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The purposes of Sharia and its relationship to the Islamic legal politics           

(An analytical study) 

 البنا هللا عبد إبراهيم/ الدكتور: إعداد

 المتحدة العربية اإلمارات دبي، الدولية التعليم مؤسسة األديان، مقارنة في دكتوراه

Email: elbanna.ibrahim@yahoo.com  

 

 الملخص:

مفهوم  ةمناقشمستخدًما المنهج التحليلي الذي تم من خالله ، "مقاصد الشريعة وعالقتها بالسياسة الشرعية" :تناول هذا البحث

بعد ذلك تم تسليط الضوء على عالقة مقاصد الشريعة، بالسياسة  ،صطالحواال ،في اللغة الشريعة، والسياسة الشرعية قاصدم

وضع الباحث قاعدتين لكٍل منها، فالسياسة الشرعية تقوم على حفظ الدين،  طريق وتم ذلك عن ،مع محاولة الربط بينهما الشرعية

 ،ثم انتقل الباحث إلى القواعد والضوابط الفقهيةقوم على جلب المصالح، ودرء المفاسد، وقيادة الدين للسياسة، أما المقاصد فت

قاعدة األمور بمقاصدها، والضرر يزال شرًعا،  :منهاواعد لقاء الضوء على عدة قإوتم  ،وتطبيقاتها في السياسة الشرعية

اسد، والتصرف في أمور الرعية مع وضع مثال والضرر األشد يزال بالضرر األخف، ودر المف ،والضرورات تبيح المحذورات

 ة وتمه لمقاصد الشريعومراعات ملسو هيلع هللا ىلص يبعد ذلك تم االنتقال إلى إبراز بعض مواقف النب ،لكل قاعدة من الفقه، والسياسة الشرعية

حث في  أهمية البم، وتكمن صلح الحديبية، وعدم هدم الكعبة وبنائه على قواعد إبراهيم عليه  السال ،وهما ملسو هيلع هللا ىلص للنبيطرح موقفين 

ومن أهم هذه المستجدات باب السياسة الشرعية التي ندرت  ،أن كثيراً من المستجدات يحتاج الناس إلى بيان حكم هللا تعالى فيها

وكيفية التطبيق  ،الدراسات التي تربط السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة وبهدي النبي صلى هللا عليه وسلم في سياسته الشرعية

وخلصت الدراسة لِعدة نتائج منها أهمية علم المقاصد وخاصة في مجال السياسة الشرعية بسبب كثرة النوازل،  ،ا الواقععلى قضاي

تعتمد عليها مقاصد الشريعة اإلسالمية هي عينها القواعد التي تعتمد عليها  ومستحدثات العصر، كما أن القواعد الفقهية التي

تدريس فقه السياسة الشرعية بفرعيها مع مقارنتها بالقوانين الدستورية والدولية التي  ث بضرورة، وأوصى الباحالسياسة الشرعية

                                                                           وبيان موافقتها أو مخالفتها له.            ،تحكم العالم في هذا العصر

     الشريعة السياسة، الشرعية مقاصد، الكلمات المفتاحية:
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The purposes of Sharia and its relationship to the Islamic legal politics           

(An analytical study) 

Abstract 

This research dealt with: "the purposes of Sharia and its relationship to the Islamic legal politics 

using the analytical approach through which discussed the concept of the purposes of Sharia, and 

the Islamic legal politics in language and terminology were, then focused on the relationship of 

the purposes of Sharia with the Islamic legal politics with an attempt to link them, by setting the 

researcher two rules for each of them. The legal policy is because of preserving religion and 

leading the religion for politics, while the purpose of Sharia-based is on bringing interests and 

warding off evil. The researcher moved to the Islamic Jurisprudence Rules and their applications 

in Islamic legal politics, this research focused on several rules, including the harm is removed by 

Sharia, the necessities make permissible the prohibitions, and the most severe damage removed 

with the least harm, avoiding corruption, dealing with the affairs of the subjects with setting an 

example for each rule of jurisprudence, and Legal policy, highlighting some of the positions of the 

Prophet Muhammad (PBUH) and his observance of the purposes of the Sharia, there are two 

situations put forward for the Prophet Muhammad (PBUH) namely, the Hudaybiyah Treaty, and 

the non-demolition of the Kaaba and its construction on the foundations of Prophet Ibrahim. Some 

of the studies linking Legal policy with the purposes of Sharia and the guidance of the Prophet 

(PUH) in his Islamic legal politics were scarce. And how to apply it to real issues, and the study 

concluded several results, including the importance of The purposes of Sharia, especially in the 

field of legal politics due to a large number of calamities, the developments of the era and the 

jurisprudential rules on which the purposes of Islamic law depend are the same as the rules on 

which the legal policy depends, and the researcher recommended the need to teach The 

jurisprudence of Sharia politics in its two branches, with its comparison with the constitutional and 

international laws that govern the world in this era, and a statement of its agreement or 

disagreement with it. 

Keywords: Islamic legal politics, purposes, Sharia. 
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 مقدمة. 1

الحمد َّلله رب األرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه األسماء، و أسجـد له مالئكـتـه وأسـكـنـه الـجـنة دار البـقاء، وحذره من 

ت لذريته دار عمل ال دار جزاء، و تجلالشيطان ألد األعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فاهبطه إلى دار االبتالء، وجعل الدنيا 

وما منهم أحد إال وجاء معه بفرقان وضياء، ثم ختمت الرساالت بالشريعة الغـراء، ونزل  ،األنبياءرحمته بهم فتوالت الرسل و 

نهل من فيض  والصدور شفاء، فأضأت به قلوب العـارفـين و األتـقيـاء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين واألولياء،  فيالقرآن لما 

نوره العلماء و الحكماء نحمده تبارك و تعالى على النعماء و السراء، ونستعينه عـلى البأسـاء و الضـراء، ونعوذ بنور وجهه 

اء القض فيالكريم من جهد البالء، ودرك الشقاء، وعضال الداء، وشماتـة األعداء،  ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء والفوز 

  طريق األولياء األصفياء.وأن يسلك بنا 

ورات هذه الصراعات انتهت بثوخاصة مع رؤساء البالد  ،فلقد شهدت البالد العربية في األونة األخيرة كثيراً من الصراعات وبعد،

هم حكام ولما كان ال ،والحرية االجتماعية ،حقوق شعوبهم في العيشكام الفسدة الذين لم يراعو ت بالح  الربيع العربي التي اطاح

 ، فترتب على هذا كثيراً من المستجداتعن غلق باب االجتهاد عند العلماء  منذ أوائل القرن السادس الهجري إلى األن المسؤولين

ومن أهم هذه المستجدات باب السياسة الشرعية التي ندرت الدراسات التي تربط  ،يحتاج الناس إلى بيان حكم هللا تعالى فيهاالتي 

 ،ضايا الواقعوكيفية التطبيق على ق ،السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة وبهدي النبي صلى هللا عليه وسلم في سياسته الشرعية

                                                                       .  الحاكم والمحكومين يستفاد منهي حت ،والسياسة الشرعية ،من بيان العالقة بين مقاصد الشريعةلنا فكان ال بد 

 :أهداف البحث. 1.1

  :يسعى الباحث إلى تحقيق جملة من األهداف منها على ما يلي 

 يان العالقات المتداخلة بين المقاصد والسياسة الشرعيةب   -1

 القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعيةالتعرف على  -2

 لمقاصد الشريعة ملسو هيلع هللا ىلص مراعاة النبي -3

  أهمية البحث:. 1.1

 دة أسباب وهي كالتالي: ترجع أهمية البحث إلى ع

 ندرة الدراسات األكاديمية التي تربط مقاصد الشريعة اإلسالمية بالسياسة الشرعية  -1

 المستجدات العصرية التي يحتاج الناس إلى بيان حكم هللا تعالى فيها، وكيفية تطبيق هذه المستجدات على أرض الواقع.  -1
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 منهج البحث:. 1.1

 :نظًرا لطبيعة الموضوع سوف يعتمد الباحث في دراستِه على المنهج اآلتي 

والمفكرين، وذكر أدلتهم واستدالالتهم ومناقشتها في هذا الموضوع مع : ويتم استخدامه لتحليل أقوال العلماء المنهج التحليلي

 .بيان الراجح منها ترجيًحا مستنًدا إلى األدلة والحجج

 تعريف المقاصد، والسياسة، والسياسة الشرعية المبحث األول: 

ذكر ابن فارس أن القاف والصاد والدال أصول ثالثة يدل أحدها على  .المقاصد لغة جمع مقصد :لغةلف المقاصد في ايتعرأوالً: 

. وأقرب هذه المعاني لمقاصد الشريعة هو المعنى 1وثالثهما على اكتناز في الشيء ،وثانيهما على كسر وانكسار ،إتيان شيء وأمه

 .                                                        األول

من خالل قرآتي لكثير من كتب المقاصد اتضح لي أن العلماء السابقين لم يحّددوا تعريفا مضبوطاً،  :في االصطالحالمقاصد  ثانيًا:

عبدالرحمن الكيالني حيث قال"  إن ذلك الكالم ولقد أّكد  ،جامعاً، مانعاً، لمقاصد الشريعة رغم استعمالها في مؤلفاتهم بكثرة

واألصوليين القدامى تظهر بوضوح في جوانب مختلفة ومن أهمها: قاعدة كلية معروفة " األمور بمقاصدها " استعماالت الفقهاء 

 ريفاً ولكن هذه االستعماالت بأجمعها لم تحدد تع ما يتغياه المكلف ويضمره في نيته ويسير نحوه في عمله :حيث يراد بالمقاصد هنا

وبه بدأت المحاوالت في وضع تعريف  ،2"لية تصلح محورا أساسيا للمقاصدلها إال أنها تعطي صورة مبدئية أوّ ا اصطالحيً 

وأما لو سئل عن سبب غياب التعريف المعيّن للمقاصد عبر القرون السابقة ، فلعّل السبب الذي دفع إليه هو وضوح  ،للمقاصد

ريفات للمقاصد اصطالحياً وأهم هذه ومن هنا فلقد حاول العلماء وضع تع .3العلم" معانيها عند علمائها ومن حولهم من أهل

                                             التعريفات هي: 

 ،: حيث ذكر بأن المقاصد هي حكم ومعاني ملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمهاتعريف ابن عاشور للمقاصد -1

ويري الباحث أن هذا التعريف مختصر ألن الطاهر بن  4الشريعة.بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 

: الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ تعريف آخر فقال المقاصد هيعاشور فصل القول في 

تحصيل مصالحهم مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كي ال يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من 

 والثاني عام.                                                     ،ومن هنا يمكن أن نطلق على التعريف األول خاص .5العامة

                                                                                                                                                
                                                           

 .958ص  ،م( 2001 ،هـ1222، 1ط  ،العربي التراثدار احياء  )بيروت: ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد ،ابن فارس 1

 2 الكيالني، عبد الرحمن إبراهيم، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، )سوريا: دار الفكر، ط 1، 2000 م(، ص22.

  3 البدوي، يوسف أحمد محمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )األردن: دار النفائس، ط 1، 2000 م(، ص 25

 (، صم 2001، 2ط ،: دار النفائس)األردنالطاهر الميساوي،  ودراسة محمدتحقيق  ،مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، محمد الطاهر عاشور،  2 

251.  

  5 ابن عاشور، المرجع السابق، ص215.
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األحكام،  وأثبتها في ،بأنها الغايات واألهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة"ذكر فيه  :تعريف الزحيلي للمقاصد -1

                .6"لى تحقيقها، وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكانوسعت إ

"المراد بالمقاصد الشرعية بأنها الغاية منها ، واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من  :عرفها عالل الفاسي بقوله-1

   7".أحكامها

                                              8"" إن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم :وعرفها يوسف القرضاوي بقوله -4

 9" مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد. :وعّرفها أحمد الريسوني بقوله -5

أم  ،والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني ِحكما جزئية ،الملحوظة في األحكام الشرعيةهي المعاني " الخادمي: وعرفها -6

   .10"هو تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنسان في الدارين ،مصالح كلية، أم سمات إجمالية " وهي تتجمع ضمن هدف واحد

اءت ج ، وعالل الفاسيوالقرضاوي، والزحيلي ،وروخالصة القول فإن الباحث يري أن التعريفات التي ذكرها الطاهر ابن عاش

سرار" الريسوني أختار كلمة "األوالدليل على ذلك نري أن  والخادمي ،مقارنة بالريسوني ، وغير دقيقةغير مكتملة في تعريفاتها

ومن المعروف أن  كل ما هو غير مألوف يثير  ،فضال عن أن مرادها أوضح ،بدل "الِحكم" وذلك ألن استعمالها أكثر تداوالً 

أيضاً تعريف الخادمي بتأكيد أمر مهم وهو أن المقاصد شرعت لتقرير  ، كما تميزالغموض في الذهن ومن المستحسن اجتنابها

                                                  .وهذا لم يشير إليه الطاهر ابن عاشور ،وأنها شاملة للدنيا واآلخرة ،العبودية َّلل

ارع لشل وضعتها الشريعةالتي  الغايات والِحكم هي ومن خالل هذه األراء فإن الباحث حاول جاهداً وضع تعريف للمقاصد فقال:

 العباد.عند كل حكم من أحكامه مراعاة لمصالح 

ل ف والسقي،  مصدر ساس يسوس سياسة. فيقال: ساس الدابة أو الفرس: إذا السياسة في اللغة:ثالثًا:  قام على أمرها من الع 

 12.والسياسة تدبير أمور الدولة وساس األمور أي قام بإصالحها فهو سائس، ،11والترويض والتنظيف وغير ذلك

                                                                                                                                                
                                                           

  6 محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق اإلنسان، كتاب األمة، )قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، العدد 90، 1223 هـ (، ص 00

  7 عالل الفاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها، )د.م: مكتبة الواحدة العربية والدار البيضاء، د.ط، د.ت(، ص 3

  8 القرضاوي، يوسف بن عبد هللا، فقه الزكاة، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 22، 2000م(، ج 1، ص 31

  8 الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي )السعودية، الرياض: الدار العالمية للكتاب اإلسالمية، ط 2، 1885 م( ص 18

  10الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشرعية، )السعودية، الرياض: مكتبة العبيكان، ط 1،  1221ه(، ص 10

  11 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، )ب.م: مكتبة لبنان، ط1، 1896م(، ص321 .

  12مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، )القاهرة: وزارة التربية والتعليم، ب. ط، 1882م( ص 329، مادة سياسة.



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP 
 

: تشير السياسة إلى: لمعجم العلوم االجتماعية، وتبعا 13هي أصول أو فن إدارة الشؤون العامة. :في االصطالحالسياسة رابًعا: 

 14التي تتهصل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصالح العام، والذي يتضمن دائما: استخدام القوة، أو النضال في سبيلها. أفعال البشر

"تدبير شئون األمة، وتنظيم مرافقها بما يتفق وروح الشريعة وأصولها الكلية، ولو لم يرد فيها  هي السياسة الشرعية:خامًسا: 

 .15لواردة في الكتاب والسنة النبوية"شيء من النصوص التفصيلية الجزئية ا

ويقال كذلك: هي قيادة الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية بأحكام الشريعة اإلسالمية مع جلب المصالح ودفع المفاسد وفق  

 16مراعاة المقاصد التي جاء اإلسالم للحفاظ عليها وحمايتها وتتمثل في الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، والمال.

كن أن نخلص إلى تعريف السياسة الشرعية بأنها: رعاية مصالح األمة بما ال يتعارض مع وبمراعاة هذه التعاريف يم 

وتقديم  باحات،المالنصوص الصريحة والقطعية ضمن الفهم الواضح للمقاصد الكلية للشريعة اإلسالمية مع توسيع النظر في أمور 

 النفس، والمال وغيره. علىالمصلحة 

 بين المقاصد والسياسة الشرعيةعالقات متداخلة  :المبحث الثاني

أن هدف  والسياسة الشرعية من حيث ،من خالل التعريفات السابقة يتبين لنا أن هناك عالقة وثيقة بين مقاصد الشريعة اإلسالمية

وتتضح تلك العالقة عن طريق  ودرء المفاسد. ،كالً منهما هو حفظ الدين واقامته، واصالح دنيا الناس عن طريق جلب المصالح

 :وهي كاآلتيأهداف كالً منهما 

 تهدف السياسة الشرعية وتحرص على أمرين مهمين وهما كاآلتي:السياسة الشرعية: أوالً: 

 قيادة الدين للسياسة-1حفظ الدين واقامته                                          -1

نَس إاِلَّ لِيَْعبُُدونِ للسياسة الشرعية لقول هللا تعالي﴿  األسمىفحفظ الدين واقامته هو الهدف  :الذاريات( 56﴾ )َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

َ بَِما يَعْ  ﴿ كما قال هللا تعالي أيضاً  ِ ۚ فَإِِن انتََهْوا فَإِنَّ هللاَّ يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ :األنفال( 38) ﴾َملُوَن بَِصيرٌ َوقَاتِلُوهُْم َحتَّٰى اَل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ

وحفظ  ،وعلى تفسير األيات ضاهرياً فإن هللا تبارك وتعالي قد خلق الخلق للعبادة، وكذلك قتال المشركين لم يكن إال لرفعة كلمة هللا

هو اقامة الدين وعندما يقام الدين تقام المجتمعات  ويدل  األول عيةلسياسة الشرهدف ادينه من الفتنة، ومن هنا يرى الباحث أن 

 ملسو هيلع هللا ىلصعاماً من اجل اقامة الدين وكان هدف النبي  (13)اهتم بالدعوة لمدة  ملسو هيلع هللا ىلصفي بداية دعوته فنجد أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعلى ذلك فعل النبي 

                                                                  ول والمجتمعات.متمسكين به في افعالهم واقوالهم حينئذ ستقام الد وأصبحواأن الدين إذا تمكن في قلوب الناس 

                                                                                                                                                
                                                           

  13 انظر موسوعة العلوم السياسية، إصدار جامعة الكويت، ص 102، فقرة09.

-http://qaradawi.net/new/library2/282انظر الرابط التالي:  "مفهوم كلمة السياسة لغة واصطالحاً"، مقال بعنوان يوسف القرضاوي، 12

2012-01-26-19-55-02/2013-  

  15 محاضرات في السياسة الشرعية لعبد العال عطوة، ص15

  16 ينظر خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم، ص18
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والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من تنصيب األئمة هو أمران: أولهما: وأهمهما  وفي هذا يقول اإلمام الشوكاني رحمه هللا"

الفته والوقوع في مناهيه طوًعا وكرهًا، وثانيهما: تدبير إقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخ

 17المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم"

اصالح دنيا و ،ويتحقق هذا األمر في المجتمعات التي تساس بالدين، والسياسة بالدين تعني اقامة العدل :للسياسة ينقيادة الد-1

هللا تبارك وتعالي ذكر العدل في القرآن الكريم أكثر من مرة مما يدل على أهميته قال المتدبر في القرآن الكريم يجد أن فالناس، 

َ يَأُْمُر بِٱْلَعْدِل َوٱْلْحَساِن َوإِيتَآِء ِذي ٱْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن ٱْلفَْحَشاِء َوٱْلُمْنَكِر َوٱْلبَ ﴿ هللا تعالي  ﴾ْغِي يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ إِنَّ ٱّلِلَّ

تِي تَْبِغي لُوا الَّ َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَهَُما فَإِن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِ ﴿ ويقول أيًضا ،:النحل(80)

ِ فَإِن فَاءْت فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما ِباْلَعدْ  َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر هللاَّ .فالعدل هو أساس حجرات(:ال8﴾ )ِل َوأَْقِسطُوا إِنَّ هللاَّ

كما  دة.حتي إن كانت موحعدل تقام الدول، والمجتمعات، حتي وإن كانت كافرة، وال يقيم هللا تبارك وتعالي دول الظلم البالملك، ف

لتاريخ أن دول اإلسالم حينما كانت تسوس بالشريعة، كانت الدول ولقد شهد ا ،أن السياسة الشرعية تهدف إلى اصالح دنيا الناس

اإلسالمية متقدمة في كل نواحي الحياة، وحينما تخلت هذه الدول عن نهج هللا تبارك وتعالي حل على األمة الفساد، والخراب، 

رجع متقدمين ن وحتىبالمسلمين. أصبح كل فرد يشتكي من الظلم، والفساد، الذي عم  حتىالذي تفشي في المجتمعات اإلسالمية، 

د وجلب درء المفاس إلى، ألن النظام السياسي اإلسالمي يهدف وتحكيم شرع هللا تبارك وتعالي ،فال بد من اقامة العدل ،في الحياة

  ناس.                                             لهذا فإننا لو طبقنا النظام اإلسالمي في المجتمع ستنهض األمة وينصلح دنيا ا وعلىم األخالق روالحث على مكا ،المصالح

 مية وتحرص على أمرين مهمين وهما:تهدف مقاصد الشريعة اإلسال مقاصد الشريعة:ثانيًا: 

دفع المفاسد والضرر عن الناس -1جلب المصالح والمنافع للناس                              -1 

ن مقاصد الشريعة وقواعدها العامة هي المخرج الذي يغاث منه الناس في زمن التياث إ" هللاوفي هذا يقول اإلمام الجويني رحمه 

الظ لم، وتجري مجرى األس والقاعدة، والمالذ المتبوع الذي اليه الرجوع وهو معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية واعتبر أن 

كذلك يقول العز بن عبد السالم" من .18بصيرة في وضع الشريعة" من لم يتفطن لوقوع المقاصد في األوامر والنواهي ليس على

تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة ال يجوز اهمالها 

وعلى .19"الشرع يوجب ذلك وأن هذه المفسدة ال يجوز قربانها وان لم يكن فيها اجماع وال نص وال قياس خاص، فان فهم نفس

اصالح و ،الشريعة هي هدف السياسة الشرعية، حيث إن وظيفة الحاكم، والدولة هي حراسة الدين، والدنيا هذا يتبين لنا أن مقاصد

امور العباد في المعاش، وهذا يتضح لكل من تتبع قواعد، وأصول السياسة الشرعية، كما أن مقاصد الشريعة هي الضابطة ألحكام 

ياسة الشرعية بحيث تبقي السياسة دائًما تحت مظلة الشريعة اإلسالمية، وإذا بقيت السياسة تحت حراسة مقاصد الشريعة فإنها الس

 .بذلك تمنع اطماع كل من يريد أن يستغل السياسة للخروج عن الدين، بحجة المصلحة للناس

                                                                                                                                                
                                                           

  17 الشوكاني، السيل الجرار، )ب.م: دار ابن حزم، ج3،201،3م(، ص332.

  18 أبي المعالي الجويني، الغياثي، ص 226، نقالً عن كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمة،ص29.

  19 العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، )القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، ط1، 1881م(، ج1،ص03.
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                    الشرعية القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة المبحث الثالث:

سبق تبين لنا أن هناك ترابط بين مقاصد الشريعة، والسياسة الشرعية وتأكيًدا على هذا الترابط فإننا سنعمل على  من خالل ما

                                                               واعد:قإبراز أهم القواعد الفقهية في مقاصد الشريعة اإلسالمية ونري مدي امكانية تطبيقاتها على السياسة الشرعية ومن أهم هذه ال

أحكامها و ،فعلية تختلف نتائجهاوال ،قوليةال أعمال الشخص، وتصرفاته،هذه القاعدة معناها: " أن و :قاعدة األمور بمقاصدهاأوالً: 

 20"التي تترتب عليها باختالف مقصود الشخص من تلك األعمال والتصرفات  ،الشرعية

ٍة  إِلَى اْمَرأَ إِنََّما األْعَماُل بِالنِّيَّاِت َوإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى فََمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى ُدْنيَا يُِصيبَُها أَوْ ) ملسو هيلع هللا ىلصودليل هذه القاعدة قول النبي 

 ،هذا فإن القصد من وراء هذه القاعدة هو أن األحكام الشرعية تكون في أمور الناس وعلى، 21(َرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيهِ يَْنِكُحَها فَِهجْ 

                                                                                                والسياسة الشرعية داخلة في األحكام الشرعية في أمور الناس.

، أما الضرار فهو: أن يضر المرء أخاه 22ويقصد بالضرر هو أن "ال يضر الرجل أخاه ابتداء"شرًعا:  قاعدة الضرر يزالثانيًا: 

( )ال   ملسو هيلع هللا ىلص بالضرر. ومما يدل على ذلك قول النبيابتداء أن يقابل المرء الضرر الواقع من أخيه  ار  ال  ِضر  ر  و  ر  ض 
فإزالة الضرر ، 23

وجب النهي عنه حتي ال يقع، وإذا وقع الظلم فيجب رفعه  ،أمر واجب، ألن الضرر ظلم، والظلم محرم، ولما كان الظلم محرًما

شرعية: نصب األئمة  والوالة وإن لم تتكامل الشروط؛ ألن ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال السياسة ال بأي وسيلة من الوسائل.

فمن المقرر أنه" إذا اتخذت الضرورة صورة انعدام من تجتمع لديه الشروط فقد اتفق ،24نصبهم سيؤدي إلى ترك الناس فوضى

لواليات م منه من أمور االفقهاء على اختيار أصلح من وجد، ثم ينبغي السعي بعد ذلك إلصالح األحوال حتى يكمل للناس ما البد له

 ،كما أن اإلمام ابن نجيم قال في قاعدة الضرر )ينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه( كالرد بالعيب.25واإلمارات ونحـوها

                                                                         ، وهذا كله من مباحث السياسة الشرعية.26والقضاةوجميع أنواع الخيارات، ونصب األمة، 

ويقصد بها أن الضرورة وهى الحاجة الملجئة إذا حصلت للمكلف فإنها تبيح له المحذورات:  تبيح قاعدة الضرورات ثالثًا:

ولكن هذا ليس على إطالقه، وإنما هو مقيد بعدم إيقاع ضرر بحرمات اآلخرين مساو له  ،الترخص بفعل ما حرم هللا، مما يناسب

َم َولَْحَم اْلِخْنِزْيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْيِر  ومما يدل على هذه القاعدة قول هللا تعالي﴿ ،أو أكبر مما هو ضرورته َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ نََّما َحرَّ

ِحْيٌم﴾هللاِ فََمِن اضْ    ،:البقرة(103. )طُرَّ َغْيَر بَاٍغ َوالَ َعاٍد فاَلَ إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَ َغفُْوٌر رَّ

                                                                                                                                                
                                                           

  20 مصطفي الزرقا، المدخل الفقهي العام،)ب.م، ب.ط، ،ب.ت( ج2، ص865.

  21 صحيح البخاري، ج1،ص3،رقم الحديث 1.

  22 القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه، ص86.

  23 سنن ابن ماجة، ج2، ص092، رقم الحديث)2320(.

  24 انظر عبد العزيز عزام، الوجيز في القواعد الفقهية، )القاهرة: المكتبة اإلسالمية، ط1، 2005م(،ص191.

  25 صالح الصاوي، الوجيز في فقه الخالفة، )ب.م، دار اإلعالم الدولي، ط1، 2009م(، ص115

  88ص م(،1869مؤسسة الحلبي، ب.ط،  )القاهرة: األشباه والنظائر، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل انظر زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، 26
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فهذه القاعدة تبيح لنا المحرم شرًعا ولكن وفق شروط، إذ أن هذه اإلباحة التي تجلبها حالة الضرورة، ليست على اطالقها بل تقدر 

نا النطق بكلمة الكفر عند االضطرار إليها، كمن هددنا بالقتل وفي هذا يقول هللا تبارك الضرورة بقدرها، وهذه القاعدة تبيح ل

يَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِ  ﴿وتعالي ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ ِ اْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِهْم َغَضٌب مِ َمْن َكفََر بِاّلِلَّ  َولَهُْم َن هللاَّ

وكذلك اللجوء إلى الكذب في حالة الضرورة كمن أراد أن يخلص نفًسا من الهالك، وهذا داخل في  : النحل(،106َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾)

 باب السياسة الشرعية.

ألن درجات الضرر تختلف فيما بينها، فإن كان  ،وهذه القاعدة تختلف درجاتها قاعدة الضرر األشد يزال بالضرر األخف:رابًعا:  

 الضرر األشد ال يزال إال بالضرر األخف جزاز ذلك.

لو أن هناك دجاجة ابتلعت شيئًا من ذهب وأراد صاحب الذهب اخراجها ففي هذه الحالة ينظر إلى األكثر  ومثال هذه القاعدة:

 قيمة وعليها يضمن صاحب األكثر قيمة األقل قيمة.

دود ال تغرق البالد وخربت هذه الس حتى المياهودليل ذلك لو أن هناك سدود تمنع  ذه القاعدة كذلك في السياسة الشرعيةوتتطبق ه

 .27ولو غرقت األراضي والزروع حتىجاز لولي األمر ازالتها لبناء سدود جديدة 

 .االختيار والتفريق بين أهون الشرين علىوهذه القاعدة تعتمد  :اختيار أهون الشرينقاعدة خامًسا: 

: لو أن هناك رجاًل هدد بالقتل إن لم يلق نفسه في النار، ففي هذه الحالة له االختيار بين القتل، وبين االلقاء ومثال ذلك في الفقه

 في النار.

حاصر المشركين المسلمين ولم يقدروا الدفاع عن أنفسهم جاز للمسلمين مساومة  : لوالشرعيةومثال هذه القاعدة في السياسة 

 .28يتركوا المسلمين وهذا هو أخف الشرين حتىالكفار بأي نوع 

وهذه القاعدة تعني أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدمت المفسدة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: سادًسا: 

َهْيتُُكْم َما نَ )ملسو هيلع هللا ىلص ودليل ذلك حديث النبي قاصد الشريعة اإلسالمية أن المنهيات أولى بالترك من فعل المأموراتألن من م المصلحة،

 .29(َواْختاِلفُُهْم َعلَى أَْنِبيَائِِهمْ ْم َكْثَرةُ َمَسائِلِِهْم َعْنهُ فَاْجتَنِبُوهُ َوَما أََمْرتُُكْم ِبِه فَاْفَعلُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم فَإِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبلِكُ 

 .30منع األشخاص في التصرف في امالكهم، إذا كانت تصرفاتهم تضر بالجيران ضرًرا فاحًشامثال ذلك في الفقه: 

                                                                                                                                                
                                                           

  27 عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1880م(، ص88،989.

  28 المرجع السابق، ص100.

  29 البخاري، ج6، ص2659، رقم الحديث، 6959.

  30عبد الكريم زيدان، الوجيز، مرجع سابق، ص105.
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جوز لم ي ،يأخذوا جزًءا من أراضي المسلمين حتىلو أن الكفار دفعوا للمسلمين ماالً  مثال هذه القاعدة في السياسة الشرعية:

 ولذلك قدمت المفسدة على المصلحة. ،لك، ألن اعطاء غير المسلمين جزًءا من أراضيهم فيه مفسدة كبيرة وأخذ المال مصلحةذ

 يوذلك لقول النبالقاعدة جزء اساسي في السياسة الشرعية  وهذه بالمصلحة:قاعدة التصرف في أمور الرعية مشروط سابًع: 

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َما ِمْن َعْبٍد يَْستَْرِعيِه ) ملسو هيلع هللا ىلص َم هللاَّ ُ َرِعيَّةً ثُمَّ يَُموُت َوهَُو َغاشٌّ لَِرِعيَّتِِه، إاِلَّ َحرَّ ، ومن أمثلة ذلك: ال يجوز لولي 31(هللاَّ

 عذرت"إذا ت وفي هذا يقول العز بن عبد السالم .األمر أن يعين في الوظائف العامة للدولة إال من كان أمينًا، وذو خبرة بهذا المجال

 32وليًّنا أقلهم فسوقا(. ،العدالة في الوالية العامة والخاصة بحيث ال يوجد عدل

 لمقاصد الشريعة ملسو هيلع هللا ىلص مراعاة النبي الرابع:المبحث 

 وهي: اآلتيةوسلم في تصرفاته مقاصد الشريعة ومما يدل على ذلك األمور  ليهصلي هللا ع ملسو هيلع هللا ىلص لقد راعى النبي

فلما وصلوا  ،( رجالً من الصحابة1200بالعمرة ومعه ) ملسو هيلع هللا ىلصفي أواخر السنة السادسة للهجرة أحرم النبي  صلح الحديبة:أوالً: 

سها إنما حب ،ما خألت وما هو لها بخلق :خألت القصواء، فقال :فقال الصحابة رضي هللا عنهم ملسو هيلع هللا ىلص بركت ناقة النبي ،حدود الحرم

وأرسلت إليه  ،إلى الدخول في قتال تسفك فيه الدماء ،هي العمرةوأي أن األمر قد يتحول من مجرد أداء عبادة  ،33حابس الفيل

                                 .الصلح معه وعاد إلى المدينة ملسو هيلع هللا ىلصع النبي فوقًّ  ،قريش عدة مندوبين تخبره بعدم السماح له وألصحابه بالدخول

مقاصد الشريعة وهي دفع أعظم ل ملسو هيلع هللا ىلص النبي هو مراعاة في ذلك السببو قريش؟هذا الصلح مع  ملسو هيلع هللا ىلص بيالنلماذا فعل  نتساءلوهنا 

كبرى فهذا القرار النبوي بعدم القتال فيه دفع للمفسدة ال ،وتفويت أعظم المصلحتين بتحقيق أدناهما ،المفسدتين بارتكاب أهونهما

وهي الحرب باحتمال المفسدة الصغرى وهي الضيم الواقع على المسلمين بقبول بعض الشروط ومنها رد من جاء  ،عن المسلمين

وفيه تفويت المصلحة الكبرى في نظر الصحابة وعلى  ا من الكفار إلى المسلمين وال يرد من ذهب من المسلمين إلى الكفار،مسلمً 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهي تمكين الناس من الدخول في اإلسالم وتفرغ النبي  ،مصلحة أقل منهاوتحقيق  ،رأسهم عمر رضي هللا عنه بأداء العمرة

 يلجأ إلى والمعاهدة وال ،وبيان أنه يعرض اإلسالم على الناس ويقبل الصلح ،بعد الصلح لمكاتبة ملوك العالم ودعوتهم إلى اإلسالم

ارجية وأدعى إلى قبوله والدخول فيه وهي من أعظم وال شك أن هذا فيه تحسين لصورة اإلسالم الخ ،إال إذا ضاقت السبل ،القتال

                                     0دالمقاص

                                                                                                                                                
                                                           

  31 البخاري، ج6،ص2612،رقم الحديث6031.

  32 العز بن عبد السالم، قواعد االحكام، ص03، مرجع سابق

 ؤسسةم بيروت:) ،شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط تحقيق: ،محمد بن أبي بكر "ابن قيم الجوزية"، زاد المعاد في هدي خير العباد ،الدمشقي32

  622ص  ،3ج  ،م(1881 ،هـ1212، 25ط ،الرسالة
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 واتفقوا أال يدخل في ،وإعادة بنائه البيت لقد قرر زعماء قريش هدم عدم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم:ثانيًا: 

حت فلما فت ،جهة الحجر وهيفقصروا في بنائه من جهة الشمال  ،لكن هذا المال لم يكف لبنائه ،فجمعوا لهو ماالً  ،بنائه مال حرام

ة  رضي هللا عنها ق ال ت   ملسو هيلع هللا ىلصمكة هم النبي  اِئش  يَا )ملسو هيلع هللا ىلصق ال  النهبِيُّ  :أن يهدمها ويعيد بنائها على قواعد إبراهيم كما جاء في حديث ع 

بَْيِر بُِكْفٍر ـ لَنَقَْضُت اْلَكْعبَةَ فََجَعْلُت لََها بَابَْيِن بَاٌب يَْدُخُل النَّاُس َوبَاٌب يَْخرُ  َعائَِشةُ لَْواَل قَْوُمِك َحِديٌث َعْهُدهُمْ    ،34(ونَ جُ ـ قَاَل اْبُن الزُّ

ب ي ر، فالنبي  ل ه  اب ن  الزُّ أو الفتنة مقدم  ،فدفع المفسدة هنا وهي الردة ،لم ينفذ هذه السياسة الشرعية خشية وقوع مفسدة أكبر ملسو هيلع هللا ىلصف ف ع 

كما أن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة تحسينية ويشترط في التحسينات  على جلب المصلحة وهي إعادة بناء الكعبة،

لئك ومعلوم أن حفظ دين أو ،افهدم الكعبة قد يؤدي إلى ارتداد بعض من أسلم حديثً  ،أال تعود على األصل أو الضروريات باإلبطال

لحة " لو قدرنا تقديرا أن المص :قال الشاطبي .فيترك التحسيني حفاظا على الضروري ،عادة بناء الكعبة تحسينيضروري وإ

   .35لكان حصول األصلية أولى ؛ لما بينهما من التفاوت ،التكميلية تحصل مع فوات المصلحة األصلية

 النتائج

 "، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج وهي كاآلتي:الشرعيةمقاصد الشريعة وعالقتها بالسياسة " تناولت الدراسة موضوع

 ،جاءت بشكل واضح، وميسٍر من  الطاهر ابن عاشور والخادمي لمقاصد الشريعة اإلسالمية تعريف الريسوني، -1

 والقرضاوي، والزحيلي، وعالل الفاسي وذلك بسبب أن تعريفاتهم جاءت غير مكتملة. 

 السياسة الشرعية بسبب كثرة النوازل، ومستحدثات العصر. أهمية علم المقاصد وخاصة في مجال -1

 القواعد الفقهية التي تعتمد عليها مقاصد الشريعة اإلسالمية هي عينها القواعد التي تعتمد عليها السياسة الشرعية -1

اإلسالمية.تدل على مراعاته لمقاصد الشريعة  ملسو هيلع هللا ىلصمواقف النبي     -4 

 التوصيات

 توصيات وهي كاآلتيخرجت الدراسة بعدة 

تعلماً، وتعليماً، وتطبيقاً، في حياة األمة ،االهتمام بعلم المقاصد  -1 

أو تتأثر بالمصالح غير المنضبطة  ،ال تملك أهلية االجتهاد ،الحذر من الفتاوى واالجتهادات التي تصدر من أفراد أو جهات -1

  أو السياسة أو نحوها

                                                                                                                                                
                                                           

ِض  ،كتاب العلم ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي "ابن حجر " ،العسقالني 33 ر  ف ه م  ب ع  اف ة  أ ن  ي ق ص  خ  تِي اِر م  ك  ب ع ض  ااِلخ  ن  ت ر  ب اب م 

ده ِمن ه   ن ه  ف ي ق ع وا فِي أ ش   .288ص  ،1ج  ،م(1898 ،هـ1210، 1ط ،دار الكتب العلمية )بيروت: ،النهاِس ع 

 35 الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، )القاهرة: الجيزة، دار ابن عفان، ط 1،  1221 هـ (، ج 2، ص26
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الجامعات  في ،العالقة بين الحاكم والمحكوم وعالقة الدولة اإلسالمية بغيرها من الدول :بفرعيهتدريس فقه السياسة الشرعية  -1

أو مخالفتها  وبيان موافقتها ،والكليات والمعاهد العليا، مع مقارنته بالقوانين الدستورية والدولية التي تحكم العالم في هذا العصر

 ا.له
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 الملخص:

 توضححث البية اإليجابية على المغرب في المجال االجتماعي وأهمية األندلسالحضارة  أثر تسليط الضوء على الى  يهدف البحث

كان وفي األيديولوجية الثقافية والعقائدية الدينية لسكان المغرب العربي  هاما   دورا   تلعبلتي ا بين الحضارتين االندماج الثقافيلنا 

ة متنوع جديدة  وظهور مدارس غنائية ات والتقاليد واالدب والشعرظهور فئات اجتماعية جديدة أثرت في العادمن أهم نتائجه 

لمهمة ااإلدارية والمراكز العسكرية الجوانب وامتدت الى  ،دوات الموسيقية التي استمرت حتى يومنا هذاكما تم اكتشاف صناعة اال

قرب نتطرق له بالتحليل والسرد القصصي ليكون أ لن ننسى أن  وسوفولكن بطابٍع عربٍي أصيل ي المغرب بلورت المجتمع التي 

ية على البالد العربية المجاورة وكيف أنها كانت مهدا  لثقافة األندلسأهمية الحضارة  توصيات البحث تظهر فيكما أن  الى القارئ 

اح على األخرى واالنفتالشعوب تقبل  ونفوذا ، و تا  والتطور وأن الجيوش العربية واإلسالمية كانت منتشرة في بقاع األرض قو

نا في بالد كما ظهر لومتطورة ثقافة الغير مع االحتفاظ بالطابع والهوية االصلية للبلد االم يخلق جيال  وعصرا  وثقافة  متحضرة 

 المغرب العربي الحديث. 

 ، األيدلوجية. الثقافة، العاداتالمغرب العربي،  ية،األندلسالحضارة  الكلمات المفتاحية: 
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The cultural impact of Andalusia on Morocco in the social field 

 

Abstract:  

The research aims to shed light on the impact of the positive Andalusian civilization on Morocco 

in the social field, and the importance of the research shows us the cultural integration between 

the two civilizations, which played an important role in the cultural and ideology of the inhabitants 

of the Morocco a nd the emergence of new singing schools, as well as the manufacture of musical 

instruments, which has been discovered to this day. .It extended to the important administrative 

aspects and military centers that crystallized Moroccan society, but with an authentic Arab 

character, and we will not forget to address it with analysis and storytelling to be closer to the 

reader. The research recommendations also show the importance of the Andalusian civilization on 

the neighboring Arab countries and how it was the cradle of culture and development and that    the 

Arab armies Islam was spread throughout the earth in strength and influence, and the acceptance 

of other peoples and openness to the culture of others while preserving the original character and 

identity of the mother country creates a generation, an age, and a civilized and developed culture, 

as it appeared to us in the countries of the modern Morocco.                                                                               

Keywords: Andalusian civilization, the Arab Maghreb, culture, customs, ideology. 

                                            

 

  المقدمة:. 1

االسالمية  والذي انتقل بسبب الفتوحاتية على بالد المغرب في الجانب االجتماعي األندلسيناقش البحث األثر اإليجابي للحضارة   

ضعت ومنذ ان خ و قلة من العرب ربر أو المغاربة بأكثره من ال كان  األندلسحيث أن الجيش اإلسالمي الذي فتح في ذلك العصر 

كان االصليون بالسالمسلمون الفاتحون وقد امتزج  يين في المجتمع المغربياألندلسة تبلور ظهور فئللسلطة في مراكش  األندلس

غرب أثر في تكييف الحياه االجتماعية في الم لألندلسيينوقد كان والمولدون و الصقالبة  يوناألندلسكمما خلق ظهور فئات جديدة 

ف هوية المهاجرين وطبيعة المهجر وأغرب ما في االمر أن األثر الفالحي المراكز التي استوطنوها حيث اختلفت باختالالسيما في 

ون على شرف ياألندلسالرباط  بالطابع األرستقراطي والصناعي اما مراكش العاصمة فقد تسابق  تأثرغلب مثال في سيال بينما 

ياة االجتماعية منها العادات والتقاليد في أيديولوجية المجتمع المغربي في شتى مظاهر الح الهجرةوقد لعبت هذه  ،السكنى بها

يين ندلساألحد من كل أسبوع عطلة رسمية عند فكان يوم األ األندلس اكاالحتفاالت فهناك أعياد لها طابع ذاتي مستقل انفردت به

الم في واعتنق اإلسوقد نص بذلك ابن حيان في ترجمته لكتاب األمير محمد االموي المدعو قومس بن أنتنيان )الذي كان نصرانيا 

سكنوا  وعدد من العرب عندما انتقل  األندلسفي  والمعازف واآلالت الموسيقية  الموسيقى والغناء أنواع  آخر حياته( كما انتشرت

 ألندلسامنهما على حدا فكان الثاني  فيلسوف  تميز كالوأبو باجة أصحاب مدارس عظيمة ومدرسته الموسيقية  بها ويعتبر زرياب
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، أثناء حديثه عن أشبيلية كما ظهرت أنواع عديده األندلسا في االلحان كما ذكر أبو الوليد الشقندي في رسالته عن فضل وإمامه

واطالعهم  ينياألندلسبفي تلك الفترة وكان عصر المرابطين يميل الى الوان الترف بعد احتكاكهم  الموسيقية الحديثة اآلالتمن 

كان مستعدا  ف األندلسية مما جعلهم يتأثرون بحياة الرفاهية والمتعة التي كان يحياها أبناء األندلسعلى أساليب الحياة في المدن 

ام ية حتى يومنا هذا . والجدير بالذكر أن الطعاألندلسالنوبة بوظل المغرب محتفظا  الموسيقي وصيانته  األندلسالحتضان تراث 

جد أن موائدهم نمنذ قيام دولة المرابطين بعنا الوان الطعام بالمغرب األقصى وترتيب المائدة المغربية تأثرت بهذا التطور واذا تت

ية ألندلسامثل مجبنة البيض و آكلة الحوت المروج  األندلسالطعام والحلوى واالشربة التي كانت منقولة  عن  بأنواعأصبحت حافلة 

كما امتد م على المائدة الوان مفردة لون بعد لون ية بأن يوضع الطعااألندلسكما عرف الخاصة من أهل المغرب آداب المائدة 

التأثير الى الزينة والمالبس كتمشيط وتسريح الشعر وأنواع المالبس الموسمية وأنتشر التطريز والترقيم والشاسية في فاس )غطاء 

 ى األثر الحضاريأندلسي للرأس( والقبعات المصنوعة من القش المنتشرة حتى يومنا هذا في بالد المغرب وهكذا يتضح مد

 ي على المغرب في المجال االجتماعي من خالل هذه الدراسية .األندلس
 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

 :التاريخأهم النقاط الجدلية المطروحة في اغلب مصادر كتب  نتناول في هذا البحث

ية على بالد األندلساالجتماعية والثقافية التي أثرت بها الحضارة  األيديولوجيةو األندلسظهور الفئات المجتمعية الجديدة في  -1

 .العربيالمغرب 

 العربي.على بالد المغرب ، وكيف كان تأثيرهم أين جاءوا هم، ومن الصقالبة، من حقيقة -2
 

 أهداف الدراسة:. 1.1

ف ان جميع النواحي الثقافية واالجتماعية وكيية على بالد المغرب العربي في األندلسالقارئ على مدى تأثير الثقافة ان يتعرف 

 ليدهم وثقافتهم الفكرية والعرقية ومظاهر احتفاالتهمحتى اختلفت عاداتهم وتقا ،بالد المغرب العربي حقق نقلة حضارية نوعية

 .إجابا   وأعيادهم وزينتهم في ادق تفاصيل حياتهم اليومية
 

 أهمية الدراسة:. 1.1

يرها على ومدى تأثي التي كان لها دورا بارزا  في المجال الحضاري األندلسعلى ظهور الفئات الجديدة في المجتمع  تسليط الضوء

 المغرب العربي في العادات والتقاليد، واالحتفاالت والموسيقى والغناء، والطعام والشراب، وترتيب المائدة والمالبس والزينة.

 

 ظهور فئات جديدة:  

 :يوناألندلس .1

أكثره من البربر أو المغاربة وأقله من العرب، وقد امتزج هؤالء المسلمون الفاتحون من  األندلسكان الجيش اإلسالمي الذي فتح 

ا من المسيحيين السكان كانو وكثير من هؤالء قبل الفتح اإلسالمي، األندلسعرب وبربر بالسكان األصليين الذين كانوا يعيشون في 

لى المغرب منذ زمن طويل، بينما كان البعض اآلخر إيبيرية التي كانت قد هاجرت لى العناصر اإلإي الذين كان بعضهم ينتم

 ينتمي إلى العناصر الكلية التي فّرت من أوروبا، 
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لى الجماعات اليهودية القديمة والرومان والقوط وبعض العناصر األوروبية الشمالية والتي عرفت باسم إوذلك باإلضافة 

قد دخلت اإلسالم سبانيا وإالصقالبة وهم ساللة أسرى الحرب الذين كان الجرمان يبيعونهم للمسلمين في أو الفايكنج، ثم النومارنيين 

جماعات كبيرة من هؤالء السكان، ولكن إسالمهم لم يكن يعني القضاء تماما  على ثقافتهم الوطنية كذلك لم تتقبل كل هذه الجماعات 

. كما أدى زواج المسلمين من اإلسبانيات المسيحيات (1891أبوزيد،) ا  سالم كليفض اإلمنها من ر اإلسالم بدرجة واحدة، بل كان

 ،(provencal,1944-le'vi) سم المولدين(، وكان في الريف أشد وضوحا  منه في المدناإلى ظهور عنصر مسلم جديد )ُعرف ب

أن يكسب هؤالء المولدون كثيرا  من مالمح وعناصر الثقافة وكان ال بد من  األندلسوأصبحوا بمرور الزمن يؤلفون معظم سكان 

، وربما كان أخطر مثل لهذا التأثر هو ازدواج اللغة حيث اإلسبانية كاللغة وبعض عادات وأنماط السلوك من أمهاتهم اإلسبانيات

 (.1891)أبوزيد، انتشرت اللغة الرومانية إلى جانب العربية

بي، حيث يين في المجتمع المغراألندلسمراكش في عهد يوسف بن تاشفين تبلور ظهور فئة في للسلطة  األندلسومنذ أن خضعت 

يين في جيوشهم ليشاركوهم معارك الجهاد ضد نصارى الشمال، وقد استطاع المرابطون األندلسعمد المرابطون إلى تجنيد 

 ألندلساجيوش ملوك الطوائف حتى أصبحت فرق يين الذين عملوا فيما سبق في األندلساستقطاب أعداد كبيرة من القادة والجند 

. (1821)إبراهيم زغروت، لمغربولها مكانتها وأعالمها المميزة لهم عن سائر جند ا نتّكون قسما  هائال  من أقسام الجيش المرابطي

سما  ية تؤلف قاألندلس، فكانت القوات دلساألناعتمادا  كبيرا  في معارك الجهاد ب األندلسكما اعتمد الموحدون أيضا  على قوات 

لموحدين وخبرتها الكبيرة في القتال، ويبدو أن اتدريباتها ية بشجاعتها وفائق األندلسالقوات وقد تميزت . خاصا  من الجيش الموحدي

مقدمة ي فيين في الجيش بدليل أن صاروا يعتمدون عليهم اعتمادا  كليا  بخالف المرابطين الذين كانوا يحشرونهم األندلسأكثروا من 

 .(1821إبراهيم زغروت،) الجيوش فقط

محاوالت ا  الى يين فقط، وإنما كان يرجع أيضاألندلسيين في المجتمع المغربي يرجع إلى العسكريين األندلسلم يكن تبلور ظهور فئة 

ت إلى المتالحقة أفرادا  وجماعا ييناألندلسية في شتى المجاالت المختلفة وهجرة األندلساألمر في المغرب االستفادة من الخبرات 

المغرب، كما هو واضح بعد ذلك. وقد كان لألندلسيين أثر في تكييف الحياة االجتماعية واالقتصادية بالمغرب ال سيما في المراكز 

ب مثال لثير باختالف هوية المهاجرين وطبيعة المهجر، وأغرب ما في األمر أن األثر الفالحي غأالتي استوطنوها حيث اختلف الت

، أما العاصمة مراكش فقد تسابق (1891،عبد هللاعبد العزيز بن ) في سال، بينما تأثرت الرباط بالطابع االرستقراطي والصناعي

مكان للبناء وال بيت لإليجار. وينهض دليال  على ذلك أن األمير  بها يون على شرف السكنى بها حتى ضاقت بهم، ولم يعداألندلس

ن عندما أصدر أوامره إلى قبائل هسكورة وصنهاجه باالنتقال إلى مدينة مراكش، لم تجد القبائل مكانا  لسكناها المؤم يوسف بن عبد

 .(1891،عنان) الموحديعلى عهد ابنه المنصور  ، وقد وسعت ثانية(1899ابن عذارى، ) المدينةمما اضطره إلى توسيع 

يين الذين هاجروا إلى عاصمة المرابطين وسكنوها على سبيل المثال ال الحصر، األندلسومن العلماء ورجال الفنون واألدب 

الفاسي يوسف بن عيسى بن علي الملقب بالملجوم الذي تولى قضاء الجماعة فيها وكان من كبار المحدثين المتوفى سنة 

 )ابن الذي ولي حسبة الطعام فيها عبد الحقالفاسي ميمون بن علي بن  لشاعرهـ( وا1218،ابن القاضي) بمراكشم 1189هـ/182

ابن القصيرة  هـ(1218،)ابن القاضي  واإلشبيلي األديب البارع والمتقن بأنواع العلوم محمد بن سليمان الكالع هـ(، 1218القاضي،

  .(1891)بن خاقان،  م1111هـ/119الذي توفي فيها سنة  الكاتب
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والمؤدب من أهل مرسية الذي استقر بمراكش ومارس مهنة التأديب فيها محمد بن أغلب بن أبي الدوس المتوفى  

ابن ) الذين سكنوا مدينة مراكش مالك بن وهيب األندلسومن أعالم علماء  .م(1189،عبد الملك)ابن   م1119هـ/111سنة

وسكنوا مدينة مراكش عائلة أحمد بن أبي جعفر  األندلسومن العائالت التي هاجرت من قواعد الثغر األعلى ب م(1899بشكوال،

. أما العلماء واألدباء ورجال العلم والمعرفة الذين هاجروا الى المغرب (1899)ابن الخطيب، القضاعيبن محمد بن عطية 

كتب التراجم والطبقات وكانوا أضعاف الذين هاجروا إليها في عهد  واستوطنوا مراكش في عهد الدولة الموحدية فقد غصت بهم

أسالفهم المرابطين نذكر من هؤالء الفقيه والطبيب الشاعر علي بن أحمد بن محمد بن عثمان بن يحيى الكلبي وقد توفي بمراكش 

 هـ199 يلي توفي بها سنةم والفقيه االصولي مصنف كتاب )المعراج( علي بن محمد خليل اللخمي اإلشب1191هـ/199سنة 

     م(.2112المراكشي )

ية في األندلساللغة العربية والحضارة  م(2112يين في المجتمع المغربي انتشار)المراكشي،األندلسوكان من أهم نتائج ظهور فئة 

يين التي استقرت في الحواضر الكبرى مثل تونس ووهران وتطوان والرابط وفاس وحتى األندلسأنحاء المغرب مع فلول هؤالء 

ال . فبعد ان كان ابن تومرت يجادل، فم(1891،عبد العزيز بن عبد هللا) األوسطباألطلس  فأزازفي بعض النواحي الجبلية مثل 

بن ) يقابلهأهل المغرب فما كان يفهمه حتى  غيرهم مناإلشبيلي. أما  كمالك بن وهيب األندلسيجد من يجابهه إال من رجال 

 كرة االنتسابفبالجدال، تغلغلت الروح العربية في نفوس البربر الى حد أن البربر أصبحوا يرفضون باستنكار  م(1892تاويت،

من المحال، وهم ال يكتفون باتخاذ العربية لغة لهم فحسب بل  لهم وضربا  ذا االحتمال سبابا  إلى ارومه بربرية فهم يرون في ه

 م(1891،عبد العزيز بن عبد هللا) عربيةال تجري في عروقهم نقطة من الدم ليست  أنهم عرب وأنهيؤكدون 

في الحياة السياسية في المغرب حتى كان مدار نصر الموحدين أو  1يون من العسكريين دورا  خطيرا  األندلسكما لعب هؤالء 

يين أو سخطهم على السلطة بجانب العوامل الفنية األخرى في معركة "االرك" التي األندلسهزيمتهم يتوقف على رضا هؤالء 

 أي والمشورة. له الر ن أخلصواالذييين األندلسأحرز فيها المنصور نصره على النصارى اإلسبان انما كان يفضل استشارته للقواد 

رة بن صناديد، وقد أخلص له الرأي والمشو عبد هللاأبي  أحالوه على كبيرهم األندلسفيروي لنا ابن أبي زرع أنه لما استشار قواد 

 . وعلى النقيض من ذلك في موقعة العقاب التي مني فيها الخليفة )الناصر( بهزيمةم(1819)ابن ابي زرع، وتحقق له النصر

وحنقهم على الخالفة  األندلسهو انشقاق أهل  وأسبابها الهزيمةة الجيوش الموحدية وقد كان من عوامل عساحقة، ضاعت معها من

 2م(2111إبراهيم زغروت،وصهره )ي ابن قادس األندلسل القائد الموحدية وبخاصة الخليفة الناصر الذي قت

 :الصقالبة .1

الشعوب السالفية سكان البالد الممتدة من بحر القزوين شرقا  إلى البحر األدرياني  الصقالبة علىأطلق الجغرافيون العرب اسم 

غربا ، وهي البالد التي كانت تسمى في العصور الوسطى باسم بلغاريا، ولقد دأبت بعض القبائل الجرمانية على سبي تلك الشعوب 

بمعنى  lavesSالذين عرفوا بالسالف  (1811)الشرقاوي، البةالصقوكان االسبانيون أكثر الناس اهتماما  من سواهم باقتناء هؤالء 
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أية أمة  ين منالمجلوبإلى صقالبة ثم توسعوا في استعماله فأطلقوه على أرقاءهم  االسمالرقيق أو العبيد، ثم جاء العرب فعربوا هذا 

 . (1898)العبادي،  مسيحية أخرى

ربوا تربية عسكرية إسالمية ودربوا على أعمال القصر والحرس والجيش، حيث  األندلسوجاء أغلب الظن الصقالبة أطفاال  الى 

وقد أطلق العامة عليهم في بادئ األمر اسم الفرس لعجمتهم ثم لم يلبث عدد كبير منهم ان احتل مكانة عالية في المجتمع القرطبي، 

من  (1898،)العبادي  د على العشرة آالفالخليفة عبدالرحمن الناصر ما يزييزداد بسرعة حتى بلغ على عهد  كما أخذ عددهم

الرجال والنساء وهذا الرقم مختلف في تقديره، ولكنه يدل على وجود طبقة جديدة في المجتمع القرطبي تشبه إلى حد كبير طبقة 

لرئيس الروري اومن بين الصقالبة الذين وصلوا إلى مناصب الرئاسة في الدولة األموية  المماليك األتراك في الشرق اإلسالمي

وتليد المشرف على مكتبة الحكم هـ 111هـ وخلف مدير الطراز 119األعلى للشرطة وأفلح صاحب الخيل وقند حاكم طليطلة 

المستنصر الشهيرة وغيرهم. واستمر الصقالبة يلعبون دورا  هاما  في سياسة الدولة في طرطوشة وبلنسية ودانية ومرسية والمرية 

كانت هذه الدويالت تجمعها رابطة تحالف وتسمى بالدولة العامرية الحادي عشر الميالدي. و –ري في القرن الخامس الهج

الصقلبية ألن أصحابها من مماليك العامريين )المنصور بن أبي عامر وأبناءه(، وقد امتد سلطان هؤالء الصقالبة على الساحل 

 . ة جنوبا  شماال  حتى ثغر المري ابرواي الممتد من نهر األندلسالشرقي 

وقد تبلور ظهور فئة الصقالبة في المجتمع المغربي بعد أن اتخذ المرابطون ألنفسهم أعدادا  من هؤالء الصقالبة بعد خضوع 

لحكومة مراكش، فقد اتخذ يوسف بن تاشفين فرقة خاصة لحرسه من هؤالء الصقالبة وقد نمت هذه الفرقة في عهد ولده  األندلس

حا  كبيرا  في الجيش المرابطي، وقد كانوا يتمتعون في بعض األحيان بنفوذ قوي، واحتل كثير منهم علي حتى أصبحت تؤلف جنا

 3. (1821)زغروت، مناصب هامة في الحكومة والجيش وخاصة في أخريات الدولة المرابطية

 بهماصة قفتهم وقضاتهم الخوقد ترك المرابطون للنصارى حرية العقائد والشعائر واالحتفاظ ببعض القوانين القوطية ولهم أسا

. وقد كانت هذه الطائفة شوكة في ظهر الدولة المرابطية، يحاولون احداث الشغب بكل الوسائل ويشجعون كل (1821زغروت،)

خالف وثورة، ولم يدخروا وسعا  في الكيد للمسلمين والتآمر على سالمة أمن الدولة ومداخلة النصارى اإلسبان وتحريضهم عليها 

ومعاونتهم على اإليقاع بها في كل فرصة سانحة، وقد ظهرت خيانتهم ذروتها حينما عملوا على استعادة ملك أراجون )الفونسو 

هد علي في ع األندلسووعدوه باالنضمام الى صفوفه وتموين جنده، وقام الفونسو بغزوته مخترقا  بالد  األندلسالمحارب( لغزو 

ريد تش اهدون يهرعون إليه من كل ناحية، وترتب على ذلك أن عمل علي بن يوسف علىبسائطها، والمع يبن يوسف يعبث ف

 . (1898)مجهول،   معظم النصارى وتغريبهم الى المغرب، ودخل بعضهم في جيشه ووزع الباقي على مدن المغرب وإفريقية

ت أيضا  منهم فرقة خاصة في جيشه أسد شأوأنوقد استغل علي بن يوسف هذه الطائفة من النصارى فعيّن منهم في بالطه فرسانا  

يشير  االسم. وكان قائد هذه الفرقة رجال  منهم يسمى )الربرتير( وهذا (1811أشباخ،) الموحدينإليه خدمات طيبة في حروبه ضد 

 . (1821زغروت،) الرومالى منصب قائد 
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ويبدو أن المرابطين قد أحسنوا استغالل هذه الطائفة من الجند فقد أغدق عليهم علي بن يوسف بالهبات واالعطيات ليتخذ منهم 

ضبط أمن بالد المغرب ألنهم أقل عرضة لإلغراء أو  بالنصارى فيجند حراسة في مدن المغرب، فقد كانت خطته أن يستعين 

ابن ) ليهعليأمن فتنتهم وتقلبهم  األندلسستعين بأهل المغرب في مواصلة حركة الجهاد بتدبير المؤامرات من أهل المغرب، ثم ي

 . (1881القطان،

كما استعانت الدولة المرابطية بالنصارى المرتزقة، فقد لجأ الموحدون في أخريات حياتهم الى حشدهم في جيوشهم واإلستعانة 

فة المأمون الموحدي قد لجأ الى ملك قشتالة )فرناندو الثالث( ليعينه بفرقة بهم في مقاتلة خصومهم، فتروي لنا المراجع أن الخلي

وقد أمده ملك قشتالة بفرقة ( 1821)زغروت،  اتلة خصمه الطامع في الخالفةمن فرسان النصارى لكي يعبر بها إلى المغرب لمق

لحصون اإلسالمية قريبة لحدوده، وأن تقام تقّدر بخمسمائة فارس مقابل شروط قاسية ومنها أن يتنازل المأمون عن عشرة من ا

 في مراكش كنيسة للنصارى وأن يرد من أسلم منهم إلى اخوانه يقضون في أمره، وأن من تنّصر من المسلمين فال سلطان له عليه

 4 (.1898،)ابن ابي زرع

صراعهما ضد خصومهما، وان منهم من في الحقيقة إن كانت تلك الفرقة قد أسدت الى المأمون وولده الرشيد خدمات  جليلة في 

)بن    وكان في ذريتهم عظماء الفقهاء مثل صهيب بن عبدالمهيمن الجياني الرومي األصل الفقيه المحدث أشهر اسالمه

فان هؤالء النصارى اتخذوا من الكنيسة التي أقاموها في مراكش مالذا  لهم يدبرون فيها المؤامرات واالنقالبات  (1892تاويت،

اسية العسكرية وقد مّكنهم من ذلك ما نالوه من عطف ورعاية في عهد الخليفة السعيد الموحدي مما حدا بالبابا )أنوسان الرابع( السي

يتألف من  حرس الخليفة، وفي اواخر عهد الموحدين كان (1881)عنان،   أن يكتب إليه رسالة ينصحه فيها بأن يعتنق النصرانية

 . (181821‘)زغروت ن الى جانب العبيديياألندلسالنصارى االسبان و

 العادات والتقاليد 

 االحتفاالت: .1

مية العالم اإلسالمي كدولة إسال األندلسكثيرة ومتنوعة، فهناك أعياد دينية شاركت فيه  األندلسكانت األعياد واالحتفاالت في 

بحكم البيئة المحلية والموقع الجغرافي  األندلسمثل عيدي الفطر واألضحى. وهناك أعياد لها طابع ذاتي مستقل انفردت بها 

د يين، وقاألندلسسمية عند االوروبي الذي تميزت به، وأول ما نالحظ في هذا الصدد هو أن يوم األحد من كل أسبوع كان عطلة ر

)الذي كان  نحمد األموي المدعو قومس بن أنتنيام في ترجمته لكتاب األمير م1199هـ/199ابن حيان المتوفي سنة  نص بذلك

خدمة تعطيل الخدمة في يوم واحد اب السلطان وأهل اللكتّ أول من سن  يقول: "وكانحياته( إذ نصرانيا اعتنق اإلسالم في آخر 

 كاتب الرسائل لألمير محمد بن عبدالرحمن وكان نصرانيا، قومس بن أنتنيان من األسبوع والتخلف عن حضور قصره 
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اليوم  ا ذلك، ومضى إلىتعبهم، والنظر في أمورهم، فانتخبو جميع الكتاب؛ طلب ا لالستراحة منفتبعه دعا الى ذلك لنسكه فيه، 

 .(1891)ابن حيان،    العمل عليه

لتاسع افي اتخاذ يوم األحد عطلة رسمية في منتصف القرن الثالث الهجري ) التقليد الذي سنّه قومس بن أنتنيانوهذا الخبر يؤكد أن 

 . ميالدي(الحادي عشر لى أواخر القرن الخامس الهجري )إريا  حتى أيام ابن حيان على األقل أي قد بقي جا الميالدي(

يون المسيحيين في أعيادهم مثل عيد ميالد السيد المسيح ورأس السنة الميالدية )يناير( وعيد العنصرة أو عيد األندلسكذلك شارك 

ابريل أو خميس العهد الذي يسبق عيد الفصح المسيحي بثالثة أيام، وقد يونيو، وخميس  21خوان الذي تحتفل به اسبانيا في سان 

يين في هذه األعياد يبتاعون الفواكه والحلوى من المجبنات واالسفنج كالعجم تماما  واعتبر األندلسأشار أبو بكر الطرطوشي إلى أن 

 5. (1891الطرطوشي،) البدعهذا من 

يون على االحتفال بذكراه احتفاال  كبيرا  على الصعيدين الرسمي األندلسوبالمثل يقال بالنسبة لعيد المولد النبوي الذي حرص 

والشعبي بمواكب الشموع، كما اهتموا بالكتابة حول هذه المناسبة الشريفة، هذا في الوقت الذي كان فيه بعض علماء المشرق 

يين األندلسام أنه بدعة. ولعل اهتم وسلم علىصلى هللا عليه بمولد النبي  االحتفالاألولى ينظرون إلى  المتمسكين بالعادات اإلسالمية

بالمولد النبوي راجع الى الشعور بالتحدي ألنه يقابل أعياد الميالد المسيحية. وكل هذا يفسر هذه الظاهرة الفريدة التي يمكن أن 

 كدولة أوروبية إسالمية.  ألندلساّميزت بها نسّميها بظاهرة "المشاركة والتحدي" التي ت

كان يقام عند جني محصول العنب وعصره، وهو المحصول  الذي ALOCIYوهناك أيضا  األعياد القومية مثل عيد العصير 

وده سيغادرون ديارهم وينتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عدة أيام لجمع المحصول في جو ي الرئيسي في البلد، فكان األهالي

 . (1898‘العبادي) اسبانيافي حتى اليوم المرح والغناء والرقص، وهي عادة مستمرة 

وهي خروج الرجال والنساء مختلطين للتفرج في أيام األعياد يون األندلسوينبغي أن نشير هنا إلى حقيقة هامة أوردها المؤرخون 

. (1891)الطرطوشي، للتفرج ال للصالة على حد قول الطرطوشيواالحتفاالت ويذهبون الى ساحة المصلى حيث يقمن الخيام 

يون بأعيادهم ومواسمهم وانتصاراتهم وزواجهم واعذار )ختان( أبناءهم بوسائل مختلفة أهمها: األندلسولقد جرت العادة أن يحتفل 

الغناء والموسيقى والرقص وألعاب الفروسية وسباق الخيل والحمام ومصارعة الوحوش وحفالت الصيد والقنص وتالوة آيات 

الدينية وحلقات الذكر التي كان يصاحبها العزف على بعض المزامير التي تسمى بالشبابة  من القرآن الكريم في االحتفاالت

. وهذه االحتفاالت تتشابه في مجموعها وفي مظهرها العام مع (1898،)العبادي وفي آخر الليل تقدم األطعمة والحلوى والبراعة،

هد التي تتفق مع البيئة المحلية ولما انتشرت في المغرب في ع عنها في التفاصيلاحتفاالت أهل المشرق اإلسالمي إال أنها تختلف 

. في المغرب بأمر من والة األمريين األندلسمن خبراء البساتين  بأنشائهالحدائق والبساتين التي قام ا والموحدين،دولتي المرابطين 

مة هذه الحدائق تلك الحديقة الكبيرة التي ارتياد الحدائق والمتنزهات في أعيادهم واحتفاالتهم ويأتي في مقد عرف أهل المغرب

 وتعهدها الخلفاء من بعده،  عبد المؤمننشأها الخليفة أ
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 أماكن للفرجة وحدائق سبتة والتي وصفها العمري بقوله "وفي بر العدوة (1891حسن،) سالوكذلك المتنزهات التي انشأت بمدينة 

متنزهة بظاهر سبتة على البحر في نهاية من حسن الوضع وانحدار  ببلونشالقلوب، وأِزمَّة األبصار، متعددة آخذة هكذا بمجامع 

 6. (1891العمري،) "المياه التي لها على الصخور دوّي والتفاف األشجار

ما شهدت سبتة ألول مرة في المغرب مولد االحتفال بالمولد النبوي ك  (1899)مجهول، واشتهر جبل غمارة بكثرة المنتزهات

 والداعي الى ذلك االحتفال القاضي ابن القاضي أبو العباس بن محمد الغرفي في أواخر عهد الدولة الموحدية، وهوكان الشريف 

 ،اه "الدر المنظّم في مولد النبي المعظّم" ولم يكمله فأكمله ابنه أبو القاسم وكان الداعي الى هذاالذي ألف في الموضوع كتابا  سم

بن  ) أهل سبتة المسلمون من االحتفال بعيد الميالد فقلدوهم في هذا االحتفال عليه النصارىكما قال أبو القاسم نفسه ما كان 

. (1892،)بن  تاويت بل عّم المغرب فالشمال اإلفريقي ثم العالم اإلسالمي أجمع االحتفال به عند سبتةالذي لم يقف  (1892تاويت،

ون يكما كانوا يول (،1892،األلوان )بن تاويتن من العجين بأصناف فكان أهل المغرب يعملوواحتفلت سبتة ايضا  بعيد النوروز 

وهذا كله يبيّن مدى  (1892،بن تاويت) األندلسفي احتفال المولد النبوي، ويشطحون على غناء المستمعين كعادة أهل المغرب و

 يين. األندلستأثر سلوك أهل المغرب ب

  :الموسيقى والغناء .1

بالطريقة الشعبية للنصارى التي كانت  العرب، وإماما بطريقة حداة إفي بادئ األمر كانت  األندلسيبدو أن موسيقى وغناء أهل 

. لكن أتيح لفن الموسيقى والغناء في 1الحالتين لم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه ، وفياإلسالمي لهااسبانيا أيام الفتح منتشرة في 

من المشرق من المغنيين علون وزقون وقد دخال في أيام الحكم بن  األندلسورا  كبيرا  وكان أول من دخل أن يشهد تط األندلس

 7. (1818المقري،) عليههشام وكانا محسنين لكن غناءهما ذهب لغلبة غناء زرياب 

أن كل من " األندلسويعتبر زرياب صاحب مدرسة تميزت بأسلوب خاص في التلقين والتعليم وكانت طريقته التي استمرت ب

 "بأي نقر كان ويأتي أثره بالبسيط ويختم بالمحركات واألهزاج تبعا  لمراسم زرياب شدوهافتتح الغناء يبدأ بالنشيد أول 

تغييره لمضراب العود واضافته وترا  خامسا  له. أما  األندلسالتي ارتبطت به في  وربما كانت من أهم األعمال (.1818)المقري،

 ألصابعاوخفته على ئه لطف قشر الريشة ونقابه من مرهف الخشب فأبرع في ذلك  المضراب فقد اخترعه من قوام النسر معتاضا  

  (.1818)المقري، إيّاهوطول سالمة الوتر على كثر مالزمته 

عزف، إال أن يتجلى في تلوين ال بنيوي بقدر ما كان له أثر تنغيمي أضافه زرياب للوسط لم يكن له تأثير يالوتر الذويبدو أن هذا 

  (.1891،)الجراري القديمةالتفكير فيه كان سابقا  لعمل زرياب في المشرق على تثبيت المؤلفات الموسيقية 

 ألندلساما كتب في الفلسفة والنفس والهندسة والفلك فإنه فيلسوف م، فباإلضافة الى 1129هـ/122توفي  أما ابو بكر بن باجة

 وإليه تنسب األلحان . ويعتبر في المغرب اإلسالمي بمنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق،(1811المغربي،) األلحانوامامها في 
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كأبي عامر محمد بن  التالميذمن ، وكان صاحب مدرسة نبغ فيها كثير (1818)المقري، االعتمادالتي عليها  األندلسالمطربة ب

واشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراء فيقطع العود بيده ثم يصنع منه عودا  للغناء وينظم  نبرع في علم األلحا يالحمارة الغرناطي الذ

م وكان متقنا 1111هـ/128الداني، توفي  عبد العزيزالشعر ويلحنه ويغني به.  ومن معاصري ابن باجة يذكر أبو الصلت أمية بن 

 . (1992ابن ابي اصبعية،) بالعودلعلم الموسيقى وعمله جيد اللعب 

ى والتهذيب علم الموسيق"في الموسيقى يتّكون من جملة أسفار وهو في  كبيرا   وابن الحاسب المرسى الذي سلف القول بأن له كتابا  

الحسن بن الوزير أبي جعفر الوقش الذي كان ولوعا   تالميذه أبو. ومن (1818ي،المقر) " والظرف والتدريب شيخ هذه الطريقة

. وجاءت بعد هؤالء فئة يذكر في (1818المقري،) "بالموسيقى و"قد رزق فيها ذوقا  مع صوت بديع أشهى من الكأس للخليع

 الفرج، وهو ممن أدرك المائة السابعة على منزع األغاني ألبي يةاألندلسغاني طليعتها يحيى الخدوج الموسى صاحب كتاب "األ

 8. (1891)عباس الجراري، األدواربن سبعين الذي له كتاب  عبد الحقسوف الصوفي وكذلك الفيل (،1818المقري،) "

، ألندلساوقد عني بعض هؤالء الموسيقيين كذلك بصنع اآلالت، وقد تجلى هذا في العدد الهائل من اآلالت التي كانت مستعملة في 

 القيثارةومزهر والعود والرباب والكران والتي وصلت الى احدى وثالثين آلة، وهي الدف والغربال والمصافق والكبر واالصف وال

ة والعير والطنبور والبربط والقضيب والشاهين والساقس قصابة والبوق والطبل والكوس والكوبف والمزمار والناي والوالمجر

  (.1891عباس الجراري،) والشبابةلصفارة والشيزان والكنارات والعرطبة وا

، أثناء حديثه عن اشبيلية، عددا  كبيرا  منها كالخيال والكريح والعود األندلسكما ذكر أبو الوليد الشقندي في رسالته عن فضل 

 الصوت واآلخر وهما مزماران الواحد غليظ–والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة والضنار والزالمي والشقرة والنورة 

 . (1818المقري،) وأوجدفإنه فيها أكثر  األندلس، وان كان جميع هذا موجودا  في غيرها من بالد والبوق-رقيقه

حركة موسيقية متطورة ومزدهرة وان التشكيل الموسيقي كان على بنيوية متسقة تبدأ بمقدمة تفضي الى  األندلسوهكذا عرفت 

 ألندلسلبخاتمة وليس من شك في أن هذا النظام البنيوي كان يعتبر جديدا  ليس بالنسبة  االنتهاءتناول موضوع متنوع قبل 

 . (1891الجراري،)

وقد كان من أثر زرياب ومدرسته الموسيقية، أن أصبح للخلفاء واألمراء وأكابر القوم شغف خاص بالموسيقى والغناء، حتى لقد 

 لغناءا ف، فكانت لوالدة بنت الخليفة المستكفي مجالس تجيد فيها أصولمارسه الكثير منهم على سبيل الهواية ال االحترا

بن شهيد، والد الوزير أبي عامر، اضطر يوما  الى الرقص وهو مصاب  عبد الملك. كما أن الوزير أبا مروان (1899الحنفي،)

كئ بن عباس، فجعل يرقص وهو مت عبد هللاأبو  بالنقرس، وقد أحضر في محفة الى مجلس المنصور بن أبي عامر، فأقامه الوزير

المنصور. وكان الطرب قد سما بالوزراء والندماء، فتهايج القوم ورقصوا، وجعلوا يرقصون بالنوبة،  ويومئ إلىعليه، ويرتجل 

 9. (1892)بن تاويت، حتى انتهى الدور الى ابن الشهيد المذكور
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، إال أن هذه الشدة في (1892ابي زرع،) الدينولما جاء المرابطون الى المغرب، حرص داعية المرابطين على االلتزام بتعاليم 

. ومال (1818‘المقري) الغناءبدء قيام الدولة، أخذت تخف حدتها بعد ذلك، وصارت هناك بعض الجواري الالئي يحسن 

أثرون علهم يتية مما جاألندلسيين، واطالعهم على أساليب الحياة في المدن األندلسبالمرابطون الى ألوان الترف بعد احتكاكهم 

باجة في طليعة  ن ابنوكا ،(1899محمود،) للطرب، وصارت هناك مجالس األندلسن يحياها أبناء ة التي كابحياة الرفاهية والمتع

، وأصبحت أدوات اللهو والغناء (1891الجراري،) قسطةسرعلى  جلساء األمير المرابطي أبي بكر بن تافلويت، الذي كان أميرا  

 . (1892ابي زرع،) المرابطينمتوفرة في معظم المدن المغربية مما جعل ابن تومرت ينقم على 

وبالرغم من أن الموحدين في أول عهدهم تصدوا بشدة لكل وسائل اللهو إال أن هذا لم يجد استجابة كاملة من أبناء الشعب. بدليل 

العدوة هذا  : "وليس في برية في رسالته التفاخرية يتعرض للمغرب بقولهاألندلسنجد الشقندي وهو يتحدث عن آالت الطرب أننا 

. (1818المقري،) "البربر وحماقي، وحسبهم الدف وأقوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان األندلسال ما جلب إليه من من شيء إ

من ايقاعات الرقص والغناء ألوانا  اختص بها عبيد السودان على حد ما نقرأ في  العصر ويبدو أن المغرب كان يعرف في هذا

ثم استقر به المقام في تاورا من ضواحي  األندلسترجمة القائم بن عبدهللا بن محمد بن حماد، وكان قدولي القضاء في المغرب و

أهل تاورا أوفر ما كانوا عددا  وثروة وسرعان ما لقي الفنانون  م فخرج للقائه1211هـ/189ليها سنة مدينة مكناس، وكان قد انتقل ا

على يد الموحدين تشجيعا  كبيرا ، فنجد الوزير أبو بكر بن زهر منقطعا  الى الخليفة يعقوب المنصور، وشاعت في أواسط الناس 

ض تلميذ ابن باجة في القري حفص بن عمر بفضل ألحانها، ودخل سال أبو الحسين بن الحمارة الغرناطي أبي موشحات القاضي

يصبح من أهل الولع  -عبد المؤمنوهو أبو الحسن علي بن عمر بن –والموسيقى، بل ان أحد أمراء هذه الدولة المتأخرين 

. كما شاع في أواخر العهد الموحدي نوع جديد من الغناء بالسماع، وهو فن التغني (1891)المقري،   بالموسيقى فيفتح لروادها بيته

 10. (1891)عبد الجليل، ديح النبوي، الذي ولع به بعض خلفاء الموحدين مثل المرتضىبالم

 صيانتهالموسيقي و األندلس، ورصيد حضارته، كان مستعدا  الحتضان تراث األندلسعلى أن المغرب برصيد عالقاته الوطيدة مع 

رج رضى، على حد ما كان يتم في مستشفى سيدي فحتى أصبح المغرب بدءا  من العهد المريني يتوسلون بالموسيقى في عالج الم

ي الذي كان يحضر مرة كل أسبوع ليطرب نزالء األندلسوق الطرب بست عليه احباس خاصة، كانت تصرف لجبفاس، حيث ح

 . (1891الجراري،)  اليومية الى األندلس (1) بالنوبة . وظل المغرب محتفظا  (1891)الجراري، األعصاب من مرضىالمستشفى 

 :الطعام وترتيب المائدة .1

التوابل التي صنع منها التقلية  األندلسأهل قرطبة أرقى أنواع الطهي البغدادي كما أنه أدخل إلى  (1818المقري،) زريابعلّم 

لبعض األطعمة وُعرفت بتقلية زرياب، وأذاع فيها أنماطا  جديدة في تنظيم المائدة فعلمهم أن يبدأوا بالحساء ثم يقدموا اللحوم 

بأخرى  من الكتان المائدة المصنوعةترتيب، وعلمهم استبدال مفارش أي ام بدون والطيور وينهوا بالحلوى بدال  من أن يقدموا الطع

أكثر انسجاما  مع منظر المائدة من األكواب  أنها مصنوعة من الجلد الرقيق وأظهر لهم أن الكؤوس المصنوعة من الزجاج الثمين

                                                 
ي، وتتكون النوبة من مجموعة من القوالب الغنائية تتوالى بترتيب معين، وهي األندلس( النوبة: لون من الغناء ينتمي الى التراث الغنائي 1)

 في المغرب تتكون من خمسة أقسام يسمى كل قسم منها ميزانا  )عبد العزيز عبد الجليل: مدخل الى تاريخ الموسيقا المغربية(  
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قال: "أخبرني أبو الوليد بن زيدون عن أبي الوليد . وقد وصف لنا ابن بسام تنسيق الموائد ف(1899)الحنفي، الذهبية أو الفضية

جلس ناهيك به متشاكل الحسن في الباجي كاتب الرسائل قال )دعاني ابن عباس يوما  مع خواص أصحابه إلى داره فصرنا الى م

أو أغرب من  نهاه وستوره وآلته وآنيته قد طففت فيه فواكه غريبة وأنقال ملوكية على طوله وما وقعت عيني قط على أكثر مفرش

 . هـ(1119ابن بسام،) "أجناسها وال أنفس من أطباقها وقد غطى جميعها بمناديل شرب تبين صورها من تحتها األعين والقلوب(

وفي األحوال العادية لم يكن األب يتناول الطعام مع جميع أفراد أسرته بل يأكل هو وحده في طبق يقدم له أوال  ثم يمرر على األبناء 

 لى الفتيات، ولم يكن يشرب إال الماء وفي بعض األحيان مخلوطا  برحيق زهور البرتقال أو الورد. إلى الزوجة ثم إثم  الذكور

األقصى منذ قيام دولة المرابطين نجد أن موائدهم أصبحت حافلة بأنواع الطعام والحلوى  الطعام بالمغربتتبعنا ألوان  وإذا

وكذلك عرفت أيضا   (1891مجهول،) طعامها، فقد عرفت مراكش التوابل في بعض األندلسواألشربة التي كان أغلبها منقوال  عن 

ية التي أدخلها األندلسمجبنة البيض وهي من األكالت  . أما الوزير سعيد بن جامع فكان يصنع له(1891مجهول،) الثوميةطعام 

. (1891)مجهول، يةاألندلس، كما عرف المغاربة آكلة الحوت المروج ( بمراكش1891مجهول،) المحتسبموسى بن الحاج يعيش 

بعد ية وهي أن يوضع الطعام على المائدة ألوان مفردة لون األندلسكما عرف الخاصة من أهل المغرب آداب المائدة 

 . (1891)مجهول،لون

 :المالبس والزينة .4

يون عن طريق زرياب تمشيط الشعر وأن يفرقوا شعرهم وسط الرأس بدال  من أن يتركوا خصالت الشعر فوق األندلسعرف 

وأن الربيع هو موسم  (1818المقري،)واألذنين جبينهم وتغطي أصداغهم ويقصوه حول رأسهم، وأن يظهروا الحاجبين والعنق 

يون في الريف األندلسوعرف  (1818)المقري، المالبس الحريرية الخفيفة ذوات األلوان الزاهية والشتاء فصل المالبس الثقيلة

المنتشرة في المغرب إلى يومنا هذا.  ( وهي(le'vi-provincal,1944 العريضةلبس القبعات المصنوعة من القش ذات الحواف 

اسية ريز والترقيم، كما انتشرت الشعهد المرابطي فانتشر التطالية منذ األندلسالمغرب الكثير عن المالبس  وطبيعي أن يعرف

ن القميص الطويل بدون حزام والشاسية مع حلق . واستعمل القرطاجيي(1891)التورنو، فاسوهي )غطاء أندلسي للرأس( في 

عن بربر السوس أنهم  . ويذكر اإلدريسي(1891التورنو،) الكحلالشعر أو تقصيره وإرسال اللحى وصبغها بالحناء واستعمال 

ة تسمى الذي يستخرج من قري (1999)االدريسي، يلساألندكانوا يصبغون في كل جمعة بالحناء ويغسلونها بدقيق البيض وبالطين 

 . (1999)االدريسي، مغام على مقربة من طليطلة ليس له مثيل في األرض

 الخاتمة:

 حيان في أغلب األ واالندماج  والتعايش السلمي ،ية في المجال االجتماعي في  المغرباألندلستأثير الحضارة يظهر لنا البحث 

ة العربية انتشار اللغ فكان يين والصقالبة في المجتمع المغربياألندلسظهور فئة  مما أدى الى جليا  بين الثقافتين الذي كان 

لهم فكان أفضل االستشاريين العسكريين تعود أصوالى الجانب العسكري التأثير  وامتد  ،ية في أنحاء المغرباألندلسوالحضارة 

نة االندماج الثقافي في الزي كما يظهر لنا البحث ب، اللذين أخلصوا الرأي والمشورة وذلك لخبرتهم في أمور الحر األندلسالى 

 ،والذهبية، الفضية باألوانيواللبس والمأكل والمشرب وتغير طقوس أداب الطعام ودخول االواني الزجاجية واستبدالها 
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يدة موسيقية جد آالتموسيقية وغنائية مما أدى الى اختراع  ظهرت مدارسكما  الطعام،م واصول ترتيب تقديم على طاوالت الطعا

  تألقها في بالد المغرب في المجال االجتماعي.ية واألندلستميز الحضارة ية. األندلسالثقافة  الى أصلهايعود 

 :بحثالنتائج 

 أن ظهور الفئات الجديدة في بالد المغرب كان له األثر اإليجابي لتطور الثقافي والعقائدي والمجتمعي في بالد المغرب. -1

هذا يؤكد لنا و العربية في نفوس البربر إلى حد أن البربر أصبحوا يرفضون فكرة االنتساب الى ارومه بربريةتغلغل الروح  -2

 منزلة االمة العربية واإلسالمية ومكانتها في تلك الحقبة الزمنية.

