات المكانية: الخرائط -ب

ها باعتبارها مصدراً أساساً للبيانات المكانية في الدراسات تعتبر الخرائط من أكثر البيانات انتشارا؛ لسهولة الحصول علي

وذلك الجغرافية. وقد تطلب اإلعداد لهذه الدراسة الرجوع لمجوعة من الخرائط التفصـيلية للمنطقة، ذات مقاييس متعددة، 

 :ليومن أهم هذه الخرائط ما يلدراسة العشوائيات وعالقتها بالعديد من الظواهر الطبيعية والبشرية. 

  هـ1441جدة خريطة لمنطقة الدراسة: تعد بمثابة خريطة األساس التي اعتمدت عليها الدراسة من أمانة 

  هـ 1441خريطة حدود األحياء من أمانة جدة 

  م2121مناسيب االرتفاع لمنطقة الدراسة من موقع هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية لعام 

 م1.95المساحة الجيولوجية السعودية بجدة  خريطة طبوغرافية لمكة المكرمة من هيئة 

  هـ1441خريطة البلديات الفرعية من أمانة جدة 

 

 الدراسات السابقة. 1

بعنوان " الخصائص االجتماعية واالقتصادية لسكان المناطق الحضرية العشوائية  م(1811 )عبدالفتاح،راسة قام به د

تهدف الدراسة للتعرف على أهم الخصائص االجتماعية  ".لقاهرةدراسة ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة الواقعة شرق مدينة ا

واالقتصادية لسكان المناطق الحضرية العشوائية. بغية مساعدة المخططين لبرامج التنمية على وضع الخطط والبرامج التي 

 ماعية. تهدف إلى االرتقاء بالمستوى المعيشي لسكان تلك المناطق في النواحي العمرانية االقتصادية واالجت
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باإلضافة إلى إلقاء الضوء على طبيعة البناء االقتصادي واالجتماعي لسكان تلك المناطق والتعرف على العوامل التي تساعد 

أوضحت الدراسة أن الموطن األصلي ألغلب أرباب أسر العينة  على حدوث المشكالت المختلفة التي تعاني منها هذه المناطق.

واالستيطان في منطقة الدراسة نظرا  رة والذين قدموا منم أجل البحث عن فرص العمل المتوفرةالمختارة من خارج مدينة القاه

لعدم توفر السكن المالئم في محافظة القاهرة. كما أظهرت أن أغلب هؤالء هم من األميين والعاملين في قطاع خدمات المجتمع 

مناطق تفتقر إلى الخدمات التعليمية والصحية وتعاني من وقطاع التشييد والبناء وهم من ذوي الدخل المنخفض. ويسكنون في 

مشكالت عديدة من أبرزها المرافق الخاصة بمساكنهم مثل مياه الشرب وشبكة الكهرباء وشبكة الصرف الصحي وعدم توفر 

  وسائل المواصالت العامة باإلضافة إلى االفتقار إلى األمن.

 The Urban Blight in Perspective: case of Al-Subeikhaبعنوان "(Abdu ,1998) بحث قام به 

District Al-Khobar City-Kingdom of Saudi Arabia".  تناولت هذه الدراسة الجهود الضخمة التي حققتها المملكة

العربية السعودية في قطاعات اإلسكان والتطور العمراني. وذكرت بأن المساوئ الحضرية والظروف واألوضاع السكنية 

قد ولت بعيدا وبالرغم من ذلك فإن هذه األوضاع ال زالت قائمة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أوضاع منطقة الصبيخة  الفقيرة

في مدينة الخبر الواقعة في منطقة الدمام الحضرية وذلك باستخدام عدة متغيرات تضمنت األحوال الطبيعية للمنطقة والبنية 

ومن ثم الخروج ببعض  االزدحام مستوى دخل الفرد والتوظيف واإليجارات وغير ذلك.التحتية وبعض القضايا االجتماعية مثل 

النتائج والتوصيات ذات العالقة واالستراتيجيات المرسومة من أجل إعادة تطوير وتنمية المنطقة. حيث وجد أن منطقة الصبيخة 

ط البحري فقد حولها ذلك إلى أرض متعددة صممت لتكون منطقة سكنية ولكن بسبب موقعها من الخبر التجارية وميناء النف

االستخدامات بحيث تتضمن كل األنشطة الرئيسة. وأثبتت غلبة عدد السكان الغير سعوديين في المنطقة وخاصة من اآلسيويين 

ويتضح من عرض الدراسات السابقة أنها بحثت في مشكلة العشوائيات وأسباب  وذلك بسبب قدومهم للملكة من أجل العمل.

ها ونموها والتعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية لسكان المناطق العشوائية ومشاكل اإلسكان في الدول ظهور

النامية وناقشت أساليب التجارب العلمية إلعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحديد أماكن انتشار المناطق العشوائية وهذه 

العمراني لمدينة جده على المناطق العشوائية وتوضيح استخدامات األراضي الدراسة ستلقي الضوء على تأثير النمو والزحف 

 ودراسة واقع تلك المناطق.

 نتائج الدراسة. 1

 :التالية إلى النتائج الدراسة هذه توصلت فقد السابق، والتحليل الدراسة على بناءً 

الى هـ 13.4نسمة عام  5.5.11هـ من 1441-هـ 13.4الممتدة بين عام ارتفاع عدد سكان مدينة جدة في الفترة  -1

 هـ . 1441نمو عام  %2.52هـ أدنى معدل 1412عام  %3.12هـ وقد بلغ أقصى معدل نمو 1441عام  .449.11

ى حوالي هـ ال1435حيا سكنيا عام  113أدى ارتفاع التوسع العمراني في مدينة جدة الى زيادة عدد األحياء الذي انتقل من  -2

 هـ.1441عام  حيا سكنيا 212
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أدى النمو السكاني المتزايد والمتسارع وتوسع النمو العمراني الى انتشار المناطق العشوائية داخل العديد من أحياء مدينة  -3

 جدة كحل سكني لذوي الدخل المحدود.

وضعف الدعم إلسكان  النمو السكانيتعددت أسباب تنامي األحياء العشوائية في مدينة جدة وكان أبرزها ارتفاع معدالت  -4

 ذوي الدخل المحدود.

وتحليل  تم اختيار أربعة أحياء عشوائية في مدينة جدة وهي حي الخمرة، حي المنتزهات، حي الكندرة وحي النزهة لدراسة -5

 النسيج العمراني لألحياء العشوائية وقد تم اختيارها لكونها تتوزع في جنوب ووسط وشرق وشمال مدينة جدة.

 تبين من خالل دراسة وتحليل النمط االجتماعي والنمط االقتصادي لمساكني األحياء العشوائية أن: -2

 تدني المستوى التعليمي في كل أحياء منطقة الدراسة 

 في كل أحياء منطقة الدراسة تدني المستوى االقتصادي 

 تدني المستوى البيئي في كل أحياء منطقة الدراسة 

 توصيات الدراسة. 1

وصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي يؤمل أن تسهم في معالجة المشكلة من جهة، ومنع ظهورها ت

 يلي: مافيوزيادتها من جهة أخرى، وتتمثل أهم التوصيات 

األسر الساكنة عمل جرد دقيق لعدد األسر الساكنة في هذه المناطق موثقة بالخرائط لتوفير قاعدة معلوماتية دقيقة عن  -1

 والحالة االجتماعية واالقتصادية لها لدعم السياسات اإلسكانية المستقبلية وأعدادها،

 .تمكين الساكنين من قروض بدون فوائد او بفوائد بسيطة كجزء من الدعم لهذه الفئة من المجتمع 2- 

الساكنين ذوي مستوى تعليمي واقتصادي وذلك لكون أغلب  العمل على رفع المستوى التعليمي واالقتصادي لهذه الفئة، -3

  .وبناء مشاريع صغيرة، ومن ثم العمل على رفع المستوى المعاشي لهم وذلك عن طريق توفير المدارس، متدني،

 

 قائمة المراجع. 1

 لمراجع العربيةا. 1.1

النشأة: م(، األحياء العشوائية في بعض مدن المملكة، خصائص السكان وأسباب 2111فيصل بن عبدهللا، ) أبو حمود، -

 دراسة ميدانية في جدة والرياض والدمام، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، الرياض.

الخصائص الطبيعية لمدينة جدة، موسوعة جدة، المجلد األول، الجغرافيا، مؤسسة ) هـ(1430 محمد وأخرون زيد،أبو  -

 هـ( (1430السحلس
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 دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت.م(،جغرافية السكان،1.92هـ/1412أبو عيانة،فتحي محمد) -

م(جغرافية العمران،دراسةتحليلة للقرية والمدينة،دار المعرفة الجامعيةللطباعة والنشر 2113أبو عيانة،فتحي محمد) -

 والتوزيع،اإلسكندرية.

 .م(3..1مكتبة األنجلو، القاهرة:أحمد عالم، يحي شديد، ماجد المهدي، تجديد األحياء ) -

 م.( 1.93إدارة التخطيط العمراني، معجم المصطلحات التخطيطية )الدمام: وزارة الشئون البلدية والقروية،  -

م(، الدراسات  العمرانية  المعاصرة  بتطبيقات  نظم  المعلومات الجغرافية، منشأة المعارف، (2006إسماعيل، يوسف  -

 األسكندرية

 غرافية المدن،الطبعةالرابعة،دار الثقافة والنشروالتوزيع،القاهرة.م(دراسات في ج1..1هـ/1411إسماعيل،أحمد علي) -

( العوامل البشرية المؤثرة على النمو العمراني في مدينة جدة، رسالة ماجستير، 2119األسمري، شهرة دليم علي ) -

 كلية اآلداب والعوم اإلنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة.

المشكالت البيئية  في  مدينة  جدة  وسبل  مواجهتها، دراسات   دراسة )ـه1424) بنت محمدمشاعل سعود، آل  -

  .(، الرياض، الجمعية الجغرافية السعودية11جغرافية)

أمانة محافظة جدة، الملخص التنفيذي ألنظمة وضوابط البناء بالمخطط المحلي، مشروع إعداد الالئحة التنفيذية لوثيقة  -

  .هـ  1438بالمخطط المحلي،ودليل أنظمة وضوابط البناء 

 م( موسوعة تاريخ مدينةجدة،المجلداألول،الطبعةالثانية،مطابع الروضة،جدة.1.91هـ/1411) عبدالقدوس األنصاري، -

حصاء، المساكن والسكان حسب الجنس والجنسية في ، الهيئة العامة لإلهـ(1431التعداد العام للسكان والمساكن ) -

 .أحياء مدينة جدة

 .حصاء، عدد المساكن حسب النوع في أحياء مدينة جدة، الهيئة العامة لإلهـ(1431للسكان والمساكن ) التعداد العام -

م(مدينة جدة:الموقع،البيئة، العمران والسكان،دار المجتمع للنشر 1..1هـ/1411الحمدان،فاطمة عبدالعزيز) -

 والتوزيع،جدة.

 .م(1.33للمنطقة السكنية )الرياض:  االرتدادشروط  دوكسيادس، المخطط العام، -

هـ( استعماالت األراضي والنمو العمراني في مدينة جدة دراسة تطبيقية، بحث منشور، قسم 1413) زعبد العزيدياب،  -

 .زبد العزيعاالقتصاد، جامعة الملك 

 شر والتوزيع.م(، البحث العلمي الرياض: دار اسامة للن2111ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق ) -

درااسات في سكان المملكة العربية السعودية"مصادر المعلومات والبيانات  م(2112هـ/1422الربدي،محمد صالح) -

 السكانية"،شركة مرينا للخدمات الطباعية.

كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك  ( دراسة مقارنة ألنماط األحياء العشوائية،هـ1422الزامل، وليد سعد أحمد ) -

 د، رسالة ماجستير.سعو

هـ(،المناطق العشوائية بمكة المكرمة بين الواقع والمأمول )نحو بيئة آمنة 1435بن صالح )خالد الزهراني، -

 ومستدامة(، رسالة ماجستير، كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
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ينة جدة، رسالة ماجستير، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب في مد A هـ( مرض التهاب الكبد الوبائي  (1430سعيد، زينب -

 .والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز

اإلسكان والتنمية المستدامة في الدول النامية،تقديم جيفري باين،دار الراتب  م(2..1سليمان،أحمد منير) -

 الجامعية،بيروت.

مدينة جدة أنماطه والعوامل المؤثرة فيه، مجلة جامعة  هـ(استخدام األرض التجاري في1431 سمرقندي، عبدالحفيظ ) -

 .الملك عبدالعزيز، كلية األداب والعلوم االنسانية، جدة

م( ظاهرة السكن العشوائي في المدينة المنورة)دراسة في جغرافيةالمدن(، رسالة ماجستير، 2113السهلي،دالل دخيل ) -

 زيز، جدة.كلية اآلداب والعوم اإلنسانية، جامعة الملك عبدالع

كلية العمارة والتخطيط، جامعة  تعم، الرياض: .51مقرر مذكرة،م( اإلسكان وتطوير المجتمع )2113شديد، يحي ) -

 .الملك سعود

هـ( في جغرافية العمران: األسس النظرية والدراسات التطبيقية، مكتبة إحياء التراث 1431الشريعي، أحمد ) -

 .اإلسالمي، مكة المكرمة

م(المناطق العشوائية بمكة المكرمة)الخصائص والمشكالت والحلول(. المجلة العلمية 2113ط)الشريف،محمد مسل -

 .1(،عدد 4لجامعة الملك فيصل، العلوم األساسية والتطبيقية، مجلة علمية محكمة، مجلد )

كة نحواستراتيجية شمولية للمعالجات المستقبلية للمناطق العشوائية بم هـ(1435الصبحي،حميد عيد حميدان ) -

 المكرمة،رسالة ماجستير، كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

م( الخصائص االجتماعية واالقتصادية لسكان المناطق الحضرية العشوائية )دراسة 1.99صالح الدين، محمود ) -

 سم الدراسات اإلنسانية، جامعة شمس.ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة الواقعة شرق مدينة القاهرة(، رسالة ماجستير، ق

م(،من إصدارات المعهد العربي إلنماء 3..1ظاهرة السكن العشوائي في بلدان العالم الثالث،أسبابها وآثارها السلبية ) -

 المدن.

على المرافق الخدمية دراسة حالة مخطط الحرمين في  وتأثيرههـ(، االمتداد الرأسي للمباني 1436العنزي، ندى ) -

 ، رسالة ماجستير.زعبد العزيجدة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك مدينة 

تقنيات  باستخدامهـ(، التخطيط اللوجستي لمواقع المدن الصناعية في محافظة مدينة جدة  (1441العنزي، ندى -

 3، العدد 3لومات، المجلد ، المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعالجيوماتكس

م(مواجهة مشكلة اإلسكان في الدول النامية)النموذج السعودي(، مجلة دراسات الخليج 2..1العنقري، خالد بن محمد) -

 .13،س24والجزيرة العربية، مجلة تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع

ية على البيئة الحضرية )دراسة تطبيقية على منطقة م(تأثير المناطق العشوائ2111عويس، حازم محمد حامد وآخرون) -

باإلسكندرية(،بحث نشر في مؤتمر العمارة و العمران على مشارف األلفية الثالثة،كلية  عزبة المطار

 المعمارية،جامعة أسيوط. الهندسة

والعلوم  اآلداب كلية(، 2والعلوم االنسانية، مجلد ) اآلدابمناخ مدينة جدة، مجلة   )هـ(1402فايد، يوسف عبدالمجيد  -

 .االنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز
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 الملخص

 العالقة الزوجيةإطار إشكالية نسب الطفل الناتج عن عمليات اإلخصاب الصناعي خارج  تناولت من خالل هذه الدراسة

ى مستوى الفقه القانوني والتشريعات المقارنة إشكاالت عل وطرحت عدةأثارت خالفا كبيرا بين فقهاء الشريعة اإلسالمية،  والتي

أثار إشكاليات تتعلق أهمها بنسب الطفل خاصة بعد تطور تقنية اإلنجاب تطورا ملحوظا، ، التي انقسمت إلى مؤيد ومعارض

 الموقف الفقهي ، وبيانوالمقارنالمغربي  وتهدف الدراسة إلى بيان الموقف القانوني المزداد في إطار التقنيات الحديثة لإلنجاب.

 من نسب الطفل المزداد في إطار تقنيات اإلنجاب الصناعي والرحم البديل.

خاصة وأطراف العملية،  بين المولود عن اللبس الذي يلف حول العالقة الشرعيةأهمية البحث في الكشف  من هنا تبدوو

والبويضة( وصاحبة الرحم والطفل،  رابطة النسب موزعة على أكثر من شخص وهؤالء هم الزوجين )صاحبي النطفة وأن

 والمختبرات...

وقد ثم االعتماد في معالجة إشكاليات موضوع البحث على المنهج االستقرائي المقارن من خالل جمع وتحصيل كل ماله 

دون  ،من صلة بالموضوع من الناحية العلمية والفقهية والقانونية، وبيان موقف التشريعات الوضعية الغربية منها والعربية

ولإلحاطة باإلشكاليات  .إغفال موقف الفقه اإلسالمي الذي لم يترك مسألة من مسائل موضوع البحث إال وكان له فيها رأي

 المطروحة اتبعنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من أجل تحليل أهم الجوانب الموضوعية والقانونية المرتبطة به.

يمكن القول أن القانون يجب أن يواكب التقدم العلمي في مجال اإلنجاب لدراسة من نتائج وبناء على ما توصلت إليه ا

االصطناعي، حتى ال يضيع حق الطفل في االنتساب إلى والديه، مع ضرورة إشراك فقهاء الشريعة في إيجاد الحلول المالئمة 

 .ر القاعدة القانونية في مجال قانون األسرةلكل حالة على حدة، على اعتبار أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر من مصاد

 

النسب، اإلخصاب االصطناعي، الرحم البديل، القانون. :مفتاحيةالكلمات ال  
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Proving of proportions in light of contemporary biological developments 

Dr. Sanae EL MOUTADAYENE 

 

Abstract 

Through this study, I dealt with the problem of the proportions of the child resulting from 

artificial fertilization outside the framework of the marital relationship, which provoked a great 

disagreement among Islamic jurists, and raised several problems at the level of legal 

jurisprudence and comparative legislation, which were divided into supporters and opponents, 

especially after the development of reproductive technology markedly, Raised problems, the 

most important of which are related to the increasing proportion of children in the context of 

modern reproductive technologies. The study aims to clarify the Moroccan and comparative 

legal position, and to clarify the doctrinal position on the proportions of the increasing child 

within the framework of artificial procreation techniques and the surrogate uterus Hence the 

importance of the research in revealing the confusion that surrounds the legal relationship 

between the newborn and the parties to the process, especially since the relationship of kinship is 

distributed to more than one person, and these are the spouses (the owners of the sperm and the 

egg), the owner of the uterus and the child, and the laboratories... 

In dealing with the problems of the subject of the research, he relied on the comparative 

inductive method by collecting and collecting all his money related to the topic from the 

scientific, jurisprudence and legal terms, and clarifying the position of Western and Arab 

positive legislation, without neglecting the position of Islamic jurisprudence. 

In order to understand the problems raised, we followed the descriptive-analytical approach in 

our study, in order to analyze the most important objective and legal aspects associated with it 

Based on the findings of the study, it can be said that the law must keep pace with scientific 

progress in the field of artificial reproduction, so as not to lose the right of the child to belong to 

his parents, with the need to involve Sharia jurists in finding appropriate solutions for each case 

separately, given that Sharia Islamic law is one of the sources of the legal base in the field of 

family law. 

Keywords: lineage, artificial fertilization, surrogate womb, law. 
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 دمةـمق. 1

لم تثر قضية من قضايا التقدم العلمي مناقشات فكرية على مستوى العلوم اإلنسانية والقانونية والشرعية مثلما أثارت 

 ة باإلنجاب االصطناعي. التجارب الخاص

فقد بلغ التقدم الذي أحرزه العلماء مبلغا قد يكون فاق حتى الخيال البشري، فالذي كان مستحيال أصبح ممكنا، وما نراه 

  في وقتنا الراهن مستحيال ربما يتحقق الحقا.

بويضة الملقحة في رحم الزوجة عملية اإلنجاب في سيرها الفطري، تبدأ بالتقاء ماء الرجل ببويضة المرأة لتستقر ال إن

 وفق مراحل تنتهي بعملية والدة طفل. لتنمو

وقد يكون من المفيد أن نعطي من خالل هذا التقديم مثاال على العمليات التي تتضمن تعديال في السير الطبيعي لتكوين 

وما يمكن أن تثيره من إشكاليات تتعلق  ،1الجنين، والتي تكشف مدى انعكاساتها على المحيط والقيم السائدة والكرامة اإلنسانية

 أهمها بنسب الطفل المزداد في إطار التقنيات الحديثة لإلنجاب.

لقد تطورت تقنية اإلنجاب تطورا ملحوظا، حيث أصبحت مشكلة العقم من الحاالت التي وجد لها العلم الحديث عالجا 

 ناجعا.

واإلسالمية خاصة في البلدان  على صعيد الدراسات القانونيةكتقنية لإلنجاب، أثار جدال واسعا  2واإلخصاب الصناعي

 العربية التي تعتبر التشريع اإلسالمي من أهم مصادر القاعدة القانونية في مجال األحوال الشخصية.

على العالقات الزوجية  الطب أصبح دخيالوورغم أن األسرة نظام فطري، إال أن العلم أقحم عليها عناصر صناعية، 

لكن  .يقوم بالتلقيح ويتابع الحمل حتى الوالدة دور فعال، فهوللطبيب المختص كانت مقتصرة على الزوجين، إذ أضحى بعد أن 

لجوء أحد الزوجين إلى الغش لتضليل  الزوجة أثناء العملية، أو تدخله هذا قد ينجم عنه مشاكل، فقد يتواطأ هذا مع الزوج أو

ومقصد من مقاصد الشريعة للمحافظة على  حق للمولود بعد والدته، ي هومما يطرح مشكل النسب، الذ ،الطرف اآلخر

ومنعها من االختالط، فبالنسب ترتب الحقوق والواجبات ويعرف نسبه جهة األب واألم ويمس حياة الشخص ويتبعه  ،3األنساب

  .حتى مماته

حمل أصلها الرحم. لكن العلم وزع  ومن المعلوم أن الطفل له صلتين بأمه، صلة تكوين ووراثة أصلها المبيض، وصلة

 ، األولى صاحبة البويضة والثانية صاحبة الرحم، 4الصلتين على امرأتين فيما يسمى بشتل الجنين

                                                           
1Philippe Descamps،Le sacre de l'espèce humaine: Le Droit au risque de labioéthique،  Presses Universitaires 

de France،2009 ، p 93. 

ببرودتها ابرها ويقال: ألقحت الريح السحابة، خالطتها  :التلقيح االصطناعي لغة، يقال ألقحت الشجرة: أنبتت الزرع وفحل الناقة: أحبلها والنخلة 2

إدخال سائل الرجل  - أما اصطالحا فيقصد به ،22 فأمطرت فهي ملقحة والقح ِوفي التنزيل " وأرسلنا الرياح لواقح " سورة الحجر، اآلية

ند المنوي ِفي المجاري التناسلية عند المرأة ولكن ليس عن طريق االتصال الجنسي المباشر بل  حقنه  بطريقة اصطناعية بهدف إحداث الحمل ع

 المرأة.

 .240، ص: 2002أحمد مرسي زهرة، اإلنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، دراسة مقارنة، جامعة الكويت،  3

 ينضوي تحت عدة مصطلحات نذكر منها: الرحم الظئر، األم الحاضنة، األم المستعارة، األم باإلنابة... 4

https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Descamps--20396.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
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وهذا االنفصام بين قرابة التكوين وقرابة الرحم من شأنه إثارة مشاكل شرعية قانونية متعددة الجوانب أهمها النسب والمحرمات 

 .الخ.من النساء والميراث..

توفر الظروف المالئمة لإلخصاب خارج الرحم، وانفتح على آفاق أخرى فتحت  تقنياتوتوصل إلى  قد تطور العلمبل و

التي المثيرة للجدل كتنمية الجنين خارج الرحم وغيرها من الوسائل و، وزراعة أعضاء التكاثر، 5الباب إلى ظهور بنوك األجنة

 .6حمله لصالح زوجين مثليين ن طرف رجل أوحمله م تخطط لزرعه في رحم حيوان، أو

وأطراف العملية،  من المسائل التي نجمت عن التطور العلمي في مجال اإلنجاب إشكالية إثبات النسب بين المولودو 

غير مالية، بل وظهور حاالت عديدة من النزاعات بين  خاصة وأنه يعد أمرا مهما جدا بكل ما يترتب عليه من آثار مالية أو

راف العملية، حتى أصبحت رابطة النسب موزعة على أكثر من شخص وهؤالء هم الزوجين )صاحبي النطفة والبويضة( أط

 وصاحبة الرحم والطفل، والمختبرات...

والحمل  على اإلخصاب االصطناعي هذه الورقة البحثيةفسنقتصر من خالل  وبالنظر إلى تعدد تقنيات اإلنجاب الحديثة،

 باإلنابة. 

 هداف البحث: أ. 1.1

أهمية حماية حق األبناء المزدادين في إطار تقنيات اإلنجاب  إن الهدف من اختيار الموضوع، جاء انطالقا من

الصناعي والرحم البديل في النسب، وما يترتب عليها من حقوق أخرى، كالنفقة والحضانة والرعاية. لذلك ارتكزت 

 الدراسة على:

 ،والمقارنبيان الموقف القانوني المغربي   .2

 بيان الموقف الفقهي، .2

 

 

 

 

                                                           
نة في مراحلها المبكرة األولى يحتفظ بها في ثالجات خاصة في درجة حرارة معينة وفي هي أج  Frozen Embryoesاألجنة المجمدة   5

 لحين الطلب فإذا جاء الطلب عليها أخرجت من الثالجات الحافظة وسمح لها بالنمو. سوائل خاصة تحفظ حياتها بحيث تبقى دون أن تنمو

وفشلت التجربة فلم تحمل المرأة ولكن … زوجة بإجراء تجربة طفل األنبوب حيث قام اثنان من األثرياء زوج و ،وقد حصلت قضية في استراليا

على أساس أنهما سيعودان بعد بضعة أشهر وسيعيد األطباء الكرة  األطباء كانوا قد احتفظوا بمجموعة من اللقائح )األجنة( مثلجة مجمدة منهما،

 .والمحاولة بإدخال لقيحة في رحم المرأة وزرعها فيها

فهل يقوم األطباء بتنمية األجنة التي حصلوا عليها من هذين .جين الثريين قتال في حادثة طائرة سقطت وتحطمت، وليس لهما من وارثولكن الزو

 الزوجين ويزرعونهما في متبرعات بحيث تقوي احتماالت نجاح واحدة من هذه المحاوالت على األقل؟

 .ا حتفهما قبل أن تحمله أي رحم وقبل أن تظله وتغذيه وتنمية أي بطنفإذا نجحت المحاولة نسب الوليد أي أبوية اللذين لقي

 التي حملت وولدت فستأخذ أجرها المادي، ويصبح الوليد وارثا لوالديه. Surrogate Mother وأما األم المستعارة أوالرحم الظئر

 مارتن يوسف، عن طريق الرحم البديل. للطفلة لوسياا قصة المطرب العالمي ريكي مارتن وزوجه الرسام جوان يوسف، اللذين أعلنا إنجابهم 6
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 أهمية البحث: . 1.1

تبرز أهمية الموضوع من خالل اعتبار األطفال الشريحة االجتماعية األكثر هشاشة   والتي تفتقد القدرة على المطالبة 

ة، سواء تعلق األمر اإلشكاليات المتفرعة عن الحمل في إطار تقنيات العلم الحديث قد تشكل معضلة اجتماعي وحيث إنبحقوقها، 

بالطفل نفسه أو بالمجتمع المحيط به، ألنه يمس استقرار وتوازن النظم والمؤسسات االجتماعية خاصة إذا تم خارج اإلطار 

 .وجب العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الطرق المحظورة أو على األقل التقليل منها والقانوني لذلكالشرعي 

 

 منهجية البحث:. 1.1

لقد ثم االعتماد في معالجة إشكاليات موضوع البحث على المنهج االستقرائي المقارن من خالل جمع وتحصيل كل 

ماله من صلة بالموضوع من الناحية العلمية والفقهية والقانونية، وبيان موقف التشريعات الوضعية الغربية منها والعربية، مع 

لك، كوسيلة الستنتاج أوجه االتفاق واالختالف بين مكونات النصوص المقارنة، إعمال المقارنة بينها كلما سمحت الدراسة بذ

سواء على مستوى قوانين الدول العربية أو الغربية، دون إغفال موقف الفقه اإلسالمي الذي لم يترك مسألة من مسائل موضوع 

  .البحث إال وكان له فيها رأي

تنا المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من أجل تحليل أهم الجوانب الموضوعية ولإلحاطة باإلشكاليات المطروحة اتبعنا في دراس

 والقانونية المرتبطة به.

 المبحث األول: إثبات النسب وفق التقنيات الحديثة لإلنجاب

تمت العملية بين الزوجين وأثناء العالقة الزوجية، غير أن  من أن الجميع متفق على أن النسب يثبت للولد لوفبالرغم 

 لتلقيح االصطناعي الواقع خارج إطار العالقة الزوجية، قد يؤثر على عالقات النسب بين أطراف عملية التلقيح االصطناعيا

 .)الفرع األول(

أثارت الجدل بين الفقه اإلسالمي -تتم بتدخل أجنبي عن الزوجين -ويعتبر الحمل باإلنابة أكبر تقنية توالد صناعي 

يلة بأنها المرأة التي يحل رحمها محل رحم األم البيولوجية في حمل الجنين المخلق من بيضة والقانوني. وتعرف األم البد

 األخيرة المخصبة بمني زوجها، لتتم األطوار الجنينية داخل رحم األولى )الفرع الثاني(.

لرحم البديل؟ وا الموقف القانوني والفقهي من اإلخصاب الصناعي ما هو إن الموضوع يطرح إشكاليات عديدة أهمها:

 خارج إطارها؟  وما حكم نسب المولود في هذه العمليات سواء خالل قيام العالقة الزوجية أو
 

 المطلب األول: إثبات نسب الطفل الناتج عن عمليات اإلخصاب االصطناعي

َوِمْن آيَاته "  من بين أسمى أهداف الزواج إنجاب الذرية باعتبارها رغبة في االستمرارية، حيث جاء في قوله تعالى إن

ْن أَْزَواِجُكم وقوله جل وعال، 7" أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْيَها ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكم مِّ ُ َجَعَل لَُكم مِّ " َوَّللاه

َن الطهيِّبَاِت"  8بَنِيَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكم مِّ

                                                           
 .22اآلية  سورة الروم، 7

 .22اآلية  سورة النحل، 8
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يؤدي إلى عدم القدرة على مما  ،بأحد الّزوجين عيبا مرضيا يتمثل في العقـم المؤقـت وضعـف الخصوبـة لكن قد يكون

خاصة وأن عدم  اإلنجاب، وبالتالي يحرم الزوجين من تحقيق رغبتهما في الذرية، مما قد يكون سببا في انفصام العالقة الزوجية

 .عليه الحال اآلن م تكن مرتفعة سابقاً كما هوالقدرة على اإلنجاب أصبح من سمات هذا العصر، إذ ل

وعليه، استطاع الطب الحديث أن يبتكر طرقا فعالة للقضاء على العقم وأسبابه، حيث أتاح فرصا لإلنجاب وفق ما 

الجراحية المستخدمة للمساعدة على اإلنجاب،  البيولوجية أو وهي جميع العمليات الطبية أو ،يصطلح عليه بالطب اإلنجابي

 .9منها التلقيح االصطناعيو

عملية يتم فيها تلقيح البويضات األنثويـة بالحيوانـات المنويـة الذكرية بغير االتصال الجنسي  هو 10والتلقيح االصطناعي

وسيلة تقنية تساعد الزوجين على تحقيق رغبتهما في اإلنجاب دون حصول أي  عبارة عن عملية أو بين الرجل والمرأة، إذ هو

 ي بينهما. اتصال جنس

رحمها، كما قد  التناسلي للزوجة أو ويتحقق ذلك عن طريق نقل الحيوانات المنوية من الزوج أومن غيره إلى العضو

 .11يتحقق ذلك أيضا بزرع بويضة ملقحة في رحمها

وعندئذ في المفهوم الطبي هو:" التحام نواة البويضة من األنثى بنواة الحيوان المنوي من الرجل فيتحدان  التلقيحو

 .وإذا ما تم هذا التالقح بينهما بدأت البويضة الملقحة تنقسم انقساماتها المعروفة المتتالية ،يحصل التالقي والتالقح

مصنوع واستصنع الشيء دعا إلى صنعه، والصناعة حرفة الصانع  فلغة: "صنعه يصنعه صنعاً فهو الصناعي أما

 له." وعمله الصنعة، واصطنع خاتماً أي أمر أن يصنع 

 .12الجماع والمراد بالصناعي هنا ما يقابل الطبيعي الذي هو

 :وفالتلقيح االصطناعي نوعان أحدهما داخلي وثانيهما خارجي

ويتم داخل الجسم عن طريق عملية نقل الحيوان المنوي للرجل، بعد تركيزه وإزالة  التلقيح االصطناعي الداخلي :أوال 

 .13رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعي بالبويضة سب داخل مهبل المرأة أوالشوائب عنه ووضعه في الموقع المنا

 :ويتضمن هذا النوع من التلقيح أسلوبين  

زوجته، ويتم التلقيح    : يتم فيه أخذ الحيوانات المنوية للزوج وتحقن في الموضع المناسب من رحم األسلوب األول

 .14الحل والعالج لبعض األسباب المؤدية إلى العقم هذا األسلوب هو ويعتبر بينهما كما في حالة االتصال الطبيعي.

                                                           
 .2022دجنبر  9، 2المراحل والتقنيات والمضاعفات، قناة ميدي  اإلنجاب:برنامج حياتي، المساعدة الطبية على  9

العالم اإليطالي  ان، وأول من سجل تقريرا رسميا عن التلقيح االصطناعي هوأول ما ظهر التلقيح االصطناعي كان في مجال األشجار والحيو 10

 .وقد كللت التجربة بالنجاح 2220األخصائي بعلم الغرائز إذ هو أول من قام بحقن سائل منوي في رحم كلبة سنة  Espallanzani إسبالنزاني

 مصدر لقح الرباعي بتضعيف القاف للمبالغة. التلقيح لغة: هو11

 .222مرجع سابق، ص: سان العرب،لمنظور،  ابن 12

  . 902ص. ،2002 لطبعة الثانية، الجزائر،ا أحمد أرفيس، مراحل الحمل والممارسات الطبية في الجنين بين الشريعة اإلسالمية والطب، 13

  .رحم الزوجةإذا كان عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج قليلة فتجمع حصيلة عدة دفعات من مائه وتركز ثم تدخل إلى 14

 ب إذا كانت حموضة الجهاز التناسلي للمرأة تقتل الحيوانات المنوية بصورة غير اعتيادية  

 إذا كان هناك تضاد بين خاليا المهبل والحيوانات المنوية مما يؤدي إلى موت هذه األخيرة. -ج 
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يتم عبره إدخال ماء رجل غريب عن المرأة أي أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسب  :األسلوب الثاني

هـذا األسلوب في حالة  ، ويتم اللجوء إلى15لزوجة رجل آخر، وبعدها يتم التلقيح داخليا بصفة طبيعية كمـا فـي األسلوب األول

 عقم الزوج واستحالة إنجابه.

 التلقيح االصطناعي الخارجــــي :ثانيا

نكون بصدد تلقيح خارج الجسم عند كل تلقيح ال يتم باألسلوبين المذكورين سابقا أي لما ال يقتصر التلقيح على وضع 

ب تعتمد كلها على أخـذ البويـضة مـن المرأة عند الحيوانات المنوية في رحم الزوجة. ويحتوي هذا النوع على خمسة أسالي

رغم أن -وليس في أنبوب اختبار  dish Petri ـق بتري" رف "بطبخروجها من المبيض ثم توضع في طبق زجاجي يع

ويوجد في هـذا الطبـق سـائل فيزيولوجي مناسب لبقاء البويضة ونموها وبعدها يضاف   -أطفال األنابيب المصطلح الشائع هو

ثالثة أيام، وبعدها تعاد إلى  متتالية خالل يومين أولي الرجل إلى الطبق مع البويضة فإذا ما لقحت تركت لتنقسم انقساماتها امن

 قيصرية. نموا طبيعيا، وتولد بوالدة طبيعية أو الرحم لتنمو

  .16تو"قام بها الـدكتور البريطـاني "باتريـك استب 2322سنة وقد أجريت أول عملية بهذه الطريقة 

 غير مشروعة؟ فما موقف التشريع المغربي والمقارن من اإلخصاب االصطناعي، سواء ثم بطريقة مشروعة أو

  الفرع األول: الموقف التشريعي المغربي والمقارن من التلقيح االصطناعي.

لفطرة اإلنسانية والشريعة تعتبر عملية التلقيح االصطناعي من المواضيع التي تثار فيها بعض األمور التي ال تتوافق مع ا

اإلسالمية وينجم عنها آثار كبيرة وسيئة على الفرد والمجتمع إذا تم استغاللها بطريقة غير سليمة، ويظهر ذلك جليا عندما تتم 

يح عندما يتم التلق عملية التلقيح الصناعي بإدخال طرف آخر في هذه العملية كالمتبرع بنطفته للزوجين الراغبين في اإلنجاب أو

كمدى  طالقهما، أومن دون موافقتهما حال قيام الزوجية، مما يثير تساؤالت عديدة الصناعي عند وفاة أحد الزوجين أو

مشروعية هذه العمليات شرعا وقانونا؟ وما هي ضوابط إجراء عملية التلقيح الصناعي؟ وما الجزاء المترتب على مخالفة هذه 

 والمقارن من تلك الحاالت؟ موقف المشرع المغربي الضوابط ثم ما هو

 الفقرة األولى: التلقيح االصطناعي وفق التشريع المقارن

المالحظ على المنظومة القانونية في البلدان العربية وجود فراغ تشريعي في مجال هذه المستجدات الطبية المعاصرة، 

المطلق عن طريقة اإلنجاب بالمساعدة الطبية، مع جمود النصوص القانونية المعمول بها، فمعظم هذه البلدان قد آثرت السكوت 

ولم تتعرض قوانينها لذلك ال بالتحريم وال باإلباحة، باستثناء المشرع الليبي الذي انفرد عن بقية الدول العربية بكونه أول بلد 

، 2322لسنة  222وذلك في القانون رقم  الليبيةعربي قنّن موضوع التلقيح االصطناعي وأدخله على المنظومة التشريعية 

                                                                                                                                                                                                   
  . إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية -د

 يب الزوج بمرض أدى إلى عجز عضوي في إيصال مائه عند االتصال الجنـسي مـع زوجته إلى الموضع المناسب.إذا أص  -ه

وهذه الطريقة استخدمت قديما في مصر تعرف باسم "الصدفة" حيث تقـوم إحدى النسوة بإحضار صدفة فيها مني قريب لها وبعدها يتم إدخاله 15

 ون زوجة لرجل آخر فتحمل الزوجة من هذا األجنبي.فـي الجهـاز التناسـلي للمرأة والتي تك

، فولدت لويزا براون في 2323 وقد حقق ذلك في تموز سنة. األنبوبطبيب إنجليزي عمل في مستشفى أولدهام واكتشف عملية اإلخصاب في  16

 .الجسموكان أول مولود في األنبوب خارج وخارج  بريطانيا، مستشفى أولدهام
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، تمت إباحته وفق شروط. فنصت 17بشأن المسؤولية الطبية 2322لسنة  22بحيث جرمه بكل أنواعه. لكن بمقتضى القانون رقم 

زرع الجنين بالرحم، إال عند الضرورة، وبشرط أن يكون اللقاح في  "ال يجوز تلقيح المرأة صناعيا أو على أنه: 22المادة 

من القانون المذكور بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال  92وقضت المادة موافقتهما"  تين من الزوجين وبعدالحال

المشار إليها. هذا يعني أنه إذا تمت عمليات التلقيح االصطناعي وفقا للشروط  22تجاوز ألف دينار من يخالف المادة 

يصير فعال مشروعا وبذلك يتضح أن األصل العام في المنصوص عليها بهذه المادة، فإن الفعل يخرج من دائرة التجريم، و

االستثناء، وفق شروط معينة يجب توافرها للقول بإمكانية إجراء التلقيح  التجريم، وما أجيز من ذلك هو التلقيح االصطناعي هو

 .القانوني االصطناعي دون خشية الوقوع في العقاب الشرعي أو

 39في القانون رقم  جوء إلى تقنيات الطب اإلنجابي في عالقة الزواج فحسب،حصر إمكانية اللالتونسي فقد أما المشرع 

"ال يمكن اللجوء إلى الطب اإلنجابي إال بالنسبة  ، حيث نص الفصل الرابع منه على أنه:18المتعلق بالطب اإلنجابي 2002لسنة 

على هذا الفصل، فإن القانون التونسي يوجب إلى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط". وبناء 

توفر الزوجية لحصول هذه العملية، وغاية المشرع واضحة من وراء ذلك وهي المحافظة على شرعية النسب الذي ال يثبت إال 

ل الذي الرابط الشرعي والقانوني الذي يخول االستفادة من عملية التلقيح االصطناعي، والحم بمقتضى عالقة زواج. فالزواج هو

 .يكون بهذه الطريقة ووفق الشرط المنصوص عليه، يثبت نسبه

مجموعة من العقوبات على المؤسسات الصحية التي تقوم بإجراء التلقيح الصناعي دون  التونسيكما فرض المشرع  

سابق الذكر ْإذ بواسطة أمشاج مأخوذة من الغير، وذلك بموجب الفصل التاسع والعشرين من القانون ال رضا أحد الزوجين أو

اإلنذار،  :جاء فيه: " تتعرض المؤسسات التي ال تمتثل ألحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية إلى إحدى العقوبات التالية

 التوبيخ، السحب المؤقت للترخيص في ممارسة أنشطة الطب اإلنجابي، السحب النهائي للترخيص في ممارسة الطب اإلنجابي".

 2002فبراير  22وذلك بعد تعديل قانون األسرة في  فقد سمح بإجراء التلقيح االصطناعي، يالجزائرأما التشريع 

 .19مكرر، وكان موقفه المنع للتلقيح بماء غير الزوج صراحة 42، بحكم نص المادة 02-02بموجب األمر 

 وهي كاآلتي: 42أوردتها المادة  ويجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الصناعي وفق شروط

  يكون الزواج شرعيا، أن 

 ،أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما 

 .20أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما 

                                                           
 http://aladel.gov.ly/homeم بشأن المسئولية الطبية، موقع وزارة العدل الليبية،  2322 لسنة (22)قانون رقم 17

 .2002غشت  02المؤرخ في  2002لسنة  39قانون عدد  18

ماي  22بلشير يعقوب، نسب الطّفل النّاتج عن التّلقيح االصطناعي خارج إطار العالقة الّزوجيّة دراسة مقارنة، موقع محاماة نت، 19

2022،hamah.net/law/https://www.mo 

نافع تكليف مجيد دفار العماري، الحماية الجزائية الموضوعية للتلقيح الصناعي البشري، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية 20

 .402، ص:2022واإلنسانية، جامعة بابل، غشت 

https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5/
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في شأن ترخيـص مراكـز  2002لسنة  22، فقد صدر بهذا الخصوص القانون االتحادي رقم اإلماراتيأما التشريع 

"تشتمل  منه: 2ح الداخلـي والخارجـي بيـن الزوجيـن حيـث ذكـر فـي نـص المـادة اإلخصاب فـي الدولـة، والعمـل بتقنيـة التلقيـ

 تقنيات المساعدة على اإلنجاب على ما يأتي:

 .تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيوانات المنوية إلى الجهاز التناسلي للمرأة .2

الحقــن المجهــري واســتعمال البويضــة  وتلقيــح البويضــة مجهريــا بحيــوان منــوي خــارج جســم المــرأة أ .2

 الحقا.

 (.ZIFT (، وأجنة )GIFT) إدخال بويضات وحيوانات منوية إلى األنابيب الرحمية .9

. أيـة تقنيـات تلقيـح معتمـدة عالميـا ويتـم تحديدهـا بقـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح لجنـة اإلشراف  .4

 .21والمراقبـة

على جريمة التلقيح الصناعي خارج إطار العالقة الزوجية، أو دون رضا أحد  السعودي المشرع في حين عاقب

 .22الزوجين

على  222/2 خالل المادة العامة منينص في قانون الصحة الفرنسي  ، فنجد المشرعالغربيأما على مستوى التشريع 

ألزواج في عالقات شرعية، وأيضا لكل رجل وامرأة يثبتان قيام أنه يحق لكل األزواج االستفادة من اللجوء لعمليات التلقيح لكل ا

.ويرى جانب كبير من الفقهاء الفرنسيين أن إثبات وجود هذه العالقة 23الحياة المشتركة بينهما لمدة سنتين خلت على األقل

بواسطة عقد يمنحه  24لمدنيمن القانون ا 922/2والمعاشرة الحرة يتم بناء على تثبيت المعاشرة الحرة، وذلك وفق نص المادة 

 25قاضي الشؤون العائلية.

أكثر تفتحا في هذا المجال من أقرانه األوروبيين فقد مّكن من الحق في االستفادة من اللجوء  االسبانيويعتبر المشرع 

 عالقات حرة. إلجراء عمليات التلقيح للكثير من األشخاص دون أن يفرق بين من تربطهم عالقات شرعية أو

                                                           
 .في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة 2002لسنة  22 قانون اتحادي رقم 21

 .202، 2022، 2العدد  إبراهيم المصاورة، التكييف الجرمي للتلقيح االصطناعي، مجلة علوم الشريعة والقانون،سيف  22

23 CF. article 152 du code de la santé publique :"L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques 

cliniques et biologiques permettant la conception in vitro، le transfert d'embryons et l'insémination artificielle، 

ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel." 

، 2002بيروت،  –، دار النهضة العربية لصالح الغير رضا عبد الحليم عبد المجيد، النظام القانوني لإلنجاب الصناعي للتفصيل أكثر أنظر:24

 وما يليها. 404ص 

قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يتيح توسيع نطاق المساعدة الطبية على اإلخصاب ليشمل جميع النساء بمن فيهن المثليات والعازبات 25

فيما يواصلون مناقشاتهم حول بنود أخرى من النص، غير أنه يحتاج  ،2022 سبتمبر 22النواب في  عليه، وأقرهإلى البرلمان من أجل المصادقة 

بات إلى إعادة التصويت حتى يدخل حيز التنفيذ. وكان الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" قد تعهد خالل حملته االنتخابية قبل فوزه باالنتخا

 .االصطناعي لألزواج في كافة الحاالت القانونية في فرنسا التلقيح بإجازة 2022الفرنسية سنة 

انون الذي يخضع حاليا للنقاش في احتجاجا على هذا الق 2023أكتوبر  2بالمقابل تظاهر آالف األشخاص في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 

،  2023نوفمبر  29، 2243 عدد ضد قانون يوسع التخصيب االصطناعي، يومية إيالف، تظاهرة فرنسية البرلمان:

 https://elaph.com/Web/health-scienceلندن،

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fa586bd2-b8ed-489a-ab61-c95adc835df7
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fa586bd2-b8ed-489a-ab61-c95adc835df7
https://elaph.com/Web/health-science
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يبدي الكثير من التحفظ على تمكين األشخاص من اللجوء إلى إجراء عملية اإلنجليزي  قيض ذلك نجد المشرعوعلى ن

التلقيح، بالرغم من أنه لم يشترط أي شرط لذلك وإنما التحفظات تتعلق بتمكين الناس من حق اللجوء إلى التلقيح، من عدمه وهل 

ومع  ،كما لم يحدد األشخاص الذين يمكن تمكينهم من االستفادة من التلقيح ال؟م تمكين الناس من اللجوء إلى التلقيح يعتبر حقا أ

كل ذلك فإن المشرع في انجلترا يميل إلى المساواة بين العالقات المشروعة والعالقات الحرة، دون اشتراط أي مدة إلثبات 

 ير المشتركة في عالقة حرة.وجود عالقة حرة ثابتة، غير أنه لم يعترف بهذا الحق للمرأة غير المتزوجة وغ

 .نجد منها ما تعتبر التلقيح االصطناعي أمـرا مباحـا، ومنها من قيدته بشروط ،وبالنسبة لموقف الديانات السماوية

. وذلك 26ال يمكن قبول إال التلقيح بين شخصين، رجل وامرأة، يجمعهما عقد زواج شرعي الديانة اليهوديةفحسب فقهاء 

 بشروط أهمها:

 وبالتالي عدم جواز اللجوء إلى التلقيح االصطناعي إلنجاب األوالد في الزواج بين  بين شخصين رجل وامرأة، أن يتم

 رجلين أوبين امرأتين طالمـا يستحيل الحمل واإلنجاب بالطريق الطبيعي.

 ر الزواج أن يجمعهما عقد زواج شرعي: وبذلك فهي تخرج من دائرته كل العالقات غير الـشرعية والخارجة عن إطا

الصحيح طبقا للشريعة اليهودية، وبالتالي فهي ال تكتفي بـشرط المعايشة والمساكنة معا دون أي رابط شرعي والتي 

 .نسبتها في الدول الغربية تفوق بكثيـر عالقات الزواج

والنقاش فيما بينهم حول  فقد تناولوا التلقيح االصطناعي من زاوية مغايرة تماما، إذ ثار الجدل الديانة المسيحيةأما فقهاء 

 ،شرعيته من الناحية الدينية، فجانب منهم يرى وجوب احترام الطبيعـة على أساس أن وسيلة التكاثر الطبيعية هي الزواج

 .27والطبيعة هي من توازن نفسها أي ال يمكن أن ينجب كل الناس وبالتالي فإننا ال نحترم الطبيعة لما نلقح المرأة بماء زوجها

مساعدة الطبيعة  يرى الجانب اآلخر أن حجـة عدم احترام الطبيعة هي غير مقنعة فالهدف من هذه التقنية هوفي حين 

 .وليس القضاء على أحكامها

فيه أكثر من أي مكان آخر، وبغض النظر عن  وعرفت وانتشرتلكن المتفق عليه أن هذه التقنية ظهرت في الغرب،  

 . 28أقرتا بمشروعية التلقيح االصطناعي، وضبطته بشروط  مسيحية واليهوديةالكل االختالفات فإن كل من الديانة 

 فما موقف التشريع المغربي من التلقيح االصطناعي؟

 االصطناعي وفق التشريع المغربي الثانية: التلقيحالفقرة 

فإنه يمكن إيجاد  في زمرة األعمال الطبية وبالتالي االصطناعي تدخل، فعمليات التلقيح للمشرع المغربيوبالنسبة 

ضوابط لهاته التقنيات في إطار القواعد العامة ضمن األعمال الطبية والجراحية باإلضافة إلى إمكانية الرجوع إلى الشريعة 

                                                           
، ص  2002 الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،  والبيولوجية،اه االكتشافات الحديثة للعلوم الطبية جياللي تشوار، الزواج والطالق اتج26

202. 

 .222مرجع سابق، ص  الــــتلقيح االصطناعـــي فـي قــــانــون األســــرة، العوفي،المية  27

sciencesjuridiques.ahlamontada.ne 

 وما بعدها. 222، ص:2022ثة في ضوء األخالق والشرائع، المكتبة األكاديمية، القاهرة، أحمد شرف الدين، هندسة اإلنجاب والورا28
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 اإلسالمية على اعتبار أنها مصدر رسمي احتياطي خاصة فيما يتعلق بأحكام الزواج والنسب والميراث وغيرها... حيث تعتب

 .29األساسية لقانون األسرة المغربي وباقي الدول اإلسالمية الشريعة المرجعية 

، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على 2022فبراير  22وكانت وزارة الصحة المغربية قد كشفت بتاريخ 

 قيح المنوي أوالتل أو 31حفظ األمشاج واللواقح بيولوجية تمكن من اإلخصاب األنبوبي، أو ، وهي كل تقنية سريرية أو30اإلنجاب

 نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من اإلنجاب خارج السياق الطبيعي.

على  المتعلق بالمساعدة الطبية 42.24ينفذ بموجبه القانون رقم  ودخل مشروع القانون حيز التنفيذ بصدور ظهير

 لبيوطبية.استجابة لإلشكاليات التي يطرحها التقدم المتالحق للعلوم الطبية وا ،32اإلنجاب

الضعف في الخصوبة والتي ال تحقق الحمل بعد مرور اثني  وقد ربط القانون المساعدة الطبية على اإلنجاب بالعجز أو

عشر شهرا من المحاوالت المنتظمة لإلنجاب بطريقة طبيعية، مؤكدا أنه ال يمكن، بأي حال من األحوال، أن يتعلق األمر بالعقم 

 وجين على اإلنجاب إطالقا.الناتج عن عدم قدرة أحد الز

ويأتي مشروع القانون الحكومي في ظل الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على اإلنجاب في المغرب، حيث 

وضع إطار يستجيب للتساؤالت األخالقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتالحق للعلوم  أكدت الحكومة أن هدفها هو

 لتقنيات البيوطبية.الطبية وا

وشدد مشروع القانون على ضرورة احترام كرامة اإلنسان، والمحافظة على حياته وسالمته الجسدية والنفسية وعلى 

(، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، مجرما الممارسات التي تشكل مسا 9خصوصياته )المادة 

 صناعية أو التي تهدف إلى استغالل الوظائف التناسلية البشرية ألغراض تجارية أو ي، أوبالكرامة وبسالمة الجنس البشر

 (.2إلجراء البحث عليها )المادة 

بيعها، وكذا منع الحمل  أو 35والتبرع باألمشاج 34، وانتقاء النسل33ويؤكد المشروع منع أي تجارب لالستنساخ التناسلي

الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين إلجبارية الحصول على اعتماد  لفائدة الغير، بل وضرورة إخضاع المؤسسات

 لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب.

                                                           
، سليمان النحوي، التلقيح الصناعي في القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية والقانون المقارن، بحث لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق 29

 .220، ص 2020/2022جامعة الجزائر، سنة 

شروع من الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب باإلجماع. ثم أحيل إلى السيد رئيس الحكومة واألمين العام للحكومة والوزير المنتدب أحيل الم 30

. 2022/02/24لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 

منه من طرف مجلس المستشارين، وافق عليه مجلس النواب  92، 92، 24، 22، 23، 22، 22، 29، 22، 22، 2، 2لمواد: وبعد تعديل ا

 باإلجماع. 

لمدني ثم أحيل إلى السيد رئيس الحكومة واألمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع ا

 .2023/02/22ي باسم الحكومة بتاريخ الناطق الرسم

 جمع لقيحة، وهي البويضة المخصبة بالحيوان المنوي قبل أن تصبح جنينا. 31

المتعلق بالمساعدة الطبية على  42.24( ينفذ بموجبه القانون رقم 2023مارس  22) 2440 رجب  4صادر في  2.23.20ظهير شريف رقم  32

 .2023أبريل  4، 2222اإلنجاب، صدر بالجريدة الرسمية عد 
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وفي هذا الصدد، نص المشروع على حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على اإلنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل 

منهما فقط، ويكون ذلك بناء على طلب كتابي موقع من كليهما ومرفق بعقد متزوجين، وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية 

 (.29 (، والموافقة التي توصف بالحرة والمتنورة للزوجين )المادة22 الزواج ووثيقة تؤكد هويتهما )المادة

لمدة ال ويمكن حفظ اللواقح غير المستعملة بناء على طلب مكتوب من الزوجين، بغرض التمكن من اإلنجاب الحقا 

( إال في حالة ما إذا كان 29(. أما األمشاج فيمنع حفظها )المادة 22)المادة  تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

الشخص يخضع لعالج يمكن أن يمس بقدرته على اإلنجاب الحقا   وذلك بناء على طلب مكتوب من المعني باألمر أومن نائبه 

 ة خمس سنوات.( وذلك لمد24الشرعي )المادة 

 9المعني باألمر  وبعد انصرام المدة يجب إتالف اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية المحفوظة بعد إخبار الزوجين أو

بانحالل الرابطة الزوجية،  بوفاة الشخص أو قبل المدة نزوال عند رغبة الزوجين أو ( أو22أشهر قبل انصرام المدة )المادة 

 .(22ابة العامة ويوقع ذلك في محضر )المادة وذلك بحضور ممثل الني

 حسب جل قوانين الدول العربية اإلسالمية فيما يلي: شروط التلقيح االصطناعيويمكن تلخيص 

 أن يكون التلقيح الصناعي بين الزوجين )امرأة ورجل(. .2

 أن يتم حال قيام العالقة الزوجية .2

 أن يتم في حياة الزوجين. .9

 ضرورة توفر رضا الزوجين. .4

 العقم. ن يكون الغرض منه عالج اإلخصاب أوأ .2

 أن يمارس في مراكز مختصة ومرخصة. .2

أن القانون يتدخل لضبط عمليات التلقيح االصطناعي حتى ال تخرج عن إطارها المشروع، ثم  ما تقدم يبدو ومن خالل

 يتدخل ال حقا لتنظيم آثار العملية.

فعل ذلك إال أن هؤالء األوالد  اب األطفال غير الشرعيين، وحتى لوفي المقابل فالقانون ال يمكنه فرض سلطته لمنع إنج

 سلطة القانون ال تخرج عن إطار تنظيم الوضع القانوني لهؤالء األطفال. والنتيجة أنموجودون فعال، 

والشريعة من نسب الطفل المزداد وفق تقنية التلقيح االصطناعي غير الخاضعة للشروط  وعليه ما موقف القانون

 خارج إطار العالقة الزوجية؟  ذكورة أعاله، أوالم

 ويبقى تحديد نسب المولود الناتج عن هذه الصورة يثير خالفا كبيرا بين الفقهاء، ويطرح عدة إشكاالت لمن ينسب الولد؟

فقرة الكذلك شأن الفقه القانوني والتشريعات المقارنة الذين انقسموا إلى مؤيد ومعارض. وهذا ما سنحاول مناقشته في 

 .الموالية

 

                                                                                                                                                                                                   
 ا.تمي كل ممارسة تهدف إلى استيالد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا أو 33

 مجموع الممارسات التي تهدف التدخل الرصيد الجيني للبشر قصد التغيير. 34

 جمع مشيج، وهو كل خلية تناسلية بشرية: الحيوان المنوي عند الرجل والمبيض عند المرأة. 35
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 الفرع الثاني: إشكالية تحديد نسب المولود الناتج عن التلقيح االصطناعي خارج العالقة الزوجية

باعتبار أن الشريعة اإلسالمية تعد مصدرا لألحوال الشخصية فقد ذهب أغلبية فقهاء الشريعة إلى اعتبار أن النسب يثبت 

وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي ذلك في دورته الثانية لسنة ام العالقة الزوجية. تمت العملية بين الزوجين وأثناء قي للولد لو

، حيث جاء في إحدى قراراته: "أن األسلوب األول )الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم 2322

تت حاجة المرأة إلى هذه العملية ألجل وذلك بعد أن تثب …أسلوب جائز شرعا، زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي( هو

 الحمل ".

فجميعها محرمة في الشرع اإلسالمي ال مجال إلباحة شيء منها ألن البذرتين الذكرية واألنثوية  36أما األساليب األخرى

 .ألن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين فيهما ليستا من زوجين، أو

أمام عدد من فقهاء الشريعة وفقهاء القانون أنه وإن لم يختلف اثنان في حرمة األساليب األخرى  لكن اإلشكالية المطروحة

 بعد والدته. فالبد من تحديد نسب الجنينالمتبقية إال أنه إذا حدث ذلك 

سواء غير متزوجة، و وقد انقسمت آراء الفقهاء بخصوص التلقيح غير المشروع في حالة ما إذا كانت المرأة متزوجة أو

 انفصالهما. أتم ذلك بعد وفاة أحد الزوجين أو

 الفقرة األولى: نسب الطفل الناتج عن التلقيح غير المشروع

 .إن تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي عنها ال خالف بشأنه بين الفقهاء على أنه أسلوب محرم شرعا، ومجرم قانونا

طبقاً للقواعد العامة إلثبات النّسب.  تحديد نسبهة إذ ال بد من اإلشكال يطرح بالنسبة للطفل الناتج عن هذه العملي لكن

 األمر الذي يقتضي التّفرقة بين فرضين: األولى إذا كانت المرأة متزّوجة والثانية إذا كانت غير متزّوجة.

 المرأة المتزوجة أوال: حالة

 .37لزوجها، وال يتبع صاحب النطفةفإن نسب المولود يثبت  ،متزوجةإذا كانت المرأة الملقحة بنطفة رجل أجنبي 

والولد «. الولد للفراش وللعاهر الحجر»فالنّسب يثبت من جانب الرجل بالفراش لقول الّرسول صلى هللا عليه وسلّم:  

تحفظ به حرمة النكاح، وطريق  لصاحب الفراش، وهذا الحديث يعتبر في رأي الفقهاء قاعدة عامة وكلية من قواعد الشريعة

 خاصة إذا سكت الزوج.  ،لحوق النسب

أما الغير صاحب المني الحقيقي فإن الفقهاء اعتبروا ماءه هدرا، ولم يلحقوا به النسب حمال له على الزاني الذي ذهب 

 .38جمهور الفقهاء إلى عدم إلحاق النسب به

                                                           
 : األساليب األخرى هي 36

 .أن يؤخذ ماء رجل أجنبي ويحقن في الموضع المناسب رحم زوجة رجل آخر .2

 .أن يؤخذ ماء الزوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .2

 .ن هذه األخيرة زوجته أيضاأن يؤخذ ماء الزوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى وقد تكو .9

 .أن يؤخذ ماء الزوج وبويضة امرأة أخرى ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .4

 .أن يؤخذ ماء رجل أجنبي وبويضة الزوجة ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .2

  .التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجةأن يؤخذ ماء رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية ويتم  .2

 .223، ص 2000حني محمد، عقد إجارة األرحام بين الحظر واإلباحة، القاهرة، دار النهضة العربية،  37
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فترض أنه من زوجها والفراش يعتبر قرينة شرعيّة على أن الولد للزوجين ال لغيرهما، وأن كل حمل تحمله الّزوجة ي

 .أحدهما لكونها مقصورة عليه، حتى مع احتمال أن يكون من غيرهما أو

وعلى عكس الرأي السابق، ذهب فريق من الفقه إلى أن الولد يثبت نسبه من صاحب المني األصلي، ال من الزوج 

حبه بوضوح فيسند إليه، وأيضا قاسوا األجنبي صاحب الفراش، استنادا في ذلك على أن الولد يخلق من ماء أبيه، وقد علم صا

. وهذا فرق جلي عن 39هذه المسألة على الوطء بشبهة، أومن نكاح فاسد، الذي رجح الفقهاء فيهما ثبوت النسب من الواطئ

فتقاس هذه الحالة على نكاح الشبهة التي يثبت الفقهاء فيها النسب للواطئ ال لصاحب الفراش، وكون هذه الصورة محرمة  ،الزنا

 40ال يؤثر ذلك في نسب الحمل الذي ال ذنب له.

 .يالعن الزوجة على ذلك وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينفي النسب أو

أما إذا كان الزوج عقيما وجاءت زوجته بولد بعد تلقيحها اصطناعيا بنطفة رجل آخر، فإن نسب الولد ال يثبت منه 

نحوهما إلى  يومين أو بعدها بيوم أو ن يكون النفي بعد الوالدة مباشرة أوالستحالة الحمل منه، لكن يشترط لنفي نسب الولد أ

. وأما إذا لم يبادر الزوج بإنكار نسب الولد في المدة المذكورة، فإن 41سبعة أيام مدة التهنئة بالمولود عادة، فإن نفاه بعدئذ ال ينتفي

 . 42سكوته يعد حينئذ إقرارا ضمنيا بنسب الولد له

ج عدم قدرته على اإلنجاب، وأنكر نسب الولد له، وبالمقابل طلب صاحب النطفة األجنبية أن ينسب الولد وإذا أثبت الزو

 له، فقد اختلف فيها العلماء على مذهبين:

 العاهر. اّدعاه، ألنه يعتبر في حكم الزاني أو المذهب األول: ال يلحق نسب الولد المزداد من ماء رجل أجنبي ولو 

على  حق نسب الولد المزداد من ماء رجل أجنبي إذا اّدعاه، وانفرد بدعواه، فال يظلم المولود ويعاقبيل: المذهب الثاني

 ذنب لم يرتكبه، وفي الوقت ذاته تقام العقوبة المقررة عليه.

 وصاحب النطفة معا، ألحق بصاحب الفراش. أما إذا ادعاه صاحب الفراش )الزوج(

 ا كانت غير متزوجة فاألمر يختلف.هذا بالنسبة للمرأة المتزوجة، أما إذ

 ثانيا: إذا كانت المرأة غير متزوجة

بمني رجل أجنبي، فال تثور أية صعوبات عملية، حيث أن المرأة التي تم تلقيحها  غير المتزوجةإذا تم تلقيح المرأة 

 لقيحها هي بويضتها،بالنطفة المتبرع بها هي أم الطفل من الناحية القانونية والبيولوجية. فالبويضة التي تم ت

                                                                                                                                                                                                   
خاص، كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ال بلبشير يعقوب، حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية، 38

 .22،،ص:2029الحقوق والعلوم السياسية، وهران، 

 .439، ص2339، لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب.ط، 2وسف القرضاوي، من هدي اإلسالم، فتاوى معاصرة، جي 39

، األردن، دار 2بية معاصرة، معارف علي عارف، األم البديلة أو الرحم المستأجر رؤية إسالمية، منشور في كتاب دراسات فقهية في قضايا ط40

 .293، ص 2002، 2النفائس، ط

 محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، اإلنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، )دراسة فقهية إسالمية مقارنة(، الرياض، مكتبة العبيكان للنشر 41

 .294و 299، ص 2022، 2والتوزيع، ط

ص  ،1994دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع،شريعة اإلسالمية، طرق إثباته ونفيه، علي محمد يوسف المحمدي، أحكام النسب في ال 42

932. 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
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قرينة  والطفل إذن من صلبها، ومن ثم ينسب إليها حقيقة. كما أنها هي التي ولدته، والوضع قرينة على األمومة، بل هو 

 .. ومن هنا يكون نسب المولود ثابت في حق أمه غير المتزوجة ويلحق بها43ال تقبل نفيها بعد ذلك

شرعية، فثبوت النسب من الرجل له أسباب متعددة ليس منها الحالة موضوع قد يصعب األخذ بهذا اإلثبات من الناحية ال

االتصال بالمرأة بناء على شبهة، أما إذا كان االتصال بالمرأة ليس  الدراسة، حيث يلحق الولد بأبيه بالزواج الصحيح والفاسد، أو

أهدرت النسب خارج إطاره الشرعي، وذلك لقول مبنيا على أي من هذه األسباب، فإن النسب ال يثبت. ألن الشريعة اإلسالمية 

 .44«الولد للفراش وللعاهر الحجر»الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

أما فيما يخص حكم طلب المتبرع إلحاق ابنه به، فقد يسعى إلقرار نسبه منه، فيقر بأن هذا الطفل منه، حيث يجوز أن 

لعادة. وهذا النوع من اإلقرار يثبت به النسب من غير حاجة إلى بيان ا يقر الرجل ببنوة مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل أو

بشبهة. ألن اإلنسان له والية على نفسه، فيثبت النسب بإقراره متى توافرت  اتصال فاسد، أو السبب من زواج صحيح أو

 .45شروطه المعتبرة شرعاً 

» ولده منها نزاع. والنبي صلى هللا عليه وسلم قال: وأما البغي التي ال زوج لها ففي استلحاق الزاني قال ابن تيمية: " 

فجعل الولد للفراش، دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أوالدا « الولد للفراش وللعاهر الحجر

 .46”ولدوا في الجاهلية بآبائهم 

 ماالفقرة الثانية: إثبات النسب بعد وفاة أحد الزوجين وانفصاله

من أهم اإلشكاليات المطروحة في إطار التلقيح الصناعي، مدى صحة النسب الشرعي للطفل المولود من عملية التلقيح 

وفاة أحد األزواج قبل إتمام عملية تلقيح البويضة المأخوذ من الزوجة بالحيوان  الصناعي في حالة طالق الزوجين )أوال( أو

 .المنوي الخاص بزوجها)ثانيا(

 تلقيح بنطفة الزوج بعد الطالقال أوال:

اتفق العلماء على أن اإلخصاب ال يتم إال بين زوجين حال قيام الزوجية، ويكونا على قيد الحياة. أما إذا انفصم عقد 

وكذلك ال يجوز استخدام المني في الطالق الرجعي إال إذا أرجعها الزوج  الزوجية بطالق بائن ال يجوز استخدام المني.

