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The Historical Roots of the Factors Influencing the Democratic Transition in the Arab 

Spring Countries (2010-2019) an Analytical Study 
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 ، مملكة البحرينجامعة البحرين ،كلية اآلداب، أستاذ مساعد التاريخ الحديث
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   لخصالم  

ج ال ذلر التارياية العميِّة للع امم الم فر  يج سةةيرلر  التح م الديم فراأج يج أف ار تهدف هذه  الدراسةةة ىلت تِّيةةل

خ في  ، مملال يج «الم رلث التارياج» بعض المفةاهي  المركيية، ملم(، لعالفتهةا ب0202 – 0202) «الربيع العربج» ترسةةةةةة 

ج ل  تسةةت ع ضةةعو ال اا الت، ليتملم يج «التأخر التارياج»ل العربية؛  االسةةتيالب بالبلبة لالع و لاالسةةتبداد لدظ أ امة الحك 

  التراث ، ليت لت يج الع ي عن فراب«التارياج اال سةةداد»؛ ل أن ت تج يكرا تاريايا تحارب به اللِّاية الم اهضةةة للتِّدو لالحدافة

 لأليدي ل جيات العربية. لفد ت  اتباع الم هج التارياج، منالعربج اإلسةةةةةالمج بيةةةةة ر  مباير  للل ابو الم لِّة لالحِّا   اللابتة 

باعتباره حدفا تاريايا جديرا بالدراسةةةةةة؛  ارا ل ج د عالفة بين هذا الحدث لبعض اإلاةةةةةكاليات « الربيع العربج»خالم تحليم 

 فر يج عامة، ترتبط بع امم تالتةارياية لت  ر أ امة الحك  لالم تمعات العربية، حيث يت  تفكي  هذه اإلاةةةةةةكاليات ىلت مفاهي  

ت  تحليم األسةةةةةباب الداخلية لالاارجية الكام ة خلو حدث لعلت هذا األسةةةةةا ، «. الربيع العربج»التح م الديم فراأج لبلدان 

علت خلفية هذه المفاهي  المركيية اللالفة. لفد ألضةةحو  تا ج البحث أن التمسةة  بالم رلث التارياج  ل تا  ها« الربيع العربج»

السةةةةةياسةةةةةج لاأليدي ل جج لاللِّايج كمرجعية فابتة يج ممارسةةةةةة الحك  يج الدللة العربية، لتكرية البق ت الِّبلية التِّليدية ب ااو ل

الحك ، لعدو تمكن أ امة الحك  العربية من حم فضةةية يلسةة ين لتحرير بلدا ها من الفِّر لال هم لالتالو، لكذل  ع ي ال اا 

يم عِّال ج ت  يري جديد للتراث العربج اإلسةةةةةةالمج، كم ذل  فد تر  أفرا ملم سةةةةةةا يج عرفلة ب اب العربية الملِّفة عن بل ر  تأل

. لت صةةةةةج «الربيع العربج»م تمعات ال هضةةةةةة لالتِّدو لالحدافة يج البلدان العربية، لىعافة التح الت الديم فراأية يج أف ار 

 الحدافة لالتِّدو كا    هامة لت الز التأخر التارياج الذي يعيشه الدراسة بالعمم علت تأصيم الفكر التارياج الذي يدايع عن في 

 العرب، لتحِّي  ىراد  سياسية ليكرية صلبة ت شد التِّدو لال هضة.  

 التارياج، الدلم العربية. اال سدادالم رلث التارياج، التأخر التارياج، الربيع العربج،  الكلمات المفتاحية:
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Assistant Professor of New History, College of Arts, University of Bahrain, Kingdom of Bahrain 

 

Abstract 

This study aims to investigate the deep historical roots of the factors that influenced the process of 

democratic transformation in the countries of the “Arab Spring” (2010-2019), and their 

relationship to the “historical heritage”, represented in the consolidation of the values of violence 

and tyranny in the Arab regimes; the “historical delay”, represented in the weakness of the elites 

who were unable to produce a historical thought that confronts the anti-progressive culture; and 

the “historical blockage” manifested in the inability to understand the Arab-Islamic heritage in 

contrast with the absolute dogmas of Arab ideologies. Following the historical method, the internal 

and external causes behind the event of “Arab Spring” and its outcomes were analyzed in the light 

of these three central concepts. Results showed that adhering to the historical, political, ideological 

and cultural heritage as an absolute reference in the practice of governance in the Arab state, the 

consolidation of the traditional tribal structures of the ruling system, and the inability of Arab 

regimes to solve the Palestinian problem and liberate their countries from poverty, ignorance and 

underdevelopment, and the inability of the educated Arab elites to make a new enlightening 

rational interpretation of the Arab-Islamic heritage, all of which had a tangible effect in impeding 

democratic transformations in the countries of “Arab Spring”. Consolidating historical thought 

that defends the values of modernity and progress to overcome the historical delay experienced by 

the Arabs, and to achieve a solid political and intellectual will that seeks progress and renaissance, 

is recommended. 

Keywords: The Arab Spring, Historical Heritage, Historical Delay, Historical Blockage, Arab 

Countries. 
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 المقدمة . 1

يج ت  ة بعد ىفداو الم اأن محمد الب عيييي علت ىحراق  فسةةةةةه احت اجا علت فياو أحد  اال تفاضةةةةةة الشةةةةةعبيةا دلعو 

، ا  لِّو المااهرات الباضبة التارياج . لعلت أفر هذا الحدث0202ديسةمبر  01أيراد الشةرأة المحلية بهها ته، لكان ذل  يج 

لل  تت فو حتت تمو اإلأاحة بحك  الر ية زين العابدين بن علج، لمن ت  ة ا تِّلو اةرار  األحداث لت جج الشارع الميري 

لو ىلت الم البة برحيم  ضةةةد حك  الر ية محمد حسةةة ج مبار ، حيث بدأت الم البات الشةةةعبية باإلصةةةالم، ف  سةةةرعان ما تح  

، لبعد ذل  امتد ت حمت الم البات بالديمِّراأية 0200ي اير  02يتحِِّّةو للمتاةاهرين م ةالبه ، لكةان ذل  يج  ؛مبةار الر ية 

 (. 021: 0202لالتبيير ىلت البلدان العربية األخرظ. )ال ب ري 

، «جالربيع العرب»جماهيرية يج تل  الفتر  ميةةةة ل  هب ات لحركات ِّد أقأل  علت ما حيةةةةم يج البلدان العربية من ل

ل   غير أن ال  املحيث أن هذا الميةة ل  أصةةب  الحِّا م ضةةع جدم بين الباحلين، يِّد ت  لضةةعه يج هذه الدراسةةة بين هاللي ن. 

ر أ امة الحك  يج يج تبيي التحركات ال ماهيريةيكن حليفا لال تفاضةات يج جميع الدلم العربية التج حيلو ييها؛ يبي ما   حو 

( لالسةة دان 0202يج كم من ال يا ر )ي اير  ، لذل ، لبعد مرلر عِّد زم ج تِّريبا0200 - 0202يج الفتر  من ت  ة لميةةر 

(؛ ل  يكن األمر كذل  يج 41: 0202)مشةةةةةةيكة « م جة الربيع العربج اللا ية»(، ييمةا أقأل  عليه بعض الباحلين 0202)أبريةم 

لو م جات االحت اجات يِّد ، لغيرها ليبيا لاليمن لسة ريا حتت  ل ةسمت اصلة علت الىلت صةراعات دم ية لدان يج تل  البتح  

 (. 0/0200/ 0)صابر  هذه اللحاة.

الم تمع المد ج، لأن فادتها ه  أ ها  ابعة من ه  « الربيع العربج»حدث الحركات الشةةةةةةعبية يج بةه تمييت أه  مةا ىن 

تعلمين الذين  ألحياب االتِّ يات الحديلة للسةةي ر  علت الفضةةاب العاو، لل  ياضةةع ا لت جيهات  اسةةتبل ااةةباب ال بِّة ال سةة ت المق

لتيمين  ،السةةةياسةةةيةلالم امات  ؛ حسةةةن 20:0200. )أب  حسةةةن ذات أبيعة افتيةةةادية لاجتماعية عامةسةةةلمية م الا بلكا  ا مق

0202 :002.)  

( 2020 – 2020) «الربيع العربج»بالتبيير يج يتر  مع أن يريِّا من الباحلين يرظ أن الحركات االجتماعية المق البة 

 ل جية لرؤية أيدي ،لاض لأي  اسةتراتي ية بر امج لفد  شةأت بية ر  عف ية لارت الية  ارا لبياب فياد  سةياسةية م حد  ذات 

رظ أن تيامن ا  الق (، ىال  أ ه يج المِّابم، يهن يريِّا فا يا من الباحلين ي044: 0201مق سةةةة مة لدظ فاد  هذه الحركات )الكشةةةة  

ل  يكن من فبيم الميةةاديات التارياية؛ يال يمكن ألحداث بهذا الح   أن ت د مكا ها يج مسةةار التاريخ  «الربيع العربج»حركات 

 حدثأن  رظ(. له ا  يري  فالث ي4: 0201ليةةةةدية، بم أ ها  تا ج م  ِّية لأبيعية لت  رات تارياية سةةةةابِّة )عريات ل تي ة 

من فبةةم الم امةةات األميركيةةة غير الحك ميةةة، لبتم يةةم حك مج أميركج،  0222ا  ةةا لةةه م ةةذ عةةاو كةةان مق « العربجالربيع »

الشةةةرق  عدو االسةةةتِّرار يجالف ضةةةت لتشةةة يع لإل  از التبيير الديم فراأج، « الربيع العربج»لتحري  الرأي العاو يج أف ار 

 (. 040: 0202)حاج ميل د لالبربية يج الم  ِّة  بما يادو السياسة لالميال  األميركيةل ؛األلسط

ة ؛ للذا يمكن مِّاربته كااهر  تاريايزم يا أ يمفد برز بفعم ت  ر تارياج  «الربيع العربج» حدثترظ البةاحلةة أن 

لاللِّايية التج ظهر ييها، ف  دراسةةةةة أه  الفاعلين التاريايين الذين  سةةةةياسةةةةيةمرتب ة باليمان لالمكان، لبيان خيةةةةا ب البيلة ال

جد لتك ن ييهلذل  (، 12: 0222التارياج، ليِّا لتعبير أرك ن ) ذل  الحدثكا  ا لراب  ، الحدث ضمن السياق التارياج الذي لق

 .(Reynolds 2008:267)حيث ال يمكن يهمه خارج هذا السياق، لباعتباره محيلة لتفاعم الع امم التج أ ت ته 
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أزمة حك ، لأزمة سةةةياسةةةات، تعبر عن فالث ىاةةةكالي ات   ؛ يهتماما اكن عف ييل  الالحِّة  لت  راته« الربيع العربج»ىن حدث  

و البق ت العيةةبية التِّليدية يج  ااو الحك  بحيث يعبر ال ااو السةةياسةةج  إشكككالية الدةلة البرةيةة، لهج أسةةاسةةيتارياية  التج كرسةة 

و فدر  ال اا ؛ أييج ال ا  السةةياسةةية العربية ةإشكككالية العككرعيةميةةالحها الااصةةة؛ تحِّ  حاكمة جماعات ضةةيِّة عن ميةةال  

 جتمعةإشكالية البالقة ةين الدةلة ةالمم تمع؛ هج األكلر مال مة لل حك ميةعلت ت ليد االعتِّاد بأن م سساته الالعربج السةياسج 

ات يت لةةا معةةال ةةة (. لحيةةث أن حةةم 14 - 14: 0204)محمةةد  الم رلث »مفةةاهي  تةةاريايةةة مح ريةةة، كمفه و هةةذه اإلاةةةةةةكةةاليةة 

حث تت لةا ب« الربيع العربج»، يةهن المِّةاربةة التةاريايةة لاةاهر  «التةارياج اال سةةةةةةداد» ل «التةأخر التةارياج»، ل«التةارياج

  عالفتها بهذه المفاهي .ىأار يج لمذك ر  اإلاكاليات ا

بحاجة أيضةةةةا ىلت بحث متعم ؛ ذل  أ ه فد ت  ىرجاب  «الربيع العربج»الديم فراأج يج دلم  لتح ما سةةةةيرلر كما أن 

الديم فراأية يج الم  ِّة العربية العتبارات تتعل  بال ضةةج السةةياسةةج الذي ه  أسةةا  الديم فراأية، لتحو ذريعة الحفاظ علت 

بالرااد )ياسية حِّ ق السللم اأ ين فبم الت يير الحاجات األساسية عبر  ال حد  ال أ ية، لتحِّي  الت مية االفتيادية لاالجتماعية

0202 :242 .) 

 

   ةأهدافها معكلة الدراسة. 1.1

، لفد أع اويحتاج ىلت عِّ د للية ىلت اةةةةةةامم بةداية لتبيير تارياج  0200يعتبر مةا حةدث يج العةال  العربج بعةد عةاو 

(، 0202 – 0202)« العربجالربيع »تضةةايرت م م عة من الدلايع لاألسةةباب التارياية التج فادت ىلت االضةة رابات يج دلم 

لهج: أزمة اله ية لاال تماب )عدو لج د ه ية فِّايية م حد  تشةةة ع  ه ا ، أل امة الحاكمةل أزمات الحكم التاريخيةلأبرزها ه  

مفه و ال حد  ال أ ية(، لأزمة المشةةةاركة )عدو مشةةةاركة الم اأ ين يج عملية صةةة ع الِّرار(، لأزمة الت زيع )ع ي ال ااو عن 

حِّي  ت عن هالع ي، لفا   ج ككيان سةةياسةةجللدللة لتتضةةمن غياب الشةةرعية  ؛ت زيع الم ارد لأعباب الت مية(، لأزمة الشةةرعية

 (. 02 - 01: 0202الت مية االفتيادية لالعدالة االجتماعية. )أزرلام 

، لعةدو تحِّ  جميع أهةداف الحركات الشةةةةةةعبية، فد «الربيع العربج»غير أن تعلر عمليةة اال تِّةام الةديم فراأج بةدلم 

، ة الحك كمرجعية فابتة يج ممارساالسةتبداد  خترسة  أي  ؛المورةث التاريخيع امم تارياية، تتملم يج فالفة حدث ب تي ة تفاعم 

داخلج يتملم اال سداد ال»حيث  ؛ةاالنسداد التاريخي، تال و لعج ال ماهير عن ال افع االجتماعجليت لت يج ؛ ةالتأخر التاريخي

لع ي اما يت لت اال سداد الاارجج يج يي؛ الحضةاري تحرير الدلم العربية من الفِّر لال هم لالتالوعن يج ع ي أ امة الحك  

 (.12: 0204)صال   «.جديد للتراث العربج اإلسالمجحدافج بل ر  تأليم عِّال ج  عن

ج ال ذلر التارياية العميِّة هذه الدراسةةةةةة ىلت  علت هذا األسةةةةةا ، تهدف التح م سةةةةةيرلر  للع امم الم فر  يج تِّيةةةةةل

الم رلث » :لهج، سةةةةةةب  ذكرهةةا هةةامةةة مفةةاهي (، لعالفتهةةا ب0202 – 0202) «الربيع العربج»الةةديم فراأج يج أف ةةار 

 .  «التارياج اال سداد» ل ،«التأخر التارياج»، ل«التارياج
 

 أهمية الدراسة . 1.1

لفع يج  يذال، ل«لربيع العربجا» الحدث التارياجتقعتبر هذه الدراسةةةةة، يج حدلد عل  الباحلة، المحاللة األللت لتحليم 

 ( من م ا ر اإلاكاليات لالمفاهي  التارياية، 2020 – 0202لِّرن العشرين )لالعِّد اللا ج 
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الربيع »االجتماعية يج أف ار ل السةياسةية من خالم ت ظيو تل  المفاهي  لفه  السةياق التارياج لتل  األحداث، لتحليم األلضةاع

 .   افد جديد  ل برؤية تارياية م ض عية« العربج

 

 الدراسات الساةقة . 1.1

سات التج الدراليج المِّابم، يهن العل و السياسية.  يدانعددا كبيرا من الدراسات يج م« الربيع العربج» حدث اسةتِّ ا

 ارا ليةع بة دراسة هذا الم ض ع ك  ه ظاهر  جدلية لمتبير ، كما أ ه ، العددمن م ا ر تارياج محدلد   هذا الحدثت اللو 

 الحدث التارياجغير أن اسةةةتمرارية . 0202 ارا لبِّاب الع امم السةةةياسةةةية لاالجتماعية الم دية ىلت ظه ره عاو ال ييام فا ما؛ 

ن الم را من تعِّبهاجدا أمرا ملحا دراسةةةةةتهما ي عم ه  لتداعياته   ، ذل  أن االسةةةةةتمرار ال سةةةةةبج للااهر  التارياية ه  ما يمكل

رهازم يا لمكا يا ف مراحم ت      (. 10: 0202. )المحم دي لمآالتها ، لتعر 

ع الربي» حدثالم هج التارياج لدراسةةةة اسةةةتادمتا ، بالمشةةةكلة ذات صةةةلة دراسةةةتي نت  العل ر علت  ،ت هذا األسةةةا عل

هج ف ر  لاحد  يج التاريخ العربج « الربيع العربج»ف رات ايتراض أن علت ( 0204دراسةةةةةةة ال  ابج ) فةامو يِّةد«. العربج

ىلت أن   ام أي حركة و الدراسةةةة لخليةةة .الِّ مج الحديثالحديث، لأ ها ف ر  تارياية كبرظ ت سةةةة ل  ر جديد يج التاريخ 

الربيع »حدفا تاريايا بح   ف رية ه   تاج لتراك  الرؤية ال افعية عن أبيعة لح   اإلاكاليات التج ت اجهها األمة لالدللة، لأن 

 بين اليمن لالتاريخ.  بيير العالفةلتلالمفتام السياسج لاالجتماعج لحرية الشع ب،   ه« العربج

من م ا ر التأخر التارياج، حيث يرظ الباحث « الربيع العربج»( ىلت تحليم ف رات 0201هديو دراسةةةةةةة الا يا )

ىلت تأسةةةةةية الدللة ال أ ية لالم تمع المد ج يج سةةةةة رية التج اةةةةةهدتها الم  ِّة العربية فادت االسةةةةةتعمار األلرلبج أن مرحلة 

(، 0220)يج ميةةر التج داةة تها ف ر  أيل م مرحلة اللالعراق لميةةر. لفد كان أحد اال ِّسةةامات الهامة يج تل  المرحلة، ليج 

لالتأخر التارياج للم تمع التِّليدي.  ، ية ب ابعها الس حج، ه  الت افض بين الحدافة المد(0220) لمرحلة ما بعد الحرب البارد 

محاصةةر  ل ،اسةةتبلو الدللة التسةةل ية هذا الت افض، لاسةةتعا و بالب ت التِّليدية ال ديد  للم تمع العربج يج تكرية االسةةتبدادلفد 

 . 2020الت جه ال أ ج الديم فراأج لحركات الربيع العربج عاو 

 تِّنشكم مرب ها ب يت  ه ل  ىالربيع العربج، ىال  حدثات التارياية لرغ  أهمية الدراسةات السابِّة يج الكشو عن الالفي

الربيع »لمشةةةكالت اال تِّام الديم فراأج يج بلدان التارياج،  لاال سةةةداد تالوم رلث لالاللبِّضةةةايا التارياية،  إلاةةةكالياتبا

  الدلم بتل، لتحليم الع امم الم فر  يج التح م الديم فراأج ت الز هذه اللبراتىلت حيث تسةةةةعت الدراسةةةةة الحالية ، «العربج

 . يج ض ب تل  اإلاكاليات
 

 منهج الدراسة . 1.1

باعتباره حدفا تاريايا جديرا بالدراسةةةةةة؛ « الربيع العربج» تحليممن خالم  المنهج التاريخيتعتمد هذه الدراسةةةةة علت 

 ارا ل ج د عالفة بين هذا الحدث لبعض اإلاةةةةةكاليات التارياية لت  ر أ امة الحك  لالم تمعات العربية، حيث يت  تفكي  هذه 

: 2020)حسةةةةةةن « الربيع العربج»ع امم ت فر يج التح م الديم فراأج لبلدان بكم م ها  يرتبطاإلاةةةةةةكاليات ىلت مفاهي  عامة، 

الِّرن بالتج تع ج بالتتبع اليم ج للل رات العربية ضد االستعمار  النظرة الظاهرةعلت أسةا   ارتي ن: (. ليت  دراسةة الحدث 24

، أي االعتماد علت «الربيع العربج»حدث العشةةرين لأسةةبابها، لرصةةد تفاعالتها حتت لحاة ظه رها كفاعم أسةةاسةةج سةةاه  يج 

 و الحدث التارياج،، لالتج تِّ و علت ال ِّد لالتحليم لاألخذ باألسباب التج رايِّةالنظرة الباطنةالابر عن حدث؛ 
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« الربيع العربج»(. لعالل  علت ذل ، سةةةة ف يت  تحليم 42: 0222للارلج باالصةةةةة عن الالفية التارياية للحدث )الربيعج  

 اإلاكاليات التارياية يج ذل .حدث تارياج يج ض ب صع بات التح م الديم فراأج يج الم  ِّة العربية، لدلر ك

 

 «الرةيع البرةي»دةل ةالمبحث األةل: أثر المورةث التاريخي في التحول الديموقراطي 

، يج م  ِّة سيدي ب زيد يج ت  ة، لمن ه ا  ع   0202ديسةمبر  01، كما سةب  ذكره، يج «الربيع العربج»حدث بدأ  

د ألم ىاةةا« الربيع العربج» دثعلج، علت االسةةتِّالة؛ لبذل  رسةة  ح جميع أ حاب البالد، م برا الر ية زين العابدين بن ر  لترد 

  لهرلب  ااو الحك يج ىسِّاأالل ر  يج ت  ة    حو اج  لل ااو الحاك  بين االحت اج الشةعبج لاالسةت كار الرسةمج. لبعد أن 

، 0200ي اير  02بن علج ىلت الاارج،  يم عشةةةةةةرات اآلالف من الميةةةةةةريين ىلت ميدان التحرير يج ي و الع لة ال أ ج؛ أي 

ج الر ية حسةةةةة ج مبار  عن الحك ، لاسةةةةةتمرت التااهرات الشةةةةةعبية الها لة بالضةةةةةبط علت ال ااو ىلت أن رحم  مق البين بت ح 

ىلت الش ارع للم البة برحيم الر ية علج  «ي و البضةا»، ت ايد اليم ي ن يج 0200يبراير  0ليج يبراير.  00الر ية يج ي و 

ر هذا السي اري  يج ليبيا يج  -12: 0201. )دبااج 0200مار   2يبراير، ليج س ريا يج  04عبد هللا صةال ، لسرعان ما تكر 

22.) 

ت الل ر  علت األ امة الحاكمة لاسةةتبدادها، للعم أبرزها فد فدو الباحل ن م م عة من األسةباب التج ديعو الشةةع ب ىل 

غياب الديم فراأية لا عداو حالة االسةةةتِّرار السةةةياسةةةج بين الدللة لالت ايمات الحيبية لال ِّابية، لكذل  غياب مفه و الشةةةرعية 

سةةاتية لدظ الدللة؛ بسةةبا ارتباأ الدللة ك هاز فا   ج لكيان سةةياسةةج بشةةاب الحاك ، لات باع م هج ها سةةياسةةة التهميم المق الم سةة 

ال أ ج بسةةةةةةبةا ىهمام عامم الت  ع الدي ج لالعرفج، لهيم ة  اال ةدمةاجللم اأ ين لالتضةةةةةةيي  علت حريةاته ، لتراجع ع امةم 

ال م د السةةةياسةةةج، لضةةةعو الدلم العربية يج الم ام االفتيةةةادي لاالجتماعج لالسةةةياسةةةج؛ حيث يشةةةلو هذه الدلم يج تحِّي  

 (.04: 0202لالعدالة االجتماعية لشع بها. )أزرلام الت مية االفتيادية 

من ال ةاحيةة التارياية، كان ال أن العربج يعيم دا ما علت هامم الل رات الم اهضةةةةةةة للِّ ظ االسةةةةةةتعمارية، لكان    

ذه (، لالتج أعل ها الشةريو حسةين بن علج ضةد الحك  العلما ج، حيث عكسو ه0202 – 0204أبرزها الل ر  العربية الكبرظ )

تملم يج تعاظ  الشع ر الِّ مج لامتداده يج جميع البلدان العربية، لم اجهة الل ر  صالبة الم رلث التارياج األيدي ل جج، لالمق 

سةةياسةةة الِّمع التج مارسةةها األترا  ضةةد العرب، لضةةعو الحريات العامة، لحرمان الم اأ ين من حِّ فه ، لترد ي األلضةةاع 

لعدو ت الب الدللة العلما ية مع الم الا العربية باإلصةةةالحات اإلدارية لاالفتيةةةادية. غير أن االفتيةةةادية يج الدلم العربية، 

، يِّد ا  لِّو الل ر  العرافية الكبرظ ضةةةد (0202 – 0204) الشةةةع ر الِّ مج العربج ل  يافو بعد يشةةةم الل ر  العربية الكبرظ

االسةةةةةةتعمار، ليرضةةةةةةو ت ازالت كبير  علت المسةةةةةةتعمر ريض لمِّالمة الال  لتعبيرا عن ، 0202المسةةةةةةتعمر البري ا ج عاو 

د  »البري ا ج الذي مار  سةةةةياسةةةةة  ق تسةةةةق لسةةةةلا حِّ ق الم اأ ين لىيِّاره . لكان من أبرز  تا  ها زياد  ال عج الِّ مج ، «يرل

لفد مللو هذه الل ر  تح ال تاريايا هاما يج تاريخ  .علت م اصةةةلة ال ضةةةام ضةةةد االسةةةتعمارالعربية ب  العربج لتيةةةمي  الشةةةع

بِّياد  الضةةةةةةباأ األحرار تت ي ا لل ضةةةةةةام الِّ مج من أجم  0220ي لي   04العرب المعاصةةةةةةر، لجابت الل ر  الميةةةةةةرية يج 

 01لعو يج لالل ر  يج العراق التج ا د، 0240عاو  لا تيةةارها( 0221االسةةتِّالم لالحرية لال حد ، لتلتها الل ر  ال يا رية )

 (. 41: 0202سم ر (. )0242الس دان لليبيا )كذل  (، ل0240لالل ر  يج اليمن )، 0222ي لي  
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( علت ريع مسةةةت ظ ال عج الِّ مج لل ماهير من خالم التحالو مع حركة الِّ ميين 0220فد عملو الل ر  الميةةةرية ) 

كرد مبااةةر علت ال كسةةة  لب ان لسةة رية لميةةرلو من فالث م م عات ف مية من ، لهج حركة تشةةك  (1202 – 1202العرب )

شر  حيث اعتبرت أري  ال حد  العربية أسل با لحيدا الستعاد  يلس ين، لفامو ب، (4: 0221)بارلت،  ٨٤٩١الفلسة ي ية عاو 

  ير تحركات ال عج لالالمحلج بتيامن الحرا  السةةةةةةياسةةةةةةج عن معبر  بذل  ، البلدان العربيةاأليكار الِّ مية بين ال ماهير يج 

 (. 0200د الستيعاب الشع ب العربية لأليدي ل جية الِّ مية )الميعم مه   مماالعربية؛ 

( بين المعسةكرين الرأسةمالج لاالاتراكج، لسِّ أ الدللة الشم لية يج 0220رغ  ا تهاب الحرب البارد  األيدي ل جية ) 

ة لالحك  تشةةةة يع الديم فراأيلالتج تتضةةةةمن ركية، ياألم الليبراليةال يعة الم ا مة السةةةة يياتية لاأللرلبية الشةةةةرفية، لااةةةةتداد 

(، ىال أن اال تِّام التدري ج العالمج  ح  الديم فراأية ل  ي د ت البا 40: 0204خالصةةج  -)كعسةةية اليةةال  يج الدلم العربية

ي  الديم فراأية، لذل  يج ظم ف ظ اجتمةاعيةة م امةة لم فر ، ت ةالةا من أجةم ت بيكن ه ةا  ل  أل ةه ف يةا يج العةال  العربج؛ 

د ي لتعييي ال حد  العربية الميع مة لالتيةة ،اإلسةةرا يلج –لليةراع العربج للمشةةكالت االفتيةةادية، لاسةتبالم األ امة العربية 

بية يج عسةاد يج العال  العربج  م ذج الدللة التسةل ية لالحيب ال احد الذي يسةتبعد المشةاركة الش للذاللهيم ة الليبرالية البربية؛ 

 (.001: 0200الحك . )المدي ج 

ن دللة الرااةةةةةدي تهابه ة  م ا متكررا عبر تارياها الممتد من ا ا، تاهر الحالة السةةةةةياسةةةةةية العربية الربرؤية تارياية

او تِّاليد م رلفة تِّ و علت ريض ، ترسةةةةةة  أي علت مةدظ فالفةة عشةةةةةةر فر ةا(؛ 0204( لىلت سةةةةةةِّ أ الةدللةة العلمةا يةة )440)

رضةةةو البلبة، لفد يب االسةةةتيالبمبدأ  لي الديم فراأية التعددية لالمشةةةاركة الشةةةعبية، لتكرية سةةةياسةةةة الحيب لالرأي ال احد 

ِّالم د االسةةةةةتبع  فسةةةةةها بحك  األمر ال افع. يبالع د  ىلت لفا ع التاريخ، لتحديدا ىلت ال رق التج ت  اعتمادها للت الب علت الحك 

: 0202ن )أمييا الحسككم البسكككرل ةالحكم البعككا رل، يتضةة  أ ها تتمح ر ح م ركييتي ن اةةكلتا فابتا تاريايا، لهما: السةةياسةةج

من الفراغ السياسج (، 0212(، لاليمن )0240(، لس رية )0222(، لالعراق )0220يِّد تبذ ظ الحس  العسكري يج مير )(. 2

(. 042: 0202األسل ب ال حيد المقحدد لليراع علت الحك  )بن أاق لاكم بذل  لاأليدي ل جج، لغياب التِّاليد الديم فراأية، 

أما الحك  العشةا ري، ييِّ و علت مبدأ الت ريث كآلية للحفاظ علت السل ة داخم أيراد األسر  الحاكمة التج استِّر لها الحك ، حيث 

   البق ت التِّليدية يج هذه البلدان، لترس خ ييها االستِّرار السياسج، لفيمة ال اعة للسل ة.  ت أ دت

( أن المتأمم لتاريخ اال ِّالبات السياسية يج العال  العربج ي د أ ها مبامرات ف ظ هامشية أل 20: 0204يرظ ال  ابج )

ة. لحيث أن هذه الااهر  فد عم و العال  العربج، يهن ذل  يع ج  راديكةاليةة، تتح م جميعهةا مع مرلر اليمن ىلت دكتةات ريات ي  

أن جذلرها التارياية الكبرظ تِّ و يج أبيعة اال ِّ اع التارياج الذي أام العال  العربج بعد خرلج أغلا م اأِّه من السةةةةي ر  

(، زخر بع امم 10: 0204ظ بلِّييي )العلما ية، للف عها يج اةةبا  الهيم ة الك ل  يالية األلرلبية، لأن التاريخ العربج، كما ير

(، 0020 – 0022الدللة العلما ية )كاال ِّسةةاو االجتماعج العم دي الذي تبذ ظ من هشةةااةةة الدلم التج فامو يج تاريخ اإلسةةالو، 

حد أ لالتج ل  ت    آليات الت حيد الِّسةةةري ييها يج ىخماد مفاعيم آليات اال ِّسةةةاو العيةةةبج لالمذهبج، حيث غدا ا ِّسةةةاو الم تمع

 الم اريث التارياية ال ايذ . 

( لتعبر عن ىاةةةةةكالية تارياية عميِّة تعا ج م ها الم تمعات 0202 – 2020) «الربيع العربج»من ه ا، جابت أحداث  

؛ ىذ أ ه يج سةةةةةةا ر الم تمعات الحديلة التج أ  يت ف رتها االجتماعية، إشككككككككاليكة البالقكة ةين الكدةلة ةالمجتمعالعربيةة، لهج 

 لأفامو الدللة ال أ ية ييها، يق ار للم تمع ب صفه يمتل  اإلراد  الم سسة للسل ة السياسية التج أ شأتها، 
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لاألمة، كما ي ري العمم  لهذه ال ار  تت الز ىأار الح  لالِّا  ن لصة ال ىلت ىأار السةياسة لالميلحة العامة لل أن لالدللة

علت م   أعضةةةةاب الم تمع المد ج ح  لحرية مياللة العمم السةةةةياسةةةةج لهدف أسةةةةمت يتملم يج حماية الم ام السةةةةياسةةةةج من 

(. لبالتالج تتملم اإلاةةكالية يج الم تمع العربج يج سةة ب يه  م ا مة الحِّ ق لالحريات، له  00: 0220االضةة راب )بلِّييي 

ي في النمط التسلطمسار العالفة بين الفرد لالسل ة؛ األمر الذي كر   الم رلث التارياج المتملم يج  ما ا عكة علت سة ب يه 

، يت ل و مالم  أاعة السةل ة بمااهر االستبداد التج ت س دت يج مح ات عد   عبر التاريخ العربج )محمد عالقة السكلطة ةالفرد

اآلخر لاسةةةتاداو الع و ضةةةد المعارضةةةين سةةةل كا فابتا يج التاريخ (؛ لمن ف  أضةةةحت االسةةةتح اذ بالسةةةل ة لىلباب 20: 0204

 .  «الربيع العربج»دلم بالعربج، لبات الحِّا أحد معيِّات التح م الديم فراأج 

، لالذي تملم، كما ذقكر أعاله، يج ترس خ في  االستيالب بالبلبة لالع و لاالستبداد المورةث الثقافي التاريخيىلت جا ا  

لمورةث ا  العربية، لفي  االمتلام لال اعة للسةةل ة لالحاك  لدظ الشةةع ب العربية، سةةاد يج العال  العربج أيضةةا لدظ أ امة الحك

. سةةةتعماراالمن  تحرر المق أ امة الحك  العربية عدد من ، لالذي ت لت يج هيم ة األيدي ل جيا الِّ مية علت األيديولوجي التاريخي

أيسة  الم ام لسةي ر  األيدي ل جية الدي ية التج ريضو الِّي   مما ؛0241 كسةة حييران عاو  بعدسةِّ و فد الهيم ة غير أن هذه 

أحداث  عن لي نفد فاد ىلت الت رف لاإلرهاب المسةةةل  لالسةةةتبداد كممارسةةةة فابتة يج الحك ن دع  البرب غير أ .لاأليكار البربية

 في  الحرية لالعدالة لالديم فراأية يج العال ل شةةةةر  ،السةةةةتبدادلتيةةةةدلي لمق البات باها بعد تااةةةةتد  لالتج ، 0220سةةةةبتمبر  00

 . (Dabashi, 2008: 28). العربج

؛ أي الفتر  التج  الو ييها الدلم العربية «االسةتعمارما بعد »( أن مرحلة 12: 0201ضةمن هذا السةياق، يرظ دبااةج )

اسةةةتِّاللها، اةةةهدت تيةةة يع لت بي  عدد من األيدي ل جيات، ترالحو من ااةةةتراكية العال  اللالث ىلت ال يعة الِّ مية الم اهضةةةة 

 لالستعمار لا تهاب بالحركات اإلسالمية ال هادية. 

ت ىل« حرية، عدالة اجتماعية، كرامة»ليشةةةير ظه ر الشةةةعار الميةةةري األكلر رميية يج ميدان التحرير أبان الل ر  الميةةةرية 

تا  ج الحالة االسةةةتعمارية لاسةةةترجاع جيب من الحيا  المد ية التج يقِّدت علت أفر االسةةةتعمار األلرلبج يج آسةةةيا لأيريِّيا. لفد 

لحريات المد ية اتتعل  ب، لالتج يت  ييها ى تاج أيكار لممارسات بديلة الشاملة دالة االجتماعيةلتكرية مبادئ العاةكم ذل  م  لِّا 

 .  ال ا تماب الفرد للع لتعييي، السا د  بالم  ِّة العربية لت بي  العدالة االفتيادية، للضع  هاية للمعرية األيدي ل جية

ل رات لاال تفاضةات لحركات التبيير يحسةةا، بم لعلت حركة ل  يعد عبلا علت الالتارياج  الم رلث األيدي ل ججىن  

 مم  ع المة  بل ابو»التةاريخ ككةم، يةالِّ ظ الِّ ميةة لالمحةاياةة العربيةة تحةالم ىيِّةاف حركةة التاريخ عن أري  ريع اةةةةةةعار 

حيد  ع أن الل ابو ال ، م«اليِّي يات الم لِّة لإليدي ل جيا الِّ مية لاأليدي ل جيا األصةةةةةة لية يج آن»؛ لالمِّيةةةةةة د بها هج «األمة

(، هج ف ابو ال هضة لالحدافة التج تتب اها األم  022: 0202التج ي ببج أن يتمس  بها العرب لالمسلم ن، لي  تي ر صال  )

المتِّدمة؛ أي دللة الح  لالِّا  ن، لترسةةةةةيخ ال يعة اإل سةةةةةا ية؛ لذل  باعتبار اإل سةةةةةان فيمة بحد ذاته ببض ال ار عن أصةةةةةله 

كو به حركات لييةةةةله، أل عر ربيع ال»فه لأا فته لمذهبه، لتِّييمه من خالم سةةةةل كه الفعلج يج ال افع، له  المبدأ الذي تمسةةةة 

 عن األيكار األيدي ل جية.   ابتعدتالتج  «العربج

ىن اسةةةةةةتبالم ال ااو العربج للم رلث األيدي ل جج، لت ظيفه يج ىدار  الدللة يحمم أابعا تاريايا؛ يفج الدلم العربية 

(، عمدت أ امة الحك  العسةةةةةةكرية، لي  تفسةةةةةةير ه ت بت ن 0212 – 0242التج  الو االسةةةةةةتِّالم بعد الحرب العالمية اللا ية )

(Huntington 2006: 199)لزياد  تدخله يج الحيا  السياسية؛العسكري ، ىلت تضاي  ال هاز ، 
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م   مما أد ظ ىلت ىضةةعاف الم سةةسةةات السةةياسةةية المد ية أل الِّضةةاب عليها بيةة ر   ها ية، لترسةةيخ ال هج االسةةتعماري الذي يت سةة 

ِّلة. لحيث أن المستللتحك  يج مفاصم الحيا  السياسية؛ له  ما أفر علت أبيعة األداب السياسج للدلم بالع و لاالستبداد كأدلات 

ته لبِّا ه من فدرته علت ىخضةةةاع الم تمع لىجباره األيدي ل جيا الِّ مية كا و ت مات ف    ار ىلت الدللة ب صةةةفها كيا ا يسةةةتمد  مِّ  

و علت التماسةةة  االجتماعج لفدرتها علت تلبية الحاجات  –علت خدمة مشةةةرلعه السةةةياسةةةج  السةةةل  ي؛ أي ىن ف   الدللة ال تِّ  

و علت ا ِّياد الم تمع لمشةةيلة الدللة لتسةةاير أافاته لادمتها؛ يِّد الم تمعية ا لتج تفضةةج ىلت عالفة تفاعلية بين ال ريي ن، بم تِّ  

(. لبال تي ة استِّ ت 0202)الليفج  .أد ظ ذل  حتميا ىلت ا فيةام الدللة عن الم تمع، لاختيام مشةرلع الدللة بمشةرلع السةل ة

 أعاق ب اب الدللة ال أ ية الديم فراأية المستِّلة. العيبيات الِّبلية لالعشا رية؛ مما 

ت در اإلاار  ه ا ىلت االرتباأ ال في  بين الم رلث األيدي ل جج لالم رلث اللِّايج التارياج، حيث أن كم أيدي ل جيا  

سةةةةا الشةةةةرلأ جيا بحلها أصةةةة م فِّايية، للكن لية كم فِّاية أيدي ل جيا بالضةةةةرلر . للكن هذا ال ي فج تح م اللِّاية ىلت أيدي ل 

التارياية االجتماعية لل ماعة البشةةةرية، يكم فِّاية تتح م لتتبير أبيعتها للظيفتها ع دما ت ارأ يج الشةةةأن السةةةياسةةةج لت م  

لب اب دللة جديد  لي  اعتِّاداتها، أي ع دما تميم لب اب حيب سةةةةياسةةةةج ي م  للسةةةةي ر  علت سةةةةل ة الدللة، يهج بهذا اال اراأ 

ت ا ح اأ األيدي ل جيا أل تفك  دللها ي دي ىل جيا لعِّيد  م امة. لتبين ت ارب التاريخ العربج المعاصةةةر أن تتح م ىلت أيدي ل

حضةةةةةة ر فِّةايةات فةديمةة للِّيةاو بةالمهمةة ال ةديةد ، لخةاصةةةةةةة اللِّةايةة الدي ية، يما أن تتراجع مكا ة األيدي ل جية الِّ مية أل تدخم 

م بأعماق الم تمع. األيدي ل جية االاةةةةةتراكية ملال يج أزمة حتت ت  رم اللِّاية الدي ية  فسةةةةةها كأيدي ل جية بديلة، لتسةةةةةعت للتب  

 (. 0204)سل و 

 أن مح ة الديمِّراأية يج العال  العربج ت بع من ( 42: 0200يج هذا اإلأار، يرظ كيالج ) 

الةدي ية،  «الااليةة»ملةم ايتِّةاد الم رلث السةةةةةةيةاسةةةةةةج التةارياج لمفه و الةدللةة لالم اأ ةة، لاتكةاب هةذا الم رلث علت مفةاهي  

 عمم علت تكرية هذا الم رلث لىعاد  ا تاجه،تيج ال افعي ن اللِّايج لالسياسج و ه ا  ع امم ، بحيث بات«ةلاألحكاو السل ا ي»

التشةةةةةديد علت أن  ِّب الدللة ل ِّب الم اأ ة يج لافع البلدان العربية هما عامالن أسةةةةةاسةةةةةيان يج بتاللين ماتلفة؛ لمن ف  يت  

 عا   فِّايجفد جاب بسةةةةبا تكرية مبدأ الم اأ ة يج البيلة العربية عدو لحيث أن  .تفسةةةةير التعلر الديمِّراأج يج البلدان العربية

 ية بفيةم الدين عن السياسة، لعدو تحرر الفرد لخض عه ل ماعة خضة ع الدي ج للسةياسةج، لعدو اعتماد مبدأ العلمايتملم يج 

 يج الةةدلم «الربيع العربج»الم رلث اللِّةةايج عةةا ِّةةا أمةةاو التح م الحِّيِّج لحركةةات (، يِّةةد أصةةةةةةب  020: 0201معي ةةة )خيليةةة 

 العربية  ح  الديم فراأية لالتِّدو االجتماعج.

 

 «الرةيع البرةي»دةل ةلتحول الديموقراطي االمبحث الثاني: أثر التأخر التاريخي في 

م ذ أكلر من فرن ل يةةةةو، من فضةةةةية التةةةةةةةةةةتأخر التارياج لالتراجع الحضةةةةاري يج مسةةةةيرتها تعا ج األمة العربية  

ال هضةةةةةة يةة، بي مةا اسةةةةةةت ةاعةو أم  لدلم التالب من ظرلف هةذا التةأخر لالتالو العلمج لالتك  ل جج، لم هةا بعض الدلم 

(، لالتج كا و متِّاربة يج لضةةةةةةعها ك ريا ال   بية لتاي ان لسةةةةةة باي ر  له    ك   اآلسةةةةةةي يةة ملال )ل م ر ، كةااآلسةةةةةةي يةة

االفتيةةادي لاالجتماعج مع ال افع العربج يج الِّرن التاسةةع عشةةر لألا م الِّرن العشةةرين. لفد أرم بعض المفكرين لالباحلين 

ن سةةةةةةببها غياب ال ااو البرلما ج الذي يتي  الم ام لل ِّد العرب، أسةةةةةةباب هذه األزمة يج مراحم ماتلفة، حيث رأظ بعضةةةةةةه  أ

 اليحي  لالسلي  لمسير  األمة، يج المحاسبة ال اد   للفساد لالمحس بية لاستبالم ال ف ذ،
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ج إلبداع، لتبييا الحرية التج تت سةةةةةد يلييما أرجع البعض اآلخر األسةةةةةباب ىلت االسةةةةةتبداد لآفاره ال خيمة يج حركته الاا ِّة  

ماعية لهشااة ارتباأها بأهداف الت مية االجت ، لضعو مارجات التعلي  يج البلدان العربيةحِّ فه يم  ال بيعج للم اأن يجالح  

 .(0200. )العليان المستدامة

( ألم من ت الم مفه و التأخر التارياج يج 0124 - 0440) اةن خلدةنمن الم ا ر التةارياج، كان الم را العربج  

ال  هرية يج عل  التاريخ لالم تمع، لهج الدلايع األسةاسةةية المحركة للت  ر  للمشةكلةالِّرن الرابع عشةر، لذل  يج ىأار بحله 

(. ليرظ ابن 014: 0222االجتماعج التارياج، حيث أرم فضةةةةةية العمران  كميةةةةةدر للسةةةةةل ة أرحا ماديا تاريايا )تييي ج 

ل  الترف، لأن الترف سيرايِّه  ل ، لألن من أبيعة المق خلدلن أن الدللة تِّ و علت العيةبية، ف  تِّ ظ ا كتها حتت تيم ىلت المق

(. لتتالاةت الدللة لع امم م ها تسلط ال زراب، 02: 0200 هيار العمران لالدللة )الح الي الضةعو للعيةبية؛ يهن ذل  ي دي 

يالال  ي لد فلة العمم لالم ت ج لالم اعة لخراب ةالتسلط على أموال الناس؛ ، لا تشار الال  ةفساد األخالقلالعسو ال با ج، 

    (.001: 0222العمران )حميم 

القطيبة ةين السككلطة السككياسككية رغ  أن ال ابع المعياري األخالفج فد أبج علت تحليالت ابن خلدلن، ىال أ ه لجد يج 

د ابن خلدلن 22: 0222أه  ميةةةةةادر اإلخفاق التارياج للعرب م ذ الِّرن السةةةةةابع الميالدي )المالكج  ةالمجتمع المدني (. لحد 

فالفةة ميةةةةةةادر للتةأخر التةارياج، لهج: تبةد م أح ام ال ةا  لأي م عمرا ه ، لا هيار أخالفه  لفيمه  ال ديد  لايتِّاده  لل ازع 

ب بسةةةبا ا حسةةةار ت ار  الِّ ايم؛  ارا لالرتباأ بين الت ار  لالدللة لالم تمع، الدي ج، لتراجع المكا ة التارياية لم  ِّة المبر

ىذ أن الفا ض المسةةةةتارج من الت ار  مك ن الدللة من اةةةة  ال رق لحفر اآلبار لضةةةةمان األمن، لتحِّي  التالح  بين الميةةةةا ر 

 (. 040، 04: 0212لالسكان )ابن خلدلن 

يربط يج أأرلحته مفه و التأخر التارياج لدظ (، ي0222، 0222) لبرةلعبد هللا اأما بعض المفكرين، لمن ضةةم ه  

ب ملة من التأكيدات، لهج لج د مرحلة متِّدمة يج ت  ر التاريخ بال سةةةةبة لارلف م تمعه  األصةةةةلج، لىمكا ية حدلث  العرب

لتج تقسةةةةتمد ا يديولوجيا الفكريةغياب األأرجع السةةةةبا يج تأخر العرب التارياج لما يِّرب من فر ي ن ىلت أفر  يج التاريخ. لفد 

لفد ا يةةةةةا أبرز  ِّد العرلي علت األ امة الِّ مية التج حكمو أه  الدلم العربية، خاصةةةةةة يج ميةةةةةر  من يالسةةةةةفة غربيين،

، حيث يرظ أن هذه األ امة ل  تسةةةةتراةةةةد بال ااو الفكري الليبرالج للبرب، لالعراق لسةةةة ريا، ف  ال يا ر، لدلم عربية أخرظ

  .(00: 0222الحم الالزو للتأخر التارياج العربج )العرلي لالذي يملم 

، الةذي أرجع التةأخر التةارياج للعرب ىلت الوعي الكدينيين فالفةة أاةةةةةةكةام من ال عج: (، ب42: 0222)يميي العرلي 

، الذي أكد أن في  الديمِّراأية لالحرية السةياسية التج ةعي رجل السكياسكةةابتعاده  عن في  العِّم لالحرية التج أفرها اإلسةالو، 

الذي اختيم ف   البرب يج م ايع  ةةعي داعية التقنية، ال هضةةةةةةة لالحدافة العربيةبق يةو عليهةا  ا  الحك  الحةديلة هج اةةةةةةرأ 

 ارياج، لاله  حيةةةر التفالت التي، لالسةةةياسةةةية للبرب ل راتالصةةةالحات الدي ية لاإلمن اةةةان ال عج يِّلم  ىن هذا .صةةة اعته

  (.42: 0201)الشياب، . يحساالحضارية الفاصلة بين العرب لالبرب يج الي اعة 

كان ةعي المثقف البرةي ةأشكال ةعي الغرب المفرةض أن تكون بسةبا تأخر الم تمع العربج التارياج عن البرب،  

لركا الحدافة لالت  ر. للذل  ي د العرلي أن التأخر الذي يعيشةةةةه العرب ال يكمن  مطاةقة لواقبنا التاريخي، ةعيا غير مطاةق

يج أبيعة األ امة لال يج الممارسةات السياسية لال يج غياب الديمِّراأية لم سسات الم تمع المد ج؛ أي ال يكمن يج االستبداد 

 ية.تحارب ةه الثقافة السلف ايتاريخ افي ضبف النخب التي لم تستطع أن تنتج فكرالسياسج، بم يكمن يِّط 
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هذه ال ابة ه  ى تاج أيدي ل جيا ضةةةيِّة  يعلتهبالدرجة األللت، لهذه هج مهمة ال ابة، لكن كم ما مسكككالة ثقافية ىن المسةةةألة هج  

تأصةةةةةيم الفكر التارياج الذي يدايع عن في  الحدافة لبال تي ة ي كد العرلي علت ضةةةةةرلر   (.01: 0222)العرلي،  .لضةةةةةعيفة

لالتِّدو كا    هامة لت الز التأخر التارياج الذي يعيشةةةه العرب، لتحِّي  ىراد  سةةةياسةةةية ليكرية ت شةةةد التِّدو لال هضةةةة ) ذير 

 (. 142: 0200لىبرير 

( فالث مراحم تارياية 2002(، ييرظ أن الم  ِّةة العربيةة فد اةةةةةةهدت م ذ غيل  ابلي ن )024: 0201) الخطيكبأمةا  

 ةالقومي لحركةا(، لمرحلة 0212 – 0204حتت بداية اسةةةةةتِّالم الدلم العربية؛ ) مرحلة االسكككككتبمار األةرةةير يسةةةةةة، لهج: 

(، لاسةةتكملو مع تشةةكم ال ااو اإلفليمج االسةةتبدادي باسةةتيالب العسةةكر 0220) ا تيةةار الل ر  الميةةريةمع   شةة وج تال ةالبرةي

( حتت اآلن. ليج المرحلة األللت، 0220مرحلة المقمتد  م ذ ا هيار االتحاد السةةةة ييتج لا تهاب الحرب البارد  )علت السةةةةل ة؛ لال

تسةةةللو الحدافة ىلت الم تمعات العربية بحك  حاجة اإلدارات االسةةةتعمارية لك ادر محلية لتسةةةيير اةةةل ن اال تدابات، لكا و هذه 

لليبرالية لالت  يرية، لل  تسةةت ع اختراق البق ت االجتماعية التِّليدية الِّ ية. لمن الحدافة سةة حية، لمِّ  عة اليةةلة عن جذلرها ا

ه ةا برز التعةارض بين الحةدافةة ب ةابعهةا السةةةةةة حج الةذي حملةه الِّسةةةةةة  المدي ج الحديث يج الم تمع، لالذي حمم ل اب مِّالمة 

 ج التج ت ل و ييها مااهر التأخر التارياج.  االستعمار السلمية يج س رية لالعراق لمير، لبق ت الم تمع التِّليدي العرب

، يِّد أقعيدت الم يلة ىلت الم تمع التِّليدي ما فبم االسةةةةةةتعماري، لفامو األ امة صككككككبود الفكر القوميأما يج مرحلة  

 التسةةل ية العسةةكرية التج اغتيةةبو السةةل ة بالِّضةةاب علت األسةةة المد ية التج أحدفتها صةةدمة الحدافة، يأسةةهمو سةةياسةةات هذه

(، يج تشكيم م تمعات رعاعية تفتِّر ىلت سمات الم تمعات 021: 0201، علت حد تعبير الا يا )«الدلم السةل ا ية المحد فة»

الحديلة، حيث فامو باالحتكار الم ل  للسةةل ة لاللرل  لالِّ   من خالم الم سةةسةةات البرلما ية اليةة رية، لاالتحادات لال ِّابات 

 دماج ال أ ج الِّسةري يج تل  البلدان بحك  حاجة االسةتبداد لحاالت ا ِّسةاو الم تمع بشعار لحد  يافد  المع ت، لت ليد حاالت اال

ه التِّليةدي، لالتِّليةدي ال ةديةد الةذي تب  ت بعض ه امم الحدافة التِّ ية  لأ يةة زا فةة ف امهةا الت ييم ال مةاهيري للم تمع بشةةةةةةِّية 

 ية لاالسةةةةةتعمار. لتحو ظالم هذه ال حد  اليا فة، كا و يج م اجهة اليةةةةةهي  ،«اليةةةةةم د لالتيةةةةةدي»لاالجتماعية، باسةةةةة  

الم تمعات العربية تيداد ا ِّسةاما علت أسة عرفية لأا فية، حيث لظفو الدللة التسل ية اال ِّساو يج يرض استبدادها الم ل ، 

؛ لبال تي ة تراجعو (14: 0201لتسةةةهيم هيم ة ال ماعات التِّليدية لالعشةةةا رية علت الم سةةةسةةةات األم ية لالعسةةةكرية )الفايي 

سو ظرلف التأخر التارياج م ددا، لتحو الس   اختمر  و غضا ال ماهير، لااعلتدري يا مسةت يات التعلي  لاليةحة، لتكر 

 ارارته. «الربيع العربج»ف رات 

ىذا كا و الع امم الداخلية السةةةةةةابِّة ت سةةةةةةة للتأخر التارياج للعرب، لالذي يتملم يج الت افض الِّا   بين لعج ال ابة 

ة لاال تاج ل هة الب ية التحتيالمقسةةةت حت من خارج ال افع االجتماعج العربج )البة ية الف فية( لال افع االجتماعج العربج المتالو 

: الهييمة التارياية التج لحِّو بالتيار أهمهةادلر بةارز يج تكرية التةأخر التةارياج، لمن  ارجيكةللبوامكل الخك، يِّةد كةان المةادي

الِّ مج العربج، له  ما جعم الشةعارات اليسةارية يج التحرير لالتيةدي لاليةهي  ية ت تِّم ىلت عهد  اإلسةالميين، لجعم اعار 

 «تيةةدير الل ر »، لتب يها لشةةعار (0212) لفياو الل ر  اإليرا يةيتِّدو ىلت لاجهة الكفام ضةةد اإلمبريالية؛  «اإلسةةالو ه  الحم»

ىلت محي ها العربج اإلسةةةةةالمج؛ مما أيضةةةةةت ىلت المييد يج اال ِّسةةةةةاو لالتا دق ال ا فج يج الم تمع العربج، ال سةةةةةيما يج ظم 

، حيث اةةكم ذل  (0220)  الت ظيو السةةياسةةج لالعسةةكري للحالة ال هادية يج أيبا سةةتان يج م اجهة االتحاد السةة ييتج السةةاب

  ؛يرصة الستيالد الت ايمات المت رية التج عملو علت تعييي التأخر التارياج للم تمعات العربية
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التج استلمرت يج م اخات الحرب لب ر الت تر يج الم  ِّة العربية؛ مما (، ل0222 – 0211)لسةي ر  سياسات الحرب البارد  

لمار علت استاألميركية . لفد عملو ال اليات المتحد  االجتماعية األخرظحساب الِّ ظ  مك ن الِّ ظ االستبدادية من اليع د علت

لالشرق األلسط ال ديد ، (0221) الشةرق األلسةط الكبير ج  تل  الت  رات يج خدمة ت جهاتها األسةاسةية لتعييي ركا ي مشةرلع

يج الم  ِّة  للديم فراأية لالتِّدوللترليج لفكر  العداب ( 0202) الحالجلِّرن بداية الت ظيو االحت اجات الشعبية يج (، 0224)

 (. 24: 0201)ياسين لمهدي . هاميالحيادو الِّ ظ البربية ل أم حات يلبجبما ، لالعربية

(، 0220لا تهاب الحرب البارد  ) يار االتحاد السككككككوفيتيانهمع دخ م الم  ِّة العربية المرحلة اللاللة، لالتج بدأت مع 

ه من أ  - «الربيع العربج»ف رات  فبم ال صةةةةة م ىلت اال ف ار التارياج الكبير الذي مللتهق  -األميركية أدركو ال اليات المتحد  

سةةةةبتمبر  00أحداث بعد ، السةةةةيما يج ظم ت جهاتها لرؤاها ال ديد  ل ا  العربيةغير الضةةةةرلري اإلبِّاب علت ال ضةةةةع الحالج ل

 لِّايةللدخالت جديد  لتعمي  اسةةتراتي يتها لضةةمان اسةةتمراريتها لمراحم فادمة، من خالم الترليج ، لالتج ارتكيت علت مق 0220

 (. 20: 0204)عبد الستار األميركية لتعييي الديم فراأية لاحتراو حِّ ق اإل سان 

لِّو أل ها خ ؛لأصةةبحو عبلا علت اةةع بها لداعميها ،هلكوفد اسةةتق ياأل امة العربية كا و، يج  ار اإلدار  األميركية، 

 ااو مع أأرلحات اليتعارض من الب   لالفِّر لالتأخر التارياج الذي بممارسةةاتها السةةياسةةية لاالفتيةةادية لاالجتماعية لافعا 

ااو  العد ىسةةةةِّاأ بالعالمج ال ديد التج تِّ و علت الحرية لاال فتام االفتيةةةةادي، لالذي كرسةةةةه ظه ر ف ظ اإلسةةةةالو السةةةةياسةةةةج 

 اليراعات المذهبية التج ت تج التأخر يج السياسة لاللِّاية. الم رلفة من ، لهج الِّ ظ المحك مة بعِّد اله ية (0224العرافج )

(، لالتج تتالو بعدها سةةلسةةلة الل رات يج كم من 0202ع دما حدث اال ف ار التارياج الكبير، بدبا بالل ر  الت  سةةية )

س  لعلت األخب اال ِّسةاو بين الِّلسة ريا، حضةرت تل  اال ِّسةامات الم تمعية المذهبية لاالف ية  جميعها،  ميةر لليبيا لاليمن

يث حالم تمعج التِّليدي )الِّ   العسةةةكرية لل ااو( لالِّسةةة  الم تمعج التِّليدلي ال ديد )الم سةةةسةةةات المه ية لالتعليمية لالدي ية(، 

 لمحاصر  ال يلع المد ج ال أ ج الديم فراأج يج ف رات الربيعلتِّليدي الم الج لها استعا و أ امة االستبداد بالِّس  الم تمعج ا

 (. 022: 0201حتكار الم ل  للسل ة لاللرل  لالِّ   )الا يا االالعربج، لترسيخ 

 مظاهر التأخر التاريخي عند البربتشةةةةايب ( 0200) محمد مسككككتقيميج أأرلحته الحديلة، حالم المفكر المبربج  

ركيا علت مفه و التأخر التارياج الذي تأسةةةةةة عليه المشةةةةةرلع ا  الفا من فراب  ما راكمه الا اب ال هضةةةةة ي المعاصةةةةةر، مق 

الفكري للعرلي سةةةةالو الذكر، لالداعج ىلت ىحداث ف يعة مع سةةةةلفية التفكير لا تِّا يته، لالاضةةةة ع لم    الفكر التارياج بكم 

جملة من الِّضةةةايا التج كا و سةةةببا يج تعييي لضةةةعية التأخر لم شةةة د. لي افم الباحث مِّ ماته لأسةةةسةةةه لف اعده لتحِّي  التِّدو ا

 لسةةةل ة الا اب األب ي الذي يدعجالذي يِّ د تحليلها ىلت تشةةةايب )األب ي(، لالمجتمع البطريركي  ية التارياج، لمن أهمها بق 

 ةالنفسككككككيكك تجليككاتككهفي التخلف التككاريخي ظةةاهر  كةةذلةة  ، لالعربج لم تمعلتبلبةةم تلةة  العِّليةةة يج ب يةةة ارا ،  االحِّيِّةةة الم لِّةةة

ة الع ي، ة لم اجهاالسةةةةةتسةةةةةالو للارايك، حيث يقعاش التالو ك مط لج د ى سةةةةةا ج بتِّ يات  فسةةةةةية مِّالمة للتبيير، ةاالجتماعيل

من ا فية الطالع لمة لالتح الت العالمية الكبرظ، باإلضةةةةاية ىلت التأفير السةةةةةلبج الذي ت ديه  أماو سةةةة   الذات العربية  لتراجع

، يج التح رل خالم ت ظيفها السةةياسةةج لاإليدي ل جج يج عرفلة مشةةاريع الت  ر لالتِّدو العربج، لذل  بتشةة يعها علت اال بالق

   ازإلحاجة ملحة التحول نحو البلمانية يج زمن يفترض ييه اال فتام لم اكبة الركا الحضةةةةةةاري المتسةةةةةةارع. ليرظ الباحث 

الحدافة المادية لالفكرية يج الم تمعات العربية اإلسةةةةةةالمية المعاصةةةةةةر ، لم فذا للارلج من مأزق التأخر التارياج الذي تعا ج 

  من البحث.التج تحتاج المييد  التراث ةالحداثةىاكالية كبرظ، ب جه عاو، الهذه الِّضايا   سدم ه، حيث ت
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مع أن ، ليج تحديد مآالتها؛ ي«العربجالربيع  »أفيرا سةةةلبيا يج سةةةيرلر  حركات فد تر  تالتةةةةةةةةةتأخر التارياج لترظ الباحلة أن 

 عملو علتالتج  المضةةةةم ن، لباسةةةةتل اب ت  ةمضةةةةم  ا ديم فراأيا، ىال أن هذا أصةةةةال االحت اجية يحمم هذه الحركات أغلا 

، كان مقحب ا يج  تا  ه، ليج ا يياحه عن الفكر  الديم فراأية  ح  االسةةةةةةتعا ة تعييي المكتسةةةةةةبات الديم فراأية لالدسةةةةةةت رية

داد عسكري تب، أل يج  ك صه  ح  اسة )الس دان ملاال(السياسي حيا الحركات اإلسالمية التج تحالم الع د  م ددا ىلت الباستبداد 

ت  يج ظم غياب اإلصةةةةةةالحات ي، لكم ذل  أل غرفه يج دلامة ع و عِّي  )ليبيا لسةةةةةة رية لاليمن((، لال يا رجةديد )ميةةةةةةر 

ن م لالتااهرات الملي  يةيج هذه الدلم، لالتج  امو االحت اجات  ال ماهير لف ظ التبييرالديم فراأية ال ذرية التج ت شةةةةةدها 

، ت   عن هشةةااةةة ال عج الديم فراأج العسةةكري حسةة بال م من الم لا الديم فراأج ىلت الم لا ىن سةةه لة التح. أجم تحِّيِّها

اله   ال اسةةةةةةعة بين لعج ال ماهير ؛ ليج ذل  ىاةةةةةةار  ىلت «صةةةةةة دلق االفتراع»، لاختيام الديم فراأية يج عامة ال ا لدظ 

 الِّ ظ، يكفج لعيم «الربيع العربج»لحِّيِّج يج حركات لأصةةةةةةيم غيةاب لعج ديم فراأج متمةاسةةةةةة  للافعهةا االجتمةاعج، ل

، ربما لع ي ال ابة الديم فراأية العلما ية لالتِّدمية عن ب اب لعج عن المشةةةةةهد السةةةةةياسةةةةةج أل تحييد تأفيرها المحاياة التِّليدية

 . الشعبية ال ماهيرعامة حدافج أليعج لدظ 

 «الرةيع البرةي»دةل ةالمبحث الثالث: أثر االنسداد التاريخي في التحول الديموقراطي 

أاةةةار ِّد يال ييام الم رخ ن حا رين يج تحديد سةةةبا ا هيار الحضةةةار  العربية اإلسةةةالمية الكالسةةةيكية بعد يتر  ازدهار را عة، 

ىلت أن اإلمبراأ رية  ،تاريخ العرب لاإلسةةالواتب يج المق  ، (Kramer 1996; 2011)مر مارتن كرياألميركج المسةةتشةةرق 

حضار  ىسالمية عالمية، لكان الشرق األلسط ب رتها،  يج الِّرن الرابع اله ري ) ح  عاو ألو ميالدية(، ،فد  شرت اإلسةالمية

، 222)تأسسو جامعة الِّرليين عاو  كا و ت  ا العبافر  لترعاه يلكا و صةامد  بفضةم اإلراد  الحر  ألكبر العِّ م المبدعة، 

. غير أن الارلف يج ماتلو اليةةةةةةعد لكا و السةةةةةةالالت اإلسةةةةةةالمية تملم آ ذا  الِّ ظ العامتلهج أفدو جامعة يج العال (، 

ألرلبية  ةلبال يتِّن من  مراكي البح ث العالمية قتي  و  صارتلبة الحضةار  لالعل  لالفلسةفة، لهج ت اإل  لييية غدرت، لتبي  

  .ينمي  األيج خا ة لة حدي

ر ببداد لبِّية المراكي الحضةةةةةةرية    اإلسةةةةةةالميةال ي كر الم رخ ن أهميةة الع امةم الاارجية، كالبيل المب لج الذي دم 

صةةةةفحة جديد  يج ( التج يتحو 0121) األلرلبية الكشةةةة ف ال برايية مع ا  الق عمليابدأ العربج ، ىال أن اال ح اأ (0022)

، (01: 0222)اةةةاكر  مكا ته المعريية لاللِّايية العال  العربج اإلسةةةالمجليِّد حيث ت  أرد العرب من األ دلة  ؛التاريخ العالمج

ر الهالم الايةةةياحيث ت ،أيضةةةا أفرا سةةةلبيا الع امم الم اخيةلفد تركو  .النسكككداد التاريخيةدايات اله ا تكمن  م ، لتيةةةح  ح  

. ليج المِّابم، اهدت ألرلبا البربية يج الِّرن لاللِّايات ازدهار الحضارات يعي معا  م اأ  العال  اإلسالمج ىلت ال فاف بما 

الِّرن بالسةاد  عشر ا  الق عير ال هضة لاإلصالم الدي ج، ف  الل ر  العلمية الحديلة يج الِّرن السابع عشر، ليلسفة الت  ير 

 - 44: 0202)صةةال   زاتها يج الِّرن العشةةرين.الِّرن التاسةةع عشةةر، لالتج ت اصةةلو ى  ايج اللامن عشةةر، لالل ر  اليةة اعية 

42.)  
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أن التالو لالتِّةةدو همةةا محيةةةةةةلةةة أرق التفكير يج الم تمع، ل تةةاج الم ا مةةات العميِّةةة الحةةاكمةةة جةةدير بةةالةةذكر ه ةةا  

التج ر ، لتب ج أرا   التفكيلتيةةةةة رات ا عن العال  ليج العال ، للية ه ا  أري  للمسةةةةةتِّبم من دلن معال ة م ا مات التفكير

بين أغلا  ه  محم اتفاق ،يج جم  مادته ،. ياإلسالو بشكله االجتماعج كعِّيد  لاعا ر لارا عتست جا الفيم بين الدين لالدللة

اب . أما يضةةةةالمسةةةةلمين علت اختالف ت جهاته ، لال يملم يضةةةةاب خالييا، ك  ه يشةةةةكم العم د الفِّري الذي اسةةةةتمر عبر األجيام

(، للذل  01: 0202للاالف )سل ان دا   السةياسةة لاةأن الدللة، يه  فضية خاليي ة مقمتد  عبر التاريخ اإلسالمج، لهج ميدر 

يةهن معةال ةة اال سةةةةةةداد التةارياج تت لةا معال ة األزمة الفكرية، حيث أن أزمة الفكر تِّ د ىلت ا سةةةةةةداد ال افع؛ له  ما يت لا 

ن يج ع ي أ امة الحك  ع كما سب  ذكره،، الداخليالتاريخي االنسداد ليتملم  سةتمر  لأليكار لالممارسات.المراجعة ال ِّدية الم

أكلر من  المت ازعة بعد األأرافيرضج  للِّضةية الفلسة ي يةعادم تحرير الدلم العربية من الفِّر لال هم لالتالو، لىي اد حم 

بيةةةةةة ر   لتراث العربج اإلسةةةةةةالمجايج عدو الِّدر  علت فراب   الخارجي االنسككككككدادت ما يت ل  يي(؛ 0212علت ال كبة ) عاما 12

 0220سةةبتمبر  00أحداث يج أعِّاب ي اتاذ أابعا عالميا ذالاألصةة لج، لللفكر الِّ مية، ل ةمباير  للل ابو الم لِّة لأليدي ل جي

 (. 021: 2020)صال  

ر لىخضةةةةةةاعه لعالفة الِّهالعربج هي ة لإل سةةةةةةان يج المكا ة المق  لتخلف في المجتمبكات البرةيكةلالر ية  ماهراليتملةم  

 وتكي في ؛هاتجي ، لحملو ست ساة عن ال ااو العلما جمق عمليا جابت يال ا  الحديلة للدللة العربية لالرض ا لسل ة  ااو الحك ؛ 

ج تكرية يلتسايرها  ،الِّ  ات اإلعالميةلم اهج التربية لالتعلي  االستح اذ علت علت  ودأبلمع السةي ر  االستعمارية ال ايد ، 

لاسةةةةتاداو  ،(02: 0204)لهبة  مية التعيةةةةا الفكري الضةةةةي  تتعلي  ال هم لالمعرية اليِّي ية الم لِّة لدظ المتعلمين؛ لبالتالج 

ت ميةة عِّةد ال ِّب لالدل ية، لترسةةةةةةيخ ظاهر  التهيج اال فعالج لدظ ال ماهير المِّه ر  عبر العِّ د،  يجلع يفةة سةةةةةةل ةة م لِّةة 

ألهن اللِّاية ال أ ية، لأيِّدها أافتها مما  ؛الِّمع السةةةةةةل  يةأدلات عبر ى تةاج لعيهةا االجتمةاعج لىعةاد  ى تاج التالو  لتعييي

 لهذه السةةةةماتعدو اللِّة باآلخر، لاال بالق االجتماعج، ير الم ضةةةة عج، لعن التفكدا ما لدظ ال ماهير  اع ي لل دالت  يرية، ل

 .(02: 0222يج الم تمع العربج. )ميضة  ةلة للتبيير الديم فراأج لميدر ضعو تيار الديم فراأيالعِّبة المقع ل  هج

ير يج األف ار العربية، غكان من المت فع لالحام هذه أن تحمم ف ظ التبيير لالتِّدو االجتماعج ل اب ال هضةةةةة لالت  ير 

عتِّد  أن العرب يشكل ن أمة لاحد  جاهي  إل شاب دللة أن الِّ ظ الِّ مية فاربو م ضة ع التالو الِّ مج ب ار  عرفية ضي ِّة، مق 

لاحد ، لبال تي ة أغفلو حِّيِّة أن ال حد  الِّ مية هج حيةةةيلة يكر تحديلج، يحمم مشةةةرلعا حدافيا إل  از مهمة تيةةةفية التالو 

اج الم رلث، لالت ي ة الِّ رية، لاال ِّسةةةةةةامات العشةةةةةةا رية لال ا فية، لتفكي  في د االسةةةةةةتبداد السةةةةةةل  ي. أما الِّ ظ التةاري

االاةةتراكية العربية، يِّد رب و الحرية بالتحرر ال أ ج من االسةةتعمار، لك ها ل  تشةةكم ع يةةر ىاةةعاع للممارسةةة الديم فراأية 

رت سةياساتها علت االهتماو باأليدي ل جيا التج فدمو لعيا زا فا باي صي ات ال افع لالمعرية المقعمِّة بال افع االجتماعج؛ يِّيةق 

العربج. لمع أن هذه الِّ ظ أضةةةايو ع اصةةةر ج هرية ىلت اللِّاية ال أ ية، لىلت فيمة الديم فراأية، ىال أ ها ل  تتمك ن من الربط 

هير ال ما لعجم تمع العربج، لظلةو مبتربة عن ال افع لال ةدلج بين العةاو يج الحركةة الل ريةة العةالميةة لالاةاا يج ىأةار ال

  (.41-44: 0222الشعبية؛ للذا كان ىسهامها يج محاربة التالو محدلدا )ميضة 

 ، يِّبم ا دالع االحت اجاتاإلسةةةرا يلج –اليةةةراع العربج م ريات ىأارا جديدا لفه   «الربيع العربج» حدثلِّد أرم  

 كامم لأل امة العربية عن الِّضية الفلس ي ية،الشعبية، كان ه ا  ا كفاب ابه 
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أل امة العربية إلعاد  ا حيث ا حازتلمحالالت حليلة السةةةترضةةةاب ىسةةةرا يم خالم العِّد األلم من الِّرن الحادي لالعشةةةرين،  

ها. سةةةةل تدات أم ها الِّ مج يج ىأار جديد يادو ميةةةةالحها السةةةةياسةةةةية يج سةةةةبيم بِّاب حدل تعريو الميةةةةال  ال أ ية لبلدا ها لمق 

الربيع  دثحجاب ل. مكان الميةةال  ال أ ية العليا )الِّ مية( للدلم العربية ِّ ريلبال تي ة، ت  ىحالم ميةةال  ال ااو السةةياسةةج ال

إلفامة بيلة ىفليمية لعالفات لتحالفات جديد ، حيث تملم الِّضةةةةةية الفلسةةةةة ي ية أحد المرتكيات لهذه العالفات؛ مه د كج يلالعربج 

، علت مدظ يتر  وسةةعلىذا كا و األ امة العربية فد  (.1: 0204)محم د  األمن الِّ مج للم  ِّة ارا لدلرها الهاو يج صةةياغة 

ف اع اةةةةع بها أ ه ال يمكن أن تك ن ه ا  ديم فراأية لال حرية لال ت مية اجتماعية لافتيةةةةادية حِّيِّية ما ل  يت  زم ية أ يلة، إل

م الا هذه الشةةةةع ب يج الحرية لالكرامة لالعدالة االجتماعية لمحاربة الفسةةةةاد تحِّي  السةةةةعج ل، يهن حم الِّضةةةةية الفلسةةةة ي ية

 ىسةةِّاأ ال رفة الفلسةة ي ية من أيدي فد ديع بات اه، «الربيع العربج»، لهج األهداف التج ا دلعو من أجلها حركات لالمحسةة بية

 (.14: 0204)صال   .يةفلس ي ال ِّضيةلللمستداو حم  ها ج عادم ىي اد  لالتحر   ح  ،األ امة العربية

الع ي عن فراب  التراث العربج اإلسةةةةةالمج بيةةةةة ر  مباير  للل ابو أي ؛ التاريخي الخارجي لالنسكككككدادأما بال سةةةةةبة  

الل ابو ضةةع العِّا د ليت  لما ل   حدثال يمكن أن ي لمأزقالم لِّة لالحِّا   اللابتة لأليدي ل جيات العربية، يهن الارلج من هذا ا

(، أن ت حم  مشةةةةةةكلة 12: 0204بدلن ذل  ال يمكن، كما يرظ صةةةةةةال  )يعلت محة  ال ِّد لالتِّيي  التارياج، يج التراث العربج 

، للية اين تفكي  التراث العربج اإلسةةةةةةالمج ل ِّده ي ا أن يت  تدري لك. دللة الح  لالِّا  ن ىفامةيت  أن ال ا فية لالمذهبية، ل

   ، حتت ال يت  زعيعة العِّلية ال ماعية العربية، للكج يستعيد العرب فِّة العال  به .ديعة لاحد

يج ر تمك و من يت  فِّا صةةةةبيي ضةةةة  أ ها فد ، «الربيع العربج»ترظ الباحلة أن تحليم المسةةةةير  التارياية لحركات  

، لذل  يج محاللة لف  اال سةداد التارياج الاارجج؛ يِّد ساهمو االحت اجات لل ابو لالعِّا د الترافية الم لِّةال دار االسةم تج ل

الشةةعبية يج دخ م الم  ِّة العربية يج درلب التعددية السةةياسةةية لالت الب علت السةةةل ة بعد أ م جم د لاخت اق، لل  تعد يكر  

( يج ىفرار الدست ر 0202الل ر  الت  سية ) ة بعد أن   حوِّب لج أل اإلسالمج علت الديم فراأية لالشفايية ماالسةتعيةاب العرب

 ال ديد للبالد لالدع   لال تاابات العامة، له  حدث فد يتكرر الحِّا يج بِّية البلدان العربية.

 اتمةالخ

ج ال ذلر التارياية العميِّة الربيع »الم فر  يج التح م الديم فراأج يج أف ار للع امم  استهديو الدراسة الحالية تِّيل

، ر التارياجلتأخال ؛مرجعية فابتة يج ممارسة الحك بيفته لم رلث التارياج ا، لعالفتها ببعض المفاهي  األسةاسية، ك«العربج

ِّر ليت لت يج ع ي الةةدلم العربيةةة عن التالب من الف، لاال سةةةةةةةداد التةةارياجتملةةم يج تكرية البق ت التِّليةةديةةة ب اةةاو الحك ؛ لي

 لال هم لالتالو.

عن ىاةةةكاليات تارياية عميِّة  تعبيرا( فد جاب 0202 – 0202) «الربيع العربج» حدثاب  أن يتضةةة  من التحليم السةةة

تعا ج م ها الم تمعات العربية، لهج ىاةةةةكالية الم رلث التارياج المتملم يج ال مط التسةةةةل ج يج عالفة السةةةةل ة بالفرد، حيث 

دت يج مح ات عد   عبر التاريخ العربج  لمن ف  أضحت االستح اذ ؛ت ل و مالم  أاعة السةل ة يج مااهر االسةتبداد التج ت سة 

حد معيِّات أ ة،الحِّ ، يج مرحلةة لىلباب اآلخر لاسةةتاداو الع و ضةةد المعارضةةين سةةل كا فابتا يج التاريخ العربج، لباتبالسةةل 

السةةياسةةج،  اإلسةةالويكر ل، لاالاةةتراكيةهيم ة األيدي ل جيا الِّ مية ، باإلضةةاية ىلت «الربيع العربج»التح م الديم فراأج بدلم 

  من االستعمار. تحررتعلت أ امة الحك  العربية التج 
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لعج ة درجلالةذي يتملةم يج الت افض الِّا   بين  ظةاهر  التةأخر التةارياج،ِّةد فةادت مفةاعيةم الم رلث التةارياج ىلت ل

ن يعلت مدار فرل .ل افع الم تمع العربجالب ية التحتية لهشةةةةةةااةةةةةةة  ،المقسةةةةةةت حت من خارج ال افع االجتماعج العربجل ،ال ابة

سةةهيم الم تمع يج يرض اسةةتبدادها الم ل ، لتبل ا فية لالمذهبية لالظفو الدللة العربية التسةةل ية اال ِّسةةامات العرفية أ يلة، 

م سةةسةةات الدللة؛ لبال تي ة تراجع مسةةت ظ ال عج االجتماعج لدظ ال ماهير الحك  لهيم ة ال ماعات التِّليدية لالعشةةا رية علت 

ض أف ار خ   البدايات السةةلمية يج بعيج  املح ظ ادلرج اللِّايج لالسةةياسةةج مع االسةةتبداد تفاعم التأخر التاريا. للعا الشةةعبية

 يج البعض اآلخر. ىعافة التح الت الديم فراأية ل ،«الربيع العربج»

ا هيار الحضةةةةةةار  العربية علت  فة الم  ام، يةهن مفةاعيةم التةأخر التةارياج فةادت ىلت اال سةةةةةةداد التةارياج الذي بدأ ب

محاربة  نعالدلم العربية  ع ي، لت اصةةةم يج (0121) الكشةةة ف ال برايية بعدعشةةةر الميالدي  اامةاإلسةةةالمية يج الِّرن ال

من جهة أخرظ، يبرز ضةةةةم ر الحة ل ؛ىي اد حم  ها ج عادم للِّضةةةةية الفلسةةةة ي ية، هذا من جهة، لعن الفِّر لال هم لالتالو

عن فراب  التراث العربج اإلسةةةةالمج بيةةةة ر  مباير  للل ابو الم لِّة لالحِّا    ع يهايج  التارياج لدظ ال ابة العربية الملِّفة

لرلم الدين ِّج الحِّيعلت حسةةةاب المع ت ال ِّ   لالعبادات ة هيم معية، لكذل  يج  اللابتة لأليدي ل جيات العربية لاليِّي يات ال

 ة.ل هض يلدين للظيفته اااإلسالمج؛ لبالتالج االغتراب عن مع ت 

 الربيع»ت، يج  هاية الم اف، ىلت تباأ  أل ىعافة التح الت الديم فراأية يج أف ار هذه اإلاةةةةةةكاليات فد أد  ىن م مةم 

للتح الت يج بعض البلدان، ملم ت  ة، لالتج ف عو، كما سةةةةب  ذكره،  م ل التعمي  بالبياب اليلية من اإل يةةةةاف  ؛«العربج

 ا أا يج ت سيد الممارسات الديم فراأية. 

السةةةةبيم ىلت ت الز اإلاةةةةكاليات التارياية سةةةةالفة الذكر يتملم يج العمم علت تيةةةةفية مااهر التسةةةةلط لة أن ترظ الباح

 أين تلفياو ال ابة العلما ية الملِّفة بدلرها يج  ،لاالسةةتبداد لىلباب اآلخر، لعيم ف ظ التالو التارياج عن المشةةهد السةةياسةةج

 الديم فراأية، ليرسةة لالممارسةةات  تأصةةيم األيكارج أليعج لدظ عامة ال ماهير، يسةةاعد علت تِّدملعج ت  ير في  الحدافة، ل

 ستِّبم. ح  الم  بلِّة تِّدولال و من ت الز الماضج، ئ ال هضة لالتِّدو، ىس   بالشع ب األخرظ التج تمك  رايبسفي تها ىلت م

(، يةةهن معةةال ةةة المفةةاهي  12: 0200ىذا كةةا ةةو المفةةاهي  هج التج تميي التةةاريخ عن الرلايةةة التةةاريايةةة )الحسةةةةةة ةةالي 

فيمته  جيحسةةةا، بم يشةةة ع الباحلين أيضةةةا علت تِّيةةةل  «الربيع العربج» حدثكهاةةةكاليات تارياية أسةةةاسةةةية ال يسةةةاه  يج تأريخ 

يتعل  بأهمية لأسباب الحدث التارياج، لال بال تا ج الف رية المقترتبة ع ه، للكن ال ياألمر  ؛لمكا ته يج التاريخ العربج المعاصر

 (. 40: 0202ات اليمن، لبما ي ت هق من ذاكر  جماعية لدظ مك  ات الم تمع )أح   لاليالي، بما يتركه من آفار يج أي  
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ر(،  المركي العربج ، ف ر(. 222 -  200)ة البلدان العربي الشباب لاال تِّام الديم فراأج يجماضةج لعبده م ست )مقحر 

 لألبحاث لدراسة السياسات. 

ر –حركةةة الِّ ميين العرب: ال شةةةةةةةأ  (. 0221بةةارلت، محمةةد جمةةام. ) -1 المركي العربج لألبحةةاث ، . ف رالميةةةةةةةا ر -الت   

 لدراسة السياسات. 

 مركي دراسات ال حد  العربية. ،بيرلت. السل ة لالمعارضة يج ال أن العربج(. 0220بلِّييي، عبد اإلله. ) -2

 .11 – 02(، 111)42 المستِّبم العربج،(. الربيع العربج: جرد  حساب أللي ة. 0204بلِّييي، عبد اإلله. ) -2

الم لة ال يا رية (. ظاهر  اال ِّالبات العسكرية يج الشرق األلسط: حالتا تركيا لمير  م ذجا. 0202بن أاق، زي ا. ) -02

 .012 – 040(، 0)4 للدراسات السياسية،

. بيرلت، دار م ه ا لت بيِّا  –يج السةةة ام الفكري الراهن: ح م بعض فضةةةايا التراث العربج (. 0222تييي ج، أيا. ) -00

 الفكر ال ديد.

(، 44)02م لة الرايدين للحِّ ق، (. ف رات الربيع العربج لأفرها يج ع اصةةر الدللة. 0202ال ب ري، خلو رمضةةان. ) -00

024 – 022  . 

 . 022 – 10(، 0)0م لة الك ية، «. الربيع العربج»(. يلسفة اليمن لالتاريخ يج ف ر  0204ال  ابج، ميل . ) -40

تأ ية -(. خراية  ارية الربيع العربج: فراب  جي 0202حاج ميل د، بن ع ية. ) -01  بج،المسةةةتِّبم العرألحدافه.  اسةةتراتي ية مق

10(122 ،)004 - 042 . 

ابن خلدلن: »الم تمر العلمج الدللج يج لرفةة مِّةدمة ابن خلةدلن لالمةاديةة التةاريايةة. (. 0200تحج. )يالح ةالي، أيمن  -20

 .يلس ين  ابلة، جامعة ال  ام ال أ ية،، 0200أكت بر  40، «الشرق لالبرب مةعال

 – 000، 10 لاالجتماعية، الدراسةةات التاريايةم لة (. الربيع العربج: الفاعلين لاألسةةباب. 0202حسةةن، ىدرية أحمد. ) -04

010 . 

رب، المب. المِّ مات الم ه ية ىلت التاريخ المدرسج: بستم ل جيةمن األسة اإلديداكتي  التاريخ: (. 0200حسن، اكير. ) -01

 . ىديسي ن بل  

 . المبرب، ىيريِّيا الشرق. ال ب التارياج: مِّاربة ىبيستيم ل جية لديداكتيكية(. 0200الحس الي، عبد الرحي . ) -02

 دار ال ليعة.  ،. بيرلتالالدل ية يج ض ب يلسفة التاريخ(. 0222حميم، سال . ) -02

فلم ن )الم لةةة السةةةةةة ريةةة للعل و (. ف رات الربيع العربج من م ا ر مفه و التةةأخر التةةارياج. 0201الا يةةا، م ير. ) -02

 . 004 - 022 ،0 اإل سا ية(،

 . 020 - 22 ،40 ،الفكر السياسج. «الربيع العربج»(. مفه و الم اأ ة يج ظم ف رات 0201لج. )خيلية، لريد  دا -00
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 . 0204ديسمبر  42. جريد  األخبار، اللِّاية لاأليدي ل جيا(. 0204سل و،  ايو. ) -02

انالمعاصرتاريخ العرب (. 0202سم ر، زهدي. ) -04  . لشركة العربية المتحد  للتس ي  لالت ريداتا ،. عم 
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  الحكمة. 
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العربج: دراسة مِّار ة بين  الحركات االحت اجية لدلرها يج مارجات التبيير السياسج(. 0201عريات، ىسراب جمام. ) -44

 . رسالة ماجستير غير م ش ر ، جامعة ال  ام ال أ ية، يلس ين. لالبحرينمير لت  ة 

 المركي اللِّايج العربج. ،المبرباأليدي ل جية العربية المعاصر . (. 0222) .العرلي، عبد هللا -41

 المركي اللِّايج العربج. ،المبربالعرب لالفكر التارياج. (. 0222العرلي، عبد هللا. ) -42

 .0200أبريم  1جريد  عقمان، . كيفية الارلج من التأخر التارياج(. 0200) .عبد هللاالعليان،  -44

أفر الربيع العربج علت السياسة الاارجية األمريكية ت اه المملكة األرد ية الهاامية (. 0201الفايي، مها حابة. ) -41

 .، األردنر م ش ر ، جامعة م تةي. رسالة دكت را  غ(0201-0202)

(. ت  ة لصع بات اال تِّام الديم فراأج يج لضع ما بعد ف ري. ييم يج كتاب محمد الرميحج 0201الكش ، م ير. ) -42

ر(،  (. دللة الك يو، الم لة ال أ ج لللِّاية 042 -044) ارتدادات الربيع العربج: ربيع العرب ماله لما عليه)مقحر 

 .لالف  ن لاآلداب

(. مشاريع ىصالم الشرق األلسط لالربيع العربج: يكر لاحد لمبادرات متعدد . 0204خالصج، خليد . ) –كعسية  -42

 .  12 – 02، 2 الم لة ال يا رية لألمن لالت مية،

، ت. بيرل.. مح ة السياسة لاأليدي ل جيا لالسل ة يج اختبارات الربيع العربجاليدع الكبير(. 0200كيالج، ماجد. ) -12

 لال شر.الم سسة العربية للدراسات 

 . 0202ي  ي   01. مركي أبحاث لدراسات مي ا، األيدي ل جيا الِّ مية لمآالتها: مراجعة أللية(. 0202الليفج، حسن. ) -10

، 02 ،العربية للعل و السياسية الم لة(. مفه و التأخر التارياج يج الم ا مة المعريية الالدل ية. 0222مالكج، محمد. ) -10

11 – 22 . 

م لة . «الربيع العربج»(. ال قا  السياسية العربية: ىاكاليات السياسات لالحك . مدخم لتفسير 0204محمد، لليد سال . ) -14

 . 40 – 10، 11، العل و السياسية
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The Prophet Approach principles (PA) used to protect and maintain the Nation in the 

Islamic Society 
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 ةالعربي المملكة الباحة، جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية اإلسالمية، الدراسات قسم تدريس، هيئة عضو مساعد، أستاذ

 السعودية

Email: ahyounes@bu.edu.sa  

 :الملخص

الهامة المتعلقة بحماية الوطن والمحافظة عليه تحت عنوان )المنهج النبوي في تمكين أسس حماية يتناول هذا البحث إحدى القضايا 

وقد هدف البحث إلى الوقوف على الجانب التشريعي في المنهج النبوي وأهميته في تمكين أسس  الوطن في المجتمع اإلسالمي(.

واألخالقي واإلنساني والعقلي والزماني والمكاني وأثرها  يوالسنن يلفة وهي البعد العقائدي والمقاصدحماية الوطن بأبعاده المخت

كما تناول البحث الجانب العملي في المنهج النبوي وأثره في تمكين أسس  في تثبيت أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي.

 ة بهذا الجانب.ثبيت التشريعات المتعلقحماية الوطن من خالل بيان األساليب التي استخدمها النبي صلى هللا عليه وسلم لتوضيح وت

المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع يحدد الجوانب  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:

دى ل التشريعية والعملية التي طبقها النبي صلى هللا عليه وسلم لتثبيت قواعد وأصول الحفاظ عن الوطن وحمايته والدفاع عنه

المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع يتناول جانبين هما الجانب ، د والجماعات في المجتمع اإلسالمياألفرا

التشريعي النظري بأبعاده المختلفة والجانب العملي السلوكي، وهما جانبين متالزمين ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر إذ ال بد 

المنهج النبوي تدخل في توجيه الجانبين معا انسجاما مع الخطاب اإللهي ، أن يمر بالجاني التشريعيالسلوكي للجانب العملي 

إن دراسة المنهج النبوي ضرورية لمعرفة الخير الذي أودعه ، جب أن يرجع إليه البشر في حياتهموتعليما بأن هذا المنهج هو ما ي

رة الذاتية للنبي صلى هللا عليه وسلم المضمن في منهجه المتمثلة في الجانب هللا تعالى في جهد النبي صلى هللا عليه وسلم والقد

المبادرة لتعليم المنهج النبوي المتعلق بأسس حماية الوطن  كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أهمها: العملي.

توضيح وبيان أهمية الوطن وتحقيق أسس حمايته االجتهاد في ، ساسية وانتهاء بالمرحلة الجامعيةلألجيال ابتداء من المرحلة األ

 .ذه األسس في المجتمعات اإلسالميةمن قبل علماء األمة لتمكين ه

 اإلسالمي المجتمع الوطن، حماية أسس تمكين، النبوي، المنهج الكلمات المفتاحية:

mailto:ahyounes@bu.edu.sa
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The Prophet Approach principles (PA) used to protect and maintain the Nation in the 

Islamic Society 

 

Abstract 

The current study is about one of the most important issues used to protect and maintain the society 

entitled ‘The Prophet Approach principles (PA) used to protect and maintain the Nation in the 

Islamic Society’. It focuses on the legislative side in (PA) principles and its various dimensions 

necessary for protecting the nation which includes religious, Sonnah, moral, mental, time and place 

ones, and their influence on maintaining basics and principles of safeguarding the society in the 

Islamic nation. The present study also includes the practical side in (PA) and its effect on setting 

principles of protecting the country through using a set of methods used by the Prophet (PBUH) 

in attempt to clarify and stress the legislations related to this side. It came up with a group of 

significant and necessary results. First, (PA) identifies the legislative and practical applications 

followed by the Prophet (PBUH) to shed light on principles of defending and protecting the nation 

by individuals and the society as a whole. Second, (PA) has two inseparable parts which are the 

theoretical legislative and the practical behavioral one. Third, (PA) interferes in directing the two 

parts in accordance with the Holy Quran that has to be the code of reference of mankind. Fourth, 

the study of (PA) is necessary to realize the efforts done by the Prophet (PBUH) to put the 

theoretical part, the legislative, into action which is its own applications in our life. The study 

ended up with a set of valuable practical recommendations. First, taking the initiative to teach (PA) 

to the next generation concerned with principles of safeguarding the country starting from primary 

stage to university education. Second, doing efforts by the country scholars to increase awareness 

of the society with theses the importance of these principles to the Islamic societies.  

Keywords: the prophetic approach, empowerment, the foundations of protecting the homeland, 

the Islamic society 
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 المقدمة

 والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:الحمد هلل رب العالمين والصالة 

فإن هللا تعالى قد بعث محمدا صلى هللا عليه وسلم برسالته الخاتمة الخالدة وكلفه بمهمة البيان للبالغ القرآني وقام بها على الوجه 

 الذي أراده هللا تعالى.

قد تمثل التجسيد العملي للرسالة اإللهية من خالل التطبيق النبوي للمنهج الرباني عقيدة وشريعة وقيما وأخالقا فأصبح المنهج و

فلم يقف البيان النبوي للمنهج اإللهي عند حدود البالغ النظري، فاجتمع في الهدي الرباني واقعا معاشا في المجتمع اإلسالمي 

 وقوانين ليصبح ممارسة عملية وتجسيدا واقعيا للمنهج الرباني.فخرج عن كونه نظريات النبوي البالغ والتطبيق 

وأصبح  ،ومن هنا أصبحت السنة النبوية المقياس الذي يضبط السلوك اإلنساني على مستوى الفرد والمجتمع والدولة اإلسالمية

رة ملحة لما رأينا من نتائج هذا المنهج على الصعيد السير على منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في البالغ ألحكام الشرع ضرو

 الفردي واالجتماعي.

من خالل النظر في األحاديث النبوية نستطيع استجالء شمولية السنة التي استوعبت حاجات الفرد والمجتمع والدولة فهي لم وإننا 

 يغا وتطبيقا.بالبيان تبل تناولته مس حياة الفرد والمجتمع والدولة االالتي ت مجاال من المجاالتتترك 

ا في وتأسيس مبادئها في الدولة اإلسالمية وتمكينه مصالح األمةولم يكتف النبي صلى هللا عليه وسلم ببالغ قواعد المحافظة على 

 من خالل البيان فقط وإنما مارس ذلك عمليا من خالل األساليب التي انتهجها لتحقيق ذلك.نفوس المسلمين 

يل ذلوا في سبعرف أفراد المجتمع اإلسالمي قيمة الوطن الذي يعيشون فيه وب إذاال يمكن أن يتحقق اال  األمةمصالح إن حفظ 

 المحافظة عليه أعز ما يملكون ألنه المكان الذي يحققون فيه الغاية من وجودهم في الحياة وهو عبادة هللا تعالى.

مين الذين ل عليه وسلم بتبليس أسس حماية الوطن وتمكينها في نفوس المسمن هنا وجدنا تلك العناية الفائقة من رسول هللا صلى هللا

 وعوا هذه األسس وطبقوها على أرض الواقع.

إننا ونحن نقف أمام هذا الفهم المتبوع بالتطبيق من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجعلنا ندرك قوة المنهج الذي اتبعه 

تمكين أسس حماية الوطن في نفوس أصحابه والذي تجاوز بهم مرحلة البالغ النظري الى مرحلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل

 التطبيق العملي.

سنقف على منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في تمكين أسس حماية الوطن لنجعل منها منهاجا لنا في  البحث وإننا من خالل هذا

 ية عن التطبيق الى التطبيق الفعلي في مجتمعاتنا.حدود النظريات والقوانين العارسبيل الخروج من 

 الى عدة مباحث على النحو اآلتي: من البحث فقد تم تقسيمهولتحقيق الهدف 

 :وفيه للبحثالمبحث األول: اإلطار العام 

 البحثأوال: مشكلة 
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 البحثثانيا: أهداف 

 البحثثالثا: أهمية 

 رابعا: منهج الدراسة

 والتعقيب عليهاخامسا: الدراسات السابقة 

 البحثالمبحث الثاني: التعريف بمصطلحات 

 الجانب التشريعي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي ويشتمل على:المبحث الثالث: 

 في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميالعقائدي في المنهج النبوي  البعدأوال: 

 المقاصدي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميالبعد ثانيا: 

 البعد السنني في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميثالثا: 

 البعد األخالقي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميرابعا: 

 في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي نياإلنساخامسا: البعد 

 سادسا: البعد العقلي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي

 في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميوالمكاني  الزمانيسابعا: البعد 

   جانب العملي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميالمبحث الرابع: ال

 .توصيات المبنية عليهوأهم ال البحث مة وفيها أبرز النتائج التي توصل إليهاالخات

 للبحثالمبحث األول: اإلطار العام 

  البحثأوال: مشكلة 

في دراسة وبيان أسس حماية الوطن والذي ال يكاد يخفى على كل قارئ وباحث  إن الجهد الذي بذله علماء األمة قديما وحديثا

يحتاج إلى أن يكون ذا فاعلية في الجانب التطبيقي العملي في المجتمعات اإلسالمية،  ،نظرا ألهميته البالغة في كل عصر ولكل أمة

إال أننا إذا نظرنا الى واقع المجتمعات اإلسالمية ال نجد تناسبا معقوال بين هذا الجهد ونتيجته على صعيد تطبيق األفكار والمحافظة 

 عليها.

 لإلجابة عن التساؤل التالي: البحث ومن هنا جاء هذا

 ؟طن وتمكينها في المجتمع اإلسالميالصحيح الذي يضمن التطبيق العملي ألسس حماية الو ما هو المنهج
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النبوي هو الضامن للتطبيق العملي ألسس حماية الوطن ومن خالله تمكنت في نفوس المسلمين وأصبحت واقعا  وألن المنهج

 التمكين؟  المناهج التي استخدمها النبي صلى هللا عليه وسلم لضمان هذافما هي معاشا في المجتمعات اإلسالمية 

  البحث: أهداف ثانيا  

 لتحقيق مجموعة من األهداف والتي يمكن إجمالها في اآلتي: البحث لقد جاء هذا

 االسالمي.الوصول لفهم سليم لمنهاج النبي صلى هللا عليه وسلم في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع  -1

 في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي وأثره النبوي  الجانب التشريعي في المنهجبيان  -2

 .النبوي وأثره في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي بيان الجانب العملي في المنهج -3

 :البحث: أهمية الثا  ث

ة وهي اتباع المنهج النبوي في التبليس لغاي البحثمن خالل اإلجابة على التساؤالت التي ذكرتها في مشكلة  البحثتظهر أهمية 

تمكين المبادئ والتشريعات اإللهية في المجتمعات اإلسالمية في مجال حماية الوطن ذلك أن الغاية من التشريعات هي التطبيق 

 العملي على أرض الواقع.

 البحث: منهج رابعا  

 عتمد البحث على األسلوب االستقرائي، االستنتاجي وتم اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك:ا

 العلماء أقوال ثمصلى هللا عليه وسلم  النبي أحاديث من العلمية المادة واستقراء جمع في والمراجع المصادر إلى الرجوع -1

 وتوثيقها وفق القواعد المعتبرة. بالموضوع الصلة ذات

 التعقيد.االبتعاد عن التكلف في االستدالل بالنصوص واستخدام العبارات الواضحة البعيدة عن  -2

 .بحثه المراد المختار المعنى وبيان بالموضوع، الصلة ذات والمصطلحات التعريفات بيان -3

 أو الصحيحين في الحديث كان فإن المعتمدة، السنة كتب من األصلية مصادرها إلى البحث في الواردة األحاديث عزو -4

 ثبوت يفيد ما على أو التسعة الكتب على أقتصر فإني الصحيحين غير من الحديث كان إن أما إليهم بالعزو اكتفي أحدهما

 .بالحديث العلم أهل أقوال خالل من الحديث درجة بيان مع الحديث،

 :: الدراسات السابقة والتعقيب عليهاخامسا  

سوى بعض الكتابات المتعلقة بجزئيات بسيطة لها تعلق بالموضوع  بالدراسة البحثلم أجد فيما اطلعت عليه من تناول موضوع 

 من وجه دون وجه ومن ذلك:

ى أيا منها لم يتطرق ال ما يتعلق بمفهوم الوطن والمواطنة والحقوق الواجبة فيها حيث تعددت الكتابات في هذا الموضوع اال أن

 .البحث الذي نحن بصددهولكثرة الكتابات في الموضوع فإنني لن أتطرق لذكرها لبعدها عن موضوع  البحث هذا موضوع
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 المبحث الثاني: التعريف بمصطلحات الدراسة

 أوال: مفهوم المنهج )المنهاج( لغة واصطالحا:

الطريق: صار نهجا. وفي حديث العباس: جاء في معجم لسان العرب في مادة نهج: )والمنهاج: الطريق الواضح. واستنهج 

ك أي واضحة بينة، وفالن يستنهج سبيل فالن أي يسل (ترككم على طريق ناهجة وسلم حتىصلى هللا عليه  لم يمت رسول هللا

 1الطريق المستقيم( :نهجه، والنهج

)نهج( النون والهاء والجيم أصالن المنهج كلمة مشتقة من المادة ): 2فقال وقد شرح ابن فارس في معجم مقاييس اللغة المنهج

  :متباينان

 .الطريق النهج،األول 

 .نهج لي األمر: أوضحه. وهو مستقيم المنهاج والمنهج: الطريق أيضا، والجمع المناهج والثاني:

والشريعة  )والشرعة :قال اإلمام القرطبي 3ومنهاجا(جعلنا منكم شرعة  )لكل تعالى:يقول  ذكر المنهج بلفظه في القرآن الكريم

الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع هللا 

لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. والشارع الطريق األعظم. والشرعة أيضا الوتر، والجمع شرع وشرع 

  .4 بيد، فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمر، وهو النهج والمنهج(وشراع جمع الجمع، عن أبي ع

معنى اللغوي بل إن المعنى المراد من اللفظ يكاد يكون واحًدا، وهو أنه الطريق وال يبعد المعنى االصطالحي للمنهج عن ال

 الواضح البين، أو الخطة المرسومة لتحقيق غاية معينة، للوصول إلى هدف محدد.

ج نظرية متكاملة تتناول كافة جوانب إيصال األفكار وتطبيقها، وبها تتحدد مهام كل جانب من جوانب التلقي إن المنه

 والتطبيق والتي يمكن تحديدها بالجوانب التالية: 

 تحقق الغايات واألهداف المطلوبة في جانب معين.التي  التشريعات والقواعد( أ

 عماًل، أو حالة معبرة، أو غير ذلك.كون قواًل أو والتي قد ت: األساليب( ب

 ج( أدواٌت تحمل األسلوَب بمضمونِِه ومحتَواهُ.

 لتصل بها إلى المدعوين رجاء إيمانهم وهدايتهم. المذكورة،د( شخصية تجمع األجزاء 

                                                           
 383ص -2ج-فصل النون –لسان العرب  –ابن منظور  -1

 361ص  – 5ج –معجم مقاييس اللغة -ابن فارس - 2

 48آية -سورة المائدة - 3

 211ص -6ج  –الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي( -القرطبي - 4
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 ثانيا: مفهوم النبوي:

 1منسوب إلى النبياسم  :نبوي

 صلى هللا عليه وسلم الحديث الصادر عن النبي والحديث النبوي:

  .2، وتقريراته، وصفاته الِخلقية والُخلُقيةوسلم وأفعالهصلى هللا عليه أقوال النبي  :ثين هووفي اصطالح المحد  

 :ثالثا: مفهوم التمكين

ا فاَلن)أمكنه( من الشيء جعل له عليه سلطانا وقدرة واألمر مكين )ج( مكناء و ن عند الناس مكانة عظم عندهم فهوال)مكن( ف

يء جعل له عليه سلطانا وفالنا من الشء ي الشيف )مكن( له، وعليه يقدر مكنهُ النهوض ال يُ ن الال فالسهل عليه وتيسر له ويق

 .3 تمكن( عند الناس عال شأنه والمكان وبه استقر فيه ومن الشيء قدر عليه أو ظفر به)، وأمكنه منه

 ما نصه: 4وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة

 :كنَاءمكين مفرد: ج مُ 

: بمعنى 5(إِنََّك اْليَْوَم لََدْينَا َمِكيٌن أَِمينٌ ) ومنه قول هللا تعالى: على الثبوت من مُكَن: ذو منزلة ورفعة شأن مشبهة تدل صفة - 1

 عظيم القدر والمكانة.

، متين، ثابت ال يتزحزح عن وطيد - 2 أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن. فََجَعْلنَاهُ فِي قََراٍر )تعالى:ل هللا اق مكين موضعه، حائط، قوي 

 .6(َمِكينٍ 

، قال هللا تعالى: حصين - 3  .7(ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر َمِكينٍ ) محمي 

 والمقصود هنا من التمكين تثبيت أسس حماية الوطن وحمايتها مما قد يؤثر على ثباتها في النفوس

 رابعا: أسس 

                                                           
 2153ص-3ج –ن ب أ  5008باب -معجم اللغة العربية المعاصرة-عبد الحميد-1

 24ص -وسيط في علوم ومصطلح الحديثال-ابن سويلم 2-

 881ص-2ج-باب الميم-المعجم الوسيط 3-

 2116ص -3ج-معجم اللغة العربية المعاصرة - 4

 54آية -سورة يوسف - 5

 21-20آية -سورة المرسالت - 6

 13آية -سورة المؤمنون - 7
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 1شيٍء. واألُسُّ واألَساس: أَصل اْلبِنَاءِ  مبتدأأسس: األُسُّ واألََسس واألَساس: ُكلُّ 

ومستقرا. والتي من أهمها: حفظ الكرامة والمعنى المقصود هنا هو القواعد واألصول التي يبنى عليها الشيء ليكون ثابتا 

 الحقوق والواجبات وطاعة ولي األمر واالعتدال الفكري.اإلنسانية والتعاون والوالء والتعايش وحفظ األمن و

 :خامسا: حماية

 2رض يحميها حمى إِذا منعها من أَن تقربقال حمى فالن األْ ي المنع،الحماية في اللغة: 

 فالحماية هي الدفاع عن شيء والمنع منه أن يقرب، ومن معانيها النصرة وهي داخلة تحت معنى المنع؛ 

االتقاء وتأتي بمعنى الدفاع وهو أيضاً يدخل تحت المنع، إذ إن المدافع عن الشيء يمنع عنه ما وكذلك تأتي بمعنى 

 إليه ويختلف نوعها بحسب ما تضاف.يضره

 سادسا: الوطن:

َوَكَذا أَي اتََّخَذهَا ا وأَْوطَنَه: اتََّخَذه وطَناً. يقال: أَْوطََن فالٌن أَرض كذ لُّهالوطن: الوطن: المنزل تقيم به، وهو موطن اإِلنسان وَمح

 .3َمَحال ً وَمْسَكناً يُِقيُم فِيهَا

فالوطن هو البقعة الجغرافية التي يتخذها اإلنسان سكنا له ويشعر فيه بالوالء واالنتماء لذلك المكان وتحدد على أساسها 

 األفراد والدولة واألرض.العالقات وااللتزامات بين 

  :يدور حول-النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي لمنهجا-بناء على ما سبق فإن موضوع البحث 

وحمايته والدفاع  الوطن الحفاظ عنقواعد وأصول  لتثبيتالتي طبقها النبي صلى هللا عليه وسلم  الجوانب التشريعية والعملية

 لدى األفراد والجماعات في المجتمع اإلسالمي. عنه

 التشريعي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمعالجانب المبحث الثالث: 

 ن منإإلى الهدى،  بيان والتمكن في المعرفة، وهي تسوقإن أول ما ينبغي أن ننتظره من المنهاج هو الوضوح، الذي يعني ال

هم العمل والسلوك إمامهما الف ألن القرآنية والنبوية وصوال الى الفهم الصحيح الذي يتبعه العمل الضروري استعمال المفاهيم 

  .والعلم، فعالقة المؤمن باهلل وبأسرته وبالناس تقتضي علما وفهما يوفره المنهاج النبوي

ومن هنا فإن إيضاح األبعاد المختلفة للمنهج النبوي المبني على الوحي اإللهي يؤدي بالضرورة الى رسوخ المنهاج في الفكر 

 ومن هنا تظهر أهمية الجانب التشريعي في المنهج النبوي.فينعكس على الجوارح بالعمل 

                                                           
 6ص-6ج-فصل األلف-لسان العرب –ابن منظور  - 1

 111ص – 5ج-باب الحاء والميم –تهذيب اللغة -الهروي - 2

 451ص  – 13ج -فصل الواو –لسان العرب  –ابن منظور  - 3
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باطا متينا أن تكون مرتبطة ارت يجب التي يستند اليها اإلنسان لتحقيق األهداف وترتيب األفعال وتوجيهها بناء عليهامرجعية إن ال

بالعلم الذي علمه هللا تعالى للبشر من خالل الوحي ومرتبطة بالسنة النبوية التي تجسد صلة العمل بالعلم والتي أثبتت التجربة 

 ن كل منهاج يتبع غيرها فهو غير شرعي وغير أصيل.إأصالتها و

نبوة إلى أن ينسب المنهاج للالدافع شرعه هللا عز وجل على لسانه هي  ، والتقيد بمااتباع منهج النبي صبى هللا عليه وسلم إن 

صلى هللا عليه وسلم إال وأدمجت في  النبيمن سنة  شاردة وال واردة في مجال أسس حماية الوطنحرصا على أن ال تفوت 

  .من العمل وجزاءً مجال االهتمام لتصبح جزءا من العلم، 

فصيل ال بد من اإلشارة الى الشمولية التي يتمتع بها المنهاج النبوي في طرحة لألفكار وفي وقبل أن ننتقل من االيجاز الى الت

خطابه لإلنسان حيث يتناول في طرحه للمسألة أبعادا مختلفة تجعل اإلنسان العاقل المريد للهداية على بينة من األمر تزيده قناعة 

 بالفكرة فيصبح واقعا معاشا في المجتمعات اإلسالمية.

لبيان أهمية األبعاد المختلفة للمنهج النبوي لتمكين أسس انطالقا من وضوح المنهج وأصالته وشموليته عقدنا األبحاث التالية و

 حماية الوطن.

 : البعد العقائدي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميأوال  

 مظاهر البعد العقائدي

العقيدة في النفوس، ألنها تحدد لإلنسان هويته، وتدفعه إلى اتخاذ المواقف، وانماط  بتثبيتالنبي صلى هللا عليه وسلم  اعتناء -1

العمل يترتب على االعتقاد، كما تترتب النتيجة على السبب. وأثر العقيدة السليمة يظهر جليا  أنالسلوك الموافق لطبيعتها، حيث 

لصحيح ويبعده عن األفكار الضالة والمنحرفة التي تخرجه من دائرة االعتقاد الصحيح الذي جاء به بالمنهج االتزام اإلنسان في 

 اإلسالم.

ي القلب ال ف ، وأن تكون اعتقادا راسخالقد أراد النبي صلى هللا عليه وسلم من تثبيت العقيدة في النفوس أن تصبح منهج حياة

صرف متكامل. منهج يحكم عالقة المسلم بربه، فال ي نقياد. فكلمة التوحيد منهج حياةيتزعزع، يشع بالتسليم والقبول والرضا واال

لاللتزام بكل ما من شأنه حماية وطنه، فدافعه للمحافظة على األمن العام ثبات منهج يدفع المسلم  هللا،شيئاً من أنواع العبادة لغير 

 لوطن وغيرها من األسس التي تتم بها حماية وطنه.العقيدة في قلبه وكذا دافعه لطاعة ولي األمر واالنتماء ل

 :ومن شواهد ذلكلعقائدي أهميته في المنهج النبوي، كان للبعد ا ومن هنا  

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم لُِمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ِحيَن بََعثَهُ ما روي عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما  يََمِن: )إِنََّك إِلَى القَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ، َوأَنَّ  ِ، فَإِْن هُْم أَطَاُعوا لََك بَِذلَِك ، َستَأْتِي قَْوًما أَْهَل ِكتَاٍب، فَإَِذا ِجْئتَهُْم، فَاْدُعهُْم إِلَى أَْن يَْشهَُدوا أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ  ُمَحمَّ

َ قَْد فَرَ  َ فَأَْخبِْرهُْم أَنَّ هللاَّ َدقَةً قَْد فََرَض َعلَْيِهْم صَ  َض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة، فَإِْن هُْم أَطَاُعوا لََك بَِذلَِك، فَأَْخبِْرهُْم أَنَّ هللاَّ
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ِ  تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهْم، فَإِْن هُْم أَطَاُعوا لََك بَِذلَِك، فَإِيَّاَك َوَكَرائَِم أَْمَوالِِهْم َواتَِّق َدْعَوةَ الَمْظلُوِم، فَإِنَّهُ لَْيَس بَْينَهُ َوبَْيَن هللاَّ

 1(«ِحَجابٌ 

وجه االستدالل: أن ثبات العقيدة ورسوخها في النفس هو الدافع الحقيقي لجميع األعمال وهو األساس الذي تقوم عليه أعمال 

وأصبحت نظرته لألمور واضحة وبنيت حياته على المصالح تت هذه الخاصية ثمارها ظهر أثرها في السلوك آاإلنسان كلها فمتى 

   الشرعية ال على المصالح الذاتية.

روي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:) ال إيمان لمن ال أمانة له،  ذلك: ماشواهد ومن 

 . 2عهد له(وال دين لمن ال 

بمعناها الواسع المتضمن لحفظ الحقوق والواجبات وطاعة أن الدافع لاللتزام بأسس حماية الوطن ومنها األمانة  :وجه االستدالل

والتي يقاس عليها غيرها من األسس هو ثبات العقيدة في والة األمر والحفاظ على العقيدة الصحيحة البعيدة عن الغلو والتطرف 

 فمن المستحيل أن يقيم اإلنسان أسس حماية الوطن في نفسه ومجتمعه إال إذا كان دافعه لذلك اإليمان باهلل تعالى.النفوس ولذلك 

في العمل بمعنى أن جميع األعمال التي يقوم بها اإلنسان ويبني عليها أقواله وأعماله يجب أن يبتغي بها وجه هللا  القصدية -2

ا هو التزام شرعي يقصد اإلنسان به التقرب الى هللا تعالى ومن قهاية الوطن وتطبيتعالى فقصد اإلنسان من إقامة أسس حم

 شواهد ذلك:

عن عمر رضي هللا عنه قال: سمعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن 

ن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يَنكحها فهجرته إلى ما هاجر كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، وم

 3(إليه

: أن جميع األعمال التي يقوم بها اإلنسان في أي مجال من المجاالت ومنها إقامة األسس التي يحفظ بها الوطن ال وجه االستدالل

 تعالى. إذا أخلص فيها هللتتم على الوجه األكمل وال تصبح سجية لكل إنسان اال 

إن إرادة اإلنسان بعمله ابتغاء مرضاة هللا عندما تصبح هي الدافع لحماية الوطن والدفاع عنه تصبح واقعا معاشا في المجتمع  

تثبيت هذه الميزة لدى أفراد المجتمع، يؤيد ذلك ما رواه بو داود والترمذي رحمهما هللا بسند حسن أن رسول ومن هنا تأتي أهمية 

 .4عليه وسلم قال: )َمن أحبَّ هلل وأبغَض هلل، وأعطى هلل ومنَع هلل؛ فقد استكمل اإليمان(هللا صلى هللا 

                                                           
 128ص-2ج – 1446حديث رقم -باب أخذ الصدقة من األغنياء –أخرجه البخاري في صحيحه  - 1

، قال األلباني حديث صحيح )انظر صحيح 32 ص 2ج – 12561حديث رقم -باب مسند أنس رضي هللا عنه –أخرجه أحمد في مسنده  - 2

 1205ص  – 2ج –الجامع الصغير 

 312ص  – 2ج  –، قال األلباني: متفق عليه )انظر صحيح أبي داود 1413ص -2ج – 4221حديث رقم -باب النية-أخرجه أبن ماجه في سننه 3

قال األلباني حديث إسناده حسن -220ص  – 4ج  – 4681رقم  حديث-باب الدليل على زيادة اإليمان ونقصه –أخرجه أبو داود في مسنده  - 4

 128ص -1ج  –ورجاله ثقات )انطر سلسلة األحاديث الصحيحة 
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 المسؤولية االجتماعية: -3

واعتقاده بوجوب تسخير نشاطه  نابعة من قوة ايمانه تجاه المجتمع الذي يعيش فيه من وجوب أداء التزاماته إن قوة اعتقاد المسلم

 في مرضاة هللا تعالى.

وانطالقا من منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في تأسيس مبدأ المسؤولية االجتماعية نستطيع أن نمكن في المجتمع اإلسالمي 

 القواعد التي تحمي الوطن.

من خالل إدراك الفرد للواجبات المنوطة به تجاه مجتمعه والمسؤولية االجتماعية تعنى ايحاد التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع 

 وطنه وممارسة ذلك عمليا في كافة المجاالت.و

إن فهم اإلنسان لطبيعة المسؤولية االجتماعية وتطبيقه لها هو تنفيذ ألمر هللا تعالى الموجب الهتمام المسلم بأمور المسلمين ومن 

 هنا جاء الربط النبوي بين المسؤولية االجتماعية وااليمان والشواهد التالية توضح لنا ذلك

ُ َعْنهَُما، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: عن النُّ  - ِ َوالَواقِِع فِيهَا، َكَمثَِل قَوْ  )ْعَماَن ْبَن بَِشيٍر َرِضَي هللاَّ ٍم َمثَُل القَائِِم َعلَى ُحُدوِد هللاَّ

وا َعلَى َمْن فَْوقَهُْم، اْستَهَُموا َعلَى َسِفينٍَة، فَأََصاَب بَْعُضهُْم أَْعالَهَا َوبَْعُضهُْم أَ  ْسفَلَهَا، فََكاَن الَِّذيَن فِي أَْسفَلِهَا إَِذا اْستَقَْوا ِمَن الَماِء َمرُّ

َجْوا َخُذوا َعلَى أَْيِديِهْم نََجْوا، َونَ لَُكوا َجِميًعا، َوإِْن أَ فَقَالُوا: لَْو أَنَّا َخَرْقنَا فِي نَِصيبِنَا َخْرقًا َولَْم نُْؤِذ َمْن فَْوقَنَا، فَإِْن يَْتُرُكوهُْم َوَما أََراُدوا هَ 

 .1َجِميًعا (

نوا اك وإن-الضعيفة  ك ذوي الرؤىرلى الواجب االجتماعي، والمسؤولية االجتماعية في عدم تإ الحديث يشير :وجه االستدالل

لجميع، وغرق ا أنفسهم؛ ألن البالء يعمتركوهم فلن يسلموا هم هم لو ندون توعية أو تنبيه أو تبصير، أل-وايا الصحيحة أصحاب الن

فالمجتمع عبارة عن وحدة واحدة تقع على جميع أفراده  من أفراده كل فرد سينال-فيه وما فيه  بمنالحياة والمجتمع  وهي-السفينة 

 مسؤولية الحفاظ عليه وهذا كفيل بتمكين هذا األساس في النفوس عند الفهم الصحيح.

-  ِ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: )َعْن َعْبِد هللاَّ ُ َعْنهُ: أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، فَاألَِميُر الَِّذي َعلَى النَّاِس ُكلُُّكْم َراٍع ومَرِضَي هللاَّ

ُجُل َراٍع َعلَى أَْهِل بَْيتِِه َوهَُو َمْسئُوٌل عَ  ْنهُْم، َوالَمْرأَةُ َراِعيَةٌ َعلَى بَْيِت بَْعلِهَا َوَولَِدِه َوِهَي َمْسئُولَةٌ َعْنهُْم، َراٍع َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنهُْم، َوالرَّ

 .2(َوالَعْبُد َراٍع َعلَى َماِل َسيِِّدِه َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنهُ، أاَلَ فَُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

، هن ال تنحصر في مسؤوليته عن نفسه فقط وإنما تتعدى لتشمل كل من هو تحت سلطته أو قدرتوجه االستدالل: أن مسؤولية اإلنسا

إن الحديث واضح في تقرير مبدأ المسؤولية الجماعية والمسؤولية الفردية التي تحفظ للمجتمع وحدته وقوته من خالل المشاركة 

ى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن الجماعية في تحمل المسؤوليات، يؤيد هذا ما روي َعْن أَبِي ُموسَ 
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فِي  ، وما روي َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ")َمثَُل اْلُمْؤِمنِينَ 1َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا(

ِهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاطُفِِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد  بِالسَّهَِر َواْلُحمَّى(تََوادِّ
2. 

 ثانيا: البعد المقاصدي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي

والمراد بالغايات هنا المصالح والمفاسد فإنها غايات األفعال  3االصطالح هي: )الغايات التي تقصد من وراء الفعل(المقاصد في 

 وثمراتها المقصودة.