أس السلطة م على رالمغرب وتأثيره واألقلية من الصقالبة في يوناألندلسالدور العسكري السياسي المركزي الذي كان يلعبه  -1

 في المغرب.

ما ينتج عنه تغير جذري في األيديولوجية المجتمعية ألي بلد ويخلق جيل  دائماوالدينية والعقائدية  األعراق الثقافية اختالط -1

اتضح  اتفاصيل الحياة البسيطة اليومية كم وأدق والثقافة وبأبسطمختلف كليا  عن الجيل السابق بالمأكل والمشرب واللباس 

 البحث.لنا من خالل هذا 

ة ية ومن المغرب انتقلت الى الدول اإلسالمياألندلسفي المغرب التي يعود أصلها الى الثقافة  بعض االلت الموسيقية ظهور -1

 والعربية كالدفوف والعود والربابة ووصلت الى احدى وثالثين آلة موسيقية المعروفة االن بالهوية العربية.

 التوصيات:

ية وكيف أنها أثرت الثقافات العربية المجاورة لها وخصوصا المغرب العربي الذي امتص األندلساالطالع على الثقافة  -1

عسكرية والوتشرب التطور الثقافي وكان بؤرة للعلماء واالدباء لتعلم كل ماهوا جديد بعد ذلك في علوم الحياة األدبية 

 .والبرية واآلداب العامة االجتماعية البحرية

يرة لطالما البصدائما ما يكون إيجابيا ويخلق أفكار مستنيرة وينير ألنه االندماج في المجتمعات الجديدة عدم التخوف من  -2

 يين والصقالبة والبربر والمغاربة أنفسهم.األندلسكان يضيف التعايش السلمي كما ظهر لنا في البحث بين 

 

 لمصادر والمراجع:ا

 ، الكويت: مجلة عالم الفكر. األندلس(. حضارة م1891أبوزيد، احمد أبو زيد. )

 . بيروت: دار الثقافة.2ط.1والمغرب.ج األندلسالمغرب في أخبار  (. البيان1899محمد. )عبد هللا محمد بن  عذاري، أبوابن 

 القومي لترجمة. ، القاهرة: المركز1، ط2والموحدين، جفي عهد المرابطين  األندلس (. تاريخ1811أشباخ، يوسف أشباخ. )

(. جذوة االقتباس في ذكر من حل من االعالم بمدينة فاس، الرباط: دار المنصور 1891المكناسي، أحمد بن القاضي المكناسي)

  للطباعة.
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 ، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة.2. تحقيق، إبراهيم االيبياري، الصلة، ط(1899)ابن بشكوال.  ابن بشكوال،

، القاهرة: المجلس األعلى لشؤون األندلس(. المقتبس من انباء 1891حيان بن خلف بن حسين بن حيان االموي. )حيان ابن 

 اإلسالمية.

( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تونس: دار الغرب 2112) المراكشي. ابن عبد الملكالمراكشي، أبو عبد هللا 

 اإلسالمي.

، القاهرة: 1(. مسالك االبصار في ممالك االمصار، ق1891هللا القرشي العدوي العمري. )العمري أحمد بن يحيى بن فضل 

 مكتبة الخانجي.

 الفكر. الكويت: عالموااليقاع، على أوروبا في مجال النغم  األندلس(. أثر 1891الجراري، عباس الجراري. )

في خالل القرن الرابع الهجري القاهرة: دار  األندلساالقتصادية في  (. الحياة1811الشرقاوي، عبد الحميد محمود الشرقاوي. )

 العوة للطبع والنشر والتوزيع.

مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق  األندلس(. المغرب وأرض السودان ومصر و1991االدريسي، الشريف االدريسي. )

 .، ليدن: بريل1االفاق، ط

: أثر البيئة األوروبية، الكويت: المجلس الوطني للثقافة األندلس(. االسالم في ارض 1898)العبادي، احمد مختار العبادي. 

 والفنون اآلداب.
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The tone between colleges and scales 

 أمل خميس الحافيالباحثة/  :إعداد

 ماجستير لغة عربية، كلية اآلداب والعلوم، قسم الدراسات العليا، جامعة قطر، قطر

Email: aalhafi@qf.org.qa  

 الملخص: 

 و الجمتت   اتبالكلمتتال غمتتة  تتس  لستتف م تلاتتة، ستتوا   تتس مستتتو  ربطهتتا  /تتبتتط يرة تتة التتتغام التت غم بتهتتتم هتتلد الدراستتة 

، وكيتتت   يتتت  ة تتتك  الجتتتر  متتتد  افتتتتسن اولستتتف  و ت تتتابهها  تتتس تو يتتت  التتت غم ، وذلتتتن متتتف  جتتت  ر تتتدالتراكيتتت  و 

الموستتي س ال اتتس ل،لستتف، مغتتياا لغتتة علتتا لغتتة، تامتت  العدةتتد متتف المعتتايس التتتس قتتد تت تتاب  بتتيف اولستتف  و ت تلتت   يمتتا 

ةعطتتتس عتتتد  معتتتام م تلاتتتة علتتتا  ستتت   تتتام البتتتا  بي هتتتا، بتتت   م التتت غم  تتتس ياتتتا اللستتتام وتادةتتتدا  تتتس ياتتتا الكلمتتتة 

للتأكتتتد متتتف  ولتا يتتتل ذلتتتن اعتمتتتدت المتتت ه  ا ستتتت را س  و علتتتا  ستتت  الموقتتت   )المتتتتكلمو  و  تتتام المتل تتتس )المستتتت ب و

ال تتتا م علتتتا افتبتتتار الار،تتتية الموجتتتود  لتاليلهتتتا و هتتتم  ا ستتتت تاجس تتتاة الار،تتتية، والتتتتس تعتبتتتر ي طتتتة ايطتتتس  للمتتت ه  

لستتف تتاتتل  تتس وجتتود م طل تتة متتف ا تتتراه ماتتادد  م  او ،تاا تتيلها،  م متتف الكتت  جلتتا الجتتف  لاهتتم الار،تتية ب تتك  معمتتل

 المستتتت ب و والمتل تتتس )و )المتتتتكلم بتتتيف البتتتا  عتتتد  معتتتايس تعبتتتر  يهتتتا تتتس الكلمتتتات والجمتتت  والتراكيتتت   غيتتتر مبالتتتر  يغمتتتة

ومراجتتتتط  فتتتر   تتتس علتتتتم اللستتتاييات تادةتتتتدا  ،wals.infoمتتتف موقتتتط تهاو فتبتتتار هتتتلد الار،تتتتية استتتتع   بعي تتتة استتتتت ي

، وهتتتلا متتتا العمي تتتة، و فتتتر  بال غمتتتة المتوستتتطة  و الستتتطاية و فتتتر  بالمع تتتد  تتميتتتف بال غمتتتة ه تتتال  لستتتف  الاويولوجيتتتا،

التتتتس تتتت عكا علتتتا هوةتتتة اولستتتف المتتتتأ ر  بالبي تتتة ةهتتتدن لتتت  الباتتتي وهتتتو تادةتتتد بعتتتل اولستتتف ال غميتتتة والغيتتتر يغميتتتة، 

ولستتف التتتتس والمجتمتتط الماتتيذ وهتتلا متتا ةجعتت  للباتتي  هميتتة تتماتتور  تتتوم اكت تتان وتو،تتي  اللغتتة ال ايتتة  تتس بعتتل ا

التتتلم ةغيتتتر المب تتتا والمع تتتا معتتتا، وة تلتتت  متتتف لستتتام    ت تتت   هميتتتة عتتتف م تتتارا او تتتوات و تتتااتها    وهتتتس التتت غم

تاركتتتة البتتتاب ماتو تتتا  جعتتت  علمتتتا  اللستتتاييات ة تلاتتتوم  تتتس يةرةتتتاتهم  تتتوم عسقتتتة التتت غم باللستتتاييات آلفتتتر، وهتتتلا متتتا

 ي ا تعطس يتا    كثر دقة لدراسات مست بلية فا ة  س مجام الا ولوجيا والاويوت

 م ارية عابر  ل،لسف  ،الترا  العربس، التوليدةة التاوةلية، ال غم: الكلمات المفتاحية
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The tone between colleges and scales 

Abstract: 

This study is concerned with tracking the way the tone / tone works in different tongues, whether 

in the level of linking it to words, sentences, or structures, in order to monitor the extent of the 

difference in tongues or their similarity in the use of tone, and how it constitutes the hidden musical 

timbre of tongues, adding language to language, carrying many One of the meanings that may be 

similar or different between tongues, but that the tone in the same tongue and specifically in the 

same word gives several different meanings according to the state of the sender (the speaker) or 

the state of the receiver (the receiver) or according to the situation. To achieve this, I adopted the 

inductive approach to ensure the validity of the hypothesis, which is considered a starting point 

for the deductive approach based on testing the existing hypothesis to analyze it and understand 

its details, that is, from the whole to the part to understand the hypothesis in depth, based on the 

assumption that tongues agree on the existence of an indirect tone in words and sentences. The 

structures express several meanings between the sender (the speaker) and the receiver (the 

receiver). To test this hypothesis, I used a sample I drew from wals.info, and other references in 

linguistics, specifically phonology. There are tongues characterized by deep tone, others with 

medium or superficial tone, and others with complex, and this is what the research aims for, which 

is to identify some tonal and non-tonal tongues, which are reflected in the identity of Tongues 

affected by the environment and the surrounding society, and this is what makes the research 

important centered on discovering and clarifying the hidden language in some tongues that are no 

less important than the exits of sounds and their characteristics, which is the melody that changes 

the structure and the meaning together, and differs from one tongue to another, and this is what 

made linguists differ in their theories about the relationship Tune in linguistics, leaving the door 

open for future studies, especially in the field of phonology and phonology, that give more accurate 

results. 

Keywords: Al-Nagham, Generative Transformation, Arab Heritage, A Cross-Traditional 

Comparison of Al-Alsun. 
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 . مقدمة:1

تأل  ، وهلد او وات التس تاللساييةالتس ت ك  ب ية الكلمة اوولا  س الدراسات  ،اإليسايية او وات للسايياتالمةهر المادم 

لتعبير عف الااجات المادةة والمع وةة وال اسية التس   ل، بيف اإليسام ومجتمع  ماد  توا  الجم  والتراكي  ، م ها الكلمات

مف م ةور ت ومسكس باإلبداعية التس مف فسلها ةستطيط اإليسام  م ةولد مجموعة غير مت اهية مف  اللغة، ول د تميفت  صر لها

ة التوليدةة ولع  ال ةرة معام عد  مف ياا الكلمة  و الجملة باست دام ال غم، ) ةعبروتطيط  م ةولدالجم ، ليا ذلن  اس ، ب  ةس

المعايس  -ةمف فسم او ر ال ات  مف العملية التاوةلي-التاوةلية المتمثلة  س   د جوايبها الر يسة بالب ية العمي ة والسطاية تدر  

 ات  س درجة مف ا فتس اولسفجميط  استااد وةةهر ذلن مف فسم  التس ت ت  مف ال غم  س التراكي  ال برةة واإلي ا ية ل،لسف،

ولك ها ت تل   س الطر  التس ةتم بها است دام تعدةست درجة الصوت وعدد  ،الصوت الموسي ية كجف  مف  يةمتها الصوتية

 ة التس ةتم ت دةمها مف فسم تباة ات يب ة الصوت   يواع الو ا   الم تلا

 لسف للا س ااوم ت صيص هلا الباي لدراسة ال غم  س عد  ، جم الادةي عف ال غم مسألة مهمة  س الدراسات الصوتية الادةثة   

عد   عف تعبر  يها س الكلمات والجم  والتراكي   غير مبالر  الار،ية ال ا لة  م  اولسف تتال  س وجود يغمة مف  ج  ر د

 و و والمتل س )المست ب )المتكلم البا معايس بيف 

الصي س، س كي يا،  م السوا لس   ،، العبرم اإليجليفم، باللسام العربس، يستهلها  لسفوإل بات  ر،يت ا س عتمد علا عي ة مف  مام 

بغية  ،مد  افتسن اولسف  و ت ابهها  س تو ي  ال غمل عرن   وب   رة يا،لغة قبا   غايا جواللهجات الصي ية، السوةدم، 

للم ا ا ست را  وا ست تاا م هجا للو وم جلا يتا   الباي لغوةة مت لةفجيس  تعميم تصل  فسل  الار،ية وم تكوم كلية 

 ةبد  بتا يل اوهدان التالية:

 أهداف البحث:. 1.1

 اولسف دراسة  همية ال غم  س  -1

  اولسف دراسة  وج  افتسن تو ي  ال غم  س  -2

 دراسة  وج  ت اب  تو ي  ال غم  س اولسف  -3

  Wals.infoال ةرةات اللسايية عف ال غم بموقط ربذ  -4

 الباي وي طلل مف اوهدان جلا  همية 

 أهمية البحث:. 1.1

يها  س الكلمات والجم  والتراكي  تعبر   غير مبالر  م  اولسف تتال  س وجود يغمة تتماور  همية الباي  وم ج بات  ر،ية 

و والمتل س )المست ب و، مف فسم عره تدرةجس لمااور الباي ايطسقا مف ال غم  س اللسام )المتكلم البا عف عد  معايس بيف 

 العربس، مرورا بألسف  فر  لتادةد  وج  الت اب  وا فتسن التس تو،  اللغة ال اية التس ت ك  هوةة اللسام وتميفد عف غيرد    
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 كما مع ا ال غم ،  لسفالعربس وب ية او اللسامر الار،ية م ارية بيف مف المهم جل ا  الغو  علا ال غم  س اللغة العربية باعتبا 

وجبراهيم ، " 1جر  الكلمة و سف الصوت  س ال را   وغيرها، وهو  سف ال غمة، والجمط يغم ال غمة: قام ابف م ةور: "يغم:

، 3الكسم  وةدم علا "لاف"  ،الكسموالت غيم ع د مامود السعرام ةدم علا الع صر الموسي س  س  2 ييا  سماد موسي ا الكسم،

ت عبار  عف تتابط مطرد مف م تل   يواع الدرجا  م ال غممف الدارسيف والبا ثيف  س مجام علم الصوتيات   ام رةل  بي ما ةر  

 الصوتية علا مستو  الجملة،  و  جفا ها،  و مجموعة مف الكلمات  

اللم  سا  مصدر ي أت  الوترام الصوتيام، م هم مامود السعرام جذ ي   علي  ومف البا ثيف اللةف  اولوا ربذ الت غيم بالصوت 

 وا ي ااه) الهبوي و  س ، س يص  آفر ةعرن  ي  الت غيم قام: هو المصطل  الصوتس الدام علا ا رتااع ) = الصعود و

وتييف، هلد اللبلبة التس تا التغير  س يسبة ذبلبة الهلا التغي ر  س " الدرجة" ةرجط جدرجة الجهر  س الكسم، و اد  لوترةف الص 

 4ة، ولللن  الت غيم ةدم علا الع صر الموسي س  س الكسم ييغمة موسي 

   ا   أدا  و ياسبفسم قيام الوترةف الصوتييف  ال غمة عبار  عف او ر السمعس للصوت ال ات  عف ازدةاد عدد اللبلبات جذم 

ت وم بو ياة تمييفةة بيف مع ا ومع ا آفر مف معايس الكلمة  ال غمة  س هلد الكلمات مثلها مث  بايي ، التصوة ، وت ص الكلمة

مثس:  فلسمتأ لة  س الكلمة ومف هلد او ةبعل مرتبذ بدرجة الصوت،  و يغمعف  الاوييم،  معايس الكلمات وتمييفها بعغها 

ة، وبعل اووروبية كال روةجية، والسوةدة اولسف امية، وبعل  س ج وب لر  آسيا كاليابايية، والايت اولسفالصي ية وبعل 

  جفا  ج رة يا    لسفوبعل  مرةكيةاله دةة او اولسف

ال غمية،   د  غل ا  م يعطس تو،ياا م تصرا عف ال غمة مف  يي  باتها  اولسفوقب   م يستدم ببعل ال واهد التس ت ص 

 الت غيمس  س تمييف معايس الكلمات ذات او   تمك  ا مف جدرال درجة الصوت وتغيرها، قصد 

جم معةم المراجط التس ت اول  هلد المسألة ت يد بالمجهود الجبار اللم قدم  الدكتور تمام  سام، ع دما قام بدراسة لهجة عدم 

ل تيجة الاصاا،  كاي  االيم ية،   د كام هد   ورا  تلن الدراسات الو وم جلا معر ة عسقة الت غيم  س هلد اللهجة بالعربية 

 وهس:،بذ ستة  لكام للت غيم  س عربيت ا الاصاا  الرا ط:يهاةة ذلن الباي  المتو   جليها  س

 ال غمة الصاعد  الواسعة  -2 = ال غمة الهابطة الواسعة ت ابلها -1 

  ال غمة الصاعد  المتوسطة -4 = ال غمة الهابطة المتوسطة ت ابلها-3

 ال غمة الصاعد  الغي ة  - 6= ي ة ت ابلهاال غمة الهابطة الغ-5

                                                           
  222/ 14/ م، دار ج يا  الترا  العربس، بيروت، لب ام 1811-د1441الطبعة اوولا،  العرب،لسام  ابف م ةور، 1

        195ص  ،المصرةةم، ال الر/ مكتبة اويجلو 1898، 5 الطبعةجبراهيم،  ييا، او وات اللغوةة،   2 

  164ص  م، دار الاكر العربس، ال اهر ،1888-د1424، علم اللغة م دمة لل ارئ العربسد  السعرام، مامود،  3 

  164ص  م، دار الاكر العربس، ال اهر ،1888-د1424، علم اللغة م دمة لل ارئ العربسد  السعرام، مامود،  4 
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   5" تة  يغمة السم مسطاة دوم  عود  و هبوي"تادةد يغمة مسطاة، قام: جلا كما تو   

 ةف م تلايف هما:  اعتمد تمام  سام  س ت سيم الت غيم  س الدر  العربس علا مبد

الكسمية، والمراد ب  ال ك  ه ا ال غمة  و الصوت  س هلد الو،عية جما ةمثل  لك  ال غمة الم بور  اوفير   س المجموعة  –اووم 

 ةكوم الصوت  اعدا وجما ةكوم هابطا، وجما ةكوم  ابتا 

و ساس  المد ، والمراد ب  المسا ة الموجود  بيف  علا يغمة و فاغها سعة و،ي ا، وهو ما ة ت  ع   مد  جةجابس، ومد   -الثايس

 7ا  سماد  س موقط آفر الت غيم الواسط والمتوسذ والغيلوهو م 6يسبس، ومد  سلبس 

 

كاي  هلد هس ال ماذا الستة التس   ةايد ع ها الت غيم  س اللهجات العربية و س الاصاا، وهو ت سيم ة تل  عف الت سيم الت ليدم 

 ةوم ال ا م علا قسميف   دهما مؤكد، والثايس غير مؤكد واللم اعتمدد البا ثوم اللغ

 ا  بد ل ا  م وه ،استث ي  ال غمة الثابتة  و المسطاة مف العسقة بالمد ، ويها   تص  بالصاعد  و  الهابطة،  هس بيف بيفوقد 

ة ياوةة  س الت غيم ل  و يا :كس تصب  الم ارية بيف اولسف اوفر   كثر و،و ا العربس لساميعرا علا و ياة الت غيم  س ال

ويرة ة التوا   ال ا مة بيف البا  )المتكلمو والمتل س)الم اي و  و السامط،  إي    ةمكف الاكم تادةد معايس الجم  ويوعها، 

علا يوع الجملة ج  باستعمام الت غيم،  هو اللم ةادد يوعها جم كاي  فبرةة ت رةرةة  و استاهامية،  و تعجبية،  و م اية  و جملة 

يواع الاع  اإليسايس، كالغغ ، واليأ ، واوم ، والارح، والافم، وبيام  س لك  سيا  جيكار،  و تهكم، وما جلا ذلن مف  

، وةكوم 8الاام، والغ ا، والا ر، وال ن والي يف، واإل بات، والسمبا  ، واإلق اع، وك  ذلن ةاد  يتيجة تلوةف  س درجات الت غيم

يااوم  ذلن رسومة  س الصااة الساب ة  ولتو،ي ذلن و ل لك  ال غمة ومداها التس  ددها تمام  سام بس  يماذا، والتس هس م

 ف يوعها  س    ال ماذا الستة الملكور  ساب ا  ر د عدد مف الجم  مبي

 ةكوم الت غيم اإلةجابس  و الواسط الهابذ  س الجم   س الاا ت اآلتية:    

                                                           
 و 231-282ص) م، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب1811-د1419، اللغة العربية مع اها ومب اهاد   سام، تمام،  5 

  188، وم اه  الباي  س اللغة ص 228ص م، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب 1811-د1419د   سام، تمام، اللغة العربية مع اها ومب اها،  6 

  228ص م، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب 1811-د1419د   سام، تمام، اللغة العربية مع اها ومب اها،  7 

  121ص م، دار الاكر اللب ايس، بيروت، لب ام 1882، 1يور الدةف، عصام، علم و ا   او وات اللغوةة، الاويولوجيا، ي 8 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP 
 

،  الت غيم ه ا ةبد  ب بر ،مير  ي  بصوت عام،  م ةمي  ياو ف قام باع  ما: و راد هلا العم ؟تأكيد اإل بات ياو قولن لم  1

 ا ي ااه مط توالس كلمات الجملة  

وةكوم  س تأكيد ا ستاهام، بكي ، و ةف، ومتا، وب ية  دوات ا ستاهام  يما عدا ه ، والهمف ،  إم الت غيم بهما ةأفل   2

 بهلةف اوداتيف جةجابيا  اعدا   مسارا آفرا مف  يي ال ك    ذ دوم المد ، وبللن ةكوم الت غيم

 وةكوم الت غيم جةجابيا هابطا مط الجم  التس تايد ال اس، وال ري، والدعا     3

 كما ةكوم الت غيم جةجابيا  اعدا مط  داتس ا ستاهام، ه ، والهمف ، ومتا، مث :  ب

   متا وقع  غفو  بدر الكبر ؟ يرح هلا السؤام علا مف ةجه  تارةخ هلد الواقعة ال الد  1

 متا ةعود الاجاا مف الب اع الم دسة؟   4

 ا  وةكوم الت غيم ال سبس  و المتوسذ هابطا  س الاا ت اآلتية:

 ات، وا ستاهام بغير ه  والهمف  وع د المااد ات العادةة   ع د التاية، والكسم التام، وتاصي  المعدود1

 سم مستاهما ع   بأدا  ه ، والهمف     وةكوم يسبيا  اعدا  و جةجابيا  اعدا كللن ع دما ةكوم الك2

د  وةكوم لك  الت غيم السلبس  و الغيل هابطا  س الاا ت اآلتية:  س الجم   و الكسم اللم تصاب  عاياة كالافم، واليأ  

والتغجر، و س الاوار اللم ةدور بيف ل صيف   ةرةدام  م ةسمعهما ل ص  الي علا م ربة م هما، وكللن  س تعبيرات 

، و  بد  م ةر ل الكسم اوس  والتاسرسليم باومر ياو قولن:    وم و  قو  ج  باهلل، وكللن ك  ما هو ةام  عبارات الت

 بصوت م  ال  

 وةكوم لك  الت غيم سلبيا  اعدا  س الاا ت اآلتية:  -هـ

  9جذا كام الكسم ةدم علا تمف  و عتاب  1

ال غم واهد لعلا ال غم مف  لسف م تلاة وا،اة جلية،  مف  يواع  وو يات ، تصب  ال واهد  ال غم،بعد جل ا  الغو  علا مع ا 

 : ا لسف س 

 : اللسان العربي  الشاهد األول: 

، مف كسر الكوب؟  إي  ةع س ا ستاهام، وةرةد ججابة مف المتل س، بي ما جم قيل  الجملة ب غمة  اعد ع دما ةستاهم البا  ب غمة 

 )مف ـكب غمة سطاية  س درا الكسم  جم قيل بي ما يبر ال وم  س )مفو م  اغة  س آفرها تع س ا تهام،   ولها مط س   اعد 

كسر الكوب اليوم لف ة را مف البي  و ه ا )مفو تع س )اللمو  تتاوم الجملة مف جي ا ية استاهامية جلا فبرةة،  ما جم قيل  ب غمة 

 د تع س التهدة س آفرها،   اعد م  اغة  س  ولها 

 

                                                           
  538 – 535ص غرة  للطباعة وال  ر والتوزةط، ال اهر   م، دار2444ب ر، كمام، علم او وات اللغوةة،  9 
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 :(English) اإلنجليزي   لسانالشاهد الثاني: ال

جملة فبرةة تع س  باح  . Good morning جملة:لغة غير مبالر  تعطس للجملة معام م تلاة مثام  اإليجليفم   سامال غم  س الل

س يهاةتها  س بداةة الجملة  م م  اغة يوةلة    اعد ال ير، جم قالها البا  ب غمة بسيطة تع س ياا اللاظ، بي ما جم قيل  ب غمة 

  إيها تع س اللوم علا التأفير، بي ما تع س ا يتباد ع دما ت ام ب غمة م  اغة ،ي ة مط ال بر  س آفرها 

 :(Hebrew) العبري   سانالشاهد الثالث: الل

علا  ي ا تؤ روتغي عودا واي اا،ا، اتساعا  ةغا،  يي  م تغير ذبلات الصوت  اللسام العربس  ة ب   العبرم   سامال غم  س الل

ع س ت  اعد جم قيل  ب بر   ؟وزرت  من )ه  تع س ביקרת את אמא שלך?مع ا الكلمة  و الجملة، مثام ذلن الجملة ا ستاهامية 

الطل   تع س است كار لتأفر المتل س عف زةار  والدت ، وتع س  س البداةة وم  اغة  س ال هاةة  اعد السؤام، بي ما جم قيل  ب بر  

  ،ي ة جم قيل  ب بر  م  اغة 

 :(Swahiliفي كينيا ) السواحلي   سانالشاهد الرابع: الل

ر ،  يي  م ال غم مط الجملة ةعبر عف مع ا مغمر غير مبالة ب  العربيةتعتبر اللغة السوا لية  ساسية  س كي يا، وال غم  يها 

  ذلن:ل اا الجملة مثام علا 

nafurahi kukuona (تع س سعيد لرؤةتن، جم قيل  الجملة ب غمة سطاية تع س  ي س  عس سعيد لرؤةتن و يا وراهس ُكُكَوايا

(Happy م ن )مط ال بر آفر الم طط تع س  يس غا اعد  و، بي ما جم قيل  ب غمة  ،Angryوتع س  ةغا التأيي  علا  ع   ،و

و، يس ظ  م ال غم  س اللغة السوا لية   ةعطس Athreatو وجم قيل  ب غمة م  اغة ،ي ة تع س التهدةد )Reprimandفايئ، )

 كلمات  و جم  م تلاة كليا  س اللاظ والمع ا كما  س الصي ية، ب  ةعبر عف معام م تلاة كما  س العربية واإليجليفةة       

 الصيني:  سان: اللخامسالشاهد ال

عادم قيمة   وات العل ،  و   وات السواكف،  س هلد تعد درجة الصوت  و ال غمة جف ا متصس مف الكلمة، وقيمت  الاوييمية ت

 و بألاام متعدد ،  تع س مر  " قر  كتابا"، ومر  " اقطط ف با" Kanshuاللغة ةمكف  م ي طل )

  و  لس  ةار  بيف معايس هلد 10سعيدا، وم ر الوالس وغ س رجس، و ةا، ت طل بأربعة  لاام م تلاة  تع س: وFu)وكللن كلمة 

 الكلمات سو  ال غمة الموسي ية ع د ال را    

  بعض اللهجات الصينية: لسان :سادسالشاهد ال

 و ةمكف  م ةمث   ربط كلمات م تلاة تبعا لل غمة التس ة طل بها Taقام   مد م تار عمر: " و س بعل اللهجات الصي ية التتابط )

 "ةر ط"  مستوةة  إيها تع سع دما ة طل بالكلمة ب غمة  -1

 "ةغرب  و ةصدم"  وع دما ة طل بالكلمة ب غمة  اعد  تع س -2

                                                           
  84ص م، ال الر/عالم الكت ، ال اهر  1819-د1441، 3 ترجمة وتعليل د/   مد م تار عمر، يبعة اللغة،مارةو بام،  سا علم 10 
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  11وع دما ة طل بالكلمة ب غمة هابطة تع س "عةيم" -3

  م  يها لغة يغمية بامتياز  يي  م ال غمة  س ياا الكلمة   تعبر عف عد  معام، ب  تعطس كلمات م تلاة  س اللاظ والمع ا   

 :(Swadish) السويدي   سانالل: سابعالشاهد ال

وح  )البذ و، ومط قرا تها ب غمة مركبة تع س ) ال  اا إم اللاةة تع س:  م  اغةو ب غمة بسيطة Anda ( ع د قرا   كلمة   و12و الر 

    امب ا ومع   ةعطس عد  معام للكلمة  و الجملة، ب  جي  ةعطس كلمة م تلاة كليا لغة مبالر   م السوةدم   سامال غم  س الل

 لغات قبائل غانا بإفريقيا: أحد( Twi) لسان: ثامنالشاهد ال

عالية  إم الم صود  اعد  و، بابا،  س  كلمات Papaو وهس ج د  لغات غايا ةمث  التعاق  الصوتس لكلمة )Twi)توم  لسام  اس

 مرو ة  -2 إم مع اها هو:  ،جي د، وع دما ت ر  ب غمة م  اغة -1بمع ا الكلمة هو : 

 بس،  -3ع د ال طل بالم طط الثايس،  إم اللاةة ةدم مع اها علا: ر   الكلمة ب غمة ع د الم طط اووم، وكاي  العتبة عالية وجذا قُ 

 13بابا

  الخالصة:

 يست رئ مف ال واهد الثمايية الساب ة ما ةلس:

عد  معام كاللسام العربس واإليجليفم  ذات  عف مة  لسف ال غم  يها لغة غير مبالر ، تعبر  س الجملة  و التركي    1

 والعبرم والسوا لس 

 مة  لسف ال غم  يها لغة مبالر ،  م ياا الكلمة  و الجملة  و التركي ، ال غم  يها ةعبر عف كلمة م تلاة ومع ا م تل    2

 ، وبعل لهجات الصيف  ياوالسوةدم ولسام غايا  س ج وب ج رة  ةغا، كاللسام الصي س 

عبر دراست  لمجموعة مف اولسف، مط بيام المواقط الجغرا ية ل،لسف التس فغع   Wals يما ةلس فس ة ما تو   جلي  موقط 

 و  سن،ا فتيي الت اب   و للدراسة، و ل فا ية استعمام ال غم و  رد كلغة مبالر   و غير مبالر   س اولسف  وم العام مف  

 بيف الكليات والم اةيا 

 

 

                                                           
  226متف وهامش ص  ال اهر ،م، ال الر عالم الكت ، 1889-د1411م تار عمر،   مد، دراسة الصوت اللغوم،  11

  84 ص م، ال الر/عالم الكت ، ال اهر  1819-د1441، 3ترجمة وتعليل د/   مد م تار عمر، يبعة اللغة،مارةو بام،  سا علم  12 

   138 ،131ص م، المكتبة الجامعية، اوزرةطة، اإلسك درةة 2442لولف، يور الهد ، مبا ي  س علم اللغة وم اه  الباي اللغوم،  13 
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ةو،  عدد اولسف الغير يغمية، واولسف ذات ال غمة البسيطة، واولسف ذات ال غمة المع د   وم العام، وتوزةعها  و2) جدومجليكم 

 : جغرا يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 14توضح سمات النغم حسب التوزيع الجغرافي لأللسن (3)صورة 

مف فسم الجدوم وال رةطة تاتوم العدةد مف  لسف لر  وج وب لر  آسيا بما  س ذلن جميط  يواع اولسف الصي ية وكللن 

كاملة  س اللسام التاةسيدةة علا سبي  المثام  تاتوم الم ايط ال ،علا  يةمة يغمات تتغمف يغمات بسيطة الايت امية والتاةسيدةة

 ،م ها  س ة يغمات مسطاة ب ك   ساسس ع د مستوةات ال غمة العالية والمتوسطة والم  اغة ،علا يغمة وا د  مف فما يغمات

فما كلمات م تلاة اعتماًدا علا / مط  kʰaaوالم طعام المتب يام ةرتاعام وة  اغام  س ال كلف بي ما ةتطابل لك  الم طط / 

/ مط يغمة م  اغة  kʰàà/  ،/ مط يغمة متوسطة تع س " م تتعثر" kʰāā/  ،/ ذات ال غمة العالية تع س "التداوم" kʰáá/  -ال غمة 

رةاس / ذات ال غمة المتساقطة هس جسيم مؤدب تص kʰáà/ ذات ال غمة المرتاعة تع س "السا " و /  galangal ' ،/ kʰàáتع س " 

 تست دم  المتكلمات اإليا   

م ولكف اولسف التس ةكوم مف الغرور الوسطا،  سيما  س المكسين و مرةكا  العالم،تاد  يغمات الك تور  س  جفا   فر  مف و

 الكويغو؛ ييجيرةاو لدةها  رو  معجمية بيف -، ال يجر Defoid يها التاد  عف يغمات المستو  هس اوكثر ليوًعا  ةوروبا )

 Navajoبي ما  ،/ "ال س " bì/  ،/ "اسأم" bī/  ،/ "و د " bíكما  س او عام الثس ة /  ، س  يغمات م تلاة  س المستو 

                                                           
 اإللكترويس   Wals.infoموقط  14

 القيمة 

 بال نغم 

 نغم بسيط 

 نغم معقد 
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(Athapaskan كما  س الكلمات /  ،؛  رةفويا وما جلا ذلنو لدةها تباةف بيف المستوةات العالية والم  اغةt'áá ذ"  ،/ "عادم  

/ " ب"  توجد يغمات الك تور ب ك  عام  س اولسف التس بها عدد  كبر مف تباة ات ال غمات  ع دما ت وم اللغة بتمييف  tʰàà-و / 

  إم ال غمات تكوم عاد ً علا مستو  وا د    ذ،يغمتيف  و  س ة 

 

 الخاتمة:

عي ة  ة لتالي كوسيلمد  افتسن اولسف  و ت ابهها  س تو ي  ال غم باتباع م ه  ا ست را  وا ست تاا  معر ةسعا الباي جلا 

 م  اولسف تتال  س وجود يغم  س " ايطسقا مف  ر،ية ماادها  Wals.info" الثمايية وكللن مف موقط  اللسايية مف ال واهد

تيجة الدراسة   هرت ي، المست ب وو والمتل س ))المتكلم البا غير مبالر  بيف الكلمات والجم  والتراكي  تعبر  يها عف عد  معام 

 جلا  فر   وت تل  مف لسام اللسايس،  تصل  وم تكوم كلية لغوةة ويها فا،عة للت وع  د ل هلد الار،ية،  هس ا ست را ية

 يي اتغ  مف فسم است را  اومثلة الوارد  مف ال واهد و س الموقط  م ال غم  س اولسف  وم العام لغة غير مبالر   م  م 

ل غم  س اال غم ةعبر عف عد  معام ل اا الكلمة، الجملة والتركي ، كما  س اللسام العربس واإليجليفم والعبرم والسوا لس، بي ما 

وبعل  لسف ج وب   رة يا لغة مبالر ،  م  م ال غم ةغير المب ا والمع ا معا، عسو  علا  ةدةة لسف  فر  كالصي ية والسو

 لسف غير يغمية، و لسف ذات يغم بسيذ، اللم تو   جلا  م اولسف  وم العالم ت  سم جلا   Wals الت سيم اآلفر لل غم  س موقط

ة لعلما  اللساييات وفا ة  س مجام الاويولوجيا والاويوتي ا تعطس و لسف ذات يغم مع د، تاركة الباب ماتو ا لدراسات مست بلي

  يتا    كثر دقة

 

 أهم نتائج البحث: 

 ةعتبر ال غم لغة غير مبالر   س بعل اولسف كاللسام العربس واإليجليفم والعبرم والسوا لس  -1

   رة يا ال غم لغة مبالر   س بعل اولسف كاللسام الصي س والسوةدم وبعل  لسف ج وب  -2

 ت  سم اولسف جلا غير يغمية، ذات يغم بسيذ، ذات يغم مع د  Walsب ا  علا موقط  -3

 ب ا  علا ال تا   يص  جلا  هم التو يات والم تر ات 

 

 توصيات ومقترحات البحث والباحث:

م بأجتاتاا دراسة ال غم  س اولسف جلا جهد دقيل مف علما  اللساييات  -1 ال غم  هف  ل يا ةعتمد علا م تبر  وتس مدع 

  س الصوت، للو وم جلا يتا   دقي ة   فسن عليها 

  بد مف مراعا  البي ة والمجتمط اللم ي أ  ي  اللسام، اللم تأ ر بك  ما ةايذ ب  م كس ال غم   -2

ا ستااد  مف المؤلاات الكثير   وم ال غم  س اولسف والمواقط ا لكترويية التس بد ت ت دم  س هلا الجاي  إل دا   -3

  الموا مة بيف المعلومات ه ا وه ال  
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  والمصادر: المراجع

الكت ،  ال الر/عالم، 3ترجمة وتعليل د/   مد م تار عمر، يبعة اللغة، سا علم  و م1819-د1441) مارةو بام، -
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The reality of disclosure of social responsibility in Saudi banks 

 خالد عبد هللا سعد آل محمد بن سعيد إعداد الباحث/

 محاسبة، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعوديةماجستير 

 ملخص الدراسة 

حاىاه  العمىء،،حاىاه  المىوفييس، )حاىاهبكافىة ماايحاىا هدفت هذه الدراسة إلى  ححديىد قا ىإل ااف ىا  لىس المسىاقلية ايجتماليىة 

لناىىا مىىس  ايجتماليىىة قااف ىىا حيىىت حعتبىىر المحاسىىبة لىىس المسىىاقلية  ،البنىىوا السىىعودية فىى البيئىىة  حاىىاه  ،الماتمىىإل المحلىى 

قيعتبىر هىذا البحىت امتىدادا قححىديثا  ،المواضيإل الت  ي ت اهتمام الباحثيس ف  اآلقنة األخيرة خ وصا مإل زيادة ايهتمام بالبيئىة

استخدام ماشر مساقلية اجتمالية  راسة حمقلتحقيق أهداف الد للدراسات العربية السابقة خ وصا ف  المملكة العربية السعودية.

 المحلية.قكذلك حم استخدام أسلوب "ححليل المحتوى" ليحص التقارير السنوية للبنوا  ،لن را 81مكون مس 

حاىم قأن  ،ق د حوصلت النتائج الى  ضىعا ايهتمىام العىام بالمسىاقلية ايجتماليىة قااف ىا  ايجتمىال  بىيس البنىوا السىعودية

قحوصىى   ،ف ىىا  ايجتمىىال  فىى  البنىىوا السىىعودية ي يتناسىىذ مىىإل  حىىي ير هىىذا القوىىاك فىى  اي ت ىىاد السىىعود  ككىىلايهتمىام باا

الدراسىىة هيئىىة سىىول المىىاة قالايئىىة السىىعودية للمحاسىىبيس القىىانونيس بالعمىىل للىى  زيىىادة قلىى  قاهتمىىام ال ىىركات بالمسىىاقلية 

ة المخت ة كوزارة العمل ققزارة ال ئون ايجتمالية قم ىلحة الككىاة قالعمل مإل الااات الحكومي ،ايجتمالية قبالذات البنوا

رلايىة األن ىوة ايجتماليىة قزيىادة ااف ىا  لىس أ ىر هىذه األن ىوة للى    مبادرات فعلية لت ايإل ال ىركات للىقالدخل لتقديم 

سىىايل لمليىىة ااف ىىا  الماتمىىإل قالبيئىىة. قحوصىى  الدراسىىة أيةىىا بةىىرقرة اسىىتحداي معيىىار اسىىتديل  للبنىىوا لتحييكهىىا قح

ايجتمال  كما حتحمل الايئات قالامعيات المانية مساقلية زيادة قل  قاهتمام البنوا بالمساقلية ايجتمالية لموما قااف ا  

للىى  ادارات البنىىوا المكيىىد مىىس ايهتمىىام  أهماىىاي ياىىذقخل ىىت الدراسىىة لمامولىىل مىىس التوصىىيات ايجتمىىال  خ وصىىا. 

كمىا االبىت الدراسىة  ،قااف ىا  لناىا سىوا، بقىوائم ماليىة مني ىلة أق مدماىة مىإل القىوائم الماليىة العاديىةبالمساقلية ايجتماليىة 

 لناا.بمكيد مس الدراسات قايبحاي الءزمة لوضإل نموذج محاسب  للمساقلية ايجتمالية قايف ا  

ماىىايت حوبيىىق محاسىىبة المسىىاقلية ايجتماليىىة المسىىاقلية ايجتماليىىة، محاسىىبة المسىىاقلية ايجتماليىىة،  :مفتاحيااةالكلماااا ال

 .ISO 26000 البنوا المحلية، السعودية. ،ااف ا  لس المساقلية ايجتمالية
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The reality of disclosure of social responsibility in Saudi banks 

Abstract: 

This study aimed to determine the reality of disclosure of social responsibility in all its fields 

(towards employees, towards customers, towards the local community, towards the environment) 

in Saudi banks. Concern for the environment, and this research is considered an extension and 

update of previous Arab studies, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the 

objectives of the study, an index of social responsibility consisting of 18 elements was used, and 

the "content analysis" method was used to examine the annual reports of local banks. 

The results revealed a weak public interest in social responsibility and social disclosure among 

Saudi banks, and that the volume of interest in social disclosure in Saudi banks is not 

commensurate with the impact of this sector on the Saudi economy as a whole. Social activities, 

especially banks, and work with the competent government agencies such as the Ministry of 

Labor, the Ministry of Social Affairs and the Department of Zakat and Income to present 

effective initiatives to encourage companies to sponsor social activities and increase disclosure of 

the impact of these activities on society and the environment. The study also recommends the 

need to develop an evidentiary criterion for banks to motivate them and facilitate the process of 

social disclosure. Professional bodies and associations also bear the responsibility of increasing 

the awareness and interest of banks in social responsibility in general and social disclosure in 

particular. The study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: 

Bank administrations should pay more attention to social responsibility and disclose it, whether 

in separate financial statements or integrated with the regular financial statements. The study also 

called for more studies and research necessary to develop an accounting model for social 

responsibility and disclose it. 

Keywords: social responsibility, social responsibility accounting, areas of application of social 

responsibility accounting, disclosure of social responsibility, local banks, Saudi Arabia. ISO 

26000. 
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   المقدمة:. 1

زاد اهتمام المنظمات حوة العالم بالمساقلية ايجتماليىة التى  ياىذ أن حتحملاىا مىس أجىل ااسىاام بىالبرامج ايجتماليىة، قحقىديم 

العىون للمحتىىاجيس قايهتمىام بال ىىاقن البيئيىة. قإن ايهتمىىام بالمسىاقلية ايجتماليىىة ليسىت بعيىىدة لىس ديننىىا الحنيىا، الىىذ  حىىت  

ىىك للىى  أهميىىة ايهتمىىام بحسىىس اسىىت ءة المىىوارد قلىىدم  النىىاع للىى  التعىىاقن مىىس أجىىل خيىىر الماتمىىإل قالحيىىاف للىى  البيئىىة، قرك 

 .ااسراف قالتبذير، قلدم إهماة حق األجياة القادمة

لمحاسىبيس ق د انعكس اليكر اي ت اد  للى  اليكىر المحاسىب  مىس حيىت ايهتمىام بالمسىاقلية ايجتماليىة، قأقضىحت جمعيىة ا 

أن مىىس ضىىمس أهىىداف القىىوائم الماليىىة إلىىداد حقريىىر لىىس األن ىىوة   8791)القىىانونييس األمريكيىىة فىى  حقريرهىىا المن ىىور لىىام 

 .ايجتمالية

دقن ححقيىىق ايهىىداف  ق مىىإل زيىىادة الىىول  لىىدى الماتمىىإل اصىىبق مىىس ويىىر المقبىىوة الو ىىوف لنىىد ايهىىداف اي ت ىىادية للمنظمىىة

حيت ان انااز ايلمىاة باسىتخدام المىوارد اي ت ىادية للماتمىإل يحىتم ضىرقرة اسىاام المنظمىة  بتحمىل مسىاقلياحاا  ،ايجتمالية

ايجتمالية ق حقييم ادا،ها ايجتمال  ب ورة مستقلة لىس ادا،هىا اي ت ىاد ، فتعظىيم ايربىا  لىم يعىد الاىدف الوحيىد للمنظمىات 

ذ مساقلياحاا ايجتمالية حااه الماتمإل الذ  حعمل فيل، ممىا ادى الى  فاىور مىا يسىم  اي ت ادية بل حعدى ذلك ال  ايلتكام بتنيي

أحىدي مراحىل قهىت حعتبىر  ايدا، ايجتمىال  لتلىك المنظمىات بالمحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ق التى  حسىتخدم كىيداة لتقيىيم

 .التوور المحاسب 

 قا ىإلق ،البنوا السىعودية بالمسىاقلية ايجتماليىة ادارات قمدى اهتمامة، يركك هذا البحت لل  بيان مياوم المساقلية ايجتمالي

  البنوا.ة ايجتمالية ف  القوائم المالية لاذه ااف ا  المحاسب  لس المساقلي

   الدراسة:مشكلة . 1.1

إي اناىا اصىبحت  ،اي ت ىادية  ورنىت بالمسىاقلية حديثىل نسىبيا إذا مىا المنظمىات حعىدالمساقلية ايجتمالية قااف ا  لناا فى  

لبنىوا السىعودية حبىيس أن هىذه لىبع  ارير مالىس ايدارة اخىءة حقى السىعود . قمىسححظ  باهتمام لدد كبير مس فئات الماتمىإل 

لكس الم كلة حكمس ف  لدم حوىور المحاسىبة لىس المسىاقلية ايجتماليىة قايف ىا  لناىا فى   ىوائم هىذه  ،البنوا حقوم باذا الدقر

 البحت ف  ااجابة لس األسئلة اآلحيةي حلخيص م كلةلذا يمكس  ،البنوا

 ادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقلية ايجتمالية؟ إدرااما مدى  .8

  ايجتمالية؟المساقلية  المملكة لساف ا  البنوا ف   ما مدى .2
 

 الدراسة:أهمية . 1.1

 بالىدقر المتكايىد ايهتمىام مىس كىان يبىد ،قالتعىاقن الىذ  جىا، بىل ايسىءملما كان النظام قالماتمإل السعود  مبنيىا للى  التكافىل 

لىذا  ، األخىرى الماتمعىات فى  منل  إلحاحا   أكثر يكونفالتقرير لس هذا الدقر ف  ماتمإل اسءم   ،األلماة لمنظمات ايجتمال 

حتبن  ايهتمىام بالمسىاقلية ايجتماليىة، أصبق مس الةرقر  لل  البنوا أن يكون لاا دقر متميك لل  الساحة الم رفية، قأن 
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قلدم حركيك اهتماماا بتحقيق معديت ربق مرحيعة قإهماة جانذ المساقلية ايجتمالية، قذلك انوء ا  مس التكاماا بمبادئ ديننىا 

 الحنيا، الذ  جعل اانسان هدف الحياة قوايتاا األسم .

ياىوم المسىاقلية ايجتماليىة قالماىايت التى  ي ىملاا، قمو ىا المعىايير حيح  أهمية هذا البحت فى  إلقىا، الةىو، للى  م يمس هن

المحاسبية ااسءمية مس هذا المااة، قمعرفة مدى إدراا البنوا ألهمية ححملاا لذ، المساقلية ايجتمالية، قأهمية م ىاركتاا 

س المساقلية ايجتمالية ف  القىوائم الماليىة بالبرامج ايجتمالية المختلية، قإلقا، الةو، لل  مدى حقيدها بااف ا  المحاسب  ل

 الت  ح درها.

   :أهداف الدراسة. 1.1

قمىدى اف ىا  البنىوا فى   ،لمياىوم المسىاقلية ايجتماليىة ادارات البنوا ف  المملكىة إدراا ياع حادف الدراسة ال  

  ايجتمالية؟لس المساقلية  المملكة

 

 :منهج الدراسة .1.1

التحليلى ، قحىم الرجىوك إلى  الدراسىات السىابقة فى  ماىاة المسىاقلية ايجتماليىة للتعىرف للى   حم التمىاد المىناج الوصىي 

اق رسىائل الماجسىتير قالنىدقات  األكىاديمييسمىس  المميىكةكثير مس المراجإل قالبحوي العلميىة  قاياءك لل  مياوماا قأبعادها،

للى  مىىدى  السىعودية للتعىرفالتقىارير الماليىة السىنوية لىىبع  البنىوا قحىم اياىىءك للى   .قالمىاحمرات قالن ىرات ذات العء ىة

 .ف ا  المحاسب  لس المساقلية ايجتماليةأخذها ف  الحسبان اا

   يسةالدرافرضياا . 1.1

 التاليةي اليرضيات لل  الد راسة هذه حقوم

 . لة الول  بيهمية المحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا السعودية -8

 .الموارد الب رية اقلية ايجتمالية فيما يخصالبنوا السعودية لس المس حي ق -2

 .حي ق البنوا السعودية لس المساقلية ايجتمالية فيما يخص الماتمإل المحل  -1

 .السعودية ف  البنوا لانة للمساقلية ايجتماليةيوجد  -4

 . محدداا الدراسة:1.1

 اياءك اريق لس السعود  البنوا ف  لناا قايف ا  ايجتمالية المساقلية ماايت لل  الدراسة حقت ر: المكانية الحدود

 .لاا السنوية حقارير لل 

 .هـ 8411   الدراسية السنة مس الثان  الدراس  الي ل ف  الدراسة هذه حوبق سوف: الزمانية الحدود
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  :سةخطة الدرا. 1.1

 األول: المقدمةالفصل 

التعريا بالمساقلية ايجتمالية قالمحاسبة لناا ققا إل ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية  هذه الدراسة الباحت ف سيتناقة     

 .ف  البنوا السعودية

ا ت اديا   قسريعة الت يرالمنظمات اي ت ادية اليوم ححديا كبيرا حيت حمارع لملاا ف  بيئة معقدة  بيناا حواجلالقوة  بداية يمكس

. ق مإل زيادة الول  لدى الماتمإل اصبق مىس ويىر المقبىوة الو ىوف لنىد ايهىداف اي ت ىادية للمنظمىة قحقنيا   قسياسيا  قاجتماليا  

دقن ححقيق ايهداف ايجتمالية، حيت ان انااز ايلماة باستخدام المىوارد اي ت ىادية للماتمىإل يحىتم ضىرقرة اسىاام المنظمىة  

جتمال  ب ورة مستقلة لىس ادا،هىا ايجتمىال ، فتعظىيم ايربىا  لىم يعىد الاىدف بتحمل مساقلياحاا ايجتمالية ق حقييم ادا،ها اي

الوحيد للمنظمات اي ت ادية بل حعدى ذلك ال  ايلتكام بتنييذ مساقلياحاا ايجتمالية حااه الماتمإل الذ  حعمل فيل، ممىا ادى الى  

 لتقييم ايدا، ايجتمال  لتلك المنظمات. كيداةفاور ما يسم  بالمحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ق الت  حستخدم 

فىى  ايسىىءم للىى  قجىىوب المسىىاقلية ايجتماليىىة فىى  البنىىوا ااسىىءمية  قلوفييىىة المىىاةايسىىءم  للتنميىىة  قياكىىد المياىىوم    

هىذه البنىوا مىس النمىو  قلكى  حىتمكسفى  ححقيىق التنميىة ايجتماليىة،  قمسىاقلية كبىرىهذه البنوا بدقر اجتمىال   قضرقرة  يام

قالماتمىإل قالعمىء، قالعىامليس لديدة كالمساهميس  حااه أارافمرالاة المساقليات الملقاة لل  لاحقاا  قايستمرار قالبقا، للياا

امىرا يتولىذ  لناىاايجتماليىة قالمحاسىبة البنىوا ااسىءمية لمياىوم المسىاقلية  إدرااالتعىرف للى  مىدى  أصىبق قمس هنا. فياا

 .قمنااية لملااقفقا لنظماا  قححقيق اهدافااالمكيد مس ايهتمام لمسالدحاا لل  النمو ايء، 

  .ايجتمالية لس المساقلية قايهداف قااف ا محاسبة المساقلية ايجتمالية األهمية قهذا الي ل يحتو  لل   سميس حوضق 

  واالهداف:محاسبة المسؤولية االجتماعية األهمية  .1

  :االجتماعيةمفهوم المسؤولية  .1.1

، لىذا فننىل كخدمة العامليس قالبيئة قالماتمإلإن التوور اي ت اد  قالمنافسة ال ديدة  د ياعل ال ركات حامل الاانذ ايجتمال  

مناىا قمو ىا مسىا،لة يد نقوة ضعا لل ركات خاصة البنوا مس الواجذ ايهتمام باذا الاانذ  قالذ   أصبق  منذ زمس وير بع

قمحط اهتمام العديد مس الدراسىات المحاسىبية مىس أجىل إيةىا   الن ىااات قالماتمإل ككل منظمات قالبيئة قال حة المس ارف 

قهذا كمحاقلة الوا، فائدة للماتمإل بالتباره المستييد ق المتةرر المباشر  ،ايجتمالية قارل ااف ا  لناا ف  القوائم المالية

 .ت بالتبارها مساقلة مساقلية اجتمالية أمام الماتمىإل أكثىر مناىا مسىاقلية ا ت ىاديةبمثل هذه الن ااات قكذلك بالنسبة لل ركا

 منظمىات نحىو النظىرة حوىوير يتولىذ األمر هذا ،األلماة لمنظمات بالمساقلية ايجتمالية ايلتراف الةرقر  مس أصبقلذا 

 لاذه أن بالتبار ايجتمالية الم اكل احااه حاديل أن يمكس بما التيكير بل ،فقط اي ت اد  بالاانذ ح ر ن اااا قلدم األلماة

 للى  التيكيد مس بد ي لذا .اي ت ادية ال حيحة البيئة متولبات لاا يوفر الذ  الماتمإل التكامات اضافة لحقو اا احااه المنظمات

 ،المعاصرة ماتمعاحنا ضو، ف  يسيما ضمناا حعمل الت  قالبيئة اجتمالية كوفيية المحاسبة بيس المتينة العء ة
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 حخىدم أخىرى أهىداف ححقيىق إلى  حعىدحاا قايح ىاة بىل القيىاع فى  لاىا قالمتمثلىة األساسية األهداف لندالمحاسبة لم حقا  حيت 

 .اي ت اد  للن اا المناسبة البيئة قنقائاا لبنا، البيئة سءمة لل  قححافظ الماتمإل

 باسىت ءة حكتيى  أيياىذ  المن ية ال  أن المياوم هذا قيادف ،ايجتمالية المساقليةبمحاسبة  يسم  ما فاور إل  أدى مما     

  قىة فاكتسىاب .أيةىا   المتولبىات ايجتماليىة مواجاىة إل  حمتد مساقليتاا أن بل اي ت ادية أهدافاا يخدم بما لاا المتاحة الموارد

 ححقيىق فى  حساهم أن للمن ية بد فء هذا األساع قلل  ،اي ت ادية المن ية أهداف خدمة ف  يسالد المستالكيس قرضا الاماور

 اريىق لىس المحيوىة للبيئىة ن ىاااا يسىبباا التى  اآل ىار السىلبية مىس قالحىد البيئيىة الظىرقف ححسىيس اريق لس الماتمإل رفاهية

 النيسى  قايسىتقرار لاىم ايجتماليىة الرفاهيىة قححقيق العامليس رلاية شاقن أن كما ،اي ت ادية التنمية قححقيق التلوي حقليص

سىينعكس  قهىذا مىا لاىم قايجتماليىة ال ىحية قالرلايىة قاانتاجيىة الينيىة حنميىة  ىدراحام خىءة مىس إنتاجيىة أكثىر مىنام سىياعل

 .المن ية ححسيس ن اا بالةرقرة لل 

 إذ ،حعريياىا هادفىة إلى  اجتاىادات لىدة هنىاا أن إي ،ايجتماليىة المسىاقلية لمياىوم د يىق حعريىا ححديىد صعوبة مس قبالروم  

. لاىا هىدفا   الماتمىإل رفاهيىة حعتبر حوىور الت  التدبيرية قالورل قاألفعاة قاليلسيات القرارات جميإل يبيناا الباحثيس بع  لرفاا

 قحاجات بم الق متعددة مترابوة أاراف التوازن بيس بتحقيق ايلتكام قال امل الواسإل بمياوماا ايجتمالية المساقلية قح مل

 إلى  ح ىنا النوليىة حيىت مىس المنظمىة ن ااات أن كما .قالماتمإل قالبيئة الخارجية فياا قالعامليس اانتاجية المنظمات مس كل

 صىياوة نسىتويإل هنىا مىس بالعىامليس المتعلقىة قالن ىااات المسىتالك قحمايىة المحلى  مإل الماتمىإل قالتيالل البيئة حماية ن ااات

 ضىمس أنوالاىا بمختلىا المنظمىات قمتولبىات م ىالق ححىدد التى  قالت ىريعات بيناىا القىرارات   ايجتمالية للمساقلية حعريا

 .اي ت ادية مساقلياحاا إل  جانذ ايجتمالية بمساقلياحاا ق ياماا حياللاا خءة مدى مس الواحد الماتمإل

الماسسة التواصل مىإل الماتمىإل مىس خىءة افاىار كىل  لذا يمكس القوة أن ايف ا  ايجتمال  هو العملية الت  بواسوتاا حسويإل

التي يرات ايجتمالية قالبيئية سوا، بالنسىبة لىذق  الم ىالق أق للماتمىإل ككىل كمىا يمكىس القىوة أن ايف ىا  ايجتمىال  ينوىو  

التقىارير التى  قهى   ،لل  كل التقارير المقدمة مس ارف ال ركات حوة الاوانذ ايجتمالية لن اا الماسسة بعيدا لس األربا 

الن ىىااات ايجتماليىىة فىى   فااف ىىا  ايجتمىىال  هىىو محاقلىىة لكبىىء  لىىس كىىل إذا .حاىىم المسىىاهميس قالىىدائنيس قحتىى  المىىوفييس

 .الماسسة

 :  االجتماعية المسؤولية محاسبة مفهوم. 1.1

 أن بىىل اي ت ىىادية أهىىدافاا يخىىدم بمىىا لاىىا المتاحىىة المىىوارد باسىىت ءة حكتيىى  أي ياىىذ الماسسىىة أن بالتبىىاره المياىىوم هىىذا ياىىدف

 أهىداف خدمىة فى  يسىالد المسىتالكيس قرضىا الاماىور  قىة فاكتسىاب. أيةىا ايجتماليىة المتولبىات مواجاىة إل  حمتد مساقليتاا

 البيئية الظرقف ححسيس اريق لس الماتمإل رفاهية ححقيق ف  حساهم أن للماسسة فءبد األساع هذا قلل  اي ت ادية، الماسسة

 رلاية أن كما اي ت ادية، التنمية قححقيق التلوي حقليص اريق لس المحيوة للبيئة ن اااا  يسبباا الت  السلبية اآل ار مس قالحد

 الينيىة  ىدراحام حنميىة خىءة مىس إنتاجيىة أكثىر مىنام سىياعل النيسى  قايسىتقرار لام ايجتمالية الرفاهية قححقيق العامليس شاقن

 .الماسسة ن اا خدمة لل  بدقره ينعكس مما لام قايجتمالية ال حية قالرلاية ال نال  ايمس قحوفير قاانتاجية
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قفيما لرفل آخرقن كما يل ي المحاسبة ايجتمالية فرك مس فرقك المحاسبة يادف إل  ححديىد نتياىة ألمىاة الماسسىة قمرككهىا 

لةو فالء ف  الماتمإل حرحبط باليئات  -أ  الماسسة –قذلك بالتبارها   Sociale Approachالمال  مس المدخل ايجتمال  

 األخرى فيل ضمس لء ة حعا دية مستمدة مس  والد العقد ايجتمال  الذ  يامإل بيس م الق حلك اليئات.

بمختلىىا  يمكىىس صىىياوة حعريىىا للمسىىاقلية ايجتماليىىةي بيناىىا القىىرارات قالت ىىريعات التىى  ححىىدد م ىىالق قمتولبىىات المنظمىىات

أنوالاىىا ضىىمس الماتمىىإل الواحىىد مىىس خىىءة مىىدى حياللاىىا ق ياماىىا بمسىىاقليات ايجتماليىىة إلىى  جانىىذ مسىىاقليات اي ت ىىادية، 

قاستنادا إل  ذلك نستويإل ححديد مياوم للمحاسبة ايجتمالية بينااي مناج لقيىاع قحوصىيل المعلومىات المترحبىة للى   يىام اادارة 

 ب كل يمكس مس حقييم األدا، ايجتمال  للمنظمة. ،لا الووائا المستييدة داخل الماتمإلبمساقليات ايجتمالية بمخت

   :محاسبة المسؤولية االجتماعيةأهمية وأهداف . 1.1

  :االهمية. 1.1.1

  يالعديد مس العوامل قمس أبرزها ايجتمالية نتياةازدادت أهمية المحاسبة 

قالذ  يعد  حيت كانت مساقلية المن آت حتمثل بتحقيق الربق يللمن آت اي ت اديةـ حكايد ايلتراف بالمساقلية ايجتمالية 8

قهذا منوق  ألن الوحدة لس حستمر دقن ححقيق أربا  إي أن الظرقف ايجتمالية قالبيئية  .مس المعيار ال امل لتقييم األدا،

المحيوة كظاور التياقت الكبير ف  الدخوة قحلوي البيئة نتياة مكاقلة المن اة لن اااا  د أ ر ف  مكانة هذا الادف فلم حعد 

ل  المحاسذ القيام بتحليل شامل لأل ر ايجتمال  للمن آت األربا  المحققة حستخدم كمعيار شامل لتقييم األدا، بل يتعيس ل

 زيإل حلك المنافإل لل  الماتمإل. قحوفير البيانات المءئمة لس التكاليا  قالمنافإل ايجتمالية قكييية حو

ات الت  لاا ـ الموالبة المتكايدة مس  بل بع  الدقة قالايئات قالامعيات المحاسبية للمن آت اي ت ادية بااف ا  لس البيان2

مةمون اجتمال  يسيما بعد التوور الكبير ف  المااة ال نال  قزيادة التلوي لبيئة محيوة بالم اريإل مما حولذ ضرقرة 

 ااف ا  لس هذا األدا، لمعرفة مدى  يام المن ية بمساقلياحاا ايجتمالية. 

مس حااهل  حديد التكلية اليعلية ألن وتاا فعل  الرومـ حوجل الم اريإل إل  أخذ التكاليا ايجتمالية بعيس ايلتبار لند ح 1

 .التكاليا ايجتمالية كعن ر مس لناصر التكاليا ايجتمالية ف  ححديد التكلية الحقيقية لتسلط المن ية

  :األهداف. 1.1.1

الخاصة قالداخلية  ححديد ق ياع صاف  المساهمة ايجتمالية للمنظمة الت  ي ح تمل فقط لل  لناصر التكاليا قالمنافإل -أ

قانما ايةا حتةمس لناصر التكاليا قالمنافإل الخارجية )ايجتمالية  قالت  لاا حي ير لل  فئات الماتمإل قينبإل  ،للمنظمة

 .هذا الدقر مس   ور المحاسبة التقليدية ف  مااة  ياع ايدا، ايجتمال  لمنظمات ايلماة

ءة ححديد ما اذا كانت استراحياية المنظمة قاهدافاا حتماش  مإل ايقلويات حقييم ايدا، ايجتمال  للمنظمة قذلك مس خ -ب

ايجتمالية مس جاة قمإل امو  المنظمة لألفراد بتحقيق نسبة معقولة مس ايربا  مس جاة اخرى قحمثل العء ة بيس ادا، 

 .داف المحاسبة ايجتماليةمنظمات ايلماة اي ت ادية قالرفاهية ايجتمالية العن ر الاوهر  لاذا الادف مس اه
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ايف ا  لس اين وة الت  حقوم باا المنظمة قالت  لاا ا ار اجتمالية )ا ر  رارات المنظمة لل  حعليم قصحة العامليس  -ج 

قلل  حلوي البيئة قلل  استاءا الموارد   قيظار هذا الادف ضرقرة حوفير البيانات المءئمة لس ايدا، ايجتمال  

المستييدة الداخلية قالخارجية  لألارافقايةا اي اة هذه البيانات  ،مساهمتاا ف  ححقيق ايهداف ايجتماليةللمنظمة مدى 

مس اجل حرشيد القرارات الخاصة قالعامة المتعلقة بتوجيل اين وة ايجتمالية قححديد النوال ايمثل لاا  ،لل  حد سوا،

 .مإلسوا، مس قجاة نظر المستخدم اق مس قجاة نظر المات

   االجتماعية:المسؤولية فصاح عن اإل .1

 مفهوم اإلفصاح . 1.1

كان ايف ا  قليد ايني اة بيس الملكية قايدارة قهذا ايني اة الذ  اقجد بعدا بيس المساهميس الذيس يمتلكىون الم ىرقك قبىيس 

اير ام المحاسبية الت  حمثل مركك الم رقك المال  قنتائج المالل خءة فترة معينل لذا كان يبىد مىس ح ىوير ميكانيىة الم ىرقك 

اليرصة لااي، المساهميس لءاءك لل  المركك المىال  قنتىائج المىاة الم ىرقك مىس ربىق  احاحةرها ف  البداية قابالتاا قن 

اق خسارة كانت حظار مس خءة حثبيت حقول الملكية اق رأع ماة ايسام قبيان الكيادة اق الىنقص التى  حىد ت خىءة العىام قمىا 

رافقاىا مىس حمىءت الءميىة  حناقلىت  يىات مىس القىرن الماضى  قمىالبثت ازمة الكساد التى  حلىت بالنظىام اي ت ىاد  فى  الثء ين

مسالة ايف ا  ان ن يت الموالبة بعرض حركة  امواة الم رقك قن ىاال خىءة العىام لىس اريىق لىرض م ىترياحل قمبيعاحىل 

قممىا يمكنىل مىس حوزيىإل ايربىا  للى   ،قم رقفاحل المختلية مما يظار المقدرة الكسبية للم ىرقك ق درحىل للى  ححقيىق ايربىا 

قحي ير التدفقات النقدية الءزمة لتسديد الديون للمقرضيس قالبنوا قويرهم مىس الىدائنيس ق ىد لبىرت حسىابات النتىائج  ،المساهميس

قالبيىإل  المتمثىل بال ىرا، المتىاجرةلس هذه الحركة مس خءة حساب الت  يل الذ  كان يعبر لس ن اا اينتىاج قيقىيم ادا، قفييىة 

 .قحساب ايربا  قالخسائر الذ  ايةا كان يقيم ادا، قفييت  ايدارة قالتمويل

   :عن المسؤولية االجتماعية أساليب اإلفصاح. 1.1

المختلية  بيارافلايف ا  المحاسب  لس ايدا، ايجتمال  هو الوريقة الت  بموجباا حستويإل المنظمة الءم الماتمإل  -8

لس ن اااحاا المختلية ذات المةاميس ايجتمالية قحعتبر القوائم المالية اق التقارير الملحقة باا اداة لتحقيق ذلك قياذ 

 -ان يكون ايف ا  المحاسب  احد ايشكاة التاليةي

 -ايف ا  الكاف ي -أ

ا  ان ح مل القوائم المالية قالمءحظات قالمعلومات ايضافية المرفقة باا كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالمنظمة لتانذ 

 القوائم المالية   ي لدادحةليل اياراف الماتمة بالمنظمة قيعد ايف ا  الكاف  مس اهم المبادئ الرئيسية 

 

 -ايف ا  الكاملي -ب

مما ياد   ،لل  كافة المعلومات المحاسبية المتوفرة مما يعن  معل افاار معلومات بكميات كبيرة ا  ان ي مل ايف ا 

 -يايف ا  العادة -هناا حاجة لاا ج  ي يكونال  اورال مستخدم  القوائم المالية بمعلومات  د 
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 .دقن ححيك ال  جاة معينة لس المعلومات بوريقة حةمس قصولاا بنيس القدر ال  كافة المستييديس بااف ا قيتمثل 

 -يقيمكس ح نيا المعلومات الواجذ ايف ا  لناا كما يل 

 معلومات كمية )مالية   -أ

 ائمة الدخل،  ،يمكس ححديد اربعة ماايت اساسية يتم خءلاا ايف ا  لس المعلومات الكمية ممثلة ف  الميكانية العمومية

حعبر لس مبالغ فعلية اق حقديرية  بير امفقات النقدية، حيت يتم حةميس هذه القوائم  ائمة الت ير ف  حقول الملكية، ق ائمة التد

قمس المءحظ ان هذا الاانذ مس ايف ا  يلق  استاابة دائمة مس  بل  ،نتياة ايحداي المالية الت   امت باا المنظمة

 المستييديس مس القوائم المالية المن ورة 

 -المالية يالمعلومات وير الكمية )وير  -ب

يتم ايف ا  لس هذا الاانذ ف  التقارير المحاسبية ب كل صي  مس شانل ان يكيد مس فام المستخدم ق قتل بالمبالغ النقدية 

قيتم ايف ا  لس المعلومات  ،مرحبوة بالمعلومات الكمية ما حكونالظاهرة ف  القوائم المالية اذ ان هذه المعلومات والبا 

ال  حقرير  بااضافةوير الكمية مس خءة القوائم المالية الرئيسية قمس خءة  وائم مالية ملحقة اق المءحظات الاام ية 

ي ير ف  كتابل ال  ان المعلومات وير الكمية حعتبر مءئمة قايف ا  لناا مثمرا  اذا كانت  ،كما ان هندركسون ،ايدارة

 .  لملية احخاذ القراراتمييدة ف

 -:االفصاح في محاسبة المسؤولية االجتماعية  -1

 -ان الدراسات العلمية قمحاقيت التوبيق العمل   د استقرت لل  احباك احدى الوريقتيسي

دمج معلومات محاسبة المساقلية ايجتمالية مإل المعلومات التقليدية للمحاسبة المالية ضمس  :طريقة الدمج -اوالا 

قييخذ اسلوب العرض ف  اريقة الدمج احد  . ائمة الدخل ق ائمة المركك المال  ي وائماا المالية ذات ال رض العام

 -يال كليس التالييس

 االجتماعية  –قائمة العملياا االقتصادية  -أ

قه  شكل شبيل بقائمة الدخل التقليدية يمثل  ائمة فترية حخص ايدا، الت  يل   يLINOWESبنموذج  قحسم 

ذات التي يرات الموجبة قالسالبة ف  ماايت  للعملياتقايجتمال  للم رقك حوضق هذه القائمة نتياة المقابلة اليترية 

مااة الموارد الوبيعية قمااة المنتج اق الخدمة قيتم  ،مااة الموارد الب رية ، ء ة لمحاسبة المساقلية ايجتمالية

  أق  IMPROVEMENTSحقسيم لناصر هذه الماايت الثء ة مس حيت حي يراحاا كء لل  حدى ال  ححسينات )

 .أق حي يرات سالبة DETRIMENTSحي يرات موجبة قال  أضرار 

  تعديل القوائم المالية التقليدية -ب 

ا  يعدة ربق الت  يل المحاسب  بيلبا،  ،بيلبا، الوفا، بالمساقلية البيئية قايجتمالية دلةالمعفتعد  ائمة الدخل 

مااة المنتج اق  ،الموارد الب رية ،المساهمات العامة ،المساهمة البيئية .المساقلية ايجتمالية ف  ماايحاا ايربعة

لبا، ايجبارية قال  ايلبا، ايختيارية ليتم التوصل الخدمة قيمكس ان حقسم هذه ايلبا، ف  ماايحاا ايربعة ال  اي

 .ف  نااية التعديءت ال  صاف  الدخل المعدة
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 الدراساا السابقة :الفصل الثاني

المصاااارف ألهمياااة المحاسااابة واإلفصااااح عااان المساااؤولية  إدراكماااد  بعناااوا  ) ،1111 ،حبياااب صااابحي  )خالاااددراساااة -1

 .االجتماعية 

لدى ادارة الم ارف التاارية اليلسوينية ألهمية المحاسبة قايف ا  لس  إدرااحوصلت الدراسة ال  لدة نتائج اهماا قجود 

كما حوصلت ال  قجود اختءف ف  ايهمية النسبية لماايت المساقلية  .المساقلية ايجتمالية لكنل ليس بالمستوى بالمولوب

الم ارف التاارية ف  فلسويس ألهمية المحاسبة  إدراامس  التيكدان هدف الدراسة هو ك .ايجتمالية مس  بل ادارة الم رف

قا ت رت قلكس لم يتوصل ال  الية اف ا  هذه الم ارف لس المساقلية ايجتمالية لاا قايف ا  لس المساقلية ايجتمالية 

 .لل  خمسة م ارف فقط قاستبعدت الم ارف ايسءمية

بعنوا   )اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية  ،1111 ،بيطار  و د. منى خالد فرحاا  دراسة )د. منى لطفي  -1

 .في المصارف اإلسالمية  

حكايد ايهتمام بالمساقلية ايجتمالية، بادف مسالدة ال ركات لل  ااساام ف  التنمية  حوصل البحت إل  النتائج اآلحيةي

المعايير المحاسبية  السامية. بينتمية بالمساقلية ايجتمالية نابإل مس التعاليم ااسءمية المستدامة. إن التكام الم ارف ااسء

ال ادرة لس هيئة المحاسبة قالمراجعة للماسسات المالية ااسءمية كييية إلداد  ائمة م ادر قاستخدامات أمواة صندقل 

لكناا أويلت أهمية ااف ا  لس المعلومات المتعلقة الككاة قال د ات، ق ائمة م ادر قاستخدامات أمواة صندقل القرض. 

الم ارف  ايجتمالية. اهتمتباألن وة ايجتمالية األخرى. لم حي ق الم ارف ااسءمية ف  سورية لس المساقلية 

 مالية.ااسءمية الرائدة بااف ا  لس المساقلية ايجتمالية، قحميك بيت التمويل الكويت  بنصدار حقرير المساقلية ايجت

الم ارف ااسءمية ف  سورية لس  قلم حي ق .حوصلت هذه الدراسة ال  ان هناا اهتمام متكايد بالمساقلية ايجتمالية

 .قحم الرجوك للمو إل ايلكترقن  للبنوا محل الدراسة .المساقلية ايجتمالية

مد  تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية ) ،1111 ، حسنانعام د. هناء الحنيطي ود. دراسة ) -1

 العاملة في األرد  

محاسبة  قأناا حوبققبينت نتائج الدراسة أن إدارات البنوا ااسءمية ف  األردن حدرا مياوم المساقلية ايجتمالية 

متوسوة  قكان بدرجةة بالعمء، بدرجة مرحيعة، المساقلية ايجتمالية بدرجات متياقحة، فقد جا، التوبيق ف  المااة ذا العء 

حلك البنوا، أما مااة حماية البيئة فكان التوبيق فيل بدرجة ضعيية. كما حقدم البحت  قالعامليس ف ف  ماال  خدمة الماتمإل 

هدفت هذه الدراسة إل  ححديد مدى  .بمامولة مس التوصيات مس اجل حعكيك حوبيق محاسبة المساقلية ف  البنوا ااسءم 

 .للبنواحوبيق محاسبة المساقلية ايجتمالية ف  البنوا ااسءمية ف  األردن دقن ايف ا  لس هذه المساقلية ايجتمالية 
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 دراسة عن األداء االجتماعي في القطاع المصرفي واإلفصاح المحاسبيالقياس ) ،1112 ، العتيبي مطلق محمددراسة ) -1

  العربية السعودية المملكة في ميدانية

 لل  سلبيا حي يره درجة ال  المساقلية ايجتمالية لس المحاسبة بيهمية كافيا   قليا   لدياا يكس لم السعودية الم ارف أن حبيس

 لل  سلبيا حي يرا لل كان السعودية للم ارف ايجتمال  األدا، ضعا أن حبيس .ايجتمالية فياا المساقلية لس المحاسبة حووير

 لس بااف ا  المتعلقة المحاسبية قالمعايير الت ريعات وياب أن حبيس .فيل ايجتمالية المساقلية لس حووير المحاسبة

حرككت  .فياا ايجتمالية لس المساقلية المحاسبة حووير لل  سلبيا حي يرا لل كان السعودية للم ارف المساقلية ايجتمالية

حوور المحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا قمعرفة اسباب التبايس ف   ياع بحت اسباب لدم هذه الدراسة لل  

 .قلرض ايدا، ايجتمال  لاذه البنوا دقن اسس اق معايير يمكس التقيد باا

)المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ومد  اعتمادها في المصارف االسالمية  ،1111 ، كارزا  عدنا  خضردراسة ) -1

 العراقية 

مناا استبعاد  ،يختلا مياوم الم ارف ااسءمية لس الم ارف التاارية مس حيت ال ايات قاألهداف الت  حسع  لتحقيقاا

قخةوك الم اريإل الت  يمولاا الم رف لسلم الةرقريات قالحاجات  ،الم ارف ااسءمية الربا قحقيدها بال ريعة ااسءمية

حوفير المعلومات المحاسبية الةرقرية المرحبوة  قالكماليات قياتم بالماايت ايجتمالية ال  الاانذ ن اااحل اي ت ادية.

ئات قالنيقات الت  ضحت باا ضمس بالمساقلية ايجتمالية المبوبة قفق األن وة ايجتمالية الت  حقدماا المنظمات لمختلا الي

هذا اااار، قف  هذا ايحااه فنن لل  المنظمات ح خيص األن وة ايجتمالية الت  حنو  اينيال للياا قب كل قاضق لتمكيس 

 هناا .األجاكة المحاسبية مس ااف ا  لناا قلس األهداف المتوخاة مناا ب كل د يق يسال المرا بة قالقياع قالتقييم بموجباا

بااضافة إل  أن هناا ديئل لل  لدم ايهتمام بمحاسبة لس  ،فاوة ف  فام المساقلية ايجتمالية ف  الم رف ااسءم 

 لل  الروم مس قجود المبالغ الم رقفة لألن وة ايجتمالية. .المساقلية ايجتمالية

المساقلية ايجتمالية قمدى التمادها ف  الم ارف المحاسبة لس حتميك هذه الدراسة بيناا حديثل نسبيا قلكناا حرككت لل  

قهذ   د  السليمانية فرك قايستثمار للتنمية قاليرات دجلة م رف قا ت رت لل  م رف قاحد فقط هو ايسءمية العرا ية

 .يعو  ماشر د يق لبا   الم ارف ف  العرال ي

مد  التزام البنوك التجارية العاملة في البحرين باإلفصاح عن المسؤولية ) ،1112 ،محمد السليطي  عبد هللادراسة ) -1

 المنشورة االجتماعية في البياناا المالية 

حساهم البنوا التاارية ف  البحريس بين وة مختلية ضمس مساقليتاا ايجتمالية بالمحافظة  يحوصلت الدراسة لعدة نتائج اهماا

رية ف  البحريس بين وة مختلية ضمس مساقليتاا ايجتمالية ف  ماءت حنمية الموارد ي حساهم البنوا التاا .لل  البيئة

 .الب رية العاملة فياا

 بكيادة البرامج التدريبية للعامليس ف  هذه البنوا للتعريا بمتولبات ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية اقصت الدراسة 

 .البحريس قد ة ايستبانة للوصوة ال  النتائج المولوبةقحميكت هذه الدراسة ب مولاا للبنوا التاارية ف  
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)محدداا اإلفصاح المحاسبي عن المسئولية االجتماعية في  ،1111 ،السيد عوض د. مريع الهباش و د. دراسة ) -1

  تطبيقية الشركاا السعودية المدرجة: دراسة 

خل ت هذه الدراسة بانل هناا اهتماما ضعييا بالمساقلية ايجتمالية قااف ا  ايجتمال  ف  سول المملكة العربية 

قمإل ذلك يحظ الباحثان قجود زيادة ف   ،فقط % 24السعودية حيت أن متوسط درجة ايهتمام قااف ا  ايجتمال  ه  

الخمسة  سة حيت فار الماشر ف  احااه ح الد  خءة سنوات الدراسةخءة سنوات الدار ايجتماليةايهتمام بالمساقلية 

قجد  ،ااف ا  يجتمال  لل التوال . قلس أ ر المت يرات المختلية  لل  6.1ال   2.1مس 2088حت   2009مس لام 

 الباحثان أن ال ركات األكبر حاما قاأل دم لمرا ه  أكثر إف احا قاهتماما بالمساقلية ايجتمالية.

أناا حعتبر مس أكبر القوالات ف  السول  المولوب روملم ح و  البنوا المحلية بال كل  قلكس ،حديثةيك هذه الدراسة بيناا حتم

ايلءم قالااات الخيرية قالااات ايخرى  مسللياا لكف ا  لس المساقلية ايجتمالية لاا  متكايدةالمحلية قهناا موالبات 

 .ذات العء ة

 الباحث إلى اآلتي: يخلصمن خالل مراجعة الدراساا السابقة وايضا 

 السعودية.ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا قا إل لوحظ  لة الدراسات المحلية لس  -8

أهمية المحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا  العربية ف حبيس ان هناا ضعا قاضق مس خءة الدراسات   -2

 .قايف ا  لناا

لم ح تمل معظم الدراسات السابقة لل  أساليذ المقارنة بيس البنوا ايسءمية قالبنوا التاارية حيت رككت بع   -1

الدراسات لل  قا إل ايف ا  لس المسئولية ايجتمالية ف  البنوا ايسءمية قبعةاا لل  البنوا التاارية قلم حتةمس 

 بيس النظاميس ايسءم  قالتاار . حلك الدراسات لل  أساليذ مقارنة لمستويات ايف ا 

لم حتورل الدراسات السابقة إل  األسباب الحقيقية أق المعو ات الت  ححوة دقن حيعيل مستوى ايف ا  لدى البنوا  -4

 ايسءمية مقارنة بالبنوا التاارية.

لذ  يناسذ الماتمإل قلكس هناا اهتمام متكايد لدى الم ارف ف  حيام المساقلية ايجتمالية قمحاقلة حقديماا بال كل ا -6

 .يزالت هناا م كلة  ائمة قه  ايف ا  لس هذه المساقلية بال كل الكاف 

 

 :اآلتي السابقة الدراساا عن الدراسة أهم ما يميز هذه

 الدراسات هذهمثل  ندرة بسبذ قذلكالسعودية العربية  المملكة ف  البحت مااة ف  وةيبس إضافة الدراسة هذه حعتبر -8

 .ديالتحد قجل لل البنوا  قف الماتمإل السعود   ف 

 المحلية.حركك هذه الدراسة ب كل محدد لل  معرفة قا إل ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا   -2
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها :الفصل الثالث

 أسلوب الدارسة:. 1.1

خءة  " مس االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في البنوك السعوديةواقع حم استخدام المناج الوصي  التحليل  لتبيان قا إل " 

 .البنوك السعوديةدراسة حوبيقية لل  لينة مس 

 الدراسة:مصادر بياناا  .1.1

ي التمد الباحت ف  الداده لل  الكتذ قالمراجىإل العربيىة قاألجنبيىة ذات العء ىة، قالىدقريات قالمقىايت اإلطار النظري للدراسة

إضىافة إلى   ،االفصااح عان المساؤولية االجتماعياة فاي البناوك الساعوديةقالتقارير، قاألبحاي قالدراسات السابقة التى  حناقلىت 

 البحت ف  موا إل اانترنت المختلية.