 زوجته مرة أخرى وقام بينهما عقد الزوجية من جديد.وصارت بذلك 

مرتبط بقيام عقد الزوجية فإذا انفسخ هذا العقد بالطالق ولم يكن هناك حمل قبله، فإن الحمل يلغي  فثبوت النسب

 .47النسب

                                                           
 .24، ص 2322، 2محمد يوسف موسى، أحكام األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي، مصر، دار الكتاب العربي، ط43

 .92، ص 2322، ب.ط، محمد يوسف موسى، النسب وآثاره، القاهرة، دار المعرفة44

 .92، ص 2322بدران أبو العينين بدران، حقوق األوالد في الشريعة اإلسالمية والقانون، مصر: اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،  45

ثاني ه،الجزء ال 2422الشريف، تقي الدين أحمد بن تيمية، مجموعة الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  46

 .22والثالثون، ص 

الحكم بإلحاق طفل بنسب  أبو ظبيفي أغرب قضية نسب شهدتها اإلمارات العربية المتحدة، أيدت محكمة استئناف األحوال الشخصية في  47

نات منوية لألب تم والده البيولوجي، بعدما تم الحمل، بعد طالق الوالدين وخالل فترة العدة باستخدام تقنيات التخصيب الصناعي وباستخدام حيوا

 .تجميدها في أحد مراكز التلقيح الصناعي، خالل فترة قيام الحياة الزوجية للوالدين بهدف محاولة اإلنجاب
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م األم الطفل قد تخلق بعد الطالق، فال يجوز إجهاضه بحال من األحوال سواء كان في رح كانويرى بعض الفقهاء إذا 

ألن بقاء الجنين أولی من التخلص منه. في حين يرى البعض اآلخر أن تمام عملية التلقيح الصناعي  في األنبوب المختبري، أو

 .48ليست ملزمة بعد الطالق للطرفين، ويمكن ألي طرف منهما رفض استكمالها

 ثانيا: التلقيح بنطفة الزوج بعد الوفاة

عد الوفاة، فيرى الفقهاء أنه في حالة موافقة الزوج قبل وفاته بإجراء عملية التلقيح أما بالنسبة للتلقيح االصطناعي ب

االصطناعي لزوجته بعد وفاته، فإنه يكون للزوجة أن تستمر في إتمام إجراءات التلقيح االصطناعي بمني زوجها دون الحاجة 

على ذلك، وإذا قام الزوج بإيداع مائه في أحد البنوك  ورثة، فينسب المولود له، وال سبيل العتراض الورثةالإلى رضا جديد من 

المخصصة لذلك قبل وفاته، فذلك دليل قوي على اتجاه إرادته إلى اإلنجاب من زوجته بعد وفاته، ويعد هذا إقرارا منه بنسب 

 . 49المولود إليه

ن مني الزوج وبويضة أن عملية اإلخصاب بي ، منهافي حين يرى المعارضون أنه ال يجوز شرعا لعدة اعتبارات

الزوجة عن طريق األنابيب ووضعه في رحم الزوجة ال يجب أن يتم إال في حياة الزوجين، ألنه بوفاة الزوج تكون الحياة 

 .50الزوجية قد انتهت، وبالتالي ال يجوز إلحاق النسب بعد الوفاة إال إذا كانت الرحم مشغولة بماء الزوج قبل وفاته

قهية بالمجمع الفقهي اإلسالمي إلى أن التلقيح حال عّدة الوفاة أشبه بالعدة من طالق بائن، ألنه ال وانتهت لجنة البحوث الف

 يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه، ومن هنا ال يجوز هذا العمل مطلقا.

ؤخذ مني هذا ما أفتى به مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة بأن الموت يعتبر نهاية الحياة الزوجية وال يمكن أن يو 

 .الزوج لتلقيح زوجته بعد وفاته

تثير  وفاته،والتي تسمح بتلقيح الزوجة بمني زوجها بعد  المتقدمة،ولعل " بنوك المني" الموجودة على مستوى البلدان 

 الموروث،والميراث، ألنه يشترط تحقق حياة الوارث وقت وفاة  عدة إشكاالت عملية من حيث إثبات النسب

                                                                                                                                                                                                   
فبعد فشل جميع محاوالت الزوجين لإلنجاب، ما أسفر عن الطالق، وإقرارها أمام القاضي بخلو رحمها، حاولت الزوجة اإلنجاب من خالل 

 .مجمدة لطليقها، عبر تزوير موافقته، وهو ما تم فأنجبت طفال هو اآلن بعمر أربعة أشهرالحيوانات المنوية ال

ورفض األب إلحاق الطفل بنسبه، باعتبار أن اإلنجاب تم من دون موافقته، فرفعت زوجته السابقة قضية إثبات نسب من خالل تحليل الحمض 

جة من المحكمة االبتدائية وأيدته محكمة االستئناف. وحول صحة نسب الطفل أفاد النووي لكل من الطفل واألب، ما أسفر عن حكم لمصلحة الزو

في هذه الحال المصدر أن القضية معقدة، فإن كان الفقهاء يفتون بأن التلقيح الصناعي في حال عدم قيام الحياة الزوجية يعتبر حمالً سفاحاً، إال أنه 

ضة تم أخذهما خالل قيام الحياة الزوجية وتجميدهما، كما أن التلقيح تم خالل العدة ولكن االتصال هناك عدة وجوه فأوالً الحيوانات المنوية والبوي

ن في العدة بين الزوجين يعتبر عودة عن الطالق ولكن هنا لم يحدث اتصال حقيقي والطالق كان قائماً فالقضية محيرة وال يوجد فتوى تحدد كو

:إيمان كلش، تثبيت نسب رضيع بأبيه .يعود القاضي لمصلحة الطفل أيضاً لعدم وجود حكم شرعي قاطع الحمل صحيحاً أو سفاحاً، وفي هذه الحالة

 .2022فبراير  22صحيفة البيان، أبوظبي، عدد  البيولوجي،

معية المصرية مداخلة خالل المؤتمر السنوي الرابع للج محمد عبد المنعم حبش أستاذ الشريعة اإلسالمية في كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 48

 .2023نونبر  2لرعاية الصحة اإلنجابية في القاهرة، في موضوع التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب.

 .22ص مرجع سابق، العوفي المية، التلقيح االصطناعي في قانون األسرة، 49

 .2002بريل جريدة الشرق األوسط، عدد أ اإلنجاب من الزوج المتوفى بفجر جدال فقهيا وطبيا، محمد خليل، 50
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حمال وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب اإلرث وعدم وجود  ط استحقاق الميراث أن يكون الوارث حيا أوخاصة وأنه من شرو 

 .مانع من موانع الميراث

في مرحلة  الملقح جنينها في األنابيب وهو حق الزوجةأن من في حين جانب من الفقه له رأي مخالف حيث يعتبر " 

ه زرع برغبتهما المحضة، وأصبح هذا التكوين مرحلة من مراحل الحمل وزرعه التهيئة للزراعة أن تكمل مرحلة الحمل، ألن

مرحلة أخری، وكل هذه المراحل أصبحت من حق الزوجة وال يصح أن يكون االنفصال مانعا الستمرار عملية التلقيح 

 .51"الصناعي

بقاء البويضات المجمدة في أما بخصوص البويضات المجمدة، فيطرح اإلشكال عند نجاح التلقيح في المرة األولى و

إتالف تلك البويضات ألن المضار تتجلى في  البنك وبيعها الحقا، والحل األنجع الذي جاء به مجمع الفقه الدولي اإلسالمي هو

اختالط األنساب، وعليه أوصى المجمع بضرورة ترك البويضات الفائضة بعد نجاح التلقيح األول دون رعاية صحية حتى 

 .52بويضات الفائضة بالوجه الطبيعيتنتهي حياة ال

المتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب )المادة  42.24ما عمد المشرع المغربي تقنينه في قانون رقم  وهو

(.حيث اشترط المشرع أن يتم التلقيح االصطناعي في حياة الزوجين لتفادي الوقوع في تعقيدات قد تكبل قضاة 29/24/22/22

السيما وأن أساس ومنبع قانون األسرة مستنبط من أحكام الشريعة اإلسالمية، ألنه  ،لة استحقاق النسبالموضوع من حيث مسأ

، فإنه قد يخرج الزوجان حدود الدولة المغربية إلجراء التلقيح االصطناعي، وقد  53مسألة بنوك المني  حتى في حالة البعد عن

 .54تلقيح االصطناعيبعد وفاة زوجها من أجل إجراء عملية ال  تنتقل الزوجة إلى الخارج

فهي إشكاليات أصابت التشريعات العربية عندما اشترطت أن يتم التلقيح االصطناعي في حياة الزوجين وخالل  وبالتالي

 قيام عالقتهما الزوجية، بهدف تجاوزها.

                                                           
أحمد السماحي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة األزهر، مداخلة خالل المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لرعاية  51

 .2023نونبر  2الصحة اإلنجابية في القاهرة، في موضوع التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب.

بعد المؤتمر السادس المنعقد في جدة  الملقحة،والمتعلق بحكم البويضات  ،2330( لعام 02/02) 22قم الدولي رقرار مجمع الفقه اإلسالمي  52

 .2330مارس  20إلى  24خالل األيام من  السعودية،بالمملكة العربية 

 ،2029 اإلسكندرية،وفاء القانونية، ، مكتبة ال02الطبعة . والقانونية،مير فرج يوسف، أطفال األنابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية أ 53

 .200ص 

ألخصائيين المغاربة ففي حاالت كثيرة، خصوصا الزوجات اللواتي تقدمن في السن وأصبحت حظوظهن في اإلنجاب شبه حسب بعض ا54

، للخضوع إلخصاب اصطناعي يتم فيه تلقيح بويضة أجنبية من امرأة أخرى مع الحيوان بلجيكاأو  إسبانيامنعدمة يسافرن صحبة أزواجهن إلى 

، التي تمنح هذه فرنسا يسمح القانون فيهما للمرأة بالتبرع أوبيع البويضة، عكس وبلجيكا فإسبانيا المنوي للزوج، والبويضات يتم شراؤها عادة،

سنوات أخرى لذلك يفضل هؤالء االنتقال إلى هذين البلدين حيث  2االنتظار طويلة قد تجعل المسجل فيها ينتظر البويضات مجانا ما جعل الئحة 

نعيمة  أورو: 2200يوجد تنسيق بين بعض المراكز المتخصصة في اإلخصاب االصطناعي ويتم تهيئ الزوجين لهذه العملية التي تكلف حوالي 

 04 - 29بتاريخ  هسبريسجريدة   مقال نشر في أزواج مغاربة يسافرون لإلخصاب الخارجي في إسبانيا ولشراء البويضات من بلجيكا، ،الحرار

– 2002. 
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اوالت إيجاد لكن، وجدت نقطة جدلية أخرى وليدة هذه التقنية استولت على الحيز األكبر من النقاشات واالنتقادات ومح

ما يصطلح  التبريـرات إلباحتها أكثر من التلقيح االصطناعي في حد ذاته، وتتمثل هذه المسألة في اللجـوء إلـى األم البديلة أو

 .هذه الورقة البحثيةفي المطلب الثاني من  هسنحاول مناقشت وهو ما عليه بالرحم البديل.
 

 لالمطلب الثاني: إثبات النسب من الرحــم البدي

تعد عملية استئجار األرحام من التقنيات الحديثة التي تمخضت عن الطفرة العلمية والطبية في مجال اإلنجاب والتلقيح 

الصناعي، والتي أثارت جداالً واسعاً كان وما زال وسيستمر نظرا لكون هذا التصرف فيه مساس بحق المولود في النسب، وكذا 

 عن دائرة التعامل القانوني. اإلنسان، وخروجهجسد تعديه الواضح والجلي على مبدأ حرمة 

من المعروف أن رابطة األمومة السوية تكون بين امرأة سخرت بويضتها ورحمها للحمل وبين الطفل في إطار عالقة 

 زوجية مشروعة، أي بين صاحبة البويضة والرحم وبين زوجها.

يح الصناعي الخارجي، أتاح الفرصة لظهور نوع آخر من لكن التقدم الحديث في مجال هندسة اإلنجاب، وبخاصة التلق 

، ويقصد به 55موضع تكوين الولد ووعاؤه في البطن والرحم لغة، هو. األمومة حيث تكون صاحبة البويضة غير صاحبة الرحم

 أيضا صلة القربى الناتجة عن الرحم وما يحمله. 

الجنين  البطني للمرأة تتسع وتكبر تبعا لنمو عبارة عن حويصلة صغيرة الحجم في أسفل التجويف واصطالحا هو

 .56بداخله

 .57أما البديل لغة: فيعنى البدل وبدلته تبديال بمعنى غيرت صورته تغييرا

واصطالحا معناه العوض والخلف، ومنه حلول شخص مكان شخص آخر للقيام بعمل ما، وفي موضوع بحثنا معناه 

 .58حلول امرأة مكان أخرى لتنوب عنها في حملها

امرأة  رجل وبويضةوعرفته الموسوعة العربية العالمية، بأنه استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة 

 .59غالبا ما يكونان زوجان، وتحمل الجنين وتضعه وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود ويكون ولدا قانونيا لهما

المتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب، حيث يتمثل في  42.24ونجد تعريف الحمل من أجل الغير في القانون رقم 

استقبال رحم امرأة لقيحة ناتجة عن اإلخصاب باألنبوب ألمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما 

حظة الوضع، ورد الطفل بعد يقتصر دورها على حمل البويضة الملقحة حتى لو الطفل بعد الوالدة بصفتهما والديه البيولوجيين،

 والدته لمن تعاقدت معها على حمله.

                                                           
 .292، مادة )ع ض و(، مرجع سابق، ص 22ابن منظور، لسان العرب، الجزء  55

 .92محمد علي البار، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن، دار المنار للنشر والتوزيع، جدة، بدون تاريخ الطبعة، ص  56

 .299، ص 2مادة )ب د ل(، ج  ،2بير، دار المعارف، القاهرة، طأحمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الك57

 .22، ص2029 عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير األرحام في ضوء قواعد الحالل والحرام، المكتب الجامعي الحديث، 58

 .922، ص 22، ج 2332مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة العربية، السعودية، 59
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اتفاق بموجبه تتعهد امرأة إزاء زوجين بحمل جنينهما، وتسليمه بعد الوالدة لقاء  والرحم البديل كتصرف قانوني هو

الرغبة لدى هذه لعدم وجود  عدم قدرته على احتضان الجنين، أو . إما لغياب الرحم لديها نهائياً أو60بغير عوض عوض أو

 .61الزوجة بالحمل تجنباً لمشاق الحمل والوالدة

 فما موقف المشرع المغربي والمقارن من الرحم البديل؟

 الفرع األول: الموقف التشريعي المغربي والمقارن من الرحم البديل

لعقم، فأصبح من الممكن لالتصال الجنسي لإلنجاب بالنسبة لألشخاص الذين يعانون ا إن التلقيح االصطناعي أصبح بديال

أن تكون األم التي حملت ووضعت ليست صاحبة البويضة، فقد شارك في تكوين هذا المولود امرأتان إحداهما صاحبة البويضة 

واألخرى صاحبة الرحم، وبالتالي ال يمكن للمولود أن ينتسب لكليهما هذا ما يدفعنا إلى البحث عن موقف التشريع حيال هذه 

 .المسألة

مل لحساب الغير يعتبر من المفاهيم الجديدة على الواقع القانوني، وقد اختلفت الدول بشأن هذه القضية فهناك من فالح

بحيث ال يمكن معرفة مدى مشروعية التصرف إال بناء  أجازها وهناك من رفضها، ومنها من لم تنظمه في نصوصها القانونية،

 دة في دولة محل إبرام العقد.على المبادئ العامة والقواعد القانونية السائ

 الفقرة األولى: الرحم البديل في التشريعات العربية والغربية

من مدونة األسرة  4يعتبر الزواج الوسيلة الطبيعية والشرعية للتناسل، بين رجل وامرأة، بموجب نص المادة 

غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،  المغربية:"

وبذلك ال يمكن أن يتدخل طرف ثالث في هذه العالقة العقدية التي تتميز مستقرة، برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه المدونة"، 

 .بالقداسة من أجل اإلنجاب، كما في حالة األم البديلة

على اإلنجاب، حيث يمنع طبقا للمادة الخامسة منه الحمل  المتعلق بالمساعدة الطبية 42.2462رقم  القانونأكده وهذا ما 

 .63من أجل الغير

                                                           
هرت الفكرة على الواقع عندما رفضت السيدة "ماري وايتهد" تسليم الطفلة التي حملتها بالنيابة بعد يومين من والدتها إلى الزوجين وقد ظ 60

 آالف دوالر للسيدة وايتهد.20وقد جرى التعاقد بواسطة مركز نيويورك للعقم، وذلك مقابل "اليزابيث ووليام ستيرن" اللذين كانا قد تعاقدا معها.

" د وصلت المشكلة إلى القضاء في أمريكا، وحكم القاضي بصحة التعاقد وبأن الطفل للزوجين إليزابيث ووليام، وقد أعلن المحامي "نويل كوينوق

ضت صاحب الوكالة التي أشرفت على توقيع العقد أن "ماري" لم تكن أول أم بالوكالة في الواليات المتحدة، فقد سبقتها أمهات أخريات، بل ورف

 القضاء.ربع منهن تسليم أطفالهن، ولكن حالة "ماري" أول حالة تصل إلى أ

 .222، ص،2020يناير  .المعاصرةحصة بنت عبد العزيز السديس، استئجار األرحام دراسة فقهية مقارنة، مجلة البحوث الفقهية  61

تعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب: الجريدة الم 42.24بتنفيذ القانون رقم  2023مارس  22، الصادر في 2.23.20ظهير شريف رقم  62

 .2023أبريل  4، 2222الرسمية عدد 

واللواقح " ال يمكن استغالل الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أول أغراض تجارية. ولهذه الغاية، يمنع التبرع باألمشاج :2المادة  63

 ر. التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغي واألنسجة
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حفاظا على وذلك  فالمشرع المغربي يؤكد من خالل ذلك على ضرورة بناء األسرة وإنجاب األوالد بشكل شرعي،

من  242دة، بنص المادة ال تكتمل إال بالوال إضافة إلى ذلك فإن األمومة بالنسبة للمشرع المغربي العالقة الزوجية والنسب.

 .64قانون األسرة 

مكرر  42نص على عدم جواز الحمل من أجل الغير صراحة في الفقرة األخيرة من المادة  الجزائري فقدأما المشرع 

 ".65ال يجوز اللجوء إلى التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة ":من قانون األسرة على حين قال

ي الجزائر، وكافية إلبطال كل عقد سببه اإلنجاب بطريق الرحم البديل. وعقد تأجير الرحم فهذه العملية غير مشروعة ف

  .قانونية غير مسمى في القانون المدني، وسببه ومحله غير مشروعين، مما يجعله باطال بطالنا مطلقا، وال يرتب أي آثار

والمالحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بالنص على منع عملية إيجار األرحام دون ترتيب جزاء على مخالفي هذه 

 القاعدة القانونية.

على أنه: "ال يجوز إجراء عمليات اإلخصاب المساعد  مصر من قانون الئحة اآلداب الطبية في 2وقد نصت المادة 

فة زوجها حال قيام العالقة الزوجية الشرعية بينهما، كما ال يجوز نقل بويضات خارج جسم الزوجة إال باستخدام نط داخل أو

. مما يعني أن التلقيح الصناعي في التشريع المصري يقتصر 66مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير األمهات لهذه البويضات"

 على الزوجين فقط، وأثناء قيام الحياة الزوجية بينهما.

مادام الحمل لحساب الغير محرما وفق  إال أنهيتطرق إلى ما يعرف بالحمل لحساب الغير.  فلم العراقيأما التشريع 

الشريعة اإلسالمية التي تعد مصدرا رئيسيا لقوانين الدول العربية، فإن القيام بهذا العمل في العراق يعتبر مخالفا للنظام العام 

دني العراقي على ذلك بنصها على أنه: "يلزم أن يكون محل االلتزام من القانون الم 290المادة  ما أكدته وهو ،واآلداب العامة

 ."67غير ممنوع قانونا للنظام العام واآلداب العامة، وإال كان العقد باطال

فلم ينظم المشرع عقد إجارة األرحام بنصوص قانونية خاصة، إنما يمكن أن نستنتج مدى صحة هذا العقد  لبنانأما في 

 .68ة والنظام العام الذي يحكم المجتمع اللبنانيمن القواعد القانوني

                                                           
 تثبت البنوة بالنسبة لألم عن طريق: : "242المادة  64

 واقعة الوالدة؛ - 

 بعده؛ 220إقرار األم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة  - 

 بها. صدور حكم قضائي - 

 تعتبر بنوة األمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة واالغتصاب". - 

 .2،ص2022العدد الرابع، دجنبر  ،القانونيةطرق العلمية بين الفقه والقانون، مجلة الدراسات والبحوث محفوظ بن صغير، إثبات النسب بال 65

 . 2009شتنبر  2، بتاريح 2009 لسنة 292الئحة آداب المهنة الطبية في مصر، الصادرة عن وزير الصحة واإلسكان، بقرار رقم 66

مجموعة 249 الصفحة:رقم  2322-03-02تاريخ العدد : 9022 العدد:العراقية رقم : لوقائع 2322لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 67

 2322 تاريخ:القوانين واألنظمة 

كلية  زهراء حسين إبراهيم، جارة األرحام في ضوء القانون اللبناني والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون األعمال، 68

 .24ص ،2022ة واإلدارية، لبنان، الحقوق والعلوم السياسي
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لم تكن  الدول الغربيةفإن تشريعات  وإذا كانت التشريعات العربية قد أعطت موقفا واضحا من مسألة تأجير األرحام،

بحيث الحظنا اختالفا في المواقف بين مؤيد ومعارض لهذه العملية. فمنها من تحظره صراحة كفرنسا  ،واضحة وال صريحة

بينما هناك من ، ومنها من أجازه ووافق عليه صراحة في قوانينه الوطنية قوانينها كروسيا والواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا،

المسألة في نصوصها  أباح إجراء تلك العملية ثم تراجع كالتايالند والهند، وتبقى العديد من الدول الغربية التي لم تعالج هذه

 .القانونية

أول من أباح استئجار األرحام في العالم، حيث أشار المشرع األمريكي إلى ضرورة  لواليات المتحدة األمريكيةاوتعتبر 

وجود عقد في األرحام المستأجرة، واعتبر أن هذه العملية ال تتم إال من خالل عقد يوقع بين أطرافه، وهم في الغالب الزوجين 

 .استخدام رحمها لحمل الجنين.صاحبا البويضة الملقحة، والسيدة التي تقبل 

طالقهما، وحقوق  ويتضمن العقد المبرم بينهم كافة االحتماالت التي يمكن أن تطرأ عليه، كحالة وفاة أحد الزوجين أو

تعطي  رحمها فقط أو الطفل والوالدين والمرأة مؤجرة الرحم. وتختلف شروط العقد بين ما إذا كانت المرأة األجنبية تؤجر

جر رحمها في الوقت نفسه. ففي الحالة الثانية يجب إجراء عملية تبني للطفل المولود، وذلك ألن األم البيولوجية البويضة وتؤ

 .69التي حملت الجنين هي ذاتها األم صاحبة البويضة

األم  فتعتبر من الدول المانعة لتأجير األرحام في الغرب، حيث يعتبر القانون اإليطالي أن اإلنجاب بوسيلة إيطاليا أما

البديلة بمثابة جريمة، لتوافر عناصر بعض الجرائم التي ورد النص عليها في قانون العقوبات اإليطالي، حيث نصت المادة 

من القانون المذكور على تجريم تغيير الحالة المدنية للطفل إذا لجأت األم البديلة على تسجيل الطفل على أنه ابنها.ويقتصر  222

 .70حاالت التلقيح الصناعي في نطاق الزوجين فقط اإليطالي علىالتشريع 

تأجير األرحام لتنافيه مع مبدأ األمومة، وهناك من سمح به من البروتستانت، غير أن الفاتيكان ما  جميع الكنائسوتحرم 

رائيل من ويرى أنه عمل غير أخالقي، فيما يشيع عن الديانة اليهودية قبوله لذلك تعد إس 2922يزال يرفضه في القرار رقم 

 .71 الدول التي تجيزه

تكييفه في النظام القانوني  وما هو الرحم؟فإلى أي مدى وفقت اآلراء المؤيدة والمستبعدة لصفة العقدية على عملية تأجير 

نبحث عن التكييف القانوني  عدمه، ثمالمغربي؟ نتناول الموضوع باستعراض اآلراء الفقهية حول اعتبار تأجير الرحم عقدا من 

 المغربي من خالل الفرع الثاني. لتشريعملية تأجير الرحم في الع

 الفقرة الثانية: التكييف القانوني للرحم البديل

لم يتفق الفقه على التوصيف القانوني إليجار الرحم فاستبعد بعضهم صفة العقد عن العملية، في حين ذهب فريق آخر إلى 

ى بعض الفقه عدم إلحاق صفة العقد بعملية تأجير الرحم مستندا على حجج )الفقرة اعتبارها عقدا مرتبا آلثاره القانونية، حيث ير

 األولى(، في حين ذهب فريق اعتبارها عقدا كامال بأركانه ومرتبا آلثاره )الفقرة الثانية(.

                                                           
69Sandra Reineke، Her body My baby: surrogate motherhood and fetal، Thesis for a PhD 

University of Idaho ،2022  p 2…12. 

70Ferrando mantovani ،Rapport national italien، droit pénal et technique biomedicales modernes،Cedam, 

1988، p: 102 

 .22/4/2024،  التجديد جريدة فيعبد هللا أموش، تأجير األرحام، الحكم الشرعي والفراغ القانوني، مقال نشر  71

https://www.maghress.com/attajdid
https://www.maghress.com/attajdid
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 أوال: الموقف الرافض العتبار تأجير الرحم عقدا

رتب أي تبأنه مجرد تفاهم على وضع معين، وهذا الوضع ال يينفي هذا الفقه وصف العقد عن عملية إيجار الرحم، ويرى 

 كونها من تحمل وتضع المولود.  القانونيةهي األم  البديلةالتزام في ذمة الطرفين. كون هذه االلتزامات غير قانونية، فاألم 

رحم هي باطلة وأن وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تأييد هذا الموقف واعتبرت أن كل ممارسة متعلقة بتأجير ال

تبرعا،  كما اعتبرت نفس المحكمة أن العقد الذي بواسطته تلتزم امرأة، ولو .عدم دفعه ال يغير من المسألة دفع المقابل المالي أو

أن يزرع في رحمها وان تنجب جنينا ألجل أن تتنازل عنه منذ والدته، يخالف مبدأ معصومية جسم اإلنسان ومبدأ عدم إمكان 

 .72ألحوال الشخصيةالمساس با

العقود التي تهدف  إسقاط وصف العقد على تأجير الرحم على عدة حجج كلها تقرر بطالن االتفاقات أو واستند معارضو

 :إلى اإلنجاب عن طريق الرحم المؤجر، وأبرز هذه الحجج

 أن يكون يصح وبذلك ال  ،إن رحم المرأة غير قابل للبذل واإلباحة وبهذا الوصف ال يجوز هبته وال تأجيره

 .ةالمعاوض يق التبرع أومحال ألي عقد سواء عن طر

 ،الذي يجعل الجسد  إن عدم عقدية تأجير الرحم راجع إلى كونه اتفاق غير قانوني، بسبب عدم مشروعية الحمل

 اآلدمي محال للتصرف بالرغم من أنه يخرج من دائرة األشياء القابلة للتعامل فيها.

ول بأنه يقع باطال كل عقد محله وسببه غير مشروعين. وبالتالي فعقد تأجير الرحم نشأته غير وذهب هذا االتجاه إلى الق

 .صحيحة، كون محله متعلق بالجسم البشري وسببه مخالف للنظام العام

 ثانيا: الموقف المؤيد العتبار تأجير الرحم عقدا

هي عبارة عن عقد معللين رأيهم بما اتجهت إليه  يرى أنصار هذا النهج بأن العالقة التي تحكم الزوجين واألم البديلة

إلضفاء طابع الشرعية ومحاولة مقاربته ببعض العقود المسماة في العقد المدني ومنها  ، كمحاولة73بعض التشريعات الغربية

 عقد البيع وعقد اإليجار.

  ولود إلى المرأة صاحبة البويضة. وال : فالمرأة صاحبة الرحم البديل تلتزم بعد الوالدة بتسليم المبيعاعتبار العقد عقد

 ريب في أن البائع يلتزم بمقتضى عقد البيع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري حسب المواصفات المتفق عليها.

حق في مقابل  من قانون االلتزامات والعقود فالبيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين لآلخر ملكية شيء أو 422وحسب الفصل 

 م هذا اآلخر بدفعه له.ثمن يلتز

حقا ماليا حتى يمكن القول  والكائن البشري ال يمكن قانونا أن يكون محال لعقد بيع، فاإلنسان ليس ماال، وال يعتبر شيئا أو

ببيعه. كما أن المرأة "الحاملة" تتطوع أحيانا بالحمل دون مقابل نقدي، في حين يشترط لوجود البيع أن يكون مقابل عوض 

 .74مالي

                                                           
  .222،ص. 2003قانونية،  سعدي إسماعيل البرزنجي، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا اإلنجاب الجديدة، مصر، دار الكتب ال 72

سمحت تشريعات بعض الواليات األمريكية مثل نيويورك بتأجير األرحام معتبرة ذلك وسيلة مشروعة لإلنجاب يلجأ إليها الزوجين، انظر، 73

ص  والعلوم،إبراهيم صالح عطية حسن، عقد إجارة األرحام بين اإلباحة والبطالن، مؤتمر الكلية األول، كلية القانون 

22.http://www.law.uodiyala.edu.iq : 

 .222، ص 2339أحكامه وحدوده الشرعية، جامعة الكويت، -محمد المرسي زهرة، اإلنجاب الصناعي 74
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 إجارة الخدمة أوتعتبر  75من قانون االلتزامات والعقود المغربي 229بمقتضى الفصل ، فر خدمةإيجاتبار العقد عقد اع 

أومن أجل أداء عمل معين، في  ،العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدماته الشخصية ألجل محدد

 نظير أجر يلتزم هذا اآلخر بدفعه له.

في حين يمكن أن  فيه،يجار الرحم بعقد اإليجار في القانون المدني غير ممكن، إذ يعتبر بدل اإليجار ركن إن مقاربة عقد إ

ثم إن االنتفاع قد يترك آثارا على األم البديلة ذاتها، من الناحية الجسمية والنفسية وقد يعرضها هذا  .تتم إجارة الرحم بدون مقابل

وتولدت رابطة عاطفية بينها وبين  سألة تنازلها عن الولد الذي حملته تسعة أشهرإلى المخاطر، فكيف يفسر عقد اإلجارة م

وأيضا  المولود؟  باإلضافة أن هذا األسلوب يرد على كائن بشري، وال يوجد نص يوجب معاملة جسم اإلنسان معاملة األشياء،

وبالتالي ال يعتبر عقد إجارة  .بمجرد الوالدة حالة الطفل النفسية لما يعلم بأنه كان نتاج صفقة تجارية، وأن أمه تخلت عنه

من قانون االلتزامات  223ووفق الفصل  والشريعة وللنظام العام. مخالف للقانون خاصة وأنه األرحام عقد إيجار،

 .77للنظام العام لألخالق الحميدة، أو يبطل كل اتفاق يكون موضوعه القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو76والعقود

 التنازل عن حق مالي، بينما في عقد الحمل لحساب  ر العقد تنازل: إن التنازل الذي يتحدث عنه القانون هوفي اعتبا

 حق غير مالي.  الغير الحق الذي تتنازل عنه المرأة الحامل هو

هنا فهي من ناحية أخرى، إن المتنازل إنما يتنازل عن حقوق تخصه وحده وال يشاركه في ملكيتها أحد، أما األم الحاملة 

 ويعتبر التنازل باطال. ،ال تتنازل عن حقوق تخصها وحدها، بل تخص الولد نفسه

 وخالصة القول أن مثل هذا العقد باطل بطالنا مطلقا لعدم مشروعية المحل والسبب معا:

 عدم مشروعية المحل: -أ

ا المساس بجسم اإلنسان إال إذا ومحل التصرف في حالة الحمل لصالح الغير ليس فقط جسد المرأة "الحاملة" إنما أيض

بسيطة. أما إذا كانت المخاطر جسيمة، فال يجوز هذا التصرف ألنه يؤدي  كانت المخاطر المترتبة على التصرف منعدمة أو

أما بالنسبة للطفل والذي يعتبر المحرك األساسي لعملية إجارة األرحام فالمخاطر الذي  .حينئذ إلى المساس بجسم اإلنسان

 ها تعتبر غير مقبولة من الناحية القانونية وال الشرعية.يتعرض ل

 عدم مشروعية السبب: -ب

أيضا باطل لعدم مشروعية السبب. فااللتزام غير  إذا كان عقد الحمل لحساب الغير باطل لعدم مشروعية المحل فهو

 مشروع.دون شك سبب غير  مشروع إذ يهدف إلى نسبة الطفل إلى غير أمه التي حملته ووضعته فهو

                                                           
" إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدماته الشخصية المغربي:من قانون االلتزامات والعقود  229لفصل ا 75

 محدد، أومن أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا اآلخر بدفعه له".ألجل 

 .2022مارس  23( صيغة محينة بتاريخ 2329أغسطس  22)2992رمضان  3قانون االلتزامات والعقود ظهير  76

مخالفة للقانون، أو لألخالق الحميدة،  تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال -أ  :يبطل كل اتفاق يكون موضوعه 223الفصل  77

 القيام بأعمال مستحيلة ماديا -أو للنظام العام؛ ب 
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 ولما كان للجسد اإلنساني حرمة يجب بموجبها احترام هذا الجسد وتعظيمه وتكريمه وعدم العبث بآدميته وابتذاله أو

 .78امتهانه نكون قد انتهينا إلى أن تأجير المرأة لرحمها ليس إال خروج عن قواعد حرمة الجسد اآلدمي

 رحامالثاني: تحديد نسب المولود الناتج عن تأجير األ الفرع

تتعلق بمسألة ثبوت النسب للولد الناتج عن هذه  ،وفقهية كبيرة قانونية إشكالياتيثير الحمل عن طريق الرحم البديل 

 .العملية

 فمن جهة األب هل ينسب المولود إلى زوج األم البديلة؟ أم إلى صاحب النطفة؟

 ؟ومن جهة األم هل ينسب إلى صاحبة البويضة أم إلى صاحبة الرحم البديل

 نسب المولود من جهة األب :الفقرة األولى

 اختلف الفقهاء حول ثبوت نسب المولود في إطار ما يسمى بالرحم البديل فكانوا فريقين: لقد

 ذهب إلى أن المولـود ينسب إلـى أبويـه البيولوجيين بحيث تكون الجنين مـن بويضة الزوجة وماء الزوجالفريـق األول: 

 ويجمعهما نكـاح صـحيح.

، خاصة وأن السـجل الـوارثي الحقيقي للوليد قد جاء أساسا من الخاليا 79وسبب ثبوت النسب من الزوج كونه مخلوقا من مائه

ترجـع أساسا إلـى الوالــدين  الجنسية لألبوين، فكـل خليـة بمثابـة )ميكـروفيلم( للمخلـوق. واألصــول الوارثيــة للوليـد

 .80بخالياهمــا الجنسية

فإن نسب المولود يثبت لزوجها، وال يتبع صاحب  ذات زوجفيرى أنه إذا كانت المرأة المستأجرة ريق الثاني: أما الف

 ". الولد للفراش وللعاهر الحجر " النبوي حديثالودليلهم في ذلك ، النطفة

ع في النسب. أما إن االستدالل بالحديث في هذا الشأن في غير محله، ألن الحديث وارد في حالة التناز ويمكن القول أن

 أن الولـد لـيس لصـاحب الفراش فإنه ال ينسـب إليـه. كان يقينا

أتت بولد يمكن أن يكون منه بحسب الظاهر وعلم انه لـيس منه، لزمه  ولو" :ما أكده ابن قدامة في شرح المنهاج وهو

 .81"نفيه

ألن التلقـيح بـين البويضـة ومنـي الـزوج قـد تـم وبالتالي فالحالة ال يمكن معهـا أن يكـون الجنـين لـزوج المتبرعـة 

 خـارج الـرحم وبـذلك تكـون الجنـين. 

ثـم إن الـزرع فـي رحـم المتبرعـة ال يـتم إال بعـد التأكـد مـن خلـوه مـن الحمـل واستعداده الستقبال الجنين، والزرع 

 عالقة لزوجها به قطعا، فال يجوز أن ينسب إليه، وإن نسب إليه يمنع المبيض من اإلباضة، وبالتـالي فالمولـود مـن المتبرعـة ال

 .82فعليه نفيه

                                                           
 األردن، ،اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات حكم إجراء التجارب الطبية العالجية على اإلنسان والحيوان، رسالة ماجستير،  عفاف معابرة،78

 .وما يليها 22 ، ص2002

، 4، العدد 3جامعة الموصل، المجلد     مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، ر األرحام واآلثار المترتبة عليها،استئجا كريمة عبود جبر، 79

 .222،ص 2020

 .42ص:  ،224عبـد المحسـن صـالح، مسـتقبل اإلخصاب خـارج الـرحم، زارعـة األجنة مجلة العربي الكويت، العدد 80

 .292، ص2022لصناعي بين التحليل والتحريم، مكتبة العبيكان، الرياض، محمد بن يحي بن الحسن النجيمي، اإلنجاب ا81
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 نسب المولود من جهة األم :الفقرة الثانية

 أما عن نسب المولود من جهة األم، فلمن ينسب؟ هل لصاحبة الرحم المستأجر أم لصاحبة البويضة؟

 لقد اختلف العلماء والباحثون حول ذلك في قولين:

واستدلوا على ذلك بمجموعة من اآليات القرآنية  قول كثير من الباحثين، وهو ،الولد لصاحبة الرحم البديل ينسب األول:

 وهي التي يتم التخليق في بطنها فنجد:  ،الكريمة الدالة بنص صريح على أن األم هي التي تحمل وتلد

 .83قوله تعالى:" وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا"

 .84الى:" ووصينا أإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن"وقوله تع

 .85وقوله تعالى:" ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها"

 .86وكذلك قوله تعالى:" إن أمهاتهم إال الالئي ولدنهم"

تها وفي الوقت نفسه صاحبة فاألم الحقيقية على مر التاريخ ووقت نزول القرآن، هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذا

 صلة تكوين ووارثة، واصلها البويضة. وصلة حمل ووالدة وحضانة، وأصلها الرحم. البويضة. فكل مولود له بأمه صلتان:

وأمهاتكم وقال البعض أن األمومة من خالل اآليات ليست محصورة بالوالدة وإال فإنها ستتعارض مع قول هللا تعالى "

 يصح أن يحصر األمومة بالوالدة وهنا سمى المرضعات أمهات؟ ، إذ كيف 87"من الرضاعة

القول الثاني: ينسب المولود إلى صاحبة البويضة، أما المرأة المستأجرة التي حملته وولدته فهي مثل األم المرضعة، ال 

 ،لمسـتأجرة غيـر الغـذاءيثبت لها النسب بل يثبت لها حكم الرضاع، وحجتهم في ذلك أن الجنـين بعـد زرعـه لن يسـتفيد مـن ا

يعمل إال كحضانة، فاألم البديلة مثلها مثــل المرضـعة التــي ترضــع وليــدا غيــر  ينقـل أي صـفة وراثية وال والـرحم ال

 وليـدها، فالوليـد وإن كان يسـتخلص مـن المرضـع غـذاءه كـذلك يفعـل الجنـين المـزروع.

القانون، أن تراعى مثل هذه الحاالت، ويكتب الطفل باسم صاحب الحيوان المنوي  واعتبارا لكل ما تقدم، يطالب فقهاء

أي ال يحق للطفل أن يتزوج  واألم صاحبة البويضة المخصبة فهما األبوان الشرعيان. وتعامل األم الحاضنة مثل األم المرضعة،

 م األصليين. من أوالدها ألنهم إخوته في الرحم، ويكتب في شهادة الميالد باسم األب واأل

وعلى فرض حصل نزاع في ذلك فإن وسائل إثبات النسب كثيرة، والطب اليوم أصبح قادرا على كشف النسب وبسهولة 

 من خالل تقنية تحليل الحمض النووي.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 .222ص  كريمة عبود جبر، استئجار األرحام واآلثار المترتبة عليه، مرجع سابق،82

 .22 سورة النحل، اآلية83

 .24 لقمان، اآليةسورة 84

 .22اآلية  سورة األحقاف، 85

 .2 سورة المجادلة، اآلية86

 .29سورة النساء، اآلية 87
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 عبر النقاط التالية: أهم النتائج المستخلصة من البحثيمكن اإلشارة إلى و

 .الطبيالتدخل  يلكن قد يحول حائل مرضى دون ذلك كالعقم يستدع ،الطبيعيةالحمل أن يتم بالطريقة  في األصل .1

والقانون كل صورة يتدخل فيها عنصر ثالث غير الزوجين في التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي حكم الفقه  .2

 .بتجريمها

 .والقانونيةال تجوز عملية التلقيح بنوعيها حتى يتوافر فيها مجموعة من الضوابط الشرعية  .3

لنسبة للرحم البديل تراعى خلص الفقهاء إلى ضرورة أن يكتب الطفل باسم صاحب الحيوان المنوي واألم صاحبة با .4

أي ال يحق للطفل أن يتزوج  البويضة المخصبة فهما األبوان الشرعيان، وتعامل األم الحاضنة مثل األم المرضعة،

 باسم األب واألم األصليين. من أوالدها ألنهم إخوته في الرحم، ويكتب في شهادة الميالد 

 

 وصيات ومقترحات:ت 

العلمية التي عرفها  التطورات، حتى تواكب في مادة النسب رورة إجراء مراجعة شاملة لمقتضيات مدونة األسرةض .2

 . المجتمع المغربي خالل السنوات الماضية

يا، هدفه اإلحاطة بها والوقوف على إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في تناول الموضوع ومحاولة فهمها فهما علم .2

مسبباتها، وعدم االرتكاز على منظار واحد وذلك انطالقا من المرجعية اإلسالمية المنفتحة واعتبار حقوق اإلنسان 

 وخاصة حقوق الطفل والمرأة منها.

 حظر استخدام تقنية الحمل لحساب الغير وإخضاع التلقيح إلى شروط صارمة. .9

 المخالفين لقانون المساعدة الطبية على اإلنجاب.فرض عقوبات صارمة على  .4

 

 

 :والمصادرالئحة المراجع  

 :والقانونيةالدينية النصوص 

 القرآن الكريم -

 األحاديث النبوية -

 2240جريدة رسمية عدد  2922جمادى الثانية  22بتاريخ  2-23-429ظهير الشريف رقم ال -

 .2/2/2329  بتاريخ مكرر،

 9) 2424من ذي الحجة  2صادر في  2.04.22ة األسرة نفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم بشأن مدون 20.09القانون  -

 (2004فبراير  02) 2424ذوالحجة  24بتاريخ:  2224( ونشر بالجريدة الرسمية عدد: 2004فبراير

نا والمضمن قانو 2324يونيو  03الموافق لـ  2404رمضان عام  03مؤرخ في  22-24قانون األسرة الجزائري رقم  -

 . 2002فبراير سنة  22الموافق  2422محرم عام  22المؤرخ في  02-02باألمر رقم  :لألسرة المعدل والمتمم

 .2020لعام  92قانون األحوال الشخصية األردني رقم  -
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 .2000لسنة  2قانون األحوال الشخصية المصري رقم  -

 .2324لسنة  22قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم  -

 .2324لسنة  20شخصية الليبي رقم قانون األحوال ال -

 المعدلة. 2322مجلة األحوال الشخصية التونسية لسنة  -

 .في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة 2002لسنة  22قانون اتحادي رقم -

 .29/02/2322إعالن طهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المنعقد بطهران بتاريخ  -

قّدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم والخير للبشرية، اعتمد ونشر على المأل بموجب اإلعالن الخاص باستخدام الت -

 .2322نوفمبر  20المؤرخ في  9904قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 الكتب:

الطبعة الثانية،  مراحل الحمل والممارسات الطبية في الجنين بين الشريعة اإلسالمية والطب،، 2002 أحمد أرفيس، -

 .ائرالجز

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر. ،أحمد الفيومي -

 .هندسة اإلنجاب والوراثة في ضوء األخالق والشرائع، المكتبة األكاديمية، القاهرة ،2022 ،أحمد شرف الدين -

 .ةبحوث شرعية في المسائل المالكية، دار الكلمة، القاهر ،2029 أحمد كافي، -

 .اإلنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، دراسة مقارنة، جامعة الكويت ،2002 أحمد مرسي زهرة، -

، مكتبة 02 .الطبعة ،أطفال األنابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية والقانونية ،2029 أمير فرج يوسف، -

 .الوفاء القانونية، اإلسكندرية

أحكام حق الجنين في النسب، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية،  ،2022 آوان عبد هللا الفيضي، -

 .مصر

مجموعة الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ه،2422 تقي الدين أحمد بن تيمية، -

 .الجزء الثاني والثالثون الشريف،

االكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان المطبوعات الزواج والطالق اتجاه  ،2002جياللي تشوار، -

 .الجامعية، الجزائر

 .بيروت –، دار النهضة العربية النظام القانوني لإلنجاب الصناعي لصالح الغير ،2002 رضا عبد الحليم عبد المجيد، -

نجاب الجديدة، مصر، دار الكتب المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا اإل، 2003سعدي إسماعيل البرزنجي،  -

 .القانونية

الرحم المستأجر رؤية إسالمية، منشور في كتاب دراسات فقهية في قضايا  األم البديلة أو، 2002 عارف علي عارف، -

 األردن. دار النفائس،، 2ط،2طبية معاصرة، م

 .مكتبة العبيكان، الرياض اإلنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم،، 2002 محمد بن يحي بن الحسن النجيمي، -

 اإلنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، )دراسة فقهية إسالمية مقارنة(، ،2002 محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، -

 .الرياضمكتبة العبيكان للنشر والتوزيع،  ،2ط
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 .القاهرة دار المعرفة، ،ب ط النسب وآثاره، ،2322 محمد يوسف موسى، -

 : وأطروحاترسائل 

مذكرة لنيل شهادة  حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية، ،2029 يعقوب، بلبشير -

 .الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران

 حكم إجراء التجارب الطبية العالجية على اإلنسان والحيوان، رسالة ماجستير، كلية الشريعة ،2002 عفاف معابرة، -

 .األردن ،والدراسات اإلسالمية

جارة األرحام في ضوء القانون اللبناني والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات إ ،2022 زهراء حسين إبراهيم، -

 .العليا في قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية، لبنان
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 ص الدراسةخلم

زة االستراتيجية التسويقية في تحقيق الميالذي يمكن أن تلعبه عرف على دور إلى الت من الباحث هدفت الدراسة المقدمة

قة الرياض منطفي حدود قد استهدفت الدراسة الشركات والمؤسسات السياحية المتواجدة في القطاع السياحي والمرجوة التنافسية 

 هدافألاتحقيق نحو سعيه في في منهج الوصالمسلك  في هذه الدراسة الباحث سلك وقد -عاصمة المملكة العربية السعودية  -

 –ي التي تعمل في القطاع السياحإغفال بعض المنظمات مالحظة حيث تمثلت مشكلة البحث الرئيسية في  ،المنشودة من البحث

نافسة الشديدة. معن قيمة وأهمية االستراتيجية التسويقية كأداة فعالة لتحقيق الميزة التنافسية في ظل ال -في القطاعين العام والخاص 

وتبعا لذلك تظهر عدة استفسارات في األفق مثل هل تملك المنظمات استراتيجيات تسويقية تمكنها من تحقيق الميزة التنافسية 

كما ويظهر سؤال آخر ال يقل أهمية حول عدم التركيز من قبل المنظمات على  السوق؟والنمو في ظل التحوالت التي يشهدها 

 ن االستراتيجيات التسويقية والميزة التنافسية.العالقة الواثقة بي

ة حيث تم تصميم أستبانة خاص ،SPSSكأداة لجمع البيانات ومن ثم تحليلها بإستخدام برنامج ال إستبانة  استخدم الباحث

ة التسويقية ذات يلعدة نتائج تتمثل في كون اإلستراتيج –بعد تحليل البيانات  –وقد توصلت الدراسة  السياحيالقطاع في بالعاملين 

ن غالب على وجه الخصوص، كما تبين أ السياحيالتسويق و السياحيالقطاع في تحقيق الميزة التنافسية في دور كبير وواضح 

التسويقية  تطبيق اإلستراتيجيةفي حين ثيت كون  ،بنسبة عاليةيطبق اإلستراتيجيات التسويقية  السياحيالقطاع مؤسسات 

سويقية اإلستراتيجيات التمن ناحية أخرى فقد تم التأكد من كون  .دى إلى رفع األداء بالمنظمة السياحيةبأفكاروطريقة دقيقة يؤ

رق اإلعالن طالرئيسي إلنجاح عمل المنظمة، كما وأن  الضامن وهيقطاع السياحة في ميزة النتافسية تعزيز الفي لديها تأثير كبير 

ي فية أستراتيجية تسويقية تخلق الميزة التنافسية للمنظمة ويساعد على التمكين عن المنتجات وتقليل االسعار مع الجودة العال

  .السوق

 ، التنمية السياحية، السياحة اإللكترونيةالسياحة، الميزة التنافسية، اإلسترتيجية التسويقية :المفاتحيةكلمات ال
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 Abstract: 

The study presented by the researcher aimed to identify the role that the marketing strategy can 

play in achieving the desired competitive advantage in the tourism sector. His quest to achieve the 

desired goals of the research, where the main research problem was to note the omission of some 

organizations working in the tourism sector - in the public and private sectors - about the value 

and importance of the marketing strategy as an effective tool to achieve competitive advantage in 

light of intense competition. Accordingly, several inquiries appear on the horizon, such as do 

organizations have marketing strategies that enable them to achieve competitive advantage and 

growth in light of the transformations that the market is witnessing? Another equally important 

question appears about the lack of focus by organizations on the trusting relationship between 

marketing strategies and competitive advantage. 

The researcher used a questionnaire as a tool to collect data and then analyze it using the SPSS 

program, where a questionnaire was designed for workers in the tourism sector. Tourism in 

particular, as it was found that most of the tourism sector institutions apply marketing strategies at 

a high rate, while the implementation of the marketing strategy with accurate ideas and method 

leads to raising the performance of the tourism organization. On the other hand, it has been 

confirmed that marketing strategies have a significant impact in enhancing the competitive 

advantage in the tourism sector, which is the main guarantor for the success of the organization’s 

work. Also, the methods of advertising products and reducing prices with high quality are a 

marketing strategy that creates a competitive advantage for the organization and helps to empower 

the market. 

Keywords: Tourism, competitive advantage, marketing strategy, tourism development, e-

tourism 
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 :المقدمة. 1

يشهد العالم في الوقت الحالي اهتماما كبيراً بالسوق بدرجة عالية والتغير أصبح يتأثر بشكل كبير بالمتغيرات سواء كانت 

متغيرات اقتصادية واجتماعية أو سياسية أو تكنولوجية ولذا يجب على المنظمات باختالف أشكالها وأنواعها تستجيب لهذه 

تراتيجية عامة على مستوى المنظمة واستراتيجية فعالة على مستوى النشاط التسويقي قادرة على المتغيرات من خالل تصميم اس

 .التعامل مع هذه المتغيرات ومواجهة المنافسة العالمية الجديدة

ات إشباع حاج بما يحقق ،ولدراسة وقياس الميزة التنافسية للمنظمات ،وتعد اإلستراتيجية التسويقية اإلطار األمثل للتخطيط

 ،األمر الذي يستلزم وعلى الدوام وضع استراتيجيات تسويقية .وبما يضمن استمرار رضاهم التام ،العمالء ورغباتهم المتزايدة

 ووفق محددات معينة تسهم في خلق مزايا تنافسية لهذه المنظمات. ،واضحة المعالم

ل، غير أن التحدي األساسي الذي يواجه هذا النشاط ويعتبر القطاع السياحي من األنشطة األساسية الداعمة القتصاديات الدو

 للدولة.نات واألهداف المرجوة منه في تكوين الناتج االجمالي امكباإل ونشأته مقارنةهذا القطاع  في السعودية هو حجم

 

 :مشكلة البحث. 1.1

سية في ظل زة التنافتتمثل مشكلة البحث في غفل بعض المنظمات عن االستراتيجية التسويقية كمصدر لتحقيق المي

ية هل تملك المنظمات استراتيجيات تسويقية تمكنها من تحقيق الميزة التنافس السؤال؟يأتي  ،المنافسة الشديدة بالسوق. وتبعا لذلك

وان المشكلة تتمثل في عدم التركيز من قبل المنظمات على العالقة الواثقة بين  السوق؟والنمو في ظل التحوالت التي يشهدها 

 أي غياب إستراتيجيات التسويق ،ستراتيجيات التسويقية والميزة التنافسيةاال

 -اآلتي: ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في 

  السياحي؟دور االستراتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع  ما 

 وهي: ولإلجابة على اإلشكالية قمنا بطرح أسئلة فرعية 

 التسويقية؟حي االستراتيجيات هل يطبق القطاع السيا -

 السياحي؟تأثير االستراتيجيات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية في القطاع  ما -

 

 :أهداف البحث. 1.1

   :يليفأنه يمكن تحديد األهداف كما  ،من خالل عنوان الدراسة 

 حي.الكشف عن طبيعة االستراتيجيات التسويقية السائدة في منظمات القطاع السيا -1

 .تحديد العالقة بين االستراتيجيات التسويقية السائدة والميزة التنافسية -2

 التعريف باالستراتيجية التسويقية وأنواعها ومحدداتها. -3

 .التعريف بالميزة التنافسية وأنواعها ومحدداتها -4
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 :أهمية البحث. 1.1

من  يها العملبجانفي ث تكمن أهمية البحث حي ،يالعمل وفي الجانبلعلمي النظري الجانب افي تتمثل أهمية الدراسة 

  - :خالل النقاط التالية

ئم في والتي تمكنها من االستمرار والتطور الدا ،أهمية االستراتيجيات التسويقية في خلق المزايا التنافسية في المنظمات

ها في االستراتيجيات التسويقية ودور كما يمكن أن تفيد هذه الدراسة في لفت نظر القائمين على القطاع السياحي ألهمية ،السوق

السياحي  وال نغفل ان القطاع ،واقتراح الحلول المناسبة لمساعدة المنظمات على تخطي المشكالت والعقبات ،خلق المزايا التنافسية

لمهمة على تلك امن القطاعات المهمة والحديثة والتي تنطلق من رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز القطاع السياحي وتعتمد 

 المشاركة الفعالة بين جميع القطاعات وهذا االمر انعكس على التنامي السريع والمستمر في القطاع. 

 الجامعات وتكون بمثابةفي مجال البحث العلمى في الجانب العلمى نجد ان هذه الدراسة ترفد المكتبة الجامعية في و

  .العملية الخبرات التراكمية للدارسين المستقبل وتزيد منفي مرجع للدراسات ذات الصلة 

 

 الدراسة:حدود . 1.1

 م 2222الفترة الدراسية للعام في الحدود الزمانية للدراسة تتمثل  :الحدود الزمانية :أوالً 

 مدينة الرياض  ،المملكة العربية السعوديةفي الحدود المكانية للدراسة  المكانية: وتتمثلالحدود  :ثانياً  

 

 الدراسة: ت مصطلحا. 1.1

هى الخطة التى يتم تصميمها وتفصيل بالتحديد طريقة الدخول إلى السوق الجديد وطريقة جذب  :االستراتيجية التسويقية 

فرص مناسبة لزيادة المببيعات وللوصول إلى في العملية التى تسمح للمنشأة أن تشغل مصادرها المحدودة  وهي .عمالء جدد

  (2212)كالرك، .ميزات تنافسية

تقديم جميع في ( هو تميز شركة ما competitive advantageيقصد بمفهوم الميزة التنافسية ) :الميزة التنافسية

ما يحقق ب ،خدماتها ومهاراتها كالسلع والموارد بطريقة تجعلها تتفوق على غيرها من الشركات االخرى التى تتيح نفس الخدمات

 .سوق العملفي خدماتها وبالتالى زيادة حجم أرباحها وتحسين سمعتها  زيادة والء العمالء لها ورضاهم على مستوى

(Twin,2022) 

يعمل فيه واحد من بين كل عشرة أشخاص على وجه األرض ويوفر سبل العيش  الذيهو القطاع  :السياحيالقطاع   

ويسمح للناس بمشاهدة بعض  ،هاريعزز اإلقتصاديات ويمكن البلدان من اإلزد الذيوهو المجال  ،لمئات الماليين من اآلخرين

 لمتحدة()األمم ا .بذلك إنسانيتنا المشتركة زدادويقرب الناس من بعضهم البعض في ،العالمفي الكنوز الثقافية والطبيعية 
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 اإلطار النظرى للدراسة. 1

  :التسويق

 سويق، إنما هو فلسفة تشمل جميعالتسويق ال يعني البيع، أو اإلعالن، أو الترويج، أو امور أخرى يعتقد الناس أنها ت

نشاطات المنظمة، حيث إنه يشمل نشاطات سابقة للعملية اإلنتاجية وأخرى مواكبة للعملية اإلنتاجية ونشاطات الحقة للعملية 

 .اإلنتاجية، ونشاطات تتعلق بالحفاظ على العمالء وكسب والئهم والسعي وراء إقناع واكتساب العمالء جدد

 مفهومه.دة تعاريف حاول من خاللها االقتصاديون المهتمون بالنشاط التسويقي تحديد لقد عرف التسويق ع

( من طرف ألكسندر رئيس لجنة التعاريف المنبثقة عن الجمعية على أن 1241عرفت الجمعية األمريكية للتسويق )

لى المستهلك أو المستخدم، لم يتوسع التسويق هو: ممارسة أنشطة األعمال التي توجه عملية تدفق السلع والخدمات من المنتج إ

 ص(13-12م، 2212)أمين،   .هذا التعريف في شرح األنشطة التسويقية وكذا األهداف الم ا رد تحقيقها منه

 :مراحل فلسفة التسويق

نية قهذه المرحلة لم يكن التسويق قد عرف بعد المنهجية العلمية والت :تطور فلسفات التسويق قبل ظهور المفهوم التسويقي

  .بل كان نشاط نقوم به المنظمات بطريقة تهدف للبيع وتحقيق األرباح فقط ،الواضحة

فالمؤسسة أساساً تهدف إلى زيادة  ،نتاجدم من قبل المسوقين ويركز على اإلوهو أقدم مفهوم أستخ :المفهوم االنتاجى -1

 ( 44ص ،2223)الصميدعى، .اإلنتاج وتخفيض التكلفة من خالل التحسينات العملية

نتيجة للتطور التكنولوجي الذي حصل، والذي أدى إلى زيادة اإلنتاج بشكل رهيب، فقد أصبح العرض  :المفهوم البيعى -1

لذلك أتضح للمؤسسات أنه ال يكفي اإلنتاج فقط من أجل البيع فإهتمت بالبحث وألول مرة لدراسة  ،أكبر من الطلب

ارة هذا ما دفع اإلد ،الحقيقية هي النقص في الطلب واالستهالكالمشكلة  المستهلكين وأصبحتحاجات وعادات ودوافع 

وبدأت وظائف تسويقية جديدة مثل اإلشهار وأصبحت طرق  ،العامة في المؤسسة إلى إعطاء دور فعال إلدارة المبيعات

 (44ص  ،مرجع سابق ،وردينة)الصميدعى  .التوزيع تأخذ مكان الصدارة في ظل المنافسة

أعتبر المفهوم المعاصر ذو نظرة كاملة وشاملة فهو يدرس التسويق كسلسلة من األنشطة هدفها  :المفهوم التسويقى -1

األساسي يتمثل في زيادة إرضاء المستهلك بالسعر والمكان والزمان المالئمين، مع األخذ بعين االعتبار عامل تغيرات 

 ص ،مرجع سابق ،وردينةمعها. )الصميدعى  أذواق المستهلكين في ظل المنافسة المتجددة ومحاولة التعامل والتأقلم

42) 

 

ازدادت أهمية التسويق االستراتيجي في الوقت الحاضر نظرا لتوجهات عالمية في العولمة وثورة  :استراتيجية التسويق

خالل  ناالتصاالت والمعلومات وكثافة التكنولوجيا وتطورها باستمرار، أن معظم المؤسسات تسعى الى تأدية رسالتها للمجتمع م

ب للمتغيرات يإنتاج سلع وخدمات مميزة وتحقيق أهدافها في النمو واإلستمرار وذلك من خالل وضع إستراتيجيات تسويقية تستج

 .التي تحدث في السوق
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تسعى إستراتجيات التسويق إلى تحقيق الغايات واألهداف سواء كانت هذه األهداف على المستوى  :مفهوم إستراتيجية التسويق

ي أما على المستوى الرئيسي، وهذه األهداف يتم تحديدها معا لمجاالت التسويق وعلى أساس نقاط القوة التسويقية المؤثرة الوظيف

 والضعف والفرض والتهديدات  Swotعلى المنظمة. 

ر نظفقد  ،وردت تعاريف كثيرة ومختلفة إلستراتيجية التسويق وان كل تعريف يعكس وجهة نظر ذلك الكاتب او الباحث

 أنواع المزايا التنافسية التى يجب أن تطوراألنشطة وواق معينة تتوجه نحوها إستراتيجية التسويق على أنها " إتجاهات أس إلى

 ( 122-112 ص ،2221وتستمر ". )البكرى،

نافسية المزايا الت استراتيجية التسويق على أنها اتجاهات أسواق معينة تتواجه نحوها األنشطة وأنواع (Dibb)وقد عرف 

على أنها الطريقة التي من  ( (Thompson عرفها وايضاً  .(114م، ص2222والتي يجب أن تطور وتستثمر. )الصيرفي، 

 (112م، ص2212خاللها يتم الوصول الى األهداف التسويقية على األمد الطويل والقصير. )الصميدعي، 

 :صفات التسويق اإلستراتيجى

يحمل تصورات مستمدة من اإلدارة اإلستراتيجية من الجوانب التأكد على المضامين يشار إلى أن التسويق اإلستراتيجي 

طويلة األمد، اإلهتمام بالبيئة دائمة التغير، واإلهتمام بالمدخالت أو الموارد... وهذه الجوانب تتعلق بدورها بثالثة قرارات هامة 

 ول/ الميزات/ العادات والتقاليد والطقوس/ الثقافة....الخ ( التي تمتختص بالثقافة الكلية لإلدارة العليا )األسلوب/ الثروات/ المي

قبولها بمرور الوقت، والمجاميع الكلية) أصحاب المصالح في المنظمة من مستهلكين وباعة وموظفين وحكومة ومجتمع (، المورد 

 ( 142ص، 2224)البرواري والبرواري، .الكلية ) الموجودات/ الخبرات واإلمكانيات البشرية والمالية والتكنولوجية للمنظمة(

 

   :أهمية استراتيجية التسويق

تتجلى أهمية إستراتيجية التسويق من خالل المزايا التي تحققها المنظمة باعتمادها إستراتيجية التسويق، وذلك من خالل   

 ( 11م، ص2211عدة أمور أهمها: )قاسم، 

  لبيئـة الخارجيـة، وتحليل نقاط القوة التي تتسم بها المنظمة دون منافسيها في أحد تعد أداة رئيسة إلدارة المنظمـة فـي تحليـل ا

  .أنشطتها، وكذلك تحليل منافسيها لمعرفة إمكانياتهم واستراتيجياتهم

 يعة رتحديد إمكانيات المنظمة المالية والبشرية القادرة على تطبيق االستراتيجيات التسويقية بما يضمن االستجابة الفعالة والس

 .في السوق لتلبية احتياجات العمالء

  .تحديد األسواق التـي تستطيع المنظمـة المنافسة فيهـا، وتحديـد األسواق المستهدفة والعمـالء الحاليين والمحتملين 

 ( 14ص، 2211)ماى، :أهمية التسويق السياحي

 :يمكن تلخيص أهميته في النقاط التالية :على مستوى المنظمة السياحية -1

 اعد التسويق السياحي في دارسة سلوك المستهلك السائح يس 

 زيادة الفعالية التنظيمية على مستوى المنظمة السياحية 

   يساعد التسويق في إدارة المعلومات ويسهل إتخاذ القرارات الهامة في المنظمة السياحية 
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 أهمية التسويق السياحي على مستوى الدولة وإقتصادها: -2

 السياحي في كونه أحد الروافد األساسية للدخل الوطني؛تنبع أهمية التسويق   -1

 تحسين ميازن المدفوعات مما يساهم في تسديد أجازء كبيرة من مديونية الدولة؛  -2

 تنشيط اإلستثمار في كل القطاعات ذات العالقة بالقطاع السياحي.  -3

 :أهمية التسويق بالنسبة للمجتمع: وتتمثل فيما يلي -3

 ع والقضاء على البطالة؛توفير العديد من المشاري -1

 تحقيق الرفاهية للمجتمع -2

   .تحسين عالقة المجتمع والشعب الباقي الشعوب عن طريق إحتكاكه الهم وكتساب معارف جديدة -3

 

 (11 ص م،1112الهام، التسويق: )اهداف استراتيجيات 

ا، وكذلك ي بيئة النشاط وتحليلهتقييم بيئة عمل التسويق، وتطوير إمكانية المنظمة لتعرف على الفرص والتهديدات ف -1

   .تدعيم قدرة المنظمة في نقاط القوة والضعف

 .االستحواذ على حصة سوقية كبيرة في السوق الحالية للمنتج الحالي من خالل اشباع السوق واختراقه -2

 فية التسويق وظي المنظمة بشأن العمل فيتحديد وتوجيه المسارات االستراتيجية للتسويق، من خالل تحديد وتوجيه مسار  -3

 :محددات االستراتيجيات التسويقية

للحصول على الميزة التنافسية على المنظمات تطبيق االستراتيجيات التسويقية بشكل فعال وصحيح وبما يعطيها مزايا 

ن التكاليف التي محيث أن االستراتيجيات التسويقية تؤثر بشكل مباشر في عناصر الميزة التنافسية من خالل أنها تخفض  ،تنافسية

تتحملها المنظمة عند تقديم خدمة ما، كما أنها تساعد في تحسين جودة الخدمة وتساهم في تطوير خصائصها وتجعلها أكثر مرونة 

مع المتغيرات الطارئة فضالً عن السرعة في التقديم والتعامل مع العميل بشكل يجعل المنظمة تستخدم جميع عناصر الميزة 

 (11م، ص2211سم، )قا  .التنافسية

 :مزايا إستراتيجية التسويق

يمكن أن تحقق المنظمة عدد من المزايا بإعتمادها إستراتيجية التسويق وتتأثر بما يخص المنظمة ككل أوفي نشاطها 

 :التسويقي بشكل خاص، وهذه المزايا تشمل مايلي

عمل بها، ت مل مع المتغيرات البيئية الخارجية التيتعد أداة رئيسية إلدارة المنظمة في تحديد توجيهاتها بشكل دقيق للتعا -1

وخاصة في مواجهة المنافسين ولكون التسويق هو النشاط األبرز من بين أنشطة المنظمة ذا عالقة بالبيئة الخارجية 

 واحتكاكا مع المنافسين 
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ي العمل، والسوق هو الميدان المستهلك وتعاملها مع السوق، على اعتبار أن المستهلك هو جوهر عمل المنظمة وغايتها ف -2

 (42-44البكرى: مرجع سابق، ص، لعملها )الفعلي 

 

 :صياغة االستراتيجية التسويقية

تتمثل صياغة استراتيجية التسويق بحقيقتها بمثابة وضع األفكار والتوجهات التي رسمتها المنظمة عبر رسالتها وأهدافها  

تلفة في المجاالت المستهدفة، وعليه فإن الصياغة هنا ستعني نقل األفكار الى حيز االستراتيجية لكي تحققها عبر أدواتها المخ

ومن أجل تحقيق صياغة فعالة الستراتيجية التسويق فإنه يتطلب النظر في القرارات ذات  ،التنفيذ والقبول في ميدان عمل المنظمة

 ( 44-43م، ص2221)بكري،  العالقة.