ها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق اوالمقاصد عند إضافتها للشريعة تعني: )المعاني والحكم التي راع

  4مصالح العباد(

إلى منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي فإننا نالحظ هذا البعد في أحاديثه وبالنظر 

عليه السالم حيث جعل لكل حكم من األحكام الشرعية الخاصة بهذا الموضوع غاية خاصة أو عامة تتحقق بها لهم منفعة خاصة 

 عمالهم وبطالنها أو العودة عليهم بالفساد.أو مصلحة عامة أو يتجنب بها إفساد أ

 ومن مظاهر البعد المقاصدي في المنهج النبوي ما يلي:

واالستخالف في األرض هو التمكين فيها والملك لها وغاية هذا التمكين إقامة دين هللا تحقيق مقصد االستخالف في األرض  -1

 في األرض ونشر الخير فيها وصرف الشر عنها.

يقتضي مسؤولية اإلنسان عما استخلفه هللا فيه من إقامة شرعه في األرض وهذه المسؤولية أمانة سيسأل اإلنسان ن االستخالف إ

اته تقتصر المسؤولية على ذ وأالعنها يوم القيامة وإذا كان األمر كذلك فعلى اإلنسان أن يلتزم شرع هللا في كل ما هو مسؤول عنه 

  . تعالى فيهفقط وإنما تتعدى الى كل ما استخلفه هللا

ْنيَا ُحْلَوةٌ ومن شواهد ذلك ما رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن  ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل: )إِنَّ الدُّ أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

َل فِْتنَِة بَِني إِْسَرائِيَل َكانَْت فِي النَِّساءِ َخِضَرةٌ، َوإِنَّ هللاَ ُمْستَْخلِفُُكْم فِيهَا، فَيَْنظُُر َكْيَف تَْعَملُوَن، فَا ْنيَا َواتَّقُوا النَِّساَء، فَإِنَّ أَوَّ  .5(تَّقُوا الدُّ

ن عفي قوله صلى هللا عليه وسلم: )َوإِنَّ هللاَ ُمْستَْخلِفُُكْم فِيهَا، فَيَْنظُُر َكْيَف تَْعَملُوَن( داللة على مسؤولية اإلنسان  وجه االستدالل:

الحقوق بأنواعها والقيام بالواجبات التي  به ذلك كل فعل تحفظ ومن-وهي من مقتضيات االستخالف-لألرضإقامة ما فيه صالح 

 خاللها يحفظ الوطن ويكون مكانا صالحا لالستخالف الحقيقي الذي أمر هللا تعالى به. والتي منكلف بها 
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مقاصد الشريعة في الخلق المتعلقة منها بالضروريات والمقصود بها كما ذكر اإلمام الشاطبي رحمه هللا تعالى أنها  تحقيق -2

ج دنيا على استقامة، بل على فساد وتهارال تجر مصالح ي قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إِذا فقدت لممنها ف اَل بد  التي: )

 :يكون بأمرين والحفظ لها بالخسران المبين والرجوع، األخرى فوت الن جاة والنعيم وفوت حياة، وفي

 .من جانب الوجود عن مراعاتها وذلك عبارة، ويثبت قواعدها ما يقيم أركانها :أحدهما

 .1(من جانب العدم وذلك عبارة عن مراعاتها، أو المتوقع فيها الواقع يدرأ عنها االختاللما  والثاني:

عليها أو اإلخالل بها  االعتداءبإقامة قواعدها أو من جانب العدم بمنع والضروريات التي أمر الشرع بحفظها من جانب الوجود 

 .والعقل، والمال، والنسل، والنفس، حفظ الدينخمسة هي 

بها حماية الوطن نجد أن تحقيقها في المجتمع يحفظ هذه الضروريات التي أشرنا إليها سابقا  إننا بالنظر إلى األسس التي تتحقق

وإن استقراء منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في تمكين أسس حماية الوطن يوضح لنا حرصه عليه السالم على المحافظة على 

 هذه الضروريات ومن شواهد ذلك:

-  ُ ْبَع الُموبِقَاتِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ ِ َوَما هُنَّ « َعْنهُ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: )اْجتَنِبُوا السَّ ؟ ، قَالُوا: يَا َرُسوَل هللاَّ

، َوأَ »قَاَل:  ُ إاِلَّ بِالَحقِّ َم هللاَّ ْحُر، َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي َحرَّ ِ، َوالسِّ ْرُك بِاهللَّ ْحِف، َوقَْذُف الشِّ بَا، َوأَْكُل َماِل اليَتِيِم، َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ ْكُل الرِّ

 2الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافاِلَِت(

لُِس فِينَا َمْن اَل ِدْرهََم لَهُ َواَل َمتَاَع، قَالُوا: اْلُمفْ « أَتَْدُروَن َما اْلُمْفلُِس؟»عْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  -

ِتي يَْوَم اْلقِيَاَمِة بَِصاَلٍة، َوِصيَاٍم، َوَزَكاٍة، َويَأِْتي قَْد َشتََم هََذا، َوقَ »فَقَاَل: 
تِي يَأْ َذَف هََذا، َوأََكَل َماَل هََذا، َوَسفََك َدَم إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

ِخَذ ِمْن َخطَايَاهُْم فَطُِرَحْت ، فَيُْعطَى هََذا ِمْن َحَسنَاتِِه، َوهََذا ِمْن َحَسنَاتِِه، فَإِْن فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعلَْيِه أُ هََذا، َوَضَرَب هََذا

 3َعلَْيِه، ثُمَّ طُِرَح فِي النَّاِر(

وجه االستدالل: أن سبب تحريم ما فيه اعتداء على الضروريات الخمس هو أنها تؤدي الى هالك األفراد والمجتمعات في الدنيا 

ن بيام مع التحريواآلخرة كما أشار إليه الحديث ومنه يتبين منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في بيان المقصد من تحريمها. وإن 

 ة في النفوس. السبب يؤدي الى تمكين الفكر

إن حفظ الضروريات الواردة في الحديث داخل في حفظ األمن العام في المجتمع واحترام القانون وهذه من األسس التي تتحقق 

ومن الضروري عند المنع من شيء أو األمر بشيء أن توضح المقاصد اتباعا لمنهج النبي صلى هللا بها الحماية التامة للوطن 

 وسلم في ذلك.

 البعد السنني في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي ثالثا:

ان في على هديها أولو األلباب وإزاحة لستار الغفلة والنسي عبرا يسيرخالصات التجارب البشرية  بيانيمكن تعريف السننية بأنها 

لمين بسنن هللا فيمن خال من األمم ليتجنبوا األسباب التي نفس اإلنسان، وقد كان من منهجه عليه الصالة والسالم أن يذكر المس

 أدت إلى هالكهم.

                                                           
 18ص  2ج –الموافقات -الشاطبي 1
 10ص- 4كتاب باب قول هللا تعالى )إن الذين يأكلون...( ج –رواه البخاري في صحيحه  2
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إن تذكير اإلنسان بأحوال األمم حاضرا وماضيا يقدم حال لكل من غفل أو تغافل عن القواعد األساسية التي يحمي بها وطنه 

والذي يمكن االستدالل عليه من خالل األحاديث ومجتمعه ومن هنا كان من المهم اإلشارة الى البعد السنني في المنهج النبوي 

 التالية:

ُث، أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل: )َما نَهَْيتُُكْم َعْنهُ  -  ، فَاْجتَنِبُوهُ َوَما أََمْرتُُكْم بِِه فَاْفَعلُوا ِمْنهُ َماعن أَبُي هَُرْيَرةَ يَُحدِّ

اْستَطَْعتُْم، فَإِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم َكْثَرةُ َمَسائِلِِهْم، َواْخِتاَلفُهُْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم(
1 

وهذه سنة هللا تعالى في خلقه ويقاس على  األنبياء من أسباب الهالك، كما هلك بذلك َمن كان قبلنا عصيانأن  وجه االستدالل:

ألمر الواجب طاعتهم في غير معصية هللا ذلك أن عصيان والة األمر سبب رئيس في فساد األوطان وخرابها وعليه والة ا األنبياء

فإن الواجب االتعاظ باألخبار وعدم الخروج على والة األمر بالعصيان والمخالفة حتى تحفظ على الناس أوطانهم وال يحل بهم ما 

 حل بغيرهم.

-  ُ هُْم َشأُْن الَمْرأَِة الَمْخُزوِميَِّة الَّتِي َسَرقَْت، فَقَالُوا: َوَمْن يَُكلُِّم فِيهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ ِ َصلَّى هللاُ عَ  َعْنهَا، أَنَّ قَُرْيًشا أَهَمَّ لَْيِه ا َرُسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم؟ فَقَالُوا: َوَمْن يَْجتَِرُئ َعلَْيِه إاِلَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسو ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََكلََّمهُ أَُساَمةُ، فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِل هللاَّ

ِ، ثُمَّ قَاَم فَاْختََطَب، ثُمَّ قَاَل: إِنََّما أَْهلََك الَّ  ِريُف تَ ِذيَن قَْبلَُكْم، أَنَّهُْم َعلَْيِه َوَسلََّم: " أَتَْشفَُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللاَّ َرُكوهُ، َكانُوا إَِذا َسَرَق فِيِهُم الشَّ

ٍد َسَرقَْت  ِ لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ ِعيُف أَقَاُموا َعلَْيِه الَحدَّ، َواْيُم هللاَّ  2لَقَطَْعُت يََدهَا(َوإَِذا َسَرَق فِيِهُم الضَّ

في الحديث داللة على سنة هللا في خلقه ذلك أن عدم احترام القانون الذي هو أساس من أسس حماية الوطن بعدم  االستدالل:وجه 

معاملة الناس بالمثل في تنفيذ القانون سبب في العقوبات اإللهية التي يجب على أفراد المجتمع تجنبها واحترام القانون حتى تحفظ 

 حل باألمم قبلهم. عليهم حياتهم ويتجنبوا أن يحل بهم ما

ثَْتهُ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ ِبْنِت أَبِي ُسْفيَاَن، - بَْيِر، أَنَّ َزْينََب بِْنَت أَبِي َسلََمةَ، َحدَّ ُ َعْنهُنَّ  عْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ  أَنَّ َعْن َزْينََب بِْنِت َجْحٍش، َرِضَي هللاَّ

ُ، َوْيٌل لِْلَعَربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اْقتََرَب، فُتَِح اليَْوَم ِمْن َردْ  النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ َوَسلََّم، َدَخلَ  أُْجوَج َوَمأُْجوَج ِم يَ َعلَْيهَا فَِزًعا يَقُوُل: )الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

الُِحوَن؟ قَاَل: )نََعْم إَِذا َكثُ ِمْثُل هَِذِه( َوَحلََّق بِإِْصبَِعِه اإِلْبهَاِم َوالَّتِي تَلِيهَا، قَالَْت َزْينَُب بِْنُت َجْحٍش فَقُ  ِ: أَنَْهلُِك َوفِينَا الصَّ َر ْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ

 3الَخبَُث(

 فسنة هللا في عقاب األمم شاملة لكل األمم، فال تحابي أحًدا على أحد، إنما المعيار هو امتثال األوامر واجتناب النواهي، فتحل باألمة

ة وفي هذا بيان واضح بضرورة التزام أفراد المجتمع باألسس الكفيلة بالمحافظلمة المتعدية حدود هللا الكافرة، كما تحل بالطائفة المس

 عليه لئال يحل بهم ما حل بغيرهم.
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 رابعا: البعد األخالقي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي

اإلسالمية إذ حرص اإلسالم على تقويم األخالق وتهذيبها لما لها من أهمية  تحتل األخالق اإلسالمية منزلة عالية في الشريعة

 كبيرة في استقرار األفراد والجماعات.

 .1في النفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر نت غير حاجة إلى فكر وروية( )هيئةواألخالق هي: عبارة عن 

ان يتحلوا بها ويتخلوا عن ضدها وقد جاءت الرسالة النبوية بالدعوة الى  فاألخالق االسالمية هي الصفات التي أمر هللا عباده

 إِنََّما)َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  هَُرْيَرةَ،أحسنها وكان من غاياتها إكمال األخالق وإتمامها، فعن أَبِي 

َم َمَكاِرمَ   .2اأْلَْخاَلِق( بُِعْثُت أِلُتَمِّ

فاألخالق هي األساس لبناء المجتمعات اإلنسانية وبها تتحقق الحماية الكاملة للوطن من خالل التزام أفراده بما قررته السنة من 

 أخالق حميدة تحفظ للوطن أمنه واستقراره ويستطيع أفراده أن يعيشوا حياة كريمة متعاونين سعداء تربطهم روابط متينة.

ي أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم الداعية إلى التزام األخالق المتعلقة بأسس حماية الوطن يجعلنا ندرك أهمية هذا إن النظر ف

 من خالل الشواهد التالية:البعد في المنهج النبوي 

ِهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاطُفِِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إَِذا  )َمثَلُ َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: - اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََوادِّ

 3اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َساِئُر اْلَجَسِد بِالسَّهَِر َواْلُحمَّى(

يؤدي إلى تماسك أفراد المجتمع -اطف والودالرحمة والتع –أن تمثل أفراد المجتمع باألخالق الواردة في الحديث  وجه االستدالل:

 ووحدتهم الضروري في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وال صالح للوطن إال بذلك. 

اَلَح فَلَْيَس - نَا فَلَْيَس ِمنَّا(ِمنَّا، َوَمْن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: )َمْن َحَمَل َعلَْينَا السِّ  4َغشَّ

أن األمانة في التعامالت المالية من األخالق المهمة في المجتمع اإلسالمي وهي إحدى مقومات االنتماء للوطن  وجه االستدالل:

لها االذي يعد أساسا مهما من أسس حمايته وال يمكن لهذا االنتماء ان يتحقق بغير تحلي أفراد المجتمع باألمانة بكل صورها وأشك

 والتي منها األمانة في التعامالت المالية.
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ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن آبَائِِهْم ِدْنيَةً َعْن َرُسولِ  - ٍة، ِمْن أَْبنَاِء أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: )أاََل َمْن  َعْن ِعدَّ هللاَّ

 1يَاَمِة(اْنتَقََصهُ، أَْو َكلَّفَهُ فَْوَق طَاقَتِِه، أَْو أََخَذ ِمْنهُ َشْيئًا بَِغْيِر ِطيِب نَْفٍس، فَأَنَا َحِجيُجهُ يَْوَم اْلقِ  ظَلََم ُمَعاِهًدا، أَوِ 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم أوجب العدل في القضاء بين الخصوم حتى لو كانوا معاهدين وكذا أوجب العدل في  وجه االستدالل:

امل مع الناس على كافة مللهم ممن يعيشون في الدولة اإلسالمية وإذا كان العدل أساس في احترام القانون وأساس في التعايش التع

بين المسلمين وغيرهم فتطبيقه يعد أساسا في حماية الوطن، وال يمكن أن يتحقق االستقرار واألمن االجتماعي بظلم الناس أيا 

 كانوا.

خالقي في المنهج النبوي وأهميته في تحقيق األسس التي يحمى بها الوطن يحتاج الى بحث مستقل ولكن إن الحديث عن البعد األ

 تكفينا هنا اإلشارة إليه من خالل الشواهد التي ذكرناها ولعل هذه اإلشارة تكون مرجعا للباحثين لالستزادة فيه.

 لوطن في المجتمع اإلسالميالبعد اإلنساني في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية اخامسا: 

تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع اإلنسان أيا كان جنسه بحيث يتجاوز في منهجه كافة  :نقصد بالبعد اإلنساني في المنهج النبوي

الحواجز العرقية واإلقليمية والطبقية وبإعراض عن أي حاجز عنصري يفرق بين الناس والتي من شأنها أن تجعل الوطن الواحد 

 طبقات مغلقة.

الل أحاديثه عليه الصالة والسالم الموجهة لجميع أفراد الوطن ومن خالل د اإلنساني في المنهج النبوي يظهر جليا من خإن البع

التعايش السلمي الذي يحقق للوطن الحماية المطلوبة ومن خالل حفظ الحقوق لكل إنسان يعيش فيه و حفظ الكرامة اإلنسانية مبادئ

 والمظاهر التالية وشواهدها في السنة دليل على ذلك:

 حفظ الكرامة اإلنسانية  -1

فقد زرع النبي صلى هللا عليه وسلم في نفوس المسلمين التقدير واالحترام لكل نفس إنسانية بغض النظر عن دينها أو 

عرقها من خالل ضمان حقوقه في المجتمع اإلسالمي باعتباره فردا من أفراده فكما حمى نفس المؤمن وماله وعرضه 

 ه أو االنتقاص من كرامته وشاهد ذلك حمى كذلك نفس الكافر وماله وعرضه وحرم االعتداء علي

ُ َعْنهَُما، قَاَل: َمرَّ بِنَا َجنَ ما روي ع ِ َرِضَي هللاَّ ا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوقُْمنَا بِِه، فَقُْلنَا: يَ اَزةٌ، فَقَاَم لَهَا النَّبِيُّ ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ِ إِنَّهَا ِجنَاَزةُ يَهُ  ، قَاَل: َرُسوَل هللاَّ  2(إَِذا َرأَْيتُُم الِجنَاَزةَ، فَقُوُموا)وِديٍّ

ْحَمِن ْبَن أَبِي لَْيلَى، قَاَل: َكاَن َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف، َوقَْيُس ْبُن َسْعٍد قَاِعَدْيِن بِالقَادِ  وا َعلَْيِهَما بِجَ وفي رواية َعْبَد الرَّ نَاَزٍة، ِسيَِّة، فََمرُّ

تْ فَقَاَما، فَقِيَل لَهَُما  ِة، فَقَاالَ: إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ مَّ هُ: بِِه ِجنَاَزةٌ فَقَاَم، فَقِيَل لَ  إِنَّهَا ِمْن أَْهِل األَْرِض أَْي ِمْن أَْهِل الذِّ

، فَقَاَل: )أَلَْيَسْت نَْفًسا(  3إِنَّهَا ِجنَاَزةُ يَهُوِديٍّ
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 نالتعايش السلمي بين أفراد الوط -2

لقد أسس النبي صلى هللا عليه وسلم قواعد تنظيم عيش أفراد الوطن على اختالف مللهم وأجناسهم لما لذلك من أهمية في 

حفظ الوطن وحمايته ولضرورته في تحقيق مصالح المجتمع ودرء المفاسد عنه ولعل من أهم المواقف في حياة النبي صلى 

المدينة التي ثبت من خاللها دعائم المجتمع وبين الحقوق والواجبات لجميع أفراده صحيفة هللا عليه وسلم المؤسسة لهذا المبدأ 

س تناحر التي تقوض أسعلى اختالف دياناتهم وأصولهم والتي من خاللها دعم روح اإلخاء اإلنساني ونزع أسباب الفرقة وال

 حماية الوطن 

ٍد النَّبِيِّ فعن ُعقَْيٌل َعِن اْبِن ِشهَاٍب أَنَّهُ قَاَل: بَلََغنِي أَ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكتََب بِهََذا اْلِكتَاِب: )هََذا ِكتَاٌب ِمْن ُمَحمَّ نَّ َرُسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْسلِِميَن ِمنْ  تَبَِعهُْم فَلَِحَق بِِهْم، فََحلَّ َمَعهُْم َوَجاهََد قَُرْيٍش َوأَْهِل يَْثِرَب، َوَمْن  َرُسوِل هللاَّ

ةٌ َواِحَدةٌ ِمْن ُدوِن النَّاس( إلى أن قال:) أَنَّهُ َمْن تَبَِعنَا ِمَن اْليَهُوِد، فَإِنَّ لَهُ ا ْلَمْعُروَف َواأْلُْسَوةَ َغْيَر َمْظلُوِميَن َواَل َمَعهُْم، أَنَّهُْم أُمَّ

ةٌ ِمنَ  ....ُمتَنَاِصٍر َعلَْيِهْم.. نُهُْم ِدي اْلُمْؤِمنِيَن، لِْليَهُودِ  َوأَنَّ اْليَهُوَد يُْنِفقُوَن َمَع اْلُمْؤِمنِيَن َما َداُموا ُمَحاِربِيَن، َوأَنَّ يَهُوَد بَِني َعْوٍف أُمَّ

هُ اَل يَْوتِسُ َولِْلُمْؤِمنِيَن ِدينُهُْم، َوَمَوالِيِهْم َوأَْنفُُسهُْم، إاِلَّ َمْن ظَلََم َوأَثَِم فَإِنَّ 
إاِلَّ نَْفَسهُ َوأَْهَل بَْيتِِه( 1

2. 

فالمنهج النبوي كما ذكر في الصحيفة يؤسس لمجتمع واحد متماسك ال فرق فيه بين مسلم وغير مسلم في وجوب حمايته والدفاع 

 عنه وال فرق فيه بين مسلم وغير مسلم في الحقوق والواجبات. 

 بوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالميسادسا: البعد العقلي في المنهج الن

إن إعمال العقل في الوصول إلى الحقائق على اختالفها مما دعا إليه اإلسالم وحث عليه لما للعقل من أهمية في التفكير واالستنباط 

يما طيل العقل وعدم إعماله فوهي في الحقيقة تشريعات تحفظ العقل من حيث وجوده، وذلك من خالل ذم تعوالوصول الى النتائج 

خلق له، والحض على النظر والتدبر وكذلك حفظه من خطر االنحراف والخروج عن نطاق ما خلق له، وذلك بوضع المنهج 

الصحيح للعقل للعمل والتفكير، ورفع العوائق والموانع التي تعطله عن وظيفته الصحيحة كاتباع الظن واألوهام والخرافة، 

 .اع الهوى عند إعمال العقلوالتحذير من اتب

 ويمكن إبراز البعد العقلي في المنهج النبوي من خالل الجوانب التالية:

 ومن جانب العدم التفكر في مآالت أسس حماية الوطن من جانب الوجود -1

كر في أحاديث المتف لقد بينت السنة النبوية اآلثار المترتبة على تحقيق أسس حماية الوطن لدى أفراد المجتمع وإن اإلنسان الواعي

النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب يستطيع أن يدرك ما يترتب على هذه األسس من مصالح تحقق للوطن الحماية المطلوبة 

ضد التيارات المنحرفة عن الطريق الصحيح ويستطيع كذلك أن يدرك حجم المفاسد المترتبة على الخروج عن هذه األسس ومن 

 ذلك:
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 المصدر السابق   -2
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هُْم َشأُْن الَمْرأَِة الَمْخُزوِميَِّة الَّتِي َسَرقَْت، فَقَالُوا:ْن ع - ُ َعْنهَا، أَنَّ قَُرْيًشا أَهَمَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ  َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ  َوَمْن يَُكلُِّم فِيهَا َرُسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم؟ فَقَالُوا: َوَمْن يَْجتَِرُئ َعلَْيِه إاِلَّ أَُساَمةُ بْ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََكلََّمهُ أَُساَمةُ، فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  ُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل هللاَّ

ِ، ثُمَّ قَاَم فَاْختََطَب، ثُمَّ قَاَل: إِنََّما أَْهلََك الَّ   قَْبلَُكْم، أَنَّهُْم َكانُوا إَِذا َسَرَق ِفيِهُم الشَِّريفُ ِذيَن َعلَْيِه َوَسلََّم: ) أَتَْشفَُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللاَّ

ِعيُف أَقَاُموا ٍد َسَرقَْت لَقَطَْعُت يََدهَا ( تََرُكوهُ، َوإَِذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ ِ لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ  1َعلَْيِه الَحدَّ، َواْيُم هللاَّ

للوطن أمنه وحمايته المساواة بين الناس في تطبيق القانون ولتوضيح الفكرة للصحابة جاء وجه االستدالل: أن من أهم ما يحفظ 

 البيان النبوي لعاقبة عدم التزام المجتمع بتطبيق هذا المبدأ من خالل التفكر في مآآلت أفعال من سبقوهم من األمم.

ُ َعْنهَُما، َعِن النَّ عن  - ِ َوالَواقِِع فِيهَا، َكَمثَِل قَوْ  )بِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: النُّْعَماَن ْبَن بَِشيٍر َرِضَي هللاَّ ٍم َمثَُل القَائِِم َعلَى ُحُدوِد هللاَّ

وا َعلَى َمْن فَْوقَهُْم،ا اْستَقَ اْستَهَُموا َعلَى َسِفينٍَة، فَأََصاَب بَْعُضهُْم أَْعالَهَا َوبَْعُضهُْم أَْسفَلَهَا، فََكاَن الَِّذيَن فِي أَْسفَلِهَا إِذَ   ْوا ِمَن الَماِء َمرُّ

لَُكوا َجِميًعا، َوإِْن أََخُذوا َعلَى أَْيِديِهْم نََجْوا، َونََجْوا فَقَالُوا: لَْو أَنَّا َخَرْقنَا فِي نَِصيِبنَا َخْرقًا َولَْم نُْؤِذ َمْن فَْوقَنَا، فَإِْن يَْتُرُكوهُْم َوَما أََراُدوا هَ 

 2(َجِميًعا 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم بين في الحديث قاعدة مهمة في االنتماء للوطن من خالل المشاركة الجماعية في  وجه االستدالل:

الحفاظ عليه واألخذ على أيدي السفهاء ومنعهم من االعتداء على الحقوق والواجبات واحترام القانون وترك للعقل التفكر في مآل 

 عاون أو تركه من خالل المثل الذي ضربه علية السالم في الحديث.األفعال المترتبة على الت

بَْيِر، أَنَّ اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ، أَْخبََرهُ أَنَّ َعْمَرو ْبَن َعْوٍف َوهَُو َحلِيُف بَنِي  -  ، َوَكاَن َشِهَد بَْدًرا َمَع َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ َعاِمِر ْبِن لَُؤيٍّ

اِح إِلَى اْلبَْحَرْيِن، يَأْتِيَصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بََعَث أَبَا ُعبَْيَدةَ ْبَن َرُسوِل هللاِ  بِِجْزيَتِهَا،  اْلَجرَّ

، فَقَِدَم أَبُو ُعبَْيَدةَ بَِماٍل ِمَن اْلبَْحَرْيِن، َوَكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ َوَسلََّم هَُو َصالََح أَْهَل ا َر َعلَْيِهُم اْلَعاَلَء ْبَن اْلَحْضَرِميِّ ْلبَْحَرْيِن، َوأَمَّ

ا َصلَّى َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ  فََسِمَعِت اأْلَْنَصاُر بِقُُدوِم أَبِي ُعبَْيَدةَ، فََوافَْوا َصاَلةَ اْلفَْجِر َمعَ   َعلَْيِه لَمَّ

َم َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَن َرآهُْم، ثُمَّ قَالَ  ُضوا لَهُ، فَتَبَسَّ ِمَن  ْيءٍ : )أَظُنُُّكْم َسِمْعتُْم أَنَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ قَِدَم بِشَ َوَسلََّم اْنَصَرَف، فَتََعرَّ

ُكْم، فََوهللِا َما اْلفَْقَر أَْخَشى عَ اْلبَْحَريْ  لُوا َما يَُسرُّ ْبَسَط لَْيُكْم، َولَِكنِّي أَْخَشى َعلَْيُكْم أَْن تُ ِن؟( فَقَالُوا: أََجْل يَا َرُسوَل هللِا قَاَل: )فَأَْبِشُروا َوأَمِّ

ْنيَا َعلَْيُكْم، وهَا َكَما تَنَافَُسوهَا، َوتُْهلَِكُكْم َكَما أَْهلََكْتهُْم(َكَما بُِسطَْت َعلَى َمْن َكاَن قَْبلَُكْم، فَتَنَافَسُ  الدُّ
3. 

إن من أهم ما يحفظ على األوطان أمنها واستقرارها تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإن التفكر  وجه االستدالل:

 الدنيا الذي كان مآله الهالك كما بين النبيفي أحوال األمم السابقة يوضح لنا مآل تقديم المصالح الخاصة من خالل التنافس على 

صلى هللا عليه وسلم في الحديث ومن هنا يعطي النبي صلى هللا عليه وسلم للعقل التفكر والتدبر في أحوال األمم ليصل إلى نتائج 

 تعينه على الفهم من خالل االتعاظ واالعتبار وعدم السير على منهاج تلك األمم. 
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 المنهج النبوي وأثره في حماية الوطناالعتدال الفكري في  -2

يقوم االعتدال الفكري على التمسك بما جاء في كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وترك البدع والمنكرات 

 والدعوات المخالفة لهديهما ومن هنا كان التوجيه النبوي واضحا للمحافظة على العقل من كل مفسد له ففي الحديث

ِ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِكتَاٍب أََصابَهُ َعْن َجا نَّبِيُّ ِمْن بَْعِض أَْهِل اْلُكتُِب، فَقََرأَهُ َعلَى ال بِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ُكونَ )َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََغِضَب َوقَاَل:  نَْفِسي بِيَِدِه لَقَْد ِجْئتُُكْم بِهَا بَْيَضاَء نَِقيَّةً، اَل تَْسأَلُوهُْم َعْن  هَا يَا اْبَن اْلَخطَّاِب، َوالَِّذيفِي 1أَُمتَهَوِّ

قُوا بِِه، َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو أَنَّ ُموَسى َكا َشْيٍء فَيُْخبُِروُكْم بَِحقٍّ  بُوا بِِه، أَْو بِبَاِطٍل فَتَُصدِّ  .2(يَن َحي ًا، َما َوِسَعهُ إاِلَّ أَْن يَتَّبَِعنِ فَتَُكذِّ

إن المحافظة على العقل من الخروج به عن االعتدال الى االنحراف له مقوماته التي حددها النبي صلى هللا عليه وسلم وهو التمسك 

الفات العقل، وإن لنا في االخت من الكتاب والسنة وترك ما سواهما من المصادر التي تخرب المستسقاةبالشريعة النقية الصافية 

ه مالتي قطعت أوصال المجتمعات عبرة وعظة قديما وحديثا بعد اتباعها لفلسفات وايديولوجيات خارجة عن المنهج الذي رس

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي والمكاني البعد الزمانيسابعا: 

ظروف الناس وحاالتهم التي تعامل معها النبي صلى هللا عليه وسلم خالل فترة بعثته وكذا تعامل  :يقصد بالبعد الزماني والمكان

 على البعدين. ومدى تغير األحكام بناءً ، 3النبي صلى هللا عليه وسلم مع ظروف مكان بعثته من بيئة ومناخ وأعراف وتقاليد

ولعل من المفيد هنا اإلشارة الى مجاالت تأثير البعدين في السنة فالعقائد وأصول العبادات والقيم واألخالق والمبادئ العامة في 

 المعامالت والقضاء لم يؤثر بها البعدان.

غائية بحي إذا تغيرت العلة وتبدلت العادة وتطور العرف  أما تأثير البعدان فيظهر في بعض الفروع الدنيوية والمعللة بعلة

  .4يتجاوز الحكم المستنبط منه دون أن يرفع النص

وهنالك ضوابط لتأثير البعدين في بعض المجاالت منها: الضرورات تبيح المحظورات وما أنيط بأوصاف متغيرة فيتغير بتغيرها 

 لتقاليد وما ارتبط بالزمان والمكان وما شرع سدا للذرائع.وما ارتبط بمصالح متغيرة وما بني على العراف وا

ت الذي اعتبرها ثوابنرى بأنها غير خاضعة لتأثير الزمان والمكان في المنهج النبوي  ناوبالنظر إلى أسس حماية الوطن فإن

ء وطاعة ولي األمر واحترام فحقوق اإلنسان في الشريعة من الثوابت وكذا حفظ األمن العام واالنتماء والوالالستقرار األوطان 

 القانون وغيرها من األسس.

                                                           
 (458ص  1ج-فصل الياء –القاموس المحيط  –متحيرون )انظر الفيروز آبادي  -1

اُر، َوفِيِه ُمَجالِِد  قال الهيثمي َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُو 344ص -23ج-مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه –أخرجه االمام احمد في مسنده  - 2 يَْعلَى َواْلبَزَّ

فَهُ أَْحَمُد َويَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َوَغْيُرهَُما )انظر الهيثمي  114ص  1ج –باب اتباعه في كل شيء  –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -ْبُن َسِعيٍد، َضعَّ

 10ص–البعد الزماني والمكاني وأثرهما في النص الشرعي -سعيد بو هراوة - 3

 164ص -اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثها-محمد أبو الليث - 4
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إن المنهج النبوي في تقرير هذه األسس واضح من خالل األحاديث الواردة في الموضوع فما كان مؤثرا في هذه األسس لم يتغير 

 ماضيا وحاضرا ومستقبال في المنهج النبوي.

 ولعلنا من خالل األحاديث التالية نوضح هذا األمر:

ُث، أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل: )َما نَهَْيتُُكْم َعْنهُ، فَ عن  - لُوا اْجتَنِبُوهُ َوَما أََمْرتُُكْم بِِه فَاْفعَ أَبُي هَُرْيَرةَ يَُحدِّ

َمَسائِلِِهْم، َواْخِتاَلفُهُْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم(ِمْنهُ َما اْستََطْعتُْم، فَإِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم َكْثَرةُ 
1 

هُْم َشأُْن الَمْرأَِة الَمْخُزوِميَِّة الَّتِي َسَرقَْت، فَقَالُ  - ُ َعْنهَا، أَنَّ قَُرْيًشا أَهَمَّ ِ َصلَّى عْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ وا: َوَمْن يَُكلُِّم فِيهَا َرُسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ َوَسلََّم فَ هللاُ َعلَْيهِ َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل َكلََّمهُ أَُساَمةُ، فَ ؟ فَقَالُوا: َوَمْن يَْجتَِرُئ َعلَْيهِ إاِلَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ِ، ثُمَّ  هللاَّ قَاَم فَاْختَطََب، ثُمَّ قَاَل: إِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن قَْبلَُكْم، أَنَّهُْم َكانُوا إَِذا َعلَْيِه َوَسلََّم: ) أَتَْشفَُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللاَّ

ِعيُف أَقَاُموا َسَرَق فِيِهُم الشَِّريفُ  ٍد َسَرقَتْ  تََرُكوهُ، َوإَِذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ ِ لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ ِبْنَت ُمَحمَّ قَطَْعُت لَ  َعلَْيِه الَحدَّ، َواْيُم هللاَّ

 2يََدهَا (

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن الَخْيِر،  - ، َمَخافَ عن ُحَذْيفَةَ ْبَن اليََماِن، قال: َكاَن النَّاُس يَْسأَلُوَن َرُسوَل هللاَّ ةَ َوُكْنُت أَْسأَلُهُ َعِن الشَّرِّ

ِ، إِنَّا ُكنَّا ؟ قَاَل:)َجاِهلِيٍَّة َوَشرٍّ فِي  أَْن يُْدِرَكنِي، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل هللاَّ ُ بِهََذا الَخْيِر، فَهَْل بَْعَد هََذا الَخْيِر ِمْن َشرٍّ نََعْم( »، فََجاَءنَا هللاَّ

ْيِر هَْدِيي، تَْعِرُف ِمْنهُْم ُدوَن بِغَ قُْلُت: َوهَْل بَْعَد َذلَِك الشَّرِّ ِمْن َخْيٍر؟ قَاَل: )نََعْم، َوفِيِه َدَخٌن( قُْلُت: َوَما َدَخنُهُ؟ قَاَل: )قَْوٌم يَهْ 

؟ قَاَل: )نََعْم، ُدَعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجهَنََّم، َمْن أََجابَ  هُْم إِلَْيهَا قََذفُوهُ فِيهَا( قُْلُت: يَا َرُسوَل َوتُْنِكُر( قُْلُت: فَهَْل بَْعَد َذلَِك الَخْيِر ِمْن َشرٍّ

ِ ِصْفهُْم لَنَا، قَاَل: )هُْم ِمْن ِجلْ  لِِميَن سْ َدتِنَا، َويَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنَتِنَا( قُْلُت: فََما تَأُْمُرنِي إِْن أَْدَرَكنِي َذلَِك؟ قَاَل: )تَْلَزُم َجَماَعةَ المُ هللاَّ

َولَْو أَْن تََعضَّ بِأَْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى يُْدِرَكَك َوإَِماَمهُْم( قُْلُت: فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُْم َجَماَعةٌ َوالَ إَِماٌم؟ قَاَل: )فَاْعتَِزْل تِْلَك الفَِرَق ُكلَّهَا، 

الَمْوُت َوأَْنَت َعلَى َذلَِك(
3 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم بين في األحاديث أسباب خراب األوطان ومنها عدم احترام  وجه االستدالل من األحاديث السابقة:

القانون ومخالفة ولي األمر وألن احترام القانون وطاعة ولي األمر من الثوابت المهمة لحفظ الوطن فإن تطبيقها واجب إلزامي 

 أو حاضرا أو مستقبال وهو الهالك وخراب المجتمعات. على جميع األفراد ونتيجة مخالفتها واحدة مهما تغير الزمن ماضيا 

إن األبعاد المختلفة في المنهج النبوي التشريعي لتؤكد لنا أهمية تطبيق أسس حماية الوطن وإن اتباع المنهج النبوي في التدليل 

 .ئات المجتمع بكافة أطيافهمعلى ذلك له األثر المهم في تمكين هذه األسس لدى أفراد المجتمع لتكون واقعا معاشا لدى جميع ف

إن هذا المنهج قد ترك أثرا بارزا في حياة الصحابة رضي هللا عنهم فكان قرن النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة من بعده خير 

 .ةالقرون وكان مجتمعهم خير مجتمع مما يؤكد لنا أهمية اتباع منهجه عليه الصالة والسالم في الزمن الحاضر واألزمان القادم

                                                           
 سبق تخريجه  -1

 سبق تخريجه - 2
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إال ان المنهج النبوي لم يقف عند حدود التشريع بل تعداه إلى األساليب التي انتهجها النبي صلى هللا عليه وسلم لتمكين هذه 

 التشريعات لدى أفراد المجتمع، وهذا موضوع بحثنا التالي بإذن هللا تعالى.

 وطن في المجتمع اإلسالميالمبحث الرابع: الجانب العملي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية ال

 إلطارالم يقدم المنهج النبوي اإلطار التشريعي فقط لتمكين أسس حماية الوطن في المجتمع اإلسالمي وإنما قدم إضافة إلى ذلك 

العملي وإننا نلحظ من دراسة السنة النبوية شخصية النبي صلى هللا عليه وسلم المتميزة بالفهم العميق لمنهاج الهداية واإلصالح 

 والتغيير التي حولت المنهج التشريعي إلى مواقف سلوكية في المجتمع.

ي بثقافتهم وطرق استجابتهم وقدراتهم جعلت منهجه فإن خبرة النبي صلى هللا عليه وسلم بالواقع وبأحوال المخاطبين ومعرفته 

التعامل مع األفراد والمجتمعات متميزا استطاع من خالله تغيير األحوال في فترة زمنية قصيرة واستطاع من خالله التأثير في 

ستطيع من خالله سلم والذي نفهم وتطبيق التشريعات لدى أفراد المجتمع مما يدفعنا إلى بيان المنهج العملي للنبي صلى هللا عليه و

 التأثير في مجتمعاتنا المعاصرة واالنتقال من مرحلة سن القوانين إلى مرحلة العمل والبناء.

وإننا من خالل هذا المبحث سنقف على أهم األساليب التي استخدمها النبي صلى هللا عليه وسلم للتأثير في أفراد المجتمع وتمكين 

 واقعا ولتكون هاديا لنا في التعامل مع المجتمعات المعاصرة ومن أهمها:التشريعات في نفوسهم لتصبح 

 القدوة منهجأوال: 

لقد أراد هللا سبحانه وتعالى أن يكون في المجتمع البشري قدوات تتكامل فيهم صفات الخير والكمال وهم األنبياء والرسل، فهم 

قدوة  ، وجعل هللا تعالىوالكمال تتجسد في حياتهم وسيرتهمالشريحة األكمل من أبناء البشرية، فكل صفات الخير والفضل 

 1كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم واآلخر( )لقدالمسلمين محمد صلى هللا عليه وسلم فقال هللا تعالى: 

جاه تغيير في السلوك في االتوالقدوة الحسنة عبارة عن التشبه بسلوك فرد أو أكثر ممن يتحقق فيهم الصالح بهدف إحداث 

 المرغوب فيه.

 ومن ذلك:وإن الناظر في سيرته عليه الصالة والسالم يجد بأن مواقفه وتحركاته كان القصد منها تأسي المؤمنين به 

ُ َعْنهَُما، قَاَل: َمرَّ بِنَا َجنَاَزةٌ، فَقَاَم لَهَا ال ِ َرِضَي هللاَّ نَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوقُْمنَا بِِه، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل ما روي عْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

، قَاَل: )إَِذا َرأَْيتُُم الِجنَاَزةَ، فَقُوُموا( ِ إِنَّهَا ِجنَاَزةُ يَهُوِديٍّ هللاَّ
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ْحَمِن ْبَن أَبِي لَْيلَى، قَاَل: َكاَن َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف، َوقَ  وا َعلَْيِهَما بَِجنَاَزٍة، فَقَاَما، وفي رواية َعْبَد الرَّ ْيُس ْبُن َسْعٍد قَاِعَدْيِن بِالقَاِدِسيَِّة، فََمرُّ

ِة، فَقَاالَ: إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ  مَّ ْت بِِه ِجنَاَزةٌ فَقَامَ فَقِيَل لَهَُما إِنَّهَا ِمْن أَْهِل األَْرِض أَْي ِمْن أَْهِل الذِّ ، فَقِيَل لَهُ: إِنَّهَا ِجنَاَزةُ َسلََّم َمرَّ

، فَقَاَل: )أَلَْيَسْت نَْفًسا(  1يَهُوِديٍّ

 ووجه االستدالل واضح في الرواية الثانية من اقتداء الصحابة بالنبي صلى هللا عليه وسلم بحفظ الكرامة اإلنسانية.

 الحوار  منهج: ثانيا

 الكشف عن الحقائق وبيانها، والحوار النبوي إضافة إلى كشفه للحقائق أو أكثر بهدفويقصد بالحوار مناقشة الكالم بين شخصين 

 فإن له أهدافا أخرى تتمثل في إقناع الطرف اآلخر والوصول به لمرحلة الصالح والخير.

 وقد استخدم النبي صلى هللا عليه وسلم الحوار بمناسبات كثيرة نذكر منها شاهدا يتعلق بما نحن بصدده ومن ذلك:

ِم( أَْو )هََذا أََواُن اْنقِطَاِع اْلِعْلِم( اْبِن لَبِيٍد َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )هََذا أََواُن َذهَاِب اْلِعلْ  ما روي عنِ 

ِ نَُعلِّ  ِ، َكْيَف َوفِينَا ِكتَاُب هللاَّ ْتَك ُمهُ أَْبنَاَءنَا َويَُعلُِّمهُ أَْبنَاُؤنَا أَْبنَاَءهُْم؟ فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )ثَِكلَ فَقَاَل اْبُن لَبِيٍد: يَا َرُسوَل هللاَّ

َك يَا اْبَن لَبِيٍد إِْن ُكْنُت أَلَْحَسبَُك أَْعقََل َرُجٍل بِاْلَمِدينَِة أََولَْيَس اْليَهُوُد َوالنََّصاَرى قَْد أُ  ْنِجيَل ثُمَّ لَْم يَْنتَفُِعوا ِمْن ذَ وتُوا أُمُّ لَِك التَّْوَراةَ َواإْلِ

 2بَِشْيٍء؟(

وجه االستدالل: أن النبي صلى هللا عليه وسلم من خالل محاورته البن لبيد رضي هللا عنه يبين سببا من أسباب التأخر االجتماعي 

اب العلم بترك المصادر األصلية له وهو القرآن والسنة المؤثر على حماية األوطان وهو االنحراف الفكري الذي من أسبابه ذه

 ولما كان األمر غريبا على الصحابي ابن لبيد ذكر له النبي صلى هللا شاهدا على ذلك من أحوال األمم األخرى إلقناعه بالفكرة.

 :القصة منهجثالثا: 

 3مقصود( تعرف القصة بأنها )فن حكاية الحوادث واألعمال بأسلوب لغوي ينتهي إلى غرض

وقد تعددت القصص في الحديث النبوي الشريف لما لها من تأثير في النفوس وتقويم للسلوك وتتميز قصص السنة النبوية بأنها 

 قصص واقعية حقيقية تحكي أخبارا وقعت هدفها أخذ العبرة وتقويم السلوك وتهذيب الطباع.

 قاعدة معينة في النفوس ومن ذلك: وسلم لتثبيتهللا عليه  ومن هنا كانت القصة إحدى األدوات التي انتهجها النبي صلى

ُدهَُما: أَنَا فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن ْبِن َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب، قَاَل: اْنتََسَب َرُجاَلِن َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَل أَحَ ما روي 

اْنتََسَب َرُجاَلِن َعلَى َعْهِد ُموَسى َعلَْيِه السَّاَلُم، فَقَاَل أََحُدهَُما: أَنَا )فََمْن أَْنَت اَل أُمَّ لََك؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  فاَُلٍن،

ْساَلِم ". قَاَل: "فَأَْوَحى هللاُ إِلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّاَلُم:  فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن، َحتَّى َعدَّ تِْسَعةً، فََمْن أَْنَت اَل أُمَّ لََك؟ قَاَل: أَنَا فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن اْبُن اإْلِ
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ا أَْنَت أَيُّهَا اْلُمْنتَِمي أَِو اْلُمْنتَِسُب إِلَى تِْسَعٍة فِي النَّاِر فَأَْنتَ  ا  أَنَّ هََذْيِن اْلُمْنتَِسبَْيِن، أَمَّ  فِي أَْنَت يَا هََذا اْلُمْنتَِسُب إِلَى اْثنَْينِ َعاِشُرهُْم، َوأَمَّ

 1اْلَجنَِّة(اْلَجنَِّة، فَأَْنَت ثَالِثُهَُما فِي 

قاعدة مهمة في المجتمع اإلسالمي وهي قاعدة  تثبيتأن النبي صلى هللا عليه وسلم أراد من ذكر قصة الرجلين  وجه االستدالل:

 لما لها من خطر يهدد أمن وسالمة األوطان. ساس بعيد عن الشريعة اإلسالميةوحدة المجتمع ونبذ العنصرية القائمة على أ

 رابعا: منهج الجمع بين الترغيب والترهيب:

الترغيب فهو )مصدر قولهم: رغبه في الشيء أي أوجد فيه الرغبة إليه، ويكون ذلك بتحسينه وتزيينه، ألن النفس ال ترغب إال 

ال -بعد اإلقرار بالوحدانية وصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم-جاء به الشرع الحنيف كله فيما فيه سعادتها وصالح أمرها، وما

يعدو أن يكون ترغيبا في الخيرات وترهيبا من المعاصي والموبقات، وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند هللا تعالى 

 وكذلك رغبة في الحصول على مصلحة دنيوية حقيقية. 2والرهبة من عقابه(

أما الترهيب فهو )مصدر قولهم: رهبه من الشيء بمعنى أخافه منه خوفا شديدا ترتعد له فرائصه، ويتحقق بذلك رهبة منه تخالج 

 سيئة على الفرد والمجتمع. وما كانت عاقبته 3شعوره وتدفع صاحبها إلى البعد عنه وعما يؤدي إليه من أعمال في هذه الحياة الدنيا(

وقد استخدم النبي صلى هللا عليه وسلم أسلوب الترغيب والترهيب في بيان أهمية االلتزام بأسس حماية الوطن واجتناب ما ينافيها 

 ومن ذلك:

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ) ثاَلَثَةٌ الَ يُ  - يِهْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم: َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ ُ يَْوَم القِيَاَمِة َوالَ يَُزكِّ َكلُِّمهُُم هللاَّ

بِيِل، َوَرُجٌل بَايََع إَِماًما الَ يُبَايُِعهُ إاِلَّ لِدُ  إاِلَّ وَ  ْنيَاهُ، إِْن أَْعطَاهُ َما يُِريُد َوفَى لَهُ َرُجٌل َعلَى فَْضِل َماٍء بِالطَِّريِق يَْمنَُع ِمْنهُ اْبَن السَّ

ِ لَقَْد أُْعِطَي بِهَا َكَذا َوَكَذا قَهُ، فَأََخَذهَا، َولَْم يُْعطَ بِهَا ( لَْم يَِف لَهُ، َوَرُجٌل يُبَايُِع َرُجاًل بِِسْلَعٍة بَْعَد الَعْصِر، فََحلََف بِاهللَّ  .4فََصدَّ

 يوجد في المجتمع المسلم من يفعلها ويجترئوالتي قد -التي يقررها الحديث -وجه االستدالل: إن هذه السلوكيات الخاطئة 

على تكرارها، ال شك أنها تحطم المجتمع المسلم، وتفقده كل قيم الخير وفضائل األعمال، وكان ال بد من زجر شديد 

ووعيد مخيف، يوقظ قلب هذا المجترئ الجاني، يجعله أمام خيارين ال ثالث لهما: إما الحرمان من نظر هللا تعالى إليه 

 .ته ومغفرته، وإما ترك هذا العمل المشين المخل بالمروءة والسلوك الصحيحورحم

َمْن َرأَى ِمْن أَِميِرِه َشْيئًا فََكِرهَهُ فَْليَْصبِْر، فَإِنَّهُ لَْيَس أََحٌد يُفَاِرُق )َعِن اْبِن َعبَّاسٍ يَْرِويِه، قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: 

 5(اَعةَ ِشْبًرا فَيَُموُت، إاِلَّ َماَت ِميتَةً َجاِهلِيَّةً الَجمَ 
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وجه االستدالل: حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من مفارقة الجماعة لما لها من أثر خطير على وحدة الوطن وبين عليه 

 ميتة جاهلية. وتالسالم ما يؤول إليه هذا األمر من خطر على إيمان المسلم إذا مات على مفارقة الجماعة من الم

 خامسا: منهج الموعظة:

يقصد بالموعظة النصح والتذكير بالعواقب مما شأنه أن يلين القلوب ويؤثر في النفوس ويكون مضمونها قائم على الخير والصالح 

 ويراد بها الترغيب بفعل حسن أو الترهيب من فعل سيء.

كثير من األمور لصحابته رضي هللا عنهم مما من شأنه إصالحهم وقد استخدم النبي صلى هللا عليه وسلم هذا المنهج لتوضيح 

 وهدايتهم ومن ذلك:

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلفَْجَر، ثُمَّ أَْقبََل  هَا َعلَْينَا، فََوَعظَنَا َمْوِعظَةً بَلِيَغةً، َذَرفَْت لَ َعْن ِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ، قَاَل: َصلَّى لَنَا َرُسوُل هللاَّ

ٍع، فَ  ِ، َكأَنَّ هَِذِه َمْوِعظَةُ ُمَودِّ ْمِع اأْلَْعيُُن، َوَوِجلَْت ِمْنهَا اْلقُلُوُب، قُْلنَا أَْو قَالُوا: يَا َرُسوَل هللاَّ ِ َوالسَّ أَْوِصنَا. قَاَل: )أُوِصيُكْم بِتَْقَوى هللاَّ

اِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن،  َوالطَّاَعِة َوإِْن َكاَن َعْبًدا َحبَِشي ًا، فَإِنَّهُ َمْن يَِعشْ  ِمْنُكْم يََرى بَْعِدي اْختاَِلفًا َكثِيًرا، فََعلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ

وا َعلَْيهَا بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر، فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ، َوإِنَّ ُكلَّ بِ   1َضاَللَةٌ( ْدَعةٍ َوَعضُّ

وجه االستدالل: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يتخير األوقات المناسبة لوعظ المسلمين وتذكيرهم مما من شانه صالح 

أحوالهم ومجتمعاتهم ومن ذلك تذكيرهم بأهمية األسس التي من خاللها يتحقق حفظ الوطن ومنها طاعة ولي األمر والتزام المنهج 

 ار الخارجة عنها.الصحيح وترك األفك

 سادسا: منهج اإلقناع العقلي:

 يقصد باإلقناع معرفة الشيء بالعقل ومن ثم قبوله بالقلب وعليه فإن اإلقناع يتكون من أمرين:

 األول: المعرفة العقلية المعتمدة على األدلة الواضحة.

 ول القلبي الناتج عن صحة التفكير.الثاني: القب

 ثبيتتوالسنة النبوية زاخرة بالمواقف الدالة على استخدام النبي صلى هللا عليه وسلم لمنهج اإلقناع العقلي لما له من أهمية في 

المبادئ لدى األفراد المستهدفين، بل إن الدعوة قامت على احترام العقل والدعوة إلى الوصول للحقائق عن طريق التفكر والتدبر 

 حن بصدده كثيرة نذكر منها:ومن شواهد ذلك مما ن

ِة اْلَوَداِع، إِْذ تََكلََّم النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ  اِحلَ ما روي عن نُبَْيطُ ْبُن َشِريٍط قَاَل: إِنِّي لََرِديُف أَبِي فِي َحجَّ ِة، َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُْمُت َعلَى َعُجِز الرَّ

 فَأَيُّ )قَالُوا: هََذا اْلبَلَُد. قَاَل:  ؟(بَلٍَد أَْحَرمُ  )فَأَيُّ قَالُوا: هََذا اْليَْوُم. قَاَل:  ؟(يَقُوُل:) أَيُّ يَْوٍم أَْحَرمُ  َعاِتِق أَبِي فََسِمْعتُهُ  يَِدي َعلَىفََوَضْعُت 
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ْهُر. قَاَل: )فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَ  ْوِمُكْم هََذا، فِي َشْهِرُكْم هََذا، فِي بَلَِدُكْم هََذا، هَْل َشْهٍر أَْحَرُم؟( قَالُوا: هََذا الشَّ

 1بَلَّْغُت؟ " قَالُوا: نََعْم قَاَل: " اللهُمَّ اْشهَْد، اللهُمَّ اْشهَْد(

وجه الداللة من الحديث لما كان الناس يعلمون حرمة يوم عرفة وشهر ذي الحجة وحرمة مكة كان من المهم استخدام اإلقناع 

ي للتدليل على حرمة الدماء واألموال ذلك أن حرمة اليوم والشهر والبلد متأصلة عندهم فجاء هذا األسلوب النبوي لتأكيد العقل

 أهمية المحافظة على الضروريات التي هي أساس استقرار األوطان.

 سابعا: منهج استثمار المواقف

 يرها على الفرد والمجتمع.وهو استثمار الصور المحسوسة لتقرير قضية مهمة لها شأنها وتأث

الفكرة  توقد استخدم النبي صلى هللا عليه وسلم هذا المنهج لتقرير كثير من القواعد المهمة في المجتمع لما لها من أثر في تثبي

 لدى المستهدفين ومن ذلك:

ُ َعْنهَُما، قَاَل: ُكنَّا فِي َغَزاٍة  - ِ َرِضَي هللاَّ ةً فِي َجْيٍش  -عن َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاَّ فََكَسَع َرُجٌل ِمَن الُمهَاِجِريَن، َرُجاًل ِمَن  -قَاَل ُسْفيَاُن: َمرَّ

: يَا لَْلُمهَاِجِريَن، فََسِمَع َذلَِك َرُسولُ  : يَا لأَْلَْنَصاِر، َوقَاَل الُمهَاِجِريُّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَ  األَْنَصاِر، فَقَاَل األَْنَصاِريُّ اَل: )َما بَاُل قَ هللاَّ

ِ، َكَسَع َرُجٌل ِمَن الُمهَاِجِريَن َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر، فَقَاَل: )دَ  ُعوهَا فَإِنَّهَا ُمْنتِنَةٌ( فََسِمَع بَِذلَِك َعْبُد َدْعَوى الَجاِهلِيَِّة( قَالُوا: يَا َرُسوَل هللاَّ

 ِ ، فَقَاَل: فََعلُوهَا، أََما َوهللاَّ ِ ْبُن أُبَيٍّ ، فَبَلََس النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  هللاَّ َم فَقَاَم ُعَمُر لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ األََعزُّ ِمْنهَا األََذلَّ

ِ: َدْعِني أَْضِرْب ُعنَُق هََذا الُمنَافِِق، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ًدا يَْقتُُل فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاَّ ْيِه َوَسلََّم: )َدْعهُ، الَ يَتََحدَُّث النَّاُس أَنَّ ُمَحمَّ

 2أَْصَحابَهُ(

فالحديث واضح الداللة في استثمار النبي صلى هللا عليه وسلم للموقف أمامه من اختالف الصحابة واعتزازهم بمآثر الجاهلية 

ظ عليه أمنه واستقراره وذلك باستئصال مآثر الجاهلية وخاصة لتقرير قاعدة مهمة في المجتمع اإلسالمي مما شأنه أن يحف

 العصبية الجاهلية لتحقيق الموازنة بين طبقات المجتمع.

اٍت بِالمَ  رضي هللا عنه، قال: َجاَء اأْلَْسلَِميُّ إِلَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشِهَد َعلَى نَْفِسِه أَْربَعَ  أبي هَُرْيَرةَ عن  - نَا يَقُوُل: رَّ زِّ

 قَاَل: قَاَل: نََعمْ « أَْنَكْحتَهَا؟»َسِة، فَقَاَل لَهُ: أَتَْيُت اْمَرأَةً َحَراًما ُكلُّ َذلَِك يُْعِرُض َعْنهُ َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْقبََل فِي اْلَخامِ 

نَا؟» ُجُل ِمْن أَْهلِِه َحاَلاًل قَاَل: قَاَل: نََعْم « فَهَْل تَْدِري َما الزِّ ُد قَاَل: أُِري« فََما تُِريُد بِهََذا اْلقَْوِل؟»قَاَل: أَتَْيُت ِمْنهَا َحَراًما ِمْثَل َما يَأْتِي الرَّ

َع َرُجلَْيِن ِمْن أَْصَحابِِه يَقُوُل أََحُدهَُما لَِصاِحبِِه: اْنظُُروا أَْن تُطَهَِّرنِي قَاَل: فَأََمَر بِِه َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْن يُْرَجَم فَُرِجَم فََسمِ 

ِجيفَِة بِ هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َساَعةً، فََمرَّ  إِلَى هََذا الَِّذي َستََر هللاُ َعلَْيِه فَلَْم تََدْعهُ نَْفُسهُ، َحتَّى ُرِجَم َرْجَم اْلَكْلِب فََسَكَت َعْنهَُما َرُسولُ 

ِمْن ِجيفَِة هََذا اْلِحَماِر( فَقَااَل: يَا َرُسوَل هللاِ،  ِحَماٍر َشائٍِل بِِرْجلِِه فَقَاَل: )أَْيَن فاَُلٌن َوفاَُلٌن؟( فَقَااَل: نَْحُن َذا يَا َرُسوَل هللاِ، قَاَل: لَهَُما )ُكاَل 
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لَِّذي ا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )َما نِْلتَُما ِمْن ِعْرِض هََذا آنِفًا أََشدُّ ِمْن أَْكِل هَِذِه اْلِجيفَِة، فَوَ  َغفََر هللاُ لََك َمْن يَأُْكُل هََذا؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ 

 1نَْفِسي بِيَِدِه إِنَّهُ اآْلَن فِي أَْنهَاِر اْلَجنَِّة(

 حرمات اآلخرينوهذا الحديث يقرر قاعدة أخرى من قواعد حفظ المجتمع وهي قاعدة حفظ الكرامة اإلنسانية وعدم التعدي على 

ذلك أن الطعن في اآلخرين يؤدي إلى التباغض والتناحر المؤثرين حتى وإن كانوا أمواتا مما يحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه 

 على وحدة الوطن وتماسكه.

 ج ضرب األمثالثامنا: منه

يعد  ضرب األمثال أسرع في التأثير، وأوقع في النفس، وأبلس في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في اإلقناع، وهو منهج 

استخدمه النبي صلى هللا عليه وسلم في كثير من القضايا، لما فيه من تقريب وتسهيل للمعاني البعيدة أو الغامضة، عن طريق 

قال السيوطي:)ضرب األمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة:  هها من المعاني المحسوسة والواضحة،عرض أمثالها وما يشاب

التذكير والوعظ والحث والزجر واالعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس فإن األمثال تصور 

فيها بالحواس ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي  المعاني بصورة األشخاص ألنها أثبت في األذهان الستعانة الذهن

 :ومن ذلك 2بالجلي والغائب بالشاهد(

 لُ ِهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاطُفِِهْم َمثَ عِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََوادِّ  -

 3(اْلَجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّهَِر َواْلُحمَّى

 4ْعًضا(بَ  َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ  َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِ  -

فاألحاديث واضحة الداللة في تصوير وحدة أفراد المجتمع بالجسد الواحد الذي يؤثر فيه كل عضو باآلخر وهكذا الوطن 

المتكون من مجموعة من األفراد الذين ال يمكن لهم العيش دون تحقيق الوحدة فيما بينهم حالهم في ذلك حال الجسد الذي 

 زاءه.ال يتصور استمراره دون اتحاد اج

 تاسعا: منهج الهجر

الهجر هو مقاطعة اإلنسان غيره واإلعراض عنه، وقد كان من مناهج النبي صلى هللا عليه وسلم لتأسيس قاعدة في المجتمع 

 والتدليل على أهميتها هجر من قام بفعل يؤثر على وحدة أبناء الوطن أو يؤثر بأفكارهم تأثيرا سلبيا ومن شواهد ذلك:

 مالك رضي هللا عنه في الحديث الطويل بشأن تخلفه عن غزوة تبوك أنه قال:ما روي عن كعب 
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ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الُمْسلِِميَن َعْن َكالَِمنَا أَيُّهَا الثَّالَثَةُ ِمْن بَْيِن َمنْ  َحتَّى  اتََخلََّف َعْنهُ، فَاْجتَنَبَنَا النَّاُس، َوتََغيَُّروا لَنَ  )َونَهَى َرُسوُل هللاَّ

ا َصاِحبَايَ  يَْبِكيَاِن،   فَاْستََكانَا َوقََعَدا فِي بُيُوتِِهَماتَنَكََّرْت فِي نَْفِسي األَْرُض فََما ِهَي الَّتِي أَْعِرُف، فَلَبِْثنَا َعلَى َذلَِك َخْمِسيَن لَْيلَةً، فَأَمَّ

ا أَنَا، فَُكْنُت أََشبَّ القَْوِم َوأَْجلََدهُْم فَُكْنُت أَ  الَةَ َمَع الُمْسلِِميَن، َوأَطُوُف فِي األَْسَواِق َوالَ يَُكلُِّمنِي أََحٌد، َوآتِي َرُسوَل َوأَمَّ ْخُرُج فَأَْشهَُد الصَّ

الَِة، فَأَقُوُل فِي نَْفِسي:  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَُسلُِّم َعلَْيِه َوهَُو فِي َمْجلِِسِه بَْعَد الصَّ َك هللاَّ ؟ ثُمَّ َشفَتَْيِه بَِردِّ السَّالَِم َعلَيَّ أَْم الَ هَْل َحرَّ

، َوإَِذا التَفَتُّ نَحْ   1َوهُ أَْعَرَض َعنِّي.... الحديث(أَُصلِّي قَِريبًا ِمْنهُ، فَأَُساِرقُهُ النَّظََر، فَإَِذا أَْقبَْلُت َعلَى َصالَتِي أَْقبََل إِلَيَّ

استخدم منهج الهجر في هذا الموقف لما له من أثر باإلحساس بذنب ترك الجماعة أن النبي صلى هللا عليه وسلم  وجه االستدالل:

، وإن الهجر كعقوبة ومخالفة ولي األمر فظهر من خالله أهمية الطاعة ولزوم الجماعة التي هي أساس من أسس حماية الوطن

 دليل على خطورة الفعل وأثره السيء على الوطن.

تناول منهج شامل متكامل ي صالحهم، عليه وسلم منهجا متكامال للبشرية يرشدهم لما فيه وضع النبي صلى هللاوهكذا رأينا كيف 

جميع قضايا الحياة علما وعمال وفكرا وسلوكا وعقيدة وشريعة، منهج مسدد بالوحي في منطلقاته وأهدافه وثوابته وقيمه، منهج 

ف السوي المنضبط بضوابط الشرع مما يحفظه من الزيس واالنحراوالتفكير يعلم المسلم كيف يتعامل مع الواقع بالمعرفة العميقة 

 ويحقق له مصالحه المعتبرة شرعا.

 إنه المنهج المتميز بالشمول والكمال شمول لحياة اإلنسان وشمول لجميع مجاالت الحياة وعالقات اإلنسان.

مصلحة الفرد والمجتمع وتوازن بين العقل والقلب  بينتوازن  ،إنه المنهج المتوازن الذي ال يطغى فيه جانب على جانب آخر

 وتوازن بين الحرية والمسؤولية.

وهو المنهج الواقعي يتعامل مع الواقع كما هو من خالل نظرته لإلنسان كإنسان من جميع الوجوه يعرف طاقاته ومطالبه 

 وضرورياته.

 الخاتمة

مين  عليه وسلم وأفعاله وتقريراته شتى مناحي الحياة ووضعت للمسللقد اشتملت السنة النبوية المتمثلة في أقوال النبي صلى هللا

 حفظ مصالحهم الدنيوية واألخروية ومنها األسس التي يقوم عليها حفظ الوطن وحمايته. منهجا يسيرون عليه في

 وإننا من خالل العرض السابق نستطيع أن نوجز اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وهي:

يه الجوانب التشريعية والعملية التي طبقها النبي صلى هللا علنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع يحدد أوال: الم

 وسلم لتثبيت قواعد وأصول الحفاظ عن الوطن وحمايته والدفاع عنه لدى األفراد والجماعات في المجتمع اإلسالمي.
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الوطن في المجتمع يتناول جانبين هما الجانب التشريعي النظري بأبعاده المختلفة ثانيا: المنهج النبوي في تمكين أسس حماية 

والجانب العملي السلوكي، وهما جانبين متالزمين ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر إذ ال بد للجانب العملي السلوكي أن يمر 

 بالجاني التشريعي.

وتعليما بأن هذا المنهج هو ما يجب أن يرجع إليه اما مع الخطاب اإللهي ثالثا: المنهج النبوي تدخل في توجيه الجانبين معا انسج

 البشر في حياتهم.

رابعا: إن دراسة المنهج النبوي ضرورية لمعرفة الخير الذي أودعه هللا تعالى في جهد النبي صلى هللا عليه وسلم والقدرة الذاتية 

 الجانب العملي. للنبي صلى هللا عليه وسلم المضمن في منهجه المتمثلة في

خامسا: تناول المنهج التشريعي للنبي صلى هللا عليه وسلم أبعادا مختلفة لتأصيل أسس حماية الوطن والتي من شأنها أن تمكن 

 السنني واألخالقي واإلنساني والعقلي والزماني والمكاني.هذه األسس في المجتمع اإلسالمي ومنها البعد العقائدي والمقاصدي و

 للبعد العقائدي في المنهج النبوي أثر في تمكين أسس حماية الوطن من خالل ربط األسس بالعقيدة. سادسا: كان

ذي هو من وال تحقيق منهج االستخالف الذي خلق هللا اإلنسان ألجلهالبعد المقاصدي في المنهج النبوي من خالل  يتجلىسابعا: 

ل تحقيق مقاصد الشريعة في الخلق بحفظ ومن خال نه الوطندواعي المسؤولية عن حفظ ما استرعى هللا اإلنسان فيه وم

 الضروريات والتي منها الدين والنفس والعقل والعرض والمال وهذا ال يمكن تحقيقه إال بحفظ وعائها وهو الوطن. 

مجتمع من ثامنا: يؤكد المنهج النبوي على البعد األخالقي لتمكين أسس حماية الوطن لدى أفراد المجتمع إذ ال يمكن ألي 

 المجتمعات العيش بتفاهم وتعاون واجتماع على حفظ الوطن ومقدراته من غير االلتزام باألخالق الفاضلة.

تاسعا: للبعد اإلنساني أهميته في المنهج النبوي لتمكين أسس حماية الوطن المتمثل بحفظ الكرامة اإلنسانية والتعايش السلمي بين 

 أفراد المجتمع.

المنهج النبوي على دور العقل في الوصول إلى أهمية الوطن وحمايته من خالل حفظه من عوامل التغيير السلبي عاشرا: يؤكد 

 والتفكر في مآالت االبتعاد أو االلتزام باألسس الداعية لحفظ الوطن.

وري لكل ن فتطبيقها ضرة الوطن من الثوابت التي تتأثر بالزمان والمكاحادي عشر: يؤكد المنهج النبوي على اعتبار أسس حماي

 المجتمعات وعلى مر الزمن.

يتمثل الجانب العملي في المنهج النبوي في تمكين أسس حماية الوطن في المجتمع من خالل األساليب التي انتهجها ثاني عشر: 

 إليصال التشريعات المتعلقة بهذا الجانب ألفراد المجتمع.النبي صلى هللا عليه وسلم 

مناهج العملية في الهدي النبوي بين القدوة والحوار والقصة واإلقناع العقلي واستثمار المواقف والهجر ثالث عشر: تنوعت ال

 وضرب األمثال، وكان لهذا التنوع أثره في تمكين التشريعات المتعلقة بأسس حماية الوطن لدى المسلمين.
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 في اآلتي: وأما أهم التوصيات التي توصلت إليها بعد هذه الدراسة فيمكن إبرازها

 ة الجامعية.بالمرحل من المرحلة األساسية وانتهاء بأسس حماية الوطن لألجيال ابتداءالمبادرة لتعليم المنهج النبوي المتعلق أوال: 

ثانيا: االجتهاد في توضيح وبيان أهمية الوطن وتحقيق أسس حمايته من قبل علماء األمة لتمكين هذه األسس في المجتمعات 

 اإلسالمية.

ثالثا: رعاية الشباب وتعدهم بالوصايا النبوية المتعلقة بهذا الجانب وإيالء الموضوع العناية الفائقة نظرا لما تتعرض له هذه الفئة 

 تحديدا من غزو فكري وثقافي.

 رابعا: العمل على تفعيل المنهج النبوي في الجانب العملي في المؤسسات التعليمية.

قيام بدورها في تفعيل ونشر ثقافة حب الوطن وأهمية حمايته لما لها من أثر في تمكين أسس هذه خامسا: دعوة وسائل اإلعالم لل

 الحماية في المجتمعات اإلسالمية.

سادسا: دعوة الباحثين والمهتمين بهذا الجانب لمزيد من البحث في هذا الجانب لما له من أثر في استقرار وحفظ المجتمعات 

 اإلسالمية.

 العظيم ان أكون قد وفقت في عرض الموضوع والوقوف على أهم مفرداته وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وأخيرا أسال هللا

 الكريم وأن يديم على أوطاننا نعمة األمن واالستقرار إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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Digital Technology and Distance Learning in Arab Nation (Opportunities and Challenges) 

 الجابريسيف راشد إعداد الدكتور/ 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.ثقافة والمجتمع بالجامعة الكنديةأستاذ ال

 

 الملخص 

إن الغررررل الرييمررري مرررح  ررراا الفحررر   ررر  التعرررري  اررري م كررر   التكن ل ايرررا الر يمرررة  من رررة  ررراماة لفررررام  و  ررر  

وبمرررا يمرررا د ا فررري م ااكرررة التحرررديات الرا نرررة  األ اديميرررةالتعاررري   رررح بعرررد ودور رررا فررري ةحمررريح ممرررت   اررر دة الحيررراة 

( والتقافررررات اا ت ررررادية 19  فيررررد )الممررررتجد والممررررتقفاية فرررري التعامررررا ال عررررار مررررع األكرررردا  ال اريررررة   يرررررو    رو ررررا 

واااتما يررررة وممررررا دةكا فرررري ابتكررررار الحارررر ر المناسررررفة لعررررمان اسررررتمرار العمايررررة التعايميررررة والفحرررر  العامرررري بحررررد ا 

األفرررراد  اررري  افرررة الممرررت يات فررررظ ااسرررت ادة مرررح   ررر  التعاررري  الحررردي  والحرررر فررري ال عرررا  االكترو ررري  ومرررن  ،األد ررري

 .والمكني وةحميح ممت   الدخا اا ت ادي لا رد والمجتمع األ اديميلتعزيز وة  ير فرظ العما 

التحرررديات و والمجتمرررع، رررالل التعرررري  اررري ال ررررظ المتعرررددة التررري ة فر رررا  ررراا التكن ل ايرررا  اررري ممرررت   ال ررررد 

إلررري وسررريت  الت رررر    ايكرررا،ذات العال رررة التررري ة ارررو بعرررب الررردور العربيرررة فررري ةفنررري مثرررا  ررراا الم ررراريع و ي يرررة التغاررر  

مجم  رررة مرررح المفرررادرات واأل  ررر ة وال عاليرررات التررري يمكرررح أن   ررراا  وأخيررررا  العربيرررة المتحررردة  نمررر ذ  بعرررب التجرررار  

 كرررردود ولافحرررر  التحايارررري، ال صرررر ي المررررنك  الفحرررر  يتفررررع المرررريا .ا  العررررر  فرررري  رررراا والعامرررر يحاأل رررراديمييتفنا ررررا اةحرررراد 

 العربررري الررر  ح دور   رررا   اررري فتنح رررر المكا يرررة أمرررا زما يرررة، كررردود لافحررر  ولررري ةررر  ذ ر رررا فررري الفحررر ،  م ضررر  ية

 .المعروفة بمؤسماةكا العامي والفح  العالي التعاي  بيئة  اماة

 بعرررد  رررح والتعاررري  الر يمرررة التكن ل ايرررا   ررر  بت فيررر  ال ررراما الت ارررو أ ميرررة: أ مكرررا  تررراي   ررردة الررري الفحررر  ة صرررا

 المؤسمررررات فررري بعررررد  رررح والتعارررري  الر ميرررة التكن ل ايررررا   ررر  ة فيرررر  إمكا يرررة  ارررري والتأ يرررد العررررالي التعاررري    ررررا  لرررد 

 .منكا الجامعات خاصة  ماذاكا بكافة العربية األ اديمية

 .وةحديات فرظ العربي، ال  ح بعد،  ح التعاي  الر مية، التكن ل اياالكلمات المفتاحية: 

 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 

Digital Technology and Distance Learning in Arab Nation (Opportunities and Challenges) 

 

Dr. Saif Rashid Al Gaberi 

Professor of Culture and Society, Canadian University, Dubai, United Arab Emirates 

 

Abstract: 

The main purpose of this research is to identify the concept of digital technology as a 

comprehensive platform for programs and systems of distance education and its role in improving 

the level of quality of academic life, in a way that helps it in facing current and future challenges 

in dealing effectively with emergency events such as the emerging corona virus (Covid 19) and 

economic and social fluctuations and assisting it In devising appropriate solutions to ensure the 

continuity of the educational process and scientific research at a minimum, and giving individuals 

at all levels opportunities to benefit from modern and free education systems in cyberspace to 

enhance and develop academic and professional job opportunities and improve the level of 

economic income for the individual and society. 

As well as identifying the multiple opportunities that this technology provides at the level of the 

individual and society, and the related challenges that direct some Arab countries in adopting such 

projects and how to overcome them. Some United Arab experiences will be discussed as a 

successful model, and finally a set of initiatives, activities and events that can be adopted. The 

Union of Arab Academics and Scientists in this context. The research follows the descriptive 

analytical approach, the research has objective boundaries that were mentioned in the research, 

and the research has no temporal boundaries. 

The research reached several results, the most important of which are: the importance of a 

comprehensive approach to applying digital technology systems and distance education in the 

higher education sector, and emphasizing the possibility of applying digital technology systems 

and distance education in Arab academic institutions in all their models, especially universities. 

Keywords: Digital Technology, Distance Education, the Arab World, Opportunities and 

Challenges. 
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  (Introduction)المقدمة . 1

فرررري ال  ررررت الرررررا ح كااررررة ماحررررة وضرررررورية فرررري بيئررررة العمررررا والتعارررري   ررررح بعررررد أضررررحت التكن ل ايررررا الر يمررررة 

والررراي  ،العامررري    كرررا المرررفيا والحرررا األمثرررا لاحرررا  بر ررر  التقرررد  والت ررر ر الر مررري الكايرررا فررري العرررال الفحررر  و األ ررراديمي

فررررل   مرررو بقررر ة  اررري المررراكة العالميرررة ممرررا أضرررحي  رررد  التعامرررا معرررو بال ررركا المناسررر  أميرررة ستمرررف  العديرررد مرررح 

خاصرررة فررري م ااكرررة التحرررديات الرا نرررة  اررري العربررري فررري الررر  ح والفحررر  العامررري  األ اديميرررةالمتا ررر  لق رررا  المؤسمرررات 

األمرررر الررراي أصرررف  معرررو مرررح العررررورة  ،(19الممرررت   اا ت رررادي واااتمرررا ي  رررن فيررررو    رو رررا الممرررتجد )  فيرررد 

 رررراا التكن ل ايررررا والتغارررر   ارررري أي صررررع بات ة ااررررو   حرررر بمكرررران إ ررررال   ررررا    الل ررررر بعرررررورة الت اررررو الكامررررا 

 .ة فيقكا

لفدايرررة التررري ا  اقرررت منكرررا وبقررر ة التكن ل ايرررا الر يمرررة ا تمررراك العرررال   ررر  مرررح الت ررر ر الكفيرررر ا  ا رررت  ق رررةلقرررد 

ب رررر رةكا ال رررراماة سرررر ا  ا ا ررررت  ارررري ممررررت   األ  مررررة والفرررررام  أو  والمتمررررار  لتكن ل ايررررا ااة رررراات والح اسرررري 

 الممتقفا. اي ممت   الت نيع واابتكار  ح  

فررري  ررران أور المترررأهريح بكررراا الثررر رة المعرفيرررة والممرررت يد منكرررا  األ ررراديميوالعرررا   ويمكننرررا التأ يرررد أن   رررا  التعاررري 

والتررري بررردأت فررري ال ايرررات المتحررردة اامريكيرررة وأوروبرررا اليابررران وال ررريح والفحررر  العامررري  األ اديميرررةةحمررريح اررر دة الحيررراة 

هررر  بعرررب الررردور العربيرررة التررري لررر  ةترررأخر فررري ااخرررا بزمرررا  المفرررادرة وةمرررلير امكا ياةكرررا الماديرررة لرررالل مثرررا دور مجاررر  

فررري الررر  ح  إلررري ايخرررريحلفررررات  ررراا التجرررار  وال قرررا  واسرررت ا  منرررا ،ةاللايجررري ممرررا ا مرررفكا خفررررات  فيررررالتعررراون 

 .لالست ادة منكا نم ذ  مثالي العربي 

 ررراا الفحررر   اررري أ ميرررة  ررراا التكن ل ايرررا بالنمرررفة لق رررا  التعاررري  العرررالي والفحررر  العامررري فررري الررر  ني فررري ر ز سرررن

و  امرررا ة  ر رررا و قاكرررا لاممرررت يات التررري  ،و ي يرررة التغاررر   ايكررراوال ررررظ والتحرررديات التررري ة ااككرررا فررري ذلرررل  ،العربررري

فررري  بعرررب التجرررار  العربيرررة  مرررا سرررنت ر  لمالرررن ملت رررر  رررح  ، ن  ايكرررا فررري ةحقيقكرررا وال صررر ر إليكررراي مررر  القرررايم

وةقرررردي  مجم  ررررة مررررح المفررررادرات الترررري يمكررررح أن يقرررردمكا اةحرررراد  ،التعارررري   ررررح بعررررد ودليررررا ااسررررت ادة منكررررا ل خررررريح

 ررراا التقنيرررات والاحرررا  بر ررر    حررر  ة رررجيع ايخرررريح فررري ةفنرررييح والعامرررا  العرررر  فررري الممرررا مة فررري الررردفع األ ررراديمي

 .التقد 

 (Research Importance)أهمية البحث  .1.1

فررري الق رررا   مررر ذ  التكن ل ايرررا الر ميرررة والرررتعا   رررح بعرررد إمكا يرررة ة فيررر  ةكمرررح أ ميرررة الفحررر  فررري التعرررري  اررري 

والتعرررري  اررري    يرررة ال ررررظ والتحرررديات التررري ة اارررو ةفنررري  ررراا الم ررراريع والمعالجرررات المقتركرررة  العربررري، األ ررراديمي

 .لتحقي  الكدي المن  داخا بكا في اوإمكا ية 
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 (Research Problemالبحث )مشكلة . 1.1

والمعا ررررد  )الجامعرررراتالعربيررررة  األ اديميررررةبعررررب المؤسمررررات التحررررديات الترررري ة ااررررو يعررررال   رررراا الفحرررر  م رررركاة 

فررري أ  متكرررا والرررتعا   رررح بعرررد التكن ل ايرررا الر ميرررة   ررر  فررري ااسرررت ادة مرررح ة فيررر   العامررري(المتل  رررة ومرا رررز الفحررر  

 )الجامعرررراتالعربيررررة  األ اديميررررةال رررررظ والتحررررديات الترررري ة ااررررو المؤسمررررات  وةحديررررد والممررررتقفاية،وبرامجكررررا الحاليررررة 

وااسرررت ادة مرررح مميزاةكرررا  حررر  إكررردا   قارررة    يرررة فررري  فررري ااخرررا بكرررا العرررالي(ومعا رررد ومرا رررز الفحررر  العامررري لاتعاررري  

 .في ال  ح العربي األ اديميممار التعاي  

   (Research Aims)أهداف البحث . 1.1

 .العربي األ اديميالتعري  اي إمكا ية ة في   م ذ  التكن ل ايا الر مية والتعا   ح بعد في الق ا   .1

  الحالي.م ك   التكن ل ايا الر يمة والتعا   ح بعد وأ ميتكا في ال  ت  ةحديد .2

  ايكا.و ر  التغا  ال رظ والتحديات ةحديد  .3

 العربية.التعري  اي  ماذ  التعاي   ح بعد  .4

 .اا ال   اي مجم  ة مح المفادرات لد   وة جيع ة في  التكن ل ايا الر مية .5

 (Research framework)حدود البحث . 1.1

أمرررا  زما يرررة،ولررري  لافحررر  كررردود  وم ررركاتو،لافحررر  كررردود م ضررر  ية سرررف  ة ضررريحكا فررري المقدمرررة وأ ميرررة الفحررر  

 .المكا ية فتنح ر  اي   ا  دور ال  ح العربي  اماة بيئة التعاي  العالي والفح  العامي بمؤسماةكا المعروفة

   (Research Methodology)منهج البحث . 1.1

كيرررر  ةرررر  ة صررريت الم ضرررر   وةحديررررد أ ميتررررو وأبعررررادا وةحديررررد ال رررررظ التحايارررري يتفرررع الفحرررر  المررررنك  ال صرررر ي 

 الفح .والتحديات ووسايا معالجتكا وةحايا التجار  المابقة وةقييمكا بما يمكح مح ةحقي  أ داي 

 (Contentsالمحتويات ). 1.1

 م ك   التكن ل ايا الر مية والتعاي   ح بعد 

 م ك   التكن ل ايا الر مية والتعاي   ح بعد 

 األبعاد ااستراةيجية لتفني   ا  التكن ل ايا الر مية والتعا   ح بعد 

 مجاات وأ  ا  التكن ل ايا الر يمة والتعا   ح بعد 

  ماذ  وةجار   ربية في استلدا  التعاي   ح بعد 

 ال رظ والتحديات ووسايا التغا   ايكا 

 مفادرات ذات العال ة بت جيع استلدا  ة فيقات التكن ل ايا الر مية مجم  ة مح ال

 النتاي  والت صياتواللاةمة 
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 مفهوم التكنولوجيا الرقمية والتعليم عن بعد  أوالً:

 مفهوم التكنولوجيا الرقمية والتعليم عن بعد  -1

   تكنولوجيا()تعريف كلمة      

وةكررر ن بمعنررري  اررر    اررر ،( بمعنررري كرفرررة او مكرررارة أو فرررح )لررر اي( )ةكنررر  امرررة ي  ا يرررة األصرررا ةتكررر ن مرررح ارررزييح 

  .(1) أو  ا  المكارة ال نية –الت في  

 الرقمية:التكنولوجيا 

ةعرررري بأ كرررا العمايرررة التررري يرررت  فيكرررا  قرررا الفيا رررات أو المعا مرررات  اررري  يئرررة  رررحنات  كرباييرررة مرررح مكررران إلررري  خرررر 

كيررر  يمكرررح أن ةكررر ن  ررراا ال رررحنات كامارررة لارسررر مات وال ررر ر أو الن ررر ظ الكتابيرررة أو ال يررردي   ،األاكرررزة(بررريح  )ةتنقرررا

 .و ي ا ةتأهر بالممافة او الزمان أو المكان ،وغير ا

 التعليم عن بعد: 

 :و رفت المن مة العربية لاتربية والثقافة والعا   التعاي   ح بعد بأ و

ة التعايميرررة إلررري ال الررر   فرررر وسرررايم اة ررراات ةقنيرررة ملتا رررة كيررر      رررا  ةعايمررري يقررر    اررري فكررررة إي رررار المررراد"

 .)2(يك ن المتعا  بعيدا  ومن  ال   ح المعا " "

 :داالستراتيجية لتبني التعليم عن بعوالمسوغات األبعاد  -1

 نرررال العديرررد مرررح األبعررراد األساسرررية وااسرررتراةيجية التررري فرضرررت   مررركا فررري ال  رررت الررررا ح لت فيررر    رررا  التعاررري  

 :والتي يمكننا أن   از أ مكا بالتالي األ اديمية ح بعد في الفيئة 

 التحول العالمي  مسوغات عالمية: -أ 

 ،لمعا مررررات واا  ررررال   حرررر  الممررررتقفا رررركا التحرررر ر العررررالمي الرررراي فرضررررتو الثرررر رة الكاياررررة فرررري ةكن ل ايررررا ا

مكمرررا  لكررراا التحررر ر وذلرررل لم ا فرررة األوضرررا   بعررردا  وممررر غا     رو رررا( )اايحرررةواألكررردا  ال اريرررة التررري   ررر ت بالعرررال  

اا ت ررررادية الالكقررررة لاجايحررررة أو غير ررررا سرررر ا  مررررا  رررران منكررررا  ارررري الممررررت   اا ت ررررادي وااسررررتثماري لامؤسمررررات 

 .أو ما يلن ممت   دخا ال ال  األ اديمية

                                                           
 واي بال م يح  اي م  ع 2114مار    02 ملة مح  ظة مجاة مجمع الاغة العربية بدم  ( 1)

 .لاتعاي   ح بعد، ة    إدارة التربية ااستراةيجية العربية. (2115)المن مة العربية لاتربية والثقافة والعا    (2)
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و ررراا مرررا دفرررع بالمن مرررات الدوليرررة الملت رررة فررري مجرررار التعاررري  وة ررر ير التعاررري  إلررري الت صرررية بعررررورة اا تقرررار 

لن رررا  التعاررري   رررح بعرررد وذلرررل ك اظرررا   اررري  ناصرررر التعاررري  الثالهرررة والمتمثارررة فررري الجامعرررة والكيئرررة التدريمرررية وال الررر  

 . دد ممكح مح أفراد المجتمع لال عما  والدراسة ب كا ا ميابي  فرأو الل ل ت  المجار أما  

 مسوغات سياسية واقتصادية  - ب

والترررري يعررررزو ذلررررل إلرررري العديررررد مررررح أو اا ت ررررادي ةعررررا ي بعررررب الرررردور العربيررررة مررررح  ررررد  ااسررررتقرار المياسرررري 

اامرررر الررراي يجعرررا مرررح التعاررري  الم تررر ك فرصرررة  ،لحررررو  والنزا رررات الداخايرررة او ب عرررا ااكرررتالر لارررفعب منكرررااألسرررفا  ا

 . فيرة لام ا ح العربي بتعزيز هقافتو ال  نية والتعري  اي كق  و وواافاةو ةجاا و نو ومجتمعو

 رررح بعرررد سررريمن  الكثيرررر مرررح األفعررراية لاررردور بتحمررريح  ميرررزة التعاررري أمرررا  اررري الممرررت   اا ت رررادي فررر ن ةررر فر 

 األ رررراديميخررررالر اارةقررررا   المعرررري  مررررحالممررررت   اا ت ررررادي لاعررررا ايح  ررررح العمررررا و ررررالل لاررررراغفيح بتنميررررة دخاكرررر  

 والتعايمي.

 مسوغات وأبعاد ديمغرافية  -ج 

سرررعي  ررراا الررردور لم ا فرررة الت ررر ر  نرررد ي ررركا ةزايرررد  ررردد المررركان فررري الررردور العربيرررة ةحرررديا  كقيقيرررا لاتنميرررة خاصرررة 

ومرررع  ررر ن الجامعرررات فررري الن رررا  التقايررردي ا  ،مرررا يازمكرررا لات كيرررر بحاررر ر وا عيرررة لتنميرررة وة ررر ير القررر ة الف ررررية ،العرررالمي

يلرررن الدراسرررة او اابتعرررا  خاصرررة فررري الررردور التررري يرة رررع فيكرررا  ررردد المررركان مرررح  فيمرررايمكنكرررا اسرررتيعا  اا رررداد الكفيررررة 

 .أخر  ارة ا  ةكاليت الدراسة التقايدية التي ةتحماكا الجامعات  اكية ومح  اكية

اامررر الرراي اعررا مررح   ررا  التعارري   ررح بعررد كرررال  مثاليررا  لكرراا الم رركاة سرر ا  لاكرر ادر الترري ةحتررا  إلرري الت ررر ير أو 

 .ةال في المنا   الفعيدة والنايية وبحااة ايعا  إلي ة  ير و د  مغادرةكا لم ا عكا

 اجتماعية وديمغرافية مسوغات وأبعاد  - د

 نرررررال الكثيرررررر مرررررح افرررررراد المجتمرررررع العربررررري لررررر  يتمكنررررر ا ب عرررررا ال رررررروي اا ت رررررادية واااتما يرررررة لاللتحرررررا  

   كرررا ة رررتر  الكثيرررر مرررح المت افرررات التررري ا ةرررتال   مرررع ظرررروي العمرررا المكنيرررة لارررراغفيح  ،بالجامعرررات بالن رررا  التقايررردي

 .والح  ر  اي فرظ أفعا في ةحميح دخاك  اا ت ادي

ةكيئررررت فرررررظ لا افررررة برررريح التح رررريا الدراسرررري والعمررررا مررررا سرررريح ز الكثيررررريح  بعررررد( ) ررررحومررررع التعارررري  الم ترررر ك 

 . ما أ و سي فر فرظ  فيرة لامرأة س ا  العاماة او ربات الفي ت بالتعا  ،بالع دة استكمار دراستك 

 مسوغات وأبعاد إنسانية  - ـه

سيمرررك  التعارررري  الم تررر ك ب ررررت  فررررظ  فيرررررة ألولئرررل الررررايح  جرررزوا باالتحررررا  برررالتعاي  التقايررررد ممرررا سرررريك  بزيررررادة 

فررري  أفعررراالمعرفرررة وإ رررادة الثقرررة لجميرررع اا مرررار ب مكا يرررة الرررتعا  وااسرررت ادة مرررح التكن ل ايرررا فررري الح ررر ر  اررري فررررظ 

 .عا ومكافحة اامية وخا  ايا متالحياة وةحميح دخاك  المعي ي 
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 مجاالت وأنواع التكنولوجيا الرقمية والتعليم عن بعد  :ثانياً 

 التكنولوجيا الرقمية 

 

 بعد(عن  )التعليمالتعليم المفتوح 
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 في استخدام التعليم عن بعد  ةعربي ثالثاً: نماذج

فرررأي  بعرررد( ) رررحسرررنر ز  نرررا فررري ةقررردي   مررراذ   ربررري  اررري سرررفيا المثرررار ا الح رررر فررري اسرررتلدا  التعاررري  الم تررر ك 

 .استلدا  لاتعاي  الم ت ك    استلدا  لاتكن ل ايا الر مية

 :التطور التاريخي للتعليم المفتوح في الوطن العربي

بررر  رار الجامعررررات لن ررررا   الن ررررا ( ) رررفو ا رررت الفدايررررة فررري   ررررا  التعاررري  الم ترررر ك الجرررامعي فرررري الررر  ني العربرررري 

ة إا فررري ال الررر  ويح رررا  اررري المقرررررات الدراسرررية وا ياترررز   بالحعررر ر إلررري الجامعررر وو ررر    رررا  يمرررجا فيررر ،اا تمرررا 

وفررري بعرررب الجامعرررات يرررت  الت اضرررا بررريح ال الررر  الماترررز   ،كالرررة اامتحا رررات النكاييرررة ف  رررو ياترررز  بالحعررر ر ال ل ررري

 .    ي بو نمفة الحع ر والم ار ة وغير ا و اا  ان مح أكد ا )المنازر(بالحع ر والتعاي  الم ت ك 

 رررارل  ت صرررية لمرررؤةمر  قرررد فررري األردن  1999و رررد  ا رررت الفدايرررة ال عايرررة لن رررا  التعاررري  الم تررر ك  ررر  فررري العرررا  

فيررررو ملت رررر ن  فررررر وخفرررررا  مررررح الي  مررررك  والرررراي أوصرررري ب   ررررا  اامعررررة  ربيررررة م ت كررررة لررررد   الجامعررررات التقايديررررة 

 ( 3)وةما   في ة  ير التعاي  في ال  ح العربي.

 :التجارب العربيةنموذج من 

 نرررال  مررراذ   ثيررررة  ربيرررة فررري التعاررري  الم تررر ك وسررريت  الت رررر  إلررري  ررردد مرررح النمررراذ  فقرررم  اررري سرررفيا المثرررار ا 

 .أسا ناالح ر  ما 

 :التجربة اإلماراتية

التجررررار   جاكررررا  فرررري  أ ثررررروالجررررامعي مررررح  األ رررراديميةعررررد التجربررررة اإلماراةيررررة فرررري التعارررري  الم ترررر ك فرررري الق ررررا  

لم ا فرررة الت ررر ر واا تقرررار  اسرررتراةيجية الحك مرررةالمتعررردد  التح يرررز والرررد  الررر  ح العربررري وذلرررل ب عرررا ةحقيررر  بررررام  

 ( وسررريت 19 )  فيررردوأيعرررا لتررر فير كاررر ر د يقرررة لم ااكرررة اايحرررة فيررررو    رو رررا  ،ال ررراما لان رررا  االكترو ررري الم رررترل

 :را د االكترو ية  نم ذ  لاتجربة اإلماراةية أخا  م ذ  اامعة كمدان بح محمد بح

 :جامعة حمدان بن محمد بن راشد

رة التعاررري  العرررالي والفحررر  العامررري ازولاممرررا مة فررري ةمكيرررد ال ريررر  أمرررا   2112ةأسررر   ررراا الم ررررو  فررري  رررا  

فررري دولرررة اإلمرررا ا رت العربيرررة المتحررردة إل رررداد معرررايير واضرررحة ا تمررراد مؤسمرررات التعاررري  و مارررت الجامعرررة  اررري ة ررر ير 

ا ت ررراد المعرفرررة،  مرررا   ررررت همرررا ي مجرررالت  اميرررة محكمرررة يقررر    اررري ةحرير رررا أ ررراديمي ن برررارزون مرررح ملتارررت أ حرررا  

والعاميررة والقياديررة فررري  األ اديميررةمفرراد ارت اديررة فرري د ررر  األبحررا  العاميررة، ود رر  الت اكرررات  العررال .  رراا باإلضررافة إلررري

  .التعاي  والمجاات ذات ال اة

                                                           
التعا  و األستاذ الد ت ر  ال  ال ريع، التعاي  الم ت ك والتعاّ   ح بعد والت ريعات العربية، ساماة إصدارات ال فكة العربية لاتعاي  الم ت ك -3 

 2119 ح بعد، 
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 مررررا  ررررار ت الجامعررررة فرررري م رررراريع رياديررررة أدت إلرررري إ  ررررا  بر ررررام  ال ررررر  األوسررررم لعررررمان ارررر دة التعارررري  

امعيرررة ال رررر  األوسرررم لاجررر دة والجمعيرررة العاميرررة لا رررحة اإللكترو ررري، وامعيرررة ال رررر  األوسرررم لاتعاررري  اإللكترو ررري و

 .2113اإللكترو ية، وم رو  "مفادرة التعاي  اإللكترو ي لامجتمع" الاي أ اقتو الجامعة في العا  

 ارررري الممررررت   الرررردولي ب عررررا  ال اةكررررا ال هيقررررة بررررأبرز المؤسمررررات  بررررا تراي أ رررراديمي مررررا ك يررررت الجامعررررة 

بررررالتعاي   الميررررا ، كيرررر   جحررررت الجامعررررة فرررري إبرررررا  ةحال ررررات و رررررا ات دوليررررة مررررع اامعررررة التعايميررررة والكيئررررات المعنيررررة 

سررررترالي لامرررر ارد الف رررررية، وااةحرررراد إفريقيررررا، والمعكررررد اا واامعررررة انرررر  ، واامعررررة برررراردف رد، وبير ارررري الي  ر يررررا، 

 .ايسي ية، وغير االدولي لاممت  يات، والكاية الجامعية بجامعة ماريال د، والجامعة اإللكترو ية 

الدارسررريح فررري  لقرررد أكررردهت الجامعرررة ةحررر ا     يرررا  فررري التعاررري  العرررالي مرررح خرررالر إ رررداد كاررر ر أساسررركا التر يرررز  اررري

اافتراضررية والحررر  الجررامعي  مررا يعنرري  رردرةكا  ارري ةقرردي  خفرررات أ ثررر ابتكررارا وةن  ررا  ب عررا بيئررة الررتعا  ،اسررتراةيجيتكا

 (E-Campus) اإللكترو ي.

اسررررية رالتقنيررررات المفتكرررررة مثررررا الررررتعا  بالكرررراةت المحمرررر ر ومرررردو ات النقررررا  والقا ررررات الد أكررررد  ظررررتة  مررررا 

كاارررات  وةقنيرررات األلعرررا  التعايميرررة وال رررفكات اااتما يرررة، ضرررمح فعرررا  ةعايمررري متكامرررا يكررردي إلررري ةحقيررر  اإللكترو يرررة

 .(4)ا  المتعاميح واللريجيح والمكنييح  اي كد س 

   :التجربة السعودية

  فرررري الريررررال ةحررررت م اررررة مجارررر  التعارررري  العررررالي،  2111ةرررر  إ  ررررا  الجامعررررة المررررع دية اإللكترو يررررة فرررري  ررررا  

 مؤسمرررة ةعايميرررة كك ميرررة ةقرررد  التعاررري  العرررالي والرررتعا  مرررد  الحيررراة، وةعررر   ايرررة العاررر   اإلداريرررة والماليرررة لتل  ررري 

تل ررررن ةقنيررررة المعا مررررات، و ايررررة العارررر   ال ررررحية المحاسررررفة، والتجررررارة اإللكترو يررررة، و ايررررة الح سررررفة والمعا ماةيررررة ل

لتل رررن المعا ماةيرررة ال رررحيّة. وةمرررن  الجامعرررة  ررركادات الفكرررال ري   ) ررركادة ا ت رررا  بدراسرررة ا تمرررا  ب رررر  كعررر ر 

(، أمررررا فيمررررا يلررررن الدراسررررات العايررررا، فرررر ن الجامعررررة ةرررر فر برررررام  إدارة األ مررررار لا ررررال  وال الفررررات، وأمررررح % 25

 رررراا باإلضررررافة إلرررري ةقرررردي  دو ا رت فرررري الررررتعا   ،ضررررافة إلرررري بر ررررام  دبارررر   الحك مررررة اإللكترو يررررةالمعا مررررات لا ررررال ، إ

الممرررتمر والرررتعا  مرررد  الحيررراة، معتمررردة  اررري أفعرررا  مررراذ  التعاررري  الممرررتند  اررري ة فيقرررات وةقنيرررات الرررتعا  اإللكترو ررري 

مرررا  ررر  معمررر ر برررو فررري أر ررري الجامعرررات مثا األ اديميرررةوالتعاررري   رررح بعرررد، كيررر  ةمرررتلد  ةقنيرررات كديثرررة فررري   ا رمجكرررا 

العالميرررة لتررر فر للريجيكرررا ةعايمرررا  متمررري ا ز  وةرررأ يال   مايرررا  يت ا ررر  مرررع مت افرررات الع رررر. و رررد أ انرررت الجامعرررة المرررع دية 

-2012 األ رررراديميألررررت  الرررر  و الفررررة لدراسررررة الفكررررال ري   والماامررررتير لاعررررا   31اإللكترو يررررة  ررررح ةقررررّد  أ ثررررر مررررح 

رو كررا، كمرر  مررا ةرر  ذ رررا  قررال   ررح  ميررد القفرر ر والتمررجيا فرري الجامعررة الررد ت ر أكمررد الربيّررع، فرري ملتاررت ف فرري 2013

 . (5) 2113ي  ي   31اريدة الريال، واريدة  مير  ي ز اإللكترو ية، واريدة العربية  ت اإللكترو ية بتاريخ 

                                                           
 التعاي   ح بعد والتعاي  الم ت ك الد ت ر صال   ايد ال ر ان – http://www.hbmeu.ac.ae -اامعة كمدان بح محمد اإللكترو ية  -4 

 ال ر ان.التعاي   ح بعد والتعاي  الم ت ك الد ت ر صال   ايد  https://www.seu.edu.saالجامعة المع دية اإللكترو ية، الم  ع الرسمي  -5 

http://www.hbmeu.ac.ae/
https://www.seu.edu.sa/
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   :التجربة المصرية

 مررررا ةرررر   (2112لمررررنة  233ةرررر  إ  ررررا  الجامعررررة الم رررررية لاررررتعا  اإللكترو رررري بمفررررادرة كك ميررررة ) رررررار امكرررر ري 

صرررندو  ة ررر ير التعاررري   برررد   مرررح ،2112ذ ررررا  اررري الم  رررع الرسرررمي لاجامعرررة،  جامعرررة أ ايرررة ا ةكررردي لاررررب  فررري  رررا  

 ارررري أ ارررري ممرررت   ارررر دة، بأسررررعار  ةعايميرررة رررأور اامعررررة م ررررية ةتفنرررري مفرررردأ الرررتعا  اإللكترو رررري فرررري ةقررردي  خرررردمات 

 .مؤ اة بأكد  التكن ل ايا مناسفة، وةعما  اي إمداد س   العما بعناصر لكا مكارات  الية

وةعرررر  الجامعررررة  ايررررة الحاسررررفات والمعا مررررات، و  ايررررة إدارة األ مررررار والدراسررررات التجاريررررة، و  ايررررة الدراسررررات 

د ترررر راا ال امرررر ة فرررري الررررتعا   -ماامررررتير ال امرررر ة  -الدراسررررات العايررررا الترب يررررة والرررراي يمررررن  الفر ررررام  دراررررات دبارررر   

وليمرررت  األ اديميرررةاإللكترو ررري.  مرررا يعتفرررر الفر رررام  األور وال كيرررد كاليرررا بم رررر الررراي يمرررن  درارررات الدراسرررات العايرررا 

 .المكنية في ةل ن التعا  اإللكترو ي

 الفرص والتحديات ووسائل التغلب عليها :رابعاً 

  :الفرص

العربررري مت اوةرررة  األ ررراديميأصرررفحت ال ررررظ فررري ال  رررت الررررا ح بالنمرررفة لم ررراريع التعاررري  الم تررر ك لرررد  الق رررا  

 –مت سررر ة  – ) اليرررةوذلرررل ةفعرررا  لحالرررة ااسرررتقرار التررري ة ررركد ا  رررا دولرررة  اررري كررردا  ويمكننرررا  يرررا  ةحديرررد  مرررفة ال رصرررة 

كيرررر  ةكرررر ن النمررررفة العاليررررة فرررري الرررردور الترررري ة رررركد اسررررتقرارا سياسرررريا وا ت رررراديا مثررررا دور مجارررر  التعرررراون  ضررررعي ة(

ومت سررر ة مثرررا دور م رررر واألردن ودور المغرررر  العربررري والمررر دان أمرررا العرررعي ة فكررري بالنمرررفة لاررردور التررري  ،اللايجررري

 .ا ولفنان وفام يح وال  مار وغير اة كد اان اوضا ا  سياسية وا ت ادية مع ربة مثا العرا  واليمح وس ري

 :وتتلخص الفرص المشتركة اآلن بما يلي :الفرص المشتركة

 .الث رة التكن ل ايا الكاياة والتي أصفحت بمقدور أي مؤسمة ا اديمية ااستثمار في   ا  التعاي  الم ت ك

التعارررري  الم ترررر ك سرررر ا   ارررري الت اررررو الرررردولي والحكرررر مي الحررررالي فرررري د رررر  اا تقررررار  حرررر  التكن ل ايررررا الر ميررررة و

الممررت   المحارري أو اإل ايمرري او الرردولي والترري يمرركا لمؤسمررات التعارري  العررالي الح رر ر  ارري اررز  منررو فرري ةم يررا  رراا 

 الم اريع.

( والترررري فرضررررت   مرررركا  ارررري العررررال  ممررررا اسررررتاز  اةلرررراذ إارررررا ات اكترازيررررة 19 )  فيرررردوارررر د اايحررررة   رو ررررا 

 .معو التعاي  الم ت ك الليار المثالية والناا   أصفاامر الاي  ،لا  اية منو

أصرررف  التعاررري  الم تررر ك بالنمرررفة لا رررال  المت ررررغيح والغيرررر الليرررار األمثرررا اسرررتكمار الدراسرررة الجامعيرررة خاصرررة 

 .مح التعاي  التقايدي أفعاا و يتمتع بأسعار 
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 :التحديات والحلول المقترحة

 :أ مية مح واكة   ر ا و يالتحديات  ثيرة وسن از التحديات األ ثر 

 التحديات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية  -1

ي ررركا ااسرررتقرار المياسررري واا ت رررادي أ ررر  التحرررديات التررري ة اككرررا الكثيرررر مرررح الررردور العربيرررة خاصرررة فررري  مررر  

خاصرررة مرررع الت كيرررر فررري التحررر ر  أ ثررررلدراسرررة  األ ررراديميسرررتحتا  مؤسمرررات التعاررري  المت سرررم والعرررعيت ففررردون ذلرررل 

 .وة  ير الكادر الف ري وغير ا ،الكاما ما يعني الحااة إلي م ارد مالية  فيرة في الفنية التحتية

الم اضرررريع أ ميررررة كيرررر  أن ةكا ررررة   ررررا  التحرررر ر مررررح العمررررا  أ ثررررر ررررالل التحرررردي التكن لرررر اي يعررررد واكرررردا  مررررح 

ات والحارررر ر التدريجيررررة المناسررررفة سرررر ا  فرررري كررررار ااسررررتقرار أو التقايرررردي إلرررري الر مرررري ةحتررررا  إلرررري الكثيررررر مررررح الدراسرررر

 .ااض را  المتعدد اا كار

فررري ظرررا ال رررروي  األ اديميرررةإن كرررديثنا  نرررا  رررح ااسرررتثمار فررري التكن ل ايرررا الر ميرررة والتعاررري  الم تررر ك لاق ا رررات 

وايرررة كاررر ر مقتركرررة ةلرررن فقرررم مؤسمرررات التعاررري  العرررالي والفحررر  العامررري  ،المياسرررية المعررر ربة  رررالحرو  والنزا رررات

   .فقم

 :الحلول

الفرررد  باختيرررار التحررر ر التررردريجي  حررر  التكن ل ايرررا وااسرررتثمار المرررالي مرررح األ رررا هررر  األ ثرررر وبحيررر  يكررر ن  رررا مرررا 

 .زادت ال رظ  ا زاد ااستثمار

الم ررراريع دور ال ايررردة او ااسرررترداد المعررردو  كيررر   الفحررر  مرررع المؤسمرررات الدوليرررة واإل ايميرررة  رررح م رررادر ةم يرررا

 .األ اديميةةقد   اا المؤسمات  اا الد   لت  ير الفني التحتية 

لررررد   وة ررررجيع ااخررررريح  ،لاتعارررري  العررررالي العربرررري األ اديميررررةالتعرررراون وال رررررا ة ااسررررتراةيجية برررريح المؤسمررررات 

 .باللفرة والت فيقات الممكنة وااستثمار الم ترل اي الدخ ر في   ا  التعاي  الم ت ك مح خالر ةزويد   

 التحديات القانونية والتشريعية  -1

وةتمثرررا  ررراا التحرررديات بعررررورة إصررردار ة رررريعات  ا   يرررة مناسرررفة لرررد   الت ارررو ااسرررتراةيجي لاحك مرررات مثرررا 

 .وغير االحافز خ م الحك مة االكترو ية واا تقار التدريجي لجميع الق ا ات وةك ن فيكا   ا  

 ة واالجتماعية التحديات الثقافي -1

ةغييرررر وي ررركا  ،ا ةرررزار التكن ل ايرررا الر ميرررة وابعاد رررا وف ايرررد ا بالنمرررفة لامررر ا ح العربررري محرررا  رررل فررري  جاككرررا

   نرررا  تعامرررا  ،والمررر رو  مرررح أ ررر  ال رررع بات التررري ة اارررو القرررايميح  اررري العمرررا االكترو ررري فررري محي نرررا العربررري ال كرررر

 ،مع الكثير مح افراد المجتمع األمييح س ا  اامية التعايمية او االكترو ية
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وبالترررالي فررر ن مرررح أ ررر  الحاررر ر فررري  ررراا المجرررار  ررر  ة عيرررا دور الجكرررات الممرررئ لة  رررح التثقيرررت واإل رررال  وابتكرررار بررررام   

 .مناسفة بم ار ة فعالة مح مؤسمات المجتمع المد ي العربي والعالمي

 جموعة من المبادرات ذات العالقة بتشجيع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية م

 اررري التحرررديات التررري ة اارررو المؤسمرررات ة ررركا  ررراا المفرررادرات ارررز  مرررح  مررر ذ  الحاررر ر المقتركرررة أ رررالا لاتغاررر  

 في ةفني م اريع التكن ل ايا الر مية والتعاي   ح بعد وذلل  ما ياي: األ اديمية

يح والعامرررا  العرررر  ةن يرررا ا األ ررراديمي اةحررراد ررراا المفرررادرة ةتمثرررا فررري ا  رررا  من رررة يمكرررح  الم تررر ك(التعاررري   )من رررة

وةكررردي إلررري امرررع المعا مرررات والفيا رررات ذات العال رررة بتجرررار  الجامعرررات التررري ةفنرررت  ررراا األ  مرررة واكتياارررات الجامعرررات 

الت ايرررو ب رررر  ووسرررايا الح ررر ر  اررري التكن ل ايرررا  و يرررت يمكرررح ااررررا  ةعررراون بنرررا  بررريح الجميرررع أو العربيرررة األخرررر 

 .الر مية والتعاي   ح بعد

بنررررا  والعامررررا  العررررر  وةكرررردي إلرررري  يحاأل رررراديميمفررررادرة ةن ررررا  ررررح  ريرررر  اةحرررراد  لاجميررررع(الر ميررررة  )التكن ل ايررررا

وذلرررل مرررح  ، ررررا ات اسرررتراةيجية بررريح الجامعرررات التررري ةفنرررت   ررر  التعاررري   رررح بعرررد وةارررل التررري ةرغررر  فررري الح ررر ر  ايرررو

وةكررر ن  ،وإمكا يرررة الح ررر ر  اررري األ  مرررة الممرررتلدمة أو ة  ير رررا ،اارررا ا تمرررا  اللفررررة والتررردري  وة ررر ير الكررر ادر

 األ اديميرررررة رررراا المفررررادرة بال رررررا ة مررررع المؤسمررررات العربيررررة واإلسرررررالمية الما حررررة الترررري ةمرررركا ا تنررررا   رررراا الفرررررام  

 .واإل ما ية

ة بالترررردري  وةن رررري  المررررؤةمرات وال عاليررررات وور ررررة العمررررا ةررررت  مررررح  رررراا المفررررادرة متل  رررر الر مرررري( )التررردري 

 ،خرررالر التنمررري  مرررع المرا رررز المتل  رررة بكررراا المجرررار وبم رررار ة الجامعرررات العربيرررة المكتمرررة ومرا رررز الفحررر  العامررري

 .والعاما  العر  أو المؤسمات اللاصة لمجا  ال كدة اا ت ادية العربية يحاأل اديميوةن ا مح  فا اةحاد 

   :الخاتمة

لقرررد وصرررانا بحمرررد ي إلررري  كايررررة بحثنرررا وور رررة العمرررا المتعاقرررة إمكا يررررة ة فيررر  وةن يرررا   ررر  التكن ل ايرررا الر ميررررة 

واأل ميرررة ااسرررتراةيجية فررري ةفنررري ذلرررل مرررح  ،التابعرررة لكرررا األ اديميرررةوالتعاررري   رررح بعرررد فررري اامعاةنرررا العربيرررة والمؤسمرررات 

األمررر الرراي يمكننرررا  ،مررع ةحديرررد مجم  ررة مررح ال ررع بات والحارر ر المقتركررة ،خررالر ال رررظ المترر فرة فرري ال  ررت الرررا ح

الجرررز  برررو ب مكا يرررة اسرررتغالر ال ررررظ فررري الرررزمح ال رررع  وةفنررري  ررراا الم ررراريع المكمرررة كتررري  رررتمكح مرررح المنافمرررة  اررري 

اررر دة  وةحمررريح ،المررراكة العالميرررة وةحقيررر  اإل جرررازات وال م كرررات التررري ةمكرررح ابناح رررا فررري الاحرررا  بر ررر  الحعرررارات

 .التعاي  والت  ير والح  ر  اي فرظ ا ت ادية وا دة  وا ت اي الممتقفا

فقررررم يحتررررا  إلرررري اإلرادة والعررررز  والترررري بكررررا  ،إن ال ريرررر  أمررررا  الجميررررع ا يررررزار  رررر يال  ولكنررررو لرررري  ممررررتحيال  

 .أوصات بعب دولنا إلي المريخ وإارا  المما مات العامية التي  ا ت محتكرة  اي الغر 
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التررري سنح رررد بكرررا مرررح اا ررر ار وان يعررري الجميرررع ا رررو بالتعررراون وال ررررا ة  أ ثررررال  رررت ألن ةكررر ن األفعرررار  لقرررد كررران

 .أفعا النتاي  واإل جازات

 .ا تااري  ح وا د أي أخ ا  ال ايدة معأسأر ي أن أ  ن  د وفقت في العرل وةحقي  

 النتائج والتوصيات 

 :النتائج

 .    التكن ل ايا الر يمة والتعاي   ح بعد لد    ا  التعاي  العالي الت او ال اما بت في أ مية  -1

العربيرررة بكافرررة  األ اديميرررةالتأ يرررد  اررري إمكا يرررة ة فيررر    ررر  التكن ل ايرررا الر ميرررة والتعاررري   رررح بعرررد فررري المؤسمرررات  -2

 .وذلل مح خالر ااست ادة مح ال رظ والتغا   اي التحديات ،خاصة الجامعات منكا ماذاكا 

وةفرررادر ممرررا سيمررركا ااسرررت ادة مرررح التجرررار  المرررابقة  ،العربررري الفن رررا  األ ررراديمييرررد  اررري زيرررادة فررررظ التعررراون التأ  -3

 .واامكا يات والتدري  اللفرات

 :التوصيات

بت فيرررر    رررر  التكن ل ايررررا الر ميررررة  األ اديميررررةلمؤسمررررات التعارررري  العررررالي العربرررري والمؤسمررررات  ضرررررورة الت اررررو -1

 .والتعاي   ح بعد

 نرررر ا إلرررري ضرررررورة كرررر  الجامعررررات العربيررررة بالقيررررا  بفنررررا   رررررا ات اسررررتراةيجية  حرررر  ة فيرررر  التكن ل ايررررا الر يمررررة  -2

 .والعامية العربية األ اديميةلاجميع وةحميح ا دة الحياة 

والعامرررا  العرررر  بتح يرررا األ رررر ار  يحاأل ررراديميالتنفيرررو إلررري ضررررورة  يرررا  المؤسمرررات العربيرررة ذات العال ررررة  اةحررراد  -3

إلررري أفعرررار وةفنررري العديرررد مرررح المفرررادرات سررر ا  ةارررل المرررا  رة فررري  ررراا الفحررر  او غير رررا والتررري ستمرررا   فررري ةحقيررر  

 .الكدي المن  د

 :المراجع

 واي بال م يح  اي م  ع 2114مار   02  ملة مح  ظة مجاة مجمع الاغة العربية بدم   .1
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 .الم ت ك والتعا   ح بعدلاتعاي  
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 ملخص الدراسة

معرفة دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة. تم  إلىهدفت هذه الدارسة 

سة من الموظفين الدرا وتكون مجتمعاعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الحصول على بيانات وافية ودقيقة لتحقيق غرض الدراسة 

ماًدا على من كان متاحا وقت توزيع االستبيانات ومن كان على استعداد من المستوى المتوسط والمنخفض في شركة الفهاد، اعت

( 099) أصل( من 09اختار الباحث عينة عشوائية يمكن استخدامها لتمثيل مجتمع الدراسة. تكونت عينة الدراسة من ) لملئه.

ة الفهاد تم استرجاع ما مجموعه ( استبانة بالتساوي على الموظفين العاملين في شرك09موظف في شركة الفهاد. بعد توزيع )

 ( من االستبيانات مجابة وصالحة للدراسة.10( استبانة غير صالحة، لذلك كان ما عدده )01( استبانة مجابة، منها )09( من )38)

ن العامليوجود أثر ذو داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء  همها:أتوصلت الدارسة الى مجموعة من النتائج 

( ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط والتوظيف ولبرامج α≤0.05ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة )

 (.α≤0.05التدريب وللتعويضات ولتقييم األداء على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة )

الشركات  يفضرورة تبني ثقافية معرفية جديدة معتمدة على ثقافة المنظمات التعليمية  ،أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها

تدعم برامج التدريب والتطوير وتستند على أساسيات التعلم المستمر وتهيئة البيئة الداخلية الداعمة الستمراريتها وبأن تعمل  التي

 الموارد البشرية من أجل تحسين نجاح. اإلدارة العليا في شركة الفهاد إلى تحسين جودة أبعاد إدارة

 .ممارسات إدارة الموارد البشرية، أداء العاملين، الرضا الوظيفي للعاملين الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to know the role of human resource management in affecting the performance 

of employees and their job satisfaction within the organization. The analytical descriptive approach 

was adopted in obtaining adequate and accurate data to achieve the purpose of the study. The study 

population consisted of middle and low-level employees in Al-Fahhad Company, depending on 

who was available at the time of distributing the questionnaires and who was willing to fill it out. 

The researcher selected a random sample that could be used to represent the study population. 

Study sample consisted of (90) out of (100) employees of Al-Fahhad Company. After distributing 

(90) questionnaires equally to the employees working in Al-Fahhad Company, a total of (83) of 

(90) answered questionnaires were retrieved, of which (12) were invalid, so (71) of the 

questionnaires were answered and valid for study. 

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

significant effect of human resource management practices on the performance of employees and 

their job satisfaction within the organization at the level of significance (α≤0.05), and there is a 

statistically significant effect of planning, employment, training programs, 
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compensation and performance evaluation on the performance of employees and their job 

satisfaction within the organization at the level of significance (α≤0.05). 

The study recommended a number of recommendations, the most important of which is the need 

to adopt a new culture of knowledge based on the culture of educational organizations in 

companies that support training and development programs and are based on the basics of 

continuous learning and creating an internal environment that supports its continuity and that 

senior management in Al-Fahhad Company work to improve the quality of the dimensions of 

human resource management in order to improve success. 

Keywords: Human Resource Management Practices, Employee Performance, Employee Job 

Satisfaction. 

 المقدمة. 1

يعد العنصر البشرى من أهم عناصر اإلنتاج المؤثرة على جودة األداء التنظيمي، األمر الذي جعل االهتمام األفراد ورفع مستوى 

إدارة الموارد البشرية وتوجيه الموارد والتكنولوجيا الحديثة لخدمتها من أولويات المنظمات. فالموارد البشرية تعتبر اليوم مصدراً 

مجاالت إنتاج المعرفة وتقنياتها ووسائل االتصال الحديثة. فقد شهدت  فيتنافسية المستدامة للمنظمات، السيما اساسياً للميزة ال

 نالعقود الثالثة االخيرة توجهاً يدعو للتفكير بظاهرة االستثمار المعرفي لدى العاملين وتنمية الموارد البشرية عالية التأهيل والتمكي

 (. 1902في والفكري )دوماى، بقصد امتالك رأس المال المعر

حيث أصبحت وظيفة الموارد البشرية من أهم الوظائف المسؤولة عن تحقيق المراكز التنافسية على المستويين المحلي والقطاع 

(، حيث شكلت هذه التداعيات عناصر ضغط على ادارٍة الموارد 1903وضمن النمو والتوسع واإلبداع وخدمة العمالء )السعدي، 

وممارساتها الوظيفية. مما استوجب عليها تكييف استراتيجياتها في جميع مجاالت عملها ووظائفها الرئيسية مع تلك  البشرية

 بتقييم األداء. تدريب والتطوير والتحفيز وانتهاءً الجوانب، سواء ما تعلق منها باستقطاب وتعيين العاملين أو ال

تلك استراتيجيات للموارد البشرية وباقي االستراتيجيات المعتمدة في  وهذا يستدعي في الوقت نفسه ضرورة وجود توافق بين

المنظمة سواء في المجاالت االنتاجية أو التسويقية او االقتصادية او المالية ....الخ، بالشكل الذي يكون فيه توافق وتكامل يساعد 

 براتون وجولد(. 1901داء الذي يحقق لها ذلك )على تحقيق أهداف المنظمة بالبقاء واالستمرارية والذي لن يتم دون وجود األ

في دراستنا، نهدف إلى التحقيق في دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة. 