البيانات األقلية مس خءة حقارير ااف ا  لس المسئولية  إل  جمإللاي الباحت الاانذ العمل  قالتوبيق  ي اإلطار العملي

بنوا  4مناا،  ،بنك 82لثمانية ل ر ن اا اجتمالية لل  نوال  2084 ،2081 ،2082ايجتمالية للبنوا السعودية للسنوات 

 إسءمية. ويرقبنوا إسءمية 

 :مجتمع الدراسة. 1.1

 يتكون ماتمإل الدراسة مس جميإل البنوا السعودية ايسءمية قوير ايسءمية. 
 

 عينة الدراسة:. 1.1

نسبة إل  كبر حام ماتمإل الدراسة للبنوا السعودية قاخت ارا  للو ت المسمو  بل قالااد فنن الباحت لمد إل  أخذ لينة  

 1قبنوا إسءمية  4مناا،  ،بنك 82قالت  التمدت لل  دراسة المسئولية ايجتمالية لل  نوال  ماتمإل الدراسةمءئمة مس 

حيت لاي الباحت إل  رصد قحدقيس  مانية ل ر ن اا اجتمال  ما بيس معلس لناا قما وير ذلك لل   ،وير إسءمية بنوا

 وير إسءمية. بنوا 1قبنوا إسءمية  4مناا،  ،بنك 82نوال 

 عينة الدراسة: خصائص. 1.1

 سنواا 1لعدد األنشطة االجتماعية في  –التكراراا والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة   1جدول رقم )

 % االجتماعية  عدد األنشطة السنة المتغير

لدد األن وة لتقارير 

 لينة الدراسة

 11.1 81 2082سنة 

 11.1 81 2081سنة 

 11.1 81 2084سنة 

 800 64 الماموك
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   التوزيع البياني لنسب األنشطة االجتماعية 1) شكل

 

  بنا،  لل  التقارير السنوية لمدى ايف ا  لس نولية األن وة ايجتمالية قالت  حمارساا البنوا  يايجتماليةلدد األن وة

 ن اا لكل سنة. 81لل  حااه الماتمإل المحل  فقد قجد الباحت أناا ح تمل 

 وفقاا لنوع البنك –والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة  التكراراا  1جدول رقم )

 % العدد الفئاا المتغير

 نوع البنك

 11 4 بنوا إسءمية

 19 1 بنوا وير إسءمية

 800 82 الماموك

 

   التوزيع البياني لنوعية البنوك 1) شكل
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 مس بنوا لينة %19) قال كل البيان  بين نولية البنواي يتةق مس الماشرات ااح ائية للتكرارات قالنسذ المئوية  

   مس اجمال  لدد بنوا لينة الدراسة.%11) الدراسة ه  بنوا وير اسءمية بينما حمثل البنوا ايسءمية

 وفقاا لنوعية األنشطة االجتماعية –التكراراا والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة   1جدول رقم )

 

 % السنويةعدد التقارير  الفئاا المتغير

 نوعية األنشطة

 6.1 1 رلاية رياضية .8

 6.1 1 التبرلات لمنظمات خيرية .2

 6.1 1 الدلم لحمءت التولية .1

 6.1 1 لدد برامج المساقلية ايجتمالية .4

 6.1 1 قجود برنامج مساقلية اجتمالية خاص .6

 6.1 1 برنامج صحة قسءمة للموفييس .1

 6.1 1 برنامج حدريذ للموفييس .9

 6.1 1 برنامج لتوفيا المعا يس .1

 6.1 1 برنامج لرلاية حقول اانسان .7

 6.1 1 برنامج مكافحة لمل األاياة .80

 6.1 1 برنامج للتدريذ الداخل  .88

 6.1 1 برنامج منق دراسية .82

 6.1 1 المساهمة ف  حنمية المواهذ .81

 6.1 1 برنامج لتوفيا المرأة .84

 6.1 1 برنامج لتقليل البوالة .86

 6.1 1 للمساقلية ايجتماليةلانة  .81

 6.1 1 حقرير المساقلية ايجتمالية .89

 6.1 1 برامج أخرى .81

 800 64 الماموك
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  فقد حم  ،ن وة المسئولية ايجتمالية للبنوا السعوديةلل  ماشرات التقارير السنوية أل ايجتماليةي بنا،  نولية األن وة

 .لية لل  نوال  ء ة حقارير سنوية كما يتةق مس الادقة ألءهرصد التكرار لكل ن اا مس أن وة المسئولية ايجتما

 االجتماعية:  توافر المسؤوليةدرجة 

 االجتماعية للبنوك السعودية توافر المسئولية : درجة 1جدول )

 المؤشراا

 

 درجة توافر المسئولية االجتماعية

 الدرجة

 القيمة = صفر

ي حوجد ممارسة أق إلءن للبرنامج أق الن اا مس جانذ 

 البنك

 1القيمة = 

حوجد ممارسة أق إلءن للبرنامج أق الن اا مس جانذ 

 البنك

 

 األساليب اإلحصائية للتحليل اإلحصائي:. 1.1

 .الدراسةالتكرارات قالنسذ المئوية للتعرف لل  الخ ائص ال خ ية قالوفييية ألفراد لينة  -8

 العبارات . )متوسواتالمتوسوات الحسابية يستاابات أفراد الدراسة لس المحاقر الرئيسة  -2

 .اينحراف المعيار  للتعرف لل  مدى انحراف استاابات أفراد الدراسة لكل لبارة -1

 

 :وتفسيرها ،ومناقشتها ،نتائج الدراسة :الفصل الرابع

: عرض نتائج الدراسة.  أوالا

 نتائج الدراسة وتفسيرها. ثانياا: مناقشة

 في هذا الفصل سيعتمد الباحث في عرض نتائج البحث على:

مإل حرحيذ األهمية، حيت حكون اليقرة ذات المتوسط الحساب   فقرة التوافر لكل  )درجةحساب المتوسط الحساب  لتبيان 

حساب  ،األكبر بالمرحبة األقل  مس حيت درجة التوافر قاليقرة ذات المتوسط األدن  بالمرحبة الدنيا مس حيت درجة التوافر

 .متوسط ايف ا  لكل بنكاينحراف المعيار  لتبيان 

 ئية ألءه هو ايجابة لل  حساؤيت الدراسة التاليةيقأن الادف األساس  مس حساب الماشرات ااح ا

 ادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقلية ايجتمالية؟ إدرااما مدى  -8

 ايجتمالية؟المساقلية  المملكة لسما مدى اف ا  البنوا ف    -2
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 االجتماعية  المتوسط واالنحراف المعياري مد  إفصاح البنوك في المملكة لمفهوم المسئولية 1جدول)

حجم  البنك م

 العينة

االنحراف  المتوسط اإلفصاح  أكبر قيمة أقل قيمة

 المعياري

 0.60 0.64 27 8 0 64 ساب 1

 0.60 0.64 27 8 0 64 الرياض 2

السعود   3

 لءستثمار

64 0 8 24 0.44 0.60 

 0.47 0.17 28 8 0 64 الاكيرة 4

 0.47 0.17 28 8 0 64 سامبا 5

 0.44 0.21 84 8 0 64 اليرنس  6

 0.11 0.89 7 8 0 64 العرب  7

 0.11 0.89 7 8 0 64 البءد 8

 0.11 0.89 7 8 0 64 األهل  9

 0 0 0 0 0 64 اينما، 10

 0 0 0 0 0 64 الاولند  11

 0 0 0 0 0 64 الراجح  12

 

   التوزيع البياني لنسب اإلفصاح للبنوك السعودية1شكل)

 

0.000.100.200.300.400.500.60

ساب

الرياض

السعودي لالستثمار

الجزيرة

سامبا

الفرنسي

العربي

البالد

األهلي

االنماء

الهولندي

الراجحي

0.54

0.54

0.44

0.39

0.39

0.26

0.17

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

  أن هنالك 1)   قال كل6) ااف ا  للمسئولية ايجتمالية للبنوا السعودية، يتةق مس الادقةفيما يتعلق بمستوى  

  ور ف  ادراا ادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقلية ايجتمالية، حيت يتةق  أنل يوجد اف ا  ف  مااة المسئولية 

قإف ا  دقن المتوسط للبنك السعود   ، 0.64)   قساب0.64) ايجتمالية بدرجة متوسوة لل  نوال بنك  الرياض

  قأخيرا  حيح  ف  آخر 0.21)   قالبنك اليرنس 0.17)  ، سامبا0.17)   قبنك الاكيرة بمتوسط0.44) لءستثمار بمتوسط

   لكل منام، أما بنوا الراجح  قاألنما، قالاولند  ليس لاا أ 0.89) القائمة بنوا العرب  قالبءد قاألهل  بمتوسوات

ماشرات إف ا ، قه  جميعاا حدة لل  أن حدن  مستويات ااف ا  لس المسئولية ايجتمالية لتلك البنوا، حيت أن المتوسط 

  لل  نوال جميإل األن وة قلذلك فنن هذه الماشرات حاكد 64) العام قالذ  ياذ أن ي ل إليل مستوى ااف ا  الكل  يبلغ

 لل  حدن  مستويات ااف ا  لتلك البنوا.

   المتوسط واالنحراف المعياري لمستو  االفصاح على نطاق كل سنة1) جدول

 االنحراف المعياري عدد األنشطة المتوسط الكلي السنة

 2.81 81 2.44 2082سنة 

 2.21 81 2.91 2081سنة 

 1.12 81 1.74 2084سنة 

 2.19 64 1.01 المتوسط العام

 

 لكل سنة  التوزيع البياني للمتوسط العام 1) شكل
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يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة قال كل البيان  ألءه أن المتوسط العام لمستوى ايف ا  ف  مااة المسئولية 

قأن أدن  متوسط ييح  لل  نوال سنة  2084  قأن ألءه ييح  لل  نوال سنة 1.74إل   2.44) بيس ايجتمالية يتراق 

كما يتةق مس ال كل البيان  بين هنالك زيادة مةوردة ف  مااة ايف ا  للمسئولية ايجتمالية مس سنة إل  أخرى  ،2082

 .2084ف  سنة  1.74إل   2082ف  سنة  2.44حيت ارحيإل المتوسط مس 

 ااسنو 1  المتوسط واالنحراف المعياري لتبيا  أهم مجاالا المسئولية االجتماعية توافراا خالل 1) جدول

 االنحراف المعياري عدد السنواا المتوسط نشاط المسئولية االجتماعية الترتيب

 8.61 1 9.11 التبرلات لمنظمات خيرية 8

 8.61 1 9.11 حقرير المساقلية ايجتمالية 2

 8.91 1 9.00 برامج أخرى 1

 8.91 1 6.00 لدد برامج المساقلية ايجتمالية 4

 0.61 1 4.19 برنامج حدريذ للموفييس 6

 8.61 1 4.11 الدلم لحمءت التولية 1

 8.81 1 1.19 المساهمة ف  حنمية المواهذ 9

 0.61 1 1.11 قجود برنامج مساقلية اجتمالية خاص 1

 1.00 1 1.00 برنامج صحة قسءمة للموفييس 7

 8.00 1 1.00 برنامج لتقليل البوالة 80

 8.81 1 2.19 برنامج للتدريذ الداخل  88

 0.61 1 8.11 رلاية رياضية 82

 0.61 1 0.19 برنامج لتوفيا المعا يس 81

 0.61 1 0.19 برنامج لتوفيا المرأة 84

 0.61 1 0.19 لانة للمساقلية ايجتمالية 86

 0.61 1 0.11 برنامج منق دراسية 81

 0.00 1 0.00 برنامج لرلاية حقول اانسان 89

 0.00 1 0.00 برنامج مكافحة لمل األاياة 81

 8.02 1 1.01 المتوسط العام 

 

 ي  بين أكثر األن وة أق البرامج ايجتمالية إياابية يتمثل ف 9) يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة

   لكل ن اا.9.11حقرير المساقلية ايجتمالية بمتوسوات ) ،التبرلات لمنظمات خيرية -
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  .9) بمتوسط برامج أخرى -

  .6بمتوسط ) ايجتماليةلدد برامج المساقلية  -

  .4.19بمتوسط) برنامج حدريذ للموفييس -

  .1.11بمتوسط) قجود برنامج مساقلية اجتمالية خاص -

قأما فيما يتعلق ببقية البرامج فنناا ح لت لل  متوسوات مسئولية اجتمالية أ ل مس المتوسط العام للثء ة سنوات ماتمعة 

  .1.01قالذ  يساق )

 1111النحراف المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام   المتوسط وا8) جدول

 االنحراف المعياري متوسط إفصاح البنك مجموع االفصاح البنك الترتيب

 0.51 0.56 10 ساب 8

 0.51 0.50 9 الرياض 2

 0.50 0.39 7 سامبا 1

 0.50 0.39 7 الاكيرة 4

 0.50 0.39 7 السعود  لءستثمار 6

 0.38 0.17 3 العرب  1

 0.24 0.06 1 البءد 9

 0.00 0.00 0 اينما، 1

 0.00 0.00 0 الاولند  7

 0.00 0.00 0 اليرنس  80

 0.00 0.00 0 األهل  88

 0.00 0.00 0 الراجح  82

 0.26 0.21 3.67 المتوسط العام 

 

 ،ايف ا  ييح  ف  مقدمتاا بنك سابفيما يتعلق بدرجة  2082  بين ف  العام 1) يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة

 ،9 ،9 ،7 ،80قأخيرا  بنك البءد بوا إل ) ،البنك العرب  ،البنك السعود  لءستثمار ،بنك الاكيرة ،بنك سامبا ،بنك الرياض

  .1) بينما ي ناد أ  أ ر لبقية البنوا األخرى كما هو موضق ف  الادقة ، 8 ،1 ،9
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 1111المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام   المتوسط واالنحراف 2) جدول

 االنحراف المعياري متوسط إفصاح البنك مجموع االفصاح البنك الترتيب

 0.688 0.61 80 الرياض 1

 0.684 0.60 7 ساب 1

 0.688 0.44 1 السعودي لالستثمار 1

 0.602 0.17 9 الجزيرة 1

 0.602 0.17 9 سامبا 1

 0.418 0.21 6 الفرنسي 1

 0.111 0.89 1 العربي 1

 0.211 0.01 8 البالد 8

 0.00 0.00 0 االنماء 2

 0.00 0.00 0 الهولندي 11

 0.00 0.00 0 األهلي 11

 0.00 0.00 0 الراجحي 11

 0.10 0.21 4.89 المتوسط العام 
 

ايف ا  ييح  ف  مقدمتاا بنك فيما يتعلق بدرجة  2081  بين ف  العام 7) يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة

قأخيرا  بنك البءد  ،البنك العرب   ،البنك اليرنس  ،بنك سامبا ،الاكيرة ،البنك السعود  لءستثمار ،بنك ساب ،الرياض

 ، كما يتةق 7) بينما ي ناد أ  أ ر لبقية البنوا األخرى كما هو موضق ف  الادقة ، 8 ،1 ،6 ،9 ،9 ،1 ،7 ،80بوا إل )

البنك السعود  لءستثمار  ،2082بعد أن كان بالمرحبة الثانية ف  العام  2081لرياض حل بالمرحبة األقل  ف  العام أن بنك ا

كما أن بنك ساب قالذ  كان يحتل  ،فقد حل بالمرحبة الثالثة 2081أما ف  العام  2082كان بالمرحبة الخامسة ف  العام 

 4.89إل   2081كما أن متوسط ايف ا  ارحيإل ف  العام  ،2081  العام حراجإل للمرحبة الثانية ف 2082ال دارة العام 

إضافة إل  ذلك فقد حافظت بقية بنوا نااية القائمة ذات ايف ا  ال ير  لل  مكاناا  .2082ف  العام  1.19لوضا  لس 

 البنك األهل ، بنك الراجح . ،البنك الاولند  ،دقن ح ير قالمتمثلة ف  بنوا اينما،

 1111  المتوسط واالنحراف المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام 11جدول)

 االنحراف المعياري متوسط إفصاح البنك مجموع االفصاح البنك الترتيب

 0.68 0.61 80 الرياض 1

 0.68 0.61 80 ساب 1
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 0.68 0.6 7 السعودي لالستثمار 1

 0.68 0.6 7 الفرنسي 1

 0.68 0.6 7 األهلي 1

 0.60 0.17 9 سامبا 1

 0.60 0.17 9 الجزيرة 1

 0.60 0.17 9 البالد 8

 0.11 0.89 1 العربي 2

 0.00 0.00 0 االنماء 11

 0.00 0.00 0 الهولندي 11

 0.00 0.00 0 الراجحي 11

 0.19 0.11 6.72 المتوسط العام 
 

يتعلق بدرجة ايف ا  بين بنك الرياض قكذلك بنك فيما  2084  بين ف  العام 80يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة)

ساب ق البنك السعود  لءستثمار حافظوا  لل  موا عاما  ف  ال دارة مإل زيادة ف  لدد نقاا بنك ساب قالت  ارحيعت مس 

  العام إل  المرحبة الرابعة ف 2081، كما أن الءفت ف  المراحذ حقدم البنك اليرنس  مس المرحبة السادسة لام 80إل   7

بدي  مس المرحبة  6نقاا ليحل بالمرحبة  7كما فار إل  حيك الوجود النبك األهل  فاور يفت بمعدة  ،نقاا 4بيارل  2084

 2081ف  العام  1لوضا  لس  2084نقاا ف  العام  4بالمامولة ال يرية، كما أن هنالك ححسس كبير لبنك البءد بيارل  88

ف   4.89المسئولية ايجتمالية حيت ارحيإل المتوسط مس كما يتةق أيةا  مس الماشرات ححسس مستوى ايف ا  ف  مااة 

 .2084ف  العام  6.72إل   2081العام 

 1111  المتوسط واالنحراف المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام 11) جدول

 النتيجة 1111النقاط  1111النقاط  1111النقاط  البنك الترتيب

  بات 10 10 9 الرياض 8

 حذبذب 10 9 10 ساب 2

 ايااب  9 8 7 السعود  لءستثمار 1

 ايااب  9 5 0 اليرنس  4

 ايااب  9 0 0 األهل  6

  بات 7 7 7 سامبا 1

  بات 7 7 7 الاكيرة 9

 ايااب  7 1 1 البءد 1
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  بات 3 3 3 العرب  7

 سلب  0 0 0 اينما، 80

 سلب  0 0 0 الاولند  88

 سلب  0 0 0 الراجح  82

  6.72 4.17 3.67 العامالمتوسط  

 

   تطور متوسط االفصاح عن المسئولية االجتماعية خالل ثالثة سنواا1شكل)

 

  أن هنالك حوور إيااب  ف  مااة ايف ا  ف  مااة المسئولية ايجتمالية 88يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة)

بينما هنالك  بات ف  مااة نقاا  ،البءد  ،األهل  ،اليرنس  ،لءستثمار )السعود قف  ححسس لبر السنيس لل  نوال البنوا 

الاكيكة ، قهنالك حذبذب ف  مااة ايف ا  للمسئولية ايجتمالية  ،سامبا ،)الرياض البنواايف ا  ايجتمال  لل  نوال 

 لنبك ساب.

 :والتوصيااملخص نتائج الدراسة  :الفصل الخامس

التحليءت ااح ائية قالمتمثلة ف  التكرارات قالنسذ المئوية، فنن الباحت يخلص إل  ف  سيال النتائج المتح ل للياا مس 

 :النتائج التالية

فيما يتعلق بمستوى ااف ا  للمسئولية ايجتمالية للبنوا السعودية، أكدت الماشرات ااح ائية لل  أن هنالك   ور  -8

صبح   دراسة خالدقه  نتائج حتيق مإل  ،ية ايجتماليةادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقل إدرااف  مستوى 

  .2007)العتيب   مولق محمد قنتائج دراسة ، 2088حبيذ )

3.67
4.17

5.92

0

1

2

3

4

5

6

7

2014سنة 2013سنة 2012سنة 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

إن بنك  الرياض قساب حيح  بالمرحبة األقل  مس حيت مستوى ايف ا  ف  مااة المسئولية ايجتمالية بدرجة  -1

 .أ  دقن المستوى المولوب ،متوسوة

مقارنة ببنك  الرياض  سامبا، قالبنك اليرنس قبنك  ،السعود  لءستثمار قبنك الاكيرةيوجد إف ا  منخي  للبنك  -1

 .قساب

، أ  ةبنوا الراجح  قاألنما، لل  نوال التقارير السنوية الثء  البنوا ااسءمية مثل قجود ماشرات إف ا  لدى ملد -4

د. من   بيوار ققه  نتائج حتيق مإل دراسة من  لوي   أن هنالك   ور كبير ف  جانذ ايف ا  لدى البنوا ايسءمية،

 . 2082)خةر كارزان لدنان  قدراسة  2080) حسسالحنيو  قد. انعام  قدراسة هنا،،  2080)خالد فرحات 

 . 1.74إل   2.44)بيس  ايجتمالية يتراق أن المتوسط العام لمستوى ايف ا  ف  مااة المسئولية  -6

  .1.79) بمتوسط 2084إن ألل  مستوى اف ا  كان لل  نوال لام  -1

 . 2.44بمتوسط) 2082إن أدن  مستوى اف ا  ييح  لل  نوال سنة  -9

أكدت الماشرات ااح ائية لل  أن هنالك زيادة مةوردة ف  مااة ايف ا  للمسئولية ايجتمالية مس سنة إل  أخرى  -1

، قه  نتائج حتيق مإل دراسة مريإل الاباش 2084ف  سنة  1.74ل  إ 2082  سنة ف 2.44حيت ارحيإل المتوسط مس 

 . 2084) قلوض السيد

التبرلات دلت الماشرات ااح ائية لل  أن أكثر األن وة أق البرامج ايجتمالية إياابية  حمثلت لل  التوال  ف  "  -7

برنامج حدريذ للموفييس،  ،برامج المساقلية ايجتمالية ،البرامج أخرى، حقرير المساقلية ايجتمالية ،لمنظمات خيرية

 ".برنامج مساقلية اجتمالية خاص

بنك  ،فقد أكدت الماشرات ااح ائية أن حرحيباا حسذ األهمية حمثل ف  بنك ساب ،فيما يتعلق بدرجة ايف ا  لكل بنك -80

 حتيق مإل، قه  نتائج قأخيرا  بنك البءد ، البنك العرب ،البنك السعود  لءستثمار ،بنك الاكيرة ،بنك سامبا ،الرياض

  .2007السليو  )محمد  لبد هللادراسة 

 بعد استعراض النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يأتي:

لذا حوص   ،هذا القواك ف  اي ت اد السعود  ككل مإل حي يرحام ايهتمام بااف ا  ايجتمال  ف  البنوا السعودية ي يتناسذ 

الدراسة هيئة سول الماة قالايئة السعودية للمحاسبيس القانونيس بالعمل لل  زيادة قل  قاهتمام ال ركات بالمساقلية 

قالعمل مإل الااات الحكومية المخت ة كوزارة العمل ققزارة ال ئون ايجتمالية قم لحة الككاة  ،ايجتمالية قبالذات البنوا

رلاية األن وة ايجتمالية قزيادة ااف ا  لس أ ر هذه األن وة لل   لل ية لت ايإل ال ركات قالدخل لتقديم مبادرات فعل

استديل  للبنوا لتحييكها قحسايل لملية ااف ا   الماتمإل قالبيئة. قحوص  الدراسة أيةا بةرقرة استحداي معيار

مام البنوا بالمساقلية ايجتمالية لموما قااف ا  ايجتمال  كما حتحمل الايئات قالامعيات المانية مساقلية زيادة قل  قاهت

ايجتمال  خ وصا. كما حوص  الدراسة بةرقرة إصدار ماشر للمساقلية ايجتمالية ف  البيئة السعودية أسوة بما حم ف  

قذلك لتقييم البنوا السعودية لل  أساع مساقليتاا  ،بع  الدقة العربية مثل م ر )الماشر الم ر  لمساقلية ال ركات 

قالذ  يعتبر أحد أهم ااصدارات الحديثة بخ وص  ISO 21000ايجتمالية. قيمكس أيةا أن حتبن  هذه الايئات معيار 

  ،المساقلية ايجتمالية
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 International Organization forلس المنظمة الدقلية للمعايير 2080قالذ  صدر ف  أقة نوفمبر لام 

Standardization (ISO   قهو لبارة لس معيار دقل  يادف إل  حقديم إرشادات لس المساقلية ايجتمالية لكل أنواك

ال ركات ف  القواليس العام قالخاص قف  الدقة المتقدمة قالنامية. يادف هذا المعيار ال  مسالدة ال ركات ف  إحباك قحوبيق 

 بادف المسالدة ف  ححقيق التنمية المستدامة. ،يجتماليةالتعليمات الخاصة بالمساقلية ا

 : كما يليوأخيرا توصي الدراسة بالعديد من الدراساا المستقبلية       

 ،يمكس القيام بدراسة مقارنة ح مل بع  الدقة العربيىة للو ىوف للى  مىدى ايخىتءف بىيس هىذه الىدقة قأسىباب هىذا ايخىتءف  

 ،أنظمة حوكمة ال ركات المختلية الموبقة ف  مامولة مس الدقة العربيىة للى  مىدى قنوليىة ااف ىا  ايجتمىال  قدراسة أ ر

 ىم يىتم  ،يمكس القيام بدراسة لتحديد ما ه  أكثر المعلومات ايجتمالية أهمية قحي يرا ف   رارات مستخدم  القوائم الماليىةقأيةا 

 قالت ريعية باعل هذه المعلومات ضمس ااف ا  ااجبار  لل ركات.حقديم ا ترا  قحوصية للايئات الحكومية 

 

 المراجع 

 ."المصارف ألهمية المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية إدراكمد  " ، 2088) ،خالد صبح  ،حبيذ -8

البنااوك اإلسااالمية مااد  تطبيااق محاسابة المسااؤولية االجتماعيااة فاي " ، 2080إنعىىام محسىس ) ،حسىىس ؛محمىدهنىىا،  ،الحنيوى  -2

 ." العاملة في األرد 

اإلفصاااح المحاساابي عاان المسااؤولية االجتماعيااة فااي المصااارف " ، 2080)منىى  خالىىد  ،فرحىىات لويىى ؛منىى   ،بيوىىار -1

 "  اإلسالمية

 ." عن األداء االجتماعي في القطاع المصرفي واإلفصاح المحاسبيالقياس " ، 2007) ،مولق محمد ، العتيب -4

المحاساابة عاان المسااؤولية االجتماعيااة ومااد  اعتمادهااا فااي المصااارف االسااالمية " ، 2082) ،كىىارزان لىىدنان ،خةىىر -6

 ."العراقية

ماااد  التااازام البناااوك التجارياااة العاملاااة فاااي البحااارين باإلفصااااح عااان المساااؤولية " ، 2007) ،محمىىىد لبىىىد هللا ،السىىىليو  -1

 ."االجتماعية في البياناا المالية المنشورة

محدداا اإلفصاح المحاسبي عن المسئولية االجتماعية في الشركاا الساعودية " ، 2084) لوض ،السيد ;مريإل  ،الاباش -9

 ."المدرجة: دراسة تطبيقية

مد  تطبيق القياس واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية باالقوائم المالياة فاي " ، 2009يوسا. ) ،جربوك -1

 .218-217ص  ،8العدد  ،86المالد  ،مالة الاامعة ااسءمية ،"الشركاا المساهمة الصناعية العامة في قطاع عزة

دراساااة تطبيقيااة ل فصااااح عااان المعلوماااا االجتماعياااة فااي التقاااارير السااانوية " ، 2001الاىىىوهرة حسىىس. ) ،القحوىىان  -7

لبىد جامعىة الملىك  ، سىم المحاسىبة ،كليىة اي ت ىاد قاادارة ،رسىالة ماجسىتير ،المنشورة للشركاا المساهمة الساعودية 

 المملكة العربية السعودية. ،كالعكي
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 ،جامعة ااسىكندرية ،" مالة كلية التاارة للبحوي العلميةالمحاسبة االجتماعية" ، 8719. )ملبد السءمحمد  ،ال بان -80

 م ر. ،ااسكندرية ،804ص.  ،السنة الخامسة ل رة ،العدد األقة

 اانترنت.مو إل هيئة سول الماة لل    -88

 السابقةجدول الدراساا 

 م
أسماء 

 الباحثين

تاريخ 

 الدراسة
 العنوا 

مكا  

 الدراسة

عينة 

 الدراسة

منهج 

 الدراسة
 المصدر نتائج الدراسة

1 

خالد 

صبح  

 حبيذ

2088 

 إدراامدى 

الم ارف 

ألهمية 

المحاسبة 

قااف ا  

لس 

المساقلية 

 ايجتمالية

 فلسويس

استبانة  26

 واك وكة 

 استبانة 46ق

 واك الةية 

 ال ربية

المناج 

الوصي  

 التحليل 

حوصلت الدراسة ال  

لدة نتائج اهماا قجود 

لدى ادارة  إدراا

الم ارف التاارية 

اليلسوينية ألهمية 

المحاسبة قايف ا  لس 

المساقلية ايجتمالية 

لكنل ليس بالمستوى 

كما حوصلت  .بالمولوب

ال  قجود اختءف ف  

ايهمية النسبية لماايت 

 المساقلية ايجتمالية

 .مس  بل ادارة الم رف

 

االذ 

دراسات 

لليا 

الاامعة 

ايسءمية 

وكة –

 فلسويس

1 

د. من  

لوي  

بيوار                                                        

د. من  

خالد 

 فرحات

 

2080 

ااف ا  

المحاسب  

لس 

المساقلية 

ايجتمالية 

ف  

الم ارف 

 ااسءمية

 سوريا

لدد مس 

الم ارف 

ااسءمية 

داخل قخارج 

 سورية

المناج 

الوصي  

 التحليل 

حوصل البحت إل  

 النتائج اآلحيةي

حكايد ايهتمام • 

بالمساقلية ايجتمالية، 

بادف مسالدة ال ركات 

لل  ااساام ف  التنمية 

إن التكام  •المستدامة. 

الم ارف ااسءمية 

بالمساقلية ايجتمالية 

دراسة 

 للمية 
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نابإل مس التعاليم 

 •السامية. ااسءمية 

بينت المعايير المحاسبية 

ال ادرة لس هيئة 

المحاسبة قالمراجعة 

للماسسات المالية 

ااسءمية كييية إلداد 

 ائمة م ادر 

قاستخدامات أمواة 

صندقل الككاة 

قال د ات، ق ائمة 

م ادر قاستخدامات 

أمواة صندقل القرض. 

لكناا أويلت أهمية 

ااف ا  لس المعلومات 

ن وة المتعلقة باأل

 •األخرى. ايجتمالية 

لم حي ق الم ارف 

ااسءمية ف  سورية 

لس المساقلية 

اهتمت  •ايجتمالية. 

الم ارف ااسءمية 

الرائدة بااف ا  لس 

المساقلية ايجتمالية، 

قحميك بيت التمويل 

دار حقرير الكويت  بنص

 المساقلية ايجتمالية.

1 

هنا، 

 .الحنيو 

 انعام حسس

2080 

مدى حوبيق 

محاسبة 

المساقلية 

 ايردن

جميإل البنوا 

ااسءمية ف  

 األردن

 اااار

النظر  

قالدراسات 

 

قبينت نتائج الدراسة أن 

إدارات البنوا 

ااسءمية ف  األردن 

- 
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ايجتمالية 

ف  البنوا 

ااسءمية 

العاملة ف  

 األردن

را مياوم المساقلية حد السابقة

أناا حوبق ايجتمالية ق

محاسبة المساقلية 

ايجتمالية بدرجات 

متياقحة، فقد جا، 

التوبيق ف  المااة ذا 

العء ة بالعمء، بدرجة 

 قكان بدرجةمرحيعة، 

متوسوة ف  ماال  

قالعامليس خدمة الماتمإل 

حلك البنوا، أما  ف 

مااة حماية البيئة فكان 

التوبيق فيل بدرجة 

ضعيية. كما حقدم البحت 

بمامولة مس التوصيات 

مس اجل حعكيك حوبيق 

محاسبة المساقلية ف  

 .البنوا ااسءم 

1 

 محمد

 مولق

 العتيب 

2007 

القياع 

قااف ا  

 المحاسب 

لس األدا، 

 ايجتمال 

ف  القواك 

 الم رف 

 السعودية

 الم ارف

 السعودية

 ف  المدرجة

 األسام سول

 السعود 

المناج 

 ايستقرائ 

 الم ارف أن حبيس

 لدياا يكس لم السعودية

 بيهمية كافيا   قليا  

المساقلية  لس المحاسبة

 درجة ال  ايجتمالية

 حووير لل  سلبيا حي يره

 المساقلية لس المحاسبة

 أن حبيس .ايجتمالية فياا

 األدا، ضعا

 للم ارف ايجتمال 

 حي يرا لل كان السعودية

حووير  لل  سلبيا

االذ 

دراسات 

 -لليا

جامعة 

 دم ق
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 المساقلية لس المحاسبة

 أن حبيس .فيل ايجتمالية

 الت ريعات وياب

 المحاسبية قالمعايير

 لس بااف ا  المتعلقة

 المساقلية ايجتمالية

 السعودية للم ارف

 لل  سلبيا حي يرا لل كان

لس  المحاسبة حووير

 ايجتمالية المساقلية

 .فياا

1 

كارزان 

لدنان 

 خةر

2082 

المحاسبة لس 

المساقلية 

 ايجتمالية

قمدى 

التمادها ف  

الم ارف 

ايسءمية 

 العرا ية

 العرال

م رف 

دجلة 

قاليرات 

للتنمية 

قايستثمار 

فرك 

السليمانية 

إ ليم 

كوردستان 

 العرال

المناج 

 ايستقرائ 

يختلا مياوم 

ااسءمية الم ارف 

لس الم ارف التاارية 

مس حيت ال ايات 

 قاألهداف الت  حسع 

مناا استبعاد  ،لتحقيقاا

الم ارف ااسءمية 

الربا قحقيدها بال ريعة 

قخةوك  ،ااسءمية

 الم اريإل الت 

يمولاا الم رف لسلم 

الةرقريات قالحاجات 

قالكماليات قياتم 

بالماايت ايجتمالية 

ال  الاانذ ن اااحل 

حوفير   ت ادية.اي

المعلومات المحاسبية 

الةرقرية المرحبوة 

بالمساقلية ايجتمالية 

االذ 

دراسات 

لليا 

جامعة 

السليمانية 

 العرال



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

المبوبة قفق األن وة 

ايجتمالية الت  حقدماا 

المنظمات لمختلا 

اليئات قالنيقات الت  

ضحت باا ضمس هذا 

اااار، قف  هذا ايحااه 

فنن لل  المنظمات 

ح خيص األن وة 

ايجتمالية الت  حنو  

للياا قب كل اينيال 

قاضق لتمكيس األجاكة 

المحاسبية مس ااف ا  

لناا قلس األهداف 

المتوخاة مناا ب كل 

د يق يسال المرا بة 

قالقياع قالتقييم 

هناا فاوة ف   .بموجباا

فام المساقلية 

ايجتمالية ف  

 ،الم رف ااسءم 

بااضافة إل  أن هناا 

 ديئل لل 

لدم ايهتمام بمحاسبة 

 لس المساقلية

لل  الروم  .ايجتمالية

لغ مس قجود المبا

الم رقفة لألن وة 

 ايجتمالية.
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1 

 لبد هللا

محمد 

 السليو  

2007 

مدى التكام 

البنوا 

التاارية 

العاملة ف  

البحريس 

بااف ا  

لس 

المساقلية 

ايجتمالية 

ف  البيانات 

المالية 

 المن ورة 

 البحريس
الم ارف 

 ف  البحريس 

 اااار

النظر  

قالدراسات 

 السابقة

حوصلت الدراسة لعدة 

حساهم  ينتائج اهماا

البنوا التاارية ف  

البحريس بين وة مختلية 

ضمس مساقليتاا 

ايجتمالية بالمحافظة 

ي حساهم  .لل  البيئة

البنوا التاارية ف  

البحريس بين وة مختلية 

ضمس مساقليتاا 

ايجتمالية ف  ماءت 

حنمية الموارد الب رية 

 العاملة فياا 

االذ 

دراسات 

-لليا

 جامعة

ال رل 

ايقسط 

للدراسات 

 العليا

 

 

 

1 

د. مريإل 

الاباش ق 

لوض د. 

 السيد

2084 

محددات 

ااف ا  

المحاسب  

لس المسئولية 

ايجتمالية 

ف  ال ركات 

السعودية 

المدرجةي 

دراسة 

 حوبيقية

  السعودية

ال ركات 

السعودية 

المدرجة ف  

سول 

األقرال 

المالية 

باستثنا، 

البوا 

قشركات 

 التاميس

المناج 

الوصي  

لتحليل 

 المحتوى

خل ىىىىت هىىىىذه الدراسىىىىة 

بانىىىىىىل هنىىىىىىاا اهتمامىىىىىىا 

ضىىىىىىىىعييا بالمسىىىىىىىىاقلية 

ايجتماليىىىىة قااف ىىىىا  

سىىىىول ايجتمىىىىال  فىىىى  

المملكىىىىىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىىىىىة 

السىىىىىىىىىعودية حيىىىىىىىىىت أن 

متوسىىط درجىىة ايهتمىىام 

قااف ىىىىا  ايجتمىىىىال  

قمىىىإل  ،فقىىىط % 24هىىى  

ذلىىىىىك يحىىىىىظ الباحثىىىىىان 

قجود زيادة ف  ايهتمىام 

بالمسىىىاقلية ايجتماليىىىة 

خىىىءة سىىىنوات الدارسىىىة 

حيىىت فاىىر الماشىىر فىى  

احاىىىاه ح ىىىالد  خىىىءة 

سنوات الدراسة الخمسىة 

دراسة 

 –للمية 

جامعة 

 الملك خالد
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حتىىىى   2009مىىىىس لىىىىام 

  .6الىى   2.1مىىس 2088

للىى  التىىوال . قلىىس أ ىىر 

 لل المت يرات المختلية 

 ،ااف ىىىىا  ايجتمىىىىال 

قجىىىىىىىىىىىد الباحثىىىىىىىىىىىان أن 

ال ىىركات األكبىىر حامىىا 

قاأل ىىدم لمىىرا هىى  أكثىىر 

قاهتمامىىىىىىىىىىا  إف ىىىىىىىىىىاحا

 .بالمساقلية ايجتمالية

 

 المسؤولية االجتماعية المكونة لمؤشر جدول العناصر

 القياس التعريف م

 رلاية رياضة قصير بخءف ذلك لو ال ركة لدياا 8القيمة  رلاية رياضية 1

 معلومات لس حبرلات لمنظمات خيرية قصير بخءف ذلك لند قجود 8القيمة  التبرلات لمنظمات خيرية 2

 .ذلك قصير بخءف ،ال ركة حدلم الحمءت التولوية لو 8القيمة  الدلم لحمءت التولية 3

 قصير بخءف ذلك ،مساقلية اجتمالية أق أكثر لند قجود برنامج 8القيمة  ايجتمالية لدد برامج المساقلية 4

5 
اجتمالية  قجود برنامج مساقلية

 خاص
 قصير بخءف ذلك ،برنامج مساقلية اجتمالية لند قجود ال ركة 8القيمة 

 قصير بخءف ذلك ،صحة قسءمة للموفييس برنامجلند قجود  8القيمة  للموفييس برنامج صحة قسءمة 6

 قصير بخءف ذلك ،حدريذ موفييس لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج حدريذ للموفييس 7

 قصير بخءف ذلك ،لتوفيا المعا يس لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج لتوفيا المعا يس 8

 قالقيمة صير بخءف ذلك ،حقول إنسان برنامجلند قجود  8القيمة  اانسان برنامج لرلاية حقول 9

 قصير بخءف ذلك ،مكافحة لمل األاياة لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج مكافحة لمل األاياة 10

 قالقيمة صير بخءف ذلك ،للتدريذ الداخل  لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج للتدريذ الداخل  11
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Children's addiction to smart devices and its relationship to parental transactional styles 

perceived by mothers 

 المجادعة عبد هللاعائشة هليل محمد إعداد الباحثة/ 

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك خالد بأبها ،وإرشاد نفسي توجيهماجستير 

 

 ملخص البحث:

 ،عالقته بأساااليا المعامالا الوالدية المدركة مق قبا األمهاا ،هدف البحث إلى تعرف مدى إدمان االطفال على األجهزة الذكية

( أم مق اللواتي لديهق أطفال تتراوح 033وتكونب عي ة البحث مق ) ،صاااافيالولبحث اساااات دمب الباالة الم ه  ولتحقيق هدف ا

وقد تم إعداد مقياساااايق األولي مقيام إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة  ،( يساااات دم ا األجهزة الذكية21 -8أعمارهق بيق )

ث تطبيق المقياسيق على عي ة البحث توصا البح بعد ،واللانيي مقيام أسااليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا االمهاا ،الذكية

بعد و ي ال ،إلى عدة نتائ  مق اهمهاي أن إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي والدراسااي  وو المتوساا 

ا أقا مق المتوساااااا  على مقيام إدمان األطفال على اساااااات دام األجهز وأن  ،ة الذكيةاألساااااارت واالجتمااعي واألبعاد اللال ة معم

ا بدرجة أقا مق  األمهاا تمارساق أسااليا المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمسااواة وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

 ،(  ي إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية3030ووجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى ) ،متوسااطة مأ أب ائهق

ربعة ككا0 و ي األبعاد األ ،والبعد الدراساااي ،غير المساااتوى اللقا ي  ي البعد ال فساااي والبعد األسااارت والبعد االجتماعيو قما لمت

(  ي أساااليا المعاملة 3030الدخا المتوساا 0 ووجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى ) ،لصااالم مسااتوى اللقا ة اليامعية

وال توجد  ،لصالم مستوى اللقا ة اليامعية ،والمساواة ،والرعاية ، ي أسلوب الديموقراطية الوالدية و قما لمتغير المساتوى اللقا ي

(  ي أساااليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المسااتوى اللقا ي  ي أساااليا المعاملة 3030 روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى )

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير الدخا المعيشي 3030) وال توجد  روو ذاا داللة ااصاائية ع د مساتوى ،الوالدية معام 

ا اللة وتوجد عالقة ذاا د ، ي أساااليا المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمساااواة و ي أساااليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

لرعاية ا ،عي وأساااليا المعاملة الوالدية الديمقراطيةإاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتما

بي ما ال توجد عالقة ذاا داللة إاصائية بيق إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي وأساليا  ،المساواة

ا  0المعاملة الوالدية اللال ة معم

 األمهاا الوالدية، المعامالا الذكية، األطفال، األجهزة إدمانالكلمات المفتاحية: 
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Children's addiction to smart devices and its relationship to parental transactional styles 

perceived by mothers 

Abstract:  

The research aims to identify the extent of the children's addiction to smart devices, its relationship to 

the methods of parental transactions perceived by mothers. and to achieve the goal of research. 

researcher has used the descriptive. the sample consisted search of (300) mother of the women who 

had children aged (8-12) uses us devices Smart. has been preparing two measures. the first: is children's 

addiction to the use of smart devices measure. and the second: is measure a parental treatment 

perceived methods by mothers. after the application of the two scales on the research sample the 

research found several conclusions, including: that the children's addiction to the use of smart devices 

in the dimension psychological and academic above average, and in family and social dimension and 

the dimensions of the three together is less than the average child's addiction to the use of smart devices 

scale, and that mothers is Practicing parental treatment methods of democracy and welfare, equality 

and methods of the three parental treatment together a lesser degree of medium with their children, 

and the existence of significant differences at level (0.05) in the addiction of children on the use of 

smart devices, according to a changing cultural level in the psychological dimension and the dimension 

of family and social dimension, the dimension of the school, and in the four-dimensional whole. For 

the benefit of the level of university culture, the average income. And the presence of statistically 

significant differences at the level (0.05) in parental treatment methods according to the variable of the 

cultural level in the democratic style, care, and equality, for the benefit of the level of university 

culture, and there is no statistically significant at the level differences (0.05) in parental treatment 

methods according to the variable of the cultural level in parental treatment both methods, there are no 

statistically significant differences at the level (0.05) in parental treatment methods according to the 

variable living income in democracy and welfare and equality parental treatment methods in the three 

parental treatment methods together, and no statistically significant relationship between children's 

addiction to the use of devices Smart in the social dimension and the methods of democracy parental 

treatment, care equality, while there is no statistically significant relationship between children's 

addiction to the use of smart devices in the social dimension and methods of the three parental 

treatment together. 

Keywords: Child addiction, smart devices, parental transactions, mothers 
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 مقدمة البحث:. 1

 المعلوماا والمعر ة العلمية التي ت شااااارها وساااااائا االتصاااااال  ،تلف مياديق الحياة لم تغيراا جذرية  ي مالعايشاااااهد 

ا مهم  ي الحياة اليومية لانساااان ،وقربب المساااا اا ،واطمب الحدود ،الحديلة قد اقتحمب الم ازل ه لدرجة أن ،وأصااابم لها دورم

ا على األطفال0 ،إال أن اإل راط واإلدمان  ي است دامه له آ ار سلبية عديدة ،باا مق الصعا االستغ اء ع ها  وخصوصم

ه  مق نااية يذها المتحمسون إلييابياته إلى أن ، أطفال الميتمأ اإللكتروني عرضاة إلييابياا وسالبياا ذلك الميتمأ

جيا  ااعلية وادا ة تتيم لهم تيريا التك ولو مق خالل إييااد بياااا التعلم أكلر ،ياد أ بااألطفاال إلى أن يتعلموا بشااااااكاا أ  ااااااا

ومق نااية أخرى يرى آخرون أن الحواسااايا تيعا األطفال أسااارى  ،وتيعلهم أكلر ألفة بالمساااتقبا وتح ااارهم لهذا المساااتقبا

ة للتعلم يوتحرمهم مق اكتساااااب المهاراا الرئيساااا ،لل يال وتقلص مق قواهم إذ تيعلهم تابعيق أكلر للتك ولوجيا وتق ياتها الحديلة

ا عق الرقابة )الشحرورت  (13320 ،تد أ بهم للتواجد  ي أمكان خطرة بعيدم

ا السااات دام تك ولوجيا األجهزة الذكيةGSMA وترى  وهم  ،أن األطفال أصااابم  ي جميأ أنحاء العالم أكلر  قة وتحمسااام

ويصا األمر  ،(1322 ،و الرب والقصايرتي تهزون الفرص التي تتيحها هذه األجهزة بطرو لم يكق مق الممكق الت بؤ مق قبا أب

 بهم  ي ذلك لحد اإلدمان على است دامها مما يؤ ر سلبما عليهم مق ال ااية العقلية وال فسية واليسمية0

وإن ايم ما يترتا مق أخطار على الطفا مق  ، الطفا يتعاما مأ األجهزة الذكية بما يمليه عليه تفكيره غير ال اضاااااا 

ا واسااأ ال طاو ال يت اساا وايم المسااؤولية التي وراء اقت ائه لهذه األ جهزة يتزايد ب ساا كبيرة ألنها ساوف تفتم أمام الطفا عالمم

ا بعاقبة األمور بعد تساالم الطفا هذا اليهاز ،(1321 ،يشااعر بها )الدليمي ضاامان  ايث ال ،لذا يفترض على األبوييق التفكير جيدم

راء ذلك0 ومأ ذلك نيد أنه لدى بعض اآلباء ق اعة بشراء أادث هذه األجهزة مق مسات دمها بأنه سوف لق يقأ عليه ضرر مق و

 أو تعزيز له على تفوقه0 ،بحية التواصا ،لطفلهم

وقد أشااارا الكلير مق الدراساااا إلى اآل ار الساالبية لهذه الباهرة باساات دام األطفال لذجهزة الذكية وم ها دراسااة كا 

ايث أن اسااات دام هذه األجهزة  ،(1320 ،؛ زكور وقادير1322 ،الرب والقصااارت ؛ أبو1321 ،؛ قويدر1332 ،مق )الشاااريف

 ولذلك ييا زيادة وعي الوالدان اول التأ يراا السالبية لالست دام المفرط ،لفترة طويلة له تأ يراته الصاحية وال فساية واليسادية

والساااااايطرة على  ،هم اتياااه التعلق بهااذه األجهزةلهااذه األجهزة مق قبااا أطفااالهم0 وكونهمااا المؤ ر األول  ي تحااديااد دوا أ أطفااال

 مق خالل ما يتبعه الوالدان مق أساليا  ي معاملتهم لهم0 ،ال زعاا االنفعالية لهم ال اتية عق است دامهم المفرط لهذه األجهزة

اطاة والعاداا الصحيحة أو ال  ،والقيم ،ايث تسااعد أساليا المعاملة الوالدية  ي إكساب األب اء أنوا  السلو  الم تلفة

ألنها تملا العملياا التربوية وال فسااية بالتفاعا المتبادل بيق الوالديق واألب اء سااواء بطريقة مباشاارة أو غير  ،(1331 ،)ال ريبي

 (13230 ،خيمباشرة با متشابكة  يما بي ها ومرتبطة بالمستوياا التعليمية واللقا ية واالجتماعية للوالديق واألسرة عامة )الش

وقاد أ بتاب كلير مق الدراساااااااا الدور الذت تعلبه أساااااااليا المعامالا الوالدية  ي تغيير ساااااالوكياا أب ائهم ودوا عهم 

 ،(1320 ،؛ الشااهرت1322 ،الغداني ،1321 ،؛ سااعيدة1338 ،دراسااة كا مق )البليهي وم ها ،األموروتوجهاتهم نحو كلير مق 

 مق شأنها التأ ير على ما يكتسبه أب ائهم مق سلوكياا صحيحة ودوا أ سوية0 ايث أشارا إلى أن األساليا الوالدية
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وكون تعلق األطفال باألجهزة الذكية مق األمور التي باتب تشاااكا قلقما كبير بما تساااببه لهم مق أضااارار نفساااية وم اطر 

هم ي مق شأنها أن ت فف مق است دام أطفالكان البد مق البحث  ي أسااليا المعاملة الوالدية المتبعة مق قبا الوالديق والت ،صاحية

ولذلك يسعى البحث إلى تعرف مدى إدمان األطفال على است دام  ،لهذه األجهزة الذكية بشاكا يؤ ر  ي اياتهم ال فساية والصاحية

يؤ رون طفا واألجهزة الذكية وعالقة ذلك باألسااليا الوالدية المتبعة مق قبا األم ايث أنها أكلر األشا اص الذيق يعيشون مأ ال

 ودوا عه0 ،وسلوكه ، ي تربيته

 مشكلة البحث:. 1.1

يشير الواقأ إلى الدور الذت أصبحب تشغله األجهزة الذكية  ي لفب انتباه األطفال  ي المملكة العربية السعودية والتأ ير 

عليهم بشاكا آلي، مما يؤ ر وبشكا سلبي على نموهم الوجداني، والبدني واالجتماعي0  األطفال الذيق يست دمون األجهزة الذكية 

، ويعانون مق قلة ال وم وهم أكلر عرضااااة لارهاو والتعا، الم بهة، ملا ت اول المشااااروباا بكلرة يتبعون أساااالوب اياة خاط 

وقالب الباالة  ي أكاديمية ياهاغرت السااويدية، الدكتورة غابي بارتي إن اإلدمان على اساات دام الهواتف ال قالة أمر شااائأ، ايث 

الساااعة، وأضااا بي مق ال اارورت زيادة درجة وعيهم اول يشااعر الصااغار بالحاجة للبقاء على اتصااال مأ اآلخريق على مدار 

ا صاحية وي عف قدرتهم على  التأ ير السالبي لالسات دام المفرط للهواتف المحمولة  ي ال وم، وااتمال أن يسابا لهم ذلك أخطارم

 (0 1332التركيز واالستيعاب )الشريف، 

عودية نحو است دام أجهزة االتصال وخاصة ( أنه ييا توعية أ راد االسارة السا1338ولذلك أوصاب دراساة عشارت )

االشاااترا  ب دمة االنترنب اتى يمكق الحد بقدر اإلمكان مق اآل ار السااالبية لهذه األجهزة مق خالل عما ندواا، ومحاضاااراا، 

ا جراء 1322أو مق خالل وساااائا اإلعالم، وكشااافب دراساااة أبو الرب والقصااايرت ) ( على أن أكلر المشاااكالا السااالوكية وجودم

ت دام الهواتف الذكية مق قبا األطفال  ي السعودية هي المشكالا االجتماعية، يليها المشكالا التربوية  م المشكالا ال فسية، اس

وأن ميا الطفا إلى البحث والمغامرة الكتشاااااف عالم الكبار ومحاولة تقليدهم، وميلهم لذنشااااطة الترويحية، والتصاااارف و ق ما 

يتمأ والساعي الحليث نحو االستقاللية، كلها عواما تقود إلى امتال  ملا هذه األجهزة، واالنكباب يعزز مكانتهم  ي األسارة والم

 عليها، والم ا سة  ي كشف خباياها، وهذا يستهلك وقتهم وطاقتهم، ويستقطأ مق ما ييا أن يوجه نحو دراستهم0

ال لذجهزة الذكية  ي الحي الذت تسااكق به وقد أكد ذلك ما قامب به الباالة مق دراسااة اسااتطالعية اول اساات دام األطف

( مق األطفال مق %23 ق  مق خالل عما مقابالا مأ أمهاا األطفال الذيق يست دمون األجهزة الذكية،  تبيق لها أن أكلر مق )

ا  ي أيام اإلجازاا، وع دم21 -8العمر ) ا وخصاااوصااام ا تم ( لديهم أجهزة ذكية، وأنهم يسااات دمونها أكلر مق سااابأ سااااعاا يومم

السؤال عق عدم قدرتهق على م أ أطفالهق مق است دامها كا هذا الوقب ت وعب اإلجاباا ولكق أكلرها كان اول أنهم ال ييدون 

شااايء أخر يفعلونه كونهم ييلساااون سااااعاا طويلة  ي البيب، وأنهم لو ااولق م عهم مق اسااات دامها تكون ردود أ عالهم ع يفة، 

ن االطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية، وبالتالي سااااااعى البحث الحالي لتعرف عالقة هذا ولذلك تحددا مشااااااكلة البحث ب دما

اإلدمان على اسااات دام االجهزة الذكية لدى األطفال واألسااااليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا، وذلك للوصاااول إلى عال  لهذه 

 المشكلة0
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 أسئلة البحث:. 1.1

 ليةيسعى البحث لاجابة عق األسالة التا

ها توجد  روو ذاا داللة إاصاائية بيق المتوسا  الحسابي لدى األمهاا والوس  الفرضي  ي إدمان األطفال على است دام  -2

 االجهزة الذكية؟ 

ها توجد  روو ذاا داللة إاصائية بيق المتوس  الحسابي لدى األمهاا والوس  الفرضي  ي األساليا الوالدية المتبعة مق  -1

 قبا األمهاا؟ 

 ،توجد  روو ذاا داللة إاصاااائية  ي إدمان األطفال على اسااات دام األجهزة الذكية و قما لمتغيراا )المساااتوى المعيشااايها  -0

 الدخا المادت(؟

 ؟الدخا المادت( ،ها توجد  روو ذاا داللة إاصائية  ي أساليا المعامالا الوالدية و قما لمتغيراا )المستوى المعيشي -2

 است دام األجهزة الذكية باألساليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا؟ما عالقة إدمان األطفال على  -0

 

 أهداف البحث:. 1.1

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يليي

الكشاف عق وجود  روو ذاا داللة إاصائية بيق المتوس  الحسابي لدى األمهاا والوس  الفرضي  ي إدمان األطفال على  -2

 است دام االجهزة الذكية0

 روو ذاا داللة إاصااائية بيق المتوساا  الحساابي لدى األمهاا والوساا  الفرضااي  ي األساااليا الوالدية الكشاف عق وجود  -1

 المتبعة مق قبا األمهاا0

 ،الكشااف عق  روو ذاا داللة إاصااائية  ي إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية و قما لمتغيراا )المسااتوى اللقا ي -0

 الدخا المادت(0

 دت(0الدخا الما ،داللة إاصائية  ي أساليا المعامالا الوالدية و قما لمتغيراا )المستوى اللقا يالكشف عق  روو ذاا  -2

 ما عالقة إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية باألساليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا؟ -0

 

 أهمية البحث:. 1.1

 تكمق أهمية البحث بأنه يمكق أن يفيد  يي

الباهراا الم تشارة بشاكا كبير بالميتمأ الساعودت وهي است دام األطفال لذجهزة الذكية مق خالل التعرف معالية إادى  -2

 على عالقة ذلك باألساليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا0

 لفب أنبر الوالديق إلى أساليا المعامالا الوالدية التي أدا إلى إدمان أطفالهم على است دام األجهزة الذكية0 -1
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السااهام  ي لفب أنبر مؤسااساااا اإلرشاااد ال فسااي إلى ضاارورة وضااأ برام  توعية لذمهاا باألساااليا الصااحيحة المتبعة ا -0

 للحد مق طاهرة إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية0

جهزة دام األلفب أنبر المساؤوليق  ي إدارة التعليم لوضأ برام  إرشادية لذطفال لمكا حة ااهرة إدمان األطفال على است  -2

 الذكية0

 

 حدود البحث:. 1.1

 اقتصر البحث على الحدود التاليةي

إدماان األطفاال على اساااااات ادام األجهزة الاذكية وعالقته بأساااااااليا المعامالا الوالدية المدركة مق قبا األمهاا تعزى إلى  -2

 الدخا المادت(0 -متغيرت )المستوى اللقا ي

 ة السعودية0المملكة العربي -م طقة عسير ،مدي ة أبها -1

 األمهاا  ي مدي ة أبها0 -0

 هـ22080-2202العام  -2

 

 مصطلحات البحث:. 1.1

 اشتما البحث على المصطلحاا اآلتيةي

: األجهزة الذكية:   أوًلا

( بأنهاي "هي األجهزة التي تحوت خدماا تق ية ب بام تشاااااغيا متعدد المهام ويدعم تطبيقاا 1320عر ها الشااااامرت ) 

 (220والبيأ والشراء وال دماا المكتبية واألنترنب" )ص0 التصوير والمشاركة 

أو  سااايمبيان وي دوز  ون، ( بأنهاي أجهزة تعما على أاد أنبمة التشاااغيا التاليةي1320) ويكبيدياوعر تها موساااوعة  

واألجهزة الذكيّة ال ت تلف عق الحواساايا المحمولة، الحواساايا الشاا صاايّة أو أت  ،وبال  بيرت أو مشااتقاته لي وكس مشااتقاته،

وهو اليزء الفيزيائي الُممكق  Hardware مكمليق لبع هم وهما الـا جزئييقجهاٍز آخر  ي شيء، كا األجِهزة الذكيّة تتكون مق 

 Hardwar 0 لذت يقود الـوهو اليزء البرميي الُمشغا لليهاز )نبام التشغيا( ا Software لمُسه، الـ

وتعر ها الباالة إجرائيما بأنهاي أجهزة مت قلة تحتوت على برام  وتطبيقاا مت وعة تفيد بتلبية االاتياجاا اإللكترونية  

لمواقأ وتحديد ا ،واأللعاب ،والوساااائ  المتعددة ،وبرام  تحرير ال صاااوص ،ومواقأ التواصااا ،اإللكترونيلحامليها ملاي البريد 

 000 وتست دم أنبمة تشغيا مت وعة اسا الشركة المص عة لليهازGPS، 0ية مق المكان

 (:Parental treatment methodsثانياا: أساليب المعاملة الوالدية )

وهي كا ما يراه اآلباء ويتمساااكون به مق  ،( بأنهاي "تعبير عق االتياهاا الوالدية  ي الت شااااة1330عر ها الرشااادان )

أسااليا  ي معاملة األطفال  ي مواقف اياتهم الم تلفة، إذا  االتياهاا الوالدية تتحدد بأساليا اآلباء واألمهاا نحو ت شاة الطفا 
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ا الطفا وإكس ي المواقف اليومية، واألساليا التربوية هي ما يمارسه أاد الوالديق  ي إاداث تغيير أو تعديا  ي سلو   ابه سلوكم

ا يتماشى مأ معايير الراشديق" )ص0   (2310جديدم

( على أنهاي "األسااااااليا الساااااوية أو الالساااااوية التي يسااااات دمها الوالدان  ي تربية االب اء 1330وعر تها عبد الفادت )

االهمال/  -التذبذب/ الرعاية -انالقسوة/ االتز -الر ض/ التسامم -ويدركها هؤالء االب اء ويعبرون ع ها وتت مق اسلوب )القبول

 (20التفرقة(" )ص0  -المساوة

شااار والتي لها تأ ير مباشااار أو غير مبا ،وتعر ها الباالة إجرائيما بأنهاي السااالوكياا التي تقوم بها األمهاا اتياه أب ائهق

يتم قياساااااها مق خالل المقيام الذت التي  ،المسااااااواة( -الرعاية -على إدمان األطفال السااااات دام األجهزة الذكية مق )الديمقراطية

 أعدته الباالة لذلك0

 أدبيات البحث .1

 اإلطار النظري: .1.1

 الذكية: جهزةلألاستخدام اًلطفال  .1.1.1

 خدمات األجهزة الذكية التي تجذب الطفل إلى استخدامه:

ا األجهزة الذكية المحمولة اساات دام يشااهد  ،التسااار  دائمة ب طى المزيد ساايشااهد وساايبا الزمان مر على مذهالم  تطورم

 ( وهيي1320ال دماا ما تذكره زكور وقادير ) هذه وتتملا ال دماا مق عدد ال بام هذا ويو ر

 إلى الدخول ملا معي ة بواائف وتقوم الهاتف بذاكرة تساااتقر الكترونية برام  وهي :الذكية بالهواتف ال اصاااة التطبيقاا -2

ا التطبيقاا ووضعه، وأكلر ال قال الهاتف موقأ عق اإلبالغ أو المواقأ االلكترونية  .األلعاب هي شيوعم

ا الدخول إلى المتاجر اإللكترونية وسوو0 -1  خدمة الد أ عبر الهاتف المحمولي مما يسها شراء التطبيقاا واأللعاب وأي م

وعرضها  ،وير نفسهتطبيقاا التصاويري  باا مق الممكق ألت طفا أن يسات دم كاميرا اليهاز لتصاوير ما يدور اوله وتص -0

  يما بعد إما كصور عادية أو مقاطأ  يديو0

ا  األجهزةتطبيقاا التسااليةي ايث تتيم هذه  -2 واصااا والدخول إلى مواقأ الت ،باأللعابالكلير مق خدماا التساالية متمللة أساااساام

 واألغاني وغير ذلك0 ،ملا مسلسالا األطفال ،وعرض مقاطأ  يديو عق طريق موقأ اليوتيوب ،االجتماعي

 

 اآلثار السلبية ًلستخدام األجهزة الذكية:

 ( وهيي1338عشرت ) سلبية الست دام األجهزة الذكية مق قبا األطفال م ها ما ذكرته آ ار عدة ه ا 

 ٨ )مق ساااااق األطفال اما وهي والميتمأ أطفال ا على خطيرة ااهرة األخيرة اآلونة  ي االجتماعيةي انتشااااارا اآل ار -2

 يدركون وال اليواالا م اطر هذه يدركون ال  أطفال ا وبلوتوث، كاميرا تحما التي اليواالا ساااا ة( ٤١ إلى ساااا واا
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 والصااااور المقاطأ هذه مق لهم تحدث التي يدركون المفاسااااد وال جواالتهم، تحملها التي البلوتوث مقاطأ وتوابأ م اطر

  .الدراسي وتحصيله الطفا وأخالقياته سلو  على تؤ ر مما الفاضحة

ا ساالبية للبرام  التي تعرض على شاابكاا اإلنترنب اآل ار -1  بعض اآل ار  ترتب  ،ال فساايةي يحدد المربون وعلماء ال فس آ ارم

 اإلنترنب شااابكة اسااات داماا تتم األولى  مق ال ااية .برام  مق تقدمه بما اآلخر بع اااها ويرتب  اآللي، الحاساااا بيهاز

ا عق لطفاا ي عزل ايث  ردت بشاااكا ي عزل  يها اتى عق ذاته  ،وييلس وجهما لوجه أمام الشااااشاااة  ترة طويلة ،البياة تمامم

 العدوان أشااكال شااكا مق أت أو اإلغراء أو بالع ف تتساام ايث محايدة غير برام  أنها اللانية ال ااية مق أما ،وعق جماعته

 .واللقا ة القيم على أو الذاا على

 المرضااية ببعض البواهر يشااعرون أنهم مق اليوال مساات دمي مق األخيرة اآلونة  ي الشااكاوت كلرا الصااحيةي قد اآل ار -0

الذاكرة، وط يق  ي االذن ليالم كما أن التعرض ليرعاا  ضاااعف العيق، ر ة اليلد،  ي ساااريعة واركة وألم الصااادا  ملا

ا بمخ اإلنسااااان ألن إيريال اليهاز  ابب لرأم اإلنسااااان  زائدة مق هذه الموجاا الكهرومغ اطيسااااية يمكق أن يلحق أضاااارارم

ا ضغ  الدم ويؤ  ور أ ،كما يؤدت إلى زيادة سارعة ال ب ااا العصابية ،اإلشاعا ولذلك   نها تتعرض لقدر أكبر مق  ر أي م

 يساات دمون الذيق القلا مرضااى  ي  ي معدل انقسااام ال اليا ع د األطفال كما يؤدت إلى عطا جهاز م بم ضاارباا القلا

 الطبيعية0 ضرباته انتبام على عدم يعما القلا بيوار اليوال اما تم وإذا الم بم

 

 دور األهل في الحد من إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية:

( أن على األهلي عما عدة أمور للحد مق م اطر إدمان أطفالهم على األجهزة 1322صحيفة الوس  البحري ية )تذكر 

 الذكية وهيي

ا األجهزة الذكية0 -2  تحديد الفترة الزم ية التي يق يها الطفا مست دمم

وذلك للحد مق اإلصابة  ،الحرص على أن يكون الطفا  ي أ  اء است دامه لذجهزة الذكية  ي وضعية اليلوم صحيحة -1

 باألمراض التي يسببها است دام هذه األجهزة لفترة طويلة0

 مراقبة مواقأ االنترنب التي يتصفحها الطفا  ي اال توصيا األجهزة  ي الشبكة الع كبوتية0 -0

 اختيار األجهزة المالئمة لعمر الطفا وعدم المبالغة  ي اقت اء جميأ األجهزة0 -2

 

 أساليب المعامالت الوالدية: .1.1.1

 تعريف أساليب المعامالت الوالدية:

 وت شاة معاملة أساليا  ي مق به ويتمسكون اآلباء يراه ( أن أساليا المعاملة الوالدية "هي كا ما1332ترى شاعيبي )

 ،واإلهمال الزائدة، الحماية التسااال ، (مق أسااااليا كا الوالدية المعاملة أسااااليا وتت اامق ،الحياتية المواقف م تلف  ي األب اء

 (00والتفرقة، والسواء" )ص0 ،والتذبذب وال في، األلم، وا ارة والقسوة، والتدليا،
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  ي واألسلوب المتبأ ،أب ائهم تياه واألمهاا اآلباء "هي موقف الوالدية المعاملة أساليا أن (  يرى1338البليهي ) أما

 بال ساابة وذلك لها األب اء إدرا  مق خالل عليها التعرف ويتم واالجتماعية البيولوجية الم تلفة الحياة مواقف خالل مق الت شاااة

 كما ،)التبعية مقابا االسااتقالل التذبذب، مقابا االتساااو مقابا التفرقة، الر ض، المساااواة مقابا )التقبا التالية الفرعية لذساااليا

 (280األب اء" )ص0  خالل أو مق الوالديق خالل مق قياسها يمكق

 أب ائهم، تربية  ي قصد بغيرو أ بقصد سواء الوالدان بها يقوم التي العملياا مق ميموعة بأنها (1323امود ) وعر ها

 لالسااتياباا توجيههم أو االجتماعية، والعاداا على والتقاليد تدريبهم بقصااد ونواهيهم، وأوامرهم، لهم، توجيهاتهم ذلك ويشااما

 .(21عايشوها )ص0  التي المعاملة ل براا وصفهم خالل مق يبهر وكما يراه األب اء، ما و ق وذلك الميتمأ، مق المقبولة

وتعرف البااالاة أسااااااالياا المعامالا الوالدية بأنهاي ميموعة مق الساااااالوكياا التي يتبعها كا مق األمهاا واآلباء مأ 

قبا الطفا مما يكون له أ ر كبير بطريقة يت ،بقصد التربية والتوجيه  ي كا أمورهم ،أب ائهم تت و  بيق أسااليا ساوية وغير ساوية

 وميتمعه0 ،وأسرته ،لش صيته

 العوامل المؤثرة في اساليب المعاملة الوالدية:

 ومق هذه العواما التي تؤ ر  ي أساليا المعاملة الوالدية ما يليي 

تتو ر لذطفال الذيق ي تمون إلى أساار ذاا مسااتوى اقتصااادت اجتماعي " المسااتوى االجتماعي االقتصااادت اللقا ي لذساارةي -2

مرتفأ إمكاانيااا مق الرعااية اليساااااامية والعقلية واالنفعالية قد ال تتاح ألقرانهم ممق ي تمون إلى أساااااار أقا  ي المسااااااتوى 

 اة0وقد ي عكس ذلك على أسلوب الت ش ،(222ص0  ،1332 ،االقتصادت واالجتماعي" )عبد المعطي وق اوت

ايم األسااااارة والترتيا الميالدتي األسااااارة "كبيرة الحيم ال تكفا ألب ائها الرعاية ال فساااااية والعقلية ب فس القدر التي تكفلها  -1

ي  كلرة األب اء ت حو باآلباء إلى أساالوب الساايطرة   ،األساارة صااغيرة الحيم مما قد يؤ ر على ال مو ال فسااي والعقلي لذب اء

 (110ص0  ،1332 ،بي ما قلة عدد األب اء تيعا اآلباء يتبعون أسلوب اإلق ا " )علي ،تحقيق المطالا

( أنه غالبما ما يكون ج س الطفا مق العواما المهمة والمؤ رة  ي 1331ج س الطفاي وأشااااااار إليه الشااااااربي ي وصااااااادو ) -0

ترى الب اا أن أمهاتهق تراعيهق بدرجة  ، في الوقاب الذت يشااااااعر  يه األب اء الذكور أنهم يعاقبون أكلر ،المعااملاة الوالادياة

ا  ي بعض الميتمعاا العربية مكانة الذكور الواضااااحة عق اإلناث وب اصااااة قرب الطفولة المتأخرة وما  أعلى ونيد أي اااام

 بعدها0

اا واألمه ،مسااااتوى تعليم الوالديقي قد "يؤ ر مسااااتوى تعليم الوالديق  ي الوعي بمتطلباا الطفا وااجاته المادية وال فسااااية -2

ا مأ األطفال ا أقا تشددم ا للم اقشة كأسلوب  ي التربية" )اوامدة ،األكلر تعليمم  (230ص0 ،2222 ،وأكلر است دامم

يمكق أن يملا ت ااااااحية عق وعي أو عق غير وعي  ،عما األمي إن اند ا  المرأة لميدان العما طلبما للرزو وإ باا وجودها -0

 (820ص0  ،2228 ،بمستقبا جيا مق األب اء يعشون اياة عزلة وارمان م ذ الصغر" )عبد المعطي
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 أبعاد قياس أساليب المعاملة الوالدية:

 ،داد المقيامعو يما يلي عرض لبعض أنماط التفاعا ألسااليا المعاملة الوالدية والتي سوف تعتمد بع ها الباالة  ي إ

 (ي1331 ،؛ نور1332 ،؛ ال وبي1331 ،؛ أامد وسليمان1332 ،؛ نذر1331 ،وهي كما ذكرها كا مق )إبراهيم

  :والرعاية شااعور الطفا بأن والديه يقلقان عليه ويحرصااان على تحقيق اإلشاابا  البيولوجي والساايكولوجي الرعاية/ اإلهمال

 أب ائهم أنماط م تلفة مق السلو  تد عهم إلى الشعور بأنهم غير مرغوب  يهم0أما اإلهمال  هو إتبا  بعض اآلباء مأ  ،له

  :والمسااااواة هي شاااعور الطفا باتسااااو معاملة الوالديق بي ه وبيق أخوته مق ايث التدعيم أو تشاااييأ أو المسااااواة/ التفرقة

أو  ،د بأاد األب اء وم حه الحا والمساااااااعدةوتتملا التفرقة بيق األب اء  ي االهتمام الزائ ،االهتماام أو العقااب على األخطااء

 .م حه مصرو ما أكبر مق األب اء اآلخريق

  :تتملا الديموقراطية  ي ااترام الطفا مق خالل ال قاش اول المواقف والقراراا وإعطاء الطفا الديموقراطية/ التساااالطية

 أيه على الطفا ويت مق الوقوف أمام رغبااأما التسل   يملا  ي  رض األم أو األب لر ،اريته  ي اا ال واب  المعقولة

 الطفا التلقائية أو م عه مق القيام بسلو  معيق لتحقيق رغباته التي يريدها اتى ولو كانب مشروعة0

 

 الدراسات السابقة:. 1.1

 المحور األول: الدراسات السابقة التي تناولت استخدام األطفال لألجهزة الذكية:

هاد ب إلى تعرف أ ر ممارسااااااة األلعاب اإللكترونية على الساااااالوكياا لدى األطفال ( دراسااااااة 1321أجرا قويادر )

واسااات دمب الدراساااة الم ه  الوصااافي لتحقيق هدف هذه  ،اليزائرييق المتدرسااايق  ي المرالة االبتدائية  ي اليزائر العاصااامة

ا والذيق 21-2وح سااااا هم ما بيق )( مفردة مق األطفال اليزائرييق الذيق يترا133وتكونب عي ة الدراساااااة مق ) ،الدراساااااة ( عامم

وتوصا البحث إلى ال تائ  التاليةي أن األلعاب اإللكترونية  ي مقدمة  ،يمارسون األلعاب اإللكترونية ويقط ون باليزائر العاصمة

ية  ي شاااااراء ر هم يتمتعون بقدر كبير مق الح ،ال شاااااطاا التر يهية التي يحبها األطفال المدرسااااايق ويميلون لشااااارائها واقت ائها

وكا هذا بفعا ع اصر اإلبهار وال صائص الشكلية والتق ية  ،وممارساة هذه األلعاب مأ مراقبة وتوجيه وإرشااد األولياء  ي ذلك

بحيث  ،الحديلة التي تتمتأ بها األلعاب اإللكترونية والتي تيذب انتباه األطفال وتيعلهم يقبلون عليها بشااااكا كبير وملفاا االنبام

 ولوجيااا الحاديلاة كالتلفزيون واالنترنب البوابة الرئيسااااااية لذطفال للتعرف على آخر اإلصااااااداراا الحديلة لذلعاب تملاا التك

وهذا يعود للرقابة والتوجيه الذت يفرضااااااه  ،ويماارم أغلبية األطفال االلعاب اإللكترونية  ي العطا والم اسااااااباا ،اإللكترونياة

كما يمارسااونها ألكلر مق خمس ساااعاا ما  ، ير األلعاب على التحصاايا الدراسااي لهماألولياء على األطفال مما يقلا أضاارار تأ

ما ييعلهم  وهذا ،أغلبية األطفال يقلدون أبطالهم المف اااليق  ي األلعاب اإللكترونية ،يؤ ر على صاااحتهم وتركيزهم  ي الدراساااة

ا على تحقيق ا ،يتقمصون ش صياا غير ش صياتهم  سارتهم  ي   ،ل ياح والفوز وتحقيق الطموحكما أنها جعلتهم أكلر إصرارم

مما يؤ ر على طموااتهم المساااتقبلية وإصااارارهم  ،األلعاب وإصااارارهم على الفوز يولد  يهم اإلرادة على تحقيق ال ياح والفوز

  ي تحقيق أهدا هم والت طي  لحياتهم0



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

السااالوكية جراء اسااات دام الهواتف ( دراساااة هد ب إلى التعرف على المشاااكالا 1322وأجرى أبو الرب والقصاايرت )

( مق 122طبقب الدراسااااااة على عي ة مكونة مق ) ،الذكية مق قبا األطفال مق وجهة نبر الوالديق  ي ضااااااوء بعض المتغيراا

وقد اساااتياب أ راد الدراساااة على اساااتبانة أعدا لتحقيق أهداف الدراساااة مكونة مق  ،أولياء أمور األطفال تم اختيارهم عشاااوائيما

ا هي المشكالا  ،التربوت( ،ال فساي ،بعاد )االجتماعي ال ة أ وبعد تحليا ال تائ  بي ب الدراساةي أن أ ر المشكالا السلوكية وجودم

 كما تبيق أن ه ا   روقما ذاا داللة ااصائية  ي المشكالا السلوكية ،يليها المشاكالا التربوية  م المشكالا ال فسية ،االجتماعية

-8وأن ه ا   روقما تعزى إلى العمر لصااااالم الفاة العمرية ) ،كية تعزى إلى الي س لصااااالم الذكورجراء اساااات دام الهواتف الذ

 ساعاا(0 0ساعاا( و)أكلر مق  0-2و ي عدد ساعاا االست دام لصالم الفاة ) ،س ة(21

اسااة الدر وقد تب ب ،( دراساة هد ب إلى تعرف تأ ير الهاتف ال قال  ي ساالوكياا األطفال1320وأجرا زكور وقادير )

واعتمدا على جمأ  ،( أم22و) ،( أب12وتكونب العي ة ومق ) ،الم ه  الوصافي الذت يعد األنسااا والمالئم لملا هذه الدراساااا

ان الهاتف ال قال سااااالح ذو اديق له تأ يراته  وتوصاااالب الدراسااااة إلى ما يليي ،المعلوماا على أداتيق هما االسااااتبانة والمقابلة

 خالل تأ يره  ي سلوكياا األطفال0 اإلييابية والسلبية مق

 المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية:

( دراساة هد ب إلى الكشاف عق العالقة بيق أساليا المعاملة الوالدية والتوا ق ال فسي لدى الطفا 1321أجرا ساعيدة )

ونب عي ة وتك ،واسااااات دم لتحقيق هذا الغرض الم ه  الوصااااافي ،البويرة باليزائراألصااااام المتمدرم بالمرالة االبتدائية بمدي ة 

وقد توصاالب الدراسااة إلى ال تائ  التاليةي تبيق أن نو  العالقة التي  ،ساا ة 20 -8بيق  (  رد تراواب أعمارهم ما02البحث مق )

م  وباألارى تحديد ن ،هام  ي تشاااكيا شااا صااايتهوطريقة معاملة الوالدان لهذا الطفا عاما  ،ت شاااأ بيق الوالديق والطفا األصااام

 ي المدى   هذا التأ ير قد يبهر ،الشا صاية الب هما مق خالل التأ ير على مساتوى توا قه ال فسي واالجتماعي والمدرسي  يما بعد

د مق مدى البعيأو على ال ،توا قي ال ات  عق عدم اإلشاابا  لدوا أ وااجاا الطفاالقريا مق خالل اهور انعكاساااا الساالو  الال

 خالل تكوي ه للش صية األسرية والتي يكون على أساسها رجا الغد0 

( دراسااة هد ب إلى كشااف مسااتوياا أساااليا المعاملة الوالدية واالتزان االنفعالي لدى األطفال 1322وأجرى الغذاني )

والتعرف على مدى العالقة بيق أساااليا المعاملة والوالدية  ي متغيرااي المسااتوى اللقا ي  ،كالميما بمحا بة مسااق  الم ااطربيق

( مق األطفال 22تكونب عي ة البحث مق ) ،واساااات دم الم ه  الوصااااافي لتحقيق أهداف الدراساااااة واالقتصااااادت داخا األسااااارة0

 ،( طفلة22واإلناث ) ،(18األطفال الذكور ) ايث كان ع د ،( مق ميتمأ الدراسااة األصاالي%80الم ااربيق كالميما بما نساابته )

واصااا مقيام االتزان لدى  ،وتوصااا الدراسااة إلى اصااول الدرجة الكلية لمقيام أساااليا المعاملة الوالدية كما يدركها األب اء

االنفعاالا  يبي ما اصا التحكم   ،وااتلب المرونة واليمود على المرتبة األولى ،األطفال الم اطربيق كالميما على نسابة عالية

 ،وتوجد عالقة ارتباطية سااالبية ضاااعيفة بيق أسااااليا المعاملة الوالدية كما يدركها األب اء واالتزان االنفعالي ،على المرتبة اللانية

وعدم وجود  روو ذاا داللة ااصااااائية  ي أساااااليا المعاملة الوالدية كما يدركها األب اء تعزى للمسااااتوى اللقا ي واالقتصااااادت 

 لذسرة0
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 -( دراسااة هد ب إلى تعرف طبيعة العالقة بيق أساااليا المعامالا الوالدية )األساالوب العقابي1320أجرا الشااهرت )و

أساالوب اإلرشاااد التوجيهي( لكا مق األب واألم و اعلية الذاا لدى عي ة مق طالباا المرالة المتوسااطة  -أساالوب سااحا الحا

رتفعي وم  ف ااااي  اعلية الذاا  ي أساااااليا المعاملة الوالدية )األساااالوب كما هد ب إلى الكشااااف عق الفروو بيق م ،بمدي ة أبها

وطبق البحث على عي ة  ،أساااالوب اإلرشاااااد التوجيهي( لكا مق األب واألم أل راد عي ة البحث -أساااالوب سااااحا الحا -العقابي

لة األدواا التاليةي مقيام طبقب عليهم الباا ،( طاالباة مق طاالبااا المادارم المتوسااااااطاة الحكومياة بمدي ة أبها233مكوناة مق )

وتوصاااااالب نتائ  البحث إلى ما  ،(1332ومقيام  اعلية الذاا إعداد العدل ) ،(2288أساااااااليا المعاملة الوالدية إعداد ال فيعي )

بيق أساااااليا المعاملة الوالدية )أساااالوب اإلرشاااااد  ،(3032يليي توجد عالقة ارتباطية سااااالبة دالة إاصااااائيما ع د مسااااتوى داللة )

كذلك أاهرا نتائ  البحث عق وجود  روو ذاا داللة ااصااااااائية بيق  ،وجيهي( لذب واألم والادرجاة الكلياة لفااعلياة الاذااوالت

 ،مرتفعي وم  ف اي  اعلية الذاا  ي كا مق أساليا المعاملة الوالدية لذب واألم وكانب الفروو لصالم م  ف ي  اعلية الذاا

رتفعي وم  ف ااي  اعلية الذاا  ي أساالوب اإلرشاااد التوجيهي كأاد أساااليا المعاملة كما توجد  روو ذاا داللة ااصااائية بيق م

( 3030ووجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى داللة ) ،الوالدية لذب واألم وكانب الفروو لصااالم مرتفعي  اعلية الذاا

لدية لذم وكانب هذه الفروو لصااااالم م  ف ااااي بيق مرتفعي وم  ف ااااي  اعلية الذاا  ي الدرجة الكلية ألساااااليا المعاملة الوا

  اعلية الذاا0

 التعليق على الدراسات السابقة:

 أوجه الشبه بين البحث الحالي والدراسات السابقة: -

؛ أبو الرب 1321 ،ت اولب بعض الدراساا السابقة است دام االطفال لذجهزة اإللكترونية ملا دراسة كا مق )قويدر -2

 (13200 ،؛ زكور وقادير1320 ،والقصيرت

 ،؛ الشهرت1320 ،؛ الغداني1321 ،ت اولب بعض الدراساا السابقة أساليا المعاملة الوالدية ملا دراسة كا مق )سعيدة -1

13200) 

 ،؛ زكور وقادير1320 ،ت اولب بعض الدراساا السابقة االطفال كمرالة عمرية ملا دراسة كا مق )أبو الرب والقصيرت -0

 (13210 ،؛ قويدر1320 ،؛ الغداني1321 ،؛ سعيدة1320

 است دمب جميأ الدراساا السابقة الم ه  الوصفي0 -2

 أوجه اًلختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة: -

وت اولب بعض الدراساا األطفال الصم ملا  ،(1320ت اولب بعض الدراساا المرالة المتوسطة ملا دراسة الشهرت ) -2

 (13220لب بعض الدراساا األطفال الم طربيق كالميما ملا دراسة الغداني )وت او ،(1321دراسة سعيدة )

 ت و  تصميم األدواا  ي كا دراسة مق الدراساا السابقة اسا أهداف الدراسة0 -1

وتكونب  ،(1320تكونب عي ة الدراسة  ي بعض الدراساا السابقة مق أولياء األمور ملا دراسة أبو الرب والقصيرت ) -0