تسويقي هو الركيزة األساسية أو بشكل أدق فإن المزيج التسويقي يمثل دائماً اإلستراتيجية التسويقية إن المزيج ال :المزيج التسويقي

الشاملة التي ترسمها اإلدارة العليا للمنظمة، ويقصد في المزيج التسويقي هي قدرة المنظمة على توفير المنتج المناسب في المكان 

 والوقت المناسبين بالسعر    

من أجل وضع استراتيجية تسويقية دقيقة، يجب على المنظمة أن تقوم بتحديد مكانها التسويقي،  :يجية التسويقيةخطوات االسترات

قارنة م يل خططها إلى تنفيذية، القدرة علىوماذا تطمح أن تصل إليه، من قيمة مضافة، باإلضافة إلى كيف يمكن للمنظمة تحو

على مواجهة االنحرافات بين الخطة الفعلية والمتحققة، ومن هنا فالبد لها من اتباع  النتائج المتحققة مع الخطة الفعلية، وقدرتها

 ص(12-12م، 2211الخطوات االساسية لالستراتيجية التسويقية تتمثل كما يلي: )حدة، وهيبة، 

 الجانب التخطيطي 

 الجانب التنفيذي 

 الجانب الرقابي 

طور ولعّل السبب األكبر يعود إلى ت ،بيراً وخاصةً في العقدين األخيرينتطورت صناعة السياحة تطوراً ك :السياحيالتسويق 

وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت، وتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة باإلضافة إلى ذلك االهتمام الكبير الذي بدأت توليه 

اشر طني المختلفة لما له من تأثير مباشر أو غير مبالدول للقطاع السياحي وإدراك أهميته الكبيرة في تنشيط قطاعات االقتصاد الو

 ( 12،ص2214،احيالسي)التسويق  .في هذه القطاعات

نظمات تقوم به الم الذي يوالفن يذلك النشاط اإلدار :بأنه السياحييمكن تعريف مفهوم التسويق  :السياحيمفهوم التسويق 

السياحية المرتقبة والتعرف على التأثير فيها لهدف تنمية وزيادة الحركة  والمنشآت السياحية داخل الدولة وخارجها لتخديد األسواق

 ( 4ص، 2222ش،)فرق .السياحية القادمة منها وتحقيق التوافق بين المنتج الياحى وبين رغبات ودوافع الشرائح السوقية المختلفة

التي يمكن من خاللها التوازن بين  التسويق السياحي بأنه العملية (Kotler & Armstrong. 1999)ولقد عرفه أيضا 

 (23ص  ي،ء السيد حنفي، فتحي محمد الشرقاو)لميا .احتياجات السائحين وأهداف المؤسسة أو المنطقة السياحية
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وم الها اإلدارية والفنية التي تق بأنه: العملياتومن خالل التعاريف المقدمة وتعاريف أخرى يعرف الباحث التسويق السياحي 

ات والهيئات السياحية الرسمية والغير رسمية في الدول من أجل تحديد األسواق السياحية الحالية والمحتملة والتعرف عليها المنظم

  .في رغبات المستهلكين السياحيين بها ودراستها والتلثير

 (33 – 32ص  ،2212 ،)البطوطي :وللتسويق السياحي أسس تتمثل في

ووضع  ةوالتنسيق والرقاب والتنظيم والتوجيهي آن واحد النها تقوم أساسا على التخطيط التسويق عملية إدارية وفنية ف -1

 .السياسات

ترك بل هو نشاط مش ،المتعددة والمنشات السياحيةالتسويق السياحي ليس نشاطا مستقال تقوم به األجهزة والمنظمات  -2

 اختلفت أهدافها القريبة أو البعيدة.تمارسه الهيئات والجهات السياحية الرسمية العامة والخاصة وإن 

التسويق السياحي نشاط متعدد الجوانب اليقتصر على العمل التسويقي في الخارج فقط ولكنه نابع أساسا من داخل الدولة  -3

 التي تمثل المصدر الرئيسي لهذا النشاط.

 

 :التنافسية

ة ا يمكن اعتباره "نظام أعمال جديد" سمته األساسية هي التنافسيلقد أفرزت المتغيرات والتحوالت العالمية وضعاً جديداً يتمثل فيم

التي تعتبر التحدي الرئيسي الذي تواجهه منظمات األعمال المعاصرة، والتي تفرض ضرورة الدراسة الواعية للظروف الجديدة 

كارات والضغوط وكافة ويقصد بالتنافسية الجهود واإلجراءات واالبت .وما تنتجه من فرص، وما تفرضه من قيود ومخاطر

الفعاليات اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية واالبتكارية والتطويرية التي تمارسها المنظمات من أجل الحصول على شريحة أكبر 

 ( 3ص ،2212)كردى، .ورقعة أكثر اتساعاً في األسواق

رها الوسيلة باعتبا -عاتها اإلقليميةبل والدول وتجم -وفي العصر الحالي تفاقمت حدة التنافسية كأسلوب حياة للمنظمات

 :الفعالة لمواجهة التحديات التالية

حتمية اكتساب القدرة على التعامل في سوق مفتوح ال تتوفر فيه أسباب الحماية والدعم التي اعتادت المنظمات التمتع بها فيما  -1

 .قبل عصر العولمة والتنافسية

يدية التي لم تعد تتناسب مع حركية األسواق وضغوط المنافسة، والتحول ضرورة التخلص من أساليب العمل النمطية والتقل -2

 إلى أساليب مرنة ومتطورة تجاري متغيرات السوق وتسابق المنافسين.

ضرورة التحرر من أسر الخبرة الماضية واالنكفاء على الذات، وأهمية االنطالق إلى المستقبل واستباق المنافسة بتطوير  -3

 (4ص  ،مرجع سابق ،)كردى .ساليب األداء سعياً إلى كسف ثقة ووالء العمالءالمنتجات والخدمات وأ

مع زيادة الطاقات اإلنتاجية، وارتفاع مستويات الجودة، والسهولة النسبية في دخول منافسين جدد في الصناعات  :أسباب التنافسية

مفاضلة عمالء الذين انفتحت أمامهم فرص االختيار والكثيفة األسواق، تحول السوق إلى سوق مشترين تتركز القوة الحقيقية فيه لل

بين بدائل متعددة إلشباع رغباتهم بأقل تكلفة وبأيسر الشروط، ومن ثم تصبح التنافسية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل في السوق من 

 (4/4ص  ،مرجع سابق ،خالل العمل على اكتساب وتنمية القدرات التنافسية )كردى
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القدرة التنافسيييية هي المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة  :نافسييية ومصيييادرها اةسييياسييييةمفهوم القدرات الت

إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه المنافسييون، ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسييين من وجهة نظر العمالء الذين 

 .حقق لهم المزيييد من المنييافع والقيم التي تتفوق على مييا يقييدمييه لهم المنييافسييييييون اآلخرونيتقبلون هييذا االختالف والتميز حيييث ي

 (4ص ،مرجع سابق ،)كردى

أن المستقبل ليس امتداداً آلياً للماضي، بل هناك متغيرات وتحوالت مستقبلية تجعل المستقبل  :أسس ومبادئ التنافسية الفعالة

 مختلفاً عما سبقه من مراحل.

 ة الحقيقية هي تلك التي تتجه إلى خلق وتنمية األسواق الجديدة، وليس مجرد التنازع على أجزاء من السوق القائمة.أن المنافس -1

   أن المنافسة هي مواجهة شاملة تستخدم فيها المنظمة كل أدواتها وقدراتها لتحقيق تفوق ساحق على كل جبهات التنافس -2

 كلها وليس فقط القطاعات المهتمة بالتسويق. تعتمد المنافسة على العمل المترابط للمنظمة  -3

 :مفهوم الميزة التنافسية

لقد حظي مفهوم الميزة التنافسية على مكانة هامة من قبل الباحثين خالل الفترة الماضية وال يزال محل اهتمام العديد من 

هورها المحلي بل والعالمي أيضا، نتيجة  ظ الباحثين، وذلك بسبب زيادة شدة المنافسة بين منظمات األعمال ليس فقط على الصعيد

مع التطور السريع الذي عرفته االقتصاديات إلى جانب ما أفرزته ثورة االتصاالت والتكنولوجيا، مما أدى أن تكسب المنظمات 

مواجهة لقدرة كبيرة على اإلبداع واالبتكار مستخدمة في ذلك جميع الوسائل الكفيلة بضمان منافسة أعلى وقدرة أكبر على ا

 .م عناصر نمو المنظمات واستمرارهوالتصدي للمنافسين، وأصبحت القدرة على النجاح في المنافسة من أه

لقد تعددت التعاريف المقدمة من قبل الباحثين للمفهوم الميزة التنافسية وهذه االختالف ووجهات النظر التي تم تناولها من  

 ص(21-22م، 2211، خاللها ولهذا يمكن تعريفها كما يلي: )سعيد

التنافسية بكونها قدرة القطاعات على تلبية احتياجات العمالء فيما يتعلق بالخدمات  الميزةAnik, et. Al .( 2010يعرف ) 

والمنتجات وتقديمها بجودة عالية، بهدف إرضائهم، فضالً عن تلبية احتياجات الموظفين في المنظمة وتوفير عائد على االستثمار 

أن الميزة التنافسية عبارة عن  Al-najjar( 2212ويعتقد )المنشودة. و التطور، والوصول إلى الغايات واألهداف لتحقيق النم

استراتيجية تقوم على تطوير نموذج أعمال المنظمة، وتدفع بعجلة النمو والتطور فيها، وتتيح للمنظمة فرصة إنتاج وتقديم خدمات 

 افسيها في السوق، حيث يحقق لمنظمة المزيد من األرباح، ويحسن من سمعتها في السوق  وسلع ومنافع للعمالء تتفوق فيها على من

  :أهمية الميزة التنافسية

للميزة التنافسية أهمية كبيرة في المنظمات فمن خاللها يمكن للمنظمة البقاء والنمو واالستمرار في بيئة شديدة المنافسة 

ك وتطوير الميزة التنافسية هدفا إستراتيجيا تسعى المنظمات لتحقيقـه فـي ظـل في عصر التطور التكنولوجي، حيث أن امتال

التحـديات التنافسية الشديدة، وتكمن أهمية الميزة التنافسية في كسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف إنتاجها واحتالل 

وعة من وخدمات مبتكرة من خالل مجم وتقديم منتجاتت األفضلية والقيادة في خفض التكاليف، وكذلك في رفع وتحسين المنتجا

 ( 1ص ،2222)هرمالنى، .ويدعم االبتكار مالئم يعززالعمليات واألدوات اإلبداعية وجهود فريق عمل 
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  :أبعاد الميزة التنافسية

كفاءة، بحيث ثر فاعلية وتشير الميزة التنافسية إلى المجاالت التي يمكن للمنظمة أن تتنافس مع الغير من خاللها بطرق أك

تصبح نقطة قوة تتسم بها المنظمة وتميزها عن المنافسين في األسواق، وتكون قادرة على الحفاظ على معدل ربحية أعلى من 

المتوسط على مدار عدد من السنوات، حيث تسعى اإلدارة العليا إلى تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة من خالل تبني إستراتيجية 

 ص(222-112م،2212)جعفر،  .غيرهايزها بحيث تسمح للمنظمة بخدمة عمالئها بشكل أكثر فعالية من تؤكد تم

 :مصادر الميزة التنافسية

نظمة، بقاءها واستمرارية الم السوق، وضمانعلى المنظمات التي ترغب في تحقيق الميزة التنافسية وسرعة الدخول في 

، وضمان والء العمالء في القطاع الذي تنشط فيه، يجب على المنظمات أن تكون من خالل تحقيق ربحية وحصة سوقية أكبر

على دراية بمصادر قوتها دون منافسيها في أحد أنشطتها اإلنتاجية أو التسويقية أو التمويلية أو فيما يتعلق بمواردها البشرية أو 

 ص(22-22م، 2211الموقع الجغرافي لها )مزوز، 

االبتكار والتكنولوجيا لهم دور بارز في حصول المنظمات على الميزة تنافسية من خالل ابتكارات  :التكنولوجيا واالبتكار -1

 .تضاف إلى المنتج أو الخدمة وكذلك االبتكارات الجديدة

 مصطلح يستخدم لوصف األفراد الذين يشكلون القوى العاملة للمنظمة،  :الموارد البشرية -1

من  تحديد العمل التنظيمي أهدافها، وكذلكعتمد على العديد من الطرق المختلفة وعلى أن هيكلة المنظمة ت :الهيكل التنظيمي -1

 .األنشطة والمهام وكذلك التنسيق واالشراف

الكفاءة في االستغالل األمثل للموارد المتاحة وتقاس بتحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بأقل قدر من المدخالت  الكفاءة: تتجسد -1

 .وكذلك بأقل تكلفة

أصبحت الجودة لدى العميل هي االهتمام األول له القيمة التي يسعى للحصول عليها، حيث لم يعد السعر العامل  :ةالجود -1

 .المحرك لسلوك المستهلك إذ أصبحت جودة المنتج مبرراً للسعر األعلى

ث ا كان عليه في السابق حيالوقت سواء في إدارة اإلنتاج أو في إدارة الخدمات ميزة تنافسية أكثر أهمية مم : يعتبرالوقت  -6

 .تتزايد أهميتها بمدى أهمية الوقت لدى العميل

يقصد بالمرونة قدرة المنظمة في تقديم مستويات مختلفة ومتنوعة بالسوق المستهدفة، وسرعة االستجابة للمتغيرات  :المرونة  -7

 .الداخلية

 :ناء الميزة التنافسيةب

خالل إنتاج منتج ذي قيمة عالية عن طريق تخفيض تكاليف الشراء للعميل إن المنظمة يمكن أن تحقق ميزة تنافسية من 

أو عن طريق تمييز المنتج بطريقة تؤدي إضافة قيمة للعميل واستعدادهم لدفع سعر أعلى، وتستند المنظمة في تحقيق الميزة 

القيمة المدركة  تها في نفس الوقت لزيادةالتنافسية على أربعة أسس مترابطة ومتكاملة وذلك باستخدام إستراتيجيات تنافسية وتنمي

 للعميل باستمرار، واألسس األربعة التي تبنى عليها الميزة التنافسية هي: 

 (23صم، 2211)مزوز،  .االستجابة -4  التحديث. -3  الجودة.  -2  الكفاءة.  -1
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 :االستراتيجيات التنافسية

تتبعها المنظمات التي تسعى للنجاح والتميز في نشاطها  اقترح مايكل بورتر ثالثة استراتيجيات تنافسية يمكن أن

االقتصادي وتتبناها من أجل تحقيق أهدافها بخلق والحفاظ على الميزة التنافسية في جميع مجاالت األعمال، فقد تتبني المنظمة 

اب التي تساعد ن القول بأن من أهم األسبإستراتيجية التميز أو قيادة التكلفة وكذلك التركيز القائم على التميز أو قيادة التكلفة، يمك

منظمات األعمال على البقاء في ظل المنافسة المحلية والدولية وخاصة في القطاع السياحي ويتمثل في تقديمها لمنتجات وخدمات 

لذي مر امتميزة عن التي يقدمها منافسها، باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا التميز بصفة مستمرة على مدار السنوات واأل

يساعد المنظمة في تحقيق هذا النجاح هو بناء إستراتيجيات تنافسية فعالة تعكس قدرة المنظمة على تحقيق قيمة مضافة للعميل كما 

توجد عالقة وطيدة بين الميزة التنافسية التي ترغب المنظمة في اكتسابها والتميز بها مقارنة بالمنافسة واإلستراتيجية التي تتبناها  

و تحقيق ربحية أعلى كما تتطلب الميزة التنافسية توفر مجموعة من الموارد  ،د تميزها، و تضمن لها زيادة حصتها السوقيةلتؤك

والمهارات والقدرات والعمل على استغاللها بحيث تعكس تحقيق حالة من التمييز للمنظمة دون منافسيها في أحد أنشطتها اإلنتاجية 

و فيما يتعلق بمواردها البشرية أو الموقع الجغرافي لها، كما يمكن القول يجب على المنظمات توسيع أو التسويقية أو التمويلية أ

قاعدة المعرفة فيما يتعلق بتطبيق االستراتيجيات التنافسية التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس 

ه االستراتيجيات الثالثة بشكل واضح فإن مصيرها عادة ما يسير نحو الفشل، أو القطاع، فالمنظمات التي ال تسير وفقا إلحدى هذ

ممارسة جميع االستراتيجيات التنافسية دون دراسة لوضعها التنافسي ونقاط القوة التي تتسم بها المنظمة، عادة ما تكون النتيجة 

 ص(32-32م 2211في النهاية هي عدم تحقيقها ألي شيء بصورة جيدة، )بوسيلة، 

 تتحدد الميزة التنافسية من خالل محددين مهمين هما حجم الميزة التنافسية ونطاق التنافس.   :محددات الميزة التنافسية

يتوقف ضمان استمرار الميزة التنافسية وحجمها على قدرة المنظمة على مواجهة منافسيها، فالميزة  :حجم الميزة التنافسية -1

)مزوز،  ،مما يجعل أمر مراجعتها شيئا ضمن البحث عن التحسين المستمر لنشاط المنظمةالتنافسية ذات طبيعة ديناميكية 

 ص( 24م، 2211

طاق ن  -النطاق الرأسي )التكامل األمامي(   - نطاق القطاع السوقي :نطاق التنافس: يشمل نطاق التنافس أربعة أبعاد وهي -1

 ص(114م،2211)صورية والسعيد، نطاق قطاع النشاط  -الجغرافي 

 :قياس الميزة التنافسية

ال يوجد اتفاق بين الباحثين والمهتمين حول مقاييس الميزة التنافسية، حيث تم طرح عدة مؤشرات لقياس الميزة التنافسية 

وهذه المؤشرات تكاد تختلف حسب طبيعة نشاط المنظمة والميزة التنافسية من وجهة نظر المنظمة كالحصة السوقية، والربحية 

نب العمالء كالوالء ورضاء، أو من وجهة نظر المنافسين بينما يركز البعض اآلخر على الجوانب النوعية في تقديم أو من جا

 ص(11-11م، 2212منتجات وخدمات ناجحة ودرجة قبول السوق للمنتجات الجديدة. )الهام، 

 :مفاهيم عامة حول السياحة والتنمية السياحية

ع القطاع توس ،حدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم  خالل السنوات الثمانية االخيرةتعتبر السياحة باختالف أنواعها وا

 السياحي بمعدل يفوق المتوسط العالمي،
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كما تلعب دوراً هاماً في في اقتصاديات الدول وتحتل مكاناً عالياً واهتماماً عالمياً باإلضافة إلى الحكومات والخبراء حيث اإلصرار  

تي أخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي تأخذ طريقها نحو التنمية االقتصادية وتحسين الهيكل االقتصادي، على ان الدول ال

أساسية اعة حيث ينظر إليها على أنها صن ،كما تزايد االهتمام بسرعة بتنمية السياحية من المنظور االستراتيجي للتنمية االقتصادية

 .رادات الضريبية والتنوع االقتصاديتوفير فرص التوظيف المحلية، واإلي في

 :مفهوم السياحة

لقد تعددت التعاريف المقدمة من قبل الباحثين للمفهوم السياحي حيث تختلف هذه المفاهيم التي سيتم تناولها باختالف 

 كما يلي: الجوانب التي ينظر منها إلى السياحة، سواًء االجتماعية أو االقتصادية، أو الثقافية ولهذا يمكن تعريفها

" ظاهرة عصرية تنبثق من  :م بوصفها 1224 فرويلر عامكان أول تعريف محدد للسياحة يعود للعالم األلماني جوبير 

المتعة و والشعور بالبهجةوتذوقها الطبيعة  واإلحساس بجمال وتغيير الجوواالستجمام الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة 

 (21 ص م،2213تقدم وسائل النقل " )سعيدي والعمراوي،  وهي ثمرة ،بيعتها الخاصةفي مناطق لها ط باإلقامة

السياحة عبارة عن لفظ ينصرف إلى أسفار المتعة ؛ فهي مجموعة األنشطة  :(A.I.Tتعريف األكاديمية الدولية للسياحة ) 

 (21 ص ،م2213)سعيدي والعمراوي،  .البشرية التي تعمل على تحقيق هذا النوع من األسفار

 :مفهوم السائح

حيث يراه البعض أن يكون الهدف من السائح الترفيه أو الراحة أو  وتحديد السائحلقد تعددت اآلراء حول تعريف 

االستكشاف وال يندرج من ضمنها السفر من أجل االجتماعات أو العمل وكذلك الدراسة بينما يرى الطرف األخرى أن السائح 

ل هذه التصنيفات واختالف اآلراء في تصنيف السائح يمكن تعريف السائح بشكل عام السائح هو كل يشمل جميع ما ذكر، وفي ظ

شخص يترك مكان إقامته المعتادة إلى أماكن أخرى، لتلبية الحاجات ورغبات التي يسعى إليها داخل البلد أو خارجه، كما تعريفها 

 كما يلي:

" السائح هو أي شخص يزور دولة أو جهة أو مكان غير  :( I.U.O.T.Oتعريف االتحاد الدولي للمنظمات السياحية ) 

األماكن التي تقع داخل محل إقامته المألوفة و بهذا تتضح الرؤى على أن السائح هو كل شخص يترك مكان إقامته المعتادة إلى 

 والترفيه عنسيع معارفه أو ألغراض أخرى كتو ،طلبا اإلشباع حاجات نفسية و روحية من أجل تجديد تشاطه ،أماكن أخرى

الحاجات التي يسعى إلشباعها من خالل قيامه بالرحلة السياحية سواء داخل البلد أو  وغيرها من ،واألصدقاءالنفس وزيارة األهل 

 (21 ص م،2213خارجه")سعيدي والعمراوي، 

 :أنواع السياحة

احة وعددها وكذلك وفقاً للعمر، ومدة اإلقامة، حسب لقد تعددت أنواع أو دوافع للنشاط السياحي، وتقسم حسب هدف السي

 (42-41 ص م،2211مكانها، ومن أهم األنواع: )زير، 

تتأثر السياحة بالغرض أو الهدف الذي يسعى السائح إلى تحقيق هذه الهدف، حيث يعتمد البرنامج  الهدف:السياحة وفقا 

 :السياحي المعين في الغرض من الرحلة ومن ضمنها
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ويقصد بسياحة الترفيه، هي االنتقال من مكان اإلقامة لمكان آخر لفترة مؤقتة لغرض االستمتاع والترفيه  :لترفيهالسياحة ا .1

  .عن النفس

تعد السياحة العالجية من أنواع السياحة المهمة وعادة ما تكون فترة اإلقامة طويلة، حيث يقصد بذلك إقامة  :السياحة العالجية .2

 .اهة واالستشفاءالسائح لغرض العالج والنق

ويقصد بذلك السياحة لغرض الدراسة والتعليم، وتتراوح مدة اإلقامة من متوسط إلى طويلة، وكلما  :سياحة التعليم والتدريب  .3

  .كانت الدولة المعنية مهتمة في المجال التعليمي أدى إلى جعلها من مناطق الجذب السياحي المهمة محليا وعالميا

وهي الفعاليات واألنشطة والرحالت السياحية التي تكون بشكل فردي أو جماعي داخل الدولة  :والمغامرات السياحة الرياضية .4

 .المعنية أو خارجها وتكون بشكل رئيسي لغرض االشتراك في المسابقات الرياضية
 

 :ومن أهم المنتجات سياحة الرياضة والمغامرات، بشكل عام وخاصة في المملكة العربية السعودية

ويقصد بذلك المساحات الصحراوية الممتدة في مختلف أنحاء الدول المعنية بكثبانها  :لرياضات والمغامرات الصحراويةا .1

 .الرملية المرتفعة، وثروات الطبيعية االستثنائية

  .ويقصد بها الرياضات التي يتم ممارستها على سطح الماء او تحت الماء :الرياضات والمغامرات المائية .2

تعد هذه السياحة من أرقى أنواع السياحة، ويستقطب هذا النوع من السياحة كبار السن،  :ثار واألماكن التاريخيةسياحة اآل .3

 .والمثقفين والعلماء

واهتمت  ،السياحة الثقافية السياحة التي يكون الدافع الرئيسي فيه هو االهتمام بثقافة دولة معينه، ونمط حياة الناس فيها .4

سعودية بدمج السياحة والتراث والثقافة من خالل تأسيس برامج الثقافة والتراث )موقع سياحة الثقافة المملكة العربية ال

 والتراث(

يعد هذا النوع األكثر شعبية للسياحة، ويطلق عليها سياحة المجموعات، حيث تقوم المنظمات بتنظيم  :السياحة الجماعية .4

 .وترتيب مثل هذا النوع من السياحة

 :ب السياحيمقومات الجذ

 (44-44 ص م،2211تعتمد السياحة على مجموعة من المقومات أهمها: )زير،  

 وهي تشمل كافة الظروف التي تشكل مقصدا للسياح من جمال الطبيعة، واالبتعاد عن كل تأثيرات الحياة  :المقومات الطبيعية

 .الحضرية

 ة ثرية من اإلمكانيات السياحية الهامة، وتوجد بالعالم معالم تاريخيتعتبر المقومات التاريخية واأل :المقومات التاريخية واألثرية

 مهمة كاألهرامات في مصر، ومدائن صالح في السعودية 

  المقومات الدينية: تتمثل المقومات الدينية في األماكن المقدسة واآلثار الدينية، وتعتبر مكة المكرمة من أشهر المواقع الدينية

 .لسياح الذين يقصدونها من ألجل أداء مناسك الحج والعمرةفي العالم، من حيث عدد ا

   المقومات الثقافية: وتلعب دورا مهما من خالل رغبة السياح في التعرف على مختلف عادات وتقاليد الشعوب وفنونها الشعبية

 .والصناعة التقليدية لهذه الشعوب
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  سية لقطاع السياحة، وتتمثل في مدى توفر البنى التحتية األساسيةالمقومات المادية: تعتبر اإلمكانيات المادية الركيزة األسا 

 .من اتصاالت وتوفر وسائل وأماكن اإلقامة

 المقومات المساندة للتسهيالت: وتتمثل في المؤسسات القائمة على القطاع السياحي.    

 :مفهوم التنمية السياحية

كة في حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك من القضايا إن التنمية السياحية واحدة من المصادر األساسية المشار

المعاصرة كونها أحد الصناعات األساسية التي تعمل على نمو الدولة في القطاع االقتصادي، وكذلك في زيادة الدخل القومي 

 .باإلضافة إلى توفير فرص التوظيف المحلية، واإليرادات الضريبية والتنوع االقتصادي

 :لنسبة للتنمية السياحية، لقد تم تعريفها من قبل العديد من المفكرين المهتمين بهذا المجال، ومن هذه التعريفات ما يليأما با

التنمية السياحية هي" إحدى الوسائل المهمة في تنمية األقاليم واألماكن ذات الجذب اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، السيما 

اقتصادية مقارنة بما تمتلكه من مقومات سياحية في حالة التخطيط لتنميتها واستثمارها لرفع المستوى  األقاليم التي تمتلك مقومات

 ص( 33م، 2212المعيشي ألفراد المجتمع مع األخذ بعين االعتبار ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث".  )كورتل وكحيلة، 

البرامج التي تهدف إلى تحقيق الزيادة المستقرة المتوازنة في الموارد  كما عرفها احمد الجالد " التنمية السياحية هي مختلف

 ص(122م، 2211السياحية وتعميق وترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي". )زير، 

 :متطلبات التنمية السياحة

 ص(4م، 2212ما يلي: )د. حدادة، فيوتتمثل 

 االرتقاء بجودة الخدمات السياحية. -1

 ية المتطورة الستثمار الموارد. وضع األهداف الرئيس -1

 تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في السياحة وفي القطاعات والخدمات المرتبطة  -1

 دعم الدولة للقطاع السياحي وربط خطة التنمية السياحية مع خطط التنمية االقتصادية.  -1
 

 :أهداف التنمية السياحية

رحلة من مراحل تحقيق هدف أكبر أال وهو تحقيق التنمية االقتصادية إن التنمية السياحية في حد ذاتها هدف كما تعد م

األنشطة التنظيمية ة الموجودة في منطقة ما ومجموعة واالجتماعية للدولة، وتعد عملية تكامل بين عدد من العناصر الطبيع

لعربية السعودية هو االهتمام بالقطاع كما كان الهدف من إنشاء وزارة السياحة، في المملكة ا والمرافق العامة من ناحية أخرى، 

 وتتطلع إلى تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه السياحي بجميع جوانبه وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها. كما تعمل

 معتمدة على عوامل ومقومات هائلة تتمتع بها المملكة.

 :أهمية التسويق السياحي في تنمية السياحة

السياحي عامال أساسيا لتحقيق التنمية السياحية نظرا لما يقوم به من دور هام في الترويج السياحي يعتبر التسويق 

 ص(112-121م، 2211أهميتها من خالل: )زير،  وتكمن ،والخدمات السياحية
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  قوى بشرية مؤهله واعية ثقافياً وفكرياً بحضاراتها وتوارثها وكيفية المحافظة عليها 

  والثقافي واالقتصادي.التطوير االجتماعي 

   االستغالل األمثل للموارد السياحية المتاحة مع توفر المرونة التي تمكنها من مواكبة احتياجات الطلب السياحي المحلي

 والعالمي
 

 :مفهوم السياحة االلكترونية

 ،إللكترونيةمفهوم التجارة ايعتبر مفهوم السياحة االلكترونية من المفاهيم الحديثة في علم السياحة التي تتداخل بشدة مع 

وتتسع التجارة اإللكترونية لتشمل أية معلومات أو خدمات تقدمها منظمة ألخرى أو منظمة لعميل عبر االنترنت أو غيرها من 

 .وسائل االتصال االلكتروني بدءاً من معلومات ما قبل الشراء وانتهاء بخدمات ما بعد البيع

ى تنفيذها لمدة ثالث أعوام حيث عل العمل يجري مبادرة 31الى إضافة برامج 9 ملكةالم في الرقمية االستراتيجية وتضم

كما سيتم من خالل هذه البرامج والمبادرات تطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحويل الرقمي   2025سيتم استكمالها بحلول عام

 للسياح والجهات المعنية بما يدعم ازدهار القطاعفي القطاع السياحي، ويهدف تطبيق االستراتيجية إلى توفير تجربة سلسلة 

 .السياحي

 :أثر السياحة في التنمية االقتصادية

إن الدالئل العلمية وتجارب الدول في العالم تشير إلى التزايد الملحوظ في الدور الهام الذي تلعبه السياحة بصفة عامة في قضايا 

األموال  تدفق رؤوسفي  التنمية االقتصاديةفي تلخيص أثر السياحة  نالدول، ويمكالتنمية بمفهومها الشامل في اقتصاديات 

 .لمناطقتحقيق وتنمية التوازن االقتصادي بين ا والمساهمة فيالعاملة  وتشغيل األيديالحديثة والمتطورة  ونقل التقنياتاألجنبية 

 ص(123-121م، 2213)سعيدي والعمراوي، 
 

 (22-21 ص م،1112)زير،  :اعيةأثر السياحة على التنمية االجتم

االزدهار المستمر للسياحة، والذي يؤدي إلى توفير فرص عمل واعادة توزيع السكان بشكل أفضل في المناطق التي  .1

 تقام بها المشاريع العمرانية السياحية الجديدة.. 

 يعزز الوعي الثقافي والفكري الحضاري للمجتمع.   .2

 ، من خالل حماية وإشباع الرغبات االجتماعية. زيادة التنمية اإلنتاجية السياحة .3

 التي تدفع عجلة التنمية االقتصادية.   .4
 

 أثر السياحة على التنمية البيئية  

تعد السياحية البيئة بعناصرها الطبيعية والبشرية واالجتماعية األساس التي تركز عليه القطاع السياحي، وذلك بأهميتها 

 (22-12 ص م،2211على حجم الحركة السياحية القادمة، )زير، كأحد العوامل الرئيسة المؤثرة 
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 :احي في المملكة العربية السعوديةاآلفاق المستقبلية للقطاع السي

، لإلسهام في تنويع قاعدة االقتصاد الوطني، وجذب 2232يعد القطاع السياحي أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 

وتضم منظومة السياحة كل من وزارة السياحة، وصندوق  .توفير فرصة عمل للمواطنيناالستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، و

التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، والتي تتكامل أدوارها لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات 

والتي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة، في رفع ومستهدفات القطاع، حيث اعتمدت المملكة االستراتيجية الوطنية للسياحة، 

، من خالل  إنشاء 2232بحلول العام  % 12كما هو اليوم، الى ما يزيد عن  % 3مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 

محلية لتمويل وك الصندوق التنمية السياحي لتشجيع االستثمارات السياحية في المملكة من خالل إبرام االتفاقيات تفاهم مع البن

المشاريع السياحة التي تؤدي إلى تطوير القطاع السياحي ودعمها بشكل مباشر في مختلف مناطق المملكة ويشمل ذلك مجاالت 

مختلفة منها، الفنادق، والمطاعم وتطوير الوجهات السياحية والضيافة بشكل عام ومنظمي الرحالت، وتعاون مع البنوك 

ديق استثمار للقطاعات السياحية المختلفة، و جعل البيئة االستثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص ومن االستثمارية بإنشاء صنا

خالل تقديم مشاريع أكثر ربحية، حيث يؤدي إلى تطوير الوجهات السياحية بما يتناسب مع االستراتيجية الوطنية للسياحة، وتنويع 

اتج المحلي اإلجمالي )موقع وزارة السياحة، التأسيس والهدف( )موقع مشاريع مصادر الدخل وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الن

 (2232ؤوية 

 

   :الدراسات السابقة. 1

  OOREDOOأثر إستراتيجية تسويق الخدمات على والء زبائن مؤسسة  :( بعنوانم1111-1111دراسة البقور حمزة ) -1

 بيعة ومستوى تاثير اإلستراتجية التسويقية التي تتبناهاما ط تتمحور اشكالية الدراسة حول السؤال الرئيسي التالي:

في يمكن حصر اهداف الدراسة  ؟لخدمات الهاتف النقال ooredooالمؤسسة الخدمية على والء الزبون بالتطبيق على مؤسسة 

كيفية  توضيح - ،لزبونيتمثل هدفنا األول من هذه الدراسة معرفة واقع إستراتجية تسويق الخدمات وأثرها على والء ا - :التالي

إظهار مدى أهمية والئه في نجاح  - ،ة للمؤسسات الخدمية في الجزائريةاإلعداد واالستفادة من االستراتيجيات التسويقي

 .وإستمرارهاالمؤسسة 

رات يالتسويق اإلستراتجي للخدمات سمة العصر من حيث البد على المؤسسة التجاوب السريع للتغ أصبح :توصلت الدراسة الى

وهذا اليتم إال من خالل تبني  .لتضمن المؤسسة البقاء في السوق البد أن تكون السباقة ،الحاصلة في األسواق او إستباقها

التسويق اإلستراتجي للخدمات هو وضع خطط جديدة غير تقليدية  ،إستراتجيات في مجال الخدمات وفي أي نشاط من انشطتها

ق الريادة في وتحقي ،يعتبر التسويق اإلستراتجي للخدمات أحد مفاتيح النجاح، تسويقيةموضع التطبيق الفعلي والممارسة ال

السوق الخدماتي في ظل الظروف المتغيرة والمنافسة الشرسة التي تميز بيئة االعمال الحالية لهذا من خالل القدرة على تقديم 

 .خدمات تتالئم مع الحاجات والرغبات المتغيرة والمتجددة لزبائن

  .تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الخدميةفي م( بعنوان: دور البحوث التسويقية 1116حمدى زوبيدة ) :ةدراس -1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتوضيح مدى مساهمة البحوث التسويقية كونها وسيلة جيدة لجمع البيانات والمعلومات 

  .ظل المنافسة التى تواجههافي تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة موبيليس، في  ،التسويقية
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إرتات  كما .جمع البيانات المطلوبةفي وكانت األستبانة هى اداة الدراسة  ،التحليلىفي اعتمدت الدراسة على المنهج الوصو

  لخدمية؟اتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات في مامدى اهمية البحوث التسويقية  :الدراسة ان تطرح أشكالية الدراسة التالية

ما ، لتنافسية؟اتحقيق الميزة في كيف تؤثر معلومات البحوث التسويقية  :ندرج تحت هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية هىوت

هل توجد عالقة إرتباطية بين مجاالت بحوث التسويق والميزة  ،التنافسية؟تحقيق الميزة في هى أهمية اإلمكانيات الداخلية 

  التنافسية؟

المتعلقة بالميزة  تسليط الضوء على المفاهيم ،التعريف بالجوانب المحتلفة المتعلقة بالبحوث التسويقية :فىتمثلت اهداف الدراسة     

  .معرفة مدى إعتماد مؤسسة موبيليس على البحوث التسويقية، التنافسية

 منافسة من خالل كميةذيادة اإلهتمام ببحوث التسويق لمواكبة التغيرات والتغلب على حدة الفي كما تكمن اهمية الدراسة     

حسن إستخدامها وكذلك تعتبر المحافظة على هذه المعلومات جزءاً من المحتفظة على في المعلومات التى توفرها بحوث التسويق 

ية بين البحوث التسويقية والميزة التنافس يوجود إرتباط أيجابفي هم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تمثل أ .موارد المؤسسة

 .الوصول للميزة التنافسيةفي البحوث التسويقية أداة فعالة مماجعل 

 

في تحقيق الميزة التنافسية في دور التسويق اإلبتكارى  :م( بعنوان1117أيمان كشرود ) ،رعبد القادرياض  :دراسة -1

 .المؤسسة اإلقتصادية

ة في كاري في تحقيق الميزة التنافسيما مدى مساهمة التسويق االبت :االجابة على السؤال التالىفي قامت مشكلة الدراسة 

 تبسة ؟ -مؤسسة اتصاالت الجزائر

 ،تتلخص أهّمية هذه الدراسة في التطرق إلى أحد أهم أنواع االبتكار الذي يتمثل في االبتكار في عناصرالمزيج التسويقي

رف على أساليب والتع ،ئن وكسب والئهمواإلهتمام المتزايد بالتسويق االبتكاري باعتباره الركيزة األساسية لتحقيق رغبات الزبا

وصفي تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الو .التسويق االبتكاري التي تسعى المؤسسات لتحقيقها من أجل خلق ميزة تنافسية

 .التحليلي بهدف تشخيص واقع التسويق االبتكاري في مؤسسة اتصاالت الجزائر

التسويق االبتكاري هو وضع األفكار الجديدة وغير التقليدية  :سة في النقاط اآلتيةوبشكل عام يمكن تلخيص نتائج هذه الدرا

موضع التطبيق الفعلي، والمؤسسة محل الدراسة تتبني هذا المفهوم الذي يعتبر من المداخل اإلدارية الحديثة التي تركز على 

مليها تمكنها من مواجهة التحديات التي ت ،زة تنافسيةالزبون ويعمل على تلبية احتياجاته الكامنة ويحسن صورتها ويحقق لها مي

التسويق االبتكاري هو مفتاح البقاء للمؤسسة في ظل الظروف المتغيرة، فهو يشمل االبتكار في كل عناصر  ،بيئة األعمال الحالية

لمؤسسة محل الدراسة لتنافسية في االتسويق االبتكاري يؤثر على الميزة ا، المزيج التسويقي من المنتج، التسعير، الترويج والتوزيع

 .من خالل أساليب االبتكار المتنوعة والمتعددة في مختلف مجاالت التسويق االبتكاري

 :الدراسات االجنبية .1.1   

راسة إلى أن الجامعات السويدية حيث توصلت الد ،( بعنوان هوية وصورة جامعة1111) Siegbahn & Omanدراسة  -1

ى الجامعات وإن عل ،وجه المنافسة المتزايدة وإتخفاض إقبال الطلبةفي العالم تواجه تحديات البقاء في ت كغيرها من المؤسسا

  .أن تغير من هويتها وصورتها لتميز نفسها عن المنافسين
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ى عل تحتويتشمل هوية الجامعة يجب ان  يالتكالملموسة تميزالجامعة نفسها فإن كال من العوامل الملموسة وغير  يولك

 .معالم فريدة وتحتلف عن المعالم التقليدية للجامعة سعياً إلستعادة الثقة

تصال الواضحة للجامعة وإن وسائل اال صورة قوية كما أن جميع مكونات هوية العملية اإلدارية هى ضرورية لتشكيل

  .هى من اهم مظاهر هذه العملية
  

 .ام السوق والتوجيهات اإلستراتيجية البديلة( بعنوان التوجه نحو نظ1111) Noble & Othersدراسة  -1

السوق االمريكية وهدفت إلى تحديد اإلستراتيجيات البديلة في إجريت الدراسة على عدد من شركات التسويق الرائدة 

حيث وجد ان المعرفة بأتجاهات السوق ثثضمن  .للمنظمة بما يتالءم مع تظام السوق التى تعمل فيه المنظمة وتخدم قطاعاته

وتتمثل هذه  ،باإلضافة إلى العوامل البيئية االخرى ،المعرفة بالمنافسين ومزيجهم التسويقى ،المعرفة بالمستهلكين وحاجاتهم

 حصتها السوقية وزيادة حجم المبيعاتفي يمكن الشركة من التوسع  الذيأختيار البديل اإلستراتيجى في العوامل أساساً مهما 

  .وتنظيم الربح

 سة الميدانيةإجراءات الدرا. 1

هذا الفصل على إجراءات البحث الميدانية التى إتبعها الباحث منذ البداية وحتى أكتماله لتوفير البيانات والمعلومات  يحتوي

كما يتضمن بعض المعلومات المصنفة إحصائياً واإلسلوب المنطقى  ،التى تقود إلى النتائج المرجوة لتحقيق االهداف المطلوبة

 .بعض النتائج والمفاهيم األساسية وتاكيدهاالعلمى لتحليل 

 :أهداف الدراسة الميدانية

 الوقوف على آراء الخبراء حول  -1

يعتبر مبدأً هاماً وذلك من خالل آراء الخبراء وتحليلها والوصول بها إلى درجة معينة من  الذيطبيق مبدأ المشاركة  -2

 .اإلتفاق بما يعطيها الموثوقية

 .لدراسة وفقاً لطبيعته المستقبليةإضفاء البعد المستقبلى ل -3

  :منهج الدراسة .1.1

 .ينطلق من نفس قواعد البحث العلمى العامة والذيالتحليلى في تتطلب طبيعة هذه الدراسة المنهج الوص

 :مصادر بيانات ومعلومات الدراسة .1.1

ن ويكون ذلك ع ،والعاملين به السياحيو القطاع أعتمد الباحث على البيانات االولية التى يتم جمعها من ميدان الدراسة وه

كما اعتمد الباحث على البيانات الثانوية تالتى يتم جمعها من المراجع  .وكذلك اعتماد الباحث على المالحظات ،طريق اداة االستبانة

 .والمواقع اإللكترونيةوكذلك الرسائل الجامعية  والسجالت والبحوثوالتى تشمل بصورة عامة الكتب والدوريات والنشرات 

  :اإلستبانة

وتعد اإلستبانة من أهم األدوات التى يستخدمها  ،جمع المعلوماتفي كانت اإلستبانة من أهم االدوات التى إستخدمها الباحث 

 .قتوالباحثون كأداة لجمع المعلومات والبيانات نسبة لسهولة التعامل معها قياساً باألدوات األخرى التى التحتاج إلى جهد و
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تصميم اإلستبانة على مشكلة البحث وأسئلته ومجموعة من الدراسات السابقة التى إهتمت بدراسة في وقد إعتمد الباحث 

باإلضافة إلى توجيهات ومالحظات المشرف على البحث والتى نظمت أسئلة البحث  ،اإلستراتيجية التسويقية والميزة التنافسية

ي فكما لم يتعرض الباحث إلى ذكر أسماء عينة البحث المفحوصين أو ترددهم  ،ل حصرهابحيث تمنع اإلجابات التلقائية ويسه

 :ياحث خطوات تصميم اإلستبانة كاآلتوقد إتبع الب .اإلجابة

  الحصول عليها لمعالجة الموضوع البحثفي حدد الباحث البيانات والمعلومات التى يرغب. 

  مجال التسويق والتجارةفي تم عرض اإلستبانة بعد تصميمها على الخبراء. 

 .إرفاق الباحث لمقدمة توضيحية تبين ألفراد العينة المفحوصين أهمية رأية رأيه وكيفية اإلجابة 

 

 :على قسمين تحتويحيث كانت  ،وجهت اإلستبانة للجهات المقصودة بالبحث بالمنطقة :وصف اإلستبانة

التخصص  ،المستوى التعليمى ،المسمى الوظيفى ،ة مثل النوععلى البيانات األولية للعينة المفحوص يحتوي :القسم االول

 التدريب  ،سنوات الخبرة ،االكاديمى

 :وهيعلى ثالث محاور لألسئلة  يحتوي :يالقسم الثان

  ؟السياحيالقطاع في تحقيق الميزة التنافسية في مادور اإلستراتيجية التسويقية   -1

  التسويقية؟اإلستراتيجيات  السياحيهل يطبق القطاع  -2

 قطاع السياحة؟ في تعزيز الميزة النتافسية في مامدى تأثير اإلستراتيجيات التسويقية  -3

وكانت اإلجابات  ،مجملها على أسئلة البحثفي تجيب  ،( سؤال بواقع خمسة أسئلة لكل محور14وهذه المحاور تحتوى على )

بانة وكانت اإلجابة على أسئلة األست ،اوافق إلى حد ما( –أوافق ال  –على هذه االسئلة يتم وفق مقياس ليكرات المعدل يمثله )اوافق 

 .المكان المحددفي √( تتم عن طريق إختيار إجابة واحدة من باقى اإلجابات وذلك بوضع عالمة ) 

يوضح إستراتيجية اإلستبانة من حيث توزيع العبارات على المحاور (1) جدول رقم  

باراتعدد الع عنوان المحور ترتيب المحاور  

؟السياحيالقطاع في تحقيق الميزة التنافسية في مادور اإلستراتيجية التسويقية  المحور األول عبارات 4   

التسويقية؟اإلستراتيجيات  السياحيهل يطبق القطاع  المحور الثانى عبارات 4   

سياحةقطاع ال فيتعزيز الميزة النتافسية في مامدى تأثير اإلستراتيجيات التسويقية  المحور الثالث عبارات 4   

 

 :مجتمع البحث .1.1

 .منطقة الرياضفي مجال السياحة التسويق والقطاع السياحيى في يتكون مجتمع البحث من مجموعة العاملين 

 

 



 
 
  
  

  
 

 

ISSN: 2709-7064 
 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 :عينة البحث .1.1

 وهي ،التحيزعن الذاتية و اإلخيتار والبعدفي تعد العينة العشوائية أساساً لعملية اإلستقراء اإلحصائى وهو تحقيق الموضوعية  

 ،1222)زايد، .النتائج التى يتم التوصل إليهافي كما يمكن من قياس الدقة  ،تقدم عينة مماثلة للمجتمع وتصلح لتعميم النتائج

  .( فرد مختارة من نفس مجتمع البحث124)في وقد أختار الباحث عينة ممثلة  ،(123ص

 :ث إستخدام عدة أدوات منهاتتطلب طبيعة البح :أدوات الدراسة. 1.1

 .اإلستبانة -1

 .المالحظة -2

 :المعالجات اإلحصائية. 6.1

 .قام الباحث بجمع البيانات عن طريق االستبانة وتم تفريغ هذه البيانات وتحليلها 

امج نمن أجل معالجة وتحليل معطيات اإلستبانة تم اإلعتماد على البر :الدراسةفي االدوات والبرامج اإلحصائية التى أستخدمت 

  SPSSاإلحصائى 

 :وثبات اةستبانةصدق . 7.1

ألجل التاكد من ثبات فلقرات األستبانة تم اإلعتماد على معامل اإلرتباط ألفا كرونباخ حيث أن الثبات يعنى أستقرار القياس  

  .وعدم تناقضه

 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها. 1

 الدراسةغرافية لعينة والبيانات الشخصية والمتغيرات الديم .1.1

 : البيانات الشخصية والمتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة1الجدول رقم 

 النسبة العدد 

  الجنس

 %32.1 92 أنثى

 %67.9 195 ذكر

  المستوى التعليمي

 %9.8 28 ثانوي

 %5.2 15 دبلوم متوسط

 %11.1 32 دبلوم عالي

 %59.9 172 بكالوريوس
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 %12.2 35 ماجستير

 %1.7 5 دكتوراه

  سنوات الخبرة العملية

 %26.8 77 4الى  1من 

 %40.8 117 12الى  2من 

 %32.4 93 فأكثر 10 

  العمل مجال السياحة او التسويق

 %31.0 89 ال

 %69.0 198 نعم

 

 

  :حساب معامل كرونباخ

 الثالثة: نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد محاور الدراسة 1الجدول رقم 

 قيمة الفا كروبناخ عدد الفقرات محاور الدراسة

 2.312 4 دور االستراتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع السياحي

 2.414 4 هل يطبق القطاع السياحي االستراتيجيات التسويقية؟

ياحةستأثير االستراتيجيات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع ال  4 2.411 

 2.222 14 الدرجة الكلية للثبات

 

 مقياس ليكرت الثالثي

 : مقياس ليكرت الثالثي1الجدول رقم 

 اتجاه الرأي المتوسط

 ال أوافق 1.22إلى  1من 

 أوافق إلى حد ما 2.33إلى  1.21من 

 أوافق 3إلى  2.34من 
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 أسئلة االستبانة

 سويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع السياحيدور االستراتيجية التالمحور اةول: 
 

 : أسئلة استبانة محور الدراسة اةول1الجدول رقم 

 ال أوافق  الفقرات
أوافق إلى 

 حد ما
 المتوسط أوافق

االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 الرأي

دور استراتيجية التسويق هو تمكين 

المنظمة على صياغة طرق تسويقية 

دها على تحقيق مرنة وفعالة تساع

أهدافها من خالل أداء أفضل مقارنة 

 بالمنافسين لها في مجال السياحة

 255 30 2 تكرار

نسبة  أوافق 2.344 2.11

 مئوية
0.7% 10.5% 88.9% 

الميزة التنافسية هي الوفاء بمتطلبات 

السوق السياحي بأقل عروض مادية 

وبنفس مستوى ما تقدمه المنظمات 

 المنافسة

 194 61 32 تكرار

نسبة  أوافق 2.212 2.42

 مئوية
11.1% 21.3% 67.6% 

استراتيجية التسويق لها دور في تحقيق 

 الميزة التنافسية في المجال السياحي

 223 35 29 تكرار

نسبة  أوافق 2.242 2.21

 مئوية
10.1% 12.2% 77.7% 

االستراتيجية التسويقية المطبقة بنجاح 

لى مستوى أعلى عن ترفع أداء المنظمة إ

طريق مساعدة المنظمة في التغلب على 

المنافسين اآلخرين بمساعدة الميزة 

 التنافسية

 204 61 22 تكرار

نسبة  أوافق 2.222 2.23

 مئوية
7.7% 21.3% 71.1% 

تعتبر اإلستراتيجية التسويقية في القطاع 

 السياحي وسيلة للتميز التنافسي

 218 56 13 تكرار

نسبة  أوافق 2.444 2.11

 مئوية
4.5% 19.5% 76.0% 

 أوافق 1.111 1.621 المتوسط واالنحراف المعياري اإلجمالي للمحور اةول

تناول محور الدراسة األول الفقرات المتعلقة بدور االستراتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع السياحي، 

. ويتضح من خالل النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور 4وضح في الجدول رقم فقرات كما هو م 4وتكون المحور من 

مّما  2.22على مقياس ليكرت الثالثي، وبلغت القيمة اإلجمالية للمتوسط الحسابي للمحور  2.11و 2.42األول قد تراوحت ما بين 

زة قة على أهمية دور االستراتيجية التسويقية في تحقيق المييشير إلى أن اتجاه الراي لدى المشاركين في االستبيان كان بالمواف
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إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة ونصها: " دور استراتيجية التسويق هو تمكين المنظمة على  ،التنافسية في القطاع السياحي

ة " نافسين لها في مجال السياحصياغة طرق تسويقية مرنة وفعالة تساعدها على تحقيق أهدافها من خالل أداء أفضل مقارنة بالم

، فيما جاءت الفقرة نصها: " الميزة التنافسية هي الوفاء بمتطلبات السوق 2.344وانحراف معياري  2.11بمتوسط حسابي 

 2.42ي بمتوسط حساب ،السياحي بأقل عروض مادية وبنفس مستوى ما تقدمه المنظمات المنافسة" في المرتبة الخامسة، واألخيرة

، وهو ما يعكس مدى التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بمحور 2.212معياري وانحراف 

 الدراسة األول.  

 التسويقية؟المحور الثاني: هل يطبق القطاع السياحي االستراتيجيات 
 

 : أسئلة استبانة محور الدراسة الثاني1الجدول رقم 

 ال أوافق  الفقرات
 أوافق إلى

 حد ما
 المتوسط أوافق

االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 الرأي

القطاع السياحي يهتم بتطبيق 

 االستراتيجيات التسويقية

 

 174 65 48 تكرار

 أوافق 2.123 2.44
 %60.6 %22.6 %16.7 نسبة مئوية

قطاع السياحة يقوم في األساس على 

تنفيذ استراتيجيات التسويق في 

 المجال

 154 83 50 تكرار

 أوافق 2.123 2.32
 %53.7 %28.9 %17.4 نسبة مئوية

 

السائح يهتم بتطبيق المنظمة السياحية 

 الستراتيجيات التسويق

 183 61 43 تكرار

 أوافق 2.143 2.42
 %63.8 %21.3 %15.0 نسبة مئوية

االستراتيجيات التسويقية هي صمام 

األمان لنجاح عمل المنظمة في قطاع 

 السياحة

 205 69 13 رتكرا

 أوافق 2.422 2.21
 %71.4 %24.0 %4.5 نسبة مئوية

 أوافق 1.116 1.122 المتوسط واالنحراف المعياري اإلجمالي للمحور الثاني

تناول محور الدراسة الثاني الفقرات المتعلقة باإلجابة على سؤال " هل يطبق القطاع السياحي االستراتيجيات 

. ويتضح من خالل النتائج أن المتوسطات الحسابية 4فقرات كما هو موضح في الجدول رقم  4ر من التسويقية؟"، وتكون المحو

على مقياس ليكرت الثالثي، وبلغت القيمة اإلجمالية للمتوسط الحسابي  2.21و 2.32لفقرات المحور الثاني قد تراوحت ما بين 

االستبيان كان بالموافقة على أن القطاع السياحي يطبق  مّما يشير إلى أن اتجاه الراي لدى المشاركين في 2.42للمحور 

االستراتيجيات التسويقية، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة ونصها: " االستراتيجيات التسويقية هي صمام األمان لنجاح عمل 

" قطاع السياحة يقوم  ، فيما جاءت الفقرة نصها:2.422وانحراف معياري  2.12المنظمة في قطاع السياحة " بمتوسط حسابي 
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وانحراف  2.32في األساس على تنفيذ استراتيجيات التسويق في المجال" في المرتبة الخامسة، واألخيرة، بمتوسط حسابي 

 ، وهو ما يعكس مدى التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بمحور الدراسة الثاني.  2.123معياري 

 

 حور الثالث: تأثير االستراتيجيات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع السياحةالم
 

 : أسئلة استبانة محور الدراسة الثالث6الجدول رقم 

 ال أوافق  الفقرات
أوافق إلى 

 حد ما
 المتوسط أوافق

االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 الرأي

االستراتيجية التسويقية لها أثر 

ي ز الميزة التنافسية فمباشر في تعزي

 القطاع السياحي

 221 21 45 تكرار

 أوافق 2.143 2.21
 %77.0 %7.3 %15.7 نسبة مئوية

اإلعالن عن المنتجات كاستراتيجية 

تسويقية أو الخدمات التي تتمتع 

بجودة أفضل أو أسعار أقل كميزة 

 تنافسية يثير اهتمام العمالء

 223 52 12 تكرار

 أوافق 2.421 2.14
 %77.7 %18.1 %4.2 نسبة مئوية

عند تقديم عرض القيمة للعمالء 

بقيمة أفضل وأكبر فمن الممكن ان 

ينتج عن ذلك ميزة تنافسية للخدمة 

 يزيد من توقعات العميل وخياراته

 211 60 16 تكرار

 أوافق 2.414 2.21
 %73.5 %20.9 %5.6 نسبة مئوية

ة ياستراتيجية خفض التكاليف اإلدار

للمنظمة السياحية يضمن لها الميزة 

 التنافسية

 177 70 40 تكرار

 أوافق 2.121 2.41
 %61.7 %24.4 %13.9 نسبة مئوية

تمتلك المنظمة السياحية ميزة 

تنافسية عندما توظف استراتيجية 

لخلق قيمة غير موجودة لدى أي من 

 المنافسين الموجودين أو المحتملين

 234 43 10 تكرار

12.1  أوافق 2.422 
 %81.5 %15.0 %3.5 نسبة مئوية

 أوافق 1.116 1.617 المتوسط واالنحراف المعياري اإلجمالي للمحور الثالث

تناول محور الدراسة الثالث الفقرات المتعلقة بتأثير االستراتيجيات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع 

. ويتضح من خالل النتائج أن المتوسطات الحسابية 2ت كما هو موضح في الجدول رقم فقرا 4السياحة، وتكون المحور من 

 على مقياس ليكرت الثالثي، 2.11و 2.41لفقرات المحور الثالث قد تراوحت ما بين 
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ة كان بالموافقمّما يشير إلى أن اتجاه الراي لدى المشاركين في االستبيان  2.22وبلغت القيمة اإلجمالية للمتوسط الحسابي للمحور  

ألولى الفقرة إذ جاءت في المرتبة ا ،على أهمية تأثير االستراتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع السياحي

ونصها: " تمتلك المنظمة السياحية ميزة تنافسية عندما توظف استراتيجية لخلق قيمة غير موجودة لدى أي من المنافسين 

، فيما جاءت الفقرة نصها: " استراتيجية خفض 2.422وانحراف معياري  2.11تملين " بمتوسط حسابي الموجودين أو المح

وانحراف  2.41التكاليف اإلدارية للمنظمة السياحية يضمن لها الميزة التنافسية" في المرتبة الخامسة، واألخيرة، بمتوسط حسابي 

 أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بمحور الدراسة الثالث.  ، وهو ما يعكس مدى التقارب في وجهات نظر2.121معياري 

  -:أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلى خالل مناقشة النتائج السابقة فإنه يمكن تحديد منو

 .أهمية دور االستراتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع السياحي -1

 .اتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع السياحيأهمية تأثير االستر -2

 .قطاع السياحةفي تعزيز الميزة النتافسية في اإلستراتيجيات التسويقية لديها تأثير كبير   -3

 .السياحيمجال العمل في التأكيد على أهمية الميزة التنافسية  -4

 .تيجية تضمن لها الميزة التنافسيةيعتبر خفض التكاليف اإلدارية للمنظمة السياحية استرا -5

 . التوصيات:1.1

 .التسويق مجالوفي االهتمام بالتدريب في مجال السياحة  -1

 .والتسويقمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال السياحة  -2

 .السياحيلدى العامة بأهمية القطاع  الوعيزيادة  -3

 دعم الميزانية العامة  بإعتباره مصدر ل السياحيأهتمام الدولة بالقطاع  -4

 المقترحات .1.1

 .إجراء دراسات مماثلة في مجال التسويق وأدارة األعمال والسياحة -1

 .منطقة الخليجفي أجراء دراسة عن تاريخ السياحة  -2

 المملكة العربيبة السعودية   في إجراء دراسة عن تسويق السياحة كمورد جديد لإلقتصاد  -3

 

  :المراجع. 6

 الكتب

مكتبة  ،(1) ط التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة، (.2214) هشام وبوشمال عبد الرحمان،حريز 

 .قانونية، االسكندرية، مصرالوفاء ال
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 .، دار حامد للنشر، عمان، األردناستراتيجيات التسويق، مدخل كمي وتحليلي م(.2212) لصميدعي محمود جاسم محمد،ا

 .لبحري، دار المنهاج للنشر، عماناالستراتيجيات التسويقية للموانئ وشركات النقل ا م(.2222) ،الصيرفي محمد محمود

 .ر والتوزيع، عمان الطبعة األولىاستراتيجيات التسويق، دار اليازوري العلمية للنش م(.2222) بكرى ثامر،

 .عية، اإلسكندريةأساسيات بحوث التسويق )مدخل منهجي وإداري(، الدار الجام م(.2224) السيد إسماعيل محمد،

 

 اةطروحات:

 .بناندية وإدارة األعمال، لالدور المتجدد للسياحة في التنمية االقتصادية العربية، كلية العلوم االقتصا م(.2212) د. حدادة علي،

لوم عاستراتيجيات التسويق في ظل المنافسة، كلية العلوم واالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم  م(.2212) الهام طلحة،

 .التسيير، الجزائر

مساهمة التسويق السياحي في تطوير السياحة في الوطن العربي )دراسة مقارنة الجزائر تونس االمارات(،  م(.2211) ريان زير،

 .، قسم العلوم التجارية، الجزائركلية العلوم واالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

كلية العلوم  -ات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصاديةدور االستراتيجي م(.2211) حدة سالم، وهيبة خالد،

 .الجزائريير، قسم علوم التسيير، واالقتصادية والتجارية وعلوم التس

دور بحوث التسويق في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة، كلية العلوم واالقتصادية والتجارية وعلوم  (.2211) راضية مزوز،

  .، تخصص تسويق الخدمات، الجزائرالتسيير

أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية )دراسة ميدانية في شركات األردنية  م(.2211) حسن أحمد إبراهيم،

 .ألوسط، قسم إدارة األعمال، عمانحسب حجم الشركات(، جامعة الشرق ا

ة والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، كلية مقاربة الموارد الداخلي م(.2212) وسيلة بوازيد،

 .دارة إستراتيجية، الجزائرتخصص إالعلوم واالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 المجالت:

راني في تحقيق أثر استراتيجيات التسويق السب (.م2221) كشكول حسين محمد، فياض سليم رشيد عبود، ،عبد هللاالمالكي نضال 

اون مع كلية اإلدارة عالميزة التنافسية )دراسة تطبيقية في شركة نور الكفيل الصناعية لالستثمارات(، أكاديمية الوارث العلمية/ بالت

 .واالقتصاد
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حالة  دراسة)دور تكييف االستراتيجية التسويقية في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية م(. 2214)بن الطيب إبراهيم، 

الجزائر،  ،القانونيةقسم العلوم االقتصادية و ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية ،بالشلف(مؤسسة االسمنت ومشتقاته 

 .(13العدد )

دور االستراتيجيات التسويقية في خلق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي دراسة ميدانية على فروع  (.م2211) قاسم سامر،

لقانونية االتجاري السوري بمحافظة الالذقية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسة العلوم االقتصادية والمصرف 

 .(2( العدد )33المجلد )
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The effectiveness of a behavioral psychotherapy program to reduce symptoms of post-

traumatic stress disorder in battered women 

 إعداد الباحثة/ فاطمة محمد البلوي

 نفس عيادي، علم النفس العيادي، كلية اآلداب، جامعة تبوك، وزارة الصحة، المملكة العربية السعوديةماجستير علم 

Email: fantazia_1988@yahoo.com  

 :الملخص

اء ضغوط ما بعد الصدمة لدى النس سلوكي في خفض أعراض اضطراب -يهدف البحث الحالي لبناء وتنفيذ برنامج عالجي ذهني 

ث تم إعداد واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي حي ،المعنفات المترددات على العيادة النفسية في مستشفى الملك خالد في تبوك

نساء ( من ال02وتطبيق برنامج ذهني سلوكي تطبيق أداة الدراسة )مقياس ضغوط ما بعد الصدمة لدافيسدون( على عينة عددها )

المعنفات التي يعانين من اضطراب ما بعد الصدمة تم توزيعهم لمجموعتان متكافئتان )تجريبية وضابطة ( وخضعت المجموعة 

التجريبية للبرنامج العالجي ) المتغير المستقل( بينما لم تخضع له المجموعة الضابطة وخضعت المجموعتان لنفس إجراءات 

ث وخلصت النتائج البحث الى وجود تأثير للبرنامج العالجي بعد تطبيق البرنامج وفروق على القياس القبلي والبعدي بأداة البح

مقياس دافيدسون الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة في اتجاه المجموعة التجريبية وتم تحليل نتائج البحث بأساليب إحصائية 

ي وكفاءة فنياته في خفض أعراض ضغوط ما بعد السلوك-مناسبة وتمت مناقشة نتائج البحث في ضوء فعالية العالج الذهني

الصدمة و بعد أن ظهرت نتيجة الدراسة التي تفيد بفعالية العالج الذهني السلوكي في خفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة 

 طيوصى بما يلي: تصميم برامج وقاية للمقبلين على الزواج وتدريبهم على المهارات الحياتية وحل المشكالت وادارة الضغو

والتوكيدية للحد من الخالفات الزوجية التي تقود الى العنف، إجراء بحوث و دراسات لتحسين جودة الحياة لدى النساء المعنفات، 

 ....الخ ( لدى النساء المعنفات.االستفادة من البرنامج العالجي في خفض اضطرابات نفسية اخرى مثل )االكتئاب والهلع

 النساء المعنفات. جي ذهني سلوكي، اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة،برنامج عال :الكلمات االفتتاحية
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The effectiveness of a behavioral psychotherapy program to reduce symptoms of post-

traumatic stress disorder in battered women 

 

Abstract: 

This study aims to develop a cognitive behavioral therapy program to lessen the symptoms of post-

traumatic stress disorder in abused women. Women who presented to the psychiatric clinic at King 

Khalid Hospital in tabouk were included. A quasi-experimental study was conducted using 

Davidson Trauma Scale to establish a cognitive behavioral therapy program and test it on 20 

abused women with post-traumatic stress disorder. Women were allocated into two equal groups, 

experimental and control. Women in the experimental group went through our therapeutic program 

(the independent variable), whereas women in the control group did not. Both groups were 

evaluated using the same pre- and post-test assessment tools. Data were analyzed using the 

appropriate statistical methods. We found that the program had a significant positive effect and 

reduced the Davidson Trauma Scale of patients in the experimental group. The results were 

discussed to highlight the effectiveness of this program and how efficient its techniques were in 

reducing the symptoms of post-traumatic stress disorder in abused women. Therefore, we 

recommend developing prevention programs that target people who are eligible for marriage and 

teaching them life skills, problem-solving, stress management, and reducing marital disputes that 

lead to violent behaviors, in addition to conducting further studies to improve the quality of life of 

abused women. Finally, take advantage of this program to reduce other mental disorders in abused 

women, such as depression and panic. 