ر من ى أقصى قدتهتم إدارة الموارد البشرية بتقديم الخدمات والبرامج لتطوير وتسهيل رضا الموظفين ونموهم، والحصول عل

 (. 1990الرضا عن العمل وبذل قصارى جهدهم للمنظمة شاداري وآخرون، 

لذلك، فإن مفتاح الحفاظ على أرباح الشركة أو االقتصاد السليم هو إنتاجية القوى العاملة التي يمكن تحقيقها من خالل ممارسات 

 إدارة الموارد البشرية المحسنة.  
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ومن خالل ذلك يتضح الدور المهم الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في رفع كفاءة أداء العاملين فهي التي تقدم العنصر البشري 

المتخصص المتمتع بالكفاءة الذي يؤثر على المنظمة وأدائها. أخذ الباحث في الدراسة مجموعة من ممارسات إدارة الموارد 

يين، برامج التدريب، التعويضات، وتقييم األداء( ويبحث تأثيرها على رضا الموظفين في شركة )االستقطاب والتع وهيالبشرية 

 الفهاد.

 مشكلة الدراسة. 1.1

إن بروز العديد من الممارسات والسلوكيات غير الصحيحة أدت الى إضعاف المنظمات والتقليل من قدرتها على تحقيق أهدافها، 

بعمليات التوظيف والترقية في المنظمات دون وجود أي اعتبارات موضوعية، وعدم األخذ حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة 

بالفروق الفردية للموظفين في أسس الحوافز والمكافآت، والضعف في عمليات التكوين والتدريب المستمر أوجد حالة من الالمباالة 

دافعيتهم نحو اإلبداع وروح المبادرة، باإلضافة الى ضعف  والتسيب لدى الموظفين، وعمل على زيادة التوتر في عالقاتهم، وكبح

روح العمل الجماعي واالنتماء للمنظمة، وما زاد من حدة هذه المساوئ هو عدم اتخاذ اإلجراءات الرادعة من قبل المسؤولين في 

ة تركيزهم على الجوانب الماديالمنظمات، وعدم ايجادهم للوسائل العلمية التي قد تضمن عمليات التطوير وااللتزام المستمر، و

 وتجاهلهم لألمور األساسية المتعلقة بالرقابة والتخطيط والتوجيه والتنظيم.

ومن هذا المنطلق فإن من الضروري العمل على القضاء على كافة المظاهر السابقة من خالل إعطاء إدارة محددة السلطة 

الواقع، إذ أن كافة المؤشرات تؤكد على أهمية تفعيل أداء الموظفين  الصالحيات للتأثير والتطبيق في أداء العاملين على أرض

وتحقيق رضاهم الوظيفي لتحسين إنتاجية المنظمات وتحقيق أهدافها، وذلك من خالل تدريبهم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لرفع 

 ية من خالل إدارة الموارد البشرية واألساليبكفاءتهم واالحاطة بكافة الجوانب التنظيمية والتدريبية والتوعوية، وتتم هذه العمل

واالستراتيجيات التي تتبعها، بحيث تنعكس هذه األساليب على الطابع العام للموارد البشرية العاملة في المنظمة فإما أن تكون 

 تها.إيجابية التأثير فيها مما يؤدي الى تحسن إنتاجية المنظمات أو سلبية التأثير فيها والتقليل من انتاجي

في يومنا هذا، ال يوجد فهم واضح بين ممارسات إدارة الموارد البشرية ورضا الموظفين، وهناك أيًضا ندرة في البيانات المتعلقة 

(، 1992بالصلة بينهما. األهم من ذلك، أن النتائج اإلجمالية التي تم عرضها ليست مشجعة وغير متسقة )باوي & بوسيلي، 

 (.1900)جيست، 

( على رضا الموظفين في HRMلى ما سبق، هناك القليل من األبحاث أو األدبيات حول تأثير إدارة الموارد البشرية )باإلضافة إ

المملكة العربية السعودية. لذلك، فإن هذه الدراسة مخصصة للتحقيق في دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء العاملين 

 ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة.

 :الرئيسيعلى سؤال البحث  باإلجابةسبق، ومن خالل دراستنا سنقوم  مما

وينبثق من السؤال ما هو دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة؟،  ●

 الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 الوظيفي داخل شركة الفهاد؟هل يؤثر االستقطاب والتعيين على أداء الموظفين ورضاهم  ▪
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 هل لبرامج التدريب تأثير واضح على أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل شركة الفهاد؟ ▪

 هل للتعويضات تأثير على أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل شركة الفهاد؟ ▪

 هل يؤثر تقييم األداء على أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل شركة الفهاد؟ ▪

 اف الدراسةأهد. 1.1

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعرف على دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمات. .0

 شركة الفهاد وتحديد الجوانب االيجابية والسلبية ألدائهم. فيالتعرف على مستوى أداء العاملين  .1

 شركات في المملكة العربية السعودية من تبني المتغيرات التي تؤثر على رضا الموظفين.التعرف على موقف ال .8

 لفت االنتباه إلى أهمية أداء العاملين في رفع كفاءة المنظمة وأدائها. .4

 لتحليل المتغير األكثر فعالية الذي يؤثر على رضا الموظفين. .2

القرار، وكذلك إلى مديري إدارة الموارد البشرية الذين  ومتخذيتقديم توصيات إلى أصحاب الشركات والمؤسسات  .2

 يهتمون برضا الموظفين األعلى مما يؤثر على أدائهم وإنتاجهم وتحفيزهم.

 تقديم التوصيات السليمة للشركات التجارية والصناعية العاملة في المملكة العربية السعودية. .1

 أهمية الدراسة. 1.1

راسات المحلية القليلة التي تبحث في دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء الموظفين تعتبر هذه الدراسة واحدة من الد

ورضاهم الوظيفي داخل المنظمات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ستكون نتيجة هذه الدراسة مهمة ليس فقط شركة الفهاد 

على تحديد ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تؤدي إلى زيادة رضا محل الدراسة، ولكن أيًضا للقطاعات األخرى، وتساعدهم 

الموظفين والتي سينتج عنها ربحية أعلى. هذه الدراسة مفيدة أيًضا لألكاديميين لمقارنة تأثير إدارة الموارد البشرية على جوانب 

التي يتم التعامل معها واالعتبارات العلمية والعملية  لذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المتغيراتاألداء التنظيمي المختلفة. 

 التالية:

تقديم مسح شامل لمفاهيم متغيرات الدراسة وأبعادها التي يمكن االعتماد عليها لقياس متغيرات الدراسة بحيث تفيد الباحثين  .0

 أبحاثهم المستقبلية. والممارسين كنقطة انطالق في

تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على رضا الموظفين والتي قد تساعد في توفير أساس منهجي في مجال قياس  .1

 االعتماد على التدابير التي لديها درجة عالية من الموثوقية والصالحية.

إبراز طبيعة وأهمية ممارسات إدارة الموارد البشرية لصالح استراتيجيات المشاريع المستقبلية التي يمكن للشركات  .8

 المملكة العربية السعودية االستفادة منها.التجارية في 

المساهمة في تطوير الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية مما قد يؤدي إلى استمرار عمل هذه الشركات بشكل  .4

 فعال بما يخدم المصلحة العامة.
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 فرضيات الدراسة. 1.1

 :بناء على مشكلة الدراسة، تم اشتقاق الفرضية الرئيسة التالية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند  ●

 ومنها تم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:(. α≤0.05مستوى داللة )

داخل المنظمة عند مستوى ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط والتوظيف على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي  -

 (.α≤0.05داللة )

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبرامج التدريب على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة  -

(α≤0.05.) 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعويضات على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة  -

(α≤0.05.) 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقييم األداء على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة  -

(α≤0.05) 

 

 للدراسة والدراسات السابقة النظرياإلطار . 1

 النظرياإلطار . 1.1

 إدارة الموارد البشرية 

األشخاص الذين يعملون على مستويات وأنشطة مختلفة في المنظمة هم من بين إدارة الموارد البشرية هي اإلدارة التي تعتقد أن 

(، 1994أهم الموارد، من واجبهم تزويدهم بكل الوسائل التي تمكنهم من القيام بعملهم لمصلحتهم ومصلحة المنظمة ككل )إبراهيم، 

 ى المجتمع وفعالية المنظمة وموظفيها.باإلضافة إلى سلسلة من القرارات المتعلقة بالعالقات الوظيفية التي تؤثر عل

 هي عملية اختيار الموارد البشرية للمنظمة واستخدامها وتطويرها وتعويضها. ●

هو استخدام القوة العاملة في المنشأة، ويشمل ذلك: عمليات التوظيف، وتقييم األداء، والتطوير، والتعويضات، والرواتب،  ●

 فين، والبحث عن الموظفين.وتوفير الخدمات االجتماعية والصحية للموظ

هي تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة واجتذاب وتنمية وتفويض وتكامل وصيانة وفصل الموارد البشرية، وذلك من أجل  ●

 (.0034تحقيق أهداف الفرد والتنظيم والمجتمع )إدوين، 

شرية، وتنميتها، وتحفيزها، مجموعة األنشطة اإلدارية المتعلقة بحصول المنظمة على احتياجاتها من الموارد الب هي ●

والحفاظ عليها، بما يساهم في تحقيق أهداف المنظمة االستراتيجية وأهداف العاملين بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية 

 (.1999)الهيتى، 

لموارد ه اهي عملية االهتمام بكل ما يتعلق بالموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة لتحقيق أهدافها، وهذا يشمل اقتناء هذ ●

 (.1994واإلشراف على استخدامها وصيانتها والحفاظ عليها وتوجيهها لتحقيق أهداف المنظمة وتطويرها )حمداوي، 
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إن إدارة الموارد البشرية وظيفة أساسية في المنظمات تعمل على االستخدام األمثل للموارد البشرية التي تعمل فيها من  ●

السياسات والممارسات المتعددة وبشكل يتوافق فيه هذا االستخدام مع استراتيجية خالل استراتيجية تشمل على مجموعة من 

 (.1902المنظمة ورسالتها ويسهم في تحقيقها )عثمان، 

 (.1909الجهود التي تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين ومصلحة المنظمة )أبو شيخة،  ●

ين واالختالف في نظرة الباحثين حول مفهوم موحد إلدارة الموارد من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن هناك بعض التبا

من ينظر إلدارة الموارد البشرية  البشرية، فمنهمالبشرية، ويعزى ذلك الختالف نظرتهم في تعريفهم إلدارة الموارد 

ارة الموارد البشرية ويمكن أن تتبلور أهداف إد كممارسة ونشاط ومهنة، ومنهم من ينظر إليها كوحدة إدارية في التنظيم.

 :على النحو التالي

 قوى عمل متجانسة: ويقوم التجانس هنا على أساس وجود خصائص مشتركة في القوى العاملة. .0

قوة عمل منتجة: أي أنها تستطيع أن تحقق اإلنتاج والخدمة المطلوبة وفق المعايير المحددة سلفا، كما ونوعا وفي الوقت  .1

 المحدد والمواصفات المحددة.

 قوة عمل فعالة: أي ما يتم إنجازه يتم بأحسن الطرق وبأقل التكاليف وفي أقصر وقت. .8

قوة عمل مستقرة: أن ازدياد حركة دوران العمل تؤثر بال شك على إنتاجية المنظمة وفاعليتها وكلما أمكن تخفيض  .4

 نسبة دوران العمل والغياب كلما ساهم ذلك في قوى المنظمة وفاعليتها.

االزمات والمواقف الصحيحة الخاصة بالعالقات بين األفراد ضمانا ألن تتفق هذه األشياء في طريق تحقيق التعامل مع  .2

 المنظمة ألهدافها.

 تنمية قدرات األفراد. .2

ضمان تشغيل الموارد البشرية المتاحة بطريقة مثلى بإسناد المهام المناسبة إلى األفراد أو المجموعات بما يوافق  .1

 خصائصهم 

حافظة على الموارد البشرية بالعمل المستمر من خالل جعل مكان العمل ومتطلباته وعوائده متناسبة متوافقة ضمان الم .3

 مع تطلعات األفراد وخصائصهم المتطورة.

تحقيق االنتماء والوالء: أن تحقيق هدف المنظمة في كفاءة انتاجية عالية ال يمكن أن يتم دون ضمان رفاهية العاملين  .0

مان مستقبلهم الوظيفي وكلما حرصت المنظمة على إرضاء الموظفين وخاصة األكفاء منهم فإن ذلك واستقرارهم وض

 (.1902إلى الشعور باالنتماء والوالء للمنظمة )عالقي،  سيؤدي

درة اوتنبع أهمية الموارد البشرية في المنظمة من كونها أهم عناصر العملية اإلنتاجية فيها، ومن الضروري وجود كفاءات جيدة ق

في اإلنتاج ليس فقط عن طريق التوسع األفقي )زيادة عدد الموظفين  إن التوسععلى األداء والعطاء المتميزين، لذلك يمكن القول 

والتكنولوجيا العالية لآلالت والمعدات(، بل التوسع الرأسي لإلنتاج وهو مكمل للتوسع األفقي، من خالل رفع مستوى الكفاءة 

 فير الموارد البشرية المحفزة القادرة على التكوين، عمليات التأهيل والتدريب.اإلنتاجية من خالل تو
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ترتبط أهمية إدارة الموارد البشرية بأهمية العنصر البشري نفسه، ويقول عالم اإلدارة )بيتر داركر( إن إدارة األفراد وليس إدارة 

ر الموارد البشرية على أنها العنصر الحاسم في تحقيق ما األشياء هو ما يجب أن تحتل الشاغل األول والرئيسي للمدير واعتبا

 يسمى "الميزة التنافسية للمؤسسات".

تنبع أهمية الموارد البشرية في المنظمة من كونها أهم عناصر عملية اإلنتاج فيها. يجب أن تتوفر الكفاءات الجيدة والقادرة على 

في اإلنتاج ال يتم فقط من خالل التوسع األفقي )زيادة عدد الموظفين  سعإن التواألداء والعطاء المتميزين، لذلك، يمكن القول 

والتكنولوجيا العالية لآلالت والمعدات(، ولكن التوسع الرأسي لإلنتاج مكمل للتوسع األفقي، من خالل رفع مستوى كفاءة اإلنتاج 

تأتي أهمية الموارد البشرية مما  هيل والتدريب.من خالل توفير الموارد البشرية الحافزة والقادرة على عمليات التكوين والتأ

 أظهرت نتائج البحوث والدراسات أن اإلدارة السليمة للموارد البشرية تؤدي إلى النتائج التالية:

 تحسين اإلنتاجية ورفع األداء وإطالق طاقات الموظفين. .0

 مد على رأس مالها البشري.زيادة وعي المديرين بأن قدرة المنظمة على المنافسة والتفوق واالبتكار تعت .1

تغيير في القيم الوظيفية للعاملين وهم يتطلعون إلى االحترام والتقدير والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم. أهم  .8

 دور أهمية إدارة الموارد البشرية هي:العوامل التي أبرزت 

 .اكتشاف أهمية العنصر البشري 

  عدد العاملين.الحجم الكبير ونمو المنظمة وكثرة 

  ،(.1902ظهور النقابات العمالية وأثرها على أوضاع الموظفين وأنظمة العمل )يوسف حاجيم الطائي 

 .المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة 

 .توظيف المهارات والكفاءات المدربة تدريباً عالياً والمتحفزة 

  ممكن.زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات للموظفين إلى أعلى مستوى 

 .إبالغ سياسات الموارد البشرية لجميع الموظفين في المنظمة 

 .المساهمة في الحفاظ على السياسات السلوكية وأخالقيات العمل 

 .إدارة وتعديل عملية "التغيير" لصالح كل من المنظمة والموظف 

 يب القدرة في برامج التدر السعي لتحقيق معادلة مستوى األداء الجيد وهي القدرة والرغبة حيث تتمثل الزيادة في

والتطوير للموظفين. أما الرغبة المتزايدة فهي تتمثل في أنظمة الحوافز وبرامج الصحة والسالمة )يوسف الطائي: 

1902.) 

 .العمل على تطوير التنظيمات اإلدارية من خالل تنمية الموارد البشرية المتاحة 

 تعيين الموظفين واألفراد العاملين في المنظمات.وضع سياسات وأساليب واستراتيجيات حديثة الختيار و 

 .تدريب الموظفين واألفراد العاملين وتطوير خبراتهم اإلدارية 

 .وضع العاملين في حالة تكيف اجتماعي وأسري بما يحقق تنمية المنظمات اإلدارية وتطويرها 

 إلدارية.خلق جو من االنسجام بين الموظفين والبيئات الخارجية المحيطة بالمنظمات ا 

  ،(1992العمل على حل مشاكل الموظفين الداخلية في البيئة الداخلية للمنظمات )صالح 
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  تقديم المشورة وتوجيه التعليمات وإعطاء التعليمات للمديرين التنفيذيين والموظفين التنفيذيين مع توفير أنظمة

 المراقبة لهم.

 نتاجية.التركيز على أهداف اإلنتاجية وأهداف العمل لتحقيق اإل 

  ،(.1901توفير الفرص للموظفين لتنمية مواهبهم وتطوير خبراتهم )الحريري 

 

 أهمية الموارد البشرية - 1رسم توضيحي 

ورها دإن وجود إدارة موارد البشرية فعالة يمكن أن يساهم بدور كبير في نجاح المنظمات وتكمن أهمية إدارة الموارد البشرية في 

المؤثر في رفع كفاءة إدارات المنظمة وفاعليتها في أداء مهامها وأنشطتها بوصفه محصلة نهائية لكفاءة وفاعلية المنظمة ذاتها 

إدارة الموارد البشرية  (، أن1994(، ويرى )برنوطي، 1990ومدى قدرتها على التميز والمنافسة داخليا وخارجيا )رشيد، 

 تكتسب أهميتها من:

فقد أكدت نتائج العديد من الدراسات على أن العناية بالعنصر البشري باعتباره العامل الرئيسي  ت والبحوث:الدراسا .0

لزيادة االنتاج وتزايد اهمية العالقات اإلنسانية وتحفيز العاملين وإشباع حاجاتهم إلن نجاح أو فشل كافة المنظمات 

 مرهون بالعنصر البشرى.

لتي تتحملها المنظمات لتغطية أجور وتعويضات العاملين جزء كبير من نفقاتها ولذا فأفضل حيث تشكل النفقات ا التكلفة: .1

 استثمار يجب أن يوجه للعاملين.

فقد أصبح من الضروري أن تتطلب عمل إدارة الموارد البشرية تأهيل وتدريب متخصص في  الحاجة إلى التخصص: .8

 رية وتصنيف الوظائف بأفراد من ذوي التخصصات العامة.الجوانب العديدة لهذه الوظيفة كتخطيط الموارد البش

تزايد إدراك وقناعة المنظمات بان االفراد مورد إنساني وأنه كسائر الموارد التي تحرص المنظمات  االستفادة من الموارد البشرية:

مرار ل على تحسين أدائها باستعلى استثمارها بشكل أفضل، مما يتطلب االستفادة منها وحسن استخدامها والمحافظة عليها والعم

ولهذا البد من تبنى أسلوب أنساني في التعامل مع الموارد البشرية وإشباع حاجتهم وتحفيزهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات 
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والتخطيط وتصميم البرامج لها واالدارة الحديثة تدرك أن نجاح المنظمات مرهونا بتحقيق أهدافها وأن الوسيلة األكثر فعالية 

 تحقيق هذه األهداف هي مواردها البشرية.ل

 األهداف التي تسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحقيقها 

 :األهداف التنظيمية 

الهدف األساسي إلدارة الموارد البشرية في جميع المنظمات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عام أو خاص هو تزويد المنظمة 

 بما في ذلك:بالموارد البشرية الفعالة وتطوير األفراد. من هذا الهدف األساسي، تظهر مجموعة من األهداف، 

 للمنظمة. االستراتيجيةة مع الخطط استراتيجية التكامل: أي تكامل إدارة الموارد البشري .0

 الوالء: يقصد به والء الموظفين ألهداف المنظمة ووالئهم لها. .1

 المرونة: وتهتم بعملية التكيف والقدرة على إدارة التغيير. .8

 الجودة: تعني جودة الموظفين والخدمات التي تقدمها المنظمة وصورتها الذهنية. .4

 المنظمة من القوى العاملة.التنبؤ: عمل التنبؤات باحتياجات  .2

 الخطط: وضع خطط القوى العاملة واإلشراف على تنفيذها. .2

 :على مستوى المجتمع 

 تشغيل وتوظيف األفراد في الوظائف المختلفة حسب اختصاصهم. .0

 أنه يوفر فرصة للمجتمع للتطور والنمو في جميع جوانبه. .1

 للتشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعاملين. بعض المحددات االجتماعية في هذا المجال غالبا ما تستجيب .8

 وجود ظروف عمل جيدة تمكنهم من العمل بفاعلية مما يزيد من إنتاجيتهم وبالتالي مكاسبهم المادية. .4

 تحسين نوعية الحياة العملية للفرد وانعكاسها على حياته االجتماعية. .2

 (.1994العاملين )بالل، تحسين المستوى المعيشي االجتماعي نتيجة لرفاهية  .2

 :على مستوى الموظف 

 استقطاب واستبقاء المرشحين الجيدين. .0

 وظائف إدارة الموارد البشرية .1

 الدراسات السابقة. 1.1

 الدراسات العربية. 1.1.1

  ،(، بعنوان: ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء الموظف: دور الرضا 1211دراسة )يوسف الصفدي & شادي الطحت

 الوظيفي.

(. تم إنجاز EP( على تحسين أداء الموظفين )HRMPهدفت الدراسة إلى التحقيق في تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية )

، باإلضافة إلى ذلك، يُنظَر أن هذا التأثير يتم التوسط فيه من خالل الرضا EPعلى  HRMPالدراسة من خالل افتراض تأثير 
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فين في االعتبار أيًضا بسبب التأثير المعتدل المحتمل لها داخل النموذج النظري. تم جمع البيانات الوظيفي. تؤخذ مشاركة الموظ

استبانة وزعت على العاملين في البنوك التجارية في األردن وتم تحليلها باستخدام تقنيات نمذجة المعادلة الهيكلية  439من 

(SEM( وتحليل المسار، وتحليل العوامل المؤكدة ،)CFA)( تم تطبيق برنامج تحليل الهياكل اللحظية .AMOS اإلصدار )

، وكذلك الرضا الوظيفي ومكوناته )االستقرار EPكان له تأثير إيجابي على  HRMPإلكمال تحليلنا. أظهرت النتائج أن  14

فين ظهرت مشاركة الموظالوظيفي وإثراء الوظائف(. تم اكتشاف الدور الوسيط للرضا الوظيفي )اإلثراء واالستقرار(. أخيًرا، 

. تظهر نتائج هذه الدراسة أهمية الدور الذي يلعبه الرضا الوظيفي وإشراك الموظفين EPو  HRMPكمتغير معتدل يربط بين 

، والرضا الوظيفي، HRMPفي تحقيق أهداف أداء الموارد البشرية. يوصى بالتحليل المستقبلي الكتساب نظرة أعمق للعالقة بين 

 ، وتقييم األداء.وتدريب العمال

 (، بعنوان: مدى إسهام الكفاءات البشرية في تمكين األفراد العاملين: 1212حسن، حسين دراسة )الجرجرى& أحمد

 فراد العاملين في كلية اإلدارة واالتتصاد جامعة المولل.دراسة تحليلية آلراء عينة من األ

تحديد العالقة واألثر التي تتركها الكفاءات البشرية في تمكين األفراد العاملين على مستوى المنظمة المبحوثة،  الدراسة إلىتهدف 

 األمر الذي حدا إلى أثارة التساؤالت اآلتية التي تمثل منطلقا للبحث الحالي وفحواه. 

 ؟ما مستوى الكفاءات البشرية وأبعادها في المنظمات المبحوثة .0

 ما مستوى التمكين وإبعاده في المنظمات المبحوثة؟ .1

 ما طبيعة عالقة االرتباط والتأثير ونوعها بين الكفاءات البشرية والتمكين في المنظمات المبحوثة؟  .8

( استمارة على عينة عشوائية من القيادات 49للبحث وقد تم توزيع )وقد جمعت البيانات باعتماد االستبانة بوصفها األداة الرئيسة 

( استمارة صالحة للتحليل، وتم التوصل إلى 88اإلدارية والعاملين في كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة الموصل، استعيد منها )

طي(، وتؤكد نتائج البحث وجود عالقة نتائج البحث باعتماد عدد من الوسائل اإلحصائية هي )معامل االرتباط، واالنحدار الخ

ارتباط وتأثير معنوي بين الكفاءات البشرية بداللة أبعاده وتمكين األفراد العاملين بداللة أبعاده وفي ضوء االستنتاجات التي تم 

يز على تعزالتوصل إليها قدمت عددا من المقترحات أبرزها، ضرورة حث المديرين في اإلدارة العليا في المنظمات المبحوثة 

الدعم المعنوي للعاملين بإظهار الثقة بقدراتهم ومهاراتهم وتقديرهم لما يبذلونه من جهود وتقديم المساندة لهم في صورة نصائح 

 وتوجيهات تساعدهم على تحقيق األهداف بطريقة أفضل مما يدعم شعورهم بالرضا والوالء لمنظمتهم.

  ،ن: أثر استراتيجيات أدارٍة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات (، بعنوا1212دراسة )سعيد سمير أبو جليدة

 االتصاالت الليبية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجيات ادارٍة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات االتصاالت الليبية. وشمل 

طى في شركات االتصاالت الليبية )شركة المدار الجديد وشركة ليبيانا( مجتمع الدراسة كافة العاملين في االدارة العليا والوس

( فرداً. واستخدمت االستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، حيث تم توزيع االستبيانات على عينة 329والبالغ عددهم )

 ( استبانة،108كان الصالح منها للتحليل )( استبانة، و889( فرداً وقد تم استرداد )842عشوائية طبقية تناسبية مقدارها )

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86
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ومن ثم جرى تحليلها بمجموعة من األساليب اإلحصائية وهي )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، تحليل االنحدار  

ق العاملي ( للتأكد من الصد11( اصدار )Amosالخطي المتعدد باألسلوب المتدرج، كرونباخ ألفا للثبات(، وتم استخدام برنامج )

 التوكيدي في تحليل مسار البيانات.

  ،(، بعنوان: دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي لد ى 1212دراسة )أحالم بوجاجة & سارة بوحكيرة

 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل. -الموظفين اإلداريين، دراسة حالة كليات القطب الجامعي تاسوست

ف على طبيعة العالقة بين إدارةٍ الموارٍد البشرية والرضا الوظيفي، وقد تم تدعيم الجانب النظري منها بدراسة هدفت الدراسة للتعر

استبانة على عينة عشوائية من الموظفين اإلداريين  199، حيث تم توزيع -جامعة جيجل-تطبيقية بالقطب الجامعي تاسوست

في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وقد بينت نتائج الدراسة  SPSSإلحصائي الدائمين، وقد تم االعتماد على برنامج التحليل ا

أن إلدارة الموارد البشرية دور أساسي في تحقيق الرضا الوظيفي، وهو ما يعني وجود عالقة طردية بينهما، إال أن طبيعة هذه 

( بكليات  ة ) استقدام، تنمية، الحفاظ على الموارد البشريةالعالقة، كانت نتيجة التأثير الكبير لتطبيق سياسات إدارٍة الموارد البشري

 جامعة جيجل.-القطب الجامعي تاسوست 

 (، بعنوان: دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي: 1212، يمحمد مله عبد الملك&  يدراسة )البعدان

 لنعاء–دراسة تطبيقية على مجموعة الجيل الجديد 

صنعاء في تحقيق رضا العاملين فيها،  –هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور إدارة الموارد البشرية في مجموعة الجيل الجديد 

وتمثلت إشكالية الدراسة بالسؤال اآلتي: ما دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في مجموعة الجيل 

 ت الفرضيات اآلتية: الجديد؟ ولإلجابة على ذلك وضع

تنفذ إدارة الموارد البشرية دورات تدريبية تسهم في رفع قدرات ومهارات الموظفين مما قد يؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي  

لهم، اإلنصاف في تطبيق اللوائح والقوانين ومراقبة تنفيذها من قبل إدارة الموارد البشرية قد يؤدي إلى شعور الموظفين بالرضا 

في، توفير بيئة العمل المناسبة المادية والمعنوية قد تسهم في شعور الموظفين بالرضا الوظيفي في المجموعة، العدالة الوظي

والشفافية المتبعة في عملية تقييم األداء من قبل إدارة الموارد البشرية قد تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي في المجموعة،  تشجيع 

رد البشرية ورفع معنوياتهم قد يؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي في المجموعة، تفعيل إدارة الموارد العاملين من قبل إدارة الموا

البشرية لألنشطة الترفيهية ومشاركتهم في مختلف المناسبات مما قد يساهم في زيادة ثقة العاملين بإدارة الموارد البشرية وتحقيق 

لة معنوية عالية بين المنصب اإلداري وتشجيع العاملين ورفع معنوياتهم من الرضا الوظيفي في المجموعة، توجد عالقة ذات دال

 قبل إدارة الموارد البشرية في المجموعة.

. وتم استخدام العينة العشوائية حيث بلغ حجم العينة SPSSتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عبر برنامج التحليل اإلحصائي 

من النتائج، من أبرزها: أن إدارة الموارد البشرية في مجموعة الجيل الجديد تعمل على  مفردة(. وتوصلت الدراسة لعدد 010)

رفع كفاءات الموظفين وإلحاقهم في دورات تدريبية تتناسب مع تخصصاتهم المهنية، وتوفر كذلك عدالة وشفافية تقييم األداء، وأن 

 وائح والقوانين ومراقبة تنفيذها، إدارة الموارد البشرية تعمل على إنصاف العاملين في تطبيق الل
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كما تهتم بشكاوى الموظفين ومعالجتها، إال أن بيئة العمل المادية ليست بمستوى التطلعات التي يحتاجها الموظفون، وأظهرت 

قد والنتائج أن اإلدارة تشجع العاملين وترفع معنوياتهم، وتفعل األنشطة الترفيهية وتشارك الموظفين في مختلف المناسبات. 

أظهرت نتائج اختبار الفرضيات انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عدد الدورات التدريبية ومدى تنمية قدرات ومهارات 

 العاملين، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تفعيل األنشطة الترفيهية والمشاركة في المناسبات االجتماعية تعزى للعمر.

  ،(، بعنوان: دور إدارة األداء البشري في تحقيق الرضا الوظيفي بالمنظمة دراسة حالة 1211دراسة )مباركي لبرين

 )المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة(

تناولت هذه الدراسة دور عمليات إدارة األداء البشري في تحقيق الرضا الوظيفي بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة، وهدفت 

ن في المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة نحو أهمية عمليات إدارة األداء ودورها في تحقيق الرضا إلى معرفة اتجاهات المبحوثي

موظف كما تم استخدام  099ولتحقيق أهداف البحث استخدمنا استمارة لجمع البيانات التي وزعت على عينة تقارب  الوظيفي.

لمجموعة من النتائج أهمها وجود مستوى مقبول إلدارة األداء  وتوصلت الدراسة في التحليل اإلحصائي للبيانات. spssبرنامج 

البشري في المنظمة، وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين إدارة األداء البشري بأبعاده المختلفة ومستوى الرضا الوظيفي 

ن أهمها المحافظة على المهارات الذي كان له مستوى منخفض بالمنظمة محل الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى توصيات عديدة م

 اإلدارية التي لها عالقة بإدارة األداء البشري والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي من خالل تحسين األجور بالدرجة األولى.

  ،(، بعنوان: أثر إدارة الموارد البشرية على جودة الرعاية الصحية ورضا المرضى.1211دراسة )العربي والجوهري 

دراسة إلى معرفة تأثير ممارسة إدارة الموارد البشرية على جودة خدمة الرعاية الصحية ورضا المرضى. الدراسة هي هدفت ال

دراسة تجريبية على عينة من المستشفيات. يتم جمع البيانات والمعلومات من خالل المكتبات والمجالت المحلية والدولية المعترف 

استثناءات قليلة  مع 1901و 1991فاهيمي في االعتبار إلى حد كبير البحث السابق بين عامي بها. بمعنى آخر، يتم أخذ التحليل الم

بسبب ضرورته. تم تطبيق المنهج الوصفي لتوضيح وتحليل األدبيات السابقة. تظهر الدراسة أن اإلدارة الفعالة للموارد البشرية 

 ن بالمستشفى.لها تأثير قوي على جودة الرعاية الصحية وتحسين أداء العاملي

  ،(، بعنوان: العالتة بين ممارسات الموارد البشرية عالية األداء واتجاهات الموظفين: الدور 1211دراسة )مصطفى

 الوسيط لتحفيز الخدمة العامة ودور التنظيم الشخصي.

وقد بحث في تأثير ممارسات الموارد البشرية عالية األداء على مواقف الموظفين تجاه الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ونية   

اإلقالع عن التدخين في القطاع العام المصري. تلقي هذه الدراسة الضوء أيًضا على اآلليات التي تؤثر من خاللها ممارسات 

خدام عينة باست اء على رضا الموظفين من خالل دراسة التأثيرات الوسيطة لممارسات الموارد البشرية.الموارد البشرية عالية األد

متخصًصا في قطاعي الصحة والتعليم العالي المصري، كشفت الدراسة أن ممارسات الموارد البشرية عالية األداء لها  210من 

 يمي، وعالقات سلبية كبيرة مع نوايا اإلقالع عن التدخين. تشير الدراسةعالقات إيجابية كبيرة مع الرضا الوظيفي وااللتزام التنظ

إلى أن تبني ممارسات الموارد البشرية عالية األداء في القطاع العام ال يؤدي فقط إلى مواقف مرغوبة للموظفين، ولكنه يرتبط 

 اتهم.أيًضا بتحفيز الموظفين المعزز لخدمة الجمهور وتناسب أفضل بين الموظفين ومؤسس
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  ،(، بعنوان: استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها في تحقيق األهداف االستراتيجية في البنوك 1212دراسة )نوفل

 التجارية الكويتية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير استراتيجية تمكين الموارد البشرية: تبادل المعلومات، الحرية واالستقالل، فرق العمل ذاتية 

 للبنوك التجارية الكويتية، اإلبداع، اإلنتاجية والمسؤولية االجتماعية  االستراتيجيةرة، القوة تنظيمية لتحقيق األهداف اإلدا

( فقرة لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من 82لتحقيق أهداف الدراسة، صممت الباحثة استبانة مكونة من )

لوسطى في البنوك التجارية الكويتية. استخدمت الدراسة أساليب إحصائية مختلفة مثل المتوسط، ( فرداً من مستوى اإلدارة ا118)

مكين هناك أثر إحصائي معنوي الستراتيجية ت -االنحراف المعياري واالنحدار البسيط. توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية: 

، فرق العمل ذاتية اإلدارة، القوة التنظيمية( في تحقيق األهداف الموارد البشرية )تبادل المعلومات، الحرية واالستقاللية

 االستراتيجية.

 الدراسات األجنبية .1.1.1

  ،(، بعنوان: دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي داخل المنظمات في 1211دراسة )بادريق

 المملكة العربية السعودية.

مارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي داخل المنظمات في المملكة هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف دور م

العربية السعودية. يتكون مجال الدراسة من مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في مدينة جدة. تم إعداد وتطوير 

في مجموعة الشركات محل الدراسة. وبلغ عدد ( استبانة على موظ029استبيان للدراسة. لغرض هذه الدراسة تم توزيع )

( استبيانات بها بيانات غير صحيحة 2(. بعد فحص االستمارات المسترجعة تبين وجود )٪03( بنسبة )041االستبيانات المعادة )

وزيعه. بعد ( من إجمالي العدد الذي تم ت٪04( وهو ما يمثل )040وغير كاملة. وبذلك يكون عدد االستبانات الصالحة للتحليل )

اختبار وتحليل فرضيات الدراسة، أوضحت النتائج أن هناك تأثيراً ذا داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية على رضا 

الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعيين واالختيار 

لموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبرامج على رضا ا

التدريب على رضا الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. من أبرز توصيات الدراسة 

ت في المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام حوافز أكثر إنصافًا يوفر للموظفين المزايا التي أن تقوم اإلدارة العليا في المؤسسا

 األساسية األخرى. والفوائد غيريحتاجون إليها بخالف المزايا األساسية، مثل الرعاية الصحية واألجور اإلضافية 

  ،شرية في سياتات األزمات: تفاعل ممارسات (، بعنوان: اإلدارة المستدامة للموارد الب1211دراسة )جوان سوريبس

 العمل المسؤولة اجتماعياً من أجل رفاهية الموظفين.

تحلل هذه الدراسة أثر التفاعل بين ممارسات العمل المختلفة إلدارة الموارد البشرية المسؤولة اجتماعيًا على ثالثة متغيرات 

 ي اإلدارة. قبل تطبيق النماذج اإلحصائية المختلفة،لرفاهية الموظف: الرضا الوظيفي والضغط الوظيفي والثقة ف
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يتم إجراء تحليل االرتباط لممارسات العمل. يتم استخدام نوعين من النماذج اإلحصائية اعتماًدا على نوع المتغير المراد شرحه.  

تم تطبيق اللوغاريتم الترتيبي على متغيرين "الثقة في اإلدارة" و "مستوى ضغوط العمل"، وهما ليسا مستمرين. ونموذج االنحدار 

 1909عامالً من مسح جودة الحياة في العمل لعام  0842الوظيفي" المستمر. استناًدا إلى تحليل بيانات من الخطي لمتغير "الرضا 

في كاتالونيا، تُظهر النتائج فعالية مجموعة الممارسات التطبيقية المتعلقة بجوانب الجودة الشخصية للحياة، مثل التوازن بين العمل 

العمل البيئية، كعامل حاسم لزيادة رفاهية الموظفين بشكل عام في أوقات األزمات. ومع والحياة، وعدم التمييز. أو ظروف مكان 

ذلك، فإن الممارسات التي تهدف إلى تحقيق مشاركة أكبر للموظفين، تكون أكثر فعالية عند تطبيقها بشكل فردي. يجب تسليط 

 ألزمات.الضوء على أهمية االستقرار الوظيفي لزيادة رفاهية الموظف في أوقات ا

  ،(، بعنوان: ممارسة إدارة الموارد البشرية والرضا الوظيفي للمعلمين: دراسة حالة للمدارس 1212دراسة )فانتا واكويا

 .الثانوية، غرب إثيوبيا East Wollegaالثانوية في منطقة 

ة ورضا المعلمين في المدارس كان الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو التحقق من العالقة بين ممارسة إدارة الموارد البشري

الثانوية الحكومية. الطرق: كان تصميم البحث لهذه الدراسة هو بحث االرتباط. تم استخدام كل من نهج البحث الكمي والنوعي. 

عه وتم جمع البيانات من خالل االستبيان والمقابلة. تم اختيار المستجيبين باستخدام تقنية أخذ العينات العشوائية وشارك ما مجم

مشارًكا. كما تم اختيار خمسة مدراء مدارس عن قصد والمشاركة في الدراسة. تم تنظيم البيانات التي تم جمعها وتحليلها  022

. النتائج: اط بيرسونوارتبالمعياري وتحليل التباين  والمتوسطات واالنحرافوتبويبها وتفسيرها باستخدام النسب المئوية البسيطة 

(، M = 2.14 ،SD  =0.03دراسة هي: أفاد غالبية المستجيبين سوء تخطيط موارد أعضاء هيئة التدريس )النتائج الرئيسية لل

(، تقييم األداء لم تكن الممارسة قائمة M = 2.24 ،SD  =0.81توفير التدريب والتطوير في مختلف القضايا كان غير كاٍف )

ًدا كبيًرا من المعلمين يشعرون بالرضا الوظيفي المعتدل (، كان عدM = 2.05 ،SD  =0.02على إجراءات واضحة وشفافة )

(. يشير تحليل االرتباط إلى تفاعل إيجابي كبير بين إدارة الموارد البشرية والرضا M = 3.24 ،SD  =0.82لبيئة العمل الحالية )

البشرية وفهمها جيًدا من قبل القادة  (. المناقشة: لم يتم االعتراف بأهمية إدارة المواردr = 0.55 ،p  =9.99الوظيفي للمعلمين )

التربويين. يمكن إلدارة الموارد البشرية الفعالة تحسين استخدام القوى العاملة في المدارس ومن المحتمل أن تزيد من الرضا 

ذلك تأثير ون لالوظيفي للمعلمين. تم أخذ أنشطة تقييم األداء واإلشراف على أنها نشاط الحاشية في المدارس قيد الدراسة، وقد يك

على الرضا الوظيفي للمعلمين وتحسين الذات وتحقيق الهدف المدرسي. وبالتالي، تحتاج إدارة المدرسة إلى تصميم نظام 

 استراتيجي يدعو مديري المدارس في أنشطة إدارة الموارد البشرية.

  ى األداء الوظيفي: دراسة حالة لبنك (، بعنوان: تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية عل1212دراسة )عامر أبو حنتش

 .تكساس

حاول الباحث اقتراح عالقة إطار مفاهيمي لممارسات إدارة الموارد البشرية الخمسة مثل اإلشراف والتدريب الوظيفي وممارسات 

قييم داة مهمة لتاألجور والرضا الوظيفي ودوران العمل والتغيب وشرح العالقات بين هذه المتغيرات وربطها. يعد تقييم األداء أ

األداء الوظيفي لعامل معين. يعني أداء الوظيفة واإلنتاجية أن أداء الموظف يرتبط بإنتاج وإنتاجية الشركة التي ترغب في الحصول 

 عليها. يرتبط أداء الوظيفة بشكل كبير بالرضا الوظيفي وأداء العمل والتغيب عن العمل ودوران العمل.
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مهًما في معدل دوران الموظفين وتغيبهم عن العمل ألنه سيؤدي إلى استقالة الموظف وتقاعده مسبقًا يلعب الرضا الوظيفي دوًرا  

من المنظمة عندما يكون مستوى الرضا الوظيفي منخفًضا. ترتبط نتائج ممارسة إدارة الموارد البشرية ارتباطًا إيجابيًا وكبيًرا 

داء لحاليين ويجذب الموظفين األكفاء الذين يرتبطون باإلنتاجية العالية واألبالرضا الوظيفي. الرضا الوظيفي يحتفظ بالموظفين ا

التنظيمي طويل األجل. من ناحية أخرى، ترتبط ممارسة إدارة الموارد البشرية والرضا الوظيفي ارتباطًا سلبيًا بالغياب ودوران 

يفي والرضا الوظيفي هي مؤشرات قوية للتغيب عن العمل. ومع ذلك، فإن نتائج ممارسة إدارة الموارد البشرية واألداء الوظ

 .ودوران الموظفينالعمل 

  ،(، بعنوان: التأثير الوسيط لممارسات الموارد البشرية االستراتيجية على إدارة األداء.1212دراسة )مارين وآخرون 

 الوسيط لممارسات الموارد البشرية، ونتائج األعمال، ومعرفة التأثير وإدارة المعرفةهدفت الدراسة للتعرف على أداء الشركات 

األدلة التجريبية السابقة قد اقترحت أن تتفاعل إدارة المعرفة وممارسات الموارد البشرية من أجل تحسين  الدراسة أنتوصلت 

أداء الشركة. بناًء على هذه الفكرة، كان الغرض من هذه الدراسة هو اقتراح واختبار نموذج تكاملي يفحص ممارسات الموارد 

ل إيجابي الية إدارة المعرفة. تؤكد النتائج أن استراتيجيات إدارة المعرفة تؤثر بشكالبشرية االستراتيجية كآلية تحفيزية تؤثر على فع

على أداء الشركة من خالل بعض ممارسات العمل عالية األداء، التوظيف االنتقائي، والتدريب المكثف، والمشاركة النشطة، 

ر الوسيط إلدارة الموارد البشرية في هذه العالقة والحاجة وتقييم األداء الشامل، والتعويض على أساس األداء. وبالتالي إبراز الدو

 إلى مواءمة ممارسات الموارد البشرية مع االستراتيجيات التنظيمية.

  ،(، بعنوان: ممارسات إدارة الموارد البشرية، الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي. 1211دراسة )كوك، واخرون 

( والرضا الوظيفي ونوايا االلتزام التنظيمي للموظفين HRMإدارة الموارد البشرية )هدفت الدراسة إلى استكشاف دور ممارسات 

موظف في الدراسة. تشير النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين ممارسات  199العاملين في المنظمات الخاصة التركية. شارك 

ام ت والمزايا وتقييم األداء( والرضا الوظيفي وااللتزإدارة الموارد البشرية )التوظيف واالختيار والتدريب والتطوير والتعويضا

 التنظيمي. يعتبر تعويض العامل الفرعي والمزايا من أهم العوامل التي تؤثر على الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي.

  ،ات في (، بعنوان: تأثير ممارسات الموارد البشرية على األداء المتصور لمعلمي الجامع1222دراسة )بشير وآخرون

 باكستان.

على  )سياسات التحفيز والتعويض وتقييم األداء(ـ هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر استراتيجيات ادارة الموارد البشرية المتمثلة ب

جامعة حكومية، وقد تم الحصول على البيانات بواسطة استبيان  01األداء في الجامعات الباكستانية. حيث شمل مجتمع الدراسة 

( مفردة من أعضاء هيئة التدريس، 04الغرض كأداة لجمع البيانات والوقوف على آراء أفراد العينة المكونين من ) أعد لهذا

 ( مفردة لإلناث.03( مفردة للذكور مقابل )12مقسمين الى فئتين، )



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

عة. في التدريسية في الجامتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة إيجابية بين التعويضات، واألداء الفعلي ألعضاء الهيئة 

حين أن ممارسات تقييم األداء شكلت ارتباطا ضعيفا بمستويات األداء. لذلك وجب االهتمام أكثر استراتيجيات ادارة الموارد في 

 سياسات تقييم اداء العاملين لما له من أثر كبير ووثيق على األداء الفعلي لهم.

 مميزات الدراسة الحالية. 1.1.1

 يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فقد تم عمل بعض المقارنات والتي تدمت على النحو التالي: ولتوضيح ما

ممارسات إدارة الموارد البشرية ومفاهيم رضا الموظفين: تتوقع الدراسة الحالية أنها ستزيد الوعي حول تأثير ممارسات  ●

 إدارة الموارد البشرية على رضا الموظفين.

يت جميع الدراسات بشكل رئيسي في البلدان األمريكية واألوروبية واآلسيوية. في المقابل، أجريت الدراسة الحالية البيئة: أجر ●

في دولة عربية، وخاصة في شركة الفهاد السعودية التي تعتبر من أكبر الشركات الخدمية في القطاع الربحي في المملكة 

 العربية السعودية.

ات السابقة بشكل رئيسي على مجاالت صناعة الخدمات بينما ركزت هذه الدراسة على شركة الصناعة: ركزت معظم الدراس ●

 الفهاد

الغرض: أجريت معظم األعمال البحثية السابقة لقياس تأثير إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين. بينما ركزت هذه  ●

 الدراسة على رضا الموظفين.

قة جديدة في القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية ومنظماتها خاصة تجاه فضالً عن ان هذه الدراسة تمثل انطال ●

مورد أساسي من مواردها المتمثل بالمورد البشري. حيث شكلت مدخالً لتبني حلول وآليات ترشد المنظمات العاملة في 

 وارد البشرية وآثارها االيجابية على أداءالمملكة العربية السعودية وتساعدها في التعرف على أهمية استراتيجيات أدارةٌ الم

 العاملين وبالتالي على المنظمات ككل.

 منهجية البحث. 1

 منهج الدراسة. 1.1

 تم االعتماد المنهج الولفي التحليلي في الحصول على بيانات وافية ودتيقة لتحقيق غرض الدراسة، وكما يلي:

الدراسة المستقلة والمتمثلة في دور إدارة الموارد البشرية،  االعتماد على المنهج الوصفي في وصف أبعاد متغيرات .0

 والمتغير التابع أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة.

االعتماد على المنهج التحليلي بغرض تحليل وتقييم دور إدارة الموارد البشرية إللقاء الضوء على دورها في التأثير على  .1

 داخل المنظمة. أداء العاملين ورضاهم الوظيفي
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 مصادر البيانات. 1.1

 البيانات األولية. 1.1.1

تم تطوير استبانة خاصة متعلقة بفرضيات الدراسة ونموذج البحث باالعتماد على ما أورده الّكتاب والباحثون بخصوص 

 .استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وأداء العاملين ليتم االعتماد عليها كمصدر أولي

، لكن كان ذلك بشكل رئيسي من خالل واالستبيانات والمقابالتتم جمع البيانات األولية لهذه الدراسة من خالل المالحظات 

 االستبيان.

 البيانات الثانوية. 1.1.1

ريقة الطتم جمع البيانات الثانوية من الكتب والمجالت واألبحاث واألطروحات والمقاالت وأوراق العمل والشبكة العالمية. بهذه 

 سهلت بناء خلفية نظرية قوية لتوضيح تعريف المشكلة واختبارها ومقارنة نتائج الدراسة مع نتائج األدبيات.

 مجتمع الدراسة. 1.1

تكون مجتمع الدراسة من الموظفين من المستوى المتوسط والمنخفض في شركة الفهاد، اعتماًدا على من كان متاحا وقت توزيع 

 على استعداد لملئه. االستبيانات ومن كان

 أصل( من 09اختار الباحث عينة دراسة طبقية عشوائية يمكن استخدامها لتمثيل مجتمع الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )

 ( موظف في شركة الفهاد.099)

اع ما م استرج( استبانة بالتساوي على الموظفين العاملين في شركة الفهاد كما هو مبين في الجدول التالي. ت09بعد توزيع )

( من االستبيانات مجابة وصالحة 10( استبانة غير صالحة، لذلك كان ما عدده )01( استبانة مجابة، منها )09( من )38مجموعه )

 للدراسة.

 عينة الدراسة. 1.1

  العدد النسبة

 عدد االستبيانات الموزعة 90 100

 تم جمعها التيعدد االستبيانات  83 83

 الغير صالحة للتحليل االستبياناتعدد  12 13.33

 الصالحة للتحليل االستبياناتعدد  71 78.88

 توزيع االستبيان - 1جدول 
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 المعالجة اإلحصائية. 2.1

تم تحليل البيانات التي تم جمعها من االستبيانات التي تم تلقيها إحصائيًا للعثور على النتائج والوصول إلى االستنتاجات والتوصيات 

" أخيًرا، الطرق اإلحصائية SPSSالعلوم اإلحصائية واالجتماعية " باستخدام برنامجالصحيحة. تم عمل اختبارات االستبيان 

 كما يلي: المناسبة المستخدمة هي

 المتوسطات الحسابية  

 االنحراف المعياري. 

 معامل ارتباط بيرسون. 

  معامل الثبات كرونباخ ألفاCronbach Alpha 

 معامل تحليل ميل خط االنحدارRegression   .لبيان مدى تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع 

 أداة الدراسة. 1.1

كانت الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي اإلجابة على مجموعة من األسئلة الواردة في االستبيان المصمم خصيًصا لهذه 

الدراسة. احتوى االستبيان على واحد واربعون سؤااًل مغلقًا بخالف األسئلة الديموغرافية األخرى المتعلقة بالنوع والجنس والخبرة 

 ...الخالدراسيوالمؤهل 

ياس كل منها على مقياس ليكرت "الخماسي"، أي من خمس درجات تتراوح من "ال أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة" لإلشارة تم ق

( تصنيفًا نوعيًا 2( تصنيفًا نوعيًا "ال أوافق بشدة" وأعطيت القيمة )0إلى المعدل الذي يشعر به أفراد العينة.  أعطيت القيمة )

 إلجابات لكل عبارة درجة رضا أعضاء العينة عن سؤال. "أوافق بشدة" بحيث يمثل متوسط ا

 اختبارات لدق أداة الدراسة وثباتها. 2.1

(، تتعلق الصالحية بما إذا كنا نقيس المفهوم الصحيح، بينما تتعلق الموثوقية باالستقرار واالتساق في Sekaran 1908وفقًا لـ )

 القياس.

 الصالحية:. 1.2.1

  الختبار االستبيان من أجل الوضوح وتقديم استبيان دراسة متماسك على درجة عالية من الدقة.تم استخدام طريقتين 

، واألطروحات، وشبكة اإلنترنت العالمية، والمقاالت( لتعيين واألبحاثأوالً، تم استخدام مصادر متعددة للبيانات مثل )المجالت، 

 وصقل النموذج والمقاييس. 

لة تغطي جميع هياكل الدراسة بشكل شامل من قبل المحكمين األكاديميين من جامعة لينكولن ثانيا، تم إجراء مراجعة شام

والممارسين المتخصصين في إدارة األعمال. تمت إضافة بعض العناصر بينما تم إسقاط البعض اآلخر بناًء على توصياتهم القيمة. 

 يل أداة الدراسة. كما تم إعادة صياغة البنود األخرى لتصبح أكثر دقة لتحسين وتعد
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 الموثوتية. 1.2.1

، لقياس االتساق الداخلي ألداة الدراسة )االستبيان( وكذلك Cronbach's alphaتم إجراء اختبار الموثوقية باستخدام اختبار 

لمختلفة في االثبات. يشير هذا االختبار إلى المدى الذي يكون فيه بدون تحيز أو خطأ وبالتالي يضمن قياًسا متسقًا عبر العناصر 

 األداة. بعبارة أخرى، يمكن وصفها ببساطة بأنها الدقة في القياس التي تتضمن االستقرار واالتساق.

يقصد بثبات االستبيان )أداة الدراسة( وهى أن يعطي نفس النتائج تقريبا في حال تكرار تقديمه ضمن نفس الشروط في فترات 

الل معامل الثبات كرونباخ ألفا والذي تتراوح قيمته عموما بين الصفر والواحد زمنية مختلفة، يعبر عن الثبات إحصائيا من خ

الصحيح، حيث كلما زادت قيمة المعامل و اقتربت من الواحد دل ذلك على أن األداة تتمتع بثبات مرتفع والعكس صحيح، وعلى 

، استخدمت طريقة 9.2في حول تجاوز المعدل قيمة  العموم تشير أغلب الدراسات إلى اعتبار األداة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات

 :التاليألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان، وكانت النتائج مبينة في الجدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha No. of Items 

0.98 5 

 معامل ثبات كرونباخ ألفا لكافة متغيرات الدراسة - 1جدول 

 معامل كرونباخ الفا المتغير عدد الفقرات

7 

 إدارة الموارد البشرية

 0.908 التخطيط والتوظيف

 0.950 برامج التدريب 8

 0.942 التعويضات 8

 0.937 تقييم األداء 8

 0.956 رضا الموظفين رضا الموظفين 10

 0.98 اإلجمالي 41

 معامل ثبات كرونباخ ألفا لكل محور من محاور الدراسة - 1جدول 

وهي قيمة مرتفعة جدا تعكس  9.03يظهر من خالل الجدول أعاله أن قيمة معامل كرونباخ ألفا إلجمالي فقرات االستبيان بلغت 

لحد األدنى ا وتفوق جميعهادرجة الثبات العالية التي يتمتع بها، كما نالحظ كذلك أن معامل الثبات لكل المتغيرات كانت متقاربة 

 (.9.2وهو )المطلوب لتحقق شرط الثبات 
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 تحليل نتائج الدراسة. 1

 التحليل الولفي لمتغيرات الدراسة. 1.1

 اختبار التوزيع الطبيعي. 1.1.1

تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي لتحديد ما إذا كانت بيانات العينة قد تم سحبها من مجموعة سكانية )مجتمع الدراسة( موزعة 

بشكل طبيعي أم ال، حيث أجرى الباحث اختبارات االنحراف والتفرطح، حيث أن االنحراف هو مقياس التماثل، أو بشكل أدق 

 عدم وجود تناظر. 

درجة علو أو انخفاض أي منحنى توزيع تكراري بالنسبة للمنحنى الطبيعي للبيانات، وهو منحنى متماثل حول  هو مقياس يقيس

الرأس يمر بالمتوسط، فإذا كان للتوزيع قمة مرتفعة( أكبر من التوزيع االعتدالي )يقال أنه مدبب وإذا كان التوزيع ذو قمة مسطحة 

يس لها متوسط التفلطح وصفة التفلطح ل )يسمى توسطة( ليست مدببة وليست مفلطحةيقال أنه مفلطح، وإذا كانت قمة التوزيع م

عالقة بالمتوسط الحسابي للتوزيع فقد يكون هناك أكثر من توزيع لهم نفس المتوسط الحسابي ولكن يختلف شكل المنحنى من مدبب 

 أو مسطح.

ويمين نقطة الوسط. عالوة على ذلك، يعد التفرطح مقياًسا لما إذا تكون البيانات المجمعة متماثلة إذا كانت تبدو متشابهة إلى يسار 

 (.0002كانت البيانات ثقيلة الذيل أو خفيفة الذيل بالنسبة للتوزيع الطبيعي )ويست وآخرون، 

، فهذا يشير إلى أن عينة هذه الدراسة 1وقيمة التفرطح أقل من  0(، إذا كانت قيمة االنحراف أقل من 1908وفقًا لـ )سيكاران، 

 .السعوديتمثل مجتمع الدراسة، وعليه يمكن تعميم النتائج على المجتمع 

 

Variables 

N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 
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 0.341 -845.- 0.171 0.145 0.97238 3.2694 5 1.29 71 التخطيط والتوظيف

 0.341 -397.- 0.171 -607.- 0.99441 3.7178 5 1.25 71 البرامج التدريبية

 0.341 -570.- 0.171 0.124 1.01108 3.0322 5 1 71 التعويضات

 0.341 -742.- 0.171 0.312 0.98304 3.1324 5 1.13 71 تقييم األداء

 0.341 -856.- 0.171 0.388 1.01561 3.0441 5 1.27 71 رضا الموظفين

Valid N 

(listwise) 
71         

 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة - 1جدول 
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راوح يوضح الجدول السابق أن نتائج االنحراف تتيستخدم اختبار االنحراف والتفرطح الختبار الحالة الطبيعية للبيانات، حيث 

 (، كما هو موضح في الجدول باألعلى.9.801-إلى  9.322-( بينما تراوحت نتائج التفرطح بين )9.833-إلى  9.291-بين )

 المتغير المستقل. 1.1.1

 البعد األول: التخطيط والتوظيف. 1.1.1.1

المعياري لعينة الدراسة بناء على أجوبة المستجيبين عن الفقرات أدناه كما هو استخلص الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف 

 مبين بالجدول.

 األهمية
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الفقرة

 . تجذب الشركة الموظفين ذوي الكفاءة عالية.0 1.163 3.55 متوسط

 العالية.. تحافظ الشركة بالموظفين ذوي الكفاءة 1 1.208 3.42 متوسط

 . يتم تحديث موقع الشركة باستمرار بآخر الوظائف الشاغرة.8 1.299 3.42 متوسط

 عملية التوظيف والتعيين في الشركة تتم بصورة عادلة. .4 1.222 2.98 متوسط

 . تتسم عملية التخطيط والتوظيف بالشفافية.2 1.215 3.1 متوسط

 الموظفين في عملية التخطيط.. تقوم الشركة بمشاركة 2 1.225 3.03 متوسط

 . تتنبأ الشركة باالحتياجات المختلفة من الموارد البشرية.1 1.2 3.38 متوسط

 اإلجمالي 0.97238 3.2694 متوسط

 اإلحصاء الولفي للبعد األول )التخطيط والتوظيف( - 5جدول 

( درجة، مقارنة بالمتوسط 8.22– 1.03التخطيط والتوظيف تراوح بين )يوضح الجدول أعاله، أن المتوسطات الحسابية لبعد 

" هي أعلى  تجذب الشركة الموظفين ذوي الكفاءة عالية( درجة. ويالحظ أن الفقرة األولى "8.1204الحسابي العام وقدره )

حسابي للفقرة الرابعة ( درجة، بينما كان أدنى متوسط 0.028( درجة وانحراف معياري قدره )8.22متوسط حسابي وقدره )

( درجة وانحراف معياري قدره 1.03"، وذلك بمتوسط حسابي قدره )التوظيف والتعيين في الشركة تتم بصورة عادلة عملية"

 ( درجة. 0.111)

تظهر هذه النتائج أن شركة الفهاد تجذب وتحافظ على الموظفين ذوي المهارات والقدرات العالية، لكن عملية التوظيف 

 للموظفين الجدد غير واضحة ومبهمة للموظفين.
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 البعد الثاني: البرامج التدريبية. 1.1.1.1

استخلص الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة الدراسة بناء على أجوبة المستجيبين عن الفقرات أدناه كما هو 

 مبين بالجدول.

 األهمية
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الفقرة

 . تهتم الشركة بجودة التدريب.3 1.069 3.82 عالية

 . توفر الشركة التوجيه للموظفين الجدد.0 1.231 3.74 عالية

 . تتبنى الشركة التدريب المستمر لتحسين األداء.09 1.141 3.84 عالية

 . تبادر الشركة بتقديم برامج التدريب.00 1.027 3.77 عالية

 تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقدمة في برامج التدريب. .01 1.143 3.67 عالية

 . لدى الشركة برامج تدريب مشتركة بين األقسام.08 1.165 3.69 عالية

 . تستخدم الشركة مناهج جديدة لبرامج التدريب.04 1.190 3.67 عالية

 . تشجع الشركة ندوات العمل الجماعي.02 1.250 3.53 متوسط

 المتوسط 99441. 3.7178 عالية

 اإلحصاء الولفي للبعد الثاني )البرامج التدريبية( - 6جدول 

( درجة، مقارنة بالمتوسط 8.34 - 8.28يوضح الجدول أعاله، أن المتوسطات الحسابية لبعد البرامج التدريبية تراوح بين )

الكبير أيًضا وجود مواقف إيجابية تجاه جميع األسئلة. ويالحظ أن الفقرة ( درجة، يعكس المتوسط 8.1013الحسابي العام وقدره )

( درجة وانحراف معياري قدره 8.34هي أعلى متوسط حسابي وقدره ) العاشرة "تتبنى الشركة التدريب المستمر لتحسين األداء"

( درجة، بينما كان أدنى متوسط حسابي للفقرة الخامسة عشر "تشجع الشركة ندوات العمل الجماعي"، وذلك بمتوسط 0.040)

 ( درجة. 0.129( درجة وانحراف معياري قدره )8.28حسابي قدره )

دريب المستمر التي تقدمها الشركة لموظفيها تعد متغيًرا مهًما، وأن شركة الفهاد بحاجة أن برامج الت النتائج إلىتشير هذه 

 إلى تشجيع ندوات العمل الجماعي بين الموظفين لمشاركة ما تعلموه في أي تدريب تقديمي تامت به الشركة.

 البعد الثالث: التعويضات. 1.1.1.1

اري لعينة الدراسة بناء على أجوبة المستجيبين عن الفقرات أدناه كما هو استخلص الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعي

 مبين بالجدول.
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 األهمية
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الفقرة

 . تهتم الشركة باحتياجات الموظفين.02 1.190 3.08 متوسط

 إليها.. توفر الشركة للموظفين نوع المزايا التي يحتاجون 01 1.068 2.88 متوسط

 . تقدم الشركة مزايا تقارن بشكل إيجابي في نفس هذا القطاع.03 1.151 3.11 متوسط

 . تستخدم الشركة بدائل تعويضات غير نقدية.00 1.254 2.94 متوسط

 . تستخدم الشركة برامج المكافآت على أساس األداء.19 1.251 3.13 متوسط

 الحوافز العادلة.. تستخدم الشركة نظام 10 1.203 2.98 متوسط

 يتم مراجعة نظام تعويضات الشركة بشكل دوري. -11 1.194 3.03 متوسط

 . نظام تعويض الشركة هو أحد أسباب احتفاظي بعملي في الشركة.18 1.269 3.11 متوسط

 المتوسط 1.01108 3.0322 متوسط

 اإلحصاء الولفي للبعد الثالث )التعويضات( - 7جدول 

( درجة، مقارنة بالمتوسط الحسابي 8.00 - 1.33يوضح الجدول أعاله، أن المتوسطات الحسابية لبعد التعويضات تراوح بين )

ابي أعلى من ( درجة، يشير الجدول أعاله إلى وجود مواقف إيجابية تجاه األسئلة أعاله ألن متوسطها الحس8.9811العام وقدره )

(، والتي لها مواقف سلبية ألن متوسطها الحسابي أقل من متوسط المقياس 10، 00، 01( باستثناء السؤال )8متوسط المقياس )

(، يعكس المتوسط الكبير أيًضا وجود مواقف إيجابية تجاه جميع األسئلة. ويالحظ أن الفقرة العشرون "تستخدم الشركة بدائل 8)

( درجة، بينما كان أدنى 0.120( درجة وانحراف معياري قدره )8.08هي أعلى متوسط حسابي وقدره ) تعويضات غير نقدية"

متوسط حسابي للفقرة األخيرة "نظام تعويض الشركة هو أحد أسباب احتفاظي بعملي في الشركة"، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

 ( درجة. 0.923( درجة وانحراف معياري قدره )1.33)

السابقة، أن موظفي شركة الفهاد راضون عن طريق التعويض التي تتخذها الشركة والتي يتخذون من خاللها تشير النتائج 

 أدائهم أساًسا للتعويض، لكنهم بحاجة إلى خذ آراء الموظفين في نوع المزايا التي يحتاجون إليها.

 البعد الرابع: تقييم األداء. 1.1.1.1

حراف المعياري لعينة الدراسة بناء على أجوبة المستجيبين عن الفقرات أدناه كما هو استخلص الباحث المتوسط الحسابي واالن

 مبين بالجدول.
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 األهمية
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الفقرة

 .باحترافية. تتعامل الشركة مع شكاوى الموظفين 14 1.230 3.21 متوسط

 احترافي.. الشركة لديها نظام تقييم 12 1.110 3.27 متوسط

 . تعتبر الشركة الموظفين هم المسؤولين عن عملهم.12 1.144 3.41 متوسط

 . تقدم الشركة تغذية راجعة للموظفين.11 1.131 3.17 متوسط

 . الشركة على علم بآراء موظفيها.13 1.149 2.94 متوسط

 . نظام تقييم الشركة عادل وصادق.10 1.257 2.96 متوسط

 . الشركة تدعم تنمية الموظفين.89 1.242 3.12 متوسط

 . الشركة لديها توقعات واقعية حول مخرجات الموظفين.80 1.176 2.97 متوسط

 المتوسط 98304. 3.1324 متوسط

 (اإلحصاء الولفي للبعد الرابع )تقييم األداء  - 8جدول 

( درجة، مقارنة بالمتوسط الحسابي 8.40 - 1.04يوضح الجدول أعاله، أن المتوسطات الحسابية لبعد تقييم األداء تراوح بين )

( درجة، يشير الجدول أعاله إلى وجود مواقف إيجابية تجاه األسئلة أعاله ألن متوسطها الحسابي أعلى من 8.0814العام وقدره )

(، والتي لها مواقف سلبية ألن متوسطها الحسابي أقل من متوسط المقياس 80، 10، 13لسؤال )( باستثناء ا8متوسط المقياس )

(، يعكس المتوسط الكبير أيًضا وجود مواقف إيجابية تجاه جميع األسئلة. ويالحظ أن الفقرة السادسة والعشرون "تعتبر الشركة 8)

( درجة، 0.044( درجة وانحراف معياري قدره )8.40ه )الموظفين هم المسؤولين عن عملهم" هي أعلى متوسط حسابي وقدر

بينما كان أدنى متوسط حسابي للفقرة رقم ثمانية وعشرون " نظام تقييم الشركة عادل وصادق"، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

 ( درجة. 0.040( درجة وانحراف معياري قدره )1.04)

نفس الوتت تحتاج مزيدا من الوعي حول آراء  يعمل موظفيها، وفد تتحمل مسؤولية تشير النتائج السابقة، أن شركة الفها

 الموظفين.

 البعد الخامس: رضا الموظفين. 2.1.1.1

استخلص الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة الدراسة بناء على أجوبة المستجيبين عن الفقرات أدناه كما هو 

 مبين بالجدول.
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 األهمية
المتوسط 

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري
 الفقرة

 . يشعر الموظفون أن هناك فرًصا حقيقية للتطوير الوظيفي.81 1.266 3.05 متوسط

 . الموظفون ملتزمون بوظائفهم.88 1.179 3.18 متوسط

 . يشعر الموظفون أن الشركة تهتم بهم.84 1.219 2.98 متوسط

 الشركة بناًء على مزايا عملهم.. يتقدم الموظفون بشكل عادل في 82 1.269 2.89 متوسط

 . يوصى الموظفون بالشركة كمكان للعمل.82 1.206 3.06 متوسط

 . يستخدم الموظفون جميع مهاراتهم وقدراتهم في العمل.81 1.107 3.22 متوسط

 . يشعر الموظفون أن لديهم األمن الوظيفي.83 1.244 3.00 متوسط

 توزع بشكل عادل مقارنة بخبراتهم ومستواهم التعليمي. رواتب الموظفين 80 1.334 2.96 متوسط

 . يشعر الموظفون بأن األشياء التي يقومون بها في العمل مهمة49 1.202 3.04 متوسط

 . يتم تمكين الموظفين من قبل الشركة.40 1.161 2.92 متوسط

 المتوسط 1.191 3.17 متوسط

 اإلحصاء الولفي للبعد الخامس )رضا الموظفين( - 9جدول 

( درجة، مقارنة بالمتوسط الحسابي 8.11 - 1.30يوضح الجدول أعاله، أن المتوسطات الحسابية لبعد رضا الموظفين تراوح بين )

الحسابي أعلى من ( درجة، يشير الجدول أعاله إلى وجود مواقف إيجابية تجاه األسئلة أعاله ألن متوسطها 8.01العام وقدره )

(، والتي لها مواقف سلبية ألن متوسطها الحسابي أقل من متوسط 41، 80، 82، 84( باستثناء السؤال )8متوسط المقياس )

(، يعكس المتوسط الكبير أيًضا وجود مواقف إيجابية تجاه جميع األسئلة. ويالحظ أن الفقرة السابعة والثالثون "يستخدم 8المقياس )

( 0.091( درجة وانحراف معياري قدره )8.11مهاراتهم وقدراتهم في العمل" هي أعلى متوسط حسابي وقدره ) الموظفون جميع

درجة، بينما كان أدنى متوسط حسابي للفقرة رقم الرابعة والثالثون "يشعر الموظفون أن الشركة تهتم بهم"، وذلك بمتوسط حسابي 

 درجة. ( 0.100( درجة وانحراف معياري قدره )1.03قدره )

تشير النتائج السابقة، أن العاملين في شركة الفهاد يستخدمون كفاءاتهم في عملهم، وأن شركة الفهاد بحاجة إلى أن تكون 

 أكثر شفافية فيما يتعلق بنظام الترتية الخاص بموظفيها.

 فرضيات الدراسة . اختبار1.1

خدام للتأكد من مدى كفاية البيانات لتحليل انحدار الفرضيات، وتم استقبل اختبار فرضيات الدراسة تم إجراء اختبار تحليل االنحدار 

 معامل االنحدار الخطي المتعدد.
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( واختبار التسامح لكل VIFأكدت النتائج عدم وجود ارتباطات عالية بين المتغيرات المستقلة باستخدام معامل التضخم المتغير ) 

( وان قيمة 09االعتبار أن معامل التضخم ال يتجاوز القيمة المسموح بها ) متغير لضمان استقاللية األخطاء، مع األخذ بعين

 (، ويبين الجدول التالي نتائج هذه االختبارات.9.92التسامح أكبر من )

 المتغير
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 2.716 368. التخطيط والتوظيف

 2.438 410. البرامج التدريبية

 4.156 241. التعويضات

 3.423 292. تقييم األداء

 معامل االنحدار الخطي المتعدد للتأكد من مدى كفاية البيانات لتحليل انحدار الفرضيات - 12جدول 

، مع تفاوت درجة التسامح لتكون ما بين 09لكل بعد من أبعاد المتغيرات المستقلة أقل من  VIFيوضح الجدول باالعلى، أن قيم 

(. تشير هذه النتيجة إلى عدم وجود مشكلة في العالقة الخطية المتداخلة لنموذج اختبار االنحدار )الغوجاراتية & 9.140-9.40)

 (. لذلك يمكن للباحث إجراء فرضيات الدراسة.1998بورتر، 

 ضية الرئيسيةالفر .1.1.1

  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة

 (α≤0.05عند مستوى داللة )

 للتأكد من صحة الفرضية من عدمها سنقوم بإجراء اختبار االنحدار البسيط الختبار الفرضية المذكورة أعاله للتأكد من وجود

 تأثير لممارسات إدارة الموارد البشرية على رضا الموظفين في شركة الفهاد.

R 2R F Calculated Sig. النتيجة 

 مرفوضة 0.000 156.007 0.76 0.872

 نتائج تحليل الفرضية الرئيسية باستخدام اختبار االنحدار البسيط - 11جدول 

(. لذلك وفقًا α.≤92( وهي أقل من )9.999هي ) Sigوأن قيمة  022.991المحسوبة =  Fإلى أن قيمة  باألعلىيشير الجدول 

لذلك، يتم رفض الفرضية الصفرية ويتم قبول الفرضية البديلة مما يعني صحة االنحدار البسيط، ومنه نستنتج أن هناك تأثير 

 كة الفهاد.لممارسات إدارة الموارد البشرية على رضا الموظفين داخل شر
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( مما يدل على وجود عالقة موجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغير R . =311كما يشير الجدول إلى أن معامل االرتباط كان )

( من التباين في رضا الموظفين يقابله ٪12( والتي تشير إلى أن )9.12( هي )R1التابع، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد )

 ( ترجع إلى متغيرات أخرى غير مدرجة في النموذج٪14الموارد البشرية بينما النسبة الباقية )ممارسات إدارة 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند 

 (α≤0.05مستوى داللة )

 الفرضية الفرعية األولى. 1.1.1.1

  أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط والتوظيف على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى ال يوجد

 (.α≤0.05داللة )

R 2R T Calculated Sig. النتيجة 

 مرفوضة 0.000 14.065 0.497 0.705

 نتائج تحليل الفرضية الفرعية األولى باستخدام اختبار االنحدار البسيط  - 12جدول 

(. وفقًا لذلك، يتم α≤0.05( وهي أقل من )9.999هي ) Sigوقيمة  T  =04.922 القيمة المحسوبةإلى أن  باألعلىيشير الجدول 

 موظفين.عد التخطيط والتوظيف على رضا الرفض الفرضية الصفرية ويتم قبول الفرضية البديلة مما يعني أن هناك تأثير من ب

( مما يدل على وجود عالقة موجبة بين المتغير المستقل والمتغير R  =9.192كما يشير الجدول إلى أن معامل االرتباط كان )

الموظفين  ( من التباين يقابله رضا٪40.1( والتي تشير إلى أن )9.401( هي )R1التابع، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد )

( إلى متغيرات أخرى لم يتم تقديمها في نموذج ٪29.8من خالل ممارسات التخطيط والتوظيف بينما تُعزى النسبة المتبقية )

 االنحدار البسيط

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط والتوظيف على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة 

(α≤0.05.) 

 الفرضية الفرعية الثانية. 1.1.1.1

 لةدال مستوى عند المنظمة داخل الوظيفي ورضاهم العاملين أداء على التدريب لبرامج إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال 

(α≤0.05.) 

R 2R T Calculated Sig. النتيجة 

 مرفوضة 000 9.920 0.330 574.

 نتائج تحليل الفرضية الفرعية الثانية باستخدام اختبار االنحدار البسيط - 13جدول 
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(، وبناًء على α≤0.05( وهي أقل من )9.999هي ) Sigوقيمة  T  =0.019، إلى أن القيمة المحسوبة باألعلىيشير الجدول 

 ضا الموظفين.لبعد برامج التدريب على ر الدور يتم رفض الفرضية الصفرية ويتم قبول الفرضية البديلة مما يعني أن هناك تأثير

( مما يدل على وجود عالقة موجبة بين المتغير المستقل والمتغير R  =9.214كما أشار الجدول إلى أن معامل االرتباط كان )

ا الموظفين ( من التباين في يقابله رض٪88( والتي تشير إلى أن )9.889( هي )R1التابع، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد )

 ( إلى متغيرات أخرى لم يتم تقديمها في نموذج االنحدار البسيط.٪21من خالل ممارسة برامج التدريب بينما تُعزى النسبة الباقية )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبرامج التدريب على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة 

(α≤0.05.) 

 رضية الفرعية الثالثةالف. 1.1.1.1

  ذو داللة إحصائية للتعويضات على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة  أثرال يوجد

(α≤0.05.) 

R 2R T Calculated Sig. النتيجة 

 مرفوضة 0.000 17.711 0.611 0.781

 نتائج تحليل الفرضية الفرعية الثالثة باستخدام اختبار االنحدار البسيط - 14جدول 

(، لذلك وفقًا α≤0.05( وهي أقل من )9.999هي ) Sigوقيمة  T  =01.100، إلى أن القيمة المحسوبة باألعلىيشير الجدول 

 فين.بُعد التعويض على رضا الموظللدور يتم رفض الفرضية الصفرية ويتم قبول الفرضية البديلة مما يعني وجود تأثير 

( مما يدل على وجود عالقة موجبة بين المتغير المستقل والمتغير R  =9.130كما أشار الجدول إلى أن معامل االرتباط كان )

ين ( من التباين يقابله رضا الموظف٪20.0( والتي تشير إلى أن )9.200( هي )R1التابع، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد )

 ( إلى متغيرات أخرى لم يتم تقديمها في نموذج االنحدار البسيط.٪43.0من خالل ممارسة التعويض بينما تُعزى النسبة المتبقية )

 (.α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعويضات على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة )

 ابعةالفرضية الفرعية الر. 1.1.1.1

  ثر ذو داللة إحصائية لتقييم األداء على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة أال يوجد

(α≤0.05.) 

R 2R T Calculated Sig. النتيجة 

 مرفوضة 0.000 22.435 0.716 0.840

 تائج تحليل الفرضية الفرعية الرابعة باستخدام اختبار االنحدار البسيط - 15جدول 
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(، وبناًء على α≤0.05( وهي أقل من )9.999هي ) Sigوقيمة  T  =11.482، إلى أن القيمة المحسوبة باألعلىيشير الجدول 

 ا الموظفين.لبعد تقييم األداء على رض الدور يتم رفض الفرضية الصفرية ويتم قبول الفرضية البديلة مما يعني أن هناك تأثير

( مما يدل على وجود عالقة موجبة بين المتغير المستقل والمتغير R  =9.349كما أشار الجدول إلى أن معامل االرتباط كان )

الموظفين ( من التباين يقابله رضا ٪10.2( والتي تشير إلى أن )9.102( هي )R1التابع، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد )

 ( إلى متغيرات أخرى لم يتم تقديمها في نموذج االنحدار البسيط.٪13.4من خالل تقييم األداء بينما تُعزى النسبة الباقية )

 (.α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقييم األداء على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة عند مستوى داللة )

 النتائج والتوليات. 2

 النتائج. 1.2

درجة، وكان أعلى متوسط لبرامج  8.98إلى  8.10تراوح متوسط جميع األبعاد الفرعية من عالي إلى متوسط بمقدار من  .0

التدريب، بينما كان أدنى متوسط للمكافآت. وهذا يدل على موافقة المستجيبين على أهمية ممارسات الموارد البشرية ولديهم 

 (.1993تؤثر على رضاهم، تتفق النتيجة أعاله مع نتائج )بيتريسكو وسيمونز، وجهات نظر إيجابية تجاهها 

( درجة، وتأثير التخطيط والتوظيف على رضا الموظفين في شركة الفهاد 8.12كان متوسط بعد التخطيط والتوظيف )  .1

لديها ما يكفي من الخبرة  (. تشير هذه النتيجة إلى أن شركة الفهاد1908متوسط. تتفق هذه النتيجة مع الدراسة )مصطفى، 

والمعرفة في أساليب التوظيف، ألنها تتنبأ باحتياجاتها من الموارد البشرية وتشارك الموظفين في عملية التخطيط، كما أنها 

تبقي موظفيها على اطالع عندما يتعلق األمر بالتخطيط والتوظيف. تجذب الشركة وتعيد تدريب الموظفين ذوي الجودة 

ل مصادر خارجية مثل اإلعالنات ووكاالت التوظيف واإلنترنت. يعد التوظيف العادل في الشركة جزًءا مهًما العالية من خال

 من رضا الموظفين.

( درجة، وعليه فإن تأثير البرامج التدريبية على رضا الموظفين في شركة الفهاد 8.10بلغ متوسط بعد برامج التدريب ) .8

(. تشير هذه النتيجة إلى أن شركة الفهاد تخطط مسبقًا لجودة 1904)كوك وآخرون،  مرتفع. تتفق هذه النتيجة مع الدراسة

البرامج التدريبية التي تقدمها لموظفيها في جميع أقسامها باستخدام التقنيات المتقدمة التي تؤدي إلى تعزيز أداء الموظفين 

مج التوجيه وتشجيع ندوات العمل الجماعي بين ورضاهم. كما أنهم يدعمون الموظفين المعينين الجدد من خالل تنفيذ برا

 الموظفين لمشاركة ما تعلموه في أي تدريب على العطاء.

( درجة، وعليه كان آثر التعويض على رضا الموظفين في شركة الفهاد متوسط. تتفق 8.98بلغ متوسط بعد التعويضات ) .4

شركات الفهاد مهتمة باحتياجات موظفيها وأنها تستخدم (. تشير هذه النتيجة إلى أن 1902هذه النتيجة مع الدراسة )كون، 

نظام حوافز تتم مراجعته دوريًا بشكل عادل والذي يوفر لهم نوع المزايا التي يحتاجون إليها بناًء على أدائهم. يعتبر الموظفون 

تنان، ل شهادات التقدير واالمأن هذه المزايا تقارن بشكل إيجابي في هذا القطاع، كما أنهم يقدمون بدائل تعويض غير نقدي مث

 وكل ما سبق هو أحد األسباب الرئيسية لحرص الموظفين االحتفاظ بالوظيفة داخل الشركة.
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( درجة، وكان تأثير تقييم األداء على رضا الموظفين في شركة الفهاد متوسط. تتفق هذه 8.08بلغ متوسط بعد تقييم األداء )  .2

(. تشير هذه النتيجة إلى أن شركة الفهاد لديها نظام تقييم أداء احترافي عادل 1908النتيجة مع الدراسة )هاكيك وآخرون، 

عن التوقعات الواقعية فيما يتعلق بمخرجات الموظفين، مع دعم  ومساءلة الموظفونزيه ومصمم لدعم تطوير الموظفين 

 ل مع شكاواهم.والتعام تمكينيهآراء الموظفين، وهذا يحافظ عليهم رضاهم عن طريق تقديم مالحظات 

 التوليات. 1.2

دور إدارة الموارد البشرية في التأثير على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي داخل المنظمة. وكشفت الدراسة  فيحققت الدراسة 

عن وجود تأثير لممارسات إدارة الموارد البشرية على ر أداء العاملين ورضاهم الوظيفي في شركة الفهاد سواء بشكل جماعي 

منفصل. تشير النتائج أن لممارسات إدارة الموارد البشرية دوًرا رئيسيًا في رضا الموظفين في المؤسسة بغض النظر عن أو 

 أنشطتهم.

 وأخيرا، يمكن أن تؤدي هذه العوامل والتوصيات التالية إلى تعزيز رضا الموظفين في شركة الفهاد من خالل:

 زيادة الفرص الواقعية للتطوير الوظيفي. .0

كات ينسجم مع مؤشرات الحاجة الفعلية لتلك الشر لكيالشركات ومتطلباته  في التخصصيرة االهتمام بتصميم العمل ضرو .1

 ويلبي متطلبات المنافسة العالمية بهذا المجال.

 .زيادة التزام الموظفين لوظائفهم .8

 زيادة االهتمام بالموظفين. .4

 عمله. زيادة التقدم العادل للموظف في الشركة على أساس مزايا .2

 جعل الموظفين يستخدمون جميع مهاراتهم وقدراتهم في العمل. .2

مراعاة التطورات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم واستخداماتها عند تحديد االستراتيجيات التدريبية  .1

 .أعمالهم بشكل أفضل إلنجاز وتوظيفها لتطوير العاملين

يب والتطوير تدعم برامج التدر الشركات التي فيمعتمدة على ثقافة المنظمات التعليمية ضرورة تبني ثقافية معرفية جديدة  .3

 الستمراريتها.وتستند على أساسيات التعلم المستمر وتهيئة البيئة الداخلية الداعمة 

 زيادة األمن الوظيفي للموظفين. .0

 توزيع رواتب الموظفين مقارنة بخبراتهم ومستواهم التعليمي. فيالحيطة  .09

 زيادة أهمية المدخالت الوظيفية للموظف. .00

 زيادة تمكين الموظف. .01

 تطبيق بيئة عمل احترافية. .08

توصي الدراسة الحالية بأن تعمل اإلدارة العليا في شركة الفهاد إلى تحسين جودة أبعاد إدارة الموارد البشرية من أجل  .04

 تحسين نجاح الشركة.

 ون أكثر شفافية في عملية التوظيف للموظفين الحاليين والمحتملين.أظهرت الدراسة أن شركة الفهاد بحاجة إلى أن تك .02
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أكدت الدراسة ان العمل على جودة التدريب الذي تقدمه شركة الفهاد لموظفيها وإشراك المتدرب في عملية بناء هذا البرنامج  .02

 من أجل تنفيذ البرامج تزيد من مهارات التفكير والتحليل لديهم.

اإلدارة العليا في شركة الفهاد بتنفيذ نظام حوافز أكثر عدالً يوفر للموظفين المزايا التي يحتاجون توصي الدراسة الحالية  .01

 إليها بخالف المزايا األساسية، مثل الرعاية الصحية واألجور اإلضافية وغيرها من المزايا غير النقدية.

ل اتباع سياسة "الباب المفتوح" لموظفيها من توصي الدراسة شركة الفهاد بأن تكون أكثر وعياً بآراء موظفيها من خال .03

المستويات األدنى، وتقديم مالحظات مستمرة وبالتالي تنفيذ نظام تقييم أكثر عدالً وصدقًا يتطلب توقعات واقعية من إخراج 

 الموظفين.

قولية، يتم فيه توزيع لمعأوضحت الدراسة أنه يتعين على كبار المديرين في شركة الفهاد تطبيق نظام ترقية يتسم بالشفافية وا .00

 وصرف الرواتب بشكل عادل وبما يتناسب مع مستوى خبرة الموظفين وتعليمهم.

حاجة المديرين إلى تمكين موظفيهم من خالل منح الموظفين الفرصة لتجربة مهاراتهم المكتسبة في الوظائف المعطاة،  .19

 م.ومساعدتهم على تحديد أهداف واقعية ألداء عملهم كنتيجة لتدريبه

االستنتاجات من هذه الدراسة محدودة حيث قد تكون هناك أسئلة بخصوص عوامل إدارة الموارد البشرية للموظفين. في  .10

حين أن هذه الدراسة أخذت فقط وجهة نظر الموظفين من المستوى المتوسط والمنخفض، فمن المستحسن أخذ وجهة نظر 

 ة التي ستستفيد من استخدام عينة أكبر.اإلدارة العليا في االعتبار في الدراسات المستقبلي

 المراجع. 1

 المراجع العربية. 1.1

(. أبعاد أنظمة تقييم األداء في المؤسسات األردنية الخاصة والعامة، المجلة الدولية إلدارة الموارد البشرية 1991ابو دوله، )

03 (0 ،)12-34. 

الموارد البشرية. )أطروحة دكتوراه غير منشورة( مكتبة الجامعة،  (. النهج االستراتيجي المتكامل إلدارة1909السالم، محمد )

 الشارقة اإلمارات العربية المتحدة.

تية في البنوك التجارية الكوي االستراتيجية(. استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها في تحقيق األهداف 1909النوفل )

 (.)رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن

(. تقييم نظام تقييم األداء في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية وأثره على قرارات الموارد 1909القحطاني )

 البشرية )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة دورهام. دورهام، المملكة المتحدة.

دق األردني. إدارة الموارد البشرية ودوران البحوث (. النوايا في قطاع الفنا1909الطراونة، إبراهيم، الكيالني، محمد )

 .20-42(، 0) 03والممارسات في إدارة الموارد البشرية، 
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(. دور السلوك التنظيمي في اداء منظمات االعمال: بيئة المنظمة الداخلية كتغير معدل / 1902علي ) عبد الحقابراهيم، 

 طوم. أطروحة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.دراسة على عينة من البنوك التجارية في والية الخر

-1902من  الفترةتقييم األداء في رفع كفاءة العاملين / دراسة الحالة لجامعة كردفان  أثر(. 1901ابونا، احمد مالح السوسو )

 . رسالة ماجستير، جامعة كردفان.1904

ممارسات إدارة الموارد البشرية على اكتشاف وتطوير القدرات  أثر(. 1904البدارين، رقّيا والجداية، محمد والعمري، زياد )

اإلبداعية للعاملين: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في إقليم الشمال. بحث منشور في مجلة رؤى اقتصادية، العدد 

 السابع.

أثر استراتيجيات إدارةٌ الموارد البشرية على األداء الوظيفي: دراسة ميدانية من وجهة نظر  (.1902البطاينة، محمد تركي )

 (.48)0:(0-01المديرين في البنوك التجارية األردنية/ محافظة اربد، دراسات: العلوم 

حث منشور في مجلة (. دور إدارةٌ الموارد البشرية في ظل إدارٍة الجودة الشاملة. ب1902بن علي، عائشة ونوري، منير )

 . 812-894، 1(0المالية واألسواق، )

(. معايير األداء المهني للعالقات العامة ودرجةٌ االلتزام بها في المؤسسات الحكومية. 1902بوبكر، صالح ابراهيم مثيب )

 رسالة ماجستير، جامعة بنغازي.

تأثيرات على األداء في المؤسسات المصرفية األردنية (. فعالية التدريب والتطوير: الممارسات واألدوار وال1992الطراونة )

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة( جامعة هدرسفيلد، ويست يوركشاير، إنجلترا.

(. فاعلية برامج التدريب على رأس العمل في رفع كفاءة أداء العاملين بفرق التدخل 1901الحربي، عمر بن راضي صالح )

دراسة ميدانية على العاملين بقيادة قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني  زل:والزالفي حوادث انهيارات المباني 

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. -وفروعها. رسالة ماجستير 

(. دور االستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية في مواجهة تحديات البيئة التنظيمية / 1902خضر، حرز هللا محمد )

 جامعة السودان.« سسة صناعة الكوابل بسكرة. رسالة ماجستيردراسة حالة مؤ

 دراسة مقارنة لعينة من -البشرية (. تقييم أثر نظام معلومات الموارد البشرية على استراتيجيات الموارد 1901رجم، خالد )

 .المؤسسات العامة في قطاع النفط بالجزائر. أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

(. مدى توافر معايير اختيار الموارد البشرية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية 1903السعدي، محمد )

 .3-11( 1)13اليمنية. مجلة العلوم االجتماعية 
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Fallacies in Abi Hayyan Al-Tawhidi's Speech (An Applied Study of Examples from the 

Book of Enjoyment and Sociability) 

 الحربي سعود البدراني نوف إعداد الباحثة/

                             ماجستير، تخصص اآلداب في الدراسات األدبية، قسم اللغة العربية والدراسات االجتماعية،باحثة 

  السعودية العربية المملكة ،(Qassim University - القصيم جامعة)

 nova_67@outlook.saEmail:  

 الملخص: 

 اإلمتاع كتاب في اللغوية المغالطات وإبراز اللغوية، المغالطة ماهية وبيان واصطالحاً، لغة المغالطة مفهوم بيان الى البحث هدفي

 حيث .التوحيدي حيان ألبي والمؤانسة اإلمتاع كتاب في اللغوية غير المغالطات توضيح التوحيدي، حيان ألبي والمؤانسة

 لمغالطات،ا من العديد التوحيدي حيان ألبي والمؤانسة اإلمتاع كتاب حوى وقد الخصوم، إفحام أجل من تستخدم ما كثيرا المغالطات

 وإزالة الحقيقة، كشف أجل من األمور؛ من العديد في والمناظرة الجدل إلى الحاجة حيث من. المشكلة هذه لحل البحث جاء وقد

 اظرة،والمن الجدل في المغالطات استعمال على المترتبة اآلثار خطورة وكذلك الباطل، وإبطال الحق، وإظهار والشكوك، الشبهات

 يالوصف المنهج بحثي في اتبعت. المبطلين تمويهات على الوقوف من والمناظر المجادل يمكن هاماً؛ أمراً  عنها الكشف فكان

 . موضوعية حيادية نتائج إلى للوصول وتحليلها؛ المعلومات جمع خالل من وذلك التحليلي،

 تعتمد لغوية اتمغالط: نوعين على وهي المتلقّي، تضليل إلى المغالط فيها يعمد التي للمواضع أرسطو تقسيم نتبع البحث هذا وفي

 يكونو والتراكيب، الجمل صياغة على تعتمد ال لغويّة غير ومغالطات. المتلقي لخداع مخادع بشكل واستخدامها حجة صياغة على

 في إليجابيا الجانب من السلبي الجانب تمثل وأنواعها صورها بشتى المغالطات أن البحث من وتبين االستدالل، نتيجة في الخلل

 للوصول لقّيالمت وإيهام للتلبيس المغالط ويوظّفها ذلك، عكس الواقع في لكنه صحيحاً  ظاهره في يبدو فاسد استدالل وهي الحجاج،

 .المنشودة غايته إلى

 لمتلقّيا استغالل هدفها وكان المغالطيّة، الحجج من العديد يحوي والمؤانسة اإلمتاع كتاب أن: أهمها نتيجة إلى البحث توصل وقد

 حتى نهام والتحذير إليها والتنبيه المغالطيّة، باألساليب الوعي نشر في بالمساهمة البحث ويوصي. اإلقناع على وحمله وإيهامه،

 االهتمام ،الخطابات في المغالطات اكتشاف على التدريب الجامعي، التعليم مراحل في المغالطات تدريس فيها، الوقوع من يتحرز

 .األدبية النصوص في المغالطات عن بالكشف

 .والمؤانسة اإلمتاع كتاب التوحيدي، حيان أبي خطاب، المغالطات، الكلمات المفتاحية:
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Fallacies in Abi Hayyan Al-Tawhidi's Speech (An Applied Study of Examples from the 

Book of Enjoyment and Sociability) 

Abstract: 

The research aims to explain the concept of fallacy linguistically and idiomatically, and to explain 

what the linguistic fallacy is, and to highlight the linguistic fallacies in the book of pleasure and 

sociability by Abi Hayyan al-Tawhidi, and to clarify non-linguistic fallacies in the book of 

enjoyment and sociability of Abi Hayyan al-Tawhidi. Where fallacies are often used in order to 

defeat opponents, the book of enjoyment and sociability by Abi Hayyan al-Tawhidi contained 

many fallacies, and the research came to solve this problem. In terms of the need for controversy 

and debate in many matters; In order to reveal the truth, remove suspicions and doubts, show the 

truth, and nullify falsehood, as well as the seriousness of the consequences of using fallacies in 

controversy and debate, revealing them was an important matter; Arguments and debates enable 

us to stand up to the camouflage of the wrongdoers. In my research, I followed the analytical 

descriptive approach, by collecting and analyzing information. To reach objective neutral results. 

In this research, we follow Aristotle's division of the places in which fallacies mislead the recipient, 

which are of two types: Linguistic fallacies depend on formulating an argument and using it in a 

deceptive manner to deceive the recipient. And non-linguistic fallacies that do not depend on the 

formulation of sentences and structures, and the defect is in the result of the inference, and it 

became clear from the research that the fallacies in all their forms and types represent the negative 

side of the positive side in the pilgrims, and it is a corrupt reasoning that appears on the surface to 

be correct, but in reality it is the opposite, and fallacies employ it to mislead and mislead recipient 

to achieve its desired goal. The research reached a conclusion, the most important of which is: The 

book of enjoyment and sociability contains many fallacious arguments, and its aim was to exploit 

and deceive the recipient, and to persuade him. The research recommends contributing to 

spreading awareness of fallacies, alerting them and warning them in order to avoid falling into 

them, teaching fallacies in the stages of university education, training in discovering fallacies in 

discourses, and paying attention to detecting fallacies in literary texts. 

Keywords: Fallacies, Khattab, Abi Hayyan Al-Tawhidi, Book of Enjoyment and Sociability 
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 : المقدمة. 1

بشكٍل يومي، غير أنّها تترّكز في بعض المجاالت  األسلوب الِحجاجي أصيٌل في كثير من أساليب خطاباتنا وكالمنا ورسائلنا

خاّصة، كالِخطابات الدينية، والفقهية، الفلسفية، والقضائية، وغيرها من المجاالت التي تعتمد كثيرا على األسلوب الِحجاجي، 

ه بشكٍل لِحجاجي إليصال فكرتفاعتماد تلك المجاالت على الجدل والمناقشة والمحاورة بين الناس يجعل الِمتكلّم يلجأ إلى األسلوب ا

يُقنع المتلقّي أو المقابل بها، أو التسليم بصحتها. وللِحجاج جانبان إيجابي ويتمثّل باهتمام جميع أطراف التواصل إلى سالمة الحّجة 

لحجة أو صحة ا وبلوغها بالشكل الصحيح، وسلبي يتمثّل باهتمام المتكلّم بإيصال فكرته أو التغلّب على خصمه دون مراعاةٍ لسالمة

 وسائلها واالهتمام بتحقيق األغراض الشخصية.

والذي ، "ةعليه "بالحجة المعوجّ يُصطَلَح أو ما " المغالطات" الحجاجية في خانة الدراساتالجانب السلبي  تحتيندرج هذا البحث و

 .1كر المعاصر بالسفسطة"عليه الفِ  أصطلح

( ومعناه الحكيم Sophosوهي مشتقة من لفظ )سوفوس  sophisma) )سوفيسماة اليوناني في في أصل معناها اللغويوالسفسطة 

والحاذق. والسفسطة عند الفالسفة هي الحكمة المموهة، وعند المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات. والغرض منه تغليط 

طبقة  ويعود أصل التسمية إلى .التمويهأساليب الخداع و لكنه يستعمليدعي الحكمة في ظاهره  كانالسفسطائي . ف2الخصم واسكاته

ء(. والتي رفعت شعار )اإلنسان مقياس كل شيمن الفالسفة اليونانية القدماء كانوا ناشطين في النصف الثاني من القرن الخامس، 

الحركة  هذه فتنكرت لكل القيم الموضوعية والمعايير الثابتة سواًء في أمور الفكر واالعتقاد أو السلوك واألخالق، فكان دعاة

 . 3يخاطبون النّاس قائلين إّن الحقيقة ما يراه الفرد حقيقة، والفضيلة ما يبدو له فضيلة، وهكذا بالنسبة لكل األمور

واألالعيب القولية أمر مشروع إذا كانت نتيجته في نهاية لحيل الخطابية لاللجوء على أن  ن إلى التأكيديه السفسطائيوكان توجّ 

مصلحة شخصية راجحة، وقد برعوا براعة كبية في توظيف األساليب البالغية والخطابية، ومهروا في إبداع المطاف تحقيق 

 .4التقنيات اللغويّة المفيدة في كسب تأييد الجمهور، وحشد المناصرين في المعارك السياسية التي كانت أثنيا مركزاً لها

حيث كانوا  ،وهم كٌل من سقراط وأفالطون وأرسطوممثلة في ثالثة  بشكل حاسم وصارملفكر السفسطائيين لقد تصدى الفالسفة 

ينظرون إلى السفسطة على أنها حكمة مموهة، غير أّن األهم في التراث النقدي هي الجهود المتعاقبة والمتواصلة لتعيين ُمختَلَف 

 للحيلالتنبّه والفكر السفسطائي ي حبائل السفسطات، وكشف طبيعتها وتحديد طُرق التعامل معها حتى يسلم الُمخاطَب من الوقوع ف

وقد كان أول وأهم عمل في هذا المجال هو الذي قام به أرسطو. فقد خصص لهذا الغرض كتاباً مستقالً من مدونته " اللفظية.

المغالطات إلى نوعين، بعضها  أرسطو وقسم .5المشهورة باسم األروغانون، وهو كتاب السفسطة أو التبكيتات السفسطائية المنطقية

                                                           
 السفسطات في المنطقيات المعاصرة التوجه التداولي الجدلي نموذجا، الراضي رشيد، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1

 .882م، ص 8002، 4، عدد 63مجلد 

 . 352م، ص8828ول، بيروت، المعجم الفلسفي، جميّل صليبا، دار الكتاب اللبناني، الجزء األ 2

 . 86، ص 8م، ط8080الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، رشيد الراضي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  3

 . 86المرجع السابق، ص 4

 . 85المرجع السابق، ص  5
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متعلق بالخطاب وبعضها اآلخر من خارجه، وهذان النوعان بما يحمالن تحتهما من أصناف المغالطات ترجعان جميعاً إلى صورة 

 . (1) األرسطيالقياس، فال شيء من التغليط يخرج عن الشكل القياسي الذي هو الجزء األهم في المنطق 

. والقياس بوصفه استنتاجاً ال يضمن صحة النتائج، بل 2قضايا، إذا سلّمت لزم عنه لذاته قوٌل آخروالقياس هو قول مؤلّف من 

. ولهذا فإذا كانت المقدمات صادقة كانت النتيجة دائماً صادقة، أما المقدمات الكاذبة فقد تُنتج يتوقف األمر على صحة المقدمات

والتشنيع على المخاطب لحجاج السفسطائي خمسة أغراض وهي: التبكيت، ووضع أرسطو ل .3نتائج كاذبة كما تنتج نتائج صادقة

والتشكيك بإيقاع المخاطب في الشك والحيرة، ودفع المخاطب اإلتيان بالهذر من ، وهو أن يلزم المخاطب أمراً شنيعاً معلوم كذبه

ويهمنا في هذا الموضوع الوقوف عند بعض المواضع التي ذكرها أرسطو . 4القول، وأخيراً جعل المخاطب يدلي بكالم غير مفهوم

للمغالطات والتي يعمد فيها المغالط على اإليقاع بخصمه وتبكيته، وعدد المواضع ثالثة عشر موضعا، وصنفها أرسطو إلى نوعين 

ت واإلعجام، وصيغة اللفظ. والمغالطامغالطات لغوية وهي: االشتراك في اللفظ، واالشتراك في التركيب، واإلفراد، والتقسيم، 

الغير لغوية وهي: المغالطات المتعلقة بالعرض، أخذ المقيّد مطلقاً، إغفال أحد شروط التبكيت، موقع الالحق، المصادرة على 

هي وأخذ ما ليس بعلة على أنه علة، جمع مسألتين في مسألة واحدة. ثم تطبيق هذا التصنيف على المدونة المدروسة المطلوب، 

 كتاب اإلمتاع والمؤانسة البي حيان التوحيدي. 

 

 :مشكلة البحث. 1.1

المغالطات كثيرا ما تستخدم من أجل إفحام الخصوم، وقد حوى كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي العديد من المغالطات، 

 وقد جاء البحث لحل هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 مفهوم المغالطة؟ ما هو .8

 ما أنواع المغالطات؟ .8

 ما هي المغالطات اللغوية وغير اللغوية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي؟ .6

 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 1.1

لحق، الحاجة إلى الجدل والمناظرة في العديد من األمور؛ من أجل كشف الحقيقة، وإزالة الشبهات والشكوك، وإظهار ا -8

 وإبطال الباطل.

 كما تظهر أهمية الموضوع في كشفها العديد من المغالطات. -8

خطورة اآلثار المترتبة على استعمال المغالطات في الجدل والمناظرة، فكان الكشف عنها أمراً هاماً؛ يمكن المجادل  -6

 والمناظر من الوقوف على تمويهات المبطلين.

 حيان التوحيدّي على جملة من المغالطات اللغويّة وغير اللغويّة.اشتمال كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي  -4

                                                           
 .28دور السياق في صناعة المغالطة وتحديدها، فاتن بن سالم، ص (1)

 . 876، ص8، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط8موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي، ج: 2

 . 844المرجع السابق، ص 3

 . 756منطق أرسطو، الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ص 4
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 القيمة األدبية لكتاب اإلمتاع والمؤانسة والقامة العلميّة الكبيرة ألبي حيان التوحيدّي. -5

 

 أهداف البحث:. 1.1

 بيان مفهوم المغالطة لغة واصطالحاً. -8

 بيان ماهية المغالطة اللغوية. -8

 كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي.إبراز المغالطات اللغوية في  -6

 توضيح المغالطات غير اللغوية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي. -4

 

 منهج البحث:. 1.1

 اتبعت في بحثي المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل جمع المعلومات وتحليلها؛ للوصول إلى نتائج حيادية موضوعية.

 

 البحث . مصطلحات1.1

 المغالطة لغة: .1

غلط به من غلوطة: ما يُ . والتَْغليطُ: أن تقول للرجل: غلطت، واألَغلِطَ في األمر يَْغلَطُ غلطاً، وأْغلَطَهُ غيره، وغالَطَهُ ُمغالَطَةً 

 .(1)المسائل

غلطا وأغلطه غيره، : "الغلط: أن تعيا بالشيء فال تعرف وجه الصواب فيه، وقد غلط في األمر يغلط وجاء في لسان العرب

والعرب تقول: غلط في منطقه، وغلت في الحساب غلطا وغلتا، وبعضهم يجعلهما لغتين بمعنى. قال: والغلط في الحساب وكل 

وجاء في المعجم الغني: "مغالطة: الجمع مغالطات، مصدر َغالَط، )في كالمه مغالطة(:  .(2)شيء، والغلت ال يكون إال في الحساب"

 .  3لة لإليقاع في الخطأ"في كالمه محاو

  عدة:تعريفات بعرفت المغالطة تعريف المغالطة اصطالحاً:   .1

استدالل فاسد أو غير صحيح يبدو كأنه صحيحا، ألنه مقنع سيكولوجيا، ال منطقيا، على "عرف محمد اسيداه المغالطة بقوله: 

  .(4)"الرغم مما به من غلط مقصود

"بأن يكون لإلنسان القدرة على التمويه بالقول وعلى مغالطة السامع باألمور التي توهم أن الذي بقوله:  ف الفارابي المغالطةرّ وع

 .(5)يسمعه حق أو بحيث ال يمكنه دفعه"

                                                           
، مختار الصحاح، الرازي المحقق: 6/8847م، 8827، 4الصحاح، الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط( 1)

 . 882م، ص8888هـ / 8480، 5يوسف الشيخ محمد، الدار النموذجية، بيروت ط

 . 7/636هـ، 8484، 6لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط( 2)

 . 632/ 84المعجم الغني الزاهر ( 3

اللسانيات والحجاج، الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانية وظيفية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته، حافظ إسماعيل علوي ومحمد  (4)

 . 878، ص8080، 6اسيداه، عالم الكتب الحديثة، األردن، ج

 . 8م، ص8008، تونس، 7فن المغالطة والحجج الباطلة، زهير الخويلدي، مجلة منبر الفكر، العدد  (5)
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: "المغالطة هي التي تطلق ويراد بها شيئان: أحدهما داللة اللفظ على معنيين باالشتراك الوضعي، المغالطة بقوله ابن األثير وعّرف

 .(1)لة اللفظ على المعنى ونقيضه"واآلخر دال

والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الحذف واإلضمار، أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان 

 .(2)القطعية إلى غير ذلك

تكون على  ن الجهة الصورة فبأ : "قياس فاسد إما من جهة الصورة، أو من جهة المادة، أما منالمغالطة بأنها وعرفها الجرجاني

هيئة منتجة الختالل شرط، بحسب الكيفية، أو الكمية، أو الجهة، كما إذا كان كبرى الشكل األول جزئية، أو صغراه سالبة أو 

 .(3)ممكنة، وأما من جهة المادة، فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا، وهو المصادرة على المطلوب"

 .(4): "مركبة من مقدمات شبيهة بالحق، وال يكون حقا، ويسمى: سفسطة"وقيل: المغالطة

 .(5)"روعرفها السيوطي، فقال: "المغالطة: قياس تفسد صورته بأال يكون على هيئة منتجة الختالل شرط معتب

 ،جملة من األساليب اللغويةط غالِ ة هدفها اإلضمار، فهو من أهم قوانينها، ويستخدم المُ طَ ويلحظ من التعريفات السابقة أن المغالَ 

 تخدام أساليبأو اس التي تحتوي على التضليل والتمويه والتلبيس والتعميةوغيرها من األساليب  كاالشتراك في اللفظ واإلعجام

 تسبب في إخفاء مقاصد المتكلم وال يتمكن المتلقي من كشف المغالطة. التي السؤال الملغوم  كالكذب أو غير لغوية
 

 الدراسات السابقة:. 1

 الدراسة األولى:

الحجاج في اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي، حسن بوبلوطة، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 م.1212الحاج لخضر، 

 اللغوية في الحجاج.هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الحجاج، وآليات الحجاج البالغية في اإلمتاع والمؤانسة، واآلليات 

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

اعتمد التوحيدي على الروابط الحجاجية وذلك من أجل انسجام خطابه من جهة وتوجيه خطابه وجهة قوية من جهة   -8

 أخرى. 

لبس )اإلضمار(، والمجاز اعتمد التوحيدي على الخطاب الحجاجي البالغي، حتى يجعل خطابـه مـؤثرا ومقنعا، ألن ال -8

 .عالية حجاجيهفي الحجاج يكسبه قوة 

 

 

                                                           
، ةالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجال( 1)

6/25 . 

 . 848هـ، ص 8484، 8ول، محمد الغرناطي، المحقق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، طتقريب الوصول إلي علم األص( 2)

 . 888هـ، ص8406، 8التعريفات، الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت، ط( 3)

 . 886المرجع السابق، ص( 4)

 . 888هـ، ص8484، 8القاهرة مصر، ط ،عبادة، مكتبة اآلداب معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي، تحقيق: محمد إبراهيم( 5)
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 الدراسة الثانية:

حجاجية المناظرات في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي، خديجة خمقاني، رسالة ماجستير، كلية اآلداب واللغة، 

 م.1211جامعة قاصدي مرباح، 

رة، واالستراتيجية الحجاجية في المناظرات، واآلليات الحجاجية في المناظرات، هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الحجاج والمناظ

 والروابط والعوامل الحجاجية للمناظرات.

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها:

 توظيف اآلليات المنطقية من أنجع الوسائل التي تحقق اإلقناع.-8

 لى الربط بين الحجاج والنتائج.تنوعت الروابط التي عملت ع-8

 الدراسة الثالثة:

المبادئ التخاطبية بين االلتزام والخرق في الليلة الثامنة من مناظرة السيرافي النحوي ومتى بن يونس المنطقي، نادية هناوي، 

 م.1212، 11مجلة التواصل األدبي، ع

والمؤانسة، ثم بيان قوانين الخطاب الصريح وقواعده، وتمثلت في هدفت الدراسة إلى الحديث بصورة موجزة عن كتاب اإلمتاع 

مبدأ التعاون ومفاده أنّه يجب على أطراف التخاطب أن تتعاون فيما بينها حتى يحصل الغرض المطلوب، ومبدأ الكم وهو كمية 

ل، يُعتقد أنّه غيُر صحيٍح وليس فيه دلياإلخبار الذي يجب أن يلتزم به المبادرة الكالمية، ومبدأ الكيف ومفاده االبتعاد عن كل ما 

 ومخالفته هذه القوانين من قبل السيرافي وابن يونس.

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إلى النتيجة التالية:

ي بالتزام المتكلم بمبدأ التعاون واحترامه لألحكام المتفرعة عنه يؤدي إلى نتيجة مفادها: كل ما يقوله المتكلم يقصده، إال أن قط

 التناظر التوحيدي والوزير في اإلمتاع والمؤانسة تعّديا المقاصد الصريحة إلى الضمنية.

 

 . اإلطار النظري:1

 ة:المغالطات اللغوي  . 1.1

 : التمهيد

لكن هناك  ،بطريقة مخادعةاللغة لها وقع السحر في النفوس، فالفرد من خالل كالمه يستطيع أن يغير المواقف، وقد يستغل ذلك 

جانب آخر الستخدام اللغة يتعلّق ببعض المفردات والتراكيب التي ترد ملتبسة في مستوى الداللة، ويصطلح عليها بالمغالطات 

اللغويّة، وهي مغالطات تتضمن كلمات أو جمل غامضة أو غير واضحة أو متعددة المعنى تسبب التباساً في فهم المعنى المشار 

 إليه. 

: "وهذا الباب أنا استخرجته من كتاب هللا تعالى، وهو مخادعات األقوال التي تقوم إلى تعريف المغالطات بقوله رابن األثي ويشير

مقام مخادعات األفعال، والكالم فيه وإن تضمن بالغة، فليس الغرض ههنا ذكر بالغته فقط، بل الغرض ذكر ما تضمنه من النكت 

لتسليم، وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البالغة كلها عليه؛ ألنه انتفاع بإيراد األلفاظ الدقيقة في استدراج الخصم إلى اإلذعان وا

 المليحة الرائقة، والمعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها،
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م إلى الكاتب في استدراج الخصوالكالم في مثل هذا ينبغي أن يكون قصيًرا في خالبه، وال قصيًرا في خطابه، فإذا لم يتصرف  

بكاتب، وال شبيه له إال صاحب الجدل، فكما أن ذاك يتصرف في المغالطات القياسية، فكذلك هذا يتصرف  سإلقاء يده، وإال فلي

 .(1)في المغالطات الخطابية"

ار دون وقبول األفك ،صحيحةالالمغالطات اللغوية على عملية تزييف للمعرفة والحجج وتضمين المفاهيم الخاطئة غير  وتقوم

أرسطو أقسام المغالطات  ذكر وقد. (2) "وبناء مجموعة من االستدالالت والتعميمات من مقدمات خاطئة ،النقد والفحص والتحقق

اإلفراد،  التركيب، والثالث: شتراك فياالوالثاني:  في اللفظ، االشتراك "األّول: وعددها ستّة أنواع، وهي، اللغوية

 .3والسادس: صيغة اللفظ" والخامس: اإلعجام، التقسيم، والرابع:
 

 المشترك اللفظي: .1

ويعد المشترك اللفظي من  .(4) وتغليطهمن أجل التلبيس على المتلقي تقوم هذه المغالطة على استعمال الفاظ لها أكثر من داللة 

 لجمهورااأللفاظ المتشابهة المشتركة التلبيس، وإضالل  حيلةطون في حجاجهم، والهدف من متشابه األلفاظ التي يلجأ إليها المغالِ 

(5). 

ة، مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغ معنيين: "اللفظ الواحد الدال على عند علماء أصول الفقه المشترك اللفظيو

 .(6)تقول وجدت شيئًا إذا أردت وجدان الضالة ووجدت على الرجل من الموجدة، "وهي الغضب"

في هذه الحيلة يقوم الخصم باستغالل طبيعة اللغة، مثل تعدد معاني اللفظ الواحد، وما ينتج عنه من التباس، ومن ذلك ما روي و

بن كعب، فإني ذكرت امرأة منهم، فقال: أيها األمير، ال  رثاالحبني ب: ما خدعني قطّ غير غالم من يقول غيرة بن شعبةعن "الم

خير لك فيها، إني رأيت رجال يقبّلها، ثم بلغني بعد أنه تزّوجها، فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجال يقبلها؟ فقال: بلى! 

 .(7)رأيت أباها يقبّلها"
 

استخدام األلفاظ التي تدل على أكثر من معنى، فلفظ في  مغالطتهالمغيرة، والتلبيس عليه من خالل  مخادعة لقد استطاع الغالم

رجل يشترك فيه جميع الرجال األقارب والغرباء، فالغالم أراد أنه رأى محرماً يقبلها، والمغيرة فهم أنه رأى رجالً غريباً يقبلها، 

  .(8)المغالطة، حيث أطلق الخصم لفظاً وأراد منه معنى غير المعنى الذي يفهمه المتلقيومن هنا حدثت 

                                                           
 . 8/805المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، البن األثير، ( 1)

على تنمية مهارات كشتتف المغالطات المنطقية لدى طالب المرحلة الثانوية، عبير عبد  االجتماعالتدريس التأملي لتدريس علم  استتتخدامتأثير ( 2)

 48المنعم فيصل، ص 

 . 754أرسطو، كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو، الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ص 3

 . 885استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياء، ص( 4)

 . 8/80، للبغوي، القرآن معالم التنزيل في تفسير( 5)

 .  806( النوري، محمد جواد: الصناعة المعجمية العربية، دار الكتب العلمية، ص6)

 . 8/882ه، 8482عيون األخبار، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 7)

 . 883استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياء، نبيلة بوقرة، ص( 8)
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: "إذ أقبل علينا ابن المقفّع، فقال: أّي األمم (اإلمتاع والمؤانسة) ما جاء في للمغالطة المشترك اللفظي الشواهد على استعمال ومن

، نقصد مقاربته، ونتوّخى مصانعته. فقال: كاّل، ليس ذلك لها وال فيها، هم أعقل األمم رس، فقلنا: فارسُ أعقل؟ فظننا أنه يريد الفُ 

م. ودئوا بأمر فصاروا إلى اتّباعه، ليس لهم استنباط وال استخراج. فقلنا له: الر  ثّل لهم فامتثلوا واقتدوا وبُ موا، ومُ لّموا فتعل  قوم عُ 

ء وهندسة، ال يعرفون سواهما، وال يحسنون غيرهما. قلنا: فالّصين. وثيقة وهم أصحاب بنا فقال: ليس ذلك عندها، بل لهم أبدانٌ 

 .(1)وصنعة، ال فكر لها وال رويّة" قال: أصحاب أثاثٍ 

كلمة أعقل يقصد منها معاٍن مختلفة، فقد يقصد بها )أعلم األمم( وعندها ال يكون والشاهد من الفقرة السابقة على المشترك اللفظّي 

خالل والغرض من ذلك هو اإلالعرب، وقد يقصد بها سالمة التفكير وفطرة النفس على ما هو مالئم للحق فيكون المقصود العرب. 

لعبارات، فقد ظنوا أنه يريد الفرس، وظلوا يخمنوا ما وهذا ما أفصحت عنه ا .(2)بفهم السامع، حيث إن االشتراك يخل بفهم السامع

 ابن المقفع. هيريد

ل القوية، حيث إنها تعتمد على اللغة، وظاهرها يوهم بالتفوق، وقوة الحجة والبيان وذلك من يَ وتعد حيلة المشترك اللفظي من الحِ 

  .(3) اوأقواهخالل استخدام األلفاظ المشتركة المعاني، وهي من أخطر أنواع الحيل 

 
 

 االشتراك في التركيب: .1

سابقاً  كرناهاذهو النوع الثاني من مغالطة االشتراك التي و، في التركيب الذي يحتمل أكثر من معنىتتم هذه المغالطة في االلتباس 

االنزالق من معنى أول للتركيّب إلى معنى ثاٍن  مغالطة االشتراك في اللفظ، حيُث يكون معنى الكلمة غامضاً.  وهي تعني وهو

له، مثال ذلك: )سررت بجلد الحارس(. "فكلمة )جلد( هنا تحتمل أن يكون الحارس هو الجالد، كما تحتمل أن يكون الحارس هو 

قّي في تأويّل حة للمتلالنحوّي وليس في معناها، بحيث تقوم على ترك الخيارات مفتو بنائهاتنشأ هذه المغالطة في  وعليه 4المجلود".

 جلبه التراكيّب وما يمكن أن تفضّي إليه داللتها، وهذا اإليّهام يقع في بنيته التركيبيّة في أربعة مواضع: تالمعنى بقصد اإليهام الذي 

ن يختلف ف" أمكن أأوالً: التقديم والتأخير: يـحصل اإليّهام في اختالف ترتيّب عناصر الجملة، فإن القائل إذا قال: "إّن العالم شري

االعتبار، فإنه يجوز أن يكون "العالم" أخذه موضوعا، و"الشريف" أخذه محموال، ويجوز أن يكون المحمول هو " العالم" لكن 

 5أخره كما يقال: "عالم زيد" ومثال ذلك لو قال:" الساكت متكلم" أمكن أن تفهم أن  الساكت متكلّم، وأّن تفهم أن  المتكلّم ساكت".

 

  

                                                           
 . 70اإلمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص( 1)

ه(، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد 324نفائس األصتتتتول في شتتتترح المحصتتتتول، شتتتتهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت ( 2)

 . 8/778ه، 8483، 8معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 . 838، ص8/560الواضح في أصول الفقه، البن عقيل، ( 3)

 .888م، ص8084بالغة الحجاج األصول اليونانية، الحسين بنو هاشم، تقديم: محمد العمري، دار الكتب الجديدة المتحدة، لبنان  4

 .  88م، ص8852كتاب الشفاء ابن سينا، الجزء السابع، تحقيق: أحمد فؤاد اإلهواني، المطبعة األميرية بالقاهرة  5
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 ثانياً: تردد الضمير.

تتضمن صورة هذه المغالطة سياق الحوار الذي تقدمه ضمائر تعود إلى أكثر من عائد بحيث يكون في الخطاب اشتراك لغوّي؛ 

بسبب أن ذلك الضمير يحتمل العود على أكثر من عائد، وبالتالي يحدث اضطراب لدى السامع أو المتلقّي في تحديد المعنى 

 المقصود.

سطو مثاالً على تردد الضمير فيقول: " والشك في الكالم كقولك: الشيء الذي يعرف اإلنسان هو يعرف، واإلنسان ويذكر أر

، ويقول الفارابّي عن القول المشترك 1يعرف الحجر، والحجر إًذا يعرف، فإن قولك "يعرف" قد يقع على العارف وعلى المعروف"

زيد إنه كذا فهو كما قاله. وقال زيد إن هذا حجر فزيد إذن حجر. وما علم اإلنسان  التركيب المتواطئ األجزاء، مثل قولنا ما قال

 افهو ما علمه. واإلنسان يعلم الثور فإن اإلنسان إذاً هو ثور. فإن االشتراك في هذه األقاويل هو في تركيّبها وترتيّبها فقط. فإن قولن

ومثل قول  2على المعلوم، فلذلك صارت أمثال هذه التركيبات مغلطة".هو متى رتب في هذا الموضع أمكن أّن يرجع على العالِم و

القائل ما قال اإلنسان إنه كذلك، فهو كذلك. وقال اإلنسان صخرة، فاإلنسان صخرة: والسبب في ذلك أن لفظة "هو" مرة تعود 

 3على اإلنسان، ومرة تعود على القول".