 ،(1320 ،بعض الدراساا مق األب واألم ملا دراسة زكور وقادير عي ة الدراسة  ي
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وبع ها  ،(1321 ،؛ قويدر1321وتكونب عي ة الدراسة  ي بعض الدراساا السابقة مق األطفال ملا دراسة )سعيدة  

 (13200كانب مق طالب المرالة اإلعدادية ملا دراسة الشهرت )

 اوجه اًلستفادة من الدراسات السابقة: -

البحث الحالي مق الدراساا السابقة بتعرف كيفية صياغة مشكلة البحث وأهدا ه واختيار م ه  البحث وتصميم  استفاد

 واست دام االساليا اإلاصائية  ي تحليا البياناا واست راج ال تائ  وإخراج البحث وتو يق مراجعه0 ،أدواته

 إجراءات البحث .1

 البحث. منهج. 1.1

الم ه  الوصاااااافي ايث يهدف إلى تعرف مدى إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية اساااااات دم  ي هذا البحث 

وذلك ألن الم ه  الوصاااااافي يساااااااعد  ي توضاااااايم العالقاا بيق  ،وعالقته بأساااااااليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا األمهاا

ير الكمي أو التعب ،ويوضام خصاائصها ،الباهرةمق خالل التعبير ال وعي الذت يصاف  ،ويهتم بوصافها وصافما دقيقما ،المتغيراا

 (13320 ،الذت يعطي وصفما رقميما مقدار وايم الباهرة )عبام ونو ا والعبسي وأبو عودة

 مجتمع البحث:. 1.1

-8وتتروح أعمارهم بيق ) ،يتكون ميتمأ البحاث مق جميأ األمهااا اللواتي لديهق أطفال يساااااات دمون األجهزة الذكية

 أبها0 ( عام  ي مدي ة21

 عينة البحث:. 1.1

وتتروح أعمارهم بيق  ،األمهاا اللواتي لديهق أطفال يساااات دمون األجهزة الذكيةتم اختيار العي ة بشااااكا عشااااوائي مق 

مق ميتمأ البحاث األصاااااالي0 و يما يلي يتم عرض توز  العي ة  ،( أم033وبلغ عاددهم ) واللواتي ،( عاام  ي مادي اة أبهاا8-21)

 اسا خصائصها باالعتماد على اليداول مق ايث المستوى اللقا ي والدخا المادت0

 متغير المستوى الثقافي: -1

 (: توزيع أفراد عينة البحث حسب المستوى الثقافي1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى الثقافي

 1000 22 دكتوراهماجستير أو 

 2800 220 جامعة

 1100 22  انوت

 233 033 الميمو 
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وأن  ،(%10،0( أن ال ساااابة الماوية لذمهاا اللواتي مسااااتواهق اللقا ي ماجسااااتير أو دكتواه )2ويت اااام مق اليدول )

وأن ال سبة الماوية لذمهاا اللواتي مستواهق اللقا ي  انوت  ،(%2800ال سابة الماوية لذمهاا اللواتي مستواهق اللقا ي جامعة )

 مما يدل أن أغلا عي ة البحث مق األمهاا اللواتي مستواهق اللقا ي جامعي0 ،(1100%)

 متغير الدخل المعيشي: -1

 (: توزيع أفراد عينة البحث حسب الدخل المعيشي1جدول )

 النسبة المئوية العدد الدخل المعيشي

 2300 212 مرتفأ

 2102 223 متوس 

 2003 02 م  فض

 233 033 الميمو 

 

وأن ال سااابة الماوية للدخا المعيشااي المتوسااا   ،(%2300( أن ال سااابة الماوية للدخا المعيشااي المرتفأ )1ويت اام مق اليدول )

مما يدل على أن أغلا عي ة البحث مق األسر التي دخلهم  ،(%2003وأن ال سبة الماوية للدخا المعيشي الم  فض ) ،(2102%)

 المعيشي متوس 0

 أدوات البحث:. 1.1

اعتمادا البااالة على مقياساااااايق كأدواا للبحث وهيي مقيام إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية مق إعداد 

 و يما يلي تفصيا ذلكي  ،ومقام أساليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا األمهاا مق إعداد الباالة ،الباالة

: مقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية:  أوًلا

 الهدف من المقياس:  -

ة واألساااااارية وذلاك مق خالل تعرف اتياهاته االجتماعي ،تعرف مادى إدماان األطفاال على اساااااات ادام األجهزة الاذكياة

 وال فسية والدراسية مق وجهة نبر األمهاا0

 أبعاد المقياس: -

 البعد الدراسي -2  البعد ال فسي -0  البعد األسرت -1 البعد االجتماعي -2

 وصف المقياس: -

 ( عبارة موزعة على أربعة أبعاد هيي13يتكون المقيام مق )

 (  قراا00ال فسي ويت مق ) -2
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 (  قراا00االجتماعي ويت مق ) -1

 (  قراا00سرت ويت مق )األ -0

 (  قراا00الدراسي ويت مق ) -2

 صدق وثبات المقياس: -

وصاادو الب اء أو  ،والصاادو الباهرت ،اتبعب الباالة عدة إجراءاا للتحقق مق صاادو المقيام وهيي الصاادو الم طقي

 التكويق0 و يما يلي تفصيا ذلكي

 :ارصااااب الباالة على صااااياغة  قراا المقيام  ي ضااااوء ما تم عرضااااه  ي اإلطار ال برت للباهرة  الصاااادق المنطقي

على الدراساا السابقة التي وضعب مقاييس لالست داماا السياة لذجهزة  اطالعهاموضو  االهتمام  ي البحث و ي ضوء 

 الذكية مق قبا األطفال لعي اا م تلفة0

 :د مق الصااادو الباهرت للمقيام بعرضاااه ميموعة مق المحكميق المت صاااصااايق  ي قامب الباالة للتأك الصااادق الظاهري

وذلاك إلباداء آرائهم اول ب ود المقيام ومالءمتها لموضااااااو  البحث مق ايث العدد  ،مياال التوجياه واإلرشاااااااد ال فسااااااي

ياغة ايث تم إعادة صاا ،وقد تم التعديا على المقيام مق قبا المحكميق ،والصااياغة وتحديد الميال وم اساابة لميتمأ البحث

ام المقي و ي ضااااوء آراء المحكميق ومقترااتهم تم إجراء التعديالا الالزمة، وأصاااابم ،اسااااتبدال بع ااااها ،بعض الفقراا

 جاهز للتطبيق على العي ة االستطالعية0

 :تي اراا الوقد تم است دام معاما بيرسون لحساب معاما االرتباط بيق درجة كا عبارة مق العب صدق البناء أو التكوين

وتبيق أن جميأ قيم معامالا االرتباط بيق درجة كا عبارة مق  ،ت تمي إلى أاد األبعاد والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له

ايث تراواب معامالا االرتباط ما  ،(3032العباراا والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له ذاا داللة إاصائية ع د مستوى )

ا تم است دام معاما بيرسون لحساب  ،هذا يشير إلى صدو االتساو الداخلي لكا بعد على ادةو ،(30100 -30188بيق ) وأي م

 الدراسي( والدرجة الكلية -األسرت -االجتماعي -معاما االرتباط بيق الدرجة الكلية لكا بعد مق األبعاد األربعة )ال فسي

مما يشير إلى صدو المقيام وصالايته لالست دام  ،(3032وتبيق أن جميأ معامالا االرتباط دالة ع د مستوى ) ،للمقيام

  يما صمم مق أجله0

 :تم اساب اللباا بطريقتيق هماي ثبات المقياس 

 جتمان(0 -طريقة التيزئة ال صفية )سبيرمان براون (أ

 ( يوضم ما تم التوصا إليه مق نتائ   ي هذا الصدد00طريقة كرونباخ0 واليدول ) (ب

 ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية(: معامالت ثبات 1جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ البعد

 معامالت ثبات التجزئة النصفية

 جتمان براون -سيبرمان
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 3022 3022 3020 ال فسي

 3011 3012 3010 االجتماعي

 3022 3083 3028 األسرت

 3020 3022 3081 الدراسي

 3022 3022 3081 كا األبعاد

 

( أنه ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا كا بعد على ادا بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة 0يت م مق اليدول )

ا ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا المقيام بكا  ،جتمان( أنها على قدر كا ي مق اللباا -ال صفية )سيبرومان وأي م

ا أنها تتمتأ بقدر كا ي مق اللباا -األبعاد بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة ال صفية )سيبرومان الي تحققب الباالة وبالت ،جتمان( أي م

 مق  باا المقيام0

 طريقة تصحيح المقياس: -

 ( درجة0 2وال وتعطى ) ،(1وأايانما وتعطى ) ،( درجاا0نعم وتعطى ) تتم اإلجابة باختيار أاد البدائا اللال ة

 ثانياا: مقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمهات:

 الهدف من المقياس:  -

 تعرف أساليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا األمهاا0

 أبعاد المقياس: -

إلى بعض أنماط أساليا المعاملة الوالدية التي يست دمها الوالدان اتياه يتكون المقيام مق ميموعة مق الفقراا تتبأ 

 أب ائهم بما ي ص است دامه األجهزة الذكية وهيي

 المساواة0 -0  الرعاية0-1  الديمقراطية2-0

 وصف المقياس: -

 ( عبارة موزعة على أربعة أبعاد هيي20يتكون المقيام مق )

 (  قراا00الديموقراطية ويت مق ) -0

 (  قراا00اية ويت مق )الرع -1

 (  قراا00المساواة ويت مق ) -2
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 صدق وثبات المقياس: -

وصاادو الب اء أو  ،والصاادو الباهرت ،اتبعب الباالة عدة إجراءاا للتحقق مق صاادو المقيام وهيي الصاادو الم طقي

 التكويق0 و يما يلي تفصيا ذلكي

 :ارصااااب الباالة على صااااياغة  قراا المقيام  ي ضااااوء ما تم عرضااااه  ي اإلطار ال برت للباهرة  الصاااادق المنطقي

على الدراساااا السااابقة التي وضااعب مقاييس ألساااليا المعاملة الوالدية  اطالعهاموضااو  االهتمام  ي البحث و ي ضااوء 

 لعي اا م تلفة0

 :يام بعرضاااه ميموعة مق المحكميق المت صاااصااايق  ي قامب الباالة للتأكد مق الصااادو الباهرت للمق الصااادق الظاهري

وذلاك إلباداء آرائهم اول ب ود المقيام ومالءمتها لموضااااااو  البحث مق ايث العدد  ،مياال التوجياه واإلرشاااااااد ال فسااااااي

ياغة ايث تم إعادة صاا ،وقد تم التعديا على المقيام مق قبا المحكميق ،والصااياغة وتحديد الميال وم اساابة لميتمأ البحث

ام المقي و ي ضااااوء آراء المحكميق ومقترااتهم تم إجراء التعديالا الالزمة، وأصاااابم ،اسااااتبدال بع ااااها ،الفقراابعض 

 جاهز للتطبيق على العي ة االستطالعية0

 :وقد تم است دام معاما بيرسون لحساب معاما االرتباط بيق درجة كا عبارة مق العباراا التي  صدق البناء أو التكوين

وتبيق أن جميأ قيم معامالا االرتباط بيق درجة كا عبارة مق  ،األبعاد والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له ت تمي إلى أاد

ايث تراواب معامالا االرتباط ما  ،(3032العباراا والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له ذاا داللة إاصائية ع د مستوى )

ا تم است دام معاما بيرسون لحساب  ،الداخلي لكا بعد على ادةوهذا يشير إلى صدو االتساو  ،(3020 -3002بيق ) وأي م

 ،المساواة( والدرجة الكلية للمقيام -الرعاية -معاما االرتباط بيق الدرجة الكلية لكا بعد مق األبعاد اللال ة )الديمقراطية

م وصالايته لالست دام  يما صمم مما يشير إلى صدو المقيا ،(3032وتبيق أن جميأ معامالا االرتباط دالة ع د مستوى )

 مق أجله0

 :تم اساب اللباا بطريقتيق هماي ثبات المقياس 

 جتمان(0 -طريقة التيزئة ال صفية )سبيرمان براون (ا

 ( يوضم ما تم التوصا إليه مق نتائ   ي هذا الصدد20طريقة كرونباخ0 واليدول ) (ث

 لمقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمهات(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 1جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ البعد

 معامالت ثبات التجزئة النصفية

 جتمان براون -سيبرمان

 3020 3020 3028 الديمقراطية

 3022 3022 3083 الرعاية
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 3020 3022 3020 المساواة

 3081 3082 3080 كا األبعاد

 

( أنه ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا كا بعد على ادا بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة 2اليدول )يت م مق 

ا ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا المقيام بكا  ،جتمان( أنها على قدر كا ي مق اللباا -ال صفية )سيبرومان وأي م

ا أنها تتمتأ بقدر كا ي مق اللباا -ناألبعاد بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة ال صفية )سيبروما الي تحققب الباالة وبالت ،جتمان( أي م

 مق  باا المقيام0

 طريقة تصحيح المقياس: -

 ( درجة20وال وتعطى ) ،(1وأايانما وتعطى ) ،( درجاا0تتم اإلجابة باختيار أاد البدائا اللال ة نعم وتعطى )

 يتنفيذ البحث. 1.1

 هـ وذلك ب تبا  ال طواا التاليةي2202/2208تم ت فيذ البحث  ي العام 

والبحوث العربية واألج بية التي ت اولب موضااوعاا متعلقة بمتغيراا  ،إلقاء ال ااوء على اإلطار ال برت لمتغيراا البحث -2

 أساليا المعاملة الوالدية0 ،البحث وهيي است دام األطفال لذجهزة الذكية

أساااااليا المعاملة الوالدية  ،مقيام إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة الذكيةوهيي  ،اختيار األدواا التي ت اسااااا البحث -1

 المدركة مق قبا األمهاا وهما مق إعداد الباالة0

( 21-8( أم مق اللواتي لاديهق أطفال تتراوح أعمارهم بيق )033والتي قوامهاا ) ،تطبيق المقااييس على عي اة البحاث الفعلياة -0

 مدي ة أبها0 ويست دمون األجهزة الذكية  ي

والتأكد مق  ،وباالعتماد على المعالياا االاصاااائية تم تحليا ال تائ  ،تصاااحيم المقاييس و ق أسااااليا التصاااحيم التابعة لها -2

 صحة  روض البحث0

 وتوصا إلى عدد مق التوصياا والمقترااا  ي ضوء هذه ال تائ 0 ،عرض مل ص ال تائ  -0

 

 األساليب اإلحصائية:. 1.1

(  ي ت فيذ المعالياا spssالمعالية اإلاصااااااائية مق خالل برنام  الحزمة اإلاصااااااائية للعلوم االجتماعية )تم إجراء 

 اإلاصائية التاليةي

 التكراراا وال سا الماوية ل صائص عي ة البحث0 -2

لى ع المتوساااطاا الحساااابية والوسااا  الفرضاااي واالنحرا اا المعيارية وال ساااا الماوية الساااتياباا أ راد عي ة الدراساااة -1

 االستبانة ككا وعلى كا  قرة مق  قراتها0
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 (T-test 0اختبار )ا( ليع ة واادة للتعرف على داللة الفروو بيق األوساط الفرضية والمحسوبة ) -0

 (One Way ANOVA0اختبار تحليا التبايق األاادت ) -2

 لتحقق مق  باا االستبانة0 (جتمان -التيزئة ال صفية )سبيرمان براونو ،(Cronbach's Alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) -0

 0وكذلك لدراسة العالقة بيق متغيراا البحث ،معاما االرتباط بيرسون للتحقق مق صدو الب اء واتساو الفقراا المقاييس -1

 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها. 1

 عرض نتائج البحث: .1.1

  داللة إاصاااااائية بيق المتوسااااا  الحساااااابي لدى لاجابة على الساااااؤال األول للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا

( لعي ة T-Testاساات دمب الباالة اختبار ) ،األمهاا والوساا  الفرضااي  ي إدمان األطفال على اساات دام االجهزة الذكية؟"

واسااب المتوسا  الحسابي واالنحراف المعيارت مق  SPSSوتم ادخال الوسا  الفرضاي يدويما للمقيام  ي برنام   ،واادة

 ( يوضم نتائ  هذا االختباري0برنام  واليدول )خالل ال

(: يوضح نتائج اختبار ت بين الوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لعينة البحث في مقياس إدمان األطفال على 1جدول )

 الدراسي( -اًلجتماعي -األسري -استخدام األجهزة الذكية في األبعاد األربعة )النفسي

 البعد
الوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 الدًللة

 دالة 3033 2000 2001 23002 23 ال فسي

 دالة 3033 2013 2000 2010 23 األسرت

 دالة 3033 8022 2022 2030 23 االجتماعي

 دالة 3033 1012 2030 23002 23 الدراسي

 دالة 3032 1023 0038 02010 23 األبعاد األربعة ككا

  

( بيق الوس  الفرضي والمتوس  3030( أنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة )0يت م مق اليدول ) 

وايث أن المتوساا  الحسااابي أكبر مق  ،الحسااابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على اساات دام االجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي

الوسا  الفرضاي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسي  وو المتوس  على مقيام إدمان 

بيق  (3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصااائية ع د مسااتوى الداللة ) ،األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البحث الحالي

 ،الوس  الفرضي والمتوس  الحسابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على است دام االجهزة الذكية  ي البعد األسرت
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وايث أن المتوساا  الحسااابي أقا مق الوساا  الفرضااي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد  

وأنه توجد  روو ذاا  ،األساااارت أقا مق المتوساااا  على مقيام إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة الذكية  ي البحث الحالي

( بيق الوسااا  الفرضاااي والمتوسااا  الحساااابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على 3030داللة إاصاااائية ع د مساااتوى الداللة )

وايث أن المتوسااا  الحساااابي أقا مق الوسااا  الفرضاااي  هذا يدل على أن إدمان  ،اسااات دام االجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي

م إدمان األطفال على اسااات دام األجهزة األطفال على اسااات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي أقا مق المتوسااا  على مقيا

( بيق الوسااا  الفرضاااي والمتوسااا  3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصاااائية ع د مساااتوى الداللة ) ،الذكية  ي البحث الحالي

 قوايث أن المتوس  الحسابي أكبر م ،الحساابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على اسات دام االجهزة الذكية  ي البعد الدراسي

الوسااا  الفرضاااي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على اسااات دام األجهزة الذكية  ي البعد الدراساااي  وو المتوسااا  على مقيام 

( 3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة ) ،إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية  ي البحث الحالي

 ،سابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على است دام االجهزة الذكية  ي األبعاد األربعة ككابيق الوسا  الفرضاي والمتوسا  الح

وايث أن المتوساا  الحسااابي أقا مق الوساا  الفرضااي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي األبعاد 

 كية  ي البحث الحالي0االربعة ككا على مقيام إدمان األطفال على است دام األجهزة الذ

  لاجابة على الساااااؤال اللاني للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا داللة إاصاااااائية بيق المتوسااااا  الحساااااابي لدى

( لعي ة T-Testاساااات دمب الباالة اختبار ) ،األمهاا والوسااا  الفرضااااي  ي األساااااليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا؟"

واسااب المتوسا  الحسابي واالنحراف المعيارت مق  SPSSضاي يدويما للمقيام  ي برنام  وتم ادخال الوسا  الفر ،واادة

 ( يوضم نتائ  هذا االختباري1خالل البرنام  واليدول )

(: يوضح نتائج اختبار ت بين الوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لعينة البحث في مقياس أساليب المعاملة الوالدية 1جدول )

 مهاتالمدركة من قبل األ

 البعد
الوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 الدًللة

 دالة 3033 28022 1022 2032 23 الديمقراطية

 دالة 3033 21010 1020 2010 23 الرعاية

 دالة 3033 20081 1021 2018 23 المساواة

 دالة 3033 02023 8021 12008 03 األبعاد اللال ة ككا

  

( بيق الوس  الفرضي والمتوس  3030( أنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة )1يت م مق اليدول ) 

وايث أن المتوسا  الحساابي أقا مق الوس  الفرضي مما يدل على أن األمهاا  ،الحساابي لدى األمهاا  ي أسالوب الديمقراطية

( بيق 3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة ) ،متوساطة مأ أب ائهق تمارساق الديمقراطية بدرجة أقا مق

  ،الوس  الفرضي والمتوس  الحسابي لدى األمهاا  ي أسلوب الرعاية
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 ،وايث أن المتوساا  الحسااابي أقا مق الوساا  الفرضااي مما يدل على أن األمهاا تقمق برعاية أب ائهق بدرجة أقا مق متوسااطة

( بيق الوساا  الفرضااي والمتوساا  الحسااابي لدى األمهاا  ي 3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصااائية ع د مسااتوى الداللة )

وايث أن المتوسا  الحساابي أقا مق الوسا  الفرضاي مما يدل على أن األمهاا تمارسق المساواة بدرجة أقا  ،أسالوب المسااواة

( بيق الوسااا  الفرضاااي والمتوسااا  3030ا داللة إاصاااائية ع د مساااتوى الداللة )وأنه توجد  روو ذا ،مق متوساااطة مأ أب ائهق

وايث أن المتوسا  الحساابي أقا مق الوسا  الفرضي مما يدل على  ،الحساابي لدى األمهاا  ي أسااليا المعاملة الوالدية اللالث

 ئهق0أن األمهاا تمارسق أساليا المعاملة الوالدية اللالث بدرجة أقا مق متوسطة مأ أب ا

  لاجابة على السااؤال اللالث للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا داللة إاصااائية  ي إدمان األطفال على اساات دام

ار است دمب الباالة تحليا التبايق البسي  لذلك واختب ،الدخا المادت(؟" ،األجهزة الذكية و قما لمتغيراا )المساتوى المعيشاي

 ( يوضم نتائ  هذا التحلياي 2واليدول ) ،شيفيه

 -تحليل التباين البسيط لمقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية وفقاا لمتغيرات )المستوى الثقافي (:7جدول )

 الدخل(

 مصدر التباين المتغير البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 ًللةالد

 ال فسي

المستوى 

 اللقا ة

 3033 08022 00022 1 232002 بيق الميموعاا

   2008 122 232080 داخا الميموعاا دالة

    122 022002 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 200032 201021 1 112018 بيق الميموعاا

 دالة
   3080 122 100020 داخا الميموعاا

    122 022002 الميمو 

 األسرت

المستوى 

 اللقا ة

 3033 20 230022 1 131012 بيق الميموعاا

   2032 122 011002 داخا الميموعاا دالة

    122 018000 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 22032 82020 1 220081 بيق الميموعاا

 دالة
   2022 122 001023 داخا الميموعاا

    122 010000 الميمو 
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 االجتماعي

المستوى 

 اللقا ة

 3033 02021 221022 1 120022 بيق الميموعاا

   1018 122 221022 داخا الميموعاا دالة

    122 2382012 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 202002 108028 1 022021 بيق الميموعاا

 دالة
   2020 122 022022 داخا الميموعاا

    122 2382012 الميمو 

 الدراسي

المستوى 

 اللقا ة

 3033 12020 12002 1 22028 بيق الميموعاا

   3023 122 112032 داخا الميموعاا دالة

    122 028022 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 13081 22013 1 02022 بيق الميموعاا

 دالة
   3022 122 128022 داخا الميموعاا

    122 028022 الميمو 

األبعاد 

 األربعة ككا

المستوى 

 اللقا ة

 3033 20002 013081 1 122021 بيق الميموعاا

   2022 122 1133022 داخا الميموعاا دالة

    122 1821022 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 80002 022020 1 2310021 بيق الميموعاا

 دالة 
   1021 122 2828020 داخا الميموعاا

    122 1821022 الميمو 

 

 ي ما يلي( 2يت م مق اليدول )

و قما لمتغير المستوى  ،(  ي إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -2

شيفيه  و ي األبعاد األربعة ككا0 وبعما اختبار ،والبعد الدراسي ،اللقا ي  ي البعد ال فسي والبعد األسرت والبعد االجتماعي

لصالم  ،تبيق أن ه ا   روو ذاا داللة ااصائية بيق مستوى اللقا ة اللانوت واليامعي والماجستير والدكتوراه ألاد الوالديق

 ألربعة ككا0واألبعاد ا ،والبعد األسرت والبعد االجتماعي ،مستوى اللقا ة اليامعي  ي البعد ال فسي
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و قما لمتغير الدخا  ،(  ي إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -1

يه و ي األبعاد األربعة ككا0 وبعما اختبار شيف ،والبعد الدراسي ،المادت  ي البعد ال فسي والبعد األسرت والبعد االجتماعي

س  لصالم الدخا المتو ،والدخا المرتفأ ،والدخا المتوس  ،ا داللة ااصائية بيق الدخا الم  فضتبيق أن ه ا   روو ذا

 واألبعاد األربعة ككا0 ،والبعد األسرت والبعد االجتماعي ، ي البعد ال فسي

  ة كما الوالديلاجابة على السؤال الرابأ للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا داللة إاصائية  ي أساليا المعاملة

است دمب الباالة تحليا التبايق البسي  لذلك  ،الدخا المادت(؟" ،تدركها األمهاا و قما لمتغيراا )المستوى المعيشي

 ( يوضم نتائ  هذا التحلياي 8واليدول ) ،واختبار شيفيه

ت وفقاا لمتغيرات )المستوى (: تحليل التباين البسيط لمقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمها8جدول )

 الدخل المعيشة( -الثقافي

 مصدر التباين المتغير البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 الدًللة

 الديمقراطية

المستوى 

 اللقا ة

 3031 0022 18002 1 02022 بيق الميموعاا

   2021 122 1211001 داخا الميموعاا دالة

    122 1280001 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3023 1012 21000 1 00032 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   2012 122 1203020 داخا الميموعاا

    122 1280001 الميمو 

 الرعاية

المستوى 

 اللقا ة

 3032 2082 23003 1 83002 بيق الميموعاا

   8008 122 1288021 داخا الميموعاا دالة

    122 1018020 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3031 1082 12000 1 22023 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   8028 122 1022012 داخا الميموعاا

    122 1018020 الميمو 

 المساواة
المستوى 

 اللقا ة

 3032 2000 02002 1 22022 بيق الميموعاا
 دالة

   8002 122 1003002 الميموعااداخا 
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    122 1111000 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3038 1012 11011 1 200010 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   8012 122 1083031 داخا الميموعاا

    122 1110000 الميمو 

أساليا 

المعاملة 

الوالدية 

ا  اللال ة معم

المستوى 

 اللقا ة

 3022 30102 20012 1 02008 بيق الميموعاا

غير 

 دالة
   11022 122 22882023 داخا الميموعاا

    122 22220038 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3022 3023 1012 1 21002 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   12032 122 22233002 داخا الميموعاا

    122 22220038 الميمو 

 

 ( ما يليي 8يت م مق اليدول )

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المستوى اللقا ي  ي أسلوب 3030وجود  روو ذاا داللة ااصاائية ع د مساتوى ) -2

وبعما اختبار شايفيه تبيق أن ه ا   روو ذاا داللة ااصاائية بيق مستوى اللقا ة تبيق  ،والمسااواة ،والرعاية ،الديموقراطية

ستوى لصالم م ،أن ه ا   روو ذاا داللة ااصاائية بيق مساتوى اللقا ة اللانوت واليامعي والماجستير والدكتوراه لذمهاا

 والمساواة0  ،والرعاية ،اللقا ة اليامعي  ي كا مق أسلوب الديمقراطية

(  ي أساااااليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المساااااتوى اللقا ي  ي 3030توجد  روو ذاا داللة ااصااااائية ع د مسااااتوى ) ال -1

 أساليا المعاملة الوالدية معام0

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير الدخا المعيشي  ي أساليا 3030ال توجد  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -0

ا0المعام  لة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمساواة و ي أساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

 " ما عالقة إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية باألساااااااليا لاجابة عق السااااااؤال ال امس للبحث الذت ي ص على

العالقة بيق أسااااليا المعامالا الوالدية كما تدركها  تم اسااات دام معاما بيرساااون إليياد ،؟"الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا

و يما يلي جدول  ،الدراسااي( ،االجتماعي ،األساارت ،وإدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية بأبعاده )ال فسااياألمهاا 

 ( يوضم ما تم التوصا إليه مق نتائ   ي هذا الصدد20)
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ا تدركها األمهات وإدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية بأبعاده (: عالقة أساليب المعامالت الوالدية كم9جدول )

 )النفسي، األسري، اًلجتماعي، الدراسي(

أساليب 

المعاملة 

 الوالدية

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 البعد النفسي

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 البعد األسري

إدمان األطفال على 

الذكية في األجهزة 

 البعد اًلجتماعي

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 البعد الدراسي

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 األبعاد األربعة معاا

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

 3023 الديمقراطية
3022 

 غير دالة
3023 

3032 

غير 

 دالة

3022 
3030 

 دالة

3030 3012 

غير 

 دالة

3032 

3022 

غير 

 دالة

 3012 الرعاية
3018 

 غير دالة
3020 

3030 

 دالة
3020 

3030 

 دالة

3030 3010  

غير 

 دالة

3022 
3030 

 دالة

 3031 المساواة
3003 

 غير دالة
3023 

3032 

غير 

 دالة

3021 
3030 

 دالة

3033 3023 

غير 

 دالة
3032 

3022 

غير 

 دالة

أساليا 

المعاملة 

الوالدية اللاللة 

ا  معم

3031 
3022 

 غير دالة
3032 

3020 

غير 

 دالة

3032 

3002 

غير 

 دالة

3033 3023 

غير 

 دالة

3032 

3002 

غير 

 دالة

 

 ما يليي (2يت م مق اليدول )

اساااات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي وأساااااليا المعاملة  توجد عالقة ذاا داللة إاصااااائية بيق إدمان األطفال على -2

بي ما ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة  ،الرعاية المساااواة ،الوالدية الديمقراطية

ا0  الذكية  ي البعد االجتماعي وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

ا  توجد عالقة ذاا -1 داللة إاصاااااائية بيق إدمان األطفال على اسااااات دام األجهزة الذكية  ي البعد األسااااارت واألبعاد اللال ة معم

ا وأسااااليا  وأسااالوب المعاملة الوالدية الرعاية0 بي ما ال توجد عالقة بيق إدمان األطفال  ي البعد األسااارت واألبعاد اللال ة معم

ا0المعاملة الوالدية الديمقراطية والمساواة   وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم
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ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي والدراسااي وأساااليا  -0

ا0 ،المساواة ،الرعاية ،المعاملة الوالدية الديمقراطية  وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

 ا البحث إلى نتائ  مق أهمهايومما سبق  قد توص

وأن إدمان األطفال على است دام  ،أن إدمان األطفال على اسات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسي والدراسي  وو المتوس  -2

ا أقا مق المتوس  على مقيام إدمان األطفال على است دام  األجهزة الذكية  ي البعد األسرت واالجتماعي واألبعاد اللال ة معم

 األجهزة الذكية0

ا بدرجة أن األمهاا تمارساق أسااليا المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمسااواة وأساليا المعاملة الو -1 الدية اللال ة معم

 أقا مق متوسطة مأ أب ائهق0

و قما لمتغير  ،(  ي إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللاة ااصااااااائياة ع اد مسااااااتوى ) -0

صاااالم و ي األبعاد األربعة ككا0 ل ،والبعد الدراساااي ،المساااتوى اللقا ي  ي البعد ال فساااي والبعد األسااارت والبعد االجتماعي

 مستوى اللقا ة اليامعية0 

و قما لمتغير الدخا  ،(  ي إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى ) -2

خا لصاااااالم الد ،ككا و ي األبعاد األربعة ،والبعد الدراساااااي ،المادت  ي البعد ال فساااااي والبعد األسااااارت والبعد االجتماعي

 المتوس 0 

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المستوى اللقا ي  ي أسلوب 3030وجود  روو ذاا داللة ااصاائية ع د مساتوى ) -0

 لصالم مستوى اللقا ة اليامعية0  ،والمساواة ،والرعاية ،الديموقراطية

أساااااليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المساااااتوى اللقا ي  ي (  ي 3030ال توجد  روو ذاا داللة ااصااااائية ع د مسااااتوى ) -1

 أساليا المعاملة الوالدية معام0

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير الدخا المعيشي  ي أساليا 3030ال توجد  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -2

ا0المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمساواة و ي أس  اليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

توجد عالقة ذاا داللة إاصااااائية بيق إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي وأساااااليا المعاملة  -8

جهزة ألبي ما ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام ا ،الرعاية المساااواة ،الوالدية الديمقراطية

ا0  الذكية  ي البعد االجتماعي وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

ا  -2 توجد عالقة ذاا داللة إاصاااااائية بيق إدمان األطفال على اسااااات دام األجهزة الذكية  ي البعد األسااااارت واألبعاد اللال ة معم

ا وأسااااليا  وأسااالوب المعاملة الوالدية الرعاية0 بي ما ال توجد عالقة بيق إدمان األطفال  ي البعد األسااارت واألبعاد اللال ة معم

ا0  المعاملة الوالدية الديمقراطية والمساواة وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي والدراسااي وأساااليا  -23

ا0 ،المساواة ،الرعاية ،لديمقراطيةالمعاملة الوالدية ا  وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم
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 توصيات البحث: .1.1

 مق خالل ما تم التوصا إليه مق نتائ  توصي الباالة بما يليي

مق خالل توعية األهالي ب اااااارورة لذلك لما له مق ضاااااارر  ،مكا حة ااهرة إدمان األطفال على اساااااات دام االجهزة الذكية -0

 صحي وأسرت واجتماعي ودراسي عليهم0

إخ ااااااا  الوالاديق مق قبا اليهاا المع ية بحقوو الطفا إلى دوراا تأهيا الوالديق و قما لذساااااااليا الصااااااحيحة للمعاملة  -1

 الوالدية0

وذلك مق خالل عرض الم اطر التي  ،األجهزة الذكية تقدم المدارم ندواا توعية لذطفال ب اااارورة التقليا مق اساااات دام -2

 يمكق أن تسببها لهم0

طباعة م شااااااوراا مق جهاا اإلرشاااااااد ال فسااااااي  ي إدارة التعليم وتوزيعها على الطالب والطالباا بالمدارم بما ي ص  -8

 التحذير مق است دام األجهزة الذكية لذطفال واقتراح بعض األساليا للكف مق هذه الباهرة0

 

 مقترحات البحث: .1.1

عما دراسااااة اول تطبيق برام  إرشااااادية لتوعية الوالديق بأساااااليا المعاملة الوالدية السااااوية للحد مق إدمان األطفال على  -2

 است دام األجهزة الذكية0

 واالنفتاح التك ولوجي الواسأ0 ،عما دراسة ميدانية اول عالقة السلوكياا ال اطاة ع د األطفال -1
 

 المراجعقائمة . 1

 وجهة مق األطفال قبا مق الذكية الهواتف است دام جراء السلوكية المشكالا(0 1322) إلهام القصيرت، محمد؛ الرب، أبو

 2210 -221 ،(00) التربوية، لذبحاث الدولية الميلة0 المتغيراا بعض ضوء  ي الوالديق نبر

 اإلسك درية مركزي اإلسك درية0 والتطبيق ال برية بيق وااجاته الطفا ت شاة(0 1331) شحاته سليمان، كاما؛ سهير أامد،

 0للكتاب

  مرالة  ي ال وم واضطراباا الوالدية الت شاة أساليا بيق العالقة(0 1331) كمال أامد صا ي از إبراهيم،

 0الزقازيق جامعة التربية، كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 المبكرة الطفولة

 يرماجست رسالة0 ال فسي بالتوا ق وعالقتها األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1338) محمد الرامق عبد البليهي،

 0السعودية العربية المملكة الرياض األم ية، للعلوم العربية نايف جامعة العليا، الدراساا كلية م شورة، غير

  ي مقارنة ميدانية دراسة( واليانحون األسوياء األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1323) الشيخ محمد امود،

 010 -22 ،(2) 11 دمشق، جامعة ميلة(0 دمشق محا بة
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 العليا الدراساا معهد دكتوراه، رسالة0 القيمية بأنساقهم وعالقتها لذب اء االجتماعية ال شاة(0 2222) مصطفى اوامدة،

 0العربية المصرية اليمهورية شمس، عيق جامعة للطفولة،

 لةالمرا  ي االنفعالي باالتزان وعالقتها الي سيق مق األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1331) هالة ال ريبي،

 0شمس عيق جامعة للطفولة، العليا الدراساا معهد م شورة، غير ماجستير رسالة0 س ة( 22 -22) مق العمرية

 0الميسرة داري عمان0 والطفا اإلعالم وسائا(0 1332) محمد كاما الدليمي،

 0لل شر وائا داري األردن0 االجتماعية والت شاة التربية(0 1330) زاهي هللا عبد الرشدان،

 علومال كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 األطفال سلوكياا  ي ال قال الهاتف تأ ير(0 1320)  طيمة قادير،  طيمة؛ زكور،

 0اليزائر ورقلة، مرباح قصدت جامعة واالجتماعية، الغ سانية

 سي ا قاب بمدرسة ميدانية دراسةي األصم الطفا لدى ال فسي بالتوا ق الوالدية المعاملة أساليا عالقة(0 1321) سالمي سعيدة،

 أو  دمح أكلي العقيد جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم معهد م شورة، غير ماجستير رسالة0 بالبويرة الصم لصغار

 0اليزائر لحاج،

 0المسيرة داري عمان0 عليها وما لها ما العولمة، عصر  ي اإللكترونية األلعاب(0 1331) اس ي مها الشحرورت،

 داري القاهرة ،0ط0 مشكالته ومواجهه معاملته  ي الوالديق وسبا الطفا ت شاة(0 1331) يسرية صادو، زكريا؛ الشربي ي،

 0العربي الفكر

 (222320) األوس ، الشرو جريدة0 خفية م اطر اليوال، واست دام األطفال(0 1332) اسيق إيمان الشريف،

 رسالة0 اللانوية المرالة  ي لقراراتهم األب اء بات اذ وعالقتها الوالدية المعاملة أساليا(0 1332) عابد أامد أنعام شعيبي،

 0السعودية العربية المملكة المكرمة، مكه القرى، أم جامعة م شوره، غير ماجستير

 إلى مقدمة عما ورقة0 الويا ومتاجر -الذكية الهواتف تطبيقاا) االلكتروني التعليم مستيداا(0 1323)  يصا الشمرت،

 0الميمعة جامعة الوط ي، للمركز بعد عق والتعليم اإللكتروني للتعلم الرابأ الدولي المؤتمر

0 بهاأ بمدي ة المتوسطة المرالة طالباا لدى الذاا بفاعلية وعالقتها الوالدية المعاملة أساليا(0 1320) هللا عبد عزة الشهرت،

 0أبها خالد، الملك جامعة التربية، كلية م شورة، غير ماجستير رسالة

 شقال تالميذ لدى الزائد الحركي وال شاط العدواني بالسلو  وعالقتها الوالدية المعاملة أساليا(0 1323) الشيخ محمد الشيخ،

 جامعة داب،اآل كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 الليبية باليماهرية اليفرة بشعبية األساسي التعليم بمرالة اللاني

 0السودان ال رطوم،

 على متو ر ،(02201 )والمراهقيق األطفال على الحديلة التك ولييا تق ياا است دام م اطر(0 1322) البحري ية الوس  صحيفة

 http://alwasatnews.com/4436/news/read/932390/1.htmlي الراب 
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ي القاهرة0 االبتدائية المرالة تالميذ مق االب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا مقيام(0 1330) دانيال عفاف الفادت، عبد

 0المصرية األنيلو مكتبة

 0وال شر للطباعة قباء داري القاهرة0 اإلكلي يكي ال فس علم(0 2228) مصطفى اسق المعطي، عبد

 0وال شر للطباعة قباء داري القاهرة0 ال مو ال فس علم(0 1332) محمد هدى ق اوى، مصطفى؛ اسق المعطي، عبد

 الدخا ب دارة وعالقتها االتصال أجهزة واست دام اقت اء على المترتبة والسلبية االييابية اآل ار(0 1338) اسيق صفاء عشرت،

 0المركة مكة القرى، أم جامعة الم زلي، لالقتصاد التربية كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 سرةلذ المالي

 لدى القهرية الوساوم باضطراب وعالقتها األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1332) محمد أامد علي،

 يةاليمهور شمس، عيق جامعة التربية، كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 كلي يكية سيكومترية دراسةي المراهقيق

 0العربية المصرية

 األطفال لدى االنفعالي باالتزان وعالقتها األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1322) راشد ناصر الغداني،

 0مسق  نزوى، جامعة واآلداب، العلوم كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 مسق  بمحا بة كالميما الم طربيق

 ر،اليزائ جامعة م شورة، غير ماجستير رسالة0 االطفال لدى السلوكياا على اإللكترونية األلعاب أ ر(0 1321) مريم قويدر،

 0اليزائر

 يالراب  على متو ر ،23/2/1321ي بتاريخ استرجاعه تم0 ذكي هاتف(0 1320) ويكيبديا الحرة الموسوعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9

%8A 

 ومالعل ميلة0 ميدانية دراسةي الكويتية األسرة  ي واألب اء الوالدان يدركها كما الديموقراطية الت شاة(0 1332)  اطمة نذر،

 2200 -82 ،(2) 12 االجتماعية،

 األنيلو مكتبةي القاهرة0 والعادييق السمعية اإلعاقة ميال  ي الوالدية المعاملة أساليا اختيار(0 1332) محمد ال وبي،

 0المصرية

 0اليامعة شباب مؤسسةي اإلسك درية0 الطفا سيكولوجية(0 1331) عصام نور،

  



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 الملحق

 (: مقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية1ملحق )

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 المحترمة0السيدة 

والذت سااااوف يت اااام مق  ،األجهزة الذكية أب ائكم باساااات دامأمامك ميموعة مق الفقراا التي تكشااااف عق مدى إ راط 

ا اختيار يحدد ( تحب كوذلك بوضااااأ عالمة ) ،ما ي اسااااا وجهة نبر   أرجو اختيار ،خالل اسااااتياباتكم على هذه الفقراا

مأ العلم أن هذه االختياراا لق يطلأ عليها  ،تتر  أيما مق الفقراا بدون تحديد أالوأرجو م ك  ،مادى تطاابق الفقرة مأ واقأ ذلاك

 وستعاما بم تهى السرية0 ،أاد  ق  هي ل دمة البحث العلمي

 ولكم جزيا الشكر واالمت ان

 الميادعة عبد هللاعائشة هليا محمد  الباالة/ 

 البيانات الشخصية:

 ماجستير أو دكتورة ) (0  جامعة ) (  المستوى اللقا ي )المؤها(ي  انوية ) ( -2

 مرتفأ ) (0  متوس  ) (   الدخا المعيشيي م  فض ) ( -1

 

 

 البعد النفسي

 ًل أحياناا نعم الفقرة م

    يتصرف الطفا بعصبية ع دما ام عه مق است دام جهازه  20

    بعد است دامه األجهزة الذكيةأصبم الطفا كلير الشرود   10

    يركز الطفا على لعبة واادة   00

    يتقمص الطفا ش صياا األبطال  ي ألعابه على جهازه الذكي  20

    يبهر الطفا ع ف بتصر اته بعد است دامه لليهاز   00

 البعد األسري

    يتعاما مأ إخوته بعدوانية ع دما يتعلق االمر باليهاز الذكي  10
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20  
أساليا مت وعة مأ أاد الوالديق للحصول على تطبيقاا االجهزة يست دم 

 الذكية التي تحتاج إلى د أ مبلغ للحصول عليها

   

    ي عزل الطفا مأ جهازه  ترة طويلة عق أسرته  80

    يتعاما مأ والديه بعدم ااترام ع دما يتم م عه مق است دام جهازه الذكي  20

230  
أسارته ع دما يكون مساتغرو  ي است دام قليا االنصااا إلى كالم أاد مق 

 جهازه

   

 البعد اًلجتماعي

    لدى الطفا كلير مق الحساباا على مواقأ الواصا مأ ال ام  220

    يكتفي الطفا باألصدقاء الذيق يتواصا معهم عق طريق جهازه  210

    يبهر عدوانية نحو األطفال اآلخريق اي ما يتعلق األمر بيهازه   200

    الزياراا ألقاربه لكي ييلس  ي البيب ويست دم جهازهقليا   220

200  
أصبم يتي ا الطفا ال ام ألنه ال يعرف أن يتعاما معهم بسبا است دامه 

 الكلير ليهازه

   

 البعد الدراسي

    أصبم يسر  الطفا  ي اا واجباته لكي يست دم جهازه  ترة أطول  210

    تأخر مستواه الدراسي بعد اصوله على اليهاز  220

    يست دم جهازه بحية أنه يساعده  ي اا واجباته المدرسية  280

220  
يتأخر بال وم بأيام المدرسااااة بساااابا اساااات دامه لليهاز بعد إنهاء  روضااااه 

 المدرسية

   

ا  130     يشبأ رغبته باست دام جهازه  م يدرم متأخرم
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 مقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمهات (:1ملحق )

 السيدة 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 المحترمة0

والذت ساوف يت م مق  ،أمامك ميموعة مق الفقراا تكشاف عق مدى اسات دامك ألسااليا المعاملة الوالدية مأ أب ائك

( تحب كا اختيار يحدد وذلك بوضااااأ عالمة ) ،ما ي اسااااا وجهة نبر   أرجو اختيار ،خالل اسااااتياباتكم على هذه الفقراا

مأ العلم أن هذه االختياراا لق يطلأ عليها  ،تتر  أيما مق الفقراا بدون تحديد أالوأرجو م ك  ،مادى تطاابق الفقرة مأ واقأ ذلاك

 وستعاما بم تهى السرية0 ،أاد  ق  هي ل دمة البحث العلمي

 ولكم جزيا الشكر واالمت ان

 الميادعة عبد هللايا محمد عائشة هل الباالة/ 

 البيانات الشخصية:

 ماجستير أو دكتورة ) (0  جامعة ) (  المستوى اللقا ي )المؤها(ي  انوية ) ( -0

 مرتفأ ) (0  متوس  ) (   الدخا المعيشيي م  فض ) ( -2

 

 

 البعد الديمقراطية

 ًل أحياناا نعم الفقرة م

    مشاكا طفلي باإلق ا  أاا  20

     ي ات اذ قراراتهاعطي طفلي ارية   10

    اشعر طفلي بأهمية مشاركته ل ا  ي مشاكا العائلة  00

    اعطي طفلي  قة ألشعره بالمسؤولية اتياه ما يفعا  20

    أأخذ وجهاا نبر طفلي بعيق االعتبار  00

 البعد الرعاية

    البي ااتياجاا طفلي ضمق المعقول  10

    اشار  طفلي بكا مشاكله  20
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    ت مية قدراتهاساعد طفلي  ي   80

    اارص على أن يكون طفلي سعيد  20

    أنمي  ي طفلي اا العلم  230

 البعد المساواة

    ال اميز أاد أطفالي عق األخر  220

    أشيأ أطفالي على أن يتشاركوا أغراضهم  يما بي هم  210

    اعدل بيق أطفالي  200

    أكون اازمة مأ جميأ أطفالي ع د ارتكاب األخطاء  220

    جميأ أطفالي على االجتهاد بطرو مت وعةأافز   200

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.38.5
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المراهقين من دراسة ميدانية على عينة من االضطرابات الوجدانية وعالقتها بالتنمر والعدوان على المراهقين )

 (الجنسين بمدينة جدة

Emotional disorders and their relationship to bullying and aggression against adolescents 

(a field study on a sample of adolescents of both sexes in Jeddah) 

 إعداد الباحث/ فيصل سعود صالح الزهراني

 ماجستير التنظيم واإلدارة في الخدمة االجتماعية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

 s44180525@st.uqu.edu.saEmail:  

  الملخص: 

يهدف البحث الحالي إلى معرفة عالقة بين االضطرابات الوجدانية بالتنمر والعدوان لدى عينة من المراهقين بمدينة جدة. حيث 

فئة المراهقين، تّعد حاجة من الحاجات الضرورية التي تثبت إن دراسة االضطرابات الوجدانية الناتجة عن التنمر والعدوان لدى 

ولقد أصبحت هذه الدراسات من  أهميتها والحاجة إليها في مجتمعاتنا العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة.

لمجتمع، كمان أن المستلزمات األساسية في وقتنا الحاضر خاصة بعد تزايد نسب االنتحار والتي كان لها تأثير كبير على ا

دراسة االضطرابات الوجدانية وربطها بالتنمر والعدوان تّعد سمة مميزة وواضحة من أجل النجاح في التخطيط لتقليل من هذه 

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وتمثلت  الظاهرة في المملكة العربية السعودية والدول بصورة عامة.

( تعرضوا للتنمر والعدوان. استخدم الباحث 51( لم يتعرضوا للتنمر والعدوان و)51( مراهق ومراهقة، )04في )عينة الدراسة 

 ومقياس التنمر(. -أداة االستبيان المكونة من بعض العبارات من مقياسين )مقياس االضطرابات الوجدانية

دى المراهق بمقدار ما نحصل على استقرار نفسي، إن وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها: بقدر ما تتحقق البيئة اآلمنة ل

المجتمع المتنمر والعدائي يفرض نوعاً من العالقات السلبية التي تنعكس على المراهق وعلى صحته النفسية، إن عدم تناسب 

قدان رضاهم عن المراهق مع البيئة العدائية يزيد من مشاكله االجتماعية والنفسية في المراهق بسبب ممارسة العنف فيهم وف

في ضوء نتائج الدراسة فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات أهمها: ضرورة تقديم برامج تدخل  البيئة وغياب رغبتهم ودافعيتهم.

للفئات المستهدفة والتي لديها اضطرابات سلوكية مرتفعة تعمل تلك البرامج على تقديم تدريبات سلوكية لخفض االضطرابات 

 سلوكية مقبولة.الوجدانية ووضع بدائل 

 جدة مدينة المراهقين، على العدوان التنمر، الوجدانية، االضطرابات الكلمات المفتاحية:
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Emotional disorders and their relationship to bullying and aggression against 

adolescents (a field study on a sample of adolescents of both sexes in Jeddah) 

 

Abstract: 

The current research aims to find out the relationship between emotional disorders with bullying 

and aggression among a sample of adolescents in Jeddah. As the study of emotional disorders 

resulting from bullying and aggression among adolescents is one of the necessary needs that 

prove its importance and need in our Arab societies in general and the Kingdom of Saudi Arabia 

in particular. These studies have become one of the basic necessities in our time, especially after 

the increase in suicide rates, which had a great impact on society. Also, the study of emotional 

disorders and linking them to bullying and aggression is a distinctive and clear feature in order to 

succeed in planning to reduce this phenomenon in Saudi Arabia and other countries. General. 

The analytical descriptive approach was relied upon in this research, and the study sample 

consisted of (40) male and female adolescents, (15) who were not subjected to bullying and 

aggression, and (25) who were subjected to bullying and aggression. The researcher used a 

questionnaire tool consisting of some statements from two scales (a scale of affective disorders - 

and a scale of bullying). 

The research reached several results, the most important of which are: The more a safe 

environment is achieved for the adolescent, the more psychological stability we get. The bullying 

and hostile society imposes a kind of negative relationship that is reflected on the adolescent and 

his psychological health. The adolescent's incompatibility with the hostile environment increases 

his social and psychological problems. In the adolescent because of the practice of violence in 

them and the loss of their satisfaction with the environment and the absence of their desire and 

motivation. In the light of the results of the study, some recommendations can be made, the most 

important of which are: The need to provide intervention programs for target groups that have 

high behavioral disorders. These programs work to provide behavioral training to reduce 

emotional disorders and develop acceptable behavioral alternatives. 

Keywords: Emotional disorders, Bullying, Aggression towards adolescents, Jeddah city 
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 مقـدمة البحث:. 1

المستمر، مماا يسام  تظهر التأثيرات طويلة األمد للنفسية لدى المراهقين من التأثيرات قصيرة األمد الناتجة عن التنمر والعدوان 

"ألي شااخأ أن يبصااب  متنماار: وهااذا يعنااي أن التنماار مااتعلم ماان البيئااة االجتماعيااة التااي يعيشااها الفاارد، ويتااأثر باألساارة ونمااط 

 .1التنشئة، والعالقات فيها" 

ت شايوًعا مان أكثار االضاطرابا هايواالضاطرابات الوجدانياة للطرف المعتدي عليه،  االضطرابات الوجدانية عن ذلكمما ينتج 

ومع ذلك، ال يوجد إحصاء دقيق لعدد المبصابين باالضطرابات الوجدانية؛ بسابب أن فئاة الماراهقين في المملكة العربية السعودية 

 ا ما تتقدم هذه الفئة للعالج النفسي.قدم على دخول المستشفيات ونادرً قد ال ت  

أدت إلااى ارتباطهااا باالضااطرابات الوجدانيااة  العربيااة السااعوديةوإثاار توغاال ةاااهرة التنماار والعاادوان وانتشااارها فااي المملكااة 

ااراهقين، كمااا أن هااذه االضااطرابات الوجدانيااة متفاوتااة فااي درجاتهااا االنفعاليااة، وفااي الحاااالت الشااديدة  فئااة وخصوًصااا لاادى المب

 تصحبها سمات ذهنية غير سوية إن كان مصدرها التنمر أو العدوان.

 :مشكلة البحث. 1.1

األخيارة لادى فئاة  ةاآلونافاي  اوخصوًصا األمراض انتشار في المملكاة العربياة الساعوديةتعتبر االضطرابات الوجدانية من أكثر 

علااى اخااتالف توجهاااتهم النفسااية وقااد نااال مفهااوم االضااطرابات الوجدانيااة اهتمامااات العديااد ماان العلماااء والباااحثين المااراهقين، 

وأكثار مان السانوات الماضاية حتاى اآلن واالجتماعية، حتى أنه قد تم نشر المئات من المقاالت واألبحاث والدراسات عنها خالل 

 نصفها تختأ باالضطرابات الوجدانية.

ماعيااة المسااتفحلة فااي العصاار وقااد تكااون هااذه االضااطرابات الوجدانيااة نتاااد لتنماار والعاادوان وهمااا ماان أخطاار المشااكالت االجت

بعضاها يرجاع إلاى فالسالو  العادواني يتادخل فاي تكويناه عوامال عديادة " تجمع بين التاأثير النفساي، واالجتمااعي ألنهاالحديث، 

والمناا  االجتمااعي واالقتصاادي الاذي يحايط  ، وتاريخه االسري والبعض االخر يرجع إلى البيئاةالفرد نفسه وتكوينه البيولوجي

 .2بالفرد"

نتااد التنمار  الماراهقين بشاكل خاا  فئاة االضاطرابات الوجدانياة لادى إزياادمشكلة البحاث مان مالحظاة وجاود ومن هنا نشأت 

فار   إزياادقاد ياؤدي إلاى فار  التنمار والعادوان  إزيااد نلادى الماراهقين، فاإاللذان قد يؤثران على الصحة النفساية  والعدوان

والفشال فاي ، وضعف المهاارات االجتماعياة ،عدم القدرة على ضبط النفسوبالتالي قد يؤدي إلى االضطرابات الوجدانية  حدوث

 بناء شبكة اجتماعية.

 فيمكننا من أن نحدد صياغة مشكلة البحث على النحو التالي:ومن هذا المنطلق 

 .االضطرابات الوجدانية لدى المراهقين التنمر والعدوان على مدى تأثيرالتعرف على 

 :الرئيس التالي ة اإلجابة عن التساؤلالحالي الدراسة وتسعى

                                                           
 .51،  )مفهومه ـ أسبابه ـ عالجه(الصبحيين، علي موسى. القضاة، محمد فرحان، سلو  التنمر عند األطفال والمراهقين  1

 .٩٥، العوامل المؤثرة في السلو  العدواني،  عبد هللاالزعبي،  2
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وهااي مشااكلة البحاث التااي ينب ااي ، بمدينااة جادة   المااراهقينعينااة مان االضاطرابات الوجدانيااة بااالتنمر والعادوان علااى ماا عالقااة 

 تشخيصها والوقوف عندها.

 وتتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية: 

التحادي  –التاوتر  -تشاتت االنتبااه -االندفاعياة –انعادام الحاس الوجاداني  –)القلاق  االضاطرابات الوجدانياةما معدل انتشاار  .5

 المصحوب بالمعارضة( لدى عينة من المراهقين بمدينة جدة  . 

   ما معدالت انتشار التعرض للتنمر والعدوان لدى عينة أفراد الدراسة من المراهقين .5

  بين االضطرابات الوجدانية والتعرض للتنمر والعدوان لدى عينة من المراهقين بمدينة جدةما مدى العالقة االرتباطية  .3

ما مدى الفروق في االضطرابات الوجدانية لدى الماراهقين مان أفاراد عيناة الدراساة بمديناة جادة والتاي تعازى إلاى مت يار"  .0

  النوع" 

دراسة من المراهقين بمدينة جدة، والتاي تعازى إلاى مت يار" ما مدى الفروق في التعرض للتنمر والعدوان لدى أفراد عينة ال .1

    النوع"
 

 مية البحثأه. 1.1

التي تثبت المراهقين، تّعد حاجة من الحاجات الضرورية  فئة لدى التنمر والعدوانالناتجة عن االضطرابات الوجدانية  إن دراسة

 خاصة.العربية عامة والمملكة العربية السعودية  في مجتمعاتناأهميتها والحاجة إليها 

والتاي كاان لهاا تاأثير نساب االنتحاار  هذه الدراسات من المستلزمات األساسية في وقتنا الحاضر خاصاة بعاد تزايادولقد أصبحت 

من أجل النجاح تّعد سمة مميزة وواضحة االضطرابات الوجدانية وربطها بالتنمر والعدوان المجتمع، كمان أن دراسة كبير على 

 ة العربية السعودية والدول بصورة عامة.في التخطيط لتقليل من هذه الظاهرة في المملك

إلاااى ةهاااور أعاااراض تاااؤدي  –فاااي ال الاااب  -الظاااروف أو المواقاااف المجهااادة إلاااى أن "فكماااا تشاااير بعاااض الدراساااات النفساااية 

فجاوة كبيارة باين ضالعي ، وهذا يشاكل التنمر والعدوان اسبابها والتي اشهر 3"-اضطراب ثنائي القطب-االضطرابات الوجدانية 

مماا يجعال مان المهام التطارق بالمزياد مان  هماا العقال مان جهاة والوجادان والعاطفاة مان الجهاة األخارى، الحياة النفسية لإلنسان

 .لهذا الجانب وإلقاء مزيًدا من الضوء عليهالبحث 
 

 :البحث هدف. 1.1

 .بمدينة جدة المراهقينعينة من لدى بالتنمر والعدوان االضطرابات الوجدانية عالقة بين معرفة الحالي إلى هدف البحث ي
 

 مصطلحات البحث:. 1.1

 :التنمر

اا والوعيااد، والظلاام، وقااول  ، ويقااوم بالتهديااد،مر، لماان كااان ساايء الخلااق، فيت ياار وجهااه عبوًسااا وم ضاابًاالتشاابه بااالن بأنااه " ّرفعب

رمةً   .4"كرامةأو  الفحش، وال يرع ألحد حب

                                                           
 لصحة، األمراض النفسية العقلية.وزارة ا 3

 .٥  القصير، علي، سلوكية التنمر، 4
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 يصدر من الفرد إليذاء الضحية إما جسديًا أو لفظيًا أو كالهما. سلو  سلبي غير متوازنويعرف الباحث التنمر اجرائيا بأنه 

 العدوان:

باشرة أو غير مباشرة بهدف إلحاق األذى والضررإيذاء لآلخرين بأنه " يعرف  .5"بالمعتدي عليه بطريقة مب

 اجرائيًا بأنه نوع من أنواع السلو  العنيف ال ير مرغوب فيه اجتماعيًا. العدوانويعرف الباحث 

    :ةالوجداني اتاالضطراب

 .6إذ تسبب للمريض الكثير من اآلالم النفسية والض ط النفسي"شيوًعا، النفسية  االضطرابات أكثر " هو أحد يعرف بأنه

انفعاااالت عاطفيااة مبعاكسااة لمواقااف الفاارد، وتااؤثر علااى الصااحة النفسااية ويعاارف الباحااث االضااطرابات الوجدانيااة إجرائيًااا بأنهااا 

 وتعوق عملية االنخراط في المجتمع.

 مرحلة المراهقة:

 .7"واالجتماعي االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي" يعرف بأنه

 .البلوغهي المرحلة االنتقالية للفرد إلى مرحلة اجرائيًا بأنها  مرحلة المراهقةويعرف الباحث 

 

 أدبيات الدراسة: . 1

 :النظري اإلطار .1.1

وعالقتهااا االضاطرابات الوجدانياة ورد عان مفهااوم  ناه يساتعرض أهاام مااأكماا  البحااثفاي  اساساي وكاانالنظاري  اإلطااريعتبار  

 .أدوات الدراسة وفي تفسير وتحليل النتائجالمراهقين وبالتالي يستفاد من ذلك في بناء والعدوان لدى  بالتنمر

 :  االضطرابات الوجدانية أوالا

اا لالضااطرابات الوجدانيااة تعريااف الطااب النفسااي ف اضااطراب الوجاادان بأنااه نباارة انفعاليااة مساايطرة تمتااد ماان الحاازن إلااى رّ "عب

مشااعر اكتئااب أو انتعااش غيار االنتعاش وما بينهما مان درجاات متفاوتاة مان االنفعاال، وتتصاف اضاطرابات الوجادان بظهاور 

 .8سوية"

 هما: ثنائي القطب نجد أهم حالتين في االضطراب الوجدانيوهنا 

ماع  حيث أن المزاد يكون في حالة حزن ويأس، ويميل إلى التفكير السلبي والسالو  االنطاوائي)انخفاض المزاد(:  االكتئاب -١

 مصاحبته للنوم الكثير والخمول.

إلاى التفكيار  ، ويميالامتهًجاا أو عصابيً ، حيث تكون حالة المازاد حالة االكتئابوهي حالة معاكسة ل (:)ارتفاع المزاد الهوس -5

  بالنشاط وقلة الحاجة للنوم. مع مصاحبته والسلو  المندفع المفرط بالتفاؤل

                                                           
 .٩٥  ، السلو  العدواني،عبد هللاالزعبي،  5

 .١٩١  الزعبي، أحمد، أسس علم النفس الجنائي، 6

 .٣  الجبالي، حمزة، عندما يبلغ أطفالنا سن المراهقة، 7

 .١٤١  غانم، محمد، االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية، 8



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

، ولكان عنادما تبادأ نوباات االكتئااب عادة مارات االكتئااب النفساي الحاادوهاو  وقد يكون هنا  اضطراب وجاداني أحاادي القطاب

 يوًماا،أربعاة عشار تساتمر أعاراض االكتئااب  والباد أن. ويليها نوبة هوس متأخرة فهذه الحالاة يبشاخأ الماريض بثناائي القطاب

 .أسبوع لكي تعد اضطرابًا وجدانيًا ثنائي القطبوأعراض الهوس 

عنادما يكاون أحاد األباوين مصاابًا،  ٪٣٥-١٩الوراثاة تمثال حاالت االضطراب الوجداني حياث  إزيادوالوراثة لها دور كبير في 

 بسبب الض وط من البيئة.، وتزيد احتماالت االنتكاس كالهمافي حالة إصابة  ٪١٩-٩٥وتزيد إلى 

 أعراضها على المراهقين:

. ويكاون مان الصاعب غالبًاا التحقاق إن المراهقينعند االضطرابات الوجدانية يمكن أن يكون من الصعب التعرف على أعراض 

قااد يصاااب المراهقااون بنوبااات اكتئاااب كباارى أو نوبااات هااوس أو هااوس خفيااف ، كاناات تلااك تقلبااات طبيعيااة، أو نتااائج لإلجهاااد

 واضحة. 

المااراهقين التقلبااات المزاجيااة الشااديدة المختلفااة عاان تقلباااتهم  ات الوجدانيااة لاادىقااد تتضاامن العالمااات األكثاار بااروًزا لالضااطراب

 المزاجية المعتادة.

التاي تقاوده إلاى والسالو   باألحاسايسعادم الاتحكم و عان المساتوى الطبيعاي،زياادة التفكيار  الناتجة عن هاذا المارضوالتأثيرات 

 حياة ومنها: المن خالل عدة جوانب في  عليه تؤثرمواضيع 

 األصدقاء والعائلة.المشاكل مع  -

  .نمر والعدوان في البيئة المحيطةالت -

  :والعدوانثانياا: التنمر 

وهو يعني استخدام القوة أو التهديد أو اإلكراه لإليذاء والتخويف من أجل فرض الهيمنة والسيطرة علاى اآلخارين بطارق "التنمر 

 .9"مشكلة قديمةعدوانية. والتنمر هو أحد أشكال السلو  العدواني، والعدوان 

وهنا  ن العدوان مشكلة قديمة تجلت في أول عدوان بين ولدي آدم هابيل وقابيل ومن أشكال السلو  العدواني هو التنمر، كما أ

 ثالث معايير تصنف السلو  العدواني بأنه تنمر: 

 .أن يكون االعتداء متعمداً  -١

 .أن يكون متكرراً  -٢

 .انعدام وجود توازن في القوة، سواء كان حقيقياً أو معنوياً  -٣

 وهي خمسة أنماط: وكما أن للسلو  العدواني معايير تصنفه بأنه تنمر فهنا  أيًضا أنماط لهذا التنمر

 التنمر الجسدي من ضرب أو ركل أو لكم أو خنق أو قر ." -5

 التنمر اللفظي ويشمل التهديد واإلغاةة والتسمية بأسماء سيئة.  -5

 التنمر في العالقات الشخصية أو التنمر غير المباشر من اإلقصاء أو اإلبعاد أو الصد أو األكاذيب والشائعات. -3

 التنمر الجنسي ويتمثل في سلو  المالمسة غير الالئقة والمضايقة الجنسية بالكالم.  -0

                                                           
 .٣٣،  ٢فتيحي، وليد، ومحياي 9
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ي وهو الضرر المتعمد والمتكرر الذي يلحق بالضحية من خاالل اساتخدام أجهازة الكمبياوتر والهواتاف التنمر اإللكترون -1

 .10"المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى

وعادم اتجااه أبناائهم  التوجيهات السلوكية من الوالدينوافتقار نمط التربية ال ير سوي لألبناء، التنمر والعدوان تتمثل في وةاهرة 

 .باألمان واالستقرار العاطفي في المحيط العائليشعور الفرد 

جااراءات اإلتأديبيااة والسياسااات ال غياااب هااي إلااى التنماار التااي تااؤديالعواماال الرئيسااية أهاام أن ماان  دراسااات تعاادوقااد بيناات  

 . ةاهرة التنمر والعدوان عدم فعالية دور االختصا  االجتماعي في مواجهةمع  واضحة تجاه سلوكيات التنمرال

وخصوًصاا التاي تكاون متداولاة باين فئاة  األلعاب اإللكترونية العنيفاة والعدوان على انتشار التنمر تساهماألسباب التي أكبر  ومن

بعاض  األساسية فايالذي يكون هو الفجوة  وأفالم الرسوم المتحركة العنيفة والخلل التربويهم وانتشار أفالم العنف بينالمراهقين 

 .األسري والمجتمعي باإلضافة إلى العنفاألسر 

بااألمراض النفساية فاي فتارة مان فتارات  لإلصاابةهام أكثار عرضاة فضاحايا التنمار عديدة وخطيرة،  عن التنمرالمترتبة اآلثار و

 .، ضحايا التنمر قد حصلوا على درجات عالية في مقياس األفكار االنتحاريةفترة المراهقة في حياتهم خاصة

الخاالق ر ، وقاد حاذمن شخأ إلى آخر هاو إثام عظايمهبوط إلنسانية الشخأ ألن كبل أذى متعمد إن التنمر بأشكاله المختلفة هو 

إِْثًما ﴿ : وتعالىفي قوله سبحانه  لبوا ببْهت انًا و  ببوا ف ق ِد اْحت م  ا اْكت س  ْيِر م  ْؤِمن اِت بِ   اْلمب ْؤِمنِين  و  الَِّذين  يبْؤذبون  اْلمب بِينًاو   .11﴾مُّ

 :مرحلة المراهقة وخصائصهامفهوم ثالثاا: 

، لااذلك فهااي تحتاااد إلااى جهااد خااا  ماان الوالاادين ماان الجانااب مرحلااة المراهقااة هااي ماان المراحاال الحرجااة التااي يماار بهااا الفاارد

، ياـوم القياماة عّز وجالكبرى يسأل عنها أولياء األمور أمام هللا  ؤوليةلل اية وهي مسأمر مهم لذا فإن العناية بالمراهق  ،التربوي

رعايتهم وسد حاجتهم وإرشادهم ونصحهم واألخاذ بأياديهم إلاى الطرياق فلذلك يجب عدم إهمال الفرد في هذه المرحلة واالهتمام ب

 .المستقيم

   :المراهقة في اللغة

 .القدرةورهقاً استنفاد الطاقة وإنها   مراهقة إلى الفعل رهق:

وهو مان ال شايان أي ةهاـور عالماات تكساو الوجاه والجساد وت يارات نفساية وجسادية فاي النشاأة عناد اقتاراب وراهق مراهقة: 

 . بلوغه

هااي مرحلااة اقتااراب الاانشء ماان النضااج الجساادي والعقلااي والنفسااي واالجتماعااـي وهااـي إعااالم بانتهاااء المراهقةةة فةةي اإلصةةال : 

 .الطفولة

 ، فهاي التادرد تحات النماو البادني والنضاج الجنساي والعقلاي والفكاريإلاى الثامناة عشارة بين الثانية عشرةففترة المراهقة تكون 

 المسئولية.ويعتبر من دالئل مرحلة االستعداد للتكليف 
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 خصائص مرحلة المراهقة: 

ْعف ٍۢ ): قال تعالى ل  ِمنٍۢ ب ْعِد ض  ع  ْعف ٍۢ ثبمَّ ج  ن ض  ل ق كبم مِّ ب ٱلَِّذى خ  لِايمب ٱَّللَّ هباو  ٱْلع  ااءءب   و  ا ي ش  ْيب ةً ۚ ي ْخلبقب م  ش  ْعفًا و  ة ٍۢ ض  ل  ِمنٍۢ ب ْعِد قبوَّ ع  ةً ثبمَّ ج  قبوَّ

اال شااخأ يفخاار ويااأنس عناادما يتحاادث عاان مراحاال حياتااه فماان 12 (ٱْلق ااِديرب  ؛ بساابب باسااتثناء مرحلااة المراهقااة المتعااارف أن كب

 لمت يرات هي:المت يرات التي تطرأ على اإلنسان ومن أهم هذه ا

: بآثاار، وتصاب  وزناه وحجماه وشاكله فإنهاا تعاود علياه ت يار مان خاالل عند يواجه المراهق عملية التحول  النمو الجسمي: أوالا

حينهاا تكثار و يشعر بأنه أقوى أقرانهوفي هذه الفترة  ة الظاهرة،الفسيولوجي اتبسبب الت يرمسيطرة على التنظيم السلوكي للفرد 

 المراهقين حـول الجسم، ويتنابـذون باأللقاب واألشكال، وذلك بسبب الت يرات الجسمانية.تعليقات 

، فينمو الذكاء الطبيعاي فاي هاذه ونضجها به المراهق في مرحلة مراهقته هي نمو القدرات العقليةيتميز  فماالنمو العقلي:  ثانياا: 

 وباإلضافة إلى العمليات العقلية.المرحلة 

يصب  غاضبًا ألسباب تافهاة، ويمتااز هاذا حدة االنفعال، حيث هي الت يرات النفسية وهي من هذه الت يرات  النمو النفسي:ثالثاا: 

  .الجانب بالتقلبات المزاجية

، كما أن عادات وتقالياد البيئة األسريةهي العوامل المؤثرة في جانب النمو االجتماعي واحد من إحدى  رابعاا: النمو االجتماعي: 

المراهاق فاي االساتقالل عان األسارة  ة، وأكثر ما يمياز هاذا الجاناب رغباوثقافة البيئة المحيطة بالمراهق لها دور فعال في التأثير

 أكثر بأقرانه.  لالرتباطويميل ، وميله لالعتماد على نفسه وتحمل مسئوليته

ا: النمو الوجداني واالقتصادي: ومن الطبيعي في هذه  يثبت للناس أنه رجاًل وال يعبأ به،ا الجانب يهتم المراهق بأن في هذ خامسا

، علاى الارغم بأناه علاى علام فلاذلك يظهار علياه عادم الرضاا عناد توجيهاه المرحلة أن يرفض المراهق تدخل األبوين في شاؤونه

 معتمادا علاى نفساه االساتقالل الماادي، ويحااول جاهاـدا أن يساتقلإلاى  يساتند والمراهـق في هذه المرحلاةبسالمة هذه التوجيهات 

 ماديًا.
 

 الدراسات السابقة:  .1.1

ساعودية تناولات مت يار السالو  العادواني أال وهاو  هنا : دراساتدبيات الدراسة مراجعة متأنية، فتبين أن قام الباحث بمراجعة أ

لادى  السالوكية سعودية تناولتاه كمجاال مان المشاكالت أخرىودراسات  التنمر وعالقته باالضطرابات الوجدانية لدى المراهقين،

 فاعلية العالد النفسي للتخفيف مان االضاطرابات الوجدانياة الناتجاة عان الهجاوم العادواني والتنمار، ودراسات تناولت المراهقين

 لدى المراهقين، وفيما يلي بعض هذه الدراسات: 

بمديناة جادة  االبتدائياةلادى تالمياذ المرحلاة  االجتماعياة، التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات (1111) حنان أسعد دراسة خوخ،

 بالمملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إلى التعارف إلاى الفاروق باين مرتفعاي ومنخفضاي التنمار المدرساي فاي المهاارات االجتماعياة إلاى التعارف إلاى 

( تلمياذا وتلمياذة 503م في التنبؤ بالتنمر المدرسي لدى عينة الدراسة التي اشتملت على )المهارات االجتماعية التي يمكن أن تسه

أةهارت  ،االجتماعياةبمدينة جدة، واشتملت أدوات الدراسة مقياس التنمر المدرسي: إعداد الباحثاة، ومقيااس المهاارات  من طلبة

 ات االجتماعية،النتائج وجود عالقة دالة وسالبة بين التنمر المدرسي وبين المهار
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كمااا أةهاارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات مرتفعااي التنماار المدرسااي ومنخفضااي التنماار  

المدرسي في المهارات االجتماعية الصال  منخفضي التنمر المدرسي، كماا بينات النتاائج أن عوامال المهاارات االجتماعياة التاي 

 ي كانت على الترتيب: عامل الضبط االجتماعي، ثم الضبط االنفعالي، ثم الحساسية االجتماعية.تسهم في التنبؤ بالتنمر المدرس

 :دراسة مركز الملك عبد هللا لألبحاث

جد أن نسبة التنمر في السعودية تبلغ   في المائة عند المراهقين.  51في المائة عند األطفال، و 04وب

فااي المائااة ماان الفتيااات،  05.4فااي المائااة ماان الفتيااان، و 14.5بالمملكااة، فااإن « للطفولااةاللجنااة الوطنيااة »ووفقاااً لتقرياار أصاادرته 

 يعانون من التنمر بالمدارس السعودية.

 :دراسة مسحية بوزارة الحرس الوطني بالسعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم

 في المائة من الطالب يتعرضون باستمرار. 51من األقران أحياناً، وللتنمر في المائة من الطالب يتعرضون  35.4أن نحو 

 (٠٢٠٢دراسة حفيظة سليمان أحمد البراشدية )

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى أهاام عواماال انتشااار التنماار وقااد أةهاارت الدراسااة نتااائج ارتفاااع معاادالت انتشااار التنماار لاادى 

 محاوالت االنتحار المتكررة من قبل الضحايا.المراهقين. باإلضافة إلى ذلك، بينت النتائج أن أهم مخاطر التنمر وهي 

 (٠٢٠٢دراسة محمد الحامد )

لكة العربية السعودية وأةهرت النتائج أن ما يقارب ن باالضطرابات الوجدانية في الممتهدف الدراسة إلى إحصاء أعداد المصابي

 35.1الساعودية الاذين يتجااوز عاددهم  ألفا من إجمالي سكان المملكة من اضطرابات ثنائي القطب مان إجماالي عادد ساكان 354

 مليون نسمة.
 

 فرضيات البحث:. 1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االضاطرابات الوجدانياة والتعارض للتنمار والعادوان لادى عيناة مان الماراهقين بمديناة  .5

 جدة. 

الدراسة بمدينة جدة والتي تعزى  في االضطرابات الوجدانية لدى المراهقين من أفراد عينةذات داللة إحصائية  توجد فروق .5

 إلى مت ير" النوع".

في التعرض للتنمر والعدوان لادى أفاراد عيناة الدراساة مان الماراهقين بمديناة جادة، والتاي  توجد فروق ذات داللة إحصائية .3

 تعزى إلى مت ير" النوع". 
 

 منهج البحث واجراءاته:. 1

والوسااائل اإلحصااائية المسااتعملة فااي اسااتخراجها، وفااي اسااتخراد نتااائج يتضاامن ماانهج البحااث ووصااف لمجتمااع وعينااة البحااث 

 البحث.

 المنهج المستخدم: . 1.1

في  التحليلي الذي يصف الظاهرة المراد البحث عنها وصفاً دقيقاً كما هي على أرض الواقع االعتماد على المنهج الوصفيتم 

 اجرائه لهذا البحث لمالئمته مثل هذا النوع من األبحاث.
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 عينة الدراسة: . 1.1

لااذا  تعرضااوا للتنماار والعاادوان.( 51و)لاام يتعرضااوا للتنماار والعاادوان ( 51)ومراهقااة،  مراهااق( 04) تمثلاات عينااة الدراسااة فااي

اقتصر الباحث أفاراد عيناة الدراساة علاى الماراهقين والمراهقاات الاذين تعرضاوا للتنمار والعادوان وهاؤالء هام الاذين تساتهدفهم 

 ( مراهق ومراهقة. 51) الدراسة؛ ليصب  عدد أفراد العينة الذين تشملهم الدراسة عدد

 ة: ــأدوات الدراس. 1.1

 .ومقياس التنمر( -)مقياس االضطرابات الوجدانية بعض العبارات من مقياسين أداة االستبيان المكونة مناستخدم الباحث 

 :. اجراءات الدراسة1.1

قام الباحث بتطبيق أداة البحث على العينة، عن طريق توزيع أداة االستبيان على أفراد العينة. حيث يطلب الباحث من أفراد  .5

وضي  آلية اإلجابة عليه، واإلجابة على استفساراتهم بشأن العبارات التي العينة القيام بتعبئة االستبيان المعد للدراسة؛ بعد ت

 تحتاد إلى توضي .

 ثم قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للتحقق من الفروض. .5

 ثم قام الباحث بتفسير النتائج التي تم التوصل إليها، ووضع توصيات بناء عليها تفيد موضوع الدراسة.  .3
 

 األساليب اإلحصائية:. 4.1

( مستعيناً ببعض األساليب االحصائية معامل ارتباط SPSSالتحليل االحصائي لتحليل بيانات الدراسة )استخدم الباحث برنامج 

 كسل.على االالمعادالت اإلحصائية بيرسون، واختبار )ت( لمعرفة الفروق، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و

 ة: ـــالدراسنتائج . 4

 : التساؤل األول ومناقشتهنتيجة 

 –انعادام الحاس الوجاداني  –القلاق ) ماا معادل انتشاار االضاطرابات الوجدانياة علاى: " يانأ والذي التساؤل األوللإلجابة على 

 بمدينة جدة".  لدى عينة من المراهقين التحدي المصحوب بالمعارضة( –التوتر  -تشتت االنتباه -االندفاعية

 تم استخدام التكرارات والنسب لألعراض لكل اضطراب لدى أفراد عينة الدراسة كما يتض  من الجدول التالي: 

 الترتيب %النسبة التكرار األبـعــــــــــــــــــــــاد م

 5 %50 6 القلق 5

 1 %55 3 انعدام الحس الوجداني 5

 6 %0 5 االندفاعية 3

 3 %54 1 تشتت االنتباه 0

 5 %50 6 التوتر  1

 0 %56 0 التحدي المصحوب بالمعارضة 6

  %544 51 المجموع

 



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

( يلاايهم %50) ( بنساابة6) أعاااله أن أعلااى معاادل انتشااار الضااطرابي القلااق والتااوتر حيااث بلااغ تكرارهمااايتضاا  ماان الجاادول 

، (%56) ( ونسابة0بتكارار)ثم اضطراب التحادي المصاحوب بالمعارضاة (، %54) ( ونسبة1اضطراب تشتت االنتباه بتكرار)

 ( فقط.%0) ( وبنسبة5(، وأخيراً اضطراب االندفاعية بتكرار)%55) ( ونسبة3يليه اضطراب انعدام الحس الوجداني بتكرار)

العدياد مان الت يارات فاي جمياع  -نظراً لطبيعة المرحلة –وبالنظر لخصائأ مرحلة المراهقة والتي يصاحبها ويمكن تفسير ذلك 

تنعكس في ارتفاع تلك االضطرابات، حيث أن المراهقين يكون لديهم نزعة إلى االستقاللية وتكوين  ي يمكن أنمظاهر النمو والت

ممااا انعكااس فااي ارتفاااع كبياار لمعاادالت االنتشااار لالضااطرابات عالقااات مااع الرفاااق وتطااور للعديااد ماان الجوانااب الشخصااية، 

 الوجدانية. 

 نتيجة التساؤل الثاني ومناقشته: 

هااذا التساااؤل والااذي ياانأ علااى:" مااا معاادالت انتشااار التعاارض للتنماار والعاادوان لاادى عينااة أفااراد الدراسااة ماان  لإلجابااة علااى

 ". المراهقين

 كما يتض  من الجدول التالي:  وتم استخدام التكرارات والنسب لألعراض لكل بعد، والدرجة الكلية
  
 

 

 

 

 

 

 

 

بعاد التنمار االلكتروناي  (، يليه%52) ( ونسبة4تكرار لبعد التسلط واالعتداء الجسدي بتكرار) أّن أعلى يتض  من الجدول أعاله

 ( وبنساابة3) بتكاارار ات(، ثاام بعااد المضااايق%56) ( وبنساابة0) (، ثاام بعااد التحاارش اللفظااي بتكاارار%50) (، وبنساابة6بتكاارار)

 (. %2) ( وبنسبة5) التحرش الجنسي بتكرار( وأخيراً بعد 55%)

بالرفاق ويساعى للتواصال االجتمااعي خاارد النتائج في ضوء خصائأ مرحلة المراهقة والتي فيها يهتم المراهق ويمكن تفسير 

نطاق األسرة، ومع تزايد التطور للتكنولوجياا ووساائل التواصال االجتمااعي وانادماد كافاة األفاراد فاي المجتمعاات ماع األجهازة 

م بهاا، حياث والتي يوجد فيها جانب التخفي وعدم المواجهة والسرعة التاي يات االلكترونية يمكن أن يتزايد معها التنمر االلكتروني

، حيث يمكن استخدام وسائل التواصال يتم توزيع المعلومات واستمرارية تواجد ضحايا التنمر والعدوان، وال يتقد بمكان أو زمان

االجتماعي كما تتعدد الوسائط كالصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى أن المتنمر يكاون مجهاول الهوياة، ولاذا يمكان أن يقاوم الفارد 

 وني بسرعة ويستمر لفترات طويلة، ويمكن أن تعمل هذه العوامل على ارتفاع التنمر االلكتروني والتعرض له.بالتنمر االلكتر

 

 

 الترتيب النسبة% التكرار األبـعــــــــــــــــــــــاد م

 0 %55 3 اتالمضايق 5

 3 %56 0  اللفظيالتحرش  5

 1 %2 5 التحرش الجنسي  3

 5 %52 4 الجسدي التسلط واالعتداء 0

 5 %50 6  التنمر االلكتروني 1

  %544 51 المجموع
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 نتيجة التساؤل الثالث ومناقشته: 

ما مدى العالقة االرتباطية بين االضطرابات الوجدانية والتعرض للتنمر والعدوان لإلجابة على هذا التساؤل والذي ينأ على:" 

 ".  من المراهقين بمدينة جدةلدى عينة 

 . حساب معامل االرتباط بيرسون بين االضطرابات الوجدانية وبين التنمر والعدوانوتم 

 الجدول أدناه يوض : معامالت االرتباط بين االضطرابات الوجدانية وبين التنمر والعدوان لدى أفراد عينة الدراسة. 
 

   4.45** دالة عند مستوى 

 والتعارض للتنمار والعادوان دالاة عناد مساتوى الوجدانيةيتض  من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط بين االضطرابات 

(؛ ممااا يبشااير إلااى وجااود عالقااة ارتباطيااة إيجابيااة بااين 0.491 – 0.297) (، حيااث تراوحاات معااامالت االرتباااط بااين4.45)

 االضطرابات الوجدانية والتعرض للتنمر والعدوان لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين بمدينة جدة. 