Keywords: behavioral mental therapy program, post-traumatic stress disorder, abused women.
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 مدخل وتمهيد:. 1

عد حيث ي ، يعد العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تشكل عبء على الدول والمجتمعات واألفراد الذين يعيشون في دائرة العنف

وجه نحو المرأة يفوق حوادث والعنف المنزلي الم االغتصابكما أن أخطار  ،٤٤ -٥١للنساء بين عمر  واإلعاقةسبباً للوفاة 

من النساء حول العالم يقع عليه ٪١٥إلى ٪٥١وتشير منظمة الصحة العالمية أن بين ، السرطان والمركبات اآللية والحروب 

وأما في الواليات (، 0222 ،هبة  ،ربين )حسن و جنسي من قبل الرجال المق ولفظيانشكل من أشكال العنف سواء جسديا 

في السعودية يشير تقرير بينما و ،Rebortrs&Rebortrs ,2005))امرأة   ثواني يقع عنف ضد  ٩كية  كل المتحدة األمري

 (7201)الجبرين ، يليهسجل وزارة الداخلية الجنائي الرتفاع نسبة قضايا العنف األسري من عام إلى العام الذي 

تمثل أو جسدي ي.الخ ،كالمية، توبيخ إساءة ،تهديد عنف لفظي :متعددة ويتضمنوصور شكال يظهر العنف ضد المرأة بأكذلك و

 الضرب وإصابات بين كدمات ومتوسطة وشديدة تظهر على السطح أو تلحق الضرر  :في

وعنف نفسي  ،سواء اغتصاب أو أكراه أو عدم مراعاة وضع المرأة النفسي والبدني :وعنف جنسي ،باألجهزة الحيوية والعظام

وعنف  ،وعنف صحي يتمثل في حرمانها من حقها بالرعاية الصحية ،اب تلحق بها الضرر النفسيبتحقير المرأة أو نعتها بألق

يتمثل في حرمانها من التعليم والعمل ومشاركة األصدقاء واألقارب المناسبات وتكوين عالقات اجتماعية :اقتصادي واجتماعي

 (٥٢٨ص : ٨٠٠٥،؛ شكوة نوابي٩٥،٩٩:ص٨٠٠٢ سامي عجم، ،)رجاء مكي.فعالة

اناة بشكل وطيد وترتبط شدة المع بالعنف ضد النساءيرتبط الصدمة  ما بعدبأن اضطراب ضغوط  السابقة لدارساتاقد أشارت و

ذلك وكالصدمة بمستوى يصل للضعف من الرجال،  ما بعدكرب  باضطرابوتصاب النساء  ،اإلساءةالنفسية بتكرار وشدة 

بعد  ما وأيضاً تتطور أعراض اضطراب ،لمعنفاتا النساء من٪١٠لدى الصدمة  ما بعد يمكن تحديد أعراض اضطراب

ويصل بينهن لمستوى عالي، وكذلك يظهر بين المعنفات جسدياً  كاالغتصاب كلما زادت مهددات الحياة لدى المعنفاتالصدمة 

 .كما يبدي فرق بين مستوى العنف المنخفض والعالي ،بنسبة أعلى من المعنفات لفظياً فقط

Breslau et al.,1999; Roberts&kim,2005;؛Houskamp&Foy,1991) 

Yehuda, 1999; Krane, 1996; kamp, et al.,1995) 

ء، كما للدوا باإلضافةسواء كان فردي أو  ،الصدمة ما بعد فّعال في تخفيف المعاناة مع اضطراب العالج الذهني السلوكييعد و

فنية  باستخدامهني السلوكي وأيضا العالج الذ ،(EMDRلة حساسية العين )بتدخالت أخرى مثل إزا بمقارنتهيكون أكثر فعالية 

 ابكاالغتصاألفراد حول أساليب المعايشة الفعالة وكذلك في مساعدة ضحايا العنف  اعتقاداتفعال في تعزيز  التعريض

  ،الجنسية لخفض مشاعر الذنب والحد من لوم الذات واإلساءة

(keane, Marshall &Taft, 2006; Chard, 2005; Resick, Nishith, Weaver, et al.,2002;Resick, 

Nishith, Grffin, 2003; Salkovskis & kirk, 1989) 

يمكن و ،الصدمة التعرض ولكن في الغالب يستخدم التعرض التخيلي ما بعدالنفسي الضطراب ضغوط  التدخل ويتضمن

 .(Sheri.Johnson,et al, 2016)الصدمة  ما بعدللتدخالت النفسية من الحد من خطر نشوء 
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( يسهم في تعليم األفراد كيفية الضبط لألفكار والمشاعر والمساعدة في ٨٠٥٩كما يضيف )كاسزرس،والعالج الذهني السلوكي 

 ،مزاجوتحسن ال وشدتهكما أوجدت البحوث السابقة أن برامج العالج الذهني السلوكي تخفض تأثير التعب  ،تغيير السلوك

 والمغالبة.

 :٨٠٠٠ حيث يستطيع تقليل الجهد والمال مقارنة بالتدخالت األخرى )عبدهللا، اقتصاديتدخل  ،ويعد العالج الذهني السلوكي

 (٨٢٩ص

الصدمة لدى النساء  ما بعدضغوط اضطراب سلوكي لخفض أعراض  -لذلك يحاول البحث الحالي بناء برنامج عالجي ذهني 

 المعنفات.

 

 :مشكلة البحث. 1.1

 :وهي كالتالي واقتصادية واجتماعيةلعنف ضد المرأة إلى آثار صحية ونفسية يؤدي ا

 :الصحية وتنقسم الى :أوالا 

وتأثر األجهزة الحيوية كالرحم والطحال وغيرها  واإلعاقاتظهر في مثل الكسور والرضوض والكدمات تآثار جسدية: -أ

 وإفرازالدورة الدموية،  كاضطراباتؤثر على صحة المرأة من الخدمة الصحية وأيضاً ي االستفادةوكذلك حرمان المرأة من 

 .ان الحملفقدو ،الغدد، وفقدان للشهية، والبرود الجنسي

 آثار نفسية: -ب

خصية والش الجسدنةوم والن واضطرابات واالكتئاببعد الصدمة  ما أعراض اضطرابي العنف للمعاناة النفسية وتظهر في يؤد 

 ضعفالذات و واحتقار باإلحباطوضعف المواجهة وكذلك الشعور  التوليديةر الذات وضعف تقدي بانخفاضشعور كما يقود لل

 (1ص:0222)الهمامي ،  .تخاذ القرارا

في أجور الخدمات الصحية  ارتفاععلى المعنفات أو الدول والمنظمات من  واجتماعي اقتصاديايشكل العنف عبئاً  :ثانياو

يم والعمل كترك التعل :اجتماعيةكما يسهم في تشكيل آثار سلبية  .والبطالة اإلنتاج فاضوانخواألعباء القانونية وفقدان العمل 

وروابط العالقات البين شخصية مع األصدقاء واألقارب وغيرهم.  االجتماعيةوالتفكك األسري ومشاكل الحضانة وفقد المساندة 

 .(مرجع سابق :هبة :حسن علي) وجسدياً. السلبي على األطفال نفسياً  التأثير إلىوكذلك يؤدي العنف ضد المرأة 

 هذا كان سواء %02إلى  %72المرأة بمختلف أشكاله مابين ضد الموجهوتقّدر منظمة الصحة العالمية حجم العنف 

اب اضطر ويقدر للمرأة والجسمية الجسدية الصحة على العنف هذا يؤثر بينما المقربين، طريق عن وجنسياً جسدي العنف

  ضحايا عنف الشريك النساء بين ٪٢٤ و ٪٨٤ بين صدمةال ما بعدضغوط 

(Coker.Westron,.,etal.,2012;Golding,1999;&Graham, Lilly, Bermann.2010) 

يتضح من خالل البحث والدراسة أن هناك ندرة واضحة في البحوث والدراسات التي تناولت برامج عالجية للعنف ضد كما و 

 :اسات مثلرمن الد أوصت العديدنجاعها في الدراسات األجنبية حيث و ،المرأة في البيئة العربية

(Echeburúa.E.,etal.,2014,Hansen.N.B.,et al.,2014;John D.M.&Zlotnick,C.2006 ) 
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ي حدا بالبحث يحاول ف مما ،بعد الصدمة لدى النساء المعنفات ما الذهني السلوكي في خفض أعراض اضطراب بفعالية العالج

ية وعلى هذا في البيئة السعود فعاليتهذا البرنامج في البيئة المحلية من خالل بناء وتنفيذ برنامج عالجي والتحقق من تطبيق ه

 :على التساؤالت التالية اإلجابةتتحدد مشكلة البحث الحالي في 

 :أسئلة البحث. 1.1

ويتفرع من هذا  ات؟المعنفدى النساء بعد الصدمة ل ماعالجي ذهني سلوكي لخفض أعراض اضطراب فعالية برنامج  ما -

 :السؤال الرئيس األسئلة اآلتية

بعد الصدمة لدى النساء المعنفات  مااضطراب ضغوط لخفض أعراض  السلوكي الذهنيبرنامج العالجي لل أثرهل يوجد -7

 البرنامج؟بالنسبة للمجموعة التجريبية بعد تطبيق 

 بعد الصدمة بعد تطبيق البرنامج ؟ ما اضطرابطة والتجريبية على مقياس هل يوجد فروق بين أفراد المجموعتين الضاب -0
 

 :هداف البحثأ. 1.1

الصدمة لدى  بعد ما اضطراب ضغوطسلوكي لخفض أعراض -لى بناء وتنفيذ برنامج عالجي ذهني إيهدف البحث الحالي 

 .تي يمثلن العينة التجريبيةالنساء المعنفات الال

 :حدود البحث. 1.1

 :الموضوعيالحد  -

دى الصدمة ل ما بعد اضطراب ضغوطالبحث الحالي على بناء وتنفيذ برنامج عالجي ذهني _سلوكي لخفض أعراض  أقتصر

 .النساء المعنفات

 :الحد المكاني - 

 .البحث الحالي على عينة من النساء المعنفات المترددات على العيادة النفسية بمستشفى الملك خالد المدني بتبوكتم تطبيق 

 :مفاهيم البحث. 1.1

 :(CBT) العالج الذهني السلوكي

ويعتمد  ٥٩٩٠آرون بيك  النفسي العالج الذهني السلوكي يعد العالج النفسي الرائد في الوقت الحديث ولقد طّور على يد الطبيب

غلبوا لألفراد أن يت ويمكن ،تؤثر بعضها ببعض ومترابطة على النموذج الذهني الذي ينص على أن األفكار والمشاعر والسلوك

اطفية الع واالستجابات ،وعلى المشكالت السلوكية ،والغير فعالة المشوهة األفكار على الصعوبات من خالل تحديد وتغيير

تحديد و وتعديل المعتقدات غير التكيفية، ،المهارات واختياريحتاج الفرد على أن يعمل مع المعالج لتطوير  ما وهذا ،القاسية

 .(Beck,J.S,2008)السلوكية.  االستجابةوتغيير  ،مع اآلخرين بطرق فعالة واالتصال وهةالمشاالفكار 
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 ثبت نجاحها في التعامل مع العالج السلوكي التي المستخدمة في"محاولة لدمج الفنيات  :( بأنه عبارة عن٥٩٩٩كندول ) ويعرفه

إلى ذلك يهتم العالج  باإلضافةمطلوبة في سلوكه،  بهدف إحداث تغييرات ،السلوك ومع الجوانب الذهنية لطالب المساعدة

 ،لوكيةس ،ذهنية استراتيجياتجتماعي من حوله، من خالل استخدام وبالسياق اال ،نب الوجداني للمريضالذهني السلوكي بالجا

 (.٨٠٠٠إلحداث التغيير المرغوب". )المحارب: ،وبيئية اجتماعية ،انفعالية

 :(PSTD) بعد الصدمة اضطراب ضغوط ما

بأنه استجابة متأخرة  :ما بعد الضغوط الصدميةضغوط يصف الدليل التشخيصي لمنظمة الصحة العالمية اضطراب        

يل: كارثة من من قب ،تسبب كربا نفسياً لكل من يتعرض لها تقريباً  ،تكون طبيعة تهديدية أو كارثية ،لحادثة أو موقف ضاغط جداً 

أو يكون أفراد ضحية تعذيب أو  ،أو أخرى في حادثة عنف ،يرة أو مشاهدة موت آخرأو حادثة خط ،أو معركة ،صنع إنسان

 (.02ص: ؛٨٠٠٩ ،)الحواجري .أو جريمة أخرى ،أو اغتصاب ،إرهاب

 :( على نحو يتفق إلى حد كبير مع تحديد الرابطة األمريكية للطب النفسي فيما يليICD-10منظمة الصحة العالمية )وتعرفة    

ذو طبيعة  ويتصف بأنهالضغوط التالية للصدمة على أنه استجابة مرجاة أو ممتدة لحدث أو موقف ضاغط ينشأ اضطراب 

من  الكوارث الطبيعية أو التي )مثلغالباً لدى أي فرد يتعرض له  وأسى شديدينويحتم الن يتسبب في ضيق  ،مهددة أو فاجعة

تعذيب أو أن يكون ضحية ال ،لموت العنيف ألشخاص آخرينأو الحوادث الخطرة أو مشاهدة ا ،أو المعارك ،صنع اإلنسان

 .(02ص:، ٨٠٠٢ ،خيربكواالغتصاب )

 العنف ضد المرأة:

اي فعل من أفعال العنف على أساس نوع الجنس يلحق أو من المحتمل أن يلحق  تعرفه منظمة الصحة العالمية بوصفه:    

سن سر أو الحرمان التعسفي. )حا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القضرراً أو ألماً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً بالمرأة بم

 مرجع سابق( :هبة ،علي

 

 البحث أدبيات. 1
 

 :المرأة ضد العنف

 والغنية والنامية المتقدمة العالم دول جميع في عالمية ظاهرة خاصة بصورة النساء ضد والعنف عامة بصورة العنف يعد

 تماعياج قبول يجد المرأة ضد الموجه العنف أنماط بعض ان تعقيدا األمر يزيد ومما وجد أينما اإلنسانب يرتبط ألنه والفقيرة

 على نتشرت التي العنف لمعدالت المتحدة األمم تقرير يشير لذلك. والثقافية االجتماعية العادات في مقبولة وأصبحت وتجذرت

 امرأة كندا وفِي ،للعنف الكلية العنف نسبة من ٪ ١٠و  ،٪٨١: بين بنسبة بأمريكا النساء ضد العنف نسبة فتصل العالم جغرافية

 الوطن في بينما أمريكا في التي النسبة مع تتشابه أوروبا وفِي ٪١١و ٪٤٤ بين المكسيك وفِي للعنف تتعرض نساء ٢ كل من

 بينما سابق(، مرجع :هبة، علي حسن) .٪٨٢٨٩ الى تصل ااْلردن وفِي، المعنفات النساء من  ٪٩١ تصل فلسطين في العربي

 للعنف يتعرضن السعوديات النساء من ٪7,2 المرأة ضد العنف ان على( ٨٠٠٢) المحيميد دراسة ذكرت السعودي المجتمع في

 .جنسي ثم جسدي ثم نفسي هو عنف من السعودية المرأة ضد يمارس ما وأكثر
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زداد وت فعالة،وأساليب المواجهة الغير  ،والمهارات االجتماعية ،و كيديةمنها ضعف الت :للعنف ضد المرأة عوامل متعددة تقودو

 :جمع مكي، سامي )رجاءالـتأديب. ر العنف كنوع من والموروث الثقافي الذي يما ،ضعف المستوى التعليمي واالقتصاديب

 .سابق(مرجع 

بات االضطرا أكثرت الجريمة والقتل وتعد وعلى ذلك يؤدي العنف ضد النساء الى اضطرابات نفسية وجنوح وارتفاع معدال

بعد الصدمة في أمريكا  ويشكل اضطراب ضغوط ما %42.2و %21.4بعد الصدمة تصل بين  شيوعا االكتئاب وضغوط ما

 .سابق(مرجع  :والجبرين ;Golding,1999) %22.2الى  ٪٩٥بين النساء الالتي يتعرضن للضرب بين 

 :(ارواآلث اإلصابة)الجوانب النفسية 

 .اثالذهنية للمواقف واألحد واالستجابة االنفعاليةتأثيرات نفسية سواء على الشخصية أو الحالة  الى يؤدي العنف ضد المرأة

يظهر فروق في سمات الشخصية  وشدتهلذلك نجد كثير من الدراسات تؤكد مثل هذا التأثير فنجد تكرار العنف ضد المرأة 

التي قارنت بين مجموعة من المعنفات  (Andrson&Coolidel,2000)ذلك دارسة  النفسية كما في تذكر واالضطرابات

وجد أن النساء الالتي تعرضن للعنف المتكرر كانوا أكثر  ،المعنفات لمره واحدة ومجموعة من غير المعنفات وأخرى من

ة أعلى مقارنة بغير الصدمة بدرج ما بعدواضطراب ضغوط  االكتئابفي الشخصية وظهر  واضطراب وانهزامية اعتمادية

 .ذهنية مقارنة بالمجموعة الضابطة اضطراباتالمعنفات بينما النساء المعنفات لمره واحدة لم تبدو لديهن 

( أن النساء يتصفن بفقد الثقة والشعور ٨٠٠٠وتتسم  المرأة المعنفة بسمات عديدة تبدو واضحة في  شخصيتها ويذكر ساري )

ة النفسية الصح واضطرابات ،وعدم الشعور بالطمأنينة والسلم النفسي والعقلي ،العار والمهانةوالشعور ب ،باالتكاليةواالعتماد

صورة المرأة المعنفة في دراسة ويتزل مع وافق توالمبادأة وصنع القرار، وهذه الصورة ت ،حساس بروح المبادرةانها اإلوفقد

، وسهل السيطرة انقياديةشخصية  :تضمن(الذي ذكر بأن صورة المرأة المعنفه تWetzel& Ross ,1986وروس 

 ،وترضخ لواقع الشريك المؤلم ،وقبولها لمشاعر الذنب ،يوجد لها حق أنساني وتشعر بأنه ال ،وقبولها لسيطرة الرجل،عليها

 ةنجذاب الرجل لها، ولديها شكوك حول سالمإوقيمتها وفق  وتقبلها للخطر تجاهها، ،وقناعتها بالواقع القاسي ،واستسالمها

 .وتقديرها الذاتي منخفض  ،عقلها

والحوازات االكتئاب  الصدمة، واضطرابما بعد اضطراب  :طرابات النفسية مثلالعنف ضد المرأة لظهور االض ويسهم

 والمخاوف من الزوج.  المرضية، ، والمخاوفواضطراب الجسديةالشخصية واضطرابات  النوم،واضطراب  ،القهري

;vitanza,Vogel,&Marshall,1995;Kemp,Rawlings& green, 1990)) 

wileman&wileman,1995; Gleenson,1993) 

والعنف المتكرر في محيط  اإلهمالكما تؤكد العديد من الدراسات أن العنف ضد المرأة  قد يؤدي للجنوح والجريمة نتيجة 

اء المعنفات الالتي يعانين من اضطراب لنس، لذا تذكر الدراسات أن اك يرتبط العنف ضد المرأة بخطر االنتحاروكذل ،األسرة

 ،الصدمة ما بعداضطراب ضغوط من  ال يعانين( مره من الالتي ٥١أكثر ب ) االنتحاريةمحاولتهم ما بعد الصدمة ضغوط 

الصدمة لدى النساء المعنفات ضحايا العنف  ما بعد نتحاري واضطراب ضغوطكبير بين بين السلوك اإل ارتباطد وأيضاً يوج

تي ات الاللدى النساء المعنف االنتحارومما يزيد خطر  االنتحاريةساءة الشريك واألفكار إسر بين كما أنه يشكل  ج ،األسري

  .الصدمة ما بعديخبرن اضطراب ضغوط 
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المواد بين النساء المعنفات كبير جداً وبنسب عالية سواء كان هذه النساء تم  استخدامساءة إالعديد من الدراسات  وكما تؤكد

ذلك يعد أكثر وك .نيفهن في الطفولة أو الرشد والتي تفسر أن النساء المعنفات يستخدمن الكحول كمحاولة لعالج ذاتي لقلقهمتع

 .ضطراب ُشّخص من المهنيون لدى النساء الالتي يتعرضن للعنفإ

(Crowell,1996) Bullman & king, 1994; Kramer, Lindy, Grace, Leonard, 1994; Davison, etal. 

199. (Douglas,1989)   (٨٠٠١)القرني،  

 :العالج الذهني السلوكي والنساء المعنفات

 ٥٩٩٠ك آرون بي النفسي يعد العالج النفسي الرائد في الوقت الحديث ولقد طّور على يد الطبيبالعالج الذهني السلوكي 

لألفراد  ويمكن ،ترابطةتؤثر بعضها ببعض وم ويعتمد على النموذج الذهني الذي ينص على أن األفكار والمشاعر والسلوك

 واالستجابات ،وعلى المشكالت السلوكية ،والغير فعالة المشوهة األفكار أن يتغلبوا على الصعوبات من خالل تحديد وتغيير

وتعديل المعتقدات غير  ،المهارات واختياريحتاج الفرد على أن يعمل مع المعالج لتطوير  ما وهذا ،العاطفية القاسية

 .(سابق بيك ، مرجعالسلوكية) االستجابةوتغيير  ،اآلخرين بطرق فعالة مع واالتصال المشوهةكار وتحديد االف التكيفية،

 اضاتواالفتر والمفاهيم ،يرى بيك تتكون من مخططات أو أبنيه ذهنيه تشتمل على معلومات والمعتقدات فالشخصية كما

 والمشاعر السالبة تكون فالمزاج النفسي ،موكتسابها من خالل مراحل النإوالتي يتم  ،والمخطوطات األساسية لدى الفرد

وتؤثر على أدراكات الفرد  ،االنفعالية االضطرابات تميز الذهنية األبنيةوهذه  ،والالعقالنية المشوهةنتاجاً لألفكار 

ومن  ،إدراك الخبرات في ضوء عالقتها باألبنية الذهنية للفرد ويتم ،والتفسيرات التي يقدمها حول األشياء والذاكرة

 (٨٠٠٠آرون: )بيك، .تتناسب مع هذه األبنية تلك الخبرات حتى تشويهحتمل أن يتم الم

تحمل أفكار مشوهه حول نفسها تجعلها معرضه لديمومة تقبل األساة ومن هذه  تها فالمرأة المعنفةالمرأة حول ذاوكذلك معتقدات 

فهذه التشوهات الذهنية تدعم  ،تي"طل"غ ياة"،ل عما يحصل لي في هذه الحاألفكار " أنا أخطي وأستحق الضرب، " أنا المسئو

 .(Carlson,1997تدني تقدير الذات لدى المرأة المعنفة )

السلوكي في هذا البحث من فنيات سلوكية وذهنية وانفعالية لمساعدة المبحوثات على تصحيح –ويتكون البرنامج الذهني 

 :ويتألف البرنامج من وسلوكي،نفعالي معتقداتهن الغير عقالنية الى معتقدات عقالنية يصاحبها ضبط ا

 .العالقة الموجهة بين المعالج والمستشير -

 .جديدة فعالةاكتساب اساليب مواجهة  -

 .مهارات وقف األفكار واالستبدال وحل المشكالت -

 مهارات ممارسة االسترخاء. -

 تصال الفعال.ذات وممارسة االمهارات توكيد ال -

 .في عينة البحث التجريبية اض كرب ما بعد الصدمة لدى النساء المعنفاتاعر يتمخض عنها خفض حدة مما
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  السابقة:الدراسات . 1

الصدمه  ما بعدهدفت إلى معرفه أثر برنامج ذهني سلوكي لخفض أعراض ضغوط  ،(kubany,2003) وفي دراسة قام بها

 ،التثقيف والتعليم النفسي :وهي تاستراتيجياثالث  الدراسةوطبقت  ،امرأة(، 00على عينة تكونت من ) ،للنساء المعنفات

وأظهرت الدراسة فروق بين النساء الالتي أنهين البرنامج العالجي  ،ومراقبة الحديث السلبي ،والتعرض ومنع األستجابه

لك خفض ذالصدمة وك ما بعدوالالتي لم ينهين البرنامج وكانت النتيجة لصالح الالتي أنهين البرنامج في خفض أعراض ضغوط 

 .(، أشهر من المتابعة4-2وزيادة في تقدير الذات وأستمر التحسن على مدى ) ،كتئابيهشاعر الذنب والمشاعر األم

( فعالية العالج الذهني السلوكي الفردي على عينة من النساء الالتي يتعرضن Johnson&Ziotnick,2006تناولت دراسة )

( امرأة وخضعن للبرنامج 72ونت عينة الدراسة التجريبية من )للضرب في المالجئ مع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وتك

انخفاض كبير في ل ( وشهدت المشاركات في الدراسة للمساعدة على اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مع التمكين )األم

لفعال أعراض ضغوط ما بعد الصدمة وأعراض االكتئاب وفقد الموارد ودرجة الضعف االجتماعي والزيادة في استخدامها ا

 للموارد المجتمعية  وتم الحفاظ على هذه المكاسب مع مرور الوقت ،وطبقت هذه الدارسة  على عينة تجريبية بدون مجموعة

 .ضابطة

هدفت إلى فحص فعالية العالج الذهني السلوكي لخفض إعراض ،(Cohen et al.2006) وفي دراسة أجراها كوهين وآخرون

شهور  2تم تطبيق البرنامج العالجي لمدة  ةمرأة معنفا( 721لنساء المعنفات يبلغ عددها )لدى عينة من ا ةالصدم ما بعدضغوط 

البرنامج تم  ة( وبعد نهاي20الضابطة وعدده ) ة( ولم يطبق البرنامج العالجي على العين10وعددها ) ةالتجريبي ةعلى المجموع

وخلصت نتائج  ،Clinician Administered PSTD Scale, (CAPS) الصدمة العيادي ما بعدتطبيق مقياس تقييم ضغوط 

بشكل كبير لدى النساء المعنفات لصالح  ةالصدم ما بعدحصائياً في خفض إعراض ضغوط اإلى وجود فروق داله  ةالدراس

ر نما لم تظهبي ،التي لم يطبق عليها البرنامج ةالضابط ةبالمجموع ةالتي تم تطبيق البرنامج عليها مقارن ةالتجريبي ةالمجموع

 جتماعي والجنسيكتئاب واالداء االبين المجموعتين في اال ةحصائياي فروق ذات دالله أ ةالدراس

سلوكي الهني على العالج الذ ( والتي هدفت للكشف عن فعالية برنامج ارشادي قائم 0222 ،ميرفت ،وفي دراسة ) عبدالرحيم

الزوجات المعنفات في االردن وتكونت عينة الدراسة من في تنمية مهارات حل المشكالت وادارة الغضب وخفض العنف لدى 

مجموعة تجريبية تم  2ة ضابطة لم يطبق عليها البرنامج ومجموع 2على مجموعتينامرأة متزوجة معنفة تم توزيعها  74

ارة ادارة هتطبيق البرنامج عليها وكانت نتيجة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية والتي لوحظ فعالية البرنامج في تغير م

  .الذات وحل المشكالت بفعالية مما ادى لخفض العنف الموجه بينما لم يالحظ أي تغيير على المجموعة الضابطة

السلوكي لألطفال والمراهقين  هدفت للتحقق من فعالية العالج الذهني( Critiane.D.M., et al 2009)في دراسة مرجعية قام 

لتقييم  ٨٠٠٩وحتى  ٥٩٢٠الدراسات السابقة التي تمت من  من خالل مراجعةصدمة مع كرب ما بعد ال الجنسي ضحايا العنف

وخلصت النتيجة إلى أن العالج الدهني  ،واألطفال ضحايا العنف الجنسي  الصدمة لدى المراهقين ما بعد اضطراب ضغوط

 .عنف الجنسيالصدمة لدى األطفال والمراهقين ضحايا ال ما بعد ضغوط أعراض السلوكي كان فعال في خفض
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نتيجة ما بعد الصدمة  ضغوط( أن النساء الالتي تعرضن ال عراض اضطراب  Iverson.,et al,2011ذكرت  دارسة )     

خفض ية على بفعال، ويؤثر العالج الذهني السلوكي  خبرة  قاسية في العالقات البين شخصية أكثر عرضة لعنف الشريك الحميم

راض االكتئاب ،اال ان عدد محدود من الدراسات بحثت في موضوع عنف الشريك واعأعراض ضغوط ما بعد  الصدمة 

وتقليل عنف الشريك الحميم بين الناجيات من الصدمة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وفعالية العالج الذهني السلوكي 

وأعراض  بعد الصدمة حثت أثر العالج الذهني السلوكي على ضغوط ماالعالقات البين شخصية ،ومنهجية هذه الدارسة ب

االكتئاب المستقبلي لدى النساء الناجيات من عنف الشريك الحميم في عينة من النساء الناجيات من عنف الشريك  وتضمنت 

نتيجة المرور بخبرة صادمة وشاركن هؤالء النسوة في صهن باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ( امرأة تم تشخي 702العينة )

شاركات تم تقييم الم .تلفة من العالج الذهني السلوكي لعالج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةشكال مختجربة عياديه عشوائية أل

 .ستة شهور من المالحظة 4بعد العالج اضافة الى  العالج،مرات أثناء  4، العالجما قبل  ر،أكبنقاط كجزء من تجربة  9في 

 مع العالجواعرا ض االكتئاب اثناء ض ضغوط ما بعد الصدمة امن انخفانتيجة هذه الدارسة بناء على الفرضيات تز وخلصت

وأخير تسلط الضوء على  الشخصية،المالحظة حتى قبل وبعد الصدمات  شهور من 4انخفاض مشابه لعنف الشريك خالل 

اطر المخ كمنهج لتقليلاالكتئاب بين الناجيات من الصدمات الشخصية  الصدمة وأعراضيد ومعالجة ضغوط ما بعد أهمية تحد

 المستقبلية لعنف الشريك الحميم.

بتطبيق برنامج عالج ذهني سلوكي  إلى اختبار فعالية تدخل عيادي التي هدفت  ،( (Echeburua.,et al 2013دراسة  وفي 

نت عينة وللنساء المعنفات في المجتمع وتحديد ومعرفة ما إذا كان فعالية العالج الفردي أكثر فعالية من العالج الجمعي  وتك

ما بعد  معية وركز على " اعراض اضطراب ضغوطدية وجرامرأة وتم تطبيق البرنامج العالج بطريقتين ف 774البحث من 

مهارات  ،أعادة التعرض للصدمةجلسة ويتضمن )  71ف البرنامج من ويتأل ،ضعف االداء " –نزعاج االنفعالي اال –الصدمة 

 ميع المتغيرات  )اعراضبالرغم ان كال المجموعتين الفردية والجمعية تحسنوا في ج( والتدرب على حل المشكالت ،التكيف

أفضل في خفض  ظهر العالج الجمعي االً ان ، "(ضعف االداء  –االنزعاج االنفعالي  –ما بعد الصدمة  اضطراب ضغوط

 .الصدمة ما بعداب ضغوط اعراض اضطر

االعراض اضطراب ضغوط ما بعد  سلوكي لخفضنامج عالج ذهني أثر بر ( لفحص0272، وآخرونهدفت دراسة )جبريل 

المجموعة الى امرأة وتم تقسيم العينة  (72)عينة من النساء المعنفات في االردن وتكونت عينة الدراسة من  الصدمة بين

وكانت  .دقيقة للجلسة 02مدة جلسة ل 02 البرنامج منتأسيس  معنفات وتمنساء  (9والمجموعة الضابطة ) ( نساء9) التجريبية

لبعدي االصدمة لدى النساء المعنفات الالتي خضعن للبرنامج في القياس  ما بعدالنتيجة انخفاض اعراض اضطراب ضغوط 

  .فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق القياس البعدي لصالح المجوعة التجريبية وجود

 ، بهدف تقييم ( عملت على عينة عشوائية من ضحايا الحرب من فتيات منغوليا  O'Callaghan et al.2013وفي دراسة ) 

الصدمة لدى الفتيات الالتي تعرضن للعنف للتعذيب واالغتصاب  ما بعدلخفض اعراض ضغوط  فعالية العالج الذهني السلوكي

وبعد تطبيق البرنامج انخفضت اعراض  ،(28( والعينة الضابطة )24العينة التجريبية )( فتاة وكانت  52الجنسي وعددهن )

 لبرنامج طبيق االثة اشهر بعد تالصدمة لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة خالل القياسات التتابعية لمدة ث
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  :فروض البحث. 1

 :الفرض الرئيس

من  قالمعنفات وينبثلصدمة لدى النساء ا ما بعديوجد تأثير للبرنامج العالجي الذهني السلوكي في خفض أعراض ضغوط     

 :هذا الفرض التالية

الصدمة لدى النساء المعنفات بالنسبة  ما بعديوجد تأثير للبرنامج العالجي الذهني السلوكي لخفض أعراض ضغوط •    

 .بعد تطبيق البرنامج قبل و للمجموعة التجريبية

 .الصدمة ( بعد تطبيق البرنامج ما بعدتجريبية ) على مقياس كرب توجد فروق بين أفراد المجموعتين الضابطة وال•    

 :منهج البحث وإجراءاته. 1

تي لديهن العينة البحث من مجموعتان متكافئتان من النساء المعنفات الشبة التجريبي حيث تكونت  الباحثة المنهجاستخدمت      

( افراد 72( افراد للمجموعة الضابطة و )72عددهم )و( )تجريبية وضابطة ما بعد الصدمة   معاناة مع  اضطراب ضغوط

ضابطة ضع المجموعة التخ ( بينما لمالمتغير المستقلجي )المجموعة التجريبية للبرنامج العال للمجموعة التجريبية وخضعت

معنفات نساء اللمجموعتان لنفس إجراءات القياس القبلي والبعدي ،بهدف التعرف على أثر البرنامج لعينة من الاوخضعت ، له

 .المترددات على العيادة النفسية ما بعد الصدمة من التي يعانين من اضطراب ضغوط

ن العمل اإلرشادي أل ،تمثل التصميمات التجريبية اهتماماً أساسياً لعلماء النفس اإلكلينيكيين  و اإلرشاديين :التصميم التجريبي

وأن معظم نتائج دراسات العالج النفسي تستخدم التصميم التجريبي  ،ولىيمكن النظر إليه على أنه تدخل تجريبي بالدرجة األ

الفكري  نتاجومن أهم أنواع التصميمات التجريبية التي تنتشر عبر اال ،للحالة الفردية أو لمجموعة صغيرة العدد من المرضى

واليوت بيسترانج ،باركرللمجموعة ) 1االحصائي المتخصص في االرشاد /العالج النفسي تصميمات القياس المتكرر 

برنامج ) قبل تطبيق الوالضابطة وبقياس متكرر ستخدم في البحث تصميم المجموعات التجريبيةلذلك ا، (007-: 072:7999،

 (بعد تطبيق البرنامج –

 مجتمع البحث:. 1.1

سية ددات على العيادة النفوالعنف المتر ءاإليذاتكون مجتمع البحث من جميع النساء المعنفات المحوالت في برنامج الحماية من 

 (7222-7229) في مستشفى الملك خالد في تبوك خالل العام

 :عينة البحث .1.1

عينة من النساء المعنفات المترددات على العيادة النفسية في مستشفى الملك خالد في تبوك  البحث على الباحثة تطبيقاقتصرت 

 .دسونيافالصدمة لد ما بعدضغوط ( معنفة مرتفعات الدرجات على مقياس اضطراب 02وعددهم )

                                                           
Measures Design-Repeated1 
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 :ادوات البحث. 1.1

 الصدمة  ما بعدمقياس اضطراب 

بند وتنقسم هذه البنود لثالثة مقاييس  71 من الصادمة وأثر الخبراتالصدمة  ما بعدن لقياس ضغوط دسوييتكون مقياس داف

الخبرة الصادمة وتشمل  وثانيا تجنب ٥٨٨٨٩٨٤٨٥٨١استرجاع الخبرة الصادمة وتشمل البنود التالية  :أوال :فرعية تتمثل في

 .٥٨٨٥٩٨٥٤٨٥١٨٥٩التالية  وتشمل البنودالصدمية ستثارة الخبرة اوثالثا  ،١٨٩٨١٨٢٨٩٨٥٠٨٥٥ التاليةالبنود 

( ويكون سؤال المفحوص عن األعراض في األسبوع السابق ٤ -نقاط )من صفر  ١ويتم حساب النقاط على المقياس مكون من 

يتم حساب درجة  وتشخيص ضغوط ما بعد الصدمة وفق هذا  نقطة. ٥١٩جموع الكلي لدرجات المقياس ويكون الم ،للفحص

المقياس بوجود عرض واحد من أعراض الخبرة الصادمة وعرضين الى ثالثة اعراض من اعراض التجنب وعراض من 

على عينة  ياسلباحثة بتقنين المقوقامت ا المقياسبات و مصداقية هذا عديد من الدراسات السابقة ثتناولت الاعراض االستثارة 

مراجعات مستشفى الملك خالد بتبوك للتأكد من مالئمة خصائص المقياس السيكومترية وحساب الصدق والثبات على من النساء 

 ةأ( امر02(حيث تم تطبيق المقياس على )test-re-testوذلك باستخدام إعادة االختبار) عينة تحمل خصائص مجتمع الدراسة 

 .،(12من خارج عينة الدراسة وبلغ معامل الثبات)

 البرنامج الذهني السلوكي: 

 :منطلقات/ أهداف البرنامج- 

 تنمية وعي المرضى بأهمية التدخل العيادي باستخدام مهارات وفنيات العالج الذهني السلوكي  -

 .الصدمة و مواجهته ما بعداب تكوين وعي لدى المرضى من خالل بناء حائط معلوماتي تثقيفي عن خطورة اضطر - 

 ،السلوك التوكيدي ،الصدمة من خالل تعليمهم مهارات حل المشكالت ما بعدإكساب المرضى مهارات لمواجهة ضغوط   -

 .مهارات التفاعل االجتماعي

 :تنفيذ وتقييم البرنامج

 السلوكي –جلسات البرنامج العالجي الذهني مختصر لملخص  (1جدول رقم ) يوضح

  التاريخ
 زمن 

 الجلسة 

األسس   

النظرية 

 والمصادر 

 الوسائل 

 المستخدمة 

الفنيات 

 المستخدمة 
 الجلسة  موضوعها  الهدف 

 
٥٨٠ 

 دقيقة

علم النفس    -

اإلرشادي، 

علم النفس 

 العيادي. 

مطوية تحتوي 

على تصور عام 

 للبرنامج واهدافه 

التعارف 

واإليضاح 

 والشرح،

المناقشة، واجبات 

 منزليه.

يق جو من األلفة والثقة، تحق

التعريف بالبرنامج وخطة 

سير الجلسات. مناقشة 

المرضى في جدول الجلسات 

 واسلوب ادارة الجلسات 

التعارف وبناء 

العالقة تعريف عام 

بالبرامج وخطط 

 الجلسات  سير

7- 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

٩٠   

 دقيقة

علم النفس 

المرضى، علم 

 النفس العيادي.

مطوية تحتوي 

على مفهوم 

د ضغوط ما بع

الصدمة 

 مؤشراته.

المناقشة، إعادة 

البنية المعرفية، 

تغذية مرتدة 

 واجبات منزلية.

توضيح صحيح لمفهوم 

ضغوط ما بعد الصدمة 

اشتراك المرضى في 

 التعرف على أسبابه

        وأعراضه / مؤشراته

زيادة وعي المرضى  -

بالمفاهيم الخاطئة المرتبطة 

 به.

اضطراب ضغوط 

 ما بعد الصدمة

ره، وأسبابه ومظاه

والمفاهيم الخاطئة 

المرتبطة به لدى 

 المرضى.

-2 

 
٩٠ 

 دقيقة

 علم النفس

المرضى، علم 

 النفس العيادي.

مطوية تحتوي 

مفهوم  على

ما بعد  ضغوط

الصدمة 

 ومؤشراته. 

 المناقشة، إعادة

البنية الذهنية، 

تغذية مرتدة، 

 واجبات منزلية.

 االسترخاء 

 ةغير العقالنيمناقشة األفكار 

المرضى  زيادة وعي -

 فة. المختل باألساليب العالجية

عالج ضغوط ما 

 بعد الصدمة وأسسه
-3 

 

 

٩٠ 

 دقيقة

 علم النفس

المرضى، علم 

 النفس العيادي. 

مطوية تحتوي  -

مفهوم  على

ضغوط ما بعد 

 الصدمة

 ومؤشراته. 

المناقشة، إعادة -

 البنية الذهنية،

تغذية مرتدة، 

 .واجبات منزلية

 ء االسترخا

زيادة   -توضيح أساليب  -

 المرضى بالتمييز بين وعي

االجتماعية  أساليب المهارات

          الفعالة وغير الفعالة

ممارسة أساليب ومهارات  –

 اجتماعية فعالة .

المهارات  -

 االجتماعية
2- 

 
702 

 دقيقة

 المنحنى

 الذهني

 مطويات عن

مهارة حل 

 المشكالت.

المناقشة، العصف 

 يةالذهني تغذ

مرتدة، واجبات 

 االسترخاء منزلية.

 إدراك المرضى طبيعة

المشكالت التي يتعرضون 

 لها. 

 الشعور اكتساب القدرة على

بالمشكلة وتحديدها. اكتساب 

المشاركين القدرة على توليد 

 بدائل للحلول

مهارة حل  -

 المشكالت
0- 

 
702 

 دقيقة

 المنحنى 

 الذهني. 

مطوية عن 

أسلوب حل 

 المشكالت. 

العصف    لمناقشة،ا

 الذهني

مرتدة، تغذية  

 منزلية.  واجبات

زيارة مهارة المرضى 

طبيعة حل المشكالت. 

 عرض مثال عن مشكلة

وتوزيع المرضى في 

 مجموعات لطرح حلول. 

مهارة حل 

 المشكالت
4- 

 
702 

 دقيقة

 النظرة 

 السلوكية

مطويات عن 

التوكيدي  السلوك

 وعرض مشاهد. 

 المناقشة، مراقبة

 ات، تغذيةالذ

مرتدة، واجبات 

 منزلية. 

اكتساب المرضى بعض   

 التوكيدي.  مهارات السلوك

التوكيدية مهارة 

 (توكيد الذات)
1- 
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702 

 دقيقة

نظرية التعلم 

 االجتماعي

 (النمذجة)

مطويات عن 

أشكال المهارات 

 االجتماعية.

 ،النمذجة المناقشة،

ة السلوكي البروفات

تغذية مرتدة، 

 .واجبات منزلية

المهارات  فهم أسس بعض -

التصال الشخصي السلوكية ل

 الفعال.

المهارات 

 االجتماعية
2- 

 
702 

 دقيقة

نظرية التعلم 

 االجتماعي

 (النمذجة)

مشاهد  عرض

 عن االتصال 

االجتماعي 

 الفعال.

، النمذجة المناقشة

البروفات  -

 السلوكية تغذية

، واجبات  مرتدة

 منزلية

ممارسة أساليب جديدة في 

 تصال.اال

 المهارات

 االجتماعية
9- 

 
٩٠ 

 دقيقة
 االختبار البعدي  النفسي القياس

التقييم الذاتي للبرنامج  -

إنهاء البرنامج وأخبار 

 المرضى بموعد المتابعة.

 -72 تقييم نهائي

 

 :الفنيات المستخدمة في الجلسات -

ما الشد العضلي والتوتر النفسي وجميع عضالت الجسم عادة في القلق واالنفعاالت الحادة يمر الجسم بعمليتين ه :االسترخاء

تكون مشدودة وتوازي التوتر النفسي الذي يكون عليه الفرد في حالة القلق عندما يتم التدخل لمحاولة ايقاف او تحويل حالة 

لى خفض إمما يقود  التوتر والشد العضلي لجسم الفرد الى حالة من االسترخاء فان التوتر النفسي يتحول الى حالة االسترخاء

 (0222 ،سهل الرشيدي،)ال يصبح الفرد مسترخي جسميا وغير متوتر نفسيا في ان واحد  القلق وبذلكدرجة 

اسات من الدر وتناولتها العديدكاة او تخيلية وتعرف بالمالحظة والمحاتعتمد على أساس عرض نماذج سلوكية مباشرة  :النمذجة

 بشكل عام الى أسلوب التعلم وتشير النمذجةالتي قام بها باندورا وزمالؤه على السلوك العدواني  التعلم بالنمذجة أشهرها،من 

  (0272 ،واخرون العتوم،)االجتماعية بالمالحظة وتستخدم لتنمية المهارات 

ت التي تسمح للفرد " المهارات االجتماعية بأنها مجموعة من الكفايا walkerعرف " وولكر :تنمية المهارات االجتماعية

واتخاذ القرارات المسؤولة والتعامل مع المواقف  باألخرينبالمحافظة على العالقات االجتماعية االيجابية كما تسهم باالهتمام 

 (0272عماد عبدالحيم ، ، الزغلولبروح بناءة واخالقية ) الصعبة

 او (7992، )عليانح بعيد عن االفتراضات الجامدة عبارة عن عمليات عقلية تحصل وفق تفكير منظم ومنفت :حل المشكالت

يهدف استخدام فنية حل المشكالت هو للقدرة والتمكن من حل المشكلة الحالية والمشاكل التي قد تواجه الغرد في المستقبل 

 (7999 ،)عليوتساعد الفرد على غرس الثقة وااليمان بقدرته على حل اية مشكلة قد تواجهه مستقبال 

مجموعة من االساليب واالجراءات السلوكية والذهنية التي تهدف الى تدريب الفرد على السلوك التوكيدي  :دريب التوكيديالت

باالستعانة بمجموعة من الفنيات المستخدمة في مجال تعديل السلوك ومهارة السلوك التوكيدي من المهارات المهمة في وقاية 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

التي تؤدي الى االضطراب النفسي والضعف في التفاعل االجتماعي ويرى   الفرد وتبصيره من الوقوع في المشكالت

أن توكيد الذات سمة شخصية وأن الشخص المؤكد لذاته هو الذي يستطيع ان يعبر بصورة لفظية او غير  cotler 7919كوتلر

 ( cotler , 1979ار في الحياة )ايجابية وسلبية ويستطيع اتخاذ القرار ويتمتع بحرية االختي لفظية عن مشاعر وعواطف وافكار

وهي تزويد الفرد بالمعلومات الصحيحة عن سير ادائه في العملية العالجية لزيادة االداء وتعديل السلوك  :التغذية الراجعة

  (0222 ،ابراهيم مهدي الشبلي،)باالتجاه المرغوب فيه 

ه للسعي لبي المتعلق فييد سلك سابق بهدف تغييرة والحوار السعبارة عن عملية تعلم داخلية تبدأ بتحد :اعادة البنية الذهنية

ءات ذهنية جديدة تكوين بنا سلوكا متكيف وموافقا ويؤثر في بحوار داخلي جديد يهدف للتكيف والتوافق كمما ينتج عنهباستبداله 

ل الذهني ها تشمل اعادة تنظيم المجالدى الفرد وبذلك يتم احداث التغيير المرغوب في السلوم وتعميم هذه الخبرة والسعي لتثبيت

 (0227 ،واعادة تنظيم االفكار وتوليدها. )الخطيب

 :إجراءات البحث. 1.1

قامت الباحثة باالطالع على اإلرث النظري لمتغيرات البحث والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات  -

 .صدت لمتغيرات البحثالبحث وكذلك تم االطالع على البرامج العربية واألجنبية التي ت

 .بعد الصدمة قامت الباحثة باالطالع على مقاييس اضطراب ضغوط ما -

على  هتقنينو  .دسون )الثبات والصدقيمقياس داف ،التحقق من الشروط السيكومترية ألدوات البحثقامت الباحثة ب -

 .الحالية الدراسةمجتمع الدارسة قبل البدء في 

 .واجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمون همستخدم وتحكيمالبرنامج ال بإعدادقامت الباحثة  -

 .خذ الخطابات الالزمة لجهة التطبيق من وحدة علم النفس العياديأقامت الباحثة ب -

قامت الباحثة بتطبيق أداة البحث على عدد من النساء المعنفات المترددات على العيادة النفسية في مستشفى الملك خالد  -

 .بعد الصدمة دسون الضطراب ماية البحث على مقياس دافبهدف تحديد عين

وخضع  7222/ 0حتى شهر 7229/ 2قامت الباحثة بتحديد العينة الضابطة والتجريبية وتطبيق البرنامج من شهر  -

 أسابيع  72افراد المجموعة التجريبية لجلسات فردية فعلية استغرقت كل جلسة ساعتين لمدة 

 .ج مباشرةجريبية بعد انتهاء البرنامتس المستخدم في البحث على المجموعتين الضابطة والقامت الباحثة بتطبيق المقيا -

قامت الباحثة بتحليل البيانات ومعالجتها احصائيا وجدولتها بعد ان استخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من  -

 .فروض البحث

 :الوسائل اإلحصائية. 1.1

 تبار ولككسوناخ – وتني الالبارامتري-اختبار مان 
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 :والتحليل االحصائيعرض النتائج . 6

ات قبل الصدمة لدى النساء المعنف ما بعدقامت الباحثة بالتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس ضغوط 

طبق على الذي ي البدء بتطبيق البرنامج العالجي الذهني السلوكي وذلك للتحقق من فعالية البرنامج العالجي الذهني السلوكي

متوسط  لذلك قمنا بفحص الفروق في ،المجموعة التجريبية مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي ال تتلقى أي برنامج عالجي أو تدريب

-Mannويتنى-بعد الصدمة للمجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام اختبار مان الرتب للقياس القبلي في مقياس ضغوط ما

Whitney(.0دول رقم )كما في الج 

مقياس )ضغوط ما بعد الصدمة( للقياس القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة  في يوضح الفروق :(1جدول )

 .Mann-Whitneyويتنى -باستخدام اختبار مان

 
 مجموعة

 الدراسة
 ن

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
U     Z   مستوى الداللة 

درجات 

 المقياس

 10.70 107.00 10 التجريبية

48.000 -.160 0.873 

 103.00 10.30 10 الضابطة

 

 الصدمة؛ حيث ما بعد( عدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس ضغوط 0يتضح من الجدول رقم )

لمجموعتين ( مما يدل على تكافؤ ا2.20عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياقيمة غير  ، وهي48.000تساوي  Uقيمة كانت 

التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج ويمكن تفسير ارتفاع متوسط الرتب بأن كال المجموعتين التجريبية والضابطة كانتا لديها 

 .بعد الصدمة ارتفاع في اعراض ضغوط ما

للتحقق و  ،المعنفات السلوكي على خفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة لدى النساء -دال للبرنامج العالجي الذهني يوجد تأثير

من صحة هذا الفرض تم تطبيق مقياس ضغوط ما بعد الصدمة على المجموعة التجريبية  قبل وبعد تطبيق البرنامج ؛وبعد ذلك 

 (.2حصلنا على النتائج كما في الجدول رقم )  Wilcoxonتم استخدام اختبار ولكوكسن

ما بعد الصدمة قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجي الذهني ولكوكسن لكشف الفروق في مقياس ضغوط  (: اختبار1) جدول

 :السلوكي لدى افراد المجموعة التجريبية

 

درجات 

 المقياس 
 حجم العينة مجموعة الدراسة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 مستوى الداللة (Z)قيمة 

 00. 00. 10 الرتب الموجبة القبلي 

-2.825 .005 

 55.00 5.50 10 الرتب السالبة البعدي
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وبالتالي فإنه يوجد فروق بين   005.وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 2.825-تساوي  Z( أن قيمة 2ويتضح من جدول )     

القياس القبلي والبعدي لمقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى افراد المجموعة التجريبية للنساء المعنفات وهو مؤشر على 

جي الذهني السلوكي في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى هذه الفئة في اتجاه القياس لبرنامج العالفعالية ا

وبالتالي فإننا نؤكد فرض البحث الذي يقول أنه يوجد أثر للبرنامج العالجي في خفض اعراض اضطراب ضغوط ما بعد  ،البعدي

 .خفض اعراض ضغوط ما بعد الصدمة لدى النساء المعنفاتالصدمة  ونؤكد على فعالية البرنامج العالجي الذهني السلوكي في 

وقد ثبت أنه توجد فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس ضغوط ما بعد الصدمة بعد تطبيق البرنامج على  -

 .المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج

دى النساء للمقياس ضغوط ما بعد الصدمة القياس البعدي  للتحقق من ذلك، تم دراسة المجموعتين التجريبية والضابطة في     

 (.2كما في الجدول رقم ) Mann-Whitneyويتنى-المعنفات باستخدام اختبار مان

مقياس ضغوط ما بعد الصدمة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي  في ضح الفروق( يو1جدول )

 .Mann-Whitneyويتنى -باستخدام اختبار مان

 

    

لى مقياس دي ع( وجود فروق في متوسط الرتب بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البع2ويتضح من الجدول رقم )

في المجموعة الضابطة وانخفاضها في المجموعة 15.50 بعد الصدمة حيث لوحظ ارتفاع قيمة متوسط الرتب  ضغوط ما

وبالتالي فإننا نؤكد بأنه يوجد فروق بين  ،(005.وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )،0تساوي  Uكما أن قيمة ،التجريبية

رنامج ويمكن تفسير نتيجة هذا، بأن أثر الب ،بعد الصدمة في القياس البعدي على مقياس ضغوط ما المجموعة التجريبية والضابطة

الصدمة لديها  ما بعدالعالجي كان واضحاً في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة التي مازالت اعراض ضغوط 

 ..لعوامل أخرىوأن أثر االنخفاض يُعزى الى البرنامج العالجي وال يعزى ،مرتفعة

 تفسير نتائج البحث:. 7

ء بعد الصدمة لدى النسا على: يوجد تأثير للبرنامج الذهني السلوكي في خفض أعراض ضغوط ما الرئيس: وينصالفرض 

 المعنفات بعد تطبيق البرنامج 

من هذا  فات وينبثقبعد الصدمة لدى النساء المعن يوجد تأثير للبرنامج العالجي الذهني السلوكي في خفض اعراض ضغوط ما

  :يلي الفرض ما

 
مجموعة 

 الدراسة
 ن

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
u Z  

مستوى 

 الداللة

درجات 

 المقياس 

 55.00 5.50 10 التجريبية

.000 -3.822 .000 

 155.00 15.50 10 الضابطة
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 نسبةمعنفات بالبعد الصدمة لدى النساء ال يوجد تأثير للبرنامج العالجي الذهني السلوكي لخفض اعراض ضغوط ما -

 بعد تطبيق البرنامج قبل وللمجموعة التجريبية 

  .تطبيق البرنامج في اتجاه المجموعة التجريبية -

 kubany , 2003 ; Johnson&Ziotnick ,2006 ; Cohen etج البحوث والدراسات التالية ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائ

al.2006 ؛  ٨٠٠٢ ،ميرفت ،؛ عبدالرحيمCritiane.D.M.,et al 2009 ; Iverson.,et al,2011 ; Echeburua.,et al 

 ( O’Callaghan et al.2013؛ ٨٠٥٩ ،؛ جبريل واخرون 2013

ات اء المعنفبعد الصدمة بشكل كبير لدى النس ما وق دالة احصائيا في خفض اعراض ضغوطخلصت النتائج الى وجود فر

لصالح المجموعة التجريبية التي تم تطبيق البرنامج العالجي عليها مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم يطبق عليها البرنامج 

 العالجي 

بعد الصدمة الى كفاءة االساليب والفنيات  اض ضغوط ماالباحثة تأثير البرنامج الذهني السلوكي في خفض اعر وتعزو

السلوكية  فنياتالمستخدمة في الدراسة والتي قد ثبت فعاليتها في الدراسات السابقة وفي هذه الدراسة قد استخدمت الباحثة ال

ية او تأثير على االفكار السلبلتصحيح المفاهيم والمعتقدات ومحاولة ال البنية الذهنية الذهنية لمساعدة افراد العينة على اعادة

و قد عملت الباحثة في هذه الدراسة على رفع مهارة التوكيدية والمهارات المشوهة منها واستبداله بأخرى اكتر ايجابية ومالئمة 

)  دوالتثقيف النفسي في رفع مستوى التوكيدية لدى الفر الذهنيواكدت الدراسات اهمية البناء االجتماعية لدى افراد العينة 

kubany,2003 )  ومواجهة الفرد لما يواجه كيفية استخدام اسلوب حل المشكالت المشكالت ووقد استخدمت الباحثة فنية حل

 ( 0222 ،ميرفت ،الذات وحل المشكالت) عبدالرحيم مهارة ادارةلديه وبناء  بنفسهمن مشاكل مستقبلية 

 :والخاتمةالتوصيات . 8

تفيد بفعالية العالج الذهني السلوكي في خفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة يوصى بما بعد أن ظهرت نتيجة الدراسة التي 

 :يلي

 تصميم برامج وقاية للمقبلين على الزواج وتدريبهم على المهارات الحياتية وحل المشكالت وادارة الضغوط والتوكيدية للحد -

  .من الخالفات الزوجية التي تقود الى العنف

 .النساء المعنفات الحياة لدىجودة  ودراسات لتحسيناجراء بحوث  -

  ( لدى النساء المعنفات...الخ .االكتئاب والهلع)االستفادة من البرنامج العالجي في خفض اضطرابات نفسية اخرى مثل  -

 

 :المراجع. 9

 المراجع العربية .1.9

 .الملك خالد الخيريةاصدارات مؤسسة  الحياة،العنف االسري خالل مراحل  :7201 ،جبرين علي الجبرين، .7

. مؤتمر كرامة حول العنف www.karamah.orgالعنف األسري في بلدان المغرب العربي  :الجازية الهمامي .0

 .٨٠٠٢ديسمبر  ٤-٨البحرين  ،األسري
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 ،: مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من اثار الصدمة رسالة ماجستير غير منشورة(٨٠٠٩الحواجري احمد ) .2

 .غزة :االسالميةالجامعة 

 .دار الزهراء ،المرشد في العالج االستعرافي السلوكي ،٨٠٠٠ :ناصر بن إبراهيم ،المحارب .2

 ط، دار المعرفة الجامعية. ،والطفولةاألسرة  :وآخرونعليا شكري  ،أحمد زايد .0

 واالضطرابات( العالج المعرفي ٨٠٠٠آرون ) ،بيك .4

 ر اآلفاق العربية.دا .القاهرة .عادل مصطفى :ترجمة ،االنفعالية .1

القاهرة. مكتبة األنجلو  .أمثال الحويلة وآخرون :ترجمة ،( علم النفس المرضي٨٠٥٩) ،وآخرون .جونسون، شيري .2

 .المصرية

أثر برنامج عالجي في خفض أعراض كرب ما بعد الصدمة لدى النساء المعنفات في  ،٨٠٥٤ :وآخرون ،جبريل .9

 .٥٢٠ -٥٩٩ :ص .اإلصدار األول ،ربعينالدورة األ .مجلة العلوم التربوية ،األردن

ة ارالكبار، وز-المراهقين  -ما بعد الضغوط الصدمية عند األطفال اضطراب :(٨٠٠٤) ،الحارث عبدالحميد ،حسن .72

 التعليم العالي والبحث العلمي.

انية على ما بعد الصدمة( دراسة ميد )اضطراب(: الصدمات النفسية لدى العراقيين بعد الحرب ٨٠٠٢رشا ) ،خيربك .77

 .سوريا :جامعة دمشق ،رسالة ماجستير منشورة ،العراقيين في دمشق

 .٨٠٠٢بيروت  ،والنشرط، المؤسسة الجامعية للدراسات  ،إشكالية العنف ،سامي عجم ،رجاء مكي .70

 .٨٠٠٥بيروت،  ،دار الهادي ،، ترجمة زهراء طيوري بكاذه٥ط ،شكوه نوابي نزاد: علم نفس المرأة .72

 .العربية للطباعة والنشر :القاهرة .( العالج الذهني السلوكي٨٠٠٠عادل ) ،عبد هللا .72

 .٨٠٠٩ ،القاهرة ،هبه حسن علي: اإلساءة إلى المرأة، مكتبة األنجلو المصرية .70

ترجمة  واالرشادي،البحث في علم النفس العيادي  (، مناهج7999روبرت ).نانسي واليوت بيسترانج،؛ باركر، كريس .74

 .مكتبة األنجلو رشدي، القاهرةوعائشة  نجيب الصبوة وميرفت شوقي
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 :البحث ملخص

عوقات استخدام المنصات اإللكترونية التعليمية التفاعلية في تدريس طلبة الحلقة األولى في هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على م

من أهم المستحدثات التكنولوجية التي تساهم في النمو المهني تعد المنصات التفاعلية  ، وذلك ألنُعمان من وجهة نظر معلماتهمسلطنة 

لمنهج ا تم استخدام. ولتحقيق أهداف الدراسة من المعلمات والطلبة وأولياء األمور ولما لها من فوائد عديدة لكل لمعلمات الحلقة األولى

( معلمة حلقة أولى 031( فقرة تم إعدادها لهذه الغاية. وقد تألفت عينة الدراسة من )32باستخدام استبانة مكونة من ) المسحيالوصفي 

 في سلطنة ُعمانن مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى العشوائية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أبالطريقة تم اختيارهن 

عدم وجود فروق ذات داللة نتائج الدراسة . وأظهرت (3.23بمتوسط حسابي مقداره )للمنصات التفاعلية في التدريس جاء متوسطًا 

ة ُعمان من بة الحلقة األولى في سلطنمعوقات استخدام المنصات اإللكترونية التعليمية التفاعلية في تدريس طلمستوى إحصائية في 

 فروق ذات داللة إحصائيةلمتغير التخصص ومتغير نوع المدرسة، في حين أظهرت نتائج الدراسة وجود تعزى وجهة نظر معلماتهم 

الخبرة لصالح  نواتلمتغير ستعزى  معوقات استخدام المنصات اإللكترونية التعليمية التفاعلية في تدريس طلبة الحلقة األولىمستوى في 

وأوصت الدراسة بضرورة معالجة  . (3..2)المتوسط الحسابي = سنوات  01معلمات الحلقة األولى الالتي لديهن سنوات خبرة أقل من 

 المعوقات المتعلقة بالمعلمة والطالب والبيئة التعليمية والمنهج،

mailto:fawair@unizwa.edu.om
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علية وآلية ية التفاية معارفهن حول توظيف المنصات التعليموتطوير برامج تدريبية لمعلمات الحلقة األولى لتطوير مهاراتهن وتنم 

 الدراسة يكما توص التعامل معها، ونشر الوعي لدى المعلمين وأولياء االمور والطلبة حول أهمية استخدام المنصات التعليمية التفاعلية.

 تخدام المنصات التعليمية االلكترونية التفاعلية.األولى لمهارات اسلتحديد درجة امتالك معلمات الحلقة  المزيد من الدراساتبإجراء 

 المنصات التفاعلية، معوقات، المعلمات، الحلقة األولى، سلطنة ُعمان الكلمات االفتتاحية:
 

سلطنة ُعمان  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار  –* هذا البحث بدعم من برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة 
(BFP/URG/EHR/21/029.) 
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Abstract: 

The current study intended to identify the obstacles of using the interactive electronic educational 

platforms in teaching the cycle one students at Sultanate of Oman from their teachers’ point of 

view. Interactive electronic educational platforms are considered one of the most important 

technological innovations that contribute to the professional development of the cycle one 

teachers, and they have many benefits and advantages for teachers, students and parents. 

Descriptive design was adopted. The study sample consists of (120) teachers who were selected 

randomly.  
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The researchers developed the obstacles of using interactive platforms survey which consist of 

(23) items. The results showed that the level of obstacles of using the interactive electronic 

educational platforms in teaching the cycle one students was Moderate (M=3.23). According to 

variables, the results showed that there were no significant differences in the obstacles of using the 

interactive electronic educational platforms in teaching the cycle one students due to major and 

type of school. In addition, the results showed that there were significant differences in the 

obstacles of using the interactive electronic educational platforms in teaching the cycle one 

students due to years of experience in favor of teacher with less 10 years of experience (M=3.47). 

The study recommended the need to address the obstacles related to teacher, student, environment, 

and curriculum, and to develop training programs for cycle one to develop their knowledge and 

skills about the using of interactive educational platforms in teaching. More studies related 

interactive platforms are recommended to conducted.  