ر يقول لشاطر: أسكت، فإّن نهرا جرى فيه الماء ال بّد أن يعود إليه. فقال له ومن ذلك ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "وسمعت آخ

فالضمير في إليه متردد بين أن يعود إلى النهر، وأن يعود إلى ماء النهر،  .(4)اآلخر: حتى يعود إليه الماء تكون قد ماتت ضفادعه"

 الكاشف لذلك.مما يبلس على المتلقي أمره، فيتحير في المراد وينتظر الجواب 

 ثالثاً: اإلضافة.

تهدف إلى إرباك المستمع في فهم المعنى المقصود من المضاف، مثال قولك: "معرفة الكتابة. وذلك أّن كل واحدة من لفظتّي 

رفة، عالكتابة والمعرفة قد عرض أنها تدل على واحد، فأما المجتمع منهما فيدل على أكثر من واحد، ألنه يدّل إما على أن الكتابة م

. ويقول ابن رشد:" وقد يكون االشتراك من قبل اإلضافة مثل قولك: أعجبنّي ضرب زيد، 5أو على أن الكتابة معروف عند آخر"

 6فإنه يحتمل أن يكون زيد مضروبًا وضاربًا".

 الحذف والنقصان. رابعاً:

  .7مسار الخطاب وقيمته الحجاجيّة"يهدف هذا الموضع إلى" اختالس الكلمة األساسيّة التي يؤّدي حذفها إلى تغيير  

                                                           
 . 736م، ص8858كامل لمنطق أرسطو )الجزء الثالث(، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة أرسطو، كتاب النص ال 1

 . 865م، ص8823كتاب األمكنة المغلطة، الفارابي، تحقيق: رفيق العجم، دار الشروق، بيروت  2

 م. 8878مطبعة دار الكتب، القاهرة  ،88_ 82أبي الوليد بن رشد، تلخيص السفسطة، تحقيق: محمد سليم سالم، ص3 

 . 884اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 738_738كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو، )الجزء الثالث(، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ص 5

 .88م، ص8878تلخيص السفسطة، أبي الوليد بن رشد، تحقيق: محمد سليم سالم، مطبعة دار الكتب، القاهرة  6

 . 87م، ص8008دائرة الحوار ومزالق العنف، بتصرف محمد العمري، أفريقيا الشرق، بيروت 7
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ويبين ابن رشد طريقة إيقاع السامع في توهم معنى غير موجود فيقول: إّن الذي ال يمشي، يستطيع أن يمشي، والذي ال يكتب 

لذي ايستطيع أن يكتب، فيكون ذلك صادقاً، فإذا حذف لفظة "يستطيع" فقال: الذي ال يمشي يمشي والذي ال يكتب يكتب، أوهم أّن 

 1ليس بماش ماش، والجاهل بالكتابة كاتب".

 إّن علّي بن عيسى الرّمانّي ذكر أنوسألت أبا سليمان فقلت:  في كتاب اإلمتاع والمؤانسة: "االشتراك في التركيب  ومن أمثلة

ا كان حسنا قبيحا، سن حسنالتمكين من القبيح قبيح، ألن التمكين من الحسن حسن. فلو كان التمكين من القبيح قبيحا مع كونه من الح

وهذا تناقض، كيف صّحة هذا الّذي أومأ إليه؟ فقال: أخطأت، ألن التمكين وحده اسم مجّرد لشيء محّدد، واألسماء المحّددة داللتها 

ه، بعلى األعيان ال على صفات األعيان أو ما يكون من األعيان أو ما يكون في األعيان، والتمكين معتبر بما يضاف إليه ويناط 

 .(2)فإن كان من القبيح فهو قبيح ألنّه علّة القبيح، وإن كان من الحسن فهو حسن ألنه سبب الحسن"

أبا سليمان عن صحة القياس التالي: التمكين من القبيح قبيح، والتمكين من الحسن  سأل أبي حيان التوحيديفي المثال السابق 

 حسن، فالتمكين حسن وقبيح.

التركيب واستعمل من صور االشتراك في التركيب "الحذف والنقصان"، فال يمكن أن يكون الشيء  هنا مغالطة االشتراك في

 حسنا وقبيحا من جهة واحدة؛ ألن التمكين ليس بإطالقه حسن وقبيح بل التمكين من الحسن حسن فقط ومن القبيح قبيح فقط. 

ويكون طريقة حل مغالطة االشتراك في التركيب عند أرسطو هو بنفس طريقة مغالطة االشتراك في اللفظ، وهي أن يجعل إجابته 

معاٍن متعددة مثال ذلك قول القائل: "أرأيت ما يتعلّم اإلنسان فهو ما يتعلّمه، وهو يتعلّم الثقيل والخفيف، فاإلنسان ثقيل وخفيف، عدة 

 3يُقال: إن لفظة "هو" إنّما تصدق على العلم ال على اإلنسان". ووجه النقض لهذا أن

 وهناك اشتراك التركيب من قبل االستعارة:

تلعب اللغة دوراً مهماً في المناظرات، فهي قائمة عليها، لكن البعض يستخدم اللغة وإمكانياتها في الحيل، فيعتمد على اللغة 

بأن يطلق ألفاظاً على غير معانيها، باستغالل وجود َشبٍَه ما، أو تقارب ما، أو تشارٍك  وخصائصها التركيبية، والداللية والتداولية،

من بعض الوجوه بين المعنى األصلي، والمعنى الذي أطلقت عليها في المغالطة التزييفية مستغالً بذلك عدم وضوح الفرق بين 

ها من غير أن يشعر أن هناك مغالطة في القول، حيث يستغل ة وحدها بإمكانها تضليل المتلقي لغالناس، فالل المعنيين لدى بعض

المناظر أساليب االستعارة والتشبيه والمجاز، فيخلط بين العبارات من أجل اإليقاع بخصمه، فيطلق لفظاً يفهم منه السامع معناً 

هلي المذموم، على معنى غير الذي يقصده، أو يلبس على الناس بعض األلفاظ والمصطلحات، نحو: إطالق كلمة التعصب الجا

التمسك بالحق المحمود، فإذا تكلم بحق بادره بأن ذلك من باب التعصب، وذلك لتنحل قوى المتمسك بالحق خوفاً من أن يتهم 

بالتعصب المذموم، فوسم التمسك بالحق تعصباً فيه تضليل، وعبث، وتالعب بمفاهيم األلفاظ، وخلط بينها، ويقع بهذه المغالطة 

 لناس، فيتركون االستمساك بالحق، خوفاً من أن يتهموا بأنهم متعصبون،فريق من ا

                                                           
 .87المرجع السابق، ابن رشد، ص 1

 . 848اإلمتاع والمؤانسة، للتوحيدي، ص( 2)

 .844تلخيص السفسطة، أبي الوليد بن رشد، ص 3
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ومن التالعب والخلط بين العبارات إطالق لفظ الحقيقة العلمية على النظرية، أو على الفرضية، وإطالق لفظ النظرية على  

لمناسبة  أريد به غير ما وضع لهالمجاز: اسم لما عرف  .(1)الفرضية، والتالعب بحدود هذه المصطلحات في ميدان المعرفة

والمجاز يعتبر من األساليب التي تمثل متكأ مهماً في باب المغالطة، حيث إن المغالطة المجازية  .(2)بينهما، كتسمية الشجاع: أسداً 

وأما " :تقوم على عمل لبس في وعي المتلقي في المنطقة الوسطى بين المدلول الحقيق والمجازي، وفي هذا المقام يقول أرسطو

األسماء التي تقال حقيقة في موضع، ومجازاً في موضع آخر، فإنه قد يعرض فيها مغالطة. وذلك أن صدق داللة االسم في موضع 

الحقيقة، وارتفاع االشتراك عنه يوهم صدقه في موضع االستعارة وارتفاع االشتراك عنه. مثال ذلك أن يقول قائل: ما هو لشيء 

لزيد فهو ملك له، واإلنسان هو للحيوان، فاإلنسان ملك للحيوان. فلذلك يجب على المجيب في مثل هذا فهو ملك له، ألن ما هو 

  .(3)"الموضع أال يجيب عن هذه القضية مرسلة حتى يقسم، أعنى قول القائل: إن ما هو لشيء، فهو ملك له

 وهذا يوقع التعبير في فخ المغالطة، كما أنه يلبس فاالسم قد يستخدم في الداللة المعجمية تارة، وتارة يستخدم بصورة مجازية،

على المتلقي، حيث يتوهم أن المجاز هو الحقيقة، وهذه الحيلة تهدف إلى تغيير القناعة لدى المتلقي، حيث يظهر المحتال غير 

 . (4)الحقيقي في صورة الحقيقي

ي في وعي المتلقي في المنطقة الوسطى بين المدلول المجازوالمغالطات المجازية التي تقوم على االستعارة تقوم على إحداث اللبس 

والمدلول الحقيقي، قال الجصاص: "إن إطالق لفظ االستعارة شائع في اللغة وذلك ألنهم لما وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد 

 يدوا به أنه ليساستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سموه مجازا تارة واتساعا أخرى )واستعارة أخرى( ليف

إطالقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسموه استعارة ألن االسم موضوع لغيره في 

قال ابن رشد: و .(6)كثيرة اإلشكال، غامضة الخفاء" -قال ضياء الدين عن االستعارة: "االستعارة .(5)األصل وسمي هذا باسمه"

التي تقال حقيقة في موضع، ومجازاً في موضع آخر، فإنه قد يعرض فيها مغالطة. وذلك أن صدق داللة االسم في "وأما األسماء 

 . (7)موضع االستعارة وارتفاع االشتراك عنه" ارتفاع االشتراك عنه يوهم صدقه فيموضع الحقيقة، و

ى فهم الناس فال ينبغي الخروج بها عن حد والمحسنات ونحوها ال تخلو عن غرابة وبعد عل االستعارات نأوخالصة ذلك: 

نشبهها  نلف به. ويحسن أكعلى المتصنع المت لى طبع العامة ويفضل منها ما هو مطبوعالعتدال وينبغي أن يراعي فيها األقرب إا

 .(8)"دقاءاالصنهم ال بد ان يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس كفان حضورهم ال يخلو من فائدة ول بالغرباء في مجالس االصدقاء

                                                           
 . 885، استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياء، ص848م، ص8888، 8كواشف زيوف، عبد الرحمن الدمشقي، دار القلم، دمشق، ط( 1)

 . 808التعريفات، للجرجاني، ص( 2)

 . 82تلخيص السفسطة، البن رشد، ص( 3)

، 86ني، مجلة كلية اآلداب، كلية اآلداب، جامعة اليوم، مجالحجاج المغالط ودور الدراستتات األصتتولية في تقويمه، إيهاب محمد الستتيد المقرا( 4)

 . 878 -872م، ص8088، 8ع

 . 8/637هـ، 8484، 6الفصول في األصول، أحمد الحنفي، وزارة األوقاف الكويتية، ط( 5)

بدوي طبانة، دار نهضتتة مصتتر  المثل الستتائر في أدب الكاتب والشتتاعر، ضتتياء الدين بن األثير، نصتتر هللا بن محمد، المحقق: أحمد الحوفي،( 6)

 . 8/57للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 . 886م، ص8878تلخيص السفسطة، ابن رشد، القاهرة، ( 7)

 . 456المنطق، محمد رضا المظفر، ص( 8)
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ومن المغالطة باالستعارة ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "وال سبيل إلى غسلها وتطهيرها إال بالفلسفة، وذلك ألنّها حاوية للحكمة 

 .(1)االعتقاديّة، والمصلحة االجتهاديّة"

لمزيلة على الخصم، وبيان أن الفلسفة هي اغسلها وتطهيرها إال بالفلسفة( للتمويه قول )فمكمن المغالطة هو استخدام االستعارة في 

 لآلراء الفاسدة من الشريعة وهي مغالطة عظيمة.

  :قسيمالت .1

"  :وعرفها يوسف بو حايك بقولهوتقوم هذه المغالطة على أن ينسب إلى بعض أفراد العام ما ليس له من أحكامه بهدف التضليل، 

ورة على أجزائه أو أفراده، بتعبير آخر، أن يعتقد أنّه إن كان حكمه على أن يعتقد الشخص أّن ما ينطبق على الكّل ينطبق بالضر

. على سبيل المثال قول القائل: "إّن الخمسة زوج وفرد، 2شيء أو فئة صحيحاً، فالحكم على أجزاء أو أفراد هذه الفئة صحيح"

وليس كذلك، بل الزوج جزء من  وكل ما هو زوج وفرد زوج، فالخمسة زوج، كما كل ما هو أبيض وحلو فهو أيضاً أبيض،

خمسة، والفرد جزء آخر، وليس هو بحسبها زوجاً وفرداً، وإّن كان في نفسه فرداً، بل له جزء زوج وله جزء فرد، وهو مركب 

 ، لذا ال يمكن الحكم على كل شيء بناًء على صفات أجزائه ووضعه على الكّل؛ ألنه قياٌس فاسد.3من زوج وفرد، ال زوج وفرد"

ن حّل التبكيتات القائمة على القسمة في معرفة نقض هذه المغالطة وذلك بأن يقول: "إنه إذا قسمت دلّت على كذا، وإذا ركبت ويكو

دلّت على كذا، وإّن الداللتين مختلفتان، وليس يلزم إذا قسمت وركبت أّن تدل على شيء واحد، مثل قول القائل أليس سقراط حكيماً 

فهو إذن فاضل رديء، وهذه مغالطة من باب إجراء المركب مجرى المفرد في الداللة، ومن هذا أيضاً قول  فاضالً وإسكافاً رديئاً؟

طة من إجراء جيد، وهذه المغال الرديءتعليم جيد، فالعلم  الرديءالقائل: أليس للعلم الفاضل تعليم جيد وهو جيد في نفسه، وللعلم 

 . 4المثال هو الصادق والمفرد هو الكاذب" المركب مجرى المفرد، وذلك أّن المركب في هذا

ال: أتفّضل أن ق به لمجلسقول الوزير: "ثم حضرته ليلة أخرى فأول ما فاتح في كتاب اإلمتاع والمؤانسة  ومن المغالطة بالتقسيم

ث من هؤالء عجم، العرب على العجم أم العجم على العرب؟ قلت: األمم عند العلماء أربع: الروم، والعرب، وفارس، والهند، وثال

 قال: إنّما أريد بهذا الفرس. وصعب أن يقال: العرب وحدها أفضل من هؤالء الثالثة، مع جوامع ما لها، وتفاريق ما عندها

فقلت: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي، أروي كالما البن المقفّع، وهو أصيل في الفرس عريق في العجم، مفّضل بين أهل 

 )اليتيمة( القائل: تركت أصحاب الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكالم.الفضل، وهو صاحب 

 قال: هات على بركة هللا وعونه.

لع إذ ط -وهو موقف األشراف ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر -قلت: قال شبيب بن شبّة: إنّا لوقوف في عرصة المربد

إلى مساءلته، وسررنا بطلعته، فقال: ما يقفكم على متون دوابّكم في هذا الموضع؟ فو ابن المقفّع، فما فينا أحد إاّل هّش له، وارتاح 

 هللا لو بعث الخليفة إلى أهل األرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحدا سواكم، فهل لكم في دار ابن برثن في ظّل ممدود،

                                                           
 . 836اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص( 1)

 .  68من الفصل  86م، ص 8087، رجل القش، دار شفق للنشر والتوزيع،يوسف صامت بو حايك 2

 .85ابن سينا، كتاب الشفا ابن سينا المنطق، الجزء السابع، ص 3

 .865-864-868أبي الوليد بن رشد، تلخيص السفسطة، تحقيق: محمد سليم سالم، ص 4
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ألرض فإنّها خير بساط وأوطؤه، ويسمع بعضنا وواقية من الشمس، واستقبال من الّشمال، وترويح للّدواّب والغلمان، ونتمهّد ا 

من بعض فهو أمّد للمجلس، وأدّر للحديث. فسارعنا إلى ذلك، ونزلنا عن دوابنا في دار ابن برثن نتنّسم الّشمال، إذ أقبل علينا ابن 

كاّل، ليس  توّخى مصانعته. فقال:المقفّع، فقال: أّي األمم أعقل؟ فظننا أنه يريد الفرس، فقلنا: فارس أعقل األمم، نقصد مقاربته، ون

اج. رذلك لها وال فيها، هم قوم علّموا فتعلّموا، ومثّل لهم فامتثلوا واقتدوا وبدئوا بأمر فصاروا إلى اتّباعه، ليس لهم استنباط وال استخ

ما. ما، وال يحسنون غيرهفقلنا له: الّروم. فقال: ليس ذلك عندها، بل لهم أبدان وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة، ال يعرفون سواه

قلنا: فالتّرك. قال: سباع للهراش. قلنا: فالهند. قال: أصحاب وهم  قلنا: فالّصين. قال: أصحاب أثاث وصنعة، ال فكر لها وال رويّة.

، فغاظه ضوهمس بعضنا إلى بع ومخرقة وشعبذة وحيلة. قلنا: فالّزنج. قال: بهائم هاملة. فرددنا األمر إليه. قال: العرب. فتالحظنا

ذلك منّا، وامتقع لونه، ثم قال: كأنّكم تظنّون فّي مقاربتكم، فو هللا لوددت أّن األمر ليس لكم وال فيكم ولكن كرهت إن فاتني األمر 

أن يفوتني الصواب، ولكن ال أدعكم حتى أبيّن لكم لم قلت ذلك، ألخرج من ظنّة المداراة، وتوهّم المصانعة، إن العرب ليس لها 

ّمه وال كتاب يدلّها، أهل بلد قفر، ووحشة من اإلنس، احتاج كّل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله، وعلموا أّن أول تؤ

معاشهم من نبات األرض فوسموا كّل شيء بسمته، ونسبوه إلى جنسه وعرفوا مصلحة ذلك في رطبه ويابسه، وأوقاته وأزمنته، 

ظروا إلى الزمان واختالفه فجعلوه ربيعيا وصيفيا، وقيظيا وشتويا، ثم علموا أّن شربهم من وما يصلح منه في الشاة والبعير، ثم ن

السماء، فوضعوا لذلك األنواء، وعرفوا تغيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة، واحتاجوا إلى االنتشار في األرض، فجعلوا 

بالد، وجعلوا بينهم شيئا ينتهون به عن المنكر، ويرّغبهم في نجوم السماء أدلّة على أطراف األرض وأقطارها، فسلكوا بها ال

الجميل، ويتجنّبون به الدناءة ويحّضهم على المكارم، حتى إّن الرجل منهم وهو في فّج من األرض يصف المكارم فما يبقي من 

بذل اع المعروف ثم حفظ الجار ونعتها شيئا، ويسرف في ذّم المساوئ فال يقّصر، ليس لهم كالم إاّل وهم يتحاّضون به على اصطن

المال وابتناء المحامد، كّل واحد منهم يصيب ذلك بعقله، ويستخرجه بفطنته وفكرته فال يتعلّمون وال يتأّدبون، بل نحائز مؤّدبة، 

، قال: لحديثوعقول عارفة، فلذلك قلت لكم: إنهم أعقل األمم، لصّحة الفطرة واعتدال البنية وصواب الفكر وذكاء الفهم. هذا آخر ا

 .(1)"ما أحسن ما قال ابن المقفّع! وما أحسن ما قصصته وما أتيت به! هات اآلن ما عندك من مسموع ومستنبط.

فهو يعلم حقيقة سؤال الوزير ألنه أراد أن  ،مغالطة التقسيم استخدم عمد أبي حيان التوحيدي في إجابته على سؤال الوزير إلى

 أم ال؟ بالد فارس يعرف هل يحن التوحيدي إلى موطنه األصلي

إجابة صريحة، فاضطر إلى استخدام مغالطة التقسيم، وقسم إجابته على وجهين: قسم ذكر به  خاف التوحيدي أن يجيب الوزير

ذ غ صعب المفاضلة بين العرب والعجم مع قوله إنهوقسم ذكر العرب  ،الروم والعرب وفارس والهند األربع:جميع أسماء األمم 

لجأ التوحيدي إلى في هذه المساءلة بأنه فارسي األصل ومن العجم، والمقفع  ابن رأيأشار إلى و، لكل أمه فضائل ومساوئ

  .  صريحةاستخدام أسلوب التمويه والخداع في إجابته ولم يجب إجابة 

 :اإلعجام .1

اإلعجام إلى مجموعة مغالطة االلتباس وهي: مغالطة االشتراك في اللفظ ومغالطة االشتراك في التركيب ومغالطة تنتمي مغالطة 

 اإلعجام التي تعتبر تصنيف هذه المجموعة بعدم الوضوح وسوء الفهم، بقصد أو بدون قصد.

                                                           
 . 70اإلمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص( 1)
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مة، إما في التضليل الناتج عن تعدد معاني الكلومغالطتّي االشتراك في اللفظ واالشتراك في التركيب كما ذكرناها سابقاً، تكون  

 مغالطة اإلعجام فهي تختلف عنها في الفهم الناتج في قراءة الكلمة.

واإلعجام على نوعين منه ما يكون بسبب النقط، وعالمات الترقيم، أو يكون من قبل المكتوب فقط، واآلخر ما يكون بتغير المفهوم 

 بتغير اإلعراب.

 capito، فهي تظهر على حسب اللغات "ففي اإليطالية 1ها "أن يجعل المجيب من قِبَل اللغة أعجمّي اللفظ"عّرفها أرسطو بأنو

معناها فهمُت، أما في اللغة العربية تظهر في الحركات وقراءات القرآن يرجع  i والنبرة على حرف capitoمعناها "أصل" بينما 

 . 3تقرأ أيضاً: )وِمْن ِعْنِده علُم الكتاب(" 2ول هللا تعالى: )وَمْن ِعْنَدهُ علُم الكتاب(االختالف في كثير منها إلى هذه مسألة فمثالً: ق

:" وأما الموضع الذي من اإلعجام فمن الناس من قصره بقولهذكر ابن سينا المواضع التي تقع فيها مغالطة اإلعجام في تعريفه و

المعنى بترك اإلعراب، أو أن نغيره لفظا، وبالنبرات، والتنقيّالت، على المكتوب، ونحن نجعله أعم من ذلك؛ وهو أن نغير 

والتخفيفات، والمدات، والتْشديّدات، بحسب العادات في اللغات، وبالعجم كتابة. مثال األّول: قيل "عمْر" بتسكين الراء، فال ندري 

ه وقرآنه(، )إّن علينا جمعه وقراءته(، ومثال الثالث أّن "عمر" فاعل أو مفعول به، مثال الثانّي أن نقول بدل قوله: )إن علينا جمع

أن تنقط على قوله: "ما أطرف زيداً" بنقطة من تحت فيصير "ما أظرف زيداً"، وكذلك جميع ما يختلف بالتشديّد، والتليين، والمد، 

 4والقصر، وتتشابه حروفه في األصل وتختلف بالنقط".

يه ألنّه يسهل العثور عل ؛إلعجام عن طريق نبرة المتكلم وحدته الموجهة إلى السامعويكون حّل التبكيتات القائمة على مغالطة ا

 .ومعرفته من األساليب التي يستخدمها المغالط لتغيير نبرة صوته أو من خالل طريقة تلفظه للكلمات

رقيقه فنقضه سهل، وذلك "أما ما كان يعرض منها من قبل تفخيم الصوت وتوأشار ابن رشد طريقة حل مغالطة اإلعجام بقوله: 

 . 5بأن يعرف بأنّه ليس داللة ذلك اللفظ إذا فّخم هو داللته إذا رقّق"

جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "قال أبو سعيد: دع هذا، هاهنا مسألة عالقتها بالمعنى العقلّي أكثر من عالقتها بالشكل اللّفظي، ما و

ا قال: صحيح، قال: فم ؟«إخوتهزيد أفضل »يح. قال: فما تقول إن قال: قال: صح ؟«زيد أفضل اإلخوة»تقول في قول القائل: 

الفرق بينهما مع الّصّحة؟ فبلح وجنح وغّص بريقه، فقال أبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة وال استبانة، المسألة األولى جوابك 

وإن كنت أيضا ذاهال عن وجه عنها صحيح وإن كنت غافال عن وجه صّحتها، والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح 

لم  «زيد أفضل إخوته»تغير إعراب اللفظ يغير المفهوم منه، وهو ما وضحه جواب السيرافي، فقال: "إذا قلت: أن  .(6)بطالنها"

 جاز، والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد، وزيد خارج عن جملتهم، « زيد أفضل اإلخوة»يجز، وإذا قلت: 

                                                           
-م، ص8858النص الكامل لمنطق أرسطو، الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة أرسطو، كتاب  1

 .755،753ص

 ( 46: 86سورة الرعد. ) 2

 .848م، ص8877، وكالة المطبوعات شارع فهد السالم، الكويت 4المنطق الصورّي الرياضّي، عبد الرحمن بدوي، ط 3

 .82، 87ص -سينا المنطق، الجزء السابع، تحقيق: أحمد فؤاد اإلهواني، ص كتاب الشفا ابن 4

 .862تلخيص السفسطة، ابن رشد، تحقيق: محمد سليم سالم، ص 5

 . 85اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (6)
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لم يجز أن تقول: زيد وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو « من إخوة زيد»أنه لو سأل سائل فقال: والدليل على ذلك 

وخالد، وال يدخل زيد في جملتهم، فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن تقول: أفضل إخوته، كما لم يجز أن 

جاز، ألنّه أحد « زيد خير اإلخوة»ال، كما أن زيدا غير إخوته، فإذا قلت: ألن الحمير غير البغ« إن حمارك أفره البغال»تقول: 

 .(1)اإلخوة، واالسم يقع عليه وعلى غيره، فهو بعض اإلخوة"

ومن المغالطة باإلعجام ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "قال السيرافي: لست نازعا عنك حتى يصّح عند الحاضرين أنّك صاحب 

« بكم ثوبان مصبوغان»وقال آخر: « بكم الثوبان المصبوغان»هو أخّف من هذا، قال رجل لصاحبه:  مخرقة وزرق، هاهنا ما

 .(2)بيّن هذه المعاني التي تضّمنها لفظ لفظ"« بكم ثوبان مصبوغين»وقال آخر: 

 جمهور.، وإظهار ضعفه، وقصور علمه، وهزيمته أمام الالخصمم حجة في إفحام اجإلعفاتخذ السيرافي من المغالطة با

 .(3)ومن اإلعجام في اإلعراب: "سئل أبو عمارة قاضي الكوفة: أّي بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بعد الكبير أثقل من الّصغير إاّل األوسط"

ومن المغالطة باإلعجام" قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى، فإن هذا كلّما توالى عليه بان انقطاعه، وانخفض 

اط، لهذا علّي درهم غير قير»في المنطق الّذي ينصره، والحّق الذي ال يبصره، قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: ارتفاعه، 

 .(4)"، قال: ما لي علم بهذا النّمطولهذا اآلخر علّي درهم غير قيراط

 :صيغة اللفظ .1

وتظهر هذه المغالطة عندما يستعمل  .(5)ل المخاطبتتم هذه المغالطة باستعمال صيغة اللفظ للتعبير عن أشياء متعددة من أجل تضلي

المغالط صيغة اللفظ للتعبير عن دالالت متعددة منها: استخدام اسم الفاعل محل اسم المفعول والعكس، أو الكّم والكيف، أو صيغة 

 وب.لفظ المذّكر والمؤنّث، من أجل تمويه الخصم، مثل قول القائل: محمٌد هو الضارب. والحقيقة هو المضر

وأشار أرسطو إلى مغالطة صيغة اللفظ بقوله: " واألشياء التي تعرض من شكل القوّل هي التي الواحد بعينه منها ليس يعبر عنه 

على جهة واحدة، مثال ذلك تأنيث المذّكر أو تذكير المؤنّث، أو من الكميّة بالكيفيّة أو الفاعل بأنه منفعل أو الموضوع بأنه فاعل، 

  6األخر بحسب قسمتها".وتلك األشياء 

مقوالت في مقدمة كتابه العبارة من ضمنها الكم والكيف، يستخدمها المغالط في هذا الموضع عندما يكون ُر أن أرسطو وضع عش

ة لدي كم عدد األطباق؟ فتكون اإلجاب قلتعلى سبيل المثال: إذا مثالً المقصود من الكالم الكم فيستعاض عنه بالكيف أو العكس، 

 كبيرة أو حمراء، أو العكس ما لون األطباق التي لديك؟ فتكون اإلجابة: لدي  ستةُ أطباٍق.  أطباق

                                                           
 . 83صاإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان،  (1)

 . 87اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (2)

 . 885اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (3)

 . 87اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 838م، ص8087، أبريل، 5المغالطة في الخطاب، عبد الوهاب صديقي، مجلة سياقات، ع (5)

 .732أرسطو، كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو، الجزء الثالث، ص 6
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ويكون حّل هذه المغالطة التمييز الدقيق بين المقولتين ليظهر غلط المغالط وإبطال مغالطته، يقول ابن سينا: "إذا لم يلتفت إلى اللفظ 

لتخلص مثالً إذا قال قائل: "إن الذي يبصر نفسه يفعل من حيُث يبصر، وينفعل وإلى شكل اللفظ، بل إلى المراد والمعنى، سهل ا

 . 1من حيث هو مبصر، فيكون من جهٍة واحدة فاعالً ومنفعالً، فنقول: إّن الذي يبصر ينفعل في كل حال وليس يفعل"

واحد من حروف اللغة وهو حرف  "يسأل السيرافي متّى عن حرفومن المغالطة بصيغة اللفظ، ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: 

فبهت متّى وقال: هذا نحو، والنحو لم أنظر فيه، ألنه ال حاجة "الواو" وكيفية استخراج أحكامه ومعانيه ومواقعه بمنطق أرسطو؟ 

ّي قبالمنطقّي إليه، وبالنحوّي حاجة شديدة إلى المنطق، ألّن المنطق يبحث عن المعنى، والنحو يبحث عن اللفظ، فإن مر المنط

 .2باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوّي بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ"

جواب واحد بكافة األسئلة الموجهة إليه، بل اكتفى  لىيجب ع استخدم المغالط مبدأ الكم في إجابته على سؤال السيرافي، فهو لم

 بعيدا عن المطلوب من األسئلة وهو أن الترجمة حفظت األغراض، وأّدت المعاني. 

 

 المغالطات غير لغوية:. 1.1

 :على أنَّه علَّة اعتبار ما ليس بعلة علة  .1

، حيث يجعل مجرد ارتباط حدثين دليالً على أن أحدهما سبباً لآلخر، من على أنه علة السبب الزائف، أو اعتبار ما ليس بعلة علة

 .(3) ذلكغير أي بينة على 

: "فبهت متّى وقال: هذا نحو، والنحو لم الخبر التالي ما جاء في اإلمتاع والمؤانسةومن أمثلة مغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة 

وبالنحوّي حاجة شديدة إلى المنطق، ألّن المنطق يبحث عن المعنى، والنحو يبحث عن أنظر فيه، ألنه ال حاجة بالمنطقّي إليه، 

اللفظ، فإن مر المنطقّي باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوّي بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من المعنى، 

واإلعراب واإلبانة والحديث واإلخبار واالستخبار والعرض فقال أبو سعيد: أخطأت، ألن الكالم والنطق واللغة واللفظ واإلفصاح 

نطق زيد »والتّمنّي والنهي والحّض والدعاء والنداء والطلب كلّها من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة، أال ترى أّن رجال لو قال: 

، أفصح، وأبان المراد ولكن ما أوضحبالحّق ولكن ما تكلّم بالحق، وتكلّم بالفحش ولكن ما قال الفحش، وأعرب عن نفسه ولكن ما 

، لكان في جميع هذا محّرفا ومناقضا وواضعا للكالم في غير حقّه، ومستعمال « أو فاه بحاجته ولكن ما لفظ، أو أخبر ولكن ما أنبأ

 . (4)اللّفظ"

فضيل المنطق على ، وتفقد علل متى في تفضيله للمنطق على النحو بعلة ال تصلح أن تكون سبباً للتفضيل بين المنطق والنحو

من تحتها في  ل، فالتعليل بأن النحو يبحث عن اللفظ، والمنطق يبحث عن المعنى والمعنى أشرف من اللفظ كلها علل ال طائالنحو

 التفضيل، والتشريف، فالمعنى ال يستغنى عن اللفظ واللفظ ال قيمة له بدون بمعنى، فاأللفاظ أوعية المعاني.

قال متّى: أعني به أنّه آلة من آالت الكالم يعرف اإلمتاع والمؤانسة: " كتاب فياعتبار ما ليس بعلة علة ومن أمثلة على مغالطة 

بها صحيح الكالم من سقيمه، وفاسد المعنى من صالحه، كالميزان، فإنّي أعرف به الّرجحان من النقصان، والشائل من الجانح، 

                                                           
 .22الشفا ابن سينا، ص 1

 .86نسة، ألبي حيان التوحيدي، صاإلمتاع والمؤا 2

 . 863المغالطات المنطقية، عادل مصطفى، ص( 3)

 . 86اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان التوحيدي، ص (4)
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ه يعرف بالنظم المألوف واإلعراب المعروف إذا كنّا نتكلّم بالعربيّة، وفاسد فقال أبو سعيد: أخطأت، ألن صحيح الكالم من سقيم

 .(1)المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كنّا نبحث بالعقل، وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن"

لسيرافي مغالطة، كشفها ااستخدم السبب الزائف في بيان فضل المنطق، فبين أن صحيح الكالم من سقيمه يعرف بالمنطق، وهذه 

 وبين له أن صحيح الكالم من سقيمه يعرف إن كان الكالم بالعربية يعرف بقواعد اللغة، وفساد المعنى من صالحه يعرف بالعقل.

ومن التعليل بما ليس بعلة، ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة في بيان فضل الفلسفة والفالسفة: "الشريعة طّب المرضى، والفلسفة 

األصّحاء، واألنبياء يطبّون للمرضى حتى ال يتزايد مرضهم، وحتى يزول المرض بالعافية فقط. فأما الفالسفة فإنهم يحفظون طّب 

الّصحة على أصحابها حتى ال يعتريهم مرض أصال، فبين مدبّر المريض ومدبّر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف، ألن غاية 

ا إذا كان الدواء ناجعا، والطّبع قابال، والطبيب ناصحا. وغاية مدبّر الصحيح أن يحفظ مدبّر المريض أن ينتقل به إلى الصحة، هذ

الصّحة، وإذا حفظ الصّحة فقد أفاده كسب الفضائل، وفّرغه لها، وعّرضه القتنائها، وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى، 

 .(2)ياة اإللهية من الخلود والّديمومة والّسرمدية"ومتبّوئ الدرجة العليا، وقد صار مستحقّا للحياة اإللهيّة، والح

فكل هذه العلل واألسباب التي يحاول من خاللها إثبات فضل الفلسفة على الشريعة وفضل الفالسفة على األنبياء كلها علل ال تصلح 

 أن تكون، وهي علل زائفة.

 .(3)يا؟ قال: إذا تفلسف ملوكها وملك فالسفتها"ومن التعليل بالعلل الزائفة، قيل لديوجانس: وقيل له: متى تطيب الّدن

فقد علل طيب الدنيا بعلل زائفة، ال تصلح أبداً لذلك، فجعل من أسباب السعادة في الدنيا أن تتفلسف الملوك، فصبحوا فالسفة، وأن 

ا الفلسفة ال تصّح إاّل لمن رفض الّدنييملك الدنيا الفالسفة، ووضح هذه المغالطة الوزير بقوله: "عندي أّن هذا الكالم مدخول، ألن 

وفّرغ نفسه للدار اآلخرة، فكيف يكون الملك رافضا للّدنيا وقاليا لها، وهو محتاج إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتالب مصالحها 

لى داراتهم واإلشراف عونفي مفاسدها، وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والتّوسعة عليهم ومواكلتهم ومشاربتهم وم

 .(4)سّرهم وعالنيتهم"

 

 المصادرة على المطلوب: .1

يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا، كقولنا: كل أّن  "أشار الجرجاني في تعريف مغالطة المصادرة على المطلوب بقوله: 

بالصادقة، وهو إما من حيث إنسان بشر، وكل بشر ضحاك، فكل إنسان ضحاك، أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة 

الصورة، أو من حيث المعنى؛ أما من حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار: إنها فرس، وكل فرس صهال، 

ينتج أن تلك الصورة صهالة، وأما من حيث المعنى؛ فلعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا: كل إنسان وفرس فهو 

ان وفرس، فهو فرس، ينتج أن بعض اإلنسان فرس، والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود؛ إذ ليس إنسان، وكل إنس

 .(5)شيء موجود يصدق عليه إنسان وفرس"

                                                           
 . 80اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (1)

 . 837اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (2)

 . 820اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (3)

 . 820اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 886التعريفات، للجرجاني، ص (5)
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فها األمدي فقال: "المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ المطلوب بعينه ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغيارة وعرّ 

والمطلوب فيما عرضه إنما هو كونه في جهة أم ال وليس الجهة هي نفس االتصال وال نفس االنفصال بل هي قابلة بين المقدمة 

 .(1)لالتصال واالنفصال واالتصال كل واحد منهما ال يقبل اآلخر"

 دفوعا دفعا وال: "ليس يخفى أّن جسدنا ليس مفي كتاب اإلمتاع والمؤانسة الخبر التالي ومن أمثلة المصادرة على المطلوب

 مجرورا جّرا ولّما كان كّل مدفوع أو مجرور متحّرك من خارج متحّركا ال محالة من داخل، فالجسد إذن متحّرك من داخلٍ 

 .(2)اضطرارا"

ومن المصادرة على المطلوب: "قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم، وأنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس 

ين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقّوة إلى الفعل، والتعلّم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل. والنفس الكليّة عالمة المتعلّم

بالفعل، والنفس الجزئية عالمة بالقّوة، وكّل نفس جزئيّة تكون أكثر معلوما وأحكم مصنوعا فهي أقرب إلى النفس الكليّة تشبّها بها، 

 .(3)وتصيّرا لها"

ومن المصادرة على المطلوب: "النفس وحدها ليست بإنسان، والبدن وحده ليس بإنسان، بل اإلنسان بهما إنسان، فإذا اإلنسان 

 .(4)نصيبه من النفس أكثر من نصيبه من البدن"

العمل قاصرا عن العلم، يراد للعمل، كما أّن العمل يراد للنّجاة، فإذا كان  -حاطك هللا -إّن العلم"ومن المصادرة على المطلوب: 

 .(5)كان العلم كاّل على العالم"

 جمع مسألتين في مسألة واحدة: .1

تقع هذه المغالطة عندما يطلب العارض من المعترض أن يجيب عن مسألة تحتمل جوابين مختلفين، فيتم استدراجه ليختار جواباً 

 .(6)ضمن الجوابين، والغاية هي إفحام المعترض

قيل لديوجانس: "أيهما أولى، طلب الغنى، أم طلب الحكمة؟ فقال: للّدنيا ومن المغالطة بجمع مسألتين أو أكثر في مسألة واحدة، 

 .(7)الغنى، ولآلخرة الحكمة"

ريها توقال شقيق: "اشتريت بّطيخة ألّمي، فلما ذاقتها سخطت. فقلت: يا أّمي، على من ترّدين القضاء ومن تلومين، أحارثها أم مش

  .(8)"، فاتقي هللا وال تلوميهأم خالقها؟ فأّما حارثها ومشتريها فما لهما ذنب، فال أراك تلومين إال خالقها

                                                           
غاية المرام في علم الكالم، أبو الحستتن ستتيد الدين اآلمدي المحقق: حستتن محمود عبد اللطيف، المجلس األعلى للشتتئون اإلستتالمية، القاهرة،  (1)

 . 888ص

 . 840اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (2)

 . 56اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (3)

 . 848اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 82اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (5)

 . 883المغالطة في الخطاب، عبد والوهاب صديقي، ص (6)

 . 878اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (7)

 . 848اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (8)
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 جمع مسألتين في مسألة واحدة يقوم المغالط فيها استدراج الخصم إلى اإلجابة على سؤال يحتمل إجابتينأن مغالطة  ونتيجة ذلك

 .إّما اإلقرار وإّما النفي

 

 : الخاتمة. 1

يتضح مما سبق أن المغالطات بشتى صورها وأنواعها تمثل الجانب السلبي من الجانب اإليجابي في الحجاج، وهي استدالل فاسد 

 ة.ي للوصول إلى غايته المنشودفها المغالط للتلبيس وإيهام المتلقّ يبدو في ظاهره صحيحاً لكنه في الواقع عكس ذلك، ويوظّ 

غوية وهي على نوعين: مغالطات ل ي،إلى تضليل المتلقّ  فيها المغالط يعمدأرسطو المواضع التي  تقسيم نتبعهذه الدراسة في و

، بية ال تعتمد على صياغة الجمل والتراكتعتمد على صياغة حجة واستخدامها بشكل مخادع لخداع المتلقي. ومغالطات غير لغويّ 

 ويكون الخلل في نتيجة االستدالل.  

 ظ.، واالشتراك التركيبي، واإلعجام، وصيغة اللفكالمشترك اللفظيّ ة المغالطات اللغويّ اع والمؤانسة العديد من اإلمت وتضمن كتاب

 جعل ما ليس بعلة علة، والمصادرة على المطلوب، وجمع مسألتين في مسألة واحدة.وهي: ة لغويّ  المغالطات غيرو

ة، وكان هدفها استغالل الحجج المغالطيّ من  العديدأن كتاب اإلمتاع والمؤانسة يحوي  :نتيجة من أهمها وقد توصلت الدراسة إلى

 .  اإلقناعي وإيهامه، وحمله على المتلقّ 

 

 التوصيات:. 1.1

 ة، والتنبيه إليها والتحذير منها حتى يتحرز من الوقوع فيها. المساهمة في نشر الوعي باألساليب المغالطيّ  .8

 مراحل التعليم الجامعي.تدريس المغالطات في   .8

 الخطابات.في التدريب على اكتشاف المغالطات  .6

 االهتمام بالكشف عن المغالطات في النصوص األدبية. .4

 

 :المصادر والمراجعقائمة . 1

 المصادر: . 1.1

بيروت، سماعيل، دار الطليعة، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إ .اإلمتاع والمؤانسةم(. 8005. )أبي حيان التوحيدي، -

 .8ط

 المراجع: . 1.1

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين،  .الصتتتتحاحم(. 8827أبو نصتتتتر إستتتتماعيل بن حماد. ) الجوهري، -

 .بيروت

المحقق: يوستتف الشتتيخ محمد، المكتبة العصتتترية، الدار  .مختار الصتتحاحم(. 8888. )زين الدين أبو عبد هللا، الرازي  -

 .5النموذجية، بيروت، صيدا، ط

لسان هـ(. 8484) محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، -

 .6طدار صادر، بيروت، . العرب
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 . ، مؤسسة الغني للنشر، الرباط8ط .المعجم الغني الزاهرم(. 8086عبد الغني. ) أبو العزم، -

اللسانيات والحجاج، الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانية وظيفية،  م(.8080. )محمد اسيداه،، حافظ إسماعيل؛ علوي -

 .عالم الكتب الحديثة، األردن، 6جضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته، 

 .ديدهادور السياق في صناعة المغالطة وتح ، فاتن. )د.ت(.بن سالم -

 .سالم سليم، دار الكتب، القاهرة تحقيق محمد. تلخيص السفسطةم(. 8878) .ابن رشد -

 .، تونس7عدد مجلة منبر الفكر، ال .فن المغالطة والحجج الباطلةم(. 8008زهير. ) ،الخويلدي -

المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة،  .المثل الستتتائر في أدب الكاتب والشتتتاعر)د.ت(.  ابن األثير، نصتتتر هللا بن محمد، -

 دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  .تقريب الوصول إلي علم األصولهـ(. 8484محمد. ) محمد بن عبد هللا، -

 .لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية،. الطبعة: األولى

 .8ط المحقق: ضتبطه وصتححه جماعة من العلماء بإشتراف الناشتر، .التعريفاتم(. 8826علي بن محمد. ) الجرجاني، -

 .لبنان–دار الكتب العلمية بيروت 

المحقق: أ. د  .معجم مقاليد العلوم في الحدود والرستتتتتتوم(. م8004) عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الستتتتتيوطي، -

 ، 8، القاهرة، طمحمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب

 .بيروت–دار الكتب العلمية  .عيون األخبارهـ(. 8482، عبد هللا بن مسلم. )الدينوري -

 883ص .استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياءنبيلة. )د.ت(.  بوقرة، -

المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي  .نفائس األصول في شرح المحصولهـ(. 8483، شهاب الدين. )القرافي -

 .مكتبة نزار مصطفى الباز ،8ط د معوض،محم

 .سالة للطباعة والنشر، بيروتمؤسسة الر .8ط. الواضح في أصول الفقهم(. 8888علي بن عقيل. ) البغدادي الظفري، -

بالغة الحجاج األصتتتول اليونانية، تقديم: محمد العمري، دار الكتب الجديدة المتحدة،  (.م8084الحستتتين. ) بنو هاشتتتم،  -

 بيروت، لبنان.

واني، كتاب الشتتفاء ابن ستتينا، الجزء الستتابع، تحقيق: أحمد فؤاد اإله م(.8852. )أبو علي الُحستتين بن عبد هللا بن ستتينا، -

 .المطبعة األميرية بالقاهرة

طبعة دار الكتب الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، م، كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو (.م8858. )أرسطو -

 .المصرية، القاهرة

: المنطق عند الفارابي، الجزء الثاني، كتاب األمكنة المغلطة، تحقيق م(.8823. )أبي نصر محمد بن محمد الفارابي، -

 .رفيق العجم، دار الشروق، بيروت

  .الق العنف، أفريقيا الشرق، بيروتدائرة الحوار ومز م(.8088محمد. ) العمري، -
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 .دار الكتب العلمية .في الغلط والمغالطة أو السفسطة اللغويةم(. 8088فيصل غازي. ) مجهول، -

وقاف وزارة األ.الطبعة: الثانية .الفصول في األصولم(. 8884) أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الجصاص الحنفي -

 .الكويتية

مجلة كلية  .الحجاج المغالط ودور الدراسات األصولية في تقويمهم(. 8088إيهاب. ) محمد السيد المقراني،إيهاب  -

 .جامعة اليوم  .8، ع86مج اآلداب، كلية اآلداب،

  .جل القش، دار شفق للنشر والتوزيعر م(.8087يوسف. ) بو حايك، -

رسالة ماجستير،  .اإلمتاع والمؤانسة للتوحيدي نموذجاً فن المناظرة من منظور تداولي: م(. 8088أسماء. ) بن قلح،  -

 .آلداب واللغات، جامعة محمد خيضركلية ا

 ت.شارع فهد السالم، الكوي ، وكالة المطبوعات4المنطق الصورّي الرياضّي، ط م(.8877عبد الرحمن. ) بدوي، -

 .5مجلة سياقات، ع .المغالطة في الخطابم(. 8087عبد الوهاب. ) صديقي، -

 .، القاهرة8األعلى للثقافة، ط سالمجل .المغالطات المنطقيةم(. 8007عادل. ) ،مصطفى -

المحقق: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس األعلى  .غاية المرام في علم الكالم، أبو الحسن سيد الدين. )د.ت(. اآلمدي -

 للشئون اإلسالمية، القاهرة. 

، 43مجلة جذور، النادي األدبي الثقافي بجدة، ج .أدب األخبارالحجاج المغالطي في (. 8087محمد الناصر. ) كحولي، -

 المملكة العربية السعودية.
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 المستخلص 

تم االعتراف بالمعرفة وإدارتها المناسبة بشكل متزايد كمورد استراتيجي رئيسي للمنظمات الناجحة ومورد حاسم للميزة التنافسية 

مفاهيمها وتطبيقها خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي ساعد في دعم  يالمنظمات تتسابق الى تبني أصبحت المستدامة وبالتال

 هذه وهدفتالمعرفة من خالل تنميط وتسهيل وتسريع وتبسيط عمليات إدارة مصادر المعرفة.  وممارسات إدارةأنشطة وعمليات 

الدراسة إلى توضيح دور بناء الخرائط المعرفية في بناء بوابات المعرفة من خالل تقديم مقترح لبناء بوابة معرفية تجمع مصادر 

 الحالة بإعدادالمعرفة وتسهل اتاحتها لخدمة أهداف التجمع الصحي بمكة المكرمة. وأعتمد الباحث في ذلك على منهجية دراسة 

واقع  بانة لمعرفةواالست والتحليل الرباعيالمعرفة الجديد، مستعمال األدوات البحثية كـالتحليل النوعي متطلبات بناء نموذج بوابة 

أهم نتائج هذه الدراسة إنتاج وتصميم نموذج بوابة  وكان من ،االحتياجات المقابلة لتحديدإدارة المعرفة في مجتمع الدراسة ثم 

يم ، وحقق التصمت إدارة المعرفة في القطاع الصحيجديدة صممت لدعم عمليا معرفة جديد وتطبيقه لالستخدام من خالل واجهة

ثر لبناء خرائط المعرفة في بناء البوابات المعرفية، عينة الدراسة. وقدمت الدراسة األ ( من أفراد% 59المقترح نسبة رضا )

في تسهيل الوصول  وأيضا دورها صائص،والخاسهاما في إيضاح التصور العام للبوابة من ناحية المزايا والمكونات  خالل:

الخبراء واقتراح الية التواصل معهم. وبين الباحث  في تحديدلمصادر المعرفة بعد تحديد أماكن تواجدها باإلضافة الى مساهمتها 

رفية التي معرأيه بارتباط دور بناء الخرائط المعرفية في منهجية بناء بوابة المعرفية في اقتراح مجموعة من أشكال الخرائط ال

كما اقترح الباحث إطار عمل لدمج تقنية  المعرفة،يمكن أن تنفذ في كل خطوة من الخطوات المنهجية في تصميم وبناء بوابات 

ة ضمن ضرورة تبني بناء بوابة المعرف   أبرز التوصيات فيوجاءت  المعرفية.بناء الخرائط المعرفية ضمن مراحل بناء البوابات 

لى لبوابات المعرفة قادرة ع بناء نماذجالتوسع في  المملكة معفي التجمعات الصحية على مستوى  راتيجيةاالستأهداف الخطة 

  الصحي.التعامل مع المحتوى 

 الصحي.  المعرفة، التجمعإدارة المعرفة، خرائط المعرفة، بناء الخرائط المعرفية، بوابة  الكلمات المفتاحية:

mailto:atef00@yahoo.com
mailto:Alageeli@hotmail.com
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Abstract 

The purpose of this study is to explore the role of knowledge mapping in building knowledge 

portals by collecting knowledge sources and submitting proposals for building knowledge portals 

that will facilitate their availability to serve the objectives of the Mecca Healthcare cluster. was to 

clarify Researchers rely on case study methodologies to prepare the requirements for building a 

new knowledge portal model, and use research tools such as qualitative analysis, quarterly 

analysis, and identification to identify You determined the knowledge management realities and 

corresponding needs. The most important findings of this study were the creation and design of a 

new knowledge portal model and its application for use through a new interface designed to 

support knowledge management processes in the healthcare sector. The study shows the impact of 

knowledge mapping on building knowledge portals: Identify experts and suggest ways to 

communicate with them. Researchers say that the role of knowledge mapping in the methodology 

for building knowledge portals is related to proposing a set of forms of knowledge maps that can 

be implemented at each methodological step in designing and building a knowledge portal. 

expressed an opinion. The most prominent recommendation is the need to adopt the construction 

of knowledge portals within the objectives of the strategic plan in health gatherings at the Kingdom 

level, while expanding the construction of knowledge portal models capable of handling health 

content.  

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Maps, Knowledge Mapping, knowledge 

portals. 
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 مقدمة. 1

في ظل عصرنا الراهن تسعى الدول والمنظمات نحو التوجه العالمي لالقتصاد المعرفي، والذي تعد فيه المعرفة المورد اإلنتاجي 

ومورد أي نشاط بشري، وأحد العوامل الرئيسية في تحقيق التنافسية بين المنظمات، وذلك أدى إلى االستحواذ على الرئيسي 

المعارف واستقطابها من مصادرها المخـتلفة، لكـي تمكـنها من البـقاء على خـارطة المنافسـة في القطـاعات المـنـتـمـية إليـه. لذا 

على المعلومة والمعرفة في البحث عن المنتجات والخدمات الجديدة، مما ألزمها على أن تعمل نجد أن المنظمات المعاصرة تعتمد 

وتسمى برأس المال الفكري أو المعرفي، وهي المعارف الكامنة في عقول  وتخطط لالستفادة من األصول المعرفية التي تمتلكها

والخبرات مع اآلخرين، ونتيجة ذاك ما هو إال محاولة لبناء رأس مال األفراد نتاج الممارسات الفعلية، وتبادل األفكار والتجارب 

 ونشرها أو إنتاجها توليدها يتم التي الجديدة المعارف كمية أن المعلوم فكري للمنظمة، المعدة من أصول اقتصاد المعرفة. ومن

 وعليه منها، يسير جزء حتى متابعة أو متابعتها، أو عليها، السيطرة على فيها العاملين قدرة تفوق ضخمة بحيث المنظمات في

 أو الوسائل إيجاد من البد كان لذا .وإتاحتها واستخدمتها تنظيمها في صعوبة تواجه لكنها المعرفة، تمتلك المنظمات أغلب فإن

 واتخاذ المشكالت حل بغرض عملهم في منها واإلفادة المطلوبة المعارف إلى الوصول في التي تساعدهم الحديثة التقنيات

وبوابة المعرفة. وترتبط خرائط المعرفة والبوابات المعرفية  المعرفيةخرائط الهي  التقنيات أهم هذه ومن المناسبة، القرارات

 بين في المنظمة المعرفية الفجوة تحديد المعرفة تشخيص عملية في حيث يتم المعرفة، باستراتيجية وعمليات إدارة وثيقة بعالقات

االستراتيجية والقصيرة المدى. كما تسهم البوابات المعرفية  لتحقيق األهداف منها مطلوب هو ما وبين معرفة من متوافر هو ما

 في عملية نشر وتخزين وتنظيم ومشاركة المعرفة. 
 

 أهداف الدراسة:. 1.1

تهدف هذه الدراسة الى توضيح دور تقنية بناء الخرائط المعرفية في بناء بوابة معرفية تجمع مصادر المعرفة وتسهل اتاحتها 

 لخدمة أهداف التجمع الصحي بمكة المكرمة. ويمكن تحقيق ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:

  بمكة المكرمة.تحديد مجاالت المعرفة الرئيسية ومصادرها في التجمع الصحي 

  وأبرز الممارساتالتعرف على واقع إدارة المعرفة في التجمع الصحي بمكة المكرمة من حيث البيئة، العلميات. 

  التعرف على واقع البوابة الداخلية في التجمع الصحي بمكة المكرمة ومدى استخدامها لدعم توجهها االستراتيجي إلدارة

 المعارف.
 

 مشكلة الدراسة . 1.1

 مجال الرعاية الصحية بتنوع المصادر المعرفية وتعددها مما يجعل الكتشاف المعرفة الطبية الفعالة وإتاحتها  يعرف

لالستخدام أهمية كبيرة في استثمار هذه المعارف من أجل تحقيق أهداف وغايات المنظمات الصحية. ومن خالل المالحظة 

ت يمتلك معارف كثيرة لكنها لم تستخدم أو لم يتم االستفادة منها نجد أن التجمع الصحي بمكة المكرمة كغيرة من المنظما

 بشكل مناسب، أو أن العاملين فيها ال يستطيعون اكتشافها والوصول إليها بسهولة.

  وبسبب وجـود عناصـر قـوه فـي التجمع الصحي بمكة المكرمة مـن بنـيـه تحتيـة متمثلـة بشبكات االتصـال واألجهـزة

واألنظمـة باإلضافة الى التوجه نحو تنفيذ وتطبيق مفهوم وعمليات إدارة المعرفـة كـان البـد مـن ايجاد الوسائل واألساليب 

 والخرائط المعرفية.  اإللكترونيةة المعرفة ومن أهمها البوابات والممارسات المناسبة لدعم تطبيق إدار
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 تم تمثيل مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتية:و

 السؤال الرئيس: ما هو دور بناء الخرائط المعرفية في بناء بوابة معرفية للتجمع الصحي بمكة المكرمة؟ 

 ة:وتضمنت اإلجابة على هذا السؤال البحثي تناول عدة أسئلة فرعي

 ما هي مجاالت المعرفة ومصادرها في التجمع الصحي بمكة المكرمة؟  .1

 ما هو واقع إدارة المعرفة في التجمع الصحي بمكة المكرمة من حيث البيئة، العمليات، أبرز الممارسات؟  .2

 المعارف؟ إلى أي مدى يتم استخدام بوابة المعرفة في التجمع الصحي بمكة المكرمة لدعم توجهها االستراتيجي إلدارة .3

 

 منهج الدراسة:. 1.1

 اعتمد يستخدم الباحث مناهج البحث االتية الموائمة لطبيعة الدراسة، على النحو اآلتي:

 الطبية من حيث ممارسات وتطبيقات إدارة المعرفة عبد هللالدراسة واقع مدينة الملك  منهج دراسة حالة.  

 الرباعي التحليلوأسلوب  أسلوب تحليل المحتوى النوعي SWOT  ة الطبي عبد هللالتحديد الفجوة المعرفية داخل مدينة الملك

  الحالي.ووضع البوابة الداخلة 

 المعرفية.الطبية  عبد هللالتحديد مصادر مدينة الملك  تقنية بناء الخرائط المعرفية 

 .أسلوب مجموعة التركيز لتصميم البوابة المعرفية 
 

 عينة الدراسة:. 1.1

نظرا ألهمية موضوع البحث، ولضمان جودة النتائج المتحصل عليها، فقد تم اختيار عينة الدراسة بأسلوب العيينة القصدية وهي 

العينة التي قد ينتقيها الباحث من العناصر أو لمعرفته بأنهم األقدر على تقديم معلومات عن مشكلة معينة، أكثر من غيرهم، ألنهم 

مقصودة ألن الباحث قصد اختيار عناصرها. وتمثلت عينتين في هذه الدراسة على  وتسمى عينةها. عاشوا المشكلة أو عاصرو

 النحو التالي:

  ( موظفا من 21الطبية وعددهم ) عبد هللاعينة مجموعة التركيز وتم اختيارهم من عمال )سفراء( المعرفة في مدينة الملك

الطبية  عبد هللامنهم لجنة إدارة المعرفة في مدينة الملك  19لفة ويمثل مختلف المستويات اإلدارية ومن ادارات تنفيذية مخت

 6وهي اللجنة المسؤولة عن ووضع الخطط والسياسات والمبادرات الخاصة بإدارة المعرفة، باإلضافة الى باإلضافة الى 

 من القيادين أصحاب الخبرات الطويلة.

 ة بحسب الهيكل الطبي دارة المعرفة وتم اختيار القياديين في المدينةعينة مستهدفة لتعبئة استبانة مستوى نضج تطبيقات ا

ينة مستهدفة وذلك لوجودهم في أماكن صنع القرارات والمجالس واللجان الرئيسية ومشاركتهم أيضا في صياغة التنظيمي كع

( مدير 95ة، وبلغ عددهم )الخطة االستراتيجية مما يجعلهم اكثر دراية واطالع فيما يخص معايير استبانة إدارة المعرف

 (مدير إدارة 71 - مدير تنفيذي مشارك 11-مدراء تنفيذين  7) موزعين على الفئات التالية:
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 مجتمع الدراسة . 1.1

 (Makkah Healthcare Cluster)التجمع الصحي بمكة المكرمة 

يضم في مرحلته األولى المرافق الصحية التالية، وهي  2117في عام  "تم اعتماد تشكيل "التجمع الصحي في منطقة مكة المكرمة

الطبية بمكة المكرمة، ومستشفى النساء والوالدة واألطفال  عبد هللاالمستشفيات في منطقة مكة المكرمة وعددها أربعة؛ مدينة الملك 

ألولية إلى جانب المراكز للرعاية الصحية ا ،بالعاصمة المقدسة، ومستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، ومستشفى ابن سينا

 وعددها إحدى عشر مركزاً.

 :(King Abdullah Medical City - KAMCمدينة الملك عبد هللا الطبية )

سرير.  991بسعة سريريه  بالمملكة العربية السعودية دن الطبيةكواحدة من أكبر الم مكة المكرمة هـ في 1331افتتحت عام  

وتقدم الرعاية الصحية والخدمة الطبية التخصصية الشاملة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن. وتحوي مركز لألبحاث 

 .بتعاثواالإلضافة الى أكاديمية للتدريب واالبتكار با

 

 اإلطار النظري . 1

 مفهوم إدارة المعرفة 

نه البد من أ( 2111هناك تعدد وتنوع في تعاريف إدارة المعرفة حيث ال يوجد تعريف شامل متفق عليه ولذلك ترى )مراد، 

 ,Maheshwarkar & Sohani)و حصر  االجتماعي.تعريف إدارة المعرفة وفق مناهج معينة مثل المنهج الوثائقي أو التقني أو 

  تعريفا إلدارة المعرفة نذكر منها بعض أبرز هذه التعاريف: ٢٣في دراسته أكثر من   (2014

  :التي تسعى إلى تحسين األداء في مجال األعمال من خالل تعزيز عملية التعلم  اإلدارةتعريف الجمعية الدولية إلدارة المعرفة

 واالبتكار وحل المشكالت وهدفها تعزيز معالجة المعرفة التنظيمية عن طريق مجموعة من األنشطة والعمليات المترابطة. 

 ( ويعرفwiig,2001إدارة المعرفة على أنها تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف ا ) لمعرفة واألصول المرتبطة برأس

المال الفكري والعمليات والقدرات واإلمكانات الشخصية والتنظيمية، بحيث يجري تحقيق أكبر ما يمكن من التأثير اإليجابي 

 في نتائج الميزة التنافسية.

مات لتحسين أدائها من خالل امتالك هي عملية اداريـة تستخدمها المنظ اجرائياوبناء علـى مـا تقـدم يرى الباحث ان ادارة المعرفة 

 المعرفة وخزنها واتاحتها واستثمارها بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة وضمان استمراريتها في قطاع االعمال.

الي تالمعرفة أهميتها كونها تساهم بشكل كبير في خلق وتعزيز الميزة التنافسية للمنظمات والدول من خالل ال وتكتسب إدارة

 (:  2121،)الحارثي

الحفاظ على المعارف واستثمارها بما يحقق أهداف 

 المنظمة.

تعزيز المبادرات التنظيمية مثل إعادة هندسة 

 العمليات وغيرها.

 تحسين خدمة العمالء. تحسين اتخاذ القرارات وحل المشكالت.

 والتعلم.تمكين وتشجيع االبتكار والتطور  المساهمة في خفض التكاليف. 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 عناصر إدارة المعرفة 

 التالي:( موضحة في الشكل 2121ترتكز إدارة المعرفة على أربعة عناصر رئيسية )عضيمات،

 ( في الحسبان.SWOTاالستراتيجية: طريقة التحرك لتحقيق رسالة وأهداف المشروع مع وضع التحليل البيئي للمنظمة ) -1

 معرفة ألنها االساس لنقل المعرفة الفردية الى التطبيقية. االشخاص: الجزء الرئيسي في إدارة ال-2

 العمليات: توفر المهارة والحرف التي تعتبر من أهم مصادر المعرفة. -3

 التكنولوجيا: وهو تمكين رئيسي مساعد في تبسيط وتيسير عمليات ادارة المعرفة. -3
 

 

 :Knowledge Mapخرائط المعرفة مفهوم 

العرض المرئي للمعلومـات الـتـي يـتم الحصـول عليهـا، والعالقات التي تمكن من التواصل الفعال، ومـن خرائط المعرفة تعني 

ثـم الـتعلم المعـرفي مـن قبـل األفراد. وتتضمن الخرائط عادة بعض النصوص والسرد القصصي، والرسومات، والنماذج، 

معرفية تفصيلية أخرى. وهناك تعريفات متعددة لخرائط المعرفة، واألرقام. كذلك فإن الخرائط يمكن أن تكون كروابط بموارد 

 من أهمها ما يلي:

  هي عملية جرد لموجودات منظمة ما من أفراد، ووثائق، وقواعد بيانات وغير ذلك. وسواء أكانت هذه الخرائط خرائط فعلية

 (2113، فهي دليل وليست مخزنا. )حجازي،أم كانت قاعدة بيانات، فإنها تدل على المعرفة لكنها ال تحتري عليها، ومن ثم

  العرض المرئي للمعلومات التي يتم الحصول واالستيالء عبها، وكذلك العالقات التي تمكن من االتصال والتواصل المؤثر

 نوالكفوء، ومن ثم التعلم المعرفي من قبل األفراد المالحظين لخارطة المعرفة، مع خلفياتها المختلفة وبمستويات متعددة م

 (2115التفصيالت، وتتضمن الخارطة عادة بعض النصوص، والرسومات والنماذج، واألرقام. )همشري،

  مخطط يرسم ويحدد مصادر المعرفة وقواعدها، وأصولها، وكيفية تطورها، وخطوات استخدامها، وهذه الخرائط ال تمثل

 (Balaid ،2012المعرفة بشكل مباشر، بل تربطها بأشخاص محددين وبمراقع معينة. )

ومن التعريفات السابقة يتضح أن خرائط المعرفة هي مخطط، أو رسم، أو صورة تمثل المعارف الموجودة في المنظمة 

بنوعيها الصريحة )الموثقة / الرسمية( والضمنية )غير الموثقة / غير الرسمية( سواء كانت داخلية أو خارجية مع تحديد 

 ع القول إن خرائط المعرفة هي دليل للمعرفة وليست مخزنا لها. األشخاص الحاملين لها. وبالتالي نستطي

 

 فوائد خرائط المعرفة 

خرائط المعرفة في أبسط أشكالـها يعنى تمثيـال مرئيا لمعرف المنظمة، وتعتبر بمثابة لقطة مرئية حالية، لمساعدة المنظمة في  

 ضايا التالية:فهم الق

 ما المعرفة بالغة األهمية ألعمالها أو تحتاج إلى تركيز؟ •  

 أين توجد تلك المعرفة في الوقت الحالي؟ • 

 كيف تتدفق المعرفة بين الموظفين واألنظمة في أثناء العمل؟ • 

 ما المعرفة الالزمة لنجاح المنظمة؟ • 

 جزء من تحسن العمليات؟ما ثغرات المعرفة والتواصل التي تحتاج معالجة ك• 
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در توفير الوصول السهل والفعال لمصا، كما يمكن االستفادة من خرائط المعرفة في توضيح العالقات بين اإلجراءات والمفاهيم

 التعامل ليتم) القصور )الفجوة ونقاط استخدامها ليتم القوة نقاط عن الكشف، المنظمة تمتلكه الذي المعرفي المخزون تقييم، المعرفة

 تنظيمية لمعارف المنظمة الرئيسية. كذاكرة تعمل، كما المنظمة في المعرفة تدفق سير توضيح، معها وتطويرها
 

 أنواع خرائط المعرفة 

 خرائط األدلة أو من الممكن تصنيف خرائط المعرفة اما عن طريق شكل الخرائط أو الغرض الذي تستخدم من أجله. مثل االتي:

 األفكار.مثل خرائط  والخرائط األخرىالتأملية أو التفكيرية  والتقسيمات، الخرائطخرائط المصفوفة  القوائم،

ومن الواضح أنه ليس هناك خرائط معرفة دقيقة أو مثالية لجميع الحاالت. بل من الممكن بناء خرائط المعرفة باستخدام مجموعة 

 متنوعة من الطرائق. 
 

 (Knowledge Mapping) بناء خرائط المعرفة

مع الزيادة  ،أن تعقـد األعمـال و ازدياد المنافسـة وتعدد المنافسين وقيام التحالفات االستراتيجية القائمة على المعرفة بين المنظمات

قات الباإلضافة الى تعدد أشكال مصادر المعرفة وتنوعها، أدى إلى تغير وتشعب في ع ،الكبيرة في المعرفة المنتجة في المنظمات

األفراد المعرفية، وبالتالي وجدت الحاجة إلى أدوات جديدة تساعد في إدارة هذه العالقات بتنوعهم واختالف أماكنهم والتي ال 

يمكن فهمها باألدوات والروتينيات التقليدية السابقة مثل محاوالت تأطير المعرفة في قوالب رياضية أو إحصائية أو كمية والتي 

غم من فائدتها، أن تحيط بحركية المعرفة وعالقاتها البيئية، وتحديد ماذا تعرف المنظمة ؟ وأين توجد هذه ال تستطيع على الر

(. وبالتالي نجد أن المنظمات التي 2117)ياسين، المعرفة؟ ولدي أي من األفراد. ومن أهم هذه األدوات الفعالة خرائط المعرفة

ت إلى أصول ملموسة يجب عليها أن تبدأ ببناء خرائط المعرفة من أجل اكتشاف تسعى لتحويـل األصول غير الملموسة في المنظما

المعارف الموجودة بالفعل، باإلضافة الى تحديد مصادر المعرفة الرئيسية، والخبراء الداخليين الذين يمكنهم تقديم المشورة لتجنب 

 (.Vestal ،2005األخطاء )

يات التي تواجه المنظمات في تنفيذ برامج إدارة المعرفة ونجاحها في الوقت ويعد بناء خرائط المعرفة واحدا من أهم التحد

( بناء خرائط المعرفة "بالسعي المستمر داخل المنظمة للمساعدة في اكتشاف مكان وجود Grey، 1999)وعرف  الحاضر.

ة، القيود المفروضة على تدفق المعرف المعرفة ومالكها وقيمتها واستخداماتها، باإلضافة الى معرفة أدوار وخبرات الناس، وتحديد

 وتسليط الضوء على الفرص لالستفادة من المعرفة الموجودة". 

( بأنها " عملية تنسيق فقرات المعلومات أو المعرفة بطريقة تظهر أن عملية رسم المعرفة ذاتها قد كونت 2119وعرفها )الكبيسي،

 معرفة مضافة." 

 "العملية التي يتم من خاللها تكوين تمثيل منطقي للمعرفة".بأنها  (Balaid، 2012وأيضا عرفها )

بأنها األشكال والرسوم التخطيطية الوصفية والمتضمنة مصطلحات وتعريفات وهي تمثيل  ويمكن تعريف خرائط المعرفة اجرائيا

 يحتاجون اليها.مرئي لمعرفة المنظمة بحيث تكون متاحة لجميع الموظفين لمساعدتهم على تحديد موقع المعرفة التي 

وبناء خرائط المعرفة أداة قوية لجـرد المعرفة المهمة في المنظمات وتحديد الفجوة المعرفية. وعن طريقها يتم تحديد كيـف تنتقل 

المعرفة في المنظمة، وبالتالي تحديد فرص التحسين وإجـراء التعديالت الالزمة لضمـان وصـول المعرفة المناسبة إلى األشخاص 

 ين في الوقت المناسب.المناسب
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 كيفية بناء خرائط المعرفة: 

بعد االطالع على مجموعة من األدبيات في موضوع بناء الخرائط المعرفية يمكن تلخيص خطوات بناء الخرائط المعرفية في 

 :(Balaid, 2015) ،(2113(، )حجازي،2119(، )الزيادات،2117،(، )ياسين2119(، )عليان،2117،التالي )أحمد

 تحديد رؤية حول بناء خرائط المعرفة مع تحديد الهدف منها.  أوالً:

 اختيار الفريق المناسب ويشمل المجاالت الوظيفية حسب الحاجة ولديه معرفة بالمنظمة والعمليات المراد رسمها. ثانياً:

 تحديد المعرفة وخبراتها وممارساتها المثلى المتاحة في المنظمة. :ثالثاً 

تحديد مواقع وجود هذه المعرفة واألفراد األفضل الذين يمثلونها في كل مجال من مجاالت عمل المنظمة وهو ما يسمى  رابعاً:

 بتحديد الخبراء.

تحديد ما هي األطراف التي تمثل هذه المعرفة والمسار الذي يمكن تحديده لربط هذه األطراف مـن أجـل الحصـول على  خامساً:

 المعرفة أو تقاسمها معها أو حتى طلب االستشارة منها.

ل طة في كوالخطوات الثالثة والرابعة والخامسة يمكن إنجازها في جلسات عصف ذهني من أجل اإلجابة عن ثالثة أسئلة بسي

 خطوة من العملية: 

 . ما المعرفة المطلوبة إلتمام هذه الخطوة بنجاح؟1

 . من لديه تلك المعرفة؟، أو كيف يمكن الوصول إليها؟٣ 

 . متى تكون هناك حاجة إلى تلك المعرفة؟٢ 

ل العمـل على إيجاد بدائتحليل وتحديد فجوات المعرفة التي تمثل النقص أو الضعف في المعرفة الحالية مـن أجـل  سادساً: 

خارجية )االستشارات( فيها أو تطوير بدائل داخلية )باالستخدام أو اإلعداد(. باإلضافة الى تحديد كيفية تدفق المعرفة في الوضع 

ة يالحالي وكيف ينبغي أن تتدفق. كما يساعد تحليل الفجوة في معرفـة األولـويـات وتصنيف المعارف، ويكون تحليل الفجوة المعرف

 عن طريق األسئلة التالية:

 ما المعرفة الحاسمة المفقودة؟• 

 ما )أو من( يعوق تدفق المعرفة خالل العملية؟ ولماذا؟ • 

 ما )أو من( يعزز تدفق المعرفة؟ ولماذا؟ • 

 ما الخطوات التالية لخرائط المعرفة؟ )من أجل ماذا ستستخدم؟( • 

أو بشكل الكتروني وهو األفضل من ناحية سهولة النشر او التخزين وكذلك التحديث يتم رسم خريطة المعرفة سواء ورقيا سابعاً: 

  أيضا.

 وعند رسم خريطة المعرفة وتحليلها فمن المهم التأكد من التالي:

 .التأكـد مـن أن النـاس الـذين يرتبطون بعالقة وطيـدة مـع المنظمـة والعمليـة مشاركون في عملية بناء الخرائط المعرفية 

 حديث "الخريطة" بشكل دوري، فالمعرفة لـهـا فـتـرة حيـاة.ت 

 .تيسير الوصول الى الخريطة واالستفادة منها والحث على استخدامها 
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ويعتمد نجاح بناء خرائط المعرفة على إيجاد الحوافز المناسبة ليس فقط في مرحلة تحديد المعرفة ومكانها في المنظمة أو رسم  

م المعرفة بين من يملكها ومن يحتاجها أثناء العمل أيضا. كما ينبغي مراجعة خرائط المعرفة بشكل دوري مساراتها وإنما عند تقاس

 من أجل تحديث ورسم أي من التغييرات التي قد تؤثر على تدفق المعرفة وكذلك البحث عن ثغرات معرفية جديدة لمعالجتها.

 بوابة المعرفة  مفهوم

تشير كلمة بوابة بشكل عام إلى موقع ويب يوفر الوصول إلى الموارد والمعلومات من مجال موضوع معين. وبوابة المعرفة 

( احدى المؤشرات 2119برها )نجم،و اعت،)2121)محجوب & يونس، التخصصية  اإللكترونيةتعتبر نوع من أنواع البوابات 

المهمة والدالة على اهتمام المنظمات بإدارة المعرفة . وهناك العديد من التعريفات لمفهوم بوابة المعرفة التي اطلع عليها الباحث، 

 أدناه بعض من أبرز هذه التعريفات:

  منفذ إلتاحة مصادر متنوعة قادرة على تطبيق العمل التعاوني الذي يمكن إجراءه علـى مصـادر المعلومـات بـهـدف خدمـة

 (2111المستفيد )قاسم، 

  وعرفها(Obancea, 2009)  كنوع من البوابات التي تدعم وتحفز عمليات إدارة المعرفة )نقل وتخزين واسترجاع وخلق

 فة( من خالل توفير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وتكامل وتطبيق المعر

ومن التعاريف السابقة يتضح أن بوابة المعرفة عبارة عن منصة الكترونية تدعم عمليات إدارة المعرفة وتشمل التطبيقات 

 والمعارف الموجودة في المنظمة وتقدم الوصول لها بسهولة ويسر وفي الوقت المناسب.
 

 المعرفةأهمية بوابات 

أبرز ما يميز بوابات المعرفة هو تركيزها على تكامل المعرفة  أو ما يعرف بالمتجر الشامل و يعد تكامل المعرفة أمًرا مهًما ألنه 

 ,Loebbecke & Crowston)عن طريق تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة قيمة جماعية  يؤدي إلى قدرة تنافسية عالية

معارف التي يحتاجها الموظفون إليجاد حل لمشكلة ما أو للعثور . وتعمل بوابة إدارة المعرفة بمثابة مدخل للتطبيقات وال(2012

 على خبراء يمكنهم مساعدتهم وبوابة المعرفة يمكن ان تساهم في التالي:

 .التركيز على الحفاظ على صحة المعرفة الموجودة في المنظمة وأدارتها بما يحقق الفائدة منها 

 هيل النقل األكثر فعالية بين أشكال المعرفة الضمنية والصريحة.تعمل بوابة المعرفة على تسريع عملية التعلم وتس 

  ،تحتوي بوابة المعرفة، باإلضافة إلى احتوائها على معلومات منظمة، على شبكات ومجتمعات المعرفة، ومنتديات المناقشة

 ومساحات العمل التعاونية لتشجيع التبادل للمعرفة الضمنية وإبرازها ونقلها بشكل أفضل.

 بوابة المعرفة على محدد مواقع الخبراء لمساعدة األشخاص في العثور على الخبراء والتواصل معهم. تحتوي 

  بوابة المعرفة الجيدة تتمحور حول أصول المعرفة وهذا يعني أنه مصمم للعاملين في مجال المعرفة لتحديد أصول المعرفة

 للمؤسسة.األساسية والعمل عليها بسهولة في مجاالت المعرفة الرئيسية 

  تدعم بوابة المعرفة السؤال االستراتيجي الرئيسي الذي يجب أن تطرحه المنظمات القائمة على المعرفة: ما هي المجاالت

الرئيسية للمعرفة، وما هي أصولنا المعرفية الرئيسية التي، إذا قمنا بإدارتها بشكل أفضل، ستحدث فرقًا كبيًرا في تحقيق 

 (Obancea, 2009)أهدافنا.  
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   اإللكترونيةنواع البوابات أ

 بناء على وظيفتها كالتالي: اإللكترونية( أنه يمكن تصنيف البوابات Mansourvar & Yasin، 2111أشار )

 البوابات بحسب وظيفتها )إعداد الباحث( : انواع1.1جدول 

 وظيفتها نوع البوابة 

 تزود المستخدمين بالمعلومات بوابات المعلومات

 تمكن المستخدمين من االتصال وتبادل ومشاركة الخبرات بوابات التعاون

 المعلومات وبوابة التعاون لتقدم الخدمات للمستخدمينتجمع بوابة  بوابات المعرفة

 

 خصائص بوابة المعرفة

نظرا لقدرتها على التعامل مع المعرفة، من خالل األدوات  اإللكترونيةينظر لبوابات إدارة المعرفة كتوسع لمفهوم البوابات 

والخصائص والخـدمـات التـي تقـدمها وتمتلكهـا، مـن بـحـث وتحليل وتصنيف للمعلومات وبيان العالقة بين المواضيع واألفراد 

( Hind & others، 2111م )والمحتويات. وهناك عدة تصنيفات استنادا الى الخصائص والقدرات التي تمتلكها البوابات حيث قس

 الخصائص الى ثالث مجموعات كالتالي:

 مقدرات مساندة-خدمات الويب  - مقدرات جوهرية 

إلى ثالث خصائص تميز البوابــات ( 2117)طه، ( نقال عن ٣۱۰٣( و )الطيار،Aneija، 2111ومن جهة أخرى تشير )

 بصـفـة عامـة، وهي :

صائص المنـتج أو النظـام ليتالءم مع متطلبات المستفيد سواء كانوا أشخاص أو (: تعديل خCustomizationالتخصيص ) .1

 منظمــــات.

(: توفير وتوصيل محتـوى مناسـب للمستفيد أو مجموعـة مـن المستفيدين، بحيث Personalizationشخصــــــه المحتـوى ) .2

 يتناسب مع طبيعة أدوارهم في المنظمة وسمات سلوكهم المعلوماتي.

(: توفير نقطة وصول واحدة لقواعد البيانات والمعلومات Information Systems Integrationنظم المعلومات ) تكامل .3

 المتنوعة والمتعددة من خالل حساب موحد، بحيث ال يحتاج المستفيد إلى تسجيل دخول آخر.
 

 مكونات بوابة المعرفة

 وقسمه الى ثالث مستويات كالتالي:( اإلطار العام للبوابة، Mansourvar & Yasin، 2111قدم )

 مخازن قواعد البيانات: ويحتوي على الصالحيات والسرية.  -1

 جوهر البوابة ويحتوي على المحتوى والخدمات واألدوات. -2

 الواجهة التفاعلية مع المستخدم. -3

 : كالتالي مجموعة من المكونات النموذجية لـبوابة المعرفة  (Loebbecke & Crowston, 2012)وأضاف 
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 أنظمة تنظيم المعرفة العنصر األكثر أهمية في البوابات المعرفية، ألنها تتناول المعرفة وتكامل  نظم تنظيم المعرفة: تشكل

المعلومات من خالل هيكلة المعلومات الوصفية للمستودعات والشبكات األساسية ويمكن أن تكون المكونات البسيطة ألنظمة 

 تنظيم المعرفة عبارة عن سجالت وتصنيفات.

 :يعد تكامل الوصول إلى مستودعات معلومات المنظمة ومصنوعات المعرفة من الوظائف الرئيسية  مستودعات المعرفة

للبوابات المعرفية في سياق تكامل المعرفة. حيث ينصب التركيز على الوصول إلى مستودعات عناصر المعرفة التي تنقل 

ي انات العادية أو أكثر تعقيًدا كالمستودعات التالمعرفة في شكل مقنن. ويمكن أن تكون المستودعات بسيطة مثل قواعد البي

 تخزن وتفهرس وتجمع عناصر المعرفة مثل أفضل الممارسات المقننة، وذلك لتعزيز إعادة استخدام المعرفة.

  البحث: ويعد وظيفة أساسية لعملية استرجاع المعرفة، مما يجعل محرك البحث مكونًا ضروريًا في البوابة المعرفية. الفئات

ساسية هي البحث القياسي والقائم على المفاهيم والبحث عن البيانات الوصفية. ويظهر محرك البحث في الواجهة الرئيسية األ

 للبوابة المعرفية.

  التطبيقات والخدمات: توفر بوابة المعرفة وصول متكامل إلى أدوات برمجية مختلفة ومجموعة متنوعة من الخدمات لتسهيل

 ي يوفر نقطة وصول متكاملة لألنظمة المنفصلة.العمل المعرفي وبالتال

  ،أدوات التعاون والتواصل: تقدم بوابة المعرفة أدوات التعاون والتواصل لتمكين النقل المباشر للمعرفة مثل البريد اإللكتروني

 ومساحات كتابة المستندات المشتركة، واالجتماعات الشبكية، ومؤتمرات الفيديو، والتدوين الداللي. 

 خصيص وإدارة األدوار: تقدم بوابة المعرفة التخصيص كوسيلة مهمة للوصول إلى بنية وفائدة المعلومات المسترجعة. الت

ولذلك يلزم وجود إدارة المستخدم واألدوار، التي تتعرف على المستخدمين والوصول وتديرهم مع تحديد األدوار وفقًا للمهام 

 مجموعات المستخدمين على وجه التحديد قدر اإلمكان.  بغرض التحديد المسبق لتدفقات المعرفة نحو

  الواجهة الموحدة: واجهة بوابة المعرفة هي نقطة االتصال المرئي مع المستخدم ويجب أن توفر وصوالً مباشًرا وموحًدا إلى

تخدم من ربة المسالمميزات، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للواجهة الموحدة في التكامل المرئي، حيث يجب أن تكون موجهة لتج

 أجل تقديم جميع الوظائف.

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضـوع الدراسة وتناولتـه مـن زوايـا مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بين 

ـة مـن األقطـار والبلـدان مـما يشير إلى تنوعهـا الزمنـي وشملت جمل 2121و 2113العربية واألجنبية في الفترة الزمنية بين 

مما ال شك فيه أن الدراسة الحالية استفادت كثيرا مما سبقها من دراسات، حيث حاولت ان توظـف كثيراً مـن الجـهـود  والجغرافي.

تتفق مع  نشير أن الدراسة الحاليةالسابقة للوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة ومعالجتها بشكل شمولي، ووضع مقترح مناسب. و

 الدراسات السابقة في موضوعها الرئيس وهدفها العام إال أنها تختلـف عنها في عدة جوانب وهي:

داتها الطبية، بكافة وح عبد هللااجراء هذه الدراسة على التجمع الصحي بمكة المكرمة متمثلة في مدينة الملك  تم الدراسة:مجتمع 

في توفير مراجع علمية ونماذج وتوصيات قد تفيد أصحاب القرار والباحثين في مجال إدارة المعرفة،  التنظيمية. وألساهم

وخصوصا القطاع الصحي وذلك الهتمامه بالمعرفة من خالل الهدف االستراتيجي بناء المقدرات المؤسسية، المستمد من رؤية 

 تصاد المعرفة.الوطنية نحو التحول اإليجابي الى منظمات قائمة على اق 2131
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 الدراسة:منهجية . 1

لدراسة واقع التجمع  مجموعة مدمجة من مناهج البحث الموائمة لطبيعة الدراسة، كالتالي: منهج دراسة حالةالباحث  استخدم 

لتحديد الفجوة المعرفية  SWOT  وأسلوب التحليل الرباعي .الصحي بمكة المكرمة من حيث ممارسات وتطبيقات إدارة المعرفة

ية. لتحديد مصادر التجمع الصحي المعرفية وتصميم البوابة المعرف داخل التجمع الصحي. باإلضافة ألسلوب بناء الخرائط المعرفية

 من خالل أدوات جمع البيانات من مقابالت ومالحظات واستبانات. 

 مراحل البحث

تنفيذ خطواتها باإلضافة إلى طبيعة الدراسة وأهدافها نتيجة لحرص هذه الدراسة على االلتزام بمناهج الدراسة وتوخيها الدقة في 

تم تقسيم عمليات تنفيذ الدراسة إلى جانبين وهما: الجانب النظري والمعتمد على أسلوب تحليل المحتوى والجانب العملي والمعتمد 

 االستبانة.على أسلوب مجموعة التركيز وأسلوب التحليل الرباعي وأدوات المقابالت المعمقة وشبه المهيكلة و

ويتكون تصميم البحث لهذه الدراسة من أربع مراحل رئيسية: مرحلة وضع التصور العام للدراسة، مرحلة التعرف على الوضع 

الراهن، مرحلة تصميم نموذج البوابة الجديد ومرحلة النتائج. وهناك مراحل فرعية في كل من هذه المراحل الرئيسية كما هو 

 موضح في الشكل التالي. 
 

 
 

 البحث وعملياته : مراحل1.1شكل 

  بدأ البحث بمراجعة أدبيات الموضوع وفيها قام الباحث بمراجعة آدب الموضوع فيما يخص إدارة المعرفة والبوابات المعرفية

ثم قام  اسة والتعرف على أفضل الممارسات.وخرائط المعرفة وبناء الخرائط المعرفية وذلك من أجل عمل إطار فكري للدر

 .األدوات المناسبة لجمع البياناتالباحث بتصميم منهجية البحث واختيار منهج الدراسة و

  في المرحلة الثانية تم التعرف على الوضع الراهن لمجتمع الدراسة من حيث تطبيقات وممارسات إدارة المعرفة، باإلضافة

 الى تحليل البوابة الداخلية والتعرف على اهم خصائصها ومدى فعاليتها. 

التصور العام

للدراسة 

المراجعة 
االدبية

تصميم 
منهجية 
البحث

التعرف على 
الوضع الراهن

ادارة 
المعرفة 

البوابة 
الداخلية 

تصميم نموذج 
البوابة الجديد

المقابلة 

بناء خرائط
المعرفة

النتائج

ابة  تقييم البو

اطار عمل 
مقترح 

التوصيات
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( مع مجموعة التركيز. وأيضا استخدم الباحث استبانة تحديد SWOTباإلضافة الى إقامة ورشة عمل لتحليل البيئة الرباعي )

 .(APO)مستوى نضج إدارة المعرفة في مجتمع الدراسة والمقدمة من قبل الجمعية االمريكية لإلنتاجية 

 ط منهجية لتصميم بوابة معرفية باستخدام بناء الخرائاحث باقتراح في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدراسة الرئيسية قام الب

تبدأ بتحليل االحتياج وتقييم الحاجة الى بوابة معرفية، ثم وضع التصور العام المعرفية. تتكون المنهجية من ثمان خطوات 

واجهة لخصائص، وتصميم الواإلطار المفاهيمي للبوابة المعرفية، يليها تحديد المستفيدين وأصحاب المصلحة، ثم حصر ا

الرئيسية للبوابة، يليها عرض التقييم والتغذية الراجعة، وتنتهي بتقييم المقترح. وتم عرض المنهجية المقترحة على مجموعة 

التركيز من أجل اخذ آرائهم قبل البدء بتنفيذها. وخالل هذه المرحلة تم دمج بناء الخرائط المعرفية ضمن المنهجية المقترحة 

 فة دورها في بناء البوابات المعرفية. وتم تنفيذ المقابالت كأداة بحث رئيسية في هذه المرحلة. لمعر

  مرحلة مناقشة وصياغة النتائج وهي المرحلة الرابعة واألخيرة في البحث حيث قام الباحث بقياس الرضا على التصميم

 من وجهة نظر أفراد العينة ومن وجهة نظر الباحث أيضا. المقترح للبوابة المعرفية مع مناقشة دور بناء الخرائط المعرفية 
 

 أداة المقابلة 

تم تصميم أداة المقابلة بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من مراجعة االدبيات وتحليل البوابة الحالية، وقد اعتمد الباحث 

على إجراء المقابلة شبه المنتظمة وكانت األسئلة شبه مفتوحة، مكونة من عشرة أسئلة شبه مفتوحة. ومن ثم تم عرض أسئلة 

أصحاب خبرة عملية( للتحقق من  – 3أكاديميين،  - 3أصحاب الخبرة في موضوع ومجال الدراسة ) ( من7المقابلة على عدد )

مدى صالحية الفقرات وسالمة صياغتها ومالمتها لموضوع الدراسة مع اقتراح الصيغة البديلة في حالة عدم مناسبتها، وتم تعديل 

من خارج اطار العينة من أجل معرفة سير اجراء و نتائج  3مع  بعض العبارات بناء على ذلك وبعدها تم إجراء مقابلة تجريبية

المقابالت  ولقياس وضوح األسئلة ومالئمتها وبعد ذلك تم دليل المقابلة  واعتماده من قبل سعادة المشرف على البحث ) انظر 

 ملحق لالطالع على دليل المقابلة (. 

 أجزاء كالتالي: 3وتم تقسيم أسئلة المقابلة الى 

 رف على معلومات افراد العينة الديمغرافية والوظيفية.التع -1

 أسئلة( 9)متعلقة بمناقشة الوضع الحالي للبوابة الداخلية  -2

 سؤالين(مناقشة أهم الخصائص والقدرات المتوقع اضافتها للبوابة ) -3

 أسئلة( 3الطبية ) عبد هللامناقشة واقع وأهمية الخرائط المعرفية في مدينة الملك  -3
 

 االستبانةأداة 

تحديد مستوى نضج إدارة المعرفة في مجتمع الدراسة والمقدمة لاالستبانة كأداة لجمع المعلومات في هذه الدراسة  استخدم الباحث

كونه أكثر انتشارا واستخداما على مستوى قياس نضج إدارة المعرفة. وهو استبيان  (APO)من قبل الجمعية االمريكية لإلنتاجية 

لمساعدة المنظمات على إجراء تقييم أولي الستعدادها إلدارة المعارف. ويتم إجراء التقييم في بداية برنامج استقصائي مصمم 

 : نجزئييإدارة المعارف، قبل البدء في رحلة إدارة المعرفة. وقد اشتملت االستبانة على 

  .الجزء األول: ويشمل المعلومات األولية عن الموظف الذي قام بتعبئة االستبانة، وهي معلومات ديمغرافية ووظيفية 

 ( فقرة موزعة على 32الجزء الثاني: يتكون من )أسئلة لكل معيار كالتالي:  6معايير إلجراء عملية التقييم بواقع  7 
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 التعلم واالبتكار. -6 عمليات إدارة المعرفة. -9 التكنولوجيا. - 3 لموارد البشرية.ا -3العمليات الرئيسية للمنظمة.  -2القيادة.  -1

 مخرجات إدارة المعرفة -7

 وينقسم مستوى نضج تطبيق إدارة المعرفة الى خمس مستويات كالتالي:

  إدارة المعرفة. لمفهوم وأهمية : مستوى رد الفعل ويشير الى عدم أدارك المنظمة1المستوى 

  المعرفة.: مستوى البدء ويشير الى ان المنظمة بدأت تدرك الحاجة إلى إدارة 2المستوى 

  مستوى التوسع حيث يتم تنفيذ إدارة المعرفة في بعض الجوانب في المنظمة. 3المستوى : 

  المعرفة.تنفيذ إدارة  التحسين المستمر في: مستوى التحكم ويشير الى 3المستوى 

  حيث يتم تعميم إدارة المعرفة بالكامل داخل المنظمة. : مستوى النضج9المستوى 
 

 الجانب التطبيقي 

 رسم الخرائط المعرفية 

في هذه الخطوة تم وضع التصور العام للبوابة من ناحية أهدافها، مكوناتها، اهم خصائصها. وكذلك وضع التصور العام للموجودات 

 براء اللذين يملكون هذه المعارف وكيفية الوصول لهم. المعرفية في مدينة الملك عبد هللا الطبية وكذلك الخ

ومن أجل إيضاح المفهوم العام للبوابة قام الباحث ببناء خريطة مفاهيم تبين أهداف البوابة المعرفية ومكوناتها وكيفية دعمها 

 مستخدمين وأصحاب المصلحةلعمليات إدارة المعرفة. والهدف من بناء خريطة المفاهيم هو إعطاء تصور عام للمصمم التقني ولل

عن الدور الذي تلعبه بوابة المعرفة في تمكين الموظفين وتحسين اداءهم مما ينعكس على تقبلهم لفكرة البوابة وجودة التصميم من 

 خالل التغذية الراجعة من قبلهم على المقترح. 

 

 التصور العام للبوابة المعرفية )إعداد الباحث ( -خريطة المفاهيم : 1.5شكل 

مستودع 
 املعرفة

قواعد 
 البيانات 
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المهم أيضا عند تصميم بوابة معرفية أن نحدد المعارف الرئيسية وكذلك مصادر هذه المعرفة ولذلك قام الباحث برسم خريطة  ومن

األصول المعرفية وتبين الخريطة في الشكل أدناه خريطة األصول المعرفية )مجاالت المعرفة الرئيسية في مدينة الملك عبدهللا 

   صريحة(عة منها باإلضافة الى مصادر المعرفة سواء ضمنية أو الطبية و كذلك المجاالت المتفر

 

 :  خريطة االصول المعرفية )إعداد الباحث ( 1.5شكل 

 مخرج الدراسة 

كان من أهم نتائج هذه الدراسة إنتاج وتصميم نموذج بوابة معرفة جديد وتطبيقه لالستخدام من خالل واجهة جديدة صممت لدعم 

في القطاع الصحي. يساعد نموذج بوابة المعرفة على نشر مفهوم التحفيز على المشاركة الذي يساهم بدوره  عمليات إدارة المعرفة

في فهم واضح لكيفية تشارك األفراد للمعرفة. كما يقدم نموذج بوابة المعرفة الجديد الدعم لمشاركة المعرفة الضمنية، ويساعد في 

 تاحة مع تسهيل إمكانية الوصول الى الخبراء كمصدر لمعرفة الضمنية.تنظيم المعرفة بشكل مفيد، وجعلها قابلة لإل
 

 شرح مكونات الصفحة الرئيسية للبوابة  

هوية  تعليم( باإلضافة الى كونه يعكس –أبحاث  –تصميم الهيكل العام للبوابة يعكس اركان رؤية المدينة الطبية )تخصص طبي 

إدارة المعرفية. كما يستهدف التصميم ان تكون الواجهة الرئيسية بسيطة وسهلة البوابة ونوعها التخصصي كبوابة تخدم اهداف 

االستعراض باإلضافة الى إمكانية التخصيص لتعكس اهتمام وحاجة كل موظف على حدة وأيضا ان تكون متاحة على شكل تطبيق 

عارف واضافة وتسهل عملية المشاركة والنشر وأيضا يمكن الدخول لها من األجهزة المتنقلة. ومن جهة أخرى البوابة تتيح تقديم م

بأشكال مختلفة، كما أنها تحرص على تحفيز المستخدمين الستثمار البوابة من خالل نقاط التحفيز والجوائز الدورية بناء على 

 االحصائيات والمؤشرات من البوابة.

 وتحتوي الواجهة الرئيسية على مجموعة من االيقونات كالتالي:
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 عن المدينة

 

 –جية االستراتي –الهيكل التنظيمي  -تاريخية  )نبذةنبذة تعريفية عن المدينة 

األسئلة -إنجازات ( -البيانات المفتوحة )تقارير -(اإلدارةمجلس  –الخدمات 

 االعتمادات-الجوائز -الشائعة

 أحدات مهمة-برامج توعوية-أيام عالمية-مؤتمرات -فعاليات التقويم

، مواعيد )اجتماعات-التعاميم-وخاص( التحديثات )بشكل عام -الفعاليات-االخبار التنبيهات

 مهام-دورات، مؤتمرات..(

قواعد البيانات 

 )المستودع المعرفي(

وقواعد البيانات الداخلية  اإللكترونيةتساعد كبوابة دخول موحدة إلى الخدمات 

 والمدفوعة بحسب الصالحية الممنوحة للموظف

 تقارير أدلة( -أخبار  -في جميع مكونات البوابة )قواعد  المتقدمالبحث 

 أسال خبير -خريطة األصول المعرفية  األصول المعرفية  

 التعليم والتدريب

 

الفيديوهات -التطوير المهني-برنامج االبتعاث-اختبارات مهنية-اإللكتروني التعليم 

السالمة -المحاكاة -التسجيالت-الحيالمؤتمرات البث -المحاضرات -التعليمة

 توعية وتثقيف صحي-المهنية

 االبحاث واالبتكار

 

الدراسات البحثية -الخدمات البحثية-األبحاث-براءة االختراع-منصة االبتكار

 السريرية ( )األبحاث

 األطباء -الخدمات الطبية -التعريف  التخصصات الطبية 

 المراجع واالدلة

 

الموسوعة الصحية الملك عبد هللا العربية للمحتوى -المكتبة الصحية الرقمية

السياسات -العلمية المصادر -االدلة اإلرشادية الوطنية-سالمة الدواء -الصحي

 واإلجراءات

 الشبكي  البث-اتصل بنا  -االستبيانات  –اسأل خبير -منتدى النقاش التخصيص  الخدمات التفاعلية

 -اضافة معرفة -اهتمامات  -معلومات - اإللكترونيةالخدمات -االيميل -األدلة  ضلةالمف

 المنتديات ذات العالقة -الدورات المشترك فيها  -تعديل 

  أرشيف -خريطة الموقع -المعرفة ميثاق  -احصائيات البوابة  -اهداف البوابة  عن البوابة 

 

( منهم بان التصميم المقترح يدع عمليات %51أفراد عينة الدراسة كما افاد )( من % 59وحقق التصميم المقترح نسبة رضا )

( بأن التصميم المقترح يحفزهم %96ادارة المعرفة وكذلك بأن التصميم المقترح سيرفع من استخدامهم للبوابة. فيما أجاب )

 لمشاركة وتبادل المعرفة مع زمالئهم.
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 على أسئلة البحث واإلجابة النتائج  .1

لإلجابة على أسئلة البحث، تم اتباع العديد من العمليات تم استعراضها في الفصل الرابع بالتفصيل وفيما يلي ملخص موجز 

لإلجابات الخاصة بكل سؤال من أسئلة البحث. حيث نبدأ باإلجابة على االسئلة الفرعية وصوال الى اإلجابة على السؤال الرئيسي 

 كالتالي:

 ما هي مجاالت المعرفة ومصادرها في التجمع الصحي بمكة المكرمة؟  السؤال الفرعي األول:

اتضح من خالل دراسة الوضع الحالي عدم وجود دليل او قائمة توضح مجاالت المعرفة الرئيسية والفرعية. ولذلك قام الباحث 

باإلضافة الى  2131 التحول الصحي الطبية وفقا لبرنامج عبد هللابتحديد مجاالت المعرفة الرئيسية والفرعية في مدينة الملك 

الى  2115الطبية واالطالع على التقارير السنوية )من  عبد هللا ومدينة الملكتحليل مجاالت العمل الرئيسية في التجمع الصحي 

بد ع( والتي تبين مجاالت المعرفة الرئيسية في مدينة الملك 9.9(. حيث قام الباحث برسم خريطة األصول المعرفية )شكل 2121

جاالت م البحث بتصنيف مالمتفرعة منها باإلضافة الى مصادر المعرفة سواء ضمنية أو صريحة. وقا وكذلك المجاالتالطبية  هللا

 مجاالت كالتالي: 7المعرفة الرئيسية الى 

  المعرفة الطبية: تعني بالمعارف الطبية المتخصصة والمهمة للمراكز التخصصية مثل المعارف المتعلقة باألروام والقلب

 والمخ واالعصاب وخالفها. 

 لجانب الطبي وتمثل معارف التمريض، الفنية المعرفة الطبية المساعدة: ويقصد بها المعارف التخصصية المساعدة ل

 كالمختبرات واالشعة، التغذية العالجية وغيرها.

 .المعرفة المالية: يقصد بها المعارف المتخصصة في األمور المالية مثل التخطيط المالي، االستثمار ومشاركة القطاع الخاص 

 د الباحثين والمبتكرين مثل اإلحصاء البحثي، أبحاث الحج المعرفة المتعلقة باألبحاث واالبتكار: وهي المعارف التي تساع

 والعمرة، مهارات البحث واالبتكار، براءات االختراع وخالفها.

  المعرفة التشغيلية: تعنى بالمعارف المتخصصة في األمور التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية مثل إدارة المرافق

 من والسالمة باإلضافة الى سلسلة االمداد. والهندسة الطبية والخدمات المساندة واال

  المعرفة التقنية: تشمل المجاالت المعرفية التكنولوجية مثل امن المعلومات وأنظمة وتطبيقات االعمال والخدمات الرقمية

 وغيرها.

  ءة مثل بفعالية وكفاالمعرفة اإلدارية: تعنى بالمعارف اإلدارية الصحية والعامة والمهمة للنجاح في إدارة المنشئات الصحية

 الموارد البشرية واالتصال واالعالم والتخطيط االستراتيجي والشؤون القانونية.
 

 السؤال الفرعي الثاني: ما هو واقع إدارة المعرفة في التجمع الصحي بمكة المكرمة من حيث البيئة، العمليات، أبرز الممارسات؟ 

ة المعرفة في مجتمع الدراسة قدم الباحث تحليال وصفيا إلدارة المعرفة من من أجل التعرف على واقع ممارسات وتطبيقات إدار

خالل أهدافها وشكلها التنظيمي مع تحليل نقدي لواقع المعرفة ومصادرها. ومن ثم استعرض الباحث تحليل استبانة مستوى نضج 

( مع SWOTتم باستخدام التحليل الرباعي الـ ) إدارة المعرفة وتحليل البيئة الداخليـة والخارجية وبيان الفرص والتحديات والذي

 مجموعة التركيز. وفيما يلي ملخص ألبرز ما توصل له الباحث:
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  تنفيذ إدارة  انه تم ويشير الىيعتبر في المستوى المتوسط،  عبد هللاتبين أن مستوى نضج إدارة المعرفة في مدينة الملك

 المعرفة بشكل جزئي وفي بعض المجاالت. 

  يعتبر الجانب التكنولوجي هو األبرز و يعكس التطور التقني التي وصلت له مدينة الملك عبدهللا الطبية ومن ثم تاله جانب

العمليات الرئيسية حيث يالحظ وجود السياسات واإلجراءات بطريقة منظمة يسهل الرجوع لها وكنتيجة نالحظ حصول 

 . CBAHIو المحلية مثل     JCIAمثل المدينة الطبية على شهادات االعتماد الدولية 

  تبين بروز جانب التعلم واالبتكار من حيث البنية التحتية والبرامج التوعوية والتدريبية والتي ساهمت في حصول المدينة

 على ثالث براءات اختراع وتطمح للمزيد. 

 مبرر كون برنامج إدارة المعرفة  جاءت إدارة المعرفة من حيث العمليات والمخرجات في مرتبة أقل من المتوسط وهذا

م ويعبر االن في مرحلة البناء من  2121الطبية وتم اعتماده في الهيكل في عام  عبد هللامستحدث على مستوى مدينة الملك 

 ناحية الهيكل التنظيمي والسياسات واإلجراءات والبرامج التوعوية. 

 ولكن بحاجة  2131ارة المعرفة في المدينة الطبية متوافقا مع رؤية من ناحية القيادة الحظ الباحث وجود توجه نحو تطبيق إد

 الى التوسع في الدعم من الناحية المالية والتحفيز والتشجيع.

  ارة الطبية تعكس ثقافة إد عبد هللاباإلضافة الى ما سبق وجد الباحث أن هناك ممارسات وتطبيقات مثلى في مدينة الملك

خر. منها ما هو متعلق بمشاركة المعرفة مثل الملتقيات والتدريب: ملتقى مبادرات مكة الثقافي، المعرفة وعملياتها بشكل او أ

سلسلة ورش عمل االبتكار وريادة األعمال وبرنامج البحث الصيفي، برنامج التدريب على االستعداد للحج والتدريب على 

ارف الناتجة عن االبتكار. ومنها برامج الكشف عن رأس العمل. ومنها بنك االبتكار والذي يساعد على حفظ وتخزين المع

الخبرات مثل برنامج هل انت مدرب. وأيضا منها التطبيقات المساهمة في انتاج المعرفة مثل منتدى الموظفين والتمريض 

 القائم على االدلة والبراهين.

  دعم العمليات الرئيسية باإلضافة الى تبين من خالل التحليل الرباعي ضرورة وجود نظام متكامل إلدارة المعرفة من حيث

 الطبية.الرئيسي للبحث عن المعارف والخبراء داخل المدينة  ويكون المرجعالتواصل بين الموظفين 

السؤال الفرعي الثالث: إلى أي مدى يتم استخدام بوابة المعرفة في التجمع الصحي بمكة المكرمة لدعم توجهها االستراتيجي 

 إلدارة المعارف؟

توى الطبية من ناحية المح عبد هللاابة على هذا السؤال قدم الباحث تحليال وصفيا ونقديا للبوابة الداخلية لمدينة الملك لإلج

ايقونة. كما استعرض أبرز ما تفتقر  19 أصلفقط من  %33نسبة االيقونات المفعلة بشكل كامل بلغت  وأتضح انوالخصائص 

المعرفة وخلص الى الحاجة إلى تحسين البوابة الداخلية من أجل دعم تدفق المعلومات والمعرفة الية البوابة الداخلية كنموذج لبوابة 

 .بين الموظفين، وتمكنهم من التنقل من خالل المعرفة المشتركة بطريقة منظمة

البوابة  دامهمبعدم استخمن أفراد العينة أجابوا  %67من جهة أخرى دعمت نتيجة المقابالت ما توصل له الباحث حيث اتضح ان 

الداخلية او يستخدموها بشكل جزئي كما تبين أن الباقي من أفراد العينة يستخدموا البوابة الداخلية كوسيلة لتقلي المعلومات مثل 

 معرفة الدورات والفعاليات والدخول على الخدمات التقنية. 
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( فقط من أفراد العينة راضون بالكامل عن الخدمات التي تقدمها البوابة الداخلية كونها تلبي االحتياجات %25وأيضا اتضح أن )

( عبروا عن عدم رضاهم عن البوابة %39( منهم برضا متوسط عن البوابة الداخلية و )%33المعلوماتية األساسية، بينما أفاد )

مثل التفاعلية  ةاإللكترونيا تفتقر الى المحتوى المعرفي المتخصص والخصائص المهمة في البوابات الداخلية بوضعها الحالي كونه

 والتكامل والية التغذية الراجعة. 

من ناحية دعم البوابة الداخلية لعمليات إدارة المعرفة الرئيسية، اتضح ان البوابة الداخلية تدعم بشكل جزئي عملية تحديد المعرفة 

 %51نسبة )بالمعرفة وحفظها بحسب افادة افراد عينة المقابالت  وعملية تخزينول لها وبالذات المعرفة الصريحة وتسهيل الوص

ال تدعم باقي العمليات المتمثلة في انتاج المعرفة ونقلها ودعم تطبيق المعرفة حيث كان توجهه أكثر  بالتوالي(. ولكنها % 71و

  التوالي(.على  %99 ،%69 ،%67)خلية للعمليات المذكورة بنسبة تكرار افراد العينة الى عدم دعم البوابة الدا

تالي وبال الداخلية وهويتهاعلى ضرورة إعادة النظر في أهداف البوابة  واحد(شخص  )عداوبشكل عام اتفق جميع افراد العينة  

فين وتنظيم المعارف التي يحتاجها الموظوتكون نواة لبوابة معرفية متخصصة تهتم بجمع  ،والخدماتتحسينها من ناحية المحتوى 

في التجمع الصحي وتسهل الوصول لها من أجل تحسين أدائهم وإيجاد حلول لمشاكلهم وتسريع عملية التعلم وتعزيز ثقافة مشاركة 

  المعرفة.
 

 كرمة؟سؤال البحث الرئيسي: ما هو دور بناء الخرائط المعرفية في بناء بوابة معرفية للتجمع الصحي بمكة الم

قدمت الدراسة االثر لبناء خرائط المعرفة في بناء البوابات المعرفية، حيث وجد الباحث من خالل تطبيق المنهجية المقترحة 

لتصميم البوابة المعرفية أن بناء الخرائط المعرفية يمكـن أن يلعـب دو ار تمكينـا حيويـا فـي كـل خطوة من خطوات تصميم البوابة 

 تبين ما يلي:المعرفية حيث 

  تجيب خرائط المفاهيم على سؤال "ماذا" من خالل إيضاح التصور العام للبوابة من ناحية األهداف والمكونات والخصائص

 والتوقعات وعناصرها األساسية وعالقاتها. 

 معرفية. وة التساعد خريطة األصول المعرفية على تحديد الموجودات المعرفية ومصادرها في المنظمة وبالتالي تحديد الفج 

  خرائط الكفاءات او الخبراء تجيب على سؤال "أين / من" باإلشارة إلى مصادر الخبرة مما يسـاعد علـى تـوفير سـهولة

 الوصـول إلـى الخبراء فـي كـل مـجـال مـن مـجـاالت المعرفة.

 وابة المؤثرين والمتأثرين بب تساهم خرائط المعرفة من خالل بناء مصفوفة أصحاب الصالحية في تحديد المستفيدين من

المعرفة وكيفية إدارة توقعاتهم واحتياجاتهم من البوابة باإلضافة الى حصر الخصائص والمصادر الرئيسية مما يزيد من 

 فرص نجاح البوابة وتحقيقها ألهدافها والتأثير المأمول منها.

 ملة لمحتويات بوابة المعرفة، يمكن إيضاح من خالل خريطة وظائف بوابة المعرفة أو خريطة الموقع وهي خريطة شا

)تصميم الواجهة الرئيسية( والخصائص في البوابة المقترحة وبدون معرفة محتويات البوابة، لن يتمكن المستخدمون من 

 التفاعل وتبادل المعرفة.

  ل التغذية الراجعة من خالويمكن استخدام الخرائط الذهنية او الخرائط الهيكلية لـ )عرض التصميم المقترح( مع وضع الية

خريطة تدفق التغذية الراجعة من مرحلة المالحظات الى تقيم المالحظة وتضمينها في التصميم مما يساعد على ضمان اخذ 

 جميع نقاط التحسين القيمة في االعتبار. 
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  وابة.ام وفعالية البتساعد خرائط المعرفة على عرض إحصائيات البوابة في شكل بيانات او رسومات لمعرفة مدى استخد 

بأن بناء الخرائط المعرفية يسهم بشكل أو  العينة( من أفراد %56وأكدت نتائج المقابالت ما توصل له الباحث حيث أفاد )

 تقدمها.بأخر في تصميم البوابة المعرفية من خالل المميزات التي ممكن ان 

لخرائط المعرفية ضمن مراحل بناء البوابات المعرفية موضحا باإلضافة الى ما سبق قدم الباحث إطار عمل مقترح لدمج بناء ا

حيث قسم الباحث تصميم البوابة المعرفية الى أربع مراحل رئيسية واقترح في كل مرحلة ما يناسبها  9،12في الشكل 

 ويالئمها من الخرائط المعرفية التي تخدمها كالتالي:

وفيها يتم تحديد الموجودات المعرفية في المنظمة في مجاالتها المرحلة األولى وهي مرحلة تجهيز البنية المعرفية  .1

الرئيسية والفرعية باإلضافة الى مصادرها المتوزعة لدى الخبراء او الوثائق او قواعد البيانات سواء كانت داخلية أو خارجية 

رفة لرقمي التي تعتمد عليه بوابة المعومن ثم ربطها بالمستودع المعرفي والذي يمثل الواجهة الخلفية إلدارة المحتوى المعرفي ا

وفي هذه المرحلة يقترح الباحث بناء خرائط األصول المعرفية و خريطة المعرفة الوظيفية كأدوات مساعدة، و  كعنصر ارتكاز.

الزمة التتألف خريطة األصول المعرفية من آليات تمكن المنظمات من تحديد أصولها المعرفية وعالقاتها المتبادلة والمعرفة 

بينما تمثل   (Balaid et al., 2012)كما توفر إطاًرا يسمح للمنظمات بتحديد مجاالت المعرفة الهامة لديها  ،لتحقيق خططها

قائمة األدلة -قائمة الخبراء - خريطة المعرفة الوظيفية دلياًل تنظيميًا لمصادر المعرفة . وأبرز أمثلتها التالي: دليل مصادر المعرفة

 واإلجراءات

وابة من خالل تحديد أصحاب المصلحة ودراسة متطلباتهم واحتياجاتهم المرحلة الثانية وهي مرحلة بناء مكونات الب .2

وتأثيرهم على بناء بوابة المعرفة، باإلضافة الى إدارة توقعاتهم. وأيضا البد من تحديد الوظائف الرئيسية لبوابة المعرفة المراد 

ائص والمميزات مع تحديد اولويتها واهميتها تصميمها واالهداف الرئيسية لها. ويكون مخرج المرحلة على شكل قائمة بأهم الخص

ويرى الباحث مناسبة بناء خرائط الكفاءات لهذه المرحلة كونها تمثل الهيكل التنظيمي، مع وصف الوظائف  في نموذج البوابة.

اف والمكونات دومتطلبات الموظفين، باإلضافة الى ضرورة بناء خريطة المفاهيم لتوضيح التصور العام عن البوابة من ناحية األه

 خرائط التعلم-خرائط األفكار-والخصائص. ومن أمثلتها التالي: مصفوفة أصحاب الصالحية

المرحلة الثالثة ويتم فيها تصميم النموذج األولى للبوابة المعرفية كنسخة نموذجية من أجل اختبار التصميم والتأكد من  .3

يمها ومن ثم تصميم الواجهة الرئيسية للبوابة ثم عرضها على الوظائف والخصائص المتاحة. حيث يتم تصنيف المعرفة وتنظ

وبناء خرائط الموضوعات هو األنسب لهذه المرحلة كونها تساعد في تنظيم المعرفة وتصف العالقات بين مجاالت  المستفيدين.

-ةها: خرائط نقل المعرفالمعرفة وتربطها بمصادر المعرفة كما تساهم في تصور سير تدفق المعرفة داخل المنظمة. ومن أمثلت

 الفولكسونومي-خريطة الموقع

المرحلة الرابعة واألخيرة وهي إطالق النسخة النهائية للبوابة واتاحتها بأشكال متعددة كتطبيق او شبكة داخلية او على  .3

ين واخذ ى المستفيداالنترنت، باإلضافة الى تسهيل عملية الدخول من األجهزة اللوحية. ويكون ذلك بعد عرض النموذج األولى عل

التغذية الراجعة ومن ثم عمل التحسينات ان وجدت. وتظل عملية التقييم بشكل مستمر واحدة من أهم الخطوات لقياس نجاح البوابة 

 في تحقيق أهدافها ولضمان استمرارية االستخدام الفعال للبوابة وتطورها بشكل دائم.
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هذه المرحلة هي بناء خرائط تقييم المعرفة او خرائط التحليل الشبكي والتي ويرى الباحث أن من أنجح األدوات المساعدة في  

تقوم بتوضيح تقييم أصول المعرفة بيانيا كما تعمل دراسة الجهات الفاعلة، وكيف يندمجون أو يتصرفون في الشبكة )البوابة 

 خرائط التدقيق-حصائيات البوابة إ وأبرز أشكالها: (Yıldırım et al., 2012)المعرفية(
 

 

 مقترح لدمج بناء خرائط المعرفة في خطوات بناء بوابة المعرفة )إعداد الباحث(: اطار عمل  1.11شكل 
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 التوصيات:

 -من واقع إنجاز هذا العمل قدم الباحث مجموعة من التوصيات تتلخص فيما يأتي: 

توصى الدراسة بإنتاج المزيد من نماذج بوابات المعرفة لدعم عمليات إدارة المعرفة المختلفة في البيئات العربية. باإلضافة الى 

إضافة توصي بالصحي. كما استهداف دراسات تجريبية لتطوير وبناء نماذج لبوابات المعرفة قادرة على التعامل مع المحتوى 

فادة من توصي باالستوايضا  في التجمعات الصحية على مستوى المملكة. االستراتيجيةف الخطة بناء بوابة المعرفة ضمن أهدا

ات توصى الدراسة بضرورة تكامل مكونالصحية. واخيرا مميزات بناء خرائط المعرفة في تحديد الفجوة المعرفية في المنشئات 

تقنية المعلومات الرئيسة )األنظمة االستخدامات، البيانات( من خالل األعمال الرئيسة )االستراتيجية، األفراد، العملية، التقنية( مع 

 المعرفة.الخرائط المعرفية والتي تشكل مصدر مهم القتناص 
 

 مقترحات األعمال مستقبلية 
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 ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى بناء صورة أولية لمقياس اتجاه نحو عمليات التجميل لدى السعوديات. كما هدفت الدراسة إلى الكشف 

فقرة  35بالمكّون السلوكي. تكونت الصورة األولية من المقياس من  عن قدرة المكّون الذهني والعاطفي لالتجاه على التنبؤ

( محكماً من 41موزعة على ثالثة أبعاد، هي: المكّون الذهني، المكّون العاطفي، المكّون السلوكي. وقد ُعرضت األداة على )

ة من طالبات جامعة الملك سعود. طالب 86المختصين في المجال. طبق الباحثان أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من 

 355وأفرزت النتائج تمتع المقياس بمستويات جيدة من الصدق والثبات. وطبق الباحثان المقياس على عينة نهائية مكونة من 

طالبة من طالبات جامعة الملك سعود. وأفرزت النتائج تمتع الصورة النهائية من المقياس بمستويات جيدة من الصدق والثبات. 

صلت الدراسة إلى أن جميع قيم معامالت االرتباط بين أبعاد االتجاه فيما بينها ومع الدرجة الكلية باستخدام معامل ارتباط تو

(، أما ما يتعلق بثبات درجات المفحوصين على مقياس االتجاه نحو عمليات 5.54بيرسون دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

من أفراد  (%8.55)(. كما اتضح من نتائج الدراسة أن 941.كما بلغ معامل ثبات أوميجا ) .(،759التجميل فقد بلغ ثبات ألفا )

العينة أظهروا مستويات متوسطة من التفضيل تجاه عمليات التجميل، يليهم أفراد العينة الذين أظهروا مستويات منخفضة من 

(. وقد تبين من نتائج %2.7روا تفضيالت مرتفعة )(، ويأتي في المرتبة األخيرة أفراد العينة الذين أظه%2.37التفضيل )

( من التباين %3.62الدراسة قدرة المكّون الذهني على التنبؤ بالمكّون السلوكي، حيث استطاع العامل المنبئ أن يفسر ما نسبته )

ع العامل لوكي، حيث استطافي المكّون السلوكي. كما أكدت النتائج على قدرة المكّون الذهني والعاطفي على التنبؤ بالمكّون الس

 ( من التباين في المكّون السلوكي. %7.66المنبئ أن يفسر ما نسبته )

  عمليات التجميل، االتجاه، المكون السلوكي، المكون الذهني، المكون العاطفي. الكلمات المفتاحية:

mailto:mmsoj1@gmail.com
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A Preliminary Version of a Measurement tool for Attitude toward Plastic Surgeries 

among Saudi Females 

Abstract 

The present study aimed at constructing a preliminary version of a measurement tool of attitude 

toward plastic surgery among Saudi females, and to examine the predictability of the behavioral 

component from the cognitive and affective components. 53 items constituted he original item 

pool. The psychometric properties of the proposed measure were tested using a sample of 68 

female students of King Saud University. Results indicated that the tool enjoys good validity and 

reliability. The final version of the tool was administered to 530 female students from King Saud 

University to examine the factorial structure of the tool. Results indicated the unidimentionality 

of the measure. Omega provided strong support to its reliability (.94). The majority of the sample 

(55.8%) exhibited moderate level of favorability toward plastic surgery. 37.2% exhibited low, 

and only )7.2%) exhibited high favorability toward plastic surgery. The cognitive component 

showed strong predicting power (62.3%) of the behavioral component. The cognitive and 

affective components can account for (66.7%) of the behavioral component. 