، حياث أن كاون ضاوء العالقاة التبادلياة باين االضاطرابات الوجدانياة والقياام باالتنمر أو التعارض للعادوانويمكن تفسير ذلك فاي 

الفرد مضطرباً وجدانياً يمكن أن يدفعه إلى القيام بالتنمر والعدوان، فالتنمر يبعد أحد أشكال السالو  العادواني والاذي يبعاد خاصاية 

يرتبط بتلك االضطرابات، ثم أن تعرض الفرد المراهق ياؤثر علياه نفساياً ويتار  لذوي االضطرابات الوجدانية ومن ثم يمكن أن 

آثار نفسية سلبية كالقلق والتوتر واالكتئاب، فيمكن أن تحدث االضطرابات الوجدانية كنتيجة للتنمر. فالعالقة بين التعرض للتنمر 

 ر. واالضطرابات الوجدانية عالقة تبادلية فكالهما يمكن أن يؤدي إلى اآلخ

 نتيجة التساؤل الرابع ومناقشته: 

فروق في االضطرابات الوجدانية لدى المراهقين مان أفاراد عيناة الدراساة ال ما مدىلإلجابة على التساؤل الرابع والذي نصه: " 

ت، وذلاك )ت( لداللة الفروق بين المتوسطا بمدينة جدة والتي تعزى إلى مت ير" النوع". وللكشف عن الفروق تم استخدام اختبار

، حيث تم حساب اختبار ليفين للتجانس بين المجموعاات وكانات جمياع القايم غيار دالاة مماا يشاير بعد التحقق من شروط االختبار

 إلى وجود تجانس بين المجموعات. 

 الجدول أدناه يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق وفقاا لمتغير النوع.

 القلق ادــــــــــــــــــــاألبع
الحةةةةةةة  انعةةةةةةةدام 

 الوجداني
 االندفاعية

تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  

 االنتباه
 التوتر

التحةةةدي المصةةةحو  

 بالمعارضة

الدرجااااااااااة الكليااااااااااة 

للتعاااااااارض للتنماااااااار 

 والعدوان

**.369 **.415 **.387 **.382 **.297 **.491 

 المتوسط النوع ادــــــاألبع
االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة)ت( العدد

 القلق
 10 3.28155 16.4667 الذكور

3.132 0.00 
 15 4.03208 14.8000 اإلناث

 0.88 0.148 10 4.11629 11.3333 الذكور انعدام الحس الوجداني
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، وتشااتت االنتباااه، يتضاا  ماان الجاادول أعاااله وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين المااراهقين الااذكور واإلناااث فااي بعااد القلااق

علاى التاوالي،  4.697)– 2.368 – 3.132) واضطراب التحدي المصحوب بالمعارضة لصال  الذكور، حيث بل ات قيماة )ت(

 (، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على بقية األبعاد. 0.01)  وهي قيم دالة عند مستوى الداللة

 نتيجة التساؤل الخام  ومناقشته: 

لإلجابة على التساؤل الرابع والذي نصه: " ما مدى الفروق في التعرض للتنمر والعدوان لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين 

)ت( لداللاة الفاروق باين المتوساطات،  عان الفاروق تام اساتخدام اختبااربمدينة جدة، والتي تعازى إلاى مت يار" الناوع". وللكشاف 

وذلك بعد التحقق من شروط االختبار، حيث تم حساب اختبار ليفين للتجانس باين المجموعاات وكانات جمياع القايم غيار دالاة مماا 

 يشير إلى وجود تجانس بين المجموعات. 

 لمتغير النوع.الجدول أدناه يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق وفقاا 

 15 3.95839 11.2476 اإلناث

 االندفاعية
 10 2.95281 8.6667 الذكور

0.717 0.47 
 15 2.96169 8.3619 اإلناث

 تشتت االنتباه
 10 3.65722 11.2000 الذكور

2.368 0.01 
 15 3.30495 10.0190 اإلناث

 التوتر
 10 1.88906 6.9333 الذكور

0.694 0.489 
 15 2.26807 6.7238 اإلناث

التحدي المصحوب 

 بالمعارضة

 10 3.53092 12.7333 الذكور

4.697 0.00 
 15 3.06693 10.5143 اإلناث

 المتوسط النوع األبعــــــاد
االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة)ت( العدد

 اتالمضايق

 

 10 4.76881 11.3333 الذكور
4.948 0.00 

 15 2.75744 8.6190 اإلناث

 التحرش اللفظي

 10 4.47415 9.7333 الذكور

3.792 0.00 
 15 2.35934 7.8286 اإلناث

 التحرش الجنسي

 

 10 2.87883 5.2667 الذكور
2.422 0.01 

 15 1.34539 4.5048 اإلناث

 0.01 2.410 10 1.78492 4.5041 الذكور التسلط واالعتداء الجسدي
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الدرجاة الكلياة للتعارض للتنمار يتض  من الجدول أعاله وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين الماراهقين الاذكور واإلنااث فاي 

(، كما توجد فروق ذات داللاة إحصاائية 0.00) ( وهي دالة عند مستوى4.080والعدوان لصال  الذكور، حيث بل ت قيمة )ت( )

( علاى 2.422 – 3.792 – 4.948والتحرش اللفظي والتحرش الجنسي لصال  الذكور، حيث بل ت قيماة)ت( ) المضايقاتعلى 

 التنمر االلكتروني. ( وال توجد فروق ذات داللة إحصائية على ببعد 0.01التوالي، وهي قيم دالة عند مستوى الداللة)

وحيث أن التنمر يتصف بالقصد والتكرار ويعد فئة فرعية من العدوان، تهدف إلى التسبب في أذى جسدي أو نفسي للمراهق، 

حيث يقع الذكور كضحية للتنمر المباشر، أما اإلناث فيقعن ضحية  للتنمر،وحيث توجد فروق بين الجنسين في الوقوع كضحية 

 للتنمر غير المباشر. 

 بمقتضى التحليل ومناقشة فرضيات هذه الدراسة يمكننا القول: و

إن االضطرابات النفسية ال تعني أن يكون المراهق مجرداً من المرض النفسي فحسب، وإنما يتمتع بصحة نفسية على قدر 

اً لمعالجة العديد من المشاكل مؤشراً جيد ولهذا فإن نتائج هذه الدراسة ربما تبعد ه مع البيئة المحيطة،توافقه الداخلي وحسن تكيف

 النفسية الناجمة عن التنمر والعدوان لدى المراهقين في المملكة العربية السعودية وهذه النتائج تتلّخأ بما يلي:

 البيئة اآلمنة لدى المراهق بمقدار ما نحصل على استقرار نفسي. حققبقدر ما تت -5

 .وعلى صحته النفسية ات السلبية التي تنعكس على المراهققيفرض نوعاً من العال المتنمر والعدائيإن المجتمع  -5

 ممارسة العنف فيهم بسبب والنفسية في المراهقجتماعية الازيد من مشاكله يالبيئة العدائية مع  المراهقإن عدم تناسب  -3

تقبال  تاؤثر علاى مادىالوجدانياة وهاذه المشااكل واالضاطرابات ودافعياتهم، وغيااب رغباتهم  البيئاةفقدان رضاهم عن و

 .المراهق للمجتمع

من عدد اإلصابات باالضطرابات الوجدانية لاديهم، ألناه يقل الوعي ضد التنمر والعدوان بالمراهقين  إن ارتفاع مستوى -0

 يحفزه على السلو  اإليجابي.بكيانه وبوجوده وهذا ما  المراهق األمان ويشعريشعر  بزيادة الوعي

المراهاق مان خلاو ، ألن والعادوانن تزياد خطورتهاا عناد التعارض للتنمار وجود االضطرابات الوجدانية لادى الماراهقي -1

  ل الوحيد لضمان السالمة النفسية.هو السبياالضطرابات الوجدانية 

ألن الصاحة النفساية تحقاق للفارد  سالوكه،المراهق باالضطرابات الوجدانية ينعكس سلباً على مساتوى إن درجة إصابة  -6

وتجعلااه يحااس إحساساااً إيجابياااً بالسااعادة  حياتااه،مواجهااة األزمااات التااي تصااادفه فااي التوافااق مااع البيئااة وتساااعده علااى 

 لكفاية المنشودة.وتحقيق ا السلو والروح المعنوية العالية وهذا ما يضمن إمكانية التركيز على 

 15 1.57819 3.1258 اإلناث

 التنمر االلكتروني

 

 10 1.80636 4.2000 الذكور

1.734 0.08 

 15 1.56881 3.7810 اإلناث

 الدرجة الكلية
 10 12.48928 30.5333 الذكور

4.080 0.00 
 15 6.94382 24.7333 اإلناث
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وتقصااير كبيار فااي كشااف المجتمعاات السااعودية عان االضااطرابات الوجدانياة، هنالاك قصاار رؤياا واضاا  لادى غالبيااة   -4

 األمراض النفسية لدى المراهقين.حاالت 

للمراهقين من أفراد والعدوان والتنمر االضطرابات الوجدانية  ل منعالقة ارتباطية دالة بين كصلت الدراسة إلى وجود تولذلك 

  مما يثبت صحة الفرضية األولى. عينة الدراسة.

 

  :تفسير النتائج. 6

تعرضات  والتاي عيناة الدراساةارتفعات لادى أفاراد اإلصاابة باالضاطرابات الوجدانياة  فار إلاى أن درجاة  الدراسةئج نتاتشير 

عالقاة االضاطرابات  يؤكادمماا ين الاذين تعرضاوا للتنمار والعادوان، الماراهقلادى  ختبار، أي من خالل نتائج االللتنمر والعدوان

 الوجدانية بالتنمر والعدوان.

لعالقة باين التنمار والعادوان واالضاطرابات ا تحقيقفمن اجل في االختبار، المعتمدة  ئلةاالسهذه النتائج باالعتماد يفسر الباحث و

 . استخدام معامل االرتباط بيرسون للتحقق من العالقةتم  الوجدانية

مان  زيادوي، االضاطرابات الوجدانياة لاديهم ؤدي إلاى زياادة فار ؛ تاينممارسة التنمار والعادوان علاى الماراهقمن المرج  أن ف

اإلصااابة بااأعراض تزيااد ماان فاار  فااي مثاال هااذه المرحلااة الحرجااة ماان العماار وبالتااالي  مالمشاااعر الساالبية التااي قااد تنتااابه

 ضطرابات الوجدانية.اال

االضاطرابات الوجدانياة فاي حالاة توجد عالقة ارتباطية دالة في ارتفاع أنه  األولى ستنتج من النتائج السابقة والفرضيةهنا نمن و

 التعرض للتنمر والعدوان وسبب هذا التعرض: )قلة ثقة المراهق بنفسه، التربية الخاطئة، األلعاب اإللكترونية العنيفة، اإلهمال(.

المرحلاة ، كماا أن للممارساات التنمار والعادوان نتيجاة تكاناا بأنها عينة الدراسةعلى افراد االنتكاسة التي طرأت  ويفسر الباحث

عكاس اإلنساان ه ، فمان الساهل ت ييارإذ أن المراهاق فارد مارن نفساياً  الدراساة؛دقة نتائج كبيرا في  العمرية المستهدفة لعبت دوراً 

 .الراشد أو المسن
 

 يات:ــــالتوصأهم . 7

 في ضوء نتائج الدراسة فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات اآلتية:

ضرورة تقديم برامج تدخل للفئات المستهدفة والتي لديها اضطرابات سلوكية مرتفعة تعمل تلك البرامج على تقديم   -5

 تدريبات سلوكية لخفض االضطرابات الوجدانية ووضع بدائل سلوكية مقبولة. 

حتى ال يتر  آثاراً نفسية  توجيه برامج إرشادية سلوكية معرفية لضحايا التنمر والعدوان لتعليمهم كيفية مواجهة التنمر -5

عليهم، وكذلك للمراهقين ذوي االضطرابات الوجدانية المرتفعة حيث توجد عالقة تبادلية بين االضطرابات الوجدانية 

 والتعرض للتنمر والعدوان. 

عدم توجيه خدمات إرشادية سلوكية معرفية عن ببعد للمراهقين الذكور لخفض االضطرابات الوجدانية لديهم، حيث أن  -3

 التدخل يمكن أن يترتب عليه زيادة خطورة تلك االضطرابات. 

توجيه برامج إرشاد سلوكية معرفية للمراهقين الذكور لتعليمهم كيفية مواجهة التنمر االلكتروني حتى ال يتر  عليهم  -0

 آثاراً نفسية سلبية. 
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 ى التنمر والعدوان لدى المراهقين.دراسات طويلة األمد متعددة المت يرات لتحديد العوامل المؤدية إلتكثيف ال -1

 زيادة الدراسات واألبحاث السعودية حول موضوع االضطرابات الوجدانية. -6

 للمساعدة في مواجهة المشكالت السلوكيات العدائية وتفعيل البرامج النفسية.برامج االرشاد التربوي  بناء -4
 

 المقترحات: . 8

 األخرى.  العمريةيقترح الباحث إجراء دراسات عن العالقة بين االضطرابات الوجدانية والتنمر بالمراحل  -

 

 :عـــالمراج. 9

 (: أسس علم النفس الجنائي. المملكة األردنية الهاشمية: المنهل.5455الزعبي، أحمد. ) .5

األطفاال والماراهقين، الريااض. جامعاة سالو  التنمار عناد : (5453الصبحيين، علي موساى. القضااة، محماد فرحاان. ) .5

 نايف العربية للعلوم األمنية.

 (: االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية. مصر: مكتبة األنجلو المصرية.5450غانم، محمد. ) .3

 السلو  العدواني. عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع.(: 5451. )عبد هللاالزعبي،  .0

 بلغ أطفالنا سن المراهقة. عّمان: دار عالم الثقافة للنشر.عندما ي (:5456الجبالي، حمزة. ) .1

 جدة: مكتبة الملك فهد الوطنية. (.3. )ط5(: ومحياي5454فتيحي، وليد. ) .6

 (: سلوكيات التنمر. مصر: ببلومانيا للنشر والتوزيع.5454القصير، علي. ) .4

 :الرابط. تم االسترجاع من األمراض النفسية العقلية(: 5454وزارة الصحة. ) .2

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Mental/Pages/007.aspx  

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v4.38.6  
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The pilgrims in the Holy Qur’an (the story of Moses and Al-Khidr - peace be upon them 

both - as a model) 

 إعداد الباحث/ الخضير محمد عبد الرحمن

 والعلوم، جامعة قطر، دولة قطرماجستير، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب 

Email: em2009637@qu.edu.qa  

 الملخص: 

يدرس هذا البحث الكشف عن جوانب حجاجية جديدة تساعد في تعميق البحث في سورة الكهف بشكل عام وقصة موسى والخضر 

المنهج الوصفي التحليلي، نسبر أغوار الظاهرة الحجاجية ونربطها بالنص على وجه الخصوص. اعتمدت في هذا البحث على 

القرآني، ثم نرى مدى مطابقتها له، من خالل دراسة األسلوب القصصي والواقعي والكشف عن الطرق اإلقناعية في الحوار 

دى االختالف الحاصل بين تناولت في هذا البحث مفهوم الحجاج من حيث اللغة واالصطالح، وحاولت أن أوضح م اإلقناعي.

العلماء والدارسين قديما وحديثا في تحديد المراد بالحجاج، وبينت أنواع الحجاج، وذلك اعتمادا على تعريفاته عند العلماء 

المطلب األول: بينت فيه األسلوب  ووضعته تحت عنوان: الطرق الحجاجية وقصة موسى والخضر، وفيه مطلبان: والباحثين.

المطلب الثاني: خصصته لتبيان حجة روابط التتابع أو التعاقب في قصة موسى  ع في قصة موسى والخضر.الحجاجي المتب

تكمن أهمية الحجاج فيما يولده من اقتناع لدى المتلقي، الذي ال يتأتى له إال باستعمال اللغة، مما يؤكد أن نظرية الحجاج و والخضر.

 د التأثير، وأن الوظيفة األساسية للغة هي الحجاج، وأن المعنى ذو طبيعة حجاجية.في اللغة تنطلق من فكرة أننا نتكلم عامة بقص

ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جوانب حجاجية جديدة تساعد في تعميق البحث في سورة الكهف بشكل عام وقصة موسى 

تعلقة بالتفسير البالغي والحجاجي. كما يهدف كذلك إلى إثراء الدراسات القرآنية والدراسات الم والخضر على وجه الخصوص.

فضال عن أنه يسعى إلى فتح اآلفاق أمام الباحثين والدارسين للوقوف على أساليب القرآن الكريم في الحجاج، والنظر في مراميه 

اج، هل جوقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك خالف كبير بين العلماء قديما وحديثا حول تحديد مفهوم للح ومقاصده.

هو مرادف للجدل والمناظرة أم خالفهما؟. أهم ما تقوم عليه الدراسة الحجاجية في القرآن الكريم، هو تقديم األطروحات التي تدعو 

 العقول إلى التدبر الموضوعي والواعي بغية االقتناع وبناء الرأي المعقول.

 الفعل اإلنجازي. ،إقامة الجدار ،قتل الغالم ،خرق السفينة ،الحجة البراغماتية ر،موسى والخض الكلمات المفتاحية:
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The Pilgrims in the Holy Qur’an (The Story of Moses and Al-Khidr - Peace be upon them 

both - as a Model) 

Abstract: 

This research studies the discovery of new argumentative aspects that help deepen the research on 

Surat Al-Kahf in general and the story of Moses and Al-Khidr in particular. In this research, I 

relied on the analytical descriptive approach. We explore the depths of the argumentative 

phenomenon and link it to the Qur’anic text, then see the extent of its conformity to it, by studying 

the anecdotal and realistic method and revealing the persuasive methods in the persuasive 

dialogue. In this research, I dealt with the concept of pilgrims in terms of language and 

terminology, and tried to explain the extent of the difference between scholars and scholars, 

ancient and modern, in defining what is meant by pilgrims, and showed the types of pilgrims, 

depending on its definitions among scholars and researchers. 

And I put it under the title: The Pilgrim Paths and the Story of Musa and Al-Khidr, and it has two 

demands: The first requirement: I explained in it the argumentative method used in the story of 

Moses and Al-Khidr. The second requirement: I devoted it to explaining the argument for the 

succession or succession links in the story of Moses and Al-Khidr. The importance of arguments 

lies in the conviction it generates in the recipient, which can only be achieved through the use of 

language, which confirms that argumentative theory in language stems from the idea that we speak 

in general with the intention of influencing, and that the basic function of language is 

argumentation, and that the meaning is of an argumentative nature. 

This research aims to reveal new argumentative aspects that help deepen the research on Surat Al-

Kahf in general and the story of Moses and Al-Khidr in particular. It also aims to enrich Quranic 

studies and studies related to rhetorical and argumentative interpretation. In addition, it seeks to 

open horizons for researchers and scholars to find out about the methods of the Holy Qur’an in 

pilgrims, and to consider its goals and objectives. The research reached several results, the most 

important of which are: That there is a great disagreement between scholars, past and present, 

about defining the concept of pilgrims, is it synonymous with controversy and debate, 
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or a disagreement between them ؟  The most important thing on which the argumentative study in 

the Holy Qur’an is based is presenting theses that invite minds to objective and conscious 

contemplation in order to be convinced and build a reasonable opinion.  

Keywords: Musa and al-Khidr, the pragmatic argument, breaching the ship, killing the boy, 

erecting the wall, the act of achievement. 

 مقدمة. 1

بعد االطالع على أهم المحطات التي مر بها الحجاج اللغوي، بداية مع الفالسفة اليونان، مرورا بالحضارتين العربية اإلسالمية 

والغربية. وإلى يومنا هذا، يتضح جليا أن الحجاج شكل على الدوام ضرورة إنسانية، اقتضتها طبيعة الجماعة البشرية، فهي على 

رها، وتباين عقلياتها، تصبو دائما فيما بينها، وفي محاوراتها مع غيرها، إلى إقناع اآلخر حول ما اختالف لغاتها، ودرجة تطو

 ومفاهيم، وتحمله على اإلذعان لها؛ تلك طبيعة البشر في كل زمان ومكان. ورؤىتبسطه من آراء 

على مر األزمنة والعصور، يحاجج العقول وقد تجلت هذه الظاهرة بأوضح ما يكون في الخطاب القرآني، فما زال القرآن وسيبقى 

 بشتى الطرق بالحجة والبرهان، باألمثال والحكم، بالرمز والتصوير، ليدعم إيمان المؤمن ويلطف من عناد الكافر.

 راره، فلمأسوبما أن القرآن الكريم يعتبر المصدر األول للتشريع لدى األمة اإلسالمية، تتوقف سعادتها على العمل به ومعرفة 

الواضح، وآياته المفصلة، فإن تفاوت إدراكهم أمر ال شك فيه. فالعامي ال يدرك إال  مع بيانهيستو الناس جميعا في فهم ألفاظه، 

ظاهر المعاني ومجمل اآليات، والذكي الحاذق من يستخرج من تلك المعاني معاني ودالالت دقيقة لطيفة، فال غربة إذن أن يجد 

الغا بالدراسة تفسيرا وتأويال، واالعتماد عليه كذلك من علماء العربية وأساطين الشريعة في إثبات القرآن في األمة اهتماما ب

 اللغوية باعتباره الحجة األولى إلثبات اللغة وتحرير قواعدها. األصول

لقرن جدا مع نهاية ا وإذا كان علماء اللغة والشريعة قد اهتموا باللغة في مستوياتها المختلفة، فإن الدرس التداولي أصبح ثريا

 الماضي، وذلك بما يقدمه من إجراءات على مستوى االستعمال اللغوي الطبيعي، وعلى مستوى تحليل الخطاب والحجاج اللغوي.

الذي أعطى الدرس التداولي االهتمام البالغ، يتضح ذلك من خالل العودة القوية للبالغة تحت تسمية البالغة  اللغوي هووالحجاج 

حيث ركزت على جانبي "البيان والحجاج" باعتبارهما وسيلتين مهمتين من وسائل اإلقناع؛ إذ فرقت هذه الدراسات بين الجديدة، 

 مفهوم "الجدل" و"الحجاج".

لقد أولى اللغويون والبالغيون والمناطقة والفالسفة واألدباء، وعلماء النفس وعلماء االجتماع وغيرهم، الحجاج اهتماما واسعا في 

األخيرة، فأصبح لدينا حجاج لغوي، وحجاج بالغي، وحجاج منطقي، وحجاج فلسفي.. إلخ. ومن هذا االعتبار يمكن عد  اآلونة

الخطاب القرآني خطاباً حجاجياً، ألنه جاء رداً على خطابات تعتمد عقائد ومناهج خاطئة، فهو يطرح أمراً أساسياً يتمثل في عقيدة 

المتلقون من مشركين وملحدين، ومنكرين للنبوة ومجادلين.  هيعتقدلفة، والمدعمة ضد ما التوحيد، ويقدم الحجج بمستويات مخت
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ولعل في اختالف مستويات التلقي هذه ما يؤكد الصفة الحجاجية للقرآن؛ ألنها خاصية أساسية من خصائص الخطاب اإلقناعي، 

 ر على آراء وسلوك المخاطب.الذي يعرفه الدرس الحديث من الناحية الوظيفية من حيث إنه موجه للتأثي

ثم إن اللغة ـ كما يرى أغلب الباحثين ـ ليست مجرد أداة للتعبير فقط، وإنما هي حقيقة حجاجية، فهذا ما يؤكده األساس الذي بنيت 

عليه لغة القرآن، من حيث هي لغة وحجة بالغة حسبما يرى علماء اإلعجاز القرآني، أو ما يمكن إدخاله ضمن ما تهدف إليه 

 سيميائيات التواصل بدراسة أساليب التواصل؛ أي الوسائل المستعملة بهدف التأثير.

لقد استطاع الخطاب القرآني أن يفتح ظاهرة التواصل على شؤون اإلنسان في تجددها وتطورها المسترسل، ليحقق معادلة هامة 

استطاع كها في استقطاب الناس نحو عقيدة اإلسـالم، ويتفاعل بمقتضاها األصل الثابت مع الفرع المتغير متخذا اإلقناع سبيال يسل

أن يؤثر في متلقيه العتماده استراتيجيات تواجه روح المتلقي وعقله وضميره، كما أن حسن توزيع وتوظيف اآلليات اللغوية، 

 اسات المتعلقة باإلعجازوبالمقدار المطلوب جعله أنموذجا لدراسات مختلفة ـ كما تقدم ـ كان من بينها الدراسات البالغية والدر

 التي ركزت على معالجة بناء الخطاب، وطرائق الصياغة.

 :البحث إشكالية. 1.1

 :وهي عنها، اإلجابة لمحاولة البحث هذا جاء أساسية إشكالية مثلت التي هي المقدمة هذه بها أوحت التي األفكار إن

 وأنواعه؟ الحجاج مفهوم ما ـ1

 الدينية؟ المسائل تقرير في الحجاجية األساليب الكريم القرآن استعمل مدى أي إلى ـ2

 الخضر؟ مع موسى قصة في الحجاجي األسلوب تشكل كيف ـ3

 موسى؟ مع محاورته خالل من في الخضر اتبعه الذي الحجاجي السبيل ما ـ4

 وأقسامها؟ الحجج أنواع ما ـ5

 والخضر؟ موسى قصة في التعاقب أو التتابع روابط تجلت كيف ـ 

 والخضر؟ موسى قصة في الحجاجية الطرق تجلت أين ـ7

 :وأهدافه الموضوع أهمية. 1.1

 سبرو العظيم، الكتاب هذا أسرار على للوقوف بالغة، أهمية له عام بشكل الكريم القرآن في الحجاجي البحث أن فيه شك ال مما

 .نواهيه واجتناب أوامره واتباع تدبره على المستكشف يساعد ذلك عل أغواره،

 كشف في مهم دور له سيكون الموضوع هذا بحث أن فيه شك ال فمما اللغة، مصادر من األول المصدر باعتباره القرآن إن ثم

 .جهة من هذا جديدة، وإقناعيه خطابية وأساليب بمعان اللغوي والبالغي الداللي البحث إثراء
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 كتسيي البالغية، ومضامينه معانيه عن والكشف والتدبر بالبحث القرآني القصص من جزء على التركيز فإن أخرى جهة من

 لقصةا أو الجزء ذلك كان إذا خصوصا المعاني، من قدر أكبر الستنباط البحث تعميق على مساعد ذلك إن حيث من إضافية أهمية

 .حجاجي منظور من والخضر موسى قصة حال هو كما البالغي، الحقل في البحث من حقها تعط لم

 :التالية النقاط في الموضوع هذا بحث أهمية إجمال يمكن عام وبشكل

 جهو على والخضر موسى وقصة عام بشكل الكهف سورة في البحث تعميق في تساعد جديدة حجاجية جوانب عن الكشف ـ1

 .الخصوص

 .والحجاجي البالغي بالتفسير المتعلقة والدراسات القرآنية الدراسات إثراء ـ2

 .ومقاصده مراميه في والنظر الحجاج، في الكريم القرآن أساليب على للوقوف والدارسين الباحثين أمام اآلفاق فتح ـ3

 :الدراسة منهج. 1.1

 مدى ىنر ثم القرآني، بالنص ونربطها الحجاجية الظاهرة أغوار نسبر التحليلي، الوصفي المنهج على البحث هذا في اعتمدنا

 .اإلقناعي الحوار في اإلقناعية الطرق عن والكشف والواقعي القصصي األسلوب دراسة خالل من له، مطابقتها

 

 المبحث األول: مفهوم الحجاج وأنواعه:

 مفهوم الحجاج:المطلب األول: 

تقاربت نظرة الدارسين اللغويين لمفهوم الحجاج في اللغة خاصة، ورأى بعضهم أنه يضارع الجدل والبرهان، فيما ذهب البعض 

به، وإن تالقت معانيها أحيانا وتقاربت في بعض السياقات،  االتطابق بين تلك المفاهيم، وأن لكل منها معنى خاصاآلخر إلى عدم 

 .ولتبيان حقيقة ذلك سنعرض مفهومي الحجاج في اللغة واالصطالح

 الحجاج في اللغة: أوال: 

الخصم، والجمع حجج وحجاج، وحاجه محاجة اج يحاجج حجاجا، قال ابن سيده: "الحجة: ما دوفع به الحجاج في اللغة من ح

 .1"، وفي الحديث " فحج آدم موسى " واحتج بالشيء: اتخذه حجةوحجاجا: نازعه الحجة، وحجه يحجه حجا: غلبه على حجته

ابن منظور: "حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته أي غلبته بالحجج التي أدليت بها... الحجة: البرهان؛ وقيل: قال 

ما دوفع به الخصم؛ وقال األزهري: الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة. وهو رجل محجاج أي جدل.  الحجة

والتحاج: التخاصم؛ وجمع الحجة: حجج وحجاج. وحاجه محاجة وحجاجا: نازعه الحجة. وحجه يحجه حجا: غلبه على حجته. 

                                                           
 2222 -هـ  1421بيروت، الطبعة: األولى،  –المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية ابن سيده، ـ   1

 "الحاء والجيم". م، مادة:
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بالشيء: اتخذه حجة؛ قال األزهري: إنما سميت حجة ألنها تحج أي أي غلبه بالحجة. واحتج  وفي الحديث: فحج آدم موسى؛

تقتصد ألن القصد لها وإليها؛ وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمسلك. وفي حديث الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه؛ 

حجيج، فعيل بمعنى فاعل. ومنه أي محاجه ومغالبه بإظهار الحجة عليه. والحجة: الدليل والبرهان. يقال: حاججته فأنا محاج و

 .2حديث معاوية: فجعلت أحج خصمي؛ أي أغلبه بالحجة"

دف هيؤسس للدفاع عن األفكار التي يعرضها المتكلم بأسلوب من األساليب اإلقناعية  في اللغة هو يتضح مما سبق أن الحجاج

 التأثير في المتلقي وإمالته إلى التصديق بأمر ما والتسليم به.

آلة تجسد الخطاب اإلقناعي، وتكمن أهميته فيما يتأكد من إقناع لدن المتلقي عن طريق اللغة، مما يؤكد "أن نظرية وهو بذلك 

الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثير، وأن الوظيفة الحجاجية للغة هي الحجاج، وأن المعنى ذو 

 .3طبيعة حجاجية"

 االصطالح:الحجاج في ثانيا: 

مفهوم الحجاج بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها: البالغية العلماء والباحثين حول أما في االصطالح، فقد تباينت آراء 

واللسانية والفلسفية واألصولية، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من المفاهيم المتعددة التي أثرت حقل الدراسات اللسانية بصفة 

 اجية بصفة خاصة.عامة والدراسات الحج

الكشف عن طبيعة تلك التعريفات ومدى اتفاقها سنورد هنا بعض تعريفات الحجاج عند األقدمين والمعاصرين، سبيال إلى و

 واختالفها، لخدمة ما نصبو إليه من خالل هذا البحث.

 مفهوم الحجاج عند القدماء:أـ 

يجد أنهم جعلوه مرادفا لمفهوم الجدل والمذهب الكالمي، وهذا ما إن الناظر في مفهوم الحجاج في اصطالح العلماء األقدمين، 

، الذي 4نجده واضحا من خالل استخدام كثير من العلماء لمفهوم الحجاج، مثل الباجي، والسيوطي، وابن أبي اإلصبع المصري

لى : "إنه احتجاج المتكلم ععرف المذهب الكالمي تعريفا يقترب به كثيرا من مفهومي الجدل في المنطق وأصول الفقه حيث قال

ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكالم، ومنه نوع منطقي تستنتج فيه النتائج الصحيحة من المقدمات 

 .5الصادقة"

                                                           
 هـ، مادة: "حج". 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –لسان العرب، الناشر: دار صادر ابن منظور، ـ  2

استراتيجيات الخطاب، عن سلطة الكالم وقوة الكلمات، أبو بكر العزاوي، مجلة المناهل، وزارة الثقافة عبد الهادي بنزاف الشهري، ـ  3

 .143ـ  142، ص: 2221هـ ـ مايو 1422، صفر 23ـ  22، العدد: 25: واالتصال المغربية، السنة

الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، منشورات: كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، منوبة ـ عبد هللا صوله، ـ ينظر:  4

 .14ـ  12، دار الفارابي، ص: 2221تونس، الطبعة األولى: 

 .14الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص: وله، عبد هللا صـ  5
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العربية  ومن هنا يظهر أن لفظ الحجاج كان مرادفا عند العلماء القدماء للجدل، وقد استمر هذا المنحى في بعض الدراسات

 .6الحديثة كما هو الحال عند الهادي حمو في كتابه مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكريم

لكن هذه النظرة الترادفية قد تضيق مجال الحجاج وتغرقه في الجدل من حيث هو صناعة منطقية، ومن حيث هو على العموم 

 .كما سيأتي 7هدمه، والحال أن الحجاج أوسع من الجدل حفظ رأي أومعرفة بالقواعد االستداللية التي يتوصل بها إلى 

 :للحجاج الحديثة مفاهيمالـ  ب

ساسا أفي العصر الحديث برزت مفاهيم أخرى للفظ الحجاج تختلف عن النظرية القائلة بالترادف بينه ومفهوم الجدل، ترتكز 

 على مفهومين:

فكل جدل حجاج، وليس كل حجاج جدال، فالحجاج هو القاسم المشترك بين الجدل والخطابة  الجدل،أن الحجاج أوسع من  األول:

 من حيث إنهما قوتان إلنتاج الحجج، وإن كان نوع الحجة في الجدل يختلف عن نوع الحجة في الخطابة.

ويمثله في التراث العربي  فالحجاج الجدلي: مداره على مناقشة اآلراء مناقشة نظرية محضة لغاية التأثير العقلي المجرد،

 ، وهو موجود في القرآن الكريم بكثرة.واإلسالمي مناظرات علم الكالم والمناظرات الفقهية

وأما الحجاج الخطابي: فهو حجاج موجه إلى جمهور ذي أوضاع خاصة، في مقامات خاصة، والغاية منه ليس التأثير النظري 

إيهامه و وخداعةاعر واالنفعاالت وإرضاء الجمهور واستمالته ولو كان ذلك بمغالطته العقلي، وإنما التأثير العاطفي وإثارة المش

 .8بصحة الواقع

آخر غير "التي تربطه بالخطابة وهي موضع اتهام بكونها مناورة، وغير التي تربطه بالجدل وهو  اأن للحجاج طريق الثاني:

 . 9موضع اتهام بالقصور عن اإللمام بكل ما ينشأ في خطاب اللغات الطبيعية من وجوه المحاججات"

يجعال الحجاج منفصال بالكلية عن ـ وخصوصا الباحثين ْبِرْلَماْن وتيتيكا ـ لم ن بعضا من أصحاب هذا االتجاه ومع ذلك فإ

صناعتي الجدل والخطابة، وإن اعتبراها أحيانا أقرب إلى صناعة الخطابة، بل أطلقا عليه في مواضع أخرى عبارة: "الخطابة 

 الجديدة" مع كل ما يقتضيه لفظ "جديد" عادة من قطيعة مع القديم.

                                                           
 .15ـ  14الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص: عبد هللا صوله، ـ ينظر:  6

 .12ـ  15، ص: المرجع السابقـ ينظر:  7

 .11ـ  17ص:  المرجع السابق،ـ ينظر:  8

 .22في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص:  الحجاجعبد هللا صوله، ـ  9
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"موضوع نظرية  ، فهما يريان أن 10مناورة وتالعبا بعقل المخاطب ومهما يكن من أمر فإن برلمان وتيتيكا ال يعتبران الحجاج

الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في 

 .11درجة ذلك التسليم"

الخطابة من ناحية أخرى، بكيفية تجعل الحجاج شيئا ثالثا فمفعوم الحجاج عندهما يستند إلى صناعة الجدل من ناحية، وصناعة 

 .ال هو بالجدل وال هو بالخطابة

إن نظرية الحجاج التي طورها كل من برلمان وتيتيكا كانت من أهم النظريات التي انبثقت عما بات يعرف ببحوث البالغة 

 وهو ما ،المخاطبين بكل لفظ معينطبائع الناس ته والخطاب ومقاما بأساليب إجراء اللغة وتنويعالمعاصرة التي تهتم أساسا 

كثير من اآلليات المعتمدة من حقول معرفية مجاورة للبالغة واللغة، بالتوسل  ، ضرورةفرض على أصحاب نظرية الحجاج

وت متعددة يتفامن المتحتم أن تتخذ آليات عملية حجاجية  كلن داخل المعرفي دور أساسي في طرحهم، أللمفهوم الت  ذا كانهلو

 .12بينكل هذه التقنيات الجديدة في عالقة المتكلمين بالمخاط ،هاوعيهم بو إدراك المخاطبين

، 13أن "الحجاج هو دراسة العالقة بين ظاهر الكالم وضمنيه" :حاصلهإلى طريق جديد  الباحث ماير ذهب وبالتزامن مع ذلك

الباحثين، بمحاولة ربط الحجاج بنظرية المساءلة. فما الحجة عنده إال وقد اختص ماير في صياغته لمفهوم الحجاج عن غيره من 

جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك الجواب، ويكون ذلك بطبيعة الحال في ضوء 

إجابة يفهم منها ضمنيا أن  عنها المقام وبوحي منه، وما السؤال إال عرقول أو مشكلة تتطلب حال، وحلها إنما يكمن في اإلجابة

حلول العرقول أو تلك المشكلة موجودة، بحيث ال يكون المتلقي في نهاية المطاف إال طارح أسئلة يستنتجها ضمنيا من خالل 

 تلك األجوبة المقدمة مستعينا بالمعطيات التي يوفرها المقام.

ظاهر الكالم هو الجواب وضمنيه السؤال، ومثلما يكمن الضمني في فيتبين من خالل نظرية المساءلة هذه التي صاغها ماير أن 

 صميم الظاهر يشف عنه المقام يكمن السؤال في صميم الجواب ويقع عليه المتلقي بمساعدة المقام.

 .14الذي ينبني عليه الجوابعنده حجاج إذا هو إثارة األسئلة وإثارة األسئلة هي األساس فال

ي حاول العلماء والباحثون قديما وحديثا صوغها وحملها اصطالحيا على لفظ الحجاج، ورغم ما فهذا هو حاصل المفاهيم الت

 سواء فيما يتعلق ببنيتها المفاهيمية، 15وجه لها أو لبعضها من نقد

                                                           
 .21ـ  22ص: المرجع السابق، ـ ينظر:  10

 .27ص: المرجع السابق، ـ  11

 .2/172. 2212سالم محمد األمين الطلبة، الحجاج مفهومه ومجاالته )نصوص مترجمة( عالم الكتاب الجديد، األردن، محمد ينظر: ـ  12

 .37ص: ، الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبيةعبد هللا صوله، ـ  13

 .33الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص: عبد هللا صوله، ـ  14

 وما بعدها. 42الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص: عبد هللا صوله، ـ ينظر حول هذه االنتقادات:  15
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نها ع ها مع ذلك تظل الحاضن للفظ الحجاج ال يخرجبحملها كلها أو بعضها على األسلوب القرآني ومقاصده، إال أن يتعلق فيماأو 

 إال باعتبار الوجهة التي ينظر منها إلى طبيعة الخطاب ومآالته، وهذا بالطبع يختلف بحسب المقام واألسلوب.

 المطلب الثاني: أنواع الحجاج:

بعد ما سطرنا في الطلب السابق عن مفهوم الحجاج في اللغة واالصطالح، وبينا من اختالف حول تحديد المراد من مفهومه في 

 لحجاجية، نذكر هنا في هذا المطلب أنواع الحجاج اعتمادا على تلك المفاهيم، كما بينها العلماء والباحثون.الدراسات ا

 :التاليةنواع األلقد صنف اللغويون الحجاج أنواعا كثيرة، والذي يهمنا منها وله عالقة بما نحن بصدد بحثه 

 ـ الحجاج المنطقي.

 ـ الحجاج شبه المنطقي.

 ـ الحجاج اللغوي.

 .المؤسس على بينة الواقعـ الحجاج 

 أوال: الحجاج المنطقي:

 هو أول وأسبق أنواع الحجاج ظهورا، ويعتمد في هذا الجانب على منطق خاص باللغات الطبيعية وينقسم إلى نظريتين:

بحثها خاص بتحليل الخطاب والمحادثة قصد التواصل إلى منطق التفكير في اللغة الطبيعية،  ـ اللسانيات النفسية المعرفية: 1

هذا ما فسر به "جورج فنينيو وفريديريك ناف مفهوم التضمن الذي عدوه سمة قارة في تلك األبحاث، ويعني غرايس بهذا 

نظور المحادثة أو الحوار الذي يماثل قواعد "إجراء حساب المفهوم الذي يضعه المخاطب انطالقا من كالم المتكلم ومن م

المحادثة التي تعارف عليها المتكلمون في إطار ثقافي واحد، والحادثة كما أشار إليها "صابر الحباشة " تقوم بدور المقدمة 

شكل استنتاجي بالصغرى في "القياس، وبطبيعة الحال فإن كل تلفظ يطابق حكم المحادثة، فالتأويل للملفوظات يمكن التعبير عنه 

 .قياسي

وهنا تكمن الخاصية اإلضمارية للقياس التي تفسر بحال ضمي أو المقتضي في القضية الجديدة من حكم المحادثة، والتضمن 

 .16بحكمه استدالل أو مثال عنه يستطيع إعطاء حجة منطقية أرسطية نوعية جديدة وفريدة

                                                           
 .17، ص: 2221التداولية والحجاج، مدخل ونصوص، ط: دمشق ـ سوريا صابر الحباشة، ـ  16
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ال وأننا في ح المتعددة،المحادثة التي تشبه أو تحاكي طريقة الحوار ومن خالل ما سبق ندرك أن التكلم يعتمد على المنطق و

التكلم نراعي مقتضى الحال والمحادثة التي اصطلح وتواضع عليها أفراد الجماعة اللغوية عن طريق المنطق واالستنتاج 

 .17واالنتقال من مقدمات صغرى وصوال إلى نتائج وقضايا جديدة تفرضها أحكام المحادثة

ة عبارة عن تكيفات منطقية للحوارات بوبان مارتان الذي قام بإجراء تجرمن أنصار هذا االتجاه ر الداللة المنطقي: ـ علم 1

 اللغوية، بدءا من إعادة تشكيل الحقيقة في العالقات بين الجمل، وعلم الداللة المنطقي عنده.

يستطيع رسم عالم خاص مضاد للواقع غير متجانس مع سماها عالم االعتقاد، وهو أن المخاطب وقد ابتكر مارتان فكرة أخرى 

العالم الذي يعيشه، وهذا من اهتمام النظريات والتطبيقات الحجاجية في الخطاب، وأن علم الداللة المنطقي قد استوعب 

 الموضوع األرسطي.

 ِطب والمخاطَب، وما اصطلحاومن خالل النظريين نستنتج أن المحادثة تقوم على عنصر الحوار، والبد من توفر شيئين: المخا

عليه من أفكار وألفاظ تكمن في التجربة اللسانية، أي أنها عبارة عن محاولة لغوية نستطيع تغيير قواعدها وتأويلها ألن نتائجها 

 .18محتملة الوقوع منطقيا

 ثانيا: الحجاج شبه المنطقي:

بالنسبية وعدم اإللزام، ألن "الحجاج في جوهره ينبذ قانون تتميز هذه الحجج الشبه منطقية بمالمستها لقواعد المنطق، وتتسم 

الكل أو ال شيء؛ أي يرفض الصرامة في ضبط الحدود والفروق، ويجد في المنطقة الوسطى المتشحمة بالغموض تربة 

 .19خصبة"

نطقية سها إلى بنى مفهذه الحجج في جوهرها تقوم على النسبية، وال يمكن أن تكون مطلقة، كما يمكن دحضها، وتستند في تأسي

 وأخرى رياضية.

 ـ الحجج الشبه منطقية التي تعتمد على البنى المنطقية:1

 يطبع هذه الحجج االعتماد على المنطق الطبيعي، الذي هو جزء من البنية العقلية عند اإلنسان، ال المنطق الصوري األرسطي.

 وهي ثالثة أنواع:

                                                           
بالغة الحجاج في القرآن الكريم، سورة الكهف نموذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابها، عبد الكريم زواقة، ـ ينظر:  17

 .22، ص" 2211ـ  2212نسانية، جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي ـ الجزائر، كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإل

 .23ـ المرجع السابق، ص:  18

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه، الناشر: عالم الكتب الحديث، جدار سامية الدريدي، ـ  19

 .131، ص: 2221توزيع، للكتاب العلمي للنشر وال
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 ـ التناقض وعدم االتفاق.

 في الحجاج.ـ التماثل والحد 

 ـ الحجة القائمة على العالقة التبادلية.

 ـ الحجج الشبه منطقية التي تعتمد على البنى الرياضية:1

تعتمد هذه الحجج على البنى الرياضية في تأسيس عالقاتها الداخلية وتالؤمها، وهو ما يدعم قوتها الحجاجية بغرض اإلقناع، 

 وهي ثالثة أنواع أيضا:

 والتضمن والتقسيم.ـ حجج التعدية 

 ـ حجة المقارنة.

 .20ـ الحجج القائمة على االحتمال

 : الحجاج اللغوي:ثالثا

، أي أن الدرس اللغوي واللغة في ذاتها ةواعتماده على أن البينة الحجاجية ليست ذات طبيعة منطقية؛ بل لها طبيعة لغوية محض

 حلقات الخطاب وتسلسله.تحتوي على معلومات تتعلق بالحجاج هي التي تحدد فيما بعد 

فالملفوظات خاصة بجانب حجاجي لها الحق في الدخول أو االنطواء تحت المجال اللغوي، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن 

 .21الملفوظات الحجاجية ليست مضافة إلى الملفوظات، بل هي مسجلة في اللغة بوصفها أساسا لكل داللة

 : الحجاج المؤسس على بنية الواقعرابعا

تتأسس الحجج المؤسسة على بنية الواقع على التجارب والوقائع واألحداث المتعالقة بين األشياء المكونة للعالم. وتستند في 

هذا الصنف من الحجج، إنما يذهب في الواقع إلى أن األطروحة التي يعرضها تبدو أساسها إلى الواقع؛ "فالمتكلم متى اعتمد 

لى تفسير الوقائع واألحداث، وأن الخطاب الحجاجي يكون أنجع وأقدر على الفعل في المتلقي أكثر إقناعا كلما اعتمدت أكثر ع

 .22حدث وما يحدث" فيماوالتأثير فيه كلما انغرست مراجعه في الواقع وتنزلت عناصره 

غماتية(، أو البراومعظم هذه الحجج تقوم على ترابطات التتابع أو التعاقب من قبيل عالقة السبب بالنتيجة )الحجج السببية 

مظاهر االتصال السببي كالربط بين بعض األحداث  وه االتصال التتابعي، بوصفها تضمويمثل بيرلمان لهذه الحجج بوج"

                                                           
 وما بعدها. 42بالغة الحجاج في القرآن الكريم، سورة الكهف نموذجا، م، س، ص: عبد الكريم زواقة، ينظر: ـ  20

 .23بالغة الحجاج في القرآن الكريم، سورة الكهف نموذجا، م، س، ص: عبد الكريم زواقة، ـ ينظر:  21

 .214ص:  م، س، ،قرن الثاني للهجرةالقديم من الجاهلية إلى الالحجاج في الشعر العربي سامية الدريدي، ـ  22
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د قالمتتابعة بواسطة عالقات سببية أو استخالص نتيجة ما بسبب حدث أدى إليها، أو التكهن بما سيقع لو أن الحدث المسبب 

 .23حصل"

 .24مثاال توضيحيا لهذه العالقات وهو قوله: "اجتهد فنجح ـ نجح ألنه اجتهد ـ هو يجتهد فسينجح"ويورد بيرلمان 

تنتمي حجج أخرى مثل حجة التبذير وحجج االتجاه، ووجوه االتصال التواجدي التي تدخل فيها وإلى وجوه االتصال التتابعي 

 .25عدة أمور منها التداخل بين العمل والشخص

: "من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه"، إذ يمكن أن نقول بأن المتعلم، -صلى هللا عليه وسلم  –ا بقوله "ويمكن أن تمثل له

 .26بوصفه شخصا في جوهره، ليس فضوليا وعمل ترك ما ال يعنيه من تجليات حسن اإلسالم"

 قصة موسى والخضروالحجاجية  الطرقالمبحث الثاني: 

 المتبع في قصة موسى والخضراألسلوب الحجاجي المطلب األول: 

بعد أن بينا في المبحث السابق مفهوم الحجاج في اللغة واالصطالح، وذكرنا أنواعه في الدراسات األلسنية والحجاجية، نخلص 

اآلن إلى محاولة تطبيق ما تقدم من نظريات على ما نحن بصدد بحثه، وهو أسلوب الحجاج القرآني في قصة الخضر وموسى 

 م.عليهما السال

ة التي دارت بين موسى والخضر عليهما السالم أسلوب الحجج روأن القرآن الكريم اتبع في المحا وبنظرة فاحصة يتبن لنا

 المؤسسة على بنية الواقع، فأي أنواع هذه الحجج يمكن تطبيقه على القصة؟

أنواع الحجج المؤسسة على بنية الواقع، بعد أن  ـ بنوع من التفصيل ـ نستعرضلإلجابة على هذا السؤال يستحسن بنا أن 

 مجملة في المطلب الثاني من المبحث السابق، محاولين توضيح الطريق المناسب إجراؤها على موضوع البحث.تعرضنا لها 

 وعلى هذا فإن الحجج المؤسسة على بنية الواقع تنقسم إلى ثالثة أقسام:

 ـ حجة روابط التزامن أو التواجد.

 لغائية.ـ حجة ا

                                                           
الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصرة، الناشر: دار الكتاب الجديد المتحدة ـ بنغازي محمد سالم محمد األمين الطلبة، ـ  23

 .132، الطبعة: األولى، ص: 2221ـ ليبيا 

 .132ـ نفس المرجع، ص:  24

 .132الحجاج في البالغة المعاصرة، ص: محمد سالم محمد األمين الطلبة، ـ ينظر:  25

البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السالم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية، كلية اآلداب ـ جامعة امحمد عرابي، ـ  26

 .73ـ  72، ص: 2223ـ  2221السانية ـ وهران ـ الجزائر 
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 ـ حجة روابط التتابع أو التعاقب.

 أوال: حجة روابط التزامن أو التواجد )التصاحب(

التداخل بين الشخص والعمل، تقوم حجة التعايش على العالقة بين المصدر وما ينتج عنه، وتندرج تحتها أمور عديدة منها: 

 .27كونة لهوعالقة الحجة بالسلطة مهما كان نوعها، وعالقة الرمز بأطرافه الم

وهناك من حصرها واختزلها في "عالقة الذات بصفاتها أو الشخص بأفعاله... وتتمثل في تفسير حدث أو موقف والتنبؤ به 

 .28انطالقا من الذات التي يعبر عنها أو يجليها ويوضحها"

ْر ِِ الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضَعفُوَن َمَشاِرَق اأْلَ َوأَْوَرْثنَا اْلقَْوَم وتظهر في سياق وصفه تعالى لبني إسرائيل في قوله تبارك وتعالى: "

ْت َكلَِمُت َربَِّك اْلُحْسنَى َعلَى بَِني إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ  ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َوَمَغاِربََها الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها َوتَمَّ

 .29"َكانُوا يَْعِرُشونَ 

وعد بني إسرائيل الجزاء الحسن بصبرهم على ما لحقهم من البالء واألذى على يد فرعون وضعفهم في فاهلل سبحانه وتعالى 

مواجهته، فلم يتحقق لهم الفوز والنجاة إال بعد صبرهم على إذالل فرعون لهم، األمر الذي يمثل حجة التعايش القائمة بين بني 

 .30إسرائيل وأعمالهم وصفاتهم

الحجة التي تقوم على عالقة الشخص بأفعاله والتي "تنبني في جوهرها على اعتبار الصلة وثيقة بين أي شخص وأعماله أما 

وخاصة على مبدأ ثبات الشخصية، بحث إن قامت على فعل معين أو اتخذت موقفا محددا، فألنها عرفت بخصال معلومة منذ 

َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا  قوله تعالى: "فنظيرها في قصة موسى عليه السالم . 31زمن بعيد وستظل كذلك ما بقيت على قيد الحياة"

فموسى وصف بالشفاعة ألخيه عندما طلب من هللا تعالى أن يجعله وزيرا له فجعله نبيا، ومن صفاته  .32أََخاهُ َهاُروَن نَبِي ًّا"

 .33الصبر

 ثانيا: حجة الغائية:

يسعى المحاجج من خالله إلى بلوغ غاية التأثير واإلقناع، ويتحقق التأثير واإلقناع عن طريق  يعتبر الخطاب الحجاجي غائيا، إذ

الحجة الغائية، التي تتمظهر من خالل األحداث المعيشة واقعيا، ويكون هدفها بلوغ غاية معينة، ألن قيمة الشيء تتصل بالغاية 

                                                           
 .131ـ  132الحجاج في البالغة المعاصرة، م، س، ص: محمد سالم محمد األمين الطلبة، ـ ينظر:  27

 .221الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، م، س، ص: سامية الدريدي، ـ  28

 .137ـ األعراف، اآلية:  29

 .11سيدنا موسى عليه السالم، م، س، ص:  البنية الحجاجية في قصةامحمد عرابي، ـ ينظر:  30

 .223الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، م، س، ص: سامية الدريدي، ـ  31

 .53ـ مريم، اآلية:  32

 .13البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السالم، م، س، ص: امحمد عرابي، ـ ينظر:  33
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بِبَنِي  َوَجاَوْزنَا ، ونظير ذلك قوله تعالى في قصة موسى: "الوسيلةالتي تكون وسيلة، ومن ثم تحتل الغاية مكانة هامة لتبرر 

ا َحتَّى إَِذا أَْدَرَكهُ اْلَغَرُق قَاَل آَمْنتُ  َل إِْسَرائِي أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَْتبََعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغيًّا َوَعْدوًّ

ا 01( آْْلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن )09َوأَنَا ِمَن اْلُمْسلِِميَن ) يَك ِببََدنَِك ِلتَُكوَن لَِمْن َخْلفََك آيَةًّ َوإِنَّ َكثِيرًّ ( فَاْليَْوَم نُنَجِّ

  .34("01ِمَن النَّاِس َعْن آيَاتِنَا لََغافِلُوَن )

أولهم بالخروج منه، أمر هللا القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم ولم ينج منهم  م  توسقوا فيه وتكاملوا وهَ أي بعد أن اس

 .35أحد

 راغماتية(:بثالثا: روابط التتابع أو التعاقب )الحجة السببية والحجة ال

سبة إلى نفس الظواهر منت»س سببي، وتكون فيها تتمثل روابط التتابع أو التعاقب في تلك الروابط القائمة بين األحداث على أسا

؛ أي أن أي فعل يرتبط بفعل آخر يتقدم عنه أو يتأخر، فالعالقة األخيرة المترتبة عن تالزمهما هي التي تسمى الحجة «الطبيعة 

 البراغماتية .

ب مع التأثير في المتلقين للتجاووتنطوي روابط التعاقب أو التتابع في الخطاب القرآني على غاية دينية نبيلة، وهي إحداث 

 .36المقررات العقائدية للقرآن

من مواضعه وباألخص هنا في قصة موسى والخضر،  اجي اتبعه القرآن الكريم في كثيرروابط التعاقب أو التتابع الحج

 موضوع بحثنا، وسنحاول تبيين ذلك من خالل المطلب اآلتي: 

 37في قصة موسى والخضرالمطلب الثاني: روابط التتابع أو التعاقب 

لقد اتبع القرآن الكريم ـ كما بينا آنفا ـ في قصة موسى وفتاه والخضر، األسلوب الحجاجي القائم على روابط التعاقب أو التتابع، 

 وقد خصصنا هذا المطلب لشرح ذلك وتبيينه.

ا بَلََغا َمْجَمَع بَْينِِهَما 09أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُبًّا )َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِفَتَاهُ اَل أَْبَرُح َحتَّى  "تبدأ القصة بقوله تعالى:  ( فَلَمَّ

ا َجاَوَزا قَاَل لِفَتَاهُ آتِنَا َغَداَءنَا لَقَْد لَقِينَا ِمْن َسفَِرنَا َهَذا نَصَ  (01نَِسيَا ُحوتَهَُما فَاتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َسَربًّا ) ( قَاَل أََرأَْيَت 01بًّا )فَلَمَّ

ْيطَاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواتََّخَذ  ْخَرِة فَإِنِّي نَِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَساِنيهُ إاِلَّ الشَّ ( قَاَل َذلَِك َما ُكنَّا 01َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجبًّا )إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

ا َعلَى آثَاِرِهَما قََصصًّ  ا )06ا )نَْبِغ فَاْرتَدَّ ا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةًّ ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلمًّ ( قَاَل لَهُ ُموَسى 06( فََوَجَدا َعْبدًّ

ا ) ا ُعلِّْمَت ُرْشدًّ ا )00َهْل أَتَّبِعَُك َعلَى أَْن تَُعلَِّمِن ِممَّ ا  (06( قَاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرًّ َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبرًّ

ا )06) ا َواَل أَْعِصي لََك أَْمرًّ ُ َصابِرًّ ا 00( قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ ( قَاَل فَإِِن اتَّبَْعتَنِي فاََل تَْسأَْلنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكرًّ

                                                           
 ـ سورة يونس. 34

 .12البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السالم، م، س، ص: امحمد عرابي، ـ ينظر:  35

 .74البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السالم، م، س، ص: امحمد عرابي، ـ ينظر:  36

 وما بعدها. 74ـ ينظر في هذا الباب: المرجع السابق، ص:  37
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ا )( فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِ 69) فِينَِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلََها لَقَْد ِجْئَت َشْيئًّا إِْمرًّ ( قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع 61َذا َرِكبَا فِي السَّ

ا ) ا61َمِعَي َصْبرًّ ا 61) ( قَاَل اَل تَُؤاِخْذِني بَِما نَِسيُت َواَل تُْرِهْقنِي ِمْن أَْمِري ُعْسرًّ ا فَقَتَلَهُ قَاَل أَقَتَْلَت نَْفسًّ ( فَاْنَطلَقَا َحتَّى إَِذا لَقِيَا ُغاَلمًّ

ا ) ا ) (66َزِكيَّةًّ ِبَغْيِر نَْفٍس لَقَْد ِجْئَت َشْيئًّا نُْكرًّ َها فاََل ( قَاَل إِْن َسأَْلتَُك َعْن َشْيٍء بَْعدَ 66قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرًّ

ا ) ا ( فَاْنطَلَقَا َحتَّى إَِذا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَْطَعَما أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضيِّفُوهَُما فََوَجَدا فِيَها جِ 60تَُصاِحْبنِي قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعْذرًّ َدارًّ

ا )يُِريُد أَْن يَْنقَضَّ فَأَقَاَمهُ قَاَل لَْو ِشْئَت اَلتََّخذْ  ا 66َت َعلَْيِه أَْجرًّ ( قَاَل َهَذا فَِراُق بَْينِي َوبَْيِنَك َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبرًّ

فِينَةُ فََكانَْت لَِمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌك 66) ا السَّ ا 60يَأُْخُذ ُكلَّ َسفِينٍَة َغْصبًّا )( أَمَّ ( َوأَمَّ

ا ) ا )69اْلغاَُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن يُْرِهقَهَُما طُْغيَانًّا َوُكْفرًّ ا ِمْنهُ َزَكاةًّ َوأَْقَرَب ُرْحمًّ ( 61( فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَهَُما َربُّهَُما َخْيرًّ

ا اْلِجَداُر فَ  ا فَأََراَد َربُّكَ َوأَمَّ  أَْن يَْبلَُغا أَُشدَّهَُما َويَْستَْخِرَجا َكاَن لُِغاَلَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَهَُما َوَكاَن أَبُوهَُما َصالِحًّ

ا )َكْنَزهَُما َرْحَمةًّ ِمْن َربَِّك َوَما فََعْلتُهُ َعْن أَْمِري َذِلَك تَأِْويُل َما   .38("61لَْم تَْسِطْع َعلَْيِه َصْبرًّ

-فسياق هذه اآليات يوجز لنا مجموعة من األحداث. تتعالق فيما بينها برابط سببي، مجسداً في الصبر على طلب العلم. فموسى 

كان وبعد أن لقي الخضر مباشرة استأذن منه في اتباعه شريطة أن يقتبس من ضياء علمه اللدني ليهتدي به.  -عليه السالم

-السالمالخضر أعلم من موسى وهي تلك العلوم التي حصلت عنده من عند هللا من غير واسطة. األمر الذي أدى بموسى عليه 

 طلب مصاحبة الخضر. إلى

 فلو عدنا إلى تقصي أحداث هذه القصة، وجدنا أنها تقوم على ثالث أفعال رئيسة قام بها الخضر وهي:

 خرق السفينة. -1

 قتل الغالم. -2

 إقامة الجدار. -3 

في ظاهرها، ألنها كانت مخالفة لألعراف اإلنسانية. وللشرائع  -عليه السالم-كانت هذه األحداث كلها مستنكرة من طرف موسى 

رط في توالسماوية التي ألفتها األمم السابقة. كما طبعت تلك األفعال بهالة من الغموض، يشير ظاهر األول والثاني منها إلى ال

كانت  إنوالفساد والزيغ والباطل، في حين يدخل ظاهر الفعل الثالث منها في دائرة رد الفعل المتجانف، وحدود المنطق. اقتراف 

هذه األفعال اإلنجازية في مضمونها صوراً حجاجية تحمل ضمنيا سر العلم الخفي الذي أيد هللا به الخضر وخصه به، ألن 

ءت بحقائق اجتماعية، ساهمت في بناء المجتمع والحفاظ على وحدته وتماسكه وإرساء تأويالتها التي خلص إليها في النهاية جا

 قواعده اإليمانية.

 يأتي:وفي اإلمكان توضيح تلك األحداث وترابطاتها التي أدت إلى تعالقها فيما 

فِينَِة َخَرقَ  الفعل اإلنجازي األول )الخضر(: " .1  (".61َها... )فَاْنَطلَقَا َحتَّى إَِذا َرِكبَا فِي السَّ

                                                           
 ـ سورة الكهف. 38
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ا ) ـ رد فعل موسى: "  (".61قَاَل أََخَرْقتََها لِتُْغِرَق أَْهلََها لَقَْد ِجْئَت َشْيئًّا إِْمرًّ

 فعل باطل مستنكر في ظاهره من طرف موسى.ـ 

ا فَقَتَلَهُ... )ـ الفعل اإلنجازي الثاني )الخضر(: " 2  .("66فَاْنَطلَقَا َحتَّى إَِذا لَقِيَا ُغاَلمًّ

ا )"ـ رد فعل موسى:  ا َزِكيَّةًّ ِبَغْيِر نَْفٍس لَقَْد ِجْئَت َشْيئًّا نُْكرًّ  ."(66قَاَل أَقَتَْلَت نَْفسًّ

 فعل باطل مستنكر في ظاهره من طرف موسى.ـ 

ا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إَِذا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَْطَعَما أَْهلََها "ـ الفعل اإلنجازي الثالث )الخضر(:  3 فَأَبَْوا أَْن يَُضيِّفُوهَُما فََوَجَدا فِيَها ِجَدارًّ

 (".66يُِريُد أَْن يَْنقَضَّ فَأَقَاَمهُ... )

ا )ـ رد فعل موسى:   (".66"قَاَل لَْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعلَْيِه أَْجرًّ

حتمل منه غير ذلك، فال ـ فعل منطقي في ظاهره مقبول من طرف موسى، وإن كان ورود اللفظ على المعنى المجازي وال ي

يمكن أن يحمل على الحقيقة، ووجه االستدالل ظاهر حيث إن إسناد اإلرادة إلى الجدار، وهو من جنس غير العاقل ال يكون 

ا يُِريُد أَْن يَْنقَضَّ فَأَقَاَمهُ"،  إال من باب المجاز، في قوله تعالى: " أن الجدار والمعنى في سياق هذه اآلية فََوَجَدا فِيَها ِجَدارًّ

مائل ومشرف على السقوط وهذا استدالل قوي والمعنى في سياق هذه اآلية أن الجدار مائل ومشرف على السقوط وهذا 

 استدالل قوي إال أنه اعترض عليه بمقابلته بأجر.

ة، كما البشري،وذلك قوام النفس  -عليه السالم-فهذه األحداث الثالثة كلها أسفرت عن ردة فعل عكسية سريعة من لدن موسى 

ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسأُِريُكْم آيَاتِي فاََل تَْستَْعِجلُوِن ) : "أنذر به تعالى  .39"(16ُخلَِق اْْلِ

التي تطبعها الحاالت النفسية المختلفة، وتضطرب فيها الغرائز البيولوجية. كحب االطالع، وحب المعرفة، والقلق، 

 واالنفعال، وغيرها.

)نفس موسى( من أدب ولطف وتواضع والتزام بالطاعة والصبر، إال أنه كان معلقا وعده  النفس فرغم ما كان يعتري هذه

بمشيئة هللا، إدراكا لحزونة األمر، وهو الشرط الذي وضعه الخضر للموافقة على صحبة موسى له، إذ قال له: من شرط 

 ت وأنكرت في نفسك أن ال تفاجئني بالسؤال، والبي فحميياتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئا وقد علمت أنه صحيح إال أنه غ

تراجعني فيه حتى أكون أنا الفاتح عليك، وهذا من آداب المتعلم مع العالم، والمتبوع مع التابع. ولكن مهما حاول موسى ضبط 

شرية ات البنفسه، والتحلي بميزات الرصانة والهدوء والثقة، إال أنه يتعجب باالحتجاج في كل مرة بالحقيقة، وهي من سم

 التي فطروا عليها.
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بلغ أوجه، بكونه السبب في إنهاء أطوار الرحلة بين موسى والخضر، ألن الخضر اعترض أن تميز ذلك االحتجاج، بعد 

 استطاعته الصبر على السؤال. ممبدئيا بوحي من هللا تعالى على صحبة موسى، واحتج بعد

هنة على صحة أفعاله، وهو يقر بحقيقة علمه الباطني الذي أودعه هللا إياه، وبعد أن أعلن الخضر إنهاء العالقة، شرع في البر

 نوجزها كما يأتي:واتضح ذلك في جملة من التأويالت 

فِينَةُ فََكانَْت لَِمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َملٌِك يَ .خرق السفينة........... "1 ا السَّ أُْخُذ ُكلَّ أَمَّ

 ( 60َسفِينٍَة َغْصبًّا )

ا اْلغاَُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن يُ .قتل الغالم............ 2 ا )"َوأَمَّ ( فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَهَُما َربُّهَُما 69ْرِهقَهَُما طُْغيَانًّا َوُكْفرًّ

ا ) ا ِمْنهُ َزَكاةًّ َوأَْقَرَب ُرْحمًّ  ".(61َخْيرًّ

ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلغُاَلَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَُهمَ .إقامة الجدار.......... "3 ا فَأََراَد َربَُّك َوأَمَّ ا َوَكاَن أَبُوهَُما َصاِلحًّ

ا )أَْن يَْبلَُغا أَُشدَّهَُما َويَْستَْخِرَجا َكْنَزهَُما َرْحَمةًّ ِمْن َربَِّك َوَما فََعْلتُهُ َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل   (".61َما لَْم تَْسِطْع َعلَْيِه َصْبرًّ

ن والدي الغالم، والغالميوفعاله المتتابعة بحجج تتعلق بأصحاب السفينة، أتبرير من خالل هذه التأويالت حاول الخضر 

 اليتيمين للرجل الصالح، وكل ذلك كان بإلهام من هللا تعالى. وفيه داللة لمن قال بنبوة الخضر عليه السالم.

في زمن موسى والخصر. فهذه األحداث المتعاقبة جاءت كلها معللة بحجج لها صلة بالواقع الذي كان يحكم منطق التعايش 

والرابط السببي يتمثل في طلب المصاحبة بغرض نيل العلم مع محاولة الصبر، إال أن اإلقرار بحقيقة عدم االستطاعة كان 

 أشد وأقوى، ألن اإللهام أو النبوة حقيقة ظاهرة ال يمكن الحياد عنها أو العدول عما توحي به.

 

 استنتاجات:

معاني الحجاج ومذاهبه بين القديم والحديث ومحاولة تطبيق تلك المفاهيم على المحاورة من خالل ما تقدم من جولة في 

 الحجاجية التي دارت بين موسى والخضر عليهما السالم، يمكن استنتاج عدة أمور وهي:

البرهان، ومنهم ـ لقد كان تحديد مفهوم للحجاج محل جدل وأخذ ورد بين العلماء قديما وحديثا، منهم من جعله مرادفا للجدل و

من جعله مرادفا للخطابة، وهناك رأي آخر يجعل مفاهيمهما متباعدة متباينة، وآخر لم يرض له أن يبتعد عن الخطابة وال أن 

 ينصهر فيها؛ وجعله "خطابة جديدة".

سعى اقة حجاجية، يـ سعى بيرلمان إلى إخراج المفاهيم التداولية الحجاجية من صلب البالغة التقليدية الغربية، وإكسابها ط

المحاجج إلى توظيفها في خطاباته المتنوعة لتحقيق عملية اإلقناع، الشاهد والمثال والقدرة، والتناسب وغيرها، وهو ما أدى 

 به إلى تسمية هذا النزوع بالبالغة الجديدة.
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عو العقول إلى التدبر الموضوعي ـ إن أهم ما تقوم عليه الدراسة الحجاجية في القرآن الكريم، هو تقديم األطروحات التي تد

والواعي في قضية التوحيد، بغية االقتناع وبناء الرأي المعقول، فهو يمثل قوة تدفع المخاطب إلى التفكير والتأمل من أجل 

 الحصول على اإلقرار بحقيقة معينة، يتم ذلك بواسطة أدلة مخصوصة.

، الذي ال يتأتى له إال باستعمال اللغة، مما يؤكد أن نظرية الحجاج في ـ تكمن أهمية الحجاج فيما يولده من اقتناع لدى المتلقي

 اللغة تنطلق من فكرة أننا نتكلم عامة بقصد التأثير، وأن الوظيفة األساسية للغة هي الحجاج، وأن المعنى ذو طبيعة حجاجية.

ل من خالله إلى حمل المتلقي على ـ الحجاج بطبيعته هو فعل لغوي غائي، يتحقق بين ذوات فعالة ونشيطة، يسعى المرس

 اإلذعان، والسعي إلى إقناعه بشتى اآلليات المختلفة حسب المقام؟.

ـ يختلف الحجاج باختالف الطبقات المقامية التي يتنزل فيها، ويفرض على المحاجج اختيار التقنيات الحجاجية بتراكيبها 

ي تنتج فيها الخطابات، وتنسجم تمام االنسجام مع غاية الخطاب ومعانيها المختلفة والمتعددة التي تتماشى والسياقات الت

 الحجاجي.

ـ تنطوي روابط التعاقب أو التتابع في الخطاب القرآني على غاية دينية نبيلة، وهي إحداث التأثير في المتلقين للتجاوب مع 

ي لكريم في كثير من مواضعه وباألخص هنا فالمقررات العقائدية للقرآن، وروابط التعاقب أو التتابع الحجاجي اتبعه القرآن ا

 قصة موسى والخضر، موضوع بحثنا.

ـ في الحجاج بين موسى والخضر، وحوار بعضهما لبعض، حكمة ربانية، وهي أن هللا تعالى يخفي حقيقة األفعال التي يبدو 

عد بمجرده، وإنما لقرينة ونكتة ظاهرها مخالفا للشرع، لحكمة منه في ذلك، ال أن األمر الظاهر المحرم صار حال فيما ب

 خفيت على المتلقي لمقتضى أمر منه سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد.

 

 خاتمة: 

بعد هذا السرد لمفهوم الحجاج وأنواعه، والتعريج على طريقه التي اتبعها القرآن الكريم إلثبات رسالته بواضح البرهان، 

 والكشف عن مستوى بالغته وإعجازه.

نتائج تلك  ، توصل البحث إلىتلك الرحلة البحثية بين أغصان روضة محاورة موسى والخضر عليهما السالموبعد 

ليفتح بها آفاقا بحثية أرحب وأوسع أمام الدرسين للقرآن الكريم من الناحية البالغية عموما، والناحية  االستنتاجات المتقدمة

 الحجاجية بشكل خاص.

ذا ه خاصة فيوبما أن الكمال المطلق ال يكون إال هلل تعالى، بإنني أعتذر عن أي نقص أو خلل صدر مني سهوا أو تقصيرا، 

 المقام الذي يتطلب الكثير من الحذر خوف الزلل والخطل.

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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 البحث: ملخص

، واولياء أمور ذوي صعوبات التعلم نحو التعليم الشامل ومعلمي ،قادة المدراسالتعرف على اتجاهات هدفت هذه الدراسة إلى 

وأولياء أمور ذوي صعوبات التعلم في مكتب التعليم بمدينة  ،ومعلمي ،وتم تطبيق الدراسة على قادة المدراس ،في مدينة الدمام

لالستبانة  االستجاباتوعدد  ،(04راس المستهدف )الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حيث عدد قادة المد

وعدد  ،(024وعدد أولياء األمور المستهدف ) ،(04وعدد االستجابات لالستبانة ) ،(04وعدد المعلمين المستهدف ) ،(40)

التجاهات نحو والدراسات السابقة التي تتناول ا ،على األدبيات االطالع(، فيما يخص االستبانة بعد 004االستجابات لالستبانة )

تم اعداد استبانة مستقلة لكل فئة بحيث تحاول قياس  ؛وأولياء األمور ،التعليم الشامل من وجهة نظَر قادة المدارس والمعلمين

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف  ؛أو ولي أمر ،أو معلم ،ائد مدرسةتوجهات كل فئة من حيث الدور المنوط به تنفيذه كق

الدورات  ،المرحلة العمرية ،إحصائية في اتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنسذو داللة 

وكذلك وجود اختالف ذو داللة إحصائية في اتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل تعزى  التدريبة في التعليم الشامل(،

هل التعليمي، دورات تدريبية في التربية الخاصة(، وكذلك من نتائج الدراسة عدم وجود لمتغيرات الدراسة )الخبرة العملية، المؤ

ومن أهم  اختالف ذو داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو التعليم الشامل تعزى لمتغير الدراسة )الخبرة العملية(،

ل التي تساعدهم على العمل مع الطالب ذوي إعداد دورات تدريبية وتثقيفية لقادة المدراس نحو الدمج الشام ؛التوصيات

مل مع وإعداد دورات تدريبية مكثفة لمعلمين ذوي صعوبات التعلم نحو الدمج الشامل التي تساعدهم على الع ،صعوبات التعلم

لفوائد و توعية المجتمع من خالل وسائل اإلعالم المختلفة عن الدمج من حيث أهميته وأهدافه وا ،ات التعلمالطالب ذوي صعوب

 المرجوة منه.

 التعليم الشامل. ،الدمج الشامل ،صعوبات التعلم الكلمات االفتتاحية:

mailto:alfifi01@gmail.com
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Abstract: 

This study aimed to identify the attitudes of school leaders, teachers, and parents with learning 

disabilities towards inclusive education in the city of Dammam. The number of targeted school 

leaders (40), the number of responses to the questionnaire (34), the number of targeted teachers 

(70), the number of responses to the questionnaire (60), the number of targeted parents (120), 

and the number of responses to the questionnaire (110), with regard to the questionnaire after 

reviewing Literature and previous studies dealing with trends towards inclusive education from 

the point of view of school leaders, teachers, and parents; A separate questionnaire was prepared 

for each category, as it attempts to measure the attitudes of each category in terms of the role 

assigned to it as a school leader, teacher, or parent. The results of the study showed that there 

was no statistically significant difference in the attitudes of school leaders towards inclusive 

education due to the variables of the study (gender, age group, training courses in inclusive 

education), as well as the presence of a statistically significant difference in the attitudes of 

school leaders towards inclusive education due to the variables of the study (experience 

practical, educational qualification, training courses in special education), as well as from the 

results of the study, there is no statistically significant difference in teachers' attitudes towards 

comprehensive education due to the study variable (practical experience), and among the most 

important recommendations; Preparing training and educational courses for school leaders 

towards comprehensive integration that help them work with students with learning difficulties, 

and preparing intensive training courses for teachers with learning difficulties towards 

comprehensive integration that help them work with students with learning difficulties, and 

educating the community through various media about integration In terms of its importance, 

objectives and benefits. 
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 مقدمة:. 1

يعد التعليم عمليّة بناء الفرد والمجتمع، حيث انه العنصر األساسي في التقدم وتطّور الحضارات، إضافةً لكونه المعيار في نماء 

 التعلم حق لجميع أطياف المجتمع. فيهوتطّور المجتمع، أّما تقدير المجتمع فيتّم حسب نسبة المتعلمين فيها، اذ 

، تطورا وتقدما مشرفا في شتى المجاالت، وعلى رأسها التعليم، الذي يشكل أحد أهم وقد شهدت المملكة العربية السعودية

المجاالت في الحياة البشرية، إذ تعد مخرجاته ونتائجه القواعد األساسـية للتقـدم والتطور في المجتمع ويزداد اهتمام المجتمعـات 

ي مجال صعوبات التعلم باهتمام واسع من قبل الباحثين اإلنسـانية بقضـية التعلـيم للطالب ذوي صعوبات التعلم، وقد حظ

 والدارسين في هذا المجال.

وتعد صعوبات التعلم من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر في مجال التربية الخاصة والتي أعطيت اهتمام كبير من 

االجتماع والمعلمين وأولياء األمور  المهتمين على اختالف اختصاصاتهم من علماء التربية واألطباء وعلماء النفس وعلماء

الذين كان لهم دور كبير في تطور ميدان صعوبات التعلم ويرى العديد من المعلمين واولياء أمور الطالب ذوي صعوبات التعلم 

 أهمية تطبيق الدمج ويتفق المتخصصين في ميدان التربية الخاصة ان الدمج هو من اهم القضايا المعاصرة الهامة.

اء نظام رعاية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الملكة العربية السعودية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم ولقد ج

هـ الخاص 00/9/0020( والتاريخ 220هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم )24/9/0020( والتاريخ 40)م/

 ي مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة ف

أصبح االتجاه إلى التعليم الشامل هدفا متفقا عليه على المستوى الدولي. حيث إن التحدي الجوهري في هذه العملية يتمثل في 

مضاعفة المساواة والجودة معا في التعليم الشامل. وقد أدت نتائج الدراسات المتعددة حول اإلصالحات الموسعة للمدارس 

الفنلندية، بما يصاحبها من حصيلة العملية التعليمية الجارية، إلى دعم هذه الغاية. ولقد تميزت حقبة التعليم الشامل بزيادة 

المساواة في الفرص، وتضييق الفجوة في الممارسة، وتحسن إنجازات الطلبة. وقد ترجع أسباب هذه الطفرة إلى أن سياسة 

نهج المسار الدولي السائد بل اتجهت إلى التعليم الشامل، أو إقامة منافذ موسعة ومرنة لتعليم تطوير التعليم في فنلندة لم تنهج 

ذوي االحتياجات الخاصة في نظامها المدرسي. إن المتطلبات الدولية المعترف بها لوضع دعائم تعليم جيد تتمثل في مدرسين 

 ( .2449)سافوالينين، رات وإمكانات مختلفة.أكفاء، ونظام مدرسي ملتزم بتحمل مسؤولية تعليم أطفال ذوي قد

ويقصد بالتعليم الشامل تعليم الطالب ذوي اإلعاقات المختلفة جنبا الى جنب مع أقرانهم غير المعاقين طوال الوقت في الفصول 

كافة األنشطة، وذلك  الدراسية العادية بمدارس التعليم العام، مما يتيح التفاعل االيجابي والتواصل الفعال بين الطرفين وذلك في

 (.۳۱۰۲بتوفير كل الطرق الالزمة التي تكفل حصول الجميع على التعليم المناسب والمالئم )ميرفت، 

( مدارس 0ولهذا قامت المملكة العربية السعودية عن طريق شركة تطوير للخدمات التعليمية بتطبيق التعليم الشامل في )

ه، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات التي تهتم بالتربية الخاصة وهي جامعة  0040/  0040نموذجية في العام الدراسي 

 مشرفين، وتفعيل دور التقنيات المساعدة، أوريغون لتوفير دورات تدريبية للمعلمين وال
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وتوفير مواصفات خاصة بالمباني المدرسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير معايير علمية عالمية معتمدة في استراتيجيات 

 (. ۳۱۰۲التعامل مع التالميذ ذوي اإلعاقة أثناء اليوم الدراسي )شركة تطوير للخدمات التعليمية، 

 الدراسة: مشكلة . 1.1

واولياء أمور ذوي صعوبات التعلم مهمه للغاية في تحديد مدي نجاح التعليم الشامل، وكان عد اتجاهات قادة المدارس ومعلمي ت

التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية بشكل عام بطيء في االنتقال من النظرية إلى 

كمن مشكلة الدراسة في معرفة اتجاهات قادة المدراس ومعلمي واولياء أمور ذوي صعوبات التعلم نحو الممارسة، وبناًء عليه ت

 التعليم الشامل في مدينة الدمام.

 أسئلة الدراسة:. 1.1

المرحلة ، المؤهل التعليمي، لمتغيرات )الجنس، الخبرة العمليةاتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل في ضوء بعض اما  -0

 العمرية، الدورات التدريبة في التعليم الشامل والتربية الخاصة(.

المؤهل  ،اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم نحو التعليم الشامل في ضوء بعض المتغيرات )الجنس، الخبرة العمليةما  -2

 التعليمي، المرحلة العمرية(.

اتجاهات أولياء أمور طالب ذوي صعوبات التعلم نحو التعليم الشامل في ضوء بعض المتغيرات )الجنس، المؤهل  ما-4

 التعليمي، المرحلة العمرية(.

 أهداف الدراسة:. 1.1

 معرفة اتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل. -0

 .معرفة اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم نحو التعليم الشامل -2

 معرفة اتجاهات أولياء أمور الطالب ذوي صعوبات التعلم نحو التعليم الشامل.-4

 أهمية الدراسة:. 1.1

التعرف على أبرز االتجاهات المرتبطة ببرامج التعليم الشامل للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في المدارس من وجهة نظر  -0

 وأولياء األمور(.التربويين )قادة المدارس والمعلمين صعوبات التعلم 

تزويد المهتمين وصانعي القرار بأهم اتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل لذوي صعوبات التعلم والتي يمكن ان تسهم  -2

 في التخطيط لنجاح هذا النوع من التعليم  

رس والمعلمين ذوي صعوبات التعلم توفر نتائج هذه الدراسة وعيا وفهما أكثر حول التحديات التي يمكن ان تواجه قادة المدا -4

 واولياء األمور حول تطبيق التعليم الشامل على.
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من المأمول أن تعمل هذه الدراسة كمصدر معلومات األبحاث أخرى في المملكة، وتسهم في تحسين المعرفة حول تطبيق  -0

 التعليم الشامل واستعداد المعلمين نحوه.

 حدود الدراسة:. 1.1

 الدمام –المنطقة الشرقية  -المملكة العربية السعودية  :الحدود المكانية

 قادة المدراس ومعلمي واولياء أمور ذوي صعوبات التعلم الحدود البشرية:

 اتجاهات قادة المدراس ومعلمي واولياء أمور ذوي صعوبات التعلم نحو التعليم الشامل في مدينة الدمام الحدود الموضوعية:

 ـ.ه0000 – 0004لدراسي الثاني لعام الفصل ا الحدود الزمنية:

 

 الدراسات السابقة:. 1

 :Martin( 1212أشار مارتن )

في دراسته التي أجريت في جنوب شرق أوروبا إلى أن االختالفات بين سنوات الخبرة في التدريس ونوع شهادة التعليم  

والمستوى الدراسي لم تظهر أي داللة إحصائية على اتجاهات المعلم للدمج على أداة المسح الخاصة بمقياس اتجاهات المعلمين 

أن اتجاه معلم التعليم العام تجاه الدمج يتأثر بعوامل خارجية وخصائص شخصية،  تجاه الفصول الشاملة. كما وضحت الدراسة

مثل الدورات التدريبية، والتنمية المهنية، والسلوكيات التعاونية، ومعرفة سياسة التربية الخاصة وممارساتها، كما اتضح أنها 

 مؤثرة في تحديد اتجاه المعلم تجاه الدمج.