Keywords: Interactive Platforms, Obstacles, Teachers, Cycle One, Sultanate of Oman 

 

 مقدمة. 1

فرض التطور التكنولوجي والتقدم في تكنولوجيا التعليم عدًدا من التحديات على النظام التعليمي في مراحله المختلفة، مما استدعى 

(، لذا تعد المنصات التفاعلية من أهم 3133معه استغالل هذا التطور وهذا التقدم واستثماره في خدمة العملية التعليمية )علي، 

تكنولوجية التي تساهم في النمو المهني لمعلمات الحلقة األولى كونهن من أهم الركائز التي تحقق األهداف التربوية المستحدثات ال

في المرحلة الدراسية األولى من حياة الطالب. فقد أصبحت المنصات التعليمية من المصادر الهامة والمؤثرة على مستوى العالم 

تعليمية من أكثر الوسائل واالستراتيجيات التي تساهم في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى الطلبة كما تعتبر المنصات ال(. 3103)محمد، 

بما توفره للمتعلم من إمكانات تساعده بشكل كبير في عمليات التنمية الذاتية، كونها تعتمد على مبادئ نظرية الدافعية التي تشير 

 (.3130المتعلم هو النظام األكثر فاعلية في تنمية الدافعية لإلنجاز )أبو دنيا،  إلى أن النظام األكثر تحقيقاً لالستمتاع الشخصي لدى

( إلى عدة انواع للمنصات التعليمية التفاعلية منها المنصات التعليمية مفتوحة المصدر كمنصة ويكي 3131وقد أشار الحويطي )

(Wiki( ومنصة جوجل للتعليم )Google for Education ومنصات تعليمية ،) مغلقة المصدر كمنصة بالك بورد

(Blackboard( ومنصة ويب سي تي )Web CT.) 

 & Jewitt et al., 2011; Amandu et al., 2013; Benta et al., 2014; Palumboوأشارت عدة دراسات أجنبية )

Verga, 2015; Oproiu, 2015; Malik, S., & Rana, 2020; Troshina et al., 2021ية )كامل، ( وعدة دراسات عرب

 ( إلى فوائد ومميزات استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية التفاعلية في التدريس،3131؛ العنزي وآخرون، 3102
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كمساهمتها في تنمية قدرات الطلبة العلمية وزيادة مهاراتهم المعرفية ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية والحماس  

ويل دور الطالب من متلٍق إلى مشارك فعال. وتعزز االعتمادية واالستقاللية لدى الطالب من خالل نحو التعلم، وتساهم في تح

التعلم الذاتي المستمر، وتمكنه من تصفحها والعودة إليها في أي زمان ومكان، وقدرة اولياء األمور على متابعة أبنائهم ودعمهم 

 لعملية تعلمهم.

مجموعة من المعوقات التي تحول دون تفعيل استخدام المنصات التعليمية التفاعلية ( Almanthari et al., 2020وقد حدد )

والتي قسمها إلى أربعة مستويات، ويتمثل المستوى األول بالمعوقات على مستوى المدرسة كتوافر البرامج واألجهزة، واإلنترنت، 

ة الثقة، والمعرفة، واالعتقاد، والخبرة، وقيود المعرفوالكتب المدرسية. ويتمثل المستوى الثاني بمعوقات على مستوى المعلم ك

وتحديات التقييم. ويتمثل المستوى الثالث بمعوقات على مستوى المنهج كالمحتوى، والتقييم. وأخيًر المستوى الرابع ويتمثل 

ان، وخبرات لعزلة عن األقربمعوقات على مستوى الطالب كالمهارة، والمعرفة، والتحفيز، والبنية التحتية للتعلم عبر المنصات وا

 التعلم عن بعد غير الكافية.

ومع ظهور أي تقنية جديدة ال بد من ظهور بعض المعوقات التي تحد من استخدامها على الوجه المطلوب، أو تحد من تحقيق 

قات التي بعض المعو االستفادة القصوى المرجوة من استخدامها، ولم يكن استخدام المنصات التعليمية التفاعلية بمنأى عن ظهور

 (.3102تحد من استخدامها )الحبيب، 

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت معوقات استخدام المنصات التفاعلية في التدريس، ففي دراسة أجراها الهرش وآخرون 

في لواء الكورة في  بهدف تحديد معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية (3101)

معلًم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. وقد اعتمد الباحثون المنهج الوصفي  012األردن. وقد تكونت عينة الدراسة من 

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن معوقات استخدام 23من خالل تطوير استبانة مكونة من )

علم اإللكتروني جاءت على النحو اآلتي: أوالً المعوقات المتعلقة بالمعلمين، تلتها المعوقات المتعلقة باإلدارة، ثم منظومة الت

المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية، وجاءت المعوقات المتعلقة بالطلبة في المرتبة األخيرة. كما أشارت النتائج 

ة إحصائية تعزى للجنس في مجال المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية لصالح إلى وجود فروق ذات دالل

الذكور، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي في مجال المعوقات المتعلقة بالطلبة لصالح حملة 

 ئية تعزى ألثر الدورات التدريبية في جميع المجاالت.الماجستير فأعلى، بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصا

( فقد هدفت إلى التحقق من المعوقات التي Musingafi et al., 2015نجافي وآخرون )يأما الدراسة التي أجراها كل من موس

خدم الباحثون د استتواجه استخدام المنصات التفاعلية في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في جامعة زيمبابوي المفتوحة. وق

( مستجيبا. وأظهرت 31المنهجين النوعي والكمي )استبانة ومقابلة(، باإلضافة إلى مراجعة وثائقية. وقد تكونت عينة الدراسة من )

النتائج أن هناك معوقات كبيرة واجهها المتعلمون، وكانت أكثر المعوقات نقص الوقت الكافي للدراسة، والصعوبات في الوصول 

 ولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها، وقلة التفاعل مع المدرس، ونقص المواد الدراسية.إلى تكن
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التعرف إلى فوائد وتحديات استخدام التكنولوجيا  (Mathew & Ebelelloanya, 2016هدفت دراسة ماثيو وإيبيل إيالنيا )

مع البيانات ، وتم استخدام االستطالعات على شبكة اإلنترنت لجللتدريس والتعلم عبر اإلنترنت في سياق التعليم العالي في بوتسوانا

لهذه الدراسة، وتم إجراء الدراسة بين المحاضرين والمتعلمين عبر اإلنترنت في مؤسستين للتعليم العالي في بوتسوانا. شارك في 

 للغة اإلنجليزية، وتشير النتائج إلى أن( متعلما استخدموا التكنولوجيا في تعلم ا32( محاضرين من ذوي الخبرة و)2هذه الدراسة )

الفوائد الرئيسية الستخدام التكنولوجيا للتعليم والتعلم عبر اإلنترنت تشمل التفاعل ومشاركة الطلبة؛ والوصول إلى أحدث 

لى تحمل ع المعلومات؛ ومشاركة المحتوى والتواصل، وأن التحديات الرئيسية التي تواجههم هي الوصول إلى التكنولوجيا والقدرة

التكاليف ورهاب التكنولوجيا، حيث تشمل التقنيات الناشئة الموصى بها مثل منصات التعلم االفتراضية )إدمودو، وموودل، وبالك 

 بورد( وغيرها من المنصات.

( إلى التعرف إلى معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات Hadijah & Shalawati, 2017وهدفت دراسة خديجة وشلواتي )

( من .0االتصاالت في تدريس اللغة اإلنجليزية، وتم استخدام المنهج الوصفي النوعي والكمي، وتم توزيع االستبيانات على )و

المعلمين في المدارس الثانوية في بيكانبارو النيجيرية، وبعد ذلك تم إجراء مقابلة مفتوحة لجمع مزيد من المعلومات حول عوائق 

المعلومات واالتصاالت. وقد بينت النتائج وجود بعض العوائق التي يواجهها المعلمون، منها صعوبة المعلمين في دمج تكنولوجيا 

إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والوقت، والتطوير المهني، والدعم الفني، وعدم تحفيز المعلمين ودعمهم 

 (.3133الت في أنشطتهم التعليمية )أشرق لبن، بشكل كامل للمشاركة مع تكنولوجيا المعلومات واالتصا

( للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المعلمين أثناء الخدمة في الوصول Msongole, 2017وهدفت دراسة مسونغول )

امعة تنزانيا جإلى التعليم من خالل التعلم المفتوح والتعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمنصات التفاعلية، في 

( مستجيبًا. وتم استخدام المنهج الوصفي المسحى، وتم جمع البيانات من خالل .3المفتوحة. وقد تكونت عينة الدراسة من )

 االستبيانات والمقابالت والمراجعة الوثائقية. وقد أظهرت النتائج أن غالبية المعلمين أثناء الخدمة لديهم خبرة في استخدام تكنولوجيا

مات واالتصاالت للتعلم، وكشفت الدراسة أن التحديات الرئيسية التي تواجه المعلمين أثناء الخدمة تشمل انقطاع الكهرباء المعلو

 وشبكة اإلنترنت، ونقص الموارد لشراء أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل أجهزة الكمبيوتر.

قات استخدام معلمات الحاسب اآللي للمنصات التعليمية اإللكترونية ( إلى التعرف على واقع ومعو3102وهدفت دراسة الرشيدي )

في التدريس تبًعا لمتغيري الخبرة التدريسية والمستوى العلمي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت االستبانة 

لرياض. وقد اظهرت نتائج الدراسة أن أكثر ( معلمة في مدارس مدينة ا381تكونت عينة الدراسة من ) البيانات، وقدأداة لجمع 

المعوقات التي تعيق استخدام المنصات التفاعلية مرتبطة باإلدارة المدرسية، تليها المعوقات المتعلقة بالمناهج، تليها المعوقات 

ى لة إحصائية تعزالمتعلقة بالمعلمات، وأخيًرا معوقات متعلقة بالطالبات. كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دال

 لسنوات الخبرة.

( إلى التعرف على معوقات استخدام المعامل االفتراضية المتعلقة بالمعلم والمتعلم، واإلدارة 3102هدفت دراسة الطويرقي )

ة يالمدرسية وبمقررات العلوم، وبتقنيات الحاسب والتجهيزات المدرسية، من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانو

فقرة موزعة على خمس محاور.  .3بمحافظة الطائف. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي من خالل استبانة تضمنت 
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( مستجيبًا. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات كبيرة في استخدام المعامل االفتراضية 381وقد تكونت عينة الدراسة من )

رحلة الثانوية.  كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التخصص لدى معلمي العلوم الطبيعية بالم

لصالح معلمي الكيمياء، ولسنوات الخبرة في التدريس لصالح األقل خبرة، وفي الدورات التدريبية لصالح غير الحاصلين على 

 دورات تدريبية بمجال المختبرات االفتراضية.

( إلى تحديد معوقات التعليم االلكتروني وسبل مواجهتها. وقد استخدم الباحث المنهج االستقرائي 3131د )وهدفت دراسة عبو

لتحتية في العراق يعاني الكثير من المعوقات بداية بعدم توفير البنية ا اإللكترونيواالستنباطي وقد توصلت الدراسة إلى أن التعليم 

 ريسية، ووجود عبء اضافي في ظل التعليم االلكتروني.الى عدم تدريب الهيئتين اإلدارية والتد

( إلى التعرف على دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني لمعلمات 3131كما هدفت دراسة المالكي وداغستاني )

( معلمة 312سة من )رياض االطفال في الرياض والتعرف على معوقات استخدامها في العملية التعليمية. وقد تكونت عينة الدرا

رياض االطفال بمدينة الرياض. وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي باستخدام استبانة لإلجابة على تساؤالت الدراسة. 

(. كما %83.3) وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام معلمات رياض االطفال للمنصات التعليمية اإللكترونية بلغت

( من معلمات رياض االطفال صرحوا بوجود معوقات في استخدام المعلمات للمنصات اإللكترونية %38.3أن )أظهرت الدراسة 

كقلة الموارد المالية، وضعف شبكة االنترنت داخل المدرسة، وكثرة مهام وأدوار المعلمة اإلشرافية، وضعف البرامج التدريبية 

 ال على الحاجة إلى تطوير النمو المهني لمعلمة رياض األطفال.( من معلمات رياض االطف%83الخاصة، كما أكد ما يزيد عن )

( دراسة بهدف تحديد واقع ومعوقات استخدام معلمي التعليم العام للمنصات التفاعلية المفتوحة. وقد 3131وأجرى الحويطي )

تبوك بالمملكة العربية السعودية. ( معلما في مدارس ٩٦٣تمثلت أداة الدراسة في االستبانة التي تم توزيعها على عينة مكونة من )

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمي التعليم العام في مدارس تبوك للمنصات التفاعلية المفتوحة )منصة شمس( 

رت هجاءت بدرجة كبيرة. كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك معوقات استخدام معلمي التعليم العام للموارد المفتوحة كبيرة. وأظ

 نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمي التعليم العام للمساقات العلمية أكثر من معلمي المساقات األدبية.

( التعرف إلى العقبات التي تعيق نجاح تعميم التعليم االفتراضي واستخدام المنصات 3131وهدفت دراسة غالم وبن عياش )

فية التعامل معها مع تفشي وباء كورونا، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، التفاعلية في الجامعات العربية وقت األزمات وكي

وتكونت الدراسة من ثالث محاور هي: معوقات التعليم االفتراضي المتعلقة بالجوانب االجتماعية والنفسية، ومعوقات التعليم 

، وأمن تعليم االفتراضي المتعلقة بجوانب التمويلاالفتراضي المتعلقة بالجوانب البحثية والتقنية والتكنولوجية، ومعوقات ال

المعلومات، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك نقص في الوعي والتصور الكامل عن عملية التعليم عن بعد، وضعف التزام الطلبة 

 ة.ول العربيوأولياء أمورهم بمتابعة برامج التعليم عن بعد، ومن أبرز المعوقات ضعف الخدمات المتعلقة باإلنترنت بالد

التعرف إلى آراء معلمي الرياضيات في المدارس ( دراسة هدفت إلى Almanthari et al., 2020وأجرى المنذري وآخرون )

الثانوية حول معوقات تطبيق التعلم اإللكتروني واستخدام المنصات التفاعلية والتي تضم أربع معوقات وهي المعلم والمدرسة 

 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم جمع البيانات من خالل استبيان إلكتروني.والمنهج الدراسي والطلبة، و
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( مشاركا من المدارس اإلعدادية والثانوية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك معوقات 022وقد تكونت عينة الدراسة من ) 

قات واستخدام المنصات التفاعلية، بينما كانت المعو كبيرة متعلقة بالطالب والمنهج والمدرسة تعيق تطبيق التعلم اإللكتروني

 المرتبطة بالمعلم منخفضة.

( إلى تحديد معوقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة من وجهة 3131وهدفت دراسة الرنتيسي )

( من 233ات، وتكونت عينة الدراسة من )ناجمع البينظر المعلمين. وقد تم استخدام المنهج الوصفي من خالل إعداد استبانة ل

معلمي وكالة الغوث بمحافظات غزة، وأظهرت نتائج الدراسة أن معوقات التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات 

لتها ت غزة من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة كبيرة، وأشارت النتائج أن المعوقات المتعلقة بالمعلمين جاءت بالمرتبة األولى،

المعوقات التقنية وبدرجة كبيرة جداً، ثم المعوقات المتعلقة بالطلبة وقد جاءت المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية في المرتبة 

 األخيرة وبدرجة كبيرة.

ض ( في دراستهما إلى معرفة معوقات استخدام المنصات التعليمية من وجهة نظر معلمات ريا3130وهدفت الرويلي والعنزي )

األطفال في مدينة سكاكا في السعودية. وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي تمثل باستبانة إلكترونية. وقد تكونت عينة الدراسة 

( معلمة رياض أطفال. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات في استخدام معلمات رياض األطفال للمنصات 0.2من )

ها نقص األدوات التعليمية، صعوبة تسجيل الدرس، وقلة توافر المتخصصين التقنيين. كما (، من%33التعليمية بلغت نسبتها )

يرات معلمات رياض األطفال حول معوقات استخدام المنصات دقجود فروق ذات داللة إحصائية في تتوصلت الدراسة إلى و

 فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير الدورات التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدراسات العليا، كما توجد

 التدريبية لصالح الذين حضروا الدورات التدريبية.

( إلى التعرف على المعوقات الرئيسة التي تواجه معلمي الرياضيات في محافظة جرش أثناء 3130هدفت دراسة أشرق لبن )

( معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .08من ) استخدام منصات التعلم من وجهة نظرهم. وقد تكونت عينة الدراسة

( فقرة تم توزيعها 23واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وكانت أداة الدراسة االستبانة وبلغ عدد فقراتها) البسيطة.

ظة مي الرياضيات في محافإلكترونيا. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات المعلمين لدرجة المعوقات الرئيسة التي تواجه معل

جرش أثناء استخدام منصات التعلم؛ جاءت بدرجة تقدير مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في مجالي 

ت ء)المعوقات المتعلقة بالمعلم، المعوقات المتعلقة بالمتعلم( وفي الدرجة الكلية باستثناء المعوقات المتعلقة بالبيئة التعليمية وجا

الفروق لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤهل العلمي في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية، 

 (.01-2سنوات(، و) 2ووجود فروق ذات داللة إحصائية في سنوات الخبرة وجاءت الفروق لصالح كل من )أقل من 

 لكشف عن درجة معوقات استخدام منصات التدريب اإللكترونية في( دراسة بهدف ا3130وأجرت القرني والقحطاني )

برامج التطوير المهني بمراكز التدريب التربوي في محافظة بيشة من وجهة نظر المعلمات. وقد تم اسـتخدم المنهج الوصفي 

توصلت نتائج الدراسة إلى ( معلمة. وقد 212عينة الدراسة من ) كونت المسحي عن طريق تطبيق أداة الدراسـة )استبانة(. وقدت

 أن درجة معوقات استخدام منصات التدريب اإللكترونية جاءت بدرجة كبيرة. 
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وأشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في تقديرات حول معوقات استخدام منصات التدريب اإللكترونية تعزى 

دالة إحصائياً تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح فئة أكثر من لمتغير التخصص والمؤهل العلمي، بينما كانت هناك فروقًا 

 سنوات، ومتغير طبيعة العمل لصالح فئة مشرفة تربوية. 01

( إلى التعرف الى المعوقات التي تواجه التعلم االلكتروني في جامعة ميسان من وجهة نظر أعضاء 3133وهدفت دراسة محي )

( 31( فقرة وزعت على أربعة محاور. وتكونت عينة الدراسة من )32ة استبانة مكونة من )الهيئة التدريسية. وقد أعدت الباحث

المعوقات كانت قلة تجهيز القاعات باألجهزة والمعدات  تدريسية في جامعة ميسان. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكبر هيئةعضو 

ن على استخدامها في التعليم االلكتروني، وقلة التفاعل بي تساعد الحديثة، وعدم توفر خطوط انترنت وبيئة القاعات الدراسية ال

تشجيعية للجهد المبذول من قبل المدرس. كما أظهرت نتائج الدراسة ان هناك  مكافئاتالمدرس والطلبة، واالفتقار الى عدم وجود 

 لديه سنوات خبرة عالية.في تقديرات أفراد العينة للمعوقات تعزى لسنوات الخبرة ولصالح من  فروق ذات داللة إحصائية

الـمـنـصـات التـعليـمـيـة وأدوات التواصـل اإليقاعية  استخدام( إلى التعرف علـى مـعـوقـات 3133) عبد العزيزوهدفت دراسة 

( مستجيبًا تم اختيارهم بطريقة 22تكونت عينة الدراسة من ) لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات التربية الرياضية. وقد

اظهرت النتائج أن المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة، أما المعوقات المتعلقة باإلمكانات  وقد قصدية.

 المادية جاءت بدرجة ضعيفة، وأما المعوقات المتعلقة بالطلبة جاءت بدرجة متوسطة.

تعليمية من وجهة نظر معلمي الثانوية العامة ( إلى التعرف على معوقات استخدام المنصات ال3133وهدفت دراسة الشديفات )

( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد .02في لواء قصبة المفرق واتجاهاتهم نحوها. وقد تكونت عينة الدراسة من )

التي  ن المعوقاتمن خالل اعداد استبانتان لجمع البيانات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أ اعتمدت الباحثة المنهج المسحي الوصفي

تواجه معلمي الثانوية العامة في استخدام المنصات التعليمية في لواء قصبة المفرق، كانت بدرجة متوسطة. وقد أشارت النتائج 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات تعزى لمتغيري: )الجنس، سنوات الخبرة(. كما توصلت الدراسة إلى أن 

نوية العامة نحو استخدام المنصات التعليمية في لواء قصبة المفرق، كانت سلبية، وقد لوحظ عدم وجود فروق اتجاهات معلمي الثا

ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي الثانوية تعزى لمتغير الجنس، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

( 2تدريسية، وجاءت الفروق لصالح فئة المعلمين الذين قلت سنوات خبرتهم عن )اتجاهات معلمي الثانوية تعزى لمتغير الخبرة ال

 سنوات. 

ويتضح مما سبق تركيز غالبية الدراسات السابقة على معوقات استخدام المنصات التفاعلية في المرحلة المدرسية العليا، أو في 

لتفاعلية مع الطلبة في المراحل األولى، واستثمار مميزاتها المرحلة الجامعية، بالرغم من الحاجة إلى تفعيل استخدام المنصات ا

 في تدريس وتعليم طلبة الحلقة األولى، لذا جاءت هذه الدراسة لتحديد معوقات استخدامها من وجهة نظر المعلمات أنفسهن.

 مشكلة الدراسة. 1.1

ح لزاًما على المؤسسات التعليمية مواكبة في ظل التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد، أصب

المستجدات العالمية والعمل على تجديد بيئة التعليم والتعلم لتحقيـق معايير الجودة الشاملة والتحول إلى الصفوف اإللكترونية 
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استثمار التقنيات واالفتراضية باستخدام المنصات التفاعلية. وحرًصا من المؤسسات التعليمية في مختلف مستوياتها على استغالل 

الحديثة في تحسين أساليب وأنماط التعليم فقد أصبح التوجه نحو استخدام المنصات التعليمية التفاعلية من أجل إحداث تغييرات 

 (.3103وتطورات في بيئة التعلم لدى الطلبة )الشهري، 

 يمية وأجبرت على التوجه إلى استخدام التعليموقد عانت المؤسسات التعليمية أثناء جائحة كورونا عندما تعطلت العملية التعل

اإللكتروني والمنصات التفاعلية اإللكترونية، فظهرت عدة معوقات مرتبطة بالمعلم، ومعوقات مرتبطة بالطالب، ومعوقات 

ل دون استخدام ومن الضرورة تحديد المعوقات التي تح أصبحمرتبطة بالمنهج، ومعوقات مرتبط بالبنية التحتية التقنية والفنية. لذا 

 (.3133المنصات التفاعلية في التدريس لتفاديها )

ومن خالل اطالع الباحثون على توجهات وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان وتشجيعها المعلمين الستخدام المنصات 

ألولى في هت معلمات الحلقة ااإللكترونية التعليمية التفاعلية في التدريس، لمس الباحثون أن هناك بعـض الصعوبات التي واج

استخدام بعض المنصات التفاعلية في التدريس. لذا جاءت هذه الدراسة لمحاولة الكشف عن معوقات استخدام المنصات التفاعلية 

في التدريس من وجهة نظر المعلمات أنفسهن بهدف تفعيل استخدام المنصات اإللكترونية التفاعلية في العملية التعليميـة بشكل 

ة الدراسة فـي التدريس. وتتحدد مشكل واألساليب التقليديةكثر إيجابية لتحقيـق األهداف المرجوة منها بدالً من االعتماد على الطرق أ

 باإلجابة عن السؤال الرئيس: ما درجة امتالك معلمات الحلقة األولى لمهارات استخدام المنصات التفاعلية في سلطنة ُعمان؟

 أسئلة الدراسة. 1.1

 تحدد أسئلة الدراسة بما يأتي:ت

 للمنصات التفاعلية في التدريس؟ ما مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان .0

للمنصات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان .3

 ص؟التفاعلية في التدريس تعزى لمتغير التخص

للمنصات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان .2

 التفاعلية في التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

للمنصات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان ..

 ة في التدريس تعزى لمتغير نوع المدرسة؟التفاعلي
 

 أهداف الدراسة. 1.1

 تتحدد أهداف الدراسة بما يأتي:

 للمنصات التفاعلية في التدريس. تحديد معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان .0

التفاعلية في التدريس وفقًا للمنصات  ايجاد الفروق في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان .3

 لمتغير التخصص؟

للمنصات التفاعلية في التدريس وفقًا  ايجاد الفروق في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان .2

 لمتغير سنوات الخبرة؟



 
 

  
 

 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

اعلية في التدريس وفقًا للمنصات التف ايجاد الفروق في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان ..

 لمتغير نوع المدرسة؟
 

 مصطلحات الدراسة. 1.1

 في هذه الدراسة تم استخدام عدة مصطلحات، وهي:

( بأنها مجموعة من التطبيقات التي تقدم خدمات إلكترونية Joshua et al., 2016: يعرفها جاشوا وآخرون )المنصات التفاعلية

لفة ومتنوعة عبر االنترنت بشكل متزامن أو غير متزامن. وتسمح تفاعل والتواصل بين تفاعلية بهدف توفير طرق تعليمية مخت

المعلومات والدروس من خالل توفير أدوات وموارد ومصادر وأنشطة  إلىالطلبة والمعلمين وأولياء االمور وتمكين الوصول 

 واستراتيجيات تدعم عمليات التعليم والتعلم.

( ويدرس فيها الطلبة من . – 0ت التعليم األساسي المدرسي في سلطنة ُعمان، وتضم الصفوف )هي إحدى حلقاالحلقة األولى: 

 (.3133الجنسين في فصول مشتركة ويكون الكادر الوظيفي في هذه المدارس من اإلناث )مجلس التعليم، 

الحلقة  ن المعلمات فيمساسي، وينقهن المعلمات الالتي يقمن بتدريس الصفوف من األول إلى الرابع األسمعلمات الحلقة االولى: 

، ومعلمات مجال ثاٍن ويدرسن االجتماعيةاألولى إلى قسمين: معلمات مجال أول ويدرسن اللغة العربية واإلسالمية والدراسات 

 الرياضيات والعلوم.
 

 حدود الدراسة. 1.1

 لدراسة باآلتي:تتحدد هذه ا

 .3133-3130في العام األكاديمي  الحدود الزمانية:

 : مدارس الحلقة األولى في سلطنة ُعمان سلطنة ُعمان.الحدود المكانية

 : تمثلت بالعينة التي طُبقت عليها هذه الدراسة من معلمات الحلقة االولى في سلطنة ُعمان.الحدود البشرية

للمنصات التفاعلية  سة على تحديد معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعماناقتصرت الدرا الحدود الموضوعية:

 في التدريس.
 

 منهج الدراسة. 1.1

بناًء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة الحالية، وذلك للكشف عن 

وضوعية، ووصفها وصفًا دقيقًا، والتعبير عنها تعبيًرا وصفيًا وكميًا؛ بهدف التوصل إلى العالقة بين متغيرات الدراسة بطريقة م

 نتائج علمية دقيقة.
 

 مجتمع الدراسة. 1.1

( ..033تكّون مجتمع الدراسة من معلمات الحلقة األولى بسلطنة ُعمان خالل فترة تطبيق الدراسة، وقد بلغ عددهن )

( معلمة مجال ثاني. وذلك بحسب )الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية للسنة .32.)( معلمة مجال أول، و8101معلمة، )

 (.3133)وزارة التربية والتعليم،  3131/3130الدراسية 
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 عينة الدراسة. 1.1

( معلمات 031اُختيرت عينة الدراسة األساسية بالطريقة المتيسرة عن طريق توزيع رابط إلكتروني، وتكونت من )

 (.0لى في سلطنة ُعمان، وفيما يلي وصف للعينة حسب متغيرات الدراسة كما هو موضح في جدول )الحلقة االو

 ( توزيع أفراد العينة )معلمات الحلقة األولى( حسب متغيرات الدراسة1جدول )

 

 دراسةالأداة . 1.1

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة في مجال المنصات التفاعلية، تم إعداد استبانة لتحديد معوقات استخدام 

 فقرة. 32ة في التدريس، وقد تكونت األداة بصورتها األولية من للمنصات التفاعلي معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان

وقد تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين، للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، وقد تم حذف فقرتين من فقرات 

سيكوترمية استخراج الخصائص ال المقياس بناء على آراء المحكمين وتعديل صياغة بعض الفقرات لتناسب أفراد العينة. ومن ثم تم

لالستبانة )صدق الفقرات والثبات(. فقد تم حساب صدق الفقرات للمقياس، وتم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من 

( معلمة حلقة أولى، من مجتمع الدراسة األصلي؛ وذلك لبيان مدى اتساق فقرات االستبانة مع بعضها البعض عن طريق 21)

 وقد تراوحت معامالت. مالت ارتباط بيرسون لمعرفة درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكليةحساب معا

( فقرة( 32) النهائية من(، وبذلك تكونت االستبانة بصورتها 3( كما هو موضح في الجدول )1.883 – 1.210ارتباط الفقرات )

 الستبانة بدرجة مناسبة من الصدق.وتتمتع ا

 (13( معامل ارتباط )بيرسون( بين درجة كل فقرة من فقرات استبانة المعوقات، والدرجة الكلية لالستبانة )ن =1ل )جدو

 

 النسبة العدد  المتغير

 %32 38 مجال أول التخصص

 %22 3. مجال ثاني 

 %44.2 53 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة

 %55.8 67 سنوات وأكثر 10 

 %55 66 حكومية نوع المدرسة

 %45 54 خاصة 

 رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 **.590 3 **.778 02 **.774 02 **.699 

1 **.737 8 **.800 0. **.841 31 **.727 

1 **.624 2 **.737 02 **.636 30 **.608 

1 **.756 01 **.752 03 **.730 33 **.796 

1 **.761 00 **.866 03 **.501 32 **.886 

1 **.756 03 **.778 08 **.647   
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. والذي بلغ (Cronbach's Alpha)لفا لكرونباخ وللتحقق من ثبات أداة الدراسة، فقد تم حساب معامل الثبات باستخدام معامل أ 

 (، مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بثبات نسبي مناسب، وصالح ألغراض الدراسة.1.23)

وألغراض تصحيح االستبانة فقد تم صياغة فقرات االستبانة جميعها بطريقة سلبية، كما تم استخدام تدرج ليكرت الخماسي )بدرجة 

( 3( متوسطة، )2( كبيرة، ).) جًدا،( كبيرة 2متوسطة، قليلة، قليلة جًدا( وأعطيت األوزان الدرجات التالية: ) كبيرة جًدا، كبيرة،

( قليلة جًدا. وقد تم اعتماد ثالث قيم للمعيار المعتمد في الحكم على معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة 0قليلة، )

-2.38(، بدرجة مرتفعة )2.33-.3.2(، بدرجة متوسطة )3.22-0س وهي: بدرجة منخفضة )للمنصات التفاعلية في التدري ُعمان

2.11( )Alkharusi, 2022 .) 

 

 نتائج الدراسة. 1

 :  للمنصات التفاعلية في التدريس؟ ما مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمانأوالا

طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى معوقات استخدام معلمات لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوس

 (.2دريس كما هو موضح في الجدول )للمنصات التفاعلية في الت الحلقة األولى في سلطنة ُعمان
 

 للمنصات التفاعلية في التدريس ( مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان1جدول )

 

 

 

 
 

للمنصات التفاعلية في التدريس جاء  ( أن مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان2ويتضح من الجدول )

(. كما تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 0.90(، وانحراف معياري مقداره )3.23بمتوسط حسابي مقداره ) متوسطًا

للمنصات التفاعلية في التدريس كما هو موضح في  المعيارية لجميع معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان

 (..الجدول )

 ، واالنحرافات المعيارية لمعوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان( المتوسطات الحسابية1جدول )

 للمنصات التفاعلية في التدريس

 

 لحسابيالمتوسط ا 
االنحراف 

 المعياري
 المستوى

معوقات استخدام معلمات الحلقة 

 األولى في سلطنة ُعمان

 للمنصات التفاعلية في التدريس

 متوسط 0.90 2.32

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

 متوسط 11 0.98 3.20 يحتاج استخدام المنصة التفاعلية إلى جهد كبير  .1

 5 1.25 3.50 ترنت في بعض األوقاتانقطاع خدمة اإلن  .1
 متوسط

1.  
قلة البرامج التدريبية الخاصة باستخدام المنصة التفاعلية في 

 التعليم
3.30 1.15 8 

 متوسط

1.  
أساليب المساعدة والتعليمات لكيفية استخدام المنصات التفاعلية 

 غير كافية
3.35 1.02 7 

 متوسط
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للمنصات التفاعلية  تحول دون استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان ثالثة معوقات( أن أعلى .ويتضح من الجدول )

(، يليها صعوبة تفاعل طلبة الحلقة 12..ار معلمة الحلقة األولى داخل المدرسة بمتوسط حسابي )كثرة مهام وأدوفي التدريس هي 

 (، 2.32األولى في بيئات التعلم االفتراضية بمتوسط حسابي )

 17 1.14 3.10 التفاعلية ضعف استيعاب المادة التعليمية عبر المنصات  .1
 متوسط

 15 1.24 3.15 تفتقر بعض المعلمات لمهارات استخدام المنصات التفاعلية  .1
 متوسط

1.  
صعوبة التنويع في طرائق تدريس طلبة الحلقة األولى عبر 

 المنصات التفاعلية
2.95 1.36 18 

 متوسط

1.  
قلة توافر فنيين مختصين لحل المشكالت الفنية المتعلقة 

 ت التفاعليةبالمنصا
3.25 1.45 10 

 متوسط

1.  
زيادة عدد الطلبة في الصفوف يعيق عملية التعليم عن طريق 

 المنصة التفاعلية
3.20 1.51 12 

 متوسط

13.  
يصعب على طلبة الحلقة األولى التفاعل في بيئات التعلم 

 االفتراضية
3.75 1.27 2 

 مرتفع

11.  
لطلبة  اسبةالمنصات التفاعلية ال توفر األدوات التعليمية المن

 الحلقة األولى
3.10 1.31 16 

 متوسط

11.  
ال تعرض المنصة التفاعلية المعلومات بأساليب تعليمية 

 متنوعة لطلبة الحلقة األولى
2.95 1.36 19 

 متوسط

 23 1.20 2.65 صعوبة تخزين الواجبات المدرسية في المنصة التفاعلية  .11
 متوسط

11.  
لقة لبة الحيصعب في المنصة التفاعلية تسجيل الدروس لط

 األولى لمراجعتها في أي وقت
2.80 1.33 21 

 متوسط

11.  
الموارد المالية المحدودة القتناء التجهيزات الخاصة بالمنصات 

 التفاعلية
3.20 1.21 14 

 متوسط

11.  
االعتقاد السائد لدى المعلمات باالكتفاء الذاتي دون الحاجة 

 للمنصات التفاعلية
3.20 1.08 13 

 متوسط

 مرتفع 1 0.92 4.05 أدوار معلمة الحلقة األولى داخل المدرسةكثرة مهام و  .11

 متوسط 22 1.23 2.70 استخدام المنصات التفاعلية في غير الموضوعات التعليمية  .11

11.  
يتسبب انشغال الطلبة بجهاز الحاسب اآللي عبر المنصات 

 التفاعلية إلى االنصراف عن الدروس العلمية.
3.55 1.29 4 

 متوسط

13.  
صات التفاعلية إلى جهد مستمر من قبل الطالب تحتاج المن

 يعوق استفادته منها.
3.25 1.22 9 

 متوسط

11.  
تكرار حدوث األعطال في المنصات التفاعلية يؤثر على عملية 

 االستفادة منها وبالتالي فهم واستيعاب الدروس.
3.70 1.15 3 

 مرتفع

11.  
تتسبب المنصات التفاعلية في الجلوس لساعات طويلة أمام 

 شة الحاسب مما يشعر بالملل واإلرهاق.شا
3.50 1.08 6 

 متوسط

 متوسط 20 1.42 2.90 عدم توفر منصات تفاعلية باللغة العربية  .11
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تحول دون استخدام (. بينما كانت اقل المعوقات التي 2.31تليها تكرار حدوث األعطال في المنصات التفاعلية بمتوسط حسابي )

صعوبة تخزين الواجبات المدرسية في المنصة للمنصات التفاعلية في التدريس هي  علمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمانم

(، تليها استخدام المنصات التفاعلية في غير الموضوعات التعليمية من قبل الطلبة بمتوسط حسابي 3.32التفاعلية بمتوسط حسابي )

 (.3.81لطلبة الحلقة األولى لمراجعتها في أي وقت بمتوسط حسابي ) (، تليها صعوبة تسجيل الدروس3.31)

ن عياش بالم وودراسة غ (3131عبود )( ودراسة Hadijah & Shalawati, 2017)واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

( والالتي أشرن 3130( ودراسة القرني والقحطاني )3130( ودراسة أشرق لبن )3130ودراسة الرويلي والعنزي ) (3131)

ا اختلفت نتائج كانت كبيرة. بينم لمنصات التفاعلية في التدريساتحول دون استخدام إلى أن تقدير أفراد العينة حول المعوقات التي 

( والتي أشارتا إلى أن تقدير أفراد العينة حول المعوقات 3133( ودراسة الشديفات )3133) عبد العزيز الدراسة الحالية مع دراسة

 كانت متوسطة. التدريسلمنصات التفاعلية في اتحول دون استخدام تي ال

للمنصات التفاعلية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان ثانياا:

 في التدريس تعزى لمتغير التخصص؟

وسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار ت للعينات المستقلة ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام: المت

(Independent T Test( لمتغير التخصص. ويوضح الجدول )المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 2 )

 دريس وفقًا لمتغير التخصص.للمنصات التفاعلية في الت )ت( لمستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت( لمستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في  (1جدول )

 للمنصات التفاعلية في التدريس وفقاا لمتغير التخصص سلطنة ُعمان

 

( في مستوى معوقات 0.05( واختبار )ت( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2يتضح من الجدول )

 للمنصات التفاعلية في التدريس تعزى لمتغير التخصص. لطنة ُعماناستخدام معلمات الحلقة األولى في س

للمنصات التفاعلية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان ثالثاا:

 في التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار ت للعينات المستقلة ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام: 

(Independent T Test( لمتغير سنوات الخبرة. ويوضح الجدول )المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 3 )

لية في التدريس تعزى لمتغير سنوات للمنصات التفاع )ت( لمستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان

 الخبرة.

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 381. 118 879.- 0.83 3.18 78 معلمة مجال أول التخصص

    1.03 3.33 42 معلمة مجال ثانٍ  
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت( لمستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في  (1جدول )

 للمنصات التفاعلية في التدريس وفقاا لمتغير سنوات الخبرة سلطنة ُعمان

 

 ( في0.05( واختبار )ت( أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3يتضح من الجدول )

مستوى امتالك معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان لمهارات استخدام المنصات التفاعلية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح 

ويمكن أن تفسر هذه النتيجة  (. 3..2سنوات )المتوسط الحسابي =  01معلمات الحلقة األولى الالتي لديهن سنوات خبرة أقل من 

معرفة وقدرة على استخدامها من  أكثراألكثر قد خضعن لدورات تدريبة وورش أكثر مما جعلهن  إلى أن المعلمات ذوات الخبرة

( ودراسة 3102الطويرقي )( ودراسة 3102المعلمات ذوات الخبرة األقل. واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الرشيدي )

رات المعلمين والمعلمات حول معوقات استخدام (، حيث أشارت إلى أن تقدي3133( ودراسة الشديفات )3130لبن )أشرق 

لقرني ا المنصات التفاعلية كانت لصالح المعلمات من ذوات الخبرة األقل. بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

وجود معوقات  التان أشارتا إلى أن المعلمات ذوات سنوات الخبرة االكثر عبرن عنو (3133( ودراسة محي )3130والقحطاني )

 تحول دون استخدام المنصات التفاعلية في التدريس.

للمنصات التفاعلية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان رابعاا:

 في التدريس تعزى لمتغير نوع المدرسة؟

لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار ت للعينات المستقلة ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام: ا

(Independent T Test( لمتغير نوع المدرسة. ويوضح الجدول )المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 3 )

 ة في التدريس وفقًا لمتغير نوع المدرسة.للمنصات التفاعلي )ت( لمستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في سلطنة ُعمان

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت( لمستوى معوقات استخدام معلمات الحلقة األولى في  (1جدول )

 للمنصات التفاعلية في التدريس وفقاا لمتغير نوع المدرسة سلطنة ُعمان

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

سنوات 

 الخبرة

 009. 118 2.662 0.86 3.47 53 سنوات 10أقل من 

    0.89 3.04 67 سنوات وأكثر 10 

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

نوع 

 المدرسة

 128. 118 1.531 0.84 3.34 66 حكومية

    0.96 3.09 54 خاصة 
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( في مستوى معوقات 0.05( واختبار )ت( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2يتضح من الجدول )

ولم تكن هناك  للمنصات التفاعلية في التدريس تعزى لمتغير نوع المدرسة. في سلطنة ُعماناستخدام معلمات الحلقة األولى 

دراسات سابقة درست هذا المتغير )نوع المدرسة(، وتشير هذه النتيجة إلى أن معلمات الحلقة األولى في المدارس الخاصة 

 لبيئة، وبنفس المستوى ايًضا.والحكومية يواجهن نفس المعوقات المتعلقة بالمعلم والطالب والمنهج وا

 التوصيات:. 1

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يأتي:

 تشجيع معلمات الحلقة األولى على توظيف المنصات اإللكترونية التعليمية التفاعلية في تدريس طلبتهن. .0

سنوات( لمواجهة  01برتهن عن تقديم الدعم الفني والتقني لمعلمات الحلقة األولى وخاصة القدامى )ممن تزيد سنوات خ .3

 العقبات الت تحول دون استخدامهن وامتالكهن لمنصات التعلم التفاعلية.

 توفير البنية األساسية الالزمة لتعميم استخدام المنصات التفاعلية في تدريس طلبة الحلقة األولى في المدارس. .2

 فاعلية استخدام منصات التعليم التفاعلية في التدريسعقد ورش تدريبية للمعلمين وألولياء االمور وللطلبة حول أهمية و ..

 وكيفية االستفادة منها.

 تشكيل فريق دعم فني لتذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تحول دون استخدام منصات التعليم التفاعلية في التدريس. .2

لمهارات استخدام المنصات  ة ُعماناجراء المزيد من الدراسات التي تقيس درجة امتالك معلمات الحلقة األولى في سلطن .3

 التعليمية االلكترونية التفاعلية.

 اجراء المزيد من الدراسات التي تحدد فاعلية استخدام المنصات التفاعلية في تدريس طلبة الحلقة األولى في سلطنة ُعمان. .3

 

 كر وعرفانش

ل المؤسسي في سلطنة ُعمان ممثلة ببرنامج التموي واالبتكارالتعليم العالي والبحث العلمي يتقدم الباحثان بالشكر واالمتنان لوزارة 

المبني على الكفاءة ولجامعة نزوى ممثلة بعمادة البحث العلمي على دعمهما لنشر هذا البحث ضمن المشروع البحثي رقم  

(BFP/URG/EHR/21/029.) 

 

 المراجع

وتأثيرها على مستوى  (Edmodo ، إدمودو Zoom زووم) (. المنصات التعليمية التفاعلية3130. )عبد المجيدأبو دنيا، محمد 

. 20-0، 23المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة، . التحصيل المعرفي لمهارة إطاحة المطرقة

g/Record/1284026http://search.mandumah.com.masader.idm.oclc.or 

المعوقات الرئيسة التي تواجه معلمي الرياضيات في محافظة جرش أثناء استخدام منصات التعلم (. 3130أشرق ابن، غرام )

]رسالة ماجستير، جامعة جرش[. المملكة األردنية الهاشمية.  من وجهة نظرهم

http://search.mandumah.com.masader.idm.oclc.org/Record/1243790 

http://search.mandumah.com.masader.idm.oclc.org/Record/1284026
http://search.mandumah.com.masader.idm.oclc.org/Record/1243790
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 (classera(. متطلبات تطبيق نظام إدارة التعلم اإللكتروني الذكي الكالسيرا )3102بن محمد بن على. ) الرحمنعبد الحبيب، 

. 2.-2(، 38).متخصصة، في المدارس األهلية بمدينة الرياض. المجلة التربوية الدولية ال ()

http://search.mandumah.com.masader.idm.oclc.org/Record/843859 

لسعودية المفتوحة (. واقع ومعوقات استخدام معلمي التعليم العام في مدينة تبوك المملكة العربية ا3131الحويطي، متعب. )

 AJSRP.M191119/10.26389. 23-38(،03).مجلة العلوم التربوية التربوية والنفسية، التعليمية المفتوحة. 

(. واقع استخدام معلمات الحاسب اآللي للمنصات التعليمية اإللكترونية في 3102، أمل. )والبراهيمالرشيدى، منيرة شقير، 

. 33-0 ،(31البحث العلمي في التربية، )مجلة . التدريس واتجاهاتهن نحوها

http://search.mandumah.com.masader.idm.oclc.org/Record/972277 

ات غزة من وجهة نظر المعلمين. (. معيقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظ3131الرنتيسي، محمود )

 ..3-23(. 28)3 مجلة العلوم التربوية والنفسية،

(. معوقات استخدام المنصات التعليمية من وجهة نظر معلمات رياض األطفال. 3130. )عبد الحميدالرويلي، أسماء، والعنزي، 
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  صالملخ

في إعادة هندسة العمليات اإلدارية وأهميتها في تعزيز  الماليةاستخدام التكنولوجيا  مستوى استكشافهدفت هذه الدراسة إلى 

بوصفه  لماليةاتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا كذلك ف الليبية التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية، مصارلل الماليمول الش  

قليدية تالمصرفية العمليات لعملية إعادة تصميم جذرية لالعتبارها  ،الماليةؤسسات ت في الم  من مداخل إعادة هندسة العمليا مدخلا 

 نشر ثقافةوقدمه أيضاا من فرص لتعزيز التنافسية في سوق العمل ر قياس االداء وما ت  هدفها تحقيق تحسينات جوهرية في معايي

لبيئة لحداثة الموضوع في االمدخل النوعي  تبنيتم ولتحقيق هدف الدراسة  .في القطاع المصرفي الليبي الماليمفهوم الشمول 

رفية بالعمليات المص باشر  م   تتعلق أعمالهم بشكل   الذينيهم ساعدوم   المديرين معشخصية قابلت م  ( 8إجراء عدد )، حيث تم الليبية

وجيا جميع المصارف قيد الدراسة تستخدم التكنولأن وتوصلت الدراسة إلى  ،التي تم إعادة هندستها باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تباينة   "الصيرفة اإللكترونية" ولكن بدرجات   المالية ة العمليات في إعادة هندس الماليةلتكنولوجيا ستخدام اال إسهاموجد كذلك ي  ، م 

 ،يةدارة الحسابات الجارإقتصر على وت ،نوعاا ما إسهام ضعيفوصفت بأنها  االمصرفية بالمصارف الليبية التجارية، إال أنه

فادها توصلت الدراسة إلى . كما دارة البطاقات المصرفيةإو لشمول في تعزيز ا أسهمقد  الماليةأن استخدام التكنولوجيا نتيجة م 

ة الم قدمة المصرفية بتخفيض تكلفة الخدمات المصرفي الفعاليةلم يتمكن من تحقيق ، إال أنه المصرفي والتحول التكنولوجي المالي

 للزبائن.

 .المالي، الشمول المالية، التكنولوجيا الماليةإعادة هندسة العمليات اإلدارية، المؤسسات  :مفتاحيةال الكلمات

mailto:Sabri.elkrghli@uob.edu.ly
mailto:Noura.shakeer@uob.edu.ly
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Abstract: 

The current study aims to explore the use of financial technology in reengineering the administrative 

processes and its importance in enhancing the financial inclusion of Libyan commercial banks 

operating in the Eastern Region. In addition, it seeks to shed some lights on the use of financial 

technology as one of the contemporary approaches to reengineering of the financial operations of 

commercial banks. This has been looked at as a key element in enhancing key performance indicators 

KPI of banks, and developing competitiveness in the labor market. To achieve this goal, a qualitative 

approach has been adopted. This decision was taken based on the fact that this subject is still a new 

one, and there is no enough literature on it.  For that end, 8 Simi-structured interviews were conducted 

with managers and their assistants whose work is directly related to banking operations that have been 

re-engineered using information technology. The key findings of the study are that all studied banks 

use the financial technology "electronic banking" with varying degrees. There is also a weak 

contribution to the use of financial technology in re-engineering the banking operations of Libyan 

commercial banks. This contribution is limited specifically to managing current accounts and 

bankcards. The use of financial technology has partly contributed to enhancing the financial inclusion 

and facilitating the technological banking transformation. However, it has not been possible to achieve 

the banking efficiency through reducing the cost of banking services provided to customers. This study 

has its own limitations as any other study. Among the main challenges of the study is the limited 

number of interviews, which makes it difficult to generalize the results of the current study. Finally, 

the study concluded with some recommendations and puts forward future avenues.   

Keywords: Reengineering Administrative Processes, Financial Technology, Financial Inclusion, 

Libyan Banks 
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 مقدمة. 1

تقليل ال إلىالتي هدف البعض منها  الماليةوالمصرفي خلل العقود الماضية العديد من التطورات واالبتكارات  الماليشهد النظام 

ل التقليدية، وسائال سعى الستحداث وسائل بديلة عنخر ، والبعض اآلخر لتحسين الخدمات التقليدية، وآالماليةأو الحد من المخاطر 

واألزمات  ،ولديها القدرة على مواجهة المخاطر ،في سوق العمل نافسةالم  قوية قادرة على  ماليةؤسسات م   لىوذلك للوصول إ

 .المالية

واكب ي   ،خاص وفي القطاع المصرفي بشكل   ،عام بشكل   الماليةؤسسات في الم   الماليةأن استخدام التكنولوجيا  يتضحومن هنا 

راد ن األفمك  الذي من شأنه أن ي   الماليتعزيز الشمول  ، مما يؤدي إلىالماليةؤسسات الم  هم في تطوير ، وي سالتطورات العالمية

ناسبة وبأسعار   ،سريع   بشكل   مالية نتجات وخدمات  م   سواء من الوصول إلى ؤسسات على حد  والم   لبي احتياجاتهم من ناحية، ت   م 

رباح، ق األ، وتحقيوجيز   وفي وقت   ،جل تقديم تلك الخدمةالمبذول من أ ، والجهد في تقليل التكلفة الماليةؤسسات ساعد  الم  كما ت  

 في زيادة التنافسية واجتذاب المزيد من الزبائن. يسهممما 

ها إعادة تصميم جذرية لعمليات تقليدية هدف ت عد، لكونها من أنواع إعادة هندسة العملياتعاا نو الماليةحيث تم اعتبار التكنولوجيا 

ت جوهرية في معايير قياس االداء، أي االنطلق من نقطة الصفر إلعادة تصميم العمليات التقليدية وإجراء تغيرات تحقيق تحسينا

غيير ورفض فهي فلسفة هدفها الت وبالتاليبداع وتحقيق تحسينات فائقة في األداء، ياكل التنظيمية للمؤسسات لغرض اإلفي اله

من مداخل إعادة هندسة  بوصفه مدخلا  الماليةالضوء على استخدام التكنولوجيا من هنا جاءت أهمية تسليط  ،للطرق القديمة

في القطاع  الماليوما تقدمه من فرص لتعزيز التنافسية في سوق العمل وتعزيز لمفهوم الشمول  الماليةالعمليات في المؤسسات 

 المصرفي الليبي.

 مشكلة البحث. 1.1

 لعولمة والتطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية، إلى تبني المؤسسات المالية لتكنولوجياأدت التغيرات البيئية المتسارعة بفعل ا

المعلومات وتوظيفها في مجال العلوم المالية، لتصبح فيما بعد التكنولوجيا المالية، التي لجأت إليها المؤسسات المالية بهدف 

 ال في ظل التغيرات والتطورات الحالية والمستقبلية.المحافظة على مراكزها التنافسية واالستمرار في سوق األعم

ونتيجة لذلك اتجهت تلك المؤسسات إلى استخدام التكنولوجيا المالية في إعادة هندسة العمليات "الهندرة"، التي ع دت من أهم 

ختلف للتغيير والتطوير في ماألساليب الحديثة في مجال األعمال المالية والمصرفية، الشتمالها على العديد من المبادئ الهادفة 

 المجاالت، والتي من شأنها الرفع من مستوى أدائها وتحسين جودة خدماتها المالية.

حيث إن تبني المؤسسات المالية والمصرفية لعملية تقديم الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني وتوظيفها في إعادة هندسة العمليات 

لخدمات المالية "العاملين بالمؤسسات المالية" ومستخدميها "الزبائن"، كما أسهمت أسهم في توفير الوقت والجهد على مقدمي ا

أيضاا في إيصال تلك الخدمات والمنتجات المالية لشريحة واسعة من الزبائن بمختلف جنسياتهم وأعمارهم ومستوياتهم المعيشية، 

 مالي.ال سيما شريحة محدودي الدخل "الفقراء"، وهو ما يطلق عليه بالشمول ال
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لذلك ت عد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت دور التكنولوجيا المالية في إعادة هندسة العمليات "الهندرة" وتعزيز 

الشمول المالي، ال سيما بعد االطلع  على الدراسات السابقة حيث يتضح بجلء أن م عظمها قد أجري في الدول العربية مثل 

التي  (0212)أبو راس والشارف، ودراسة  التي أ جريت في العراق (0212( و )اإلمام و على، 0202 )حسين وآخرون،دراسة 

أ جريت في ليبيا، إال أن الدراسات ذات العلقة بموضوع البحث في البيئة الليبية ت عد محدودة وغير كافية، األمر الذي دفع باتجاه 

ذلك لغرض التعرف على مفهوم إعادة هندسة العمليات وأهميتها باستخدام تبني المدخل النوعي من خلل المقابلت الشخصية و

 التكنولوجيا المالية، ودور األخيرة في تعزيز الشمول المالي.

 أهداف البحث. 0.1

استكشاف م ستوى استخدام التكنولوجيا المالية "الخدمات اإللكترونية المصرفية" لبعض المصارف التجارية الليبية  .1

 نطقة الشرقية.العاملة بالم

استكشاف م ستوى استخدام الخدمات اإللكترونية المصرفية في إعادة هندسة العمليات اإلدارية لبعض المصارف التجارية  .2

 الليبية العاملة بالمنطقة الشرقية.

رقية شاستكشاف م ستوى استخدام الخدمات اإللكترونية المصرفية لبعض المصارف التجارية الليبية العاملة بالمنطقة ال .3

 في تعزيز الشمول المالي. 

 

 أهمية البحث. 1.1

تتحدد أهمية البحث في توضيح أهمية إعادة هندسة العمليات المالية وما تقدمه من تحسينات جوهرية في أداء المصارف 

باستخدام  كالتجارية الليبية، كتخفيض التكلفة وتحسين جودة الخدمات وتطويرها، لتحقيق المرونة وسرعة إنجاز األعمال وذل

التكنولوجيا المالية، األمر الذي بدوره يسهم في تعزيز الشمول المالي، وي مكن المصارف من زيادة فرص الوصول إلى أكبر 

عدد من الزبائن، كما يتوقع أن يتم االستفادة من النتائج والتوصيات المتحصل عليها في المصارف التجارية الليبية التقليدية 

ة استخدام تكنولوجيا المعلومات المالية بعد، أيضاا يؤمل أن يسهم البحث في إثراء المعرفة حول المفاهيم والتي لم تتبَن فكر

اإلجرائية للدراسة، وبالتالي نقل المعرفة لإلدارات العليا والمتوسطة بالمصارف التجارية الليبية المستخدمة للتكنولوجيا 

 المالية. 

 جية البحث منهـ. 1.1

لملءمته موضوع الدراسة، كما تم االستعانة بالمصادر اف الدراسة تم استخدام المدخل النوعي "المقابلة" لغرض تحقيق أهد

العلمية المتاحة ذات العلقة بالدراسة كالمقاالت العلمية المنشورة واإلحصائيات والتقارير الرسمية وذلك إلعداد اإلطار النظري 

اعديهم الذين تتعلق أعمالهم بشكل  مباشر  بالعمليات المصرفية التي تم إعادة هندستها لها، حيث استهدفت المقابلت المديرين ومس

( أفراد. ومن خلل استقراء العديد من الدراسات واالطلع على أسئلة االستبانة المرفقة 8باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعددهم )

 إعداد أسئلة المقابلة، بها تم استنباط و
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عة محاور: المحور األول "عام" فتناول الخدمات المصرفية اإللكترونية ومدى توافرها في المصارف التجارية وتقسيمها إلى أرب

الليبية. أما المحور الثاني تناول درجة استخدام التكنولوجيا المالية "الصيرفة االلكترونية" متضمناا أحد عشر سؤاالا، في حين 

التكنولوجيا المالية "الصيرفة االلكترونية" في إعادة هندسة العمليات اإلدارية متضمناا تناول المحور الثالث تحديد درجة استخدام 

ثلث أسئلة م تفرعة. أما المحور األخير فقد اهتم بتحديد درجة استخدام التكنولوجيا المالية "الصيرفة اإللكترونية" في الشمول 

م تحليل تلك البيانات وتحديد درجة استخدام التكنولوجيا المالية في المالي متضمناا أربع أسئلة. ومن خلل إجابات المبحوثين ت

 المصارف التجارية الليبية واستخلص النتائج النهائية لهذه الدراسة كما سيتم سردها في الفقرات التالية.

 اإلطار النظري للدراسة: التعريفات اإلجرائية للدراسة:. 0

 ه الدراسة وعلقتها ببعضها البعض: فاهيم الرئيسة في هذسيتم التعرف على الم التاليةفي الفقرات 

 :الماليةالتكنولوجيا  .1

عديلة، و صونيا) اجال سريع التطور، حيث عرفتهك بسبب صعوبة تحديد مفهوم شامل لموذل الماليةتعددت تعريفات التكنولوجيا 

مات ، فهي تقوم علي تحسين نوعية الخدالماليقطاع كل اختراع أو ابتكار يعتمد على التكنولوجيا من أجل تطوير ال"بأنها  (0201

التكنولوجيا  فقد عرف الماليأما مجلس االستقرار بالعمليات التقليدية، مقارنة  تكاليفهاوتخفيض  إليها، تسهيل الوصول المالية

دة، لها عمليات أو منتجات جدي باستخدام التكنولوجيا يمكنها استحداث نماذج عمل أو تطبيقات أو ماليةعلى أنها "ابتكارات  المالية

 .(0201)اتحاد المصارف العربية، " المالية، وعلى تقديم الخدمات الماليةأثر مادي ملموس على األسواق والمؤسسات 

، وهذه االبتكارات التي الماليةأي اختراع تكنولوجي يتم توظيفه في الخدمات " بأنها (0212 ،)زينب، الزهراءها تكما عرف

، وقاسمبأو )عبد الرحيمعرفها  في حينالتقليدية،  الماليةنافس األسواق طورت تكنولوجيا جديدة تهذه الصناعة  خدمت فياست  

دعم  توقعات العملء، وتوافر التمويل مع زيادةللتغيرات في  نتيجةبقيادة التكنولوجيا  الماليةتطور في الخدمات "بأنها  (0212

 ."الحكومات والهيئات التنظيمية

ية عبارة عن االختراعات واالبتكارات التكنولوج" فقد أشار إلى أنها ،ريف معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلنأما تع

تي من للبنوك وال الماليةوتشمل هذه االختراعات البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات  ،الماليةالحديثة في مجال قطاع 

مثل تحويل األموال وتبديل العملت وحسابات نسب الفائدة واالرباح ومعرفة  الماليةوالخدمات  ضمنها: المعاملت مع الزبائن

 .(120ص  ،0212 ،الزهراءو )زينب "األرباح المتوقعة للستثمارات وغير ذلك من العمليات المصرفية

 :(0201عديلة، و )صونيا وهي كما يلي الماليةتلخيص أهم خصائص التكنولوجيا  مما سبق يمكن

 ؛والمصرفية المالية األساليبهي مجموعة المعارف والمهارات والطرق و الماليةالتكنولوجيا  -

حقيق والمصرفية لت الماليةالتكنولوجيا بمختلف مفاهيمها ليست هدفاا في حد ذاته، وإنما هي وسيلة تستخدمها المؤسسات  -

 أهدافها؛

 ؛الماليةوجيا لتطبيق التكنول المصرفية المجال الرئيس الخدمات دعت   -
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ما يلي سيتم ، وفياإلدارية األساليبوالمصرفية بل يمتد إلى  الماليةعلى أداء الخدمة  الماليةال يقتصر تطبيق التكنولوجيا  -

 في ليبيا. الماليةالتعرف على واقع التكنولوجيا 

 في ليبيا  الماليةالتكنولوجيا 

، م2112عام لاأن ليبيا بدأت في استخدامها منذ في ليبيا،  الماليةولوجيا التكن الدراسات والتقارير الدولية حول واقع بعضأظهرت 

 لىإإلى أن نسبة الليبيين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة في الوصول " (12، صفحة 0202 )البنك الدولي،حيث أشار تقرير 

بيين الذين يستخدمون هواتفهم للحصول من اللي %8لم يكن هناك سوى  2112عام الحساباتهم المصرفية منخفضة نسبياا، ففي 

، والسبب في ذلك يرجع إلى بطء وتيرة %12علي الخدمات المصرفية وهي نسبة تقل عن المتوسط السائد في المنطقة وهو 

، "لماليةاالتجارية وشركات االتصاالت مقدمي خدمات التكنولوجيا إصدار التراخيص من قبل مصرف ليبيا المركزي للمصارف 

المعلومات  بادلية تر التقرير أيضاا إلى عدم وجود قانون للمعاملت اإللكترونية، كما ال توجد أي الئحة تنظيمية توضح كيفحيث أشا

بر المركزي التحويلت ع اال يراقب مصرف ليبي الحاليالمركزي، أي أنه في الوقت  ومصرف ليبيابين شركات االتصاالت 

 .الهاتف المحمول التي تتم داخل المصارف

على الرغم من هذه العقبات، فإن استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات اإللكترونية يتزايد بشكل سريع 

واستمرت حتى وقت قريب جداا كما تزامن مع تلك  2112عام الالتي بدأت في الظهور خلل  وهذا التزايد حفزته أزمة السيولة

األمر الذي تطلب من منظمة الصحة العالمية إعلن حالة الطوارئ  2111عام الخلل " 11-وفيد"كالفترة انتشار جائحة كورونا 

ال تقل عن  ةوالتعامل مع الفيروس على أنه جائحة تجتاح العالم وتستوجب عدم المخالطة والمحافظة على التباعد بين البشر بمساف

 نتيجة لذلك تزايد اإلقبال علىو ،طرة والحد من انتشار المرضرشادات الصحية األخرى التي تهدف للسيمترين والعديد من اإل

األموال  حيث بدأت والخدمات المصرفية اإللكترونية، الماليةاستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ال سيما التكنولوجيا 

وهو أكبر بخمس مرات  ،دينار ليبيمليارات  11معاملت االفتراضية عن التزايد حجم  فقد النقديةاألموال االفتراضية تحل محل 

من حجم المعاملت التي تتم معالجتها من خلل نظام الموزع الوطني، أخيرا أشار التقرير إلى أن ضعف البنية التحتية ونقص 

 يعوق إمكانية التوسع في خدمات التمويل الرقمي. اصالموردين من القطاع الخ

 :(الهندرة) إعادة هندسة العمليات اإلدارية .0

دراسة تدفق األنشطة والمعلومات "بأنها  (الهندرة)إعادة هندسة العمليات اإلدارية  (0201 ،أسماءو )صبرينة ت دراسةفرع

وذلك بهدف تخفيض زمن دورة التشغيل ومن ثم تخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية، فهي  ،كونة للعمليات الجوهرية بالمنظمةالم  

 ."ب تسيير األعمالاليهدف إحداث تغيير جذري لطرق العمل وأسالمنتظمة التي تست تمثل الجهودبذلك 

الحديثة التي ت تبع للتطوير والتحسين، وإعادة النظر في مقاييس  األساليب "إحدىبأنها فقد عرفتها  (0222 ،)الشيخ دراسة أما

البنوك األداء ب وفعاليةع كفاءة تحقيق غرض معين والغرض منه رفقتصادية بهدف إلدارة التغيير في الوحدة اال الحاليةاألداء 

 ."التجارية وتحسين ترتيبها دولياا 
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التخلص الجذري من العمل الورقي وذلك باستخدام أنظمة وبرامج الحاسب "أنها ب (0212)أحمد وآخرون،  في حين عرفتها دراسة

طوات ك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات وخوذل ،، وإعادة تصميم نظم العمل التي تقرر المنظمة االحتفاظ بهااألليةوالشبكات  األلى

 ."تحقيق تحسينات جوهرية في معايير األداء الحاسمة مثل الجودة والتكلفة والخدمة والسرعةل جذري بشكلبحث يتم تغييرها العمل 

، وتستند في ءاألدا تكاليفهدفها التخلص من الروتين التقليدي والتحول إلى المرونة وتخفيض  "الهندرة"ومما سبق يتضح بأن 

 :(0212)إسماعيل،  هي مبادئ رئيسة عدةتحقيقها على 

 إعادة تصميم العملية الواحدة من جديد بكامل مراحلها وخطواتها وذلك من بدايتها إلى نهايتها؛ -

 بني اللمركزية في عملياتها؛توت للمعلومات حديثةت عد تقنية  -

 دمج المهام الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة؛ -

 لموظفين ألداء مهامهم بكفاءة بعد هندرة العمليات؛السلطة الكافية ل تفويض -

 المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات العمليات؛ -

 واحد؛في آن أكثر من عمل  من تأديةمكنها تصميم العملية الواحدة بشكل ي   -

 ر السرعة في األداء.فاتقلل عدد مرات التدقيق والمراجعة وتو -

 :التالي، على النحو الماليلمفهوم الشمول عراض وفيما يلي سيتم است

 :الماليول ــــالشم .1

 مالياا عملية تتضمن إدخال وتوحيد مجموعات تسمي المهمشة  عبارة عن الماليأن الشمول  (020، ص 0202 ،)الخزرجي يرى

ات كما عرفه بأنه قدرة المؤسس مشاركة في عمليات النظام المصرفي،سمح لها بالالمنخفض والتي ال ي   الماليأو تلك ذات الدخل 

 من أجل التنمية. بفعالية الماليةبشكل عام على تعبئة الموارد  المالية

 من خللهاالعملية التي يتم بأنه " " فقد عرفتهOECD الماليالدولية للتثقيف  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكةأما 

الرسمية والخاضعة للرقابة بالوقت والسعر المعقولين  الماليةمات والمنتجات الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدعملية تعزيز 

كرة تطبيق مناهج مبتبتوسيع نطاق استعمال هذه الخدمات والمنتجات من شرائح المجتمع المختلفة وذلك مع وبالشكل الكاف، 

 .(0، ص 0212 ،عربي)صندوق النقد ال الماليبهدف تعزيز الوفاق  الماليوعية والتثقيف تشمل التوالتي 

الحالة التي يتاح عن طريقها لألفراد وقطاع األعمال "ن البنك الدولي عرفه بأنه أ (02، ص 0202وآخرون،  )حسين كما ذكر

تكلفة معقولة والتأمين( ب المالي)عمليات الدفع والتوفير واالئتمان والتحويل  المختلفة الماليةللخدمات والمنتجات  الدائمالوصول 

، كما (www.albankaldawli.orgمعيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة ) تياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوىيلبي احوبشكل 

املة مجموعة ك إلىالحالة التي يكون فيها جميع األفراد قادرين علي  الوصول "في واشنطن على أنه  الماليعرفه مركز الشمول 

 ."وبأسلوب مربح يناسب الزبائن وبأسعار مناسبة العاليةمن الخدمات ذات الجودة 
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 الماليأبعاد الشمول 

 : (0202)عبد الرضا وآخرون،  ة وهية أبعاد رئيسعلى ثلث المالييحتوي مفهوم الشمول 

تويات ، حيث تتطلب تحديد مسالماليةمن الوصول إلى الخدمات  ينيشير هذا الب عد إلى قدرة المستفيد :المالية الوصول إلى الخدمة -

ية مدى القرب من نقاط تقديم الخدمات المصرف :مصرفي مثلالحساب الفتح واستخدام عملية حليل العوائق المحتملة لالوصول لت

 (.اآللي)الفروع وأجهزة الصراف 

قدمة بواسطة مؤسسات القطاع المصرفي، الم   الماليةيشير هذا الب عد إلى مدى استخدام العملء للخدمات  :الماليةاستخدام الخدمة  -

 فترة زمنية معينة. خللاالستخدام عملية يد ذلك يتطلب جمع البيانات حول مدى انتظام وتحد

ال  الماليةالخدمات ن الوصول إلى د الجودة هو التحدي األكبر، حيث إعملية وضع مؤشرات لقياس ب ع ت عد :الماليةجودة الخدمة  -

من أجل ضمان جودة الخدمات  وبالتاليلخدمة المصرفية، يزال يعاني من بعض المشاكل ويختلف من دولة إلى أخرى كذلك نوع ا

هتمين وذوي العلقة دراسة وقياس ومقارنة واتخاذ إجراءات تستند إلى أدلة واضحة فيما يخص قدمة يجب على الم  الم   المالية

جودة ونوعية الخدمات مثل تؤثر علي  بعوامل عدة، حيث ي عد هذا الب عد ب عداا غير مباشر وذلك الرتباطه الماليةجودة الخدمات 

غير خري آحماية الزبائن، شفافية المنافسة في السوق، باإلضافة إلى عوامل  للزبائن، وخدمة ماليةتوفر ثقافة تكلفتها، ومدى 

 ملموسة مثل ثقة الزبائن.