Keywords: Plastic surgery, attitude, cognitive component, affective component, behavioral 

component. 

 

 مقدمة. 1

خاصة على صعيد المظهر الخارجي بعد اإلصابات والتشوهات  ،عقب الحرب العالمية الثانية كبيراً  التجميل توسعاً  شهدت جراحة

في الوقت الحاضر، تنوعت الدوافع الذاتية واالجتماعية والثقافية لالهتمام بالجسد، و (.0545التي خلفتها الحرب )العازمي، 

زيادة ل ،والرغبة في تحسين شكل الوجه والقوام ن خالل تصحيح العيوب الخْلقيةم والتي من أهمها الرغبة في تحسين المظهر

منصور، التقليد )ال الميل إلىكذلك ، الثقة بالنفس، ومحاولة خلق صورة جاذبة من شأنها تنمية العالقات االجتماعية والعاطفية

0505.) 

يج لهذه العمليات إلى اتساع نطاق الراغبين في إجرائها. الترو أسهم ،مع تنامي عيادات التجميل وهيمنة وانتشار مؤسساتهاو 

أن عدد عمليات التجميل التي أجريت في الواليات المتحدة بلغ  إلىأشارت إحصائية الجمعية األمريكية لجراحة التجميل  وقد

 (.0544ألف عملية )األحمد،  355ليتجاوز  0558، وتضاعف هذا الرقم في عام 0551ألف خالل عام  508
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جريت في أقسام عن تنامي عدد عمليات الجراحية التجميلية التي أُ  0546كما كشف تقرير وزارة الصحة السعودية في عام  

جريت في عملية أُ  6801مقارنة  ،(0546عملية )وزارة الصحة،  44051مستشفيات الوزارة في جميع مناطق المملكة إلى 

ا في مأن تسهم دراسته انالباحثيأمل  ،اع معدل اإلقبال على جراحة التجميل(. ومع ارتف0549العام السابق له )وزارة الصحة، 

الكشف عن نسبة انتشار االتجاه نحو عمليات التجميل في البيئة السعودية من خالل اختبار الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو 

 عمليات التجميل.

مدى شيوع هذه االتجاهات بين األفراد شيوعها ومن ثم الربط بإمكانية استخدامها كمنبئات  في اتوتكمن أهمية دراسة االتجاه

االتجاهات ومصادر التأثير التي قد تمثلها متغيرات اجتماعية ونفسية أو شخصية. وتتمثل أهمية االتجاهات في أنها  تلكبين 

تجاه تنظيم ثابت نسبيا يتكون من المشاعر والمعتقدات يعد االو. (4771تعكس إدراك الفرد للعالم المحيط )خليفة ومحمود، 

والميول السلوكية نحو أهداف ذات أهمية اجتماعية أو أحداث أو رموز وجماعات. كما يمثل االتجاه مجموع استجابات القبول 

اهات من أبرز واالتج (.0545االتجاهات كموجهات للسلوك ودوافع له )عماشة، تعمل  اكمأو الرفض إزاء موضوع اجتماعي. 

 (.0546المفاهيم النفسية التي وظفت حديثا في دراسة جراحة التجميل )يوسف، 

 مشكلة الدراسة. 1.1

سنة أكثر  13-54، وكانت األعمار بين %55ارتفع االقبال على جراحة التجميل بعد جائحة كورونا في الواليات المتحدة بنسبة 

 American Society of Plasticمريكية لجراحي التجميل على عمليات التجميل. هذا ما أشارت إليه الجمعية األ إقباال

Surgeons  بأن ثالثة أرباع ممارسات الجراحة التجميلية التي تركز على التجميل شهدت إقباال أكثر مما كانت  2022في عام

المنتدب في مجلس اإلدارة في الجمعية األمريكية لجراحة التجميل بأن النساء  عليه قبل وباء كورونا. ولقد ذكر بوب باسو العضو

تفقت . ولقد ابشأن اختيارهم للبحث عن الجراحة التجميلية من األجيال األكبر سناً  سنة كانوا أكثر انفتاحاً  13-54بين عمري 

السعودية نحو الوسط كلما زاد إقبالها على عمليات كلما اتجه عمر الفتاه  ه( بأن0546( مع دراسة الموسى )0541دراسة العقيل )

( تكرار إقبال الفتيات الالتي تعرضن إلى حادث أو حريق على عمليات 0541التجميل الجراحية. وأظهرت دراسة العقيل )

ة طردية وجود عالق في( 0541( ودراسة العقيل )0546التجميل مقابل الفتيات الالتي لم يتعرضن. كما اتفقت دراسة الموسى )

( إلى أن ظهور عالمات تقدم السن 0549بين المستوى التعليمي للفتاه وإقبالها على عمليات التجميل. وتوصلت دراسة الطالب )

امل كما تبين أن تأثير األقران من العو .والخوف من الشيخوخة سبب رئيس ومهم في زيادة توجه السيدات نحو العمليات التجميل

وجههن لهذه العمليات حيث أن بعض السيدات أقدمن على اتخاذ قرار إجراء العملية التجميلية بسبب قيام المهمة التي تؤثر في ت

أن يحقق صورة ي فالتي قدمت لالتجاه نحو عمليات التجميل رغبة الفرد  النفسيةومن التفسيرات صديقتها بإجراء عملية مشابهة. 

( إلى أن االهتمام وتحسين الشكل الخارجي والحفاظ على الجسم هو 0505)دراسة المسلمي لذاته يرغبها ويحبها. وقد أشارت 

أكثر األسباب أهمية وراء لجوء اإلناث لعمليات التجميل، وفي المقابل، تعد الحروق والتشوهات والعيوب الخلقية السبب الثاني 

 وراء اللجوء إلى عمليات التجميل.

د الموضوعية كخاصية من يحتل القياس أهمية قصوى في أي عمل علمي، فالو رقم، كما يقال، روح العلم. والقياس مما يعضِّ

 دحضها.إلى خصائص المعرفة، فالمقياس معيار خارجي قد يقود إلى تأييد الفرضيات أو 
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لعل هذا ما دفع و ، في التحكم في تحيزات الباحث.كما تسهم المقاييس التي تتمتع بالخصائص السيكومترية المعتبرة، جزئياً  

سباب قياس االتجاهات أن قياسها ييسر التنبؤ بالسلوك أومن أهم لباحثين للقيام بالدراسة الحالية كجزء من عمل علمي أوسع. ا

لالتجاه.  ن السلوكين العاطفي على التنبؤ بالمكوّ ن الذهني والمكوّ المستقبلي للفرد والجماعات من خالل الكشف عن قدرة المكوّ 

اه يعني تحويله من صيغته اللفظية الوصفية إلى صيغة كمية تتيح مقارنة األفراد والجماعات ببعضهم ومن المعلوم أن قياس االتج

نحو عمليات  اتاالتجاه في رصد والتحقق من مدى صالحيتها ةبناء أدافالدراسة الحالية تتمحور حول (. 0547)عبد الحفيظ، 

، التجميل شيوع االتجاه نحو عمليات درجةفي اختبار  األداة بواسطةالبيانات المستمدة  وستستخدم .التجميل في المجتمع السعودي

 ن السلوكي. ن العاطفي بالمكوّ ن الذهني والمكوّ عن القدرة التنبؤية للمكوّ في الكشف و

التجميل يحظى بمعايير سيكومترية مقبولة. وستختبر قدرة  حول بناء مقياس لالتجاهات نحو عملياتمشكلة الدراسة  وتتمحور

 اإلجابة على األسئلة التالية: من خالل النفسية ياس على رصد تلك الظاهرةالمق

 ما نسبة انتشار االتجاه نحو عمليات التجميل لدى أفراد عينة الدراسة؟ .4

 هل يمكن التنبؤ بالمكّون السلوكي من خالل المكّون الذهني والمكّون العاطفي لالتجاه؟ .0

 أهداف الدراسة. 1.1

 إلى بناء مقياس لالتجاهات نحو عمليات التجميل يمكن من خاللهتهدف الدراسة الحالية 

 الكشف عن نسبة انتشار االتجاه نحو عمليات التجميل لدى أفراد عينة الدراسة. .4

 ن السلوكي.ن الذهني والعاطفي لالتجاه على التنبؤ بالمكوّ الكشف عن قدرة المكوّ  .0

 أهمية الدراسة. 1.1

 األهمية النظرية:. 1.1.1

ال توجد دراسة عربية حاولت معرفة نسبة انتشار االتجاهات نحو عمليات التجميل من خالل تقييم بحسب علم الباحثة،  .4

ما يعني الحاجة إلى اختبارها والكشف عن مستوى شدة االتجاهات  ،السلوكي(ومكوناته الثالث )الذهني، العاطفي، 

 لدى مجتمع الدراسة.

 ن الذهني والعاطفي علىإضافة إلى األدب النفسي النظري من خالل معرفة قدرة المكوّ الدراسة الحالية  تقدمل أن المؤم   .0

 التنبؤ باإلقبال على عمليات التجميل.

 األهمية التطبيقية:. 1.1.1

أداة مستوفية للمعايير السيكومترية لقياس االتجاه نحو جراحة  أن تتيح الدراسة الحالية للباحثين مستقبالً  المرجوّ  .4

 .والبيئات المشابهة لها التجميل في البيئة السعودية

قد تساهم نتائج الدراسة في فتح المجال ألبحاث مستقبلية لدراسة مدى تأثير بعض العوامل االجتماعية والثقافية  .0

 نات االتجاه.والنفسية على مكوّ 
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 اسةحدود الدر. 1.1

الحدود الموضوعية: يتحدد موضوع الدراسة الحالية بالكشف عن نسبة انتشار االتجاه نحو عمليات التجميل لدى طالبات  -4

 ن السلوكي. ن الذهني والعاطفي لالتجاه على التنبؤ بالمكوّ الجامعة، والكشف عن قدرة المكوّ 

بالمملكة العربية  ،بمدينة الرياض ،الملك سعودجريت الدراسة على طالبات جامعة الحدود البشرية والمكانية: أُ  -0

 السعودية.

 . 0500جريت هذه الدراسة خالل عام الحدود الزمنية: أُ  -5

 

 مصطلحات الدراسة. 1.1

 :Attitudeاالتجاه 

وعاطفية ونزوعيه نحو موضوع معين،  ذهنية( االتجاه بأنه: "سمة مركبة تنطوي على عناصر 451، ص 0550ف رحمة )عر  

جرائياً وتعرف الباحثة االتجاه إوتظهر في اآلراء والمطامح والتفضيل والتوقع والتقبل والرفض واإلقبال واإلحجام ونحو ذلك". 

 .انبالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس االتجاه نحو عمليات التجميل، من إعداد الباحث

 هي:ثالث مكونات  علىويشتمل كل اتجاه 

 اعتقادات الفرد نحو موضوع االتجاه سلباً أو إيجاباً.: Cognitive componentالمكّون الذهني 

االنفعاالت والمشاعر نحو موضوع االتجاه كالغضب، والخوف، والشعور  :Affective componentالمكّون العاطفي 

 بالسعادة، إلخ.

 .(4159)العنزي،  استجابات الفرد السلوكية الظاهرة نحو موضوع االتجاه: Behavioral componentن السلوكي المكوّ 

 :Plastic Surgeryعمليات التجميل 

( جراحة التجميل بأنها: "عمل كل ما من شأنه تحسين الشيء في مظهره الخارجي بالزيادة 05، ص 0556ف الفوزان )عر  

 عليه أو اإلنقاص منه".

 التجميل نوعين، هما:وتتضمن جراحة 

 ه.أو تشو   ،لقينتيجة عيب خ   ؛بهدف التداوي ؛النوع األول: جراحة ضرورية أو حاجيه، وهي التي يحتاج إليها الفرد

 (.0551وتجديد الشباب )الشنقيطي،  ،المظهرالنوع الثاني: جراحة اختيارية أو تحسينية، وهي الجراحة التي يقصد منها تحسين 

 

 الدراسة:هيكل . 1.1

 على النحو التالي: أربعة أقسامقامت الباحثة بتقسيم الدراسة إلى 

 القسم األول: المقدمة.
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 : إجراءات الدراسة.القسم الثاني

 : نتائج تساؤالت الدراسة.القسم الثالث

 والتوصيات. ،: الخاتمة، وتحوي مناقشة النتائجالقسم الرابع

 إجراءات الدراسة .1

 منهج الدراسة:. 1.1

صفي ويعتمد المنهج الو ،بناًء على طبيعة الدراسة وأهدافها، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة

وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال  ،على وصف الظاهرة المراد دراستها من خالل منهجية علمية صحيحة

 (.0547رقمية معبرة يمكن تفسيرها )المحمودي، 

 مجتمع الدراسة:. 1.1

طالبة، لمرحلة الدبلوم دون  03078هـ البالغ عددهن 4110لعام ا ، فييتكون مجتمع الدراسة من طالبات جامعة الملك سعود

والزمالة )إدارة اإلحصاء والمعلومات، جامعة الملك سعود،  ،والدكتوراه ،والماجستير ،والدبلوم العالي ،والبكالوريوس ،الجامعي

 هـ(. 4110

 عينة الدراسة:. 1.1

طالبة من طالبات جامعة الملك سعود في مدينة  86تكونت من مريحة استطالعية  عينة علىبتطبيق المقياس المنقح  انقام الباحث 

طالبة من طالبات  355بتطبيقه على عينة نهائية تكونت من . بعد ذلك، قام الباحثان للتحقق من صدق وثبات المقياس الرياض

دول ج قدموي .عن طريق بعث بريد إلكتروني بواسطة الجامعة إلى بريد طالبات الجامعة ،جامعة الملك سعود بطريقة مسحية

 :ستطالعية والنهائيةااللعينة ل تفصيلياً  اً وصف( 0وجدول )( 4)

 (16)ن= الختبار صدق األداة وثباتها (: وصف العينة االستطالعية1جدول )

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل الدراسي

 95.8 16 بكالوريوس

 5.7 1 دبلوم

 25.3 48 دراسات عليا

Total 86 100.0 

 النسبة المئوية التكرارات الحالة االجتماعية

 0.7 2 أرملة

 73.5 34 عزباء
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 47.4 15 متزوجة

 0.7 2 مطلقة

Total 86 100.0 

 (115)ن= العينة النهائية(: وصف 1جدول )

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل الدراسي

 69.2 367 بكالوريوس

 5.1 27 دبلوم

 25.7 136 دراسات عليا

Total 530 100.0 

 النسبة المئوية التكرارات الحالة االجتماعية

 0.4 2 أرملة

 72.8 386 عزباء

 22.5 119 متزوجة

 4.3 23 مطلقة

Total 530 100.0 

 

 أداة الدراسة:. 1.1

في ضوء المعرفة النظرية المتوفرة في أدبيات علم النفس االجتماعي حول بنية االتجاهات، وبعد االطالع على تجارب بناء 

بصياغة عدد من العبارات بألفاظ بسيطة ذات داللة واضحة، حول عمليات التجميل، على أن  انمقاييس مشابهة، قام الباحث

تقريباً من بنود  %35على أن يكون  الباحثانتتضمن عبارات المقياس مكوناٍت ذهنيةً وعاطفيةً وسلوكيةً )نزوعية(، كما حرص 

 خطأ نمط االستجابة المحتمل. لك للتقليلوذالمقياس مصوغةً في االتجاه الموجب، واألخرى في االتجاه السالب 

تجاه االته وانفعن العاطفي مشاعر الفرد ويقيس المكوّ  ،وآراءه وأحكامه وتقريراته ن الذهني اعتقادات الفرد وأفكارهيقيس المكوّ 

 .ات الفرداستجاب )النزوعي( ن السلوكي، بينما يقيس المكوّ المقياسموضوع 

 تي:يكرت الخماسي كاآلاللتدرج  األفراد وفقاً  كما قامت الباحثة بحساب استجابات

 3=  يتطابق مضمون العبارة مع تصوراتي وآرائي بدرجة كبيرة جداً 

 1يتطابق مضمون العبارة مع تصوراتي وآرائي بدرجة كبيرة = 

 5يتطابق مضمون العبارة مع تصوراتي وآرائي بدرجة متوسطة = 
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 0رجة منخفضة = يتطابق مضمون العبارة مع تصوراتي وآرائي بد

 4=  يتطابق مضمون العبارة مع تصوراتي وآرائي بدرجة منخفضة جداً 

 ن العاطفي علىالمكوّ  تضمنبينما  (،46) ن الذهني علىالمكوّ  بعد إجراء معامالت الصدق والثبات على المقياس، اشتمل

  .( مفردة46ن السلوكي على )المكوّ  واشتملمفردة،  (49)

، 51، 50، 55، 06، 08، 01، 00، 05، 46، 49، 48، 45، 44، 6، 9، 3، 0هي: )، سلبيةً  على عباراتٍ  ويتضمن المقياسُ 

58 ،56 ،15 ،10 ،11 ،18 ،16 ،35 ،35 .) 

 : صدق مقياس االتجاه نحو عمليات التجميل 

تابة بنود كب الباحثان قامقد و .بالمعنى المفاهيمي للصدق لكن من الضروري استيفاؤه مع أن الصدق الظاهري ال يعتبر صدقاً 

 .بلغة واضحة بسيطة لتدور حول المكونات األولية لالتجاه نحو عمليات التجميلالنسخة األولية من المقياس 

ممن أجرين جراحة  سيدة 43و ،طالبة 43على عينة مكونة من الختبار مقروئية األداة بدراسة استطالعية  انقام الباحثكما 

إعادة ب . وقد قام الباحثانمع المدلول المراد من صياغتها تجميل للتأكد من وضوح العبارات، واتساق فهم مدلولها من قبل العينة

من المحكمين من المتخصصين على عدد  األداة بعرض انالباحث قام أنها غامضه أو حذفها. بعد ذلك اتضحصياغة أي عبارة 

وقد قام  .مناسبتها وانتمائها للبعد الذي خصصت لقياسه مدى سالمتها اللغوية والصياغية ومدى( لتحديد 41ن = )في علم النفس 

في صورتها  االستبانة أخرى بناء على توجيهات المحكمين. وقد انتهت تلك اإلجراءات إلى حذفبعض الفقرات وتعديل الباحثان ب

نة من   .ثة مكوناتثالمفردة موزعة على  35النهائية مكو 

طالبة من طالبات جامعة الملك سعود للتحقق من صدق  86 تعلى عينة استطالعية تضمن األداةقام الباحثان بتطبيق بعد ذلك، 

 طالبة من طالبات جامعة الملك سعود للتحقق من 355 تكونت من أخرىعلى عينة  األداةطبق الباحثان كما . وثبات المقياس

 لمقياس.ل العاملية البنية

 االتساق الداخلي:

تم حساب و .من طالبات جامعة الملك سعود طالبة 86 قوامها استطالعيةطبق الباحثان األداة على عينة لحساب االتساق الداخلي 

 وجدول .االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات أفراد العينة على كل فقرة مع الدرجة الكلية لألبعاد والدرجة الكلية للمقياس معامل

 تلك المعالجات.تي يوضح اآل (5)
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(: معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لألبعاد ولمقياس االتجاه نحو عمليات التجميل للعينة 1جدول )

 (16االستطالعية )ن=

 المكون السلوكي المكون العاطفي المكون الذهني

 الفقرة
االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد
 الفقرة

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد
 الفقرة

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد

1 .470** .561** 19 .758** .697** 36 .431** .491** 

2 .507** .597** 20 .740** .680** 37 .671** .520** 

3 .644** .651** 21 .393** .453** 38 .624** .575** 

4 .595** .581** 22 -0.017 0.158 39 .540** .608** 

5 .257* .375** 23 .362** .457** 40 .595** .708** 

6 .342** .375** 24 .693** .658** 41 .731** .688** 

7 .615** .597** 25 .496** .547** 42 .640** .743** 

8 .676** .709** 26 .370** .444** 43 .528** .631** 

9 .330** .340** 27 0.197 .301* 44 .600** .726** 

10 .433** .406** 28 .615** .573** 45 .622** .566** 

11 .435** .495** 29 .704** .676** 46 .622** .718** 

12 .541** .578** 30 .844** .831** 47 .724** .786** 

13 .683** .710** 31 .657** .682** 48 .733** .651** 

14 .537** .518** 32 0.192 .305* 49 .272* .482** 

15 .361** .357** 33 .740** .756** 50 .415** .342** 

16 .663** .668** 34 .604** .668** 51 .540** .493** 

17 .668** .733** 35 .748** .728** 52 .436** .494** 

18 .618** .641** - - - 53 .625** .723** 

 (5.54) مستوى عند دالة   **( 5.53) مستوى عند دالة *

بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت  "ن الذهنيالمكوّ "( أن جميع قيم معحامالت ارتبحاط فقرات البعد األول 5يتضححححححح من الجحدول )

وجميعها قيم دالة إحصححححححائياً عند  (،733.. & 340(، وارتبحاطحاتهحا بحالدرجة الكلية للبُعد تراوحت بين )683.. & 257بين )

وفيما يتعلق بالبعد  .( عند ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس5.53( كانت دالة عند مسححتوى )3(، عدا الفقرة رقم )5.54)مسححتوى 

(، 017.- & 844.يتضح أن جميع قيم معامالت ارتباط فقراته بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) "ن العاطفيالمكوّ "الثاني 

 (،5.54وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى ) (،831.. & 158تراوحت بين ) وارتباطاتها بالدرجة الكلية للبعد
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( عند ارتباطها بالدرجة الكلية للبعد، وغير دالتان عند ارتباطهما 5.53( كانتا دالتين عند مسحححتوى )50، 09عدا الفقرتين رقم ) 

وفيما يتعلق بالبعد الثالث  .رجة الكلية للمقياس وللبعد( غير دالحة عنحد ارتبحاطهحا بحالد00بحالحدرجحة الكليحة للمقيحاس، والفقرة رقم )

(، 272. & 733.يتضححححححح أن جميع قيم معحامالت ارتبحاط فقراتحه بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) "ن السححححححلوكيوّ المك"

(، عدا الفقرة 5.54)وجميعها قيم دالة إحصححائياً عند مسححتوى  (،786.. & 342وارتباطاتها بالدرجة الكلية للبعد تراوحت بين )

متع تت األداةعلى أن  ( عند ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس. تلك النتائج تدل مبدئياً 5.53( كحانحت دالحة عند مسححححححتوى )17رقم )

 من االتساق الداخلي. جيدةبدرجة 

تمي إليه ولم تحذف ا بالبعد الذي تنواختار الباحثان اإلبقاء على تلك الفقرات التي لم ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس فقط الرتباطه

قيم معامالت  كحذلحك تم حسححححححاب الفقرة التي لم ترتبط بحالبعحد للحكم عليهحا بعحد التطبيق على عينحة اختبحار البنيحة العحامليحة لألداة.

في  ااالرتباط بين األبعاد مع بعضححححححها البعض وبالدرجة الكلية للمقياس باسححححححتخدام معامل ارتباط بيرسححححححون وجاءت النتائج كم

 .(1الجدول )

 (16(: معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االتجاه نحو عمليات التجميل للعينة االستطالعية )ن=1جدول )

 المكون العاطفي المكون الذهني الدرجة الكلية األبعاد

   - الدرجة الكلية

  1 **947. المكون الذهني

 1 **875. **949. المكون العاطفي

 **756. **750. **889. المكون السلوكي

 (5.54عند مستوى ) ةدال **

( 949.&  750.( أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضها ومع الدرجة الكلية تراوحت بين )1يتضح من الجدول )

 على صالحية استخدام المقياس في هذه الدراسة. يطمئن مبدئياً (، وهذا 5.54وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

من طالبات جامعة  طالبة 355المكونة من  نهائيةولحساب االتساق الداخلي لمقياس االتجاه نحو عمليات التجميل لدى العينة ال

عاد والدرجة الكلية لألب، تم حساب عالقة االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات أفراد العينة على كل فقرة مع الدرجة الملك سعود

 .يوضح ذلك (3) الكلية للمقياس، والجدول

 (115(: معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لألبعاد ولمقياس االتجاه نحو عمليات التجميل )ن= 1جدول )

 المكّون السلوكي المكّون العاطفي المكّون الذهني

 الفقرة
االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد
 الفقرة

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد
 الفقرة

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد

1 .389** .452** 19 .738** .702** 36 .511** .558** 

2 .526** .614** 20 .723** .697** 37 -.701** -.565** 
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 المكّون السلوكي المكّون العاطفي المكّون الذهني

 الفقرة
االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد
 الفقرة

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد
 الفقرة

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

االرتباط 

 بالبعد

3 .578** .631** 21 .318** .427** 38 -.665** -.654** 

4 .676** .674** 22 -0.040 .121** 39 .391** .445** 

5 .094* .140** 23 .294** .401** 40 .551** .666** 

6 .376** .446** 24 .716** .704** 41 .720** .655** 

7 .538** .466** 25 .625** .648** 42 .654** .716** 

8 .648** .652** 26 .516** .565** 43 .517** .625** 

9 .347** .328** 27 .214** .336** 44 .550** .654** 

10 .492** .503** 28 .619** .595** 45 .662** .626** 

11 .413** .529** 29 .724** .702** 46 .599** .651** 

12 .612** .667** 30 .747** .732** 47 .675** .737** 

13 .671** .665** 31 .676** .652** 48 .757** .708** 

14 .517** .541** 32 0.067 .193** 49 .430** .540** 

15 .390** .408** 33 .748** .739** 50 .366** .283** 

16 .620** .590** 34 .571** .597** 51 .601** .520** 

17 .669** .729** 35 .739** .710** 52 .387** .498** 

18 .602** .665** - - - 53 .577** .676** 

  (5.54) مستوى عند دالة   ** -( 5.53) مستوى عند دال *

( أن جميع قيم معحامالت ارتبحاط فقرات البعد األول "المكّون الذهني" بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت 3يتضححححححح من الجحدول )

وجميعها قيم دالة إحصححححححائياً عند  (،729.. & 140(، وارتبحاطحاتهحا بحالدرجة الكلية للبُعد تراوحت بين )676.. & 094بين )

( عند ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس، وفيما يتعلق بالبعد 5.53( كانت دالة عند مسححتوى )3(، عدا الفقرة رقم )5.54مسححتوى )

(، 214. & 748.الثاني "المكّون العاطفي" يتضححح أن جميع قيم معامالت ارتباط فقراته بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين )

(، عدا 5.54وجميعها قيم دالة إحصححححححائياً عند مسححححححتوى ) (،739.. & 121وارتبحاطحاتهحا بحالدرجة الكلية للبعد تراوحت بين )

( كانتا غير دالّتين عند ارتباطهما بالدرجة الكلية للمقياس، وفيما يتعلق بالبعد الثالث "المكّون السحححلوكي" 50، 00الفقرتين رقم )

(، وارتباطاتها بالدرجة 366. & 757.الت ارتبحاط فقراتحه بحالحدرجحة الكلية للمقياس تراوحت بين )يتضححححححح أن جميع قيم معحام

(، وهذا يدل على أن مقياس االتجاه 5.54وجميعها قيم دالة إحصحائياً عند مستوى ) (،737.. & 283الكلية للبعد تراوحت بين )

 .نحو عمليات التجميل يتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي
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لدرجة الكلية للمقياس باسححتخدام معامل ارتباط بيرسححون او ،بعضمع كذلك تم حسححاب قيم معامالت االرتباط بين األبعاد بعضححها 

 (8وجاءت النتائج كما في الجدول )

 (: معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االتجاه نحو عمليات التجميل1جدول )

 المكّون السلوكي المكّون العاطفي المكّون الذهني الدرجة الكلية األبعاد

    - الدرجة الكلية

   - **942. المكّون الذهني

  - **841. **946. المكّون العاطفي

 - **802. **792. **916. المكّون السلوكي

 ( 5.54دال عند مستوى )       ** 

&  792.ومع الدرجة الكلية تراوحت بين ) مع بعض، ( أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد بعضها8يتضح من الجدول )

 (، وهذا يؤكد على صالحية استخدام المقياس في هذه الدراسة.5.54( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )946.

 :ثبات مقياس االتجاه نحو عمليات التجميل

-جامعة الملك سعود، تم استخدام معامل ألفاطالبة من طالبات  86للتحقق من ثبات المقياس لدى عينة استطالعية مكونة من 

 اآلتي يوضح ذلك:  (9) (، والجدولCronbach’s Alphaكرونباخ )

 (16(: معامل الثبات لمقياس االتجاه نحو عمليات التجميل للعينة االستطالعية )ن=7جدول )

 ثبات ألفا عدد العبارات األبعاد

 0.866 18 المكون الذهني

 0.867 17 المكون العاطفي

 0.790 18 المكون السلوكي

 0.939 53 الدرجة الكلية

 

(، وهو معامل ثبات مرتفع، وفيما يتعلق بالبعد 69ن الذهني" بلغ ).( أن معامل ثبات ألفا للبعد األول "المكوّ 9يتضح من الجدول )

د ن السلوكي" فقيتعلق بالبعد الثالث "المكوّ .(، وهو معامل ثبات مرتفع، وفيما 69ن العاطفي" فقد بلغ ثبات ألفا )الثاني "المكوّ 

.(، وهو معامل ثبات جيد، وفيما يتعلق بثبات الدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو عمليات التجميل فقد بلغ ثبات 97بلغ ثبات ألفا )

 .(، وهو معامل ثبات مرتفع، وهذا مؤشر على صالحية استخدام المقياس في هذه الدراسة.71ألفا )

-تم استخدام معامل ألفا ،من طالبات جامعة الملك سعود طالبة 355المقياس لدى العينة النهائية المكونة من  من ثبات للتحققو

 عد على حدة:(، يوضح نتائج معامالت الثبات لكل بُ 6(، وثبات أوميجا، والجدول )Cronbach’s Alphaكرونباخ )
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 التجميل(: معامل الثبات لمقياس االتجاه نحو عمليات 6جدول )

 ثبات أوميجا ثبات ألفا عدد العبارات األبعاد

 864. 859. 18 المكّون الذهني

 852. 864. 17 المكّون العاطفي

 827. 769. 18 المكّون السلوكي

 941. 937. 53 الدرجة الكلية

 

( 864.بلغ معامل ثبات أوميجا )(، فيما 859.ن الذهني" بلغ )( أن معامل ثبات ألفا للبعد األول "المكوّ 6يتضح من الجدول )

.(، فيما بلغ معامل ثبات أوميجا 864ن العاطفي" فقد بلغ ثبات ألفا )، وفيما يتعلق بالبعد الثاني "المكوّ انوهما معامال ثبات مرتفع

وهو معامل ثبات .(، 796ن السلوكي" فقد بلغ ثبات ألفا )، وفيما يتعلق بالبعد الثالث "المكوّ انمعامال ثبات مرتفع ما(، وه852.)

( وهو معامل ثبات مرتفع، وفيما يتعلق بثبات الدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو عمليات 827.جيد، فيما بلغ معامل ثبات أوميجا )

، وهذا مؤشر على صالحية انمعامال ثبات مرتفع ما(، وه941..(، فيما بلغ معامل ثبات أوميجا )937التجميل فقد بلغ ثبات ألفا )

 م المقياس في هذه الدراسة.استخدا

 نتائج التساؤالت .1

 ما نسبة انتشار االتجاه نحو عمليات التجميل لدى أفراد عينة الدراسة؟السؤال األول: 

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، لمعرفة نسبة انتشار االتجاهات نحو عمليات التجميل لدى 

 ( يوضح ذلك:7والجدول ) أفراد عينة الدراسة،

(: حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو عمليات التجميل9جدول )  

 النسبة التكرار المستوى األبعاد

 المكّون الذهني

 32.5% 172 منخفض

 54.3% 288 متوسط

 13.2% 70 مرتفع

 100% 530 المجموع

 المكّون العاطفي

 40.9% 217 منخفض

 48.5% 257 متوسط

 10.6% 56 مرتفع

 100% 530 المجموع

 47.7% 253 منخفض المكّون السلوكي
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 النسبة التكرار المستوى األبعاد

 48.3% 256 متوسط

 4.0% 21 مرتفع

 100% 530 المجموع

 الدرجة الكلية للمقياس

 37.2% 197 منخفض

 55.8% 295 متوسط

 7.2% 38 مرتفع

 100% 530 المجموع

أفكار تفضيلية نحو لديهم  تكان(، 288معظم أفراد العينة )أن  (ن الذهنيالمكوّ )( فيما يتعلق بالبعد األول 7من الجدول )يتضح 

أفكار تفضيلية نحو عمليات لديهم  تأفراد العينة كانمن  172وأن (، %31.5) تهنسبأي ما  ،ةمتوسط عمليات التجميل بدرجة

كانت لديهم أفكار تفضيلية نحو عمليات التجميل أفراد العينة من  70وأن  (،%50.3)أي ما نسبته ، ةمنخفض التجميل بدرجة

 (.%45.0)أي ما نسبته ، ةمرتفعبدرجة 

مشاعر تفضيلية نحو عمليات لديهم  تكان( 257معظم أفراد العينة )يتضح أن  (ن العاطفيالمكوّ )وفيما يتعلق بالبعد الثاني 

من أفراد العينة كانت لديهم مشاعر تفضيلية نحو عمليات التجميل  217وأن  (%16.3)أي ما نسبته ، ةمتوسطالتجميل بدرجة 

من أفراد العينة كانت لديهم مشاعر تفضيلية نحو عمليات التجميل بدرجة  56وأن (، %15.7)أي ما نسبته ، ةمنخفضبدرجة 

 (.%45.8أي ما نسبته )، ةمرتفع

( كان لديهم مستوى متوسط من اإلقبال والرغبة 256معظم أفراد العينة )يتضح أن  (ن السلوكيالمكوّ )وفيما يتعلق بالبعد الثالث 

من اإلقبال  ( مستوى منخفضاً 253) كما أظهر عدد قريب من ذلك، (%16.5) في الخضوع لعمليات التجميل، أي ما نسبته

في الخضوع لعمليات  مرتفعة كان لديهم استعداد ورغبة أما من .(%19.9)أي ما نسبته ، والرغبة في الخضوع لعمليات التجميل

 .فقط (%1.5)من أفراد العينة، أي ما نسبته  21 التجميل فقد كانوا

 مستوى شدة االتجاه نحو عمليات التجميل كان (295)أن معظم أفراد العينة  فقد اتضحأما فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمقياس 

(، أي ما 197) من كان مستوى شدة االتجاه نحو عمليات التجميل لديهم منخفضاً (، يليهم %33.8)أي ما نسبته ، لديهم متوسطاً 

 (.%2.7)أي ما نسبته ، 38فقد كانوا  كان مستوى شدة االتجاه نحو عمليات التجميل لديهم مرتفعاً  أما من(، %59.0)نسبته 

 ن العاطفي؟ن الذهني والمكوّ ن السلوكي من خالل المكوّ السؤال الثاني: هل يمكن التنبؤ بالمكوّ 

، Stepwise، وفقا ألسلوب Multiple Linear Regressionلإلجابة على هذا السؤال تم اجراء تحليل االنحدار المتعدد 

 ( اآلتي:45ن السلوكي، كما هو موضح في الجدول رقم )ن العاطفي بالمكوّ ن الذهني، والمكوّ للتعرف على تأثير المكوّ 
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 لعاطفي في المكّون السلوكيتحليل االنحدار للتنبؤ بتأثير المكّون الذهني والمكّون ا (: نتائج15جدول )

 

 (، اآلتي:45يتضح من الجدول )

 ن الذهني،وّ ؛ المكاستطاع العامل المنبئ لقد .ن السلوكيعلى التنبؤ بالمكوّ  "ن الذهنيالمكوّ " المتمثل في قدرة النموذج األول -

إحصائياً، حيث بلغت  دال   رُ ن السلوكي، وهو مقداالمكوّ درجات المشاركات على ( من تباين %3.62ن يفسر ما نسبته )أ

ن الذهني في جيدة للمكوّ  إلى قدرةوهذه النتيجة تشير  .(0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )572.41قيمة ف )

 .ن السلوكيالتنبؤ بالمكوّ 

العامل المنبئ  استطاع لقد :ن السلوكيعلى التنبؤ بالمكوّ  "ن العاطفين الذهني والمكوِّ المكوِّ " المتمثل فيقدرة النموذج الثاني  -

إحصائياً، حيث بلغت  دال   وهو مقدار ن السلوكي،المكوِّ  درجات المشاركات على ( من تباين%7.66ن يفسر ما نسبته )أ

ن السلوكي خالل أنه يمكن التنبؤ بالمكوّ يدل على (، مما 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )346.48قيمة ف )

 قوية. بدرجة ن العاطفين الذهني، والمكوّ المكوّ 

 الخاتمة .1

 مناقشة النتائج . 1.1

ويعطي  ر،مقبولة، على أقل تقديمقياس اتجاه نحو عمليات التجميل تتوافر فيه خصائص سيكومترية  بناءهدفت هذه الدراسة إلى 

   .مليات التجميلع علىلتنبؤ باإلقبال والبيئات المشابهة لها، ويمكن استخدامها في ا على البيئة السعوديةيمكن الوثوق بها قراءات 

. كما اتضح أن لألداة المصممة من حيث معامالت الصدق والثباتنتائج مرضية  عنالحالية  لألداةاالختبارات األولية أسفرت 

. (88.9=  0)رللمشاركات ن العاطفي ن الذهني والمكوّ ن السلوكي من المعرفة بالمكوّ معتبرة بالمكوّ  تنبؤيهفي هذه الدراسة قدرة 

المكونات الثالث لالتجاه مقارنة بغيرها من األدوات كما أن لألداة ميزة إضافية من حيث تقارب عدد مفردات كل مكون من 

قضية تمايز مكونات االتجاه الثالث بدرجة معقولة بحاجة إلى  ى(. ومع ذلك، تبق0540)انظر، على سبيل المثال، القحطاني، 

 .، إذ دلت التحليالت اإلحصائية على أن األداة أحادية البعدمراجعة
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ل العاملي الختبار المكونات األولية لألبنية النفسية. وقد يكون مرد هذه المشكلة إلى هذه المشكلة تواجه مستخدمي التحلي 

 ،إلى عدم توفر درجة كافية من الجدية لدى مفردات عينة الدراسة . ويمكن أن تعزى تلك المشكلةالصياغات اللغوية لبنود األداة

يئاتنا في ب وغيرها من المشكالت المعيقة للبحث العلمي كلةتلك المش جذر. وربما يكون لكن هذا الزعم بحاجة إلى التحقق منه

 .الثقافية عدم توافر وعي كاف لدى المفحوصين بأهمية البحث العلمي النظري في الظواهر النفسية

المشاعر وقدر معقول من األفكار ب الكلية للمقياس توحي األبعاد الفرعية والدرجةعلى مستوى  ن درجات المشاركات في الدراسةإ

وع لعمليات الرغبة في الخض إبداء من اإلقبال أو حتى ال يعني بالضرورة مستوى مقارباً  . لكن ذلكاإليجابية نحو عمليات التجميل

( من مفردات عينة الدراسة )ن 04)ن =  جداً  محدوداً  ن السلوكي، بالتحديد، أن عدداً . وقد أشارت نتائج معالجة المكوّ التجميل

عقب ي. وقد يعود ذلك إلى ما يثار حول عمليات التجميل من احتماالت أن ن السلوكي لديهم مرتفعةرجات المكوّ ( كانت د355= 

مدى  عتمد فقط علىيالخضوع لعمليات تجميل ال  قرار اتخاذن إ. المستوى النفسي والجسدي آثار ضارة على الخضوع لها من

مليات التجميل. إن توقعات الفرد حول النتائج المحتملة لخضوعه لعمليات ما يتوافر لدى الفرد من أفكار ومشاعر إيجابية نحو ع

دى قد تكون لفالخضوع لعمليات تجميل.  اتخاذ قرار فيعوامل حاسمة مصادقة األشخاص المهمين في حياته التجميل، ومدى 

كن ل بعض مكونات ذاته الجسمية،سلبيات في  منما يدرك  ورغبة قوية في إدخال تحسينات علىالفرد أفكار ومشاعر إيجابية 

الراغبين  بعض قد تدفع ، حتى ولو كانت مجرد إشاعات ال دليل فعلي عليها،ما يسمعه من أخبار عن فشل بعض عمليات التجميل

ه توقعات اآلخرين المهمين في حياته قد ال تنسجم مع رغبت كما أن في اتخاذ ذلك القرار.لتروي ى الإ في الخضوع لعمليات تجميل

في ذلك. فإن كانت رغبته في مسايرة توقعاتهم قوية بدرجة كافية فقد يحجم عن الخضوع لعمليات تجميل. والمتوقع في مثل هذه 

مناهضة للخضوع لعمليات التجميل حتى وإن كانت أفكاره ومشاعره إيجابية نحو عمليات معايير ذاتية لدى الفرد كون تالحال أن ت

 .التجميل

نب قوية في تعديل بعض الجوا ، ولديه رغبةنحو عمليات التجميلإيجابية أفكار ومشاعر  الفردكون لدى قد ي من ناحية أخرى،

 التي تؤرقه من ذاته الجسمية، لكنه قد ال يستطيع إصدار تلك االستجابة ألنه ال يستطيع تحمل تكاليف الخضوع لعملية تجميل.

في نظرية السلوك المخطط  Perceived behavior control بالسلوكالتحكم المدرك متعلقة بما أسماه آجزن هذه المسألة 

Theory of Planned Behavior ،لمراجعة ثرية انظر العنزي،  ا يؤثر على قوة العالقة بين االتجاه والسلوكمم وهو(

4159). 

 التوصيات. 1.1

 .مشابهة وفي بيئاتالمحلية إعادة اختبار المقياس المنبثق من الدراسة الحالية وتطبيقه على عينات أخرى في البيئة  .1

 .إجراء دراسة استطالعية نوعية لمراجعة الصياغات اللغوية لبنود لمقياس .2

  .مراجعة البنية العاملية للمقياس للتحقق من إمكانية تمايز مكوناته األولية .3
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 المراجع

 . بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية(. 0544األحمد، حسام )

. هـ الفصل األول4110. أعداد الطالب والطالبات المقيدين والمقيدات خالل العام الدراسي (4110إدارة اإلحصاء والمعلومات )

 الرياض: جامعة الملك سعود.

 . القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.سيكولوجية االتجاهات(. 4771، عبد المنعم )خليفة، عبد اللطيف ومحمود

مجلة اتحاد الجامعات طلبة جامعة الكويت نحو مستقبلهم في مجاالت الدراسة والعمل والدخل.  (. اتجاهات0550رحمة، أنطوان )

 .434-407( 0)4، العربية للتربية وعلم النفس
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 .05-7(، 17، )مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأساليب بناء موازين االتجاهات. (. 0547عبد الحفيظ، زين العابدين )

جلة م(. العوامل االجتماعية والنفسية المرتبطة بإقبال الفتاة السعودية على عمليات التجميل الجراحية. 0541العقيل، صالح )

 .607-994(، 45)45، جامعة المدينة العالمية

 . القاهرة: دار النهضة العربية.التجميل جراحة(. 0545العازمي، عيد )

 . القاهرة: مجموعة النيل العربية.االتجاهات النفسية واالجتماعية(. 0545عماشة، سناء )

 . الرياض: مطبعة التقنية لألوفست.3. ط علم النفس االجتماعي(. 4159العنزي، فالح )
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 ملخص الدراسة

تهدف الدراسة للتعرف على دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بمدينة 

جدة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من بعض مدراء الشركات والمؤسسات العاملين في قطاع 

من موظفين ومهندسين وعمال بهدف الوصول ألكبر عدد ممكن من مجتمع الدراسة، تكونت المقاوالت بمدينة جدة ومرؤوسيهم 

 ( فرداً. 761العينة من )

من التغير الذي يطرأ على مستويات  %77.1نمط القيادة الديمقراطية يفسر ما نسبته  : أنالنتائج التالية وتوصلت الدراسة إلى

من التغير الذي يطرأ على مستويات الثقافة التنظيمية لدى  %1..7الثقافة التنظيمية، نمط القيادة البيروقراطية يفسر ما نسبته 

ما نسبته  ية الثقافة التنظيمية لدى العاملين، نمط القيادة التبادلية يفسرالعاملين، يوجد أثر دال إحصائياً لنمط القيادة التبادلية في تنم

من التغير الذي يطرأ على مستويات الثقافة التنظيمية لدى العاملين، يوجد أثر دال إحصائياً لنمط القيادة الموقفية في تنمية  7%..1

من التغير الذي يطرأ على مستويات الثقافة التنظيمية  %..71سبته الثقافة التنظيمية لدى العاملين، نمط القيادة الموقفية يفسر ما ن

عينة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة ال( في استجابات 0...لدى العاملين. ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

 نحو لعينةا استجابات في احصائية داللة ذات روقف توجد .التنظيمية تبعاً لمتغيراتهم الديمغرافية )العمر، عدد سنوات الخبرة(

 مجلس رئيس لوظيفيا مسماهم كان الذين العينة أفراد مصلحة في الوظيفة لمتغير تبعاً  التنظيمية والثقافة اإلدارية القيادة بين العالقة

 .التنظيمية الثقافة تنمية في اإلدارية القيادة دور تأثير تقييم في ايجابية أكثر كانوا حيث ادارة،
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ضرورة دراسة األنماط اإلدارية واختيار األنماط التي تناسب احتياجات السوق مما يسهم في تطوير ونمو بيئة ب وتوصي الدراسة

المدراء على الموظفين ذوي الخبرات واألكفاء له دور في نمو الشركات  واعتمادالعمل. أن ثقافة تقاسم العمل وتوزيع المهام 

 .وجود بيئة تنافسية عالية مثل البيئة السعوديةوتطويرها خاصة في 

 األنماط القيادية، الثقافة التنظيمية، العاملين في شركات المقاوالت. ،القيادة اإلدارية الكلمات المفتاحية:

 

The Role of Administrative Leadership in Developing the Organizational Culture of 

Employees (an Applied Study on Contracting Companies and Institutions in the City 

of Jeddah) 

Dr. Mohammed Bin Assaf Alassaf 

DBA in Business Administration, College of Business Administration, University of 

Lincoln, Malaysia 

Email: Drdbesnon723@yahoo.com 

Dr. Mohamed Anas Shamsy 

PhD in Business Administration, University of Bourgogne, Dijon, France 

Dr. Abhijit Ghosh 

PhD in Business Administration, College of Business Administration, University of 

Lincoln, Malaysia 

Abstract 

The study aims to identify the role of administrative leadership in developing the organizational 

culture of workers in construction companies and institutions in Jeddah. The analytical descriptive 

approach was adopted. The study population consisted of some managers of companies and 

institutions working in the construction sector in Jeddah and their subordinates, including 

employees, engineers and workers, with the aim of reaching the largest possible number of the 

study community. The sample consisted of (167) individuals. 

The study reached the following results: The democratic leadership style affects or explains 11.9% 

of the change that occurs in the levels of organizational culture, and that the bureaucratic leadership 

style explains 13.9% of the change that occurs in the levels of organizational culture among 

employees.  
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There is a statistically significant effect of the transactional leadership style in developing the 

organizational culture of employees, the transactional leadership style explains 23.1% of the 

change that occurs in the levels of organizational culture among employees, there is a statistically 

significant effect of the situational leadership style in developing the organizational culture of 

employees, the situational leadership style explains 12.3% of the change that occurs It affects the 

levels of organizational culture among employees. There are no statistically significant differences 

at the level (0.05) in the responses of the study sample towards the relationship between 

administrative leadership and organizational culture due to their demographic variables (age, 

number of years of experience). There are statistically significant differences in the sample's 

responses towards the relationship between administrative leadership and organizational culture 

according to the job variable in the interest of the sample members whose job title was chairman 

of the board of directors, as they were more positive in evaluating the impact of the role of 

administrative leadership in developing organizational culture. 

The study recommends: It is necessary to study the administrative patterns and choose the 

patterns that suit the needs of the market, which contributes to the development and growth of 

the work environment. The culture of sharing work, distributing tasks, and the dependence of 

managers on experienced and qualified employees has a role in the growth and development of 

companies, especially in the presence of a highly competitive environment such as the Saudi 

one. 

Keywords: Administrative Leadership, Leadership Styles, Organizational Culture, Employees 

in Construction Companies. 

 المقدمة. 1

يعد القائد اإلداري حلقة الوصل األساسية ألي شركة أو مؤسسة وخاصة في مجال المقاوالت والبناء لذا ركزت العديد من الدراسات 

على مفهوم القائد وتحليل صفاته وسلوكه ومهامه اإلدارية ودوره المؤثر في المتغيرات المختلفة كتحفيز واتخاذ القرار والرضا 

وعملية دوران العمل مما يؤثر سلباً أو إيجاباً على القيم التنظيمية والعدالة اإلدارية والثقافة  واالتصال الوظيفي والصراع واألداء

 التنظيمية. 

فالقيادة تعتبر من أهم الوظائف اإلدارية ولها دور فعال في تسيير العمل ولها أهمية كبيرة وملهمة لكثير من الباحثين في دورها 

اق المؤسسة التي تعمل فيها القيادة وهذا يتوقف على المنظم في اتباع قيادة إدارية بارزة في توطيد ووظيفتها في نجاح أو إخف

 العالقة بين القائد وفريق عمله )العاملين( فالقيادة تتعلق بمختلف مجاالت الحياة، 
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ث تلعب القيادة دوراً مهماً ودورها يرجع إلى العنصر البشري ودوره في المؤسسة من حيث المحافظة على كيانها ونجاحها حي

 (..1.1في كيفية التسيير والتوجيه لألعمال )حجام، 

هذا ما جعل الشركات والمؤسسات ينظر إليها على أنها جهد جماعي يحقق هدف مشترك يشكل العنصر البشري فيها أداة تحقيق 

ته عنصر البشري مما يتطلب تنمية قدراته وإمكانياوثيقاً بفاعلية ال ارتباطاذلك الهدف ألن كفاءة وفاعلية أداء أي شركة يرتبط 

وغرس ثقافة تنظيمية إيجابية تساعده على أداء دوره بشكل فعال وصحيح ويتوقف كل ذلك على مدى قدرة القيادة اإلدارية على 

 يهم. القيام بوظائفها خاصة المتعلقة بعالقاتها مع العاملين وإيجاد طرق تؤدي إلى تنمية الثقافة التنظيمية لد

 مشكلة الدراسة. 1.1

تسعى كافة منظمات األعمال لمواكبة التطور الهائل في بيئة األعمال عالمياً وإقليمياً ومحلياً وخاصة مؤسسات المقاوالت في 

المملكة العربية السعودية فالمنافسة السوقية العالية والكم الهائل من المشاريع التنموية واإلسكانية والتوسع العمالقة الذي تشهده 

ونجاح المؤسسات والشركات الخاصة  استمراريةالتحديات أمام شركات ومؤسسات المقاوالت ولضمان البالد يمثل أكبر 

بالمقاوالت ال بد من وجود قيادة إدارية فعالة وناجحة تسعى لتحقيق التكامل والتوافق بين جميع أفرادها للوصول للنجاح والحفاظ 

ددة من مح استراتيجيةدارية حكيمة وذات خبرة واسعة بإمكانها بناء خطط على قيادة إ االعتمادعليه وال يتحقق ذلك إال من خالل 

أجل تحقيق األهداف المحددة للمؤسسة أو الشركة فالقيادة من أحد أهم  الوظائف األساسية التي تقوم عليها مؤسسات األعمال 

 باعتبارهت القائد اإلداري بصورة عامة وشركات ومؤسسات المقاوالت بصورة خاصة والتي تركز بدورها على قوة وصفا

المحور األساسي فهو الذي يضع الخطط ويصدر األوامر ويتابع تطبيقها بحرص وحزم حيث أن الخطط التي تم وضعها تنتقل 

 فمن حيز التخطيط الى حيز التنفيذ فال بد من أن تتناولها العقول من ناحية الفهم الدقيق لها وتضع آليات معينة للتنفيذ لتحقيق األهدا

وهنا يبرز دور القائد اإلداري في المؤسسة أو الشركة في قيادته لمجموعة العاملين من خالل توجيههم وإرشادهم نحو السلوك 

عدد من المهارات القيادية، وبالرغم من التطور الملحوظ الذي تشهده المؤسسات والشركات  استخدامواألداء المطلوب من خالل 

والمستويات التعليمية العالية لمدراء الشركات والمؤسسات إال أنه ما زال هناك قصور كبير جداً في في المملكة العربية السعودية 

 التالي:  الرئيسييمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل جانب القيادة اإلدارية ومن هذا المنطلق 

يتفرع وركات ومؤسسات المقاوالت بمدينة جدة؟ هل هناك دور للقيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في ش

  من هذا السؤال عدد من التساؤالت:

 في تأثير بعض األنماط في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة؟ اختالفهل هناك  .7

 شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة؟ هل تؤثر مهارات القائد اإلداري في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في .1

 هل تؤثر القيادة اإلدارية على عناصر الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة؟ ..

 عينة الدراسة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية تبعاً للمتغيرات الديمغرافية؟ استجابةفي  اختالفهل يوجد  .4
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 أهداف الدراسة. 1.1

تهدف الدراسة الحالية للتعرف على دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات 

 المقاوالت بمدينة جدة وتتفرع منه بعض األهداف الفرعية وهي: 

 جدة. عاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بالتعرف على أنماط القيادة اإلدارية المختلفة لتنمية الثقافة التنظيمية لدى ال .7

التعرف على مهارات القائد اإلدارية التي تسهم في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت  .1

 بجدة. 

ات ومؤسسات شركالتعرف على المعوقات التي تحد من دور القيادة اإلدارية على عناصر الثقافة التنظيمية لدى العاملين في  ..

 المقاوالت بجدة. 

التعرف على المعوقات التي تحد من دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات  .4

 المقاوالت بجدة. 

ين في شركات لالتي تسهم في تفعيل دور القيادة اإلدارية وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العام االستراتيجيةالتعرف على  .0

 ومؤسسات المقاوالت بجدة.

 أهمية الدراسة. 1.1

تسعى هذه الدراسة لتناول موضوع القيادة اإلدارية بأهمية لقطاع األعمال وخاصة شركات ومؤسسات المقاوالت من النواحي 

 التالية: 

 الناحية النظرية: . 1.1.1

  الثقافة التنظيمية للعاملين.توضيح أهمية القيادة اإلدارية ودورها في تحقيق تنمية 

  إيجاد العالقة من خالل طرح عدد من النظريات التي تفسر االرتباط بين القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية وشرحها

 بصورة مبسطة متالئمة مع طبيعة العمل في شركات ومؤسسات المقاوالت.

  تنمية الثقافة التنظيمية.طرح عدد من المعوقات التي تحّد من دور القيادة اإلدارية في 

  والسبل اإلدارية التي تسهم في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات  االستراتيجياتطرح عدد من

 المقاوالت. 

 الناحية العملية: . 1.1.1

  ات المقاوالت.في شركات ومؤسستوضيح التأثير الناتج عن دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين 

   .تسليط الضوء على تأثير المهارات القيادية على عناصر الثقافة التنظيمية سواء من الناحية السلبية أو اإليجابية 

  تسليط الضوء على درجة تأثير المتغيرات الديمغرافية على دور القيادة اإلدارية لتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في

 ومؤسسات المقاوالت. شركات

  كما يمكن أن تضيف لمدراء ومتخذي القرار في شركات ومؤسسات المقاوالت حلوالً عملية وطرق قيادية تسهم في

 تطوير دور القيادة اإلدارية في شركاتهم ومؤسساتهم.
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 فرضيات الدراسة. 1.1

  قيادة نمط ال الديمقراطية،القيادة  األوتوقراطية، نمطتوجد عالقة داله إحصائياً بين أنماط القيادة اإلدارية )نمط القيادة

نمط القيادة الموقفية وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات  التبادلية،نمط القيادة  البيروقراطية،

 المقاوالت بجدة، 

 لديمغرافية افة التنظيمية تبعاً لمتغيراتهم ايوجد اختالف في استجابات عينة الدراسة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية والثق

 )العمر، الوظيفة، عدد سنوات الخبرة(

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

 اإلطار النظري. 1.1

  :الثقافة التنظيمية 

هي نظام مشترك من القيم والعادات والمعايير واإليديولوجيات والخصائص والسلوكيات المشتركة التي تتبناها المؤسسة كنموذج 

  ومن نظم الثقافة التنظيمية:وتسعى إلى تنميتها وتعزيزها لدى األفراد ومواءمتها مع النظام والنسق داخل المؤسسة. 

 ثقافة نظام متكامل:  .1

بين عناصرها المختلفة، ومن ثم فأي تغيير يطرأ على أحد جوانب نمط  االنسجامإلى خلق  باستمرارفهي بكونها )مركبة( تتجه 

 الحياة ال يلبث أن ينعكس أثره على باقي مكونات النمط. 

 ثقافة نظام تراكمي ومستمر:   .1

تم تعلمها وتوريثها عبر األجيال عن طريق التعليم حيث يعمل كل جيل من أجيال المنظمة على تسليمها لألجيال الالحقة وي

اصر وتفاعل هذه العن انتظاموالمحاكاة، وتتزايد الثقافة من خالل ما تضيفه األجيال إلى مكوناتها من عناصر وخصائص، وطرق 

 أو الخصائص. 

 ثقافة نظام يكتسب متغير ومتطور:  .1

ها ي عليه وال تنتقل بطريقة غريزية، بل أنها في تغيير مستمر، حتى تدخل عليالثقافة ال تعني تناقلها عبر األجيال كما ه استمرارية

 مالمح جديدة وتفقد مالمح قديمة.

 ثقافة لها خاصية التكيف:   .1

للبيئة  لمطالب اإلنسان البيولوجية والنفسية، ولكي تكون مالئمة استجابةتتصف الثقافة التنظيمية بالمرونة والقدرة على التكيف 

 لخصائص بيئة المنظمة وما يحدث فيها من تغيير من جانب أخر.  واستجابةوتطور الثقافات المحيطة بالفرد من جانب  الجغرافية
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 :  اجتماعيةالثقافة التنظيمية توصف بأنها   .5

 م(.1.77ألن ثقافة المنظمة مستمدة من ثقافة المجتمع الخارجي الذي ينتمي له منتسبوها )السكارنة، 

 الثقافة دور كبير في تحديد نمط الحياة للفرد:    .6

تختلف الثقافة من شخص آلخر ومن مكان آلخر فنجد الثقافة الموجودة في المدينة مختلفة عن الثقافة الموجودة في الريف والبادية 

في بيئة  ذين يعملوننسبي في سلوك األفراد ال اختالفوحتى سلوك كل فرد في المناطق المختلفة يختلف عن اآلخر حتى هناك 

 عمل واحدة. 

 من جيل ألخر:   لالنتقالالثقافة عملية قابلة  .7

 م(. 1..1فالثقافة متوارثة يتناقلها األبناء عن اآلباء واألجداد )العميان، 

 ومن أهم وظائف ثقافة المنظمة: 

 (:  Organisationnel identiteتعطي أفراد المنظمة هوية تنظيمية: ) .7

 ، يمنحهم الشعور بالتوحد، مما يساعد على تطوير اإلحساس بغرض مشترك. والمدركات نفسهاين المعايير والقيم إن مشاركة العامل

 (:  Collective commitment) االجتماعي االلتزامتسهيل  .1

 القوي من جانب من يقبلون هذه الثقافة.  االلتزامإن الشعور بالهدف المشترك يشجع 

 (:  Stabilité of the systemالنظام ) استقرارتعزز  ..

 . االلتزاموتشجع الثقافة على تنسيق والتعاون الدائمين بين أعضاء المنظمة وذلك من خالل تشجيع الشعور بالهوية المشتركة 

 :(understand what Is going onتشكل السلوك من خالل مساعدة األفراد على فهم ما يدور حولهم ) .4

فثقافة المنظمة توفر مصدراً للمعاني التي تفسر لماذا تحدث األشياء على نحو ما. ولتحقيق الوظائف السابقة تعمل ثقافة المنظمة 

الذي يربط أفراد المنظمة بعضهم البعض، ويساعد على تعزيز السلوك المنسق الثابت في العمل  اإلسمنت(بمثابة )الصمغ، 

 م(..1.7)مساعدة،

 م(.1.72بين المنظمة واآلخرين )عبد القادر،  االختالفاتريف الحدود، أنها تخلق لها دور في تع .0

 . وأقسامهاتؤدي ثقافة المنظمة إلى ترابط أجزاء المنظمة  .6

تؤدي الثقافة التنظيمية إلى التأثير على أهداف المنظمة والفلسفة وكذلك تؤثر على عملية رسالة ورؤية المنظمة )محمود  .1

 حجازي(.
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 مصادر الثقافة التنظيمية:ومن 

المترابطة التي تربط الماضي بالحاضر والنماذج والمكافآت اإلنسانية المعنوية  االستراتيجيةمن خالل  السلوك القيادي: .7

 والرموز السلوكية.

 أنظمة الموارد البشرية: عن طريق االختيار والتطبيع االجتماعي والتوظيف والتنقالت والحركة بين األقسام. .1

 : من خالل الدور واألهداف واإليديولوجيات والمنافسة.باالستراتيجيةريف التع ..

 الهياكل التنظيمية: تصنف وفق تصميم المنظمة والترتيب المادي. .4

مصدرها بمؤسسها األول من خالل رؤى يؤمن بها هو لتحقيق األهداف وتشمل حقائق مادية  (DuBrin,1988)وحدد دوبرين 

 لغة خاصة بتلك المنظمة تستخدم لتعريف اإلدارة والفعاليات واألغراض والتحديات. واجتماعية لبناء متماسك في

  القيادة اإلدارية 

  :مفهوم القيادة 

يمكن تعريف القيادة بأنها "القدرة على التأثير في اآلخرين، سواء كان هؤالء اآلخرين مرؤوسين في العمل، أم زمالء، أم 

 وهناك طرق عديدة لتعريف ودراسة ظاهرة القيادة، ومن هذه التعريفات ما يلي: أعضاء في جماعة أو تنظيم غير رسمي"

 .القيادة هي التأثير في سلوك المرؤوسين 

 .القيادة هي تمتع القادة بصفات شخصية تميزه عن غيره تجعله مؤثراً على اآلخرين 

 .القيادة هي القدرة على جعل المرؤوسين والتابعين ينفذون ما يريده القائد 

لى هذا يمكن أن نلخص ظاهرة القيادة في إنهاء ظاهرة محورها التأثير في اآلخرين، وهذا التأثير يتم من خالل شخص يتمتع وع

 (114م، ص1.74بصفات معينة تجعله قادراً على ممارسة هذا التأثير بفاعلية، وهو ما يطلق عليه بالقائد )ماهر، 

ر يمكننا على مختلف هذه العناص واستنادالقيادة جوانب كثيرة وعناصر مختلفة، ويرى الباحث وبناء على التعاريف السابقة أن ل

أن القيادة بمفهومها العام هي: "مدى قدرة الفرد على اقناع االخرين والتأثير فيهم وتوجيه سلوكهم طواعية للتعاون  استخالص

 على تحقيق االهداف المشتركة في إطار مكاني وزمني محدد".  

، أما تأثيره على اآلخرين واإلقناع في االستمالةن القائد هو الذي يمارس عملية القيادة وهو يعتمد باألساس على ويرى الباحث أ

 المدير فهو يعتمد على سلطته الرسمية المستمدة من منصبه الوظيفي في التأثير على اآلخرين. 

إقناعهم وامله مع اآلخرين حتى يستطيع كسب تعاونهم القيادي "السلوك المتكرر المعتمد من قبل القائد عند تع ويقصد بالنمط

العديد من الدراسات تصنيفات متعددة  ولقد صنفت(، 0..1نمطاً يميزه عن بقية القادة ")العويسات،  والذي يشكلاألهداف  بتحقيق

 ألبرزها وألسلوب كل منها في صناعة القرار: ألنماط القيادة، غير أننا سوف نتطرق 
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   :القيادة األوتوقراطية 

توجد هناك أنماط متعددة لسلوك القائد األوتوقراطي تتداخل فيما بينها، وسنعرض فيما يلي أشكال القيادة األوتوقراطية والخصائص 

 المميزة لسلوك القائد في كل شكل: 

   :القيادة األوتوقراطية التسلطية 

لسلطات في يده، فهو ال يفوض سلطته ألنه ال يثق في مرؤوسيه لذلك فهو ينفرد يتميز هذا النمط من القادة بأنه يحاول تركيز كل ا

باتخاذ القرار ثم يعلنه عليهم، أما طريقة تعامله فتظهر من خالل سلوكه المسيطر الذي يجعله قاسياً وصارماً معهم. يعتمد هذا 

يه إال كما ال يتصل بمرؤوس لها.لى إطاعة مرؤوسيه القائد على إصدار األوامر والتعليمات التي تتناول كافة التفاصيل ويصر ع

يكون فقط من أعلى ألسفل، أما سلوكه أثناء العمل فيتميز بتردده في اتخاذ  اتصالهعندما يعرض عليهم نماذج العمل، لذا فإن 

 م(.1..1ان، القرار أحياناً وافتقاد بُعد النظر وهذا ما يؤدي إلى عدم قدرته على التكيف مع المواقف بفاعلية )كنع

  :القيادة األوتوقراطية الحيرة 

ي تعامله ، و هو فباالستياءتظهر المهارات الرئيسية لهذا النمط في حمل مرؤوسيه على تنفيذ قراراته دون أن يخلق لديهم شعور 

يق الً عن طرسلطته إلجبارهم على أداء العمل، غير أنه يفضل أن يتصرف معهم أو استخدام باستطاعتهمع مرؤوسيه يدرك أنه 

اإلقناع و إن وجد أن هذا األسلوب غير مجدي لجأ إلى اإلكراه، كما أنه يؤمن بالمشاركة في صنع القرارات و وسيلته في ذلك 

الحصول على موافقة المرؤوسين و قبولهم لقراراته قبل اتخاذها، إذ أنه يدرك مقدماً أن البعض منهم قد يعارض هذه القرارات 

ن لهم المنافع التي سيترتب على قبولهم لها، كل ذلك إدراكا منه لكسب رضا العاملين عن طريق اإلقناع أفضل لهذا يحاول أن يبي

 م(...1من تهديدهم و الضغط عليهم لتنفيذها )عثمان، 

له ميول استبدادية غير أنه يحاول الحصول على قبول العاملين معه  -مثل الحالة األولى  -والواضح أن القائد في هذه الحالة 

 بقراراته قبل اتخاذها، فإن أفلح في ذلك قضي األمر وإال فرضها عليهم بالقهر واإلجبار كما يفعل القائد المتسلط. 

 القيادة األوتوقراطية اللبقة:  .1

وأقربها إلى السلوك الديمقراطي، حيث يعتقد هذا القائد بأن مشاركة  استبداداهذا النمط أقل درجات السلوك األوتوقراطي  يُعد

المرؤوسين في صنع القرارات وسيلة غير مجدية لكنه يخلق فيهم شعور المشاركة دون إشراكهم فعلياً فيكون قصده هو تكوين 

ا القائد أسلوب المؤتمرات اإلخبارية: وهي عبارة عن محاولة القائد الحصول على موافقة اإلقناع لديهم بما يريده. ويعتمد هذ

استنتجها، بقصد الكشف عن إمكانية قبول  والحلول التيالمرؤوسين على ما ينوي اتخاذه من قرارات بعد أن يشرح لهم أفكاره 

رار وال الق اتخاذهو في كل األحوال يحتفظ بسلطة ، واتخاذهللقرار الذي ينوي  وتأييد المرؤوسينطاعة  والحصول علىالقرار 

ضمن هذا النمط قد يعطي بعض القادة مرؤوسيهم قدراً من الُحرية من أجل مشاركتهم بعين الجدية مهما كانت فعالة، و يأخذ أراءهم

 م(. 6..1في صنع القرار )عياصرة، 
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 القيادة الديمقراطية:  .1

ذ رأيهم في معظم يأخقراطي يشارك السلطة مع الجماعة وبتأييد واسع من قبل الباحثين، فالقائد الديملقد حظيت القيادة الديمقراطية 

 م(.7121عاشور، والتزامهم )ينتج عنها رفع الروح المعنوية لألفراد وزيادة والئهم  وهذه المشاركةقراراته 

ن القائد ات أساسية تتمثل في العالقات اإلنسانية السليمة بيوبشكل عام يمكن القول بأن القيادة الديمقراطية تعتمد على ثالث مرتكز

المشاركة في صنع القرار، فضالً عن تفويض السلطة للمرؤوسين القادرين بحكم كفاءاتهم وخبراتهم على  ومرؤوسيه وكذا

 بالمهام القيادية الهامة.  االضطالعممارستها مما يتيح للقائد 

  ؤوسيهومرالعالقات اإلنسانية بين القائد : 

 حتى يستطيع القائد أن يحقق عالقات طيبة مع مرؤوسيه عليه أن يعمل على:

  .سيادة روح الفريق بين العاملين 

  .حساسية القائد اإلداري إزاء المشاعر اإلنسانية لمرؤوسيه 

  ومعالجتهاعناية القائد بتفهم مشاكل المرؤوسين . 

 .تلبية الحاجات اإلنسانية للمرؤوسين 

  :المشاركة في صنع القرار 

يقصد بالمشاركة دعوة القائد لمرؤوسيه لمناقشة المشاكل اإلدارية التي تواجههم للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لهم، الشيء 

لديهم ويساعدهم على قبول القرارات دون معارضة ألنهم ساهموا بأفكارهم  ويخلق الثقةالذي يساعده على اتخاذ القرار الرشيد 

، كما أن المشاركة في صنع القرار تخلق المناخ المالئم لتشجيع التغيير التنظيمي وأسباب اتخاذهظروف  ووقفوا علىي هذا القرار ف

 م(.1..1الذي يسهل على القيادة أداء مهامها على أحسن وجه )كنعان، االتصالتيسير سبل  وتساعد على، وتقبله

  :تفويض السلطة 

مات اإلدارية أدى إلى كبر حجم العمليات التي يمارسها القائد اإلداري وقد فرض عليه هذا الوضع إن التطور الذي حصل للمنظ

تفويض جزءاً من سلطاته إلى مرؤوسيه الذين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات المحددة بكفاءة، فالتفويض 

 م(.6..1رين على إنجازها )عياصرة، هو نقل بعض الصالحيات بعد تحديدها إلى المرؤوسين القاد

 القيادة المتساهلة:  .1

 م(.1..1من أهم الخصائص المميزة لنمط القيادة المتساهلة والتي كشفت عنها الدراسات الخصائص التالية: )كنعان، 

  إعطاء القائد أكبر قدر من الحرية لمرؤوسيه لممارسة نشاطهم وإصدار القرارات وإتباع اإلجراءات التي يروها مالئمة

 إلنجاز العمل. 

 القائد إلى تفويض السلطة على أوسع نطاق وميله إلى إسناد الواجبات بطريقة عامة وغير محددة ألن ذلك يعطي  اتجاه

 على نفسه وتقييم نتائج عمله. االعتمادللمرؤوس المزيد من الحرية في ممارسة أعماله، وفرصة 
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 ة في لقيادة المتساهلة يرى أن أسلوب الحريإتباع القائد سياسة الباب المفتوح في االتصاالت، فالقائد الذي يتبع نمط ا

 به لتوضيح اآلراء واألفكار التي يلتبس عليهم أمرها.  االتصالاإلدارة لن يكون مجدياً إال إذا سهل لمرؤوسيه سبل 

 ية:  لويعتمد نجاح تنفيذ العمليات اإلدارية على بعض المهارات اإلدارية األساسية والتي يمكن توضيحها من خالل النقاط التا

القيادة اإلدارية هي القدرة على التأثير في اآلخرين وضمن هذا التصور فإن  اآلخرين: فإنالقيادة كقدرة في التأثير على  •

القيادة هي العملية التي تستهدف التأثير التوجيهي في سلوك الفرد أو الجماعة وتنسيق جهودهم وعالقاتهم وضرب المثل 

 المنشودة.يكفل تحقيق األهداف لهم في األفعال والتصرفات بما 

القيادة اإلدارية هي عملية سلوكية تنجز من القادة الذين يرشدون اآلخرين والذين بدورهم يصفون  كسلوك: فإنالقيادة  •

ز من يقود بين البشر فال بد من ان يبر االجتماعيصفه شرعية على هذا السلوك فإن القيادة هي النتيجة الطبيعية للتفاعل 

 الجمع.

القيادة اإلدارية عملية تأثيرية في نشاط أفراد الجماعة نحو تحقيق األهداف في موقف محدد  موقفيه: إنلقيادة كعملية ا •

بذاته فالموقف فيه من العناصر المختلفة التي تتطلب قيادة معينة والقائد الناجح في موقف معين ليس بالضرورة أن يكون 

 قائداً في كل المواقف. 

انية قادرة وبين مهارات إنس االبتكارالقيادة االدارية هي محصلة تفاعل بين مواقف تستدعي  تفاعلية: فإن القيادة كعملية •

خالل المفاهيم السابقة الذكر يمكن أن  المتغيرات ومنوعليه فإن القيادة هي حصيلة كل  المواقف.على التفاعل مع هذه 

  تكون هناك العديد من العناصر المشتركة وهي:

 وبدنية.ئد يمتلك صفات ومهارات وقدرات عملية عقلية وجود قا .7

 لتحقيقها.وجود هدف أو مجموعة أهداف مشتركة يسعى الجميع  .1

 والتنظيم.وجود تابعين مقتنعين باألهداف والمشتركات فيما بينهم وبين القيادة  ..

 وظائفهم.وجود موقف أو ظرف معين يؤدي القائد والتابعين فيه  .4

 جهدهما.نتاج تفاعل ذو تأثير تبادلي بين القائد وجماعات العمل فالقيادة حصيلة  .0

 الهدف.يرتبط نجاح القيادة بالموقف وطاعة األتباع ومهارة القائد ووضوح  .6

 األهداف.إتباع أساليب التحفيز المختلفة لتحقيق  .1

 الدراسات السابقة. 1.1

 الدراسات العربية. 1.1.1

  م(، بعنوان: مدى تطبيق القيادة اإلدارية في بنك البالد لمتطلبات اإلدارة المرئية 1211وفلفالن، دراسة )بن مكتوم

 وتأثيرها على أداء العاملين فيه.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق القيادة اإلدارية في بنك البالد لمتطلبات اإلدارة المرئية وتأثيرها على أداء 

لى خاصة كأداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة إ استبانةالعاملين فيه، وقد أعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، 

 القيادة اإلدارية في بنك البالد بتطبيق متطلبات اإلدارة المرئية بدرجة كبيرة،  أهمها: تقومعدة نتائج من 
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هناك تأثير ذو داللة إحصائية لتطبيق متطلبات اإلدارية المرئية من قبل القيادة اإلدارية في بنك البالد على تحسين أداء العاملين، 

ية في بنك البالد تعزى للمتغيرات الديموغرافية )المؤهل هناك فروق في استجابات المبحوثين حول متطلبات اإلدارة المرئ

سنوات الخبرة( واوصت الدراسة:  تنبي بنك البالد لسياسة تشجيع وتحويل اإلدارات العادية إلى قيادات مرئية عبر  -العلمي

 برامج تدريبية وتكثيف التركيز على تطويرهم وتنميتهم.

  ،اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين.  م(، بعنوان: دور القيادة1212دراسة )حجام 

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان دور القيادة اإلدارية في نجاح أي مؤسسة، معرفة أهمية القيادة في تسيير المرؤوسين داخل المؤسسة، 

ة التنظيمية. ين القيادة اإلدارية والثقافمعرفة كيفية تفعيل واختيار االتصال الفعال بين أفراد المجموعات، تبيان العالقة الكامنة ب

لت إلى ، توصواالستبيانعلى العديد من األدوات؛ أهمها: المالحظة والمقابلة  اعتمدناالمنهج الوصفي ولجميع البيانات  واعتمدت

تساهم صفات  أهم النتائج: أن االتصال اإلداري الفعال يساعد في إبراز الدور اإليجابي للقيادة اإلدارية داخل المؤسسة،

نفيذها القرارات والسهر على ت اتخاذالقائد الناجح في نشر الثقافة اإلدارية داخل المؤسسة من خالل المشاركة في  واستراتيجيات

بدقة محكمة، إن طبيعة العالقة القائمة بين القادة والعمال تؤثر على ثقافة المنظمة من خالل جملة من المعامالت الحسنة والطيبة 

 شجع على تسيير العمل. التي ت

  ،(، بعنوان: أثر القيادة اإلدارية في تحقيق نجاح األعمال استراتيجيات )دراسة حالة: 1212)دراسة صادق وآخرون

 الجامعة اللبنانية الفرنسية(.

ر راستها، أثالهدف من هذه الدراسة هو تقديم تفسير حول متغيرات الدراسة والقيادة اإلدارية واستراتيجيات نجاح األعمال ود

 .0مسح أعدت من أجل جمع البيانات األولية من عينة الدراسة.  استبيانالقيادة اإلدارية في تحقيق استراتيجيات نجاح األعمال. 

وزعت مباشرة من قبل من أجل شرح الهدف من هذه الدراسة للمبحوثين. وجدت هذه الدراسة أن تأثيرات القيادة اإلدارية  استبيانا

تراتيجيات األعمال. قدمت مجموعة من التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة، بهدف تحسين دور القيادة اإلدارية على نجاح اس

 في نجاح استراتيجيات العمل.

  ،(، بعنوان: القيادة اإلدارية ودورها في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين.1212دراسة )وذني 

قيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العمال بديوان مؤسسات الشباب بوالية أم هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور ال

على  العتماداالبواقي، وتحددت مشكلة الدراسة " هل للقيادة اإلدارية دور فعال في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين؟ كما تم 

لتكون صورته  االستبيان( موظف عن طريق المسح الشامل، وتم تصميم 1.المنهج الوصفي التحليلي، وكما تكونت الدراسة من )

القيادة اإلدارية على تنمية القيم التنظيمية لدى العاملين داخل المؤسسة، يساهم  الدراسة: تعملالنهائية أهم النتائج التي توصلت لها 

في تعزيز المعتقدات التنظيمية داخل المؤسسة، تسعى القيادة اإلدارية إلى الرفع من التوقعات التنظيمية داخل القائد اإلداري 

 المؤسسة، تعمل القيادة اإلدارية على تنمية األعراف التنظيمية داخل المؤسسة. 
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  ،الثقافة التنظيمية بالمؤسسات م( امكانيات وحدود دور القيادة اإلدارية في بناء وإعادة بناء 1212دراسة )العياشي

 االقتصادية.

هذا المقال يُقّدم معالجة نظرية موجزة لدور القيادة في بناء وإعادة بناء الثقافة التنظيمية للمؤسسات االقتصادية، والمشكالت التي 

ر جال بناء النماذج والمعاييتحد من فاعلية ذلك الدور. وانطالقاً من تحليل الدور المفترُض أن تقوم به القيادات اإلدارية في م

المؤسسية وتأسيس الثقافة التنظيمية وترسيخها وإدارتها مع بدايات تأسيس المؤسسات االقتصادية، وفي تغيير وتطوير وإعادة 

بناء كل ذلك خالل مراحل العمل المختلفة لتلك المؤسسات، يحاول المقال البحث في الظروف والمواقف التي تدعم القيادات 

ية والظروف والمواقف التي تحّد من فرص ممارستها لتلك األدوار بفعالية. وقد تم التعرف على مجموعة من العوامل اإلدار

المؤثرة على الدور المفترض للقيادة في بناء الثقافة التنظيمية وترسيخها ونشرها خالل المراحل األولى لتأسيس المؤسسات 

و والتطور. كما تم تحديد العوامل الذاتية والموضوعية التي تتحكم في فعالية ذلك الدور وثقافتها التنظيمية، وأيضاً في مراحل النم

 متالكهاالقيادي، وتتعلق تلك العوامل بفترة تولي القائد القيادة، ومدى قربه من المؤسسة أو من كان يقوم بدور المؤسس، ومدى 

يئة التنظيمية التي تدعمه، وبعضها يتعلق بالسمات القيادية الالزمة الموارد والسلطة اإلدارية الالزمة لفرض النموذج، وتوفير الب

أداة من ك واستخداماتهاالقائد اإلداري بالثقافة التنظيمية  اهتمامبإدارة السلوك وممارسته، ومدى  االهتمامللتأثير من خالل مدى 

 ة التنظيمية(. أدوات اإلدارة أيضاً، وكذلك باعتبارها وسيلة مالئمة لإلدارة )إدارة الثقاف

  ،م(، بعنوان: القيادة االدارية ودورها في رفع كفاءة االداء لدى العاملين )دراسة حالة بنك 1212دراسة )عبد الغني

 أمدرمان الوطني(.

هدف البحث على التعرف على واقع القيادة اإلدارية في رفع كفاءة العاملين والوقوف على السمات والصفات والتي يجب توافرها 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أثبتت الدراسة الميدانية  استخدامالقادة اإلداريين في 

يساهم في  باطواالنضأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير القائد ورفع كفاءة أداء العاملين أن تحلى القائد بالقيم والمثل 

 لعاملين من خالل الروح التي تسودهم أن مواجهة القائد للسلبيات بصورة جيدة ساعد على رفع كفاءة العاملين.رفع كفاءة أداء ا

  ،م(، بعنون: القيادة اإلدارية ودورها في تحسين األداء الوظيفي.1212دراسة )بومجيرك و ظافر 

ه األهداف أستخدم المنهج الوصفي التحليلي هدفت الدراسة التعرف على مدى تطبيق القوانين في المؤسسة. وألجل تحقيق هذ

ل على أسلوبي التحلي واالعتماد، المالحظة وبعض الوثائق االستمارةعلى مجموعة من أدوات جمع البيانات كالمقابلة،  اعتمادا

ارة مها: أن إد. وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أهبيانات التي تم جمعها من الميدانالكمي والكيفي لتحليل ال

الشركة تتبع األسلوب الديموقراطي والذي يهتم بمشاركة العمال في اتخاذ القرارات، أن القيادة التشاركية تزيد من دافعية العمال 

وتؤدي بهم الى رضاهم عن العمل وتحفيزهم معنويا،  تطبيق القوانين بعدل على العمال يرفع من معنوياتهم ويخلق عندهم مشاعر 

ى زيادة تؤدي ال واالحترامفي العمل،  كشفت الدراسة أن العالقات الطيبة بين القائد والعامل والمبنية على التعاون  االرتياح

اإلنتاج وارتفاع األداء الجيد، أن الثقة المتبادلة بينهم واالتصال السائد في المؤسسة بين القائد والعمال يعمل على تعزيز والئهم 

 العمل. وشعورهم بالمسؤولية اتجاه
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  ،م(، بعنوان: القيادة اإلدارية للمؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية ومشكالت بناء 1212دراسة )زيتوني، وحواس

 وتطوير الثقافة التنظيمية: دراسة تحليلية نظرية.

تستند هذه الدراسة إلى أهمية الدور الذي يلعبه القادة اإلداريون في بناء الثقافة التنظيمية وتطويرها، ومن ناحية أخرى الدور 

المهم الذي تلعبه الثقافة التنظيمية المهتمة بتطويرها وبنائها في تحقيق أهداف المؤسسات. في مراحل االنتقال بشكل عام وفي 

شكل خاص. أدى التحليل النظري الذي تبنته هذه الدراسة إلى تحدي مجموعة من المعوقات في مجملها، التغييرات التنظيمية ب

تركزت على المقاومة التي أظهرتها الثقافة التنظيمية التي نشأت في المراحل األولى من بناء المؤسسات العامة الجزائرية بعد 

السلطات العامة تجاه هذه المؤسسات وأهدافها  واستراتيجياتسات والظروف المصاحبة المتعلقة بها. وضع المؤس االستقالل

عليها. باإلضافة إلى المعوقات التي تظهر التحليل النظري الذي يعّد أيضاً سبب  أجريتالمعلنة وغير المعلنة والتغييرات التي 

 الها خالل المراحل االولى من التأسيسبقاء هذه الثقافة للحفاظ على قوتها لدى السلطات العامة، ألن تلك العالقة بقيت على ح

الظروف، وبالتالي هذه العالقة كانت لها آثار سلبية ليس فقط على الثقافة التنظيمية، ولكن أيضاً على القدرات  اختالفرغم 

ذه الدراسة أنها هالقيادية وسياق القيادة اإلدارية، والتي يُفترض أنها سياق عمل القادة لتطوير وبناء ثقافة تنظيمية جديدة. تؤكد 

ظيمية العامة الجزائرية لتطوير وبناء ثقافة تن االقتصاديةتزيد من حجم وتأثير العقبات التي تقف في طريق قيادة المؤسسات 

 جديدة لتكييفها مع متطلبات األعمال الجديدة للمؤسسات.  

  ،لتنظيمية لدى العاملين في المؤسسات م(، بعنوان: دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة ا1216دراسة )بلمختار

 الرياضية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في المؤسسات الرياضية، 

ة في وات المستعملالمستخدم هو المنهج الوصفي، األد ، المنهجالعينة: العاملين بالمسبح النصف أولمبي برأس الوادي ب.ب.ع

الدراسة: االستبيان، المقابلة والمالحظة. وتوصلت الدراسة لبعض النتائج: الدور الكبير الذي تلعبه القيادة اإلدارية في تنمية 

اف دوتطوير الثقافة التنظيمية لدى العاملين بالمؤسسات الرياضية، القيادة اإلدارية هي التي تبث الثقافة المالئمة والمتوازنة مع أه

سؤولي م اهتمامبالجوانب اإلنسانية للعاملين في المؤسسات الرياضية، ضرورة  االهتمامالمؤسسة الرياضية. أهم التوصيات: 

المؤسسات والوحدات الرياضية بمفهوم الثقافة التنظيمية، إجراء تربصات وتنظيم الندوات العلمية للتذكير بهذا المجال، زيادة 

اخل المنشآت الرياضية، االستفادة وإطالع قادة ومدراء المؤسسات الرياضية على نتائج هذه الدراسة بالعنصر البشري د االهتمام

 والدراسات المشابهة.

 الدراسات األجنبية. 1.1.1

  ،م(، بعنوان: تأثير التحفيز والقيادة والثقافة التنظيمية على الرضا وأداء الموظف1212دراسة )ما رتج وجوزيف 

  Study (Mar TJ and Joseph, 2020 AD) the effect of motivation, leadership and 

organizational culture on employee satisfaction and performance 
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سيا. يتبحث الدراسة بالطرق التجريبية في تأثير الدافع والقيادة والثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي للموظف واألداء في إندون

(. تكونت عينة الدراسة HRMيعتزم هذا الفحص أن يكون حاسما مراجعة لألكاديميين الباحثين في مجال إدارة الموارد البشرية )

موظفًا تم اختيارهم باستخدام طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية المتناسبة. في نفس الوقت، تم جمع البيانات باستخدام  700من 

ت باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية على عاموس. وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن الدافع للعمل والتنظيمي كان استبيان وثم حلل

للثقافة تأثير إيجابي وهام على األداء، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على الرضا الوظيفي للموظف. أثناء القيادة له تأثير كبير على 

 ٪01.4لى األداء. نتائج اختبار معامل التحديد أظهر أن الرضا الوظيفي يتأثر بنسبة الرضا الوظيفي للموظف، وال يؤثر ع

بمتغيرات الدافع والقيادة والثقافة والرضا الوظيفي.  ٪0..1بمتغيرات الدافعية والقيادة والثقافة، بينما متغيرات أداء الموظف تتأثر 

تحسين الدافع والقيادة والثقافة التنظيمية للموظفين لزيادة الرضا العوامل األخرى خارج هذه الدراسة تؤثر على الباقي، يجب 

 الوظيفي. دائماً، إذا كان الموظف يزيد الرضا الوظيفي، سيزداد أداء الموظف أيًضا.

 ،م(، بعنوان: هل أوجه الشبه أو االختالفات بين قيادة الرئيس التنفيذي والثقافة التنظيمية لها تأثير 1216دراسة )باتريشا

 كثر إيجابية على أداء الشركة؟ اختبار للتنبؤات المتنافسة.أ

 Study (Patricia, 2016), titeled, Do the similarities or differences between the leadership of the 

CEO and the organizational culture have a more positive impact on the performance of the 

company?, a test of competing predictions. 

ين )المهمة والعالقة( في شائع مثالينتبحث هذه الدراسة في طبيعة التفاعل بين قيادة الرئيس التنفيذي والثقافة التنظيمية باستخدام 

يادة والثقافة وتأثيرها ق، تنبؤات متنافسة حول التوافق، أو التفاعل، بين الواالختالفأبحاث القيادة والثقافة. يقدم منظورين، التشابه 

ين يتم تطوير للقيادة، في ح االجتماعيةالمتوقع على أداء الشركة. تستند تنبؤات منظور التشابه إلى نظرية اإلسناد ونظرية الهوية 

ن م 774. نتائج االنحدار الهرمي لـ االستبدالبناًء على رؤى من نظريات طوارئ القيادة ومفهوم  االختالفالتنبؤات لمنظور 

( فشلوا في دعم فرضيات التشابه لكنها كشفت عن دعم واسع TMTمن أعضاء فريق اإلدارة العليا ) 14.المديرين التنفيذيين و

. تشير النتائج إلى أن الثقافة يمكن أن تكون بمثابة بديل للقيادة عندما تكون سلوكيات القيادة زائدة عن الحاجة االختالفلتوقعات 

مع القيم الثقافية )على سبيل المثال، كالهما يشتركان في التركيز الموجه نحو المهمة أو العالقة(. تدعم النتائج أيًضا نظريات 

 ن قيادة الرئيس التنفيذي فعالة عندما توفر موارد نفسية وتحفيزية تفتقر إليها ثقافة المنظمة. نناقشالقيادة الطارئة التي تشير إلى أ

، جميع APA 1.76)ج(  PsycINFOاآلثار النظرية والعملية وتحديد االتجاهات للبحث في المستقبل )سجل قاعدة بيانات 

 للبحث في المستقبل. تجاهاتاالالحقوق محفوظة(. نناقش اآلثار النظرية والعملية وتحديد 

  ،م(، بعنوان: القيادة والثقافة التنظيمية باعتبارها التأثير المعياري لإلدارة العليا على سلوك 1215دراسة )كاترازان

 .الموظف في عملية االبتكار

 The study (Catrazan, 2015 AD), titeled, leadership and organizational culture as the normative 

influence of senior management on employee behavior in the innovation process. 
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عادة ما تمتلك الشركات ذات التوجه الريادي القوي كفاءات مميزة وآفاق مبتكرة، ولديها رؤية إدارية وثقافة تنظيمية مبتكرة 

ي ركة الدور الرئيسي في تحفيز وتشكيل السلوك اإلبداعي فتهدف إلى تحقيق أهداف الشركة من خالل العمليات. تلعب ثقافة الش

المنظمات. يمكن أن يوفر إنشاء ورعاية سلوك وممارسات ريادة األعمال بحيث تصبح جزًءا من ثقافة المؤسسة وروحها الفرصة 

. يساعد االبتكار وتكراًرا للتأثير علىمراًرا  اقتراحها. تعتبر القيادة أيًضا من العوامل الرئيسية التي تم االبتكارلبدء التجديد وخلق 

زز التنظيمي، ويمكنهم إنشاء وإدارة ثقافة تنظيمية تع االبتكارقادة المنظمات في تحديد وتشكيل سياقات العمل التي تساهم في 

واسعة  االبتكار أدبيات. على الرغم من أن قاعدة واالبتكار. تبحث هذه الدراسة في العالقات بين الثقافة التنظيمية والقيادة االبتكار

 النطاق، إال أن البحث في هذا المجال مقيد إلى حد ما. تعرض الورقة نتائج البحث الذي تم إجراؤه في الشركات البولندية الخاصة.

 منهجية الدراسة. 1

 منهج الدراسة. 1.1

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لإلحاطة بالجوانب التي تناولت دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية  اعتمدت

 لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت، 

 مجتمع الدراسة. 1.1

اوالت بمدينة جدة ومرؤوسيهم من يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من مدراء الشركات والمؤسسات العاملين في قطاع المق

 موظفين ومهندسين وعمال بهدف الوصول ألكبر عدد ممكن من عينة الدراسة. 

 عينة الدراسة. 1.1

عينة الدراسة هي عينة عشوائية مكونة من عدد من المدراء والقادة في بعض شركات ومؤسسات المقاوالت وموظفيهم وعمالهم 

يارهم بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة. وقد استفاد الباحث من تطبيق قوقل درايف ( فرداً، تم اخت761وعددهم حوالي )

(Google Drive) .في توزيع رابط االستبانة 

 االستبيان -أداة الدراسة  .1.1

 يتكون االستبيان من ثالثة اجزاء:

  الخبرة(. –الوظيفة نوع  –الجزء األول: اشتمل على البيانات األولية لعينة الدراسة وتشمل: )العمر 

 ( على النحو التالي:50الجزء الثاني: القيادة اإلدارية واشتمل على )( عبارة موزعة على خمسة محاور )مجاالت 

 )المحور األول: القيادة األوتوقراطية )االستبدادية 

 )المحور الثاني: القيادة الديمقراطية )الحرة المتساهلة 

 ة.المحور الثالث: القيادة البيروقراطي 

  االستشارية(          –المحور الرابع: القيادة التبادلية )تبادل األدوار 

 ( المحور الخامس: القيادة الموقفية)اللحظية  
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 ( عبارة موزعة على 40الجزء الثالث: الثقافة التنظيمية واشتمل على )ربعة محاور )مجاالت( على النحو التالي:أ 

  المحور األول: المعتقدات التنظيمية 

 المحور الثاني: القيم التنظيمية 

 المحور الثالث: األعراف التنظيمية 

          المحور الرابع: التوقعات التنظيمية 

 صدق أداة الدراسة. 5.1

 صدق التكوين )الصدق الظاهري(. 1.5.1

على مجموعة من للتأّكد من صدددق أداة الّدراسددة )االسددتبيان( وقدرته على قياس متغيرات الّدراسددة، قام الباحث بعرضدده 

( محكمين وطلب منهم إبداء 0المحكمين المختصددددين من اعضددددداء بعض الهيئات التدريسدددددية بالجامعات السدددددعودية بلغ عددهم )

آرائهم ومالحظاتهم في مدى مناسدبة عبارات االسدتبيان للكشف عن دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين، 

وتعليمات االسددددتبيان، وقد أبدى المحكمون عدد  من الملحوظات والمرئيات التي تمحورت بشددددكل كامل ومدى وضددددوح عبارات 

حول تعديل صدددددياغة بعض العبارات أو اختصدددددارها، وقد قام الباحث بعد ذلك بالتعديل على فقرات االسدددددتبيان بناء على نسدددددبة 

 االستبيان صادقًا من حيث المحتوى.االتفاق بين المحكمين باستخدام معادلة "كوبر" ليمكن القول بأن 

 الصدق الداخلي )االتساق(. 1.5.1

للتأكد من صددق االتسداق الداخلي لالستبانة قام الباحث بحساب درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة 

 الكلية باستخدام معامل ارتباط بيرسون، والجدول اآلتي يوضح النتائج:     

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

1 .503(**) 71 .514(**) .1 .422(**) 00 .611(**) 1. .573(**) 

1 .496(**) 1. .512(**) .2 .511(**) 06 .455(**) 14 .440(**) 

1 .545(**) 17 .359(**) .1 .455(**) 01 .499(**) 10 .538(**) 

1 .513(**) 11 .481(**) 4. .474(**) 02 .531(**) 16 .537(**) 

5 .499(**) 1. .541(**) 47 .447(**) 01 .582(**) 11 .468(**) 
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6 .507(**) 14 .522(**) 41 .557(**) 6. .483(**) 12 .522(**) 

7 .520(**) 10 .395(**) 4. .537(**) 67 .462(**) 11 .595(**) 

8 .498(**) 16 .397(**) 44 .509(**) 61 .580(**) 2. .576(**) 

9 .537(**) 11 .446(**) 40 .506(**) 6. .540(**) 27 .451(**) 

10 .559(**) 12 .502(**) 46 .547(**) 64 .553(**) 21 .539(**) 

11 .535(**) 11 .497(**) 41 .537(**) 60 .467(**) 2. .563(**) 

12 .513(**) .. .473(**) 42 .512(**) 66 .541(**) 24 .427(**) 

13 .531(**) .7 .485(**) 41 .493(**) 61 .537(**) 20 .444(**) 

14 .485(**) .1 .490(**) 0. .481(**) 62 .601(**) 26 .547(**) 

15 .320(**) .. .517(**) 07 .511(**) 61 .692(**) 21 .591(**) 

16 .418(**) .4 .437(**) 01 .516(**) 1. .555(**) 22 .556(**) 

17 .550(**) .0 .513(**) 0. .501(**) 17 .521(**) 21 .465(**) 

18 .552(**) .6 .564(**) 04 .522(**) 11 .536(**) 1. .486(**) 

 معامالت ارتباط بيرسون لكّل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية. - 1جدول 

 (7...**معامل االرتباط دال عند )

أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسدددون بين كل عبارة من عبارات االسدددتبانة مع الدرجة الكلية كانت جيّدة ودالة  الجدول نجدمن 

 درجة توافر (، مما يشير إلى اتساق كل عبارات االستبانة وبالتالي0...مسدتوى داللة ) ( أو7...إحصدائيًّا عند مسدتوى داللة )

 لالستبانة. الداخلي االتساق عالية من صدق

 صدق البناء )التكوين الفرضي( ألبعاد مقياس جودة الحياة:  

 )المجال( الذي تنتمي إليه( صدق البناء )التكوين الفرضي( ألداة الدراسة )ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد
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 المجاالت

القيادة 

 األوتوقراطية

القيادة 

 البيروقراطية
 القيادة الموقفية القيادة التبادلية القيادة الديمقراطية

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

المحور 

 األول

القيادة 

 اإلدارية

7 .539(**) 7 .641(**) 7 .513(**) 7 .626(**) 7 .663(**) 

1 .555(**) 1 .648(**) 1 .551(**) 1 .648(**) 1 .733(**) 

. .648(**) . .693(**) . .695(**) . .705(**) . .633(**) 

4 .609(**) 4 .692(**) 4 .417(**) 4 .500(**) 4 .671(**) 

0 .763(**) 0 .601(**) 0 .806(**) 0 .648(**) 0 .693(**) 

6 .800(**) 6 .563(**) 6 .749(**) 6 .661(**) 6 .712(**) 

7 .822(**) 7 .693(**) 7 .849(**) 7 .630(**) 7 .745(**) 

8 .760(**) 8 .639(**) 8 .704(**) 8 .664(**) 8 .738(**) 

9 .685(**) 9 .650(**) 9 .855(**) 9 .616(**) 9 .714(**) 

10 .801(**) 10 .685(**) 10 .621(**) 10 .629(**) 10 .686(**) 

 المجاالت

  التوقعات التنظيمية األعراف التنظيمية القيم التنظيمية المعتقدات التنظيمية

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 درجة

 االرتباط

المحور 

 الثاني

الثقافة 

 التنظيمية

7 .539(**) 7 .619(**) 7 .636(**) 7 .691(**)   

1 .694(**) 1 .777(**) 1 .659(**) 1 .744(**)   

. .703(**) . .710(**) . .703(**) . .657(**)   

4 .667(**) 4 .735(**) 4 .630(**) 4 .684(**)   
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0 .711(**) 0 .670(**) 0 .689(**) 0 .723(**)   

6 .647(**) 6 .698(**) 6 .671(**) 6 .702(**)   

7 .640(**) 7 .641(**) 7 .617(**) 7 .657(**)   

8 .619(**) 8 .695(**) 8 .657(**) 8 .717(**)   

9 .668(**) 9 .791(**) 9 .643(**) 9 .600(**)   

10 .544(**) 10 .656(**) 10 .609(**) 10 .598(**)   

 صدق البناء )التكوين الفرضي( ألبعاد مقياس جودة الحياة - 2جدول 

 (7...**معامل االرتباط دال عند )

نتمي أو المجال الذي تمن الجدول نجد أن جميع قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية للبعد 

(، حيث تراوحت معامالت ارتباط بيرسون لفقرات المحور األول 7...إليه جاءت جيدة ودالة احصائياً عند مستوى معنوية )

( بينما تراوحت معامالت االرتباط 200.. – ..0..)القيادة اإلدارية( مع الدرجة الكية للمجال أو البعد الذي تنتمي إليه بين )

( وهي درجات 117.. – 0.1..حور الثاني )الثقافة التنظيمية( مع الدرجة الكلية للمجال أو البعد الذي تنتمي إليه بين )لفقرات الم

 موجبة ومقبولة وتشير إلى أن األداة يتمتع بدرجة مقبولة من صدق البناء )التكوين الفرضي(.

 ثبات أداة الدراسة. 6.1

، ويوضددددددح الجدول اآلتي معامالت (Cronbach Alpha)وللتحقق من ثبات االسددددددتبانة اسددددددتخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ 

 الثبات الناتجة: 

 معامل الثبات عدد العبارات محاور ومجاالت االستبانة

 220.. .7 القيادة األوتوقراطية المجال االول

 242.. .7 القيادة الديمقراطية المجال الثاني

 211.. .7 القيادة البيروقراطية المجال الثالث

 ..2.. .7 القيادة التبادلية المجال الرابع

 .22.. .7 القيادة الموقفية المجال الخامس
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 2.211 52 الدرجة الكلية للمحور األول: القيادة اإلدارية

 .24.. .7 المعتقدات التنظيمية المجال االول

 .22.. .7 التنظيميةالقيم  المجال الثاني

 241.. .7 األعراف التنظيمية المجال الثالث

 262.. .7 التوقعات التنظيمية المجال الرابع

 2.252 12 الدرجة الكلية للمحور الثاني: الثقافة التنظيمية

 2.266 22 معامل الثبات لألداة ككل

 معامالت ثبات "ألفا كرونباخ" لمحاور ومجاالت االستبانة - 3جدول 

 – 0.83.يتضح من الجدول أّن قيم معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت المحور األول من االستبانة )القيادة االدارية( تراوحت بين )

(. كمدا نجدد أن قيم معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت المحور الثاني من .14..( وبلغ معدامدل ألفدا كرونبداخ للمحور ككدل )220..

(. بينما بلغت قيمة .10..( وبلغ معامل ألفا كرونباخ للمحور ككل ).22.. – 0.84.االستبانة )الثقافة التنظيمية( تراوحت بين )

( وهي قيم عالية تدل على أن االسدتبانة تتسم بالثبات ووضوح العبارات وتشير هذه القيم 166..ة ككل )معامل ألفا كرونباخ لألدا

 إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة. 7.1

  التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وذلك من أجل وصف خصائص عينة الدراسة

 واستجاباتها حول فقرات أداة الدراسة. 

 .معامل ألفا كرونباخ وذلك لقياس صدق أداة الدراسة 

 ( معامل االرتباطPEARSON.لقياس الصدق الداخلي ألداة الدراسة ) 

 اختبار تحليل ال( تباينANOVA( واختبار )T للعينتين المستقلتين، للتحقق من داللة الفروق في استجابات عينة )

 الدراسة تبعاً لمتغيراتهم الديموغرافية.
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 نتائج الدراسة. 1

  النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة: 

 :القيادة اإلدارية 

للتعرف على أبرز األنماط القيادية شديوعاً لدى المديرين من وجهة نظر العاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة،  

قام الباحث بحسدددداب المتوسددددطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسددددبية السددددتجابات أفراد العينة على فقرات محور القيادة 

 ابعاد أو مجاالت على النحو التالي: اإلدارية، والذي اشتمل على خمسة

 البعد )المجال( الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي
 درجة الممارسة الترتيب

7 
 القيادة األوتوقراطية

 مرتفعة جداً  4 84.23% 0.72 4.21

1 
 القيادة الديمقراطية

 مرتفعة جداً  1 86.04% 0.53 4.30

. 
 البيروقراطيةالقيادة 

 مرتفعة 0 82.78% 0.71 4.14

4 
 القيادة التبادلية

 مرتفعة جداً  7 88.84% 0.47 4.44

 مرتفعة جداً  . %85.68 0.56 4.28 القيادة الموقفية 0

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة حول القيادة اإلدارية  لدى  - 4جدول 

 المديرين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة

مدينة  مقاوالت فيأبرز األنماط القيادية شيوعاً لدى المديرين من وجهة نظر العاملين بشركات ومؤسسات ال الجدول أنيتبين من 

( وبدرجة ممارسة %22.24( وبوزن نسبي بلغ )4.44جدة، )القيادة التبادلية( حيث جاء في الترتيب األول، بمتوسط حسابي )

( ووزن نسبي .0..( وانحراف معياري )...4مرتفعة جداً. يليه في الترتيب الثاني نمط )القيادة الديموقراطية( بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 4.12ممارسة مرتفعة جداً، وفي المرتبة الثالثة نجد القيادة الموقفية بمتوسط بلغ ) ( وبدرجة%.26.4)

( وبدرجة ممارسة مرتفعة جداً. وفي المرتبة الرابعة نجد نمط القيادة األوتوقراطية وذلك بمتوسط %20.26( ووزن نسبي )06..)

( ودرجة ممارسة مرتفعة جداً. بينما في المرتبة األخيرة نجد %.24.1( ووزن نسبي )11..( وبانحراف معياري )4.17بلغ )

 ( وبدرجة توافر مرتفعة.%21.12( ووزن نسبي )17..( وانحراف معياري )4.74)القيادة البيروقراطية( بمتوسط )

  :الثقافة التنظيمية 

جهة نظر العاملين بشدددددركات ومؤسدددددسدددددات للتعرف على مسدددددتويات أدوار المديرين في تنمية الثقافة التنظيمية ومجاالتها من و 

المقاوالت في مدينة جدة، قام الباحث بحسداب المتوسدطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة على 

 فقرات محور الثقافة التنظيمية، والذي اشتمل على أربعة ابعاد أو مجاالت على النحو التالي:
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 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  البعد الرقم
 الوزن

 النسبي
 الدرجة الترتيب

7 
 المعتقدات التنظيمية

 مرتفع جداً  4 86.72% 0.50 4.34

1 
 القيم التنظيمية

 مرتفع جداً  7 89.23% 0.50 4.46

. 
 األعراف التنظيمية

 مرتفع جداً  . 87.29% 0.52 4.36

4 
 التوقعات التنظيمية

 جداً مرتفع  1 87.82% 0.52 4.39

 مرتفع جدا   --- %87.77 0.44 4.39 الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة حول أدوار المديرين في  - 5جدول 

 تنمية الثقافة التنظيمية ومجاالتها بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة

المتوسدط العام الستجابات عينة الدارسة حول أدوار المديرين في تنمية الثقافة التنظيمية ومجاالتها بشركات  الجدول أنيتبين من 

( %21.11( وبلغ الوزن النسددددددبي لهذا المحور )44..( بانحراف معياري )1..4ومؤسددددددسددددددات المقاوالت في مدينة جدة بلغ )

هذه الفترة من التدرج الخماسي يشير إلى أن أدوار المديرين في  ( والمتوسط ضمن0إلى  .4.1والمتوسط يقع ضمن الفترة )من 

 تنمية الثقافة التنظيمية ومجاالتها حسب وجهة العاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة مرتفعة جداً.

متوسط حسابي لترتيب األول، بوقد كان أعلى أدوار المديرين في تنمية الثقافة التنظيمية في مجال )القيم التنظيمية( حيث جاء في ا

( وانحراف معياري 1..4( يليه في الترتيب الثاني )التوقعات التنظيمية( بمتوسط حسابي )%.21.1( وبوزن نسبي بلغ )4.46)

( 01..( وانحراف معياري )6..4(، وفي المرتبة الثالثة نجد )األعراف التنظيمية( بمتوسط )%21.21( ووزن نسبي )01..)

( .0..( وانحراف معياري )4..4(، بينما في المرتبة األخيرة نجد )المعتقدات التنظيمية( بمتوسط )%21.11ووزن نسبي )

 (. %26.11ووزن نسبي )

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة. 1.1

 الفرضية الرئيسية األولى. 1.1.1

( بين أنماط القيادة اإلدارية وتنمية α=0.05المستوى )نصت الفرضية الرئيسية األولى على أنه "توجد عالقة داله إحصائياً عند 

الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة". وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحساب معامالت 

ت بجدة. ومؤسسات المقاوال ارتباط بيرسون بين أنماط نماط القيادة اإلدارية وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات

 وكانت النتائج كما بالجدول التالي:
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 أنماط القيادة االدارية

الدرجة الكلية  مجاالت الثقافة التنظيمية

للثقافة 

 التنظيمية
المعتقدات 

 التنظيمية

القيم 

 التنظيمية

األعراف 

 التنظيمية

التوقعات 

 التنظيمية

 القيادة األوتوقراطية
.431(**) .390(**) .472(**) .376(**) .477(**) 

 القيادة الديمقراطية
.584(**) .541(**) .589(**) .547(**) .645(**) 

 القيادة البيروقراطية
.349(**) .248(**) .407(**) .300(**) .373(**) 

 القيادة التبادلية
.643(**) .625(**) .589(**) .530(**) .681(**) 

 القيادة الموقفية
.598(**) .639(**) .532(**) .515(**) .651(**) 

 الدرجة الكلية 
.655(**) .608(**) .660(**) .570(**) .712(**) 

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين أنماط القيادة اإلدارية وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات   - 6جدول 

 ومؤسسات المقاوالت بجدة

يتضح من الجدول السابق أنه معامل ارتباط بيرسون بين بين أنماط القيادة اإلدارية وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في 

( مما يشير إلى وجود 7...( وهو معامل ارتباط موجب ودال احصائياً عند )171..شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة بلغ )

ن أنماط القيادة اإلدارية وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت عالقة ارتباطية دالة احصائياً بي

بجدة. كما نجد أن جميع معامالت االرتباط بين أنماط القيادة اإلدارية ومجاالت الثقافة التنظيمية جاءت دالة احصائياً عند 

 لرئيسية األولى. (. وبالتالي هذا يشير إلى صحة أو تحقق الفرضية ا7...)

 الفرضية الرئيسية الثانية .1.1.1

 يوجد اختالف في استجابات عينة الدراسة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية تبعاً لمتغيراتهم الديمغرافية )العمر،

 الوظيفة، عدد سنوات الخبرة( 

 بالجدول التالية:( كما ANOVAقام الباحث بإجراء اختبار تحليل التباين )

 مصدر التباين المتغير
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة 

"F" 

 مستوى

 الداللة

 العمر

 4....1.1 1 76011.7.7 بين المجموعات

7.1.1 ..777 

 7.22.121 701 11.1.1.612 داخل المجموعات
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 الوظيفة

 241.. 11...074 4 1.067.0.1 بين المجموعات

 

....0 

 16..2..7 761 7...176162 داخل المجموعات 

 عدد سنوات الخبرة

 1116.162 4 14..777.0 بين المجموعات

7.122 ...11 

 7.16.441 761 116114.1.0 داخل المجموعات

الدراسة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية لداللة الفروق في استجابات عينة  (ANOVA) جدول تحليل التباين  - 7جدول 

 )عدد سنوات الخبرة –الوظيفة  –والثقافة التنظيمية تبعا  لمتغيراتهم الديمغرافية )العمر 

استجابات عينة الدراسة نحو العالقة بين ( في 0...الجدول السابق نجد أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )من 

( المقابلة لهذين F. حيث نجد أن قيم )عدد سنوات الخبرة( –والثقافة التنظيمية تبعاً لمتغيراتهم الديمغرافية )العمر القيادة اإلدارية

𝑃المتغيرين كانتا غير دالتين احصائياً ) > 0.05 .) 

استجابات عينة الدراسة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية تبعاً في نجد أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بينما 

اتجاه الفروق في  ( ولمعرفة0....( وبلغ مستوى داللتها )241..( لهذا المتغير بلغت )F)لمتغير الوظيفة حيث نجد أن قيمة 

لتنظيمية لمصلحة أي فئة من فئات الوظيفة تم اجراء المقارنات بين القيادة اإلدارية والثقافة ا نحو العالقةاتجاهات عينة الدراسة 

  المتعددة باستخدام اختبار شيفيه، والنتائج موضحة بالجدول التالي:

 الداللة االحصائية الفرق بين المتوسطات المقارنات الفئات

 رئيس مجلس ادارة

 

 

 

 679. 19.53000 مدير عام

 127. 33.28030 مدير تنفيذي

 024. (*)39.28333 اداريموظف 

 053. 37.57432 أخرى

 مدير عام

 

 

 

 679. 19.53000- رئيس مجلس ادارة

 734. 13.75030 مدير تنفيذي

 277. 19.75333 موظف اداري

 461. 18.04432 أخرى
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 مدير تنفيذي

 

 

 

 127. 33.28030- رئيس مجلس ادارة

 734. 13.75030- مدير عام

 966. 6.00303 موظف اداري

 993. 4.29402 أخرى

 موظف اداري

 

 

 

 024. (*)39.28333- رئيس مجلس ادارة

 277. 19.75333- مدير عام

 966. 6.00303- مدير تنفيذي

 1.000 1.70901- أخرى

 أخرى

 

 

 

 053. 37.57432- رئيس مجلس ادارة

 461. 18.04432- مدير عام

 993. 4.29402- مدير تنفيذي

 1.000 1.70901 موظف اداري

لداللة الفروق في اتجاهات عينة الدراسة نحو  العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة  (Scheffe) اختبار شيفيه  - 8جدول 

 التنظيمية تبعا  لمتغير الوظيفة

( للمقارنات المتعددة نجد أن المقارنات المتعددة بين اتجاهات عينة الدراسة Scheffeمن الجدول والذي يبين شيفيه )

نحو  العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية تبعاً لمتغير الوظيفة، سجلت فروقاً موجبة ودالة احصائياً عند مستوى معنوية 

ادارة وأفراد العينة الذين كان مسماهم الوظيفي موظف إداري ( بين أفراد العينة الذين كان مسماهم الوظيفي رئيس مجلس 0...)

في اتجاه أو لمصلحة أفراد العينة الذين كان مسماهم الوظيفي رئيس مجلس ادارة، حيث كانوا أكثر ايجابية في تقييم تأثير دور 

 القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية. 

 نتائج الدراسة. 5

األنماط القيادية شيوعاً لدى المديرين من وجهة نظر العاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة بينت النتائج أن أكثر  .7

( ووزن ...4(. يليه نمط )القيادة الديموقراطية( بمتوسط )%22.24( ووزن نسبي )4.44جدة، )القيادة التبادلية( بمتوسط )

(. وفي المرتبة الرابعة %20.26( ووزن نسبي )4.12بمتوسط ) ( وفي المرتبة الثالثة نجد القيادة الموقفية%.26.4نسبي )
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(. بينما في المرتبة األخيرة نجد )القيادة البيروقراطية( %.24.1( ووزن نسبي )4.17نجد نمط القيادة األتوقراطية بمتوسط )

 (. %21.12( ووزن نسبي )4.74بمتوسط )

ءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر العاملين بشركات ومؤسسات بينت النتائج أن ممارسات القيادة األوتوقراطية التي جا .1

المقاوالت في مدينة جدة تمثلت في: تفضيل المديرين القيام بمهامهم وأعمالهم بأنفسهم دون تفويض ألي من الموظفين، 

ابة الشديدة في متابعة والتشريعات حرفياً عند اداء االعمال، واتباع أسلوب الرق يتقيد الموظفين باللوائح أن والحرص على

 تنفيذها.  باإلدارة وآليات العمل أداء العمل، باإلضافة إلى التحكم في خطط أثناء الموظفين

بينت النتائج أن ممارسات القيادة الديموقراطية التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر العاملين بشركات ومؤسسات  ..

ع المهام والمسؤوليات بين الموظفين وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، واتاحة الفرصة المقاوالت في مدينة جدة، تمثلت في: توزي

رسم سياسات العمل والتخطيط  في الموظفين للموظفين للمشاركة في الدورات التدريبية والتأهيلية المتصلة بعملهم، واشراك

عمل، وتجنب ابداء المالحظات حول أخطاء ال مشكالت لتجربة اقتراحاتهم وابتكاراتهم في حل للموظفين الفرصة له، واعطاء

 العمل طالما أنهم مقتنعين به.  سير آللية الموظفين الذي يقترحه الموظفين أمام زمالئهم. باإلضافة إلى تقبل التغيير

لعاملين ابينت النتائج أن ممارسات القيادة البيروقراطية نجد أن الممارسات التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر  .4

بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة تمثلت في: التقييد بحرفية األنظمة والتعليمات، وإلزام جميع العاملين بمستويات 

 والصالحيات باإلضافة إلى تحديد المهام .معينة من األداء والحرص على أن يكون المدير هو المتحدث الرسمي باسم العاملين

 يق. بشكل واضح ودق موظف لكل

االستشارية( التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر  –بينت النتائج أن ممارسات القيادة التبادلية )تبادل األدوار  .0

العاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة تمثل أبرزها في: أن يعتبر المدير أن مهمته األساسية هي المحافظة 

على تسهيل سير العمل في المؤسسة، ويحرص على توحيد جهود العاملين وتوجيهها في على االستقرار بالمؤسسة، ويعمل 

مصلحة العمل باإلضافة إلى أن يكون مؤمناً بأن جزءاً كبيراً من مهمته كقائد هو تسهيل العمل وأمور العاملين، ويتمتع 

 لين بإنصاف. بأخالق عمل عالية كبقية العاملين، ويحرص وبشكل كبير على منح المكافئات للعم

بينت النتائج أن ممارسات القيادة الموقفية )اللحظية( التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر العاملين بشركات  .6

ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة، تمثلت في: األخذ باالعتبار عند تحديد األهداف مناسبتها لكافة المواقف والظروف 

نمطية والحلول الجاهزة لكل زمان ومكان، والتحلي بالمرونة في تنفيذ المهام تبعا لطبيعتها، المختلفة، وتفادى القرارات ال

وتنفيذ المهام بطرق متعددة تتواءم مع المواقف المختلفة، وتطبيق القوانين واألنظمة بمرونة تراعي المواقف المختلفة في 

ن بين العاملين، باإلضافة إلى حل مشكالت العمل عند العامليتقويم العاملين، والحرص على تعزيز العالقات اإليجابية بينه و

 واالستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم. 

بينت النتائج أن أدوار المديرين في تنمية الثقافة التنظيمية ومجاالتها حسب وجهة العاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت  .1

 (.%21.11( ووزن النسبي لهذا المحور )44..ياري )( وانحراف مع1..4في مدينة جدة مرتفعة جداً وذلك بمتوسط )

بينت النتائج أن أعلى أدوار المديرين في تنمية الثقافة التنظيمية في مجال )القيم التنظيمية( حيث جاء في الترتيب األول،  .2

( 1..4) حسابي( يليه في الترتيب الثاني )التوقعات التنظيمية( بمتوسط %.21.1( وبوزن نسبي بلغ )4.46بمتوسط حسابي )

( 6..4(، وفي المرتبة الثالثة نجد )األعراف التنظيمية( بمتوسط )%21.21( ووزن نسبي )01..وانحراف معياري )
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( 4..4(، بينما في المرتبة األخيرة نجد )المعتقدات التنظيمية( بمتوسط )%21.11( ووزن نسبي )01..وانحراف معياري )

 (. %26.11( ووزن نسبي ).0..وانحراف معياري )

بينت النتائج أن ممارسات المديرين التي تنمي المعتقدات التنظيمية والتي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر  .1

العاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة، تمثلت في: تشجيع المشاركة الجماعية في حل المشكالت الناجمة عن 

شخصية للموظفين، وتبنى سياسة تحديد الوقت إلنجاز األعمال وترقية الموظف العمل، والفصل بين العمل والعالقات ال

بحسب إنجازاته في العمل، وتشجيع الموظفين على طرح أفكارهم فيما يخص العمل. باإلضافة إلى حث الموظفين على 

 االنضباط حسب اللوائح اإلدارية. 

التنظيمية والتي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر بينت النتائج أن ممارسات المديرين التي تنمي مجال القيم  ..7

على سيادة روح الجماعة في المؤسسة،  في: الحرصالعاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة، تمثل أبرزها 

 صوالعمل للحفاظ على سير العمل بشكل متقن، والعمل على مشاركة الموظفين في وضع مقترحات لتطوير األداء والحر

على التقيد باألنظمة والتعليمات المعمول بها، واالهتمام بتطوير الموظفين ادارياً ومهنياً، وتحفيز العاملين على االهتمام 

 بالصالح العام للمؤسسة.

بينت النتائج أن ممارسات المديرين التي تنمي مجال األعراف والتي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر العاملين  .77

مؤسسات المقاوالت في مدينة جدة، تمثل أبرزها في: حرص المديرين على وجود نظام مساءلة مفعل بالشكل بشركات و

الموظفين بضرورة احترام عادات وتقاليد المجتمع، ومشاركة الموظفين مناسباتهم  صحيح في المؤسسة، وتذكيرال

 دائهم الوظيفي.االجتماعية، والحرص على أن يتم تقويم العاملين بالمؤسسة بناء على أ

بينت النتائج أن ممارسات المديرين التي تنمي مجال التوقعات التنظيمية والتي جاءت بدرجة مرتفعة جداً حسب وجهة نظر  .71

سسة العاملين في المؤ التزامالعاملين بشركات ومؤسسات المقاوالت في مدينة جدة، تمثل أبرزها في: حرص المديرين على 

ذها المدير، وقيامهم بتنمية روح العمل الجماعي المنظم، وبتوفير األمان الوظيفي للموظفين، والعمل بتنفيذ القرارات التي يتخ

 على تحسين عالقات العمل، واالبتعاد عن أي سلوك قد يؤذي مشاعر العاملين.

ثقافة التنظيمية لدى العاملين ( بين أنماط القيادة اإلدارية وتنمية ال7...وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند )بينت النتائج  ..7

 في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة. 

نمط القيادة األوتوقراطية والدرجة الكلية للثقافة التنظيمية ( بين 7...وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند )بينت النتائج  .74

 لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة. 