 De, ،CivitilloK Moor, &Vervloed( 1212ولد )دراسة كيفيتلو وديمو وفيرف

معلما قبل الخدمة تجاه التعليم الشامل والعوائق والعوامل التي تسهل تطبيق الممارسات ( ۰۲۱إلى فحص آراء ومعتقدات )

 لشامل.الشاملة في هولندا. وتوصلت نتائجها إلى أن المعلمين كان لديهم آراء واتجاهات محايدة أو سلبية تجاه التعليم ا

   Johnson& Newton( 1211وهدفت دراسة جونسون ونيوتن )

الي تأكيد الحاجة إلى إدراك تصورات المعلمين تجاه التعليم الشامل كمظهر حيوي وأساسي من مظاهر نجاح الممارسة 

معهم أظهروا  من المعلمين الذين أجريت المقابلة الشخصية %94والتجربة في المدارس االبتدائية، وأوضحت نتائجها أن 

تصورات سلبية تجاه التعليم الشامل، وكانت غالبية العوامل السائدة والمؤثرة في تصورات المعلمين السلبية ارتبطت بانعدام 

 التدريب في مجال التربية الخاصة والتعليم الشامل وانعدام الموارد

 (1211وكذلك هدفت دراسة )العجمي، 

ت المديرين والمعلمين العاملين في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة ومدارس التعليم هدفت الدراسة إلى الوقوف على اتجاها

( من المديرين والمعلمين واستخدم الباحث مقياسا من إعداده لقياس 900العام في المدارس العادية، وبلغت عينة الدراسة )
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ها: أن اإلعاقة الحركية أكثر فئات التربية االتجاهات نحو عملية الدمج التربوي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهم

الخاصة قبوال للدمج من وجهة نظر عينة الدراسة، يتلوها كل من صعوبات التعلم، والتفوق العقلي وبطء التعلم أما ما يختص 

لدراسة بالنسبة باالتجاه نحو الدمج فكان االتجاه إيجابيا، وبالنسبة للفروق بين المتغيرات الديموغرافية في الدراسة، أظهرت ا

لالتجاه نحو الدمج بحسب الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وبالنسبة للفروق في االتجاه نحو الدمج بحسب نوع 

 الوظيفة، فكانت الفروق دالة إحصائيا لصالح المعلمين.

 Nutter( 1211وعالوة على ذلك فقد أجرى نوتر )

العام قبل الخدمة في والية أوكالهوما يعتبرون أن المعرفة النظرية ذات الصلة من معلمي التعليم ( ۲۲دراسة أوضحت أن )

بقانون التربية الخاصة متاحة لهم، ولكنهم يفتقدون المعرفة الخاصة بالتطبيق العملي. كما أن نتائج التحليل أوضحت أن المعلمين 

ذوي اإلعاقات في فصل التعليم العام، وأن هذه االتجاهات المرشحين قبل الخدمة اعتبروا أن لديهم اتجاها إيجابيا تجاه الطالب 

يمكن أن تحدد نجاح الطالب في فصلهم، إذ إن اتجاه وآراء المعلم تؤثر في النتائج التربوية للطالب ذوي اإلعاقة في فصل 

ليم الطالب ذوي اإلعاقة. التعليم العام. ولم يظهر أن نوعية اإلعاقة عامل في اتجاهات المعلمين المرشحين قبل الخدمة نحو تع

كما أكدت الدراسة أيضا أن المعلمين قبل الخدمة، الذين عملوا مع طالب ذوي إعاقة في أثناء التدريب الخاص بإعداد المعلم، 

 أظهروا اتجاها أكثر إيجابية نحو الطالب ذوي اإلعاقة.

 Dukmak( 1211اما دراسة دكماك )

ة من اإلناث، وأنه كلما زادت سنوات الخبرة قلت االتجاهات اإليجابية نحو الدمج. ومن فقد أظهرت أن الذكور كانوا أكثر إيجابي

ثم أجمعت الدراسات على ضرورة اإلعداد قبل الخدمة لمعلمي التعليم العام، وتدريب هؤالء المعلمين، األمر الذي من شأنه أن 

 يدعم االتجاهات اإليجابية نحو تطبيق التعليم الشامل.

 Donnell&( Kirkner،  1211جراها كل من دونيل وكيركنر )وفي دراسة أ

هدفت إلى التعرف على مدى تأثير برامج المشاركة األسرية الجيدة في مواجهة التحديات التعليمية مما يؤدي إلى نتائج إيجابية 

ة في المرحلة االبتدائية. من مقدمي الرعاي 000لألطفال واألسر والمدارس. واستمرت هذه الدراسة مدة عامين بعينة مكونة من

جرى خالل العامين تنظيم ورش عمل لألسرة تركز في استراتيجيات التعليم في المنزل والتربية الوالدية ومحو األمية األسرية 

والقيادة المجتمعية، إضافة إلى تدريب المعلمين على المشاركة األسرية والمجتمعية. وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في 

بين األسر والمعلمين ومشاركة األسرة في المدرسة، وجودة العالقة بين األسرة والمعلم بعد مشاركة البرنامج. التواصل 

وخلصت الدراسة عموما إلى أن المشاركة األسرية مفهوم واسع يشمل كثيرا من األنشطة، كالتعلم المنزلي ومراقبة الواجبات 

، كما قد تشمل اإلسهام في دعم للتعليم الشامل من خالل الفعاليات والمؤتمرات، المنزلية ومناقشة المدارس والمعلمين والمهنيين

 إضافة إلى األعمال التطوعية. 
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 ( 1211الجالمدة )

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مديرات ومعلمات التربية الخاصة والعاديين نحو دمج الطلبة ذوي االحتياجات 

مديرة ومعلمة، وتم استخدام مقياس االتجاه ( ۳۲۱المرحلة االبتدائية والمتوسطة، وتكونت العينة من )الخاصة مع العاديين في 

نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس العاديين، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود 

 ود فروق في االتجاهات بين المديرات والمعلمات.اتجاهات إيجابية لدى المديرات والمعلمات نحو الدمج، وعدم وج

 (1211هبة ابوالخيران )

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس الحكومية في 

الحالة االجتماعية و المديرية و محافظة الخليل في ضوء بعض المتغيرات الجنس و سنوات الخبرة و المؤهل العلمي و العمر و 

طبيعة المادة التي يدرسها المعلم وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيرات الدراسة الجنس 

والمؤهل العلمي والمديرية والعمر و سنوات الخبرة كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير طبيعة المادة 

وخرجت الدراسة ،التي يدرسها المعلم والمعلمة لصالح المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في غرف المصادر التعليمية

بتوصيات عدة، أهمها تأهيل وإعداد المعلمين والمعلمات من غير معلمي غرف المصادر للتعامل مع الطلبة ذوي صعوبات 

تجاهاتهم نحو دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس التعلم وضرورة عقد ورشات عمل للمعلمين والمعلمات لتحسين ا

 الحكومية.

 (۹۰۰۲دراسة القريوتي وعباس )

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مديري ومعلمي المدارس نحو الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة في 

معلمأ، وتم ( ۰۲۲( مديرة و )00ستجيبة منهم )م( ۳۲۱مؤسسات التعليم العام بسلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )

محاور  5استخدام استبانة لقياس االتجاهات نحو الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام والتي تكونت من 

للدمج، وبعد البيئة هي: فلسفة الدمج التربوي ومدى نجاحها، والبعد التعليمي للدمج، والبعد االجتماعي للدمج، والبعد النفسي 

المدرسية الالزمة للدمج، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود فروق بين المعلمين 

والمعلمات على محاور األداة الثاني والثالث والرابع والخامس لصالح المعلمات، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

الخبرة بين المعلمين في اتجاهاتهم نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة، وأن المعلمين الذين يعملون مع ذوي  لسنوات

 االحتياجات الخاصة كانت اتجاهاتهم أفضل نحو الدمج التربوي مقارنة بالمعلمين الذين ال يعملون مع ذوي االحتياجات الخاصة.

 (1221دراسة الخشرمي )

ف على برامج الدمج المطبقة على الطلبة والطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية هدفت الدراسة إلى التعر

في المملكة العربية السعودية، وتقييم مدى نجاح تلك البرامج، وتحديد العقبات التي تعترضها، وشمل مجتمع الدراسة جميع 

بية السعودية التي تطبق برامج الدمج للطلبة والطالبات من ذوي مدارس البنين والبنات الحكومية واألهلية في المملكة العر

 مدرسة للبنات،( ۲۰( مدرسة للبنين و )040مدرسة، منها)( ۰۱۱االحتياجات الخاصة، وتكونت العينة من )
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وصل إلى وقد تم استخدام استمارة من إعداد الباحثة لجمع معلومات الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتم الت 

ه. ثم تزايدت  0004النتائج التالية: التحول الكبير الذي طرأ على برامج الدمج بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأت بطيئة عام 

بشكل ملحوظ. كما يتضح من الدراسة أن كافة اإلعاقات قد استفادت من برامج الدمج المطبقة، وباألخص اإلعاقات البسيطة كما 

فقط. وتشير النتائج أيضا إلى تميز  %00ونسبة االخفاق وعدم النجاح  %40ي معظم المدارس بلغت نسبته أن نجاح الدمج ف

وتوسع مدارس البنين في الدمج مقارنة بمدارس البنات. وتشير الدراسة إلى أن أكثر المعوقات التي تواجه برامج الدمج تعود 

 إلى االتجاهات السلبية نحو األفراد المعاقين.

 (1212إشكناني )دراسة 

استهدفت الدراسة تعرف أهم آراء المعلمين ومديري مدارس التعليم العام حول دمج ذوي صعوبات التعلم في مدارس العاديين  

( فردا من معلمي ومديري بعض مدارس التعليم العام بالمراحل المختلفة التي تم 054بدولة الكويت،وقد تم اختيار عينة قدرها )

، وقد تم تجميع آراؤهم من خالل استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض، وقد 2449/2404ج في العام الدراسي فيها تجربة الدم

( من أفراد العينة أفادوا بتلقيهم تدريبا مسبقا للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم، وأن %05أشارت نتائج الدراسة إلى أن حوالي )

لطلبة ذوي صعوبات التعلم، وفيما يتعلق بآراء المعلمين ومديري المدارس ( أفادوا بأنهم سبق قيامهم بالتدريس ل%04حوالي )

حول دمج ذوي صعوبات التعلم في مدارس العاديين، تبين أنه قد اختلفت اآلراء وتعددت حول فلسفة الدمج، وإن كانت غالبية 

المعلمون ومديرو المدارس على  اآلراء تتجه نحو الموافقة على دمج ذوي صعوبات التعلم في مدارس العاديين. وقد أجمع

 ضرورة توافر المجموعة من المتطلبات لنجاح عملية الدمج.

 kadel( 1221دراسة كاديل )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المعلمين نحو الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الثانوية اشتملت العينة على 

( سؤاال. وأفادت 25ة والعامة في والية كاليفورنيا حيث استخدم الباحث استبانة احتوت )( معلمة من معلمي التربية الخاص094)

النتائج أنه لم يكن هنالك فرق بين اتجاهات معلمي التربية الخاصة ومعلمي التربية العامة نحو دمج الطالب ذوي االحتياجات 

 الخاصة في المدارس العادية

 Smith( 1221دراسة سميث )

إلى اتجاهات معلمي المدارس المتوسطة في والية تنسي نحو دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في  هدفت التعرف

المدارس العادية. وللتعرف على اتجاه معلمي التربية الخاصة في نفس الوالية نحو الفكرة. وطبقت الدراسة في المدارس 

معلمة، حيث تم تطبيق مقياس ليكرت الذي يقيس اتجاهات  (004المتوسطة في والية تنسي األمريكية، واشتملت العينة على )

المعلمين نحو الصفوف الدامجة الشاملة، وأشارت النتائج أن اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو الدمج كانت أكثر إيجابية من 

ن نحو الدمج وسنوات اتجاهات معلمي التربية العامة. وتوصلت الدراسة كذلك إلى وجود عالقة طرديه بين اتجاهات المعلمي

 خبرتهم التعليمية.
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 SCRUGEES AND MASTROPIER( 1992دراسة كروجير وماستروفير )

( بحثا وتحقيقا تتعلق بموضوعاتها بمعرفة اتجاهات المعلمين العاديين الذين يدعمون فكرة االدماج 24تم من خاللها مراجعة )

درجات اإلدماج( وكشفت هذه الدراسة أن أغلب المعلمين راغبون الشامل داخل الفصل العادي )وهي مرحلة متقدمة من 

ومستعدون للعمل مع المعاقين داخل فصولهم العامة. غير أن االستجابات في ذلك اظهرت اختالفا فيما يتعلق بحالة المعاق من 

ذه المتغيرات تؤثر في مدى حيث درجة إعاقته واستعداده، إضافة إلى طبيعة الواجب المطلوب من المعلم تجاه المعاق، وان ه

تقبل المدرس العادي للمعاق داخل الفصل الدراسي العادي. كما أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن أغلب المعلمين العاديين 

شعروا بفائدة الدمج للطفل المعاق، فإنه في المقابل أظهرت أن سياسة الدمج الشامل داخل المدرسة العامة تتطلب وقتا وتدريبا 

 طويال ومصادر إضافية.

  Tood(1991دراسة توود )

فقد أجرى دراسة في المكسيك حول االتجاهات السائدة لدى المديرين والمعلمين وأولياء األمور وعامة الناس في المكسيك حول 

العينة من مجموعة دمج األطفال المعاقين في الصفوف العادية ومناقشة نموذج جديد التقديم الخدمات لهذه الفئة، حيث تكونت 

من أولياء األمور، والمعلمين في غرف المصادر ومديري المدارس وقد أشارت النتائج إلى أهمية تقديم التعليم للطلبة الذين 

يعانون من صعوبات التعلم على نطاق أوسع وفي أماكن مناسبة، كما أشارت النتائج إلى إمكانية تعديل المناهج التعليمية وتوفير 

در، وتوفير معلمين مختصين للتعامل مع الطلبة المعاقين وتدريب معلمي الصفوف العادية والمختصين االخرين غرف المصا

 للتعامل مع فئات التربية الخاصة.

 . منهجية الدراسة1

 منهج الدراسة:. 1.1

التعلم نحو التعليم الشامل تم استخدام المنهج الوصفي للتعرف على اتجاهات قادة المدراس ومعلمي وأولياء أمور ذوي صعوبات 

 في مدينة الدمام. وذلك من خال استبانات يتم توزيعها لكل فئة لتتناسب مع طبيعة أهداف هذه الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

إلداري يتمثل مجتمع الدراسة في كالً من فئة القادة، فئة المعلمون، وفئة اولياء االمور. حيث يشار إلى القادة بأنهم الطاقم ا

والتعليمي في مدينة الدمام وهم قادة مدارس المكلفين من قبل وزارة التعليم بأدرة المدرسة وتيسير أعمالها. واما المعلمين هم من 

يقوم بتدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر. واما أوليا األمور هم من يقدمون الرعاية للطالب ذوي 

 ليم الطالب.صعوبات التعلم ويتابعون تع

أما من حيث عينة الدراسة؛ فقد قام الباحث بجمع ثالث عينات مختلفة من مجتمع قادة المدارس والمعلمين وأولياء األمور بهدف 

 قياس اتجاهات كل منهم تجاه الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم.
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 نتائج الدراسة:. 1

 المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم(:اختبار السؤال االول )ما هي اتجاهات قادة 

للتعرف على اتجاهات قادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم، تم حساب التكرارات والنسب المئوية 

اه المؤشر العام ومن ثم والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابة قادة المدارس، حيث سيتم توضيح اتج

 توضيح العبارات المكونة له كما هو موضح في الجدول التالي:

 صعوبات التعلم ذويالمؤشر العام التجاهات قادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب  (1الجدول رقم )

المؤشر العام التجاهات قادة المدارس تجاه 

 صعوبات التعلم ذويالتعليم الشامل للطالب 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 مرتفع 0.79 3.58

 

يتضح من الجدول السابق أن هناك اتجاه مرتفع لقادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم، حيث بلغ 

الفرعية المكونة لهذا البعد  (. وللمزيد من التفصيل يمكن توضيح العبارات4.09( بانحراف معياري )4.54المتوسط الحسابي )

 كما هو موضح في الجدول التالي:

 صعوبات التعلم ذويالعبارات الفرعية التجاهات قادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب  (1الجدول رقم )
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ليس لدي أي 

تردد باستقبال 

الطالب من 

 ذوي

صعوبات 

التعلم الذين 
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 .أعمل بها
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لدي معرفة 

بالقوانين التي 
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من خالل 

المدارس 

 العامة.

4 

وجود الطالب 

ذوي 

صعوبات 

التعلم في 

المدرسة يزيد 

من وعي 

الطالب 

اآلخرين 

والمعلمين فيما 

يخص ذوي 

صعوبات 

التعلم بشكل 

 عام.
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الطالب من 
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التعلم لديهم 
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 المدرسة.
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9 

وجود الطالب 

من ذوي 
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14 

تتوفر 

االمكانيات 

والتجهيزات 
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صعوبات 

 التعلم
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يمكن اإلشارة إلى نتيجة السؤال األول الذي يهدف إلى قياس اتجاهات قادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات 

 التعلم، وتشير النتائج إلى وجود مستوى مرتفع تجاه هذا االتجاه. 

درجة متوسطة إلى درجة  وهذه المتوسطات تتراوح ما بين 0.5إلى  2.9وتراوحت متوسطات وجهات نظر القادة ما بين 

مرتفعة جدا. حيث يجد قادة المدراس أن هناك ثالثة من عبارات من مقياس اتجاهات قادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب 

 (، حيث كانت أعلى هذه االتجاهات هي: 4، 2، 0ذوي صعوبات التعلم تتوافر بدرجة مرتفعة جدا وهي العبارات رقم )

صعوبات التعلم في المدرسة يزيد من وعي الطالب اآلخرين والمعلمين فيما يخص ذوي وجود الطالب ذوي  .0

 صعوبات التعلم بشكل عام.

 ليس لدي أي تردد باستقبال الطالب من ذوي صعوبات التعلم الذين يرغبون بااللتحاق بالمدرسة التي أعمل بها. .2

 تعلم بالتعليم من خالل المدارس العامة.لدي معرفة بالقوانين التي تؤكد على حق الطالب ذوي صعوبات ال .4
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ومن جانب آخر يجد قادة المدراس أن هناك خمسة عبارات من مقياس اتجاهات قادة المدارس تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي 

ة (. بينما يوجد خمس عبارات تتوافر فيها درج00، 5، 04، 9، 4صعوبات التعلم تتوافر بدرجة مرتفعة وهي العبارات رقم )

(. في حين انه توجد عبارة واحدة جاءت بدرجة 00، 0، 00، 04، 05العبارات رقم ) وهيمتوسطة من اتجاهات قادة المدراس 

 (.02منخفضة وهي العبارة رقم )

 اختبار السؤال الثاني )ما هي اتجاهات المعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم(:

المعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم، تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على اتجاهات 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابة قادة المدارس، حيث سيتم توضيح اتجاه المؤشر العام ومن ثم 

 توضيح العبارات المكونة له كما هو موضح في الجدول التالي:

 صعوبات ذويللطالب  التعليميالمؤشر العام التجاهات المعلمين تجاه الدمج  (3الجدول رقم )

 المستوي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المؤشر

المؤشر العام التجاهات المعلمين تجاه الدمج التعليمي 

 صعوبات التعلم ذويللطالب 

 مرتفع 67. 3.88

 

صعوبات التعلم، حيث بلغ المتوسط  ذوييتضح من الجدول السابق أن هناك اتجاه مرتفع للمعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب 

(. وللمزيد من التفصيل يمكن توضيح العبارات الفرعية المكونة لهذا البعد كما هو 4.00( بانحراف معياري )4.44الحسابي )

 موضح في الجدول التالي:

 العبارات الفرعية التجاهات المعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم. (4م )الجدول رق
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2 

دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

في الفصول العادية لن يؤثر سلبا 

 التدريس.على فاعلية 

 15 27 15 3 0 ك

3.9 0.84 

ع
تف
ر
م

 

8 
% 0.0 5.0 25.0 45.0 25.0 

3 

من الضروري أبدا دمج ذوي 

صعوبات التعلم في الفصول العادية 

 لضمان نجاحهم.

 

 18 30 12 0 0 ك

4.1 0.71 
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4 

هناك منفعة مترتبة على الوقت 

والجهد المبذول في تدريس ذوي 

صعوبات التعلم في الفصول العاديين 

 الدمج.مع اقرانهم داخل فصول 

 18 24 12 6 0 ك

3.9 0.95 

ع
تف
ر
م

 

9 
% 0.0 10.0 20.0 40.0 30.0 

5 

اعتقد ان هناك إمكانيات وتجهيزات 

الستقبال وتدريس ذوي كافية 

 صعوبات التعلم.

 27 9 6 18 0 ك

3.75 1.31 

ع
تف
ر
م

 

10 
% 0.0 30.0 10.0 15.0 45.0 

7 

أعتقد أن األطفال من ذوي صعوبات 

التعلم يمكنهم تحقيق إنجاز تحصيلي 

 مرتفع اثناء دمجهم.

 24 24 9 3 0 ك

4.15 0.86 

ع
تف
ر
م

 

6 
% 0.0 5.0 15.0 40.0 40.0 

8 

األفضل للطالب ذوي صعوبات 

التعلم أن يتم دمجهم مع الطالب 

 العاديين

 21 30 9 0 0 ك

4.2 0.68 
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3 
% 0.0 0.0 15.0 50.0 35.0 

9 

يرتفع تقدير الذات لدى ذوي 

صعوبات التعلم إذا تم دمجهم مع 

 العاديين.

 30 24 3 3 0 ك

4.35 0.80 
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% 0.0 5.0 5.0 40.0 50.0 

10 

دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

في الفصول العادية سيؤثر سلبا على 

 سلوك وأداء األطفال العاديين

 18 12 12 12 6 ك

3.4 1.37 

ع
تف
ر
م

 

12 
% 10.0 20.0 20.0 20.0 30.0 

11 

دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

في صفوف العاديين يعرضهم 

 العاديين.لسخرية أقرانهم 

 18 6 27 9 0 ك

3.55 1.08 

ع
تف
ر
م

 

11 
% 0.0 15.0 45.0 10.0 30.0 

12 
دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

 يتم بدافع انساني وليس تربوي.

 21 6 12 6 15 ك
3.2 1.61 
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13 
دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

 بطرق عشوائية. في مع أقرانه يتم

 12 9 24 6 9 ك
3.15 1.29 
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14 

دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

في مع أقرانه العاديين في الفصول 

يعود على الطفل إيجابيا في النواحي 

 النفسية
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4.2 1.09 
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16 

فصول العاديين هي المكان األنسب 

لتعليم األطفال ذوي صعوبات التعلم 

 في عملية الدمج.

 24 24 9 3 0 ك

4.15 0.86 

ع
تف
ر
م

 

5 
% 0.0 5.0 15.0 40.0 40.0 

17 
دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم 

 سيشعرني بالسعادة داخل الصف.

 30 24 0 6 0 ك
4.3 0.91 
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% 0.0 10.0 0.0 40.0 50.0 

 

يمكن اإلشارة إلى نتيجة السؤال الثاني الذي يهدف إلى قياس اتجاهات المعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات 

 التعلم، وتشير النتائج إلى وجود مستوى مرتفع تجاه هذا االتجاه. 

وهذه المتوسطات تتراوح ما بين درجة متوسطة إلى درجة  0.45إلى  4.05وتراوحت متوسطات وجهات نظر القادة ما بين 

مرتفعة جدا. حيث يجد المعلمين أن هناك اربعة من عبارات من مقياس اتجاهات المعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي 

 (، حيث كانت أعلى هذه االتجاهات هي: 00، 4، 00، 9العبارات رقم )صعوبات التعلم تتوافر بدرجة مرتفعة جدا وهي 

 يرتفع تقدير الذات لدى ذوي صعوبات التعلم إذا تم دمجهم مع العاديين. .0

 دمج األطفال ذوي صعوبات التعلم سيشعرني بالسعادة داخل الصف. .2

 األفضل للطالب ذوي صعوبات التعلم أن يتم دمجهم مع الطالب العاديين. .4

 األطفال ذوي صعوبات التعلم في مع أقرانه العاديين في الفصول يعود على الطفل إيجابيا في النواحي النفسية.دمج  .0

ومن جانب آخر يجد المعلمين أن هناك ثمانية عبارات من مقياس اتجاهات المعلمين تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات 

(. بينما يوجد عبارتان تتوافر فيها درجة 04، 00، 5، 0، 2، 4، 0، 00) التعلم تتوافر بدرجة مرتفعة وهي العبارات رقم

 (. 04، 02متوسطة من اتجاهات المعلمين وهي العبارات رقم )

 اختبار السؤال الثالث )ما هي اتجاهات أولياء األمور تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم(:

التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم، تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على اتجاهات أولياء األمور تجاه 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابة قادة المدارس، حيث سيتم توضيح اتجاه المؤشر العام ومن ثم 

 توضيح العبارات المكونة له كما هو موضح في الجدول التالي:

 المؤشر العام التجاهات أولياء األمور تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم (5الجدول رقم )

 المستوي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المؤشر

المؤشر العام التجاهات أولياء األمور تجاه التعليم 

 صعوبات التعلم ذويالشامل للطالب 
 مرتفع جدا 0.61 4.45
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صعوبات التعلم، حيث بلغ  ذوييتضح من الجدول السابق أن هناك اتجاه مرتفع جدا ألولياء األمور تجاه التعليم الشامل للطالب 

(. وللمزيد من التفصيل يمكن توضيح العبارات الفرعية المكونة لهذا البعد 4.00( بانحراف معياري )0.05المتوسط الحسابي )

 كما هو موضح في الجدول التالي:

 صعوبات التعلم ذويالعبارات الفرعية التجاهات أولياء األمور تجاه التعليم الشامل للطالب  (6الجدول رقم )
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1 
سيؤدي إلى زيادة ثقة طفلي الدمج 

 بنفسه.

 40 00 0 2 0 ك
0.0 4.94 
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م

 

0 
% 4.0 0.4 4.0 02.0 04.2 

2 

ال مانع من أن يدرس ابني / ابنتي 

مع طفل من ذوي صعوبات التعلم 

 في نفس الفصل.

 00 44 2 0 4 ك

0.5 4.00 
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م
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% 4.4 4.0 0.4 40.5 04.4 

3 
ابني / ابنتي إلى شعوره سيؤدي دمج 

 بأنه جزء من المجتمع.

 44 20 0 4 4 ك
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4 

الدمج يساعد على التعاون ما بين 

األطفال العاديين واألطفال ذوي 

 صعوبات التعلم.

 00 44 0 4 4 ك

0.0 4.59 
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5 
 أكثرأرى ايجابيات دمج ابني / ابنتي 

 من سلبياته.
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6 

سيؤدي دمج الطالب ذوي صعوبات 

التعلم إلى اكتساب الطالب العاديين 

 سلوكيات غير مرغوب فيها.

 04 42 0 02 00 ك

4.4 0.04 
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م

 

02 
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7 

المدارس العادية هي المكان التربوي 

المناسب لتعليم الطالب ذوي 

 صعوبات التعلم.

 04 42 0 2 0 ك
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8 

 

سيؤدي دمج ابني / ابنتي إلى شعور 

 جيد.
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9 
لن أشعر بالقلق إذا تم دمج ابني 

 /ابتني في مدارسة العاديين.

 04 20 4 4 4 ك
0.5 0.40 
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10 

أمن واستقرار العملية التعليمية لن 

يتأثر مع دمج الطالب ذوي 

 صعوبات التعلم.

 04 20 4 0 0 ك
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11 
أرغب في أن يطور ابني/ ابنتي 

 عالقات صداقة مع األطفال العاديين.

 42 22 0 4 4 ك
0.0 4.50 
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12 

يمكن للطلبة من ذوي صعوبات 

التعلم أن ينافسوا زمالء هم اآلخرين 

التيسيرية إذا توفرت لهم الترتيبات 

 المناسبة.

 00 04 0 4 4 ك

0.0 4.50 
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م
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% 4.4 4.4 3.6 36.4 60.0 

 

يمكن اإلشارة إلى نتيجة السؤال الثالث الذي يهدف إلى قياس اتجاهات أولياء األمور تجاه التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات 

 التعلم، وتشير النتائج إلى وجود مستوى مرتفع تجاه هذا االتجاه. 

ين درجة مرتفع إلى درجة مرتفعة وهذه المتوسطات تتراوح ما ب 0.0إلى  4.4وتراوحت متوسطات وجهات نظر القادة ما بين 

جدا. حيث يجد أولياء األمور أن هناك إحدى عشر عبارة من عبارات مقياس اتجاهات أولياء األمور تجاه التعليم الشامل للطالب 

(، حيث 0، 4، 0، 9، 04، 2، 5، 02، 0، 0، 00، 4ذوي صعوبات التعلم تتوافر بدرجة مرتفعة جدا وهي العبارات رقم )

 لى أربعة اتجاهات هي: كانت أع

 سيؤدي دمج ابني / ابنتي إلى شعوره بأنه جزء من المجتمع .0

 أرغب في أن يطور ابني/ ابنتي عالقات صداقة مع األطفال العاديين .2

 الدمج يساعد على التعاون ما بين األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم. .4

 الدمج سيؤدي إلى زيادة ثقة طفلي بنفسه. .0

جانب آخر يجد أولياء األمور أن هناك عبارة واحدة تتوافر بدرجة مرتفعة هي )سيؤدي دمج الطالب ذوي صعوبات التعلم ومن 

 إلى اكتساب الطالب العاديين سلوكيات غير مرغوب فيها(.

 :والتوصيات ملخص نتائج الدراسة. 1

 ملخص نتائج الدراسة: .1.1

داللة إحصائية في اتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل تعزى المتغيرات أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف ذو 

وكذلك وجود اختالف ذو داللة إحصائية في  الدورات التدريبة في التعليم الشامل ( ،المرحلة العمرية ،الدراسة ) الجنس
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لية، المؤهل التعليمي، دورات تدريبية في اتجاهات قادة المدارس نحو التعليم الشامل تعزى المتغيرات الدراسة )الخبرة العم

التربية الخاصة(، وكذلك من نتائج الدراسة عدم وجود اختالف ذو داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو التعليم الشامل 

لشامل تعزى تعزى لمتغير الدراسة )الخبرة العملية(،وكذلك وجود اختالف ذو داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو التعليم ا

المتغيرات الدراسة )الجنس، للمؤهل التعليمي، المرحلة العمرية(، وكذلك من نتائج الدراسة عدم وجود اختالف ذو داللة 

إحصائية في اتجاهات أولياء األمور نحو التعليم الشامل تعزى لمتغير الدراسة )المؤهل التعليمي(،وكذلك وجود اختالف ذو 

 أولياء األمور نحو التعليم الشامل تعزى المتغيرات الدراسة )الجنس، المرحلة العمرية(.داللة إحصائية في اتجاهات 

 توصيات الدراسة:  .1.1

إعداد دورات تدريبية وتثقيفية لقادة المدراس في التربية الخاصة التي تساعدهم على العمل مع الطالب ذوي صعوبات  -0

 التعلم.

صعوبات التعلم نحو الدمج الشامل التي تساعدهم على العمل مع الطالب ذوي إعداد برامج أكاديمية مكثفة لمعلمين ذوي  -2

 صعوبات التعلم في الفصول العادية.

إعداد محاضرات توعوية األسر الطالب ذوي صعوبات التعلم وتثقيفهم عن أهمية مشاركتهم مع فريق العمل في المدرسة  -4

 وتبادل المعرفة ومناقشة جميع ما يتعلق بطفلهم.

 الى تنفيذ برامج الدمج الشامل قبل مرحلة التعليم االبتدائية. التطلع -0

 إيجاد قوانين رسمية ضمن أنظمة التعليم العام تعاون وتسهم في قبول وتفعي لبرامج الدمج الشامل. -5

 تأمين فريق عمل مؤهلة لإلشراف على برامج الدمج الشامل. -0

 الشامل وأهميته وأهدافه والفوائد المرجوة منه. توعية المجتمع من خالل وسائل اإلعالم المختلفة عن الدمج -0

 

 المراجع.قائمة . 2

 العربية:المراجع  .1.2

أجل تحقيق التفوق: حالة فنلندة.  والنضال من(. االستجابة للتنوع 2449، آمال تمام. )وكيالنيسافوالينين، هانو،  -0

. مسترجع من 000 - 040 ،4، ع49مستقبليات: مركز مطبوعات اليونسكو، مج

http://search.mandumah.com/Record/705729 

 00/  5/  ۳۱۰۲برنامج تطوير التربية الخاصة تم استرجاع في(. ۳۱۰۲الجامعي شركة تطوير للخدمات التعليمية ) -2

 https://www.t4edu.com/ar/services/view/MjRIMUFIQXZ4ckIZWEIza.علىالرابط

(. اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس الحكومية في 2405هبة ابو خيران. ) -4

 تم االسترداد من جامعة القدس: محافظة الخليل.

دمج الطلبة ذوي االحتياجات  والمتوسطة نحواالبتدائية  ومعلمات المدارس(. اتجاهات مديرات ۳۱۰٤الجالمدة، فوزية ) -0

 .۰۱۲-045، ۱الخاصة في المدارس العادية بالمملكة العربية السعودية. مجلة التربية الخاصة، ع

http://search.mandumah.com/Record/705729
http://search.mandumah.com/Record/705729
https://www.t4edu.com/ar/services/view/MjRIMUFIQXZ4ckIZWEIza
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 ملخص البحث:

دعا اإلسالم إلى العفو والتسامح، وهو فضيلة أخالقية مهمة اكتشاف طبيعة التسامح كما قدمها اإلسالم فقد  ىال الدراسةتهدف هذه 

؛ ناس إلى التسامح والصفحفي الحياة؛ إذ إن التسامح يؤدي إلى إزالة األضغان واألحقاد وينقذ حياة الناس؛ ولهذا حبب اإلسالم ال

وفي التسامح توثيق للروابط االجتماعية التي تتعرض إلى الوهن واالنفصام بسبب إساءة بعض الناس إلى بعضهم اآلخر، وجناية 

نيل مرضات هللا سبحانه وتعالى، وهو سبب للتقوى، قال تعالى:  ىعكس التسامح الفكري الذي يقوم علذا بعضهم على بعض، وه

سيئة بالحسنة؛ لْعفُوا أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َوالَ تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم(. ولم يدع اإلسالم إلى التسامح فحسب بل دعا أيًضا إلى مقابلة ا)َوأَْن تَ 

لى عآثار التسامح  ألنها أكبر عامل لزيادة المودة بين الناس؛ ذلك أن اإلنسان المسيء عندما يرى اإلحسان ممن أساء إليه يقدره.

شعور  إّن للتسامح آثاراً تعود على الشخص المتسامح، ومن هذه اآلثار ما يلمسه في الدنيا، ومنها: ،آثار التسامح الدنيوية .الفرد

المتسامح بالسعادة، حيث يجد في نفسه هناء وطيب عيش ألنه ال يقلق من تبدل األحوال واألوضاع، فهو يشعر دائما 

 هم، حيث إن المتسامح يحبه الناس ويجدون فيه الشخص اللّين، فهو يعامل الناس بلطف وإحسان.وكسب محبة الناس وثقت بالرضا.

ح اكتساب رضا هللا تعالى عن الشخص المتسام للتسامح أيضاً آثار في اآلخرة تعود على المتسامح، ومنها: هخرويآثار التسامح اآل

لجنة، فالشخص المتسامح ال يعتدي على اآلخرين وال يقوم بأذية ومحبته، فمن أحب الناس ورضي لهم الخير أحبه هللا. دخول ا

ون انظر بعي ،باألخركن مثقفا، قدر قيمة التنوع، اختلط  ،طرق لتعزيز التسامح 5هناك  الغير، بل هو دائم اإلحسان إلى اآلخرين.

ال اإلمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل ل هذا يقودنا للتسامح مع االختالف الفكري.. وكما ق .االخرين، رأيك ثواب يحتمل الخطأ

 .الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

 .السنة، الرحمة ،االختالف ،التسامح الفكري، العفو، القران الكلمات االفتتاحية:
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Abstract: 

This research aims to discover the nature of intellectual tolerance as presented by Islam. Islam 

called for forgiveness, and intellectual tolerance is important moral virtue in life. Intellectual 

tolerance leads to the removal of grudges and saves a person’s life. That is why Islam endeared 

people to tolerance and forgiveness to encourage people to have a mutual social relationship of 

social bonds that are subject to weakness and schizophrenia due to the abuse of some people, and 

the offense of some of them against each other. The opposite of intellectual tolerance, which 

depends on attaining Allah’s blessing and is a reason for the pleasure of Allah. The Almighty said: 

(Graciousness is closer to righteousness. And do not forget kindness among yourselves). 

Establishing the values of coexistence and tolerance creates opportunities for cooperation and the 

exchange of knowledge benefits based on mutual respect as well as benefiting from the services 

provided by other societies in various fields, which contribute to the progress and development of 

the nation and present a shining Image of Islam. 

 Effects of tolerance in the Hereafter include gaining Allah's pleasure and the love of a tolerant 

person. Whoever loves people and is satisfied with them is loved by Allah. Entering Paradise, a 

kind person does not transgress or harm others, but is always benevolent towards others. 5 Ways 

to Promote Tolerance Education Appreciate Diversity Socialize Seeing Through Others Eyes Your 

Opinion Is a Bonus It Can Be Wrong. So, this leads us to assume the intellectual difference. 

Keywords: Intellectual tolerance, Mercy, diversity, Forgiveness, Qur'an, Sunnah. 
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 مقدمة:. 1

مر وهو األنتيجة العنف والتعصب في الرأي  ،العديد من مظاهر التطرف وحرب األيدولوجياتيشهد العالم في الوقت الراهن 

وفي  ،ديد من المجتمعات مواجهة هذا التعصب الفكريللحضارة اإلنسانية، وقد حاولت العالذي يهدد البشرية جمعاء ويمثل تحديا 

سامح ، فالتالتسامح مع الناس في جميع مجاالت الحياة ىم عل، وقد حث اإلسالمقدمة هذه الحلول هو التسامح الفكري بين البشر

او  ،مختلفون في افكارهم ومعتقداتهم التي يؤمنون بها، ولهم الحق في العيش بأمان دون فرض للرأييتضمن اقرارا بإن البشر 

يِن(، ىاجبار عل من اهمية كبيرة في تحسين العالقات بين افراد وذلك لما له  اعتناق المعتقدات، قال تعالي )اَل إِْكَراهَ فِي الدِّ

تعداه ليشمل فقط وانما ي االجتماعيالجانب  ىيقتصر عل تسامح الفكري النجد ان ال وبهذا ،المجتمعات وتوطيد مبدأ التعايش السلمي

ظاهرة في م االختالفرغم  االنسجام، فالمتأمل في الكون يجده في قمة ية والفكريةوالسياس االقتصاديةجميع جوانب الحياة 

وبديل  ،من اسرار بقاء الكون واالنسجامرار هذا التنوع ، ان استموال نجد اليابسة تكره البحر فال يتعارك الليل والنهار، وظواهره

 هذهشر التي يستند اليها في ناألساسية  والمبادئان التسامح الفكري من القيم اإلسالم  بين، وقد هو الفناء واالنسجامهذا التنوع 

 .السامية بين البشر الرسالة

 )َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن(ل تعالي قا ،ه وسلم رحمة للعالمينرسال النبي صلي هللا عليإفقد كان 

 همية الموضوع. أ1.1

ر حقيقة التسامح الفكري الذي يتفق مع مبدأ التعايش السلمي بين البشر بغض النظابراز  محاولتهالتسامح الفكري في تتجلي اهمية 

تفاوت  بسببإنه امر طبيعي  علىبين الناس  االختالفنظر بين فاإلسالم ي ،وذلك من منظور اإلسالمعن معتقداتهم او افكارهم 

 .افهامهم واغراضهم وطاقتهم الفكرية والبدنية

 إشكالية الموضوع. 1.1

 ،اإلسالمكما يراه  التسامح وحقيقتهمفهوم اكتشاف بمعنى  ،اإلسالممن حيث رؤية  الفكري التسامحتعالج هذه الدراسة قضية 

هو: ما طبيعة التسامح الذي يقدمه القرآن منظور القرآن. ولتناول الموضوع،  رية شاملة للتسامح منلى بناء نظوتسعى في ذلك إ

طبعا هذا السؤال سينجم عنه مجموعة من أسئلة أخرى منها: ما مفهوم التسامح الكريم؟ ستطرح الدراسة سؤاًل مركزي الفكري  ًً

ميزات ؟ وما مالتسامح الفكري وصور التسامح في القرآن والسنةليات ام والمجتمع؟ ث لإلنسانأهميته  وما مدى؟ اثاره؟ وما وحدوده

 جابة عنها.إلهذه المحاولة المتواضعة ل مناسبة تسعىالرؤية القرآنية للتسامح مقارنة بغيرها؟ إلى غير ذلك من أسئلة 

 أسباب اختيار الموضوع. 1.1

 ومنها:يعود اختيار الموضوع إلى أسباب عديدة بين ذاتية وموضوعية، 

 ، مع غياب دراسة وافية بالغرض الذي نسعى إليه.الراهن، خصوصا في الوقت موضوع التسامح الفكرةأهمية  

 .والسنة النبوية كما يراه القرآن الكريمالفكري حرصي على فهم طبيعة التسامح  
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 .المقارن والفقهالشريعة اإلسالمية ارتباط الموضوع بتخصصي العلمي الذي هو • 

 داف الدراسةأه. 1.1

 تسعى هذه الدراسة إلى:

 بيان أهمية التسامح في حل الخالفات الفكرية وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع افراد المجتمع.• 

 اكتشاف طبيعة التسامح الفكري الذي يقدمه القرآن الكريم والسنة النبوية.• 

 دلة الشرعية.منظور اإلسالم مع الربط باألإبراز حقيقة التسامح وآلياته • 

 بيان مظاهر التعايش والتسامح مع المخالفين في العقيدة• 

 منهج الدراسة  5.1.

حليلي الذي التي تعكس رؤية اإلسالم للتسامح الفكري، ثم الوصفي الت األلياتالمتمثل في تتبع  االستقرائيفقد تبنت الدراسة المنهج 

الهامة في تحديد رؤية اإلسالم لمفهوم التسامح الفكري من خالل  لألمورلي الا من التحليل الدالقً يتجلى في تحليل المعاني انط

 .نيمن حيث نتوصل إلى تفسير منطقي مدعم باألدلة والبراه السياقات التي تحكم نظرته إلى العالم،

 الدراسات السابقة. 1

لتسامح ل أن تستجلي رؤية اإلسالم من خالل البحث عما كتب في موضوع التسامح الفكري، فقد توصلت بدراسات عديدة حاولت

 الفكري، ولعل من أبرزها:

 المسيء في القرآن الكريم، مجلة أديان مركز الدوحة  اآلخرالتسامح تجاه  «مختار خواجة،• 

. وهو بحث تناول فيه الكاتب الرؤية اإلسالمية التي تتعلق 225-211ص ،1122) أيار/ مايو 21العدد )،  الدولي لحوار األديان

تمديد ال تسمح ب كالصفح. وتوصل فيه إلى أن فكرة التسامح القرآني تجاه المسيء لتسامح الفكري مع الشخص المسيء،با

 -وإن حاول أن يكشف رؤية اإلسالم  للتسامح الفكري  -اإلساءة، بل تضبطها بالعفو وفتح أبواب الحوار. ونالحظ أن هذا البحث 

 تجاه المسيء.كان مركزا على جانب محدود وهو التسامح 

. وهو بحث 12-12ص  ،1122، 2العدد  ،41سالم عبود حسن، آيات التسامح في القرآن الكريم، مجلة الجامعة العراقية، مج • 

تناول آيات التسامح في القرآن في أربعة مباحث، هي: مفهوم التسامح، والتسامح في القرآن، وأنواع التسامح، ثم صور من 

فيه أنه مع محاولة الكتاب في اكتشاف التسامح القرآني، اال أن دراسته لآلليات لم تكن مستوعبة،  التسامح القرآني. ويالحظ

 .فضًل عن إغفال الكاتب عن التعرض ألليات ومميزات التسامح في القرآن مقارنة بغيره

 

 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 وأهميتهالفكري مفهوم التسامح 

 مفهوم التسامح

 أ. المعنى الوضعي

من جذر كلمة سمح بمعنى جاد وأعطى عن سخاء، ويقال سامح وتسامح أي الين في المعاملة، التسامح في الوضعي اللغوي 

 .سة والسهولةال، تدل على السبن فارسورجل سمح أي سهل. إذا يأتي من مادة سمح التي، كما يقول أحمد 

 ب. المعنى السياقي

ي ضبط ف فاللكلمة التسامح، فإن ذلك لم يمنع وجود الخ إذا كان أئمة اللغة قد اتفقوا في تحديد المعنى الوضعي والجذر اللغوي

نوع في في المرجعيات، والت االختالفله، بسب  االصطالحيمفهومه السياقي؛ إذ تعددت التعريفات واختلفت في تحديد المفهوم 

 ويبدو أن .انها باطلة( على)معناه ان نتحمل عقائد غيرنا وعمالهم  المودودي العلى. فمنهم من عرفه كأبي اليها طبيعة النظر

 طارإوهناك من عرفة بأنه: )المساكنة والتعايش في . ّعن الجانب الديني كما تعبر عنها عبارة تحمل العقائدالتعريف فيه لمحة 

 تحترم حق إسالميةحظ أن هذا التعريف أوسع من إطار رؤية الون رؤية إسالمية تحترم حق األخر في الرأي والعقيدة والفكر(

السابق؛ إذ يشمل احترام األخر سواء فيما يتعلق برأيه الفكري أو الديني، ولكنه يبقى محدودا في  ي الرأي والعقيدة والفكرخر فألا

 .، نجد أيضا محاوالت عديدة لضبط معنى التسامحاإلسالمي وفي خار  العالم  ًؤية اإلسالمية.إطار الر

  

 .121ص ،1هـ، مج 2121)بيروت: دار صادر،  4 ، لسان العرب، طانظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور 2

 (  2292بيروت: دار الفكر،  انظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون( 1

 .22ص ،4

 .42ص  (2291)الكويت: دار القلم،  1أحمد الحامدي، ط أبو األعلى المودودي، اإلسالم في مواجهة التحديات المعاصرة، تعريب خليل  4

 .22ص  (1112نقًل عن: سليمان دريع علي، حقيقة التسامح في اإلسالم الكويت: مكتبة ابن كثير،  1

 

 الكواألشحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا إلا( م، بأنه2225إذ تم تعريفه، وفقا لبنود منظمة اليونسكو سنة 

نسانية بغض النظر عن إللصفات ااو البشريمر بتقدير العنصر ألحظ أن المعنى كان أشمل؛ إذ تعلق االخير نألوفي هذا أ

ف التعريفات الوالذي نستخلصه من ذلك كله أن مفهوم التسامح، رغم اخت .خرى الموجودة في التعاريف السابقةألا االعتبارات

يعة النظر، يبقى متضمنا لمعناه الوضعي الذي هو التساهل؛ إذ هو يمثل التساهل في ً الحقوق ف ً المرجعيات وطبالختالفي تحديده 

 ه.دخل له فيه كجنسه أو عرق بما ال األمرأو بلدا، أو تعلق أو دين ً خر واحترام اختياره سواء كان فكرة الالذي يفضي إلى قبول ا

 .عالقة قوية صطالحياالقة بين المعنى الوضعي والمفهوم الوذلك مما يجعل الع
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التعصب  لهويقاباحترام حق األخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم وثقافاتهم صة وهي أن التسامح يعني الكما يجعلنا نخر  بخ 

بشر قرار بأن الإفالتسامح يتضمن  فكر. او ،مذهب او ،جل جماعةأالفكري الذي يرفضه اإلسالم ويمقته سواء اكان من  واالنغالق

 .المعتقدات علىجبار إراء او الحق في العيش بأمان دون فرض لآل ولهم ،في افكارهم ومعتقداتهم مختلفون

 مظاهر التعايش والتسامح مع المخالفين في العقيدة

 : سماحة في العقيدة والعبادةاوالا  

نسانية إلواعتبار صفته ا الرأي األخرالتسامح يعكس قبول  إذا كان( في اأْلَْرِض ُكلُّهُْم َجِميًعاَولَْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن فِ قال تعالي )

ي وقد تجلي مبدأ التسامح ف .ف طبيعة المجال الذي ينظر إليهالاخت ىعديدة نظرا الواحترام حقه، فإن هذا يجعله يتناول جوانب 

 اإلسالم مع المخالفين في العقيدة في ثالثة جوانب 

ٍم لِّْلَعبِيدِ تعالي )مَّ  لهم قال االختيارتأصيل حرية  -2  (.ْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا ۗ َوَما َربَُّك بِظَالَّ

قال تعالي )اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي  أحسنتأصيل مبدأ الحوار معهم بالتي هي  -1

 َسُن ۚ إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه ۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن( ِهَي أَحْ 

احترام حرية الشخص في التدين وعدم التعصب تتماشي مع حرية التدين ف احترام الخصوصية الدينية التعبدية لهم. -4

معتقد. وكذلك الفكرة أو الرأي ونحوهما من كل ما ينبع يستلزم قبول صالحية دين الغير أو التنازل عن ال الللتوجه، و

 .مجاالتهيعكس نوعا من  ألنه ولم يرتبط بالدين، ينبغي أن يجري فيه التسامح،  ًاالختيارعن 

 

ية والسياسية لقانونمبدأ التسامح في إطار المواثيق الدولية والتشريعات العراقية النافذة، مجلة العلوم ا «عن: عبد الباسط عبد الرحيم عباس قالن

  https://bit.ly/2Xis5GXفي،5/4/2020شوهد في  ،529ص  ،1121جامعة ديالي، عدد خاص -كلية القانون والعلوم السياسية

ا فعل سالم عبود حسن الذي قسمه إلى ومن االهمية بمكان أن نشير إلى أن بعض الباحثين حاول تقسيم أنواع التسامح باعتبارات أخرى مثل م

) 2العدد  ،41المادي والديني والفكري والعرقي. انظر: سالم عبود حسن، )آيات التسامح في القرآن الكريم(، مجلة الجامعة العراقية، مج 

كم. انظر: سليمان دريع علي، . ً ومثل ما حاول أيضا سليمان الدريع الذي يقسم مجاالته إلى المعامالت، والدماء، والح 42-45ص  (،1122

 ته.االونالحظ أن هذه التقسيمات كلها حصر للتسامح في بعض أنواعه وال تشمل جميع مج ،11-12 مرجع سابق، ص

 

 ثانيا: سماحة في المعاملة.

اعديدة تأمر بالعدل واإلحسان فقد قال تعالي )يَا أَيُّهَا الَّذِ  آياتان في القرآن الكريم وقصدنا بهذا الصنف  ِ يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ ِميَن ّلِِلَّ

َ َخِبير  بَِما تَْعَملُوَن(              ُشهََداَء بِاْلقِْسِط ۖ َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى أاَلَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوٰى ۖ َ ۚ إِنَّ هللاَّ  َواتَّقُوا هللاَّ

   خرىاألالتسامح في عالقاته ولم يضق ذرعا بإصحاب الديانات  ىتشمل الجميع فلقد بني اإلسالم عللقة ووهذه النصوص مط

لون  ىفال يفرق بين انسان وآخر بناء علوشرع للمسلم ان يكون حسن التعامل طيب الروح حسن الخلق مع المسلم وغير المسلم 

  ،بشرته أو عرقه أو جنسه من ذكر أو أنثى

https://bit.ly/2Xis5GX
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يفهم من هذا كله أن  وما .ق. ت يدور فيها مفهوم التسامح وينبغي أن يتمتع فيها بحيز التطبياالصلي فكل هذه المجألا أو حتى بلده

 منها سماحة في العقيدة والعبادة، وسماحة في المعاملة.التسامح يشتمل على أشكال وأنواع متعددة، 

 أهمية التسامح

ربة النبوية، فقد حدد اإلسالم طبيعة اإلنسان ب الكريم، والسنهني يؤكده القرآن بين البشر شيء طبيعي ومقصد ربا االختالفإن  

سنة إلهية لحكمة عظيمة يعلمها  االختالفمن اسس وضوابط تجعل  ىمسلمين وغير المسلمين عل جنسهني مع ب عالقتهونظم 

ة وتكمن اهمي، حيث الدين أو العرق أو الثقافة سواء منلقبول اآلخر والتسامح إذا بهذا المفهوم يمثل الحل السلمي  ًً  ليهللا تعا

 :فيما يليالتسامح 

 .لك يعيش الناس حياة راقيه مطمئنةوبذ لف ونبذ العنفالتعاون والتآ ىلمخالفين يؤدي الالتعاون مع ا -2

 انتشار اإلسالم في بقاع األرض. ىوقد ادي التسامح ال تبادل الخبرات الحياتية ىفالتسامح يؤدي ال -1

والذي  يالفكرالتسامح  ىال حاجة ًملحة في اليوم ناولهذا أصبحالفرد والمجتمع  علىسالم التي اقرها اإلرية التدين والعبادة ح-4

ما ك. المتحدة ترسيخ مبادئ التسامح ضمن المواد األمم؛ إذ جعلت منظمة واالجتماعي العلمي الصعيد ىعل اهتماما كبير لقي

  .اعتبر حًل للصراعات العالمية

 

/ )أيار21، العدد ) األديانالدوحة الدولي لحوار  أديان( مركز، مجلة »اإلسالميفي الفكر  اآلخرالتسامح وقبول ): خولة مرتضوي، انظر -9 

 .بتصرف يسير 19( ص،1122مايو 

   bit://http 3aNB2fN/lyفي ،9/1/1111شوهد في  ،12المادة  ،21/21/2219، اإلنسانن العالمي لحقوق إلعالالمتحدة، ا األمم -9 

 

 صور وامثلة عن التسامح

 صور التسامح في القرآن الكريم 

، قيالشك في أن هذا النوع من التصرف يعود إلى منحى أخاحترام حق اآلخر، والبالمفهوم الذي تناولناه يحيل إلى  -2

لي ) اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم قال تعا ،ويتطلب أعلى الصفات الكريمة من التواضع والرحمة وحسن المعاملة والسلوك الطيب

ْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الطَّيِّبَاُت ۖ َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَّهُْم ۖ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلمُ 

العالقة بين المسلمين واهل الكتاب فأباح اكل طعامهم يقرب  حكام مافقد شرع اإلسالم من األ اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم( 

وهذا ذروة التسامح الديني حيث ان الزوجة تكون  ،والمودةوفي ذلك دعوه لتقوية التواصل معهم ، والزوا  من نسائهم

 ام ألوالده. 

ْنيَا َمْعُروفًا ۖ َواتَّبِْع َسبِيَل قال تعالي )َوإِن َجاهََداَك َعلَٰى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه عِ  -1 ْلم  فاََل تُِطْعهَُما ۖ َوَصاِحْبهَُما فِي الدُّ

الكريم  تسامح في القرآنَمْن أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُون( وفي هذه اآلية الكريمة تتجلي صور ال

 والديه المشركين. ىحسان المر هللا تعالي األبن باإلمسلمين فقد اواضحة وجلية مع غير ال
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 آية تضمنت جميع مكارم األخالق  -﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِيَن ( يقول المفسرون  قال تعالى: -4

فضائل والمكارم، حسب توجيه ابن الكريمة للاآلية هذه  تجمع ، فقدالتسامح وجمعت قواعد الشريعة أمر ونهيا

، فهي إما تكون عفوا عن الظلم، وهو المطلوب من قوله التحا الثتخلو من ث األخالقية العاشور، أن التصرفات 

وأعرض عن )، وهو المقصود من قوله تعالى: لمناسب، وإما ً أن تكون إعراضا عن العمل غير ا(خذ العفو) تعالى

 (.وأمر بالعرف) إما أن تكون فعَل خير وتحصيل فضيلة وهو المراد من قوله تعالى الثالثة .، والحالة (الجاهين

( بما يسهل  -1 حابة ، فقد فسر بعض الص، ألن العفو هو السهل والسمحإعطاءهقال تعالي )َويَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفِقُوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَوۗ

 ا سهل من اخالق الناس وهو اختيار اإلمام الزمخشريعمر وعائشة رضي هللا عنهما، فكلمة العفو نفسها بم بنا ك

 

 11ص ،1119والثقافات بغداد: الدار الحضارية للطباعة والنشر،  األديان: فرض التعايش بين التسامحماجد الغرباوي، التسامح ومنابع  -21

 بتصرف

 .152ص ،5هـ،   1420: دار الفكر، جميل بيروتمد دلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي محألنأبو حيان محمد بن يوسف ا 11- 

 

 صور التسامح في السنة النبوية

      والذي نجدة في القرآن الكريم      ،نجد ان سيرة النبي صلي هللا علية وسلم تطبيق عملي لمبدأ التسامح الفكري في اإلسالم

            زورهم ويعود مرضاهم، وكان يواسيهم في احزانهم ، يحسن معاملتهم يجميعا الناس مع للتسامح مثاال ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي  

ليه وسلَّم  ععن انس بن مالك رضي هللا عنة )أنَّ غالًما يهوديًّا كان يخُدُم النَّبيَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم فمِرض فأتاه النَّبيُّ صلَّى هللاُ 

 يُعوُده(    

 مر العصور علىصور تسامح المسلمين 

حقيقة واقعية وممارسة عملية في المجتمع منذ عصر الصحابة رضي هللا  أصبحذي دعا الية القرآن والسنة النبوية ان التسامح ال

 عصرنا الحالي حتىعنهم 

اهتم عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه برعاية كل نفس ضعيفة ال تقدر على كفالة نفسها وتعيش على أرض اإلسالم  -2

نا: عليال عمر بن بهرام الصّراف: قُرئ كتاب عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه من الذميين، فقد روى ابن سعد: ق

بسم هللا الرحمن الرحيم، من عبد هللا عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة ومن قبله من المسلمين والمؤمنين سالم "

رفق بهم، وإذا كبر الرجل منهم وليس له عليكم، فإني أحمد إليكم هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد: فانظر أهل الذمة فأ

 ".مال فأنفق عليه، فإن كان له حميم فمر حميمه ينفق عليه

 وكنائسهم، وامر أال أنفسهم ىبن الخطاب واعطي ألهلها األمن علعندما فتح عمر بن العاص مصر في عهد عمر  -1

 دينهم. علىوال يكرهون  ءشيينتقص منها وال من خيرها  تهدم كنائسهم وال
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تمييز ة الوالزالت معاني التسامح الفكري محل تقدير الدولة، فقد سنت دولة اإلمارات العربية المتحدة قانونا لمكافح -4

 شكال ازدراء األديان والمقدسات، وخطابات الكراهية والتكفير.أوالكراهية، يجرم كافة 

 

  .بتصرف في العبارة 112ص  ،2   (،2291ر، : الدار التونسية للنشوالتنوير( تونسمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير   

 17 .115ص  ،5فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق،    16 .429ص  ،2ندلسي، البحر المحيط، مرجع سابق،   ألأبو حيان ا 

: دار المعرفة، بيروت 4يل، ط قاويل في وجوه التأواألانظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

 .111ص  ،1112

: دار الكتب تعطية بيرولوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري األمحمود بن عبد هللا الحسيني 

 .249ص ،5   ،هـ2125العلمية، 

 

 الكريم  نالقرآدلة التسامح في أ

 جنسهاو  لونه ىان دون النظر الستكريم اإلن

َن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ  ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُم مِّ ْن َخلَْقنَ قال تعالي )َولَقَْد َكرَّ مَّ ياًل( فقد ا تَْفضِ ْلنَاهُْم َعلَٰى َكثِيٍر مِّ

 األدوارهو اختالف تكامل في  االختالفعلى بيان ان  إلغاء الفوارق الطبقية وحرص القرآن الكريم ىحث اإلسالم عل

 .والوظائف

 الرحمة والرفق واللين

لرحمة والتعامل با ،ذ نالحظ من اآلية الكريمة أنها تأمر المؤمنين بالعفو َ والتسامحرحمة للعالمين( إ أرسلناك أال قال تعالي ) وما

السيدة عائشة  هوصفتلتسامح مع اآلخرين سواء مسلمين وغير مسلمين فقد واللين من النبي صلي هللا علية وسلم،  نبينا هو مثال ل

 وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول ُخلُق عن ،عنها هللا رضي عائشة سألتُ : قال الَجَدلِي هللا عبد أبي عن ،ملسو هيلع هللا ىلصعندما سئلت عن خلقة 

ًشا وال فاِحًشا يكن لم»: فقالت ابًا وال ُمتَفَحِّ ان من أول وك «يَْصفَحو يَْعفو ولكن السيئةَ، بالسيئةِ  زييَجْ  وال األسواق، في َصخَّ

 وغير واألنصار المهاجرين بين العالقة ينظم كي المدينة، صحيفة كتابة المدينة، الى مكة من هاجر عندما ملسو هيلع هللا ىلصاعمال النبي 

 األفراد، قوقح حماية في لموس علية هللا صلي النبي نجح وقد ،التاريخ في دستور اول بمثابة الصحيفة هذه كانت وقد المسلمين،

عظمة اإلسالم في نشر قيم الرحمة  ىوظلت هذه الوثيقة شاهدا عظيما علبدأ العدالة والتسامح بين الجميع في المدينة، م وإرساء

 والتسامح بين الجميع.

 مشروعية الحوار والتسامح الفكري في اإلسالم 

آن لترسيخ مبدأ التسامح الفكري، بل هو يمثّل وسيلة قرآنية أساسية إلفشاء التي يتخذها القر األموريعتبر الحوار السلمي من أهم 

 .السلم وإيجاد التعايش بين مختلف الشعوب، سواء كان اختالفهم من ناحية الديانة أو من زاوية أخرى
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د منها بعد ثالثية ُومن أبرز ما يميز طبيعة الحوار القرآني، كما يرى الدكتور إدريس مقبول، كونها ثقافة قائمة على أبعا

الذي  افاالعترفي بيئة ودية سلمية، وبعد  وقوعهيتجلى و، وبعد التعارف واسطة ال، ويتحقق في أن يكون مباشرة بالمعرفة

 كرها. طوعا ال صدورهيتمثل في اشتراط ان يكون 

 

ي الفائز بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات لعام إدريس مقبول، الحوار الحضاري: دراسة في النظام المعرفي والقيمي القرآني، البحث الثان

  .بتصرف 19-12ص  ،1111مية واللجنة القطرية لتحالف الحضارات، إلسالالدوحة: جامعة قطر، كلية الشريعة والدراسات ا 1129

 

  الفكري مميزات التسامح 

  تع بخصائص متعددة تنطلق من نظر بسمات عديدة تجعله فريدا من نوعه؛ إذ يتم رؤية اإلسالميتميز التسامح وفق

 ا شكل سببيان  يال ينبغ الطبيعي باعتبار أنه االختالف، حيث نجد القرآن يؤسس لمبدأ سلمي في االختالفالقرآن إلى 

يِّئَةُ ۚ ادْ  ىلتسامح والعفو يحوالن العداوة الللتطرف والصراع فا ْع بِالَّتِي فَ محبة، قال تعالي )َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّ

م وتحقيق الفشاء السإ ىالتسامح القرآني هدفه ليس مقتصر علف ِهَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوة  َكأَنَّهُ َولِيٌّ َحِميم  (

 آيَاتِِه َخْلُق نْ التعايش فحسب، وانما يربط األمر في الوقت نفسة بتوحيد هللا عن طريق التفكر ويؤكد ذلك قولة تعالي)َومِ 

َماَواِت َواألَْرِض َواْختاِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك آليَاٍت لِْلَعالِِميَن(  السَّ

  َذلَِك قال تعالى َوكَ  ،فاالعتدال يرادف الوسطية التي ميز هللا بها هذه األمة االعتدالوالتوسط ويعني  واالعتدالالتوازن

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّ  َجَعْلنَاُكمْ  ةً َوَسطًا لِتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ لََم تِي ُكْنَت َعلَْيهَا إاِلَّ لِنَعْ أُمَّ

ْن يَْنقَلُِب َعلَى َعقِبَْيِه َوإِْن َكانَْت لََكبِيَرةً إِ  ُسوَل ِممَّ َ َمْن يَتَّبُِع الرَّ ُ لِيُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ هللاَّ ُ َوَما َكاَن هللاَّ الَّ َعلَى الَِّذيَن هََدى هللاَّ

 بِالنَّاِس لََرُءوف  َرِحيم  . 

 شارة ِ إليه، من إزالة ها، حيث نجده ينطلق، كما سبقت اإلومن مميزات التسامح القرآني أنه يعالج المشاكل من أصل

دي وجودها إلى الصراع والنزاع بين المجتمعات، وجعل المعيار الوحيد لألفضلية، امرا الفوارق الطبقية التي قد يؤ

وتعالي فال يقتصر على تأسيس مبدأ حرية الفكر وإنما يتناول الجوانب األخرى كحرية  سبحانهداخليا وهو تقوي هللا 

ى المحسن فقط، وإنما يتجاوز ذلك النطاق إلبأشكاله المتنوعة، واال يكون أيضا تجاه  واالختالفالتدين وقبول التعددية ً 

 الشخص المسيء كما تقدم في اآليات الكريمة.

 الكريم  نقال تعالي )اَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن( وفي هذه اآلية الكريمة تتجلي صور التسامح في القرآ

 .واضحة وجلية مع غير المسلمين

دار الكلم الطيب،  :بديوي( بيروت، تحقيق يوسف علي النسفي ) التأويل تفسيردين عبد هللا بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق حافظ ال  21

 .1ص ،4  ،2229
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 الخاتمة 

قديم اولنا تا حنيمكن القول إن ،الفكري في اإلسالمنظرية التسامح  استجالءهذا البحث المتواضع في  اللبعد التطواف العلمي خ

يات التي يوجه إليها الخطاب ألل، كما حاولنا تسليط الضوء عن بعض االفكري للتسامح اإلسالملمحة متواضعة عن رؤية 

 :ما يلي . ولعل من أهم ما توصلنا إليهالتسامح الفكري في كافة المجاالتالقرآني لترسيخ 

  لصراع والنزاع والكراهية والعنف الذي قد ينشأ حاجة ضرورية في الحياة البشرية، لتفادي االفكري إن مبدأ التسامح

 من مقاصد الشريعة اإلسالمية.مقصد هو  الذي االختالفمن 

  المتبادل بين جميع األديان والطوائف  واالحترام االجتماعيامن واستقرار المجتمع من خالل تحقيق التوافق

، كحرية اختيار العقيدة وحرية الفكر وحقوقهسان احترام حريات اإلن ىن التسامح الفكري يؤدي ال. ولذلك فأوالمذاهب

من ألاشاء إلفسانية والعالمية الحلَّ السلمي الوحيد إلنوتعتبرها المنظمات ا ،وحق الناس في حفظ دمائهم، واعراضهم

 م العالمي. لوالس

  دة والعبادة وسماحة سماحة في العقي منهادعائم:  عدةحسب نتائج الدراسة، يقوم على  ،رؤية اإلسالمإن التسامح وفق

. ويعني ذلك أن التسامح الرحمة والرفق واللين كذلك، هاو جنس لونه ىوتكريم اإلنسان دون النظر ال، في المعاملة

ويرمي  جاب.إليخر باألالداخلي، وإنما يتجاوز ذلك ليصل إلى التأثير في ا اإليمانييقتصر على الجانب  الالقرآني 

  .نسانيإلق التعايش بين أفراد المجتمعات، والحفاظ على المشترك االقرآن وراء ذلك كله إلى تحقي

 اليسر والسماحة في دين اإلسالم من القواعد  لإلسالم، فقاعدةنشر الصورة المشرقة  ىان التسامح الفكري يؤدي ال

حد إال شادَّ الديَن أإن الدين يسر، ولن يَ ” السمحة: هبعث بالحنيفي الذي-وسلمصلى هللا عليه -المهمة؛ لذلك قال النبّي 

دوا وقاربوا. وهذه السماحة تتيح الفرصة للدبلوماسيين، والتجار م وطال بالعلم، بغض النظر عن معتقداته ،غلبه، فَسدِّ

دعاة العنف والتعصب  يبثه ما علىلتعرف اخالق المسلمين، وحقيقة اإلسالم، وواقعة العملي، والتغلب  ،وافكارهم

 اإلسالم. ويهتش محاوالتوالكراهية من 

 

في حصل على درجة ماجستير  .اإلنسانيةوالتجديد والنهضة  صالحاإلومهتم بقضايا  ،اإلسالمي ، كاتب وباحث في الفكرمحمد مصطفي راشد

 .1122كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر ، تخصص الدراسات القرآنية المعاصرة، من والقانون اإلسالميةالشريعة 
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 البحث: ملخص

إلى الكشف عن مدى امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات هدفت هذه الدراسة 

 مكتبي التعليم لشرق ولغرب الدماموتم تطبيق الدراسة على الطالب ذوي صعوبات التعلم والعاديين في مدارس  معلميهم.

( مدرسة إناث؛ 61( مدرسة ذكور؛ و)61( مدرسةً؛ وهي: )23بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية البالغ عددها )

( طالبةً من طلبة صعوبات التعلم وكانت عينة الدراسة التي تم اختيار 671( طالبًا و)302حيث يتوزعون وفقًا لجنسهم على )

طالباً وطالبة من طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين في برامج صعوبات التعلم حيث  (  20أفرادها بالطريقة القصدية ) 

 ( طالبة صعوبات تعلم.30( طالبة عادية و)30( صعوبات التعلم و)30( طالب عادي و)30يتوزعون وفقاً لجنسهم على )

ذتها المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة ونظراً لتعذر الوصول إلى عينة الدراسة بسبب اإلجراءات االحترازية التي اتخ 

جائحة كورونا فقد تم إعداد استبيان الكتروني وتوزيعه للفئة المستهدفة. وقد أظهرت الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا بين 

عاني طلبة الوسطين الحسابيين المتالك الطلبة مهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم يُعزى لصفة الطلبة؛ حيث يُ 

اتي مقارنةً بامتالك الطلبة العاديين لمهارات التنظيم  صعوبات التعلم من انخفاض جوهري في امتالكهم مهارات التنظيم الذَّ

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين الوسطين الحسابيين المتالك الطلبة مهارات التنظيم الذاتي حسب  الذَّاتي.

 م يُعزى لجنس الطلبة.تقديرات معلميه

 تقديرات معلميهم. ،مهارات التنظيم الذاتي ،صعوبات التعلم الكلمات االفتتاحية:
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Dr. Ahmed Abdullah Mostafa Alrbabah 

Abstract: 

The purpose of this study was to identify the extent of self-regulation skills for students with 

learning disabilities and normal students according to their teachers’ assessments. The study was 

applied for the students with learning disabilities and normal students in the schools of education 

offices for the east and west of Dammam, Eastern Province, Saudi Arabia, which are (32) 

schools; (16) schools for male and (16) school for female students, where they were grouped 

according to the gender into (208) male and (176) female students with learning disabilities and 

normal students. The study sample was randomly selected and composed of (40) students with 

learning disabilities and normal students in the learning disabilities program, and they were 

grouped according to the gender into (20) male and (20) female students. 

In accordance with the precautionary measures taken by the Kingdom of Saudi Arabia to combat 

the coronavirus pandemic, it was difficult to reach to the study sample. Therefore, an electronic 

questionnaire was prepared and distributed to the target group. The study showed that there is a 

statistically significant difference between the two arithmetic means for students' self-

organization according to their teachers assessments attributable to the (students’ characteristics) 

variable, where students with learning difficulties suffer from a significant decrease in their self-

regulation skills compared to the normal students’ self-regulation skills. 

The study also showed that the difference, attributed to the (students’ gender) variable between 

the two arithmetic means of students' self-regulation skills according to their teachers’ 

assessments is not statistically significant. 

Keywords: Learning disabilities, Self-regulation skills, Teachers ’assessments. 
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 مقدمة:. 1

المالمح، إلى جانب  مجال صعوبات التعلم هو أكثر االضطرابات غموًضا وتعقيًدا، وذلك لكونه من االضطرابات غير الواضحة

كونه متعدد األنواع، وبه عدد من المستويات المتفاوتة الحدة، مما يتطلب في عالجها وتشخصيها إلى مقاييس وأساليب 

واختبارات متنوعة، وبيئة تعليمية مجهزه باإلمكانيات البشرية والمادية المتخصصة لخدمة هذا النوع من االضطرابات، والذي 

 (3060نطاق المدرسة االعتيادية. )مثال غني، يتوجب تنفيذه داخل 

وعلى الجانب اآلخر فإنه من أبرز أنواع االضطرابات الخفية هي صعوبات التعلم، وهو نوع من االضطرابات التي يجهلها 

مثل نوع الكثيرين، وذلك في ظل شيوع انتشارها داخل المجتمعات المختلفة. ومن الشائع التعامل مع صعوبات التعلم على أنها تُ 

من المجموعات غير المتجانسة من االضطرابات، والتي تظهر بدورها في أشكال مختلفة منها التفكير، أو االنتباه، أو اإلدراك، 

أو النطق، أو أداء العمليات الحسابية، أو الذاكرة، أو الكتابة، أو التفكير، أو التهجي، أو صعوبات شديدة في القراءة، وغيرها من 

وبالتالي، فإن التعامل مع ما يعيق التعلم كعملية من مشكالت مادية، أو ذهنية، ( Mantague, 2008قًا لمونتاجو. )المهارات وف

أو تنفيذية، أو أدائية مما يمكن أن ينتج عدد من الصعوبات التي تعيق عملية التعلم، ومن ثم، عملية تحديد ومعرفة صعوبات 

الناجحة التي من شأنها أن تيسر عملية التعلم،  الوسائل وكذلك إيجادالتعلم والكشف عن أسبابها وما يقف وراءها من مسببات 

 (.3060وتجعلها في اتجاه تحقيق النتائج المرجوة منها في أبسط صورها. )مثال غني، 

ومن هنا فإن األطفال الُمصابون بصعوبات التعلم يُعانون من قصور في المهارات المختلفة، خاصة مهارات استراتيجيات حل 

نتباه، ومهارات تنظيم الذات، وهو ما يؤثر على رصدهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم، إلى جانب المشكالت، وصعوبات في اال

كونهم يُعانون من صعوبة في استبدال أو التخلي عن االستراتيجيات غير الفعالة في عملية التعلم، بل ويصعب استبدالها 

تهم في التنظيم الذاتي، مما يساعدهم في اكتساب وتعلم باستراتيجيات جديدة، وهو ما يجعلهم يحتاجون إلى تنمية مهارا

 (.Mantague, 2008)استراتيجيات جديدة تُيسر عملية التعلم على األطفال وفقًا لمونتاجو.

كمصطلح يُشير إلى القدرة التي يمتلكها الطالب على التحكم في عملية تعلمهم،  Self – Regulationإن التنظيم الذاتي، أو الـ 

وبالتالي فإن التنظيم الذاتي للتعلم يهتم بتطبيق النماذج العامة المتخصصة في التنظيم، وكذلك التنظيم الذاتي على قضايا التعليم، 

أو ما يُعرف بالتعلم األكاديمي. بينما يُصبح المتعلمون وعلى وجه الخصوص التعلم الذي يتم من خالل المؤسسات التعليمية، 

 strategiesعلى مقدرة مهارات التنظيم الذاتي، وذلك حينما يقومون بتنظيم أساليب استخدامهم لكل من االستراتيجيات 

والرغبات  motivationوالدافعية  skillsوالتي يُطلق عليها الُعلماء في ذات المجال المهارات أو  knowledgeوالمعلومات 

desires  ،(.3002الستخدام تلك المهارات )كامل 

أن استراتيجيات التنظيم الذاتي مثل التقييم الذاتي،  3062بادلي، ميليجان، (   (Badali, Milligan & Spiro.2015أكد 

وبات التعلم على الوصول إلى والتعليم الذاتي، والرصد الذاتي، والتعزيز الذاتي، تُساعد المتعلمين من الذين يُعانون من صع

مرحلة إجراء العمليات المعرفية، والتي تسهل النجاح المدرسي، وعملية التعلم، إلى جانب أنها تُسهم في تنمية قدرة الفرد على 

 ضبط انفعاالته وسلوكياته وتنمية شخصيته في المواقف السلبية واإليجابية. 
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لية توجيه الذاتي نتنبع من داخل الفرد نفسه، والتي يقوم من خاللها بالمثابرة، ومن هنا ينظر إلى مهارات التنظيم الذاتي كعم

والمراقبة الذاتية، واالنتباه، والقدرة على التحكم في التفكير، واالنفعاالت، واإلدراك الواعي، والسلوك للسعي إلى تحقيق أهدافه 

جهوده، ويُحدد االستراتيجيات التي يستخدمها، واألهداف التي المنشودة، وبالتالي فإن الفرد المنظم ذاتية يتحكم في دوافعه و

 (Monteiro، 3062يسعى إليها، ومن ثم يتأمل ذاته، ويُراقب سلوكه وفقًا لمونتيرو. )

 :مشكلة البحث وأسئلته. 1.1

أوضحت البحوث والدراسات أن ازدادت في اآلونة األخيرة أهمية التعلم القائم على مهارة التنظيم الذاتي، والتعلم الوجداني، فقد 

الطاُلب في عملية التعلم يُصبحون أكثر نشاطًا على المستوى العقلي، وذلك أثناء التعلم، أكثر من كونهم مجرد مستقبلين سلبيين 

ذاتيًا للمعلومات، إلى جانب كونهم يبذلون أعلى درجات الضبط وتحقيق األهداف المنشودة من التعلم، وبالتالي فإن التعلم المنظم 

الفعال يتطلب أن يكون لدى الطالب أهداف بعينها، ودافعية لتحقيق األهداف المنشودة من التعلم. وبالتالي فإن عملية التعلم القائم 

على التنظيم الذاتي كمهارة يجب أن ينبع من الطالب ذاتهم، بدوافعهم الداخلية المختلفة، وليس فقط أفعالهم، إلى جانب معارفهم 

 ((Schunk, 1998: 138دان والتحصيل وفقًا لسكنك. بالمعتقدات والوجالمرتبطة 

ومن هنا تأتي النظرة إلى مهارات التنظيم الذاتي كعملية تتضمن تحكم المتعلم في دافعيته وإدراكه وسلوكه تجاه المهمة 

طالب في معتقداته الخاصة بالدافعية الدراسية، بما يتضمن مهارات التنظيم الذاتي لكل من: الوجدان والدافعية: من خالل تحكم ال

كالتوجه والفعالية نحو الهدف، والتحكم في المصادر المتاحة المتنوعة للطالب، مثل بيئة الدراسة والوقت واالستعانة باآلخرين، 

ي عملية والتحكم في االنفعاالت مثل القلق وغيره، وكذلك اإلدراك عن طريق التحكم في االستراتيجيات المعرفية المتنوعة ف

 (Pintrich, 1995التعلم، كاستخدام االستراتيجيات العالجية المتعمقة والتي تؤدي إلى أداء وتعلم أفضل وفقًا لبنتريش. )

ومن هنا يواجه الطالب الذين يُعانون من صعوبات التعلم عدد من المشكالت خاصة في مهارة التنظيم الذاتي، مما يؤدي إلى 

انخفاض مفهوم الذات لديهم ونقص الدافعية، وفقدان الثقة، وال بد من مسايرة أقرانهم من الطالب العاديين سواء في الجانب 

مدى امتالك طالب صعوبات (. ومن هنا تتمثل مشكلة هذا البحث في التعرف على 6992االجتماعي أو التحصيلي )الرفاعي، 

 التعلم والطالب العاديين لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات ُمعلميهم.

 أسئلة البحث:. 1.1

التعلم والطالب ويتمحور السؤال األساسي الذي يسعى هذا البحث لإلجابة عليه في التالي: ما مدى امتالك طالب صعوبات 

 العاديين لمهارات التنظيم الذات حسب تقديرات معلميهم؟ ويتفرع منه األسئلة التالية:

-ما مدى امتالك طالب صعوبات التعلم والطالب العاديين لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم )تنظيم األهداف  •

 اتي(؟التقويم الذ -تنظيم االنفعاالت  -إدارة الوقت  تنظيم

 هل توجد فروق في مهارة التنظيم الذاتي بين طالب ذوي صعوبات التعلم والعاديين حسب تقديرات معلميهم؟ •

 هل توجد فروق في مهارة التنظيم الذاتي تعود لمتغير الجنس حسب تقديرات معلميهم؟ •
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 أهداف البحث:. 1.1

 يسعى الباحث من خالل هذا البحث إلى التعرف على اآلتي: 

د أبرز المشكالت التي تواجه الطالب المصنفين ضمن ذوي صعوبات التعلم ومقارنتهم بالعاديين وذلك لمهارة تحدي .6

 التنظيم الذاتي.

 توفير أداة لقياس لمهارات التنظيم الذاتي لطالب ذوي صعوبات التعلم والعاديين. .3

 الذاتي.إعداد برامج لتدريب الطالب ذوي صعوبات التعلم على مهارات التنظيم  .2

البحث والدراسة والتعمق بشكل أكبر في دراسة مجموعة من جوانب الضعف لديهم ومنها مهارات التنظيم الذاتي لدى  .4

 الطالب ذوي صعوبات التعلم.

 تحديد أهم وأبرز نقاط الضعف في التنظيم الذاتي وكذلك أهم مهاراته. .2

 استكشاف أهم وأبرز نقاط الضعف في التنظيم الذاتي، وكذلك أهم مهاراته.  .1

 

 :أهمية البحث. 1.1

تأتي أهمية هذا البحث وفقًا لما أكدته الكثير من الدارسات حول األثر الذي تتركه عملية التنظيم الذاتي على الطاُلب الذين 

ن كذوي صعوبات التعلم يعانون بالضرورة من عدم التركيز يُعانون من صعوبات التعلم، وال شك أن الكثير ممن يُصنفو

وضعف االنتباه وهو ما يجعلهم يتطلبون مهارات التخطيط المطلوب وتنظيم الذات لتحسين سلوكهم الصفي المنشود )باكير، 

3006.) 

التعلم والعاديين في المنطقة وبالتالي، فإن الباحث رأى أهمية توفر أداة لقياس لمهارات التنظيم الذاتي لطالب ذوي صعوبات 

الشرقية. حيث أن وجود ظاهرة صعوبات ظاهرة يتزايد حجمها، مما أدى إلى اختالف الباحثين حول أسبابها، بل وتعريفها 

المحدد، مما جعلها ما زالت مبهمة، بل وتحتاج إلى الكثير من الدراسة، ويُعد ميدان ظاهرة صعوبات التعلم من الميادين التي 

إلى المزيد من البحث والدراسة والتعمق بشكل أكبر في دراسة مجموعة من جوانب الضعف لديهم ومنها مهارات التنظيم تحتاج 

 الذاتي، وذلك من خالل الدراسات الشبيهة التي تمكن من فتح أفاق جديدة للدراسة والبحث في نفس المجال.

 لتالية:وبالتالي تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في النقاط ا

 النظريةاألهمية . 1.1.1

تحديد أبرز المشكالت التي تواجه الطالب المصنفين ضمن ذوي صعوبات التعلم ومقارنتهم بالعاديين وذلك لمهارة  -

 التنظيم الذاتي. 

 تحديد أهم وأبرز نقاط الضعف في التنظيم الذاتي، وكذلك أهم مهاراته. -
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 التطبيقيةاألهمية . 1.1.1

خصصين في تصميم البرامج المختلفة لألشخاص من ذوي صعوبات التعلم، إلى النتائج التي ستصدر من توجيه المت -

 البحث الحالي لتصميم برامج قائمة على التنظيم الذاتي. 

 تصميم برامج لتدريب الطالب ذوي صعوبات التعلم على مهارات التنظيم الذاتي. -

التعليمية والُمشخصين لحاالت ذوي صعوبات التعلم، تُمكنهم من قياس مهارات تصميم أداة تمكن القائمين على العملية  -

 التنظيم الذاتي لدى الطالب من ذوي صعوبات التعلم.

 حدود الدراسة:. 1.1

 لمكتبي شرق وغرب الدمام. -مدينة الدمام  -المنطقة الشرقية  -: المملكة العربية السعودية أوالً: الحدود المكانية

 : طالب ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف المصادر والطالب العاديين.الحدود البشرية )عينة الدراسة(ثانياً: 

 : مدى امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم.ثالثاً: الحدود الموضوعية

 ـ.ه6446 – 6440لعام  : الفصل الدراسي الثانيرابعاً: الحدود الزمنية

 

 الدارسات واألدبيات السابقة:. 1

( والتي اعتنت بقدرة مهارات التعليم المنظم ذاتيًا على تنبؤ الُمعلم بالقلق الذي يُعانيه التالميذ في 1111دراسة باسم حسن، ) -6

مهارات التعليم القائم والمعتمد على المرحلة اإلعدادية من الرياضيات، حيث هدفت هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة ما بين 

التنظيم الذاتي وقلق الرياضيات، وبحثت حول إمكانية التنبؤ بقلق الرياضيات عن طريق المهارات التي يحملها التعلم القائم 

إلى أهمية على التنظيم ذاتيًا، مما جعل هذه الدراسة تتميز بأنها تسهم في توجيه التربويين والقائمين على العملية التربوية 

استخدام المهارات المستخدمة في التنظيم الذاتي في عمليات األداء األكاديمي والتحصيل الدراسي للتالميذ، خاصة تلك 

 المقررات األكثر صعوبة عليهم.