 في ليبيا  الماليواقع الشمول 

أن عدد المالكين للحسابات المصرفية ممن  (0212دولي، )مجموعة البنك ال Findexللبنك الدولي  الماليةتشير قاعدة البيانات 

، مع عدم وجود مستخدمين لحسابات 2112عام الخلل من النساء  %11.7منهم  %71.2عاماا يمثلون ما نسبته  11هم فوق 

من حجم  %31.8فقد بلغوا ما نسبته  2112عام النظام المدفوعات الرقمية "البنك الرقمي" خلل  وأما مستخدم ،الهاتف النقال

ونسبة استخدامهم  %2.2الحسابات الرقمية لدفع الفواتير  أن نسبة مستخدمو إلىأشار التقرير كما الحسابات المصرفية،  يمستخدم

، كذلك فيما يتعلق باستخدام االنترنت لدفع %12.7أما نسبة استخدامهم لتلقي المدفوعات الرقمية  %3.7لتلقي األجور بلغت 

حساباتهم  إلىالهاتف المحمول أو األنترنت للوصول  ، وأخيرا نسبة مستخدمي%21نت نسبة اء عبر اإلنترالفواتير أو الشر

أخر اإللكترونية مع وجود ت المالية، مما سبق يتضح أن ليبيا ال تزال تعاني من تأخر في االستفادة من الخدمات %2.1المصرفية 

ور مقال منش يضاا أ ذلك، ومما يؤكد الماليالتقارير العالمية حول الشمول  العديد من إليهكما أشارت  الماليفي تعزيز الشمول 

في خفض دخول األ َسر انخفاضاا  أسهمت" 11-كوفيدكورونا "والذي اشار إلى أن جائحة   2121لصندوق النقد الدولي في مايو 

 إيرادات التصدير والنشاط المحلي بسبب حاداا في البلدان الهشة وفي ليبيا تحديداا والتي ترزح تحت وطأة الصراعات وتراجع

لعاملين في القطاع غير الرسمي وذوي المهارات المحدودة، بما في ذلك خاصة باالالدخول  انخفضت وبالتاليالتباعد االجتماعي، 

 .الماليإلى انخفاض مستوى الشمول  أدىمما  واللجئين عدد كبير من السكان النازحين داخلياا 

يبيا تخوض ل حيث نجدالتحديات االقتصادية واإلنسانية الراهنة،  تفاقمت عالمياا بسبب تلك الجائحةلدخول هبوط ا ومع استمرار

 ،الفقر، وعدم االستقرار السياسي وضعف الدولة وتَهَال ك البنية التحتية لمحاربة ارتفاع مستوياتمعركة 
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 راعاتمن المعاناة االقتصادية والص حلقة مفرغة تنشأوقد  عدم االستقرار االجتماعي والسياسي يمكن أن تتفاقم مشكلة وبالتالي 

 .(2121)صندوق النقد الدولي  السياسية

 :التاليالنحو  على وفيما يلي سيتم استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة،

 الدراسات السابقة .0.0

ات في تنفيذ  عملية إعادة هندسة العمليات تحليل دور تكنولوجيا المعلوم (Kutama and Manzini 2022)دراسة  تناولت

عتمده في ذلك على المنهج المختلط لتحقيق أهداف الدراسة، وتوصلت الزبائن في القطاع المصرفي، م   ارض من أجل تحسين درجة

د لعملية ق الجيالزبائن يعتمد على التطبي رضافي تطبيق عملية إعادة هندسة العمليات وأن  مهماا  تقنية المعلومات دوراا إلى أن ل

 وجياتكنول استخدام بدونالعمليات إعادة هندسة  تطبيق عملية يستحيلصت الدراسة إلى أنه خل  حيث  إعادة هندسة العمليات،

عالم بأوصت الدراسة بضرورة استمرار المؤسسات المصرفية في إعادة هندسة عملياتها بحيث تظل ذات صلة كم  ،المعلومات

ا م تقنياااألعمال المتغير والمتقد  الجديدة.مصرفية التشغيل اللموظفين على أنظمة ا باستمرار تدريب، وأوصت أيضا

ربي، في الوطن الع الماليفي تعزيز الشمول  الماليةفقد هدفت إلى توضيح دور التكنولوجيا  (0201)صونيا و عديلة، أما دراسة 

ن أ لكة البحرين، كما توصلت الدراسة إلىة بتجربة ممالدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستعين اتبعتولغرض تحقيق ذلك 

 من خلل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المالياا واقتصادياا في تعزيز استراتيجية الشمول إلىالبحرين قد حققت سبقاا م

كان لها الدور  المالية، كما توصلت الدراسة إلى أن التكنولوجيا الماليمن الشمول  %82والتكنولوجيا الرقمية لتصل إلى نسبة 

من خلل تكنولوجيا  الماليهي االخرى في تعزيز الشمول  أسهمت، كما أن الحلول الرقمية الماليالحاسم في تعزيز الشمول 

 المعلومات واالتصاالت.

 في ظل الماليفي تعزيز الشمول  الماليةدور تكنولوجيا المعلومات على ( 0202 وآخرون، )حسيندراسة  في حين ركزت

من ناحية، درجة األمان والثقة وسهولة االستخدام والفاعلية،  الماليةاالقتصاد المعرفة وتوضيح فرص وتحديات التكنولوجيا 

دواتها، والتعرف على اإلجراءات التي يمكن القيام بها من قِبل المصرف، وذلك من ك مدى استجابة زبائن المصارف مع أوكذل

أن  لىإوموظفي مصرف النهرين بشكل عشوائي، حيث توصلت الدراسة يعها على مديري مارة استبانة وتوزخلل تصميم است

ض من خلل زيادة تقديم االئتمان وتخفي كافة فئات المجتمعل الماليااللكترونية والشمول  الماليةتوسيع نطاق تقديم الخدمات 

 ادة اإلنتاج وتحقيق النمو االقتصادي وخلق فرصيساعد على تقييم المخاطر ويحفز الشركات وأنشطة األعمال على زي تكاليفال

 عمل.

، حيث أشارت إلى أن الهدف الماليفي دعم برنامج الشمول  الماليةبتحليل دور التكنولوجيا   (Salim 2020)دراسة  قامتكما 

فعل المجتمع تحديداا لشريحة الفقراء والتي تتحقق ب هو توفير الخدمات المصرفية لجميع شرائح المالياألساسي لسياسة الشمول 

، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام المدخل النوعي معتمداا في ذلك علي الملحظة وإجراء المقابلت الماليةالتكنولوجيا 

 لتجميع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدارسة،  بوصفها طريقة
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جيا في دعم وتطوير التكنولو مهماا جية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد لعبت دوراا وتوصلت إلى أن التطورات التكنولو

تخفيف لها ارتباط كبير ب المالي، كما توصلت إلى أن زيادة الشمول الماليوالتي بدورها ت عد ضرورية في تعزيز الشمول  المالية

 حدة الفقر وتقليل عدم المساواة في الدخل.

، لمالياأثرها في الشمول الخدمات المصرفية اإللكترونية  وللتعرف على مدى استخدام فقد هدفت  (0202ي، )الخزرجدراسة  أما

لتحقيق ذلك الهدف اتبع المنهج الوصفي التحليلي وقام بتطوير استمارة استبانة وتوزيعها على موظفي البنوك التجارية العراقية، 

، كما المالي( للخدمات المصرفية اإللكترونية علي الشمول α=1.11حصائية)وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إ

غلب لمجازة القطاع المصرفي العالمي وللت الماليةأوصت الدراسة بضرورة تبنى البنوك التجارية العراقية المزيد من االبتكارات 

 على القيود المفروضة عليها.

بالمصارف  الماليمات المصرفية اإللكترونية في مؤشرات قياس الشمول تأثير الخد (0212)االمام و على، تناولت دراسة و

وعدد  ATM آالت، معتمده في ذلك على عدد 2118-2113العراقية، وذلك بتحليل البيانات والتقارير السنوية خلل الفترة من 

متغيرات مستقلة تعبر عن الخدمات باستخدام الهواتف المحمولة بوصفها  الماليةوالبطاقات االئتمانية والمعاملت  SOPنقاط 

، وتوصلت ليالماعن الشمول ى مؤشري الوصول واالستعمال لتعبر المصرفية اإللكترونية، أما المتغيرات التابعة فقد اعتمدت عل

مول ش، مع وجود  تدني في مستويات الالماليالدراسة إلى وجود علقة طردية قوية بين تأثير الخدمات اإللكترونية وبين الشمول 

والمصرفية، ومحدودية نقاط البيع، والبطاقات  الماليةبالعراق، نتيجة لضعف مؤشري الوصول واالستعمال للخدمات  المالي

 اإللكترونية.

التعرف على مدى إسهام إعادة هندسة العمليات اإلدارية في رفع مستوي  إلىفقد هدفت  (0212 ،الشارفو )أبو راسأما دراسة 

اإلدارات  ( من فئة مديري40فية بمصرف الصحاري وذلك لتصميم استمارة استبانة وتوزيعها علي)جودة الخدمات المصر

هم في رفع مستوى جودة الخدمات عادة هندسة العمليات اإلدارية تسان إ إلىومساعديهم ورؤساء األقسام وقد توصلت الدراسة 

 ندسة العمليات اإلدارية بمصرف الصحاري بدرجة كبيرة.المصرفية بدرجة كبيرة، وأن هناك معوقات تحول دون تطبيق إعادة ه

إعادة هندسة العمليات المصرفية في تحقيق األداء االستراتيجي وهدفت عملية  (0212 ، أبوأحمدو)العابدي دراسة  كما تناولت

ارف التجارية نة من المصإلى تحديد طبيعة التأثير بين إعادة هندسة العمليات المصرفية واألداء االستراتيجي بالتطبيق على عي

توصلت والعراقية الخاصة وذلك بتصميم استمارة استبانة وتوزيعها على األشخاص المؤثرين في القرار بالمصارف العراقية، 

مجموعة من النتائج أهمها وجود علقة تأثير معنوية مباشرة بين إعادة هندسة العمليات المصرفية واألداء  إلىالدراسة 

 (.0.05د مستوي معنوية )االستراتيجي عن

تعزيز المرتكزات النظرية إلعادة هندسة العمليات كونها فلسفة تغيير تعمل  إلىفقد هدفت  (0211 ،العواديو )حمدانأما دراسة 

على إعادة تنظيم جذري لعمليات الشركات وصوالا لتحقيق الميزة التنافسية، حيث أجريت هذه الدراسة على الشركة العامة لصناعة 

د يزيوت النباتية في العراق، حيث قام الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية الحسابات الختامية للشركة كذلك قاما بإجراء العدال

 األقسام والمصانع ومشاهير الباحثين كذلك توزيع استمارة استبانة رغبات الزبون،  من المقابلت الشخصية مع مديري



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 كاليفتأن إعادة هندسة العمليات وإدارة ال إلىاكز البيع وزبائن الشركة وتوصلت هذه الدراسة والتي وزعت على العاملين في مر

تهلكة، كما التكلفة المس إلىفي تحقيق التخفيض المطلوب والوصول  أسهمتعلى أساس األنشطة لعملية منتج المنظف السائل قد 

منها ارتفاع أسعار المواد عدة سباب أل  2113 عامالكانت تمتلكها قبل  أن الشركة قد فقدت الميزة التنافسية التي إلىأشارت النتائج 

 ة.وعدم استغلل الطاقات المتاح تكاليفاألولية وارتفاع عدد العاملين بالشركة واالعتماد على وسائل التوزيع التقليدية لل

حية المصارف وكان التساؤل في ربموضوع إعادة هندسة العمليات المصرفية وأثرها  (0222)الفريجي، دراسة  كما تناولت

صرف، هم في زيادة التنافسية للمداء وهل تحقق أرباح للمصارف وتستحسين األ إلىهل عملية إعادة هندسة العمليات تؤدي  الرئيس

وهو أحد المصارف األمريكية وقام بتحليل ربحية المصرف قبل   The Town Bankحيث قام الباحث بدراسة حالة مصرف 

ملية إعادة الهندسة، كما قام بتوضيح اإلجراءات المتبعة إلعادة هندسة العمليات المصرفية واإلجراءات المتبعة من قبل القيام بع

أن عملية إعادة هندسة العمليات تؤدى إلى  إلىالمصرف لتحسين ربحية المصرف ومستوى التنافسية له، وتوصلت الدراسة 

بشكل عام، وأنه لنجاح عملية إعادة هندسة العمليات يجب إعادة صياغة هيكل  الماليتحسين كبير في ربحية المصرف وأداءه 

 وأنشطة المصرف بشكل كامل.

ي عالم ف يد التحديات التي يواجهها المديرونعلى ميزة التنافسية في بيئة األعمال وتزافقد ركزت  (0222)محمود، دراسة أما 

ن إعادة هندسة وبناء العمليات له األثر في تحقيق المزايا التنافسية ومن تسليط الضوء علي أ إلىاالعمال، حيث قدمت الدراسة 

هذه المزايا سرعة تسليم المنتج واإلبداع واالبتكار حيث تناولت هذه الدراسة دراسة حالة شركة واسط للصناعات النسيجية وذلك 

قسام ومسؤولي الوحدات وقد توصلت الدراسة من خلل تصميم استمارة استبانة وتوزيعها علي أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء األ

تجابة تحسين األداء وتحقيق السرعة في االس إلىتقديم الخدمة بشكل سريع للعملء ويؤدي  إلىان إعادة تصميم الوظائف يؤدي  إلى

 عاا للمعلومات. يتحسين نظام االتصال ويهيئ تدفقاا سر إلىلطلب الزبون وتقليص الوقت المخصص لتسليم الطلبيات وأخيراٌ يؤذي 

 وعينته مجتمع البحث. 1

أما عينة الدراسة فقد تم اختيار المصارف  ،مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية العاملة في المنطقة الشرقية كونت

التجارة والتنمية،  فمتمثلة في )مصروال   ،"اإللكترونية الخدمات المصرفية" الماليةالتكنولوجيا  لتقنيةقة التجارية الليبية الم طبِ 

 (.، مصرف الجمهورية، مصرف شمال إفريقيامصرف الوحدة، مصرف التجاري الوطني

 ـدود البحثح. 1

 .الماليالشمول  ،ت اإلداريةإعادة هندسة العمليا، الماليةالتكنولوجيا  لحدود الموضوعية:ا -

، مصرف الجمهورية، مصرف تجاري الوطنيمصرف التجارة والتنمية، مصرف الوحدة، مصرف ال الحدود المكانية: -

 شمال إفريقيا.

 .28/2/2122إلى  1/11/2121من  الحدود الزمنية: -
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 ةـــة الميدانيـالدراس. 0

هذا الجزء اإلجراءات العملية التي تمت من أجل الوصول إلى نتائج الدراسة، حيث تضمنت طريقة البحث المستخدمة  ناولت

راسة، وفيما يلي مع عينة الد إجراؤهاالتي تم التحليل اإلحصائي للبيانات المتحصل عليها من المقابلت ، وتحليلها لتجميع البيانات

 :التاليسيتم طرح بعض المعلومات العامة حول مجتمع الدراسة وهي على النحو 

 الدراسة: مجتمع حولعامة  معلومات .1

في مدينة بنغازي، وفيما يلي البيانات العامة ذات العلقة بالمصارف ( مصارف تجارية ليبية عاملة 1عدد ) الحاليةالدراسة  اشتملت

 قيد الدراسة:

 : معلومات عامة حول مجتمع الدراسة(1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

رأس المال هو  الفروع وحجمعدد  وأكبر مصرف من حيث من حيث تاريخ التأسيس(، أن أقدم مصرف 1يتضح من الجدول )

( دينار، يليه في ذلك مصرف التجاري الوطني برأس مال بلغ 1011101110111حيث بلغ رأس ماله ) مصرف الجمهورية

، اا ( فرع27( دينار وفروعه )23201110111، ثم مصرف الوحدة برأس مال بلغ )اا فرع (17) وفروعه ( دينار11101110111)

، أخيراا مصرف التجارة والتنمية اا ( فرع11( دينار وعدد فروع )32101310112) فقد بلغ رأس ماله فريقياا مصرف شمال إأم

 ، وفيما يلي توضيح للصفات الديموغرافية ألفراد العينة.اا ( فرع21( دينار حيث بلغ عدد فروعه )21101110111برأس مال بلغ )

 :الدراسة الصفات الديموغرافية ألفراد عينة .0

، وذلك في الدراسات المسحية المبحوثينستعان بها في معرفة خصائص التي ي   المهمةتعد البيانات الديموغرافية من البيانات 

صفات ، وفيما يلي جدول يوضح الالقضايا التي يسعى البحث العلمي الكتشافها فيو عدمه هميتها في التأكيد على التوافق أأل

 ينة الدراسة، وهي كما يلي:الديموغرافية ألفراد ع

 

 

 حجم رأس المال عدد الفروع تاريخ التأسيس المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

 1011101110111.111 فرع 172 1111 مصرف الجمهورية

 11101110111.111 اا فرع 17 1121 مصرف التجاري الوطني

 23201110111.111 اا فرع 27 1121 مصرف الوحدة

 349,030,514.000 اا فرع 11 1113 مصرف شمال إفريقيا

 21101110111.111 اا فرع 21 1117 مصرف التجارة والتنمية
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 : الصفات الديموغرافية ألفراد العينة(0جدول رقم )

 النســـــبة التـــــكرار الصفـــــــة المتغير

 النوع

 11 2 ذكور

 11 2 اناث

 111 8 المجمـــــــوع

 العمـــــــر

 21 2 سنة 21-31

 21 7 سنة 37-21

 111 8 المجمـــــــوع

 المصرف

 12.1 1 ف الجمهوريةمصر

 11 2 مصرف الوحدة 

 12.1 1 مصرف التجاري الوطني

 12.1 1 مصرف شمال إفريقيا

 12.1 1 مصرف التجارية والتنمية

 111 8 المجمـــــــوع

 اإلدارة

 21 2 والعمليات التجاريةإدارة الحسابات 

 12.1 1 إدارة المبيعات والتسويق 

الوسائط إدارة المصرف النقال و

 اإللكترونية
1 12.1 

إدارة البطاقات والخدمات 

 اإللكترونية
2 11 

 111 8 المجمـــــــوع

 الوظيفة

 32.1 3 مدير ونائب مدير

 72.1 1 مساعد مدير ورئيس قسم

 111 8 المجمـــــــوع

الخبرة 

 المصرفية

 32.1 3 أعوام 11-1من 

 12.1 1 عام 11-11من 

 21 2 عام 21-17من 

 21 2 عام 21أكثر من 

 122 2 المجمـــــــوع
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، إناث % 11ذكور و  %11نسبة ي علي نسبة متماثلة من حيث النوع أ اشتملت(، أن العينة قيد الدراسة 2يتضح من الجدول )

بالمصرف علق ، أما فيما يت%21مثلوا نسبة  اا عام 21-37و الباقي  %21مثلت نسبة  اا عام 31-21 من العمرية الفئةكما أن 

من حجم العينة أما باقي المصارف فقد تحصلت علي  %11التابعين له فكانت الحصة األكبر لمصرف الوحدة حيث مثلوا نسبة 

 %11لكل مصرف، أما من حيث اإلدارات فقد تحصلت إدارة البطاقات والخدمات اإللكترونية علي نسبة  %12.1نسب متساوية 

ينة الدراسة من ع %72.1أما فيما يتعلق بالوظائف فقد كانت لكل إدارة،  %12.1نسبة متساوية فيما تحصلت باقي اإلدارات علي 

من حجم العينة، أخيراا يتضح  %32.1فقد مثلوا نسبة هم من مساعدي المديرين ورؤساء األقسام أما فئة المديرين ونائبي المديرين 

أعوام  11-1لديهم خبرة مصرفية تتراوح ما بين  %32.1( أن الخبرة المصرفية لعينة الدراسة مثلت ما نسبته 2من الجدول )

 %21فقد بلغت نسبتها  اا عام 21-17أما الفئة التي كانت خبرتها المصرفية من  ،%12.1مثلت نسبة  اا عام 11-11لك من كذ

، وفيما يلي سيتم سرد نتائج المقابلت المتحصل عليها بالنسب %21فأكثر علي نفس النسبة  اا عام 21الفئة من  وحظيت كذلك

 والتكرارات حسب تسلسل األسئلة.

 نتائج المقابالت لعينة الدراسة:  .0

لعمليات اإلدارية عادة هندسة افي إ الماليةلمعرفة درجة استخدام تكنولوجيا  المبحوثينفيما يلي سيتم استعراض نتائج المقابلت مع 

 :ليكالتا، حيث جاءت البيانات الماليللمصارف الليبية التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية، ودورها في تعزيز الشمول 

 معلومات عامة حول الخدمات اإللكترونية للمصارف: 

رفة ما إذا كانت المصارف عينة الدراسة تقدم تلك مع الماليةالمتعلقة بالتكنولوجيا من المهم قبل الشروع في تجميع البيانات 

 :اليكالت، وهل تمتلك موقع إلكتروني وصفحة للتواصل االجتماعي، عليه فقد جاءت اإلجابات اإللكترونية الماليةالخدمات 

 : معلومات عامة حول الخدمات اإللكترونية للمصارف(1جدول )

 أسئلة المقابلة
 التكرار

 النسبة ال إجابة النسبة ال النسبة نعم

 - - - - %111 8 إلكتروني؟ هل يمتلك المصرف موقع 

 - - - - %111 8 هل يقدم المصرف خدمات إلكترونية "الصيرفة اإللكترونية"

هل يمتلك المصرف صفحة للتواصل االجتماعي |

"Facebook  ؟" 

8 111% - - - - 

 

كتروني ولديها صفحة للتواصل االجتماعي يتم من خللهما تقديم موقع إل تمتلكأن جميع المصارف يتضح (، 3)من الجدول 

ية للزبائن بكل ما هو جديد لديهم، كذلك تقدم الخدمات اإللكترونية ولكن بدرجات متفاوتة كما سيتضح من خلل الخدمات اإلعلم

 :التاليتحليل اإلجابات المتعلقة بالمحور 
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 ونية":"الصيرفة اإللكتر الماليةمحور التكنولوجيا  .1

، ية"الصيرفة اإللكترونية" في المصارف التجارية الليب الماليةمن خلل هذا المحور سيتم التعرف على درجة استخدام التكنولوجيا 

 :التالي، كما سترد في الجدول التاليةحيث تحصل الباحثان على اإلجابات 

 نية" في المصارف التجارية الليبية"الصيرفة اإللكترو الماليةالتكنولوجيا درجة استخدام : (1-1جدول )

 أسئلة المقابلة
 التكرار

 النسبة ال إجابة النسبة ال النسبة نعم

هل تستخدم المصارف التجارية الليبية في المنطقة   -1

 "؟ة"الصيرفة اإللكتروني الماليةالشرقية التكنولوجيا 
8 111% - - - - 

هي يمكنك أن تعدد أنواع الخدمات اإللكترونية   -2

 لم طبقة في المصرف؟ ا

                    ATM  - VISAتعبئة بطاقات  -         -

 

 

8 

 

 

111% 

- - - - 

 - - %12.1 1 %82.1 2 التحويل من حساب ألخر" حواالت داخلية"           -         -

 - - %12.1 1 %82.1 2 اقساط -سداد فواتير -         -

 - - - - %111 8 شراء بطاقات الشحن -         -

 - - %12.1 1 %82.1 2 طباعة إيصاالت وكشف حساب -         -

 - - %12.1 1 %82.1 2 سداد بالهاتف المحمول -         -

 

 درجاتب"الصيرفة اإللكترونية" ولكن  ليةالماأن جميع المصارف قيد الدراسة تستخدم التكنولوجيا ( يتضح 2-1من الجدول )

، كذلك جميع المصارف أيضاا تقدم خدمة شراء %111بنسبة  ATM-VISAحيث تقدم جميعها خدمة تعبئة بطاقات  ةمختلف

أخر "حواالت داخلية" وخدمة  يتعلق بخدمة التحويل من حساب إلى أما فيما، %111بطاقات الشحن "كروت اتصاالت" بنسبة 

نسبة ب فأغلب المصارف متوفرة لديها تلك الخدماتوسداد الفواتير صاالت وكشف الحساب والسداد بالهاتف المحمول طباعة اإلي

 .العينة من حجم %12.1والذي مثل ما نسبته ما عدا مصرف الجمهورية  82.1%

لمصارف ة اإللكترونية" في ا"الصيرف الماليةلي سيتم استعراض ما تبقى من النتائج حول درجة استخدام التكنولوجيا وفيما ي

 التجارية الليبية، كما يلي:
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 "الصيرفة اإللكترونية" في المصارف التجارية الليبية المالية: يتبع درجة استخدام التكنولوجيا (1-0جدول )

 أسئلة المقابلة
 التكرار

 النسبة ال إجابة النسبة ال النسبة نعم

رهم بكل هل يقدم مصرفكم خدمة إعلم الزبائن وإخطا -3

خلل الرسائل  المستحدثة منالخدمات المصرفية 

 ؟SMSالنصية 

2 82.1% 1 12.1% - - 

هل يقدم مصرفكم خدمة تحديث الحساب المصرفي  -2

"حركة الحساب" عند قيامهم بأي حركة "سحب/ 

 إيداع" على حساباتهم؟

8 111% - - - - 

هم استخدام الصيرفة سأهل من واقع تجربتكم    -1

 بزبائنه؟ة في تقوية العلقة المصرف اإللكتروني

8 111% - - - - 

 أسهمتمن واقع تجربتكم بالمصرف هل    -7

عالجة  الماليةالتكنولوجيا   الروتين إشكالياتفي م 

 المصرفي؟

7 21% 2 21% - - 

يا التكنولوج أسهمتمن واقع تجربتكم المصرفية هل    -2

 م في استبعاد األعمال غير الضرورية؟ المالية

2 82.1% 1 12.1% - - 

استخدام التكنولوجيا  أسهممن واقع تجربتكم هل    -8

قدمة للعملء؟ المالية في  تحسين جودة الخدمات الم 

8 111% - - - - 

الخدمات المصرفية  أسهمتهل من واقع تجربتكم    -1

 اإللكترونية للمصرف في إرضاء العملء؟ 

8 111% - - - - 

م التكنولوجيا استخدا أسهممن واقع تجربتكم هل  -11

نافسية تحقيق ميزة ت " في"الصيرفة اإللكترونية المالية

 للمصرف؟

8 111% - - - - 

 

ه فيما يتعلق بخدمة إعلم الزبائن وإخطارهم بكل الخدمات المصرفية المستحدثة من خلل خدمة أن( يتضح 2-2من الجدول )

ما عدا  %82.1لك الخدمة بنسبة صارف عينة الدراسة تقدم تفقد توصل الباحثان إلى أن جميع الم،  SMSالرسائل القصيرة 

، أما خدمة تحديث الحساب المصرفي "حركة الحساب" وإرسال إشعارات للزبائن عبر الرسائل النصية مصرف الجمهورية

SMS  ولوجيا التكن إسهاموثين حول ، وعند سؤال المبح  %111فقد كانت كل المصارف عينة الدراسة تقدم تلك الخدمة بنسبة

في معالجة  أسهمتأنها بالفعل قد  على %21جاءت اإلجابات بنسبة لألعمال المصرفية فقد  اليوميفي معالجة الروتين  المالية

  .الموظفين الكثير من الوقت والجهد ىواختصرت عل اليوميمشاكل الروتين 
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بنعم ما عدا مصرف  %82.1ضرورية على نسبة في استبعاد األعمال غير ال الماليةالتكنولوجيا  أسهمتكذلك تحصل سؤال هل 

تحسين جودة و ،استخدام الصيرفة اإللكترونية في تقوية علقة المصرف بزبائنه بإسهامفيما يتعلق  %111وما نسبته  ،الجمهورية

 .الخدمات الم قدمة للعملء

ية المقدمة حسين وتطوير الخدمات المصرفهم في تيما يتعلق بالمقترحات التي قد تسوثين فوفيما يلي استعراض إلجابات المبح  

 للزبائن، حيث جاءت اإلجابات كما يلي:

 "الصيرفة اإللكترونية" في المصارف التجارية الليبية الماليةيتبع درجة استخدام التكنولوجيا  (:1-1جدول )

 أسئلة المقابلة
 التكرار

 النسبة ال إجابة النسبة ال النسبة نعم

ما هي المقترحات التي تعتقد أنها  من وجهة نظرك    -11

 قد تساهم في تحسين وتطوير الخدمات المصرفية؟

توفير األمن واالستقرار والقانون الذي يحمي  -   

 المصرف من مخاطر االختلس والجرائم اإللكترونية. 

 

1 

 

12.1% 
- - 

 

2 

 

82.1% 

 يةالتحول التام للصيرفة اإللكترون علىتحفيز الزبائن  -   

 واستخدام النقود اإللكترونية كبديل عن النقود الورقية.
7 21% - - 2 21% 

 ATM  2 11% - - 2 11%زيادة عدد آالت  -   

 %11 2 - - %11 2 للزبائن. استحداث آالت إلصدار البطاقات الصحية -   

 %11 2 - - %11 2 إطلق تطبيق الوحدة كير "للرعاية الصحية" -   

 %72.1 1 - - %32.1 3 النترنت تحسين وتطوير خدمة الكهرباء وا -   

 %82.1 2 - - %12.1 1 تفعيل كل الخدمات اإللكترونية للمصرف. -   

إضافة خدمة الشراء بالهاتف أو الشراء عبر تطبيقات  -   

 الهواتف الذكية.
1 12.1% - - 2 82.1% 

زيادة عدد الموظفين في إدارة الخدمات اإللكترونية  -   

 الهاتف المحمولللمساعدة في تقديم خدمة الزبائن عبر 
1 12.1% - - 2 82.1% 

تسويق الخدمات المصرفية اإللكترونية  علىالتركيز  -   

 وتوعية الزبائن حول كيفية التعامل معها
1 12.1% - - 2 82.1% 

 

لتحسين وتطوير الخدمات المصرفية هو ضرورة تحفيز زبائن  %21المقترح الذي حظي بنسبة  ( يتضح بأن2-3من الجدول )

 %11بديل عن النقود الورقية، تله في ذلك بنسبة إللكترونية والنقود اإللكترونية تحول التام الستخدام الصيرفة االمصرف لل

لمقترح المقدم من قِبل مصرف الوحدة وهو إطلق تطبيق الوحدة كير وا" ATMمقترح زيادة عدد آالت توزيع النقود وتفعيلها "

 .حد سواء ن علىوالزبائيتعلق بالموظفين  الذي"الرعاية الصحية" 
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أنه لكي يتم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملء يجب أوال اهتمام الدولة بخدمات  إلى %32.1كما أشار البعض األخر وبنسبة 

الكهرباء وتحسين خدمات اإلنترنت لضمان تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية بالشكل المطلوب، أما بقية المقترحات فقد حظيت 

شار ، كذلك أكتوفير األمن واالستقرار والقانون الذي يحمي المصرف من مخاطر االختلس والجرائم اإللكترونية %12.1نسبة ب

من مصرف شمال أفريقيا علي ضرورة تفعيل كل الخدمات اإللكترونية للمصرف مع إضافة خدمة الشراء بالهاتف أو  المبحوثون

ي خدمة متوقفة منذ أكثر من عام، أما مصرف التجارة والتنمية فقد أشاروا إلى ضرورة الشراء عبر تطبيقات الهواتف الذكية فه

زيادة عدد الموظفين في إدارة الخدمات اإللكترونية للمساعدة في تقديم خدمة الزبائن عبر الهاتف المحمول، مع التركيز علي 

يما يتعلق وفيما يلي أهم النتائج المتحصل عليها فامل معها. الزبائن حول كيفية التع تسويق الخدمات المصرفية اإللكترونية وتوعية

 في إعادة هندسة العمليات المصرفية. الماليةباستخدام التكنولوجيا 

 "الصيرفة اإللكترونية" في إعادة هندسة العمليات المصرفية: الماليةمحور استخدام التكنولوجيا  .0

"الصيرفة اإللكترونية" في إعادة هندسة العمليات  الماليةم التكنولوجيا من خلل هذا المحور سيتم التعرف على درجة استخدا

 :التاليةتحصل الباحثان على اإلجابات  حيثالمصرفية، 

 إعادة هندسة العمليات المصرفية:"الصيرفة اإللكترونية" في  الماليةالتكنولوجيا درجة استخدام (: 0جدول )

 أسئلة المقابلة

 التكرار

ال  النسبة ال النسبة نعم

 إجابة

 النسبة

في إعادة هندسة  الماليةهل تستخدم التكنولوجيا  -12

العمليات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية في 

 المنطقة الشرقية؟ 

8 111% - - - - 

ما هي العملية المصرفية التقليدية التي تم فعلا إعادة   -13

 ؟لماليةاهندستها بالمصرف لديكم باستخدام التكنولوجيا 

 اإللكترونية.إدارة المقاصة والعمليات  -    

 

1 

 

12.1% 
- - 

 

2 

 

82.1% 

 %12.1 1 - - %82.1 2 تحويل األموال من حساب ألخر. -    

 %21 2 - - %21 7 والصكوك المصدقةعملية طلب إصدار دفتر صكوك  -    

 %32.1 3 - - %72.1 1 عملية االستعلم عن الرصيد والمرتب الشهري. -    

 ATM. 1 72.1% - - 3 32.1%بحت عبر آالت عملية السحب النقدي أص -    

 %21 2 - - %21 7 عملية الشراء بالهاتف النقال والتطبيقات الذكية. -    

 %12.1 1 - - %82.1 2 عملية سداد الفواتير ودفع األقساط. -    
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 المصرفية:"الصيرفة اإللكترونية" في إعادة هندسة العمليات  المالية(: درجة استخدام التكنولوجيا 0يتبع جدول )

 أسئلة المقابلة

 التكرار

ال  النسبة ال النسبة نعم

 إجابة

 النسبة

طلب كشف حساب مصرفي وقسائم اإليداع أو التحويل  -    

 من الحساب.
7 21% - - 2 21% 

استبدال البريد الورقي داخل المصرف بالبريد  -    

 اإللكتروني لتسهيل المعاملت داخل الفروع والمدن.
1 12.1% - - 2 82.1% 

 %32.1 3 - - %72.1 1 عملية طلب إصدار البطاقات المحلية والدولية وتعبئتها -    

عملية إعادة هندسة  هل ساهمتمن واقع تجربتكم   -12

ي ف الماليةالعمليات اإلدارية باستخدام التكنولوجيا 

إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرارات والمقترحات 

 بوظائفهم؟المتعلقة 

2 82.1% 1 12.1% - - 

 

في إعادة هندسة عملياتها المصرفية بنسبة  الماليةالمصارف عينة الدراسة استخدمت التكنولوجيا كل  أن( يتضح 1من الجدول )

عملية تحويل األموال هي  %82.1حظيت بنسبة  لتي تغيرت بفعل التكنولوجيا والتيكذلك أكثر العمليات المصرفية ا  ،111%

 ،في جميع المصارف ما عدا مصرف الجمهورية والتي ط بقت واتير ودفع االقساط إلكترونياا أخر وعملية سداد الف إلىمن حساب 

عملية ووعملية طلب كشف حساب مصرفي وقسائم اإليداع  تحصلت عملية الشراء بالهاتف النقال والتطبيقات الذكية في حين

ماعدا مصرف الجمهورية ومصرف  مطبقة في كل المصارف %21علي نسبة الصكوك المصدقة طلب إصدار دفتر صكوك و

  ATMتم اعتبار عملية االستعلم عن الرصيد والمرتب الشهري وعملية السحب النقدي عن طريق آالت  كما ،شمال إفريقيا

ة هندسة في إعاد الماليةوعملية طلب إصدار البطاقات المحلية والدولية وتعبئتها إلكترونيا من ضمن استخدامات التكنولوجيا 

استبدال البريد الورقي داخل المصرف بالبريد اإللكتروني لتسهيل المعاملت داخل أما عملية ، %72.1ت المصرفية بنسبة العمليا

وهي تحديدا مطبقة في  %12.1الفروع والمدن و إدارة المقاصة والعمليات المصرفية بشكل إلكتروني فقد تحصلت علي نسبة 

 المصارف األخرى.من  مبحوثونالية ولم يتحدث عنها مصرف التجارة والتنم

 .المالي"الصيرفة اإللكترونية" في الشمول  الماليةالتكنولوجيا  إسهامدرجة  على التعرففيما يلي سيتم 

 :المالي"الصيرفة اإللكترونية" في الشمول  الماليةالتكنولوجيا  إسهاممحور درجة  .1

وذلك من خلل اإلجابات المتحصل عليها من  الماليتعزيز الشمول  في الماليةيهتم هذا المحور بقياس درجة مساهمة التكنولوجيا 

 :كالتاليوثين والتي جاءت المبح  
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 :المالي"الصيرفة اإللكترونية" في الشمول  الماليةالتكنولوجيا  إسهام(: درجة 2جدول )

 أسئلة المقابلة
 التكرار

 النسبة ال إجابة النسبة ال النسبة نعم

استخدام التكنولوجيا  أسهممن واقع تجربتكم هل  -11

 مالية؟الفي انتشار استخدام الخدمات  المالية
2 82.1% - - 1 12.1% 

استخدام التكنولوجيا أسهم من واقع تجربتكم هل  -17

 ؟لماليةا استخدام الخدماتفي تخفيض تكلفته  المالية
3 32.1% 2 11% 1 12.1% 

اإللكترونية كأنظمة  الماليةهل تعتقد أن للخدمات  -12

 ؟لماليةاأهمية في البنية التحتية  الماليدفع والتحول ال
2 82.1% - - 1 12.1% 

 الماليةالستخدام التكنولوجيا  إسهامهل ترى وجود  -18

 والتحول التكنولوجي؟  الماليفي تعزيز الشمول 
2 82.1% 1 12.1% - - 

 

خدام في انتشار است أسهمقد  الماليةتكنولوجيا المصارف عينة الدراسة اتفقوا على أن استخدام الكل  أن( يتضح 7من الجدول )

ز الشمول هم في تعزيوتس الماليةلها أهمية في البنية التحتية  المالي، وبأن تلك الخدمات كأنظمة الدفع والتحول الماليةالخدمات 

هم في لم يس الماليةولوجيا ، إال أن النسبة األكبر منهم أشاروا إلى أن استخدام التكن%82.1والتحول التكنولوجي بنسبة  المالي

ساعة إال أنه في  22تخفيض تكلفة استخدامها علي الزبائن وإنما وفرت عليهم الوقت والجهد وقدمت لهم الخدمات علي مدار 

 والعموالت المصرفية مرتفعة نوعاا ما خصوصا علي ذوي الدخل المحدود. تكاليفالمقابل كانت ال

 نتائج الدراسة. 2

 :التاليةالنتائج  لىتوصل إتم الضه من خلل ما تم استعرا

"الصيرفة اإللكترونية" ولكن بدرجات مختلفة، حيث توصلت  الماليةجميع المصارف قيد الدراسة تستخدم التكنولوجيا  -1

اهزيتهم عدم ج بسببومصرف شمال إفريقيا بمصرف الجمهورية  الماليةالدراسة إلى وجود ضعف في استخدام التكنولوجيا 

م إلى أن كل تلك الخدمات موجودة فعل ولكن تكما أشاروا أيضاا  ،مبهلتشغيل والمخاطر البيئية التي قد تحيط لتحمل مخاطر ا

 . "هكرن االختراقات اإللكترونية "الملحمايتها لتلك المنظومات  عاليةإيقافها لغرض الصيانة والتعديل ووضع سياسات حماية 

 اا ضعيف ي عدنه ، إال أبالمصارف الليبية التجارية ي إعادة هندسة العمليات المصرفيةف الماليةستخدام التكنولوجيا ال إسهاميوجد  -2

دارة البطاقات المصرفية ولم يشمل كل اإلدارات المصرفية، كذلك من إدارة الحسابات الجارية وإويقتصر على نوعاا ما 

  .خاطر في البيئة الليبيةأن اإلقبال عليها ضعيف ومحفوف بالكثير من الميتضح  المبحوثينخلل إجابات 

أهمية في  التي لها الماليكأنظمة الدفع والتحول  الماليةفي انتشار استخدام الخدمات  أسهمقد  الماليةأن استخدام التكنولوجيا  -3

لى عوالتحول التكنولوجي، إال أنها أخفقت في تخفيض تكلفة استخدامها  الماليهم في تعزيز الشمول وتس الماليةالبنية التحتية 

 والعموالت المصرفية مرتفعة نوعاا ما على ذوي الدخل المحدود. تكاليفالزبائن حيث كانت ال
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في تقوية علقة المصارف عينة الدراسة بزبائنهم، وتحسين جودة الخدمات الم قدمة لهم أسهم استخدام الصيرفة اإللكترونية  -2

نافسية تالميزة  تحقيق فير الوقت والجهد مما يترتب عليهاتو وبالتالي الماليةلما توفره من سرعة في إنجاز المعاملت 

وقف باإلضافة إلى مشاكل التاإلدارة التسويقية  في ضعف من يعانيانللمصارف، إال أن مصرفي الجمهورية وشمال إفريقيا 

 .الم ستجوبينه إجابات إليحسب ما أشارت المتكرر للخدمات اإللكترونية 

عاد األعمال اليومي واستبمشاكل الروتين  معالجة فيأسهم المصارف الليبية التجارية قد  في يةالمال التكنولوجيا أن استخدام -1

إال أن مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لديهم لمرتبطة بإدارة الحسابات الجارية، عمال اخاصة األ ضروريةالغير 

 ،القدرة علي استخدامها الذين لديهم من الموظفون ةتستهدف الفئات المتعلم الماليةرأي أخر حول هذا وهو أن التكنولوجيا 

 ليومياالستخدام التكنولوجيا فهي لم تستفد منها ولم تعالج مشاكل الروتين  المحبذةغير لموظفين من كبار السن أو الفئة أما ا

 ميلون أكثر الستخدامال يرغبون في استعمالها وي فهم وبالتاليفي أعمالهم إنما زادت أعمالهم تعقيداا حسب وجهة نظرهم، 

استخدام الخدمات  كثير من المخاطر لذلك إقبالهم علىأن النظام اإللكتروني محفوف برقي، حيث أشاروا إلى النظام الو

 ويستغرق كثير من الوقت الستبدال العمليات الورقية بالعمليات اإللكترونية. خجوالا  إقباالا  ي عداإللكترونية 

مع انقطاع الكهرباء المتكرر من أكثر الصعوبات التي تواجهه عملية تطبيق التكنولوجيا وجود ضعف بشبكات االتصاالت  -7

 عامة وفي القطاع المصرفي الليبي خاصة. الماليةفي المؤسسات  المالية

لت لها بالعم يتم الدفعحيث المصممة لمنظومات الدفع اإللكتروني العربية والدولية التعاقدية مع الشركات  تكاليفارتفاع ال -2

كات في ليبيا وعدم ثقة المصارف التجارية في الشر الماليةحداثة استخدام التكنولوجيا لى ، والسبب يرجع في ذلك إاألجنبية

ل جتفضل المصارف التعاقد مع شركات لها خبرة طويلة في هذا المجال من أ وبالتاليفر الخبرة الكافية لديها االمحلية لعدم تو

  .إلرضاء الزبائن عاليةتقديم خدمات بجودة 
 

 نتائج المناقشة . 2

عض مع وجود ب نواحا عدةيتضح اتفاق البعض منها مع نتائج الدراسات السابقة في من االستعراض السابق لنتائج الدراسة 

 ليةلحاافي القطاع المصرفي اتفقت جميع الدراسات بما فيها  الماليةأخرى، فمن حيث استخدام التكنولوجيا  االختلفات في نواح  

بالمصارف العالمية والعربية، إال أنها تتباين في درجات التطبيق تباعاا الختلف بيئة العمل  الماليةعلى وجود تطبيق للتكنولوجيا 

 اتجاه تلك التطورات التكنولوجية. الشعبودرجة ثقافة  من دولة ألخرىودرجة استخدام التكنولوجيا بصفة عامة 

 (0212)االمام و على،  و (0202)الخزرجي،  ودراسة (0202حسين وآخرون، )ع نتائج دراسة م اتفاق نتائج هذه الدراسةفنجد 

بطرق حديثة وإلكترونية  الماليةمن حيث وجود إقبال متزايد للمصارف على استحداث طرق إلنجاز المعاملت واإلجراءات 

يعزز و ، األمر الذي ينعكس إيجاباا اليوميةلروتينية وذلك لما توفره من وقت وجهد وسرعة في إنجاز األعمال ا، "أتمته العمليات"

تحسين جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة  جتذاب المزيد من الزبائن من خللايساعد على من مراكزها التنافسية و

 .ونوعيتها لهم

مع اا ليات اإلدارية فقد اتفقت هذه النتائج أيضفي إعادة هندسة العم الماليةالتكنولوجيا  بإسهاممن ناحية أخرى، تحديداا فيما يتعلق 

 ،في إعادة هندسة العمليات الماليةمن حيث وجود دور هام لتكنولوجيا  (Kutama and Manzini 2022)دراسة نتائج 
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ن ركيز على استمرار تدريب العامليالزبائن يعتمد على التطبيق الجيد لعملية إعادة هندسة العمليات مع ضرورة الت وأن رضا 

ن استخدام من حيث ا (0212)أبو راس والشارف، ، كما اتفقت أيضاا مع دراسة بالمصارف على أنظمة التشغيل الحديثة

هم في تطبيق عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في المصارف التجارية الليبية، األمر الذي من شأنه أن يس الماليةالتكنولوجيا 

ارف على أن المص اتفاقمن شأنه أن يحدث تغييرات وتحسينات جذرية في طريقة العمل وطريقة تمرير المعلومة، كذلك يوجد 

 التقليدية العملياتبديلا عن  الماليةالتجارية الليبية ال تزال متمسكة باإلجراءات الورقية ولديها مخاوف من اعتماد التكنولوجيا 

ريعات بالقطاع المصرفي الليبي مع وجود ضعف بالتش الماليةفي ذلك إلى حداثة استخدام التكنولوجيا  ، لربما يرجع السببالورقية

أن التطبيق الجيد لعملية إعادة هندسة العمليات  (0212 ،أبوأحمدو)العابدي والقانونية المتعلقة بها، كما أضافت دراسة  المالية

الخزرجي، ) مع دراسة  الحاليةراتيجي وتعزيز التنافسية، كما اتفقت الدراسة اإلدارية له تأثير معنوي في تحقيق األداء االست

رفع مستوى جودة الخدمات هم في تسفي أن عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية الناجحة  (0222)محمود،  ودراسة  (0202

من خلل  ق ميزة التنافسيةقت والجهد وتحقوتقلص الوواإلداري  الماليتؤدي إلى تحسن األداء  وبالتالي المصرفية بدرجة كبيرة

 إعادة صياغة الهياكل التنظيمية وأنشطة المصارف.

من حيث دور  (0212مام و على، )اإلو (0202)الخزرجي، و (Salim 2020)دراسة نتائج أيضاا مع نتائج هذه الدراسة تفقت ا

على  الماليةا لتكنولوجيل، فقد توصلت كل الدراسات سابقة على وجود تأثير كبير الماليفي تعزيز الشمول  الماليةتكنولوجيا 

تغلب لوذلك لمجاراة المصارف العالمية وا الماليةلمزيد من االبتكارات ا تبني المصارف التجاريةوأنه يتوجب على  الماليالشمول 

والتي توصلت إلى أن البحرين قد تحصلت  (0201ونيا و عديلة، )صدراسة أيضا  األمر الذي أكدته  على القيود المفروضة عليها،

والسبب يرجع في ذلك إلى تبني الحلول الرقمية من خلل تكنولوجيا المعلومات  ،الماليمن مستويات الشمول  %83على ما نسبته 

فقد اتفقت مع  (0212على،  )االمام وأما دراسة  ،لديها الماليالشمول  مستويات بدورها في تعزيز أسهمتواالتصاالت التي 

 يجة الرتفاع تكلفة تقديم الخدمة.كنت الماليمن حيث وجود تدني في مستويات الشمول  الحاليةالدراسة 

 ،)حسين وآخروندراسة و (0211العوادي، و )حمدان دراسةنتائج مع  الحاليةاختلف بين نتائج الدراسة  هناك ،من ناحية أخرى

تخدام ى أن اسإل الحاليةحيث توصلت الدراسة  ،هم في تخفيض التكلفة علي المستهلكة العمليات تسإعادة هندسن إمن حيث  (0202

التعاقد مع الشركات  تكاليفل المصارفهم في تخفيض التكلفة علي مستخدميها، وإنما ارتفعت بسبب تحمل لم يس الماليةالتكنولوجيا 

وتوزيعها  تكاليفكل مصرف يحاول تجنب تلك الفإن  وبالتالي ،لمنظوماتصممة لتلك اوارتفاع الفوائد المقررة من الشركات الم  

معها أيضاا لفت ختكما ا إرتفاع تكلفة تقديم الخدمة،في بذلك  حمل علي زبائن المصرف مسبباا شكل عموالت وفوائد مصرفية ت   في

 .عملللأن إعادة هندسة العمليات لها دور في خلق فرص  في

في تخفيف حدة الفقر وتقليل  كبيرٌ  له إرتباطٌ  الماليفي أن الشمول  (Salim 2020)مع دراسة  أيضاا  اختلفي لحظ وجود  أخيراا 

لربما يرجع السبب في وجود ضعف في عمليات منح القروض والسلف في البيئة الليبية مع وجود ضعف  عدم المساواة في الدخل

الصغرى بسبب الظروف الراهنة أو بسبب السياسات اإلئتمانية المتحفظة لدى المصارف التجارية في عمليات تمويل المشروعات 

يتم استعراض وفيما يلي س ن.حسب وجهة نظر الباحثي المصارف العربية والعالميةبيئة العمل لدى الليبية وهو ما يختلف كثيراا عن 

 هذه الدراسة.أهم التحديات التي واجهت 
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 تحديات البحث . 2

فإن  التاليوبر من األحيان تجنبها، يالصعوبات والمعوقات التي يصعب في كث هناك الكثير منما هو معلوم في البحث العلمي ك

هذا التحدي  .الكميالقياس  ألساليبالتحديات لعل أبرزها كونه بحث نوعي يفتقر  واجهته بعض ستثناء إذليس باالهذا البحث 

فر بيانات اوتطبيقاتها في المصارف التجارية الليبية، وعدم تو الماليةي مجال التكنولوجيا راجع إلى طبيعة الموضوع وحداثته ف

، األمر الذي يصعب معه تعميم نتائج هذه وثين( مبح  8والبالغ عددها ) ،صغر حجم عينة الدراسة ضاف إلى ذلكي  كمية عنه. 

 ناهيك عن النقص، لكثرة الضغوط الوظيفيةومساعديهم  المديرين من عدد تعذر إجراء المقابلت مع الدراسة، باإلضافة إلى

امل آخر للدراسة وهو الع كما أن هناك تحدياا . المعاصرة للعاملين بالمجال المصرفي الماليةالمعرفي في الجوانب التكنولوجية 

ن من المستهدف كان عشريلماا بأن الزساعة واحدة لكل مقابلة، ع المبحوثينالزمني، حيث تجاوز إجراء المقابلت الشخصية مع 

 دقيقة. 

أن هذه الدراسة لم تشمل مصرفي األمان ومصرف الواحة لعدم استجابتهم ورفضهم إلجراء المقابلت،  اإلشارة إلى يجبكما 

 .وذلك لقلة خبرتهم في ذلك المجال الماليةتشمل المصارف حديثة العهد من حيث استخدام التكنولوجيا  كما لم

 

 ياتهمضامين البحث وتوص. 2

صيات جملة من التو لىإت الدراسة تحديات وقيود البحث، خلص ناقشتها والتعرف علىمن خلل ما تم استعراضه من نتائج وم

 :لى النحو اآلتيعوهي 

ل واإلدارية، أي التحو الماليةتبني إعادة هندسة العمليات في كل اإلدارات داخل المصارف التجارية، لتشمل كل العمليات  .1

خفيض تقليص عددهم مما يترتب عليه ت وبالتاليولوجيا لما توفره من مزايا كتقليص حجم العمل على العاملين التام للتكن

 .مصروفات التشغيل وزيادة في األرباح.

ضرورة تعاقد المصارف التجارية الليبية مع مهندسين ومصممين للمنظومات محليا وإرسالهم للتدريب في إحدى الشركات  .2

لفة تقديم التعاقدية، األمر الذي سينعكس على الزبائن بتخفيض تك تكاليفحقيق االكتفاء الذاتي وتخفيض الالعربية، من أجل ت

 . الماليتحقيق الشمول  وبالتاليالخدمة 

العمل على تفعيل البوابة اإللكترونية لربط المصارف التجارية وتطوير عملية تحويل األموال من حساب إلى أخر داخل  .3

كوك يقل استخدام الص وبالتالياحد لتصبح عملية تحويل األموال من مصرف إلى مصرف تجاري أخر، فروع المصرف الو

 تعزيز الشمول  أيضاا هم قاصة اإللكترونية األمر الذي سيسواستبدالها بالم اليدويةوالصكوك المصدقة والمقاصة 

رفية مات اإللكترونية وتطوير العمليات المصتوعية وتدريب العاملين بالقطاع المصرفي الليبي للتعامل بالخد العمل على .2

 بدال من العمليات الورقية التقليدية.  الماليةوالتحول التام إلى التكنولوجيا 

االهتمام بالدور التسويقي للمصارف التجارية الليبية وتبني الوسائل اإلعلمية واإلعلنية لتثقيف المجتمع وترغيبهم في  .1

 كترونية.اإلل الماليةاستخدام الخدمات 
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بتقديم وذلك  ،بجميع أنواعها استخدام خدمات الدفع اإللكتروني لتشمل كل المحال التجارية التجار والمستثمرين علىتشجيع  .7

 عروض من قِبل المصارف التجارية تحفزهم على تبني تلك الخدمات.

يق بتقديم نترنت وذلك الرتباطها الوثخاصة فيما يتعلق بخدمات اإل وتطويرها العمل على تحديث البنية التحتية للتصاالت .2

 .اإللكترونية بالمصارف التجارية الماليةالخدمات 

ي إعادة ف الماليةالمصارف التجارية الليبية عن استخدام التكنولوجيا أغلب إجراء المزيد من الدراسات حول أسباب عزوف  .8

 .الماليةة العمليات اإلدارية وهندس
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 الملخص

من خالل عينة  ،الشبابفي فئة نسان المعاصر خاصة حياة اإلللدين في  النفسيةأثر الوظائف  رصدتهدف هذه الدراسة إلى 

من الطالب الجامعيين  025إلى  وصل عدد المستجوبين عند تمرير االستمارة في هذه الدراسةبلغ  من الطالب الجامعيين بفاس.

طبيعة  كشفكان المطلوب هو و (.سنة 33و 1.وتتراوح أعمارهم بين  ؛٪ 0..0 والذكور ٪ 0..5منهم  بفاس )نسبة اإلناث

( لدى الطالب، من خالل التحليل العاملي التوكيدي MHوبين مجال الصحة النفسية ) (،Rالعالقة بين العامل الديني )

 .(SEM)الهيكليةفي تحليل معطيات هذه الدراسة عن طريق نمذجة المعادلة  اعتمادهما كعاملينالذين تم  (MH( و)R)للبعدين

كما بين التحليل أن  (.MH) عالية في العاملإحصائية  معنوية(، له تأثير ذو Rالعامل الديني للطالب )كشفت النتائج أن 

النموذج االفتراضي الذي شكل  صدق جيدة، وتبينوكذا مؤشرات حسن المطابقة في مجملها كانت كلها  ،حساب التقديرات

 منطلق هذه الدراسة.

استثمار المعطى الديني في يمكن من خاللها  تخصص علم النفسالدارسين في  كثيرة أمامفرص  هناكوتوصي الدراسة بأن 

من  هو شرطالديني  الجانبأن  سيكولوجية، باعتباراالنفتاح أكثر على المقاربة الدينية بلمسة ينبغي  حيث ،الحقل السيكولوجي

 المجتمع العربي اإلسالمي. النفسي فيشروط الوجود 

 

 .الصحة النفسية للدين، النفسيةالوظائف  :تاحيةالكلمات المف
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Abstract 

This study attempts to reveal the impact of the psychological functions of religion in 

contemporary human life, especially young people, through a sample of university students in 

Fez. 

Methods: The number of respondents when passing the form in this study was 520  university 

students in Fez (46 female= 48,5 % and 54% male= 51,5% ; ages 17–33 years).In order to 

achieve the goal, a confirmatory factor analysis was performed for the elements of the two 

dimensions. The data of this study was also analyzed by structural equation modeling. 

The results revealed that the religious factor (R) among students has a highly statistically 

significant effect in the field of mental health (MH).The analysis also showed that the indicators 

of calculating the estimates, as well as the indicators of Model Fit in general, were all good. 

Thus, the validity of the hypothetical model that was the basis for this study can be confirmed.  

 Recommendations: Those interested in psychological research should open up more to the 

religious approach in the study of some psychological issues related to the field of mental health. 
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 مقدمة . 1

هي  التي سيقدمها هذا البحث اإلنسان. واإلضافةقديم جديد يتعلق بأهمية الدين في حياة هذه الدراسة إلى موضوع تتطرق 

يعتمد درس ميداني بين و أهم ما جاءت به بعض الدراسات السابقة في الموضوع من جهة،يرصد  تحليل نظريجة بين والمزا

 . والغرضثانيةالبنائية من جهة  المعادلةونمذجة بأساليب إحصائية حديثة كالتحليل العاملي، حصائية ومعالجتها اإلبيانات الجمع 

 بين وظائفالرابطة العالقة  طبيعةلكشف عن كمسلك ل من ذلك كله هو معرفة مدى تطابق النموذج االفتراضي مع بيانات العينة

 وببين ،وتعبديةعقدية ة من خالل االقتصار على بعض المتغيرات ذات طبيع مستقال امتغيرفي هذه الدراسة  اي نعتبرهالت الدين

عبد من طالب جامعة سيد محمد بن  يتشكلون للمستجوبين الذين،الصحة النفسية  مستقال يعكسا متغيربوصفه الجانب النفسي 

 .بفاس هللا
 

 وأسئلتها وفرضياتهامشكلة البحث . 1.1

انطالقا من اإلطار النظري والدراسات السابقة اتضحت أهمية دراسة مشكلة تتمثل في مدى تأثير الجانب الديني في مجال 

 الصحة النفسية لدى الشباب في عصرنا هذا. ويمكن بسط مشكلة البحث كاآلتي:

والتوازن النفسي في غياب ممارسة سلوك ديني أو أداء نوع  هل يمكن للشباب أن يعيش حالة الرفاه الوجداني والحياة السعيدة-

 من العبادات أو االحتفاء بشعيرة من الشعائر؟

هل ما يظهره غير المتدينين منهم من انشراح وانبساط ما هو إال نوع من التكيف مع ظروف الحياة بفعل ما تعج به أمور  -

اهية والملذات الكثيرة بشكل يجعل الفرد في غفلة أو إعراض أو إنكار للدين الحياة المعاصرة من جوانب التمتع العابر والفتن الد

 ووظائفه السيكولوجية؟
 

 أهمية الدراسة. 1.1

معلوم أن علم النفس منفتح بطبيعته على كل المجاالت العلمية والمعارف األخرى بما في ذلك الدين. فمن المفيد جدا أن تكون 

همية الوظائف السيكولوجية التي يمكن ان يقدمها الدين خدمة للشباب في عصر كثرت فيه أهمية هذه الدراسة هي التحسيس بأ

 تحديات شتى، كالجوائح والكوارث والصدمات وما ترتب عن االنفجار الرقمي.
 

 محددات الدراسة. 1.1

بحث لنيل  العلمي سواء فيمساري ال تعط حقها فيتتعلق باستثمار بعض النتائج التي لم  تؤطر هذه الدراسة محددات خاصة

. حيث تم االشتغال على عينة (.252)الشرقي ع.،  الدكتوراهصول على شهادة حأو بحث لل (25.5)الشرقي،  ريستجشهادة الما

وبالتالي صالحية نتائج مخرجات هذا  .م..25طبقية عشوائية من طالب جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس خالل ربيع 

  العمل تبقى في النطاق الذي أنجزت فيه بشكل ال يستقيم معه أمر التعميم.

 

 مصطلحات البحث وتعريفاتها. 1.1

: المقصود بها في هذا البحث ما يترتب من آثار إيجابية بأبعادها الوقائية والعالجية وحتى البنائية في الوظائف السيكولوجية

 النفسي.الجانب 
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نعني به تلك العالقة التي تربط الفرد بتعاليم اإلسالم السمحة ومستوى تدينه من خالل االلتزام بمقتضيات دينه اعتقادا  :الدين

 وتعبدا.
 

 اطار الظرر اإل. 1

م المتواصلة أمر محفوف بنوع من التعاسة والشقاء واآلال ما هوأن التزام تعاليم دين  مفادها ادعاءات بعض من الناسيطلق 

حياة الجزاء والمصير األُخروي  تضيهقتإال تحمل  متحمل كل هذه التعاسة وذلك الشقاء ما هو في اعتقاده في هذه الدنيا، وأن

وما  وارى أمام فعالية الوظائف الهامة للدين،تتسرعان ما االدعاءات تلك أن كل  خرين منهم يرونآوالنعيم الموعود... غير أن 

 .لإلنسان خاصة في الحياة المعاصرةالنفسي  تحقيق التوازن إيجابي فيلها من تأثير 

الدين من جملة األدبيات  وتعتبر تلك .بأدبيات ذات نفس سيكولوجي حافال نجده الفكري اإلسالمي التراث ىلإذا رجعنا إ

 .موضوعاتهاأهم  النفس وما يرتبط بها من طمأنينة وسكينة وسعادة قضيةمن  جعلت اإلنسان. حيثالعناصر المؤثرة في حياة 

وإخوان الصفا وابن سينا وابن حزم والغزالي وابن باجة وفخر الدين  والفارابيالكندي وأبي بكر الرازي كتابات ونستحضر هنا 

إلى الدين استحضار تنمية الحاجة وفي عصرنا هذا هناك دعوات إلى  .(995.)نجاتي،  ..قيم الجوزية. تيمية وابنالرازي وابن 

وقد يعزى أمر تلك الدعوات إلى ما .(2553)أبو سوسو،  النفسية واالنحرافات السلوكيةات للوقاية من االضطراببه وإشباعها 

ِۗ  أاََل بِِذْكِر عديدة تتناول الجانب النفسي كقوله تعالىيزخر به الوحي من نصوص  ِ :" الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمِئنُّ قُلُوبُهُم بِِذْكِر هللاَّ هللاَّ

قوله مثل  أو ندمه على ماضيه. بسببمضطرب نفسيا شخص ب ،إذا تعلق األمر مثال(.2)القرآن الكريم، الرعد: "تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ 

ِ َوهَُو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُمْ   (،2..يَْحَزنُوَن")القرآن الكريم، البقرة:  تعالى:" بَلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجهَهُ ّلِِلَّ

أو من خالل سكينة النفس وطمأنينتها.  لهتحقق لييجد عنده العفو عن الماضي والسند في الحاضر فهللا  يلجأ المؤمن إلى عندما

ُل َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكةُ أاَلَّ تََخافُوا َواَل تَحْ  :"قوله عز وجل وجل ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ َزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاَّ

 وعدم الخشية األمل والرجاءإلى باب ادق الص فيقوده إيمانهمع هللا  المؤمن عندما يعيش ،(35)القرآن الكريم، فصلت: "تُوَعُدونَ 

 إال من هللا.
 