نمط القيادة الديمقراطية والدرجة الكلية للثقافة التنظيمية ( بين 7...تباطية دالة احصائياً عند )وجود عالقة اربينت النتائج  .70

 لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة. 

ية منمط القيادة البيروقراطية والدرجة الكلية للثقافة التنظي( بين 7...وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند )بينت النتائج  .76

 لدى العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة. 

نمط القيادة التبادلية والدرجة الكلية للثقافة التنظيمية لدى ( بين 7...وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند )بينت النتائج  .71

 العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة. 
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نمط القيادة الموقفية والدرجة الكلية للثقافة التنظيمية لدى ( بين 7...وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند )بينت النتائج  .72

 العاملين في شركات ومؤسسات المقاوالت بجدة. 

القيادة استجابات عينة الدراسة نحو العالقة بين ( في 0...ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )بينت النتائج أنه  .71

 . عدد سنوات الخبرة( –اإلدارية والثقافة التنظيمية تبعاً لمتغيراتهم الديمغرافية )العمر

مية استجابات عينة الدراسة نحو العالقة بين القيادة اإلدارية والثقافة التنظيفي بينت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية  ..1

فراد العينة الذين كان مسماهم الوظيفي رئيس مجلس ادارة، حيث كانوا أكثر اتجاه أو لمصلحة أ الوظيفة فيتبعاً لمتغير 

 .ايجابية في تقييم تأثير دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية

 توصيات الدراسة. 1.5

يئة تطوير ونمو ب البد من دراسة األنماط اإلدارية واختيار األنماط التي تتناسب واحتياجات السوق السعودية مما يسهم في .7

 العمل في المؤسسات السعودية.

أن ثقافة تقاسم العمل وتوزيع المهام واعتماد المدراء على الموظفين ذوي الخبرات والموظفين االكفاء له دور في نمو  .1

المؤسسات والشركات وتطويرها وتوضيح خطورة استئثار المدراء بالمهام الصعبة والقرارات المصيرية دون مشاركة 

 موظفين وذوي الخبرات ممكن ان يكون سبب في تراجع أداء العمل او دمار وافالس المؤسسة أو الشركة.ال

أن سياسات العمل الحديثة تبنى على العديد من المبادئ واهمها مبدا المشاركة واالستشارة وتباين اآلراء مما يضمن تغطية  ..

ويسهم في نمو مؤسسات المقاوالت وتقدمها خاصة في وجود كافة الجوانب األساسية مما يضمن صحة القرارات اإلدارية 

 السعودية.بيئة تنافسية عالية مثل البيئة 

ل األقسام وكبار الموظفين يسهم وبشك ورؤساءأن التحديد الدقيق للمهام الوظيفية حسب لمؤهالت والكفاءات وخاصة للمدراء  .4

 المقاوالت.فعال في تحقيق اهداف المؤسسات وشركات 

يعد استماع القائد لموظفيه واهتمامه بآرائهم ومقترحاتهم ومشاورتهم في مستقبل العمل والقرارات المصيرية هو من نقاط  .0

 اإلداري.القوة التي تحتسب للقائد 

 ةوالتي من خاللها يمكن توضيح أهمية النمط القيادي ودورة في تنمية الثقاف بأنماط اإلدارةالبد من اعداد الدورات المختصة  .6

 بهم.المدراء والموظفين لألدوار القيادية المتعلقة  إدراكالتنظيمية لمؤسسات المقاوالت مما يسهم في زيادة 

وتقيمهم المستمر والدعم المادي والمعنوي له اثاره في تنمية الثقافة التنظيمية لشركات  االهتمام بالموظفين للمدراء منالبد  .1

 نتاجيتها وقدرتها على المنافسة.ومؤسسات المقاوالت وبالتالي يزيد من ا

البد من وضع معايير معينة للمسالة والرقابة وتشجيع الرقابة الذاتية على الموظفين من قبل المدراء وتنمية روح االنتماء   .2

من خالل مراعاة المشكالت والظروف الداخلية والخارجية التي قد تؤثر سلباً على الموظف واالهتمام بأدق التفاصيل مما 

 للمؤسسة.هم في زيادة والئه وانتمائه يس

اعداد الدورات الخاصة بالتعامل مع الجمهور وخدمة العمالء وتضمين اخالقيات العمل معها مما يطور أسلوب الموظفين  .1

 في العامل مع العمالء وأيضا الحفاظ على الصورة العامة للمجتمع وعاداته وتقاليده.
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كل اهتمام ورعاية وحثهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بالصورة تضمن تطوير التعامل مع الكوادر الشابة والطموحة ب ..7

 وتنميتها.الكوادر الوطنية 

 الشركات.إجراء المزيد من الدراسات المسحية عن واقع القيادة اإلدارية في  .77

 المراجع. 6

 المراجع العربية. 1.6

( أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملين، رسالة ماجستير، الجزائر، عبد الحميد بن باديس مستغانم، 1.71) يأمينة، الشارف عل

 كلية العلوم االقتصادية والتجارة والتسيير. 

جستير ا( دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين في المؤسسات الرياضية، رسالة م1.76بلمختار، هشام ) 

 الجزائر، جامعة بوضياف المسيلة. 

م( دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية للعاملين، دراسة ميدانية المؤسسات االستشفائية 1.17بوراس، نور الدين )

 بئر العاتر تبسمه، رسالة ماجستير بجامعة العربي بن مهدي بأم البواقي قسم علم االجتماع.  -التجاني هدام

م( دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين، دراسة عمومية في المنظمات االستشفائية .1.1حجام، ليلى )

محمد لخضر بوضياف بأم البواقي، الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهدي بأم البواقي قسم علم 

 االجتماع. 

 أساسيات ونظريات ومفاهيم، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. م( القيادة 1.74حسين ماهر محمد ) 

 ( القيادة اإلدارية، سوريا، منشورات الجامعة السورية االفتراضية، الطبعة الثالثة. .1.1حالق، بطرس )

اخل اإلدارة ( مبادئ ومد.1.7الدوري، زكريا والعزاوي نجم والسكارنة، بالل خلف والعملة، شفيق شاكر، وعبدالقادر، محمد )

 ووظائفها، عمان: دار البيازوري العلمية للنشر والتوزيع. 

م(، دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية، أطروحة دكتوراه الجزائر جامعة الثامن من مايو 1.71زغدود، أميرة، ) 

 قالمة، قسم علم االجتماع. 

ين األداء الوظيفي )من الموظفين داخل المؤسسة االقتصادية، دراسة حالة م( دور القيادة اإلدارية في تحس1.72زكريا صديق )

في المركز المعلب، المنطقة الصناعية، عين الصفراء، الجزائر( أطروحة دكتوراه مجلة البشائر، المجلد الثاني 

 العدد الثالث والعشرون. 

اء وإعادة بناء الثقافة التنظيمية في المؤسسات االقتصادية، (، إمكانيات وحدود دور القيادة اإلدارية في بن1.71زيتوني العياشي )

 . 7العدد 1المسلية، مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية المجلد -الجزائر جامعة محمد بوضياف
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 م( القيادة اإلبداعية اإلدارية، مصر، اإلسكندرية مطبعة دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية. 6..1الصيرفي محمد )

م( دور القيادة اإلدارية في فاعلية الموارد البشرية، اإلمارات العربية المتحدة، جامعة 1.72الطوخي، محمد محمد السيد )

 الشارقة، مجلة وادي النيل للبحوث االجتماعية واإلنسانية والتربية. 

 . .76: بيروت، ص، والنشرم(، إدارة القوى العاملة، دار النهضة العربية للطباعة 7121عاشور، أحمد صقر )

م( مدى تطبيق القيادة اإلدارية في بنك البالد لمتطلبات اإلدارة المرئية 1.17بن أحمد المكتوم، عساف بن زكي فلفالن ) عبد هللا

وتأثيرها على أداء العاملين فيه، رسالة ماجستير المملكة العربية السعودية، جامعة جدة، المجلة األكاديمية العالمية 

 .  1العدد .والعلوم اإلدارية، المجلد لالقتصاد 

 . 111-116م(، إدارة السلوك التنظيمي، بدون دار نشر، الرياض، ص ص: .711محمد )العدلي، ناصر 

 م(، القيادة اإلدارية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1..1كنعان نواف )

 . .76-700شر والتوزيع، عمان، ص ص: م(، القيادة االدارية، دار الثقافة للن1..1كنعان، نواف سالم )

 . 4.م(، مبادئ اإلدارة، دار همومة للطباعة و النشر و التوزيع، أبو ظبي، ص: 0..1لعويسات، جمال الدين )

م( علم االجتماع التنظيمي، )من سيسولوجيا العمل إلى سيسيولوجيا المؤسسة( مطبعة أمالس .1.7محمد مهدي بن عيسى )

 . 7الجزائر ط

 م( اإلدارة الحديثة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.4..1أحمد محمد ) المصري

 م( القيادة اإلدارية، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد النموذجية، الطبعة السادسة. 1.72المعيوف، صالح بن معاذ)

ستراتيجية االتصال بالمؤسسات العمومية االقتصادية م( القيادة اإلدارية وعالقتها بمشروع ا1..1النذير، عبد هللا محمد الثاني )

 بالجزائر، رسالة ماجستير في علوم األعالم واالتصال، جامعة ا لسانية وهران الجزائر. 

، ترجمة: طايل السعيد شحاته، شركة -م( بناء اإلبداع والتصميم والقيم في المنظمات7121هارولد ليقت، اإلدارة الرائدة )

 .100ة المحدودة، الكويت، ص المكتبات الكويتي

ثقافة المؤسسة وأثرها على األداء العام للمؤسسة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي  م(0..1بلعجوز ومحمد العربي عزي) حسن

 4.-..حول التسيير الفعال في المؤسسات االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة المسيلة، يومي 

 .2.-1.ص  0..1ماي 
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 ملخص الدراسة

والتعرف  ،مانهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية للمعلمين والمعلمات في سلطنة عُ 

الفروق في مستويات هذه المتغيرات لدى عينة الدراسة  كشف عنمستويات كٍل من التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية لديهم والعلى 

 ( معلماً ومعلمة 725مكونة من ) على عينة عشوائية قد طُبقت، ورتباطياالاعتمدت الدراسة المنهج الوصفي تبعاً لمتغير الجنس، و

ة ومحافظة شمال وهي محافظة مسقط ومحافظة جنوب الباطن مانعُ  من معلمي ومعلمات ثالث محافظات تعليمية في سلطنة

ومقياس جودة الحياة الوظيفية من إعداد ( 6991مقياس التفاؤل من إعداد عبد الخالق )لطُبقت عليهم القائمة العربية حيث الباطنة، 

 .اإلحصاءات الوصفية لعينتين مستقلتين وعدد من t-test )ت(تم استخدام اختبارقد و ،(7162أبو يونس )

توسط جًدا بم مان مرتفعلدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ  ؤلأن مستوى التفا :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

كما ، (%98)وبنسبة  (4.4.بمتوسط حسابي بلغ ) جودة الحياة الوظيفيةل مرتفع ومستوى ،(%98)وبنسبة  (4.4.حسابي بلغ )

 وأنه توجد فروق في مستوى ،التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية بين اً دالة إحصائي موجبةقة نه توجد عالأأظهرت نتائج الدراسة 

من التوصيات  بجملة ةأوصت الباحث فقد على نتائج الدراسة وبناءً  . جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات لصالح المعلمات

اسات إجراء درو ،على المستوى التحصيلي للطالب هالمعلمين وتأثير اؤلواقترحت إجراء المزيد من الدراسات حول موضوع تف

 .رةالتخصص األكاديمي وسنوات الخب أخرى غير متغير الجنس، مثل لمتغيرات تبعاً  للمعلمين جودة الحياة الوظيفيةجديدة في 

 

 .المعلمين والمعلمات ،جودة الحياة الوظيفية ،التفاؤل :الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

This study aimed to identify the relationship between optimism and the quality of career life of 

teachers in the Sultanate of Oman, to identify the levels of optimism and the quality of their career 

life and to reveal the differences in the levels of these variables among the study sample according 

to the gender variable, and the study adopted the relational descriptive approach, and it was applied 

on a random sample consisting of (275) male and female teachers from three educational 

governorates in the Sultanate of Oman, namely the Governorate of Muscat, the Governorate of 

South Al-Batinah and the Governorate of North Al-Batinah, where the Arab List of Optimism 

Scale prepared by Abdul Khaleq (1996) was applied to them and the Quality of Job Quality Scale 

prepared by Abu Yunus (2013), and the (T) test was used for two independent samples and several 

descriptive statistics. 

The study found several results, the most important of which are: that the level of optimism among 

teachers in the Sultanate of Oman is very high, and the level of quality of career life is high, and 

the results of the study showed that there is a statistically significant positive relationship between 

optimism and the quality of career life, and that there are differences in the level of quality of 

career life of male and female teachers for the benefit of female teachers. Based on the results of 

the study, the researcher recommended a set of recommendations and suggested conducting more 

studies on the topic of teachers ’optimism and its impact on students’ achievement level, and the 

quality of teachers ’career life according to the variables of academic specialization and years of 

experience. 

 Keywords: Optimism, Quality of work life, Male and female teachers. 
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 المقدمة4 .

 سهموالرقي بمستوى الطالب الذين يدر والتقدم في اإلنجاز ،واإلبداع المثمر للمعلم، عنصراً محفزاً للعمل لتأتي أهمية التفاؤ     

سمة للمعلمين  يعتبر ، من خالل فكرة أن التفاؤلHoy  2012)ولفولك هوي )ه توذلك ما أكد ويتفاعل معهم ويبني شخصياتهم

 ،تقوية دعائم المنظومة التعليمية ككلوفي هذا مساهمة كبيرة في ب، الذين يتوفر لديهم منظور حول كيفية دعم تحصيل الطال

  يحتاج إلى شخصية متفائلة يمتلكها المعلم، تتسم بالصبر والتطلع نحو النتائج األفضل، بال شك وذلك ،والنهوض بمستوى التعليم

التفاؤل يشير إلى أن الفرد يتوقع دائماً أن الحياة ستسير بشكل جيد وأنه قادر على مواجهة ( أن 7162) ةقد ذكرت البوسعيديو

، فالمتفائلون ينظرون إلى فشلهم على أنها تجارب وأنهم سينجحون في المرة التالية إن هم تعرضوا لخيبة أمل أو واجهتهم التحديات

  مواقف محبطة.

تمعية وأحد أهم المرتكزات التي تنمو بها الشعوب ويرتقي بها األفراد، وفي العالم التعليم ركن مهم من أركان المنظومة المج

العربي يواجه التعليم في القرن الحادي والعشرين مجموعة من التحديات والتحوالت المهمة والتي من أبرزها ظهور الوسائل 

على التواصل الفعال مع الطالب، ولكي يحدث التغيير اإليجابي في  والقدرةالتكنولوجية وشبكات االتصال العالمية وإدارة الجودة 

لديه والعمل على تنمية سمة التفاؤل أال وهو المعلم،  اتعناصر هذه المؤسس أهم بأحدأوالً  الهتماممؤسسات التعليم، يجب ا

 (.7166، الواحدي)

تي ترنو الكثيراً، و تحتاجها المجتمعات الناهضة حياتية ضرورة الحياة،جودة من  جيدةإن السعي للوصول إلى مؤشرات      

امة الرفاهية والتي توثق استد ،تخطيط الحياة وهندستهافي سبيل  حثيثة والمتواصلةال الجهود كثفتالتطوير المستمر، و إلى

أفراد  لدى قادرة على نشر معطيات السعادة والرضا منظومة مجتمعية سليمة وصحية وذلك بهدف بناء ،الرغيد والعيش اآلمن

من هنا تظهر الحاجة إلى أهمية إدراك المعلم لمفهوم جودة الحياة وشعوره بها السيما وأن هناك من يرى بأن و . المجتمع

بأن جودة الحياة بالنسبة  (7167) يؤكد عالم انتاجيته، حيث وجودةالوظيفي  هجودة الحياة التي يدركها الفرد لها أثر في رضا

حياته  الذاتي والفعال في والتحكمللمعلم، هي مدى شعوره بالرضا والسعادة أثناء أدائه لعمله وشعوره بالمسؤولية المجتمعية 

 .وإشباع حاجاته النفسية وقدرته على حل المشكالت مع تحسين مستويات الدافعية وقدرته على اتخاذ القرارات

 ةالتي يشعر فيها بالسالم الداخلي واألمن النفسي وعالقته الطيبة بإدارل المعلم مع البيئة المدرسية الجيدة وكل ذلك بسبب تفاع 

 .(7162)أبو يونس،  واحتوائهم لهبمساندة زمالئه  مدرسته وشعوره

تخطي الصعوبات التي من شأنهما أن يساعدا على فإن (، أن التفاؤل وجودة الحياة لو توفرا، 7162وآخرون ) بوزيدي تذكروقد 

 ،على أحسن صورة ممكنة وواجباتهممن توافق وتقبل لذواتهم وعالقاتهم وتحقيق أعمالهم  موذلك بما يحقق له فراداأل تواجه

والنظر إلى  ،معلم متمكن قادر على تحسين حياته الوظيفية والشعور بالتفاؤل وتوقع األحداث اإليجابيةوكنتيجة لذلك سيظهر 

اليومية على أنها مواقف سعيدة تحتاج إلى شكر هللا عليها، ومواقف أخرى بها صعوبات وتحديات تحتاج إلى مجريات حياته 

 والرضا. ، بل النظر لكل األحداث بعين التفاؤلرالتذموالصبر والرضا وعدم اليأس 
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 الدراسةمشكلة 4 .4.

بعض المعلمين قد قضى سنوات عديدة في تدريس نفس المواد بنفس المنهجية وبنفس الشعور  تتجلى مشكلة هذه الدراسة في أن     

النفسي الذي يعيشونه أثناء عملهم بمدارسهم، وهذا يجعلهم ال يشعرون بالحاجة إلى تطبيق كامل قدراتهم في التدريس، وبالتالي 

لذلك كان من Baleghizadeh & Gordani (7167 ،)اسة ينخفض لديهم مستوى جودة الحياة الوظيفية وهذا ما أشارت إليه در

األهمية بمكان أن تتاح للمعلمين الفرصة للعمل على تحقيق أهدافهم والشعور بجودة حياتهم الوظيفية، وبالتالي الوصول إلى أعلى 

 مستويات أدائهم.

فهو الذي يخطط وال يمكن تحقيق التفوق األكاديمي إذا لم  ،ا من دور المعلم كقائد وموجه ومرشد وميسر للعملية التعليميةوانطالقً 

وبالتالي كان من الضروري دراسة مفهوم التفاؤل للمعلم فنظرة المعلم وتوقعاته اإليجابية عند تفاعله مع  ،يكن التفاؤل جزء منه

سلوك التالميذ  ا إلى التأثير فيأكاديميً  التالميذ يؤدي إلى توقع حدوث األشياء الجيدة اإليجابية في التعلم فيسعى المعلم المتفائل

 .(7171)بلبل،  ونقل هذا التفاؤل إليهم

يطها في مح معلماتالالنظر إلى عدد من  وتعززت مشكلة الدراسة من خالل التجربة الشخصية التي خاضتها الباحثة في         

، وينظرن إلى التحديات التي تواجههن أثناء بالتفاؤلللشعور قدن تممن يف -كونها تعمل معلمة لمادة الرياضيات  -المدرسي 

 ى وظيفة أخرى.إل االنتقالالتدريس على أنها منغصات وبالتالي يفكرن في ترك الوظيفة إما من خالل السعي إلى التقاعد المبكر أو 

حسب )مان عن التفاؤل وعالقته بجودة الحياة، لم يتسن لها مسح الدراسات السابقة التي أجريت في سلطنة عُ وعند محاولة الباحثة 

العثور على أي دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلم في  علمها(وحدود  اطالعها

الكفاءة الذاتية التدريسية  والتي تناولت معتقدات( 7169البلوشي والظفري )وهي دراسة ، إال دراسة واحدة فقط مانسلطنة عُ 

 .وعالقتها بجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين في سلطنة عمان

على ما تقدم فقد تبلورت لدى الباحثة فكرة إجراء هذه الدراسة والتي تتلخص في تحليل وفهم العالقة بين التفاؤل وجودة  وبناءً 

 الحياة الوظيفية التي يعيشها المعلم.

 المشكلة تنبثق األسئلة التالية:ومن خالل هذه 
 

  أسئلة الدراسة4 .14

 مان؟ما مستوى التفاؤل لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ  (6

 مان؟ما مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ  (7

 إلى متغير الجنس؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التفاؤل لدى المعلمين والمعلمات تُعزى  (2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات تُعزى إلى متغير  (2

 الجنس؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى التفاؤل ومستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين  (5

 والمعلمات؟

 مان؟لجودة الحياة الوظيفية في التنبؤ بالتفاؤل لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ ما القدرة التنبؤية  (1
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 الدراسةأهمية 4 .84

 األهمية النظرية4 .484.

ر نوعية الحياة الوظيفية لها دور كبيألن  لدى المعلم، وظيفية في الحاجة إلى تحقيق الشعور بجودة حياةتكمن أهمية هذه الدراسة 

على سلوكيات العاملين في المؤسسة التربوية، مثل االلتزام الوظيفي والرضا الوظيفي والهوية التنظيمية واألداء في في التأثير 

 (.7162العمل وبالتالي زيادة اإلنتاجية )عطا وعطا، 

من  وفي توفر قدرسهم في إثراء الدراسات في مجال علم النفس بوجه عام تُ سوف وتأتي األهمية النظرية لهذه الدراسة في أنها 

 التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية. يالمعلومات حول مفهوم

 األهمية التطبيقية 1484.4

قيق القرار في التعليم وتعينهم على تح يتساعد المؤسسات التعليمية ومتخذستظهر األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في كونها 

وذلك  ،في رفع مستوى التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلماتستفاد منها أيضا كما يُ  ،أهدافهم التي يرمون إليها

ظريات ذلك أكدت معظم الن حيث استحوذت على اهتمام بالغ من قبل الباحثين في مختلف المجاالت النفسية قد دراسة التفاؤل كونل

 .واإلنجاز والنظرة اإليجابية للحياة والمثابرة الصحة والسعادةكل من ارتباط التفاؤل ب( من 7112) كما ذكر األنصاري وكاظم

لحياة الوظيفية ا وجودةالتفاؤل وفي ضوء ما ستسفر عنه هذه الدراسة من توصيات فإنه يمكن االستفادة منها في معرفة العالقة بين  

جام يقة تتسم باالنسوالعمل على تنميتهما عند المعلم بطر لدى المعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات في سلطنة عمان

 والتناغم.
 

 أهداف الدراسة4 .4.

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

 التعرف على العالقة االرتباطية بين متغيري التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عمان. -6

في مستويات التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة  البحث عن وجود فروق دالة إحصائياً   -7

 .جنسعزى لمتغير المان تُ عُ 
 

 الدراسةحدود 4 .44

 ان.مالعالقة االرتباطية بين التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ الحدود الموضوعية: 

 مان.من مختلف التخصصات في سلطنة عُ  معلماتالو نمعلميال :البشريةالحدود 

 مان.في سلطنة عُ  محافظة جنوب الباطنةو محافظة شمال الباطنة مسقط،محافظة  :المكانيةالحدود 

 م7171/7176، العام الدراسي م7171نوفمبر  إلىسبتمبر  من نية:االزمالحدود 
 

 الدراسةطلحات مص4 .14

 :وردت في عنوان هذه الدراسةف للمصطلحات التي تعريفيما يلي  

 التفاؤل
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 الخالق، )عبد" ويستبعد ما خال ذلك النجاح،تجعل الفرد يتوقع األفضل، وينتظر الخير ويرنو إلى  ،المستقبلنظرة استبشار نحو "  

6992). 

دم في هذا مقياس التفاؤل المستخوتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل اإلجابة على فقرات 

 البحث.

 الحياةجودة 

 في الحياة والشعور بالراحة والسعادة.بأنها رضا الفرد بقدره ( Rogdan & Taylor, 1990) وتايلور روجدان اعرفه     

 جودة الحياة الوظيفية

تحقيق السعادة للعاملين في بيئة العمل والمساعدة على تحقيق التوافق بين الفرد ومؤسسة العمل مما  هي جودة الحياة الوظيفية

 يساهم في رفع كفاءة المنظمة وتحقيق أعلى ربح ممكن.

توفير ظروف عمل جيدة وإشراف جيد مع االهتمام بالمزايا والمكافآت ودعم العالقات االجتماعية إلعطاء العاملين وهي  

 .(7169، والظفري كبر للتأثير على وظائفهم والمساهمة الفعالة على مستوى المنظمة )البلوشيفرصه أ

وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل اإلجابة على فقرات مقياس جودة الحياة الوظيفية 

 .المستخدم في هذه الدراسة
 

 السابقةاإلطار النظري والدراسات  14

 اإلطار النظري 414.

الذي يركز على عرض متغير التفاؤل وتبيان أهميته في حياة اإلنسان بشكل  النظري،يتناول هذا الجزء من الفصل الثاني اإلطار 

 .وفي حياة المعلم بشكل خاص عام،

ؤل وكذلك تأصيل العالقة بين التفا المعلمحياة في  اوأهميته الوظيفية ا في هذا اإلطار سيتم التطرق لمفهوم جودة الحياةوأيضً 

 .وجودة الحياة الوظيفية

 التفاؤل

عربية ستبشر به )مجمع اللغة الا أن الفأل قول أو فعل يُ ويذكر أيضً  ،يوضح المعجم الوجيز أن التفاؤل بالشيء يعني التيمن به

 .ميل نحو النظر إلى الجانب المضيء لألحداث وتوقع نتائج طيبة أو( وتعرفه موسوعة وبستر بأنه استعداد 6991،

 ."توقع نتائج إيجابية في المستقبل "( أن التفاؤل هو6992) ويرى مكانا

 لتفاؤل.لوتتبنى الباحثة تعريف مكانا  

بأنه" النظرة اإليجابية واإلقبال على الحياة واالعتقاد بإمكانية تحقيق  (Scheier & Carver ،7112ويعرفه شاير وكارفار )

الجانب من حدوث الشر و عن االعتقاد باحتمال حدوث الخير أو الجانب الجيد من األشياء بداًل  في المستقبل فضاًل  رغبات اإلنسان

المتفائلة بأنها " الطريقة التي يفسر بها الشخص سمات الشخصية ( 7112) الجهوري موسى لقمان المشار إليه في "، ويعرفالسيئ

اتجاهه نحو النجاح والفشل بطريقة إيجابية، ويعرفه تايلور بأنه "نزعة تفاؤلية تشير إلى توقع النتائج على أنها إيجابية أكثر من 

 سلبية".
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 هوونحو األفضل والجانب اإليجابي". المستقبلية تتجه ( أن التفاؤل هو "توقعات الفرد بأن األحداث 7111) المنشاوي رىيكما 

"استعداد الفرد لتوقع حدوث أشياء إيجابية تتمثل في نظرة الفرد اإليجابية نحو مستقبله وقدرته على التواصل مع العالقات 

 .(7169)محمد،  االجتماعية والثقة في تحقيق أهدافه والنظرة اإليجابية نحو المجاالت الحياتية"

( بأنه " صفة تجعل توقعات الفرد وتوجهاته إيجابية نحو الحياة بصفة عامة ويستبشر 7111وعبد المعطي )يعرفه هشام ومخيمر و 

 ".وأحسن حااًل  ابالخير فيها ويستمتع بالحاضر ويحدوه األمل في مستقبل أكثر إشراقً 

اتفاق على أنه يمثل النظرة اإليجابية للحياة المستقبلية، إال أنهم اختلفوا من هناك من خالل تعريفات علماء النفس لمعنى التفاؤل، 

حيث منشأ التفاؤل فبعضهم يرجعه إلى عوامل بيولوجية، والبعض اآلخر يرى أنه يمثل رغبات الفرد، والبعض يرون أنه استعداد 

في النظرة  ستعداد الفرد لتوقع حدوث أشياء إيجابية تتمثل"ا التفاؤل أن الذي يشير إلىتعريف تميل إلى الفطري. وعليه فإن الباحثة 

 ."اإليجابية للمستقبل والحياة، وقدرته على تحقيق أهدافه وطموحاته

 النظريات التي تناولت مفهوم التفاؤل

 وهنا سيتم التطرق إلى مجموعة من نظريات علم النفس التي سلطت الضوء على التفاؤل:

 التحليليةالنظرية التفاؤل في ضوء 

 ةيرى فرويد أن التفاؤل هو القاعدة العامة للحياة، وأن التشاؤم ال يقع في حياة الفرد إال إذا تكونت لديه عقدة نفسية وكان لتلك العقد 

النفسية ارتباطاً وجدانياً سلبياً شديد التعقيد والتماسك تجاه موضوع معين من الموضوعات الخارجية أو الداخلية، ويعد الفرد 

 .(7162البوسعيدية، ) ممكناً تفائالً إذا لم يقع في حياته حادث يجعل نشوء العقدة النفسية عنده أمراً م

 التفاؤل في ضوء النظرية السلوكية

يمكن تفسير التفاؤل في ضوء مبادئ النظرية السلوكية باعتباره يمثل نوًعا من االرتباط الشرطي حيث يرتبط ظهور مثير معين  

بموقف حدث للفرد فيكون هناك ارتباط شرطي بينهما، ويرى السلوكيون أن التفاؤل عبارة عن سلوك ويمكن تعلمه من خالل 

الشرطي ويمكن اعتبار التفاؤل من االستجابة الشرطية المتعلمة حين يرتبط مثير ما بأمر االقتران أو على أساس الفعل المنعكس 

  .(Scheier & Carver, 2003سار يترتب على هذا المثير التفاؤل عند الفرد )

 التفاؤل في ضوء نظرية التعلم االجتماعي 

ليد والمحاكاة والنمذجة لسلوك اآلخرين حينما يتوفر دافع ( أن التفاؤل يمكن أن يكتسبه الفرد من خالل التق7111يرى باندورا ) 

نظرية التعلم االجتماعي أن بناء شخصية الفرد يعتمد على التوقعات واألهداف والطموحات التي تعمل بشكل تفاعلي تؤكد لذلك، و

 ا. بهوفي ضوء الفعالية الذاتية للفرد تتكون لديه توقعات النجاح أو الفشل في المواقف التي يمر 

 التفاؤل في ضوء النظرية المعرفية

عتقد أن لديه ثقافة ي فالمتفائليمكن النظر إلى التفاؤل بأنه أمر يعتمد على االعتقاد وطريقة التفكير التي تؤثر على سلوك الفرد،  

تساعده على تحقيق أهدافه ومن ثم فإنه يبذل الجهد من أجل تحقيق هذه األهداف، كما أن الفرد المتفائل يركز اهتمامه على الجوانب 

 .(7162)البوسعيدية، اإليجابية في المواقف التي يمر بها أكثر من تركيزه على الجوانب السلبية فيها 
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 النفس اإليجابيالتفاؤل في ضوء علم 

تعتبر التوقعات اإليجابية والسلبية فيما يتعلق بالمستقبل مهمة لفهم قابلية التعرض لالضطرابات النفسية، ال سيما اضطرابات 

المزاج والقلق، فضالً عن األمراض الجسدية، حيث إن علم النفس اإليجابي يُظهر عالقة إيجابية مهمة بين التفاؤل وكيفية المواجهة 

 .(7111العصيبة )سليجمان، تركز على الدعم االجتماعي والتأكيد على الجوانب اإليجابية للمواقف التي 

يشير مفهوم التفاؤل في علم النفس اإليجابي إلى مفهومين مترابطين بشكل وثيق األول هو الميل إلى األمل، بينما يشير الثاني 

اؤل العوالم الممكنة، كما صاغها جوتفريد فيلهلم ليبنيز، بحيث يعتبر التفبشكل عام إلى الميل إلى االعتقاد بأننا نعيش في أفضل 

 من الظواهر النفسية التي توضح أنها من أساليب الشخص المنسوبة إليه والتحيز المعرفي.

العزو،  اليب( إلى أن التفاؤل يتشكل من إدراك الفرد لألحداث والمواقف المختلفة، والتي أطلق عليها أس7111كما ينظر سليجمان )

حيث يرى أن الفرد المتفائل يميل إلى نمط من التفسير أطلق عليه التفسير التفاؤلي لألحداث وأنه يدرك بأن األحداث السالبة ما 

هي إال أحداث مؤقتة أو عابرة، وأن األفراد المتفائلين أكثر نجاًحا في النواحي الدراسية والمهنية، وأقل معاناة من القلق واالكتئاب 

 االضطراب النفسي.و

ويهتم التفاؤل من وجهة نظر علم النفس اإليجابي في التكيف لدى األفراد والمجتمع في جميع المراحل واألماكن، مثل تكيف 

وتوافق الطالب داخل المدرسة والبيئة الصفية والمعلمين، والتكيف المهني للموظفين من حيث تقبلهم للبيئة التي يمارسون فيها 

 واألدوار المطلوبة منهم، بحيث يعتبر هدف التكيف هو التطور من الناحية النفسية وهذا ما يسعى إليه التفاؤل.المهنة، 

 نظرية التنظيم الذاتي 

" الحياة بشكل عام ه نتائج جيدة فيتم تعريف التفاؤل من حيث التوقعات اإليجابية للنتائج بأنه "الميل إلى االعتقاد بأن الفرد سيواج 

 توقعات قابلة للتعميم على مجموعة متنوعة من الحاالت.  وهذه ال

 نظرية السمات

النسبي والعمومية واالستقرار حيال المواقف المتشابهة، وتعتمد هذه النظرية ترى نظرية السمات بأن الشخصية تتسم بالثبات  

 في المواقف المتشابهة. على اختالف األفراد فيما يمتلكون من سمات، فالشخص الواحد يسلك سلوًكا متشابهًا

ترى نظرية )إيزنك( أنه يوجد قطبين رئيسيين للشخصية هما: االنبساط واالنطواء، إذ يقع المتفائل ضمن حدود االنبساطية ويقع 

 المتشائم ضمن حدود االنطوائية.

 أهمية التفاؤل: 

 .(7162 رحيمي،و األحداث في حياتهم )أصغريمن أهم أسباب دراسة التفاؤل هو التفكير في كيفية تفسير الناس ألسباب 

حرص اإلسالم على التوفيق بين مقتضيات األمر اإللهي ونوازع الفطرة، فكان اهتمامه بمشاعر الفرد وأحاسيسه ومنها وقد 

 ،وشقاء الشعور بتوقع الخير وما يؤدي إليه من سعادة وراحة نفسية، والشعور بتوقع الشر وما يؤدي إليه من ضيق
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 في هذه الحياة، العالم والجاهل، والغني والفقير، الذي يشغله موقعالمشاعر فطرية طبيعية يشعر بها الفرد كل يوم مهما كان وهي  

 (.7112والذكر واألنثى )القضاة،  الصغير والكبير

دي، لفوز بالنعيم األبالدنيا هو عبادة هللا من أجل ا فجاءت شخصية المسلم متسمة بالتوازن كونه يدرك أن الهدف من وجوده في 

 يصدر عنه، ويقيسه بمقياس واحد وهو رضا هللا تعالى. وهو يراقب هللا في كل عملٍ 

صبر وله ثواب على هذا الصبر فعن أبي يحيى صهيب بن سنان  شكر، وإن أصابه شر   فإن أصابه خير   ،وال يتشاءم بما يصيبه

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " عجباً ألمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن،  "رضي هللا عنه قال:

في قوله  كما يبدو ذلك جلياً " ( 7111له". )مسلم،  له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً  إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً 

ابِِريَن  اِء َوِحيَن اْلبَأِْس ۗ أولئك الَِّذيَن َصَدقُوا ۖ وأولئك هُُم اْلُمتَّقُوَن(تعالى في وصف المؤمنين: )َوالصَّ رَّ البقرة،  [فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ

622[ 

( على أن التوجيه اإلسالمي يشتمل على عدد من الوسائل الواجب اتباعها بهدف تقليل مستوى التشاؤم 7112القضاة ) يؤكدو

فرد وذلك من خالل حسن الظن باهلل واالعتقاد بأن هللا عز وجل هو القادر على كل شيء وأن بيده وتحسين مستوى التفاؤل لدى ال

 واالستبشار والتفاؤل هو فتح باب األمل للفرد وفيه نوع من التفاؤل برحمة هللا ونعمته وفضله.، مقاليد السماوات واألرض

عية ودعت إلى االستبشار بالخير مع إعمال حسن الظن وقد التفاؤل خلق حميد ومنهج رشيد، حرصت على تأكيده النصوص الشر

حث اإلسالم على التفاؤل كونه مقتضى الطبيعة البشرية والفطرة اإلنسانية التي تميل إلى ما يالئمها، ودعا إلى بث روح األمل 

 .(7166والرجاء والتوكل في نفوس المؤمنين وإلى التفاؤل في الشدة والرخاء )بسيوني، 

ِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن" )"َواَل  ْوِح هللاَّ ِ ۖ إِنَّهُ اَل يَْيأَُس ِمن رَّ ْوِح هللاَّ  (22 يوسف:تَْيأَُسوا ِمن رَّ

 التفاؤل عند المعلم

ال تزال دراسة التفاؤل للمعلم في مهدها وهناك حاجة إلجراء المزيد من الدراسات حول هذا المفهوم الكتساب فهم أكثر ثراًء 

 دعم هذا البناء.  لكيفية

 Beard ،Hoy ،& Woolfolk؛ Beard ،7166إن لم يكن كل، األبحاث حول تفاؤل المعلم كانت قائمة على المسح ) معظم،

Hoy ،7161 ؛Fahy & Wu ،Hoy ،7161 ؛Ngidi ،7167 ؛Woolfolk Hoy ،ولم تركز بشكل عام 7112 وآخرون )

 لذلك، هناك حاجة لدراسات نوعية تختبر التفاؤل األكاديمي للمعلم.. نتيجة صفةعلى كيفية دعم وتطوير هذه ال

لم يتم إجراء دراسات بعد لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين التفاؤل األكاديمي للمعلم وإنجاز الطالب، حتى بعد التحكم في 

اؤل في نفس المكونات النظرية مثل التف الوضع االجتماعي واالقتصادي؛ ومع ذلك، فمن المنطقي وجود هذا االرتباط، ألنه يشترك

 األكاديمي الجماعي.

باإلضافة إلى ذلك، تم ربط التفاؤل األكاديمي للمعلم بمجموعة متنوعة من العوامل التربوية اإليجابية نتيجة لألهمية الواضحة  

 .للتفاؤل األكاديمي للمعلم، فإنه يستحق المزيد من الدراسة واالستكشاف
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اإليجابي بأنه يمكن أن يحدث فرقًا في األداء األكاديمي للطالب من خالل التأكيد على أهمية التفاؤل في عملية التعلم، اعتقاد المعلم 

ومن خالل الوثوق بأولياء األمور للتعاون مع المعلمين في تمرير هذا المفهوم ألبنائهم، ومن خالل اإليمان بقدرة الطالب على 

 .(277: 7112مع الفشل والصمود والمثابرة )ولفولك هوي وآخرون، التغلب على الصعوبات، والتفاعل

 رىتالتفاؤل األكاديمي مؤشرات من السهل أحيانًا أن ينغمس المعلم في شعور التشاؤم، لكن دراسة والية أوهايو تشير إلى أن "

 يق".واآلباء على أنهم داعمون، والمهمة قابلة للتحق استعداد،والطالب على  ،ينقادرالمعلمين 

اضراً، وما لم يكن شعور التفاؤل لدى المعلم ح المعلم،من المؤكد أن الشعور بالتفاؤل سيؤثر بشكل إيجابي على الصف الذي يديره  

 فلن يكون هذا المعلم قادراً على إدارة صفه بالشكل الصحيح.

 جودة الحياة

سلبية، ورغم أن علم النفس اإليجابي ظهر مؤخراً، إال أنه حظي يهتم علم النفس بكافة الجوانب اإلنسانية سواء أكانت إيجابية أو 

باهتمام العلماء والمختصون كونه أحد العلوم الهادفة لتحقيق الصحة النفسية لدى األفراد ويعتبر مصطلح جودة الحياة من أكثر 

 الموضوعات أهمية في مجاالت علم النفس اإليجابي.

رين، زاد اهتمام الباحثين في مجال العلوم النفسية بمفهوم جودة الحياة، كمفهوم يرتبط بعلم منذ بداية النصف الثاني من القرن العش

النفس اإليجابي والذي جاء استجابة إلى أهمية النظرة اإليجابية إلى حياة األفراد كبديل للتركيز الكبير الذي أواله العلماء للجوانب 

 (.7115السلبية من حياة األفراد )جابر، 

، ذا المفهوم، فقد تعددت اآلراء حول هدقيقاً  في تعريف جودة الحياة تعريفاً  ةلباحثون في العلوم النفسية والتربوية صعوبيواجه ا

ضا الفرد ر"جودة الحياة بأنها  ، يعرفانتايلور وروجدان فمثالً  . وقد يعود ذلك إلى حداثة هذا المفهوم على مستوى التناول العلمي

امتالك الفرصة المناسبة لتحقيق أهداف " بأنها( Good, 1990جود )عرفها ، ولكن "والشعور بالراحة والسعادةه في الحياة درِ بقَ 

)أحمد،  "الشعور الشخصي بالكفاءة وإجادة التعامل مع التحديات"بأنها ( Dodson, 1994دوسون ) ، وعرفها"معنىذات 

7161). 

 أهمية جودة الحياة

وعن  ،ألنه يرتبط ببعض العوامل الذاتية مثل المفهوم اإليجابي للذات والرضا عن الحياة ،نسبيالشعور بجودة الحياة هو أمر 

العمل والحالة االجتماعية والسعادة التي يشعر بها الفرد، كما يرتبط ببعض العوامل الموضوعية التي تشتمل على اإلمكانيات 

وامل التي وغير ذلك من الع ،حالة السكنية والوظيفية ومستوى التعليمالمادية المتاحة كالدخل ونظافة البيئة والحالة الصحية وال

 . تؤثر في الفرد

ألن الفرد الذي يتفاعل مع المجتمع  ضرورياً  وهذه العوامل الذاتية والموضوعية تجعل تقدير درجة جودة الحياة لدى الفرد أمراً  

افظ على حياته في مستوى معيشي ال يقل عن مستوى يحاول أن يحقق مستوى معيشي أفضل وأن يحصل على خدمات أجود ويح

الحياة التي كان يعيش بها في الماضي، هذا ويحتاج الفرد إلى الحصول على خدمات صحية ونفسية تمكنه من التمتع بصحة 

 جيدة تحقق له اإلحساس بالرضا الذاتي عن حالته الصحية وفعاليتها في أداء أدواره االجتماعية.
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بالقيم الشخصية التي يمتلكها الفرد والتي  مفاهيمها جودة الحياة ترتبط أن( 7162كريمة )المشار إليه في  Felce (6992)وأكد  

 .عن الذاتتحدد معتقداته حول كل ما يحيط به من متغيرات حياتية وما تواجهه من مشكالت للسعي إلى تحقيق الرضا 

إلى إشباع  المتغيرات التي تهدف من ( أن جودة الحياة هي البناء الكلي الذي يتكون من مجموعة6999ويرى العارف باهلل ) 

بحيث يمكن قياس هذا اإلشباع بمؤشرات موضوعية تقيس اإلمكانات المتدفقة على الفرد، ومؤشرات  ،لإلنسان الحاجات األساسية

 قق لألفراد.  ذاتية تقيس مقدار اإلشباع الذي تح

وهي التي  ،جودة الحياة هي التعبير عن الرقي في مستوى الخدمات المادية واالجتماعية والنفسية التي تقدم ألفراد المجتمع       

 (.7115عبد المعطي،والجودة )تعبر عن نزوع األفراد نحو نمط حياة يتميز بالترف 

الحياة هي درجة االستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية واإلحساس جودة "( أن 7111ويرى كل من عبد الفتاح وحسن )

بحسن الحال وإشباع الحاجات والرضا عن الحياة فضالً عن مدى إدراك الفرد لجوانب حياته وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب 

 ."الصحة الجسمية اإليجابية وتوافقه مع القيم السائدة في المجتمع

 اةأبعاد جودة الحي

 مثلما اختلف العلماء حول تعريف جودة الحياة، فإنهم اختلفوا حول أبعاد جودة الحياة.     

 ( بأن أبعاد جودة الحياة تتمثل بما يلي:7115ويرى عبد المعطي ) 

جودة الحياة الموضوعية: وتشمل هذه الفئة الجوانب االجتماعية في حياة األفراد والتي يوفرها المجتمع من مستلزمات  (6

 مادية.

 جودة الحياة الذاتية: ويُقصد بها مدى الرضا الشخصي بالحياة. (7

الفرد، واستطاعته العيش بتوافق روحي ونفسي مع ذاته جودة الحياة الوجودية: وتتمثل في الحد المثالي إلشباع حاجات  (2

 ومع المجتمع.

أن أبعاد جودة الحياة (، 7162بو يونس )المشار إليه في أ (Cella , 2000:493 Peterman &بينما يرى بيترمان وسيال )

 ( وهي:292: 7111عبارة عن سبعة أبعاد يمكن من خاللها قياس جودة الحياة لدى الفرد )موسوعة علم النفس، 

 .التوازن االنفعالي  (6

 .الحالة الصحية العامة للجسم  (7

 .االستقرار المهني  (2

 ئلةاستمرارية التواصل والعالقات االجتماعية خارج نطاق العا  (2

 ي.بناء العائلالاالستقرار األسري وتواصل العالقات داخل   (5

 .االستقرار االقتصادي  (1

 .الجنسي افقالتو  (2

أن جودة الحياة عبارة عن مفهوم يشير إلى ستة أبعاد  ،(7161المشار إليه في أبو شمالة ) (529 - 522: 7112يرى العزب )و

 أساسية لقياس جودة الحياة لدى األفراد من خاللها وهي:



 

 
  

 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 التفاؤلية: توقع األفضل في المستقبل. (6

 تقدير الذات: وتشير إلى تصورات الفرد لقدراته وتقديره لذاته وكفاءته. (7

واء الراتب أو المكانة االجتماعية العالقات اإلنسانية نمط القيادة الرضا عن المهنة: أي الرضا عن كافة متطلبات المهنة س  (2

 وغيرها.

 التوقعات المستقبلية: وهي مجموعة تصورات يتوقعها الفرد ويرجوها في المستقبل. (2

 الممارسات الدينية: وهي تشمل كافة الجوانب العقائدية والمرتبطة بالنواحي الروحانية. (5

 وتمثل الجانب الصحي بشكل عام والسالمة البدنية.الحالة الصحية العامة:   (1

 ( فقد قامت ببناء أبعاد جودة الحياة وقسمتها إلى ثالثة معايير أساسية وهي:7119أما شقير )     

 معيار الصحة: ويشمل محكات )الصحة البدنية، الصحة المعرفية، الصحة النفسية(. (6

السوية: ويشمل محكات )الصالبة النفسية، الثقة بالنفس، التوكيدية، الرضا عن الحياة، الشعور  معيار الخصائص الشخصية (7

 بالسعادة والتفاؤل، االستقالل بالنفس، الكفاءة الذاتية(.

المعيار الخارجي: ويشمل محكات )االنتماء للجماعة، العمل، المهارات االجتماعية، المساندة االجتماعية، المكانة  (2

 االجتماعية، القيم الُخلقية، القيم الدينية، القيم االجتماعية والحقوق(.

هذا الهدف فإن الباحثة  والمعلمات، ولتحقيقأما الدراسة الحالية فتسعى إلى التعرف على جودة الحياة لدى المعلمين و     

تمثلت  ( وقد7162أبو يونس )دراسة  ها الباحثة فياألبعاد التي اعتمدت ا إلىاستنادً  معلمينلجودة الحياة للأبعاد  اعتمدت أربعة

 في اآلتي:

 وفكره وثقافته. ة المعلمخصائص الوظيفة وتأثيرها على شخصي (6

 التوقعات التي يعمل المعلم على تحقيقها من خالل مهنته.  (7

 التوازن بين العمل والحياة من خالل إدراك المعلم لوضعه في الحياة.  (2

 المعايير التي يود المعلم تحقيقها وتطوير ذاته على أساسها.  (2

 خصائص الوظيفة

 (:7167كما أشارت إليها نبيل ) المهارات واالتجاهات المطلوبة للوظيفة، ومن أهم هذه الخصائصب عنىوهي خصائص تُ 

وإدراجها ضمن الئحة تنظيمية تنظم  ( العمل: وهو مجموعة من المهام واألعمال التي تشملها الوظيفة طبقاً لتوصيف الوظيفة6

 سير العمل.

المعرفة الفنية، والمعرفة المهنية، والمعرفة العلمية واألدبية  :مثل الوظيفة( المعارف: وهي المعارف المختلفة والمطلوبة ألداء 7

 وغيرها من المعارف والعلوم.

الذكاء،  العمل، الجدارة وتحمل المسؤولية، الشغف،المرونة في  لتحقيق األداء المطلوب لكل عمل مثلوذلك ( المهارات: 2

 المهارات اليدوية وغيرها.

 ( االتجاهات: وغالباً ما تكون اتجاهات اجتماعية مثل الحاجة لتحقيق األمن والسالمة في العمل.2



 

 
  

 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 التوقعات

ة الحياة الوظيفية من خالل مجموعفي هذا البُعد يتوقع المعلم بلوغه الرضا في وظيفته والوصول إلى مستويات جيدة من جودة 

من الرؤى التي يتطلع لتحقيقها ومنها: الحصول على راتب يتناسب مع الجهد الذي يبذله وتكوين عالقات اجتماعية إيجابية مع 

زمالئه بالعمل، ويتطلع إلى احترام المجتمع له وتقدير عمله كمعلم، وكذلك الحصول على مركز اجتماعي مرموق )أبو يونس، 

7162). 

 التوازن بين العمل والحياة

يعتبر العمل من أهم أبعاد جودة الحياة حيث يحتل مكانة كبيرة في حياة الفرد الذي يقضي ما يعادل ثلث حياته وهو يزاول العمل 

 (.7111محمود منسي وكاظم ) وهذا ما أكدت عليه دراسة، كوسيلة إلشباع حاجاته األساسية والنفسية في العمل

ته والتي تتمثل في قدرة الفرد على تنفيذ مهام وظيف ،المؤشرات المهنية الجيدة في التعليم من أهم مؤشرات جودة الحياةعتبر وتُ   

 مع ضرورة االرتقاء بأدائه وتحسين نوعية العمل المنوط به. والتوافق مع واجبات عمله

عدة مجاالت باختصار المجال النفسي، المجال االجتماعي، وأكد الكثير من الباحثين والدارسين أن جودة الحياة هي نظام معقد يضم 

 .السعادة، الرفاهية الذاتيةالمجال البدني، الرضا عن الحياة، 

 المعايير

وهذا البُعد يشمل التزام المعلم بالتعليمات والقوانين وااللتزام بأخالقيات مهنة التعليم، وتكوين عالقات جيدة مع الزمالء، ووجود 

 .نحو مهنة التعليم، والشعور بأن الطالب يتقبلونه ويحترمونهمشاعر الرضا 

والتميز بالقدرة على ضبط النفس، وااللتزام بنظام المدرسة ولوائحها وتعليماتها، وكذلك االلتزام بالتدريب والتعلم مدى الحياة )أبو 

 .(7162يونس، 

 حياةالمقومات جودة 

د من اعتبارات تقيم حياته، وتوج الشخص حسب ما يراه ،من شخص آلخر اختالفاً جوهرياً  نسبي يختلف أمرتعتبر جودة الحياة 

 ،يشيةواألحوال المع ،والعقلية ديةالقدرة على التحكم بالصحة الجس :الحياة وهي جودة تتحكم في مقومات من العوامل التي عديدال

قيم المعتقدات الدينية والترسيخ و ،األوضاع المالية واالقتصاديةضبط و ،والقدرة على اتخاذ القرارات ،والعالقات االجتماعية

  .الثقافية

أن الشعور بجودة الحياة شيء نسبي يختلف من شخص آلخر استناداً إلى المعايير التي اعتمدها األفراد  (7119)ويرى الثنيان 

 واتخاذ ،ى التفكيرالقدرة عل :مثل، لتقويم الحياة ومتطلباتها التي غالباً ما تتأثر بعوامل كثيرة تتحكم في تحديد مكونات جودة الحياة

عتقدات والم ،إضافة إلى الظروف االقتصادية واالجتماعية ،والصحة النفسية ،ة البدنيةوالصح ،وإدارة الظروف المحيطة ،القرار

 والقيم الثقافية والحضارية التي يحدد من خاللها االفراد األشياء المهمة واألكثر أهمية التي تحقق سعادته في الحياة. ،الدينية

 (Quality of Career Life) جودة الحياة الوظيفية

الذين اهتموا بدراسة مفهوم جودة الحياة الوظيفية ومساهمته في زيادة قدرة  والباحثين المنظرين ( من أوائلTaylor) عد تايلوريُ 

 .(7161 أحمد،المؤسسات على تحقيق أهدافها )
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بمسميات أخرى مثل جودة حياة العمل وجودة الحياة المهنية والتنمية المهنية وقيم العمل  مفهوم جودة الحياة الوظيفية وقد تم تداول 

 (. 7169، الظفريو البلوشي)

 وسوف تتبنى الباحثة مصطلح جودة الحياة الوظيفية لدقته وشموليته.

فية وقد بدأ االهتمام بجودة الحياة الوظي ،المفاهيم اإلدارية الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية تعتبر من جودة الحياة الوظيفية

 متكاملة حيث شرعت اإلدارات في العديد من الشركات والمنظمات الكبيرة في إعداد مشاريع ،والشركات داخل المنظمات

 .(7167العقبات التي تحول دون تطورها )البلبيسي، إزالةفي تحسين إنتاجية العاملين وتطوير أدائهم و ومتناغمة

 ير العمل علىبتأث أسلوب يهتما في أواخر الستينيات من القرن العشرين كاالهتمام بموضوع جودة الحياة الوظيفية تحديدً وقد بدأ 

 .على جودة خبرة العمل الشخصية مباشراالحتياجات اإلنسانية، وكطريقة تؤثر بشكل 

 وفي أواخر، العمل لى تحسين ظروفحتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين كان اهتمام أصحاب األعمال يتركز ع 

 السبعينيات وأوائل الثمانينات تراجع االهتمام وانخفضت األنشطة التي تمارسها المؤسسة لتحقيق جودة الحياة الوظيفية.

 ببرامج جودة الحياة الوظيفية ويرجع ذلك إلى ضعف الموقفومنذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين زاد االهتمام مرة أخرى 

 ودة الحياةولقد ركزت برامج ج ،في باقي دول العالم ممريكا عن غيرهأالتزام العاملين في  ضاوانخف األمريكية افسي للشركاتالتن

 اجيةتكبيرة على العالقة بين برامج جودة الحياة الوظيفية وانال والوظيفية بداية هذه الفترة سواء على مستوى المؤسسات الصغيرة أ

 .العاملين

يشير إلى أن مفهوم "جودة الحياة الوظيفية" في الثمانينيات كان مصطلًحا عاًما ليشمل مجموعة من الشروط في مجاالت كما 

مختلفة مثل التنظيم وبيئة العمل والشراكة. أدت الجهود المبذولة لتحسين نوعية الحياة وتغيير بيئات العمل الصحية إلى نتائج 

 . عقليةإيجابية ليس فقط في مجال الصحة ال

بيئة  فهي تشمل ظروفوبما أن مفهوم جودة الحياة الوظيفية متعدد األبعاد فقد تعددت وجهات نظر الباحثين لحصر تلك األبعاد 

 .(7162، حميدأبو القرارات )في اتخاذ  تشاركشراف والوأسلوب الرئيس في اإل افآتالوظيفة واألجور والمك وخصائص العمل

آخر يتمثل في التوازن واالنسجام بين الحياة  اً عدبُ  (7169المشار إليه في البلوشي والظفري ) (7112)الرب  جاد وأضاف 

هتمام لالمجموعة واسعة من المبررات واألسباب ب( 7161، وآخرون )حسينالوظيفية والحياة الشخصية للعاملين وقد تناولها 

ذاته  حققيوعدم تلبية حاجات الفرد ل، ضغط العمل تأثيروارتفاع  ،هروب العمال من المؤسسات بينها بجودة الحياة الوظيفية من

 طموحاته.يصل لو

من األنظمة والبرامج التي لها عالقة بتحسين وتطوير الجوانب المرتبطة برأس المال البشري  باقةوتعكس جودة الحياة الوظيفية 

على مستوى  إيجابي شكلب ، فينعكس ذلكوالصحية الثقافيةية ووبيئتهم االجتماعألفراد دى ا، والتي تؤثر على حياة العمل لؤسسةللم

 (.Madi,2014الوظيفي، مما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة والفرد معاً ) ئهمداأ

 عيةونوالعالقات االجتماعية  طبيعةالمؤشرات الدالة على جودة الحياة الوظيفية والتي تتضمن ( إلى 7165) أبو حفصوأشار 

 بين حياة العمل وساعات العمل. والتوافق اإلنجاز وإمكانيةمنظومة العمل 
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 (Quality of Career Life for Teachersجودة الحياة الوظيفية للمعلم )

واإلنسان حالياً يمتلك مقومات ومظاهر مادية بدرجة أكبر بكثير عما  ،إن الحياة الحديثة مليئة بالضغوط النفسية واالجتماعية     

اإلنسان  وحاجة ،كان عليه سابقاً، وعلى الرغم من ذلك فإن اإلشباع الداخلي لديه أصبح ضعيفاً مقارنةً بما كان عليه في السابق

 (.7111المعاصر إلى جودة في شمولها المادي والنفسي أصبحت أكثر الحاحاً )الخليفي، 

ونجاح المعلم في حياته الوظيفية، يتوقف على العديد من العوامل منها: قدرته على التفاعل مع الطلبة واآلخرين من حوله وبناء 

على أن نجاح  (71 :7167عالقات سليمة، والقدرة على استخدام أفضل الوسائل، وتقييم البدائل المطروحة، حيث يؤكد عالم )

المعلم في أداء عمله يتوقف على عدة عوامل منها ما يرتبط بمهنته ومنها ما يرتبط ببيئته في العمل ومنها ما يرتبط بشخصيته 

 وكفاءته المهنية.

 ةومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة أن يدرك المعلم ويشعر بجودة الحياة التي يعيشها السيما وأن هناك من يرى بأن جود     

أن جودة الحياة بالنسبة للمعلم ( إلى  7167 ) المع شير، حيث يتهالحياة التي يدركها الفرد لها أثر في الرضا الوظيفي و إنتاجي

 ،هي مدى شعوره بالرضا والسعادة أثناء أدائه لعمله وشعوره بالمسؤولية االجتماعية والتحكم الذاتي والفعال في حياته وبيئته

 تاعلى حل المشكالت مع ارتفاع مستويات الدافعية والقدرة على اتخاذ القرار تهوقدر ،ية بطرق فعاله مسؤولةوإشباع حاجاته النفس

دارة الحكيمة وذلك نتيجة لتفاعل المعلم مع البيئة المدرسية التعليمية الجيدة التي يشعر فيها باألمن النفسي وإمكانية النجاح و اإل

 .تتسم بالجودة سليمة وعالقات

ن مظاهر عد مظهراً مويعيش المعلم في مجتمع مليٍء بالتغيرات االجتماعية والنفسية والمادية، والتأقلم مع المجتمع المحيط يُ       

جودة الحياة الوظيفية لدى المعلم، ويضم المجتمع المحيط بالمعلم زمالء العمل واإلدارة المدرسية واإلدارة التعليمية والطلبة إلى 

 واالجتماعية والبيئية المؤثرة في جودة الحياة لدى المعلم.الخارجية للمدرسة واألقران، لذا تتفاوت العوامل النفسية جانب البيئة 

لقد قضى بعض المعلمين سنوات عديدة في تدريس نفس المواد بنفس المنهجية، وهذا هو السبب في أنهم ال يشعرون بالحاجة      

الفرصة للعمل على تحقيق أهدافهم والشعور  هملذلك كان من األهمية بمكان أن تتاح ل ،سفي التدري إلى تطبيق كامل قدراتهم

 ((Baleghizadeh; Gordani, 2012بجودة حياتهم الوظيفية، وبالتالي الوصول إلى أعلى مستويات أدائهم. 

والمخطط لها، والتي تستهدف تطوير ويمكن التعبير عن جودة الحياة الوظيفية للمعلم بأنها مجموعة من االجراءات المستمرة 

الحياة الوظيفية للمعلم وتحسين ظروف حياته الشخصية، مما يساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية والخطط والبرامج للمدارس 

  .والعاملين فيها والمتعاملين معها

ألداء والكفاءة والرضا الوظيفي وااللتزام هناك عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية ومتغيرات أخرى داخل المنظمة مثل ا

 .التنظيمي

ومع ذلك، فهناك ندرة في البحث عندما يتعلق األمر بفحص جودة الحياة الوظيفية داخل المؤسسات التعليمية خاصة فيما يتعلق 

 باالنضباط. 

د عمل مًعا بشكل أفضل، وكيفية تحديجودة الحياة الوظيفية هي عملية تتعلم من خاللها مجموعات المصالح في المنظمة كيفية ال

األنشطة والتغييرات والتحسينات التي تكون مرغوبة وفعالة للمنظمة لتكون أكثر كفاءة؛ نظًرا ألن المعلمين في المدارس لديهم 

 النمو.تكامل مختلف في المنظمة وحياة العمل، مما يؤدي إلى تطوير مختلف القدرات البشرية وفرص 
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بين تحفيز المعلمين وفاعليتهم ورضاهم  قةأن العال (7162المشار إليهما في المعمرية ) (7115) كينغتونويؤكد داي وإليوت و

 .تكن موضوع بحث مكثف عملهم، لموبين جودة  ،الوظيفي

 العالقة بين التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية

األشخاص ذوي األهداف الطموحة، نجد أيضاً مفهوم جودة باإلضافة إلى الدراسات التي اهتمت بشكل كبير بالنظرة التفاؤلية لدى 

 ا كبيرا في اآلونة األخيرة، حيث تناولته العديد من الدراسات والبحوث وعلى عينات مختلفة من المجتمع.الحياة الذي يعرف انتشارً 

ركز على مدى قدرة األفراد أصبح يُ قتصراً على االهتمام بخلو األفراد من األمراض فحسب، بل إن مفهوم جودة الحياة لم يعد مُ 

 على التمتع بالسالمة الصحية الجسدية والعقلية، وكذلك القدرة على العطاء والتطور والنماء.

على أن  (712: 7111)وأكد عبد الفتاح وحسين  ،ن إشباع الحاجات األساسية له آثار إيجابية في جودة الحياة وشعور الفرد بهاإ

ه وتؤثر يجعل الفرد يتقبل طبيعة حيات ،ية في البيئة الخارجية واإلحساس بحسن الحال وإشباع الحاجاتاالستمتاع بالظروف الماد

(، الذين أكدوا على أن إشباع 7115إيجاباً على مستوى جودة الحياة لديه وهناك العديد من الباحثين، ومن بينهم عبد المعطي )

 الحاجات األساسية لها تأثير على جودة الحياة.

ظرة اإليجابية تساعد الفرد على التركيز على التوقعات اإليجابية، مما يجعله يشعر بالرضا عن حياته وعن ذاته وذلك يعتبر والن

أحد أهم دالالت جودة الحياة المرتفعة واإليجابية، ألن كل ذلك من أساسيات الصحة النفسية، وفرح الفرد وتقبله لذاته ولعالقاته 

 .(7162، وآخرونه أكثر تفاؤالً وانتظاراً لما هو إيجابي في حياته )بوزيدي كلها مؤشرات إيجابية تجعل

لتي كان ومن بين الفئات ا، جودة الحياة تتمثل في درجة الرقي في مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع

 مقبالً  تكون جودة حياته مرتفعة، يكون الذي المعلمين، فالمعلمالبد من االهتمام بجودة حياتهم والتفاؤل لديهم بصفة خاصة هي فئة 

ينظر إلى المستقبل على أنه سيكون مشرقاً، فهو يضع في اعتباره احتماالت  اعلى الحياة ويؤدي عمله بسعادة ورضا، وهو عادة م

 .النجاح والقدرة على تحقيق األهداف

( من أن الفرد الذي يتسم باالستعداد أو النزعة التفاؤلية غالباً ما Scheier & Carver، 6925وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه ) 

يمتلك وسائل التفاعل مع المواقف الضاغطة التي يتعرض لها الفرد، والذي لديه الثقة بقدراته على تحقيق األهداف ال يتردد في 

 بذل الجهد اتجاه ذلك الهدف على نحو مماثل.

ضيح أكثر من عشرين عاًما من البحث اإلكلينيكي لتو " إلىمشهور بأنه أبو " علم النفس اإليجابيال -يستند مارتن إي. بي سليجمان 

 .كيف يحّسن التفاؤل من جودة الحياة، وكيف يمكن ألي شخص أن يتعلم ممارسته

لى حل التحول إو الصحيةوقد أشار سليجمان إلى أن االرتفاع بالحالة المزاجية وتعزيز الجهاز المناعي يكون عن طريق األفكار 

 (.7115، )سليجمانأصعب المشكالت في العمل والتخلي عن عادة قول " إني أستسلم" 
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 الدراسات السابقة 1414

 دراسات سابقة تناولت متغير التفاؤل

إلى معرفة العالقة بين درجات أسلوب اإلسناد )التفاؤل والتشاؤم( وأبعاد إدارة الفصل )التعليم،  Yerkes (.888)هدفت دراسة   

( معلًما ابتدائيًا من جميع أنحاء والية مونتانا األمريكية. تم تطبيق استبانة أسلوب 671التوجيه، والسلوك(، وقد تكونت العينة من )

رت العينة مستوى متوسط من التفاؤل مع وجود أغلبية صغيرة أكثر تفاؤالً من (. وقد أظه6922اإلسناد االجتماعي )سيلجمان، 

 كونها متشائمة، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن عينة المسح تشبه إلى حد بعيد المجموعات األولية التي تم التحقق من صحتها مسبقًا.

مي موجوًدا كبناء كامن عام يتألف من الكفاءة الذاتية إلى استكشاف ما إذا كان التفاؤل األكاديAnwar  (11.. )كما هدفت دراسة

 تم استخدامخالل المرحلة األولى من الدراسة  .للمعلم، وثقة المعلم في أولياء األمور والطالب، وتركيز المعلم على األكاديميين

االبتدائية في إسالم أباد وبلغت  تم جمع البيانات من معلمي المدارس ( وقدTAOS-Eمقياس التفاؤل األكاديمي للمعلم االبتدائي )

توافق نموذج مقبول، مع موثوقية منخفضة، أي  (CFA) تحليل عامل التأكيد ت النتائج بعد استخدام( معلًما، أظهر722العينة )

مصداقية على التوالي، ب 1.22و 1.21، 1.22الكفاءة الذاتية للمعلم، وثقة المعلم في أولياء األمور والطالب والتركيز األكاديمي 

 .(EFA) وقد تم إجراء تحليل عامل االستكشاف 1.22كاملة بلغت 
 

إلى التعرف على درجة القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عَمان  (11.1جويفل )هدفت دراسة 

( معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة 796من )وعالقتها بدرجة التفاؤل األكاديمي للمعلمين من وجهة نظرهم، تكونت عينة الدراسة 

الطبقية العشوائية النسبية لجمع بيانات الدراسة، طُبقت استبانتين ، األولى لقياس درجة القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس 

كانت من صدقها وثباتها، والثانوية الحكومية في محافظة عَمان، والثانية لقياس درجة التفاؤل األكاديمي للمعلمين ، وتم التأكد 

في محافظة عَمان للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية  -6نتائج الدراسة كاآلتي:

إن درجة التفاؤل األكاديمي للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عَمان من وجهة  -7المعلمين كانت مرتفعة 

هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية  -2رهم كانت متوسطة نظ

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -2في محافظة عَمان للقيادة اإلبداعية ودرجة التفاؤل األكاديمي للمعلمين في هذه المدارس 

رات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عَمان للقيادة اإلبداعية تبعاً ( في تقدي1.15مستوى الداللة )

سنوات، ولم تكون هناك فروق ذات  61لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ولمتغير الخبرة لصالح من خمس سنوات إلى أقل من 

( في تقديرات 1.15داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات  -5داللة إحصائية تُعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

درجة التفاؤل األكاديمي في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عَمان تُعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، وفي 

ادة اإلبداعية مستوى القيضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد تمت التوصية بعدد من التوصيات من بينها: الحفاظ على 

المرتفع بتقديم الدعم واعطاء حوافز تشجيعيه لمديري المدارس الثانوية الحكومية الذين يملكون أفكار لتطوير مدارسهم ومساعدتهم 

يم لقاءات ظفي تنفيذها، إجراء دراسة تتناول القيادة اإلبداعية مع متغيرات جديدة لم يتم تناولها، نشر ثقافة التفاؤل األكاديمي بتن

 لمديري المدارس والمعلمين لتوضيح التفاؤل األكاديمي، وأهمية تبني ثقافة التفاؤل األكاديمي.
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إلى الكشف عن العالقة بين التفاؤل والتشاؤم والرضا الوظيفي لدى معلمي مراحل التعليم  (2018الصقعوب )كما هدفت دراسة 

العام في مدينة بريدة، والتحقق من وجود فروق في التفاؤل والتشاؤم لدى معلمي مراحل التعليم العام تبعاً لمتغيرات المرحلة 

ي الرضا الوظيفي لدى معلمي مراحل التعليم العام تبعاً الدراسية وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي والكشف عن وجود فروق ف

( معلماً من معلمي مراحل التعليم العام 696لمتغيرات المرحلة الدراسية وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، وقد تكونت العينة من )

المرحلة الثانوية أدوات  22ة المتوسطة ( المرحل 57( معلماً المرحلة االبتدائية ، ) 91بمدينة بريدة موزعة على النحو التالي : ) 

( و مقياس الرضا 6991الدراسة استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس القائمة العربية التفاؤل والتشاؤم من إعداد عبد الخالق )

اطية موجبة ( وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد عالقة ارتب6991الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية من إعداد الشابحي ) 

دالة إحصائياً بين أبعاد مقياس الرضا الوظيفي و المقياس ككل مع التفاؤل، و توجد عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد مقياس الرضا 

مع التشاؤم، وتوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد العينة في التفاؤل تُعزى إلى الوظيفي و المقياس ككل 

لمرحلة التعليمية وجاءت هذه الفروق لصالح معلمي المرحلة االبتدائية مقارنة بين معلمي المرحلة الثانوية، وتوجد االختالف في ا

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في التشاؤم تُعزى إلى االختالف في المرحلة التعليمية لصالح 

مرحلة االبتدائية، وأسفرت النتائج أيضاً عن عدم وجود فروق في التفاؤل تُعزى إلى معلمي المرحلة الثانوية مقارنة بمعلمي ال

االختالف في الخبرة وعدم وجود فروق في التشاؤم تُعزى إلى االختالف في الخبرة، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ضا الوظيفي بشكل عام تُعزى إلى االختالف في متوسطات درجات أفراد العينة في جميع أبعاد الرضا الوظيفي و مقياس الر

 المرحلة التعليمية، وجاءت هذه الفروق لصالح معلمي المرحلة االبتدائية مقارنة بمعلمي المرحلة الثانوية والمتوسطة.
 

إلنجاز إلى التعرف على العالقة بين التفاؤل األكاديمي وكل من السعادة النفسية وا (11.9الشربيني وعمارة )هدفت دراسة 

( معلماً ومعلمة من مدارس القاهرة، طُبقت عليهم أدوات الدراسة وهي: 765األكاديمي لدى المعلمين ، وتكونت العينة من ) 

مقياس السعادة النفسية ومقياس التفاؤل األكاديمي، وتم استخدام التحليل العاملي التوكيدي في التحقق من البنية العاملية ألدوات 

خدم كل من تحليل االنحدار المتعدد و تحليل المسار لدراسة إمكانية التنبؤ بشكل عام من مجاالت التفاؤل األكاديمي الدراسة، كما استُ 

توسط مكونات السعادة والعالقة بين التفاؤل األكاديمي واإلنجاز بالسعادة و مكوناتها، تم استخدام تحليل المسار أيضا لدراسة 

مكانية التنبؤ بالسعادة بشكل عام من مكونات التفاؤل األكاديمي، وكان مجال الفعالية الجماعية األكاديمي، وقد أظهرت النتائج إ

أكثر المتغيرات إسهاماً في التنبؤ بمكونات السعادة يأتي بعده الثقة في الطالب وأولياء األمور ثم مجال التوكيل األكاديمي، وأظهرت 

 لنفسية تتوسط العالقة جزئيا بين مجاالت التفاؤل األكاديمي واإلنجاز األكاديمي.نتائج تحليل المسار أيضا أن مكونات السعادة ا
 

إلى التعرف على العالقة بين التفاؤل األكاديمي والقيادة التشاركية، وبيان  (11.8سماوي وعروط وحماد )كما هدفت دراسة 

من وجهة نظر المعلمين في محافظة البلقاء في األردن،  مستوى كلِّ من التفاؤل األكاديمي والقيادة التشاركية لدى مدراء المدارس

ومدى اختالف العالقة باختالف متغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(. واستخدم الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي، 

ة )التأكيد األكاديمي، ( بأبعاده الثالث(Hoy, 2006ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس يقيس التفاؤل األكاديمي لهوي 

( 25(، والمتضمن )7167والفاعلية الجماعية، وثقة أعضاء هيئة التدريس بأولياء األمور والطلبة(، وتم استخدام مقياس عسكر )

لطة(. سفقرة شاملة األبعاد الثالثة للقيادة التشاركية )العالقات االنسانية، ومشاركة القائد للمرؤوسين في المهام القيادية، وتفويض ال

( معلًما ومعلمة اختيروا بالطريقة العشوائية. وأشارت النتائج الى أن مستوى التفاؤل األكاديمي، 299تكونت عينة الدراسة من )
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والقيادة التشاركية لدى معلمي المدارس في محافظة البلقاء جاءت بمستوى مرتفع، وإلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤل 

ادة التشاركية، وإلى وجود فروق في العالقة االرتباطية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح البكالوريوس، وكذلك األكاديمي والقي

( سنة، وتوصي الدراسة إلى تضمين مفاهيم التفاؤل األكاديمي والقيادة 65-66إلى وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة ولصالح )

لمين حديثي التعين بأهمية التفاؤل األكاديمي والقيادة التشاركية، وتضمينها في التشاركية في المنهاج الدراسي. وتوعية المع

 االختبارات الخاصة بتعين المدراء للمدارس.
 

قد هدفت إلى التعرف على مدى إمكانية التنبؤ بالتفاؤل األكاديمي من المناخ المدرسي وسلوك المواطنة ( 11.8عطية )و دراسة 

التعرف إلى مستوى التفاؤل األكاديمي لديهم، والكشف عن الفروق بين المعلمين والمعلمات في التفاؤل التنظيمية لدى المعلمين، و

األكاديمي، والفروق بين معلمي المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية في التفاؤل األكاديمي، وأيضاً التعرف على العالقة بين 

( معلماً ومعلمة من 722لوك المواطنة التنظيمية، وقد تكونت عينة الدراسة من )التفاؤل األكاديمي وکل من المناخ المدرسي وس

معلمي المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية، وطُبق عليهم مقياس التفاؤل األكاديمي للمعلم، ومقياس المناخ المدرسي، ومقياس 

سابي واختبار)ت( وتحليل التباين األحادي ومعامل ارتباط سلوك المواطنة التنظيمية )إعداد الباحثة(، وباستخدام المتوسط الح

بيرسون وتحليل االنحدار المتعدد تم التوصل إلى أن مستوى التفاؤل األكاديمي لدى المعلمين متوسطاً، وتوصل البحث إلى أنه ال 

التفاؤل  صائياً بينقة موجبة دالة إحتوجد فروق دالة في التفاؤل األكاديمي ترجع إلى النوع أو المرحلة التعليمية، وأنه توجد عال

يمكن التنبؤ بالتفاؤل األكاديمي من المناخ المدرسي وسلوك  كماسي وسلوك المواطنة التنظيمية، من المناخ المدر كلاألكاديمي و

 المواطنة التنظيمية.
 

األكاديمي لمعلمي المرحلة  إلى الكشف عن العالقة بين اليقظة العقلية في التدريس والتفاؤل (11.8محمد )وهدفت دراسة 

االبتدائية، فضال عن الفروق فيهما في ضوء النوع ومستوى الخبرة والتفاعل بينهما، وتم استخدام مقياس اليقظة العقلية في 

( بعد تعريبه وحساب خصائصه السيكومترية، وقد تم استخدام Frank, Jennings & Greenberg, 2016التدريس إعداد )

ألكاديمي من إعداد الباحثة والتحقق من خصائصه السيكومترية أيضاً، وتم تطبيق المقياسين على العينة األساسية مقياس التفاؤل ا

( معلماً ومعلمة بالمرحلة االبتدائية، ومعالجة البيانات إحصائياً وتم استخدام تحليل التباين ذي التصميم العاملي 772وعددهم )

جود تأثير لكل من النوع ومستوى الخبرة والتفاعل بينهما على اليقظة العقلية الشخصية (، وقد أشارت النتائج إلى عدم و7×7)

 وكذلك التفاؤل األكاديمي، فيما عدا وجود تأثير للنوع على اليقظة العقلية االجتماعية وكانت لصالح اإلناث.
 

إلى التعرف على العالقة بين مستوى المهارات الحياتية اليومية و مستوى التفاعل لدى  (1111الهمص )وقد هدفت دراسة 

المعلمين الفلسطينيين المتقاعدين عن العمل، و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد تم تطبيق استبانتين على عينة ممثلة 

ئج الدراسة أن مستوى المهارات الحياتية اليومية لدى المعلمين ( معلماً ومعلمة وبينت نتا622من المعلمين المتقاعدين بلغت ) 

( بينما  2.22( كما كان مستوى التفاؤل لديهم كبيراً وبمتوسط حسابي بلغ )  7.22الفلسطينيين كان كبيراً بمتوسط حسابي بلغ ) 

د فروق ن المتقاعدين عن العمل وكذلك ال توجلم تظهر النتائج تأثيراً لمستوى المهارات الحياتية اليومية على التفاؤل لدى المعلمي

( بين مستوى المهارات الحياتية اليومية و مستوى التفاؤل لدى المعلمين المتقاعدين 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

سة ن خالل مستوى ممارعن العمل تبعاً للجنس أو مدة التقاعد و أنه ال يوجد إمكانية للتنبؤ بالتفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة م

المهارات الحياتية اليومية بينما أوصت الدراسة بإتاحة فرصة االستمرار في العمل للمعلمين المتقاعدين عن العمل والذين تسمح 
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عي والترويحية شاط الجمإمكاناتهم الجسمية والنفسية بذلك وكذلك استثمار وقت الفراغ في حياة المعلمين المتقاعدين في نواحي الن

 الجسمي والنفسي واالجتماعي و توفير هذه األنشطة لهم ألنهم يمتلكون الوقت الحر.والديني و

إلى التعرف على عالقة التفاؤل والتشاؤم بالرضا عن الحياة لدى معلمات المرحلة االبتدائية بمدينة  (1111الغامدي )هدفت دراسة 

التشاؤم لدى عينة الدراسة والتعرف على داللة الفروق في مستويات الباحة، كما هدفت إلى الكشف عن مستويات كل من التفاؤل و

هذه المتغيرات لدى العينة تبعا للمتغيرات )العمر، التخصص، المستوى التعليمي( حيث أجريت الدراسة على عينة عشوائية من 

والتشاؤم من إعداد لعربية لقياس التفاؤل ( معلمة، طُبقت عليهم القائمة ا616معلمات المرحلة االبتدائية بمدينة الباحة مكونة من )

( ، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى 6992( ومقياس الرضا عن الحياة من إعداد مجدي الدسوقي )6999بدر االنصاري )

لدى ( وأن مستوى التشاؤم  612.7التفاؤل لدى معلمات المرحلة االبتدائية في مدينة الباحة مرتفع وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) 

 (. 22.27معلمات المرحلة االبتدائية في مدينة الباحة منخفض وذلك بين متوسط ) 
 

 دراسات سابقة تناولت جودة الحياة الوظيفية

إلى البحث في العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وتحفيز المعلمين وتكونت  Gordani (11.1)و Baleghizadehهدفت دراسة 

( 21( معلماً للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في المدارس الثانوية في طهران، إيران. باإلضافة إلى ذلك تم اختيار )611العينة من )

المشاركين تمتعوا بمستوى متوسط من جودة الحياة من المشاركين بشكل عشوائي للمشاركة في مقابالت. وقد أظهرت النتائج أن 

الوظيفية وشهدوا مستوى متوسط إلى منخفض من التحفيز. باإلضافة إلى ذلك، ُوجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين الدافع 

افع للمعلم. نتائج د وجودة الحياة الوظيفية. عالوة على ذلك، تم تحديد المقاييس الفرعية لنوعية الحياة الوظيفية التي توقعت أفضل

هذه الدراسة لها آثار على المعلمين التربويين وصناع القرار التربويين في تحقيق مستويات أعلى من التحفيز ونوعية الحياة 

 الوظيفية بين معلمي اللغة اإلنجليزية.
 

إلى التعرف على مستوى الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد و جودة الحياة لدى معلمي  (11.8أبو يونس )كما هدفت دراسة      

مرحلة التعليم األساسي و الكشف عن العالقة بين الذكاء االجتماعي من جهة والتفكير الناقد و جودة الحياة من جهة أخرى، كما 

لذكاء االجتماعي والتفكير الناقد وجودة الحياة لدى معلمي هدفت إلى معرفة الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى كٍل من ا

مرحلة التعليم األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتَكون مجتمع الدراسة من جميع 

معلماً ومعلمة، اختارت ( 6252معلمي مرحلة التعليم األساسي في مدارس محافظة خانيونس الحكومية والبالغ عددهم نحو ) 

، وقد تم استخدام  ثالثة مقاييس أساسية وهي مقياس الذكاء االجتماعي إعداد %67.2( معلماً ومعلمة، بنسبة  762الباحثة منهم ) 

( و مقياس جودة الحياة من إعداد الباحثة، وبعد تطبيق 6992( ومقياس التفكير الناقد تقنين )عفانة، 7116)سليفرا وآخرون، 

ات الدراسة، أظهرت النتائج أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي في مدارس محافظة خانيونس أدو

(، ومستوى إدراكهم لجودة الحياة بلغ ما  %21(، وأن مستوى مهارات التفكير الناقد لديهم بلغ ما نسبته ) %17.2الحكومية بلغ )

 وجودة الحياة.ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي ( وأنه ال توجد عالق %22نسبته ) 
 

إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظات  (11.4الدحدوح )وقد هدفت دراسة 

لمستوى جودة الحياة الوظيفية  غزة ومستوى أداء المعلمين و الكشف عن العالقة بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
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أدائهم، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقام بتصميم استبانتين، األولى لمعرفة وعالقتها بمستوى 

نسانية، ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت )العالقات اإل 21مستوى جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر المعلمين و تحتوي على )

المشاركة في اتخاذ القرارات، الرضا الوظيفي، البيئة المدرسية المادية والصحية( واالستبانة الثانية لقياس مستوى أداء المعلمين 

( فقرة وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس التعليم  75من وجهة نظر مديري مدارس التعليم األساسي و تحتوي على )

(  759( معلماً ومعلمة ، و )  2212والبالغ عددهم ) 7165/  7162ة بمحافظة غزة في الفصل الدراسي الثاني األساسي الحكومي

مديراً ومديرة ، تم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية تناسبية من كل محافظة من محافظات غزة، حيث بلغت عينة الدراسة 

( مدير  621( % بينما بلغت عينة الدراسة الفعلية للمديرين ) 62.2ا نسبته ) ( معلماً ومعلمة أي م215الفعلية من المعلمين )

 (%.52. 15ومديرة أي ما نسبته )

مرحلة معلمي الوبعد معالجة البيانات، أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي الكلي لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى 

(% وهي درجة متوسطة وحصل مجال 12.65( بوزن نسبي )  2.252لغ ) األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم قد ب

( % وبدرجة تقدير كبيرة جدا، وتم التوصل إلى أنه  22.91العالقات اإلنسانية على المرتبة األولى حيث بلغ الوزن النسبي ) 

الحياة الوظيفية لدى معلمي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة 

المرحلة األساسية تعزى لتغير الجنس ولصالح المعلمات، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير 

 أفراد العينة لمتغيري الدراسة: المؤهل العلمي وسنوات الخدمة.
 

تحسين جودة الحياة لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بعنوان " فاعلية برنامج إرشادي ل (11.2الغامدي )  وجاءت دراسة

( معلماً من معلمي المرحلة الثانوية التابعين إلدارة التعليم بمحافظة شقرا الذين  72شقراء"، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 

كل  طة وتجريبية، تكونتحصلوا على أقل الدرجات في مقياس جودة الحياة، حيث تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين ضاب

( معلم وقد تم تطبيق  البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية فقط، استخدم الباحث مقياس جودة الحياة  67مجموعة من ) 

( وقد توصل الباحث إلى فاعلية البرنامج اإلرشادية في  7162( والبرنامج اإلرشادي من إعداد الباحث ) 7119إعداد )شقير، 

 دة الحياة.تحسين جو
 

إلى الكشف عن الفروق في جودة الحياة لدى مرتفعي ومنخفضي السلوك اإليثاري من المعلمين  ( 11.2بدوي )هدفت دراسة 

( معلماً ومعلمة ممن يعملون في األزهر الشريف في التعليم قبل  122والمعلمات في الريف والحضر، تكونت العينة األولية من ) 

منخفضو السلوك اإليثاري(، واستخدم  621مرتفعو السلوك اإليثاري،  662( معلماً ومعلمة ) 212ركين )الجامعي، بلغ عدد المشا

الباحث مقياس جودة الحياة ومقياس السلوك اإليثاري وكالهما من ) إعداد الباحث(، أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة في 

ك اإليثاري لصالح مجموعة مرتفعي السلوك اإليثاري كما وجدت فروق الدرجة الكلية لجودة الحياة وأبعادها الخمسة وفقا للسلو

 دالة في الدرجة الكلية لجودة الحياة و أبعادها وفقاً للخلفية الثقافية لصالح مجموعة الريف فيما عدا بُعد "تقبل الجوانب الالإرادية

في الدرجة الكلية لجودة الحياة وأبعادها دالة  في الحياة" فقد كانت الفروق فيه لصالح مجموعة الحضر، بينما لم توجد فروق

الخمسة ترجع إلى ُمتغير الجنس، كما وجد تفاعل دال إحصائياً بين مستوى السلوك اإليثاري والخلفية الثقافية في الدرجة الكلية 

فاعل لة إحصائية بينما لم يوجد تلجودة الحياة وأبعادها الخمسة فيما عدا بُعد "الشعور باألمن النفسي" إذ لم يكن لهذا التفاعل دال

 دال إحصائياً بين مستوى السلوك اإليثاري والجنس.
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إلى التعرف على اإلسهام النسبي للذكاء االنفعالي في التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي  (11.2جمعة )هدفت دراسة 

مة بالمرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية بمحافظة بني ( معلماً و معل 671المرحلة االبتدائية، وقد تكونت عينة الدراسة من ) 

سويف وللتحقق من فروض الدراسة فقد تم تطبيق مقياس الذكاء االنفعالي: قائمة نسبة الذكاء الوجداني إعداد بار أون ) ترجمة و 

البتدائية: )إعداد الباحث(، و (، ومقياس جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة ا 7116تقنين صفاء األعسر وسحر فاروق 

توجد  -6استمارة جمع بيانات شخصية واجتماعية عن معلمي المرحلة االبتدائية )إعداد الباحث(، وقد أسفرت النتائج عن التالي: 

الذكاء يختلف  -7االنفعالي وبين جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة االبتدائية، عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء 

االنفعالي اختالف بعض المتغيرات الديموغرافية ) الجنس،  الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة( لدى معلمي المرحلة االبتدائية، 

تختلف جودة الحياة الوظيفية و مكوناتها باختالف بعض المتغيرات الديموغرافية ) الجنس، الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة(  -2

يمكن التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة االبتدائية من خالل مكونات الذكاء  -2حلة االبتدائية، لدى معلمي المر

 االنفعالي.

إلى الكشف عن العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي وجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التربية  (11.9عطا وعطا )هدفت دراسة 

الخاصة، والتعرف على الفروق في كفاءة التمثيل المعرفي وجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التربية الخاصة تبعاً لكل من ) 

يتعامل معها معلمي التربية الخاصة(، ومدى إسهام كفاءة التمثيل  الجنس، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي ونوع الفئة التي

( معلماً للتربية الخاصة  21المعرفي في تحقيق جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التربية الخاصة، وقد تكونت عينة الدراسة من ) 

محافظة البحر األحمر و العاملين ن معلمي ( معلم تربية فكرية، م75( معلم صم، ) 26( معلماً للمكفوفين )  62ينقسموا إلى ) 

بمدارس التربية الخاصة، استخدم الباحثان األدوات اآلتية: مقياس جودة الحياة الوظيفية لمعلم التربية الخاصة ومقياس كفاءة 

ار "ت"، تحليل رج اختبالتمثيل المعرفي إعداد الباحثان، ولتحليل النتائج استخدم الباحثان معامل االرتباط، تحليل االنحدار المتد

التباين احادي االتجاه، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بين مؤشرات كفاءة التمثيل المعرفي وجودة الحياة 

الوظيفية لدى معلمي التربية الخاصة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطة درجات كفاءة التمثيل المعرفي وجودة 

تبعاً لكل من ) الجنس ،عدد سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ونوع الفئة التي يتعامل  ة الوظيفية لدى معلمي التربية الخاصةالحيا

معها معلم التربية الخاصة(، توجد فروق دالة إحصائية في جودة الحياة الوظيفية بين مرتفعي ومنخفضي كفاءة التمثيل المعرفي 

علمي التربية الخاصة لصالح مرتفعي كفاءة التمثيل المعرفي، يمكن التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية وأبعادها لدى عينة البحث من م

لدى معلمي التربية الخاصة من خالل مؤشرات كفاءة التمثيل المعرفي لديهم، وتم استنتاج أنه أكثر المنبئات بجودة الحياة الوظيفية 

 اق، التوظيف(.على الترتيب )الربط، االحتفاظ، التوليف، االشتق

إلى التعرف على مستوى جودة الحياة المدرسية لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظات  (11.9البردويل )وهدفت دراسة 

غزة من وجهة نظرهم وكذلك مستوى االنتماء الوظيفي لديهم والكشف عما إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين متوسطات تقديرات 

دة الحياة المدرسية وبين متوسط تقديراتهم لمستوى االنتماء الوظيفي لديهم، واعتمدت الباحثة المنهج أفراد العينة لمستوى جو

 211الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة للدراسة وتكونت عينه الدراسة من ) 

( من مجتمع الدراسة األصلي الذي يبلغ %2.9حافظات غزة وتمثل العينة ) ( معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية في م

( معلماً ومعلمة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: مستوى جودة الحياة المدرسية من وجهة نظر معلمي المرحلة  2512عدده ) 
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ماء الوظيفي مرتفعاً لديهم بوزن نسبي بلغ (، في حين كان مستوى االنت %12.15الثانوية كان مستوى متوسط بوزن نسبي بلغ ) 

( ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لمستوى جودة الحياة المدرسية  27.65%) 

نوات سلدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظات غزة تُعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والجنس، في حين توجد فروق في متغير 

الخدمة لصالح قدامى المعلمين، و توجد فروق في متغير التخصص لصالح العلوم اإلنسانية، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى االنتماء الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظات غزة 

مي ، التخصص،  المديرية( في حين توجد فروق في متغير سنوات الخدمة لصالح قدامى المعلمين، تعزى لمتغيرات ) المؤهل العل

وأوضحت النتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة الحياة المدرسية وبين مستوى االنتماء الوظيفي، وفي 

 لسطينية ووزارة التربية والتعليم جاهدة على االهتمام بجودة الحياةضوء النتائج تم وضع التوصيات التالية: أن تعمل الحكومة الف

الوظيفية للمعلمين من خالل تبني رؤية متكاملة ووضع اآلليات الالزمة لتحقيق هذا الهدف واجتهاد االدارة المدرسية في تخفيف 

طاع و تخفيف أعباءهم الوظيفية قدر المستالضغط النفسي عن المعلمين من خالل تعزيزهم المستمر وإشراكهم في اتخاذ القرارات 

 بما يخدم رؤية متكاملة لرفع مستوى جودة الحياة المدرسية في المدارس الفلسطينية.

إلى تحسين جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء مدخل اإلدارة  (11.9السيد )هدفت دراسة 

لى المنهج الوصفي، وقد تم إعداد استبانة تم توجيهها إلى عينة عشوائية من معلمي مدارس التعليم بالمشاركة. واعتمدت الباحثة ع

من المجتمع األصلي، للكشف عن واقع جودة الحياة الوظيفية في تلك المدارس  %5الثانوي العام بمحافظة المنوفية والتي تمثل 

( مثل المتوسطات SPSSلتي تتفق مع طبيعة البحث من خالل برنامج )وآليات تحسينها، وتم استخدام بعض األساليب اإلحصائية ا

الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين األحادي االتجاه لبيان داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة وبعد تحليل 

ت اإلنسانية د بيئة مدرسية غير محفزه تسوء فيها العالقاالبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية تم التوصل إلى النتائج التالية: وجو

نتيجة لكثرة الخالفات والصراعات بين المعلمين مما يجعلهم غير قادرين على العمل معاً بشكل تعاوني، كما كشفت النتائج عن 

خاذ القرار، ن للمشاركة في اتتدني مستوى رضا المعلمين عن العمل، بيروقراطية اإلدارة المدرسية التي ال تتيح الفرصة للمعلمي

سوء بيئة المدرسة المادية والصحية نتيجة لنقص إمكانات المدرسة وتجهيزاتها، كما توصلت أيضاً إلى وجود مجموعة من اآلليات 

و  ةالتي يمكن من خاللها تحسين جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء مدخل اإلدارة بالمشارك

 التي يمكن أن تزيد من رضاهم الوظيفي وزيادة دافعيتهم نحو العمل.

إلى استقصاء دور القيادة الخادمة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التعليم العام بالمملكة  (11.8العسيري )وهدفت دراسة 

م، واتبعت  7162ه/  6229كة العربية السعودية للعام العربية السعودية، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي التعليم العام بالممل

الدراسة المنهج التحليلي الفلسفي وذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة وقراءتها قراءة فاحصة ومتأملة ومن ثم الوصول 

يما يتعلق اسة إلى دالالت ثابتة فإلى دور القيادة الخادمة في تحقيق جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التعليم العام. وتوصلت الدر

بمناقشة مباحث الدراسة الثالث وهي األول: األساس النظري إلى مدخل القيادة الخادمة، المبحث الثاني: األسس النظرية والفكرية 

م العام بالمملكة ليالقيادة الخادمة كمدخل لتحقيق جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التع الثالث: دورلجودة الحياة الوظيفية والمبحث 

 العربية السعودية،
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يتعلق بتحقيق جودة الحياة الوظيفية للمعلمين في المملكة العربية السعودية وأكدت الدراسة  فيماوقدمت الدراسة تصورات ومعايير  

م العام بالمملكة رس التعليعلى الدور البارز للقيادة الخادمة بأبعاده المختلفة في تحقيق جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين في مدا

 العربية السعودية.

هدفت إلى التعرف على اإلطار الفكري و الفلسفي لنقابة المهن التعليمية وتحديد األساس النظري لمفهوم  (11.8محمد )دراسة 

جودة الحياة الوظيفية وتحليل واقع الدور الذي تقوم به نقابة المهن التعليمية نحو تحقيق جودة الحياة الوظيفية للمعلمين، والتوصل 

أنها تدعيم أدوار نقابة المعلمين، استخدمت الباحث المنهج الوصفي في دراسة إلى بعض اإلجراءات والمقترحات التي من ش

( معلم  211المشكلة وتم تطبيق استبيان موجهاً إلى عينة من المعلمين بمراحل تعليمية مختلفة بمحافظة القليوبية بلغت نحو ) 

ين ائج منها: محدودية دور النقابة في المطالبة بتحسوذلك بهدف التعرف على دور نقابة المهن التعليمية وتوصل البحث إلى عدة نت

أجور المعلمين بما يضمن حياة كريمة لهم فهي وإن كانت تطالب بتحسين أجورهم إلى أن ذلك ليس له صدى في الواقع، وقد 

لة متابعة النقابة قيرجع ذلك إلى محدودية مشاركة النقابة في صنع السياسة التعليمية بشكل عام وفيما يتعلق باألجور بشكل خاص 

للمدارس من خالل الزيارات الميدانية المنتظمة للكشف عن مدى توفير بيئة صحية للعمل المدرسي خاصة في ما يتعلق بعدالة 

توزيع النصاب التدريسي على المعلمين حيث وغالبا ما يعاني المعلمون من ذلك باإلضافة إلى محدودية دور النقابة في تنظيم 

يبية لتنمية المعلمين مهنيا مع قلة وسائل التزود العلمي والثقافي التي تقدمها النقابة من خالل نوادي المعلمين كما الدورات التدر

توفر النقابة معاش التقاعد للمعلمين، ولكنها غير مناسبة مع ما بذلوه من جهد لسنوات طويلة كما أنها ال تتناسب مع معدالت 

 التضخم.
 

جاءت بعنوان " التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وعالقتها بجودة الحياة الوظيفية لدى  (11.8)البلوشي والظفري دراسة 

المعلمين في سلطنة عمان"، حيث كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية 

( معلما لمادة 6722سة على منهجية البحث الوصفي التنبؤي وتكونت العينة من )وجودة الحياة الوظيفية للمعلم. اعتمدت الدرا

الرياضيات، تم استخدام مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية ومقياس جودة الحياة الوظيفية، أسفرت نتائج الدراسة عن امتالك 

لحياة الوظيفية وأيضاً وجود فروق ذات داللة معنوية بين الذاتية التدريسية وجودة االمعلمين مستوى عال من معتقدات الكفاءة 

 المعلمين والمعلمات في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية وذلك لصالح المعلمات.

( وأن النوع وأبعاد %2.2كما توصلت إلى أن النوع االجتماعي يسهم في التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية لدى المعلمين بما نسبته ) 

 ( في تفسير التباين في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية.%22.2جودة الحياة الوظيفية معاً يسهمان ب )
 

 وعالقتها بالدراسة الحالية ثالثا: التعقيب على الدراسات السابقة

إلحصاء ا نوعية من استفادت للدراسة الحالية وكذلكاستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اختيار االختبارات المناسبة  

مقياس أبو  من خالل االستفادة من المستخدمة لقياس جودة الحياة الوظيفية تطوير االستبانة لتحليل البيانات وتم أيضاً  المستخدم

 .هوذلك بعد إجراء التعديالت المناسبة علي ( واعتماده كمقياس لتطبيقه على عينة الدراسة7162يونس )

 دراسات مطبقة على عينة المعلمين والمعلمات فقد استفادت الباحثة االستعانة بها في الدراسة الحالية،كون جميع الدراسات التي تم 

 نتائج هذه الدراسات حيث جاءت بعضها متفقة مع نتائج الدراسة الحالية والبعض اآلخر اختلف.من 
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 ناولتت التي -الباحثة وإطالع في حدود علم-أوائل الدراسات المحلية  أنها منبوقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

 .جنسال سلطنة عمان في ضوء متغير في لدى المعلمين والمعلماتمستوى التفاؤل  دراسة

جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات من مختلف وكذلك تعتبر الدراسة الحالية أولى الدراسات التي تناولت مستوى 

 . قط( والتي كانت عينتها مقتصرة على معلمي الرياضيات ف7169) والظفري التخصصات بعد دراسة البلوشي
 

 منهجية الدراسة واجراءاتها 84

يتناول هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة والعينة التي اشتملها التطبيق، كما يتضمن وصفاً ألدوات الدراسة، وكيفية تطبيقها،        

 وخصائصها السيكومترية، كما يتضمن عرضاً ألساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمتها الباحثة لتحليل البيانات. 
 

 منهجية الدراسة4 48.

الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي، وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة كونها تسعى لدراسة العالقة بين  اعتمدت

من المتغيرات، واعتمدته الباحثة بقصد الكشف عن العالقة بين مستوى التفاؤل ومستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين  بضعٍ 

، وأيضاً التعرف على مستوى جودة الحياة لديهملمقارنة بين الذكور واإلناث في مستوى التفاؤل والمعلمات في سلطنة عمان، وا

 .الوظيفية للمعلمين والمعلمات
 

 مجتمع الدراسة4 148

من محافظة مسقط ومحافظة جنوب  بالمدارس الحكومية في كلٍ  الحلقة الثانية يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات

وحسب ما أشار إليه الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية، والذي أصدرته  ،في سلطنة عمان الباطنة ومحافظة شمال الباطنة

هذه ، فإن عدد جميع المعلمين الذين يعملون بالمدارس الحكومية في 7171/7176وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 

 (7171)وزارة التربية والتعليم، معلماً ومعلمة. ( 94.8) يبلغ ظات الثالثالمحاف

كل من محافظة مسقط ومحافظة جنوب مجتمع الدراسة ويتكون من جميع المعلمين بالمدارس الحكومية في  :(.جدول )ال

 حسب متغير الجنس الباطنة ومحافظة شمال الباطنة

 النسبة العدد الجنس

 %52.96 2192 ذكور

 %25.19 2255 إناث

 % 611 2529 اإلجمالي

 

 عينة الدراسة4 848

وباستخدام الحاسبة اإلحصائية معلمي ومعلمات سلطنة عمان من مختلف التخصصات، من  متيسرةقامت الباحثة بأخذ عينة 

(Sample Size Calculator من موقع ) surveymonkey.com   حددت الباحثة حجم العينة، وقد تم اعتماد مستوى الثقة

(Confidence Level )91%  ونسبةError  (.712، وكانت النتيجة )%5بلغت 
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ب الفني للدراسات بالمكت في ذلك ، واالستعانةالمعلمين والمعلماتقامت الباحثة بتوزيع االستبانة في شكلها اإللكتروني على عدد من 

 والتطوير بوازرة التربية والتعليم.

( استجابة، تمثل شريحة المعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات في ثالث محافظات تعليمية بسلطنة 725تم الحصول على )

ن ، حيث كان عدد المعلميوهي: محافظة مسقط، محافظة جنوب الباطنة، ومحافظة شمال الباطنة اختيرت بالطريقة العشوائية عمان

 (.%51.7( معلمة أي بنسبة )622( من حجم العينة، وعدد المعلمات اإلناث )%29.2( معلماً أي بنسبة )622الذكور )

 (.2جدول )ال هو واضح فيكما  حسب متغير الجنس وفيما يلي توزيع العينة 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس :(2جدول )ال

 

 

 

 

 

 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية4 48.

 مقياس التفاؤل: األداة األولى

( 65)، ويتكون جزء التفاؤل الذي استخدمته الباحثة من (6991مقياس القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم، من إعداد عبد الخالق ) 

 الكويت،( طالباً وطالبة في جامعة 722مكونة من ) إجراءات التصميم على عينة في عبد الخالق اعتمد. حيث (7ملحق ) فقرة.

معامل  عبد الخالق، كما استخرج (1.92ثبات ألفا كرومباخ ) وبلغ معامل تخمسة اختيارايُجاب على كل فقرة على أساس 

( حيث Scheier & Carver, 1985لكارفر وشاير ) مع اختبار التوجه إلى الحياة بارتباطه التالزمي للمقياسالمحكي الصدق 

 .(1.22بلغ معامل الصدق التالزمي بين االختبارين )
 

 الخصائص السيكومترية لألداة في الدراسة الحالية:

 أوالً: الصدق الظاهري

واإلرشاد النفسي في كل من جامعة السلطان قابوس ووزارة متخصصين في مجال علم النفس ال عدد من تم عرض األداة على

 ( يوضح قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم.5التربية والتعليم في سلطنة عمان. ملحق )

وقد تم تحكيم المقياس وفقا لهذه المعايير: السالمة اللغوية، مناسبة العبارات للبيئة العمانية. ولم تكن من ضمن توجيهات 

ن أصيات بحذف أي فقرة من فقرات المقياس كما أكد الجميع على سالمة الفقرات لغوياً، واتفق الجميع على المحكمين تو

 المقياس على درجة جيدة من الصدق الظاهري.

 ثانياً: صدق الفقرات

 (،21ونت من )تك من المعلمين تم استخدام طريقة معامالت االرتباط حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية

 االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس. توتم حساب معامال

 

 النسبة التكرار الجنس

% 29.2 622 ذكر  

% 51.7 622 أنثى  

% 611 725 المجموع  
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 االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التفاؤل والدرجة الكلية لفقراته تمعامال :(3جدول )ال          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1.775تراوحت بين ) للمقياس (، أن معامالت االرتباط لجميع فقرات مقياس التفاؤل مع الدرجة الكلية3الجدول ) يوضح

 بغرض الدراسة الحالية.   فيتو ةصادق المقياس فقرات تدل على أن جيدة مؤشراتي وه (1.219و)

 ثبات األداة 

وكانت درجة الثبات كالتالي: ، (alpha Cronbach’s) ألفا -للمقياس باستخدام معامل كرومباخ الثباتقامت الباحثة بحساب 

 وهي درجة مرتفعة. 0.88

 طريقة تصحيح األداة

: )كثيراً جداً، كثيراً، متوسطاً، قليالً، قليالً جداً( حسب المقياس تدريج خماسي يتمثل في الخياراتالتدريج المستخدم في هذا 

 مقياس ليكرت الخماسي للحكم على النتائج.

( 2( وتمثل "كثيراً" الدرجة )5( من األعلى إلى األقل، حيث تمثل " كثيراً جداً" الدرجة )6، 7، 2، 2، 5الفقرات تتبع الدرجات )

 (.6( أما "قليالً جداً" فتأخذ الدرجة )7( وتأخذ " قليالً الدرجة )2خذ " متوسطاً" الدرجة )وتأ

( حسب مقياس ليكرت 5( مسافات على عدد الدرجات وهي )2وقد تم قسمة عدد المسافات بين درجات الموافقة والمقدرة ب )

أقل قيمة في المقياس وهي )الواحد( فأصبح توزيع مستويات  وتم إضافة هذا الناتج إلى (0.8 = 5 ÷ 4الخماسي على النحو التالي )

 (.4المقياس حسب ما يوضحه الجدول )

 مقياس ليكرت الخماسي للحكم على النتائج :(4جدول )ال

 المستوى المدى درجة الموافقة

 مرتفع جداً  5 – 4.21 تنطبق عليك تماماً 

 مرتفع 4.20 – 3.41 تنطبق عليك كثيراً 

 متوسط 3.40 – 2.61 بدرجة متوسطةتنطبق عليك 

 منخفض 2.60 – 1.81 تنطبق عليك قليالً 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

. 1.225 8 1.222 

1 1.219 .1 1.166 

8 1.276 .. 1.125 

. 1.216 .1 1.511 

4 1.226 .8 1.726 

1 1.555 .. 1.722 

2 1.211 .4 1.775 

9 1.267   
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 منخفض جداً  1.80 – 1 ال تنطبق عليك أبداً 

 

 األداة الثانية: مقياس جودة الحياة الوظيفية

األهداف، ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد وهي: 21(. ويتكون المقياس من )2(. ملحق )7162المقياس من إعداد أبو يونس )

( معلماً ومعلمة من معلمي مرحلة 762مكونة من ) عتمدت إجراءات التصميم على عينةقد او التوقعات، االهتمامات، المعايير

 في فلسطين. التعليم األساسي بمدارس محافظة خانيونس الحكومية

عد من أبعاد االرتباط بين كل بُ ( باحتساب معامالت 7162وللتأكد من صدق مقياس جودة الحياة قامت الباحثة أبو يونس )

المقياس والدرجة الكلية للفقرات. وقد تبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائياً، وهذا دليل على أن المقياس يتمتع بصدق بناء 

 .مناسب

(، 1.251) حيث جاءت معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة للمعلم والدرجة الكلية كالتالي: األهداف

 (.1.221(، المعايير )1.222(، االهتمامات )1.925التوقعات )

جاءت كما يلي: األهداف معامالت ألفا كرومباخ لحساب الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للفقرات أما 

 .(1.229(، المعايير )1.222)( االهتمامات 1.962)، التوقعات (1.222)

 ( وهي درجة ثبات جيدة للمقياس.1.916لثبات المقياس ككل ) كرومباخ وقد بلغ معامل ألفا

 الخصائص السيكومترية لألداة في الدراسة الحالية

 الصدق الظاهري

المتخصصين في علم النفس واإلرشاد النفسي  منللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس عرضت الباحثة المقياس على عدد 

من جامعة السلطان قابوس وجامعة الشرقية، ليتم تحكيمه، وبناًء على توجيهات المحكمين تم تعديل  والقياس والتقويم في كلٍ 

 (2المقياس ليظهر في صورته النهائية. ملحق )

 توزيع فقرات المقياس على األبعاد :(4جدول )ال

 

 

 

 

( يوضح توزيع الفقرات على أبعاد المقياس بعد حذف الفقرة األولى من بُعد خصائص الوظيفة وذلك بسبب القيمة 5الجدول )

( 29المنخفضة لمعامل ارتباط تلك الفقرة، وذلك بعد إجراء التحقق من االتساق الداخلي للمقياس، لذلك أصبح المقياس يتكون من )

 الوظيفة، التوقعات، التوازن بين العمل والحياة، المعايير(. فقرة موزعة على أربعة أبعاد وهي: )خصائص 

 صدق الفقرات: 

ختلف من ملمقياس جودة الحياة الوظيفية بعد تطبيقه على عينة استطالعية  الفقراتقامت الباحثة بالتحقق من صدق  

وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين  التخصصات في ثالث محافظات تعليمية، من خارج العينة الفعلية للدراسة،

 درجة كل فقرة في كل بُعد والدرجة الكلية لذلك البُعد.

 المعايير التوازن بين العمل والحياة التوقعات خصائص الوظيفة البعد

 9 2 62 9 عدد الفقرات
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 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة في كل بعد والدرجة الكلية لذلك البُعد :(1جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تدل على أن المقياس  جيدة وهي مؤشرات( 1.219( و)1.522تراوحت بين )( أن معامالت االرتباط كلها 1يتضح من الجدول )

 يتسم بالصدق ويفي بغرض الدراسة الحالية.  

وضحة في م قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج عد والدرجة الكلية للمقياسحساب االرتباط بين كل بُ ول

 .(2الجدول )

 (: معامالت ارتباط بيرسون بين كل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة الوظيفية والدرجة الكلية للمقياس2الجدول )

 معامل ارتباط بيرسون البعد

 14922 خصائص الوظيفة

 14921 التوقعات

 .1491 بين العمل والحياةالتوازن 

 14988 المعايير

 

 البعد األول:

 خصائص الوظيفة

 البعد الثاني:

 التوقعات

 البعد الثالث:

 والحياة التوازن بين العمل

 البعد الرابع:

 المعايير

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

رقم  معامل االرتباط

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 1.122 .. 1.217 1. 1.521 81 1.117 

8 1.122 .1 1.252 14 1.276 88 1.271 

. 1.222 .8 1.127 11 1.219 8. 1.125 

4 1.121 .. 1.221 12 1.215 84 1.122 

1 1.227 .4 1.272 19 1.265 81 1.222 

2 1.522 .1 1.552 18 1.192 82 1.212 

9 1.122 .2 1.216 81 1.115 89 1.121 

8 1.197 .9 1.122 8. 1.199 88 1.216 

.1 1.151 .8 1.266     .1 1.261 

  11 1.261        

    1. 1.162       

   11 1.122       

  18 1.262       
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( معامالت ارتباط مرتفعة لكل بُعد من أبعاد مقياس جودة الحياة الوظيفية مع الدرجة الكلية للمقياس، وهذا 2يوضح الجدول )

 مؤشر جيد على صدق المقياس.

 ثبات األداة

. وكانت درجة الثبات الكلية Cronbach's alphaكرومباخ  -للمقياس باستخدام معامل ألفا الثباتقامت الباحثة بحساب 

 ( وهي درجة مرتفعة وهذا يحقق ثبات المقياس. 1.959للمقياس كالتالي: )

 معامالت ألفا كرومباخ لحساب الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للفقرات :(9جدول )ال

 ألفا كرومباخمعامل  قراتعدد الف األبعاد

 1.222  9 خصائص الوظيفة

 1.971 62 التوقعات

 1.291 2 التوازن بين العمل والحياة

 1.912 9 المعايير

 1.959 29 المجموع

    

 األبعاد لجميع ( يبين لنا أن مقياس جودة الحياة الوظيفية يتمتع بثبات مرتفع حيث كانت معامالت ألفا كرومباخ2الجدول )  

 .(1.971( و)1.222تراوحت بين ) مرتفعة

 طريقة تصحيح األداة

( على 6، 7، 2، 2، 5يتألف المقياس من خمس مستويات وهي: )كثيراً جداً، كثيراً، متوسطاً، قليالً، قليالً جداً( تأخذ الدرجات )

 (.695التوالي من األعلى إلى األقل وتبلغ الدرجة الكلية للمقياس )

 الدراسةإجراءات 4 448

 قامت الباحثة بعدة إجراءات وهي كالتالي حسب تسلسلها الزمني:

  .اختيار عنوان الدراسة بعد الوصول إلى قناعة بأهمية هذه الدراسة لقطاع التعليم -

 القيام بعمل مسح على المصادر المختلفة بغرض معرفة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع. -

 يتم تطبيقها على عينة الدراسة.البحث عن األدوات التي سوف  -

تحكيم أدوات الدراسة من قبل ذوي الخبرة في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي والمتخصصين في مجال القياس  -

 والتقويم.

تحديد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة التي تمثلت في شريحة المعلمين والمعلمات من ثالث محافظات تعليمية وهي  -

 مان.ة وشمال الباطنة في سلطنة عُ مسقط، جنوب الباطن

 .7171ويوليو  7171تصميم استبانة إلكترونية وتطبيقها على عينة استطالعية في الفترة بين يونيو  -

 تحليل أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها. -
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سات بوزارة والدرا تطبيق االستبانة على العينة الفعلية للدراسة بعد الحصول على الموافقة من مكتب التطوير الفني -

 .7171التربية والتعليم، وتم ذلك في سبتمبر 

 SPSSتحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية المحوسبة للعلوم االجتماعية  -

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها. -
 

 متغيرات الدراسة4 148   

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 التفاؤل 

 جودة الحياة الوظيفية 

 )الجنس: )ذكر، أنثى 

 

 المعالجة االحصائية4 248

بعد الحصول على البيانات المتعلقة بالدراسة، قامت الباحثة بتحليلها باستخدام الحزمة اإلحصائية المحوسبة للعلوم االجتماعية 

(SPSS :واستخدمت في هذا التحليل األساليب اإلحصائية التالية ،) 

والتكرارات  (Standard Deviation) المعيارية واالنحرافات (Means) الحسابيةالمتوسطات  (6

(Frequencies( والنسب المئوية )Percentages.وذلك لوصف متغيرات الدراسة ،) 

(، لتحديد داللة الفروق بين المتوسطات، وفقاً Independent sample T-Testاختبار " ت " للعينات المستقلة ) (7

 لمتغير الجنس.

 (، لحساب صدق الفقرات.Pearsonون )معامل ارتباط بيرس (2

 أدوات الدراسة. (، لحساب ثباتCronbach’s alphaمعامل ألفا كرومباخ ) (2

( للتنبؤ بالتفاؤل من خالل جودة Standard Multiple linear regressionتحليل االنحدار الخطي المتعدد ) (5

 الحياة الوظيفية.

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 4.

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل اإلجابة على أسئلة هذه الدراسة والتي ورد ذكرها في 

الفصل األول، ومناقشة نتيجة كل سؤال من خالل إعطاء الباحثة رأيها الشخصي في النتيجة، واألدب النظري الذي يدعم تلك 

 ئج الدراسات السابقة وتبيان تلك التي تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية. النتيجة، وكذلك االستفادة من نتا

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول والذي نصه: 4.4.

 مان؟ما مستوى التفاؤل لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ 

وحساب المتوسطات الحسابية  باستخدام اإلحصاءات الوصفية ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل البيانات

 تم الحصول على النتائج التالية: قد و، للعينة ككل واالنحرافات المعيارية
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 أفراد عينة الدراسةمستوى التفاؤل لدى  :(8الجدول )

 المستوى النسبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 جداً مرتفع  29%  1.17 2.25 725

 

وهو مستوى  (%98وبنسبة ) (4.4.( مستوى التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة وقد بلغ المتوسط الحسابي )9وضح الجدول )ي

 مرتفع جًدا.

( 2.16وقد احتلت فقرة " ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس " من مقياس التفاؤل المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )     

( وجاءت فقرة " تبدو لي الحياة جميلة" وفقرة " يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة"، في المرتبة 1.121بلغ )وانحراف معياري 

 (.2.21األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

ألهمية الشعور بالتفاؤل، مما يجعله شخصاً متزناً، يعي أهمية الشعور بالرضا  إدراك المعلموتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى      

(، التي أوضحت نتائجها أن عينة المعلمين 6999) Yerkesمع دراسة  اً متوافق ذلك، وكان حداث اإليجابية أثناء تدريسهوتوقع األ

 قد أظهروا مستوًى جيداً من التفاؤل مع وجود أغلبية أكثر تفاؤالً من كونها متشائمة. 

إلى أن مستوى التفاؤل لدى معلمات المرحلة االبتدائية توصلت  ( التي7171دراسة الغامدي )وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع      

 ينى المعلمين الفلسطينيأن مستوى التفاؤل لدها بينت نتائجالتي  (7171الهمص )مع دراسة أيضاً اتفقت و، في مدينة الباحة مرتفع

 .(2.22كبيراً وبمتوسط حسابي بلغ )

أشارت نتائجها إلى أن مستوى التفاؤل األكاديمي، والقيادة التشاركية التي  (7169سماوي وعروط وحماد ) مع دراسةاتفقت وكذلك 

 بمستوى مرتفع. تلدى معلمي المدارس في محافظة البلقاء جاء

 فقد كان مستوى التفاؤل األكاديمي لدى المعلمين متوسطاً. (7169عطية )أما في دراسة      

كاديمي للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عَمان درجة التفاؤل األ ( فقد كانت7161وكذلك في دراسة جويفل )

 من وجهة نظرهم متوسطة.
 

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني والذي نصه: 14.4

 مان؟ما مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة في مستوى جودة الحياة الوظيفيةقامت الباحثة باستخراج 

 وجاءت النتائج على النحو التالي:

 (: مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات1.الجدول )

 المستوى النسبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد

 مرتفع  22% 1.25   2.65 725

 

مان حيث بلغ المتوسط ( مستوًى مرتفًعا في جودة الحياة الوظيفية للمعلمين والمعلمات في سلطنة عُ 61يوضح الجدول )

 .(%22وبنسبة بلغت ) (2.65الحسابي )
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أبعاد مقياس جودة الحياة الوظيفية..الجدول )

 المتوسط  البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المستوى النسبة

 مرتفع %21.2 1.52 2.17 خصائص الوظيفة

 مرتفع %26.2 1.51 2.12 التوقعات

 مرتفع %21.2 1.51 2.12 التوازن بين العمل والحياة

 مرتفع جًدا %29.1 1.25 2.22 المعايير

 

واالنحرافات المعيارية لدرجات كل بُعد من أبعاد مقياس جودة الحياة الوظيفية وكذلك ( المتوسطات الحسابية 66ويوضح الجدول )

 النسب المئوية لهذه األبعاد وكلها توضح مستويات مرتفعة.

زن ( يليه البُعد الثالث )التوا%26.2( يليه البُعد الثاني )التوقعات( بنسبة )%29.1يأتي البُعد الرابع )المعايير( بأعلى نسبة بلغت )

 (.%21.2(، أما البُعد األول )خصائص الوظيفة( فقد جاء في المرتبة األخيرة بنسبة )%21.2بين العمل والحياة( بنسبة )

وتعزو الباحثة ارتفاع مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات إلى وجود الدعم المستمر وزيادة دافعية المعلمين 

االلتزام بها بذاتية من مديري المدارس ومساعديهم، وكذلك وجود المعايير التي يتعهد المعلم  من قبل إدارات المدارس بجهود

 والتمسك بأخالقيات مهنة التعليم والنظر إليها نظرة الرضا وأن هذه المهنة هي رسالة سامية تبني اإلنسان وترفع من قدره.

البارز للقيادة الخادمة في تحقيق جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين الدور من خالل ( 7169وهذا ما أكدت عليه دراسة العسيري )

 في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

( التي أسفرت عن امتالك المعلمين مستوى عاٍل من معتقدات 7169وقد جاءت هذه النتائج متفقة مع دراسة البلوشي والظفري )

 ودة الحياة الوظيفية.الذاتية التدريسية وجالكفاءة 

 يفيةالوظ لجودة الحياة مرتفع مستوى إدراكنتائجها عن امتالك المعلمين ل( التي أسفرت 7162وأيضاً اتفقت مع دراسة أبو يونس )

 .(%22بلغ ما نسبته )

ة، معلمي المرحلة الثانويفقد اختلفت نتائجها قليالً في مستوى جودة الحياة المدرسية من وجهة نظر  (7162البردويل )أما دراسة 

 فقد كان مستوى جودة الحياة الوظيفية متوسطاً.

التي أشارت إلى أن المتوسط الحسابي الكلي لمستوى جودة الحياة ، (7165وهذا أيضاً ما أسفرت عنه نتائج دراسة الدحدوح )

( وهي درجة %12.65( بوزن نسبي )2.252معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم قد بلغ )الوظيفية لدى 

 متوسطة.