( حول صعوبات التعلم لدى األطفال، وأهم الصعوبات التي أثبتت إعاقتها 1111بينما ناقشت مثال غني في دراستها ) -3

لية التعلم، وأهم األساليب والوسائل التي يمكن أن تُعالج صعوبات التعلم، إلى جانب إلقاء الضوء على دور األسرة لعم

األساسي في تخفيض وتفادي صعوبات التعلم. وأتت نتائج هذه الدراسة في تأكيدها على تداخل وتنوع المعوقات التي تُعيق 

لى جميع هذه المعوقات مجتمعة. وأوصت الباحثة بأن يتم إرشاد القائمين على عملية التعلم، وكذلك أنه ال يمكن السيطرة ع

العملية التعليمية إلى الطرق التربوية والسليمة في التعامل مع ذوي صعوبات التعلم ومن أبرزها مهارات التنظيم الذاتي، 

 وإرشاد األسرة إلى كيفية التعامل بشكل سليم مع أبنائهم.
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إلى تقييم فاعلية التسجيل الذاتي أو المراقبة الذاتية في البقاء في المهمة، وتطوير  ( 1891ديبورا ) بينما هدفت دراسة  -2

من الطالب ذوي  9االنتباه للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة الدراسية الُعليا، واشتملت عينة هذه الدراسة 

فعالية، وإثنين من الطالب القابلين للتعلم، حيث تم تدريب هؤالء صعوبات التعلم المتوسطة، وطال من ذوي االضطرابات ال

الطالب على استراتيجيات التسجيل الذاتي والمراقبة الذاتية لتسجيل األداء، مع تلميحات سمعية، بينما أكدت نتائج الدراسة 

 على أن مدة البقاء في المهمة واالنتباه استمرت رغم تضاؤل وانخفاض التلميحات السمعية.

في دراسته اقتراح لبرنامج يقوم على التعلم المنظم ذاتيًا في تنمية مهارات التفكير الناقد (  1112وناقش غريب نور الدين )  -4

لدى طالب الصف األول الثانوي، حيث هدفت إلى اكتشاف تأثير برنامج متعدد المداخل على تنمية مهارات التحصيل 

غة العربية خاصة لدى طالب الصف األول الثانوي، حيث تم اشتملت عينة هذه الدراسة الدراسي والتفكير الناقد في مادة الل

طالب وطالبة كمجموعة ضابطة، وجاءت نتائج هذه الدراسة كاالتي،  40طالب وطالبة كمجموعة تجريبية، و 40على 

عة الضابطة والمجموعة أثبتت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ما بين مهارات التفكير الناقد لدى طالب المجمو

 التجريبية. 

خفض السلوك الفوضوي من خالل إجراءات التنظيم الذاتي، ,Debora and Smith (1899وحاولت ديبورا وسميث، ) -2

طالب من ذوي االضطرابات السلوكية، وطالب من ذي صعوبة التعلم، التي تمثل  2واشتملت عينة هذه الدراسة من 

عة أخرى ضابطة تشتمل على طالب عاديين، بينما بينت النتائج أن هناك انخفاض ملحوظ في المجموعة التجريبية، ومجمو

 السلوك الفوضوي لدى طالب غرفة المصادر، وهو ما نتج عن تطبيق استراتيجية التنظيم الذاتي. 

البحث والتطبيق،  أن استراتيجية تنظيم الذات أثبتت فاعليتها من خالل Nancy Sander (1881وأكدت دراسة ساندر، ) -1

حيث هدفت هذه الدراسة للتحقق من فاعلية استراتيجية التنظيم الذاتي على استقاللية سلوكيات عينة الدراسة، وكانت 

 السلوكيات بمستوى المعيار الذي اقترحه الباحث في مواقف التدريب. 

عليه الطالب من ذوي صعوبات التعلم ، إلى أهمية التعليم الذي حصل Robert( 1881) بينما أشارت دراسة روبرت، -7

حول كيفية تغيير سلوكياتهم نحو األفضل، باستخدام برنامج تنظيم الذات لديهم، وجاءت نتائج هذه الدراسة تأكيًدا على فاعلية 

البرنامج التعليمي في مجال تطوير مهارات تنظيم الذات، إلى جانب كونها مهارة كأي مهارة يمكن للطفل أن يُتقنها 

 تعلمها، في حال توافر الطرق واألساليب الجيدة لكي يستطيع تعلم هذه المهارة.وي

(: عنوان الدراسة: مفهوم الذات وعالقته بمتغيري الجنس والصف المدرسي هدف 1111دراسة محمد أحمد صوالحة ) -2

ميذ الصفوف الستة األولى الدراسة  تقصي أثر كل من الجنس والصف المدرسي، والتفاعل بينهما في مفهوم الذات لدى تال

تلميذة(، يمثلون  10تلميذة، و 10( تلميذا وتلميذة، )630من المرحلة األساسية عينة الدراسة تكونت عينة الدراسة من )

سنة  63 - 1تلميذ من كل صف، وكانت أعمارهم تتراوح بين  30الصفوف الستة األولى من المرحلة األساسية بتوزيع 

جود أثر ذي داللة إحصائية للجنس في مفهوم الذات لصالح اإلناث لدى أفراد عينة الدراسة وأن هناك نتائج الدراسة تبين و

أثرا ذا داللة إحصائية للصف المدرسي في مفهوم الذات. لكن لم يكن هناك أثر ذو داللة إحصائية للتفاعل بين الجنس 

 والصف المدرسي في مفهوم الذات الكلي لدى أفراد عينة الدراسة.
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عنوان الدراسة: قياس أبعاد التنظيم الذاتي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ  (1112) ىدراسة إبراهيم محمد عيس -9

الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في األردن هدف الدراسة: التعرف إلى درجة العالقة بين أبعاد التنظيم الذاتي 

واستقصاء أثر كل من الجنس،  والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في األردن،

 220تلميذا وتلميذة، منهم  730والمستوى الدراسي، ومستوى التحصيل في التنظيم الذاتي  لديهم عينة الدراسة: مكونة من 

األردن نتائج الدراسة: بينت النتائج أن قيم معامالت ارتباط التنظيم الذاتي و أبعاده  –ذكور من مدارس اربد  270إناث، و 

 تحصيل كانت دالة إحصائية لدى مختلف مجموعات الدراسة.مع ال

إلى التحقيق في تأثير برنامج Mohammad Makram Mareye  (2019) وتهدف دراسة محمد مكرم مرعي . 60

مقترح استناًدا إلى استراتيجيات التعلم ذاتية التنظيم على إجادة بعض مهارات الفهم القرائي في كلية العلوم كلية التربية 

جامعة أسيوط. تم تقسيم المشاركين بالتساوي إلى المجموعات الضابطة والتجريبية. تبنت الدراسة شبه تجريبية منهجية 

حيث طور الباحث األدوات التالية ألغراض البحث: برنامج التعلم ذاتي التنظيم، القراءة اختبار الفهم والمقابلة. تضمنت 

مية والنوعية. تم تحليل النتائج وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة عملية جمع البيانات كليهما التقنيات الك

إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين في مرحلة ما قبل اإلدارة للقراءة اختبار الفهم. ومع ذلك، كانت هناك اختالفات 

المجموعة التجريبية. الكلمات  كبيرة بين وسائل المجموعات الضابطة والتجريبية في القراءة بعد االختبار، مفضلة

 المفتاحية: تعليم ذاتي التنظيم، تعليم القراءة، تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، ما وراء المعرفة، اللغويات التطبيقية.

 . منهجية الدراسة:1

 منهج الدراسة:. 1.1

والطلبة العاديين لمهارات التنظيم الذاتي حسب تم استخدام المنهج الوصفي للكشف عن مدى امتالك طلبة صعوبات التعلم 

 تقديرات معلميهم، وللكشف عن تأثره بمتغيري صفة وجنس الطلبة. وذلك لمناسبته طبيعة أهداف هذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة:. 1.1

ل من العام  ( طالبًا 224من ) ه 6446/  6440تكون مجتمع الدراسة حسب إحصائيات وزارة التعليم خالل الفصل الدراسي األوَّ

ام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية  وطالبةً من طلبة صعوبات التعلم في مدارس مكتبي التعليم لشرق ولغرب الدَّمَّ

( طالبًا 302( مدرسة إناث؛ حيث يتوزعون وفقًا لجنسهم على )61( مدرسة ذكور؛ و)61( مدرسةً؛ وهي: )23البالغ عددها )

ُمعلم وُمعلمة خبير في صعوبات التعلم ممن يقومون على عملية التدريس  40ةً من طلبة صعوبات التعلم، وعدد ( طالب671و)

 لهم.

 :عينة الدراسة. 1.1

( طالبًا وطالبةً من طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين 40تألفت عينة الدراسة التي تم اختيار أفرادها بالطريقة القصدية من )

 ( برنامًجا؛23بات التعلم الُملحقة بالمدارس العادية البالغ عددها )في برامج صعو
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( طالبةً من طالبات صعوبات 30( طالًب من طالب صعوبات التعلم والطالب العاديين و)30حيث يتوزعون وفقًا لجنسهم على ) 

علميهم الخبيرين بهم على األقل فصل التعلم والطالبات العاديات، وتم االستجابة على مقياس التنظيم الذاتي للعينة من قبل م

 (.6)وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول ( معلمة حسب تقديراتهم 30علما و)( م30دراسي وعددهم )

 

 نتائج الدراسة:. 1

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات 

وإلى الكشف عن أثر صفة الطلبة )صعوبات تعلم، عاديين( وتفاعله مع جنس الطلبة )ذكر، أنثى( في امتالكهم معلميهم، 

 لمهارات التنظيم الذاتي، وذلك عن طريق اإلجابة عن سؤالي الدراسة اآلتيين:

اًل. النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على "ما مدى امتالك طالب صعوبات التعلم  والطالب العاديين لمهارات أوَّ

 التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم؟".

ل؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة  لإلجابة عن سؤال الدراسة األوَّ

ت، تنظيم االنفعاالت، والتقويم الذاتي( حسب العاديين لمهارات التنظيم الذاتي ولمهاراته )تنظيم األهداف، تنظيم إدارة الوق

 .(6)، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول تقديرات معلميهم

( األوساط الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية المتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارات التنظيم الذاتي 1جدول )

 ومهاراته حسب تقديرات معلميهم.

 رقم

 المهارة

 التنظيم الذاتي

 ومهاراته

 صفة الطلبة

 صعوبات تعلم عاديين

 *الرتبة
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مدى

 االمتالك
 *الرتبة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مدى

 االمتالك

 متوسط 0.16 3.02 1 متوسط 0.54 3.52 4 تنظيم األهداف 1

 متوسط 0.44 3.07 2 متوسط 0.47 3.51 3 تنظيم إدارة الوقت 2

 متوسط 0.16 2.54 3 كبير 0.27 4.04 2 تنظيم االنفعاالت 3

 قليل 0.27 1.99 4 كبير 0.18 4.48 1 التقويم الذاتي 4

 متوسط 0.14 2.66  كبير 0.17 3.89  الكلي للمقياس

 تم ترتيب مهارات التنظيم الذاتي تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية. *
 

؛ أنَّ مدى امتالك طلبة صعوبات التعلم لمهارات التنظيم الذاتي قد كان متوسطًا في حين كان كبيرا لدى (6)يالحظ من جدول 

الطلبة العاديين حسب تقديرات معلميهم. في حين جاء ترتيب امتالك مهارات التنظيم الذاتي على النحو التالي: مهارة تنظيم 

طلبة صعوبات التعلم وفي المرتبة الرابعة لدى الطلبة العاديين ضمن مدى متوسط لكلٍّ منهما، األهداف في المرتبة األولى لدى 
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ثم مهارة تنظيم إدارة الوقت في المرتبة الثانية لدى طلبة صعوبات التعلم وفي المرتبة الثالثة لدى الطلبة العاديين ضمن مدى 

بة الثالثة لدى طلبة صعوبات التعلم ضمن مدى متوسط وفي المرتبة متوسط لكلٍّ منهما، ثم مهارة تنظيم االنفعاالت في المرت

الثانية لدى الطلبة العاديين ضمن مدى كبير، ثم مهارة التقويم الذاتي في المرتبة الرابعة لدى طلبة صعوبات التعلم ضمن مدى 

ف األوساط الحسابية الوارد ذكره في قليل وفي المرتبة األولى لدى الطلبة العاديين ضمن مدى كبير؛ وذلك وفقًا لمعيار تصني

فصل الطريقة واإلجراءات. وقد بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان لرتب امتالك مهارات التنظيم الذاتي بين طلبة صعوبات 

؛ بما يفيد وجود عدم توافق تام حسب معيار (α=0.05( بداللة إحصائية عند مستوى الداللة )6.00-التعلم والطلبة العاديين )

بين رتب امتالك مهارات التنظيم الذاتي بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين، وتتفق نتيجة  ,Hopkins( 3003هوبكنز )

من أن السبب في السلوكيات غير مرغوبة لدى األطفال هو عدم مقدرتهم  ,Robert(6996هذا السؤال مع ما جاء به روبرت )

يب على التنظيم الذاتي أن يحصل الطالب على باقة متنوعة من األساليب السلوكية على تنظيم الذات، ويمكن من خالل التدر

والمعرفية التي يمكن توظيفها بهدف مساعدة الطالب على التحكم الذاتي بسلوكياتهم الشخصية في العديد من المواقف واألماكن 

فروق ذات داللة إحصائية ما بين الطالب من ذوي  ( إلى وجود٢٠٠٢المختلفة، وتتفق هذه النتيجة أيضا مع ما جاء به )العدل، 

 صعوبات التعلم والطالب العاديين في استراتيجيات التنظيم الذاتي والدافعية والمعرفة لصالح التالميذ العاديين.

ة تنظيم كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهار

 .(3)، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول األهداف التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم

( األوساط الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارة تنظيم 1) جدول

 تقديرات معلميهم. األهداف التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب

 رقم

 الفقرة

 مضمون فقرات

 مهارة تنظيم األهداف

 صفة الطلبة

 صعوبات تعلم عاديين

 ع س ر
 مدى

 االمتالك
 ع س ر

 مدى

 االمتالك

 متوسط 0.50 3.05 5 متوسط 1.19 3.40 5 يضع أهداف طويلة المدى وقصيرة المدى 1

 متوسط 0.50 2.65 6 متوسط 1.36 3.35 7 يضع أهداف واقعية ممكنة التحقيق 2

 متوسط 0.50 3.15 3 متوسط 1.07 3.65 2 يشعر بالمسؤولية نحو تحقيق أهدافه 3

 متوسط 0.50 3.15 4 متوسط 1.35 3.60 4 يضع خطة مناسبة لألهداف التي رسمها 4

 متوسط 0.49 3.40 1 متوسط 1.39 3.60 3 يطمح نحو األفضل 5

 متوسط 0.49 2.50 7 متوسط 1.54 3.65 1 تحقيق أهدافهيواجه التحديات التي تقف أمام  6

 متوسط 0.49 3.25 2 متوسط 1.57 3.40 6 يضع أكثر من طريقة لتحقيق أهدافه 7

 : االنحراف المعياري.ع: الوسط الحسابي. س: تمَّ ترتيب فقرات مهارة تنظيم األهداف تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية. ر

 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

أنَّ فقرات امتالك مهارة تنظيم األهداف لدى طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين قد جاءت ضمن مدى ؛ (3)يالحظ من جدول 

متوسط حسب تقديرات معلميهم؛ حيث جاءت األوساط الحسابية لجميع فقرات امتالك مهارة تنظيم األهداف لدى طلبة صعوبات 

تقديرات معلميهم، وبلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان لرتب فقرات  التعلم أقل ظاهريًا مما هي عليه لدى الطلبة العاديين حسب

( دون داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.04-امتالك مهارة تنظيم األهداف بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين )

(α=0.05)(3003)؛ بما يفيد وجود عدم توافق صغير جًدا )زائف( حسب معيارHopkins, قرات امتالك مهارة بين رتب ف

( 6، ثم 4تنظيم األهداف بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين على الرغم من وجود توافق بين رتبتي امتالك الفقرتين )

بينهما، والشك أن مهارة تنظيم األهداف تحتاج لتكامل مهارات التنظيم الذاتي وهذا ما يفتقده طالب صعوبات التعلم، حيث يشير 

إلى أن مهارة تنظيم األهداف تتطلب أن يضع الطالب أهداف معينة ومن ثم  ,Zimmerman and Schunk (3007)زيمرمان 

يضعون خطط لتحقيقها، بينما يقررون االستراتيجيات األكثر فاعلية التي تمكنه من تحقيق هذه األهداف، وبعد هذه الخطوة 

 ذاتي في المهام المستقبلية وكذلك يستفيدون من هذه الخبرات. يقيمون أدائهم بشكل ذاتي، ومن ثم يُقيمون أنفسهم بشكل

كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارة تنظيم إدارة 

 .(2)في جدول ، وذلك كما هو ُمبيَّن الوقت التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم

األوساط الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارة تنظيم إدارة ( 1) جدول

 الوقت التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم.

 رقم

 الفقرة

 مضمون فقرات

 مهارة تنظيم إدارة الوقت

 صفة الطلبة

 صعوبات تعلم عاديين

 م ع س ر م ع س ر

 متوسط 0.89 3.04 4 كبير 1.01 3.80 2 ينظم جدول أعماله اليومي واألسبوعي والشهري 8

 متوسط 0.85 2.93 5 متوسط 1.00 3.55 3 يستمر في أداء النشاط بعد انتهاء الوقت )سالبة( 9

 متوسط 0.94 3.06 3 متوسط 1.06 3.19 4 يحتاج لوقت أكثر من غيره ألداء النشاط )سالبة( 10

 متوسط 0.77 3.15 1 متوسط 0.81 3.18 5 يستثمر وقته بما هو نافع 11

 متوسط 0.81 3.15 2 كبير 1.27 3.85 1 يعرف األوقات التي تناسبه للدراسة 12

 : تم ترتيب فقرات امتالك مهارة تنظيم إدارة الوقت تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية.ر

 : مدى االمتالك.م: االنحراف المعياري. ع: الوسط الحسابي. س
 

؛ أنَّ فقرات امتالك مهارة تنظيم إدارة الوقت لدى طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين قد جاءت ضمن (2)يالحظ من جدول 

ت على 63مدى متوسط حسب تقديرات معلميهم باستثناء الفقرتين ذواتي الرقمين ) "يعرف األوقات التي تناسبه : التي نصَّ

ت على "ينظم جدول أعماله اليومي واألسبوعي والشهري"( لدى الطلبة العاديين حيث جاءتا ضمن 2 للدراسة"، و : التي نصَّ

مدى كبير؛ حيث جاءت األوساط الحسابية لجميع فقرات امتالك مهارة تنظيم إدارة الوقت لدى طلبة صعوبات التعلم أقل ظاهريًا 

 عليه لدى الطلبة العاديين حسب تقديرات معلميهم،مما هي 
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-وبلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان لرتب امتالك فقرات مهارة تنظيم إدارة الوقت بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين ) 

( 3003)وبكنز بما يفيد وجود عدم توافق متوسط حسب معيار ه(، (α=0.05( دون داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.20

Hopkins,  بين رتب امتالك فقرات مهارة نظيم إدارة الوقت بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين، واستنادا إلى نتيجة

السؤال الرئيسي للبحث والتي أشارت إلى المستوى المتدني لدى طالب صعوبات التعلم في مهارة التنظيم الذاتي فإن مهاراتهم 

إلى أن مهارة تنظيم  , Kanfer & Goldstein(6924)وقت ستتأثر بدورها بشكل سلبي، حيث يشير كانفر في تنظيم إدارة ال

إدارة الوقت ومراقبة الفرد لذاته تبدأ بالشعور بالمشكلة والتي تنتهي بدورها بالحصول على معلومات عن السلوك الذي يستهدفه 

جمع المعلومات حول السلوك الذي تم تشكيله مثل )متى، كيف، أين،  الفرد، وتتضمن كل المحاوالت التي تهدف في األساس إلى

 كم مرة، كم المدة، مع من، ...( وذلك بهدف الوصول إلى معلومات دقيقة مما يُساعد الفرد على تقييم سلوكياته المختلفة بدقة.

تعلم والطلبة العاديين لمهارة تنظيم كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات ال

 (4)، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول االنفعاالت التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم

األوساط الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارة تنظيم  (1جدول )

 التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم.االنفعاالت 

 رقم

 الفقرة

 مضمون فقرات

 مهارة تنظيم االنفعاالت

 صفة الطلبة

 صعوبات تعلم عاديين

 م ع س ر م ع س ر

 عندما يكون منزعًجا يعمل بعض األنشطة 13

 ليحسن من مزاجه

 متوسط 0.49 2.65 2 كبير 0.69 4.45 1

 متوسط 0.51 2.55 5 كبير 0.73 4.00 6 مشاعره بطريقة واضحةيعبر عن  14

 عندما ينزعج يحتاج لوقت طويل 15

 لتعديل مزاجه )سالبة(

 متوسط 0.50 2.60 3 كبير 0.79 4.00 5

 متوسط 0.49 2.35 9 كبير 0.77 3.80 8 يستطيع ضبط مشاعره الداخلية 16

 متوسط 0.49 2.65 1 كبير 0.70 4.20 3 كثير التذمر )سالبة( 17

 متوسط 0.51 2.50 6 كبير 0.77 4.20 2 يستطيع التحكم بأعصابه 18

 متوسط 0.50 2.60 4 كبير 0.80 3.70 9 يغضب بسرعة )سالبة( 19

 متوسط 0.51 2.50 7 كبير 0.83 4.05 4 يبدي انزعاجه تجاه القوانين المفروضة عليه )سالبة( 20

 متوسط 0.51 2.50 8 كبير 0.76 3.95 7 يمر بنوبات غضب شديدة )سالبة( 21

 : تم ترتيب فقرات امتالك مهارة تنظيم االنفعاالت تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية.ر

 : مدى االمتالك.م: االنحراف المعياري. ع: الوسط الحسابي. س
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؛ أنَّ فقرات امتالك مهارة تنظيم االنفعاالت قد جاءت ضمن مدى متوسط لدى طلبة صعوبات التعلم (4)يالحظ من جدول 

وضمن مدى كبير لدى الطلبة العاديين حسب تقديرات معلميهم؛ حيث جاءت األوساط الحسابية لجميع فقرات امتالك مهارة 

ه لدى الطلبة العاديين حسب تقديرات معلميهم، وبلغت قيمة تنظيم االنفعاالت لدى طلبة صعوبات التعلم أقل ظاهريًا مما هي علي

( دون 0.42معامل ارتباط سبيرمان لرتب فقرات امتالك مهارة تنظيم االنفعاالت بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين )

بين  ,Hopkins (3003)بما يفيد وجود توافق متوسط حسب معيار هوبكنز (، (α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إلى  ,Reid ( 3002)رتب فقرات امتالك مهارة نظيم االنفعاالت بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين، حيث أشار رياض 

أن إدارة األفكار واالنفعاالت وتعديل السلوك وفقًا للبيئات المختلفة من الجوانب التي تتكامل مع بعضها للوصول إلى التنظيم 

حيث يُصبح الهدف األكثر عمومية وشمولية وعمقًا لدى الفرد يتمحور حول تحقيق التقبل لدى اآلخرين. حيث يتمثل  الذاتي،

الهدف المرتبط بتحقيق التقبل لدى األفراد اآلخرين عن طريق سلوكيات الفرد تجاه المعايير السائدة والمقبولة من قِبل المجتمع، 

 الجانب يفتقده الطالب ذوي صعوبات التعلم مقارنة بأقرانهم العاديين،وتعزيز ومراقبة وتقييم الذات، وهذا 

كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارة التقويم 

 (2)ن في جدول هم، وذلك كما هو ُمبيَّ الذاتي التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلمي

األوساط الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لفقرات امتالك طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين لمهارة التقويم  (1جدول )

 الذاتي التابعة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم.

 رقم

 الفقرة

 مضمون فقرات

 مهارة التقويم الذاتي

 صفة الطلبة

 صعوبات تعلم عاديين

 م ع س ر م ع س ر

 يقوم بتلخيص ما تعلمه للتحقق 22

 من فهمه للمادة الدراسية

 قليل 0.67 1.85 4 كبير 0.51 4.45 4

 يسأل نفسه الكثير من األسئلة 23

 ليختبر مدى تقدمه في المادة

 قليل 0.83 1.80 5 كبير 0.51 4.55 2

 قليل 0.79 1.75 6 كبير 0.51 4.55 1 يقارن مستوى تقدمه بغيره من الطلبة 24

 قليل 0.83 2.20 2 كبير 0.50 4.40 6 يستطيع تحقيق األهداف التي وضعها 25

 قليل 0.73 2.00 3 كبير 0.51 4.45 5 يعرف نقاط قوته وضعفه 26

 متوسط 0.75 2.35 1 كبير 0.51 4.45 3 يتعلم من أخطائه 27

اتي تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية.: تم ترتيب فقرات امتالك مهارة التقويم ر  الذَّ

 : مدى االمتالك.م: االنحراف المعياري. ع: الوسط الحسابي. س
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؛ أنَّ فقرات امتالك مهارة التقويم الذاتي قد جاءت ضمن مدى قليل لدى طلبة صعوبات التعلم باستثناء (2)يالحظ من جدول 

ت على "يتعلم من أخطائه" فقد جاءت ضمن مدى متوسط، في جاءت جميعها ضمن مدى كبير 37الفقرة ذات الرقم ) ( التي نصَّ

اط الحسابية لجميع فقرات امتالك مهارة التقويم الذاتي لدى لدى الطلبة العاديين حسب تقديرات معلميهم؛ حيث جاءت األوس

طلبة صعوبات التعلم أقل ظاهريًا مما هي عليه لدى الطلبة العاديين حسب تقديرات معلميهم، وبلغت قيمة معامل ارتباط 

( دون داللة إحصائية عند 0.11-سبيرمان لرتب فقرات امتالك مهارة التقويم الذاتي بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين )

بين رتب فقرات امتالك  ,Hopkins(3003)بما يفيد وجود عدم توافق كبير حسب معيار هوبكنز  (،(α=0.05مستوى الداللة 

من أن مهارة التقويم الذاتي تقوم ( ۲۹۹٢مهارة التقويم الذاتي بين طلبة صعوبات التعلم والطلبة العاديين، حيث يشير )حمدي، 

الفرد للمعايير السلوكية المعروفة، وكذلك المعايير التي تم تحديدها ُمسبقًا، ويُمكن من خالل هذه االستراتيجية التمييز  على تقييم

ما بين ما يقوم به الفرد أو ما يُطلق عليه السلوك غير المرغوب وما يجب أن يقوم به أو ما يُطلق عليه السلوك المرغوب، ومن 

المقارنة ما بين مستويات األداء والمعلومات ومعايير السلوك التي جمعها من سلوك األفراد، وعليه  خالل هذه االستراتيجية يتم

فإن الطالب ذوي صعوبات التعلم يخفقون في تحقيق مستويات مرتفعة وفق استجابات معلميهم في مهارات التقويم الذاتي 

 مقارنة بأقرانهم من الطالب العاديين. 

بين (  (α=0.05لقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على "هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ثانيًا. النتائج المتع

األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم تُعزى لصفة الطلبة )صعوبات تعلم، 

 عاديين( ولتفاعله مع جنس الطلبة )ذكر، أُنثى(؟".

سؤال الدراسة الثَّاني؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم  لإلجابة عن

الذاتي ولمهاراته )تنظيم األهداف، تنظيم إدارة الوقت، تنظيم االنفعاالت، والتقويم الذاتي( حسب تقديرات معلميهم وفقًا لصفة 

 .(1)، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول الجنس )ذكر، أُنثى(الطلبة )صعوبات التعلم، عاديين( و

األوساط الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي ومهاراته حسب تقديرات معلميهم  (2جدول )

 وفقًا لصفة ولجنس الطلبة.

 التنظيم الذاتي

 ومهاراته
 الجنس

 صفة الطالب

 عاديين
 

 تعلمصعوبات 

 ع س ع س

 0.38 3.56 ذكر تنظيم األهداف

 

2.96 0.11 

 0.20 3.09 0.67 3.49 أنثى

 0.16 3.02 0.54 3.52 الكلي

 0.45 3.72 ذكر تنظيم إدارة الوقت
 

2.94 0.28 

 0.53 3.20 0.39 3.30 أنثى
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 0.44 3.07 0.47 3.51 الكلي

 0.19 3.99 ذكر تنظيم االنفعاالت

 

2.57 0.13 

 0.18 2.52 0.33 4.09 أنثى

 0.16 2.54 0.27 3.51 الكلي

 0.15 4.52 ذكر التقويم الذاتي

 

1.90 0.24 

 0.27 2.08 0.21 4.43 أنثى

 0.27 1.99 0.18 4.48 الكلي

 0.08 3.95 ذكر الكلي للمقياس

 

2.59 0.07 

 0.18 2.72 0.24 3.83 أنثى

 0.14 2.66 0.17 3.89 الكلي

 : االنحراف المعياري.ع : الوسط الحسابي.س
 

؛ وجود فروق ظاهرة بين األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات (1)يالحظ من جدول 

إجراء معلميهم ناتجة عن اختالف مستويات صفة وجنس الطلبة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرة سالفة الذكر؛ فقد تم 

بين األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم  -مخصص التفاعل-تحليل التباين الثنائي 

 (7)بة، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول وفقًا لصفة ولجنس الطل

الك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي بين األوساط الحسابية المت -مخصص التفاعل-نتائج تحليل التباين الثنائي  (1جدول )

 حسب تقديرات معلميهم وفقًا لصفة ولجنس الطلبة.

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 وسط مجموع

 المربعات
F 

 احتمالية

 الخطأ

 0.00 *387.43 10.04 1 10.04 صفة الطلبة

 0.68 0.38 0.01 2 0.02 جنس الطلبة×صفة الطلبة

 0.03 36 0.93 الخطأ
  

    39 10.99 الكلي

 (.α=0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *
 

ين الوسطين الحسابيين المتالك (  (α=0.05؛ وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة (7)يتضح من جدول  -60

الطلبة لمهارات التنظيم  الذاتي حسب تقديرات معلميهم يُعزى لصفة الطلبة؛ حيث يُعاني طلبة صعوبات التعلم من انخفاض 

اتي،  اتي مقارنةً بامتالك الطلبة العاديين لمهارات التنظيم  الذَّ  جوهري في امتالكهم لمهارات التنظيم  الذَّ



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

بين الوسطين الحسابيين المتالك الطلبة لمهارات (  (α=0.05وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة كما يتبين عدم

( حيث ٢٠٠٢التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم يُعزى لجنس الطلبة، وتختلف هذه النتيجة مع ما جاء به )صوالحة، 

لح اإلناث لدى أفراد عينة الدراسة وأن هناك أثرا ذا داللة تبين وجود أثر ذي داللة إحصائية للجنس في مفهوم الذات لصا

إحصائية للصف المدرسي في مفهوم الذات. لكن لم يكن هناك أثر ذو داللة إحصائية للتفاعل بين الجنس والصف المدرسي 

 في مفهوم الذات الكلي لدى أفراد عينة الدراسة.

ساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي حسب ؛ وجود فروق ظاهرة بين األو60في حين يالحظ من جدول 

تقديرات معلميهم ناتجة عن اختالف مستويات صفة وجنس الطلبة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرة سالفة الذكر؛ فقد 

اتي البينية؛ متبوعة بإ جراء اختبار بارتليتت تم حساب معامالت ارتباط بيرسون لعالقة امتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذَّ

Bartlett)  ) للكروية وفقًا لصفة الطلبة ولتفاعله مع جنس الطلبة؛ بهدف التحقق من إمكانية إجراء تحليل التباين الثنائي

من عدمه بين األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذاتي حسب تقديرات معلميهم  -مخصص التفاعل-المتعدد 

 .(2)، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول لجنس الطلبةوفقًا لصفة و

اتي البينية  (9)جدول  نتائج اختبار بارتليتت للكروية لمعامالت ارتباط بيرسون لعالقة امتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذَّ

 حسب تقديرات معلميهم وفقًا لصفة ولجنس الطلبة.

 العالقة وفق صفة

 وجنس الطلبة

 تنظيم

 األهداف

 تنظيم

 إدارة الوقت

 تنظيم

 االنفعاالت

   *0.22 تنظيم إدارة الوقت

 *0.49 *0.26 تنظيم االنفعاالت
 

 *0.39 *0.33 *0.41 التقويم الذاتي

 اختبار

Bartlett للكروية 

2χ احتمالية الخطأ درجة الحرية التقريبية 

11.19* 9 0.00 

 (.α=0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *

 

اتي (   (α=0.05؛ وجود عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (2) جدول يتضح من بين امتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذَّ

-البينية حسب تقديرات معلميهم تُعزى لصفة ولجنس الطلبة؛ مما ترتب عليه ضرورة إجراء تحليل التباين الثنائي المتعدد 

اتي مجتمعةً حسب تقديرات معلميهم وفقًا لصفة بين األوساط الحسابية  -ُمخصص التفاعل المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذَّ

 .(9) ، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدولولجنس الطلبة
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بين األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم  -ُمخصص التفاعل-نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد  (8جدول )

اتي   مجتمعةً حسب تقديرات معلميهم وفقًا لصفة ولجنس الطلبة.الذَّ

 األثر
 F مخصص التفاعل-تحليل التباين الثنائي المتعدد

 الكلية

 احتمالية درجة حرية

 الخطأ الفرضية قيمته نوعه الخطأ

 Hotelling's Trace 24.71 111.11* 4 22 0.00 صفة الطلبة

 Wilks' Lambda 0.19 6.17 2 11 0.63 جنس الطلبة×صفة الطلبة

 (.α=0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *
 

لتفاعل صفة الطلبة مع جنس الطلبة، ووجود (   (α=0.05؛ عدم وجود أثر دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 9يتضح من جدول 

اتي مجتمعةً حسب تقديرات لصفة الطلبة في امتالك الطلبة  (α=0.05أثر دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ) لمهارات التنظيم الذَّ

اتي حسب تقديرات معلميهم قد كان أثر صفة الطلبة؛ فقد تم  معلميهم؛ ولتحديد على أيٍّ من امتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذَّ

اتي كلٍّ على حدٍة بين األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظ -ُمخصص التفاعل-إجراء تحليل التباين الثنائي  يم الذَّ

 .(60)وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول  حسب تقديرات معلميهم وفقًا لصفة ولجنس الطلبة،

بين األوساط الحسابية المتالك الطلبة لمهارات التنظيم الذَّاتي كلٍّ  -ُمخصص التفاعل-نتائج تحليل التباين الثنائي  (11جدول )

 وفقًا لصفة ولجنس الطلبة.على حدٍة حسب تقديرات معلميهم 

 المهارة

 والمتغيرات المؤثرة به

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 وسط مجموع

 المربعات
F 

 احتمالية

 الخطأ

 تنظيم األهداف

 0.00 *11.11 3.20 6 3.20 صفة الطلبة 

 0.73 0.22 0.02 3 0.66 جنس الطلبة×صفة الطلبة

 0.61 21 2.22 الخطأ
  

 29 2.44 الكلي
   

 تنظيم إدارة الوقت

 0.00 *8.11 6.94 6 6.94 صفة الطلبة 

 0.10 0.22 0.66 3 0.33 جنس الطلبة×صفة الطلبة

 0.36 21 7.23 الخطأ
  

 29 9.12 الكلي
   

 تنظيم االنفعاالت

 0.00 *111.91 33.22 6 33.22 صفة الطلبة 
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 0.22 0.16 0.02 3 0.01 جنس الطلبة×صفة الطلبة

 0.02 21 6.77 الخطأ
  

 29 34.67 الكلي
   

 التقويم الذاتي

 0.00 *1111.81 16.17 6 16.17 صفة الطلبة 

 0.64 3.02 0.60 3 0.30 جنس الطلبة×صفة الطلبة

 0.02 21 6.72 الخطأ
  

       29 12.11 الكلي

 (.α=0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *
 

بين الوسطين الحسابيين المتالك الطلبة (   (α=0.05وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  ،(60)يتضح من جدول 

اتي حسب تقديرات  اتي( التابعة لمهارات التنظيم الذَّ لمهارات )تنظيم األهداف، تنظيم إدارة الوقت، تنظيم االنفعاالت، التقويم الذَّ

صعوبات التعلم من انخفاض جوهري في امتالكهم لمهارات )تنظيم األهداف، معلميهم يُعزى لصفة الطلبة؛ حيث يُعاني طلبة 

اتي مقارنةً بما يمتلكه الطلبة العاديين لم اتي( التابعة لمهارات التنظيم الذَّ هارات تنظيم إدارة الوقت، تنظيم االنفعاالت، التقويم الذَّ

اتي.  التنظيم الذَّ

 توصيات الدراسة:. 1

في ضوء نتائج هذه الدراسة، يُقدم بعض التوصيات لتعزيز امتالك طالب ذوي صعوبات التعلم لمهارات تنظيم الذات، 

 وتطويرها، وتتمثل في: 

 التوصيات الخاصة بالطلبة:. 1.1

 تقديم ورش عمل للطالب في مهارات التنظيم الذاتي. -

تعلم، والتي تعتمد في األساس على مهارة تنظيم األهداف، ثم تطوير برامج خاصة للطالب الذين يُعانون من صعوبات ال -

 تتدرج لتشمل كال من مهارات تنظيم إدارة الوقت، ومهارة تنظيم االنفعاالت، ومهارة التقويم الذاتي.

 ضرورة تنظيم الصفوف الدراسية لتناسب مقدرات كال من الطالب العاديين وطالب صعوبات التعلم. -

 ية ألولياء األمور للتعامل مع أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم، وذلك الذي يهتم بمهارات التنظيم الذاتي.تقديم برامج تدريب -

 تفعيل أنظمة الدعم التقنية إلكساب طالب صعوبات التعلم مهارات التنظيم الذاتي. -
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 التوصيات الخاصة بالمعلم، والقائمين على العملية التعليمية:. 1.1

توجيه المتخصصين في تصميم البرامج المختلفة لألشخاص من ذوي صعوبات التعلم، إلى االهتمام بالنتائج التي ستصدر من  -

 البحث الحالي لتصميم برامج قائمة على تنمية مهارات التنظيم الذاتي. 

لم، تُمكنهم من قياس مهارات التنظيم تصميم أداة تمكن القائمين على العملية التعليمية والُمشخصين لحاالت ذوي صعوبات التع -

 الذاتي لدى الطالب من ذوي صعوبات التعلم.

تصميم برامج تدريبية إضافية وورش عمل نظامية داخل الصفوف الدراسية لتنمية مهارات التنظيم الذاتي لدى الطالب ممن  -

 يواجهون صعوبات التعلم.

 رس إلكساب طالب صعوبات التعلم مهارات التنظيم الذاتي، وتنميتها.االعتماد على البرامج التقنية الموجودة في المدا -

 تيسير التواصل ما بين إدارة المدرسة واألسرة، وإشراك أعضاء األسرة في األنشطة المختلفة التي تجمع ما بينهم وبين أبنائهم. -

 والمتميزين.إعداد ورش عمل لتنمية مهارات التنظيم الذاتي ووضع حافز دراسي للمشتركين بها  -

 تدريب المعلمين على البرامج الخاصة بمهارات التنظيم الذاتي وتنمية مهاراته لدى طالب صعوبات التعلم. -

 :مقترحات الدراسات المستقبلية. 1.1

التي بناء على نتائج هذه الدراسة الحالية، يُقدم الباحث مجموعة من المقترحات التي تصلح كدراسات مستقبلية في هذا المجال، و

 يمكن للباحثين القيام بها، والتي تتمثل في االتي: 

 التركيز على الدراسات المرتبطة بإثراء مهارات التنظيم الذاتي لدى طالب صعوبات التعلم. -

 دراسة مدى كفاءة المعلمين القائمين على تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم باستخدام مهارات التنظيم الذاتي. -

 امج التعلم القائم على مهارات التنظيم الذاتي في تحسين البيئة التعليمية لدى التالميذ.دراسة أثر بر -

إعداد دراسة للمقارنة ما بين التعلم التعاوني والتعلم المنظم ذاتيًا، وكذلك أثر كالهما على التحصيل الدراسي والمعرفي لدى  -

 الطالب.

 لى التحصيل الدراسي لطالب صعوبات التعلم. إجراء دراسة للتعرف على دور المعلم وتأثيره ع -

 إعداد دراسة تُقيم البرامج التدريبية الخاصة بتخطي طالب صعوبات التعلم للصعوبات التي تواجههم أثناء دراستهم. -

 البحث حول متغير العوامل الثقافية والفئة العمرية وتأثيره على مهارات التنظيم الذاتي. -
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 الملخص

ت الناتجة عن التغيرا باالثار السمكيمجال االستزراع في المزارع  مديريمعرفة درجة أستهدف هذا البحث التعرف على 

ؤولة المؤسسات المسو ،معلوماتهمالمزارع  مديرييستقى منها التي مصادر المعلومات و السمكي، المناخية وتأثيرها على االنتاج

لى ع المزارع لمواجهة آثار التغيرات المناخية مديريمقترحات ، والسمكي عن مواجهة تأثير التغيرات المناخية على اإلنتاج

 . السمكينتاج اإل

بمنطقة مثلث الديبة وشطا  المزارع السمكيةمديري  إجمالي من مبحوثا 792 قوامها بلغ منتظمة عشوائية عينة اختيار وتم

 عينة ألفراد الشخصية بالمقابلة االستبيان استمارة باستخدام البحث أهداف لتحقيق الالزمة البيانات استيفاء وتمبمحافظة دمياط 

 تم وقد ،لنهائيةا صورتها في ووضعها لتعديلها الفرصة أتاح مما لها مبدئي اختبار إجراء وتم وإعدادها تصميمها بعد البحث

 أدواتك معامل االرتباط البسيط ) بيرسون(والتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى،  هي إحصائية أساليب عدة استخدام

 .النتائج واستخالص اإلحصائي للتحليل

mailto:Ahmed.elshafei@arc.sci.eg


 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

رصاد هيئة األهى: مزارع األسماك معلوماتهم  مديرييستقى منها التي هم مصادر المعلومات أأن وقد تمثلت أهم النتائج فيما يلى: 

مزارع األسماك  مديريغالبية ودرجة،  ...7درجة، ثم الجيران والزمالء  2..7درجة، يليها الخبرة الشخصية  7.22الجويه 

 ديريمأن أهم مقترحات الى  أشارت النتائجوفئتى التعرض المتوسط والمرتفع لمصادر المعلومات، في يقعون  % ...2وبنسبة 

، معالجة %52.8باستمرار  السمكيةمتابعة الوحدات البيطريه للمزارع  :هى المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية

في وتمثلت أهم المقترحات ، %..57الملوحه المنخفضه أو المتوسطه على ، اإلتجاه ألقلمة أسماك المياه المالحه %58.5 ةالميا

 الجهود يفتكثو ،مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بالقضايا التغيرات المناخيةشراكة مؤسسات الدولة 

 يجاد الطرق المناسبة للتأقلم مع التغيرات المناخية.إلتوفير التمويل الكافي والمعلومات مع أهمية  اإلرشادية واألنشطة

 .التغيرات المناخية السمكي،االستزراع المعرفة،  ،السمكية المزارع مديري :المفتاحيةالكلمات 

 

Knowledge of fish farm managers about the effects of climate change and its impact on 

production in Damietta Governorate 
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Abstract 

This research aimed to identify the knowledge degree of fish farm managers in aquaculture 

about the effects of climate change and their impact on fish production, the sources of information 

from which farm managers draw their information, the institutions responsible for confronting 

the impact of climate change on fish production, and the proposals of farm managers to confront 

the effects of climate changes on fish production. 
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A systematic random sample of 297 respondents was selected from fish farm managers in 

Diba and Shata Triangle area in Damietta Governorate, the necessary data to achieve the research 

objectives were collected using the questionnaire form in the personal interview of the research 

sample individuals after design and preparation, several statistical methods were used, 

frequencies, percentages, the arithmetic mean, and the simple correlation coefficient (Pearson) 

was used to test the statistical hypotheses. 

The most important results were represented in the following: The most important sources of 

information from which fish farm managers draw their information are: the Meteorological 

Authority at 2.77 degrees, followed by personal experience at 2.46 degrees, then neighbors and 

colleagues at 2.14 degrees and the majority of fish farm managers with a rate of 73.4% fall into 

the two categories of medium exposure. The results indicated that the surveyed farm managers’ 

most important proposals to confront climate change effects are: continuous follow-up of fish 

farms by veterinary units 87.5%, water treatment 85.8%, and the tendency to adapt saltwater fish 

to low or medium salinity 82.1%. The most important proposals were the partnership of state 

institutions with international organizations and civil society organizations to raise awareness of 

climate change issues and intensify efforts and extension activities with the importance of 

providing adequate funding and information to find appropriate ways to adapt with climate 

change. 

Keywords: fish farm managers, knowledge, aquaculture, climate change. 

 

  :المقدمة .1

تعد ظاهرة التغيرات المناخية والتي يقصد بها التغيرات ذات األمد الطويل في درجات الحرارة وأنماط الطقس تحديًا كبيًرا 

للتنمية االقتصادية سواء في الدول الصناعية المتقدمة أو الدول النامية. وعلى الصعيد العالمي تستمر معدالت االستهالك غير 

ة مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة جراء أنشطة اإلنتاج لتلبية حاجة االستهالك، ومن ثم تتفاقم المسبوقة التي تؤدي إلى زياد

مشكلة آثار التغيرات المناخية. وتؤثر تلك الظاهرة على األمن المائي والغذائي؛ باألخص في المجتمعات التي يعتمد اقتصادها 

ثر بشكل غير متساٍو على دول العالم؛ حيث تعتمد درجة الخطورة على على مواردها الطبيعية مثل الزراعة والصيد، مما قد يؤ

 .( 1، صـ2222، حمدأ ،)عبدالرحيممدى هشاشة تلك المجتمعات ومرونتها وقدرتها على التكيف 
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تعرضت مصر كغيرها من الدول في األونه األخيرة إلي حدوث تغيرات مناخية، فالموقع الجغرافي يؤهلها ألن تكون أكثر 

لكن و ونصف خالل عشرين عاما، درجةالي  درجةالمناطق ثأثرا بتغير المناخ فالكل يتحدث عن إرتفاع درجة الحرارة بمعدل 

سبيل لى عر حيث تشهد تقلبات جويه حاده في توقيتات لم تعهد لها المنطقه وجودها بدأنا بالفعل بالتأثر بهذه التغييرات في مص

)عبد الوهاب،  . المثال نشهد موجه حاره في شهر فبراير وأمطار في شهر مايو وهذه التقلبات هي مظهر من مظاهر تغير المناخ

 (232صـ ، 2221:رخا

كارتفاع  مصر من أكثر الدول تضررا بتداعيات التغير المناخى وتشير الكثير من الدراسات الدولية والمحلية إلى أن

المحاصيل الزراعية نتيجة إرتفاع  األنظمة البيئية والصحة العامة وانخفاض إنتاجية مستوى سطح البحر والفقر المائى وتدهور

ياه البحر المتوسط وزيادة إرتفاع منسوب م موارد المياه إلى جانب غرق أراضى زراعية بالدلتا نتيجة درجات الحرارة ونقص

 .(2212 :)الصوالحى وعثمان ملوحة األرض

 في السنوات األخيرة حقيقة ملموسة بعد سنوات من الجدل بين العلماء في مختلف دول العالم حول يعتبر التغير المناخيو

 (UNDP:2007)بالقرن الحادي والعشرين  البيئية التهديداتمن آثاره المحتملة، حتى أنه صنف بأنه أكبر  التهويلالتقليل أو 

ه الحياة مباشرة على أوجحيث يهدد مسيرة التنمية على مستوى دول العالم وال سيما النامية منها حيث يؤثر بصورة مباشرة وغير .

لسطحي على ا لهواءاالحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية فقد لوحظ ازدياد درجات حرارة  لتقرير الهيئه ووفقاً  .المختلفة

درجة مئوية خالل المائة سنة الماضية، كما أنه من المتوقع أن تزداد درجات  3,2الى 3,.الكرة األرضية بمعدل يتراوح من 

 (.IPCC:2007درجة مئوية ) 2الى  .,.الحرارة خالل القرن الحالى من 

 تتتأثر بشدة بالتغيرات المناخية، حيث اشارالتي على أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات  (2222)المرصفاوى: وتؤكد 

الى أن التغير المناخى سوف يؤثر على الموارد المائية، واألستهالك المائى للمحاصيل وأنتشار األمراض والحشرات وإنتاج 

 العائد المزرعى.في المحاصيل واإلنتاج الحيوانى وصا

ظروف المناخية المعتادة كالحراره والرياح والمطر التي تميز أنه إختالل في العلى وبالتالي يمكن تعريف التغير المناخى 

تأثر و مثل فقد وتدهور خصوبة األراضي اإلنتاج الزراعيعلى األرض وهناك تأثيرات سلبييه لتغيير المناخ على كل منطقه 

 .)824، صـ2212: فايد ) ونمو وانتشار الحشائش وانتشار األمراض والحشرات وتأثر اإلنتاج السمكي الموارد المائية

المناخ يعزى ي فتغير المناخ بأنه هو كل تغير  بشأن أتفاقية األمم المتحدةفي ويعرف التغير المناخى حسب التعريف الوارد 

في  تغيراتالتكوين الغالف الجوى، أو هو كل في يؤدى الى تغير  يير مباشرة الى النشاط البشرى الذبصورة مباشرة أو غ

  .(2218 :)الهينامقاييس المناخ من حالة ألخرى على المستوى الزمنى والمكانى 

وتغير المناخ هو تغير محتمل في المناخ اإلجمالي لسطح الكرة األرضية نتيجة لزيادة اإلنبعاث الغازي وما يسببه هذا 

ويعرف أيضا: "بأنه أي تغير جوهري اإلنبعاث من إحتباس حراري ينتج عنه إرتفاع في درجة حرارة سطح الكرة األرضية"، 

 .(۱۰۲٤ :)صقرويمتد لفترة طويلة من الزمن لعقود من الزمن أو أكثر  في مقاييس المناخ مثل الحرارة والبخر والرياح

ر، الوقت الحاضفي جمهورية مصر العربية شانها شأن بقية الدول النامية تعانى من التغير المناخى وآثارها السلبية 

 المستقبل حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة أكثر، في وستعانى 
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ساحة تصل مصر من النيل، وفقدان مالتي وتغير تدفق نهر النيل، وأرتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدى الى خفض كمية المياه 

 لب على األقتصاد والصحةمن األراضى الزراعية، والمناطق المأهولة بالسكان بالمناطق الشمالية من البالد، مما قد يؤثر بالس

والبيئة بصفة عامة، لذا يجب على المسئولين بمصر رفع مستوى تفهمهم للمخاطر المتوقعة من تغير المناخ ووضع اآلليات 

 .(2218)الحبال، المناسبة للحد من اآلثار الناجمة عنه 

ذهنه وتمكنه من فهم مايحيط في يحوزها الفرد التي تعرف المعرفة انها عبارة عن مجموعة المعلومات والقيم والعادات 

رتقاء والتقدم فرص اإلفي تكوين شخصيته، وتتيح له األستمرار في كما أنها تلعب دوراً رئيسياً  ،به والتعامل معه بصورة ميسرة

يكون  يكاد أن يله، والذفي الحياة، وانه كلما أمكننا معرفه مايحوزه الفرد من معلومات وأفكار أدى ذلك لمعرفة البنيان المعرفي 

ذهنه كلما أمكن اضافه معلومات جديدة بسهولة ويسر في فريداً لكل فرد على حده، وكلما كانت هذه المعلومات واضحة وبسيطة 

 .(2222)األعرج، واحداث التغير المنشود 

الى فإن ية المعرفة وبالتضوء ما لديه من كمية ونوعفي تعتبر المعرفة أساس السلوك اإلنسانى حيث يتحدد سلوك الفرد 

ؤثر واتخاذ القرارات الالزمة، كما تفي جديدة تعتبر أولى مراحل عملية التغيير السلوكى المعرأكتساب الفرد ألفكار ومعلومات 

 (2221السبيعي، على، )المعرفة على استجابة الفرد لألشياء واألفكار من خالل ما تكون لديه من معارف 

مليون طن تقريباً،  7من صافي الدخل الزراعي حيث بلغ حجم اإلنتاج السمكي حوالى  %..يساهم القطاع السمكي بنحو 

أما اإلستزراع السمكي فيصل حجم اإلنتاج  ،%.7ألف طن ويمثل 5..المصايد الطبيعية ويصل حجم اإلنتاج الي على ويشتمل 

حيث قدر اإلنتاج منها بأكثر من  السمكيالسمكية أهم نظم اإلستزراع  وتعد المزارع ،%29مليون الطن ويمثل  2..حوالي 

مصر، في  السمكيمن إجمالى اإلنتاج  % 29,9وحوالى  السمكيمن إجمالى إنتاج األستزراع  %.,.5ألف طن تمثل  .,75..

االنتاج السمكي، الهيئة العامة )احصائيات  ألف فدان من المزارع السمكية األهلية والحكومية 33.وتحقق ذلك اإلنتاج من حوالى 

 (.2222لتنمية الثروة السمكية، 

من  ويزداد التأثير جميع الكائنات المائية ومنها االسماك بمختلف أنواعهاعلى أن التغيرات المناخية ذات تأثير مباشر 

مل، سمكية، عدم توافر فرص عالنواحى األقتصادية واإلجتماعية والتي تتمثل في انخفاض كميات وقيمة اإلنتاج من المزارع ال

 انخفاض نصيب الفرد السنوي من األسماك.  ،إنخفاض حجم الصادرات من األسماك

المخزون السمكي في المزارع السمكية يمثل تهديدا كبيرا في استدامتها، من خالل على إال أن تأثير التغيرات المناخية 

المياه وكفاءتها،كما أن تسرب المياه المالحه إلي المياه الجوفيه يخلق تقليل مساحة المزارع السمكية، وكميات اإلنتاج، وجودة 

تحديات كبيرة أمام المزارع السمكية في مناطق أخر، كما أن ارتفاع درجة حرارة المياه في المزارع السمكية يؤدي الي زيادة 

ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من  نشاط الميكروبات المحبه للحرارة مما يؤدي لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضال عن

 الزريعه وتقليل االسماك المستخدمه في صناعةعلى وذلك يؤثر حرارة تؤدي لتغير أوقات التكاثر أضرار. كما ان ارتفاع درجة ال

 . (2221)برانيه،مسحوق السمك التي يكون مكون من مكونات علف األسماك وبالتالي زيادة أسعار األعالف 
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مما يؤدى  ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربونفي يتمثل ذلك  على الثروة السمكية فأن أهم التأثيرات المناخيةيتعلق بوفيما 

مياه المحيطات والبحار، وزيادة حموضة المياه مما تؤثر سلبا على نمو وتكاثر وحياة األسماك، كما ينجم عن في لزيادة ذوبانه 

 السمكية من أسماك المياه العذبة والمالحة، توزيع أرصدة األنواع في تغير المناخ تعديل 

، كذلك ينعكس تغير المناخ على (2222)العبد، ترتفع فيها درجة الحرارة نحو القطبينالتي المياه في مع توجه األنواع السمكية 

بنتائج ال  ، مما يعودشكل تغيرات بسالسل غذاء األسماك بمواطن المياه العذبة والمالحةفي موسمية العمليات البيولوجية الحيوية 

يمكن التكهن بها على صعيد التذبذب في إنتاج األسماك باإلضافة الى زيادة ملوحة مياه البحيرات الشمالية نتيجة لزيادة درجة 

تؤدى لزيادة نسبة البخر، فضال عن زيادة التلوث عام بعد عام نتيجة الصرف الصناعى والزراعى وقلة المياه التي الحرارة و

تؤثر على هجرة زريعة العائلة البورية من البحر إلى مناطق التي الواردة للبحيرات، مما يؤدى لزيادة درجة الملوحة أكثر والعذبة 

 (.2222) دياب، بالبحيرات  السمكيالتقاء المياه العذبة وعليه يقل المخزون 

ولقد تعاظمت أهمية الدور الذي تقوم به األجهزة اإلرشادية في ظل تطبيق سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي وبروز 

مفاهيم التنمية الزارعية المستدامة والحد من الفجوة التكنولوجية في الثروة السمكية وما ينتج عنها من أثار اجتماعية واقتصادية 

 وادارة منطقة الثروة السمكية بمحافظة مزارعى األسماكإلى أهمية مشاركة الفئات المستهدفة من ، باإلضافة السمكيةعلى المزارع 

االسماعيلية في برامج التنمية وتوعية الفئات المستهدفة بتطبيقها بشكل صحيح من أجل رفع الوحدة المنتجة والوصول لزيادة 

شاد ري ظل المنافسة وآليات السوق الحرة، من هذا المنطق يحتل اإلاإلنتاج واإلنتاجية التي تحقق العائد المادي للمزارعيين ف

 في مجال تنمية الثروة السمكية. ىالزراعي )السمكي( أهمية كبر

 

 :المشكلة البحثية. 1.1

مصر  ىعلى مستو السمكيةالمحافظات التي بدأت في انشاء المرابي الطبيعيه والمزارع  ىتعتبر محافظة دمياط من اول

وتمتلك دمياط مزرعه سمكيه حكوميه واحدة مؤجره  وكانت بدايتها في منطقة الرطمه في المثلث ومنطقة السياله شرق دمياط،

، وقد بلغ انتاجها من ةمزرع .79.ا ويبلغ عدده ةهليأفدان، ومزارع  573.مساحة على  السمكيةمن الهيئه العامه لتنمية الثروه 

لف طن حيث قد تأثر انتاجها بسسب أ 5..7.بلغ انتاجها  7373وفي عام  م73.9طن في عام  ألف 782.2ة المزارع السمكي

 .المناخيةالتغيرات 

ثر قطاع اإلستزراع فيتأ المناخيةفقد تم إختيار محافظة دمياط ألنها من المحافظات الساحلية التي تتأثر بالتغيرات  وبالتالي

ر التغيرات بتأثي السمكيةاستوجب اعداد دارسة عن معرفة مديري المزارع ، مما سمكيةانتاج المزارع العلى تؤثر السمكي وبالتالي 

تناول تأثير تالتي وجود البحوث في باإلضافة الى أنه تبين أن هناك ندرة شديدة  ،اإلنتاج بمحافظة دمياطعلى المناخية وتأثيرها 

وان وجد بحوث فإنها اظهرت النتائج ان هناك ضعف  ،البحث التغيرات المناخية على المزارع السمكية وكيفية مواجهتها بمنطقة

 مجال االستزراعفي المزارع  مديريلذا كان من الضرورى على الباحثين اجراء هذا البحث معرفة  في المستوى المعرفي عام 

 ؤالت التالية: نتائج على التساباآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتاثيرها على االنتاج بمحافظة دمياط ومن سوف ترد ال السمكي
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ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديرييستقى منها التي مصادر المعلومات  يماه -.

 المناخية وتأثيرها على االنتاج بنمطقة البحث؟

 بمنطقة الدراسة؟  المؤسسات المسؤولة عن مواجهة تأثير التغيرات المناخية على اإلنتاج يماه -7

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريدرجة معرفة  يماه -.

 البحث ؟  بمنطقةاالنتاج 

ببعض اآلثار الناتجة عن  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريالمتغيرات المؤثرة على كل من درجة معرفة  يماه -8

 البحث ؟بمنطقة التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج 

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية؟ مديريمقترحات  يماه  -2

سوف يتيح رؤية أوضح فضالً عن وفرة البيانات والمعلومات أمام القائمين على تخطيط وتنفيذ برامج ارشادية  ياألمر الذ

، من أجل بالمنطقة السمكيةمنطقة البحث لتأتى برامجهم وخططهم انعكاس لحقيقة وضع مديري المزارع في ناجحة خاصة 

 ل على المزارع السمكية والتكيف معها .مواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخى المحتم

   :هداف البحثأ .2.1

ن باآلثار الناتجة ع السمكيمجال االستزراع في المزارع  مديريى معرفة يستهدف هذا البحث بصفة اساسية التعرف عل      

 ـ :من خالل األهداف التالية ذلك دراسة ويمكن تحقيقبمنطقة الالتغيرات المناخية وتاثيرها على االنتاج 

 بمنطقة الدراسة.التعرف على الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثين   -.

ببعض اآلثار الناتجة عن  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديرييستقى منها التي التعرف على مصادر المعلومات  -7

 .بمنطقة الدراسةالتغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج 

 بمنطقة الدراسة. مواجهة تأثير التغيرات المناخية على اإلنتاج التعرف على المؤسسات المسؤولة عن  -.

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريتحديد درجة معرفة  -.

  الدراسة. بمنطقةاالنتاج 

ات ببعض اآلثار الناتجة عن التغير السمكيمجال اإلستزراع في مديري المزارع دراسة العالقة االرتباطية بين كل من معرفة  -8

، والنشأة، معدد سنوات التعليالمدروسة التالية: السن، و المتغيرات المستقلةبين المناخية وتأثيرها على االنتاج بنمطقة البحث و

 .السمكيوالتفرغ للعمل بالمزارع السمكية، وعدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع ومساحة المزرعة بالفدان، 

  المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية. مديريالتعرف على مقترحات  -2

 :الفروض البحثية .3.1

  :تاليالبحثي ال رضالخامس تم صياغة الفلتحقيق هدف الدراسة       
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ببعض اآلثار الناتجة عن  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريدرجات معرفة  ياجمالبين  ارتباطيةتوجد عالقة    

والنشأة،  ،عدد سنوات التعليمالسن، المستقلة المدروسة التالية:  همغيراتمتوبين كل  التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج

 .السمكيرع السمكية، وعدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع ومساحة المزرعة بالفدان، والتفرغ للعمل بالمزا

 

 ومصادر البيانات:  لطريقه البحثيها .2

المزارع السمكية لألثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها  مديريمعرفة هذا البحث في  يقصد به التعريف اإلجرائي:. 1.2

 .السمكيعلى اإلنتاج 

محافظة دمياط بإعتبارها من أهم المحافظات المنتجة لألسماك حيث تحتل المرتبة في البحث  اهذجراء إتم  منطقة البحث:. 2.2

 ياطدممحافظة في  األهلية جمهورية مصر العربية، وتقدر مساحة المزارع السمكيةفي المحافظات األكثر إنتاجاً في الخامسة 

 .( 2222األحصائيات السمكية،  )نشرةألف طن  .7.ألف فدان مزارع سمكية تنتج حوالى  7.بحوالى 

 :شاملة وعينة البحث .3.2

شاملة البحث عدد من مزارع األسماك بمحافظة دمياط بمنطقة بحرى الطريق ) منطقة مثلث الديبة( والبالغ  وقد تمثلت

ألف فدان، ولتحديد حجم عينة البحث تم إختيار عينة عشوائية من  7.مزرعة سمكية بإجمالى مساحة حوالى  .79.عددهم 

  1970السمكية وتم تحديدهم بإستخدام معادلة كريجسى ومورجان )المزارع  مديريمبحوثاً من  792المزارع السمكية بلغ عددهم 

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W..) 

 موضع الدراسة بالمناطقشاملة البحث وعينته توزيع ( 1جدول )

 مساحة المزارع عدد المزارع المنطقة

 8.39 7.5 مزارع قبلى الطريق

 729.5 322. مزارع بحرى الطريق

 7.82. .79. اإلجمالي

 2221بيانات غير منشورة   -المصدر: منطقة الثروة السمكية باإلسماعيلية 

 

  :أسلوب جمع وتحليل البيانات .8.2

تم جمع البيانات الميدانيه بإستخدام إستمارة اإلستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين كأداة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق         

 السمكيةمن مديري المزارع مبحوث  3.من على عينه عشوائيه  (Pre-test) أهداف البحث، بعد إعدادها وإختبارها مبدئياً 

على اإلستماره م، وتم إجراء التعديالت الالزمه 7377يوليو  وذلك خالل شهر ،من صالحيتها لجمع البياناتللتأكد بمحافظة دمياط 

 .7377أغسطس وسبتمبر أصبحت صالحه في صورتها النهائيه لجمع البيانات خالل شهر  ىحت
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روسة وعددها سبعة مجموعة المتغيرات المستقلة المد :أوالً  يستمارة على خمسة أجزاء رئيسية هوقد تضمنت اإل

أثير المؤسسات المسئوله عن مواجهة تعلى التعرف  :ت التي تتعلق باإلستزراع السمكي، ثالثاً امصادر المعلوم :متغيرات، ثانياً 

ثار الناتجة ببعض اآل السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريمعرفة في المتغير التابع والمتمثل  :، رابعاً المناخيةالتغيرات 

المزارع السمكية المبحوثين لمواجهه  مديريالتعرف على مقترحات  :خامساً  ،عن التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج

 التغيرات المناخية.

 :يأدوات التحليل اإلحصائ .2.2

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط  يدام عدد من األساليب اإلحصائية هتم تحليل البيانات وعرض النتائج بإستخ        

الحسابى، واإلنحراف المعيارى، وكذلك استخدم معامل االرتباط البسيط )بيرسون( الختبار الفروض اإلحصائية وتحديد معنوية 

ة الحاسب اآللي طأو عدم معنوية العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المدروسة، وقد تم تحليل بيانات هذه الدراسة بواس

 (.SPSSة )باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعي

 المعالجه الكميه للبيانات:. 2.2

 التالي: النحوعلى بعد اإلنتهاء من جمع البيانات المتحصل عليها من المبحوثين تم تفريغها ومعالجتها كميا 

  :ةالخصائص الشخصيأوالً: 

عباره عن سن المبحوث وقت تجميع البيانات وقد تم التعبير عنه بالرقم الخام لسن المبحوث وتم تقسيم السن الي ثالث  السن: -1

 سنه فأكثر(. 87سنة(، )87ألقل من-..سنة(، )..فئات ) أقل من

ؤال المبحوث ا المتغير بسويقصد به عدد سنوات تعليم المبحوث عند تجميع بيانات الدراسة ويتم قياس هذ :سنوات التعليم عدد -2

عن عدد سنوات تعليمه الرسمي، فقد أعطيت لهم درجات مماثلة لعدد سنوات تعليمهم حيث تم إعطاء "صفر" لألمي، وست 

سنوات للتليم اإلبتدائي و"تسع سنوات" للتعليم اإلعدادي، و "اثني عشر سنة" للمؤهل المتوسط، واربعة عشر سنه للتليم فوق 

      .عشر سنة" للمؤهل العاليالمتوسط  و"ستة 

 واحده للنشأه الحضريه. درجةتم قياس هذا المتغير بإعطاء درجتين للنشأه الريفيه و :النشأة -3

تم قياسها بسؤال المبحوثين أفراد العينة عن عدد أفراد األسرة وتم التعبير عدد األبناء العاملين في مجال اإلستزراع السمكي  -8

 فأكثر(..(، ).ألقل من7(، )7ليعبر عن عدد أفراد األسرة. وتم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات هي )أقل من عنه بالرقم الخام 

ويقصد بها إجمالي المساحة المنزرعة التي يقوم المبحوث بإدارتها، وتم قياس هذا المتغير بالرقم  :مساحة المزرعة بالفدان -2

 .فدان فأكثر( 53فدان(، )53أقل من  -3.فدان(، )3.ث فئات هي )أقل من الخام بالفدان وتم تقسيم المبحوثين إلى ثال

بسؤال المبحوثين أفراد العينة عن مدى  السمكيةتم قياس التفرغ للعمل في إدارة المزارع  :التفرغ إلدارة المزارع السمكية -2

 .تفرغهم للعمل وأعطيت" درجة واحدة "  لغير متفرغ، و" درجتان" للمتفرغ لحد ما، وثالث درجات للمتفرغ
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ويقصد بها عدد السنوات التي قضاها المبحوث للعمل في مجال إدارة  :السمكيةمجال ادارة المزارع في عدد سنوات الخبرة  -2

، وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثين عن عدد هذه السنوات وتم التعبير عنه بالرقم الخام وتم تقسيم السمكيةالمزارع 

 سنة فأكثر(.    9.(، )  9.ألقل من 77سنة (، ) 77) أقل من  المبحوثين إلى ثالث فئات هي

درجة االستفادة من المصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي معلوماتهم المتعلقة ببعض  -:ثانياً 

 اإلنتاج .على األثار الناتجه عن التغيرات المناخية  وتأثيرها 

نها ر التي يستقي ماإلستفاده من المصاد درجة عن السمكيةتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثين من مديري المزارع 

البرامج الزراعية باإلذاعة والتلفزيون، الهيئة  ،المرشد السمكي، النشرات اإلرشادية،شر مصدراً: معارفهم، وذلك من بين ثالث ع

العامة لتنمية الثروة السمكية، الجيران والزمالء، الكتب والمراجع العلمية، الندوات اإلرشادية، الخبرة الشخصية، المزارع 

م تحديد كما ت، السمكيةالحكومية والمفرخات السمكية، المنظمات البيئيه، هيئة األرصاد الجويه، المعمل المركزي لبحوث الثروة 

درجة االستفادة منها من خالل أربعة فئات وهي ) عالية، متوسطة، منخفضه، منعدمه(، وتم معالجتها كميا بإعطائها 

تفادة مصادر المعلومات االس الترتيب، وتم تقسيم المبحوثين الي ثالث فئات وفقا لدرجة االستفادة منعلى ( .،7،.،3درجات)

 (.درجةاالستفادة المرتفعة  ) (،درجةالستفادة المتوسطة )ا (،درجةالمنخفضة )

تم تجميع المؤسسات التي ذكرها المبحوثين طبقا للتكرارات  :المناخيةعن مواجهة تأثير التغيرات  ة: المؤسسات المسئولثالثاً 

المحليه، المنظمات البيئه، منظمات األعمال  اتالحكوم مؤسسات هي )المنظمات الدوليه، خمسةوالنسب المئوية وذلك من بين 

 (.منظمات المجتمع المدنى واإلقتصاد، 

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريدرجة معرفة : رابعاً 

ئة واحده لكل استجابة خاط درجةولقياس هذا المتغير تم إعطاء درجتين لكل استجابة صحيحة )يعرف(،  بمحافظة دمياط.االنتاج 

)ال يعرف(، وتم قياس هذا المتغير كمحصله الستجابات المبحوث على مجموعة من األسئلة الخاصة بالتوصيات الفنية الخاصه 

  . فنية ةتوصي (..الغ عددها )ومسبباتها والب ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية

ع تم تجمي، ودمياطبمحافظة  المناخيةالمبحوثين لمواجهة التغيرات  السمكية: المقترحات من وجهة نظر مديري المزارع خامساً 

 المقترحات التي ذكرها المبحوثين طبقا للتكرارات والنسب المئوية لكل مقترح من هذه المقترحات.

 

 النتائج ومناقشتها: .3

 والمهنية للمبحوثين. التعرف على بعض الخصائص الشخصية . 1.3

المزارع السمكية المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصية المدروسة كما  مديريالى توزيع ( 7تشير النتائج الواردة بجدول ) 

 يتوزعون طبقا لخصائصهم المدروسة كاألتي: :يلي

 السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %82: أوضحت النتائج أن ما يزيد عن نصف المبحوثين بنسبة )السن -.

 السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %75سنة(، ونحو ) 87ألقل من  – ..) يقعون في الفئه العمريه ما بين

يقعون في الفئه  السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %2.سبة )سنه فأكثر(، أما ن87يقعون في الفئه العمريه من )

 سنه( . ..العمريه )أقل من 
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 السمكية( أن ما يقرب من نصف المبحوثين من مديري المزارع 7الوارده بالجدول رقم ): أفادت النتائج عدد سنوات التعليم -7

( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع % 3.عالي، ونحو )تعليم على ( من إجمالي المبحوثين قد حصلوا %3.نسبة )

تعليم على حصلوا  السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع %..تعليم فوق متوسط في حين )على حصلوا  السمكية

تعلموا تعليم  السمكيةمن مديري المزارع  ( من إجمالي المبحوثيين%.( منهم تعلم للمرحله اإلعداديه، ونحو)%3.متوسط، وأن )

 أميين ال يجيدون القراءه والكتابه. السمكيةمن إجمالي المبحوثيين من مديري المزارع  (%7) ابتدائي وان نسبة

ة بنسب السمكيةمن مديري المزارع  ( أن حوالى ما يقرب من ثلثي المبحوثين7تبين من النتائج الوارده بالجدول رقم ) النشأه: -.

ينتموا الي  السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %5.بحوثين ينتموا الي الريف، ونحو )( من إجمالي الم27%)

 الحضر.  

( أن ما يقرب من نصف المبحوثين من مديري 7اتضح من الجدول رقم ) عدد األبناء العاملين في مجال اإلستزراع السمكي: -.

لمبحوثين لديهم عدد صغير من أفراد األسرة يعملون معهم في إدارة ( من إجمالي ا%8.لتي بلغت نسبتهم) السمكيةالمزارع 

لديهم   السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع %3.فرد(،وأن حوالي) 7يقعون في الفئه )أقل من  السمكيةالمزرعه 

( %8.أفراد(،ونحو ) .ألقل من-7ين )يقعون في الفئه ما ب السمكيةعدد متوسط من أفراد األسرة يعملون معهم في إدارة المزرعه 

 ةالسمكيمعهم في إدارة المزرعه  لديهم عدد كبير من أفراد األسرة يعملون  السمكيةمن مديري المزارع  من إجمالي المبحوثين

 (..يقعون في الفئه )أكثر من 

مديري  يقرب من نصف المبحوثين منأن حوالى ما  (7: أفادت نتائج البحث الوارده بالجدول رقم ) مساحة المزرعه بالفدان -8

 53اقل من -3.( من إجمالي المبحوثين يقومون بإدارة مزارع سمكيه في مساحه تتراوح من)%..بنسبة ) السمكيةالمزارع 

يقومون بإدارة مزارع سمكيه في مساحه تتراوح من  السمكيةمن مديري المزارع  من إجمالي المبحوثين  (%7.فدان(، وان )

يقومون بإدارة مزارع سمكيه في مساحه   السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع %77ثر(، ونحو)فدان فأك 53

 فدان(. 3.)اقل من 

( أن أكثر من نصف المبحوثين من مديري 7: أظهرت نتائج البحث الواردة في الجدول رقم )السمكيةالمزارع  لتفرغ إلدارةا -2

( من إجمالي المبحوثين بينما بلغت نسبة %88متفرغين  في إدارة المزارع السمكية حيث بلغت نسبتهم ) السمكيةالمزارع 

، وقد بلغت السمكية( من إجمالي المبحوثين في إدارة المزارع %.7) السمكيةمن مديري المزارع  المبحوثين المتفرغين لحد ما

 ( من إجمالي المبحوثين.%.7غيين )غير المتفر السمكيةمن مديري المزارع  نسبة المبحوثين

( أن أكثر من نصف 7أشارت النتائج الواردة في جدول رقم ) :السمكيةعدد سنوات الخبره في مجال إدارة المزارع  -2

( من إجمالي المبحوثين تتراوح خبرتهم في مجال إدارة المزارع %89والبالغ نسبتهم) السمكيةالمبحوثين من مديري المزارع 

تتراوح خبرتهم في  السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع  %5.سنه(، بينما كانت نسبة )77)أقل من  السمكية

سنة 9.) السمكيةسنة(، و بلغت نسبة من كانت خبرتهم في مجال إدارة المزارع  9.أقل من -77من ) السمكيةمجال إدارة المزارع 

في مجال  ةهذه النتائج إلى أن غالبية المبحوثين لديهم خبرات متوسطة إلى منخفض( من إجمالي المبحوثين، وتشير %.) فأكثر(

 االستزراع السمكي.
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 ( توزيع مديري المزارع السمكية المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصيه المدروسة2جدول )

 % العدد الخصائص  م

  السن 1

   2. 2. سنة( ..)أقل من 

  (..  87ألقل من )82 22. سنة 

  (87 )75 .5 سنة فأكثر 

  عدد سنوات التعليم 2

  7 2 أمي 

  7. ابتدائي . 

  3. 3. إعدادي 

  3. متوسط .. 

  3. 93 فوق متوسط 

  3. 5.. عالي 

  النشأه 3

  27 58. ريفي 

  5. 7.. حضري 

 عدد األبناء العاملين في مجال اإلستزراع السمكي 8

   8. ... (7)أقل من 

  (7- ألقل من.) ..3. 5 

  (. )8. 2. فأكثر 

 مساحة المزرعه بالفدان 2

   27,7 .8 فدان( 3.)أقل من 

  (.3-53 ألقل من )72,5 77 فدان 

  (53 )77 5. فدان فأكثر 

 السمكيةالتفرغ إلدارة المزارع  2

   88 .2. متفرغ 

  7 27 متفرغ لحد ما. 

  7 .2 غير متفرغ. 

 السمكيةعدد سنوات الخبره في مجال إدارة المزارع  2

  (8- 77أقل من )89 22. سنه 

  (77- 9. أقل من  سنه) ... .5 

  (.9 )5 سنه فأكثر . 

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة األستبيان
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درجة االستفادة من المصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي معلوماتهم المتعلقة ببعض  .2.3

 اإلنتاج.على األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

مزارع األسماك المبحوثين  مديرييستقى منها التي ( بأن مصادر المعلومات .أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

متوسط مرتبة تنازلياً حسب ال السمكياإلنتاج على معلوماتهم المتعلقة ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية  وتأثيرها 

 ...7درجة(، ثم الجيران والزمالء ) 2..7درجة(، يلى ذلك الخبرة الشخصية ) 7.22هيئة االرصاد الجويه ) :الحسابى كما يلى

درجة(، المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية  ...7درجة(، المنظمات البيئيه ) 7..7ة(، ويلى ذلك الندوات اإلرشادية )درج

درجة(، الهيئة العامة لتنمية الثروة  93..البرامج الزراعية باالذاعة والتلفزيون ) ،درجة( 92..) السمكيدرجة(، المرشد  7.39)

 38..درجة(، المزارع الحكومية ) ....المفرخات السمكية ) ،درجة( 2...االرشادية ) درجة(، النشرات 53..السمكية )

مزارع األسماك بشكل كبير على هيئة األرصاد  مديريويتضح من ذلك أعتماد  ،درجة( 3.52درجة(، الكتب والمراجع العلمية )

لى ثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها عتقييم األفي يحتاجون اليها التي الجوية والخبرة الشخصية كمصدر للمعلومات 

 لما لديهم من المعلومات والبيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها. السمكياإلنتاج 

(: درجة االستفادة من المصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي معلوماتهم 3جدول رقم )

 اإلنتاج بمحافظة دمياطعلى ثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها ببعض األالمتعلقة 

مصـــــادر  م

 المعلومــات

متوسط  ياإلجمال درجة األستفادة من مصادر المعلومات

درجة 

 األستفادة

 الترتيب

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 السابع 92.. 792 3 3 3.95. 97 .3.2. .7. 75.75 .5 السمكيالمرشد  .

النشرات  7

 االرشادية

 العاشر 2... 792 ..... 7. 5..5. ... ..... 7.. .3.. 9

البرامج  .

الزراعية 

باالذاعة 

 والتلفزيون

 الثامن 93.. 792 3 3 3.95. 97 5..5. ... .73.8 .2

الهيئة العامة  .

لتنمية الثروة 

 السمكية

 التاسع 53.. 792 3..2 9. ..... .9 .2.2. 7.. 85..7 .2

الجيران  8

 والزمالء

 الثالث ...7 792 3 3 78.89 22 25... .3. .9.2. 5..

الكتب والمراجع  2

 العلمية

الثالث  3.52 792 .3... .3. 8.29. 2.. 73.73 23 3 3

 عشر
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الندوات  2

 اإلرشادية

 الرابع 7..7 792 3 3 9.52. 89 8..5. ... 99... 98

الخبرة  5

 الشخصية

 الثانى 2..7 792 3 3 .2.2 73 3.32. 9.. 73..8 85.

المزارع  9

 الحكومية

الثانى  38.. 792 .3.2. .9 2..2. ... 75.27 58 2... 3.

 عشر

المفرخات  3.

 السمكية

الحادى  .... 792 .2.8. 87 7.39. 78. 7.22. 92 .2.2 .7

 عشر

 الخامس ...7 792 3 3 2..2. .8 55..8 .2. 72.98 .5 المنظمات البيئيه ..

هيئة االرصاد  7.

 الجويه

 األول 7.22 792 3 3 2..7 2 2.58. .8 29.53 7.2

المعمل  ..

المركزى 

لبحوث الثروة 

 السمكية

 السادس 7.39 792 3 3 .73.8 .2 9..9. 2.. 79.92 59

 .المصدر: جمعت وحسبت من واقع بيانات استمارات االستبيان 
 

مزارع األسماك المبحوثين يقعون  مديريمن إجمالى  % 72.2( الى أن نسبة .أشارت النتائج الواردة بالجدول رقم )و

مزارع األسماك  مديريمن إجمالى %...8درجة(، وأن نسبة  .7-..فئة التعرض المنخفض لمصادر المعلومات )في 

فئة في مزارع األسماك المبحوثين  مديريمن إجمالى % 73درجة(، وأن نسبة  ..-77فئة التعرض المتوسط )في المبحوثين 

فئتى في يقعون  % ...2مزارع األسماك المبحوثين وبنسبة  مديريدرجة(، مما يتبين أن غالبية  ..-..التعرض المرتفع )

ستفادة ألالحصول على المعلومات الالزمة لفي لى الرغبة التعرض المتوسط والمرتفع، حيث يؤدى زيادة التعرض للمصادر ا

مزارع األسماك المبحوثين معارفهم المتعلقة ببعض  مديرييستقى منها التي الركيزة األساسية  يمنها وأن هذه المصادر ه

 .السمكياإلنتاج على األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

لمستوى التعرض للمصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي  ( توزيع المبحوثين وفقاً 8جدول )

 اإلنتاج بمحافظة دمياطعلى ببعض األثار الناتجة عن التغيرات المناخية  وتأثيرها معلوماتهم المتعلقة 

يستقى منها مديري المزارع في التي مستوى التعرض لمصادر المعلومات  م

 السمكي معلوماتهممجال اإلستزراع 

 العدد

 222ن = 

)%( 

 ( درجة.7-..تعرض منخفض )  .

 

29 

 

72.2 

 .7..8 85. ( درجة..-77تعرض منخفض )  7

 73.7 23 ( درجة..-..تعرض منخفض )  . 

 المصدر: جمعت وحسبت من واقع بيانات استمارات االستبيان.
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 :ةعن مواجهة تأثير التغيرات المناخي ةالمؤسسات المسئول. 3.3

 الحكومات المحليةهي  المناخية( أن أهم المؤسسات المسئوله عن مواجهة التغيرات 8) أشارت النتائج الوارده بالجدول رقم

(، منظمات األعمال %7.)منظمات المجتمع المدنى (، %9.)المنظمات البيئية (، %.7) الدولية(، يليها المنظمات 72%)

 (.%5) واإلقتصاد

توفير المعلومات والبيانات مع في ومما سبق يتضح أن المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية عليها دور كبير وهام 

تحديد المسؤوليات واأللتزامات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية سواء كانت من مصادر طبيعية أو من صنع األنسان، وبما يحقق 

 .اءات الالزمة للحد من مخاطر التغيرات المناخيةمتطلبات اتخاذ اإلجر

 ة(  المؤسسات المسئوله عن مواجهة تأثير التغيرات المناخي2جدول ) 

 الترتيب % التكرار المؤسسات م

 الثانية .7 27 المنظمات الدولية .

 األولي 72 .5 الحكومات المحلية 7

 الثالثة 9. 88 المنظمات البيئية .

 الخامسة 5 78 واإلقتصاد منظمات األعمال .

 الرابعة 7. 2. منظمات المجتمع المدنى 8

 المصدر: جمعت وحسبت من واقع بيانات استمارات االستبيان.

 

 بمحافظة دمياط. اإلنتاجعلى وتأثيرها معرفة مديري المزارع السمكية ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية . 8.3

أن غالبية المبحوثين كانت لديهم معرفة باألثار الناتجه عن التغيرات المناخية  (2بالجدول رقم )أوضحت النتائج الواردة 

يادة نسبة زاألثار الناتجه عن التغيرات المناخية  كما يلى: حيث تراوحت نسب ذوي المعرفة بتلك  السمكياإلنتاج على وتأثيرها 

الجلد  تضرر ، ثم(%.2) سماكالت النمو لألنقص معد ، يلى ذلك(%22) نسبة األكسجين في الدم إنخفاض ،(%29)الملوحة 

 وبعد ذلك تغير في أنواع األسماك المستزرعه في الحوض (،%25) انخفاض االستثماراتيليه  ،(%29) وتشوه الخياشيم

ثم زيادة استهالك  ، موت األسماك المفاجئ او التدريجي،ير نظام اإلستزراع السمكييتغ (،%.2) خمول األسماك (،22%)

، ثم قلة فرص رع السمكيةتقليل مساحة المزاو، (%27) مقاومة األمراضعلى  عدم قدرة السمكةو األسماك للغذاء واالعالف،

أنخفاض  (،%.2) قص في الصادرات والعمالت األجنبيةانخفاض اسعار األسماك، النفي المياه،  PHيلي ذلك زيادة  ،العمل

نقص نسبة  (،%85) كمية األعالف المقدمه لألسماكعلى وقف نمو األسماك، تؤثر (، %23أسعار األسماك، زيادة سمية المياه )

عدد لى عانخفاض تغير مواعيد اإلستزراع السمكي، تؤثر المياة، في الفسفور الغير عضوي، زيادة كمية الطحالب، زيادة األمونيا 

(، انخفاض جودة %82) (، إنخفاض تحويل العلف%82) ، نسبة األكسجين الذائب في الماءاليوم الواحدمرات تغذية األسماك في 

ذوبانية (، %.8نقص معدالت النمو للهائمات النباتيه، تقلل من عمليات التكاثر في األسماك )(، %88) األسماك المعروضه للبيع

المياة، ذوبانية المعادن الثقياه من التربه في زيادة االمونيا  ،ني اكسيد الكربونزيادة ثا(، %.8) المعادن الثقياه من التربه الي المياه

 (.%83) ثم تغير فترات التفريخ(، %87زيادة ثاني اكسيد الكربون )يلى ذلك  (،%.8) الي المياه، انخفاض مناعة األسماك
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اإلنتاج بمحافظة على معرفة مديري المزارع السمكية ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها  (:2جدول رقم )

 دمياط

 ال يعرف يعرف األثار الناتجه عن التغيرات المناخية ومسبباتها م

 ٪ عدد ٪ عدد

 .. 79. 82 25. انخفاض نسبة األكسجين الذائب في الماء   .