  الدراسات السابقة. 1

 أهمية الدين في حياة اإلنسان -1

التي تناولت موضوع أهمية الدين في حياة اإلنسان كدراسة للباحث رشيد  بالمغربيمكن الوقوف عند بعض الدراسات و

 "، جامعة25.3والممارسات الدينية: دراسة سوسيولوجية بعمالة سال، "الشباب وتحول القيم واالتجاهات  بعنوان:جرموني 

الباحث في أطروحته أن يتتبع الدراسات  فقد حاول. (25.5)جرموني، محمد الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 

ركز على قضية "أهمية الدين في الحياة" وهي من  الحالي. وقدلماضي، إلى الوقت التي أقيمت في المغرب مند ستينيات القرن ا

 أخرى دراسةو م"،995.أندري آدم سنة دراسة لــــ"ك أهم القضايا المتداولة في تلك الدراسات التي سردها بالتسلسل في مقاله،

كميا في التعبير عن أهمية الدين في حياتهم مقارنة  والجديد في نتائج هذه الدراسة هو تفوق المغاربة ." Gallupمعهد "كالوب ل

 في المئة. 95 ل العربية اإلسالمية بنسب تتجاوزمع مجموعة من الدو
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 – 25.9"الحالة الدينية بالمغرب  كما أصدر المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة تقريرا في عدده الخامس حول

ومن أهم ما تم وقد ورد في التقرير أن الدراسة أجريت في أربع وثمانين بلدا في مختلف أنحاء العالم منها المغرب.  ".25.1

دينا، تالعربية في مؤشر الشعوب األكثر  المغاربة الشعوبتبوأ و ،أهمية الدين بالنسبة للفرده بحسب بعض الدارسين مسألة رصد

ال يلزم منه إعطاء  الجتهاد في التعبد وقوة االعتقاداتتمثل في كون  ثانيةباإلضافة إلى مسألة .(..25)الشامخ،  واألقل علمانية

 للجنسينبالنسبة  تعتبر متساويةأهمية الدين  أن تكمن في المسائل والمعامالت. وثالثةالنموذج األمثل على مستوى األخالق 

 .(25.9)خرباش، 

فقد أصدر المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وبالنسبة ألهمية الدين في حياة الشباب،

 بين انعدام الرضا وارتفاع مستوى التعبير عن الذات"."الشباب  بعنوان:م 25.9تقريرا حول التنمية اإلنسانية العربية للعام 

وخلص التقرير  و"التسامح االجتماعي والديني". "الشباب والدين" الديني، ثم التقرير: االلتزامومن ضمن المحاور التي تناولها 

 .(25.9)المكتب اإلقليمي للدول العربية،  ء مهم في الحياة اليومية لإلنسانإلى أن الدين جز

 العصابية واالنبسااطوالدافعية عالقته بالدين و -1

قام  دراسةفي حفز اإلنسان ودفعه الى النشاط وبذل الوسع، مثلما  اسات وظيفة الدين النفسية والتي تتجلىبعض الدر تظهر

أجريت وقد  " الدين ودافعية اإلنجاز دراسة نفسية مقارنة لمستوى دافعية اإلنجاز".بعنوان:م 995.بها الباحث حسن علي عام 

وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المسلمين على المسيحيين في  .لمنيا بمصرابجامعة  طالبا 32.الدراسة على عينة تتكون من 

 .(995.)حسن على، اإلنجاز 

وبين العصابية واالنبساط والثقة بالنفس م بدراسة حول "العالقة بين الدين .91.كما قام الباحث مصطفى أحمد تركي عام 

وبرهنت النتائج أن هناك عالقة مضطردة بين الدين والثقة  .الكويت بجامعة نجاز والمرونة عند طلبة الجامعة"،والدافعية لإل

 .(2555)الصنيع، وفي المقابل أثبتت البيانات أن ال عالقة للدين بالعصابية واالنبساط  بالنفس والمرونة.

 االكتئاب القلق وعالقته بووظيفة الدين  -1

م حول" أثر الدين على االكتئاب 993.رشاد موسى عام  إليها الباحثبعض النتائج التي توصل  أورد الباحث "الصنيع"

خالل هذه الدراسة بحسب "الصنيع"  وقد تبين من مئة وثمانين طالبا وطالبة من جامعة األزهر. عينة منالنفسي". واشتغل على 

 أن الدين له تأثير دال من الناحية اإلحصائية .وتتجلى طبيعة التأثير في كون الدين يسهم بشكل كبير في خفض أعراض االكتئاب

التي تعمل على وقاية شخصية اإلنسان من بعض المثبطات  الدين وظائفبعض الدراسات  أبرزت كما .(2555)الصنيع، 

من قبيل دراسة قام بها الباحث إسعاد عبد العظيم البنا بعنوان: " دور األدعية  سي،كالقلق الذي يخل بالطمأنينة واالستقرار النف

مكونة من عشرين طالبة  ينةوتمت الدراسة على ع م. 995.واألذكار في عالج القلق كأحد طرق العالج النفسي الديني " سنة 

ومن جملة ما توصل إليه الباحث في دراسته أن عالج القلق ليس بالعقاقير أو الدواء  .بمصر من طالبات كلية التربية بالمنصورة

 .(1991)البظا،  ريمكن عالج من أصيب به بفضل قراءة القرآن الكريم والمداومة على األدعية واألذكا فحسب، بل

 

 

 



 
 

  

 
 

 

ISSN: 2709-7064

IJRSP
 

 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 والجسدية الظفسيةالصحة و وظيفة الدين -1

" أثر االسترخاء والرقية الدينية في عالج بعنوان:دراسة  ـه5.2.أيمن محمد خير عرقسوسي عام  الباحث محمدأجرى 

وأثبتت النتائج أن  يعالجون بمستشفى الخرطوم التعليمي.مريضا بضغط الدم ممن  55.على عينة من  ضغط الدم األساسي".

 .(2522)عرقسوسي،  في المئة لصالح من استمعوا للرقية الدينية واستخدموها 21،..نسبة التحسن بلغت 

 ميلها الشديد إلى الطابع المادي.وهناك دراسات أخرى أجريت حول أثر الدين في حياة اإلنسان حتى في البيئة الغربية رغم 

(  Hewitt( وهويات )(Frankelهذا الصدد بعضا من نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحثان فرانكل  نسوق فيويمكن أن 

"الدين والسعادة لدى طالب جامعة كندية: دور مجموعات اإليمان في المدينة  عنوان:وتحمل هذه الدراسة  م .955.عام 

وتشير اإلحصائيات  ( الكندية.Ontarioوتكونت العينة من مئتين وتسعة وتسعين طالبا بجامعة غرب أونتاريو) الجامعية".

 الغربية، يتمتعونالوصفية لهذه الدراسة إلى أن الطالب الذين ينتمون إلى المجموعات الدينية المسيحية في جامعة "أونتاريو" 

لحياة اليومية بشكل أفضل مقارنة مع باقي الطالب الذين ليس لديهم هذا ويتعاملون مع ضغوط ا بصحة أفضل وأكثر سعادة،

الباحثان يؤيدان صحة االفتراضات النظرية االجتماعية عموما والتي تقول باالنعكاس  الدراسة جعلتكما أن بيانات  االنتماء.

يد من تحليل ومعالجة األبعاد المتعددة لمفهوم فتحت هذه البيانات الباب لمز كما الصحية.الجوانب  الديني علىاإليجابي لاللتزام 

 .(Hewitt, 1994) الدين لفك وتحليل آلياته التي يؤثر من خاللها في الصحة الجسدية والعقلية

وشملت  العفة فيها".م دراسة حول "الجذور الشخصية للسعادة والدين ودور 993.( عام Heathكما أجرى الباحث هيث )

ومن ضمن النتائج التي توصل إليها أن هناك عالقة موجبة بين الدين والصحة الجسمية  طالبا من كلية هافرفورد. العينة ثمانين

نفسه بعواطف  سليم، وملئتأي أنه كلما تحسن مستوى دين الفرد كلما تعافى من األمراض وتمتع بجسم  والعاطفية والسعادة.

 .(Heath, 1993)ل على الحياة بفرح وسعادة إيجابية وأقب
 

 خالصة وتعليق -5

ذلك أنه من بين ما أظهرته تلكم األبحاث والدراسات  .دور الدين في حياة وأحوال الناس أهمية الدراسات السالفة الذكر بينت

تبين ظهور ارتباط سالب بين الدين كما  والعكس صحيح أيضا. الصحة النفسية،أن هناك ارتباط إيجابي بين الدين ومظاهر 

مجاالت  اإلنسان. وتتنوعلدين اإلسالمي تأثير مباشر في حياة من جانب آخر أن ل وتظهر ومظاهر اختالل الصحة النفسية.

كما أن المتدين  كتئاب وعالج القلق.وخفض عالمات االعلى اإلنجاز بشكل إيجابي د فراحفز األوالصحة النفسية لتشمل تأثير ال

 من خالل بعض الدراسات ال تطغى عليه سمة العصابية، فهو على العكس من ذلك مرن وواثق بنفسه.

البانية إضافة وحتى الوظيفة بل يمكن  .المعاصرفي حياة اإلنسان  وقائية وعالجية للدين اإلسالمي وظائفيمكن القول إن و

أكدته بعض الدراسات حول وجود ارتباط إيجابي بين السالمة الصحية وعافيتها وبين االلتزام بتعاليم من خالل ما من البناء( )

ومن ناحية أخرى يمكن القول إن الدراسات التي أنجزت على صعيد العالم العربي اإلسالمي أظهرت تأثير  الدين اإلسالمي.

وفي  الغربية بخصوص تأثير التدين في حياة األفراد والمجتمعات.مما أبرزته الدراسات  وأحوالهم أفضلالتدين في معاش الناس 

الوقت نفسه سمحت هذه الدراسات بالقول بفعالية تأثير التدين اإلسالمي مقارنة بتأثير أشكال التدين األخرى التي أبانت نتائج 

 الدراسات محدودية تأثيرها.
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فمن حيث المضمون يبدو أن ما  .اعتمدتهاائل البحثية التي لكن ثمة مؤاخذات حول تلكم الدراسات من حيث مضمونها والوس

أغفلته هذه الدراسات التي تيسر االطالع عليها هو أنها عالجت مسألة التدين إما من خالل حصرها في جزئية معينة كالجدوى 

أن األجدر في اعتقادي هو دراسة التدين  األديان. بيددراسته على سبيل المقارنة بين  اليومية. أومن السلوك الديني في الحياة 

ل التدين على تحديد وقياس مقدار التأثيرات الذي يحدثه كل عامل من عوام جهة، والعملمن خالل تحديد عوامله المؤثرة من 

حثية بأدوات تنفيذها مع اعتماد إلى هي المهمة األساس التي سيهدف هذا البحث  اإلنسان. وهذهحياة في مجال ما من مجاالت 

الملل في صفوف  والتفريط ولتفاديلإلفراط تستهدف الموضوع بشكل دقيق مع مراعاة التوازن في استخدامها تجنبا  حديثة

 من عينة الدراسة. المستجوبين
 

 أداة الدراسة واإلجراءات والمظهج المتبع في الدراسة. 1

 لعيظةا. 1.1

 إناث، بنسبة 202عشوائي طبقي كما توضحه بيانات الجنس والعمر:)هي ذات توزيع و طالبا، 025تكونت عينة البحث من 

من طالب جامعة  المستجوبينوكل  (.سنة 33و 1.بين  تتراوح أعمار الجنسين معا؛ و٪0..0بنسبة  ،ذكور .29و؛  0٪..5

 م...25 خالل ربيع إرادي، وذلكشكل ببملء االستمارة ورقيا و قاموا بالمغرب. حيثسيدي محمد بن عبد هللا بفاس 
 

 أدوات البحث. 1.1

 ومعالجاتها. ويرتكزإلى بعض األدوات اإلحصائية المتاحة لجمع البيانات  البحث باإلضافةهذا  أداةشكلت االستمارة 

  بعدين:النموذج التصوري لهذه الدراسة على 

 :يليونوردها كما  .العقدي والتعبديشتمل على خمسة عناصر تجمع بين المعطى يو، (R")العامل الدينيالبعد األول "• 

 (R1)" أفوض أمري إلى هللا عند الشدائد وأناجيه كي يفرج عني" -

 (R2)"أكثر من الطاعات استعدادا ليوم الحساب " -

 (R3)"أومن أن األمور تسير وفق قضاء هللا وقدره" -

 (R4"أصلي الفرائض في جماعة") -

 (R5")أصوم رمضان إيمانا واحتسابا" -

 (، ومعامل.أرفض بشدة =  ،0المتغيرات )أوافق بقوة =  درجات لهذهمع تقدير درجة اإلجابة على مقياس مكون من خمس  

 قيمة جيدة. (، وهيα = .725)الثبات للبعد الديني 

وتتمثل ،  (Bowling, 2005) خمسة عناصر ويتضمن( MH) كمؤشر لقياس الصحة النفسية" النفسي المجالالبعد الثاني "•  

 :ما يلي في

 (MH1)أنفعل بسرعة" ة( وال"أشعر بأنني متزن)ة( وهادئ) -

 (MH2)"أشعر بالفرح أغلب األوقات" -

 (MH3)"أشعر بطمأنينة القلب وراحة البال" -

 (MH4)"أشعر بالرضا بما أنا عليه اليوم" -
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 .(MH5")تفائل)ة( ولي نظرة إيجابية لألمورأشعر أني م" -

 الثبات لدى هذا (. ومعامل.أعارض بشدة =  ،0)أوافق بشدة =  خماسي الرتب تقدير وقد جعل لكل من هذه المتغيرات

 .ذات داللة إحصائية عاليةقيمة  (، وهيα = .795) المجال قيمته

 Principal)الرئيسي بطريقة تحليل المكون لكل العناصر جراء التحليل العاملي التقسيم الثنائي األبعاد من خالل إتم التأكد من  

Component Analysis،) قيمة ومنها  ،مؤشرات مشجعة ليكشف التحليل عن٪KMO = 80.03 قيمة ذات داللة  التي هي

 (.Bartlett's Sphericity( في اختبار الدائرية لبارتيليه )sig= .000إحصائية )

ه أن "،Varimaxوبأسلوب خاصية تدوير العوامل بطريقة "، (CFAالتوكيدي)وهكذا فقد تبين من خالل التحليل العامل 

 (. .الجدول  من خالل الجدول )ينظر الدراسة. ويالحظسلفا على شكل بعدين في هذه  تم تحديدهماهناك عاملين اثنين مثلما  فعال

 للعامل الديظي والمجال الظفسيالتحليل العاملي التوكيد  بالتدوير  .(1) الجدول

  

على متغيرات فرعية  ينعاملال كما يشتمل كال (.LVsوتشير البيانات إلى أن هناك متغيرين يمكن اعتبارها بمثابة عوامل خفية )

 على كل عامل هو تشبع قوي.تلك المتغيرات  تشبع يالحظ أن(، حيث MVsملحوظة أو مقاسة )

ومنها التحليل وفق نمذجة  بإجراء مختلف التحليالت اإلحصائية،البيانات  معالجةاستثمار في يمكن الذهاب أبعد من ذلك و

 (، كماR)" العامل الدينيبـ"  والمسمىعامل مستقل  النمذجة منالهيكل الناظم لهذه  حيث يتألف (.SEMالمعادالت الهيكلية )

والغرض من . (MH)"المجال النفسي" التابعة المتعلق بمجال الصحة النفسية وهوعامل آخر من صنف المتغيرات يتكون من 

 .(MH) العامل التابع( في Rمعرفة درجة تأثير العامل المستقل)لبسط مالمح هذه النمذجة  هوذلك 
 

 الظتائج والمظاقشة. 1

 تقديرات االنحدار  -1

هناك عالقة  ( أن2الجدول  )ينظر "أوزان االنحدارمن خيار حساب التقديرات، خاصة " (output) نتائج المستخرجةالتظهر 

 (.MH")جال الصحة النفسية مو"  والعامل التابع (R") الدينيتأثير إيجابية بين العامل 

كما يالحظ وضوح مثله في  .(R)( في العامل الدينيR5و R1،R2،R3،R4) أن هناك إسهاما واضحا للمتغيرات التابعةكما 

الذي يؤكد أن  ءالشي (.MH) ( في مجال الصحة النفسيةMH5و MH1،MH2،MH3،MH4) إسهام المتغيرات التابعة

 الواردة في عمود قيم الداللة البياناتهي في ذلك  والبينة .اواآلخر تابع مستقال اعتبار أحدهمايمكن خفيين  البعدين بمثابة عاملين

(P-Valueخاصة تلك الموسومة بثالث نجو ،) النتائج عند مستوى الداللة العالية لهذهم صغيرة، مما يؤكد المعنوية اإلحصائية 

5.55.. 

R1 R3 R5 R2 R4 MH2 MH3 MH4 MH5 MH1  

ت
نا
كو
لم
ا

 

المجال  619, 681, 746, 810, 815,     

 النفسي

العامل       305, 695, 736, 798, 841,

 الديني
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 مع المتغيرات المالحرةللعاملين المستقل والتابع تقديرات وزن االنحدار  .2)) الجدول

   Estimate S.E. C.R. P Label 

F2 <--- R .276 .051 5.418 ***  

R1 <--- R 1.000     

R2 <--- R .868 .070 12.465 ***  

R3 <--- R 1.018 .068 15.014 ***  

R4 <--- R .369 .073 5.043 ***  

R5 <--- R .784 .061 12.759 ***  

MH5 <--- MH 1.000     

MH4 <--- MH 1.186 .101 11.757 ***  

MH3 <--- MH 1.298 .099 13.069 ***  

MH2 <--- MH 1.255 .098 12.750 ***  

MH1 <--- MH .914 .100 9.117 ***  

 

 قيم مؤشرات حسن المطابقة -1

فإن عامل الصحة النفسية  األعلى،بقيمة الوحدة في االتجاه  (R) أنه عندما يتغير العامل الديني ،.نالحظ من خالل الشكل 

(MH) فهذه البيانات تؤكد إذن طبيعة التأثير الحاصل في إطار العالقة التي تربط في االتجاه نفسه ٪35 يتغير إيجابا بمقدار .

 .(MH( والمتغير التابع )Rبين المتغير المستقل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( في العامل التابع "الجانب النفسي Rمخطط نمذجة المعادلة البنائية، ويبين طبيعة تأثير العامل المستقل "العمل الديني ") .1 الشكل

("MH وفق توحيد جميع المعامالت بالتقدير المعياري. وتدل األرقام المكتوبة ،)على مستوى الداللة اإلحصائية. بالخط الغامق 
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مؤشرات حسن على مستوى وزن االنحدار المعياري وكذا  بقيم تبدو في مجملها عالية جاءت مخرجات هذه الدراسة لقد

 :المطابقة كاآلتي

 & ,Wheaton, Muthen, Alwin) %0من  ألنها أقلوهي نسبة جيدة  Cmin/Df= 3.656النسبة  •

Summers, 1977).  

 .عن أفضل تطابق ة، وتعبر النسب% 95 من أكثروهي قيمة  NFI=.919المعياري: مؤشر المطابقة  •

 .، وتعبر عن أفضل تطابق% 95وهي قيمة أكثر من  TLI=.920مؤشر توكر.لويس:  •

 .ن أفضل تطابق، وتعبر ع% 95ثر من وهي قيمة أك IFI=.940مؤشر المطابقة المتزايد:  •

 .، وبذلك فهي تعبر عن تطابق جيد% 95وهي قيمة تفوق نسبة  CFI=.940المقارن: مؤشر المطابقة  •

(Bentle.P.M, Comparative fit indexes in structural models, 1990). 

 هذه القيمة عن أفضل تطابق وتعبر .%0وهي قيمة أقل من  RMSEA=.072التقريبي: جدر متوسط مربعات الخطأ  •

(Browne & Browne, 1992).  

 هناك موعده أن حسبانمور تسير وفق مشيئته، ووضع في ن كل األوبأ ،تشير النتائج أنه كلما فوض المستجوب أمره إلى هللا

البعد العقدي له مفعوله بالوضع الذي هو عليه. أي أن رضي بالطمأنينة وشعر  ماكل البعث،عمال يوم عن كل األ لتقديم الحساب

 كما يعرف أن هللا هو كاشف ألمه وغمه وهمه. لمؤمن يعلم أن كل الخير بيد هللا.فا .النفسية الصحة الوضح على مستوى تجويد

ُ بُِضرٍّ فاََل َكاِشَف لَهُ إاِلَّ هَُو َوإِن يَْمَسسْ تعالى:وهو المعطي بفضله وجوده وكرمه، قال  َك بَِخْيٍر فَهَُو َعلَٰى ُكلِّ " َوإِن يَْمَسْسَك هللاَّ

وأثرها في  بعض الوضعيات المرتبطة باإليمان السيكولوجي فينمعن النظر . ولنا أن (1.)القرآن الكريم، األنعام: َشْيٍء قَِديٌر"

نعزل يبنفسه و تعالى وينفردلجأ إلى هللا يفي حال من  مثال. كأن ننظر (Cyrulnik, 2017) الباحثينكما فعل بعض  واقع الناس

 قال. اإلجابة والعطاء والتواب والغفران يرجوحيث يجد نفسه في حضرة إلهية ، عن هموم الدنيا في الثلث األخير من الليل

لث الليل اآلخر يقول: "من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:) ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ث

 .هـ(522.)البخاري م.،  يستغفرني فأغفر له( فأعطيه منيدعوني فأستجيب له من يسألني 

كلما صام الفرد رمضان إيمانا واحتسابا،  المستجوبون، أنهما صرح به  حيث، حسب ونفس الشيء يقال عن البعد التعبدي. 

مع ذكر مالحظة ال بد منها، ويمكن  جماعة، كلما انقلبت أحوله إلى السرور والسكينة والرضا عن الحياة.صالته في وأدى 

كانت قيمة هذا المتغير  لو إذ للقارئ أن يسجلها، وهي ضعف المؤشر الخاص بالصالة مقارنة مع باقي متغيرات العامل الديني.

استنتاج وجيه على ما  وهذا حسن المطابقة ذات معنوية إحصائية عالية. شديدة ومؤشرات قيم انحدارمرتفعة لحصلنا ربما على 

نة خاصة في نفوس الشباب مقارنة مع عبادة ا، نجد أن شهر رمضان له مكيبدو. لكن إذا رجعنا إلى السب من وراء تلك النتيجة

ى ذلك الكلفة الزمنية التي أضف إل والعكس غير صحيح إال لعذر شرعي. أن تجد شابا صائما غير مؤد لصالتهالصالة. إذ يمكن 

 يقتضي أداء الصالة على الدوام مقارنة مع صيام رمضان شهرا خالل كل عام.حيث  يتطلبها أداء كل ركن من أركان الدين.

ي في ذلك من تعهد متواصل للجانب النفس بالديمومة لماركن تعبدي يتسم ورغم تلك التكلفة الزمنية، فاإلنسان في حاجة إلى أداء 

عقد الصلة الدائمة بين العبد ي الذي الدعاء ىعلى معن بشكل عام تنبنيالة ن الصأ والسلبي. ذلك المتأرجح بين الشعور اإليجابي

  وخالقه، والتوكل عليه في سائر مناحي الحياة.
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في  العبد فيجد ،خمس مراتأدائها تردد المسلم على لها وظائف سيكولوجية عالجية من خالل  بشكل خاص المفروضة والصالة

 كما أن الصالة في اعتقاد المسلم هي عماد الدين،. بعد ذلك ويطمئنصالته لّذة مناجاة هللا ودعائه وقت الحاجة، فيسأل ربه فيهنأ 

وإن فسدت فقد  فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، لقوله صلى هللا عليه وسلم:)إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته،

فيكمل بها ما انتقص من  هل لعبدي من تطوع؟ وتعالى: انظروافإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك  وخسر،خاب 

بعنصر التقدير الممنوح للمصلي  أيضا وتتصل داللة الصالة . (1991)الترميد ،  ثم يكون سائر عمله على ذلك" الفريضة،

كما أن وظائف الصالة تتعدد عندما تقام جماعة  .(..9.)البستاني،  ال يضارعه التقدير االجتماعي المألوف السماء بنحومن 

نوع من العالج  في إطارمثل صالة الجمعة التي تسبقها خطبة يكون لها وقع كبير في نفوس جمهور غفير من المصلين 

.فالكل في وضع تلهج ..صالة التراويح أو العيدين أو الجنازاتالصلوات المسنونة ك ونفس األمر يمكن أن يقال عن  الجماعي.

َراطَ المستقيم" فيه األلسنة بقوله تعالى: " إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن، ويندمج الفرد في  ،(0الفاتحة:  )القرآن الكريم،اْهِدنَا الصِّ

تعالى عباده من المؤمنين  هللا.لذلك أمر  (2551)شوقي،  وإزالة أثر الشعور بالوحدة والغربة بروح اللفة والمحبة،المجتمع 

اَل  ْبِر َوالصَّ ابِِريَن باالستعانة والتوسل بها واالعتماد عليها في كتابه العزيز:" يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ َ َمَع الصَّ ِة   إِنَّ هللاَّ

 .(03.)القرآن الكريم، البقرة: "

خصه هللا عز وجل فقد  أهميته وتأثيره في أفراد العينة المدروسة.كمن أركان اإلسالم الخمسة، هام ركن هو اآلخر الصوم و

إذ يقول هللا عز وجل على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم: )كل عمل ابن أدم له، إال الصوم فهو لي وأنا  ،بمنزلة عظيمة

وهو شهر تتغير فيه أحوال  والثواب والعتق من النار. ،.فشهر رمضان هو شهر المغفرة والرحمة(.255)البيهقي،  أجزي به(

 إكثار في الصلواتمن  دينمثلما يزداد اإلقبال على اليدكون أنه  المستجوبون فال شك أن الشباب والعادات.الناس في العبادات 

يعدونه الناس ويجهزونه من  فيمايالحظ أيضا حركة دؤوبة تتجلى  ...وتردد مكثف على بيوت هللا الكريم قرآنالتالوة ثورة في و

لذلك جاءت المؤشرات عالية بشأن هذ المتغير التابع لعامل طعام وشراب وأثاث ولباس وعطور احتفاء بالشهر الفضيل...

على  بمعنى: التدريب. يجسد نمطا من الممارسة الجسمية التي تقترن بمعطيات متنوعة في حقل الصحة الجسمية التدين، والذي

في مجال الصحة  كما يجسد هذا الركن نمطا آخر .ل ألقوى دافع بيولوجي في التركيبة البشرية )الجوع والعطشممارسة التأجي

مادامت  ،التعايش مع الحرمان وقبول منطق الواقعو ،أن تعتاد التأجيل لشهواتها الخاصة الشخصية على تربية، أي: النفسية

وتلك  .باألمل وعدم السقوط في كنف اإلحباط اتمسكوهذا كفيل بجعل المتدين م الحياة ليست جنة يتحقق فيه كل ما يريده اإلنسان.

من كما يمنع الصوم اإلنسان  .(2553)أبو سوسو،  للصوم على مستوى تحيق التوازن في الصحة النفسية للفرد ةوقائيوظيفة 

بَاِب، َمِن : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ِ  قال .تطهير للنفس وتحريرها من نزواتهاوفي ذلك  نفسه من إشباع شهوات الجسم. تلقاء يَا َمْعَشَر الشَّ

ْج، فَإِنَّهُ أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِ  ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاٌء"اْستَطَاَع البَاَءةَ فَْليَتََزوَّ  .(999.)البخاري م.،  الصَّ
 

 خاتمة. 1

وخفض عالمات على الصحة النفسية بشكل إيجابي في حفز الفرد على اإلنجاز اإلسالمي  دينتتنوع مجاالت تأثير ال

فهو على العكس من ذلك مرن  ،بعض الدراسات ال تطغى عليه سمة العصابية من خالل دينتكما أن الم االكتئاب وعالج القلق.

 والعالجية.وقد أكد غير واحد من الدارسين على وجود تأثير للدين اإلسالمي من خالله وظائفه الوقائية  وواثق بنفسه.
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من البناء( من خالل ما أكدته بعض الدراسات حول وجود ارتباط إيجابي بين )البانية يمكن التنصيص على وظائفه  كما 

 عافيتها وبين االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي.السالمة الصحية و

من خالل إبراز  سلفا زكت جزء كبيرا مما ذكر العينة قدبيانات  مخرجاتنخلص إلى أن  نتائج هذه الدراسةوبالنظر إلى 

أن حساب كما بين التحليل  .للطالب (MH) مجال الصحة النفسية في (Rالعامل الديني )تأثير الداللة اإلحصائية العالية ل

وكذا مؤشرات حسن المطابقة في مجملها كانت كلها جيدة، وتبين وجاهة النموذج االفتراضي الذي شكل منطلق هذه  التقديرات،

 الدراسة.

 التوصيات 7. 

في  إليه الباحثونما توصل وكذلك من خالل  في هذه الدراسة، يمكن القول بشكل عام إن النتائج التي تم التوصل إليها

حقل علمي عهد فيه لبالنسبة  البحث العلمي ينبغي تضمينها في سجلمضافة قيمة  اإلنسان تعدحياة بالدين  عالقةموضوع 

والمأمول أن تعد الكثير من الجهود لسبر أسرار جمة . واإلنسانية أال وهو علم النفسلعلوم الطبيعية منها على مختلف ااالنفتاح 

 وقت مضى وخاصة في زمن المثبطات أيوأنه قد آن الوقت أكثر من  لناس.أحوال ا ريب فيللدين قد تجهل وال أخرى 

لمقاربة سيكولوجية تجعل وظائف الدين أن يمكن  ،صدمات وتعقد الحياة في مجتمع المعرفة والرقمنةواألوبئة وال حوالجوائ

 .خادمة للصحة النفسية لإلنسان

 

 المصادر والمراجع. 8

 العربية. 1.8

 القرآن الكريم ..

 .دار الفكر العربي: القاهرة. مدخل علم النفس في ضوء القرآن والسنة(. 2553. )م. س سوسو،أبو  .2

 .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(. 3اإلصدار )الروح والنفس والعقل والقرين (. 2551. )أحمد إبراهيم شوقي .3

 .دار الحديث: القاهرة(. 5، المجلد .اإلصدار )السنن الكبرى (. .255. )أحمد بن الحسين البيهقي .5

 ة: دراسدور األدعية واألذكار في عالج القلق كأحد طرق العالج النفسي الديني(. 995.. )البنا معبد العظيإسعاد  .0

 .دار المنظومة: النفس التعليمي، مصر وقسم علمالمنصورة، الجمعية المصرية للدراسات النفسية (. .المجلد )تجريبية 

تم . الدين ودافعية االنجاز دراسة نفسية مقارنة لمستوى دافعية اإلنجاز(. 995.، ايرين 29. )حسن إمام حسن على .9

-دراسة-االنجاز-ودافعية-الدين/https://almuslimalmuaser.org/1990/01/29: االسترداد من المسلم المعاصر

 أبحاث/مقا-نفسية

: مغرس Récupéré sur. معظم دول العالمالنساء أكثر تدينا من الرجال في : دراسة(. 20 3، 25.9. )س خرباش، .1

https://www.maghress.com/al3omk/8529 

. الدراسات السوسيولوجية حول التدين بين النزعة الوصفية والطموح التفسيري(. 25.5، يوليوز 0. )رشيد جرموني ..

 http://howiyapress.com/4228-2: ، من هبة بريس25.9، غشت 25تاريخ االسترداد 

 .دار الفكر العربي(. .اإلصدار )مدخل علم النفس في ضوء القرآن والسنة (. 2553. )سعيدة محمد أبو سوسو .9
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غير منشورة، جامعة سيدي  دكتوراهرسالة  ميدانية،(. التدين وتأثيره في جودة الحياة دراسة 25.5ع. ) الشرقي، .5.

 ، المغرب.عبد هللامحمد بن 

مفهومه ومجاالته وطبيعة مقاربته، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  (. علم النفس الديني:25.5ع. ) الشرقي، ...

 ، المغرب.عبد هللاسيدي محمد بن 

اإلدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة اإلمام بن : الرياض. التدين والصحة النفسية(. 2555. )بن ابراهيم الصنيعصالح  .2.

 .سعود اإلسالمية

تم . اإلسالم المغربي"تقرير يرصد اإلقبال على التدين ويحذر من تفكيك (. ..25، 1 23. )عبد السالم الشامخ .3.

 https://www.hespress.com/orbites/399729.html: االسترداد من هسبريس

. أثر االسترخاء والرقية الدينية في عالج ضغط الدم األساسي(. 2522، 5. .2. )محمد ايمن محمد خير عرقسوسي .5.

 :University of Khartoum Repositoryتم االسترداد من 

http://khartoumspace.uofk.edu/items/f5428169-3cec-4e9d-9708-3404626bee22/full 

(. 1، المجلد .اإلصدار )البخاري، بَاُب َمْن لَْم يَْستَِطِع البَاَءةَ فَْليَُصْم  حصحي(. هـ522.. )محمد بن اسماعيل البخاري .0.

 .دار طوق النجاة

المكتبة : بيروت.صيدا(. 5، المجلد ج 3اإلصدار ط )صحيح البخاري (. 999.. )محمد بن إسماعيل البخاري .9.

 .العصرية للطباعة والنشر

( عواد معروف، المترجمون تحقيق: بشار(. )المجلد األول)الجامع الكبير (. 999.. )محمد بن عيسى الترميدي .1.

 .اإلسالميدار الغرب : بيروت

 .دار الشروق: القاهرة(. .اإلصدار )الدراسات النفسية عند علماء المسلمين (. 995.. )محمد عثمان نجاتي ...

دار البالغة للطباعة والنشر : بيروت(. 2المجلد )م النفس االسالمي دراسات في عل(. ..9.. )محمود البستاني .9.

 .والتوزيع

. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 25.9تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام (. 25.9. )المكتب اإلقليمي للدول العربية .25

: ، من موقع األمم المتحدة25.9، غشت 22تاريخ االسترداد 

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr16.shtml 
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The impact of distance education on the reading and writing skills during the Covid-19 

pandemic among primary school students from the point of view of teachers. 
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 المستخلص:

على مهارتي الــقراءة والكتابة عند طفــل الــصف  91 هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعليم عن بعد أثناء جائحة كوفـيد

ــات، ماألول والــثاني ابتدائي والــتــعرف على أكثر مــهارات الــلغة تأثراً بسبب الــتــعليـــم عن بــــعد مــن وجهه نظر الــــمعلــ

ه الدراسة في الــقاء الــضوء على مــهارة الــقراءة والــكتابة لدى طفــل الــصف األول والــثاني ابتدائي وتشخيص اهتمت هذ

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بتطبيق استبانة مكونة الضعف في المهارات ودرجة وجودها في الميدان التعليمي 

رحلة مللالصف األول والثاني رئيسة وقد تم تطبيقها على عينة عشوائية من معلمات  ( فقرة مقسمة إلى أربع محاور٣٥من )

في مدينة بريدة، وقد كانت نتائج الدراسة تشير إلى إتقان تالميذ الصف األول والثاني ابتدائي للمد القصير والمد الطويل  االبتدائية

تمييز ة بشكل سليم وضعف التمييز بين ال الشمسية وال القمرية وتدني الوتدني قراءة وكتابة التلميذ للحروف المنونة بأشكاله الثالث

بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء كتابة وقراءة، واستخالصا لما سبق فقد توصلت الدراسة إلى أن التعليم عن بعد قد ألقى 

 ن بعد على مهارة الكتابة عند تلميذ الصف األول والثانيبظالله على مهارات القراءة والكتابة وأنه كان التأثير األكبر للتعليم ع

. وقد أوصت الدراسة بوضع برامج تقويــة داخل الــــمدارس مــن خالل حصر الــطالب الــضعاف فـــي مــهارات ابتدائي

مــن الــحصص اإلضافـــيــة وإدراج الــقراءة والــكتابة بــــعد الــعودة الــحضوريــة ووضعهم فـــي مجموعات وتقديـــم الــعديد 

 .تقنيات حديثة فـــي تــعليـــم الــقراءة والــكتابة مــن أجل زيادة رغبة وإقبال الــتالميذ عليها

 .التعليم عن بعد، مهارة القراءة، مهارة الكتابة، الصفوف األولية :الكلمات المفتاحية
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The impact of distance education on the reading and writing skills during the Covid-19 

pandemic among primary school students from the point of view of teachers. 

Eman Saud AL-Shtaili 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of distance education during the Covid 19 pandemic on the 

reading and writing skills of first and second grade children and to identify the language skills 

most affected by distance education from the teacher’s point of view ,The study used the 

descriptive survey method by applying a questionnaire consisting of (53) items divided into four 

main core components, and it was applied to a random sample of primary school teachers in the 

city of Buraidah. 

The results of the study indicated the mastery of the first and second graders in the short term and 

the long term, and the low level of the student’s reading and writing skill of the letters monawanah 

in its three forms in a proper manner, the weak distinction between the sun and moon “L” , the low 

distinction between the close ta' , open ta’a and the ha’ in writing and reading. 

In conclusion, the research concluded that distance education affected the reading and writing 

skills of the first and second grades, and that the greatest impact of distance education was on the 

writing skill of first and second graders. 

The study recommended the preparation of reinforcement programs within schools by placing 

students with weak reading and writing skills after their return in attendance, placing them in 

groups, providing many additional lessons, and adding modern techniques in teaching and learning 

to increase students’ interest in reading and writing. 

Keywords: Distance education, reading skill, writing skill, primary grades. 
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 :ةمقدمـال. 1

مــن الــحكومــات حول ، أعلنت الــعديد 9449/9441فـــي الــفصل الــثاني مــن عام  91فـــي ظل انتشار فيروس كوفـــيد 

س رالــعالــــم إغالق الــــمؤسسات الــتــعليـــمية بــــعد انتشار الــوباء، ممــا تسبب فـــي انقطاع ماليين الــطالب عــن الـمدا

وحزم  اث باقاتوالــجامعات، مما أدى إلى حاجة الدول لتوسيع الــتــعليـــم واستخدام نمط التعليم عن بـــعد، والحرص على استحد

 (1219تــعليـــمية تتكيف مع الــظروف الــجديدة. )ابوعباة،

يقوم بتقديم فرص تعليمية لمن ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم النظامي، وهو الذي يكون  91 حيث كان التعليم عن بعد قبل كوفيد

 (faith,2009المعلمون والمتعلمون مفصولين جسدياً ويتواصلون بوسائل اتصال متنوعة. )

لذلك، فإن الــــمملكة الــعربية الــسعودية والــوزارات الــــمعنية التي شعرت بقلق بالــغ تجاه هذه األزمة الحقيقية وشددت أنه 

فـــي ظل انتشار هذا الــفـــيروس على نطاق واسع، مــن الــضروري إغالق الـمدارس وتحويل الـتــعليـم إلــى تـعليـم عن بــعد، 

اد على خيارات انتقال مختلفة، مــن خالل األجهزة اإللكترونية الـمتداولــة والمتاحة، والــتي هــي قطاع الــتــعليـم بأكمله، مباالعت

 (1219سواء الخاص أو العام. )عز الــدين،

ول يات األمريكية المختلفة حواستطلع تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايـــمز الـعديد مــن الـطالب فـــي الـعديد مــن الــوال

تصوراتهم لنظام الــتــعليـم عن بــعد، وقال بــعضهم إنهم استمتــعوا بالــتجربة الجديدة، ال سيـما إمكانية وضع جدول زمــني 

 ب للتـعليـم عن بــعد. كما تم تحريرهم مــن "الــبيئة المدرسية المليئة بالــضغوط". سمـنا

أن األطفال فـــي المراحل األولى مــن الــتــعليـــم الذين يحتاجون إلــى إشراف أبوي مستمر، حيث يحتاج  وأضاف الــتقرير أيًضا

الــطالب األصغر سنًا إلــى الــــمساعدة فـــي تــعليـــمــهم عبر اإلنترنت، ومساعدتهم على تشغيل األجهزة اإللكترونية وتسجيل 

خبراء الــتوعية بالــقلق مــن مخاطر الــتــعلم عن بــعد، حيث يشكل  ــة تــعلـمـهم. ويشعرالــدخول إلــى الــتطبيقات لمواصل

اإلغالق الـكامل تهديًدا خطيًرا للتقدم األكاديـمي لألطفال والــسالمة الــنفسية والحياة االجتماعية، ويؤثر بشكل غير متناسب على 

 (1212الخاصة. )مــأمون،  الـطالب ذوي الـدخل المــنخفض وذوي االحتياجات

وكان تأثير الــتـعليـم عن بــعد على مرحلة الــطفولــة المبكرة كبيراً حيث ال يتــعين على الـطفــل الـذهاب إلــى المدرسة لمجرد 

ـناسبة وثرية ـأن يكون فـــي بيئة تــعليـمية، ولكن وجود الـطفل هو فرصة للتفاعل مع أقرانه فـــي بيئة ذات خصائص تــعليمية م

ـرئيسية فـــي حياة الطفـل. لا فـــي ذلك عملية الــقراءة والــكتابة، والــتي تــعد أحد محاور الــلغة املدعم جوانب مــن نموه، ب

 (1219)عز الــدين،

ـن الــطبيعي والــتفكير، فمـفإن اللغة التي تمثل جزء أصيالً مــن الحياة فهــي تحتاج إلــى اإلدراك والــتذكر واإلصغاء واالستيعاب 

 (1292أن يواجه األطفال ويعانون مــن مشكالت فـــي لغتهم عقبات الــتــعليـــم عند بــــعد خالل جائحة كورونا. )الــوقفـــي،
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ع والــتحدث فإنها فالــلغة هــي عبارة عن الــعديد مــن المــهارات الــتي تــعين الــطفــل على الــكتابة والــقراءة واالستمــا

بمختلف أشكالــها تــعتبر أحد جوانب الرئيسـة الـمـهمـة للنمو العقلي وبخاصة فـــي مراحل الطفولــة األولى لذلك كان تركيز علم 

يبيــة راً على أهميــة الــلغة فـــي الــتواصل الــشفوي والــتــعبيري مــن خالل استخدام برامج تدبـنمو مــنصلاللغة وعلم نفس ا

 (1219لتنميــة هذه المــهارات وزيادة مستوى الــتطور المعرفـــي. )حواس وبشالغم،

وإن مــن الجدير بالــذكر أن االهتمام بالــقراءة والــتركيز عليها والحرص على اتقانها يؤدي بطبيعة الحال إلــى تبسيط وسهولــة 

ة تحتاج إلــى قدرات عدة مــنها الــحركيــة والــبصريــة وغيرها، فمــن خالل ـا مكمل لآلخر، فالكتابماتقان الـكتابة فكل مــنه

 (1219ـه مــن معلميه. )عزالــدين،مالكتابة يستطيع الطالــب الــتــعبير عن كل مــا تــعل

أي ضعف رتباط بينهما وثيق وذين لــم يتقنوا الــقراءة يواجهون صعوبة فـــي الكتابة، فااللوفـــي أحيان كثيرة نجد أن األطفال ا

 فـــي أي مــن الــقراءة والــكتابة قد يسبب فجوة كبيرة تمتد مع الــطفــل فـــي باقي حياته.

ـبحث أن تسلط الضوء وتلتمس واقع مهارات القراءة والكتابة أثناء فترة الــتــعليـم عن بــعد لدى تالميذ لولعل الــباحثة فـــي هذا ا

 يــة مــن خالل الميدان الــتـعليـمي. الــصفوف االول

 :ةمشكلة الدراس. 1.1

تحتل الــلغة أهميــة كبيرة فـــي حياة األطفال، حيث تستخدم فـــي مختلف مواقف حياتهم ألغراض الــتحدث مع اآلخرين، 

ت الرسائل بين األفراد، وتبادل المعلومــا والــتفكير، والــتــعلــم، والــترفـــيه، والــتحيــة، كمــا تستخدم الــلغة فـــي تبادل

 (1222والمعارف، والحصول على األخبار، والـوقوف على طبيعة حياة اإلنسان بصورة عامــة. )الــشخص، 

 رائص نموه الحركة والــتنقل والــتواصل المباشصومــن الـمهم معرفة أن الــطفــل الــذي يعتبر محور العملية الــتـعليـمية مــن خ

الحضوري مع زمالئه ومعلــميه وحبه الكتشاف المعلومــات والمفاهــيـــم لصقل شخصيته المعرفـــيــة واالجتمــاعيــة 

 ـه بشكل أفضل ويتسع تواصله مع العالـم الخارجي. موتــعزيزها، إذ أن وجوده خالل العمليــة الــتــعليـميــة تزيد مــن فرص تــعل

الــتــعليـــم عن بــعد أمام شاشة ملونة تأتي إلــيـة بالــمعلومات والمفاهــيـــم األساسيــة بنفس الــوقت  كن وضعه خاللمفكيف يــ

الــذي تتداخل عليه الكثير مــن المثيرات المختلفة والمتنوعة الــتي تشوش تركيزه وانتباهه عن المحتوى الــتــعليـــمي المقدم له، 

 الــثقل والــجهد على الــطفــل ويؤثر على الــنمو الــسليـــم الــــمتكامل لديه.وهذا يضفـــي الكثير مــن 

ممــا يؤدي إلــى استنزاف كبير لطاقة الــطفــل وقدرته على الــتركيز والــتحليل عن بــــعد مــن خلف شاشة فـــي سبيل كسب 

ذي كان يعتمد مسبقاً على الــتفاعل الــحي فـــي الــقاعات والــصفوف. الــــمعلومــة أو المفهوم الــتــعليــمي والــتربوي، والــ

 (1219)عز الــدين،
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ـة ـفمــن خالل المشاهدة وسمــاع تــعليقات المجتمع فـــي مواقع الــتواصل االجتمــاعي عن الــتــعليـــم عن بــــعد وآثارها الــسلبي

ألولى، وصعوبة وصول المعلومــة إلــى األطفال فـــي هذه المرحلــة ال سيـما على لغة الــطفــل خاصة مرحلــة الــصفوف ا

 وإنها مرحلــة الــتأسيس فهــي مرحلــة تــعلــم األحرف وتركيب الــكلمات وأساسيات الــعد وغيرها.

ى هذا الــــموضوع وتشخيص وقد الحظت الــباحثة مــن خالل المجتمع المحيط مشكلــة الــبحث وأهميــة الــقاء الــضوء عل

الــضعف فـــي مــهارات الــلغة لدى طفــل الــصف االول والــثاني ووضع الــحلول الــعاجلــة حتى ال يؤدي إلــى تخلفهم 

 وتأخرهم عن اقرانهم والــعديد مــن المشكالت فـــي الــتوافق الــشخصي واالجتمــاعي.

ر وضع الــتــعليـــم بهذا الــنمط وصعوبة تلبيــة الــحاجات والــــمتطلبات الــتــعليـــمـيـة وتشير الـدراسات الــى أنه إذا استم

مــنهم على تــعلــم المــهارات  1202مليون في عام  412مليار طفــل  9.4لألطفال عبر الــعالــــم، فاحتمال اال يقدر مــن بين 

( فـــي مرحلــة الــطفولــة المبكرة وبالــتالــي خسارة فرصة الــوجود فـــي بيئة األساسيــة )الــقراءة، الــكتابة، الــحساب

 (1212اجتمــاعيــة تفاعليــة محفزة على تــعلــم الــتواصل الــجيد والــفعال خاصة فـــي مراحل الــطفولــة األولى. )الــيونسيف،

 :ةأسئلة الدراس. 1.1

الــتــعرف على أثر الــتــعليـــم عن بــــعد اثناء جائحة كورونا على مــهارة الــقراءة والــكتابة مــن سعت الــدراســة الــى 

 وجه نظر المعلـمات مــن خالل اإلجابة على االسئلــة الــتالــيــة:

لدى تالميذ الــصفوف األوليــة مــن  91كوفـــيد ـتـعليـم عن بــــعد على مــهارتي الــقراءة والــكتابة أثناء جائحة لمــا أثر ا• 

 اتموجهة نظر المعل

 ويتفرع مــنه األسئلــة الــتالــيــة:

  على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف األول ابتدائي؟ 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

  على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف األول ابتدائي؟ 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

  على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف الــثاني ابتدائي؟ 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

  لــثاني ابتدائي؟على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف ا 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

مــن وجهة نظر  91كوفـــيد مــا أكثر مــهارات الــلغة تأثراً عند الــطفــل بسبب الــتــعليـــم عن بــــعد أثناء جائحة • 

 المعلــمــات؟

 :ـدراسـةاهداف ال. 1.1

على مــهارة الــقراءة والكتابة عند طفــل الــصف االول  91كوفـــيد الــتــعرف على أثر الــتــعليـــم عن بــــعد أثناء جائحة  •

 مــن وجهه نظر المعلــمــات.
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على مــهارة القراءة والــكتابة عند طفــل الــصف الــثاني  91كوفـــيد الــتــعرف على أثر الــتــعليـــم عن بــــعد أثناء جائحة  •

 ابتدائي مــن وجهه نظر المعلــمــات.

مــن وجهه نظر  91كوفـــيد عرف على أكثر مــهارات الــلغة تأثراً عند الــطفــل بسبب الــتــعليـــم عن بــــعد خالل الــتــ •

 المعلـمات.

 :ةأهمية الدراس. 1.1

 تتبلور أهميــة الــدراســة الــحالــيــة فـــيـــمــا يأتي:

يـــمكن أن تفـــيد هذه الــدراســة معلــمي الــصفوف األوليــة وكذلك مشرفـــيهم مــن خالل تشخيص ضعف مــهارات  •

 الــقراءة والــكتابة موضوع الــدراســة ودرجة وجودها بالميدان الــتــعليـــمي. 

ن خالل معرفة نقاط الــضعف فـــي مــهارات تقديـــم توصيات يــمكن أن تسهم فـــي مساعدة أطفال هذه المرحلــة مــ •

 الــقراءة والــكتابة.

 الــقاء الــضوء على أهميــة مــهارة الــقراءة والــكتابة لدى طفــل الــصف االول والــثاني ابتدائي. •

تــعليـــم عن بــــعد على مراحل مزيد مــن األبحاث حول تأثير الــلقد تفتح هذه الــدراســة المجال امــام الــباحثين إلجراء ا •

 وتخصصات أخرى.

 :ةدراسحدود الـ. 1.1

 اقتصرت الــدراســة على:

على مــهارة الــقراءة والــكتابة لدى طفــل الــصف  91كوفـــيد تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد خالل  الــحدود الــــموضوعيــة:

 األول والــثاني ابتدائي مــن وجهة نظر الــــمعلــمــات.

 معلــمــات الــصف األول والــثاني ابتدائي لمــادة لغتي. الــحدود الــبشريــة:

 هـ 9444 - 9440اسي الــفصل الــدراسي الــثاني مــن الــعام الــدر الــحدود الــزمــانيــة:

 المدراس الحكوميــة فـــي المرحلــة االبتدائيــة الــتابــــعة لمــنطقة بريدة. الــحدود الــــمكانيــة:

 :ةمصطلحات الـدراسـ. 1.1

ـــمية ويتضمــن استخدام جملــة مــن األدوات الــتــعلي يتم عبر الـشبكة اإللكترونية،بأنه الــتــعليـــم الــذي  عد:لـم عن بعيعرف الـتـ

عنى بنقل مختلف بالعمليات الـتي ت Online Learningالمتطورة الــتي تضيف إلــى الــتــعليـــم قيـــمة ذات معنى، ويهتم الـــ 

شبكات بلــــمعلومــات الــــمتمثلــة اأنواع الــعلوم والــــمعرفة وتوصيلها إلــى الــدارسين بمختلف أنحاء الــعالــــم باستخدام تقنية 

 عد. مؤتمرات عن بدمجة، وعقد الماإلنترنت، واألقراص ال
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ليـــم لطلبته، مع استخدام مــناهج ومحتوى تــعليـــمي مــنتقاة خيارات متنوعة مــن الــتــع Online Learningكمــا يؤمــن 

كلفة ــتمــن الــجامعات الــعالــــمية المعترف بها دولياً، ويسعى هذا الــتــعليـــم إلــى اإلتقان والــجودة بأقل قدر مــن الــجهد وال

 (1291والــوقت. )الــدليـــمي،

ــنظور بقوله، الــــمــهارة: الــحذق فـــي الــشيء، والــــمــاهر: الــحاذق بكل عمل وأكثر. )ابن يعرفها ابن م الــــمــهارة لغة:

 مــنظور، دت(.

تــعني الــدقة والــسهولــة فـــي إجراء عمل مــن األعمــال، أو هــي قدرة الــفرد على الــقيام بسلوك مــهاري فـــي  اصطالحاً:

المــهارة الــلغويــة هــي أداء لغوي صوتي أو غير صوتي يتميز باإلتقان والــسرعة والدقة والــكفاءة أداء مــهمــة معينة، و

 (1294فالمــهارة هــي أداء صوتي وغير صوتي يستوجب مــن هذا األداء أن يتميز بالدقة والسالمــة الــلغويــة. )الــيوسفـــي، 

: "عمليــة تفاعل متكاملــة فـــيها يدرك الــقاري الـكلمات بالــعين ثم يفكر ويفسرها حسب ويعرفها تايلور بأنها مــهارة الــقراءة:

خلفـــيته وتجاربه ويخرج فـــيها بأفكار وتــعميـــمــات وتطبيقات عمليــة، وهــي أيضا عمليــة اتصال واستجابة لرموز مكتوبة 

 ( 1221وترجمتها إلــى كالم وفهم معناه". )حبيب الــله، 

لى ع وفـــي معجم الــــمصطلحات ومفاهــيـــم الــتــعليـــم والــتــعلــم الــقراءة هــي: إمكانية الــتــعرف على الــكالم الــمدونة

 (1221الــكتب وفهمها، فهــي مهارة تواصل بين الــقاري والــكاتب تتمثل في إدراك الــحروف والــكلــمــات. )أمجدي، 

إعادة ترميز الــلغة المــنطوقة فـــي شكل خطي على الــورق مــن خالل أشكال ترتبط ببــــعضها وفق نظام  ــكتابة:مــهارة ال

حروف اصطلح عليه أصحاب الــلغة فـــي وقت مــا، بحيث يعد شكالً مــن هذه األشكال مقابالً لصوت لغوي يدل عليه". )رسالن، 

1222.) 

الــــمرحلــة الــعمريــة الــتي تبدأ مــن سن الــست سنوات إلــى عمر الــثامــنة، وتبدأ مــن الــصف وهــي  الــصفوف األوليــة:

ة، ـاألول وتنتهــي مع الــصف الــثالــث االبتدائي، يتم فـــيها تأسيس الــطالب فـــي جميع المواد األساسيــة مثل: الــلغة الــعربيـ

ــى المواد األخرى الــتي تدرس فـــيها كمواد الــعلوم واالجتمــاعيات، كمــا يتم تــعليـــم الــأطفال والــرياضيات، بالــإضافة إل

 (1292فـــي هذه الــصفوف بــــعض اآلداب الــعامــة وزيادة قوة شخصيــة الــطفــل. )الــبطوش،

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

 الــتــعليـــم عن بــــعد:

فـــي أنحاء الــعالــــم وبدون سابق إنذار أصبحنا بحاجة إلــى الــبحث عن نمط تــعليـــم  91كوفـــيد فـــي ظل االنتشار الــكبير ل

يؤدي  ال ىيتوافق مع هذا الــوباء فتم استحداث أنظمــة الــتــعليـــم عن بــــعد الــــمتــعددة فـــي المملكة الــعربيــة الــسعوديــة حت

 نقطاع أو الــتأخر الــدراسي للعديد مــن االضطرابات فـــي حياة األطفال والــكبار.الا
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وقد صاحب هذا االمر الــعديد مــن الــجهود والــتحديات الــتي واجهت الــطلبة والــــمعلــمين وأولياء الــأمور فإن عمليــة 

 د مــن االثار الــسلبيــة على الـنمو الـنفسي واالجتمــاعي للطفــل.الــفصل بين المتــعلــم والمعلــم لها الــعدي

ريسيــة دحيث يـــمكن تــعريف الــتــعليـــم عن بــــعد بأنه: "الــتــعليـــم الــذي يتميز بـعدم الــتواصل المباشر بين الــهــيئة الــت

م تقنيــة باستخدا نترنت(الشبكة المحليــة او الــعالــــميــة )الة مــن خالل اوالمتــعلــمين حيث يتم تقديـــم المــادة الـتــعليـميــ

 (.1294الــتــعليـــم واالتصال". )الــشهران،

وعرفه "ويلز" بأنه: التعليم الذي يتم عندما تفصل المسافة الطبيعية بين المعلم والمتعلم، ويتم استخدام المواد التعليمية المطبوعة 

 (Willis,2008ا لوجه لسد الفجوة في العملية التعليمية. )المرئية، باإلضافة إلى عملية االتصال التي قد تتم وجهً والمسموعة و

(، بالــتعاون مع جامعة هارفارد في الــواليات الــمتحدة، دراسة حول OECDونشرت مــنظمة الــتعاون الــاقتصادي والــتنمية )

. في مجلتها. COVID-19( دولــة للتعليم. خاللــ جائحة 03ــعربية الــسعودية، ودرجة استجابة )الــتعليم عن بعد في الــمملكة ال

 (.1212)الــــمركز الــوطني للتــعليـــم اإللــكتروني، 

ـبحث ( مؤشراً لمتوسط الــجاهزية لهذه الــدول. كما أظهر الـ93( مــن أصل )90وأظهرت نتائج الــدراسة أن الــمملكة تتقدم )

أن الــمعلمين لديهم دعم قوي في الــتغلب على الــعوائق الــتي تحول دون تفعيل الــتعلم اإللــكتروني ، وبصرف الــنظر عن 

وجود استراتيجية واضحة لوزارة الــتربية والــتعليم في الــمملكة إلعادة فتح المدارس وقياس ومعالــجة أي نقص ، فقد أكد 

لمين في المملكة كانوا أكثر استعداد نسبيًا عند إغالق المدارس، وهذا مقارنة بأقرانهم في جميع أنحاء مــنظمة الــبحث على أن المع

الــتعاون االقتصادي والــتنمية، في حين ال ينطبق هذا على التالميذ حيث ال يستطيع الــطالب توفير جهاز كمبيوتر ومكان هادئ 

من اقرانهم، ولكن تحفيز الــطالب على الــتعلم يساعد في مواجهة الــتحديات والــتغلب عليها للدراسة في المــنزل فقد كانوا أقل 

 شعورهم بدعم والــديهم وأسرهم، وهــي العالقة الــتي تسعى المدارس لتــعزيزها والحفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.ل مــن خال

الــتعليم مــن خالل الــتلفزيون واإلنترنت والوسائل البديلــة لتقديم حزم تعليمية وتظهر الدراسة أن المملكة مستمرة في توفير 

مختلفة، وتتابع الحكومة الملكية بشكل مباشر لمواصلــة عملية الــتعليم ومن الواضح أن وزارة الــتربية والــتعليم حرصت على 

س وتجربة الــمملكة في الــتعليم عن بعد أيًضا الطبيعة توفير فرص الستكمال التعليم بشكل أفضل، ويعكس إغالق الــمدار

الــتعاونية لعمل الدولــة بطريقة فريدة، ومدى مشاركة المدارس وأولياء األمور ومواطني المجتمع المحلي في الــتعليم المستمر. 

 (1219)الــخيري،

مليون زيارة وتفاعل  12"بوابة المستقبل"، حققت ات تعليمية: األولى، ص، قدمت المملكة ست مــن91وباء كوفيد  لفمــن خال

مدرس  34222ألــف طالب وطالــبة.  022ألــف اختبار، استفاد مــنها أكثر مــن  402طالبي، وأكملت أكثر مــن مليون مهمة و

كاديمية وقدمت أكثر ساعة لجميع الــمستويات األ 14قناة وهي تقدم بشكل  19ثانوي، وثانيها "القنوات الفضائية" البالغ عددها 

الــاف بث مباشر، حيث بلغت المشاهدات أكثر مــن ستون مليون مشاهد، كما قدمت ثالثها مــنصة "عين" على الــيوتيوب  4مــن 

مليون  39االف ساعة بث مباشر وعدد مشاهداتها  4درس مسجل وأكثر مــن  2422عضوا وقدمت أكثر مــن  ألــف 002

 مشاهدة، 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 1222االف مــادة تــعليـميــة إثرائيــة وأكثر مــن  42لــرابــــعة بوابة "عين" اإلثرائيــة الــتي تضمــنت أكثر مــن والمــنصة ا

مليون زيارة وتفاعل  21كتاب مدرسي رقمي، والمــنصة الخامســة "مــنظومــة الــتــعليـــم الــــموحد" الــتي شهدت أكثر مــن 

اختبار واستفاد مــن خدمــاتها أكثر مــن مليون طالــب  ألــف 002واجب وأكثر مــن  ألــف 102ثر مــن الــطالب فـــيها بأك

 (1219معلــم ومعلــمــة، والمــنصة الــسادســة "الــروضة الــافتراضيــة". )أبو عباة، ألــف 122وطالــبة و

 الــتــعليـــم عن بــــعد ومبادئ الــتــعليـــم:

 ( أن الــتــعليـــم عن بــعد ال يحقق مبادئ الـتـعلم الــتالـية:1219ي )ذكر زك

 االتصال والــتواصل: •

أهم عيوب الــتـعليـم عن بــعد الــعزلــة حيث أن المتعلمين ينفصلون عن المؤسسة الــدراسية المتمثلة في المدارس والمعلمين 

الل المادة علمين مــن خمليم والــحيوية، ويقتصر االتصال فقط عن بعد مع المتثال للتعوالــتي كانت تشجعهم على الـحفظ واال

 المعروضة.

 الــتطبيق:  •

تم ييقصد به نقل مــا يتــعلــمــه المتــعلــم بالــواقع الـفعلي إذ أن الــتطبيق العملي يؤدي إلــى تقليل األخطاء، ومــن الممكن أن 

مــن مقرر ضتــعلــم إمــا بشكل تدريجي أو بشكل كلي وشامل فقد يكسب المتــعلــم أكثر مــن مـهارة الــتطبيق لمــا يتــعلــمــه الم

 لتــعليـــمي، ولذلك يتم نقل هذه المــهارات الـمتــعددة إمــا بشكل كامل أو يتم تطبيق كل مــهارة فـــي أوقات مختلفة.

 الــتــعزيز: •

الــسلوكيات الحميدة والــبعد عن الـسلوكيات الـسيئة مــن خالل الــتدعيم اإليجابي والمعنوي والمــادي متعلمين على لإي تحفـــيز ا

د عوإيـــمــاءات وتلــميحات المعلــم بل يعد مصافحة المعلــم للتلــميذ أو الرتب على كتف الــتلــميذ نوعاً مــن الــتــعزيز الذي ي

 على الــتــعلــم وتزيد الدافعيــة واالستعداد للتــعلم.مــن أقوى االمور الــتي تشجع 

 الــتغذيــة الــعكسيــة )الــراجعة(: •

ذ تــعد الــتغذيــة الراجعة أو المعلومــات حول أداء المتــعلــمين ذات أهميــة كبيرة فـــي كل مرحلــة مــن مراحل الــتــعلــم، إ

 ائهم أوال بأول؛ حتى ال يبنى عليه مدركاته خطأ تؤدي لمفاهــيـم وتصورات مغلوطة.تساعد المتــعلــمين فـــي تصحيح أخط

 ايجابيات الــتــعليـــم عن بــــعد:

لـعمليــة ان استمرار اضمتي يأتي أوالً حمــايــة حق الــطفــل فـــي الــتــعلــم ولوهنا البد مــن بيان إيجابيات التـعليـم عن بــعد ا

لــى ذلك تــعزيز مبدأ الــتــعلــم الذاتي وسرعة الحصول على إتي نمر بها أضف لـميــة فـــي كل الظروف واألحوال االــتــعليــ

ول إلــيه مــن قبل الطالب فـــي أي وقت وأي صالمعلومــات الذي يترتب عليه المرونة فـــي إيصال المحتوى الــتــعليـــمي والـو

 مكان.
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أيضاً تتــعدد مصادر المعرفة وعدم اقتصارها على الـكتاب المدرسي فقط ونتيجة لذلك تــعد مــن أكبر إيجابيات الــتــعليـــم عن 

 (۲۰۲9بــعد أنه يساعد على توسيع نطاق الــتــعليـــم. )الــعوايشة، 

 سلبيات الــتــعليـــم عن بــــعد:

ـعالـيــة خاصة فـــي الــبدايــة ألن الــتــعليـــم عن بــعد يحتاج إلــى العديد لكلفة المـالــيــة اوفـــي المقابل يرى الـبـعض أن الــت

ال صمــن المعدات وأجهزة ووسائل أتصال وتدريب وشبكة أنترنت مــناسبة حتى يؤدي الــغرض الذي وضع مــن أجله وهــي إي

ل ناجح باإلضافة الــى أن الــتــعليـــم عن بــــعد يؤدي إلــى الملل فـــي بــــعض المفاهــيـــم والمعلومــات إلــى الــطفــل بشك

األحيان نتيجة لعدم وجود تفاعل مباشر بين المعلــم والطفــل ممــا يترتب عليه عدم استيعاب المحتوى الــتــعليـمي المقدم له غير 

مالئه وضعف الــتواصل االجتمــاعي بين االقران وإيجاد صعوبات أن فصل الطفــل اجتمــاعياً يسبب صعوبة تــعرفه على ز

 عي.مافـــي التوافق االجت

مور على المشاركة الــفاعلــة فـــي إلــى سلبيات هذا الــنوع مــن الــتــعلــم أن عدم مقدرة أولياء األ( ۲۰۰۲وأضاف )سامي، 

ال سلوب فـــي إيصأالــصفوف الــثالث األولى حيث يحتاج مــهارة عالــيــة وتــعليـــم أبنائهم خصوصاً األطفال فـــي مرحلــة 

ليس و المعلومــة له وهذا مــا يفتقده الــتــعليـــم عن بــــعد بصفته أن الــطفــل المتــعلــم يتــعرض للعديد مــن المشتتات المختلفة

 مــن الممكن سيطرة المعلــمــة عليها عن بــــعد. 

ــعاً لذلك تجد المعلــمــة صعوبة فـــي تقييـــم الطفــل وذلك بسبب قلــة المصداقيــة واحتمالــيــة الــغش ومساعدة الوالــدين تبــ

ـعد ن بـــعللطفــل كبيرة أثناء تقييـــمــه والــتأكد مــن فهمه وممــا ال شك فـــيه كل ذلك يؤدي إلــى افتقار الــعمليــة الــتــعليـميـة 

للعدالــــة واالنصاف بسبب تفاوت توفر الــوقت والــتحفـــيز ووسائل الــتكنولوجيا الــالزمــة لألطفال واختالف المستوى 

 (۲۰۲9الــتــعليـــمي للوالــدين وفرص الــدعم المقدمــة لنجاح تــعلم الطفــل والمشاركة عن بــــعد. )الــعوايشة، 

 :الــمــهارات الــلغويــة

لغوي فـــي لأن لغة الــطفــل تــعتبر الوسيلــة الرئيسة الــتي تساعدهم على الــتــعبير عن حاجاتهم وأفكارهم وآرائهم، فالــنمو ا

هذه المرحلــة له قيـــمــة كبيرة في كونه يعبر عن الــتوافق الــشخصي واالجتمــاعي، ومــن أهم مطالــب تكيف الــطفــل مع 

اكتساب مــهارات الــقراءة والــكتابة الــذي يساعد على تكوين محصول لغوي كبير لدى أطفال هذه المرحلــة.  الــبيئة هو

 (1220)بوذراع،

ويعد امتالك المــهارات الــلغويــة األربــــعة للغة )االستمــاع، والــتحدث، والــقراءة والــكتابة( مطلب جوهري لتحقيق 

ن إطار شمولي متكامل فإذا وجد ضعف فـــي احداها فإنه يؤثر سلباً فـــي األخرى وأن تنميــة مفعال ضالــتواصل الــلغوي الــ

أي مـهارة تؤثر إيجاباً فـــي المــهارات األخرى وتمثل كل مــهارة مــن المــهارات اللغويــة أهميــة خاصة بذاتها واهميــة 

 (۲۰۲۰بالــنسبة للمهارات األخرى. )الــصوالــحة، 
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مرحلــة الــهامــة والجوهريــة والمعقدة مــهارات الــقراءة والــكتابة فالــقراءة ضروريــة لومــن المــهارات األساسيــة فـــي هذه ا

وهامــة لكل فرد فهــي تساعده على الــتــعليـــم الــذاتي طيلــة سنين عمره وعن طريقها يستطيع الــتواصل مع اآلخر ويتــعامل 

 (1219(. )الــقادر والــبرجس،9معه فإن أول آياته نزوال على رسوله قوله جل فـــي عاله "اقرأ باسم ربك الــذي خلق " )الــعلق 

 وممــا ال شك فـــيه فإن الــكتابة مــن أعظم مــا أنتجه الــعقل الــبشري، وهــي مــن مــهارات الــلغة األساسيــة فـــيتــعلــم

رؤيتهم لكتابة اآلخرين وهــي تقرأ لهم،  لــصغار الــكتابة مــن خالل الــنمــاذج المتكررة الــتي يشاهدونها، ومــن خالاألطفال ال

 (.۲۰۰٥وأيضا مــن خالل إمالء األطفال لمواضيعهم الــخاصة بمساعدة المعلــمــة. )خليل وعاشور، 

 كن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة:موهكذا يـ

قبل الــسادســة مــن الــعمر وهــي الــطريقة الــفطريــة الــتي يكشف الــطفــل فـــيها الــقواعد الــلغويــة ويطبقها مــن  ولى:األ

 دون معرفة واعيــة بها.