قد أظهرت نتائجها أن المعلمين قد تمتعوا بمستوى متوسط من جودة ، Gordani (7167)و Baleghizadehكما أن دراسة 

 .الحياة الوظيفية

ة الوظيفية أبعاد مقياس جودة الحيا بعًضا من متوسط حسابي من بين فقرات أقل وأعلىوفيما يلي عرض للفقرات التي حصلت على 

 للمعلمين والمعلمات.
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 عد خصائص الوظيفةالفقرات التي حصلت على أقل المتوسطات الحسابية من بين فقرات بُ  :(1.جدول )ال

رقم 

 الفقرة

المتوسط  العدد الجنس الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ذكر على الترقية في وقتها حصلتُ  2

 أنثى

622 

622 

7.72 

7.52 

6.662 

6.625 

على التدريب الكافي ألداء  حصلتُ  1.

 مهامي بشكل صحيح

 ذكر

 أنثى

622 

622 

2.22 

2.21 

1.992 

1.922 

 

، وهو مستوى منخفض ( لإلناث7.52( للذكور و )7.72" بأقل متوسط حسابي بلغ ) حصلُت على الترقية في وقتِهاجاءت الفقرة " 

( 2.21( للذكور ومتوسط حسابي )2.22" بمتوسط حسابي )التدريب الكافي ألداء مهامي بشكل صحيححصلُت على تليها الفقرة " 

 (67. كما هو واضح الجدول )باقي الفقرات بمستويات مرتفعة جداً  جاءتبينما  مرتفع،وهو مستوى  لإلناث

يات التي ، حيث يحتاج الموظف إلى الترقعن ترقياته في الوظيفة التام وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عدم شعور المعلم بالرضا   

وأن عمله يستحق التقدير، وحصوله على الترقيات في وقتها سيشكل دافعاً كبيراً له، ليتقدم أكثر وأكثر في  كبيرتشعره بأن جهده 

نتائجها موضحة أن جودة الحياة  (، التي جاءت7169دراسة محمد )وهذا ما أكدته  عمله وتكون إنتاجيته أكبر وأكثر جودة.

 حياة كريمة. لهم الوظيفية ال تتحقق في ظل عدم وجود تحسين ألجور المعلمين بما يضمن

وهذا يرجعنا إلى جوهر مفهوم جودة الحياة وهو التعبير عن الرقي في مستوى الخدمات المادية واالجتماعية والنفسية التي تقدم 

 (.7115ن نزوع األفراد نحو نمط حياة يتميز بالترف والجودة )عبد المعطي،ألفراد المجتمع، وهي التي تعبر ع

" هي الفقرة األعلى في متوسطات درجات بُعد التوقعات أتوقع أنني كونت عالقات اجتماعية إيجابية مع زمالئي بالعملفقرة " 

ابي حس " على متوسطالعملية التعليمية أتوقع أن يكون هناك دور فعال ألولياء االمور فيحصلت الفقرة " و(، 2.52بمتوسط )

 (.2.21بلغ ) مرتفع

الجو الذي يتسم بالمودة بين أعضاء هيئات التدريس في المدارس وارتياحهم لبعضهم البعض، وشعورهم  وتعزو الباحثة ذلك إلى

 د.وعملهم بروح الفريق الواحللمدرسة،  باالنتماءنفس السفينة ويقودونها معاً لمرفأ األمان، وكذلك شعورهم إلى بأنهم ينتمون 

لي أمر التواصل البناء الذي يصل المعلم بو وكذلك تعزو الباحثة النتيجة الجيدة للدور الفعال الذي يقوم به أولياء األمور إلى وجود

 Baleghizadehوهذا ما أكدته دراسة ، وتكوين روابط جيدة ولغة حوار مشتركة بينهم في سبيل الرقي بمستويات أبنائهمالطالب 

أهمية إتاحة الفرصة للمعلمين للعمل على تحقيق أهدافهم والشعور بجودة حياتهم (، التي أشارت نتائجها إلى 7167) Gordaniو

 وذلك من خالل بناء جسور تفاهم وانسجام بين المعلم وولي أمر الطالب ،الوظيفية، وبالتالي الوصول إلى أعلى مستويات أدائهم

 .وكذلك فسح المجال ألولياء األمور ليكون لهم الدور الفعال في العملية التعليمية

بينما  ، وهو مستوى مرتفع جداً،(2.22جاءت بأعلى متوسط حسابي بلغ )أوفر لطالبي بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية " فقرة " 

من بين كل  (2.51قل متوسط حسابي بلغ )بأأتواصل بشكل مستمر وفعال مع مؤسسات المجتمع المختلفة" جاءت فقرة " 

ين بمستويات تراوحت ب ،الفقرات وهو مستوى مرتفع، وقد جاءت جميع الفقرات لهذا البُعد )بعد التوازن بين العمل والحياة(

 المرتفع والمرتفع جداً وهذه نتائج جيدة.
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المناسبة  وأنه يسعى جاهداً لتوفير البيئة التعليمية التعلميةشعور المعلم المستمر بقيمة جهده وعطائه، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 

 واستخدام التعليم اإللكتروني الذي يخلق جو تفاعلي مع لوماتيةوالتي تتسم بالتفاعل، خاصة مع وجودنا في عصر الثورة المع

 الطالب أثناء سير العملية التعليمية.

تمع يستشعرون حاجة المج المختلفة، فهو موجود لدى شريحة كبيرة من المعلمين ألنهمأما تواصل المعلم مع مؤسسات المجتمع      

  تساعد في حل المشكالت التي قد تواجههم. قد لشريحة واعية ومثقفة

 الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي بين فقرات بُعد المعايير :(8.جدول )ال

رقم 

 الفقرة
 العدد الجنس الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ألتزم بأخالقيات مهنة التعليم 82
 ذكر

 أنثى

622 

622 

2.25 

2.21 

1.552 

1.216 

 

، بمتوسط عد المعاييرحازت على المرتبة األولى من بين فقرات بُ ألتزم بأخالقيات مهنة التعليم"  الفقرة "( يوضح أن 62الجدول )

 وهو مستوى مرتفع جداً. (4.76حسابي بلغ )

 الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي بين فقرات بُعد المعايير :(..جدول )ال

رقم 

 الفقرة
 العدد الجنس الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نتائج طالبي في االمتحانات مرتفعة 84
 ذكر

 أنثى

622 

622 

2.22 

2.15 

1.222 

1.212 

 

ولكنه ، (2.92بأقل متوسط حسابي بلغ )نتائج طالبي في االمتحانات مرتفعة" جاءت الفقرة " ( 62كما هو واضح في الجدول )و

متوسط حسابي مرتفع يعطي مؤشر جيد حول رضا المعلم عن درجات طالبه في االمتحانات مما يعني وجود شعور الرضا 

 .واالرتياح النفسي وبالتالي تحقيق مستوى جيد من جودة الحياة الوظيفية للمعلم
 

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث والذي نصه: 84.4

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التفاؤل لدى المعلمين والمعلمات تُعزى إلى متغير الجنس؟

(، (Independent sample t-testولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( للمجموعات المستقلة      

 :تيالتفاؤل وأسفرت النتائج عن اآل مستوى لحساب الفروق بين الذكور واإلناث في

 التفاؤل بين المعلمين والمعلمات مستوى للفروق في t-test ( اختبار )ت(4.جدول )ال

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 الداللةاتجاه 

 غير دالة 1.67 -6.559 1.26 2.29 622 ذكور

 1.56 2.56 622 إناث
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(، 6.559ر الجنس، حيث بلغت قيمة ت )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغي65الجدول ) أظهرت النتائج في    

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ال توجد (، لذلكα ≤ 1.15الداللة المعنوية ) أكبر من مستوى( وهي (0.12ومستوى الداللة 

  .عزى لمتغير الجنسالتفاؤل لدى المعلمين والمعلمات تُ 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أكدت على أنه ( التي7171دراسة الهمص )اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 

 تفاؤل لدى المعلمين المتقاعدين عن العمل تبعاً للجنس.( بين مستوى المهارات الحياتية اليومية ومستوى ال1.15)

من عدم وجود تأثير لكل من الجنس ومستوى الخبرة والتفاعل بينهما على  (7169دراسة محمد ) يجةنت أيضاً  وهذا ما أشارت إليه

 اليقظة العقلية الشخصية وكذلك التفاؤل األكاديمي.

 على عدم وجود فروق دالة إحصائياً ( حيث أكدت 7169) متفقة مع نتيجة دراسة سماوي وعروط وحماد هذه النتيجة أيضاً  جاءتو

 ل.في مستوى التفاؤ بين الذكور واإلناث

إلى أنه ال توجد فروق دالة في التفاؤل األكاديمي ترجع التي أشارت  (7169دراسة عطية ) تشابهت هذه النتيجة مع نتيجة وكذلك

 رحلة التعليمية.إلى الجنس أو الم

( في تقديرات 1.15( التي أكدت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7161جويفل ) واتفقت مع دراسة

 درجة التفاؤل األكاديمي في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عَمان تُعزى لمتغير الجنس.

سواء أكان ذكراً أم أنثى، نظرته التفاؤلية للعملية التعليمية وما يخصها من عالقات وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلم 

ترابطية بين المعلم والطالب، وبين المعلم وولي أمر الطالب، تعتمد اعتماداً كبيراً على الحالة الشعورية التي يعيشها المعلم وعلى 

 ، وفي ذلك ال فرق بين المعلمين والمعلمات.نوع شخصية المعلم الذي يتعاطى مع كل من الطالب وولي أمره

وكذلك اعتقاد المعلم اإليجابي )سواء أكان ذكراً أم أنثى( بأنه يمكن أن يُحدث فرقًا في األداء األكاديمي للطالب من خالل التأكيد 

 .على أهمية التفاؤل في عملية التعلم

في تمرير هذا المفهوم ألبنائهم، ومن خالل اإليمان بقدرة الطالب من خالل الوثوق بأولياء األمور للتعاون مع المعلمين كذلك و 

 (.7112ولفولك هوي وآخرون، والمثابرة. )على التغلب على الصعوبات، والتفاعل مع الفشل والصمود 

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الرابع: 4.4.

 دة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات تُعزى إلى متغير الجنس؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات جو

(، (Independent sample t-testومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار " ت" للمجموعات المستقلة       

   النحو اآلتي:، وجاءت النتائج على لحساب الفروق بين الذكور واإلناث في جودة الحياة الوظيفية

 للفروق في جودة الحياة الوظيفية بين المعلمين والمعلمات t-test اختبار )ت( :(1.جدول )ال

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 اتجاه الداللة

 دالة 0.01 2.36- 1.21 2.19 622 ذكور

 1.22 2.77 622 إناث
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فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى  وجود (61الجدول )التي يوضحها أظهرت نتائج اختبار "ت" 

 ≤ 1.15من مستوى الداللة المعنوية ) صغر( وهي أ0.01) الداللةالمعلمين والمعلمات تُعزى لمتغير الجنس، وذلك بسبب قيمة 

αصائية في مستوى جودة الحياة الوظيفية بين المعلمين والمعلمات، واتضح أن هذا الفرق (، مما يعني وجود فروق ذات داللة إح

 .(2.19للذكور )أعلى من المتوسط الحسابي  ( وهو2.77بلغ ) المتوسط الحسابي لإلناث ألن ،هو لصالح المعلمات

بين المعلمين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة أشارت إلى ( التي 7169دراسة البلوشي والظفري ) نتيجة وقد اتفقت هذه النتيجة مع

 عتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية وذلك لصالح المعلمات.والمعلمات في مُ 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة الوظيفية ظهرت ( التي أ7162هذه النتيجة مع دراسة جمعة )كما اتفقت 

غرافية تختلف باختالف بعض المتغيرات الديمو ومكوناتهاتُعزى لمتغير الجنس، حيث أشارت النتائج إلى أن جودة الحياة الوظيفية 

 ، الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة( لدى معلمي المرحلة االبتدائية.)الجنس

( التي أسفرت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 7165ت مع دراسة الدحدوح )وكذلك اتفق

 .لماتتغير الجنس ولصالح المعمتقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية تُعزى ل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  تي أسفرت عن عدم( ال7162لكنها اختلفت مع نتائج دراسة البردويل )

تقديرات أفراد العينة لمستوى جودة الحياة المدرسية لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظات غزة تُعزى لمتغيرات المؤهل 

 العلمي والجنس.

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  ( التي أشارت إلى عدم وجود فروق7162وكذلك اختلفت مع دراسة عطا وعطا )

العلمي ونوع الفئة التي يتعامل  الخبرة، المؤهلسنوات  الجنس، عددتبعاً لكل من ) الحياة الوظيفية لدى معلمي التربية الخاصة

 معها معلم التربية الخاصة(.

في أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً ( التي 7161) Aarthy  &Nandhiniمع نتائج دراسة  هذه النتيجة اختلفت أيضاً و

 عزى إلى متغير الجنس.تُ مستوى جودة الحياة الوظيفية للمعلمين 

حيث أكدت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة  النتيجة،( جاءت مختلفة مع هذه 7162وكذلك دراسة أبو يونس )

 الحياة لدى المعلمين تُعزى لمتغير الجنس.

 بُعد خصائص الوظيفة حسب متغير الجنس فقرتين من فقراتألقل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(2.جدول )ال

رقم 

 الفقرة
 العدد الجنس الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 حصلت على الترقية في وقتها 2
 ذكر

 أنثى

622 

622 

7.72 

7.52 

6.662 

6.625 

.1 
الكافي ألداء حصلت على التدريب 

 مهامي بشكل صحيح

 ذكر

 أنثى

622 

622 

2.22 

2.21 

1.992 

1.922 
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عد خصائص الوظيفة متوسط حسابي أعلى من الذكور في كل فقرة من فقرات بُ  قد حصلن على( أن اإلناث 62يوضح الجدول )

 الوظيفية لصالح المعلمات.نتيجة ساهمت في ظهور الفروق بين المعلمين والمعلمات في مستوى جودة الحياة الوهذه 

ويُعزى ذلك إلى االرتياح العام لمهنة التعليم من قبل المعلمات وشعورهن بمستوى عاٍل من جودة الحياة الوظيفية واألبعاد األربع 

 لمهنة التعليم. باالنتماءكلها جاءت متوافقة مع طبيعة المعلمات الالتي يشعرن 

 جابة على السؤال الخامس والذي نصه:عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإل 44.4

 ذات داللة إحصائية بين مستوى التفاؤل ومستوى جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين والمعلمات؟ عالقة ارتباطيةهل توجد 

لوظيفية لدى اقامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون للكشف عن وجود عالقة ارتباطية بين متغيري التفاؤل وجودة الحياة 

 المعلمين والمعلمات وجاءت النتائج كالتالي:

 العالقة االرتباطية بين متغير التفاؤل ومتغير جودة الحياة الوظيفية باستخدام معامل ارتباط بيرسون :(9.جدول )ال

 التفاؤل 

 جودة الحياة الوظيفية      معامل ارتباط بيرسون

 العدد                                 

 0.623 

275 

 

بناًء على النتائج المتحصل عليها باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين متغير التفاؤل ومتغير جودة الحياة الوظيفية، اتضح بأن 

 ( يوضح هذه النتائج.62هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة بين هذين المتغيرين، والجدول )

( ويمثل ارتباطاً طردياً وهذا يعني أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين 1.172حيث يتضح أن معامل االرتباط بين المتغيرين )

 متغيري التفاؤل وجودة الحياة الوظيفية.

وتعزو الباحثة هذه العالقة االرتباطية الجيدة بين مستوى التفاؤل ومستوى جودة الحياة الوظيفية إلى اتفاق هذين المتغيرين في 

 أنهما يحافظان على مشاعر الرضا والسعادة وتوقع الخير والنظر إلى الحياة بإيجابية. 

وعدد من المتغيرات األخرى مع عدد من الدراسات من بينها دراسة  اتفقت هذه النتيجة من حيث العالقة الموجبة بين متغير التفاؤل

 ( التي أشارت إلى أنه توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً بين التفاؤل األكاديمي والمناخ المدرسي.7169عطية )

 لتشاركية.وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤل األكاديمي والقيادة ا( أكدت 7169ودراسة سماوي وعروط وحماد )

( مدعمة لهذه النتيجة حيث أكدت على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين 7162كما جاءت دراسة الصقعوب )

 أبعاد مقياس الرضا الوظيفي والمقياس ككل مع التفاؤل.

-El؛ 7115؛ الحميري، 7112العديد من الدارسات مثل )األنصاري، متفقة مع  العالقة الموجبة الدالةالنتيجة و وجاءت هذه

Anzi, 2005، khalek and Lester, 2006 ،7112؛ السهل والعبد هللا، 7119؛ األفندي، 7167؛ القحطاني، 7162؛ الزيدان )

ان، وأن من أبرز ا اإلنسوالتي تشير إلى أن الكثير من صفات وخصائص اإلنسان تتأثر وتتشكل نتيجة لسمة التفاؤل التي يحمله

هذه الخصائص والصفات التي تتأثر بسمة التفاؤل عند اإلنسان، الرضا عن العمل والذي يرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة 

 الوظيفية.
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ة سوقد اتفقت هذه النتيجة من حيث العالقة الموجبة بين جودة الحياة الوظيفية ومتغيرات أخرى مع عدد من الدراسات من بينها درا

االنفعالي وبين جودة الحياة الوظيفية لدى ( التي أشارت إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء 7162جمعة )

 .معلمي المرحلة االبتدائية

 وجاء األدب النظري مؤكداً على أن هناك عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية ومتغيرات أخرى داخل المنظمة مثل األداء

 .والكفاءة والرضا الوظيفي

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال السادس والذي نصه: 14.4

 مان؟ما القدرة التنبؤية لجودة الحياة الوظيفية في التنبؤ بالتفاؤل لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ 

ان؛ تم استخدام تحليل مبالتفاؤل لدى المعلمين والمعلمات في سلطنة عُ للتعرف على القدرة التنبؤية لجودة الحياة الوظيفية في التنبؤ 

(، اختبار تحليل التباين لمعرفة 69، ويوضح الجدول )(Standard Multiple linear regression) االنحدار الخطي المتعدد

 .صالحية النموذج للتنبؤ

 وجودة الحياة الوظيفية التفاؤل(: نتائج تحليل التباين لداللة العالقة بين 8.الجدول )

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

(df) 

مستوى  F متوسط المربعات

 الداللة

 1.00 52.56 66.29 2 22.55 االنحدار

   1.762 721 52.29 متبقيال

    722 611.22 الكلي 
 

( مما يدل 1.11(، وبقيمة احتمالية )721)، أما درجة الحرية فقد بلغت (52.56)( أن قيمة "ف" = 69يتضح من خالل الجدول )

 ( ملخص نتائج تحليل71ذلك على أن نموذج االنحدار مناسبًا لتفسير العالقة بين جودة الحياة الوظيفية والتفاؤل، ويوضح جدول )

 االنحدار. تباين

 للتنبؤ بالتفاؤل من خالل أبعاد جودة الحياة الوظيفية ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد(: 11جدول )ال

 جودة الحياة الوظيفية

 

معامل االنحدار 

غير المعياري 

(B) 

معامل االنحدار 

 (Betaالمعياري )

قيمة "ت" 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

2R قيمة الثابت 

 1.22 0.00 2.80- 0.20- 0.24- خصائص الوظيفة)ع(

 

 1.25  

  6.99 0.49 0.54 التوقعات)ن(

العمل التوازن بين 

)ل(والحياة  

0.17 0.15 2.49  

  4.37 0.29 0.40 المعايير)م(
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، عد خصائص الوظيفةبُ  ماعدا أبعاد جودة الحياة الوظيفيةجميع  من خالل بالتفاؤل( أنه يمكن التنبؤ 71يتضح من خالل الجدول )

تُعزى للتجمع الخطي  التفاؤل( من التغيرات الحادثة في %..)، وهذا يعني أن (2R=1.22وبلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد )

 ، ويمكن كتابة معادلة االنحدار كما يلي: ألبعاد جودة الحياة الوظيفية

 1.25+ م 0.40 +ل  0.17ن +  0.54ع+  (0.24-)التفاؤل= 
 

 التوصيات:4 .24

 :جاءت كالتاليبناًء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بعدد من التوصيات 

 تصميم برامج إرشادية وتطويرية تسهم في تنمية سمة التفاؤل لدى المعلمين. (6

لمعلمي ومعلمات المدارس لتوضيح فكرة التفاؤل األكاديمي وكيف  إثرائية تنظيم لقاءاتمن خالل نشر ثقافة التفاؤل  (7

 إيجاباً على المستوى التحصيلي للطالب. التفاؤل األكاديمي يمكن أن يؤثر

 العمل على تحسين بيئات التعليم والتعلم وتطوير النظام التعليمي ليصبح بيئة محفزة وجاذبة ومشجعة على التفاؤل. (2

توازن لة الوالحرص على تحقيق متطلباتها والوصول إلى مرحمراعاة أبعاد جودة الحياة الوظيفية للمعلمين والمعلمات  (2

 التي يشعر من خاللها المعلم باالرتياح والرضا وتحقيق الجودة في الحياة.
 

 المقترحات:4 .94

 في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يلي:

إجراء دراسات أوسع حول جودة الحياة الوظيفية للمعلمين والمعلمات في ضوء متغيرات التخصص والمستوى التعليمي  (6

 عليا( والعمر وسنوات الخبرة. )جامعي، دراسات

 إجراء دراسات تبحث في التفاؤل األكاديمي للمعلم وعالقته بالمستوى التحصيلي لطالبه. (7

 أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل مراجعة شاملة لموضوع ترقيات المعلمين والمعلمات. (2

 

 قائمة المراجع والمصادر4 4

 المصادر 444.

 القرآن الكريم

 النبوية الشريفةالسنة 

 المراجع العربية 1444

اإلدارية في جامعة  القرارات أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعلية اتخاذ (.7162أبو حميد، هاشم عيسى عبد الرحمن. )

 اإلسالمية، غزة. عةــــــــــــ. الجام]رسالة ماجستير غير منشورة[. األقصى بغزة

الحياتية لدى زوجات الشهداء في   جودة الحياة وعالقتها بتقدير الذات والمهارات(. 7161أبو شمالة، رجاء محمد عبد الهادي. )

 . الجامعة اإلسالمية. غزة.]رسالة ماجستير غير منشورة[. قطاع غزة

وجودة الحياة لدى معلمي مرحلة التعليم الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد (. 7162أبو يونس، إيمان محمود محمد. )

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية. غزة.]غير منشورة رسالة ماجستير[. األساسي بمحافظة خان يونس
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(. الذكاء االجتماعي وعالقته بجودة الحياة لدى عينة من طالبات قسم رياض األطفال بكلية 7161أحمد، منى رجب صابر. )

 26-26، 69(21: جامعة عين شمس. )مجلة دراسات الطفولةم. التربية بجامعة القصي

(. التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الجامعة: دراسة ثقافية مقارنة بين الطلبة الكويتيين 7112. )مهدي األنصاري، بدر وكاظم، علي

 .626-612(، 2)9: جامعة البحرين، مجلة العلوم التربوية والنفسيةوالُعمانيين. 

: ةمجلة الطفولة والتربيالسعادة وعالقتها بالتفاؤل وقلق المستقبل لدى معلمات رياض األطفال.  (.7166هاشم. )بخيت، ماجدة 

 22-6(، 1)6جامعة اإلسكندرية، كلية رياض األطفال، 

(. جودة الحياة لدى مرتفعي ومنخفضي السلوك اإليثاري من المعلمين والمعلمات في 7162بدوي، ممدوح محمود مصطفى. )

 .622- 612(، 96) 6: رابطة التربويين العرب، دراسات عربية في التربية وعلم النفسلريف والحضر. ا

جودة الحياة المدرسية وعالقتها باالنتماء الوظيفي  (.7162البردويل، مروان محمود محمد، والمزين، سليمان حسين موسى. )

 . الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة. ]منشورة ماجستير غير[4 لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظات غزة

األكاديمي والرضا عن الحياة لدى  (. التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما باإلنجاز 7166بسيوني، سوزان بنت صدقة بن عبد العزيز. )

 . 662 – 12 ،(72مصر. ) :مجلة اإلرشاد النفسيعينة من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة، 

(. اإلسهام النسبي للمناخ المدرسي وأنماط إدارة الفصل الدراسي في التنبؤ بالتفاؤل األكاديمي 7171بلبل، يسرا شعبان إبراهيم. )

 772 – 616، 776( 6. )مجلة كلية التربية ببنهالدى معلمي المرحلة االبتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة. 

ودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية ج(. 7167البلبيسي، أسامة زياد يوسف. )

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.]رسالة ماجستير غير منشورة[. في قطاع غزة

(. جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى المعلمين 7169البلوشي، مريم والظفري، سعيد. )

 .292 -222(، 2)65: جامعة اليرموك. المجلة األردنية في العلوم التربويةبسلطنة عمان. 

وعالقتها بالتفاؤل لدى عينة من طلبة الدكتوراة: دراسة  (. جودة الحياة7162حمايدية، علي. ) ؛خالف، أسماء ؛بوزيدي، دنيا

 .762-692(، 7) 9، 7: جامعة سطيفمجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية4 ميدانية على عينة من الطلبة

اث األحدفاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية التفاؤل وخفض التشاؤم لدى (. 7162، مقبولة بنت ناصر بن مصبح. )ةالبوسعيدي

 . جامعة نزوى، سلطنة عمان.]ر غير منشورةرسالة ماجستي[. الجانحين بسلطنة عمان

رسالة دكتوراة [. جودة الحياة وقلق المستقبل لدى طالب المرحلة الجامعية(. 7119الثنيان، أحمد بن عبد هللا بن عبد العزيز. )

 . كلية التربية، جامعة أم القرى.]غير منشورة

(. مكونات الذكاء االنفعالي وعالقتها 7162جمعة، أحمد جمعة عبد الحكيم، عبد الجيد، سحر فاروق، وسليمان، سناء محمد. )

شمس،  : جامعة عينمجلة البحث العلمي في التربيةبجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة االبتدائية: دراسة وصفية. 

 .251-265(، 62)9، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية

رسالة [. التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة السلطان قابوس (.7112الجهوري، خليفة محمد. )

 ، جامعة السلطان قابوس.]ماجستير غير منشورة
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درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان (. 7161جويفل، عبير محمد عوده. )

 .األردن-. جامعة الشرق األوسط]يرماجست أطروحة[ .وجهة نظرهموعالقتها بدرجة التفاؤل األكاديمي للمعلمين من 

جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة االساسية بمحافظات غزة (. 7165الدحدوح، حسني فؤاد، وشلدان، فايز كمال. )

 . الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة. ]رسالة ماجستير غير منشورة[وعالقتها بمستوى أدائهم 

 ير.مكتبة جر :الرياض، تعلم التفاؤل، كيف تستطيع أن تغير طريقة تفكيرك وحياتك(. 7111سليجمان، مارتن. إي. بي. )

التفاؤل األكاديمي وعالقته  (.7169فادي سعود؛ عيروط، مصطفى محمد مصطفى؛ حماد، هبة إبراهيم عبد هللا. )سماوي، 

ة : الجامعة األردنية، عمادمجلة العلوم التربويةبالقيادة التشاركية لدى مديري المدارس في األردن من وجهة نظر المعلمين. 

 .571-292(، 21)6البحث العلمي، 

(. تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعلمي مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء مدخل اإلدارة 7162لسيد محمد. )السيد، سماح ا

 .729-722(، 6)22: جامعة المنوفية، كلية التربية، مجلة كلية التربيةبالمشاركة. 

األكاديمي وكل من  التفاؤل (. النمذجة البنائية للعالقة بين 7162الشربينى، عاطف مسعد وعمارة، إيهاب محمد نجيب. )

- 772(، 92) 72: مصر، المجلة المصرية للدراسات النفسيةالسعادة النفسية واإلنجاز األكاديمي لدى عينة من المعلمين. 

729. 

 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،شخيص معايير جودة الحياة للعاديين وغير العاديينبطارية ت(. 7119شقير، زينب محمود. )

 مصر.

(. التفاؤل والتشاؤم وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي مراحل التعليم العام بمدينة بريدة. 7162الصقعوب، عبد هللا بن حمد. )

 .621 –97(، 22) 65: جامعة بني سويف، مجلة كلية التربية

المؤتمر الدولي السادس: جودة الحياة (. أسلوب حل المشكالت وعالقته بنوعية الحياة. 6999العارف باهلل، محمد الغندور. )

 .659-6نوفمبر. جامعة عين شمس. مركز اإلرشاد النفسي،  67-61. توجه قومي للقرن الحادي والعشرين

: الكويت، منشورات جامعة مجلة دراسات نفسيةدراسة عاملية.  (. التفاؤل والتشاؤم وقلق الموت6992عبد الخالق، أحمد. )

 .222 – 216 ،(2)2 الكويت،

العوامل األسرية والمدرسية والمجتمعية المنبئة بجودة الحياة (. 7111عبد الفتاح فوقية أحمد السيد وحسن، محمد حسين سعيد. )

مر العلمي الرابع: " دور األسرة ومؤسسات المجتمع ، وقائع المؤتلدى األطفال ذوي صعوبات التعلم بمحافظة بني سويف

 (.7111/ مايو /  2 – 2المدني في اكتشاف ورعاية ذوي الحاجات الخاصة"، كلية التربية بجامعة بني سويف، )

. وقائع المؤتمر العلمي الثالث: اإلرشاد النفسي وجودة الحياة في المجتمع المعاصر(. 7115عبد المعطي، حسن مصطفى. )

 اإلنماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة، جامعة الزقازيق، مصر.

دور القيادة الخادمة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية  (.7169العسيري، حسن محمد حسن. )

 .651 – 622(، 6) 2ات واألبحاث، : دار سمات للدراسالمجلة التربوية الدولية المتخصصةالسعودية. 

(. كفاءة التمثيل المعرفي وعالقتها بجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي التربية 7162عطا، رجب أحمد، وعطا، اسامة أحمد. )

 .17-6(، 7) 6: جامعة جنوب الوادي، كلية التربية بالغردقة، مجلة العلوم التربويةالخاصة. 
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ة كلية مجلالتنبؤ بالتفاؤل األكاديمي للمعلم من المناخ المدرسي وسلوك المواطنة التنظيمية.  .(7169عطية، رانيا محمد علي. )

 .59 -6(، 662)21: جامعة بنها، كلية التربية، التربية

ة مجلة دراسات عربي(. جودة الحياة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 7167عالم، سحر فاروق. )

 .211 – 722(، 7) 66: مصر. علم النفسفي 

(. فاعلية برنامج إرشادي في تحسين جودة الحياة لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة 7162الغامدي، خالد بن عبد الرزاق. )

 .552-576(، 625) 21: جامعة األزهر.مجلة كلية التربيةشقراء. 

(. التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالرضا عن الحياة لدى معلمات 7171الغامدي، عبير علي محمد؛ العجالني، يوسف بن أحمد. )

(، 6) 7: جامعة أسيوط، كلية التربية، مركز تعليم الكبار، المجلة التربوية لتعليم الكبارالمرحلة االبتدائية في مدينة الباحة. 

712-722. 

 األلوكة. ، سوريا، دمشق: مكتبةمجلة مجمع اللغة العربية(. 6991الفحام، شاكر. )

(. 57)62: جامعة الكويت. مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية(. التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي. 7112القضاة، أمين. )

25 – 627. 

. كلية العلوم ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جودة حياة التلميذ وعالقتها بالتحصيل الدراسي(. 7162كريمة، بحرة. )

 وهران، الجزائر. االجتماعية: جامعة

لية مجلة كاليقظة العقلية في التدريس والتفاؤل األكاديمي لدى معلمي المرحلة االبتدائية.  (.7169محمد، أميرة محمد بدر. )

 .227-299(، 662)21: جامعة بنها، كلية التربية، التربية

(. دور نقابة المهن التعليمية في تحسين جودة الحياة الوظيفية للمعلمين في مصر: 7169البر. ) الرسول عبد محمد، نسمة عبد

 .92 -6(، 671) 7: جامعة بنها، كلية التربية، مجلة كلية التربيةدراسة ميدانية. 

(. التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بعدد من المتغيرات النفسية 7111مخيمر، هشام محمد إبراهيم وعبد المعطي، محمد السيد علي. )

 .26 – 6(. 2) 1كلية التربية، جامعة حلوان. : مجلة دراسات تربوية واجتماعيةلدى عينة من طالب وطالبات الجامعة، 

ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي (. 7162المعمرية، موزة حمود علي. )

 ، جامعة نزوى.]رسالة ماجستير غير منشورة[. بمحافظة مسقط

بحوث ندوة علم النفس وجودة  مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة.(. 7111منسي، محمود عبد الحليم وكاظم، علي مهدي. )

 ديسمبر. 69-62بية، جامعة السلطان قابوس. مسقط. الحياة. كلية التر

(. التنبؤ بالتفاؤل والتشاؤم في ضوء بعض المتغيرات النفسية والديموغرافية لدى عينة من 7111المنشاوي، عادل محمود. )

 .16 – 6(. 22. )مجلة التربية المعاصرةطالب كلية التربية. 

المعلمين الفلسطينيين  المهارات الحياتية اليومية وعالقتها بالتفاؤل لدى (.7171الهمص، عبد الفتاح عبد الغني مصطفى. )

 .759-772(، 625) 22: جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، المجلة التربويةالمتقاعدين عن العمل. 
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ية جماهيرية العربضبط معايير الجودة في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في ال(. 7166الواحدي، إيمان أحمد شيهوب. )
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 ملخص الدراسة

وأهميتها في اقتصاد المعرفة بالمملكة العربية السعودية في ظل  اإللكترونيةتهدف الدراسة الحالية للتعرف على دور التجارة 

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من مجموعة من  اعتمدتاالقتصاد المعرفي، إلى التحول 

المديرين أو من يمثلهم )نائب مدير أو المدير التسويقي(، لمعرفة إلى الشركات التجارية السعودية من خالل استبيان موجه 

ينة الدراسة أن يكون جميع أفرادها ممن تتوفر لديهم قدرة الحكم وجهات نظرهم حول موضوع الدراسة. روعي في اختيار ع

 اختيارهم( فرداً، تم 58وأهميتها في اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية وبلغ وعددهم ) اإللكترونيةعلى دور التجارة 

في توزيع رابط االستبانة، وقد  (Google Driveالباحث من تطبيق قوقل درايف ) استفادبطريقة المعاينة المالئمة حيث 

على اقتصاد المعرفة في المملكة  اإللكترونيةالتجارة  يوجد أثر ذو داللة احصائية لدور توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

على القوانين والمتطلبات  اإللكترونيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجارة ، (α≤ 8...العربية السعودية عند مستوى داللة )

على األفراد والمؤسسات  اإللكترونيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجارة ، (α≤ 8...داخل الشركات عند مستوى داللة )

على تمكين المجتمع السعودي عند  اإللكترونيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجارة ، (α≤ 8...السعودية عند مستوى داللة )

 (.α≤ 8...) مستوى داللة

همها: العمل على تعزيز ورفع مستوى األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية أصت الدراسة بمجموعة من التوصيات او

وإجراء المزيد  اإللكترونيةالالزمة لممارسة التجارة  اإللكترونيةالمعلومات وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا وتوفير البنية التحتية 

مع إدخال متغيرات وسيطة وتابعة مختلفة كالحصة السوقية واإلنتاجية  اإللكترونيةعوامل التجارة من الدراسات على 

 .اإللكترونيةوالتحسين المستمر لجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المتعاملة بالتجارة 

 اقتصاد المعرفة، األمن الرقمي. ،اإللكترونيةالتجارة  الكلمات المفتاحية:

mailto:Joojoo111000@hotmail.com
mailto:Joojoo111000@hotmail.com
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Abstract 

The current study aims to identify the role of electronic commerce and its importance in the 

knowledge economy in the Kingdom of Saudi Arabia in light of the transition to the knowledge 

economy. This study relied on the analytical descriptive approach. The study population 

consisted of a group of Saudi commercial companies through a questionnaire addressed to 

managers or their representative (deputy manager or marketing director), to find out their views 

on the subject of the study. In selecting the study sample, it was taken into account that all of its 

members have the ability to judge the role of e-commerce and its importance in the knowledge 

economy in the Kingdom of Saudi Arabia. They numbered (85) individuals and they were 

chosen using the appropriate sampling method. The researcher benefited from the (Google Drive 

application), in the distribution of the questionnaire link, and the study reached a number of 

results, the most important of which are: There is a statistically significant effect of the role of e-

commerce on the knowledge economy in the Kingdom of Saudi Arabia at the level of 

significance (α ≥ 0.05), There is a statistically significant effect of e-commerce on the laws and 

requirements within companies at the level of significance (0.05 ≥α), 
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There is a statistically significant effect of e-commerce on Saudi individuals and institutions at 

the level of significance (0.05 ≥α), There is a statistically significant effect of e-commerce on the 

empowerment of Saudi society at the level of significance (0.05 ≥α). 

The study recommended a set of recommendations, the most important of which are: Work to 

enhance and raise the level of digital security in the communications and information technology 

sector, provide a more secure Internet environment, provide the electronic infrastructure 

necessary for the practice of electronic commerce, and conduct more studies on the factors of 

electronic commerce with the introduction of various intermediate and dependent variables such 

as market share, productivity and improvement the continuous quality of products and services 

provided by companies dealing in e-commerce. 

Keywords: E-Commerce, Knowledge Economy, Digital Security. 

 

 المقدمة:. 1

في عصرنا الحالي هي العلم والتكنولوجيا، وأن المعرفة تعتبر األساس في بناء من المعلوم أن محركات النمو االقتصادي 

الثروات بعد تراجع االقتصاد التقليدي الذي يقوم على رأس المال والمزاولة كأساسين في العملية اإلنتاجية، ليفتح المجال أمام 

مضافة، وقد بدأ هذا االقتصاد وتوسع في الدول اقتصاد جديد غير معهود معتمداً على المعرفة كأساس لتحقيق قيمة جديدة 

 شهدته تلك الدول من التقدم العلمي والتكنولوجي غير المسبوق. المتقدمة نظراً لما

من هنا يمكننا القول بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعتبر األداة الفعالة في االقتصاد المعرفي، كما أنه يستلزم الستخدام 

وابتكارها مهارات متميزة مما يعطي داللة كبرى على أهمية أن يتميز هذ العنصر البشري باألهلية والبراعة  هذه التكنولوجيا

( ICTومما ال شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) في تنفيذها والتعامل معها بكفاءة عالية في عصرنا الحالي.

، والحكومة اإللكترونية، التعليم اإللكتروني، التمويل اإللكتروني، الصحة ةاإللكترونيابتكرت لنا خدمات غير معهودة كالتجارة 

  وغير ذلك. اإللكترونية

تساهم هذه الخدمات في زيادة الفاعلية االقتصادية في المملكة العربية السعودية وهو ما تؤكده الدراسات أن النسبة األعلى من 

واالتصاالت تنشأ من هذه الخدمات التي باتت في عصرنا الحالي منتشرة انتشاراً القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

بعد انتشارها واإلقبال عليها من قبل  اإللكترونيةهنا نخص بالذكر التجارة  ملحوظاً وال زالت تتوسع وتتطور في تطبيقاتها.

 ه الخدمات تنحصر في بعض النشاطات المحدودة.والحكومة في المملكة العربية السعودية بعد أن كانت هذ والمؤسساتاألفراد 
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 مشكلة الدراسة: . 1.1

إن هيمنة النظام االقتصادي الجديد الذي يقوم على العولمة وتطور االتصاالت والتقنية وظهور ثورة المعلومات وكذلك ظهور 

أحداث جديدة في العالم كالجوائح التي تعصف بالعالم بين الفينة واألخرى كجائحة كورونا وتطوير السياسات والتغيرات التي 

تزايد استخدام شبكة إلى بشكل ملحوظ ومتزايد مما أدى  اإللكترونيةتنامي التجارة لى إتحدث في جميع أنحاء العالم أدى 

والتي باتت من أشهر األدوات التسويقية التي أثبتت  اإللكترونيةاالنترنت التي تمثل اليوم الدعامة األولية للبنى التحتية للتجارة 

 العديد من اإلمكانات والمزايا.

أصبحت لها مكانة بالغة من حيث األهمية فهي بدأت بفرض وجودها على عموم  اإللكترونيةة ومما ال شك فيه أن التجار

األحدث للتجارة ونمط  سلو االقتصاديات، حتى بلغت اليوم حدوداً ال منتهية في االنتشار حول العالم وذلك ألنه يعتقد بأنها األ

 غير معتاد في االستهالك.

حيث أن الحكومة  .0.0أحد الدعامات التي ترتكز عليها رؤيه المملكة العربية السعودية  تعتبر اإللكترونيةوبما أن التجارة 

الحديثة وتطمح لزيادة نسبه المدفوعات عن طريق االنترنت بحلول عام  اإللكترونيةالسعودية تهدف لرفع مساهمة التجارة 

سنوات األخيرة في وضع تصور كلي ألجل في ال .0.0مع رؤيه المملكة  .0.0فقد ساهم اندماج التحول الوطني  .0.0

المتوسطة والصغيرة  والمؤسسات الشركاتإحراز التنويع االقتصادي الذي يقوم على إضعاف االعتماد على النفط وتعزيز نمو 

كحصة من برنامج التحول الوطني الذي يقوم على  اإللكترونيةودعم ريادة األعمال واالبتكار، ومن هنا تتجلى أهميه التجارة 

أساس تعزيز األهداف االستراتيجية الطموحة للمملكة العربية السعودية حيث أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز نمو قطاع التجارة 

 :يالسؤال التال يبرز أومن هن في السعودية. اإللكترونية

  االقتصاد إلى قتصاد المعرفة بالمملكة العربية السعودية في ظل التحول ا فيوأهميتها  اإللكترونيةما هو دور التجارة

 تحت هذا السؤال العام عدة أسئلة فرعية هي كالتالي: ؟، ويندرجالمعرفي

 ؟اإللكترونية: ماهي العوامل التي أسهمت في نشوء وانتشار التجارة 1س 

 في المملكة العربية السعودية؟ اإللكترونية: ماهي متطلبات التجارة 0س 

 هل استطاعت المنشآت واألفراد أن تستثمر الفرص التي تمنحها هذه التجارة في المملكة العربية السعودية؟0س :           

 أهداف الدراسة:. 1.1

التقليدي  سلو األ وما جاءت به من جديد وما تميزت به عن اإللكترونيةالتعرف على التجارة إلى من خالل هذه الدراسة نهدف 

 بأنواعها المختلفة. والمؤسساتالمتعارف عليه في المبادالت التجارية، ولماذا لقيت هذا الرواج واالنتشار الكبير لدى األفراد 

وكذلك الوقوف على حال المملكة العربية السعودية فيما يختص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تلعب دوراً كبيراً في  

لما لها من عالقة مباشرة مع ، التنمية االقتصادية وزيادة القدرة التنافسية في مختلف القطاعات السعودية بأفراده ومنشآته تحقيق

 ،اإللكترونيةاستعداد المجتمع السعودي الستخدام تطبيقات التجارة 
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تغيير جذري في إلى واألحداث الجديدة والتي تمثلت في جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار أدت  .0.0بعد رؤية  وذلك 

 السياسات واالقتصادات الدولية والمحلية والتي أسهمت وبشكل كبير في تغيير المجتمعات لعاداتها النمطية في الحياة

 ية السعودية من االستفادة من هذه التطبيقات واستغاللها.وكذلك تعداد السبل الكفيلة بتمكين المملكة العرب االقتصادية،

 أهمية الدراسة:. 1.1

كما وتظهر ، تكمن أهمية الدراسة في أنها تناولت موضوعاً جديداً ال زال قيد الدراسات المتواصلة والنقاشات بشأنه مستمرة

لالزمة من قبل المنشآت واألفراد فهذه الدراسة تعتبر حداثته بشكل محدد في المجتمع السعودي ألنه لم يحظى باالهتمام والعناية ا

في المملكة العربية السعودية  اإللكترونيةإسهاماً بسيطاً في إثراء المجتمع بأفراده ومنشآته ومرجعاً لكل المهتمين بالتجارة 

وتبني ، هم وأعمالهممنشآتإلى ونخص بالذكر أولئك الذين يرغبون في إدراج هذا النهج الحديث من المعامالت التجارية 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستعانة بها لدعم قدراتها التنافسية.

 يلي:ومن أهم المبررات التي دفعت الختيار هذا الموضوع هو ما 

  في األعوام األخيرة، فالمتصفح لشبكة اإلنترنت يتبين له بوضوح الطلب  اإللكترونيةالتوسع المتسارع للتجارة

المتنامي الستخدامها في األغراض التجارية وهذا مالحظ في غالبية المواقع التي ال تكاد تخلو من مقتطفات اإلعالنات 

 الترويجية للسلع المختلفة.

  على الرغم من انتشارها الواضح فالمنشآت واألفراد ما زالوا  اإللكترونيةفي حياتنا اليوم ال نرى أثراً واضحاً للتجارة

 ون عليها أكثر من ممارسة التقنية.يمارسون األساليب التقليدية في تعامالتهم التجارية ويعتمد

  ،عدم وعي المجتمع السعودي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فهي تستخدم غالباً من قبل فئات من المجتمع للعب

 وال يستخدمونها للعمل. وهدر األوقات،واللهو، 

 .اهتمام الباحثة الشخصي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما يصاحبها من تطورات 

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 في هذه الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية: تم االعتماد .1

ومنها تنبثق عرفة في المملكة العربية السعودية. على اقتصاد الم اإللكترونيةيوجد أثر ذو داللة احصائية لدور التجارة  .0

 الفرضيات الفرعية التالية:

في المملكة العربية على القوانين والمتطلبات داخل الشركات  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  .1

 .السعودية

 السعودية. والمؤسساتعلى األفراد  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  .0

 .السعوديعلى تمكين المجتمع  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  .0
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 والدراسات السابقة. اإلطار النظري للدراسة. 1

 . اإلطار النظري1.1

 :اإللكترونيةالتجارة  -أوالا . 1.1.1

 في كلمتين إلعطاء تعريف أكثر دقه: اإللكترونيةيمكن تفصيل مصطلح التجارة 

: هي كلمه يقصد بها نشاط اقتصادي يحكمه قواعد وانظمه متفق عليها لغرض تداول الخدمات والسلع فيما بين التجارة .1

 والحكومة. والمؤسساتاالفراد 

هي كلمه يقصد بها مجال اداء النشاط الذي تم تحديده في الكلمة السابقة عن طريق استعمال االساليب  :اإللكترونية .0

 والوسائط في االنترنت. اإللكترونية

 وتعرف على أنها:" مجموعه المبادالت التجارية التي يتم من خاللها الشراء عبر شبكة اتصاالت عن بعد" .0

(Bitouzet, 1999). 

 :اإللكترونيةالعوامل التي انتجت التجارة ومن أهم 

 التطور الحاصل في األنظمة التجارية. .0

 .محلياً أو إقليمياً وعالمياً  انفتاحاً التطور الحاصل في السياسات باتجاه االنفتاح االقتصادي سواء كان  .4

تعتبر الترجمة  اإللكترونيةالتطور واالنفتاح في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير المسبوق حتى باتت التجارة  .8

 .االقتصادية العالمية األولى لثوره المعلومات

 ثالثة انواع من العمليات:وتعتمد 

 .العمليات اإلعالنية عن المنتجات 

 .عمليات تقديم الطلبات الشرائية وطرق التسديد 

 (0..0)الحداد و آخرون،  عمليات تسليم المنتجات للمستخدمين. 

مع االخذ بعين االعتبار التجارة التقليدية فهما متشابهتان لحد كبير وبما ان التجارة هي  اإللكترونيةمن الضرورة تناول التجارة 

 كل ما يتعلق بشراء او بيع السلع والخدمات.

 :ليةالتاه العمليات تتضمن هذه الفئات وهذ

وهو كل عمليه من شانها ان تصل للمستهلكين لتزويدهم بالمعلومات عن العالمات التجارية والسلع  التسويق: .1

 والخدمات.

 وهي كل عمليه تختص بمعامالت المبيعات الفعلية. المبيعات: .0

 وهو كل ما يتعلق بتنفيذ المستهلك اللتزاماته في عمليات البيع. الدفع: .0

 بتنفيذ البائع لكافة التزاماته في عمليات البيع. الخاصةليات وهو كل العم تلبيه طلبات المستهلكين: .4
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  وهي كل العمليات الالزمة لتنفيذ طلبات المستهلكين والتجاو  معهم. خدمه المستهلك: .8

ن أتنفيذ تلك العمليات السابقة حيث والتجارة التقليدية اال في طريقه  اإللكترونيةومن هنا نستنتج أنه ال فرق كبير بين التجارة  

أشمل ويحقق عوائد أضخم واقل تكلفه  أسلو المستهلكين في كل مكان فهي إلى متطور للوصول  أسلو  اإللكترونيةالتجارة 

والنقل  فعالية في التوريد والبيع والتامين أكثرتحقق للمنشآت إدارة  اإللكترونيةكما ان التجارة  .من نظيرتها التجارة التقليدية

والمراقبة وكذلك توفر الكثير من المعلومات التي تخص المستهلكين لالستفادة منها الحقاً في اي نشاط آخر للمنشآت وهذا 

وسطاء في عمليات إلى تساهم بشكل كبير في خفض التكاليف ألنها ال تحتاج  اإللكترونيةالتجارة  يساعدها في التطوير الذاتي.

والتي تبين لنا التطبيقات لألنترنت في تبادل المعلومات وكافه العمليات التجارية، بهذا  coppelوفه بحسب مصفوالبيع والشراء 

 (0..0)العيسوى، التجارة اإللكترونية،  ان يتسع مفهومها ليشمل التعامالت التالية: اإللكترونيةفإنه يمكن للتجارة 

 G2G .ويقصد به التعامل األجهزة الحكومية في ما بينها 

 G2B .ويقصد به تعامل األجهزة الحكومية مع المنشآت 

 G2C .ويقصد به تعامل األجهزة الحكومية مع المستهلكين 

 B2G .ويقصد به تعامل المنشآت مع األجهزة الحكومية 

 B2B .ويقصد به تعامل المنشآت فيما بينها 

 B2C نشآت مع المستهلكين.ويقصد به تعامل الم 

 C2G .ويقصد به تعامل المستهلكين مع الحكومة 

 C2B .ويقصد به تعامل المستهلكين مع المنشآت 

 C2C ويقصد به تعامل المستهلكين فيما بينهم. 

           

 (0..0)بلقاسم و علي،  من خالل المراحل التالية: اإللكترونيةتتم معامالت التجارة و

في هذه المرحلة يتم عرض السلع من قبل المنتجين والبائعين على المستهلكين أو طالبي الخدمات ويتم ذلك  العرض: .1

 ،توتير ،االنستقرام ،من خالل التسويق عبر وسائل االعالنات في بعض التطبيقات المنتشرة مؤخراً مثل: السنا  شات

 هذه التطبيقات بينت مؤخرا فاعليتها في التسويق التجاري. وغيرها، حيث أن فيسبوك

: في هذه المرحلة يتم االتفاق بين مختلف الفئات سواء كان االتفاق بين مستهلك وبائع أو بائعين مع منتجين أو القبول .0

ار أوامر المنتجين مع الموردين وغير ذلك، في هذه المرحلة يوثق القبول بالعروض بشكل قانوني ومن ثم يتم اصد

 للبيع واالتفاق على طرق الدفع من قبل المستهلكين بأي الوسائل المتاحة لهم الكترونياً.

لتقديم المنتجات أو الخدمات للمستهلكين  والمؤسساتيتم في هذه المرحلة تنفيذ االلتزامات من قبل التجار  التنفيذ: .0

الذي يتالءم مع االتفاق المبرم ومن ثم يقوم المشتري أو بنكه بتنفيذ الدفع، فالتسليم يختلف باختالف  سلو بالشكل واأل

 طبيعة السلع سواء كانت السلع مادية أو غير مادية أو كانت خدمات مباشره أو غير ذلك.
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 اقتصاد المعرفة:  -انياا ث. 1.1.1

عرفة استخدم كغيره من التسميات ليصفف االقتصفاد الجديفد الفذي شفهده العفالم أن مصطلح اقتصاد المإلى بدايةً من المهم اإلشارة 

في اآلونة األخيرة وال زال يشهده والذي جاء بعفد االقتصفاد الصفناعي، ونفذكر مفن هفذه التسفميات: االقتصفاد الرقمفي، االقتصفاد 

 ون.االلكتروني، اقتصاد االنترنت، اقتصاد الالملموسات، اقتصاد القرن الواحد والعشر

إال أن المصطلح الذي شاع استخدامه هفو مصفطلح االقتصفاد المعرففي، ألن بعفض المفكفرين يفرون هفذا المصفطلح أدق وأشفمل 

 تسفمياتها،ليعبر عن هذا االقتصاد الحالي والبعض اآلخر رأى أن تلك التسميات تحصر االقتصفاد ففي مجفال واحفد كمفا جفاء ففي 

إن االقتصاد المعرفي في  لمعرفة يشمل كل تلك التسميات والمجاالت من وجهة نظرهم.فبالتالي اجتماعهم على تسميته باقتصاد ا

أن تصبح المعرفة هي المحرك الرئيسي في عملية النمفو االقتصفادي، فقفد ضفم االقتصفاد المعرففي العديفد مفن إلى األصل يرمي 

ة األنشفطة الرقميفة ففي قطاعفات االنتفاج الخفدمي كافإلى القطاعات كقطاعات االتصاالت وقطاعات التقنية المعلوماتية باإلضافة 

 والسلعي وال سيما المال والسياحة واألعمال والمواصالت والتأمين.

في اآلونة األخيرة أشارت المؤشرات التي رصدت وضع المعرفة في العالم العربي والتي بينت تقدماً واضحاً في مضي عدد من 

جفدت امكانفات كبيفرة إلى دوله  التحول القتصاد المعرفة حتى أصبحت مؤهلة أكثر من غيرها لالستفادة من هذا التحفول، حيفث ود

الستغالل فرص التكامل االقتصادي العربي في الدعم للتحول لالقتصفاد المعرففي خصوصفاً أن العفالم العربفي أصفبح يضفم دوالً 

 ولبنان.ثل السعودية واإلمارات ومصر واألردن متقدمة في البنى التحتية ورأس المال المعرفي م

تحسفين رفاهيفة األففراد، والمنظمفات، والمجتمفع إلفى يمكن أن نعرف االقتصاد المعرفي: "بأنه فرع من العلوم األساسية، يهفدف 

لفى يولفد هفذا عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة، ثم إجراء تنفيذ التدخالت الضرورية لتطوير هذه النظم، فمن جهة أو

الفرع نماذج نظرية من خالل البحث العلمي ومن جهة ثانية فهو يطور األدوات العلمية والتقنية التي يمكن تطبيقهفا مباشفرة علفى 

  (4..0)خضري،  العالم الواقعي".

اقتصاد المعرفة بأنه: "مرحلة من مراحل الرأسمالية سينشر نموذجاً خاص لإلنتاج يقوم علفى  Askenazyو  Amable وعرف

التكامل التنظيمي والتكنولوجي بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، رأس مال البشري للعمفال الفذين لفديهم القابليفة السفتعمال 

كامل للطاقة االنتاجية للعنصرين األولين، كما أن الشفبكات تتجفه لتحفل هذه التكنولوجيا، والتنظيم الفعال الذي يسمط باالستخدام ال

 .(Amable, 2004)محل األصناف القديمة لتنظيم األسواق" 

اقتصفاد المعرففة علفى أنفه: " قطفاع انتفاج وخفدمات، تكفون فيفه النشفاطات كثيففة المعرففة، بمعنفى أنهفا  Foray  وعفرف ففوراي

 (Foray, 2004)هة أساسا للتحديث من أجل عرض منتجات وخدمات جديدة على المستوى العالمي، بصفة مستمرة". موج

كما وعرف أيضاً بأنه: " االقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء األعظفم مفن القيمفة المضفافة، وهفذا يعنفي أن المعرففة ففي هفذا 

وناً أساسياً في العملية اإلنتاجية كما ففي التسفويق، وأن النمفو يفزداد بزيفادة هفذا المكفون القفائم علفى تكنولوجيفا االقتصاد تشكل مك

 .(8..0)الحاج،  المعلومات واالتصاالت باعتبارها المنصة األساسية التي منها ينطلق"

ويرى نجم عبود نجم أن اقتصاد المعرفة: " االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل عمليات وخدمات المعرفة )اإلنشاء، التحسين، 

التقاسم، التعليم، التطبيق واالستخدام للمعرفة بأشكالها( في القطاعات المختلفة باالعتماد على األصول البشرية والالملموسة 

 (8..0)نجم، إدارة المعرفة،  ووفق خصائص وقواعد جديدة".
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على أنه: "دراسة وفهم عملية تراكم المعرفة وحوافز األفراد الكتشاف وتعلم المعرفة، والحصول على ما  M. Parkenويعرفه 

 .(8..0)نجم، إدارة المعرفة، يعرفه اآلخرون" 

االقتصاد العالمي إلى ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن االقتصاد المعرفي هو اتجاه ينمو نحو أفق التكامل العالمي والذي يتجه 

المفتوح بفضل ثورة المعلومات واالتصاالت وهذا ما يؤكد أهميته في التقدم والتطور لذلك يجب على الدول خلق المناخ الذي 

 نذكر من أبرزها:برزت عدة خصائص لالقتصاد المعرفي عناصر اإلنتاج، لمعرفة لكونها أهم يتناسب مع ا

أن التطورات في التقنية تنامت بشكل إلى العالمية: اقتصاد المعرفة يعمل في إطار اقتصاد عالمي مفتوح وذلك يرجع  .6

 واضح واصبحت تدفع باالقتصاد ناحية اقتصاد عالمي متكامل.

يستهدف شرائح كبرى أصبح يوفر العديد من المنتجات المتنوعة والالمحدودة التي التنوع: بعد أن كان اقتصاد المعرفة  .7

 تقوم على تلبية كافة احتياجات كافة الشرائح من األفراد والشركات الكبرى منها والصغرى.

االنفتاح: أضحى التعاون بين كل الفئات سواء كانت شركات أو أفراد ضرورةً إلنتاج المعرفة والتي تتشكل ضمن  .5

 إطار تعاوني تتخطى النمط الحدودي الضيق المعروف سابقاً.

المعرفة: هي من تشكل المورد الرئيس وتعتبر كذلك الرأس المالي األساسي مما يجعلها تتصدر مصادر الثروة في  .9

ي العالم أجمع فهي جوهر العملية اإلنتاجية باعتبارها أعظم العناصر لخلق قيمة مضافة، وهو ما ترجمته الزيادة ف

نسب االستثمار في المعرفة بالنسبة لناتج االستثمار المحلي الخام، وذلك حسب ما أعلنته منظمة التعاون والتنمية 

أنه تراوح المعدل في االنفاق للدول األعضاء في استثمارات المعرفة والتي تمثلت في البحث ،  OCDEاالقتصادية 

اتجها المحلية الخام، ومعدل الزيادات في هذا االنفاق سنوياً من نو ٪١١و  ٪٦والتعليم والبرمجيات والتطوير بين 

 م١٨٨٤-١٨٩٤وذلك خالل الفترة الزمنية الواقعة بين عامي  ٪٥.٤و  ٪٢تراوحت بين 

والمعطيات والتقنيات التي ترتبط بمنتجاته او أساليبه  التسارع: هناك تغيرات تحصل فيما يتضمنه االقتصاد المعرفي ..1

اهم في تجدده وتحديث النشاطات االقتصادية وتطويرها في تحقيق األرباح مما يجعلها تغيرات ووسائله وهذا ما يس

 متسارعة.

 

 :الدراسات السابقة. 1.1

 :أوالا: الدراسات العربية. 1.1.1

  ،(.1112دراسة )عمر كبير، بوسيف، ساره، سيد احمد، ميسي 

 كراف على االقتصاديات الحديثة وعوائق تطبيقها في الجزائر. اإللكترونيةالعنوان: أهمية التجارة 

في النهوض باالقتصادات الحديثة وذلك من خالل ما  اإللكترونيةهدفت هذه الدراسة إلبراز األهمية العظمى التي تحققها التجارة 

تمنع من انتعاش هذا النوع من حققته من احصائيات وارقام في بعض الدول ،أيضاً تطرق الباحثين للمشاكل والمعوقات التي 

التجارة الحديثة في دوله الجزائر، و تم ذلك من خالل االعتماد على بعض الدراسات السابقة في هذا المجال أيضاً باالعتماد 

على مقابالت إلكترونية تمت مع عدد من افراد المجتمع الجزائري ممن يزاولون هذا النشاط التجاري الرقمي والتي تمثلت في 
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نه الدراسة البالغ عددها سته افراد، لغرض المساهمة في تطوير الظروف التي تجعل ممارستها أمراً مرغوباً كذلك الغرض عي

حيث توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أبرزها ان تخلف البنيه التحتية للدفع االلكتروني في  منها ان ينتعش االقتصاد الجزائري

، كذلك من ابرز النتائج ان نقص الشركات اإللكترونيةالتي حالت من انتعاش وتطور التجارة دولة الجزائر كان من أهم العوائق 

 المصغرة المختصة تتسبب في وجود صعوبات في توزيع السلع التي تم بيعها.

  ،(1112دراسة )سميه ديمش 

 حقيقتها وواقعها في الجزائر.  اإللكترونيةالتجارة  :العنوان

في دوله الجزائر حيث قامت الباحثة بمحاوله توضيح موضوع التجارة  اإللكترونيةهدفت للتعرف على واقع وحقيقه التجارة  

في العالم بصفه عامه وفي الدول العربية بصفه خاصه، كما وعرضت بعض من المجهودات الخاصة للحكومات  اإللكترونية

في دوله الجزائر، وتوضيح  اإللكترونية، واستعراض الوضع للتجارة لكترونيةاإللتأهيل المجتمع العربي ليتكيف مع التجارة 

عده نتائج :هي ضعف االقبال في دوله الجزائر إلى التحديات التي تعيق تحسن وضعها وتطورها، كما وصلت هذه الدراسة 

ائق التي تشكل عقبه امام توسع التجارة ، ونقص كبير في التعامالت التجارية ويعود السبب في ذلك للعواإللكترونيةعلى التجارة 

على الرغم من تأخر دوله الجزائر  اإللكترونيةوانتشارها، كذلك ظهور مؤشرات ايجابيه على تحسين قطاع التجارة  اإللكترونية

حال  في اإللكترونيةفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث ان هذه المؤشرات اعطت تصورات كبيره لتبني التجارة 

تم العمل على التوصيات التي تمثلت في السعي الجاد لتوفير بيئة واعيه بالتقنيات الحديثة والتشريعات التجارية التي يتناسب 

 عن طريق االنترنت. الشركاتمعها هذا النوع من التجارة خصوصاً انه تبين تفعيل ممارسه أعمال بعض 

  ،(.1112دراسة )دانه القوقا، هديل حمودة، عرين عوده 

 .االستخدام وتطبيقاتها ةعلى طريق وأثرهافي فلسطين  اإللكترونيةالصعوبات التي تواجه التجارة : العنوان

في دوله فلسطين ودورها في طريقه  اإللكترونيةتهدف هذه الدراسة للتعرف على المصاعب التي تقف في وجه التجارة  

استعمال هذه التجارة الحديثة، كذلك التركيز على معرفه التأثير الذي تلعبه متغيرات الدراسة والتي تتمثل في سنوات الخبرة 

جمع  اتجاه موضوع البحث وتم االستعانة باالستبيانات في عمليه -والمؤهل العلمي والقطاعات التي تعمل فيها الشركات، العمر

البيانات واستخدام طرق التحليل باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد اسفرت الدراسة عن النتائج التالية: ان مما 

في دوله فلسطين تشكلت في عده عوامل قانونيه وبشريه وتكنولوجيه و ماليه بنسب كبيره كما  اإللكترونيةيعيق التجارة 

والعمل على  اإللكترونيةما يلي : يجب على الشركات تطوير هياكلها بما يتناسب مع التجارة  وادرجت عده توصيات تحدد في

البنيه التحتية  زياده الوعي المجتمعي لنيل ثقه المستهلكين في هذا النوع من التجارة، ضرورة تأهيل الكوادر البشرية و تجهيز

 لهذا النوع من التجارة في دوله فلسطين.

 (.1112وارث،  )دراسة، حكيمه بن 

  قتصاد المعرفة في الدول العربية.في ا اإللكترونيةالتجارة  وأهميةالعنوان/ دور 
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براز دورها في االقتصاد المعرفي مع التركيز على الوطن إو اإللكترونيةيجابي للتجارة ثر اإلهدفت هذه الدراسة لدراسة األ

من قاعده راس مال فكري و تكنولوجي و اطار قانوني مناسب  اإللكترونيةالعربي كإطار جغرافي وتحديد مقومات التجارة 

وطرق الدفع االلكتروني والخدمات اللوجستية وتحديد العوائق التي تعيق هذا النوع من التجارة الحديثة في الوطن العربي 

لتكلفة والطرق التي من خاللها كالخصوصية والضرائب واألمن وتحديد فوائدها مثل تلبيه احتياجات المستهلكين وانخفاض ا

يستطيع الوطن العربي العمل على تطبيقها وقد استعانت الباحثة بطريقه المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للبحث كما 

واستخدمت طريقة االستبانات كوسيله لجمع البيانات وقد توصلت لعده نتائج منها: ان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خلقت 

كذلك تبين ان هناك ضعف في االنتاج المحلي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوطن ، بالفجوة الرقميةما يسمى 

وانهت الباحثة دراستها بعده توصيات منها: تهيئه المجتمعات ، من التجارة العربي رغم تزايد معدالت استخدام هذا النوع

والعمل على تقدير الكفاءات من الكوادر البشرية لضمان عدم هجرتهم عن طريق التوعية  العربية لهذا النوع من التجارة

على االستعانة  والمؤسساتوتشجيع الحكومات العربية على تخصيص موارد ماليه من ميزانياتها والعمل على دعم االفراد 

 المجال وتطبيقها.والدعوة للحكومات العربية لالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا  اإللكترونيةبالتجارة 

 :ثانياا: الدراسات األجنبية. 1.1.1

 Study (Vlatko Ceric, 2011). 

Entitled ‘Building the Knowledge Economy’’ 

The article aimed to study how the economy is impacted by the information and communication 

technology, focusing on the e-commerce and internet economy (Čerić, 2001). In addition, the 

study purpose was to illustrate the attributes or the features of the ‘knowledge economy’, as well 

as, highlighting the knowledge economy building most related issues. 

Some limitations are related the current research article, as the author limited the research to the 

European countries. However, it was a review article type, as the author depended on the 

relevant literature review (published articles) and governmental documents to collect the 

required data. The author discussed the review article with six main divisions as the following 

(Čerić, 2001): 

 Influence of information and communications technology on economy: According to the 

author’s review, ICT fast development and the drop of its prices had a significant impact 

on the economy, in this section it was described how the internet changed the whole 

economic communications all around the globe, creating what is called internet economy. 

As a result of the review, the e-commerce altered the organizations procedures in business 
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implementation completely, it allowed considerable boost in the speed and efficiency of 

business transactions. As well as, e-commerce made a simpler and speedier 

communication and among companies and customers. 

 Overview on knowledge economy: The author presented some interesting facts regarding 

knowledge economy, also mentioning the growth in the demand and use of knowledge 

economy. 

 Main types of knowledge: The author under this section discussed the codified knowledge 

and the tacit knowledge, with showing the differences between both types. 

 Main issues in building the knowledge economy: As a result, the author presented the 

importance of developing stronger direct links between business and academic world, and 

recommends the companies to invest in scientists and engineers, and get benefit of their 

expertise. 

 Social issues related with knowledge economy: The author here presented the issues 

related to privacy and other social challenges. 

 Facts related with development of knowledge economy in Europe: A main result showed 

here that, market entry might soon become very costly because new ICT companies make 

strong e-commerce brands. 

 As a conclusion of this review, knowledge economy is strongly influenced by the information 

and communication technology growth, including e-commerce, which all are related to the 

internet and the explosion of the number of its users. As well as, its affordable prices that make 

both the enterprises and customers rely on it (Čerić, 2001). 

 Study (Anushree Pandey, and the co-authors Vandana, 2013). 

Entitled ‘relationship between e-commerce & knowledge economy and their role in risk 

assessment processes, published by the journal of global research in computer science, all 

from the Indian institute of information technology, Allahabad, up, India. 

The corresponding author is a lecturer at iiita, who published several articles in international and 

national scientific issues and journals, his focus area of research, is the supply chain management 

and e-commerce (Pandey, Vandana, Mishra, & Rai, 2013). The academic background of the 

author reflects the relevancy to the subject of the current research article. 
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The corresponding author is a lecturer at iiita, who published several articles in international and 

national scientific issues and journals, his focus area of research, is the supply chain management 

and e-commerce (Pandey, Vandana, Mishra, & Rai, 2013). The academic background of the 

author reflects the relevancy to the subject of the current research article. 

The study main objective was to investigate the relation between the knowledge economy and 

the e-commerce, the study also aimed to address the role of both the e-commerce and knowledge 

economy in the risk assessment process. 

The methodology adopted by the authors, basically was an analysis of the literature review and 

available information, in which they concluded and created a model that explain the relationship 

between knowledge economy and e-commerce. It was a necessary initial step intended by the 

authors, in order to be able to understand the impact of the e-commerce and knowledge 

management on the risk assessment process. In addition, the authors used the fuzzy logic 

adopted from the study of M.H. Zirakja 2011 (Zirakja & Samizadeh, 2011). 

Major results of the current article showed that: 

 E-commerce can use as a tool to deliver services of knowledge economy by storing, 

transferring and sharing knowledge in an efficient process. It will improve the procedure 

of communication and exchange of information without producing a repeated knowledge 

for individual organizations, belonging to different regions or for the individual units of a 

large organization (Pandey et al., 2013). 

 The organizations can collaborate in the common field of e-commerce by sharing their 

knowledge with each other and reducing the time and cost incurred on a particular issue 

(Pandey et al., 2013). 

 Knowledge economy can help achieve effective service delivery via e-commerce in order 

to get a better customer support. 

 Service quality in an enterprise can be rise by the knowledge economy, as well as will be 

improved and developed (Pandey et al., 2013). 

 Knowledge sharing and circulating via e-commerce is a demand 

 There is a need to share knowledge and distribute it through e-commerce, since it 

provides a means for service delivery despite the geographical boundaries (Pandey et al., 

2013). 
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 The regular mapping of the factors of e-commerce can enhance enterprises’ security and 

knowledge economy during risk assessment processes (Pandey et al., 2013). As well as, 

mapping those factors gives better insights to avoid possible threats. 

The authors recommended having future studies regarding the determinant of knowledge 

economy, they also recommended a quantitative approach, that will present the calculation of the 

factors related to the knowledge and e-commerce, in which the matrix will developed and 

becomes more effective and efficient. (Pandey et al., 2013). 

 Study (Madina Rajapova,2018)  

Entitled ‘e-commerce models for trading intellectual products and services in knowledge 

economy’, published by the international conference on eurasian economies 2018, from the 

tashkent state university of economics, uzbekistan. As it is clear, the academic background 

of the author is related to the subject of the selected article. 

However, this study aimed to address the theoretical aspects of the electronic commerce in 

cultivated products and services market (Rajapova, 2018). 

In the literature review section, the author discussed the theoretical aspects of the three main 

terms (Rajapova, 2018): 

 Smart Products and Services 

 Knowledge Economy 

 Electronic Commerce 

This study used secondary data from the Management, Organization and Innovation (MOI) 

survey 2009, which is a joint initiative of the Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

and the World Bank. The first survey conducted in 2008-2009, covering 1,777 manufacturing 

enterprises in 12 countries: Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Lithuania, Poland, Romania, Russia, 

Serbia, Ukraine, Uzbekistan, Germany and India. The data use a standardized survey instrument 

and a uniform sampling methodology to minimize measurement bias and compare with the size 

of the economy (Rajapova, 2018). 
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According to the research results, it should be noted that the registration of inventions, utility 

models, software and other objects of intellectual property has a positive effect on the 

development of the country's economy as a whole (Rajapova, 2018).  

In conclusion, it can be said that the knowledge economy in Uzbekistan is evolving, achieving 

most of the positive results in recent years after the formation of the Action Strategy for the five 

priority areas of development of Uzbekistan in 2017-2021, and there are also negative factors 

that need to be improved in the near future (Rajapova, 2018). 

 منهجية الدراسة. 1

 :منهج الدراسة. 1.1

المنهج ييسر الطريق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد، مساعي، أسئلة وفروض البحث فانه تم اختيار المنهج الوصفي  باعتبار

أسبا  هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها واستخالص النتائج إلى التحليلي الذي يقوم بوصف ظاهرة من الظواهر للوصول 

إلى االرتباط بين المتغيرات من حقيقة بدئه بالمسلمات والنظريات ثم الولوج  لتعميمها، وكذا المنهج االستنباطي لغرض تأكيد

 الخاص(.إلى الجزء )من العام إلى اإلشكالية المبحوثة من جهة، ومن جهة أخرى حقيقة انتقاله من الكل 

 :مصادر الحصول على البيانات والمعلومات. 1.1

العموم فلقد اعتمدنا في توزيع االسفتمارات عفن طريفق االتصفال اإلليكترونفي تم االعتماد في جمع البيانات على االستبيان وعلى 

بففأفراد العينففة موضففوع الدراسففة مففن خففالل رابففط بففه اسففتبيان الدراسففة، تففم إنشففائه باسففتخدام نمففاذج جوجففل، وذلففك حتففى يتسففنى 

 الحصول على أكبر قدر من المفردات.

 :مجتمع الدراسة. 1.1

وأهميتهفا ففي اقتصفاد المعرففة ففي المملكفة العربيفة السفعودية، وحرصفا علفى  اإللكترونيفةلغرض معالجة موضوع دور التجارة 

التفي مثلفت السفعودية  الشفركاتااللتزام بموضوعية البحث العلمي ففي عفرض النتفائج وبنفاء التوصفيات تفم تسفليط الضفوء علفى 

التجاريفة السفعودية أو مفن يمفثلهم )نائفب أو المفدير التسفويقي(   الشفركاتيري مفدإلفى من خفالل اسفتبيان موجفه مجتمع الدراسة 

 لمعرفة وجهات نظرهم حول موضوع الدراسة.

 :عينة الدراسة. 1.1

التجاريفة السفعودية أو مفن يمفثلهم  الشركاتمديري عدد من روعي في اختيار عينة الدراسة الميدانية أن يكون جميع أفرادها من 

وأهميتهفا ففي  اإللكترونيفةتتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية، وقدرة الحكم على دور التجفارة  وممن)نائب أو المدير التسويقي( 

 .اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية
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 :أداة الدراسة. 2.1

((. وتففم تصففميم أداة الدراسففة باالعتمففاد علففى مففا ورد فففي اإلطففار النظففري 1)الدراسففة علففى اسففتبيان كمففي )ملحففق رقففم  اعتمففدت

الدراسفة، بينمفا األجفزاء األربعفة تتضفمن  خمسة أجزاء، يتضمن الجزء األول خصائص مجتمفعإلى تم تقسيم االستبيان  للدراسة.

 .محاور الدراسة

 :في الدراسة ةالمستخدماألساليب اإلحصائية . 2.1

  الحسابيةالمتوسطات. 

 االنحرافات المعيارية. 

 اختبار ألفا كرو نباخ. 

 .االرتباط واالنحدار الخطي البسيط 

 اختبارات صدق أداة الدراسة وثباتها. 3.1

 :صدق االتساق الداخلي. 1.3.1

)األغا و  " بيرسون " للمقياس وهذا ما يؤكده معامل االرتباطيتم التحقق من صدق االتساق الداخلي بواسطة من خالل حسا  

على أن قوة االرتباط بين درجات كل مستوى من مستوى األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط  (1999األستاذ، 

 كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه. 

وقد تبين أن جميع فقرات كل محور من محاور االستبيان على حده قد حققت ارتباطات دالة إحصائيا، عند مستوى داللة 

، وهذا ما يدل على أن استبيان الدراسة SPSS(، وذلك على النحو الموضح بملحق الدراسة الخاصة بمخرجات برنامج 1...)

 .ة على استخدام كافة محاور االستبيانا يطمئن الباحثمم عالييتمتع بصدق اتساق داخلي 

 الصدق البنائي:. 1.3.1

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد أداة الدراسة الوصول إليها،  .11

 ويبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لمحاور االستبيان.

 يوضح حساب قيم االرتباط بين كل محور واالستبيان ككل )الصدق البنائي( 1 جدول

 المحاور

معدل 

الدرجات 

للمحور 

 األول

معدل 

الدرجات 

للمحور 

 الثاني

معدل 

الدرجات 

للمحور 

 الثالث

معدل 

الدرجات 

للمحور 

 الرابع

 معدل الدرجات لالستبيان ككل
 **750. **848. **815. **842. معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية
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 معدل الدرجات للمحور األول
 **468. **542. **649. 1 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000  القيمة االحتمالية

 معدل الدرجات للمحور الثاني
 **495. **595. 1 **649. معامل االرتباط

 0.000 0.000  0.000 القيمة االحتمالية

 الدرجات للمحور الثالث معدل
 **585. 1 **595. **542. معامل االرتباط

 0.000  0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 معدل الدرجات للمحور الرابع
 1 **585. **495. **468. معامل االرتباط

  0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

بين محاور االستبيان االربعة، والدرجة الكلية للمقياس  0.01 يتضح من الجدول وجود عالقة طردية قوية عند مستوى الداللة

االتساق البنائي تجعل منه أداة وعليه يتبين أن االستبيان بمحاوره االربعة وجميع فقراته دال إحصائيا بحيث يتمتع بصدق 

 .صادقة لما وضع من أجله

 الصدق الذاتي: .1.3.1

الذاتي  التالية: الصدقيقاس الصدق الذاتي بحسا  الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وبذلك يستخرج الصدق من الثبات المعادلة  

 0.978=  االستبيان ومنه صدق، 0.978=   956.√ فإنوبالتالي  956.حيث: ثبات االستبيان = ، الثبات√=

 :ثبات االستبيان. 1.3.1

 :النتائج التاليةإلى تم حسا  معامالت ثبات االستبيان بمحوريه، باستخدام معامل ألفا حيث تم التوصل 

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان )ألفا كرونباخ( 1جدول 

 𝛼قيمة  المـحـــــــــــــــور م

 916. االقتصادية الشركاتب اإللكترونيةالمحور األول: واقع التجارة  1

والقوانين والمتطلبات داخل الشركات في المملكة  اإللكترونيةالمحور الثاني: التجارة  0

 العربية السعودية

.834 

 947. في المملكة العربية السعودية والمؤسساتواألفراد  اإللكترونيةالمحور الثالث: التجارة  0

 859. في تمكين المجتمع السعودي اإللكترونيةالتجارة دور المحور الرابع:  4

 956. االستبيان

 SPSSمخرجات برنامج إلى المصدر: من إعداد الباحثة استنادا 
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 اإللكترونيةحيث سجل في محور واقع التجارة  االستبيان، يتضح من خالل ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل محاور

والقوانين والمتطلبات داخل الشركات في المملكة  اإللكترونيةأما قيمته في محور التجارة ، (916.االقتصادية ) الشركاتب

في المملكة  والمؤسساتواألفراد  اإللكترونية( بينما في المحور الثالث والخاص بالتجارة 834.العربية السعودية فبلغت )

في تمكين المجتمع في المملكة  اإللكترونية( في حين عند المحور الرابع الخاص بدور التجارة 947.العربية السعودية فبلغت )

( مما يدل على تمتع كل 956.وبالنسبة لالستبيان ككل فقد كانت مرتفعة حيث قدرت بـ ) 859.) العربية السعوديةـ فقد بلغت )

إذ أنه كلما كانت تلك المفردات متجانسة فيما تقيسه كان التناسق ، درجة عالية من الثبات وتجانس مفرداتهمحاور االستبيان ب

 عاليا.

 :التحليل الوصفي لمحاور االستبيان. 1

 :اإللكترونيةمحور التجارة . 1.1

الهدف من هذا المحور هو معرفة مدى تفوافر األدوات التكنولوجيفة والمحففزات التفي تسفاهم ففي ممارسفة العمليفات التجاريفة  إن

 :فكانت اإلجابات كما يلي ،السعودية موضوع الدراسة الشركاتب

 اإللكترونيةنتائج اإلحصاء الوصفي لمحور التجارة  1جدول 

 العبارة م
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 محايد 8 0,000 14.426 1.297 2.91 تهتم المؤسسة بكسب ثقة العمالء 1

0 
قد يكون هناك إمكانية اختراق نظام 

 المعامالت التجارية للمؤسسة.
 محايد 14 0,000 17.415 1.28 2.87

0 
الخطأ من خالل تهتم المؤسسة بخفض نسبة 

 االعتماد على األنظمة التقنية.
 محايد 10 0,000 14.191 1.169 2.8

4 

لدى المؤسسة محفزات تدفع المستهلك 

للشراء عبر اإلنترنت منها توفير في الجهد 

المراكز إلى والوقت دون الحاجة للذها  

 .واألسواق التجارية للشراء

 محايد 7 0,000 15.323 1.423 2.73

8 
المؤسسة من قلة الكوادر البشرية تعاني 

 المؤهلة ذات الكفاءة العالية.
 محايد 15 0,000 15.396 1.456 2.69

6 

توفير منتجات عبر إلى تسعى المؤسسة 

التسوق االلكتروني غير متوفرة في 

 األسواق التقليدية.

 محايد 21 0,000 14.999 1.38 2.66
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7 

تتفق المؤسسة على أنه من أهم التحديات 

التي تقف في طريق نمو التجارة 

عدم وجود قوانين واضحة  اإللكترونية

 .اإللكترونيةللتعامالت التجارية 

 محايد 13 0,000 28.347 1.089 2.66

 محايد 2 0,000 20.292 1.086 2.66 .تتوفر بالمؤسسة شبكة داخلية )اإلنترانت( 5

9 
تحسين البنية التحتية إلى تسعى المؤسسة 

 .لالتصاالت والمعلومات والتقنية
 محايد 17 0,000 17.457 1.357 2.64

1. 

التواصل السريع مع إلى تسعى المؤسسة 

العمالء ومعرفة اقتراحاتهم وشكواهم 

 .وتحسين المنتجات

 محايد 11 0,000 20.660 1.333 2.64

11 
يتميز موقعكم اإللكتروني بالديناميكية 

 ويخضع للتحسين بصفة دورية
 محايد 5 0,000 16.465 1.333 2.62

10 

تهتم المؤسسة بجعل خطوات التسوق 

االلكتروني والشراء عبر االنترنت سهلة 

وميسرة على العمالء وتأمين وسائل الدفع 

 .اإللكترونية

 محايد 20 0,000 21.527 1.278 2.62

10 

لدى المؤسسة القدرة على إمكانية تنفيذ 

عمليات البيع والشراء طيلة أيام األسبوع 

ولعدد ساعات أكبر مما يساهم في زيادة 

 األرباح.

 محايد 9 0,000 17.906 1.402 2.61

14 
تهتم المؤسسة بالتوسع واالنتشار ليس فقط 

 اقليماً وإنما عالمياً.
 محايد 12 0,000 15.499 1.402 2.60

 4 0,000 17.590 1.291 2.31 .التجاريةيدعم البريد اإللكتروني العمليات  18
غير 

 موافق

16 
تركز المؤسسة على تطوير الكوادر 

 البشرية في مجال المعرفة التقنية
2.31 1.372 20.680 0,000 19 

غير 

 موافق

17 
تتوفر بالمؤسسة شبكة خارجية مع 

 .المتعاملين معها )اكسترانت(
2.27 1.366 16.618 0,000 3 

غير 

 موافق

15 
تتوفر بالمؤسسة برمجيات تساعدها في 

 تنفيذ عملياتها التجارية
2.27 1.366 13.573 0,000 6 

غير 

 موافق

غير  18 0,000 17.415 1.429 2.2تهتم المؤسسة بتطوير صناعة االتصاالت  19



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

( 0.68بفـ ) السفعودية يقفدر الشفركاتب اإللكترونيفةأن المتوسط الحسابي لمحور واقفع التجفارة إلى تشير معطيات الجدول أعاله، 

تففوافر األدوات التكنولوجيففة إلففى يشففير  وهففذا(، 0المقففدر بففـ)( وهففو أكبففر مففن المتوسففط الفرضففي 62.بففانحراف معيففاري قففدره )

 T" ومفا يؤكفد ذلفك هفي قيمفة .السفعودية موضفوع الدراسفة الشفركاتوالمحفزات التفي تسفاهم ففي ممارسفة العمليفات التجاريفة ب

محل الدراسفة  الشركاتإذن  ،(....( بمستوى داللة قدره )54درجات الحرية ) عند( وهي دالة 27.079المحسوبة المقدرة بـ)"

، ولكن هذا ال ينففي وجفود اختالففات ففي اإللكترونيةزيادة فعالية دور التجارة  توفر عدد من األدوات التكنولوجية التي تساهم في

 السعودية،  الشركاتتوافر األدوات التكنولوجية والمحفزات التي تساهم في ممارسة العمليات التجارية ب مدى

محففل الدراسففة علففى معظففم العبففارات الخاصففة بتففوافر األدوات  الشففركات ممثلففونففه بصفففة عامففة، وافففق أخيففراً وعلففى الففرغم أ

إال أن رففض عفدد مفن العبفارات يشفير  ،السفعودية الشركاتالتكنولوجية والمحفزات التي تساهم في ممارسة العمليات التجارية ب

السعودية يشوبه أوجفه قصفور ويحتفاج مزيفداً مفن االهتمفام والتطفوير، وهفذه النتيجفة  الشركاتب اإللكترونيةأن واقع التجارة إلى 

 يتم أخذها في االعتبار عند وضع توصيات الدراسة.س

 .والقوانين والمتطلبات داخل الشركات في المملكة العربية السعودية اإللكترونيةمحور التجارة  .1

علفى أحفد مؤشفرات االقتصفاد المعرففي أال وهفو طبيعفة  اإللكترونيفةتفأثير التجفارة كان الهدف من هذا المحور هفو معرففة مفدى 

 :فكانت اإلجابات كما يلي ،السعودية موضوع الدراسة الشركاتداخل  القوانين والمتطلبات

 والقوانين والمتطلبات داخل الشركات اإللكترونيةنتائج اإلحصاء الوصفي لمحور التجارة  1جدول 

 العبارة م

ط 
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ف  
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1 
يعاني االقتصاد المعرفي بعدم إلمام صناع 

القرار في بعض الشركات بالتجارة 
 محايد 12 0,000 14.768 1.006 3.19

والعمل على زيادة المنافسة والشفافية في 

 .أسواقها

 موافق

0. 

كفاءة عدم توفر نظام أمن معلومات ذات 

عالية يعوق في التوسع التجاري 

 االلكتروني.

2.2 1.352 14.191 0,000 16 
غير 

 موافق

01 

يعتبر عدد الحواسيب الموجودة في 

المؤسسة كافيا إلنجاز مختلف العمليات 

 .التجارية

1.72 1.098 17.528 0,000 1 

غير 

موافق 

 تماما

 محايد  0,000 27.079 62410. 2.65 السعودية الشركاتب اإللكترونيةواقع التجارة 
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 اإللكترونية

0 

يعاني اقتصاد المعرفة من وجهات النظر 

التجار التقليدين بأن هذا التوجه لبعض 

 مرتفع التكاليف التأسيسية والتشغيلي.

 محايد 16 0,000 14.685 1.041 3.19

0 
يوجد ضعف في االقبال من قبل الشركات 

 .اإللكترونيةعلى االستثمار في التجارة 
 محايد 8 0,000 19.296 1.003 3.08

4 

من نظرة بعض  اإللكترونيةتعاني التجارة 

على أنها ند  اإللكترونيةالتجار للتجارة 

لمحالتهم وبأنها ستلغيها وتأخذ من حصتها 

 السوقية.

 محايد 13 0,000 14.155 1.272 3.05

8 

من التركيز على  اإللكترونيةتعاني التجارة 

جانب التقنية من قبل التاجر وليس على 

 المنتج أو العمالء المستهدفين.

 محايد 15 0,000 16.502 1.122 3.05

6 

من مخاوف  اإللكترونيةتعاني التجارة 

بعض التجار من عدم نجاح التجربة وأن 

ذلك من الممكن أن يؤثر على تواجده في 

 السوق التقليدي

 محايد 14 0,000 20.502 1.286 3.01

7 
يعاني السوق اإللكتروني من عدم المعرفة 

 الحقيقية بنمو وحجم السوق.
 محايد 11 0,000 22.568 1.1 2.87

5 

من وجهة نظر  اإللكترونيةتعاني التجارة 

بعض التجار بأن نموها هو نمو عابر ال 

 يستحق االستثمار واالهتمام به.

 محايد 10 0,000 28.347 1.089 2.8

9 
ثقة إلى  اإللكترونيةافتقار سوق التجارة 

 ووعي المستهلك بالشراء.
 محايد 7 0,000 20.292 1.086 2.66

1. 

هناك تقاعس في القطاعات الحكومية 

والبنكية وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية 

 في دعم هذا النوع من التجارة.

2.55 1.16 23.707 0,000 9 
غير 

 موافق

11 
قد تضيع حقوق التاجر والمتسوق 

 .اإللكترونيةاإللكتروني معاً نتيجة التجارة 
2.34 1.119 24.067 0,000 3 

غير 

 موافق

10 
ال توفر المؤسسة خاصية الدفع عن طريق 

 البطاقة االئتمانية لعمالئها.
2.34 1.053 29.223 0,000 6 

غير 

 موافق
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10 

تسعى هيئة االتصاالت بالمملكة في مواكبة 

التوجهات الحديثة للقطاع بما يتناسب 

 ويتكامل مع االستراتيجية الوطنية الرقيمة

2.31 1.448 22.093 0,000 2 
غير 

 موافق

14 

تتبنى الشركة أهمية وجودة خدمات عالية 

لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بها 

 .اإللكترونيةلتنمية التجارة 

2.27 1.417 21.586 0,000 1 
غير 

 موافق

18 

تهتم هيئة االتصاالت في المملكة بتعزيز 

ورفع مستوى األمن الرقمي في قطاع 

بيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وتوفير 

 إنترنت أكثر أمنا

2.13 1.387 25.030 0,000 4 
غير 

 موافق

16 
تطوير المنظومة اللوجستية ال يسهم في 

 .اإللكترونيةتحقيق التجارة 
1.92 1.071 28.243 0,000 5 

غير 

 موافق

والقوانين والمتطلبات داخل  اإللكترونيةالتجارة 

 الشركات
2.67 

.6281

0 
 محايد - 0,000 39.104

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

يقفدر  والقفوانين والمتطلبفات داخفل الشفركات اإللكترونيةالتجارة أن المتوسط الحسابي لمحور إلى تشير معطيات الجدول أعاله، 

تففأثير التجففارة إلففى (، وهففذا يشففير 0( وهففو أكبففر مففن المتوسففط الفرضففي المقففدر بففـ)63.( بففانحراف معيففاري قففدره )0.67بففـ )

موضففوع علففى أحففد مؤشففرات االقتصففاد المعرفففي أال وهففو طبيعففة القففوانين والمتطلبففات داخففل الشففركات السففعودية  اإللكترونيففة

( بمسفتوى داللفة قفدره 54عند درجات الحريفة ) ( وهي دالة39.104المحسوبة المقدرة بـ)" T" الدراسة. وما يؤكد ذلك هي قيمة

طبيعفة القفوانين والمتطلبفات داخفل الشفركات السفعودية  علفى اإللكترونيفةأنفه تفأثير التجفارة إلى لكن تجدر اإلشارة هنا (  ....)

 رففض أففراد العينفةإلى هذا باإلضافة  ليس تاثيراً قويا فهو رغم داللته اإلحصائية إال أن تقييمه وفقاً لمقياس ليكارت كان محايداً،

 .السعودية والقوانين والمتطلبات داخل الشركات اإللكترونيةبين التجارة  لعدد من العبارات التي تربط

 اإللكترونيفةبالعالقفة بفين التجفارة محفل الدراسفة علفى معظفم العبفارات الخاصفة  الشفركاتممثلفوا  كفان رأيأخيراً بصفة عامفة، 

وجفود إلفى أن دالالت العبفارات تشفير إلفى لكفن تجفدر اإلشفارة   محايفداً  وطبيعة القفوانين والمتطلبفات داخفل الشفركات السفعودية

وهذه النتيجة سوف يفتم أخفذها ففي االعتبفار  وطبيعة القوانين والمتطلبات لكنه ارتباطا غير قوي، اإللكترونيةارتباط بين التجارة 

 عند وضع توصيات هذه الدراسة.

 .في المملكة العربية السعودية والمؤسساتواألفراد  اإللكترونيةمحور التجارة  .1

على أحد مؤشرات االقتصاد المعرفي أال وهو دور األفراد  اإللكترونيةكان الهدف من هذا المحور هو معرفة مدى تأثير التجارة 

 :فكانت اإلجابات كما يلي ،السعودية موضوع الدراسة والمؤسسات
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  والمؤسساتواألفراد  اإللكترونيةنتائج اإلحصاء الوصفي لمحور التجارة  2جدول 
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1 
الستثمار والجهات اتسعى وزارة التجارة و

 تبسيط اإلجراءات والتنظيماتإلى التابعة لها 
 محايد 12 0,000 17.445 1.361 2.87

0 

الصناعات تهتم حكومة المملكة بالتركيز على 

ذات القيمة المضافة العالية والتي تتمتع بآفاق 

 تطور بعيدة األمد

 محايد 14 0,000 18.462 1.361 2.87

0 

تهتم المؤسسة بإقامة تعاون وثيق مع مؤسسات 

صناعية تكنولوجية كبرى، مما سيفيد في مجال 

نقل التكنولوجيا والحصول على ميزات في 

 مجال التسويق.

 محايد 15 0,000 17.528 1.361 2.87

4 

تسعى المؤسسة مثلها مثل عدد من المستثمرين 

التحول في الحاسبات الشخصية التقليدية إلى 

 سوق األجهزة اللوحية الذكية.إلى 

 محايد 5 0,000 18.395 1.421 2.84

8 

 اإللكترونيةتشجيع التجارة إلى تسعى المملكة 

عن طريق تبسيط عملية االستيراد والتصدير 

 ومن أهداف ذلك تقليل الوقت والتكلفة.

 محايد 6 0,000 18.391 1.404 2.8

6 
تسعى هيئة االتصاالت في المملكة بتعزيز 

 مكانة المملكة في المنظمات الدولية واإلقليمية
 محايد 4 0,000 18.386 1.386 2.76

7 

تسعى وزارة التجارة والستثمار والجهات 

زيادة ثقة المستهلك بالتجارة إلى التابعة لها 

ودعم الشركات الصغيرة  اإللكترونية

 والمتوسطة

 محايد 11 0,000 16.618 1.386 2.76

5 

في المملكة يعزز  اإللكترونيةنظام التجارة 

بدوره الفرص االستثمارية في التجارة 

 .اإللكترونية

 محايد 1 0,000 16.000 1.442 2.73

9 

تحديث التشريعات القانونية إلى تسعى المملكة 

بحيث تتالءم مع التوجهات الحديثة للتجارة 

 اإللكترونية

 محايد 13 0,000 16.000 1.442 2.73
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1. 

تتوفر في المملكة مادة توفّر الحماية الالزمة 

من الغش  اإللكترونيةلتعامالت التجارة 

 والخداع.

 محايد 2 0,000 15.668 1.345 2.69

11 

تهتم هيئة االتصاالت باالستفادة من خبرات 

وتجار  منظمي االتصاالت في مختلف الدول 

بهدف الحصول على أفضل الممارسات ذات 

 الصلة.

 محايد 3 0,000 18.395 1.38 2.62

10 

 اإللكترونيةتبني األنظمة إلى تسعى المؤسسة 

لزيادة مستوى األمن والشفافية والسيطرة على 

 العمليات

 محايد 7 0,000 19.447 1.456 2.62

10 

الستثمار والجهات اتسعى وزارة التجارة و

خلق بيئة جاذبة للتجارة إلى التابعة لها 

 اإللكترونية

2.48 1.461 17.445 0,000 10 
غير 

 موافق

14 

تهتم المملكة بالتحسين التنظيمي للقطاع 

اللوجستي للعمل على زيادة المنافسة ومشاركة 

 القطاع الخاص

2.45 1.41 19.447 0,000 8 
غير 

 موافق

18 
تهتم حكومة المملكة بزيادة التركيز على 

 في مؤسساتها. اإللكترونيةالتجارة 
2.45 1.41 19.447 0,000 9 

غير 

 موافق

 محايد 0,000 0,000 23.476 1.06172 2.70  والمؤسساتواألفراد  اإللكترونيةالتجارة 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

والقفوانين والمتطلبفات داخفل الشفركات يقفدر  اإللكترونيةأن المتوسط الحسابي لمحور التجارة إلى تشير معطيات الجدول أعاله، 

تففأثير التجففارة إلففى (، وهففذا يشففير 0( وهففو أكبففر مففن المتوسففط الفرضففي المقففدر بففـ)1.06( بففانحراف معيففاري قففدره )2.70بففـ )

السعودية موضوع الدراسفة. ومفا يؤكفد ذلفك  والمؤسساتدور األفراد على أحد مؤشرات االقتصاد المعرفي أال وهو  اإللكترونية

(  لكفن تجفدر ....توى داللفة قفدره )( بمسف54( وهفي دالفة عنفد درجفات الحريفة )23.476المحسوبة المقفدرة بفـ)" T" هي قيمة

 ،اإلحصفائية ارغفم داللتهف دور األففراد والمؤسسفات السفعودية ليسفت قويفةو اإللكترونيفةالتجفارة  أن العالقة بفينإلى اإلشارة هنا 

الشفركات محففل  أخيفراً بصفففة عامفة، كفان رأي ممثلفو، محايفداً، وغيفر مواففق تففراوح بفينوفقفاً لمقيفاس ليكفارت فتقيفيم العبفارات 

  لكففن تجففدر محايففداً  السففعودية واألفففراد والمؤسسففات اإللكترونيففةالدراسففة علففى معظففم العبففارات الخاصففة بالعالقففة بففين التجففارة 

لكنفه ارتباطفا  واألففراد والمؤسسفات السفعودية اإللكترونيفةوجود ارتباط بين التجفارة إلى أن دالالت العبارات تشير إلى اإلشارة 

 النتيجة سوف يتم أخذها في االعتبار عند وضع توصيات هذه الدراسة.غير قوي، وهذه 
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 في تمكين المجتمع في المملكة العربية السعودية اإللكترونيةمحور دور التجارة  .1

علفى أحفد مؤشفرات االقتصفاد المعرففي أال وهفو تمكفين  اإللكترونيفةكان الهدف من هذا المحفور هفو معرففة مفدى تفأثير التجفارة 

 :موضوع الدراسة، فكانت اإلجابات كما يلي السعوديالمجتمع 

 في تمكين المجتمع اإللكترونيةنتائج اإلحصاء الوصفي لمحور دور التجارة  2جدول 
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1 

شركات تجارة يدشن باعة التجزئة التقليديين 

إلكترونية ناشئة من أجل دخول السوق بشكٍل 

 أسرع دون التقيد بمنظومة تقنية المعلومات.

 موافق 5 0,000 19.120 0.981 3.44

0 

ما يزال تطوير منظومة الخدمات اللوجستية 

والمدفوعات في المملكة جاريًا  وهو من 

 العقبات التي يواجها تجار التجزئة التقليديون

 موافق 7 0,000 18.395 0.944 3.44

0 

يجد تجار التجزئة التقليديون صعوبة في تطوير 

استراتيجيات التسعير عند البيع عبر قنواٍت 

 متعددة

 محايد 6 0,000 22.182 1.184 3.05

4 

تعد الجهات الحكومية المختلفة ضمن أهم 

في  اإللكترونيةالجهات المَمّكنة لقطاع التجارة 

 المملكة.

 محايد 13 0,000 21.645 1.272 3.05

8 
الشركات الكبيرة عادةً ما تكون أبطأ في تحولها 

 من الشركات الصغيرة اإللكترونيةنحو التجارة 
 محايد 3 0,000 32.274 1.193 2.87

6 

تخَصص ميزانيات التسويق لبائعي التجارة 

داخل المملكة في أغلبها لألنشطة  اإللكترونية

 الرقمية.

 محايد 4 0,000 23.721 1.223 2.87

7 

 اإللكترونيةمن معوقات التحول نحو التجارة 

العقليات المختلفة بين األجيال األكبر واألصغر 

 من قادة ومالكي الشركات العائلية

 محايد 8 0,000 33.542 1.361 2.87

5 

إلى تنجذ  المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

حقيقة أن االستثمارات المطلوبة لتبنى التجارة 

أقل كثيًرا بالمقارنة بالمتاجر  اإللكترونية

 محايد 10 0,000 19.447 1.29 2.84
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 التقليدية

9 

المنشآت  اإللكترونيةيساعد توسع التجارة 

الصغيرة والمتوسطة في تعزيز والء العمالء 

 بشكٍل أعلى كفاءة 

 محايد 9 0,000 19.474 1.326 2.8

1. 

على نسبٍة  اإللكترونيةتستحوذ شركات التجارة 

كبيرة من سوق التجارة داخل المملكة مقارنة 

 المحلية. اإللكترونيةبالتجارة 

 محايد 1 0,000 20.270 1.333 2.76

11 

يقوم عدد من تجار بتجربة الدخول في التجارة 

باالستفادة من مواقع التواصل  اإللكترونية

 االجتماعي

 محايد 2 0,000 14.297 1.386 2.76

10 

منظومة الدعم )لخدمات اللوجستية والمدفوعات 

)الضرورية لنجاح أي شركة تجارة إلكترونية 

 غير متطورة بالشكٍل المأمول في المملكة.

 محايد 12 0,000 18.837 1.319 2.69

10 

تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة على رفع الوعي بمميزات نماذج 

 اإللكترونيةأعمال التجارة 

2.48 1.359 22.093 0,000 14 
غير 

 موافق

14 

يجد المشترون األفراد عبر اإلنترنت أنفسهم 

عاجزين عن استخدام بطاقات الصراف اآللي 

 الخاصة بهم في الشراء عبر اإلنترنت

2.38 1.3 16.836 0,000 15 
غير 

 موافق

18 

تزيل العوائق الجغرافية  اإللكترونيةالتجارة 

وتحث المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 

 .اإللكترونيةزيادة استثماراتها في التجارة 

2.16 1.396 16.854 0,000 11 
غير 

 موافق

 محايد  0,000 35.550 73409. 2.83 في تمكين المجتمع اإللكترونيةالتجارة  دورالتجارة 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

( 2.83السفعودية يقفدر بفـ ) الشفركاتب اإللكترونيفةأن المتوسط الحسابي لمحور واقفع التجفارة إلى تشير معطيات الجدول أعاله، 

الففدور الففذي تقففوم بففه التجففارة إلففى (، وهففذا يشففير 0المقففدر بففـ)( وهففو أكبففر مففن المتوسففط الفرضففي 73.بفانحراف معيففاري قففدره )

( وهفي دالفة عنفد درجفات 35.550المحسوبة المقدرة بفـ)" T" . وما يؤكد ذلك هي قيمةنحو تمكين المجتمع السعودي اإللكترونية

وتمكففين المجتمففع  كترونيففةاإللأن العالقففة بففين التجففارة إلففى لكففن تجففدر اإلشففارة هنففا (  ....( بمسففتوى داللففة قففدره )54الحريفة )

 السعودي ليست قوية رغم داللتها اإلحصائية، فتقييم العبارات وفقاً لمقياس ليكارت تراوح بين موافق، وغير موافق، 
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 اإللكترونيففةالشفركات محفل الدراسففة علفى معظفم العبفارات الخاصفة بالعالقفة بفين التجفارة  ممثلفوأخيفراً بصففة عامفة، كفان رأي 

 اإللكترونيفةوجفود ارتبفاط بفين التجفارة إلفى أن دالالت العبفارات تشفير إلفى واألفراد والمؤسسات السعودية  لكن تجفدر اإلشفارة 

 لكنه ارتباطا غير قوي، وهذه النتيجة سوف يتم أخذها في االعتبار عند وضع توصيات هذه الدراسة. وتمكين المجتمع السعودي

 اختبار الفرضيات. 1.1

 لفرضية الرئيسيةا. 1.1.1

   عند  على اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية اإللكترونيةيوجد أثر ذو داللة احصائية لدور التجارة

 (. α≤ 0.05مستوى داللة )

 الخطفي االنحفدار على اقتصاد المعرفة في المملكة العربيفة السفعودية يفتم اسفتخدام اختبفار اإللكترونيةالتجارة  للكشف عن تأثير

 البسيط، وكانت نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرضية الرئيسية كالتالي:

 رتباطاالمعامل 

 واقتصاد المعرفة اإللكترونيةنتائج تحليل االرتباط بين التجارة  3جدول 

 
 اقتصاد المعرفة اإللكترونيةالتجارة 

معامل 

 االرتباط

 653. 1.000 اإللكترونيةالتجارة 

 1.000 653. المعرفةاقتصاد 

 مستوى الداللة

 0.000 0.000 اإللكترونيةالتجارة 

 0.000 0.000 اقتصاد المعرفة

 SPSSمخرجات برنامج إلى استنادا  الباحثةالمصدر: من إعداد 

وبففين اقتصففاد المعرفففة وأن هففذا  اإللكترونيففةوجففود ارتبففاط طففردي موجففب بففين التجففارة إلففى تشففير النتففائج الففواردة فففي الجففدول 

 االرتباط ذو داللة إحصائية.

 تحليل االنحدار الخطي البسيط

 على اقتصاد المعرفة اإللكترونيةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس أثر التجارة  2جدول 

 الداللة اإلحصائية ( المحسوبةt) قيمة (bمعامالت االنحدار) المتغيرات

 1.433 8.176 .000 (b0الحد الثابت )
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 000. 7.847 540. اقتصاد المعرفة

 426. (2Rمعامل التحديد )

 61.577 ( المحسوبةFقيمة )

 b.000 ( المحسوبةFمعنوية )

 SPSSمخرجات برنامج إلى استنادا  الباحثةالمصدر: من إعداد 

 الجدول ما يأتي:يتضح من النتائج الواردة في  -

، α=8...( وهي أقل من مستوى المعنوية .....( وقيمة الداللة اإلحصائية البالغة )61.577( بلغت )Fقيمة ) إن  -

ها صحيحة وتم قبولها باإلضافة لثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي في تداللة ذلك أن الفرضية التي تم صياغ

 اختبار الفرضية.

 أخذت القيم التالية: البسيط الخطي لالنحدار الخطية لةأظهرت النتائج أن المعاد -

Y= 1.433 + .540 X 

  اإللكترونيةالتجار × 540.+ 1.433اقتصاد المعرفة =  -

، وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى اإللكترونيةاالنحدار للتجارة  لمعاملثبوت المعنوية اإلحصائية  -

، وكذلك أن قيمة الداللة اإلحصائية له 7.847)( المحسوبة له والبالغة )tوإن ما يؤيد ذلك قيمة ) α=8...المعنوية 

ويقبل الفرض  فرض العدمرفض هذه النتيجة ي، وفي ضوء α=8...(، هي أقل من مستوى المعنوية .....والبالغة )

 على اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية اإللكترونيةيوجد أثر ذو داللة احصائية لدور التجارة البديل، حيث 

 (.α≤ 0.05عند مستوى داللة )

بأن اقتصاد المعرفة وهو ما يفسر  على اإللكترونيةأثر التجارة إلى ( 426.( البالغة )2Rتشير قيمة معامل التحديد )  -

جارة أما النسبة المتبقية والبالغة التغيرات في التإلى ( من التغيرات التي تطرأ على اقتصاد المعرفة ترجع 40.6%)

 متغيرات أخرى.إلى ( فإنها تعزى 87.4%)

 األولىالفرعية الفرضية . 1.1.1

   على القوانين والمتطلبات داخل الشركات في المملكة العربية  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية

 . السعودية

 يتم استخدام اختبارالقوانين والمتطلبات داخل الشركات في المملكة العربية السعودية على  اإللكترونيةالتجارة  للكشف عن تأثير

 للفرضية الرئيسية كالتالي: البسيطالبسيط، وكانت نتائج تحليل االنحدار الخطي  الخطي االنحدار
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 معامل االرتباط

 والمتطلبات داخل الشركاتالقوانين و اإللكترونيةنتائج تحليل االرتباط بين التجارة  2جدول 

 القوانين والمتطلبات اإللكترونيةالتجارة  

معامل 

 االرتباط

 649. 1.000 اإللكترونيةالتجارة 

 1.000 649. القوانين والمتطلبات 

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.000 اإللكترونيةالتجارة 

 0.000 0.000 القوانين والمتطلبات

 SPSSمخرجات برنامج إلى استنادا  الباحثةالمصدر: من إعداد 

وأن هفذا القفوانين والمتطلبفات وبفين  اإللكترونيفةوجود ارتبفاط طفردي موجفب بفين التجفارة إلى تشير النتائج الواردة في الجدول 

 االرتباط ذو داللة إحصائية.

 تحليل االنحدار الخطي البسيط

 القوانين والمتطلباتعلى  اإللكترونيةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس أثر التجارة  11جدول 

 الداللة اإلحصائية ( المحسوبةtقيمة) (bمعامالت االنحدار) المتغيرات

 1.458 9.019 .000 (b0الحد الثابت )

 000. 7.764 493. القوانين والمتطلبات

 421. (2Rمعامل التحديد )

 60.281 ( المحسوبةFقيمة )

 b.000 ( المحسوبةFمعنوية )

 SPSSمخرجات برنامج إلى استنادا ة المصدر: من إعداد الباحث

 ( ما يأتي:15في الجدول رقم )يتضح من النتائج الواردة 

، α=8...( وهي أقل من مستوى المعنوية .....( وقيمة الداللة اإلحصائية البالغة )60.281( بلغت )Fإن قيمة )  -

داللة ذلك أن الفرضية التي تم صياغها صحيحة وتم قبولها باإلضافة لثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي في 

 اختبار الفرضية.

 أخذت القيم التالية: البسيط الخطي لالنحدار الخطية ج أن المعادلةأظهرت النتائ -

Y= 1.485 + .493 X 

  اإللكترونيةالتجار × 493.+ 1.458= القوانين والمتطلبات  -
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، وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى اإللكترونيةثبوت المعنوية اإلحصائية لمعامل االنحدار للتجارة  -

، وكذلك أن قيمة الداللة اإلحصائية له 7.764)( المحسوبة له والبالغة )tوإن ما يؤيد ذلك قيمة ) α=8...المعنوية 

، وفي ضوء هذه النتيجة يرفض فرض العدم ويقبل الفرض α=8...(، هي أقل من مستوى المعنوية .....والبالغة )

نين والمتطلبات داخل الشركات في المملكة على القوا اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة احصائية البديل، حيث 

 .السعوديةالعربية 

 القوانين والمتطلبات داخل الشركاتعلى  اإللكترونيةأثر التجارة إلى ( .421( البالغة )2Rتشير قيمة معامل التحديد )  -

التغيرات في إلى ترجع  القوانين والمتطلبات داخل الشركات( من التغيرات التي تطرأ على %40.1وهو ما يفسر بأن )

 متغيرات أخرى.إلى ( فإنها تعزى %87.9التجارة أما النسبة المتبقية والبالغة )

 الفرضية الفرعية الثانية .1.1.1

   السعودية والمؤسساتعلى األفراد  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية . 

البسفيط، وكانفت  الخطفي االنحفدار السفعودية يفتم اسفتخدام اختبفار والمؤسساتعلى األفراد  اإللكترونيةالتجارة  للكشف عن تأثير

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرضية الرئيسية كالتالي:

 معامل االرتباط

 السعودية والمؤسساتواألفراد  اإللكترونيةنتائج تحليل االرتباط بين التجارة  11جدول 

 والمؤسساتاألفراد  اإللكترونيةالتجارة  

معامل 

 االرتباط

 542. 1.000 اإللكترونيةالتجارة 

 1.000 542. والمؤسساتاألفراد 

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.000 اإللكترونيةالتجارة 

 0.000 0.000 والمؤسساتاألفراد 

 SPSSمخرجات برنامج إلى استنادا  الباحثةالمصدر: من إعداد 

السفعودية  والمؤسسفاتوبفين األففراد  اإللكترونيفةبفين التجفارة  ارتباط طردي موجفبوجود إلى تشير النتائج الواردة في الجدول 

 هذا االرتباط ذو داللة إحصائية. وأن

 تحليل االنحدار الخطي البسيط

 والمؤسساتعلى األفراد  اإللكترونيةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس أثر التجارة  11جدول 

 الداللة اإلحصائية ( المحسوبةtقيمة) (bمعامالت االنحدار) المتغيرات

 1.013 3.337 .001 (b0الحد الثابت )
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 000. 5.875 701. والمؤسساتاألفراد 

 294. (2Rمعامل التحديد )

 34.518 ( المحسوبةFقيمة )

 b.000 ( المحسوبةFمعنوية )

 SPSSمخرجات برنامج إلى المصدر: من إعداد الباحثة استنادا 

 ( ما يأتي:.0يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم ) -

، α=8...( وهي أقل من مستوى المعنوية .....( وقيمة الداللة اإلحصائية البالغة )34.518( بلغت )Fإن قيمة )  -

صياغها صحيحة وتم قبولها باإلضافة لثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي في  داللة ذلك أن الفرضية التي تم

 اختبار الفرضية.

 أخذت القيم التالية: البسيط الخطي لالنحدار الخطية أظهرت النتائج أن المعادلة -

Y= 1.03 + .701 X 

  اإللكترونيةالتجار × 540.+ 1.433=  والمؤسساتاألفراد  -

، وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى اإللكترونيةثبوت المعنوية اإلحصائية لمعامل االنحدار للتجارة  -

، وكذلك أن قيمة الداللة اإلحصائية له 5.875)( المحسوبة له والبالغة )tوإن ما يؤيد ذلك قيمة ) α=8...المعنوية 

، وفي ضوء هذه النتيجة يرفض فرض العدم ويقبل الفرض α=8...(، هي أقل من مستوى المعنوية .....والبالغة )

 .السعودية والمؤسساتعلى األفراد  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة احصائية البديل، حيث 

وهو  السعودية والمؤسساتاألفراد على  اإللكترونيةأثر التجارة إلى ( .294( البالغة )2Rتشير قيمة معامل التحديد )  -

التغيرات في التجارة إلى ترجع  السعودية والمؤسساتاألفراد ( من التغيرات التي تطرأ على %09.4يفسر بأن )ما 

 متغيرات أخرى.إلى ( فإنها تعزى %6..7أما النسبة المتبقية والبالغة )

 الفرضية الفرعية الثالثة. 1.1.1

  على تمكين المجتمع السعودي اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية . 

البسفيط، وكانفت نتفائج  الخطفي االنحفدار على تمكين المجتمع السعودي يتم استخدام اختبفار اإللكترونيةالتجارة  للكشف عن تأثير

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرضية كالتالي:

 معامل االرتباط

 وتمكين المجتمع اإللكترونيةنتائج تحليل االرتباط بين التجارة  11جدول 

 تمكين المجتمع اإللكترونيةالتجارة  

 468. 1.000 اإللكترونيةالتجارة معامل 
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 1.000 468. تمكين المجتمع االرتباط

 مستوى الداللة
 0.000 0.000 اإللكترونيةالتجارة 

 0.000 0.000 تمكين المجتمع

 SPSSمخرجات برنامج إلى المصدر: من إعداد الباحثة استنادا 

السفعودي وأن  تمكفين المجتمفعوبفين  اإللكترونيفةوجود ارتباط طردي موجفب بفين التجفارة إلى تشير النتائج الواردة في الجدول 

 هذا االرتباط ذو داللة إحصائية.

 تحليل االنحدار الخطي البسيط

 المجتمعتمكين على  اإللكترونيةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس أثر التجارة  11جدول 

 الداللة اإلحصائية ( المحسوبةtقيمة) (bمعامالت االنحدار) المتغيرات

 1.822 8.250 .000 (b0الحد الثابت )

 000. 4.825 418. تمكين المجتمع

 219. (2Rمعامل التحديد )

 23.278 ( المحسوبةFقيمة )

 b.000 ( المحسوبةFمعنوية )

 SPSSمخرجات برنامج إلى المصدر: من إعداد الباحثة استنادا 

 الجدول ما يأتي: يتضح من النتائج الواردة في -

، α=8...( وهي أقل من مستوى المعنوية .....( وقيمة الداللة اإلحصائية البالغة )23.278( بلغت )Fإن قيمة )  -

داللة ذلك أن الفرضية التي تم صياغها صحيحة وتم قبولها باإلضافة لثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي في 

 اختبار الفرضية.

 أخذت القيم التالية: البسيط الخطي لالنحدار الخطية لةأظهرت النتائج أن المعاد -

Y= 1.822 +.418 X 

  اإللكترونيةالتجار × 418.+  1.822=  تمكين المجتمع -

، وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى اإللكترونيةثبوت المعنوية اإلحصائية لمعامل االنحدار للتجارة  -

، وكذلك أن قيمة الداللة اإلحصائية له 4.825)( المحسوبة له والبالغة )tوإن ما يؤيد ذلك قيمة ) α=8...المعنوية 

، وفي ضوء هذه النتيجة يرفض فرض العدم ويقبل الفرض α=8...(، هي أقل من مستوى المعنوية .....والبالغة )

 .السعودي المجتمع تمكينعلى  اإللكترونيةلتجارة ليوجد أثر ذو داللة احصائية البديل، حيث 
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وهو ما  تمكين المجتمع السعوديعلى  اإللكترونيةأثر التجارة إلى ( .219( البالغة )2Rتشير قيمة معامل التحديد )  -

أما  اإللكترونية التغيرات في التجارةإلى ترجع  تمكين المجتمع( من التغيرات التي تطرأ على %01.9يفسر بأن )

  متغيرات أخرى.إلى ( فإنها تعزى %78.1النسبة المتبقية والبالغة )

 ةـنتائج الدراس. 2

  بالشركات السعودية يشوبه أوجه قصور ويحتاج مزيداً من االهتمام  اإللكترونيةبصفة عامة فإن واقع التجارة

 والتطوير الشركات حيث أن:

 ولكن هذا ال اإللكترونيةة محل الدراسة توفر عدد من األدوات التكنولوجية التي تساهم في زيادة فعالية دور التجار ،

ينفي وجود اختالفات في مدى توافر األدوات التكنولوجية والمحفزات التي تساهم في ممارسة العمليات التجارية 

 بالشركات السعودية.

  على الرغم من اهتمام الشركات بكسب ثقة العمالء وخفض نسبة الخطأ من خالل االعتماد على األنظمة التقنية، إال أنه

 يزال هناك إمكانية اختراق نظام المعامالت التجارية للمؤسسة. ال

 تطوير إلى ، كما تفتقر الشركات عدد الحواسيب الموجودة في الشركات غير كافيا إلنجاز مختلف العمليات التجارية

 .الكوادر البشرية في مجال المعرفة التقنية

 على اقتصاد المعرفة في  اإللكترونيةالتجارة حصائية لدور ث يوجد أثر ذو داللة اقبول الفرضية الرئيسية للدراسة حي

(، ولكن يبدو أن أوجه القصور التي ظهرت من تحليل واقع α≤ 0.05المملكة العربية السعودية عند مستوى داللة )

معرفة، وقد وبين اقتصاد ال اإللكترونيةبالشركات السعودية قد امتدت تأثيرها للعالقة بين التجارة  اإللكترونيةالتجارة 

وبين اقتصاد المعرفة، والذى بلغ  اإللكترونيةظهر ذلك جلياً من خالل معامل االرتباط الموجب المتوسط بين التجارة 

 %40.6(، حيث أن التغيرات التي قد تحدث في اقتصاد المعرفة يرجع R2، وكذلك انخفاض معامل التفسير )68..

 .لكترونيةاإلمنها فقط للتغيرات التي تحدث في التجارة 

  على القوانين والمتطلبات داخل  اإللكترونيةقبول الفرضية الفرعية األولى حيث يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجارة

على طبيعة  اإللكترونية(، إال أن تأثير التجارة α≤ 0.05الشركات في المملكة العربية السعودية عند مستوى داللة )

السعودية ليس تأثيرا قويا، وقد ظهر ذلك جلياً من خالل انخفاض معامل التفسير  القوانين والمتطلبات داخل الشركات

(R2 حيث أن التغيرات التي قد تحدث في القوانين والمتطلبات داخل الشركات السعودية يرجع ،)منها فقط  %40.1

 اإللكترونيةالتجارة  وكذلك معامل االرتباط الموجب المتوسط بين، اإللكترونيةللتغيرات التي تحدث في التجارة 

 حيث أن:، 68..والقوانين والمتطلبات داخل الشركات السعودية، والذي بلغ 

  اإللكترونيةيعاني بعدم إلمام صناع القرار في بعض الشركات بالتجارة. 

  يعاني اقتصاد المعرفة من وجهات النظر لبعض التجار التقليدين بأن هذا التوجه مرتفع التكاليف التأسيسية

 تشغيلي.وال
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  ال ينخفض اهتمام هيئة االتصاالت في المملكة بتعزيز ورفع مستوى األمن الرقمي في قطاع االتصاالت

 وتقنية المعلومات وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا.