 5. ... 27 .5. المفاجئ او التدريجيموت األسماك  7

 79 52 .2 ..7 نقص معدالت النمو لالسماك .

 2. 2.. .8 .2. نقص معدالت النمو للهائمات النباتيه  .

 5. 7.. 87 88. زيادة ثاني اكسيد الكربون 8

 5. ... 27 .5. زيادة استهالك األسماك للغذاء واالعالف 2

 .7 27 29 7.8 زيادة نسبة الملوحه 2

 .. 79. 82 25. نقص نسبة الفسفور الغير عضوي 5

 2. ... .8 82. ذوبانية المعادن الثقياه من التربه الي المياه 9

 3. 73. 23 22. زيادة سمية المياه 3.

 .. 97 29 738 تضرر الجلد وتشوه الخياشيم ..

 9. 2.. .2 53. في المياه PHزيادة  7.

 9. 2.. .2 .5. السامهزيادة  درجة تأين المواد  ..

 .. 79. 82 25. زيادة كمية الطحالب ..

 .. 75. 82 29. المياةفي زيادة االمونيا  8.

 2. 39. .2 55. خمول األسماك 2.

 .. 7.. 82 28. إنخفاض تحويل العلف 2.

 2. ... .8 82. انخفاض مناعة األسماك 5.

 5. ... 27 .5. مقاومة األمراضعلى عدم قدرة السمكه  9.

 .7 22 22 7.3 نسبة األكسجين في الدم إنخفاض 73

 7. 78. 85 27. وقف نمواألسماك .7

 5. 7.. 27 58. تغيير نظام اإلستزراع السمكي      77

 .. .3. 22 92. تغيير في أنواع  األسماك المستزرعه في الحوض .7

 9. 8.. .2 57. تقليل مساحة المزارع السمكية .7

 .. 75. 82 29. مواعيد اإلستزراع السمكيتغير  78
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 83 5.. 83 9.. تغير فترات التفريخ 72

 2. 2.. .8 .2. تقلل من عمليات التكاثر في الألسماك 72

 7. 72. 85 .2. كمية األعالف المقدمه لألسماكعلى تؤثر  75

 .. 79. 82 25. عدد مرات تغذية األسماك في اليوم الواحدعلى تؤثر  79

 8. 8.. 88 27. انخفاض جودة األسماك المعروضه للبيع 3.

 3. 5.. 23 29. انخفاض اسعار األسماك ..

 7. 98 25 737 انخفاض االستثمارات 7.

 9. 2.. .2 .5. قلة فرص العمل ..

 9. 2.. .2 53. النقص في الصادرات والعمالت األجنبيه ..

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان. المصدر:
 

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات  السمكيمجال اإلستزراع في العالقة االرتباطية بين كل من معرفة مديري المزارع . 2.3

المناخية وتأثيرها على االنتاج بنمطقة البحث وبين المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: السن، وعدد سنوات التعليم، والنشأة، 

 . السمكيالتفرغ للعمل بالمزارع السمكية، وعدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع ومساحة المزرعة بالفدان، و

( ان هناك عالقة أرتباطية معنوية بين متوسطات درجة معرفة مديري المزارع 2أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

اإلنتاج وكل من العمر، عدد سنوات التعليم وهى عالقة معنوية على السمكية لبعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية  وتأثيرها 

بين متوسط درجة معرفة مديري المزارع  .3,3، بينما كانت هناك عالقة ارتباطية معنوية عند مستوى معنوية 3,38عند مستوى 

مزرعة التفرغ للعمل بالم، وعدد سنوات التعلي اإلنتاج وعلى السمكية لبعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

تي الحيث أنه كلما زاد عمر المبحوثين وزادت عدد سنوات الخبرة أدى ذلك الى زيادة المعارف واألساليب المزرعية  ،السمكية

 .السمكييمكن أن تحسن من أسلوب أدائهم للتوصيات الفنية وتزيد من اإلنتاج 

متوسط درجة معرفة مديري المزارع السمكية لبعض األثار الناتجه  بينعدم وجود عالقة معنوية وقد أشارت النتائج إلى 

وبناءا على ما سبق فانه يمكن رفض الفرض اإلحصائى مساحة المزرعة السمكية، واإلنتاج على عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

 بالنسبة لهذه المتغيرات وقبول الفرض البديل.

ت درجة معرفة مديري المزارع السمكية لبعض األثار الناتجه عن التغيرات ( قيم معامالت االرتباط بين متوسطا2جدول )

 اإلنتاج وكل من المتغيرات المستقلة المدروسةعلى المناخية  وتأثيرها 

 قيم معامالت االرتباط المتغيرات المستقلة م

 * 5..3 العمر 1

 ** 79..3 عدد سنوات التعليم 2

 ..3.3 مساحة المزرعة السمكية 3
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 ** .3.33 التفرغ للعمل بالمزرعة السمكية 8

 * ..3.3 عدد سنوات الخبرة 2

  .3.3** معنوية عن مستوى         3.38* معنوية عن مستوى 

 

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية. مديريمقترحات . 2.3

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية مديريأن أهم مقترحات  (5) أشارت النتائج  الواردة بالجدول رقم

اإلتجاه ألقلمة  (،%58.5) بنسبة معالجة المياه (،%52.8) باستمرار بنسبة السمكيةمتابعة الوحدات البيطريه للمزارع  :فيتتمثل 

 بنسبة ارتفاع درجة الحرارهعمل صوب لتفادي (، %..57بنسبة ) الملوحه المنخفضه أو المتوسطهعلى أسماك المياه المالحه 

بنسبة  إيجاد البدائل ألسماك المياه العذبه من خالل استنباط أصناف جديده مقاومه لالمراض وتتحمل البروده ،(%..22)

زراعة أصناف جديده ، (%23.2) في مجال التغييرات المتاخيه بنسبة السمكيةعمل دورات تدريبيه لمديري المزارع  ،(28.2%)

 التكنولوجيا الجديده في نظم اإلستزراع السمكي بنسبةعلى ، اإلعتماد (%29 ) بنسبة المناخيةمن األسماك تتحمل للتغيرات 

 نسبةب المناخية(، توفير التمويل الكافي والمعلومات والتفنيات لزيادة قدرة مديري المزارع للتأقلم مع التغيرات 27.2%)

 (.%5.5.)ة المناخيبحاث العلميه في مجال التغييرات أعداد األ زيادة (،28.2%)

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية مديري( مقترحات 4جدول )

 % التكرار المقترحات م

. 
 29 738 المناخيةلتغيرات ازراعة أصناف جديده من األسماك تتحمل 

7 
 58.5 788 معالجة المياه

. 
 ..22 7.3 لتفادي ارتفاع درجة الحرارهعمل صوب 

. 
ع لزيادة قدرة مديري المزارع للتأقلم م والتقنيات الحديثةتوفير التمويل الكافي والمعلومات  

 المناخيةالتغيرات 

.98 28.2 

8 
 ..22 733 إعداد برامج إرشاديه متخصصه في مجال التغير المناخي 

2 
 27.2 52. نظم اإلستزراع السمكيالتكنولوجيا الجديده في على اإلعتماد 

2 
 5.5. 8.. لعلميه في مجال التغيرات المناخية.زيادة أعداد األبحاث ا

5 
 52.8 723 باستمرار السمكيةمتابعة الوحدات البيطريه للمزارع 

9 
 23.2 7.3 في مجال التغييرات المتاخية. السمكيةعمل دورات تدريبيه لمديري المزارع 

.3 
 ..57 ..7 الملوحه المنخفضه أو المتوسطة.على اإلتجاه ألقلمة أسماك المياه المالحه 

.. 
ده مقاومه لالمراض وتتحمل إيجاد البدائل ألسماك المياه العذبه من خالل استنباط أصناف جدي

 البرودة.

778 28.2 

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان. المصدر:
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 والتوصياتاألستنتاجات الرئيسية 

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

لتفادى اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج األعتبار والعمل عليها في أخذها  المزارع السمكية مديريل

 :على النحو التالي السمكي

رفع الوعي بالقضايا التغيرات المناخية من خالل لشراكة مؤسسات الدولة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني  -

 إقامة اتصال مباشر مع الجمهور بشكل مستمر لتمكينه من التعامل بشكل أفضل مع مخاطر التغيرات المناخية.

 سمكيالالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على اإلنتاج ب المتعلقة المشكالت لحل اإلرشادية واألنشطة الجهود تكثيف ضرورة -

 .والمزارع السمكية

دة استخدام إعا من خاللومنها التكاملى باعتباره اقتصادى ومالئم للبيئة،  السمكي االستزراعفي االعتماد على النظم الجديدة  -

 .لتغيرات المناخيةالسلبية ل تأثيراتال تقليلتربية النباتات، مما يساعد على في  السمكي مياه االستزراع

الملوحة والبرودة ومقاومة األمراض ومالئمة للظروف البيئية  فيما يتعلق بتحملخاصة األهتمام ببرامج التحسين الوراثى  -

 الناتجة عن التغيرات المناخية.  الجديدة

 .المناخيةللتأقلم مع التغيرات  المناسبةإيجاد الطرق في يساهم والبيانات توفير التمويل الكافي والمعلومات  -

 

 المراجع

، اآلثار التعليمية لبرنامج المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمرا بمحافظة (7339) ،عبد الفتاح ياألعرج، صبح -.

 جامعة األزهر.  ،االسماعيلية، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة بالقاهرة

الموارد السمكية في مصر، سلسلة على ، التداعيات المحتمله للتغيرات المناخية (.737)برانية، أحمد عبد الوهاب )دكتور(،  -7

 (، الطبعه األولي، معهد التخطيط القومي...أوراق السياسات في التخطيط والتنمية المستدامه رقم )

ببعض قرى منطقة  ، مستوى إدراك زراع محصول القمح لظاهرة التغيرات المناخية(..73)الحبال، أبوزيد محمد محمد،  -.

البحوث الزراعية، كلية الزراعة، سابا باشا، جامعة في بنجر السكر باألراضى الجديدة بمنطقة النوبارية، مجلة الجديد 

 .7، العدد 9.األسكندرية، المجلد 

ثات ، معارف القادة المحليين ببعض المستحد(.737)السبيعي، فراج محمدعوض، على، منال فهمي إبراهيم )دكتوران(،  -.

 (. 5) 7.الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، مجلة األقتصاد الزراعي والعلوم اإلجتماعية المجلد

، تأثير التغيرات المناخية على المصايد الطبيعية والمزارع السمكية، موقع أجرتوداى (.737)الشافعى، أحمد محمد دياب،  -8

www.agri2day.com . 

، تبنى الزراع لبعض المبتكرات الزراعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية (..73)صقر، اسالم حسن ابراهيم حسن،  -2

رسالة دكتوراه، كلية الزراعة سابا باشا، جامعة  ،محافظة البحيرة -ببعض قرى األراضى الجديدة بمنطقة النوبارية 

 االسكندرية.

http://www.agri2day.com/
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صر مفي مستقبل  الغذاء  -مصر في ، التغيرات المناخية ومستقبل الغذاء (73.2)حمدى، عثمان، عفاف زكى،  ،الصوالحى -2

نوفمبر،  ،.-7الزراعى  الجمعية المصرية لإلقتصاد ،لالقتصاديين الزراعيين المؤتمر الخامس والعشرون ،الواقع والمأمول

 القاهرة.

، محددات تكيف الزراع مع التغييرات المناخية بمحافظة (.737)رخا، رحاب محمد مختار،  ،عبد الوهاب، صابر محمد -5

 كفر الشيخ، مجلة المنوفية لالقتصاد والعلوم، العدد السادس. 

  www.nabd.com ، موقع نبضالسمكي، تأثير التغيرات المناخية على االستزراع (7377)العبد، يوسف محمد،  -9

مواجهة التغيرات المناخية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في ، األقتصاد الدائرى ودوره (7377)أحمد،  ،عبدالرحيم -3.

 مجلس الوزراء.

ادراك الزراع للتغييرات المناخية وتأقلمهم معها ببعض قري محافظة البحيرة، مجلة  ،(73.8)فايد، أمل عبد الرسول أحمد،  -..
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Factors affecting the patient's preference for private health sector (An Empirical Study in 

the province of Hafr al-Batin) 

 :إعداد
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 الباطن، وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية أخصائي أول تمريض، مديرية الشؤون الصحية بحفر

*Email: saad4140@gmail.com   

 المستخلص

هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة من خالل آراء 

وسائل الراحة والرفاهية(، وكفاءة الخدمات المرضى في كل من القطاعين، وبيان اثر العوامل المادية )األجهزة الطبية الحديثة، 

المرضى للمستشفيات الخاصة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج  ى اختيار)فترة االنتظار، خبرة االطباء( عل

 شخص من المرضى 091التحليلي من خالل استبانة تم توزيعها على مستشفيين من القطاع الخاص وتم أخذ عينة عشوائية تبلغ 

في كل مستشفى المرضى، وتوصلت الدراسة الى أن كافة المتغيرات هي من العوامل تؤثر على تفضيل المرضى للمستشفيات 

تاله خبرة األطباء ومقدمي الخدمة ثم توفر وسائل الراحة وأخيرا توفر األجهزة الطبية،  االنتظارالخاصة، أما أهم عامل فهو فترة 

بأنه على المستشفيات الحكومية أن تعمل على تحسين طرق أداءها وتحسين كفاءة خدماتها وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة 

وجودتها وتحسين نظام فترات االنتظار والعمل على تقليل الوقت الالزم للحصول على الرعاية الصحية للمرضى والعمل على 

مع  تالءميجدد وتدريبهم، وتوفر وسائل الراحة بما تعيين األطباء والكادر الصحي من ذوي الخبرة العالية وتأهيل الموظفين ال

 متطلبات المرضى.

 العوامل المؤثرة، تفضيل المرضى، القطاع الصحي الخاص، محافظة حفر الباطنالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to identify the level of efficiency of health services provided in government and 

private hospitals through the views of patients in each of the sectors, the impact of physical factors 

and the statement of (modern medical devices, comfort and well-being), and efficiency of the 

services (the waiting period, experience doctors) on the selection of patients to private hospitals, 

the study followed descriptive and analytical approach adopted through a questionnaire distributed 

in two hospitals from the private sector random sample of 190 people has been taking from the 

patients, the study found that all variables are factors affecting the preference of patients to private 

hospitals, but the most important factor is the waiting period, followed by doctors and service 

providers experience and provide amenities and finally medical devices, and in the light of the 

results the study recommended that government hospitals should improve the methods of 

performance and improve the efficiency of its services and quality and improve waiting times 

system and work on reducing the time required to get health care for patients and doctors set to 

work on the health and cadre of highly experienced and qualified the new staff and training, and 

provide amenities that are commensurate with the requirements of patients. 

Keywords: Influencing factors, patient preference, private health sector, Hafr Al-Batin 

Governorate 
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 المقدمة. 1

قات على سائر المخلو الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنه من أجل التمتع بحياة كريمة تليق باإلنسان شرفه هللا

رابي لألخطاء الجراحية )العقاب يحسن األداء(. خيا؛ فقبل الميالد جاء قانون حمواألخرى، وحق اإلنسان في الصحة مسلما به تاري

 ةأما بعد الميالد فوضع الرومان قوانين مكتوبة لممارسة الطب ومعاقبة المخالفين حتى جاء اإلسالم بنظام الحسبة التي تعتبر بمثاب

 (.6، ص7112حجازي، والصيادلة )التفتيش والرقابة على األطباء 

 الحادية المادة من انطالقا   وذلك متقدما شوطا السعودية العربية المملكة في الرشيدة حكومتنا قطعت فلقد الحالي عصرنا في ماأ

، "مواطن لكل الصحية الرعاية وتوفر العامة بالصحة الدولة تعنى  "أن على نصت والتي للحكم األساسي النظام من والثالثين

دول العالم بفضل ما حظي به  ومتطورة مقارنة بالعديد منمكانة طبية مرموقة والمراكز الصحية  يات المملكةوتبوأت مستشف

 .  في القطاع الحكومي أو القطاع الخاصاهتمام سواء  القطاع الصحي من 

، كفاءتهاوالصحية تختلف فيما بينها من حيث طرق تقديم الخدمة  والمراكزوعلى الرغم من ذلك التطور فإننا نجد أن المستشفيات 

حكوميا  تابعا  للدولة فهو يدار بطريقة تهدف إلى تحقيق الخدمات العامة لكافة أفراد المجتمع، وذلك  المركزفإن كان المستشفى أو 

التي تنفق عليه وتمده باإلمكانيات البشرية المؤهلة والمادية والتكنولوجية، أما إذا كانت العيادة خاصة أو  بواسطة إدارة الدولة

المستشفى خاصا  يملكه فرد أو مجموعة من األفراد فإنه يدار بطريقة إدارة المشروعات التجارية، أي أنه يهدف إلى تحقيق الربح 

تبطة أساسا  بالناحية المادية، ومن هنا فإن اإلدارة في هذا النوع من المستشفيات والعيادات في المقام األول، ثم تقديم الخدمة المر

تحاول التركيز على تنظيم الكفاية في أداء األعمال، والعمل على رضى المرضى، واستغالل جميع الطرق بهدف التوصل إلى 

 أكبر قدر ممكن من الربح.

في العيادات والمستشفيات الحكومية هي مجانية أو شبه مجانية، وهي تتمتع بتجهيزات  الصحيةالخدمات  تكلفةمن المعروف أن 

صحي في القطاع الالعالية للعيادات والمستشفيات  التكاليفعالية ومتطورة، ومن المفارقات التي تالحظ أنه وعلى الرغم من 

دات والمستشفيات في سبيل الحصول على الخدمة لى تلك العيامن المواطنين والمقيمين يتوجهون إإال أن عدد كبير  الخاص

 الصحية. 

 حي الخاصفي القطاع الصالعيادات والمستشفيات  األسباب التي أدت الى التوجه الىفقد انطلق الباحث لدراسة  تلك الحقيقةومن 

 .  ومستشفيات حكومية متطورة بخدمات صحية شبه مجانية مراكزذات التكاليف العالية، في ظل وجود 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

 والميزانيات ،السعودية للقطاع الصحي حكومة المملكة العربيةتتمثل مشكلة الدراسة أنه وعلى الرغم من التطور الكبير الذي أولته 

 ينمأعداد كبيرة من المواطنين والمقي، إال أنه من المالحظ أن صدها لتطوير المستشفيات والمراكز الصحيةالكبيرة التي تم ر

 .الحكومية على في القطاع الصحي الخاصيفضلون العيادات والمستشفيات 

 وبالتالي تكمن مشكلة الدراسة في االجابة على التساؤل التالي:

 للحصول على الرعاية الصحية المرتفعة التكاليف؟ القطاع الصحي الخاص يتوجهون إلىالمرضى  تجعلأهم األسباب التي  ما هي



 
   

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيس تساؤالت الدراسة التالية:واشتق الباحث من خالل 

 تساؤالت الدراسة:. 1.1

 الخاص؟تفضيل المرضى للقطاع الصحي  فيدورا هاما  الطبية الحديثة ةاألجهز توفر عامللعب هل ي .0

 الخاص؟قطاع الصحي دورا هاما في تفضيل المرضى للهل يلعب عامل وسائل الراحة والرفاهية  .7

 الخاص؟ للقطاع الصحيتفضيل المرضى  فيدورا هاما  عامل فترة االنتظارلعب هل ي .3

 الخاص؟فضيل المرضى للقطاع الصحي ومقدمي الخدمة دورا هاما في ت خبرة األطباءهل يلعب عامل  .4

 

 أهمية الدراسة:. 1.1

 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 التالية:األهمية التطبيقية وتتمثل في النقاط . 1.1.1

 ة تلك النقاط ، مما قد يساهم في معالجت الحكومية في بيانها للنقاط التي يتميز عنها القطاع الصحي الخاصتفيد المستشفيا

 بالخدمات الصحية الحكومية في المملكة. لالرتقاء

 لى للعمل عالحكومية والمراكز الصحية لمستشفيات ا هية المشكالت التي يواجهها المرضى فيتلقي الضوء على ما

 تجنبها.

 في بيانها ألهم ما تتميز به تلك المستشفيات والعمل على تطويرها بما يرفع من مستوى  تفيد القطاع الصحي الخاص

 من المملكة وخارجها. ة الستقطاب المزيد من المرضىكفاءة خدماتها الطبي

 األهمية العلمية وتتمثل في النقاط التالية:. 1.1.1

 ية والعربية التي تناول موضوع الدراسة من خالل دراسة ميدانية.ندرة الدراسات المحل 

 .تساهم في تقديم إطار نظري هام حول الرعاية الصحية األكثر كفاءة واألكثر جذبا  للمرضى 

 

 ف الدراسة:اأهد. 1.1

 تهدف الدراسة الى ما يلي:

 الخاص.دراسة أثر توفر األجهزة الطبية الحديثة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي  .0

 الخاص.أثر وسائل الراحة والرفاهية على تفضيل المرضى للقطاع الصحي  التعرف على .7

 الخاص.على تفضيل المرضى للقطاع الصحي  االنتظارأثر فترة  على إلقاء الضوء .3

 الخاص.دراسة أثر خبرة األطباء ومقدمي الخدمة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي  .4

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 الخاص.تفضيل المرضى للقطاع الصحي ألجهزة الطبية الحديثة وفر ابين توداللة إحصائية  عالقة ذات أثر يوجد

 الخاص.تفضيل المرضى للقطاع الصحي وسائل الراحة ويوجد عالقة ذات أثر داللة إحصائية بين 
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 وتفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص. االنتظاريوجد عالقة ذات أثر داللة إحصائية بين فترة 

 الخاص.وتفضيل المرضى للقطاع الصحي  ومقدمي الخدمة يوجد عالقة ذات أثر داللة إحصائية بين خبرة األطباء

 متغيرات الدراسة. 1.1

 المتغير التابع                                                                  المتغيرات المستقلة                     

 

 

 

 

 

 

 جرائية:اإلالتعريفات . 1.1

أجهزة طبية حديثة ومتطورة تشمل كافة أقسام المستشفى، وتعمل على تحسين مستوى  وجود الحديثة:توفر األجهزة الطبية 

 الرعاية الصحية.

 المرافق والغرف المناسبة والتي تحتوي وسائل الراحة للمرضى. توفر والرفاهية:وسائل الراحة 

 الخدمة.والفترة التي يقضيها المريض للحصول على  كفاءة إدارة فترة االنتظار :فترة االنتظار

اءة يد من الكفالمز من خاللها الفترة التي قضاها الطبيب ومقدم الخدمة في عمله والتي أكسبته خبرة األطباء ومقدمي الخدمة: 

 لهم.والمهارة في العمل إضافة إلى األخالقيات العامة 

اختيار المرضى والتوجه لتلقي خدمات الرعاية  وعرفها الباحث اجرائيا على أنهتفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص: 

 الصحية في المستشفيات الخاصة.

 منهجية الدراسة:. 1.1

مريض من المرضى في  381تم تطبيقها على  استبانةتحليل، وهي دراسة تطبيقية تعتمد تتبع الدراسة المنهج الوصفي والمنهج ال

الرزم  من خالل برنامج ةحصائييل البيانات من خالل عدة أساليب إوتم تحلشفيات الخاصة في المملكة، تمستشفيين من المس

 (.SPSSاالحصائية للعلوم االنسانية )

 الدراسة: هيكل. 1.1

 تشمل الدراسة خمسة فصول على النحو التالي:

 .المقدمةالفصل األول: 

 .والدراسات السابقةأدبيات الدراسة صل الثاني: الف

 

 توفر األجهزة الطبية 

 وسائل الراحة والرفاهية 

 فترة االنتظار

خبرة األطباء ومقدمي  

 الخدمة  

 

اع للقطالمرضى تفضيل 

 الصحي الخاص
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 الدراسة.الفصل الثالث: منهجية 

 النتائج.تحليل البيانات ومناقشة الفصل الرابع: 

 والتوصيات.ستنتاجات الخالصة واالالفصل الخامس: 

 

أدبيات الدراسة والدراسات السابقة. 1  

 تمهيد:

يس سأتل الطبي ال سيما في بناء وافي الفترة الماضية تطور كبير ونقلة نوعية في المج المملكة العربية السعوديةفي  تحصل

، وحرصت وزارة الصحة على توفير جميع االمكانيات المادية والبشرية واتخاذ االجراءات المستشفيات الحكومية والخاصة

تمام ة وكفاءة عالية في جميع مستشفياتها، وهذا االهالمستويين الطبي او التمريضي وبمهارالصحية وعلى المناسبة لتقديم الخدمة 

ظهر خاصة في مستشفيات القطاع الحكومي لما شهدته من تنظيم للرعاية الصحية والعالجية فيها، وهنا حصل تطور في مجال 

تقدمها  يالتشريعات التي تخص المجال الطبي والصحي ورصد ميزانية مناسبة من اجل النهوض في مستوى الخدمة الصحية الت

ورات في خر ما توصل اليه التكنولوجيا من تطآبفي المملكة العربية السعودية تتميز المستشفيات في الوقت الحالي ، وللمواطنين

ور، بوقجاني، )الضم ية حاجات المرضى وتنفيذ رغباتهمفضل مستوى ممكن  لتلبالطبية والعلوم لتقدم خدماتها بأ مجال الصناعات

7107 ،27.) 

الطبية: الخدمة  

مي قمها الطبي والفني والخدامن المهم ان تقوم المستشفيات بوضع معايير نوعية تختص بالخدمة الطبية المقدمة، وهذا يُلزم ط

بضرورة تنفيذها والذين هم على اتصال مباشر بالمرضى، وهنا يجب على المستشفيات توفير االجراءات والطرق المناسبة 

 (.718، 7112النوعية وااللتزام بها للوصول الى مستوى الخدمة المنشودة )البكري،  الضامنة لتنفيذ هذه المعايير

جل اي ساسية المميزة للسلع عن الخدمات، وللخدمات ميزة ايضا انا قصيرة األالمعنوي غير الملموس هو السمة األيعتبر الجزء 

ابلة ، والخدمات ايضا غير قحية أثناء المرض فقطأن المريض يحصل على الخدمة الصخالل وقت معين بحيث  وتنتهي تقدمانها 

 (.362، 7111جي، جودتها اال بعد التجربة )الديوه للقياس حيث ال يوجد مقياس واضح للحكم على مدى

جودة الخدمات الطبية لها محوران: االول محور انساني ويتمثل االستجابة لطلبات المريض االنسانية كالعطف واالحترام و

طيبة وتزويده باي معلومة يريدها والثاني محور فني والذي يتمثل في تطبيق المعارف التقنية والطبية في عمليتي والمعاملة ال

 .(42، 7111التشخيص والعالج )االحمدي، 

ة الصحية كجهة لها ارتباط مباشر أتماعي على انها المسؤولية المناطة بالمنشريف جودة الخدمة الطبية من جانب اجيمكن تع

كلها ة الصحية بغض النظر عن شأالمرضى، وهذا الجانب على اتصال وثيق بالمسؤولية االجتماعية التي تقدمها هذه المنش بحقوق

 (.47، 7116او المهام التي تؤديها والذي يضمن لها انجاز ما تلتزم به نحو رعاية المرضى وضمان سالمتهم الصحية )العساف، 
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ل اليه ما توص أحدث معبما يتماشى  وأفضلهاالخدمات  أحسنتقديم  تتمثل فيهني الطبي الطبية من المنظور الم وكفاءة الخدمة

العلم والتكنولوجيا وتحكمها اخالقيات المهنة الطبية والطاقم الطبي ذوو الخبرة والكفاءة واسلوب المعاملة المثالي مع فئة المرضى 

 .(Palmar, 1999 ,34)داريين في المستشفى. وفئة اإل

 أي عنه ينتج وال ملموس غير جوهره يكون آخر طرف إلى ما طرف يقدمه أن يمكن وأداء فعال أيبشكل عام تعني "الخدمة 

 (.Kotler،1997،08وإنتاجية " ) تملك

صعوبة في قياسها وهناك اختالف في طريقة تقييمها ومن ثم  فق عليه للجودة مما ادى الىمفهوم مت تحديدوهناك صعوبة في 

 (.02، 0994خر )العساف، الحكم عليها من شخص آل

خر يخضع يمكن الحكم على جودة الخدمة الطبية من خالل مبادئ معينة حيث يمكن قياسها بشكل موضوعي والجزء االو

 :(73، 7111)السامرائي،  على النحو اآلتي مبادئعدة خر ومن ضمن راء من شخص آلالختالف وجهات النظر واآل

 توحيد اجراءات وطرق ممارسة الخدمة الطبية. 

 الحد من االخطاء الطبية الممكن حدوثها. 

 والعمل على توفير الخدمات الطبية لجميع شرائح المجتمع من نساء واطفال ومسنين وذوي االحتياجات الخاصة. 

  .تطبيق اخالقيات المهنة الطبية وااللتزام بها 

، من المعايير المهمة التي تُقاس بها درجة تقدم تلك الدول ومقدرتها على حصول المواطن على حقوقه الصحيةومن هنا يُعتبر 

قه في سان على حنتلبية حاجات مواطنيها والرفع من شانهم، وتوفير الحياة الكريمة والخدمة الصحية والعالجية لهم، وحصول اال

لذلك اخذ هذا الموضوع حيزا مهما من المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تعنى ة في الحياة، الصحة له عالقة مباشرة في حق

 يكفي معيشة مستوى في الحق شخص لكل :" إن02بحقوق االنسان، حيث جاء في االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة رقم 

 الضرورية". )تقرير االجتماعية والخدمات الطبية، والرعاية والمسكن والملبس، ويشمل المأكل، وألسرته، له الصحة لضمان

 (.7 ص ،2009المواطن، لحقوق المستقلة الهيئة

ذو خدمات يمكن وصفها بانها فعالة متكاملة وشاملة وفي نفس الوقت لها جانب يجب أن يكون ي قطاع صحي أوالواقع يفرض ان 

مراض الحاصلة، وهنا ظهر مفهوم الرعاية الصيدالنية وهو يتضمن ان مراض وعالجي للتخلص من األيمنع حصول األوقائي 

الصحية كالمستشفيات والمراكز الطبية، وانما توفير جميع ما يلزم من  تقوم فقط على وجود عدد من المنشئات صحة االنسان ال

ة بطواقمها الفنية والطبية والخدمية والتي تشكل فيما بينها منظومة متكاملة خدمات وموارد سواء اكانت مادية ام بشرية متمثل

ة التشخيص الدقيق والصحيح للحال التي يجب تأمينها بشكل مالئم وكفؤومن اهم الخدمات الطبية  ،لوقاية المجتمع  من المرض

ي الطبي، ومن المؤسسات الت الخطأقوع المرضية ليستطيع الطبيب المشرف على الحالة وصف العالج المناسب لها وتالفي و

 (. 023، 7110عة وغيرها )العالق، شتختص بتشخيص االمراض: الطبيب، المختبر، ومركز اال

 .اتللمواصف والمطابقة االستجابة، ودرجة للهدف، ثالثة عناصر اساسية تدخل في اختبار جودة الخدمات وهي: المطابقة وهناك

اوال: جودة المستهلك  نواع:أالى ثالثة  (Overtvit)و (Herbert and Curry)وتصنف هذه العناصر االساسية وفقا 
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Customer Quality))( ثانيا: الجودة المهنية ،Professional Qualityواخيرا جودة ،) اإلدارة ) أو العمليةManagement 

Quality)(2000 Sharifah & el.al p.838). 

 (:23، 7113ساسية يمكن النظر لها من خاللها )نصيرات، أبعاد أجودة الخدمات الطبية ثالثة ول

: وهي تمثل كل ما يمكن ان يكون له عالقة بالجانب المعرفي والتكنولوجي من Technicality of care. فنية الرعاية: 0

خر ما تم تطبيقه من االجراءات آة الطبية وى التطور التكنولوجي في مجال الخدموامور مثل المهارات والخبرات ومست

 واالساليب المستخدمة في الرعاية الطبية.

: ويعني المعاملة السلوكية من قبل مقدمي خدمات الرعاية الطبية الى متلقي هذه الخدمة :Art of care. فن الرعاية 7

رضا المرضى حيث انه في اغلب االحيان يتم  )المستهلك( والذي له اكبر االثر في تقييم جودة الخدمة وتطويرها لتحوز على

 التركيز على الجانب التقني والتكنولوجي للرعاية العالجية.

: وهذا الجانب يركز على الشكل الخارجي للمنظمة الصحية وصورتها Amenitiesالمادية  والتسهيالت الفندقية . الخدمات3

جهزة الحاسوب فيها لحجز مواعيد المرضى لغايات الفحص والتشخيص، ووجود قطع االثاث الجميلة، أ أحدثومدى توافر 

اة ريحية بين مرافق المنشر، والتنقل بأة للطعام وقاعات االنتظاصاالماكن المخص فندقية مثلوالعمل على توفير خدمات 

 نهم.الصحية، واالهتمام بتجهيز غرف المرضى بما يضمن راحتهم والتخفيف ع

 :الصحية الخدمات جودة في المؤثرة العوامل

 :كاالتي وتتمثل الصحية الخدمات جودة في تؤثر عوامل عدة هناك

وهنا تحتاج المنظمات الصحية الى فهم وادراك لما يتجه ويميل اليه المرضى عند التخطيط للخدمة  :المريض توقعات تحليل 1-

م من خالل يت ينها هي السبيل الوحيد الذيض لمستوى وشكل الخدمة المقدمة ألالمربشكل يتجاوز ما يتوقعه تها ئوتهيالصحية 

 (.23، 7107تحقيق خدمة ذات جودة عالية. )ذياب، )

( كما 28، 7112جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم عبر تمييزهم بين مستوياتها النوعية المختلفة )البكري،  إدراكيمكن للمرضى و

 يلي:

ما يرى المريض انه من الواجب وجوده للخدمة المقدمة ومستوى جودة الخدمة من الصعب تحديده   :المتوقعة الجودة - 

 على اختالف سمات المرضى وطبيعة حاالتهم المرضية اختالف التوقعات للخدمة الموجودة في المستشفى.

أي ماذا  المستشفى، عن طريق عليها التي يحصل الصحية الخدمة لجودة وفهم المريض إدراك وهى :المدركة الجودة - 

 .له المقدمة الصحية الخدمات لجودة المريض من تصورات يوجد في ذهن

تعكس في  والتي للخدمة التي تم تحديده المواصفات والمقاييس مع المقدمة المطابقة بين مستوى الخدمة القياسية: الجودة - 

 .المواصفاتنفس الوقت فهم وادراك ادارة المستشفى لتلك 

 ما اعتاد المستشفى تقديمه من خدمة طبية ورعاية عالجية للمرضى. :الفعلية الجودة - 
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واجب من ال لاتهم فهذا يجعبعندما يكون هناك تفهم واضح من قبل المستشفى الحتياجات المرضى ورغ :الخدمات جودة تحديد 2-

طمح اليه من جودة عالية للخدمة تعليه وضع وصف دقيق ومناسب لطبيعة المساعدة المقدمة من قبله للمرضى للوصول الى ما 

م في تقديم جهزة والمعدات التي تستخدداري في المستشفى والكفاءة العالية لألداء الطقم الفني واإلأالصحية. وهذه المساعدة تتمثل ب

 الخدمة الطبية

عند وضع المعايير والمقاييس الواضحة لجودة الخدمة الصحية من قبل ادارة المستشفى والتي تنفذ عادة بالتزام  العاملين: أداء -1

موظفي الكادر الطبي بتطبيق هذه المعايير عن طريق ايجاد االساليب المناسبة لضمان االداء المتوقع، وهنا تتوقع المستشفى وجود 

لجودة الخدمة الصحية الحاصلين عليها، وان تكون لهم توقعات منطقية وضمن حدود المعقول لتتمكن  تقييم من قبل المرضى

، 7111نفسها بوعود ال يمكن ان تِف بها )السامرائي،  مالمستشفى من تحقيقها وتوفيرها وهذا يحتم على ادارة المستشفى ان ال تلز

00.) 

 الدراسات السابقة:. 1.1

داء هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أ، بعنوان تقييم كفاءة أداء الخدمات الصحية في المملكة العربية السعوديةقام األحمدي بدراسة 

الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية من خالل قياس الكفاءة النسبية لمراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات 

ت. وتم استخدام عدد األطباء، وعدد العاملين بالتمريض، وعدد الفئات الطبية الحكومية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانا

المساعدة وعدد المراكز باعتبارها مدخالت للنموذج وعدد زيارات المراجعين للعيادات، وعدد الفحوص المخبرية، وعدد المرضى 

إلى إن متوسط الكفاءة النسبية لمراكز الرعاية وتوصلت الدراسة  .المستفيدين من التصوير اإلشعاعي باعتبارها مخرجات للنموذج

، مما يعني أن مراكز الرعاية الصحية األولية في مناط ق المملكة يجب أن تكون قادرة على تقديم (%83.5)الصحية األولية هو 

خدام مستويات ( باست%06.2( من المدخالت الحالية أو زيادة مخرجاتها بنسبة )%83.2المستوى نفسه من المخرجات باستخدام )

ة مالمدخالت الحالية نفسها إذا كانت تعمل بكفاءة نسبية تامة. ووفقا  لمؤشر الكفاءة اإلنتاجية العامة فن عدد المناطق ذات الكفاءة العا

ميع وبلغ متوسط الكفاءة النسبية لج(، %41( مناطق بنسبة )8النسبية التامة من حيث كفاءة مراكز الرعاية الصحية األولية فيها، )

( وتقديم %01.0(، مما يشير إلى أن هذه المستشفيات يمكنها خفض مدخالتها الحالية بنسبة )%89.9المستشفيات الحكومية )

( باستخدام مستويات المدخالت الحالية %01.0المخرجات( أو زيادة خدماتها للمستفيدين بنسبة ))المستوى نفسه من الخدمات 

رت النتائج أن عدد المناطق ذات الكفاءة العامة النسبية التامة من حيث كفاءة المستشفيات فيها نفسها، إذ تعمل بكفاءة نسبية وأظه

وبناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بإعادة توزيع الموارد الصحية والتي من أهمها القوى  (،%21( مناطق بنسبة )01)

ية بهدف االستغالل األمثل لهذه الموارد وإجراء مزيد من البشرية في مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الحكوم

 ،)األحمدي عوامل الخارجية في معدالت الكفاءةالدراسات حول أسباب عدم تحقيق المؤسسات الصحية للكفاءة النسبية وقياس أثر ال

7116) . 

بعنوان تقييم مستوى الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين من التأمين الصحي  دراسة والصمادي، الرواشدة أعدكما 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم ومعرفة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ، في القطاع الصحي )العام والخاص( في األردن

الخدمات الصحية )إجراءات االستقبال ومعاملة  في القطاع الصحي )العام والخاص(، من خالل قياس متغيرات تتعلق بمستوى

الجهاز الطبي والتمريضي وإجراءات ونظام العمل والتوعية الصحية والظروف البيئة الداخلية والخارجية ومستوى التأمين 
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مية والصحي( وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من التأمين الصحي في المستشفيات الحك

الفئة العمرية، وال يوجد فروق ذات داللة  ائية تعزى للمتغيرات الديموغرافيةوالخاصة منخفضة، ووجود فروق ذات داللة إحص

غرافية الباقية، وهي الجنس والراتب الشهري ومكان اإلقامة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية وإحصائية تعود للمتغيرات الديم

وأهم ما أوصت به الدراسة هو أن العالقات  .الحكومية والخاصة تعزى لصالح القطاع الخاص في مستوى خدمات المستشفيات

تؤثر في إدارة المستشفى والطاقم الطبي والتمريضي في القطاعين، وتقديم النشرات والندوات  أالالشخصية والواسطة يجب 

ذلك لرعاية الصحية الكافية خاصة في القطاع العام، ووالمحاضرات في التوعية الصحية، وأن يوفر التأمين الصحي للمستفيدين ا

 .(1212 والصمادي،)الرواشدة  من أجل زيادة إنتاجية األفراد ليعود نفعا  على زيادة الدخل القومي للدولة

ير هدفت هذه الدراسة إلى ربط تطو ،والتخطيطبعنوان واقع المستشفيات في مدينة نابلس ما بين التطوير  بدراسة قامت حمدان

المستشفيات في مدينة نابلس بتطـور المدينـة ونموهـا السكاني والعمراني، وإلى تحليل واقع المستشفيات في مدينة نابلس من ناحية 

واقع  قامت الباحثة بدراسة .وتحليل لمناطق الخدمات العامة ونصيب المستشفيات باختالف أنواعها ومساحتها منها تخطيطية،

واستخالص النتائج  SPSS األسلوب األول هو التحليل اإلحصائي :أسـلوبينالحال في مستشفيات مدينة نابلس مـن خـالل اتبـاع 

فيما يتعلق بمسـتوى رضـا المستفيدين من الخدمات التي تقدم بالمستشفيات، وكذلك تحليل عدة قضايا تتعلق بالعـاملين فـي قطاع 

وزارة التخطيط الصحي. واألسلوب األخر هـو التحليـل المكـاني للمستشفيات وتوزيعها داخل مدينة نابلس، الصحة والعاملين في 

وتوصلت الباحثة الى نتائج اهمها عدم وجود تطبيق للمعايير التخطيطية  .والتركيز على صلة الجوار ونطاق التغطية للخدمة

لدراسة التي تمت في منطقة البحث )مدينة نابلس( كما توصلت إلى وجود الصحية في كافـة مستشفيات محافظات الوطن بناء على ا

خلل يتمثل بافتقار مستشـفيات المدينـة للفراغـات الالزمـة الستيعاب أعداد من األسّرة تتناسب وعدد سكان المدينة الحالي، ناهيك 

 ف سيارات وإلى غياب وجـود المسـاحات الخضراء فيعن الزيـادة الطبيعيـة المستقبلية، باإلضافة إلى عدم االهتمام بتوفير مواق

ساحات المستشفيات وحولها، وكذلك تعاني من نقص األجهـزة الطبيـة الحديثـة وأعداد األطباء العاميين واالختصاصيين في 

لطبية كوادر االمجاالت المختلفة ال سيما أطباء األمراض الجلدية والنفسية والقلب والسكري، باإلضافة إلى وجود نقص في ال

المساندة كالممرضـين وفنيي المختبرات، وقد اوصت الباحثة بتطبيق المعايير التخطيطية الصحية فـي كافـة مستشـفيات الوطن 

وجودة حاليا  مبما فيها مستشفيات مدينة نابلس للنهوض بالواقع الحالي للمستشـفيات، زيـادة عـدد الكوادر الطبية والمساندة ال

، والعمل الجاد لتزويد المستشـفيات الخاصة منها والحكومية بأحدث األجهزة الطبية المتطورة والمتابعة الدائبة قبال  والالزمة مست

 (1221 حمدان،)  .لذلك

 ’PATIENTSرضا المرضى في المستشفيات األردنية  ( بعنوان( .Al-Badayneh, Diab Mدراسة قام بها وفي 

SATISFACTION IN JORDANIAN HOSPITALS، هذه الدراسة إلى دراسة الفروق بين المستشفيات  هدفت

الحكومية والمستشفيات الخاصة في رضا المرضى، كما هدفت الى دراسة العالقة بين الرضا العام المرضى وعوامل رضا 

 خدمت مقياسواست المرضى، وتكونت عينة هذه الدراسة من خمسة مستشفيات الحكومة وخمسة مستشفيات خاصة في األردن،

وزمالؤه في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، حيث تم تكييفها وترجم إلى اللغة  Attkissonرضا المرضى وضعتها 

في مجموع  (، وأظهرت النتائج وجود فروق بين المستشفيات الحكومية والخاصة411العربية، وكانت عينة المرضى )ن = 

 وجدت بين المستشفيات الحكومية والخاصة في الرضا العام المرضى، اختالفات كبيرةالدرجات رضا المرضى، وكانت هناك 
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الحكومية والقطاع الخاص في المريض كل بند من بنود االرتياح  كما تم التوصل الى وجود اختالفات كبيرة بين المستشفيات 

كلية لرضا المرضى، واوصت الدراسة بضرورة الفردي. وكانت هناك عالقة إيجابية قوية وجدت بين "الرضا العام والدرجة ال

العمل على ايجاد سبل الراحة للمرضى من خالل زيادة االهتمام بهم، وزيادة المالطفة في التعامل، وسرعة االستجابة للمرضى 

(Diab, no.date) . 

أثر جودة الخدمة الصحية على رضا المرضى على المستشفيات الخاصة  ( بعنوانAhmad Zamil) أعدها دراسةوفي 

 The Impact of Health Service Quality on Patients’ Satisfaction over والعامة في األردن: دراسة مقارنة

Private and Public Hospitals in Jordan: A Comparative Study  هدفت إلى قياس أثر جودة الخدمة الصحية على

الخاص والعام في األردن، وتم اختيار عينة عشوائية من المرضى المنومين إلجراء هذه  رضا المريض في مستشفى من القطاع

" الذي تم SERVPERFمريضا، حيث استخدم الباحث مقياس خاص يسمى " 421الدراسة من الدراسة الداخل تكونت عينة 

هو هناك تأثير لجودة الخدمات  تصميمه خصيصا لقياس جودة الخدمة في قطاعات الخدمات المختلفة وتوصل الى نتائج اههما:

الصحية على رضا المريض بين هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير جودة الخدمات  الصحية على رضا المريض.

أثر جودة الخدمة الصحية على رضا المريض في قطاع المستشفيات الخاصة هو أفضل  المستشفيات من القطاعين العام والخاص.

تناقص االستجابة للجودة الخدمات الصحية لديه أدنى متوسط للخروج من غيرها  من ذلك في قطاع المستشفيات العامة.

diminutions  إدارة المستشفى في كل من القطاعين العام  بالتوصيات التالية: وقام الخدمة في القطاعين العام والخاص.جودة

والخاص يجب أن العمل على رفع حتى مؤهالت الموظفين في قسم االستقبال، وتقديم الخدمة السريعة للمرضى، استعداد الموظفين 

آليات للبقاء على اتصال مع المرضى لقياس مدى رضاهم حول الرعاية  المساعدة المرضى، ينبغي لإلدارات مستشفى لوضع على

 (Ahmed  Zamil ,et.al 2012). الصحية المقدمة
 

 اوجه الشبه واالختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

 التالية: في النقاطتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات التي سبقتها 

(، )الرواشدة، و 7116الدراسات السابقة تقييم كفاءة أداء الخدمات الصحية كدراسة األحمدي )موضوعها: تناولت في ( 0

-Al(، ورضا المرضى كدراسة )7118(، وتناولت واقع من حيث التطوير والتخطيط، كدراسة حمدان)7101الصمادي، 

Badayneh, Diab M. (No date)(و ،)Ahmad Zamil, et,al, 2012  من الدراسات السابق أثر أي من (، ولم تتناول أي

 تلك العوامل على تفضيل المرضى للمستشفيات والعيادات الخاصة على المستشفيات الحكومية.

 مرضى للقطاع الصحيمن المالحظ عدم وجود أي دراسة تناولت العوامل المؤثرة على تفضيل ال وعينتها: حيثمجتمعها ( في 7

 من متغيراتها في محافظة حفر الباطن.على المستشفيات الحكومية أو أي  الخاص

ة بير في الخدمة والرعاية الصحية، واعتمدت على منهجيتوقيت الدراسة في فترة التطور الكتوقيتها ومنهجيتها: فقد جاء في ( 3

 قطاع الصحي الخاص.مميزة من خالل المسح الميداني آلراء المرضى في ال

  

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/view/13152/0
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 منهجية البحث. 1

 منهج البحث:. 1.1

 الوصفي والمنهج التحليلي: المنهج

المنهج الوصفي الذي يوصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي  استخدامتقوم هذه الدراسة على 

المنهج الوصفي يمكن الباحث من جمع أدلة من عدد كبير من مفردات  استخدامتتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها، مثلما أن 

 جتمع الدراسة.م

 عراضاستهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الميداني نظراَ لمالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة، باإلضافة إلى  اعتمدتكما 

 األدب النظري المتعلق بالعوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للمستشفيات الخاصة في المملكة.

 وقد تم توظيف المنهج على النحو التالية:

 والمتغير التابع. عتمد المنهج الوصفي في وصف متغيرات الدراسة المستقلةأحيث  (0

 المنهج التحليلي بغرض اختبار فرضيات الدراسة. (7

 مجتمع البحث وعينته:. 1.1

ارات حيث تم أخذ مجتمع الدراسة بواقع الزي يشمل مجتمع البحث كافة المرضى في المستشفيات الخاصة في محافظة حفر الباطن

مراجع أي ان الزيارات  011ان( حيث بلغت الزيارات اليومية حوالي اليومية واالسبوعية للمرضى في مستشفيي )مروم، ونور خ

وهذا يعني أن  مستشفى،مراجع لكل  74111مراجع والسنوية حوالي  7111مراجع وبالتالي الشهرية حوالي  211األسبوعية 

بحيث تصبح  ،381ومن خالل الجدول اإلحصائي تم تحديد عينة المجتمع  مراجع 48111مجتمع الدراسة للمستشفيين حوالي 

 مستشفى.لكل  مريض 091عينة الدراسة 

 

 أساليب جمع البيانات:. 1.1

 تم االعتماد على مصدرين لجمع البيانات المتعلقة بالبحث:

المصااااااادر الثاانوياة: وذلك باالعتماد على الكتب، الدوريات، ومواقع االنترنت، فيما يتعلق بمتغيرات البحث، والوثائق من  (0

 كتب ومقاالت منشورة في مجالت علمية وتقارير من سجالت المستشفى.

 استبانة تم إعدادها لهذا الغرض لقياس أثر وأبعاد متغيرات البحث. وهي تتمثل فيالمصادر األولية:  (7

 أداة البحث:. 1.1

 صياغة االستبانة تتمثل بالمحاور اآلتية: تمعلى الدراسات السابقة  ا  واعتماد)االستبانة( وفقا ألهداف وأسئلة البحث  

 المحور األول ويتمثل في العوامل الديموغرافية لعينة البحث. (0

الطبياااة  ةكانااات العوامااال المادياااة )األجهاااز إذاالمحاااور الثااااني وتشااامل فقااارات حاااول آراء عيناااة الدراساااة فاااي فيماااا  (7

 الخاص.في القطاع الصحي  للعالج هي أسباب تفضيلهم (وسائل الراحة والرفاهيةالحديثة، 
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خبااارة  ،كانااات كفااااءة الخااادمات )فتااارة االنتظاااار إذاالمحاااور الثالاااث: وتشااامل فقااارات حاااول آراء عيناااة الدراساااة فيماااا  (3

 الخاص.تفضيلهم للعالج في القطاع الصحي االطباء( هي أسباب 

عتماااد الباحاااث احياااث  ،للقطااااع الصاااحي الخااااصالعوامااال الماااؤثرة علاااى تفضااايل المرضاااى  بحياااث تعكاااس النتاااائج المنشاااودة

 جابات بحسب مقياس ليكرت الخماسي. إلفي تطوير استبانة خماسية ا

 صدق األداة وثباتها:

الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة المحكمين والمتخصصين في مجاالت اإلدارة،  قام( 0

 بآرائهم في إعداد المقياس. وتم األخذومنهج البحث العلمي، واإلحصاء، 

بهدف التحقق   (Cronbach- Alpha) والمتمثل في حساب معامل كرونباخ ألفا  (Reliability Test):( تم اختبار الثبات 7

ي مصداقية األداة المستعملة ف االختباروضح هذا يحيث  من االتساق الداخلي للمجاالت التي تتضمنها االستبانة كأداة للقياس

س مدى التناسق وهو يقي، االختبارة والصحة في الدراسة وذلك بتوضيح أنها تقيس فعال ما ينبغي قياسه، وبذلك يكون لها الصالحي

األسئلة الموجودة في المقياس، كما يُمكن تفسير ألفا بأنها معامل الثبات الداخلي بين اإلجابات،  في إجابات المستجوبين على كل

 كانت وقد ،1ومافوق( %60( ويكون قيمته مقبولة عند )1و0الثبات ويتراوح ما بين ) ارتفاعقيمته على درجة  ارتفاعويدل 

 (. 1) رقم الجدول في موضح هو كما النتائج

 معامالت ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل  (1جدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( المجال

 1.882 األجهزة الطبية الحديثة

 1.878 وسائل الراحة

 1.829 ومقدمي الخدمة خبرة األطباء

 1.872 االنتظارفترة 

 1.643 المتغير التابع تفضيل المرضى

 2.111 األداة ككل
 

( أن معامالت الثبات لجميع مجاالت أداة الدراسة )العوامل المؤثرة على تفضيل 0نالحظ من خالل الجدول رقم )

 المجاالت. داخلي بين فقرات كل مجال من اتساق( مما يدل على أنه يوجد 1.61المرضى للقطاع الصحي الخاص( كانت أكبر من )

 الدراسة:مخرجات . 1.1

على مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة على األسئلة وذلك حسب  االعتمادفرضيات الدراسة تم  واختبارلتحليل بيانات    

 الدرجة التالية:

 ( تعبر عن: غير موافق اطالقا.1درجة )

                                  
Building Approach”,opcit, p 311.-Sekaran, Uma, “Research Methods for busness: A skill1 
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 ( تعبر عن: غير موافق.2درجة )

 ( تعبر عن: موافق بدرجة متوسطة.3درجة )

 ( تعبر عن: موافق بدرجة عالية.4درجة )

 عن: موافق بدرجة عالية جدا.( تعبر 5درجة )

 (:7وتم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتي والمبين في الجدول )

( المعيار االحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة 2الجدول )

 وعلى كل مجال من مجاالتها

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي

 بدرجة متدنية  7.49أقل من  – 0.11 من

 بدرجة متوسطة 3.49اقل من  – 7.21من 

 بدرجة عالية 2.11 – 3.21من 

 

 :أساليب التحليل اإلحصائي. 1.1

ة اإلحصائية المناسبة والمستقاة من الرزم االختبارات استخدامصحة فرضياتها تم  واختبارلإلجابة على أسئلة الدراسة 

 (:SSSSاإلحصائية )

(: لوصف خصائص عينة الدراسة، Descriptive Statistics Measuresمقياس اإلحصاء الوصفي ) -

 واالجابة عن اسئلتها.

 .لألداة(: عن طريق معامل كرونباخ ألفا لتقدير ثبات االتساق الداخلي Reliability Testاختبار ثبات االداة ) -

 الدراسة.فرضيات  الختبارمربع كاي تربيع  -
 

 الدراسة:حدود . 1.1

: تتحدد الدراسة في العوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للمستشفيات والعيادات الخاصة على المستشفيات الحدود الموضوعية

 الحكومية ومحاورها ومتغيراتها.

 .المستشفيات الخاصة في محافظة حفر الباطنالحدود المكانية: 

 العام الدراسة الحالي. : يتوقع انجاز هذه الدراسة في نهايةالحدود الزمانية

 المرضى مراجعي المستشفيات عينة الدراسةالحدود البشرية: 
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 تحليل البيانات ومناقشة النتائج. 1

 تمهيد:

، وللوصول إلى هذا الهدف العوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاصيهدف هذا الفصل إلى التعرف على 

 االستباناتوعدد  استبانة( 024)غير المستردة  االستبانات( فرد، حيث بلغ عدد 381طبقت على عينة بلغ عددها ) استبانةتم تطوير 

، وبعد تطبيق أدارة الدراسة وجمعت نتائج بعد تفريغها( 710)الصالحة  االستبانات، وبالتالي عدد (72)الغير صالحة للتحليل 

 االنحرافاتووتم استخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا والمتوسطات الحسابية  ،االستبانةاإلجابة ألفراد عينة الدراسة على 

 المعيارية للعوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص.

 ( يلخص توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيراتها.0والجدول رقم ) 

 ملخص حجم العينة( 1الجدول رقم )

 العينة

حجم 

االستبانات 

 الموزعة

 االستبانةعدد 

 غير مستردة

غير  االستباناتعدد 

 صالحة للتحليل

 االستباناتعدد 

 الصالحة للتحليل

نسب االستبانات 

المستردة الى حجم 

 العينة

 %23 710 72 024 381 المرضى

 

 وصف خصائص عينة الدراسة:

 وصف خصائص عينة الدراسة:  (1

تناولت الدراسة جملة من المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث "الجنس، المؤهل العلمي، الدخل" 

 على ذلك تم وصف عينة الدراسة كاآلتي: واستنادا  

 القسم األول: المتغيرات الشخصية والوظيفية

 ("الخاصالعوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي )" (1الجدول رقم )

 لنسبة المئوية%ا التكرار المستوى/الفئة المتغير

 

 الجنس

 %93.0 187 ذكر

 %7.0 14 انثى

Total 201 100.0% 

 

 

 المؤهل العلمي

 %9.5 19 ثانوية

 36.3% 73 دبلوم

 %48.3 97 بكالوريوس

 %6.1 12 دراسات عليا

Total 201 122% 
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 الدخل

 6.0% 12  فأقل 5000

50001 - 10000 38 %18.9 

10001 – 15000 85 %42.3 

 32.8% 66 اكثر من 15000

Total 201 %100.0 

 

 ( من االناث.%7.0( من أفراد عينة الدراسة هم من الذكور، و)%93.0) ( أن7يظهر الجدول رقم )

( من مجموع عينة %48.3كانت أعلى فئة من حملة البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم ) لمؤهل العلميكما يشير الجدول بالنسبة ل 

فئة  ( واخيرا%9.5(، وبعدها فئة من حملة الثانوية وبنسبة بلغت )%36.3الدراسة، تلتها الفئة من حملة الدبلوم وبنسبة بلغت )

 من مجموع أفراد عينة الدراسة.( %1.2العليا وبنسبة بلغت ) الدراسات

لاير(  15000-10001فئة )فئة العينة كانت  أن اعلى( الى 7ألفراد عينة الدراسة فيشير الجدول رقم )للدخل أما بالنسبة        

وبنسبة  لاير( 10000-50001( ومن ثم الفئة )%32.8وبنسبة بلغت ) لاير( 15000من  أكثر(، تلتها فئة )%42.3بلغت ) ةوبنسب

 من مجموع افراد عينة الدراسة.( %6.0( وبنسبة )لاير فأقل 2111أخيرا  الفئة )( و%18.9بلغت )
 

الدراسة:نتائج التحليل الخاصة بمحاور   

ات تم حساب المتوسط حيث تحليل آراء المرضى وذلك لمعرفة العوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص

يلي عرض تفصيلي لكل وظيفة من مجاالت  الدراسة، وفيماالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال من مجاالت 

  -ولكل متغيرات الدراسة )توفر األجهزة الطبية الحديثة  العوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاصوظائف 

 تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص ( . – االنتظارفترة   -خبرة األطباء ومقدمي الخدمة  –ية وسائل الراحة والرفاه

 توفر األجهزة الطبية الحديثةالمحور األول: ( 0

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (1) رقم جدول

 حول المحور األول توفر األجهزة الطبية الحديثة 

رقم 

 المجال
 المجال

المتوسط 

 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الداللة مربع كاي

0 
توفر األجهزة الطبية المتطورة 

 207.781a 1.11 1.15761 4.2338 والحديثة.

7 
وجود أدوات ومواد فنية جيدة 

 127.781a 1.11 1.04374 4.0746 إلجراء الفحوصات.

 204.398a 1.11 1.781311 4.2985 وجود نظام مواعيد فاعل 3

 147.184a 1.11 1.06624 4.1343وجود غرف عمليات ذات تجهيزات  4
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 طبية متطورة.

2 
وجود أنظمة سجالت طبية متطورة 

 210.965a 1.11 1.800311 4.1393 تتابع

  0.969842 4.1761 المتوسط العام للمحور

 

معياري  [ وبانحراف4.2985-4.0746( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما بين ]4الجدول )يبين 

( وبدرجة 4.1761[ وبدرجة تقدير )عالية(، كما يتبين أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلغ )1.15761 -781311.بين ] ما

 الية .( وبدرجة تقدير ع0.969842انحراف معياري )
 

 وسائل الراحة والرفاهية ( المحور الثاني:1

 أفراد عينة الدراسة  الستجاباتالمعيارية  تواالنحرافاالمتوسطات الحسابية  (1) رقم جدول

 والرفاهية حول المحور الثاني وسائل الراحة

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
 مربع كاي

مستوى 

 الداللة

1 
توفر وسائل راحة مناسبة في غرفة المريض 

 130.667a 1.11 1.98582 3.8856 )تلفزيون، ثالجة، صحف(.

 237.532a 1.11 1.80310 4.0050 تواجد اللوحات اإلرشادية التي يحتاجها المريض. 1

 226.786a 1.11 1.76831 4.2537 توفر اإلضاءة المناسبة في غرفة المريض. 1

1 
في المستشفى وغرف  توفر تكييف مناسب

 190.582b 1.11 1.67138 4.5224 المرضى

 148.473b 1.11 1.72362 4.4129 يتم تقديم الطعام للمريض بوقت مناسب. 12

00 
توزيع االقسام بشكل منتظم ومريح بالنسبة 

 103.577b 1.11 1.81820 4.1244 للمريض.

 161.289b 1.11 1.63249 4.2338 وجود نظام زيارات مريح للمرضى والزوار . 07

  0.7950 4.2054 المتوسط العام للمحور 

 (1( والدرجة القصوى من )1* الدرجة الدنيا )
 

[ وبانحراف معياري 4.5224-3.8856( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما بين ]4) يبين الجدول 

( وبدرجة 4.7124)عالية(، كما يتبين أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلغ )[ وبدرجة تقدير 1.985821-1.632491ما بين ]

 .(1.292127انحراف معياري )



 
   

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :ومقدمي الخدمة خبرة األطباء ( المحور الثالث:1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الثالث: خبرة  (1) رقم جدول

 ومقدمي الخدمة األطباء

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
 مربع كاي

مستوى 

 الداللة

يتمتع مقدمي الخدمة بمهارات عالية في طرق  03

 التشخيص.
4.3930 1.99988 272.159a 1.11 

 342.010a 1.11 1.92255 4.5124 يتمتع مقدمي الخدمة  بمهارات عالية في العالج. 04

 211.960a 1.11 1.88860 4.3532 يتوفر عدد مناسب من الكادر الطبي المؤهل. 02

الحصول على مساعدة تتم بسرعة وكفاءة بكافة  06

 االوقات
4.6418 1.62534 250.124b 1.11 

هناك التزام أخالقي ومهني لدى مقدمي الخدمة  02

 نحو المرضى.
4.5423 1.76776 210.801b 1.11 

  0.840826 4.48854 العام للمحورالمتوسط 

 

معياري  وبانحراف[ 4.5124-4.3532( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما بين ]2) يبين الجدول

( أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلغ 2[ وبدرجة تقدير )عالية(، كما يتبين من الجدول )1.999881 -1.625341بين ] ما

 ( بدرجة تقدير عالية .1.841876( وبدرجة انحراف معياري )4.48824)

: فترة االنتظار المحور الرابع: (1  

 المحور الرابع: فترة االنتظارالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول  (1جدول رقم )

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 مربع كاي

 مستوى

 الداللة

 106.261c 1.11 1.51351 4.5879 سرعة استقبال المرضى مناسبة. 08

09 
االستجابة السريعة في تقديم الرعاية الصحية 

 المطلوبة.
4.5721 1.55319 99.791d 1.11 

71 

قيام الموظف المختص بالمستشفى 

بإجراءات التسجيل والدخول بطريقة مريحة 

 وسريعة.

4.3184 1.69865 140.672b 1.11 

 85.642d 1.11 1.60844 4.5323 تتم االستجابة للمريض بشكل سريع. 70

77 
يتم أنجاز االعمال والمهام ضمن اإلطار 

 الزمني المحدد.
4.4229 1.58760 72.746d 1.11 

 92.448d 1.11 1.55628 4.5423 عدم وجود فترات انتظار للعمليات. 73

  0.586278 4.495983 المتوسط العام للمحور
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معياري  وبانحراف[ 4.5879-4.4229( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما بين ]6) يبين الجدول

( أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلغ 6[ وبدرجة تقدير )عالية(، كما يتبين من الجدول )1.698651-513511.بين ] ما

 عالية. ( بدرجة تقدير1.286728معياري )( وبدرجة انحراف 4.492983)

 ( المتغير التابع تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص 1

 أفراد عينة الدراسة على المحور   الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (1) رقم جدول

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
 مربع كاي

مستوى 

 الداللة

74 
أقوم بتفضيل القطاع الصحي الخاص لوجود 

 166.189a 1.11 1.19560 4.1244 جيدة.عوامل مادية 

72 
أقوم بتفضيل القطاع الصحي الخاص لوجود 

 207.299b 1.11 1.60277 4.3333 الراحة.وسائل 

76 
أقوم بتفضيل القطاع الصحي الخاص لوجود 

 310.368a 1.11 1.83111 4.5224 خبرة من قبل األطباء ومقدمي الخدمة.

72 
أقوم بتفضيل القطاع الصحي الخاص لعدم 

 101.761d 1.11 1.51707 4.5622 وجود طول فترة االنتظار.

  1.286638 4.385575 المتوسط العام للمحور

 

معياري  [ وبانحراف4.5622-4.1244( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما بين ]2يبين الجدول)

( أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلغ 2[ وبدرجة تقدير )عالية(، كما يتبين من الجدول )1.19560-1.51707بين ] ما

 ( بدرجة تقدير عالية.1.286638( وبدرجة انحراف معياري )4.382222)

نت لعدم وجود طول فترة االنتظار الطويلة حيث بلغ ويشير الجدول الى أن أهم عوامل تفضيل المرضى للمستشفيات الخاصة كا

(، أما السبب الثاني في ترتيب تفضيل المرضى للمستشفيات الخاصة كانت 4.5622المتوسط الحسابي للفقرة الدالة على ذلك )

ا السبب الثالث (، أم4.5224لوجود خبرة من قبل األطباء ومقدمي الخدمة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الدالة على ذلك )

في ترتيب تفضيل المرضى للمستشفيات الخاصة كانت لوجود وسائل الراحة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الدالة على ذلك 

(، والسبب الرابع في ترتيب تفضيل المرضى للمستشفيات الخاصة كانت لوجود عوامل مادية جيدة، حيث بلغ المتوسط 4.3333)

 (.4.382222على ذلك ) الحسابي للفقرة الدالة

 اختبار فرضيات الدراسة:

 ( الى النتائج:8ويشير الجدول ) مربع كاي الختبار فرضيات الدراسة،تم اعتماد اختبار 

إلى وجود عالقة دالة احصائيا ، في كافة المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وذلك على النحو اختبار مربع كاي  جنتائأشارت 

 التالية:
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العوامل المؤثرة على تفضيل ( المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت 1جدول رقم ) 

 المرضى للقطاع الصحي الخاص

رقم 

 المجال
 المجال

المتوسط 

 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الداللة مربع كاي

 1.11 086.900 0.586278 4.495983 االنتظارفترة  4

 1.11 466.237 0.840826 4.48854 ومقدمي الخدمة خبرة األطباء 3

 1.11 006.237 0.795072 4.2054 وسائل الراحة 7

 1.11 092.784 0.969842 4.1761 األجهزة الطبية الحديثة 0

 2.22 111.211 0.798005 4.341506 المتوسط العام للمتغيرات المستقلة

 1.11 062.304 1.286638 4.385575 المرضىتفضيل  المتغير التابع

 

 وبانحراف[ 4.495983-.02604( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما بين ]8يبين الجدول )

( أن المتوسط الحسابي للمتغيرات 8كما يتبين من الجدول ) ،[وبدرجة تقدير )عالية(0.969842 -5862781.بين ] معياري ما

 ( بدرجة تقدير عالية. 0.798005( وبدرجة انحراف معياري )4.341506المستقلة في أداة الدراسة ككل بلغ )

( وبدرجة تقدير 0.586278( وبانحراف معياري )4.495983( بمتوسط حسابي )االنتظار)فترة  حيث جاء في المرتبة األولى

( 0.840826( بانحراف معياري )4.48854( جاء بمتوسط حسابي )ومقدمي الخدمة عالية، اما المرتبة  الثانية )خبرة األطباء

( 1.286638( وبانحراف معياري )4.382222وبدرجة تقدير عالية، اما المرتبة الثالثة )تفضيل المرضى( جاء بمتوسط حسابي )

( 0.795072( وبانحراف معياري )4.2054بعة )وسائل الراحة( جاء بمتوسط حسابي )وبدرجة تقدير عالية، اما المرتبة الرا

( وبانحراف معياري 4.1761وبدرجة تقدير عالية، اما المرتبة الخامسة )توفر األجهزة الطبية الحديثة( جاء بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة تقدير عالية،0.969842)

(، وعلى مستوى داللة 466.237، و006.237غيرات المستقلة تراوحت بين )كما يشير الجدول الى أن قيمة مربع كاي للمت

(، مما يشير الى وجود داللة احصائية لكل متغير من المتغيرات المستقلة، ونستنتج من ذلك توافق افراد عينة 1.11احصائية )

 الدراسة على تلك النتائج.

لة ككل كانت على داله احصائيا ، حيث بلغت قيمة اختبار مربع كاي كما تشير نتائج اختبار مربع كاي الى أن المتغيرات المستق

(، أي أنها كانت على مستوى ثقة أعلى 1.12(، وهي أقل من القيمة المحددة )1.11(، وعلى مستوى داللة احصائية )004.120)

 .%92من 

( 0.969842( بانحراف معياري )4.1761أما بالنسبة للمتغير التابع )تفضيل المرضى( جاء على مستوى عالي بمتوسط حسابي )

(، وعلى مستوى 062.304وبدرجة تقدير عالية، وهي نتائج معنوية وذلك احصائيا  حيث بلغت قيمة مربع كاي للمتغير التابع )

 .%92(، أي أنها كانت على مستوى ثقة أعلى من 1.12(، وهي أقل من القيمة المحددة )1.11داللى احصائية )
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 لى ما يلي:كما يشير الجدول ا

يوجد عالقة ذات أثر داللة إحصائية بين توافر األجهزة الطبية الحديثة وتفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص،  .0

(، وهو أقل 1.11(، وهو دال احصائيا ، حيث بلغ مستوى الداللة )Chi-Square( )092.784حيث بلغ مربع كاي )

 (.1.12من المستوى المحدد )

داللة إحصائية بين وسائل الراحة وتفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص حيث بلغ مربع يوجد عالقة ذات أثر  .7

(، وهو أقل من المستوى 1.11(، وهو دال احصائيا ، حيث بلغ مستوى الداللة )Chi-Square( )006.237كاي )

 (.1.12المحدد )

 للقطاع الصحي الخاص، حيث بلغوتفضيل المرضى  االنتظاريوجد عالقة ذات أثر داللة إحصائية بين طول فترة  .3

(، وهو أقل من 1.11(، وهو دال احصائيا ، حيث بلغ مستوى الداللة )Chi-Square( )086.900مربع كاي )

 (.1.12المستوى المحدد )

يوجد عالقة ذات أثر داللة إحصائية بين خبرة األطباء وتفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص، حيث بلغ مربع  .4

(، وهو أقل من المستوى 1.11(، وهو دال احصائيا ، حيث بلغ مستوى الداللة )466.237) (Chi-Squareكاي )

 (.1.12المحدد )

 

 والتوصيات واالستنتاجاتالخالصة . 1

 تمهيد:

يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التي توصلت إليها الدراسة حول العوامل المؤثرة على تفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص، 

تشير مؤشرات التحليل اإلحصائي للبيانات المذكورة في الفصل الرابع من هذه الدراسة أن هناك نتائج مالحظة ذات داللة حيث 

 سيتم عرضها ومناقشتها في هذا الفصل كما سيتم ذكر بعض التوصيات التي يقترحها الباحث.

 الخالصة: .1.1

إن كفاءة الخدمات الطبية تعتمد على المحور االنساني والمحور الفني والذي يتمثل في تطبيق المعارف التقنية والطبية في عمليتي 

التشخيص والعالج، حيث أن الخدمة الطبية من المنظور المهني الطبي تتمثل في تقديم أحسن الخدمات وأفضلها بما يتماشى مع 

التكنولوجيا وتحكمها اخالقيات المهنة الطبية والطاقم الطبي ذوو الخبرة والكفاءة واسلوب المعاملة أحدث ما توصل اليه العلم و

المثالي مع فئة المرضى وفئة اإلداريين في المستشفى، والبد وأن يقترن ذلك بتقييم مستمر لألداء ووضع المعايير والمقاييس 

والتي تنفذ عادة بالتزام موظفي الكادر الطبي بتطبيق هذه المعايير عن  الواضحة لجودة الخدمة الصحية من قبل ادارة المستشفى

طريق ايجاد االساليب المناسبة لضمان االداء المتوقع، شملت الدراسة خمسة فصول حيث تناول الفصل األول مقدمة الدراسة 

  ومشكلتها وفرضياتها، بينما تناول الفصل الثاني: أدبيات الدراسة والدراسات السابقة،
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وفي الفصل الثالث تم التطرق الى منهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها وطرق وإجراءات التحليل االحصائي، الذي تم تناوله 

 بالتفصيل في الفصل الرابع، وشمل الفصل الخامس: الخالصة واالستنتاجات والتوصيات.

 االستنتاجات: .1.1

 توصلت الدراسة الى االستنتاجات التالية:

واشارت الدراسة الى أن أكثر العوامل أهمية في  ،للقطاع الصحي الخاصلعوامل تؤثر على تفضيل المرضى إن كافة ا .0

لقطاع لتفضيل المرضى كانت فترة االنتظار حيث أشارت النتائج الى أنها من العوامل الحاسمة في تفضيل المرضى 

األجهزة الطبية الحديثة، ويعتقد  ثم وسائل الراحةثم  تالها في األهمية خبرة األطباء ومقدمي الخدمة ،الصحي الخاص

الباحث أن تلك النتيجة تعزى الى أن توفر األجهزة الحديثة بات في معظم المستشفيات، بينما العوامل األخرى كانت عوامل 

  الخاص.الصحي  مميزة للقطاع

في  االنتظار حيث تلعب الدور الرئيس وتشير النتائج الى أن سرعة استقبال المرضى في المرتبة األولى في عامل فترة .7

ت انتظار عدم وجود فترا تالها االستجابة السريعة في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة، ثم ،القطاع الصحي الخاصاختيار 

للعمليات، تالها االستجابة للمريض بشكل سريع، وإنجاز االعمال والمهام ضمن اإلطار الزمني المحدد، وقيام الموظف 

 ص بالمستشفى بإجراءات التسجيل والدخول بطريقة مريحة وسريعة.المخت

أما خبرة األطباء ومقدمي الخدمة فقد كانت من العوامل الهامة وفي المرتبة الثاني كسبب من أسباب تفضيل المرضى  .3

الزمني  للمستشفيات الخاصة، خاصة من ناحية سرعة االستجابة للمريض، اتمام أنجاز االعمال والمهام ضمن اإلطار

المحدد، قيام الموظف المختص بالمستشفى بإجراءات التسجيل والدخول بطريقة مريحة وسريعة، الحصول على مساعدة 

تتم بسرعة وكفاءة بكافة االوقات، وااللتزام األخالقي والمهني لدى مقدمي الخدمة نحو المرضى، ويتمتع مقدمي الخدمة  

سب من الكادر الطبي المؤهل، ويعزي الباحث هذه النتيجة الى أهمية الخدمة بمهارات عالية في العالج، وتوفر عدد منا

بخبرة األطباء ومقدمي الخدمة كانت من العوامل الهامة في تفضيل  االهتمامالصحية فهي تمس حياة الفرد، وبالتالي فإن 

 .للقطاع الصحي الخاص  المرضى

المرضى للمستشفيات الخاصة حيث أشارت النتائج الى أن توفر توفر وسائل الراحة كانت من العوامل الهامة في تفضيل  .4

تكييف مناسب في المستشفى وغرف المرضى، تقديم الطعام للمريض بوقت مناسب، توفر اإلضاءة المناسبة في غرفة 

المريض، وجود نظام زيارات مريح للمرضى والزوار، وتوزيع االقسام بشكل منتظم ومريح بالنسبة للمريض كانت من 

 الخاص.القطاع الصحي هم وسائل الراحة التي توجه المريض الى أ

أما في المرتبة الرابعة تفضيل المرضى للمستشفيات الخاصة فقد كان توفر األجهزة الطبية الحديثة، حيث اشار أفراد عينة  .2

الدراسة الى أن وجود نظام مواعيد فاعل، وجود أنظمة سجالت طبية متطورة تتابع، وجود غرف عمليات ذات تجهيزات 

راء الفحوصات، كانت على مستوى هام من األهمية في تفضيل المرضى طبية متطورة، وجود أدوات ومواد فنية جيدة إلج

 الخاص.للقطاع الصحي 
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كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة احصائيا  بين )توافر األجهزة الطبية الحديثة، وسائل الراحة، طول فترة  .6

، خبرة األطباء( وتفضيل المرضى للقطاع الصحي الخاص، ويرى الباحث أن تلك العالقة تشير بشكل واضح الى االنتظار

الكثيرين يتجهون الى القطاع الصحي  في تلك المتغيرات بشكل واضح مما يجعل القطاع الخاص عن الحكوميتميز 

 بالرغم من التكاليف العالية للرعاية الصحية فيها. الخاص 
 

التوصيات:. 1.1  

 على ضوء النتائج توصل الباحث الى التوصيات التالية:

ينبغي للمستشفيات الحكومية أن تعمل على تحسين طرق أداءها وتحسين كفاءة خدماتها وجودتها بما يتناسب مع متطلبات  (0

 الخاص.القطاع الصحي المرضى، وبما يواكب 

ت االنتظار والعمل على تقليل الوقت الالزم للحصول على على المستشفيات الحكومية أن تعمل على تحسين نظام فترا (7

 الرعاية الصحية للمرضى حيث أشارت النتائج الى أن فترات االنتظار هي من أهم العوامل التي تجعل المرضى يفضلون

 الخاص.القطاع الصحي 

من المفترض أن تعمل المستشفيات الحكومية على تعيين األطباء والكادر الصحي من ذوي الخبرة العالية وتأهيل الموظفين  (3

الجدد وتدريبهم على مستوى يتوافق مع ذلك في المستشفيات الخاصة حيث أشارت النتائج الى أن خبرة األطباء ومقدمي 

 الخاص.القطاع الصحي يفضلون الخدمة هي من أهم العوامل التي تجعل المرضى 

ئج مع متطلبات المرضى حيث أشارت النتا يتالءميجب على المستشفيات الحكومية أن تعمل على توفر وسائل الراحة بما  (4

 .المرضى يفضلون القطاع الصحي الخاص الى أن خبرة األطباء ومقدمي الخدمة هي من أهم العوامل التي تجعل

 فاءة خدمات الرعاية الصحية ومشكالتها من وجهة نظر المرضى.عمل المزيد من الدراسات حول ك (2

 

 المراجع:قائمة 

 اإلدارة مجلة الصحية، المنظمات في التطبيق وكيفية المفهوم :للجودة المستمر التحسين ،(2000)الرحيم،  عبد حنان األحمدي،

 .)3عدد ) ،(40) مجلد العامة،

 .والتوزيع للنشر اليازوري دار :عمان الصحية، الخدمات تسويق ،(2005) ياسر ثامر البكري،

 .األردن-عمان ،1 ط والتوزيع، للطباعة. العلمية اليازوري دار ،“ الصحية الخدمات تسويق " ،(2005) ثامر، البكري،

 أول. تشرين 71 رقم خاصة تقارير سلسلة ،(2009) المواطن، لحقوق المستقلة الهيئة تقرير

 دليل جودة الرعاية الصحية، الخدمات الطبية الملكية، عمان، األردن.(، 7112حجازي، مناف عارف )
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 والخاصة، العامة المستشفيات يف الخارجية العيادات خدمات جودة نحو المراجعين اتجاهات ،(2006) عارف مجد العساف،

 عمان، االردن. األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
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 العربية المنظمة اإلدارة، في الثاني العربي المؤتمر في األردن. األشعة ومراكز الطبية المختبرات الخدمية حالة المنظمات

 .092-023ص .القاهرة اإلدارية، للتنمية
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 استمارة استبيان 

 اجابتك ( في المكان الذي يعبر عن√)يرجى التلطف بوضع إشارة

 الحكومية للعالج مسبقا؟ زرت المستشفياتهل 

 نعم )     (                       ال  )     (

 

 الجزء الثاني:

 ( في المكان الذي يعبر عن اجابتك√)يرجى التلطف بوضع إشارة

 الجنس
 )   ( ذكر

 )   ( أنثى

 

 المؤهل  العلمي

 )   ( ثانوية

 )   ( دبلوم

 بكالوريوس)   ( 

 )   ( دراسات عليا

 

 معدل الدخل الشهري

 فأقل 2111)   ( 

 )   (21110 – 01111 

 )   (01110 – 02111 

 02111)   ( أكثر من 

 

 محاور الدراسة الرئيسية  الثالث:الجزء 

 ( أمام اإلجابة المناسبة √يرجى وضع إشارة )

 في تفضيلكم للمستشفيات الخاصة هل تعتقد أن العوامل التالية هي عوامل هامة

 األجهزة الطبية الحديثة األول:المحور 

 العبارات 
 أوافق بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 

      توفر األجهزة الطبية المتطورة والحديثة.  (0
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      وجود أدوات ومواد فنية جيدة إلجراء الفحوصات.   (7

      وجود نظام مواعيد فاعل   (3

      وجود غرف عمليات ذات تجهيزات طبية متطورة.  (4

      وجود أنظمة سجالت طبية متطورة تتابع.   (2

 وسائل الراحة الثاني:المحور 

 العبارات 
 أوافق بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 

توفر وسائل راحة مناسبة في غرفة المريض )تلفزيون،   (6

 ثالجة، صحف(.

     

      المريض. تواجد اللوحات اإلرشادية التي يحتاجها  (2

      توفر اإلضاءة المناسبة في غرفة المريض.  (8

      توفر تكييف مناسب في المستشفى وغرف المرضى.  (9

      يتم تقديم الطعام للمريض بوقت مناسب.  (01

      توزيع االقسام بشكل منتظم ومريح بالنسبة للمريض.  (00

      والزوار.وجود نظام زيارات مريح للمرضى   (07

 ومقدمي الخدمة خبرة األطباء الثالث:المحور 

 العبارات 
 أوافق بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 

يتمتع مقااادمي الخااادماااة بمهاااارات عاااالياااة في طرق   (03

 التشخيص

     

      عالية في العالج. الخدمة بمهاراتيتمتع مقدمي   (04
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      يتوفر عدد مناسب من الكادر الطبي المؤهل.  (02

      الحصول على مساعدة تتم بسرعة وكفاءة بكافة االوقات  (06

هناااا التزام أخالقي ومهني لاادى مقاادمي الخاادمااة نحو   (02

 المرضى.

     

 االنتظارفترة  المحور الرابع:

 العبارات 
 أوافق بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 

      سرعة استقبال المرضى مناسبة.  (08

      االستجابة السريعة في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة.  (09

قيام الموظف المختص بالمسااتشاافى بإجراءات التسااجيل   (71

 والدخول بطريقة مريحة وسريعة.

     

      تتم االستجابة للمريض بشكل سريع.   (70

يتم أنجااااز االعماااال والمهاااام ضاااااامن اإلطاااار الزمني   (77

 المحدد. 

     

      عدم وجود فترات انتظار للعمليات.  (73

 

 المحور الخامس: تفضيل المرضى

 العبارات 

أوافق 

 بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 
 ال أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 

أقوم بتفضااااايل القطاع الصاااااحي الخاص لوجود عوامل   (74

 جيدة.مادية 

     



 
   

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

أقوم بتفضاااايل القطاع الصااااحي الخاص لوجود وسااااائل   (72

 الراحة.

     

أقوم بتفضااايل القطاع الصاااحي الخاص لوجود خبرة من   (76

 الخدمة.قبل األطباء ومقدمي 

     

أقوم بتفضاايل القطاع الصااحي الخاص لعدم وجود طول   (72

 االنتظار.فترة 
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