تبدأ بــــعد الــسادســة مــن الــعمر، وهــي الــطريقة المعرفـــيــة الــواعيــة والــتي ال بد فـــيها مــن كشف الــقاعدة  الــثانيــة:

 (1223للمتــعلم وتدريبه على ممــارستها تدريباً مقصوداً ضمن خطة مــنهجيــة مستمرة. )الــرقاد،

 :مــهارة الــقراءة

جزاء الــلغة، وإذا كانت الــلغة هــي وسيلــة لفهم الــعالــــم المحيط والــتــعامل معه فإن الــقراءة أحد أن الــقراءة أحد أهم أ

مكونات الــلغة الــتي ال غنى عنها، فالــلغة تتكون مــن حروف وأرقام ورموز وتتكون مــن قراءة وكتابة وقواعد جميعها جوانب 

 (.1299دة مــنها بكل مــا تحمل معانيها. )عواد، الــسرطاوي، أساسيــة لجمــال الــلغة واالستفا

( أن الــقراءة هــي عمل فكري، تحدد باإلدراك الــبصري، وتترجم الــرموز إلــى دالالت، 1222يذكر الـساموك والــشمري )

 كي يحصل تفاعل بين الــقارئ والــنص المقروء، وأيضا تستخدم لالنتفاع فـــي مواقف عدة.

 ةيـــمكن الــقول إن الــقراءة لها أهميــة للطفــل فـــي مــهمــة للتحصيل ونقل مــا بداخل الــفرد ونشر ثقافات عدة وهذه األهميــو

ال تتوقف على مــا ذكر، وأيضا تساعد الــفرد على طالقة الــلسان واالستفادة مــن اآلخرين فـــي شتى المجاالت، وكمــا تساعد 

مدارك واألفاق، وعامل مــهم فـــي الــتحصيل واالستيعاب، ووسيلــة الرتباط الــفرد بالمجتمع، فالقراءة أساس لع افـــي توسي

 (.۲۰۰۲بركات وحافظ، ( )۲۰۰۲لكل عمليــة، وبها تنهض أمم، وتستطيع مــن خاللــها مواكبة كل جديد. )الــدراوشة، 

 :تدائيــةأهداف تدريس الــقراءة فـــي المرحلــة االب

 (:1223مــن األهداف الــتي تحقق مستوى عالــياً مــن الــتمكن مــن هذه الــــمــهارة مــا يأتي )نصيرات، 

 معرفة نظام الــلغة فـــي مستويات مختلفة نحويــة أو صرفـــيــة أو خطابيــة أو صوتيــة. •

 كيب والــــمفردات.الــتمكن مــن اللغة ذاتها مــن حيث الــبنيــة والــتر •
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تمكين المتــعلــم مــن قراءة نصوص عامــة مختلفة فـــي أسالــيبها بين قصصيــة وروائيــة ونثريــة أدبيــة أو علــميــة  •

 عامــة.

ك اتمكين المتــعلــم مــن تطوير استراتيجيات وأسالـيب تتالءم مع طبيعة الــنص المقروء، فهناك القراءة السريعة، وهن •

 الــقراءة الــتفصيليــة.

 بناء خلفـــيــة معرفـــيــة ليستفـــيد مــنها الحقا. •

 تطوير عقليــة ناقدة للنصوص المقروءة، بحيث يصبح المتــعلــم قادراً على الــتحليل والــتركيب والمقارنة. •

 ضعف مــهارة الــقراءة:

(، أن مــن أهم صعوبات هذه المــهارات فـــي smith، 9120سميث ) للقراءة مــهارات كثيرة ومتداخلــة، ومــا أورده

 المرحلــة االبتدائيــة مــا يلي: 

ضعف قدرة الطفــل على الربط بين المعاني والسياق لفهم الكلمة، وكذلك استيعاب الوحدة الــفكريــة، وبيان الــزيادة أو 

ك أهداف الــنص، وضعف الــقدرة على تطبيق األفكار، والــقدرة على الــنقص، والقدرة على تحديد أسلوب الــكاتب، وإدرا

 إضافة وتوليد أفكار جديدة.

 :أسالــيب تشخيص الــضعف فـــي الــقراءة

فـــي الــواقع يكمــن تشخيص ضعف مــهارة الــقراءة فـــي مالحظة الــــمعلــم للطفــل عند قراءته للنص ومقارنة ذلك مع 

الصف واستخدام اختبار لقياس الــقدرة على الــقراءة، ومالحظة عمليات الــنمو، والــنضج لدى الــطفــل  أقرانه في نص

"الــنضج الــجسمي واالنفعالــي والــعقلي"، ومالحظة أداء األطفال فـــي تركيب الجملــة وطريق الــقراءة. )الــــموسى، 

1220.) 

م الــطفــل مــهارات الــقراءة والــكتابة فـــي المرحلــة االبتدائيــة، ضرورة ملحة لكي ا أوضحت حتما وبدون شك إن تــعلــكمف

يتوافق في دراسته ومع مجمعه، ولهذا فالبد من معرفة نقاط الضعف لدى األبناء في مهارات الــقراءة والــكتابة، ومظاهر 

صبح مشكلــة تؤدي إلــى تشكل تهديداً القتصاد المجتمع، وجهوده تــعثرهم، لوضع البرامج المــناسبة لعالجهم قبل أن تزداد، وت

 (1292الــتربويــة، وثروته الـبشريــة مــن األجيال الــقادمــة. )مــاضي،

 :الــكتابةمهارة 

 ن الخطأ فـــي رسمما يكو إن مـهارة الــكتابة مهمة فـــي حياة الــطفــل فـــي مرحلــة الــصفوف األوليــة االبتدائيــة، وكثيراً 

وكتابة الكلمــة سبباً فـــي عدم مقدرته على قراءتها مع تغيير معناها، ولذا فإن الكتابة هدف عام وضعه المربون واللغويون 

 (.1221وعملوا جاهدين على أن يتقنه الطلبة بصورة جيدة. )أبو الــهــيجاء، 
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 ا فـــي حالـةمتوبة فـــي حالــــة اإلمالء االختباري، أو نقل الــرموز كفإن الــكتابة: "عمليــة تحويل األصوات إلــى رموز مك

 (.1220الــتقليد واإلمالء المــنظور". )أبو الــضبــــعات، 

( اإلمالء بأنه: "الكتابة الـسليـمة مــن حيث هجاء الــكلــمــة مع وضع عالقات الــترقيـــم فـــي 1221وعرف أبو الــهــيجاء )

 نها الــصحيحة، مع االهتمــام بالخط الــواضح المرتب".أمــاك

( الــكتابة بأنها: "عبارة عن رموز، وهــي مــن األسالــيب والــطرق الــتي يعبر بها اإلنسان عمــا 1221وقد عرف الــغول )

 خرون إدراكه" يجول فـــي فكره ووجدانه، فهــي الــتي تترجم فكر اإلنسان إلــى واقع ملــموس، يستطيع اآل

فالــكتابة هــي: "مــهارة عقليــة وجدانيــة أو شعوريــة تتصل بتكوين األفكار عن موضوع أو قضيــة مــا، ومــهارة عقليــة 

يدويــة تتصل بوضع األفكار على الــصفحة الــبيضاء وفق قواعد معينة للسالمــة والــتنظيـــم والــوضوح والجمــال، وهذا مــا 

 ( 1292ه بالــتــعبير الــتحريري". )مدكور، نسمي

 :أهداف تدريس الــكتابة فـــي الــــمرحلــة االبتدائيــة

تختلف أهداف الكتابة باختالف الــصف الــدراسي للطفــل، ففـــي الصفوف الــثالث األولى مــن المرحلــة االبتدائيــة يعني 

اهتمــام المعلــمــة بتنميــة عضالت الــطفــل الــدقيقة، وتنميــة قدراته على مسك الــقلــم، بالجانب الــتقليدي فـــي الكتابة، بمعنى 

ـة الــدقيقة، ودقة الــتقليد، ومــن أهم المــهارات الـكتابيــة الــتي تهدف إلــيها هذه المرحلــة موالــتمعن فـــي الــنظر إلــى الـكلـ

 (:1220 مــا يأتي: )أبو الــضبــــعات،

 تدريب أعضاء الــطفــل الــحسيــة الــــمتصلــة بالــكتابة على الــيقظة واالنتباه الــدائم للعين واألذن. .9

 تنميــة قدرة الــطالــب على رسم الكلمات، وتحسين قدرته على مسك الــقلــم والحركات الدقيقة. .1

 ات وكتابتها.ممراعاة الدقة والــنظام فـــي عمليــة نقل الكل .0

 قراءة الالم الــشمسيــة والــقمريــة والــتفريق بينهما بالكتابة. .4

 اكنة وحاالتها المختلفة.سمعرفة االختالف بين كتابة الــتنوين والــنون ال .2

 بالقراءة. مييز بينهامعرفة الــفروق بين حاالت كتابة حركات الكلمات الــثالثة: الضمــة، والفتحة، والكسرة، والسكون والــت .3

( إلــى أهداف تدريس اإلمالء والكتابة فـــي المرحلــة االبتدائيــة، ومــن أهم هذه األهداف مــا 1221كما أشار أبو الــهــيجاء )

 يأتي:

 صحيحة.لصحيحاً وفق أصول الــلغة ا ات والحروف رسمـاً متدريب األطفال على رسم الــكل •

 كالها وحركاتها المتــعددة.شبخط مقروء وواضح ويشمل ذلك أحوال الحروف وأرسم وكتابة الكلمات  •

تصال بغيرهم عن الممــارســة األطفال واالعتياد على الــنظافة والنظام واالنتباه والــدقة وقوة المالحظة ويتمكنوا مــن ا •

 طريق الكتابة.
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 لمات الصحيحة فـــي أذهانهم وعقولهم بكتابتها مــن الذاكرة.تنميــة الــتآزر الحركي البصري والعمل على غرس صور الك •

 ات األطفال فـــي كتابة ورسم الكلـمات ومعرفة مواضع الــضعف وتشخيصها لمعالجتها وتنميتها.ماختبار معلو •

 تمرينهم على كتابة مــا يسمعون أو يقرأون كتابة صحيحة وسريعة وواضحة. •

الكلمــة والجملــة وتكوينها وسمــاعهم جيد للتراكيب الــلغويــة، وذلك ممــا يساعدهم على الكتابة  توجيه انتباههم الــى أجزاء •

 الجيد وتوسيع دائرة معلومــاتهم.

 تنميــة الــتذوق الجمــالــي الـفني لدى الطفــل. •

 تنميــة المحصول والــثروة الــلغويــة لدى األطفال وتوسيع خبراتهم. •

 ضالت الــيدين على الحركات الــدقيقة المتناسقة والـسريعة.تدريب ع •

ختلفة ها الملتمرين وتدريب حاستي الــسمع والــبصر عند الــطفــل بمــا يساعد على تمييز مقاطع الكلمات والحروف وأشكا •

 بكفاءة عالــيــة.

ـعمل المدرسي يتركز فـــي العنايــة بأمور ثالثة ( أن تدريب الــطلبة على الكتابة فـــي الـ1220ويرى عاشور والحوامدة )

 هــي:

 قدرة الــطلبة على الــكتابة الــصحيحة. •

 إجادة الــخط. •

 الــتــعبير عن أفكارهم. •

 الــضعف فـــي مــهارة الــكتابة:

 مظهرين: تتضح المشكلــة هنا مــن خالل

 خط يد بعض األطفال. .9

لدى بعض األطفال، قد يعتبر بعض المعلمين اإلشكال األول مشكلة ثانوية وليست أولوية. بعض نقاط الضعف اإلمالئية  .1

 (.1222وتكمن المشكلة في تهجئة الكلمات والجمع وكتابتها وكتابة المقاطع أو الحروف خطأ. )زايد، 

 تقييـــم وتشخيص صعوبات الــكتابة:

تابة لدى الطالب عندما يجدون أن الطالب غير قادرين على الكتابة فغالبًا ما يبدأ المعلمون في تقييم وتشخيص صعوبات الك

بوضوح مقارنة بأقرانهم. وكباقي الــصعوبات األخرى فانه ال قيـــمــة تذكر لعمليــة الــتقييـــم إذا لــم تؤد إلــى الــعالج. 

 (1224)أمين،
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 :مــهارات الــقراءة والــكتابة للصفوف الــثالث األولى

ام بكافة الحروف الخاصة بالهجاء واألصوات واألسماء واألشكال والحركات القصيرة مثل الفتحة مهذه المرحلــة على اإللـ ترتكز

والكسرة والضمة والحركات الطويلة مثل المد باأللف والمد بالياء والمد بالواو والسكون وتركيب كلمات بسيطة من ثالث حروف 

ية ثم أكثر والشدة مع الحركات الثالث نطقًا وكتابة والتمييز بين الالم الشمسية والالم القمرية ثم أكثر وتحليل كلمات بسيطة ثالث

والتاء المفتوحة والتاء المربوطة وذلك نطقًا وكتابةً والتحليل والتركيب الخاص بهمزة الوصل سواء كانت تلك منفردة أو مسبوقة 

أول الكلمة والتمييز الذي يحدث بين التاء المربوطة والهاء وذلك من بحرف جر أو حرف عطف والهمزة التي تمتد باأللف في 

 (.1222خالل رسم كلمات فيها بعض االحرف التي تكتب وال تنطق وتاء التأنيث المتصلة بالفعل وجمع المؤنث. )شحاتة، 

ـكتابة عند الــطفــل مــنذ صغره، مــن ام واالهتمــام الخاص بكالً من مهارة الــقراءة والـملذا فـــي واقع االمر يجب علينا اإلل

أجل أن القدرة على إعداد جيل يكتب ويقرأ بشكل جيد فيقوم باإلبداع واإلنجاز فالقراءة والكتابة هي العنصر األساسي لألطفال 

 (1292األمــة. )مــاضي،ساسيــة فـــي نجاح ألوهي المستقبل المزهز لجيل أفضل، فالــقراءة والــكتابة هــي الــبذرة الــأولى وا

 الــدراسات الــسابقة: . 1.1

أن أي دراسة علمية ال يمكنها أن تنطلق من فراغ فالبد من االعتماد على الدراسات السابقة سواء باالنطالق من نتائجها أو ما 

الحالية.ومــن الــجدير توصلت إليه وفي هذا الجانب تعرض الباحثة الــعديد مــن الــدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 تبالــذكر أنه تم عرضها مــن األحدث إلــى األقدم مبتدئه بالــدراسات الــتي تناولت متغير الــتــعليـــم عن بــــعد تليها الدراسا

 الــتي تحدثت عن ضعف مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى تلــميذ الــصفوف الــأوليــة:

( إلــى دراســة تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على االتصال بين المعلــم والــطالــب فـــي المرحلــة 1219هدفت دراســة عابد )

االبتدائيــة ومدى تأثير الــتــعلــم عبر اإلنترنت على إنتاجيــة الــطالــب مــن وجهة نظر أولياء األمور. إضافة إلــى معرفة 

ت وتوصيات لتحسين االتصال الــفعال بين المعلــم والــطالــب أثناء عمليــة الــتــعليـــم عن معوقات االتصال وتقديـــم اقتراحا

زوج مــن الوالدين وأشارت الــنتائج  99بــعد. وكان المــنهج المستخدم المــنهج الوصفـي واداة االستبانة وتكونت الــعينة مــن 

بشكل عام على تجربة أبناءهم الــتــعليـــميــة عبر مــنصة مدرستي خالل فترة غم مــن رضا أولياء األمور رالــى أنه على ال

 جائحة كورونا، اال أنهم يفضلون الــتــعليـــم المباشر بدالً مــن الــتــعلــم عن بـعد، كما سلطوا الــضوء على عدد مــن المشكالت

المشكالت عدم الــقدرة على فهم المواد بشكل جيد، عدم وجود تقييـــم الــتي واجهها أبناءهم عند استخدام المــنصة وقد شملت هذه 

كافـــي مــن المعلــمين، قلــة مشاركة الــطالب خالل الــفصول االفتراضيــة، وعدم قدرة الــطالب على رؤيــة الــــمعلــمين 

الــبحث أن الــتواصل بين الــــمعلــمين والــطالب يتأثر  لــى تشتت انتباه الــطالب عن الــدروس. لذا فقد أظهرإ ممــا أدى غالــباً 

 سلباً بالــتــعلــم عن بــــعد.

( عن الــعالقة بين الممــارسات الــتربويــة للوالــدين فـــي الــتــعليـــم عن بــــعد بأبــــعادها 1219كشفت دراســة الــاشي )

ارة الــوقت والــجهد بمراحله المختلفة، وتم استخدام المــنهج الــوصفـــي، وتم استخدام مرحلــة االبتدائيــة وكفاءة إدلالمختلفة ل

ين داألدوات الــبحثيــة الــتي مــن إعداد الــباحثة وهــي )استمــارة الــبيانات الــعامــة مقياس الممــارسات الــتربويــة للوالــ
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( مــن أفراد عينة الــبحث ال %0441ة الــوقت والــجهد(، وكان مــن أهم الــنتائج أن )مقياس كفاءة إدار-بأبــــعادها الــــمختلفة

ــبحث ل( مــن أفراد عينة ا%1242ـتعليـم الــتقليدي للمرحلــة االبتدائيــة بينمــا )ليرون أن الــتــعليـــم عن بــعد أفضل مــن ا

 يم الــتقليدي للمرحلــة االبتدائيــة.يرون أن الــتــعليـــم عن بـعد أفضل مــن التـعل

( الــتي كشفت عن الــعوامل الــــمؤثرة فـــي ضعف الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الــصفوف األوليــة 1219دراســة الــزبيد )

 لتحقيق هدف الــدراســة تممــن وجهة نظر المعلــمين واستقصاء أثر متغيري )الــخبرة فـــي الــتدريس، الــــمؤهل الــعلــمي( و

بناء استبانة ، وكمــا استخدمت المــنهج الوصفـــي، وتوصلت نتائج الــدراســة الــى أن الــعوامل المؤثرة فـــي ضعف الــقراءة 

وامل الــع والــكتابة لدى تالميذ الصفوف األوليــة مــن وجهة نظر المعلــمين جاءت بدرجة متوسطة، حيث جاء المحور الــثاني "

ريقة طالمتــعلقة بالــتلــميذ " فـــي المرتبة األولى وجاء فـــي المرتبة الــثانيــة المحور الــرابــــع "الــعوامل الــــمتــعلقة ب

 ـثالــث "الــتدريس " ثم جاء المحور األول " الــعوامل المتــعلقة بالمعلــم " فـــي المرتبة الــثالــثة وأخيرا جاء المحور الـ

وف دراســة: زيادة االهتمــام بمعلـمين الـصفلالــعوامل المتــعلقة بالمقرر الدراسي " فـــي المرتبة الرابــعة وكانت ابرز توصيات ا

األوليــة وتقديـم الحوافز المــاديــة والمعنويــة، والــعمل على تخفـــيف الــنصاب الـيومي مــن الحصص لمعلــمي الصفوف 

 وليــة.األ

( هدفت الــدراســة إلــى معرفة واقع مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الــصفوف 1219دراســة الــبرجس والــقادر )

 األوليــة فـــي مدارس سكاكا والــعمل على تحديد الــسلبيات الــــموجودة ومعالــجتها وتحديد اإليجابيات وتــعزيزها فـــي المملكة

فـي الــتحليلي واداة االستبيان صبيــة السعوديــة مــن وجهة نظر قادة المدارس والمعلــمين، كمــا استخدمت المــنهج الوالعر

وأشارت الــنتائج الــى وجود فروق ذات داللـة إحصائيا على واقع الــتحصيل الــدراسي فـــي المــهارات الــقرائيــة والــكتابيــة 

وليــة تــعزي لمتغير الــعمل ولصالــح المعلــم، وأظهرت الــنتائج بأنه ال توجد فروق دالـة إحصائيــة فوف األلدى تالميذ الــص

على واقع الــتحصيل الدراسي فـــي المــهارات الــقرائيــة والكتابيــة لدى تالميذ الــصفوف األوليــة تــعزي لمتغير المؤهل 

ســة تم اقتراح بــعض الــتوصيات مــنها: الــشراكة مع المكتبات الحكوميــة والخاصة لتنفـــيذ ي، وبناء على نتائج الدرامالعلـ

برامج تؤهل الطالــب لممــارســة الــقراءة، وتقديـــم برامج للصفوف األوليــة تقوم على أساس رفع المــهارات الــقرائيــة 

 والكتابيــة.

كشفت عن الــضعف الــقرائي والــكتابي لدى طالب الــصفوف األوليــة فـــي المملكة العربيــة ( الــتي 1293دراســة الــبيشي )

سعوديــة مــن وجهة نظر المعلــمين فـــي مدينة الــقريات الــسعوديــة، واستخدم الــباحث المــنهج الــوصفـــي الــتحليلي، لا

استبانة، وقد توصلت الــدراســة الــى أن هناك مجموعة مــن األسباب للضعف  ولتحقيق أهداف الــدراســة قام الــباحث بإعداد

الــقرائي و الــكتابي لدى طالب الــصفوف األوليــة مــن وجهة نظر المعلــمين، حيث جاءت األسباب الــتي تــعود للطالــب 

معلــم بالــــمرتبة لة الــثانيــة ثم جاءت األسباب الــتي تــعود لبالمرتبة األولى تلتها األسباب الــتي تــعود لطرائق الــتدريس بالمرتب

ى صالــثالــثة وأخيرا جاءت األسباب الــتي تــعود إلــى طبيعة الــلغة الــعربيــة ومــنهاجها الــدراسي بالمرتبة الــرابــــعة وأو

كتابة ة االستعدادات والقدرات لدي الطلبة لتعلم مهارتي القراءة والالــباحث  باالهتمام ببناء االختبارات التشخيصية وذلك لتحديد كاف

 وإعداء البرنامج الخاصة بالمعالجة لضعف األطفال في القراءة  والكتابة.
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( الــتي كشفت عن صعوبات تدريس لكال من مهارة الــقراءة والــكتابة للصفوف الــثالثة األولى  1293دراســة الــكساسبة )

ردن، وتم استخدام الوجهة نظر كال من  معلمين  الــصف فـــي مديريــة الــتربيــة فـــي مــنطقة الــكرك فـــي اوذلك مــن 

الــــمــنهج الــوصفـــي، وكانت األداة المستخدمــة االستبانة، وقد اشارت نتائج الــدراســة: أن الــصعوبات الــخاصة بالــوسائل 

كانات المتاحة قد تصدرت المرتبة األولى وجاءت الــصعوبات الخاصة بالــطالــب بالمرتبة الــثانيــة الــتــعليـــميــة واإلم

المركز الــثالــث والــصعوبات الخاصة باألهداف الــتدريسيــة بالمرتبة الــرابــــعة وأخيرا جاءت بوالـصعوبات الخاصة بالمعلــم 

 لمرتبة الخامســة.الــصعوبات الخاصة بالمحتوى الدراسي با

 الــتــعقيب على الــدراسات الــسابقة:

ميذ نجد أن الــدراســة الــحالــيــة اتفقت مع الــدراسات الــسابقة فـــي الــقاء الــضوء على مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى تال

( الــتي هدفت إلــى الــتــعرف على الــضعف فـــي 1219( والــزبيد )1293الــصفوف الــأوليــة كمــا فـــي دراســة الــبيشي )

 مــهارات الــلغة مــن وجهة نظر الــــمعلــمين.

 فبالــإضافة إلــى اتفاقها مع الــعديد مــن الــدراسات الــتي تناولت متغير الــتــعليـــم عن بــــعد وتأثيره على تالميذ الــصفو

( الــتي كشفت أن أولياء الــأمور ال 1219( وعابد )1219األمور كمــا فـــي دراســة الــالشي )األوليــة مــن وجهة نظر أولياء 

 ة.ـيفضلون الــتــعليـــم عن بــــعد للــمرحلــة االبتدائيــة لــمــا يشوبه مــن الــصعوبات الــــمتــعددة ألطفال هذه الــــمرحلـ

 ــمــنهجيــة الــــمستخدمــة اال وهــي الــــمــنهج الــوصفـــي وأداة الــبحث االستبانة.وتشابهت جميع الــدراسات مــن حيث الــ

فنالحظ مــن خالل استــعراض الــدراسات الــسابقة أنه يـــمكن الــقول إن تلك الــدراسات تشكل إطاراً يساعد الــباحثة وينير لها 

ولكن تختلف الــدراســة الــحالــيــة عن الــدراسات الــسابقة الــتي تم  الــبحث. الــدرب للوصول للغايــة الــــمــنشودة مــن

تابة كرصدها )فـــي حدود علــم الــباحثة( مــن حيث تناولها لــمعرفة أثر متغير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارات الــقراءة والــ

رى اقتصارها على الــصف األول والــثاني ابتدائي على عكس الــدراسات الــسابقة ومــن جهة أخ وليــة.لدى تلــميذ الــصفوف األ

 الــتي شملت الــصف الــثالــث ابتدائي.

ة ءحيث جاءت الــدراســة الــحالــيــة استكمــاالً للدراسات الــسابقة ولتحاول إضافة شيئاً جديداً فـــي هذا الــــمجال ألن الــقرا

 لــصغر كالــنقش على الــحجر وألهميتها فـــي هذه الــــمرحلــة وأنه يبنى عليها فـــيـــمــا بــــعد.والــكتابة با

 جراءاتة واإليالمنهج. 1

 ة:منهج الـدراس. 1.1

لوصف  تتكاملاتبــــعت الــدراســة الــــمــنهج الــوصفـــي الــتحليلي الذي يعرف على أنه "مجموعة من اإلجراءات البحثية التي 

الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على الحقائق والبيانات، وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحلياًل كافياً ودقيقاً الستخالص والوصول 

 (1222إلى نتائج وتعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث". )الرشدي،
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اتبــــعت األسلوب الــــمسحي، مــن خالل الــكشف عن مــهارات وهو الــقائم على وصف الــظاهرة كمــا هــي فـــي الــواقع، و

ــة يالــقراءة والــكتابة بــــعد الــعودة الــحضوريــة للــمدارس لدى تالميذ الــصفوف األوليــة فـــي المملكة الــعربيــة الــسعود

 مــن وجهة نظر المعلمات مــن خالل أداة معدة لهذا الــغرض.

 ع الــدراســة وعينتها:مجتم. 1.1

مي الــصفوف األوليــة )أول وثاني ابتدائي( فـــي محافظة بريدة فـــي المملكة الــعربيــة لتكون مجتمع الــدراســة مــن مع

ة ( معلــمــة ممــن يدرسون الــصف األول والــثاني. )هيئ122، والــبالــغ عددهن )9440/9444الــسعوديــة للعام الــدراسي 

 (1211اإلحصاء،

( معلــمــة اختيرت بالــطريقة الــعشوائيــة الــبسيطة مــن مجتمع الــدراســة وهم يشكلون 12وتكونت عينة الــدراســة مــن )

 ( مــن مجتمع الــدراســة.%43نسبة )

 الــثاني.( معلــمــة مــن الــصف 40( معلــمــة مــن الــصف األول ابتدائي و )42وقد اشتملت على )

 أداة الــدراســة:. 1.1

 لتحقيق أهداف الــدراســة الــحالــيــة قامت الــباحثة بتطوير أداة الــدراســة وفق المراحل الــتالــيــة:

 مرحلــة بناء أداة الــدراســة:

والــكتابة المستخدمــة فـــي تقييـــم تالميذ قامت الــباحثة بمراجعة األدب الــنظري والمقاييس المتــعلقة بمــهارات الــقراءة 

الــصفوف األوليــة فـــي مدارس الـتـعليـم الــعام، باإلضافة إلــى مراجعة معايير وزارة الــتربيــة والتـعليـم ذات الصلــة 

 بالموضوع وأعدت أداة الـدراسة االستبانة الموجهة لمعلمات مادة لغتي بصورة أوليــة.

 الــسيكومتريــة ألداة الــدراســة:الــخصائص 

 لمعرفة الخصائص القياسية ألداة الدراسة قامت الباحثة باآلتي:

 صدق الــــمحتوى:

( محكمين تم اختيارهم مــن بين أعضاء 2( فقرة، تم عرضها على )22بــــعد تطوير األداة بصورتها األوليــة الــتي تضمــنت )

مــن صدق األداة، والــوقوف على رأيهم بالــفقرات الــواردة فـــي أداة الــدراســة وألبداء مالحظاتهم هــيئة الــتدريس وذلك للتأكد 

 فـــيـــمــا يتــعلق بصالحيــة الــفقرات لقياس مــا وضعت لقياسه، ومدى وضوحها، ومــناسبتها. 

الت الــضروريــة على األداة، وبناء عليه تم تــعديل بــــعض وبــــعد معرفة آرائهم ومالحظاتهم قامت الــباحثة بإجراء الــتــعدي

الــفقرات، واستبدال بــــعضها بأخرى، وإضافة فقرات جديدة، وبذلك خرجت أداة الــدراســة بصورتها الــنهائيــة مكونة مــن 

 ( فقرة، موزعة على أربــــعة محاور هــي:20)
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 األول ابتدائي. المحور األول: مهارات الــقراءة للصف• 

 ول ابتدائي.ألالمحور الــثاني: مهارات الكتابة للصف ا• 

 المحور الــثالث: مهارات الــقراءة للصف الــثاني ابتدائي.• 

 المحور الــرابـع: مهارات الكتابة للصف الــثاني ابتدائي.• 

 حساب الــصدق الــداخلي:

على مــهارتي القراءة  91كوفـــيد قامت الــباحثة بالــتحقق مــن االتساق الــداخلي لمقياس أثر الــتــعليـــم عن بــعد خالل 

( معلــمــة مــن مجتمع الــدراســة، ثم قامت الــباحثة 02والـكتابة خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعيــة قوامــها )

ت ارتباط درجة كل فقرة بالــدرجة الــكليــة للمقياس، وكانت معامالت االرتباط كمــا هو موضح فـــي بحساب كل مــن معامال

 (:9الــجدول الــتالــي )

على مــهارتي الــقراءة  11د يكوفـ بيرسون بين فقرات مقياس أثر الـتــعليم عن بـعد خاللمعامالت ارتباط  (:1جدول )

 والكتابة

 

( أن قيـــم معامالت ارتباط فقرات الــــمقياس بدرجة البعد الــذي تنتمي إليه كانت مرتفعة حيث تراوحت 9يتضح مــن الــجدول )

الــقراءة، أمــا بالــنسبة لمحور الــكتابة فقد تراوحت معامالت ارتباط الــفقرات ( بالــنسبة لمحور 24234 – 24322مــا بين )

( ممــا 2429(، وهــي قيـــم دالــــة إحصائيا عند مستوى )24224 – 24029بالــدرجة الــكليــة للــمحور )الــكتابة( مــا بين )

 يشير إلــى تمتــع الــــمقياس بمؤشرات صدق مرتفعة.

 االرتباط بالــدرجة الــكليــة لــمحور الــكتابة الــفقرة االرتباط بالــدرجة الــكليــة لــمحور الــقراءة الــفقرة

1 **42731 1 **42816 

2 **42630 2 **42823 

3 **42807 3 **42841 

4 **42600 4 **42720 

5 **42635 5 **42854 

6 **42773 6 **42831 

7 **42864 7 **42798 

8 **42743 8 **42771 

9 **42844 9 **42793 

10 **42713 10 **42701 

11 **42811 11 **42752 

12 **42789   
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 ألداةثبات ا

قامت الــباحثة بتطبيق مقياس مهارات الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الصفوف األوليــة مــن خالل تطبيق الــــمقياس على عينة 

( معلــمــة مــن مجتمع الــدراســة، ثم قامت الــباحثة بحساب معامالت الــثبات بطريقتي الــفا 02استطالعيــة قوامــها )

 (:1جزئة الــنصفـــيــة وكانت قيـــمــة معامل الــثبات مرتفعة، كمــا يتضح فـــي الــجدول )كرونباخ الــت

على مــهارتي الــقراءة والــكتابة  11أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل كوفـيد قيـم معامالت الــثبات لمقياس  (:1جدول )

 باستخدام طريقتي الــفا كرونباخ والــتجزئة الــنصفـية

 

 إجراءات الــدراســة:. 1.1

 تمت الدراســة الحالــيــة وفق اإلجراءات والخطوات اآلتيــة:

 دق األداة وثباتها.ص دراســة والــتحقق مــنلتطوير أداة ا •

حصر أعداد معلــمي الــصفوف األوليــة )األول والــثاني( فـــي المدارس االبتدائيــة فـــي محافظة بريدة مــن هــيئة  •

 اإلحصاء.

فوف مي الــصاختيار الــعينة بالــطريقة الــعشوائيــة مــن المدارس االبتدائيــة الــتي سيوزع فـــيها الــــمقياس على معلــ •

 Google Driveاألوليــة، وتوزيعها إلكترونياً وفق تقنيــة 

 استرجاع نسخ المقياس مــن المستجيبين ثم فرزها؛ للتأكد مــن اكتمــال الــبيانات وصالحيتها للتحليل اإلحصائي. •

 إجراء الــتحليالت اإلحصائيــة المــناسبة، واستخراج الــنتائج ومــناقشتها. •

 ةالـمعالجات اإلحصائي .1.1

 سئلــة الــدراســة، استخدمت المعالــجات اإلحصائيــة اآلتيــة:ألإلجابة عن 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض أراء افراد العينة على عبارات أداه الدراسة. •

 أداة الدراسة.ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات  •

 معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. •

 الــتجزئة الــنصفــية معامل الــفا كرونباخ المقياس

مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى 

 تالميذ الــصفوف الــأوليــة

24113 24224 
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:. 1

على مــهارة الــقراءة عند طفــل  11نتيجة الــسؤال األول والــذي ينص على: "مــا أثر الــتــعليـم عن بــعد خالل كوفـــيد 

 معلمات؟"الــصف األول مــن وجهة نظر الـ

لإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس مــهارة 

 (.0ما هو موضحاً فـــي الجدول )كالــقراءة عند الــصف األول ابتدائي 

الــعينة على مقياس أثر الـتـعليـم عن بـعد خالل المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات  (:1جدول )

 على مــهارة الــقراءة عند طفــل الـصف األول مــن وجهة نظر المعلمات 11كوفـــيد 

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى  لــترتيب  

r4  الــقصير ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد

 بالــضمــة

 مرتفع الــأول 95542. 3.9000

r6 مرتفع الــثاني 84391. 3.8250 ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــطويل باأللف 

r3  ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــقصير

 بالــفتحة

 مرتفع الــثالــث 93918. 3.8000

r7  الــطويل ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد

 بالــواو

 مرتفع الــرابــــع 89120. 3.7750

r5  ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــقصير

 بالــكسرة

 مرتفع الــخامس 89872. 3.7500

r1 مرتفع الــسادس 1.109 3.73 يعرف الــتلــميذ جميع الــحروف الــهجائيــة 

r2 ينطق الــتلــميذ جميع الــحروف الــهجائيــة 

 مــنفصلــة بصورة سليـــمــة

 مرتفع الــسابــــع 1.09075 3.7000

r10  ًينطق الــتلــميذ الــحروف الــــمتشابهة شكال

 بطريقة صحيحة

 متوسط الــثامــن 1.02657 3.6500

r8 متوسط الــتاسع 80662. 3.6250 ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــطويل بالــياء 

r13  الــتلــميذ مقطع مكون مــن حرفـــين ينطق

 متصلين

 متوسط الــعاشر 1.00480 3.6250

r11  ًالــحادي  1.03497 3.5750 ينطق الــتلــميذ الــحروف الــــمتشابهة صوتا

 عشر

 متوسط
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r15 الــثاني  90441. 3.5500 يحلل الــتلــميذ الــكلــمــة الــى حروف

 عشر

 متوسط

r14  الــثالــث  1.06096 3.5500 الــتلــميذ كلــمــة مــن حروفيركب

 عشر

 متوسط

r16  يـــميز الــتلــميذ قراءة بين الــ الــشمسيــة والــ

 الــقمريــة

الــرابــــع  1.03775 3.5000

 عشر

 متوسط

r17  يقرأ الــتلــميذ بــــعض كلــمــات كتاب الــصف

 الــأول بشكل سليـــم

الــخامس  96044. 3.4750

 عشر

 متوسط

r9  ينطق الــتلــميذ الــحروف الــساكنة بشكل

 سليـــم

الــسادس  1.08575 3.4750

 عشر

 متوسط

r12 الــسابــــع  1.08486 3.4500 ينطق الــتلــميذ الــحروف الــــمــنونة بالــتنوين

 عشر

 متوسط

 متوسط   985. 3.64 الــــمقياس ككل

 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف األول جاء بمستوى 0الــجدول رقم )يتضح مــن 

( 0( أن هناك )4،(، كمــا يتضح مــن الــجدول )122( وانحراف معياري قدره )0434متوسط حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

(. وقد جاءت الفقرة )"ينطق التلميذ 0412-0402ــــمتوسطات الــحسابيــة مــا بين )فقرات أتت بمستوى مرتفع حيث تراوحت ال

 الحروف بالمد القصير بالضمة( بالمرتبة األولى، والفقرة )ينطق التلميذ الحروف بالمد الطويل باأللف( في المرتبة الثانية.

ين األخيرتين طق التلميذ الحروف المنونة بالتنوين( بالمرتبتفي حين جاءت الفقرتين )ينطق التلميذ الحروف الساكنة بشكل سليم وين

 ( على التوالي.0442-0440حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )

يتضح من خالل النتائج إتقان تالميذ الصف األول ابتدائي للمد القصير )الفتحة، الضمة، الكسرة( والمد الطويل )االلف، الواو، 

 تعزو الباحثة هذا االرتفاع بكونها المهارات القرائية األولية الياء( فقد أتت بدرجات مرتفعة 

 البسيطة التي يتم تدريسها أوالً ثم أتت مهارات التحليل والتركيب والتـــميز قراءة بين الــ الــشمسيــة والــ الــقمريــة

ية الفات بين كلمات الالم الشمسية والقمربدرجات متوسطة لكونها تحتاج إلى استيعاب األطفال للقاعدة والقدرة على إدراك االخت

 في نهاية الدرس حتى يتمكنوا من إتقانها بشكل سليم.

 ومن جهة أخرى يالحظ وجود صعوبات بالنسبة إلتقان قراءة الحروف الساكنة والحروف المنونة فقد جاءت بدرجات متوسطة.

غالباً بعد إتقان الطفل تعلم نطق الحروف والحركات القصيرة  وتعزو الباحثة هذا التدني بكونها من أعقد المهارات وتأتي تعلمها

 والطويلة بشكل صحيح.
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( التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية 1219يتضح من خالل النتائج أن الدراسة الحالية اتفقت مع نتائج دراسة العوايشة )

طالب التقليدي في إيصال المعلومة للطالب وقدرة إدراك البين المعلمين وأولياء األمور فيما يتعلق بمدى التعليم عن بعد والتعليم 

 لها في مرحلة الصفوف الثالث األولى لصالح التعليم عن بعد.

( التي توصلت إلى أن الــعوامل الــــمؤثرة فـــي ضعف الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ 1219واتفقت مع نتيجة دراسة الزبيد )

نظر الــــمعلــمين جاءت بدرجة متوسطة فكان محور "الــعوامل الــــمتــعلقة بالــتلــميذ " جاء الــصفوف األوليــة مــن وجهة 

 بالــــمرتبة األولى بأنه أكثر عامل مؤثر بالضعف القرائي والكتابي.

ـكتابة عند طفــل على مـهارة الـ 11نتيجة الــسؤال الــثاني والــذي ينص على: "مــا أثر التــعليـم عن بـعد خالل كوفـيد 

 الــصف األول مــن وجهة نظر المعلمات؟"

لإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس مــهارة 

 (.4الــكتابة عند الــصف األول ابتدائي كما هو موضحاً فـــي الجدول )

 الــحسابيــة واالنحرافات الــــمعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس أثر التــعليـم عن بــــعد خالل المتوسطات (:1جدول )

 تاملعلى مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف األول مــن وجهة نظر المع 11د يكوفـ

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى الــترتيب

w4  يكتب الــتلــميذ الــحروف مــن الــيـــمين

 لليسار

 مرتفع الــأول 94699. 3.7750

w1 مرتفع الــثاني 87669. 3.7250 يـــمسك الــتلــميذ الــقلــم بصورة صحيحة 

w5  يكتب الــتلــميذ الــحروف الــهجائيــة كاملــة

 بشكل صحيح

 متوسط الــثالــث 1.00766 3.6000

w9  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين األصوات

 الــقصيرة الــثالث

 متوسط الــرابــــع 92819. 3.6000

w13 متوسط الــخامس 84391. 3.5750 يكتب الــتلــميذ وينسخ جملــة بصورة متقنة 

w6  يكتب الــتلــميذ الــحروف الــهجائيــة

فـــي الــكلــمــة بشكل بأوضاعها الــــمختلفة 

 سليـــم

 متوسط الــسادس 90547. 3.5250

w7  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــحروف

 الــــمتقاربة فـــي الــصوت

 متوسط الــسابــــع 93370. 3.5000
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w8  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــحروف

 الــــمتقاربة فـــي الــشكل

 متوسط الــثامــن 90582. 3.5000

w3  يكتب الــتلــميذ الــحروف مــن األعلى الــى

 األسفــل

 متوسط الــتاسع 93370. 3.5000

w10 المد و باأللفمد ليـــميز الــتلــميذ كتابة بين ا

 بالــياء والــــمد بالــواو

 متوسط الــعاشر 96044. 3.4750

   w2  ينسخ الــتلــميذ الــحرف وفق اتجاهه

 الــصحيح

الــحادي  95943. 3.4500

 عشر

 متوسط

w11  يكتب الــتلــميذ الــتنوين بأشكالــه الــثالث

 كتابة سليـــمــة

الــثاني  90014. 3.4000

 عشر

 متوسط

w12  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــ الــشمسيــة

 والــ الــقمريــة

الــثالــث  92126. 3.3500

 عشر

 متوسط

 متوسط   923. 3.53 الــــمقياس ككل

 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف األول جاء بمستوى متوسط 4يتضح مــن الــجدول )

 ،(.110( وانحراف معياري قدره )0420حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

(، 0400 – 0401فقرتان فقط أتت بمستوى مرتفع حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )( أن هناك 4كما يتضح من الجدول )

وقد جاءت الفقرة )يكتب التلميذ الحروف من اليمين لليسار( بالمرتبة األولى، والفقرة )يمسك التلميذ القلم بصورة صحيحة( في 

ل الشمسية وال بأشكاله الثالث كتابة سليمة ويميز التلميذ كتابة بين االمرتبة الثانية، في حين جاءت الفقرتين )يكتب التلميذ التنوين 

 ( على التوالي.0402، 0442القمرية( بالمرتبتين األخيرتين حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )

ى حاجة إل يالحظ من خالل النتائج تدني مهارة الكتابة عند الصف األول بشكل أكبر من مهارة القراءة وتعزو الباحثة هذا الضعف

األطفال الصغار لتعلم الكتابة من خالل النماذج المتكررة التي يشاهدونها مباشرة، ومن خالل رؤيتهم لكتابة اآلخرين، وأيضا من 

 خالل إمالء األطفال لمواضيعهم الخاصة بمساعدة المعلمة وتصويبها للخطأ بشكل مباشر.

لكتابة أكبر من القراءة فقد جاءت بمتوسط حسابي أقل ويظهر كتابة التلميذ ومن زاوية أخرى يظهر أن تأثير التعليم عن بعد على ا

للحروف باالتجاه الصحيح وإمساكه للقلم بصورة سليمة بدرجات مرتفعة وتعزو الباحثة هذا االرتفاع إلى أنها من المهارات التي 

 ابتدائي. يتعلمها الطفل من سن الروضة ويتم استكمالها بشكل أوسع وأكبر في الصف األول

واستمرار تدني وضعف كتابة التلميذ للحروف المنونة بأشكاله الثالثة بشكل سليم وضعف تمييز التلميذ كتابة بين ال الشمسية وال 

 القمرية بشكل كتابي وهو ما كان متدني عند أطفال الصف األول قراءة.
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التواصل الدراسي بين المعلمين والطالب يتأثر سلباً  ( التي أظهرت نتائجها أن1219وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عابد )

 بالتعلم عن بعد من خالل االنترنت.

( التي كشفت عن صعوبات تدريس مهارتي الــقراءة والــكتابة للصفوف الــثالثة األولى وقد تصدرت 1293ودراسة الكساسبة )

 المستخدمة واإلمكانات المتاحة.بالمرتبة األولى الصعوبات الخاصة بالــوسائل الــتــعليـــميــة 

على مــهارة الــقراءة عند طفــل  11نتيجة السؤال الــثالــث والــذي ينص على: "مــا أثر الــتــعليـــم عن بــعد خالل كوفـيد 

 الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعلمات؟"

واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس مــهارة حسابيــة للإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات ا

 (.2الــقراءة عند الــصف الــثاني ابتدائي كمــا هو موضحاً فـــي الــجدول )

المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل  (:1جدول )

 اتمعلى مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعل 11فـــيد كو

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى الــترتيب

r3  يقرأ الــتلــميذ مقاطع بها مد قصير مع حرف

 مد طويل

 مرتفع الــأول 87765. 3.7027

r1  ينطق الــتلــميذ كلــمــات بها أنواع الــتنوين

 الــــمختلفة

 متوسط الــثاني 82382. 3.6486

r11  يرتب الــتلــميذ األحداث أو األفكار حسب

 الــنص الــــمقروء

 متوسط الــثالــث 1.11433 3.6216

r8 متوسط الــرابــــع 86472. 3.5946 يكون الــتلــميذ جملــة مــن كلــمتين فأكثر 

r10  يجيب الــتلــميذ على أسئلــة شفهــيــة تتصل

 بمــا قرأه

 متوسط الــخامس 1.32373 3.5676

r9  يـــميز الــتلــميذ قراءة بين الــكلــمــات

 الــــمبتدئة بـ الــ الــشمسيــة والــ الــقمريــة

 متوسط الــسادس 93079. 3.5405

r7  الــتلــميذ كلــمــة أو كلــمــات بها مقطع يقرأ

 ساكن

 متوسط الــسابــــع 96017. 3.4595

r6 متوسط الــثامــن 96017. 3.4595 يقرا الــتلــميذ كلــمــات مشددة بشكل سليـــم 

r2  يقرأ الــتلــميذ كلــمــات مــن ثالث حروف

 فأكثر

 متوسط الــتاسع 1.11904 3.4324
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r5  الــتلــميذ جمل مــن كتاب الــصف يقرأ

 الــثاني بشكل سليـــم

 متوسط الــعاشر 95310. 3.3784

r12  يقرأ الــتلــميذ نصوص قصيرة مــن الــقران

 الــكريـــم بشكل سليـــم

الــحادي  94916. 3.3514

 عشر

 متوسط

r4  يـــميز الــتلــميذ بين الــتاء المربوطة والــهاء

 قراءة

الــثاني  1.17020 3.2703

 عشر

 متوسط

 متوسط   1.003 3.50 الــــمقياس ككل
 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف الــثاني جاء بمستوى متوسط 2يتضح مــن الــجدول )

 (.94220( وانحراف معياري قدره )0422حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

( أن هناك فقرة واحدة فقط أتت بمستوى مرتفع )يقرأ التلميذ مقاطع بها مد قصير مع حرف مد طويل( 2كما يتضح من الجدول )

(، وقد جاءت الفقرتين )يقرأ التلميذ نصوص قصيرة من القران الكريم بشكل سليم ويميز 0402حيث بلغ متوسطها الحسابي )

 ( على التوالي.0410، 0.02ءة( بالمرتبتين األخيرتين حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )التلميذ بين التاء المربوطة والهاء قرا

ومن المالحظ أن مهارة القراءة عند الصف الثاني استمرت بإتقان التلميذ قراءة المد القصير والمد الطويل فقد جاءت فقرة )يقرأ 

ما كان مرتفعاً عند تلميذ الصف األول ومما جاء متوسطاً  التلميذ مقاطع بها مد قصير مع حرف مد طويل( بدرجة مرتفعة وهذا

قراءة التلميذ لنصوص قصيرة من القران الكريم بشكل سليم وهذا مؤشر على صعوبات القراءة عند التلميذ وعدم تمييزه بين التاء 

 المربوطة والهاء قراءةً.

كبر من الصف األول وتعزو الباحثة هذا االنخفاض إلى أن يتضح لنا من خالل النتائج تدني مهارة القراءة للصف الثاني بشكل أ

تالميذ الصف الثاني درسوا بطريقة التعليم عن بعد للسنة الثانية على التوالي مما أثر على أتقان التالميذ لمهارة القراءة بشكل سليم 

ألفكار حسب الــنص الــــمقروء ويقرأ وأن المهارات تدرجت وازدات في صعوبتها مثل مهارة أن يرتب الــتلــميذ األحداث أو ا

 نص قصير من القران بشكل سليم.

( التي كشفت عن عدد من المشكالت التي واجهها تالميذ الصفوف االبتدائية عند 1219وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عابد )

 استخدام المنصة وقد شملت هذه المشكالت عدم القدرة على فهم المواد بشكل جيد.

على مــهارة الــكتابة عند  11السؤال الــرابــــع والــذي ينص على: "مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل كوفـــيد  نتيجة

 طفــل الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعلمات؟"

عينة على مقياس مــهارة لإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــ

 (.3الــكتابة عند الــصف الــثاني ابتدائي كمــا هو موضحاً فـــي الــجدول )
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 المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس أثر الــتــعليـــم عن بــعد خالل (:1جدول )

 الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعلماتعلى مــهارة الــكتابة عند طفــل  11كوفـــيد 

 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف الــثاني جاء بمستوى متوسط 3يتضح مــن الــجدول )

 ،(.140( وانحراف معياري قدره )0444حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

- 0.31يع فقرات المقياس أتت بمستوى متوسط حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )( أن جم3كما يتضح من الجدول )

(، وقد جاءت الفقرة )يتقن التلميذ كتابة الحروف والكلمات ومحاكاة المكتوب بدقة( بالمرتبة األولى، والفقرة )يكون التلميذ 1410

 كلمات من مجموعة حروف( في المرتبة الثانية،

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى الــترتيب

w11  يتقن الــتلــميذ كتابة الــحروف والــكلــمــات

 الــــمكتوب بدقةومحاكاة 

 متوسط الــأول 1.08912 3.6216

w1 متوسط الــثاني 76524. 3.5676 يكون الــتلــميذ كلــمــات مــن مجموعة حروف 

w4  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين أنواع الــتنوين

 الــــمختلفة

 متوسط الــثالــث 89878. 3.5676

w10  أو جمل بــــعد يستطيع الــطفــل كتابة كلــمــات

 الــنظر الــيها ثم حجبها

 متوسط الــرابــــع 1.01638 3.5405

w5  يكتب الــتلــميذ كلــمــات مع حروف الــــمد

 الــطويل بشكل صحيح

 متوسط الــخامس 83738. 3.4865

w3  يكتب الــتلــميذ كلــمــات بها الــــمد الــقصير

 بشكل صحيح

 متوسط الــسادس 86905. 3.4595

w6 متوسط الــسابــــع 93079. 3.4595 يكتب الــتلــميذ جملــة تامــة مــن عدة كلــمــات 

w9  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــكلــمــات الــــمبدوءة

 بالــ الــشمسيــة والــقمريــة

 متوسط الــثامــن 98715. 3.4324

w8  د الــــمد باأللف والــــميـــميز الــتلــميذ كتابة بين

 بالــياء والــــمد بالــواو

 متوسط الــتاسع 1.09188 3.4054

w2  يـــميز الــتلــميذ كتابة الــحروف الــتي تنطق وال

 تكتب

 متوسط الــعاشر 94916. 3.3514

 w7  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــتاء الــــمربوطة

 والــهاء بشكل سليـــموالــتاء الــــمفتوحة 

الــحادي  1.27990 2.9730

 عشر

 متوسط

 متوسط   974. 3.44 الــــمقياس ككل
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قرتين )يميز التلميذ كتابة الحروف التي تنطق وال تكتب ويميز التلميذ كتابة بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في حين جاءت الف 

 ( على التوالي.1410-0402والهاء بشكل سليم( بالمرتبتين األخيرتين حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )

متوسطة ولم تأتي أي من العبارات بدرجة مرتفعة مما يدل على ومن جهة أخرى فقد كانت مهارات الكتابة عند الصف الثاني 

وجود صعوبات وتدني واضح فقد استمر ضعف تمييز التلميذ بين كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء كتابةً بشكل سليم 

 ر هذه المهارة بشكل أكبر.وعدم قدرة التلميذ على التمييز بالكتابة بين الحروف التي تنطق وال تكتب مما يدل على تأث

( التي كشفت عن تأثير التعليم عن بعد على االتصال بين المعلم والطالب في المرحلة 1219وتتفق هذه النتائج مع دراسة عابد )

 لاالبتدائية ومدى تأثير التعلم عبر اإلنترنت على إنتاجية الطالب والتي كانت من أبرز نتائجها قلة مشاركة الطالب خالل الفصو

االفتراضية مما يؤدي إلى عدم فهم الدروس وأن عدم قدرة الطالب على رؤية المعلمين خالل التعليم عن بعد أدى غالباً إلى تشتت 

 انتباه الطالب عن الدروس. 

ء بــعد أثنانتيجة السؤال الــخامس والــذي ينص على: "مــا أكثر مــهارات الــلغة تأثراً عند الــطفــل بسبب الــتــعليـــم عن 

 ـات؟"ممــن وجهة نظر المعل 11كوفـــيد جائحة 

( أن مهارة الكتابة أضعف من مهارة القراءة لدى طفل الصف األول والثاني حيث 3( )2( )4( )0يتضح من خالل الجداول )

 ( 0.22( والصف الثاني )0.34بلغ المتوسط الحسابي لمهارة القراءة عند الصف األول )

( مما يبين ضعف مهارة الكتابة وأنها 0.44( والصف الثاني )0.20سط الحسابي لمهارة الكتابة للصف األول )بينما بلغ المتو

 أكثر المهارات تأثراً خالل التعليم عن بعد.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مهارات الكتابة الدقيقة التي تشمل التآزر البصري الحركي والدقة في كتابة الحروف بأوضاعها 

 لمختلفة وأهمية مقروئية الكتابة وإجادة الخط والمظهر الجمالي للخط وخصائصه والقدرة على التعبير عن أفكارهم بالكتابة.ا

واستخالصا لما سبق فقد توصلت الدراسة إلى أن التعليم عن بعد قد ألقى بظالله على مهارات القراءة والكتابة عند الصف األول 

( التي توصلت إلى من أسباب 1293التي توصلت إليها الباحثة التي تتفق مع نتائج دراسة البيشي )والثاني فمن خالل النتائج 

ضعف القراءة والكتابة لدى الصفوف األولية األسباب التي تعود للطالب بالمرتبة األولى مثل التشتت وعدم االنتباه تلتها 

 أنواع طرق التدريس. األسباب التي تعود لطرائق التدريس وكان التعليم عن بعد أحد

( من أولياء األمور ال يرون أن التعليم عن بعد %0441( التي اشارت أن )1219وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الالشي )

( من أولياء األمور يرون أن التعليم عن بعد أفضل من التعليم %1242أفضل من التعليم التقليدي للمرحلة االبتدائية بينما )

 لمرحلة االبتدائية.التقليدي ل
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 توصيات:الـ. 1

يالحظ تدني مــهارة الــكتابة عند تالميذ الــصف األول والــثاني فالــواجب على المعلـمات الــتركيز على االمالء فـــي  .9

 مختلف المواد واالهتمــام به بشكل مكثف.

فـــي مــهارات الــقراءة والــكتابة بـعد العودة وضع برامج تقويــة داخل المدارس مــن خالل حصر الــطالب الضعاف  .1

 الحضوريــة ووضعهم فـــي مجموعات وتقديـــم الــعديد مــن الحصص اإلضافـــيــة.

االهتمــام بدور المعلــم الــكبير مــن خالل متابــــعة الطالب متابــــعة دقيقة والحرص على تصويب األخطاء وتصحيح نمو  .0

 قراءة والكتابة بشكل سليـم.مــهارات الــ

 إدراج تقنيات حديثة فـــي تـعليـم الــقراءة والكتابة مــن أجل زيادة رغبة وإقبال الــتالميذ عليها. .4

 ـمقترحات:ال. 1

 عمل دراسة عن تأثير التعليم عن بعد على المهارات االجتماعية لدى طفل الروضة. .9

 بعد العودة الحضورية في ظل جائحة كورونا. عمل دراسة عن واقع شخصية طفل الروضة .1

 

 مراجع العلمية:ال. 7

 .دار الــفكر للنشر والــتوزيع. عمــان: (.9)ط طرائق تدريس الــلغة الــعربيــة. (.1220) أبو الــضبــــعات، زكريا 

 دار الــــمــناهج للنشر  عمــان: اسالــيب وطرق تدريس الــلغة الــعربيــة. (.1221) الــهــيجاء، فؤاد حسن. ابو

 والــتوزيع.

 تقييـــم تجربة الــــمملكة الــعربيــة الــسعوديــة فـــي الــتــعليـــم عن بــــعد فـــي ظل  (.1219) عباة، اثير إبراهــيـــم. ابو

-109(.0)11 الــتربويــة والــنفسيــة.مجلــة الــجامعة اإلسالميــة للدراسات  نظر أولياء األمور. وجهجائحة كورونا مــن 
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 .124-109(.90)2 معوقات التعليم عن بعد وسبل مواجهتها. المجلة العربية للتربية النوعية. (.1219) األسود، الزهرة 

 للــمرحلــة  الــــممــارسات الــتربويــة للوالــدين فـــي الــتــعليـــم عن بــــعد .(1219) .الــاشي، الــفت عبدالــعزيز

  .االبتدائيــة وعالقتها بكفاءة إدارة الــوقت والــجهد )دراســة ميدانيــة على عينة مــن الــاسر الــسعوديــة بمحافظة جدة(

 132،122(91). الــــمجلــة الــدوليــة للعلوم الــإنسانيــة والــاجتمــاعيــة

 عالــــم الــكتب للنشر والــتوزيع الــقاهرة: . الــتــعليـــم والــتــعلــم معجم ومفاهــيـــم. (1221) .مجدي، إبراهــيـــم . 

 دار الــهدى للنشر والــتوزيع الــــمــنيا:. برمجيات الــكمبيوتر. (1224) .امين، زينب محمد . 

 الــــمــهارات الــقرائيــة والــكتابيــة واقع الــتحصيل الــدراسي فـــي . (1219). الــبرجس، عبدالــرحمــن الــقادر، مــاجد

 910،900. (0)921 الــتربيــة.مجلــة . لدى تالميذ الــصفوف األوليــة فـــي مدارس سكاكا

 صعوبات تــعلــم الــقراءة مــن وجهة نظر معلــمي الــصفوف األوليــة فـــي . (1292). الــبطوش، مصلح عبدالــله

 233،241. (91). مجلــة الــبحث الــعلــمي فـــي الــتربيــة. بحائل وسبل عالجهاالــــمدارس االهليــة 
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 ،اسباب الــضعف الــقرائي والــكتابي لدى طالب الــصفوف األوليــة فـــي . (1293). محمد الــبيشي، عائض الــحوامدة

 .]رسالــــة مــاجستير غير مــنشورة[. لــــمعلــمينالــــمملكة الــعربيــة الــسعوديــة وسبل معالــجتها مــن وجهة نظر ا

 . جامعة الــيرموك

 دار عمــار  عمــان:. (0)ط. اسس الــقراءة وفهم الــــمقروء: بين الــنظريــة والــتطبيق. (1221). حبيب الــله، محمد

 . للنشر والــتوزيع

 ،دار الــشروق للنشر  عمــان:. مــناهجها وطرق تدريسها ربيــة:الــلغة الــع. (1220). سعاد الــدليـــمي، طه والــوائلي

 . والــتوزيع

 دار الــثقافة للنشر والــتوزيع الــقاهرة:. (9)ط. تــعليـــم الــلغة الــعربيــة . (1222). رسالن، مصطفى . 

 الــــمجلــة . وباء كورونا الــــمستجددور الــتــعليـــم عن بــــعد فـــي حل إشكالــيات . (1212). رمضان، محمد جابر

 9240،9209. (00). الــتربويــة جامعة سوهاج

 دار الــيازوري  عمــان:. (9)ط. اسالــيب تدريس الــلغة الــعربيــة بين الــــمــهارة والــصعوبة. (1222). زايد، فهد خليل

 . للنشر والــتوزيع

 ـمؤثرة فـــي ضعف الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الــصفوف األوليــة فـــي الــعوامل الـــ. (1219) .الــزبيد، هشام

 34،42. (1)2. مجلــة الــعلوم الــتربويــة والــنفسيــة. محافظة بقعاء مــن وجهة نظر الــــمعلــمين

 ليليــة للعمليــة الــتــعليـــميــة تــعليـــم عن بــــعد ام بــــعد عن الــتــعليـــم: نظرة تح. (1219). زكي، حنان مصطفى

 023-319. (22). الــــمجلــة الــتربويــة. فـــي ظل الــظروف الــراهنة وجائحة كورونا

 دار وائل للنشر  االردن: تدريسها.مــناهج الــلغة الــعربيــة وطرق . (1222). الــساموك، سعدون والــشمري، هدى علي

 . والــتوزيع

  ،مقال مــنشور . الــفرق بين الــتــعليـــم الــتقليدي والــتــعليـــم الــحديث. (1291). ايـــمــانسامي 

 ،تــعليـــم رياض األطفال عن بــــعد صعوبات تصطدم بخصائص . (1219). محمد شافـــيــة، عز الــدين والــضناوي

)أوراق  والــعلوم اإلنسانيــة اآلدابمجلــة . حلــة الــعمريــةالــنمو لــمرحلــة الــطفولــة المبكرة وحاجات الــــمر

 911،922. (92)0. ثقافـــيــة(

 جائحة كورونا وتأثيرها على لغة الــطفــل معاق عقليا مــن وجهة نظر أولياء . (1219). الــشرقاوي، صابر محمود

 131،124. (9)3. مجلــة الــكلــم جامعة احمد بن بله وهران. األمور

 الــتــعليـــم الــــمفتوح والــتــعليـــم عن بــــعد فـــي الــوطن الــعربي نحو الــتطوير . (1294). الــشهران، صالح

الــــمؤتمر الــرابــــع عشر للوزراء المسؤولين عن الــتــعليـــم الــعالــي والــبحث الــعلــمي فـــي الــوطن . واالبداع

 . الــعربي

 االلــتحاق بمرحلــة رياض األطفال او عدمــه فـــي تنميــة مــهارتي الــقراءة والــكتابة  أثر. (1294). الــصومــان، احمد

مجلــة جامعة الــنجاح . لدى طالــبات الــــمرحلــة األساسيــة الــدنيا فـــي مدرســة ام حبيبة األساسيــة فـــي األردن

 204،019. (4)12 . انيــةألبحاث الــعلوم اإلنس
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 تأثير الــتــعلــم عبر االنترنت على الــتواصل بين الــــمعلــمين وطالب الــــمدارس . (1219). عابد، لؤي غازي

الــــمجلــة  . االبتدائيــة خاللــ جائحة كورونا فـــي الــــمملكة الــعربيــة الــسعوديــة مــن وجهة نظر أولياء الــأمور

 929-933. (13) . دوليــة للعلوم اإلنسانيــة واالجتمــاعيــةالــ

 (9)ط. اسالــيب تدريس الــلغة الــعربيــة بين الــنظريــة والــتطبيق. (1220). عاشور، راتب والــحوامدة، محمد فؤاد .

 . دار الــــمسيرة عمــان:

 ستراتيجيات الــتــعليـــم الــــمتمــايز لتنميــة الــــمــهارات برنامج قائم على بــــعض ا. (1219). عبدالــستار، شيـــمــاء

 091-910. (9)42 والــتربيــة.مجلــة الــطفولــة . الــلغويــة لدى طفــل الــروضة

 ند كاديـــمي عالــتــعليـــم عن بــــعد والــتــعليـــم الــتقليدي على الــتحصيل اال أثر. (1219). الــعوايشة، مروان عبدالــله

مجلــة . طلبة الــصفوف الــثالث األولى فـــي مدارس الــعاصمــة عمــان مــن وجهة نظر الــــمعلــمين واولياء األمور

 24،92. (9)42. كليــة الــتربيــة جامعة عين شمس

 دار الــكتاب الــثقافـــي اربد:. مــناهج الــلغة الــعربيــة وطرق وأسالــيب تدريسها. (1221). الــغول، مــنصور . 

 دار الــــمسيرة عمــان:. طرق تدريس الــلغة الــعربيــة. (1292). مدكور، علي . 

 قبل الــــمدرسي عبر  تنميــة الــلغة عند الــطفــل خالل مرحلــة الــتــعليـــم مــا. (1219). مــنصف، فاطمــة الــزهراء

. )عدد خاص(0. الــــمجلــة األردنيــة الــدوليــة اريام للعلوم اإلنسانيــة واالجتمــاعيــة. بةمــهارتي الــقراءة والــكتا

121،102 

 دار الــشروق للنشر والــتوزيع عمــان:. (9)ط. االسالــيب مــناهج ونمــاذج. (1220). الــــموسى، نهاد . 

 دار الــشروق للنشر والــتوزيع عمــان: الــعربيــة.طرق تدريس . (1223). نصيرات، صالــح . 

 (11) الـنوعيـة.مجلــة بحوث الــتربيــة  . ضعف الــتالميذ فـــي الــصفوف األوليــة . (1299). نعيـــم، عبدالــعزيز .

929،902 

 الــــمسيرة للطباعة دار  عمــان:. (4)ط. صعوبات الــتــعلــم الــنظري والــتطبيقي. (1292). الــوقفـــي، راضي

 . والــنشر

 اشكاالت الــتحكم فـــي الــــمــهارات الــلغويــة عند الــــمتــعلــم مــن الــتلقي الــى اإلنتاج. (1294). الــيوسفـــي، سعاد. 

 32-44(93). مجلــة دواة
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