  على األفراد والمؤسسات  اإللكترونيةقبول الفرضية الفرعية الثانية حيث يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجارة

على األفراد والمؤسسات السعودية ليس  اإللكترونية(، إال أن تأثير التجارة α≤ 0.05السعودية عند مستوى داللة )

تأثيرا قويا، فعلى الرغم من اهتمام الشركات بإقامة تعاون وثيق مع مؤسسات صناعية تكنولوجية كبرى، مما سيفيد في 

لحصول على ميزات في مجال التسويق، إال أن االهتمام بالتحسين التنظيمي للقطاع اللوجستي مجال نقل التكنولوجيا وا

للعمل على زيادة المنافسة ومشاركة القطاع الخاص يشوبه القصور، وقد ظهر ذلك جلياً من خالل انخفاض معامل 

منها فقط للتغيرات التي  %09.4 (، حيث أن التغيرات التي قد تحدث لألفراد والمؤسسات السعودية يرجعR2التفسير )

واألفراد والمؤسسات  اإللكترونيةوكذلك معامل االرتباط الموجب المتوسط بين التجارة ، اإللكترونيةتحدث في التجارة 

 .84..السعودية، والذي بلغ 

  جتمع السعودي عند على تمكين الم اإللكترونيةقبول الفرضية الفرعية الثالثة حيث يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجارة

وتمكين المجتمع السعودي ليست قوية، فعلي الرغم  اإللكترونية(، إال أن العالقة بين التجارة α≤ 0.05مستوى داللة )

تدشين شركات تجارة إلكترونية ناشئة من أجل إلى قد دفعت باعة التجزئة التقليديين  اإللكترونيةمن كون التجارة 

تقيد بمنظومة تقنية المعلومات. إال أنه ما يزال تطوير منظومة الخدمات اللوجستية دخول السوق بشكٍل أسرع دون ال

والمدفوعات في المملكة جاريًا  وهو من العقبات التي يواجها تجار التجزئة التقليديون، وقد ظهر ذلك جلياً من خالل 

منها  %01.9ع السعودي يرجع (، حيث أن التغيرات التي قد تحدث في تمكين المجتمR2انخفاض معامل التفسير )

 .اإللكترونيةفقط للتغيرات التي تحدث في التجارة 

 اتــالتوصي. 1.2

 :باآلتـــي الدراسة الشركات العاملة في العالم العربي وبصفة خاصة في السعودية توصي

الحواسيب الموجودة في الشركات زيادة عدد وذلك  اإللكترونيةالالزمة لممارسة التجارة  اإللكترونيةالبنية التحتية  توفير .1

 بحيث تصبح كافية إلنجاز مختلف العمليات التجارية.

تهيئة قواعد وأطر وإجراءات لضمان الحماية واآلمن والسرية والمحافظة على خصوصيات واألعمال الخاصة بالتجارة  .0

 .اإللكترونية

وقـــدرات كبيـــرة وذلـــك مـــن خـــالل التدريب العمـل علـى خلـق رأس المـال البشـري وتطـويره بنوعيـــة عاليـــة  .0

والتطوير إذ يعد رأس المـال البشـري حجـر الزاويـة لبنـاء مجتمــع المعلومـات مــن جهـة ودعامــة تطــور المؤسســة 

 .االقتصــادية ونموهــا ونجاحهــا مــن جهة أخرى

 التصاالت وتقنية المعلومات وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا.العمل على تعزيز ورفع مستوى األمن الرقمي في قطاع ا .4

 االهتمام بالتحسين التنظيمي للقطاع اللوجستي للعمل على زيادة المنافسة ومشاركة القطاع الخاص. .8
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تشـاف إقامـة منظومـات بحـث وتطـوير عاليـة الجـودة، لتعزيـــز قـــدرات األفـــراد البحثيـــة، وبنـــاء مهـــارات االك .6

 .وحـل المشـكالت واتخـاذ القـرار والفهـم والتحليل واالستنباط والربط

على اقتصاد المعرفة، وإجراء دراسات مقارنة بين النتائج التي  اإللكترونيةإجراء المزيد من الدراسات على أثر التجارة  .7

 تحققت في هذه الدراسة والنتائج التي يمكن التوصل إليها الباحثون في دراسات أخرى.

مع إدخال متغيرات وسيطة وتابعة مختلفة كالحصة السوقية  اإللكترونيةإجراء المزيد من الدراسات على عوامل التجارة  .5

 .اإللكترونيةالتحسين المستمر لجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المتعاملة بالتجارة واإلنتاجية و

 المراجع. 2

 المراجع العربية. 1.2

 . القاهرة: المكتبة األكاديمية )شركة مساهمة مصرية(.اإللكترونية(. التجارة 0..0إبراهيم العيسوى. )

 . المنصورة: المكتبة العصرية.ترونيةاإللك(. اإلدارة 4..0أحمد محمد غنيم. )

. الملتقى العلمي الدولي األول حول "أهمية والتجارة اإللكترونية(. التسويق 0..0القادر. ) وعطوي عبدبوخاوة إسماعيل، 

 لالندماج الفعلي في االقتصاد العالمي". الجزائر: جامعة الجزائر. ونجاح األداءالشفافيـة 

 ثورة المعرفة. مصر: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية.(. 4..0توماس ستيوارت. )

 (. مقدمة في االقتصاد الرقمي. َعمان: دار البداية ناشرون وموزعون..0.1جعفر جاسم. )

كخيار استراتيجي للتواجد في األسواق الدولية ومقومات إقامتها في الوطن  اإللكترونية(. التجارة 0.14حسين شنيني. )

وعلوم  والعلوم التجاريةالعربي: واقع وتحديات. الجزائر: رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة. التسيير،

في اقتصاد المعرفة مع إشارة للعالم العربي. مذكرة ماجستير.  نيةاإللكتروة ر(. دور وأهمية التجا5..0حكيمة بن وارث. )

 معهد العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، الجزائر.

 . األردن: دار وائل للنشر.اإللكترونية(. التجارة 0.10المنعم. ) وأسامة عبددميثان المجالي، 

 www.naseej.com(. اقتصاد المعرفة. تم االسترداد من 8..0عبد الرحمن الحاج. )

 (. المنهج واالقتصاد المعرفي. األردن: دار المسيرة.7..0العزاوي. ) وفائزة محمدعبد الرحمن الهاشمي، 

 إدارة المعرفة. األردن: دار المسيرة.إلى (. المدخل 6..0. )وآخرونعبد الستار العلي، 

 مجموعة النيل العربية.(. اقتصاد المعرفة. مدينة نصر، القاهرة: 0.15محسن أحمد الخضيري. )

 . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.اإللكترونية(. التجارة 8..0إبراهيم بختي. )
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 . مصر: المكتبة األكاديمية.اإللكترونية(. التجارة 0..0. )يإبراهيم العيسو
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 ةمستخلص الدراس

يق هذا المفرج عنهم بالمجتمع، ولتحق النزالءج التأهيلية التخصصية في دمج هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البرام

نزالء سجون جدة الملتحقين بالبرامج التأهيلية على وزع على المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبيان الهدف فقد اعتمدت 

( لتحليل لبيانات spssدام برنامج )وتم استخ ( استبيان232ل وتم الحصول على) ( نزي222) المجتمع ، حيث بلغالتخصصية

وكانت ابرز النتائج : اتضح لنا من خالل النتائج أن غالبية النزالء يوافقون بشدة على التأثير اإليجابي لبرنامج ثقة وبرنامج 

 5,2دى متوسط إشراقة عليهم وأنهم يرون أنهم فعال استفادوا منها من خالل إجاباتهم للعبارات المتعلقة بهذه الدورات والتي تتع

، هناك جدوى البرامج التدريبية التأهيلية التي تقدمها اإلصالحيات لمساعدة نزالئها على التغلب على التحديات التي تحيل 2من 

دون إعادة اندماجهم مع المجتمع. وأكبر دليل على ذلك برنامج ثقة وبرنامج إشراقة اللذان أتضح نجاحهما في هذه الدراسة حيث 

 الدراسة:النزالء الذين حضروا هذه الدورات يعتقدون انهم سيجدون وظيفة بعد خروجهم من السجن. وقد اوصت من  % 08إن 

تفعيل الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات السعودية باستقطاب واحتواء النزالء المفرج هنهم واعداد برامج إلعادة دمجهم 

قد وفير قرص العمل للنزالء بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم وانهم اقامت ورش عمل وندوات توعوية بأهمية تالمجتمع، فب 

انشاء منصة باسم تأهيل يتم فيها إيجاد وظائف ودورات تدريبية لتطوير وتأهيل النزالء بما  وللمجتمع،سددوا دينهم للدولة 

 .يتناسب وسوق العمل السعودي

 سجون جدة، النزالء المفرج عنهمالبرامج التأهيلية، دمج النزالء، الكلمات المفتاحية: 
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The Impact of Specialized Rehabilitation Programs on Integrating Released Inmates 

into Society (an Exploratory Study of Jeddah Prison Inmates( 

 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of specialized rehabilitation programs on integrating 

released prisoners into society, and to achieve this goal, it relied on the descriptive analytical 

approach, and designed a questionnaire distributed to inmates of Jeddah prisons enrolled in 

specialized rehabilitation programmes, where the community reached (225) inmates and 

obtained ( 132) a questionnaire, and the program (spss) was used to analyze the data, and the 

most prominent results were: It became clear to us through the results that the majority of the 

guests strongly agree on the positive impact of the Thiqa program and the Ishraqa program on 

them, and that they believe that they have actually benefited from it through their answers to the 

phrases related to these courses, which exceed an average of 4 ,5 out of 5, there is a feasibility of 

rehabilitative training programs offered by correctional facilities to help inmates overcome 

challenges that prevent them from reintegrating with society. The greatest evidence of this is the 

Thiqa program and the Ishraqa program, which proved to be successful in this study, as 80% of 

the inmates who attended these courses believed that they would find a job after their release 

from prison. The study recommended: Activating the societal role of Saudi companies and 

institutions by attracting and containing released inmates and preparing programs to reintegrate 

them into society. Workshops and awareness seminars were held on the importance of providing 

work disks for inmates in a way that contributes to providing them with a decent life and that 

they have paid their debt to the state and society. In which jobs and training courses are created 

to develop and qualify the inmates in line with the Saudi labor market. 

 

Keywords: Rehabilitation programs, Inmate Integration, Jeddah Prisons, Released Inmates



 

 

  
 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

   المقدمة:. 1

 ضدد المجتمدع بهدا يحتمدي وسديلة نفد  الوقدت فدي الجريمدة و إلدى العدود ظداهرة لمكافحدة فعالدة وسديلة الددمج سياسدة تعدد     

 تدؤدي وظيفدة واإلصدالح والتأهيدل للتربيدة فضاءات العقابية المؤسسات جعل إلى يهدف قطاع السجون إصالح إنو المجرمين،

 اإلجدرام لتعليم مدرسة تكون ال أن على للحرية، والعمل السالبة العقوبة قضاء بعد لمجتمعا في إدماجه إلعادة المحبوس تحضير

وليسدت  واإلدمداج التأهيدل إعدادة طريق عن المجتمع لحماية وسيلة هي الجديدة االساليبظل  في العقوبة فإن وعليه واالنحراف،

 وانتكاسده أخدرى جريمة ارتكاب إلى العودة من وحمايته المفرج عنه المحبوس عودة تفادي هو ذلك من والهدف ، عقوبة مجرد

 أساسدا تتمثل التي السياسة هذه اإلدماج سياسة فشل في يتسبب حاجز أو عائق واالنتكاس العود ال يكون حتى ، اإلجرام عالم في

  .م(2822)عبد الستار،  عنهم المفرج للمساجين الالحقة الرعاية في

بعدد م صعوبات وتحديات مجتمعية من حيث تقبل المجتمع لهدم والنردرة السدلبية التدي يواجهونهدا يواجه النزالء المفرج عنهو     

التي تم مالحرتها فدي االمر الذي يكون له بالغ األثر في نفوسهم وهو عدم تقبل المجتمع لهم في كثير من الحاالت  االفراج عنهم،

 ة للسجن.والعود مستنقع الجريمةمما يجعلهم يعودون الى  عملي،مجال 

 إلدى أدى والدذي بده الدوعي وقلدة لهذا النزيل الخاطئ الفهم بسبب والنزيل المجتمع بين المفاهيم مستوى في فجوة وجود وإن     

 إلعدادة الخارجيدة المصدالح أداء علدى وبالتدالي للمحبوسدين، لالحقدة ا دور الرعايدة علدى تدأثر سدلبية اجتماعيدة تصدورات بنداء

 .م(2822لمهامها )هامل،  بوسينللمح اإلدماج االجتماعي

بهدا علدى تكثيدف الجهدود فدي مجدال تأهيدل الندزالء وتددريبهم مدن كافدة  والمسدؤولينلذلك حرصدت المديريدة العامدة للسدجون      

برندامج ثقدة وبرندامج اشدراقة( وسدأتناول مدن خدالل تدشدين البدرامج التأهيليدة التخصصدية ) –نفسديا واجتماعيدا ومهنيدا -النواحي 

بالشددراكة مددع الجهددات المختلفددة مددن القطدداع العددام والخدداص، تشددغيلها  ورسددالتها وطددرقورؤيتهددا ة اإلداريددة لهددذه البددرامج العمليدد

 وكذلك توضيح المراحل التي يمر بها النزيل في كل برنامج واهداف كل مرحلة.

 والهددادفالعمددل اإلداري المددنرم الل معرفددة مددن خددفددالبرامج التأهيليددة التخصصددية تسددعى لبندداء النزيددل وتزويددده بالمهددارة وال    

ذا السدبب تدم ولهد واسدرهم،ندافعين لمجدتمعهم فداعلين وا أعضداء فدي الحيداة وليكوندالنجاح لشق طريقهم إلكساب النزالء مقومات 

االسدتفادة القصدوى  وسيتم عرض إحصائية إلعداد المستفيدين من هدذه البدرامج بسدجون جدده لمحاولدة تحقيدق اختيار الموضوع،

 ديم مقترحات التحسين والتطوير.ولتق

البرامج التأهيلية التخصصية في دمج الندزالء المفدرج عدنهم بدالمجتمع لندزالء  أثرالدراسة تهدف الى معرفة  هذه وبالتالي فان    

 سجون جده.
 

 . مشكلة الدراسة:1.1

اعيدة للسدجناء مدن خدالل األخصدائيين بتقدديم مختلدف الخددمات االجتم كبيدرا   اهتماما   العربية السعودية أولت المملكة لقد

علددى حددده  نزيددلاالجتمدداعيين والنفسدديين بالسددجون ويشددمل ذلددك: اسددتقبال النددزالء، وبحددث وتشددخيل حدداالتهم، وتتبددع حالددة كددل 

وإيضاح التغيرات النفسية واالجتماعية وما يطرأ عليه من تحسدن أو انتكداس وتقدديم التوصديات الالزمدة بشدأنها، وإشدعار وزارة 

والتنمية االجتماعية بأسماء المحكومين عليهم قبل إطالق سراحهم بمدة كافية والتنسيق معها التخاذ اإلجراءات نحو تأهيدل  العمل

 النزالء وإعدادهم للمجتمع الخارجي وتشغيلهم بإيجاد عمل مناسب لهم.
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ومدا  عدمده.كان يرتكبها من  في حياته من حيث العودة إلى األخطاء التي اجديد امنعطف السجنخروج النزيل من  ويأخذ

هددذه التحددديات  لمواجددهب اعددداد هددؤالء النددزالء لدداالمددر الددذي يتط السددجن،بعددد خروجدده مددن سددلبية قددد يعانيدده مددن أثددار اجتماعيددة 

 ودمجهم فدي المجتمدع ليكوندوا أفدراد صدالحين ألنفسدهم وللمجتمدع علدى حدد سدواء والصحيح،النهج القويم  واوالتغلب عليها ليسلك

 التالي: التساؤلمشكلة البحث في اصيغ الممكن أن إنه من ف عملي،من واقع للنزالء مالحرتي  خالل منو

 بالمجتمع؟المفرج عنهم  النزالءالبرامج التأهيلية التخصصية في دمج  أثر ماس: 
 

 . اسئلة الدراسة:1.1

 جدة؟النزالء المفرج عنهم من سجون عملية دمج ما مدى العالقة بين برنامج ثقة و-2

 ؟سجون جدة دمج النزالء المفرج عنهم منما مدى العالقة بين برنامج اشراقة و-2

 في تنمية مهارات النزالء؟البرامج التأهيلية التخصصية  أثرما -3
 

 أهمية البحث. 1.1

 األهمية العلمية: .1.1.1

نزالء سجون دمج  وأثرها علىة التخصصية البرامج التأهيلي بين من الدراسات الرائدة لبحث االرتباطهذه الدراسة  تعتبر        

 ، حيث انه لم يسبق دراسة هذا الموضوع تحديدا والمهم للغاية.المفرج عنهم بالمجتمع جده

( بعنوان: البرامج اإلصالحية وأثرها في إعادة تأهيل 2822) دراسة: عباسالمجال منها أجريت في هذا  وهنالك دراسات    

التعرف على مدى مساهمة البرامج اإلصالحية في حل مشكالت االحداث بية، وهدفت إلى داخل المؤسسات العقا االحداث

بعنوان: ( 2820لم الخارجي وتقريب الفجوة بينهم وبين مجتمعهم، وكذلك دراسة بن شري)اومساعدتهم على االتصال بالع

 .ج التأهيلية من وجهة نرر نزالء سجن الملزتقييم البراموهدفت إلى تقييم البرامج التأهيلية من وجهة نرر نزالء سجن الملز، 

في دمج النزالء البرامج التأهيلية التخصصية أثر  وهو بحثهتتناول موضوع لم يتم  وتتمثل أهميتها العلمية أيضا  في أنها   

 تزويد المكتبة العربية بالدراسات في هذا المجال وسد القصور في هذا الحقل.ولالمجتمع، المفرج عنهم ب

 . األهمية التطبيقية:1.1.1

أثر البرامج التأهيلية التخصصية )برنامج ثقة وبرنامج اشراقة( التي تقدمها لمعرفة لهذه الدراسة  التطبيقيةتنبع األهمية 

المديرية العامة للسجون لتأهيل النزيل واعطائه المهارات الالزمة، والنتائج التي قد تتوصل إليها الدراسة والتي تفيد في توضيح 

الجهات ذات الصلة بموضوع الدراسة  ةدواستفاثر البرامج التأهيلية التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع، أ

 .هذا المجالوالسيما إدارات السجون من النتائج التي تتوصل إليها في 

 ادة منهم في تنمية المجتمع.صالحين يمكن االستفمؤهلين ووكما تتمثل أهميتها التطبيقية للمجتمع في تقديم أفراد      
 

 هداف الدراسة:. أ1.1

المفددرج عددنهم  النددزالءالبددرامج التأهيليددة التخصصددية فددي دمددج  أثددريتمثددل الهدددف الرئيسددي لهددذه الدراسددة فددي التعددرف علددى 

 بالمجتمع.

 ويندرج تحت هذا الهدف عدة أهداف تتمثل في:

 . المفرج عنهم من سجون جدة لنزالءلاج في تحقيق االندم التأهيلية التخصصية مجاالبر أثرمعرفة  .2
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 .المفرج عنهم من سجون جدة في تنمية مهارات النزالء التأهيلية التخصصية امجالبر أثرمعرفة  .2

 .معية عن النزالء المفرج عنهم من سجون جدةتتغيير النررة المجفي  التخصصية امج التأهيليةالبر أثرمعرفة  .3

 ية في إعادة الثقة للنزالء المفرج عنهم من سجون جدة.امج التأهيلية التخصصالبر أثرمعرفة  .5

  النزالء(.دمج -ات الدراسة: )البرنامج التأهيلية التخصصيةتقديم إطار منهجي عن متغير .2

 

 . فرضيات الدراسة:1.1

 يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين دخول النزالء برنامج ثقة وعملية دمجهم في المجتمع بعد خروجهم. .2

 وجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين دخول النزالء برنامج اشراقة وعملية دمجهم في المجتمع بعد خروجهم.ي .2

  

 نموذج الدراسة )العالقة بين المتغيرات(. 1.1
 

 

 

 

 

  

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 مج التأهيلية التخصصية:لبرااأ( 

امج التدي تعمدل علدى تعدديل السدلوك السدلبي لندزالء السدجون واالتجداه بهدم نحدو البدرامج التأهيليدة التخصصدية بأنهدا: تعرف البدر

 السلوك اإليجابي وتعزيز الثقة بالنف  حتى يعودوا إلى مجتمعهم عناصر مؤثرة وفعالة تحمل روح االنتماء للوطن.

 الدمج:ب( 

 أشدكال وعلدى مناسدبة، خددمات علدى تشدتملداعمدة،  مجتمعيدة بيئة ضمن الجميع مشاركة"يعرف الدمج بأنه:  ريف العلمي:التع

 . (م2822)أحمد،  "االجتماعي الدعم من مختلفة

 .تحسين سلوكهم، لكي يصبحوا صالحين في مجتمعهمهو وسيلة تعليمية تأهيلية تساعد نزالء السجون في  التعريف اإلجرائي:

 النزالء:( ج

 سدالبة بعقوبدة نهدائي حكم قضائي ضده ويصدر الجرائم، إحدى في اتهامه يثبت فرد كل"يعرف النزالء بأنهم:  التعريف العلمي:

 (م2820)عبد النبي،  "للحرية

 .سجون جدة في بها عليهم العقوبة المحكوم فترة يقضون الذين هم الذكور التعريف اإلجرائي:

 المجتمع:د( 

نسيج اجتماعي من صنع اإلنسان، ويتكون من مجموعة مدن الدنرم والقدوانين التدي تحددد "يعرف المجتمع بأنه:  علمي:التعريف ال

 .(م2820)منصور،  "المعايير االجتماعية التي تترتب على أفراد هذا المجتمع

 المتغير المستقل: البرامج التأهيلية التخصصية 

 برنامج ثقة 

 برنامج اشراقة 

 المتغير التابع:  
 دمج النزالءأثر عملية 
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 جتماعية ومصالح مشتركة.هم روابط اهو عدد كبير من األفراد المستقرين في بيئة واحدة الذين تجمع التعريف اإلجرائي:
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

 : اإلطار النظري:المبحث األول

 امج التأهيلية التخصصية:أوالً: البر

 كلده هذا كان وإن الوسائل، من وغيرها اإلمكانات وتوفير وإمدادها بالمرافق المباني إنشاء على لم يقتصر بالسجون االهتمامإن 

 للنزالء واإلصالحية البرامج التأهيلية تقديم في يتمثل آخر جانب من اهتماما   ه يوجدأن إال النزالء، لحياة مناسبةبيئة  توفير بقصد

 .وسلوكياتهم خصائصهم مع يتناسب الذي بالشكل

 ءالندزال حداالت لدراسدة أكثدر أو اجتماعي أخصائي سجن كل حيث يوجد في السجون داخل االجتماعي العمل إلى باإلضافة هذا

 دفدع سدبيل فدي .الندزالء االجتمداعيون األخصدائيون ويعداي  االجتماعيدة، وظدروفهم انحدرافهم علدى أسدباب كثدب عدن والتعرف

 ومجتمعه. لنفسه مفيد كمواطن مجتمعه إلى للعودة الجانح

 تعريف التأهيل:

 تنشدئته عمليدة ويقصدد بدذلك يفده،تك إعدادة علدى العمل أو التكيف، عن العاجز الشخل مساعدة "لقد عرف الشريك التأهيل بأنه:

 ."فقدها وقواه التي قدراته استعادة من ليتمكن خدمته تستدعيه ما وفق وإعداده

 الجواندب عدن واإلقدالع سدلوك المجتمدع، مدع وتكيفده لألفضدل، النزيدل سدلوك تغييدرينصدب فدي  الدراسدة هدذه فدي التأهيدلوإن 

 لة.المقبو السلوكية بالجوانب واألخذ المرفوضة السلوكية

 :البرامج التأهيليةمفهوم 

 بهددف بالمؤسسدات اإلصدالحية للندزالء توجيهها يتم التي إليها المخطط األنشطة مجموعة"امج التأهيلية بأنها: عرف طالب البر

 بمسدتواهم للنهدوض وذلدك المجتمدع، فدي السدائدة الضدبط االجتمداعي لقواعدد ونردرتهم وشخصديتهم اتجاهداتهم فدي تغيير إحداث

 .م(2822)طالب،  "والمهني والقيمي المعرفي

 إحدداث علدى تسداعده والتديسدجون جددة فدي  للنزيدل تقددم التدي البدرامج الدراسدة هدذه فدي التخصصدية التأهيلية بالبرامج ويقصد

 .ومجتمعه وأسرته، ذاته، نحو اتجاهه في ايجابية تغيرات

 امج التأهيلية التخصصية في سجون جدة:البر

 مدن الكثيدر تطبيدق علدى السدعودية المملكة العربية في للسجون العامة المديرية حرصت فقد التأهيلية رامجالب ألهمية إنه وإدراكا  

 توازنده النزيدل وإعدادة إصدالح إلدى ومتكاملدة ومترابطدة متناسدقة مجملهدا فدي تدؤدي للندزالء التدي التخصصدية التأهيلية البرامج

ا قضاء محكوميته بعد ليخرج ه،لدي األخالقية المسئولية وتنمية واالجتماعي، النفسي ا مجتمعه في فاعال عضو   اإلسهام على قادر 

 امج التأهيلية التخصصية التي تقدم في سجون جدة فيما يلي:وتتمثل البر بنائه في

 ( برنامج ثقة:1 

بقى من مدير عام السجون تستهدف نزالء السجون الذين تسعادة هو مبادرة نبيلة ورؤية طموحة أطلقها إن برامج ثقة 

على عدة  عنهمحكومياتهم سنة فأقل، تهدف إلى تهيئة المستفيد لالندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل اإلفراج 

 مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف، 
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مان في تنفيذ برامجه وأنشطته التأهيلية المسئولية المجتمعية اللذين يساه نويتم تنفيذه بمساندة من القطاعين العام والخاص ضم

)التقرير  والتدريبية والثقافية واالجتماعية والرياضية وغيرها، تمهيدا إلعادة دمجه في المجتمع، ويكون على ثالث مراحل

 :السنوي إلدارة المراكز التأهيلية التخصصية، المديرية العامة للسجون(

 أنا أريد:األولى:  المرحلة-أ

تنمي لدى المستفيد )النزيل( االستبصار بجوانب القوة والضعف، والسلوكيات الخاطئة وتعريفه بأهمية التغيير في  هذه المرحلة

حياته، ورفع مستوى الدافعية لديه، وتنمية روح التفكير اإليجابي، وكيفية التعامل مع الضغوطات النفسية، وحل المشكالت 

 واتخاذ القرار.

 :قأنا واثالثانية:  المرحلة-ب

لخوف، ويكتسب مهارة القيادة والتخطيط، وكيف اهذه المرحلة تنمي لدى المستفيد )النزيل( كيفية التخلل من مشاعر اإلحباط و

 يدبر ويخطط للميزانية الشخصية والعائلية في اإلدارة المالية، وتنمية العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير مهارة التفاوض.

 :زأنا جاهالثالثة:  المرحلة-ج

هذه المرحلة تنمي لدى المستفيد )النزيل( كيف يكتسب ثقة أسرته، ويتم تهيئته لسوق العمل، وتقوية روح المواطنة، وحب العمل 

 التطوعي، وخدمة المجتمع وحمله على روح المبادرة واإلبداع.

 رسم بياني توضيحي لبرنامج )ثقة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إشراقة( برنامج 1

اإلدمان وإعادة تأهيلهم كما يقوم على فلسفة المجتمعات العالجية حيث يمثل المدمنين من على عالج  هو برنامج عالجي يعمل

مجتمعا  مصغر مثاليا قائما على أسلوب علمي ومنهجي يساهم في تعديل سلوك المستفيدين )النزالء( وتحديد هويتهم ويتم على 

 تأهيلية التخصصية، المديرية العامة للسجون()التقرير السنوي إلدارة المراكز ال عدة مراحل تتمثل في
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 :االنتماء -أ

هذه المرحلة تنمي لدى المستفيد )النزيل( التأمل والتفكير في مشكلة اإلدمان والعمل على اتخاذ القرار في التوقف عن التعاطي، 

 تحقيق التعافي.ويتم فيه التركيز على الدافعية واالستبصار بخطورة المرض واتخاذ خطوات إيجابية فعاله ل

 :البناء -ب

هذه المرحلة يتم فيها التركيز على تصحيح الوضع أي التأهيل بكل جوانبه النفسية واالجتماعية والعملية والروحية وتحقيق 

 التوافق فيما بينها.

 :الدمج -ج

لعلمية والروحية وتحقيق هذه المرحلة يتم فيها التركيز على تصحيح الوضع أي التأهيل بكل جوانبه النفسية االجتماعية وا

 التوافق فيما بينها.

وإن هذه البرنامج القصد منها بناء اإلنسان وتنميدة المكدان بدأن تكدون هدذه المراكدز مسداهمة فدي تأهيدل وإصدالح ندزالء السدجون 

 وتقليل نسبة العود للجريمة والعودة بهم للمجتمع أفراد صالحين يحملون روح االنتماء للوطن.

 ي لبرنامج )إشراقة(رسم بياني توضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النزالء:دمج ثانياً: 

 ( الدمج:1)

 تعريف الدمج:

 الفدرد إلصدابة نتيجدة العدزل، أو التمييدز، بعددم تندادي التي اإلنسان، حقوق من نابع أخالقي، اجتماعي مفهوم دمج بأنهليعرف ا"

يحتاجهدا الفدرد فدي البيئدة العاديدة، مدع العمدل علدى  التدي الخدمات كافة وتقديم ،أو ارتكابه لجريمة منافية لثقافة المجتمع ما بإعاقة

 .م(2820)أبو نصر، " عدم عزلهم من المجتمع
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كدل فدرد يختلدف عمدن يطلدق عليده لفدي سدوي فدي الندواحي الجسدمية، أو العقليدة، أو االجتماعيدة إلدى  "كما عرفه فهمي على أنده:

 م(.2822)فهمي،  ".إلى استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتى يصل

 ( النزالء:1) 

 تعريف النزيل:

 إال إيدداعهم يجدوز ال الدذين األشدخاص معددة إليدواء أمداكن هدي التدي السدجون بأحدد إيداعده يدتم شدخل كدليعرف النزيل بأنده: 

 م(.2820ري، )بن ش بالسجن الجبر أو بموجب حكم لتنفيذ أو إيداع بطاقة بموجب

 حقوق النزالء في السجون:

 :م(2820)محمد،  تتمثل الحقوق الواجب توافرها للنزيل في السجون في اآلتي

  :السجين في التعليم حق-1

وضدع منداهج التعلديم  مدن خداللإنشاء المدارس داخل السجون لمختلدف المراحدل الدراسدية وكدذلك محدو األميدة. خالل  وذلك من

 ن.والتثقيف داخل السجو

  السجين في التدريب المهني: حق-1

يعدود السدجين إلدى المجتمدع إنسدانا  صدالحا  قدادرا  علدى  لكديوتنريمده جيددا  يعد من الحلوق الضرورية للسجين من خدالل تدريبده 

 مدن إقامدة السدجن هدو تهدذيب أخدالق المسدجون وإعدادة تأهيلده إلدى المجتمدع عضدوا  صدالحا   الهدف الرئيسديالكسب؛ باعتبار أن 

 منتجا .

 االقتصادية: الحقوق-1

الحق في العمل أحد أبرز الحقوق االقتصادية التي اهتمت بها المواثيدق الدوليدة كدون العمدل يلعدب دورا  محوريدا  فدي تقدويم  يعتبر

ى السجين، وتأهيله وكذلك كونه وسيلة الكتساب المال والدذي مدن خاللده يمكدن للسدجين اإلنفداق علدى أسدرته، وكدذلك اإلنفداق علد

 نفسه.

 الصحية: الحقوق-1

توافر الرعاية الصحية والخدمات الطبية للسجناء، ويشمل ذلك إقامدة العيدادات والمستوصدفات داخدل السدجون، وتوقيدع  ضرورة

 إلى مستشفيات متخصصة إذا لزم األمر. النزالءالكشف الطبي، وتوفير األدوية الالزمة، ونقل المريض من 

 النظريات المفسرة:

 ظم:نظرية الن

التقليديدة أو السدلوكية ألن كدل تأتي نررية النرم في إطار النرريات الحديثة التدي تقدوم علدى أسداس نقدد النرريدات السدابقة سدواء 

ركز على أحد متغيري التنريم )العمل واإلنسان( باعتبار أن التنريم نرام مقفدل، بينمدا يدرى للتنرديم فدي نرريدة الدنرم إلدى  منهما

إن دراسدة أي تنرديم البدد أن تكدون مدن منطدق وعل مع البيئة المحيطة به وذلدك ضدمانا السدتمرارية التنرديم. أنه نرام مفتوح يتفا

المتبادلة. فالنرم البشدرية تحدوي عدددا كبيدرا مدن المتغيدرات المرتبطدة ببعضدها، المتغيرات وتأثيراتها النرم، بمعنى تحليل أعلى 

تتصددى هدي مما كان عليده فدي النرريدة الكالسديكية والنرريدة السدلوكية، فمستوى التحليل إلى هج وبالتالي فنررية النرم نقلت من

   .م(2822)بودوخة،  .لتساؤالت لم تتصدى النرريتين السابقتين

 :م(2822)بودوخة،  وفق نررية النرم يحتاج الى المقومات التالية أو برنامج كل نرامإن 
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 أو البرنامج مللنرا المكونةوجود توازن بين االجزاء  من األهمية. 

  الخارجيةالتعاي  والتأثر بين النرام والبيئة. 

 .االتصال مع البيئة المحيطة ووجود تفاعل تبادلي بينهم 

 يق نظرية النظم على متغيرات الدراسة:بتط

في تأهيدل من مواد تساهم  امجما تحتويه البرامج التأهيلية التخصصية للنزالء من خالل عرض ية النرم على البرريتم تطبيق نر

ائج المتوقدع تحقيقهدا مدن هدذه البرامج)مخرجدات(، ، والنتد)عمليدات( وانشطتها كيفية تقديم هذه البرنامجوبيان  النزالء)مدخالت(،

 خالل التغذية الراجعة. من-الدمجعملية  – ثر لهذه العمليةومن ثم قياس األ

 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة:

: البرامج اإلصالحية وأثرها في إعادة تأهيل األحداث، دراسة ميدانية، هدفت الدراسة إلى ، بعنوانم(1112دراسة: عباس )

 البرامج مساهمة مدى على العقابية، والتعرف المؤسسات داخل لألحداث المقدمة اإلصالحية البرامج أهم على الضوء إلقاء

 مجتمعه، والتعرف وبين بينهم الفجوة وتقريب ارجيالخ االتصال بالعالم على ومساعدتهم األحداث مشكالت حل في اإلصالحية

االجتماعي لألحداث، ولتحقيق هذه االهداف  الوصم تأثير من التخفيف في والتأهيلية اإلصالحية البرامج دور فاعلية مدى على

عدد من استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة، ولقد توصلت الدراسة إلى 

 سليمة صحية المجتمع بحالة إلى للرجوع تأهيلهم وفي الجانحين إصالح عملية في مهم دورا   الصحية للبرامج النتائج أهمها: أن

 بين النزالء العمل روح وتنمية والجسمية النفسية الصحة مستوى ترفع والفنية الرياضية البرامج أن .األمراض من خالية

بين  واالجتماعية األسرية الروابط تنمية ضرورة على التأكيد إلى تسعى والنفسية االجتماعية برامجال أن .اإلصالحية والمؤسسة

 الرروف طريق معالجة وذلك وأسرته، النزيل بين العالقة لتسهيل مرنه أنرمة وخلق وأسرهم اإلصالحية المؤسسات نزالء

 الخالفات أي األسري بالتفكك االجتماعية المتمثلة كالرروف لألجرام دفعهم في رئيسا   سببا كانت التي االجتماعية واألسباب

في  مساهما   عامال   يعد اإلصالحية المؤسسة داخل الدينية والمحاضرات بالقضايا االهتمام وأن .وغيرها والبطالة والفقر األسرية

 أبواب وفتح بالسلوك الحسن ليوالتح التسامح إلى والدعوة والحرام الحالل هو ما وتوضيح والدعوة الدين مبادئ وشرح تبين

 التربية نرام تطور الخير لألخرين، وإن وحب االنحرافي والسلوك الجريمة ارتكاب عن للعدول اجل من لألحداث التوبة

 التعامل على وقدراته شخصيته تحسين ومساعدتهم على وتهذيبهم النزالء إصالح اجل من اإلصالحية المؤسسات في والتعليم

 الكتب وقراءة الهوايات كمزاولة المؤسسة في أقامته خالل له الفائدة يحققه بما فراغه أوقات استغالل إلى ةإضاف الناس، مع

 وغيرها.

مقارنة. تتناول هذه  دراسة :واألردني العراقي األحداث قانون في الالحقة الرعاية بعنوان: أحكام م(،1112دراسة: الكوردي )

 بين واالختالف الشبه إظهار أوجه هو منه واألردني، والغرض العراقي األحداث انونق في الالحقة الرعاية أحكام الدراسة

 ذلك، تحقيق سبيل قانون، وفي كل في القوة من نقاط االستفادة بهدف الدراسة، بموضوع يتعلق فيما البلدين لكال األحداث قانون

 بعض في القانونين بين وهي: التشابه بنتائج الدراسة تمنالمقارن، والنقدي، واخت التحليلي، االستقرائي المنهج الباحث استخدم

 واالختالف البلدين، كال في الالحقة بالرعاية خاص قسم وجود القانون، متن ضمن الرعاية الالحقة تعريف إدراج مثل المسائل،

 سائل،الم بعض في األردني القانون لصالح كانت الرجحان كفة فإن الخالف، مسائل وبخصوص .أخرى مسائل في
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 الرعاية الالحقة، وفي من المستفيدين األحداث دائرة نطاق واتساع لألحداث، الالحقة للرعاية التوجيهية اللجنة مثل وجود 

 عنه المفرج للحدث األمن االقتصادي عنصر توفير على النل مثل العراقي، القانون لصالح كانت الرجحان كفة أخرى، مسائل

 بعد أشهر ستة عن تزيد ال لمدة له الالحقة وتقديم الرعاية أشهر بثالثة عنه اإلفراج قبل ثالحد وتهيئة وصريح، واضح بشكل

 .صحيح والعك  المشرع العراقي، من االستفادة األردني المشرع بإمكان اإلفراج، وعليه،

 يدانيدة. هددفت الدراسدةم دراسدة -الملز سجن نزالء نرر وجهة من التأهيلية البرامج بعنوان: تقييم م(،1112دراسة: بن شري )

 االجتماعيدة، والرعايدة الصدحية، والرعايدة والتأهيدل، والدينيدة، والتددريب )التعليميدة، التأهيليدة البدرامج واقدع علدى التعرف إلى

 هنداك هدل البدرامج، ومعرفدة تلدك مدن النزيدل استفادة من تحد التي العوامل على والتعرف الملز، سجن والبرامج الرياضية( في

 اسدتخدم والوظيفيدة، وقدد الشخصدية بداختالف خصائصدهم محاورهدا إزاء الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائي  ا لةدا فروق

الدراسة  إليه توصلت ما أهم الملز، ومن بسجن نزيل   225من  مكونة عينة على وطبق االستبانة االجتماعي المسح منهج الباحث

 مدن كدل واقدع علدى متوسدطة وافقدوا بدرجدة كمدا ،)الدينية واقع )لبرامج على عالية ةبدرج الدراسة عينة أفراد موافقة :نتائج من

 بدرجدة وافقدوا حدين فدي ،)الرياضدية والبدرامج االجتماعيدة، وبدرامج الرعايدة الصدحية، الرعايدة وبدرامج التعليميدة، البدرامج(

 النزيدل مدن اسدتفادة مدن تحدد التدي العوامدل علدى عاليدة بدرجدة وافقدوا وكدذلك ،)والتأهيدل التددريب( بدرامج واقدع علدى منخفضة

 قددرة وضدعف البدرامج، فدي هدذه االشدتراك علدى تشدجع التدي الحدوافز أهمهدا: ضدعف ومدن الملدز، سدجن فدي التأهيليدة البدرامج

 تهمرؤيد فدي الدراسدة عيندة أفدراد غالبيدة بدين إحصدائي  ا فدروق دالدة وجدود تبدين كمدا التأهيلية، البرامج أهداف تنفيذ على العاملين

 التدي العوامدل لمحور رؤيتهم في الدراسة عينة أفراد غالبية بين إحصائي  ا دالة فروق وعدم وجود التأهيلية، البرامج واقع لمحور

 .التأهيلية البرامج من النزيل استفادة تحد من

االردن. دراسدة  فدي اجداتهمواحتي والتأهيل االصالح مراكز نزالء يواجهها التي ، بعنوان: المشكالتم(1111دراسة: العليمات )

األردن، وتحديدد احتياجداتهم  فدي والتأهيدل اإلصدالح مراكدز ندزالء تواجه التي المشكالت تحديد :الى الدراسة هذه ميدانية. هدفت

 اسدتبيان باسدتخدام البياندات جمدع والصحية، وقد اعتمدت الدراسة على المدنهج الوصدفي التحليلدي، وتدم واالقتصادية االجتماعية

 اسدتبيان خدالل من السن الديمغرافية وظروف االجتماعية البيانات جمع وتم .النزالء من 323من  عشوائية غير عينة على طبق

 الدذاتي لالحتياجدات. بيندت للتقددير مقيداس عدن اإلجابدة خدالل مدن الندزالء احتياجدات تحديدد الدراسدة، وتدم لهدذه خصيصدا صدمم

 العالقات بين ومن السجون في بالعاملين النزالء عالقات من يشكون السجن، فهم ةبيئ عن سلبي تصور لديهم النزالء ان الدراسة

الهاتفيدة، جدودة  االتصداالت وكفايدة الزيدارات وقدت فدي قصدور :التاليدة القضدايا مدن يشدكون فهم ذلك الى إضافة أنفسهم، النزالء

 والترفيه، قلة فرص التدريب التعليم فرص ةواسرية، قل شخصية النفسية، مشكالت والصحة الصحة المرافق والطعام، مشكالت

اخالء  وبعد ألسرهم او محكوميتهم فترة اثناء سواء متعددة احتياجات لديهم النزالء فإن بالحاجات، يختل والعمل، وفيما المهني

 نريفدة طعدام جباتو وتقديم مدتها، وزيادة للزيارة، مناسبة مرافق ثابت، داخل ومصدر العمل الى النزالء يحتاج اجماال .طرفهم

 .ألسرةل صحي توفير تأمين وصحية،

في عملية اإلصالح والتأهيل بالسجون، دراسة ميدانية، هدفت  االجتماعية، بعنوان: دور برامج الخدمة م(1111دراسة: محمد )

فة دور بدرامج ومعر والتأهيليهذه الدراسة للتعرف على األسباب التي تقف خلف عجز المؤسسات من القيام بدورها اإلصالحي 

الخدمدة االجتماعيددة التددي تقدددم داخددل هددذه المؤسسددات، واألنشددطة التدي تتبددع إلنجدداح عمليددة اإلصددالح والتأهيددل لنددزالء السددجون، 

 وكذلك هدفت الدراسة إلى تقييم برامج الخدمة االجتماعية التي تؤهل النزيل تعليميا ومهنيا ودينيا ،
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المؤسسة اإلصالحية والتأهيلية لتأهيل النزالء لتقدويم سدلوكه اإلجرامدي، ورصدد بدرامج  التي تقدمها االجتماعيةوتحليل البرامج  

الرعاية الالحقة التي تقدمها المؤسسات اإلصالحية والتأهيلية للطلقاء المفدرج مدنهم، والتعدرف علدى المعوقدات التدي تواجده تنفيدذ 

 فدياتبعت الدراسة المنهج الوصدفي التحليلدي ، تدم اسدتخدامه برامج اإلصالح والتأهيل داخل المؤسسات اإلصالحية والتأهيلية، و

سجن سوبا غرب إذ تم وصف بيئة السجن ومرافقه الخدمية والتعليميدة المختلفدة مثدل امداكن  فيوصف مجتمع الدراسة والمتمثل 

زالء واالدارة ومكتب الن فيمجتمع السجن المتمثل  فيوصف العالقات االجتماعية  فيالسكن وورش التأهيل كذلك تم استخدامه 

 فدديالخدمددة االجتماعيددة. توصددلت الدراسددة الددى عدددد مددن النتددائج منهددا: ان مكتددب الخدمددة االجتماعيددة داخددل السددجن المتمثددل 

اصالح وتأهيل النزالء داخل السجن، أن البرامج التأهيلية داخل المؤسسة اإلصدالحية  فياالخصائيين االجتماعيين له دور فعال 

 تحسين مستواهم المادي. فيعدم عودتهم للجريمة وكذلك  فية جدا  للنزالء حيث ساعدت والتأهيلية مفيد
 

 المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

لقد تبين أن هناك اتفاق بين تلك الدراسات مع هذه  الحالية،من خالل عقد مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة 

م(، اهتمت بتوضيح أثر البرامج اإلصالحية في 2822التأهيلية لنزالء السجون، فدراسة عباس )الدراسة في أهمية البرامج 

 العراقي األحداث قانون في الالحقة الرعاية م(، فتناولت أحكام2822إعادة تأهيل األحداث. بينما دراسة الكوردي )

الملز. ودراسة  سجن نزالء نرر وجهة من التأهيلية البرامج م(، فاهتمت بتقييم2820أما دراسة بن شري ) واألردني،

بينما دراسة  االردن، في واحتياجاتهم والتأهيل االصالح مراكز نزالء يواجهها التي م(، تناولت المشكالت2822العليمات )

 في عملية اإلصالح والتأهيل بالسجون.  االجتماعيةم(، فاهتمت بتوضيح دور برامج الخدمة 2822محمد )

أن الدراسات السابقة تناولت عدة جوانب خاصة بمتغيرات الدراسة، إال أن  ليالمقارنة اتضح  ومن خالل عقد هذه

تتناول موضوعا  لم يتم التركيز عليه بشكل مباشر في تلك الدراسات وهو: أثر البرامج التأهيلية التخصصية في  دراستنا هذه

 دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع.

 

 منهجية الدراسة. 1
 

 منهج الدراسة: .1.1

لتحقيق األهداف التي تم اإلشارة إليها من إجراء هذه الدراسة فسوف أعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج األنسب 

 لدراسة الرواهر أو المشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف والتحليل بطريقة علمية.
 

 مجتمع الدراسة:. 1.1

 .(228وعددهم ) يع نزالء سجون جدة الملتحقين بالبرامج التأهيلية التخصصيةيتكون مجتمع الدراسة من جم
 

 عينة الدراسة: . 1.1

 ( نزيل.232التي بلغت ) ة التخصصيةمج التأهيلينزالء سجون جدة الملتحقين بالبرالقد تم اختيار عينة عشوائية من 
 

 أداة الدراسة:. 1.1

 البيانات لجمع االستبانةالدراسة متمثلة في  أداة ميمت بتصمق الدراسة بموضوع القةالع ذات السابقة الدراسات على االطالع بعد

 عينتها.  أفراد من والمعلومات
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 صدق وثبات أداة الدراسة:. 1.1

تم التأكد من صدق االستبانة من خالل توزيع االستبانة على ذوي االختصاص )محكمين( لمعرفة آرائهم عن مدى سالمة 

 توزيع استبانات بعدية وقبلية والمقارنة بينها ليتضح الثبات والصدق فاالستبانة.االستبانة وكذلك 

(، إلجابات عينة الدراسة التي تم Cronbach’s Alphaوللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ )

 ( قيم معامالت ثبات متغيرات الدراسة:2الحصول عليها، ويبين جدول )
 

 ساليب اإلحصائية:األ. 1.1

 استخدم في معالجة البيانات: اختبار الفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة، ويتم استخدام معامل ارتباط بيرسون.  تم

 (: قيم معامالت ثبات متغيرات الدراسة1جدول )

 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغير

 8,002 6 المتغير األول: برنامج ثقة

 8,020 6 الثاني: برنامج إشراقة المتغير

 8,022 2 : دمج النزالء في المجتمعالمتغير الثالث

 13211 11 الدرجة الكلية

 (.            SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج )          

 . حدود الدراسة:1.1

 التأهيلية التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع.تركز الدراسة على أثر البرامج )أ( حدود موضوعية:  

 ستطبق الدراسة على جميع نزالء سجون جدة الملتحقين بالبرامج التأهيلية التخصصية. الحدود البشرية:)ب( 

 سوف تطبق الدراسة في سجون جدة. )ج( الحدود المكانية: 

 .م2822-ه 2552خالل سنة )د( الحدود الزمانية: 

 

 يل بيانات الدراسة:تحل. 1

هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر برنامجي ثقة وإشراقة على عملية دمج النزالء ولتحقيق ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة لكل عبارات االستبانة، ولتحديد درجة االستجابة تم حساب طول الفترة في مقياس 

(، ثم تقسيمها على أكبر قيمة في المقياس؛ أي 5=  2 - 2خالل حساب المدى بين درجات المقياس؛ أي ) ليكرت الخماسي، من

 (، فيصبح التوزيع كالتالي:8,08= 2/ 5)

 (: درجات استجابة المقياس الُمستخدم في الدِّراسة1جدول )

 درجة االستجابة قيمة المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 2,08إلى أقل من  2,88من 
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 منخفضة 2,68إلى أقل من  2,08من 

 متوسطة 3,58إلى أقل من  2,68من 

 مرتفعة 5,28إلى أقل من  3,58من 

 مرتفعة جدا 2,88إلى أقل من  5,28من 

 

 برنامج ثقة: أثرأواًل: تحليل متغير 

 ، وذلك كالتالي:برنامج ثقة( آراء أفراد العيِّنة ألثر 3يرهر جدول )

 ابي واالنحراف المعياري لمتغير برنامج ثقة(: المتوسط الحس1جدول )

 (.  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

ُمرتفعة جدا، حيث تراوحت  كانت متغير برنامج ثقةيتضح من الجدول السابق أن درجة ُموافقة أفراد العيِّنة لمعرم عبارات 

(، وهذا يدل على أن اتجاه أفراد العيِّنة 8,608 -8,232(، وبانحرافات معيارية بين )5,20-5,65المتوسطات الحسابية لها بين )

 .ثقة(برنامج )متغير لالهذا جدا  إيجابي 

 : تحليل متغير أثر برنامج إشراقة:ثانيا

 برنامج إشراقة، وذلك كالتالي: ( آراء أفراد العيِّنة ألثر5يرهر جدول )

 العبارات ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 االستجابة

ترتيب 

 األهمية

2 
يتم التهيئة لالندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته 

 وإمكاناته قبل اإلفراج.
 2 مرتفعة جدا 8,232 5,22

2 
القوة لديه وكيفية يساهم في معرفة النزيل لنقاط الضعف و

 .االستفادة منها
5,62 8,630 

 مرتفعة جدا
3 

 2 مرتفعة جدا 8,253 5,20 .زيادة قدرة النزيل على التفكير اإليجابي 3

 2 مرتفعة جدا 8,652 5,62 ينمي كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية. 5

 6 مرتفعة جدا 8,608 5,65 ينمي التخلل من مشاعر اإلحباط والخوف.   2

 3 مرتفعة جدا 8,622 5,62 يقوي روح المواطنة، وحب العمل التطوعي. 6

 جدا مرتفعة 8,505 13121 برنامج ثقة
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 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير برنامج إشراقة1جدول )

 (.  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

انت ُمرتفعة جدا، حيث تراوحت ك متغير برنامج إشراقةيتضح من الجدول السابق أن درجة ُموافقة أفراد العينة لمعرم عبارات 

يدل على أن اتجاه أفراد كذلك (، وهذا 8,668 -8,530(، وبانحرافات معيارية بين )5,22-5,66المتوسطات الحسابية لها بين )

 .أيضا (إشراقةالعيِّنة إيجابي جدا  للمتغير )برنامج 

 ثالثا: تحليل المتغير التابع دمج النزالء في المجتمع:

 ، وذلك كالتالي:دمج النزالء في المجتمعآراء أفراد العيِّنة ل (2يرهر جدول )

 دمج النزالء في المجتمع(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير 1جدول )

 العبارات ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 االستجابة

ترتيب 

 األهمية

 2 مرتفعة جدا 8,530 5,22 .العمل على عالج المدمنين من اإلدمان وإعادة تأهيلهم 2

 6 مرتفعة جدا 8,222 5,66 التأمل والتفكير في مشكلة اإلدمان.ينمي  2

 3 مرتفعة جدا 8,232 5,23 .يساهم في زيادة الوعي بخطورة المرض 3

 8,650 5,62 يساعد في اتخاذ خطوات إيجابية فعاله لتحقيق التعافي. 5
 مرتفعة جدا

5 

 2 مرتفعة جدا 8,225 5,26 يساهم في الدمج في المجتمع.    2

 5 مرتفعة جدا 8,668 5,62 بناء قدرات النزيل وتهيئة المكان المناسب. 6

 جدا مرتفعة 8,505 1311 برنامج إشراقة

 العبارات ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 االستجابة

ترتيب 

 األهمية

2 
ن بشكل مناسب يتم تعليم النزالء مهنة أثناء تواجدهم في السج

 .لسوق العمل السعودي
 5 مرتفعة جدا 8,223 5,52

 3 مرتفعة جدا 8,032 5,22 إمداد النزيل بمهارات يستفاد منها بعد االفراج عنه 2

 2 مرتفعة جدا 8,255 5,65 تقديم برامج تدريبية تساهم في دمج النزيل في المجتمع 3
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 (.  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

كانت ُمرتفعة جدا، حيث  دمج النزالء في المجتمعُموافقة أفراد العينة لمعرم عبارات متغير يتضح من الجدول السابق أن درجة 

(، وهذا كذلك يدل على أن 8,223 -8,222(، وبانحرافات معيارية بين )5,62-5,50تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

 .عنحو متغير دمع النزالء في المجتماتجاه أفراد العيِّنة إيجابي جدا  

 العالقة بين متغيرات الدراسة

 (، ويتضح ذلك في الجدول التالي:Pearson Correlationيمكن التعرف على العالقات من خالل معامل االرتباط بيرسون )

 (: قيم معامل االرتباط بين أبعاد المتغيرات1جدول )

 (.                    SPSSمن إعداد الباحثتين باالعتماد على ُمخرجات برنامج )المصدر: 

               (.α=8.82** االرتباط دال إحصائي  ا عند مستوى )
 

المستقلة برنامج ثقة وبرنامج إشراقة والمتغير التابع دمج متغيرات اليرهر من الجدول السابق ان هناك عالقة إيجابية بين 

 ء في المجتمع.النزال

 

 8,226 5,50 المحلي تقديم برامج مهنية تتوافق مع احتياجات السوق 5
 مرتفعة جدا

2 

 2 مرتفعة جدا 8,222 5,62 رفع مستوى الوعي للنزيل بخطورة الجريمة على المجتمع     2

 جدا مرتفعة 8,668 1311 دمج النزالء في المجتمع

 العمر العالقة
الحالة 

 االجتماعية

المستوى 

  التعليمي
 برنامج ثقة

برنامج 

 راقةإش

دمج النزالء 

  في المجتمع

      2 العمر 

     2 **8,22 الحالة االجتماعية

    2 **8,32  8,82 ستوى التعليميالم

   2 8,82- 8,80- 8,28- برنامج ثقة

  2 **8,60 -8.85 8,80- 8,85- برنامج إشراقة

دمج النزالء في 

 المجتمع
-8.28 -8,22 8,25- 8,22** 8,22** 2 
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 نتائج اختبار الفرضيات:

( للكشف عن أثر المتغيرات المستقلة على المتغير Regressionالختبار فرضيات الدراسة، تم تطبيق تحليل االنحدار البسيط )

 التابع، وفيما يلي اختبار فرضيات الدراسة.

 Regression(: تحليل االنحدار الخطي 1جدول )

 فأقل. 8.82** دالة احصائيا عند مستوى 

 فأقل 8.82*   دالة احصائيا عند مستوى 

من المتغير التابع دمج النزالء  %3,2في النموذج األول وضعنا متغيرات التحكم فقط والتي شرحت نسبة دالة احصائيا وهي 

 في المجتمع. 

إيجابية ذات داللة إحصائية بين دخول النزالء برنامج ثقة وعملية دمجهم في المجتمع بعد كانت الفرضية األولى أن هناك عالقة 

من المتغير التابع  %20,0خروجهم. في النموذج الثاني، بعد أضافة المتطلبات البشرية كمتغير مستقل أصبح النموذج يفسر 

 βeta =0.50 , p< 0.05)  دمج النزالء في المجتمع له تأثير إيجابي طردي على برنامج ثقةولها داللة إحصائية. ويتضح أن 

برنامج ثقة ودمج النزالء في ( بين 8.82(. إذن تم إثبات الفرضية األولى، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .المجتمع

ودمج النزالء  برنامج إشراقة ن ( بي α≤8.82كانت الفرضية الثانية أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

من المتغير التابع ولها  %20,2كمتغير مستقل أصبح النموذج يفسر  برنامج إشراقة. في النموذج الثالث، بعد أضافة في المجتمع

 المتغير التابع:

 زالء في المجتمعدمج الن
 1نموذج  1نموذج  1نموذج 

 8,85- 8,82- 8,85- العمر

 8,82 8,82 8,22 الحالة االجتماعية 

 8,82- 8,28- 8,28- المستوى التعليمي

    

     لةالمتغيرات المستق

  **8,28  برنامج ثقة 

 **8,25   برنامج إشراقة

 3,2%* 20,0%** 20,2% ( 2R)   2ر

 **2R )  22,2%** 22,8%( 2التغير في ر
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 (. βeta =0.74 , p< 0.05)  دمج النزالء في المجتمعتأثير إيجابي طردي على  برنامج إشراقة لهداللة إحصائية. ويتضح أن 

برنامج إشراقة ودمج النزالء ( بين 8.82إذن تم إثبات الفرضية الثانية، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .في المجتمع

 التوصيات:ملخص النتائج و. 1

لفئة في ا %23.8( من نزالء إصالحيات السجون في جدة، وتم التوصل إلى أن غالبية العينة بنسبة 232تكونت العينة من ) -

والغالبية عزاب )غير مستواهم التعليمي )ثانوية عامة فأقل(،  %20.0سنة(، وأن الغالبية بنسبة  38 - 28)ما بين العمرية 

 . %22,8متزوجين( بنسبة 

اتضح لنا من خالل النتائج أن غالبية النزالء يوافقون بشدة على التأثير اإليجابي لبرنامج ثقة وبرنامج إشراقة عليهم وأنهم  -

 .2من  5,2يرون أنهم فعال استفادوا منها من خالل إجاباتهم للعبارات المتعلقة بهذه الدورات والتي تتعدى متوسط 

تشير النتائج إلى جدوى البرامج التدريبية التأهيلية التي تقدمها اإلصالحيات لمساعدة نزالئها على التغلب على التحديات  -

أتضح نجاحهما في  اللذانع. وأكبر دليل على ذلك برنامج ثقة وبرنامج إشراقة التي تحيل دون إعادة اندماجهم مع المجتم

يعتقدون انهم سيجدون وظيفة بعد خروجهم من من النزالء الذين حضروا هذه الدورات  % 08 إنهذه الدراسة حيث 

 السجن.

ها عليهم، فعلى سبيل المثال ساعد أهداف البرامج حيث إن اغلب النزالء يعترفون بتأثيرلقد حققت هذه البرامج التأهيلية  -

 برنامج ثقة النزالء على:

 .بناء ثقة النزالء في أنفسهم وقدراتهم والتخلل من مشاعر اإلحباط 

 التفكير اإليجابي ومعرفة كيفية التعامل مع الضغوط 

 وساعد برنامج إشراقة المدمنين على:

 حقيق التعافيزيادة الوعي بخطورة اإلدمان واتخاذ خطوات إيجابية فعالة لت 

على اإلصالحيات والسجون في مختلف بلدان العالم إقامة مثل هذه البرامج لالستفادة القصوى من النزالء بعد خروجهم  -

 ومساهمتهم في االقتصاد كقوى عاملة والتأكد من عدم رجوعهم على الجريمة واندماجهم في المجتمع لمواطنين صالحين.

مؤسسات السعودية باستقطاب واحتواء النزالء المفرج هنهم واعداد برامج إلعادة تفعيل الدور المجتمعي للشركات وال -

 المجتمع.دمجهم فب 

اقامت ورش عمل وندوات توعوية بأهمية توفير قرص العمل للنزالء بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم وانهم قد سددوا  -

 وللمجتمع.دينهم للدولة 

 د وظائف ودورات تدريبية لتطوير وتأهيل النزالء بما يتناسب وسوق العمل السعودي انشاء منصة باسم تأهيل يتم فيها إيجا -



 

 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

في مساعدة  هذه البرامج على النزالء ونتائجنوصي بتكرار هذه الدراسة في بلدان أخرى ودراسة أثر البرامج التأهيلية  -

 النزالء على االندماج وإعادة العي  حياة طبيعية بعد الخروج.

 

 المراجع:. 1

 ، القاهرة: اتيراك للنشر والتوزيع.3م(، تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة، ط2820بو نصر، مدحت )أ .2

 م(، الدمج الشامل مفهومه وخليفته النررية، العين: دار الكتاب الجامعي.2822أحمد، زيدان ) .2

انية، جامعة نايف م(، تقييم البرامج التأهيلية من وجهة نرر نزالء سجن الملز، دراسة ميد2820بن شري، مناجي ) .3

 العربية للعلوم األمنية.

 ، عمان: مركز الكتاب األكاديمي.3م(، نررية النرم أصولها وتطبيقاتها، ط2820بودوخة، مسعود ) .5

 والنشر. للطباعة ، بيروت: دار الطليعة5اإلصالحية، ط والمؤسسات والعقوبة م(، الجريمة2822طالب، أحسن ) .2

 ئ علم اإلجرام والعقاب، اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.م(، مباد2822فوزية ) الستار، عبد .6

 الشارقة: مجلة الفكر الشرطي. .النزالء تأهيل إعادة في العقابية المؤسسات م(، دور2820محمد ) محمود النبي، عبد .2

 يع.، مصر: المكتب الجامعي للنشر والتوز5م(، واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي، ط2822فهمي، سيد ) .0

م(، الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء في ضوء المعايير الدولية لرعايتهم، 2820محمد، إبراهيم إسماعيل ) .2

 دراسة تحليلية مقارنة للتجربتين المصرية والسعودية، الرياض. جامعة الملك سعود.

 لنشر والتوزيع.م(، بناء اإلنسان، الطبعة الثانية، عمان: أمواج ل2820منصور، حسن عبد الرازق ) .28

م(، التصورات االجتماعية للسجين لدى مسؤولي المؤسسات المتعاقدة مع وزارة العدل وأثرها 2822هامل، سميرة ) .22

 في إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين، دراسة ميدانية، جامعة الحاج لخضر.

السجون بمنطقة لية التخصصية، مديرية اكز التأهيالتقرير السنوي إلدارة المراكز التأهيلية التخصصية، إدارة المر .22

 مكة المكرمة، المديرية العامة للسجون، وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية.

 

 المالحق. 1

 

           االخوة األفاضل .............................                                                                                 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

يسعى هذا االستبيان إلى قياس أثر البرامج التأهيلية التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع " دراسة استطالعية 

 لنزالء سجون جدة" .
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 منكم التكرمزيادة فاعليتها، آمل ونررا  لدوركم الفاعل في إنجاح هذه الدراسة والتي تهدف إلى تحسين البرامج المقدمة و 

وسوف يتم التعامل مع اجاباتكم  جدة.باختيار اإلجابة التي تتوافق مع تجربتكم خالل تلقى تلك البرامج المقدمة من أدارة سجون 

 بكل سرية ولن تستخدم إال لتحقيق أهداف البحث العلمي. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

 الحذيفيحمد علي / أالباحث

 

 القسم األول: المتغيرات الشخصية  .أ

يحتوي على البيانات األولية لعينة الدراسة والتي تشمل على خصائصها الشخصية ما عليك إال اختيار العبارة المناسبة      

 (.بوضع عالمة )

 العمر: -2

عام إلى  36عام        من  32عام إلى  32من  عام   38 –عام  26عام     من 22 –عام 22عام       من  28أقل من 

 عام فأكثر    52عام       من  58

  الحالة االجتماعية: -2

 متزوج          أخرى ......................           أعزب

 المستوى التعليمي:  -3

 ثانوي فأقل         دبلوم       بكالوريوس      أخرى ...... 

 

 االستبيان . القسم الثاني: -ب 

 )√(:وينقسم إلى قسمين ما عليك إال اختيار العبارة المناسبة بوضع عالمة  

 أوالً: أثر برامج ثقة في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع، البرامج المقدمة تعزز نظرة النزيل االيجابية لنفسه.

 الفقــــــــــــرات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

1 
يتم التهيئة لالندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته 

 وإمكاناته قبل اإلفراج.

     

1 
يساهم في معرفة النزيل لنقاط الضعف والقوة لديه 

 وكيفية االستفادة منها

     

      زيادة قدرة النزيل على التفكير االيجابي 1

      ينمي كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية 1

      ينمي التخلل من مشاعر اإلحباط والخوف. 1

      يقوي روح المواطنة، وحب العمل التطوعي. 1
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 البرامج المقدمة تعزز نظرة النزيل االيجابية للمجتمع. بالمجتمع،ثانياً: أثر برامج إشراقة في دمج النزالء المفرج عنهم 

 الفقــــــــــــرات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

ير غ

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      العمل على عالج المدمنين من اإلدمان وإعادة تأهيلهم 1

      ينمي التأمل والتفكير في مشكلة اإلدمان. 2

      يساهم في زيادة الوعي بخطورة المرض  2

      يساعد في اتخاذ خطوات إيجابية فعاله لتحقيق التعافي. 11

      مجتمع.يساهم في الدمج في ال 11

      بناء قدرات النزيل وتهيئة المكان المناسب. 11

 

 ثالثا: أثر البرامج التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع:

 الفقــــــــــــرات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

11 
يتم تعليم النزالء مهنة أثناء تواجدهم في السجن بشكل 

 اسب لسوق العمل السعوديمن

     

      أمداد النزيل بمهارات يستفاد منها بعد االفراج عنه 11

      تقديم برامج تدريبية تساهم في دمج النزيل في المجتمع 11

      تقديم برامج مهني تتوافق مع احتياجات السوق المحلي 11

11 
رفع مستوى الوعي للنزيل بخطورة الجريمة على 

 ع المجتم

     

 

 ولماذا؟من وجهة نظرك كأحد المتدربين ببرنامجي اشراقة وثقه هل تتوقع الحصول على عمل بعد تلقيك للتدريب؟ 

 اتوقع الحصول على عمل                             ال اتوقع الحصول على عمل 

اذكر السبب 

...................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

.................... 
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Abstract: 

The development of thinking skills and creativity in Islamic education has been recognized the 

world over as one of the most important educational objectives in the 21st century, which is 

practical to students as employers nowadays have a keen interest in seeking highly competent 

graduates. However, concern arose to the importance of thinking skills from those perspectives is 

limited to solving problems. The objective is to revisit the concept of creativity and innovation in 

Islam from the Holy Quran and Prophet (PBUH). This article also highlights the significance and 

the need to apply the Prophetic model of Islamic creativity, the Quranic methodology that enhances 

creativity among people. Moreover, the study looked at the objectives of creativity in Islam and 

innovation in the present-day educational system. This article invites us to reflect on the direction 

of education for our current and next generation, especially within the context of choosing a 

suitable framework for cultivating students' thinking in Islamic education. Creativity is ideas. One 

individual can produce an idea that could be an outstanding or a mediocre idea.     

The Quran has many verses that engage in critical thinking rather than blind submission. Through 

innovation, we can find new ways to solve problems in life. Spread development, progress, and 

happiness for individuals and society, so creativity is the key to success in life. The study ended 

with conclusions and recommendations, the Qur'anic methods that called for the development of 

thinking, which was to stimulate motivation and evaluate the ability to analyze attitudes and 

judgments. 

Keywords: Creativity, Critical thinking, Islamic perspective, Qur'an, Sunnah. 
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 مهارات التفكير اإلبداعي في التربية اإلسالمية 

 إعداد الباحث: محمد مصطفي راشد

 اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،للتعليم الدولية مؤسسة اإلمارات، التربية اإلسالمية للناطقين باإلنجليزية والعربية ستاذأ

Email: m.rashed19920@gmail.com 

 ملخص البحث:

تناولت الدراسة أهمية توظيف نمط التفكير اإلبداعي في ضوء القران الكريم والسنة النبوية، ويعد التفكير اإلبداعي في التربية 

وهو أمر عملي للطالب ألن أرباب  والعشرين،اإلسالمية في جميع أنحاء العالم واحد من أهم األهداف التعليمية في القرن الحادي 

ير نشأ القلق من أهمية مهارات التفك ذلك،لديهم اهتمام كبير بالبحث عن خريجين ذوي كفاءة عالية. ومع  العمل في الوقت الحاضر

العليا من تلك المنظورات التي تقتصر على حل المشكالت. ولكن الهدف هو إعادة النظر في مفهوم اإلبداع واالبتكار في اإلسالم 

ليه وسلم. كما تسلط هذه المقالة الضوء على أهمية وضرورة تطبيق النموذج من خالل القرآن الكريم وسيرة النبي صلى هللا ع

تناولت الدراسة أهداف اإلبداع في  ذلك،والمنهج القرآني الذي يعزز اإلبداع بين الناس. عالوة على  اإلسالمي،النبوي لإلبداع 

ال سيما في  القادم،ولتفكير في اتجاه التعليم لجيلنا الحالي اإلسالم واالبتكار في نظام التعليم الحالي. كذالك يدعونا هذا المقال إلى ا

سياق اختيار إطار مناسب لتنمية تفكير الطالب في التربية اإلسالمية. فاإلبداع هو األفكارالجديده حيث يمكن لفرد واحد أن ينتج 

ات التربية تفكير اإلبداعي في تدريس مقررالتطبيقات العملية لنمط ال علىوالتركيز  فكرة يمكن أن تكون فكرة رائعة أو متواضعة.

 .اإلسالمية عامة

 تكار،االبيحتوي القرآن على العديد من اآليات التي تدعو إلى التفكير النقدي واإلبداعي بدالً من الخضوع األعمى. من خالل 

اح النجاح لذا فإن اإلبداع هو مفت مجتمع،واليمكننا إيجاد طرق جديدة لحل المشاكل في الحياة. نشر التنمية والتقدم والسعادة لألفراد 

وختمت الدراسة بنتائج وتوصيات كان من أبرزها؛ ضرورة اإلهتمام بطرائق التدريس المبنية على استخدام في الحياة. 

 لنبوية.ا اإلستراتيجيات التي تنمي المهارات العقلية والتفكير اإلبداعي لدى الطلبة وخاصة تلك المستقاة من القران الكريم والسنة

 االبتكارة، التفكير النقدي، السن، ، القرانالتفكير اإلبداعيالكلمات االفتتاحية: 
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1. Introduction 

The Holy Quran refers to creativity, and among them. Allah (SWT) said, (I did not create jinn and 

humans except to worship Me), (Had We sent down this Quran upon a mountain, you would have 

certainly seen it humbled and torn apart in awe of Allah. We set forth such comparisons for people, 

˹so˺ perhaps they may reflect). The Holy Quran encourages thinking in many verses. Seven verses 

ended with saying (for people who reflect) Islamic education spotlights on thinking and creativity.               

The Holy Quran revelation began with educational verses from the Quran, in which there was an 

indication that the most significant goal was to educate people in a civilized manner, thinking 

through perusal, reading, learning, and scientific observation of the creation of man and the 

universe. Furthermore, the Prophet Mohammad's (PBUH) role was also creative. He was able to 

create and build a Muslim society. He transformed people from worshipping idols to worshipping 

Allah Glory be to Him. 

1.1. Significance of the Study  

The purpose of this study is to investigate the main features of creativity from an Islamic 

perspective. It also examined the definition, methodology, objectives, and importance of 

developing thinking for the members of society in general and the students. Contribute to the 

Quranic rooting of creative thinking. High point the importance of stimulating motivation towards 

learning employing creativity patterns in the light of The Holy Quran. 

1.2. Problem of the Study 

Since the beginning of the 21st century, the world has witnessed tremendous and rapid 

development in scientific and knowledge fields because several factors, including the vast 

knowledge revolution and speedy technical applications, influence a shadow over the educational 

system and all its elements, including the development of curricula.                              

The rules and methods followed by the Quran to develop creative thinking and the applications of 

teaching Islamic education. 

 The following questions branch out from the questions: 

What is the evidence of similar thinking in the Holy Quran? 

What are the aims of thinking in the light of the Holy Quran? 
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What are the areas of thinking in the Holy Quran? 

1.3. Objectives of the Study 

1. Finding a group of methods that develop and highlight creative thinking in the Qur’an and 

Hadith of Prophet Muhammad (PBUH).  

 2. Practical applications in teaching Islamic education. 

3. Help teachers improve the level of their cognitive questions according to their creative 

thinking skills and their sub-indicators.  

4. Encourage similar studies on creative thinking skills in the educational activities in Islamic 

studies. 

5. Explaining the relationship of thinking to other mental processes and highlighting the 

comprehensiveness of thinking in all areas of life. 

2. Previous studies 

JARWAN (2007) refers to creative thinking as a complex and purposeful mental activity directed 

by a strong desire to search for solutions or to reach original products that were not known before. 

This type of creative thinking is characterized by comprehensiveness and complexity because it 

involves overlapping cognitive, emotional, and ethical elements, forming a unique state of mind. 

ERAGAMREDDY (2013) described creative thinking as the individual’s ability to produce. This 

ability is characterized by the greatest intellectual fluency, flexibility, and originality. It has far-

reaching implications, such as the individual’s response to a problem or an exciting situation. It is 

thinking beyond what is familiar or clear, resulting in good ideas or solutions that lead to good 

production. 

 HABASH (2002) referred to creative thinking as the method used by the individual to produce 

the largest number of ideas about the problem being faced (intellectual fluency). These ideas are 

characterized by flexibility and non repetitional of originality. The role of creative thinking is thus 

clear from these concepts that are helpful in the formation of new structures and planning to create 

new, original, and valuable knowledge.  
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The process of creativity is an advanced mental phenomenon through which an individual deals 

with situations, experiences, and problems in a unique or unfamiliar way. It may involve 

developing a previous set of solutions and coming up with a new solution. 

(STERNBERG & LUBART, 1999; WASTON & GLASER, 1980) think that the creative 

process passes through the following four stages: the preparation stage for a strange creative idea; 

the incubation stage, which includes the maturation of the idea from theory to solution; the stage 

of illumination, which leads to the realization of the idea; and the verification stage, which involves 

reaching the original beneficial and satisfactory results. 

3. Study Methodology 

The researcher followed the content analysis method suitable for achieving the objectives of the 

current study to conclude and provide support for some concepts. The writers relied heavily on the 

Qur’anic verses and Hadith of Prophet Muhammad (PBUH) as the primary source of Islamic 

thought to understand the term creativity and try to suggest a framework for the Islamic 

methodology of creativity. 

4. Creative thinking skills in Islam 

Creative thinking is the productive process: It is the kind of thinking which produces the unusual. 

When creative thinking is contained within the framework of ethics and human values, it becomes 

increasingly important and finds appropriation everywhere. 

Allah said in the Holy Quran: 

ْرنَا ِفيهَا  لِيَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَْتهُ أَْيِديِهْم ۖ أَفاََل يَْشُكُروَن( ِمَن اْلُعيُونِ  َوَجَعْلنَا فِيهَا َجنَّاٍت ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب َوفَجَّ ) 

(And We have placed in it gardens of palm trees and grapevines, and caused springs to gush forth 

in it, (34) so that they may eat from its fruit, which they had no hand in making. Will they not then 

give thanks? (35) Surat Yak-Sin. 

Islam Urges Muslims to innovate. If we look at the verses of the Holy Qur’an inviting people to 

study carefully, take lessons from the creations of Allah (SWT), To reflect and realize the 

happiness of man in the worldly life materially and morally because life is the foundation of man 

in the hereafter.  
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The Holy Quran tells us about the story of Dhu-Qarnayn in Surat Al-Kahf when the people asked 

him to build a barrier to protect them from the mischief and corrupt practices of the Gog and 

Magog people. He built them an unfamiliar barrier, and Allah blocked the passage of the Gog and 

Magog to these people until the day of Judgment. 

The story of Prophet Musa. 

 The righteous man resorts to an unfamiliar solution to save the ship, Its crew, and the passengers 

from the bad king. Many verses of the Holy Quran and prophet Muhammad (PBUH) Hadith 

encourage us to innovate and be creative in our lives, studying and solving problems, and to invite 

us to realize a happy life and pleasant to all people.  

When the Prophet Yousef discovered a creative solution to protect grains against corruption during 

storage, which saved Egypt from starvation. The resolution depends on storing the grains without 

removing them from the stem and taking only the required number.      

     :Allah Almighty saidن يشاء و من يؤت الحكمة ففد أوتي خيراً كثيًرا وما يذكر إال أولوا األلباب{}يؤتي الحكمة م

“He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been 

given much good. And none will remember except those of understanding.” (Surah al Baqarah 2: 

269) 

5. The benefits of creativity and innovation 

Allah (SWA) has honored man in exception to all other creatures; He has given him the ability to 

distinguish between good and evil, right, and bad. The methodology of thinking in Islam depends 

on criticism and examination through steps that go further to sheer understanding, a call to 

supersede the limits of superficial comprehension of ideas and tales and employing thought to 

reach facts and choose the best.   

Through innovation, we can find new ways to solve problems in life.  

Increase development, progress, and happiness for individuals and society.                                    

 Creativity is the key to progress, excellence, and success in life. 
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6. The methods of development creative thinking in Islamic Education 

Trained teachers to cultivate creativity in their students. Dacey reasoned that the teacher’s inability 

to flourish creativity probably results from deeply learned attitudes, values, and substantial time 

and effort to overcome these unconscious biases.        

 Have a cooperative, socially integrative style of teaching.                                                               

Do not neglect mastery of factual knowledge.                                                                        

Tolerate ‘sensible’ or bold errors.                                                                                                                            

Promote self-evaluation.                                                                                                                          

Take questions seriously.                                                                                                              

Help students learn to cope with frustration and failure.     

7. The Methodology of creative thinking in Islam  

7.1. Creativity in the Holy Quran 

The Quran motivates creativity; in every verse there is an invitation to examine our surrounding 

carefully and reflect on them. Therefore, Allah says of His creativity of the universe: 

َماَواتِ  َخْلقِ  فِي َويَتَفَكَُّرونَ }  ُسْبَحانََك{ بَاِطاًل  هذا َخلَْقتَ  َما َربَّنَا َواأْلَْرضِ  السَّ

(And consider the creation of heavens and earth (and say): our lord You created not this in vain) 

(Surah aal Imran 3: 191)                                                                                                                                   

To infer the existence of Allah Glory be to Him and to believe in Him. And this is the aim of all 

mental processes. Allah Almighty praises His faithful servants. Allah said in Quran: 

ِت َوٱأْلَْرضِ  َوَٰ َمَٰ ًما َوقُُعوًدا َوَعلَىَٰ ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِى َخْلِق ٱلسَّ َ قِيََٰ نََك فَِقنَا َعَذاَب  )ٱلَِّذيَن يَْذُكُروَن ٱَّللَّ ِطاًل ُسْبَحَٰ َذا بََٰ َربَّنَا َما َخلَْقَت هََٰ

 ٱلنَّاِر(

˹(They are˺ those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and 

reflect on the creation of the heavens and the earth ˹and pray˺, “Our Lord! You have not created 

˹all˺ this without purpose. Glory be to You! Protect us from the torment of the Fire)                            

To learn about the nature of men, its phases and characteristics, and the wisdom of the creation 

of men by Allah Almighty. 
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7.2. Creativity in Prophet’s sunnah 

The Prophet Muhammad (PBUH) used to encourage the spirit of motivation in man and seek to 

develop the talent of creativity in the believers. The Prophet (peace be upon him) said, 

(Whosoever introduces a good practice in Islam, there is for him its reward and the reward of 

those who act upon it after him without any diminished from their rewards)                                                                                                

Abu Huraira reported: The Messenger of Allah said, (Allah loves any of you who has done a 

deed to perfect it. This is an indication that the perfectness of doing a job is a kind of innovation) 

7.3. Creativity of Muslim Scholars 

Muslim scholars made innovative contributions to various fields of life for a point of departure 

of their faith and understanding of the purposes of (Maqasid) of Sharia, which distinguished 

from originality. 

Mathematics Al-Gebra Al –Khwarizmi 

Geography and Astrology Medicine Al -Idrisi 

Medicine Philosophy Bin Sina 

Astronomy Physics Al – Biruni 

Engineering Chemistry Jaber bin Hayyan 

 

8. The United Arab Emirates and creativity 

The U. A. E. has created a suitable environment for innovations and encourages innovators by 

helping them. The significance of the statement of Sheik Mohammed bin Rashid (the joy of life 

is to do something never done before, never expected I'm waiting for an innovation) 

Evidence of the extent of attention given by the leaders of the United Arab Emirates to innovators 

and creative persons: 

Naming the year 2015 the year of innovation.  

Honoring person producing innovative ideas.  

Recommendations to support the innovators in the U.A.E schools. 

Development of learning to be a suitable environment to graduate the innovators. 
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9. Objectives of Creative thinking in Islam 

By applying creativity, people usually aim at several issues "inventing new things, solving 

problems, gaining rewards and appreciation" (Sweidan and Adlouni, 2002: 21- 25)                  

However, the objectives of creativity in Islam have some unique aspects. These are as follows: 

 9.1. Strengthening One’s Relationship with Allah 

Thinking is a form of worship in Islam. As creativity is concerned with creating and inventing 

new things, this will help one to know the power of Allah, and His creation, who created 

everything in the world, so thinking leads to knowing Allah. A Muslim regulates his thinking by 

adhering to the Shariah framework.                                                                                                    

Goal: Positive Thinking & Human Welfare.                                                         

َذا بَاِطاًل ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب  َويَتَفَكَُّرونَ  ( َماَواِت َواأْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت هََٰ  (191)) النَّارِ فِي َخْلِق السَّ

˹Allah Almighty said: “And reflect on the creation of the heavens and the earth ˹and pray˺, “Our 

Lord! You have not created ˹all˺ this without purpose. Glory be to You! Protect us from the 

torment of the Fire” (191) Ali’ Imran 

 9.2. Finding the Truth 

Islam has commanded us to benefit from the wisdom perspective of its sources. An aspect of the 

objectivity of a believer when making a judgment on matters is avoiding interest and emotion 

because they may derail his course of action.                                                                        

Thinking takes account of the accuracy, & seeks the truth, and focuses on the wisdom 

perspective of the source. No bias, avoid fanaticism, vain desires, and irrational thoughts, avoid 

suspicion and guesswork for it, and will not lead to the truth.                

9.3. Positive thinking 

Islam assigned every individual in society a role to perform and accomplish, representing his 

goal in life. Realizing this goal means the individual is productive and beneficial to himself and 

others. Hence the individual must avoid negative thinking and adopt a sound, positive outlook, 

channel energy for constructive purposes and adopt optimism, hope, and goodwill to avoid 

passivity, dependency & despair. 
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The biography of Prophet Muhammad is full of positive thinking and optimism, he left his 

homeland with a positive attitude, and his positive mental framework & proactive approach is loud 

and clear in all Islamic teachings. Prophet Muhammad (PBUH) said: "By Him in Whose Hand my 

life is, anyone of you should take a rope and cut the wood (from the forest) and carry it over his 

back and sell it rather than to ask a person for something and that person may give him or may not 

give Him”     

9.4. The Ethical and Moral System 

Morals are consistent in Islam because they derive from an established creed and not from 

narrow. Thinking in Islam respects the belief of others, appreciates their efforts, and builds on 

dialogue and respect for others; A Muslim is not allowed to attribute to oneself the achievement 

of others, and Islam respects intellectual property rights.                                                              

To enhance the role of the Muslim model or good example for others to be creative in the same 

way. Creative Muslim scholars should be aware of their intention in practicing creativity. They 

should feel that they are doing this to receive Allah's satisfaction and to fulfill their duties as 

vicegerents on earth. Morals control the course of thinking so that it does not cause any damage 

to others or overstep their interests. Hence, it is moral thinking.         

Prophet Muhammad (PBUH) said, (I intended to prohibit cohabitation with a suckling woman 

until I considered that the Romans and the Persians do it without any injury caused to their 

children thereby) (Sahih Muslim) 

10. Thinking in the Universe 

Thinking must include all aspects of material and spiritual life; no feature should outweigh 

another. As we need thinking in Sharia science, we also need it in physical sciences so that 

progress becomes balanced and all aspects of life flourish together. In several verses, the Qur’an 

enforces thinking on the heavens, the earth, and the universe. Thinking includes all aspects of 

life: Material. Spiritual. Creative thinking must be balanced, with all aspects of life flourishing. 

There shouldn’t be any imbalance between worship & work. Earning maintenance is regarded as 

worship, so men are motivated to give out their best.  
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Allah said in the Qur’an: “Say: Travel through the earth and see what the end of those was who 

rejected truth” (Qur’an 6: 11) Objective of seeing in this verse is to think and use the mind to 

understand why those people rejected the religion. In the same way, Allah has stated that the 

earth is full of signs. Allah said: “On the earth are signs for those of assured faith” (Qur’an 51: 

20). This verse encourages everybody to go around and think of the beautiful creation of Allah in 

this universe. It is a motivation to look for the truth on this earth by thinking or traveling to 

different places and reflecting deeply on this fascinating universe. 

Allah said in the Qur’an: “Say: Behold all that is in the heavens and on earth; but neither Signs 

nor warner’s profit those who believe not” (Qur’an 10: 101) 

11. The effect of methodological thinking in Islam on society 

There are many positive effects of methodological thinking in Islam on society, including: 

1- Promoting dialogue and extending channels of communication between nations 

2- The progress of society in all fields of life to occupy its place among nations and preserve its 

national identity without isolation from others. 

3- Unity of society and preservation of its security: by unifying the vision and efforts of the 

community.  

4- Every member of the community has a role to perform; this requires a high degree of 

awareness of one’s responsibilities and the goal of society. 

12. Conclusion 

The study highlighted the Qur’anic methodology that enhances creativity among people The 

Qur’an emphasizes the characteristics of creative thinking in Islam, the development of creative 

thinking was represented in stimulating motivation and developing the ability to analyze situations 

and events, as well as follow directions. Multiple ways to activate thinking patterns, such as 

challenge and dialogue questions, this concept paper has aimed to describe the Islamic perspective 

on creative thinking skills in teaching. According to the reviews of this study, creative thinking 

will help people to build a strong mind, to avoid negative thinking.  
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By having the creativity traits, Islamic teachers will be able to lead their respective classroom in 

a way that allows them to cope with the daily changes and be ready to face the future and follow 

the development that is required for any classroom to succeed. 

13. Recommendations             

1- Increase professional interest in the content of evaluation questions that include aspects from 

the student’s imagination and link them to the student’s reality.  

 2- Reconsider the design of the Islamic education curricula, considering the inclusion of the 

creative thinking skills necessary for learners and the need to rely on scientific standards in their 

distribution ratios. 

3- Muslim scholars ought to make great efforts toward investigating the concepts of Islamic 

creativity. They should do more in-depth research on this topic will assist in formulating a theory 

of creativity from the Islamic perspective, which will contribute to the existing knowledge. 

4- To ensure the analysis used in building evaluation questions for Islamic education curricula. 

5- Train Islamic education male and female teachers to use the best strategies and methods that 

develop creative thinking skills through training courses and periodic workshops of a practical 

and applied nature. 

 

Mohamed Mostafa Rashed, A writer, researcher, and certified teacher in Islamic education. 

Interest in issues of reform, renewal, and human renaissance. He holds a master’s degree in 

Islamic studies from Al-Azhar University and a postgraduate diploma in general education. 

 

14. References: 

Al-Mahyawi, R., & Hajji, K. (2017). Analysis of the Arabic language curricula for the first 

secondary grade considering creative thinking skills. Educational, Psychological and 

Environmental Information Center, Zagazig University, 6(21), 36–82.  

Al-Titi, M. (2001). Developing creative thinking skills (1st ed., pp. 96). Aman- Jordon: Dar Al 

Masirah for Publishing and Distribution.  



 
       

 
 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 4 | issue 39 | January 2023 | P (316) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 January 2023 

Volume 4  Issue 39 

IJRSP 

Al-Zaid, S. (2012). Evaluation of developed curricula for Islamic education activities of the 

elementary stage considering developing creative thinking skills. Master‟s Thesis, Taif 

University. 

 Al Saudi, K., & Al-Akoul, G. (2017). Thinking skills included in the activities of Islamic 

education curricula for the eighth grade in Jordan, an analytical study. Al-Manara Journal 

for Research and Studies, 23(1), 105–173. Alwan, A. (2012). Educating the human brain 

and teaching thinking. Theoretical models and practical applications (1st ed., pp. 210). 

Aman- Jordon: Dar Safa.  

Ambo-Saeedi, A., & Al-Afifi, M. (2004). The effect of changing the location of dispersion on 

some psychometric properties of multiple-choice questions in physics. Journal of 

Educational and Psychological Sciences, 5(2), 169–191. 

 Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching (Vol. 4). New York: 

Longman.  

Cannon, M. (2012). Changing the subject in teacher education: Centering Indigenous, diasporic, 

and settler colonial relations. Cultural and Pedagogical Inquiry, 4(2), 21–37. Available at: 

https://doi.org/10.18733/c3ks3d.  

Eragamreddy, N. (2013). Teaching creative thinking skills. International Journal of English 

language & translation studies, 1(2), 124- 145. 

 Fulford, A. (2016). Education: Expectation and the unexpected. Studies in Philosophy and 

Education, 35(4), 415-425. Available at: https://doi.org/10.1007/s11217-015-9495-y.  

Habash, Z. (2002). Educational perspectives in learning and creative education (pp. 35). 

Ramallah - Palestine: Al Ankaa Foundation for Innovation and Creativity.  

Hamadeen, F. (2003). Analyzing the evaluation questions in the geography school curricula of 

the secondary education stage in the Sultanate of Oman considering the educational 

objectives. The Education Journal, 17(68), 57–95. 

https://doi.org/10.18733/c3ks3d
https://doi.org/10.1007/s11217-015-9495-y


 
       

 
 

 
                 

                 International Journal of Research and Studies Publishing | Volume 4 | issue 39 | January 2023 | P (317) 
--------------------------------------------------------------              

 

ISSN: 2709-7064 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 Issued on: 20 January 2023 

Volume 4  Issue 39 

IJRSP 

 Harkow, R. (1996). Increasing creative thinking skills in second and third-grade gifted students 

using imagery, computers, and creative problem-solving. (DAL.ED 405982). (DAL.ED 

405982). Doctoral Dissertation, Nova Southeastern University.  

Jarwan, F. (2007). Teaching thinking concepts and applications (pp. 152). Aman- Jordon: Dar Al 

Fikr. 

Karatas, S., & Ozcan, S. (2010). The effects of creative thinking activities on learners‟ creative 

thinking and project development skills. Ahi Evran University Journal of Education 

Faculty, 11(1), 225-243. 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v4.39.12  

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.39.12


 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

The Effect of Training on Employee Performance (an Applied Study on the Government 

Printing Press in the Kingdom of Saudi Arabia) 
 

 مقبل بن محمد مقبل العنزيالدكتور/ إعداد: 

 ، جامعة لينكولن، ماليزيااألعمال، كلية إدارة األعمالدكتوراه في إدارة 

Email: Moqbel1604@gmail.com 

 الدكتور/ محمد أنس شمسي

 فرنسا ،، جامعة بورغوني، ديجوناألعمالدكتوراه في إدارة 

 الدكتور/ ابهيجيت غوش

 ، جامعة لينكولن، ماليزيااألعمال، كلية إدارة األعمالدكتوراه في إدارة 

 ملخص الدراسة

 على التدريبية الدورات الفنية، المعلومات على التدريبية الدورات) بأبعاده التدريب أثر معرفة إلى: الدراسة هذه تهدف

 بعد أي تحديد الى الدراسة تهدف كما. الحكومة مطابع مصلحة في العاملين أداء في( العمل أثناء التدريب ،اإلدارية المعلومات

 بيان وكذلك. السعودية العربية المملكة في الحكومة مطابع مصلحة في العاملين أداء في تأثيرا األكثر هو التدريب أبعاد من

 الخبرة، سنوات عدد التعليمي، المستوى العمر،) الديموغرافية المتغيرات باختالف العاملين وأداء التدريب أبعاد اختالف مدى

 من( 77) من الدراسة عينة وتكونت التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت وقد(. االجتماعية الحالة الوظيفية، المرتبة

 بطريقة العينة اختيار وتم. السعوديين المواطنيـن مـن وجميعهم مـوظفا( 052) عددهم البالغ الحكومة مطابع مصلحة موظفي

 .SPSS االحصائي البرنامج باستخدام اإلجابات تحليل تم ثم ومن. عشوائية

 نوأ وتحديثها، المعلومات تجديد في ويساعد العاملين ومهارات معارف تحسين إلى يؤدي التدريبأن  :الدراسة نتائج أهم وكان

 أبعاده بكافة التدريب بين قوية ارتباط عالقة هناك وأن العمل، تجاه إيجابية اتجاهات اكتساب على يساعد الخدمة أثناء التدريب

 وأهم. للدراسة الديموغرافية والمتغيرات بعناصره التدريب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وإلى الوظيفي، األداءو

 ومؤسسات السعودية العربية المملكة في الحكومة مطابع مصلحة في المختلفة التدريب أبعاد تعزيز: الدراسة به أوصت ما

 التدريب أبعاد ونزاهة وفعالية كفاءة ضمان أجل من الحكومة مطابع مصلحة في التدريب ألبعاد الميداني والتطبيق العام القطاع

 درجة وعلى محددة أداء مؤشرات الحكومة المطابع مصلحة توفير وضرورة الحكومة مطابع مصلحة موظفي أداء تطوير في

 .عليه بناء الموظفين أداء تقييم يتم حتى والنزاهة، الكفاءة من عالية

 .األداءالتدريب، أبعاد التدريب، مصلحة مطابع الحكومة،  الكلمات المفتاحية:

mailto:Moqbel1604@gmail.com
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Abstract 

This study aims: to know the effect of training in its dimensions (training courses on technical 

information, training courses on administrative information, on-the-job training) on the 

performance of workers in the government printing press. The study also aims to determine 

which of the dimensions of training is the most influential in the performance of workers in the 

Government Printing Press in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as to indicate the extent to 

which the dimensions of training and the performance of workers differ according to 

demographic variables (Age, Educational level, Number of years of experience, Job title, Status 

Social). The study followed the analytical descriptive approach, and the study sample consisted 

of 77 employees of the Government Printing Press, who are (250) employees, all of whom are 

Saudi citizens. The sample was chosen randomly. Then the answers were analyzed using the 

SPSS statistical program. 

The most important: results of the study were: that training leads to improving the knowledge 

and skills of workers and helps in renewing and updating information, and that training during 

service helps to acquire positive attitudes towards work, and that there is a strong correlation 

between training in all its dimensions and job performance,  
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And that there are no statistically significant differences between training and its components 

and the demographic variables of the study. 

The most important recommendations: of the research study: Strengthening the various 

dimensions of training in the interest of government printing presses in the Kingdom of Saudi 

Arabia and public sector institutions and the field application of training dimensions in the 

interest of government printing presses in order to ensure the efficiency, effectiveness and 

integrity of the training dimensions in developing the performance of employees of the 

government printing press and the need to provide the interest of government printing presses 

Specific performance indicators with a high degree of efficiency and integrity, so that employees' 

performance can be evaluated accordingly. 

Keywords: Training, Training Dimensions, Government Printing Press, Performance. 

 

  المقدمة:. 1

تزايد اهتمام المؤسسات والشركات بالتدريب باعتباره من أحسن الطرق التي يمكن بواسطتها الربط بين عوامل اإلنتاج المادية 

المنظمة بأكبر فعالية وكفاءة ممكنة، فالتدريب أصبح أداة  أهدافوبين األفراد العاملين بالمنظمات وبالشكل الذي يضمن تحقيق 

 ظمات التي ترغب في تحسين إنتاجيتها.أساسية تعتمد عليها كل المن

كان لزاما االهتمام بالعنصر والمورد البشري ألنه العامل الحاسم في  األعمالومع وجود التحديات الكبيرة والمنافسة في قطاع 

والتقنية لضمان جودة الخدمة  اإلدارية األساليباي نجاح تحققه المنظمة وذلك من خالل التدريب الدائم والمستمر على كافة 

 ها بكفاءة وفاعلية.هدافوالمنتجات المقدمة للعمالء وتحقيق المنظمة أل

وتحقيقه فان ذلك يتطلب المزيد من البرامج التدريبية التي ترفع مستوى المعرفة والمهارة  األداءولوصول المنظمة للتميز في 

وك، ومن هنا انتقل دور إدارة الموارد البشرية من مجرد تنفيذ المهام التقليدية الوظيفي والسل األداءللعاملين في المنظمة لتحسين 

 فيه.إلدارة األفراد من اختيار وتعيين وتحفيز إلى البعد االستراتيجي للعنصر البشري واالستثمار 

العربية السعودية، وهي مصلحة مطابع الحكومة بالمملكة العربية السعودية هي المطبعة االمنية الوحيدة بالمملكة أن  وحيث

المطبعة االكبر في منطقة الخليج، وقد تأسست مصلحة مطابع الحكومة في عهد جاللة الملك فيصـل بـن عبدالعزيـز آل سعود 

وتقـوم المصلحة بإنتاج جميـع أنـواع المستنـدات والوثائـق األمنيـة الحكوميـة وفق تصاميم وسمات  هـ.7837 هللا عـامرحمه 

ل الحد من تزويرها أو التالعب بها أمنيا أو ماليا، آخذة بعين االعتبار كافة ما يستجد في هذا المجال من تقنيات أمنية تكف

 الحالية.وأساليب حديثة وبالتالي تم اختيارها مجاال لتطبيق الدراسة 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 : الدراسةمشكلة . 1.1

بسبب طبيعة عمل المصلحة ورغبتها في التوسع في طباعة منتجاتها االمنية خارج المملكة وهذا يتطلب إدخال التكنولوجيا 

الحديثة والمتطورة، مما يتوجب ضرورة إشراك العاملين بالبرامج التدريبية المستمرة لمواجهة التغيرات  األساليبواستخدام 

لوظائفها المختلفة وتطوير  األداءخالل تطبيق خطة تدريبية فعالة تعمل على تحسين المستمرة في ضوء التسارع التقني من 

 عامليها.وتميز  هدافعملياتها بشكل مستمر واالهتمام بمواردها البشرية وتدريبها لتحقيق األ

منتجات والسمات االمنية والن المجال الذي تعمل به المصلحة يعتبر من المجاالت الحساسة لطبيعته االمنية ولتسارع التقنية وال

سنوات في العالم وذلك تفاديا النكشاف التقنية والخوف من امكانية محاكاتها من قبل المزورين  5الى  8التي تتجدد غالبا من 

 .المحترفين

ر في حماية كبي أثرمور الهامة جدا لكل بلدان العالم، وذلك له ن طباعة الوثائق االمنية وضمان عدم امكانية تزويرها من األوأل

 حدود البالد من دخول المتسللين او المخالفين ألنظمة البالد دون مستندات حقيقية، كما وله ارتباط قوي بالتنمية االقتصادية حيث

 .مان في البالد وهذا عامل محفز للشركات الراغبة في االستثمار في المملكة العربية السعوديةيعطي الثقة الكبيرة في مستوى األ

لذلك فنحتاج لتطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها المصلحة لعمالئها وهذا يتطلب إيجاد منظمة قادرة على مواكبة  وللوصول

التطور العلمي والتقني، وذلك يتطلب االهتمام بالعنصر البشري الذي هو أهم عنصر من العناصر اإلنتاجية، وبه تكون قادرة 

 .ام بإدارة مواردها البشريةعلى التنمية والتطوير، فالبد من االهتم

من  .وتميز العاملين أهدافإلى التدريب من منظور استراتيجي بحيث يتم تصميم وتنفيذ برامج التدريب لتحقيق  ويجب النظر

هنا تبلورت مشكلة الدراسة والتي تكمن في وجود التحدي الكبير في االرتقاء بمهارات العاملين في مصلحة مطابع الحكومة 

والفنية لكافة االفراد لتقديم الخدمة المطلوبة  اإلداريةلتطور المتسارع في عالم الطباعة االمنية واالرتقاء بالمهارات لمواكبة ا

 للجهات الحكومية.

التدريب في قطاع الطباعة االمنية وتحديدا في مصلحة مطابع الحكومة في المملكة العربية  أثرورأى الباحث اهمية دراسة 

 السعودية.

 تكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي االتي:ولذلك 

 نمويتفرع  ،ما هو أثر التدريب على مستوى أداء الموظفين في مصلحة مطابع الحكومة في المملكة العربية السعودية؟

 السؤال الرئيسي عدد من األسئلة الفرعية التالية:

  الحكومة؟ما مدى اعتماد الدورات التدريبية على المعلومات الفنية حسب أراء العاملين في مصلحة مطابع  

  الحكومة؟حسب آراء العاملين في مصلحة مطابع  اإلداريةما مدى اعتماد الدورات التدريبية على المهارات  

 الحكومة؟ابع ما مدى اعتماد التدريب أثناء العمل حسب آراء العاملين في مصلحة مط  
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 :الدراسة أهداف. 1.1

في مصلحة مطابع الحكومة، ويحاول معرفة اتجاه ودرجة تأثير  األداءهذا البحث يهدف إلى وصف واقع التدريب، وواقع 

 والتطوير في مصلحة مطابع الحكومة. األداءالتدريب بأبعاده على أداء العاملين في مختلف مجاالت 

في اداء العاملين بمصلحة  التدريب أثرإلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي أال وهو التعرف على "هذه الدراسة تسعى أن  بمعنى

 الحكومة" مطابع

 :أهدافوتتفرع منه عدة 

 التعرف على قناعات القائمين على إدارة المنظمة بالنسبة لموضوع التدريب ومدى األهمية التي يولونه إياها.  

  للموارد البشرية في مصلحة مطابع الحكومة.التعرف على البرامج التدريبية 

  محاولة ابراز وتحديد األثر الذي تقوم به البرامج التدريبية للموارد البشرية في زيادة اداء العاملين في مصلحة مطابع

 الحكومة.

 .التعرف على أبعاد التدريب األكثر تأثيراً في أداء العاملين 

  للموظفين في مصلحة مطابع الحكومة األداءالتعرف على دور التدريب في تحسين.  

 التعرف على أوجه القصور أو الضعف في البرامج التدريبية القائمة وتأثيراتها السلبية على أداء العاملين. 

 التعرف على مستوى قيام مصلحة مطابع الحكومة بعملية تدريب العاملين بالصورة المطلوبة 

  العامة لتطبيقها على بقية المطابع في المملكة العربية السعودية.وضع مجموعة من التوصيات في إطار النتائج 

 :أهمية الدراسة. 1.1

 تتمثل أهمية الدراسة في أهميتها التطبيقية وأهميتها العلمية كما يأتي:

 أهمية الدارسة التطبيقية:. 1.1.1

  تعتبر هذه الدراسة مهمة لصانعي القرار داخل الجهاز اإلداري في مصلحة مطابع الحكومة في المملكة العربية السعودية

 .أداء العاملين علىحيث ستساهم في تحديد دور التدريب وتأثيره 

 نتائجها ومعرفة ما هو  كما تبرز أهمية هذه الدراسة أيضا في أنها قد تساهم في مساعدة المطابع بشكل عام باالستفادة من

تبني خطة مدروسة للتدريب يعتبر خطوة رئيسية في تحديد الرؤية المستقبلية أن  مطبق لديها وما يستوجب تطبيقه، حيث

إلدارة الموارد البشرية ويسهم بالتالي في تحسين مستويات أداء العاملين لهذه المطبعة وبالتالي الوصول إلى االحترافية 

 .األداءواإلبداع و

  وتتمثل أهمية الدراسة في تناولها ألهم مورد من الموارد الموجودة في مصلحة مطابع الحكومة في المملكة العربية

اال وهو المورد البشري، فالموارد البشرية وتأهيلها هي العنصر األكثر أهمية في تميز المطابع وإبداعها ، السعودية
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الدراسة سوف تساعد مصلحة مطابع الحكومة في اتخاذ القرارات أن  كما، همتها في رفع االنتاجية والتطويروزيادة مسا

بما يتعلق بموضوع التدريب وتنمية الموارد البشرية من خالل تحديدها للجوانب األكثر تأثيراً في أداء العاملين  اإلدارية

والتدريب الفعال ينعكس ، األمثل مما سيكون له األثر الكبير في االستفادة من الموارد المالية المخصصة للتدريب بالشكل

بشكل إيجابي على أداء موظفي المصلحة، وبذلك تقديم قيمة مضافة للموظفين لزيادة انتاجيتهم وزيادة قدرة المطبعة 

 الحكومية على المنافسة في السوق السعودي. واالستعداد لالنطالق للمنافسة في األسواق األخرى. 

  التطبيقية في اعتمادها على أداة دراسة ميدانية تتمثل في االستبانة كأداة لجمع البيانات للدراسة، كما تكمن أهمية الدراسة

مما يساهم في الوصول إلى الواقع الفعلي لمتغيرات الدراسة، إذ تساهم الدراسة الحالية في تحليل البرامج التدريبية 

 للموارد البشرية وفي بيان دورها في زيادة االنتاجية.

 األهمية العلمية:. 1.1.1

أداء مصلحة مطابع الحكومة في المملكة  علىتنبثق أهمية الدراسة من حيث الموضوع الذي يتناول دور التدريب وأهميته 

 .العربية السعودية

  تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تركز على موضوع يهم قطاع المطابع، حيث تعمل المطابع على تدريب كوادرها لتحسين

ها وهو موضوع التدريب، هدافء العاملين والمحافظة على تميزها الذي يؤثر على قدرة المطبعة التنافسية وتحقيقها ألأدا

التدريب هو استثمار طويل األجل ألهم موارد المطبعة من خالل تنمية وتطوير المهارات والمعارف لدى العاملين أن  حيث

ها وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً وبالتالي هدافاإلنتاجية وتحقيق المطبعة ألويؤدي بالتالي إلى تحسين أدائهم وزيادة 

 .يؤدي إلى تميز هذه المطبعة

  سيتناول هذا البحث أثر التدريب في أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومة وهذا يتوافق مع العديد من الدراسات السابقة

متعلقة بطبيعة قطاع الطباعة حيث يحتاج الموظف لدورات تدريبية على  ولكنني قمت باختيار أبعاد مختلفة للتدريب

المعلومات العلمية ولدورات تدريبية على المهارات الفنية ويتم اعتماد التدريب أثناء العمل لترسيخ المهارات المطلوبة ومن 

 المملكة العربية السعوديةهنا تأتي األهمية النظرية لهذا البحث حيث يتفرد بدراسة قطاع الطباعة االمنية في 

  من الدراسات القليلة التي تتناول موضوع البرامج  -وحسب علم الباحث -تكمن األهمية العلمية للدراسة في أصالتها فهي

 بية السعودية.التدريبية للموارد البشرية ودورها في تحقيق زيادة االنتاجية في قطاع المطابع في المملكة العر

 فرضيات البحث: . 1.1

الفرضية األولى: يوجد أثر إيجابي للتدريب بعناصره على أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومة في المملكة . 1.1.1

 العربية السعودية. 

 الفرضيات الفرعية: . 1.1.1.1

يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للدورات التدريبية الفنية في مصلحة مطابع الحكومة في المملكة العربية  •

 السعودية على أداء موظفي المصلحة. 
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في مصلحة مطابع الحكومة  اإلداريةيوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للدورات التدريبية على المهارات  •

 ة على أداء موظفي المصلحة. في المملكة العربية السعودي

يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للتدريب أثناء العمل في مصلحة مطابع الحكومة في المملكة العربية  •

  .السعودية على أداء موظفي المصلحة

لموظفي في يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره والمتغيرات الديموغرافية : الفرضية الثانية. 1.1.1

 المملكة العربية السعودية.

 :والدراسات السابقةاإلطار النظري  .1

 :النظرياإلطار . 1.1

 لتدريبأوال: ا 

نذكر أن  هناك العديد من المفاهيم التي تطرقت لمصطلح التدريب وتظهر هناك تباينات في تعريفه من باحث ألخر وعليه يمكن

 ما يلي:

  :لتغيير االتجاهات السلوكية للعاملين وإكسابهم المعارف والمهارات من خالل الخبرة هو العملية المخططة الـتـدريـب

التعليمية لبلوغ أداء فعال في نشاط أو مجال معين وتطوير قدرات الموظف وتحقيق احتياجات المنظمة الحالية 

 .(0223 والمستقبلية من القوى العاملة )أبو النصر، مدحت،

  لتنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية لألفراد العاملين لتمكينهم من أداء فاعل التدريب هو نشاط مخطط يهدف

 .(005، ص 0222المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة )مصطفي  أهدافهم الشخصية وأهدافومثمر يؤدي لبلوغ 

 العاملين داخل  التدريب: أحد أهم انشطة الموارد البشرية والذي يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات وقدرات األفراد

المنظمة، وإبقائهم على دراية ومعرفة بأحدث التطورات العلمية في مجال تخصصاتهم وأعمالهم الوظيفية )الغامدي، 

0278 .) 

 ويوجد أربع عناصر للتدريب هي:

 :من  التدريب وذلك انه أهدافالمدرب: هو الشخص المسؤول عن إعداد واختيار المادة العلمية المناسبة لتلبية  اوال

يتم اختيار المدرب المناسب القادر على استخدام وسائل التدريب وأساليبه المتنوعة بما يتفق مع طبيعة أن  المهم

 .ه، ومستوى التدريبأهدافالمتدرب و

 :التدريب وبحاجه اليها يعتبر من العوامل التي تؤدي إلى نجاح  أهدافوجود متدرب مقتنع بأن  المتدربون: ثانيا

 .التدريب حيث يعتبر المتدرب اساس العملية التدريبية ومحورها

 :أعضاء جهاز التدريب بالمنظمة: وهم المختصون بتخطيط وتنفيذ وتقييم برامج التدريب ثالثا. 
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 :ومدى زمني محدد لتغطي االحتياجات  برامج التدريب: وهي البرامج التي تصمم بمحتوى وعمق معينين رابعا

التدريبية فإذا كانت مصممة باالتساع والعمق المناسبين فهي تساهم في تكامل وفعالية المدخالت ومن ثم جودة عملية 

لى تطبيقات وحاالت دراسية وتكون ضمن حقيبة التدريب، ومنها المادة العلمية والتي تكون عادة مختصرة وتحتوي ع

 .التدريب فبعضها يؤديه المتدرب وحده والبعض اآلخر يؤديه بشكل جماعي من خالل تقسيم المتدربين إلى مجموعات

س، ، سواء لألداء الحالي أم لألداء المستقبلي المتوقع )عبااألداءوتتمثل أهمية التدريب للمنظمة بإزالة أو معالجة نقاط ضعف 

 (.737، ص: 0228

ويعد التدريب في المنظمات الحديثة أداة التنمية ووسيلتها، كما أنه األداة التي إذا أحسن استثمارها وتوظيفها تمكنت المنظمة من 

فرد واإلنتاج، وقد تزايد االهتمام بوظيفة التدريب نظراً الرتباط هذه الوظيفة بمستوى أداء ال األداءتحقيق الكفاءة والكفاية في 

 (.759، ص: 7997للوظيفة التي يشغلها والكفاءة اإلنتاجية )بربر: 

إن الهدف الرئيس من أي عملية تدريب سوف يتمثل في تحقيق نوع من التغيير في المعرفة أو المهارات أو الخبرة أو السلوك أو 

 ( 702، ص0222االتجاه، والذي من شأنه تعزيز كفاءة الموظف )كشواي 

باختالف البرنامج التدريبي ولكن ليس هدف التدريب هو توفير الخبرات والمهارات لألفراد فقط، ولكن أيضا  هدافوتختلف األ

 .تنمية الرغبة في استخدام قدراتهم بدرجة أفضل

 الي ثالثة مجموعات رئيسية هي:  هدافهذه األ  Odioreneوقد قسم

التي يسعى التدريب إلى تحقيقها والتي تتخذ لمواجهة مواقف روتينية متكررة  هدافتدريبية روتينية: وتعني األ أهداف .7

 .من حين آلخر

تدريبية لحل المشكالت: وتتجه نحو إيجاد حلول مناسبة للمشكالت التي تواجه العنصر البشري في المنظمة  أهداف .0

 .األداءومحاولة تعرف المشكالت والمعوقات التي تعوق 

أعلى مستويات المهام التدريبية حيث تعمل على إضافة أنواع وأساليب  هدافتدريبية ابتكاريه: وتعد هذه األ أهداف .8

 .جديدة لتحسين نوعية اإلنتاج من اجل تحقيق نتائج غير عادية
 

 التدريب التي يسعى اليها تنمية ثالث نواحي في الفرد وهي: أهدافومن 

 :درب ومن بينهاتنمية المعرفة والمعلومات لدى المت  -1

  .هاأهدافمعرفة تنظيم المنشأة وسياستها و -أ

 المعرفة الفنية بأساليب وادوات اإلنتاج.  -ب

  .تطوير إمكانية االفراد وقبول التكيف مع المتغيرات التي تحدث -ت

  .األساسية وأساليب القيادة واإلشراف اإلداريةالمعرفة بالوظائف  -ث

 تحسين فهمهم للعمل واستيعاب دورهم فيه. -ج
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 :تنمية المهارات والقدرات للمتدرب ومن بينها -1

 .المهارات الالزمة ألداء العمليات الفنية المختلفة -أ

 المهارات القيادية والقدرة على تحليل المشاكل -ب

 .المهارات في التعبير وإدارة الندوات واالجتماعات -ت

 .القدرة على تنظيم العمل واالستفادة من الوقت -ث

 .التنظيم، التنسيق والرقابة، في التخطيط اإلداريةالمهارات  -ج

 :تنمية االتجاهات للمتدرب ومن بينها -1

 .االتجاه لتفضيل العمل بالمنشأة -أ

 .المنشأة أهدافاالتجاه لتأييد سياسات و  -ب

 .تنمية الرغبة في الدافع الي العمل -ت

 .تنمية االتجاه الي التعاون مع الرؤساء والزمالء -ث

 .العملتنمية الشعور بأهمية التفوق والتميز في  -ج

وللتدريب عدة أنواع، وقد تعددت اآلراء حول كيفية تصنيف أنواع التدريب، وهذه األنواع تختلف باختالف المعيار المتبع في  

 هذا التقسيم ومن أهم هذه التقسيمات:

 تقسيم ينظر الى التدريب بحسب: مرحلة التوظيف ونوع الوظائف ومكان التدريب. 

  :أداء العاملينثانيا 

 الوظيفي سلوك عملي يؤديه فرد أو مجموعة أفراد أو منظمة، يتمثل في أعمال وتصرفات معينة من اجل تحقيق  األداء

 .( 0272هدف محدد ووفقا لقواعد ومعايير محددة. )الشرعة، عطاهلل، 

 ( عرفBovelosأداء العاملين أنه: انعكاس لمدى نجاح العامل أو فشله في تحقيق األ )أيا كانت المتعلقة بعمله  هداف

 .طبيعة هذا العمل

  ( وعرف اندرودAndrewd أداء العاملين: بأنه تفاعل لسلوك العامل، وأن ذلك السلوك يتحدد بتفا ) عل جهد وقدرات

 العامل في المنظمة.

 :يمكن النظر إليه على أنه نتاج للعالقة المتداخلة بين محدداته والتي تتمثل في األداءأن  

للعمل، ومقدار سرعة هذا  الذي يستطيع العامل إنجازه في الظروف العادية وحجم العملكمية العمل: أي مقدار  .7

 اإلنجاز.

 .أداء العامل( )مستوىنوعية العمل: تعني مستوى الثقة والجودة ومدى مطابقة أداء العامل لما هو منتظر منه  .0

والمهنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجاالت المعرفة بمتطلبات الوظيفة وتشمل المعارف العامة والمهارات الفنية  .8

 المرتبطة بها وكيفية أدائه
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في  األعمالالمثابرة والوثوق وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسئولية العمل وإنجاز  .2

 .أوقاتها المحددة، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين

تحديد وتعريف الفرد بكيفية أدائه لوظيفته، كما أنه يمثل عمل خطة لتحسين وتطوير ادائه، وعندما يطبق  األداء ويمثل قياس

بصورة جيدة وصحيحة، فإنه ال يوضح للفرد مستوى ادائه الحالي فقط وانما يكون له انعكاسات إيجابية على  األداءقياس تقييم 

 .ادائه المستقبلي المتوقع

دون المستوى  األداءها المنشودة، كالبقاء، والنمو، والتوسع، وإذا ما كان أهدافدافعا للمنظمة نحو تحقيق  األداءييم وتكون نتائج تق

 ها، بل قد يؤدي أحيانا إلى تصفية المنظمة.أهدافالمطلوب، فأنه سيشكل عائقا كبيرا أمام المنظمة في تحقيق 

تعتبر عملية قياس أداء العاملين مهمة الن نتائجها ضرورية والن تقييم أداء العاملين يساهم في توفير األساس  كما

 الموضوعي والعادل للكثير من أنشطة الموارد البشرية مثل:

 الترقية والنقل، والتحفيز، وغيرها.  .7

 تحديد مبالغ العالوات السنوية والمكافآت التشجيعية. .0

 ات التدريبية.تحديد االحتياج .8

 .االنضباط والمعاقبة .2

 الدراسات السابقة:. 1.1

 دور البرامج التدريبية في رفع كفاءة أداء العاملين )دراسة حالة: ديوان الضرائب في  :بعنوان ،(1212، دراسة )أبكر

 .السودان(

هدفت الدراسة للتعرف على مدى االستفادة من الدورات التدريبية التي يحصل عليها العاملون في قطاع الضرائب السودانية 

ومدى استفادة التدريب في تطوير ورفع كفاءة أدائهم، وتمثلت الفرضية الرئيسية للبحث: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

ين، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استخدام االستبانة كأداة رئيسية لتحليل التدريب وزيادة كفاءة أداء العامل

وكان عدد االستبانات  .عينة قصدية في ديوان الضرائب )الرئاسة( حيث شملت الموظفين ورؤساء المكاتب وتم اختيارالبيانات، 

لمدربين في ديون الضرائب يتمتعون بكفاءة عالية في نقل اأن  وكان من اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: استبانة. 92

وجود المدرب المتمكن بشكل جيد من المادة ، لدى المدربين قدرة عالية على استخدام تقنيات التعليم الحديثةأن  ،المادة التعليمية

المتبع يحسن من معرفة الواجبات التدريب أن  ،ثناء التدريبأيشعر العاملون في الديوان بالرضاء ، التعليمية والتدريبية

يدة وصقل وتعزيز ساعد البرنامج التدريبي المتبع في ديوان الضرائب في اكتساب معارف جد، المنصوص عليها باللوائح

لدى العاملين بديوان أن  ،الدورات والمؤتمرات تزيد من الحصيلة المعرفة للعاملين في ديوان الضرائبأن  ،المعارف السابقة

 ، اتصال العاملين مع بعضهم في العمل يساعد على اإلبداعأن  ،المهارات الكافية إلنجاز المهام المطلوبة في الوظيفةالضرائب 

للتدريب دور كبير في تنمية ، الديوان أهدافيوجد اهتمام ببرنامج التدريب لجميع العاملين وتنمية مهاراتهم يزيد من تحقيق 

 دى العاملين في ديوان الضرائب.المهارات والقدرات وزيادة المعرفة ل
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توفير ، العاملين في التغيير والتطوير تعزيز الرغبة لدى، العمل على توفير مادة علمية حديثةوكانت توصيات الدراسة بـ

الخدمات ، بيئة التدريب ايجابية ساعدت في االستفادة من البرنامج التدريبي، التقنيات التعليمية المستخدمة خالل برنامج التدريب

االهتمام ببرنامج ، مراعاة مدة البرنامج التدريبي عند إعداد البرنامج، المصاحبة للبرنامج التدريبي مستواها جيد اإلدارية

 .التدريب لجميع العاملين وتنمية مهاراتهم

  السودانية. التدريب ودوره في رفع كفاءة أداء العاملين بالتطبيق على شركة السكر (، بعنوان: 1212 ،فضيل)دراسة

 .جامعـــة النيلين -األعمالبحث مقدم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على النشاط التدريبي بشركة السكر السودانية، وبيان أهمية التدريب ودوره في رفع كفاءة أداء 

ها لم تكن مثلى و لعل أهدافقدرة الشركة على تحقيق أن  العاملين بمصانع السكر التي تتبع للشركة، تمثلت مشكلة الدراسة في

ذلك يرجع إلى ضعف أداء العاملين لعدم االستفادة من التدريب، وعليه تم صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي الذي ينص على: 

ية الرئيسية التي تنص ذلك تم وضع الفرض ىبشركة السكر السودانية، وبناء علإلى أي مدي يؤثر التدريب على أداء العاملين 

على: وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وأداء العاملين، و تم التحليل باستخدام المنهج الوصفي واالستقرائي ودراسة 

 الحالة، كما تم استخدام الطرق اإلحصائية

، ريب في رفع كفاءة أداء العامليندأظهرت توافق أراء أفراد العينة حول دور الت :وهذه بعض اهم النتائج من هذه الدراسة

شركة السكر السودانية تستخدم المنهج العلمي في مرحلة تخطيط التدريب، والتنبؤ باالحتياجات أن  أظهرت نتائج الدراسة

 هدافالتدريبية من خالل إجراء دراسة تحليلية للوظائف الحالية في ظل المتغيرات المتوقعة في بيئة العمل والبيئة المحيطة واأل

العامة للشركة، وتنمي القدرات وتطور المهارات الفنية  هدافالعامة للشركة، لذلك فإن البرامج التدريبية التي تقدم ترتبط باأل

شركة السكر أن  أظهرت نتائج الدراسة، الوظيفي، وتوفر كوادر مؤهلة للعمل مستقبال األداءوالسلوكية وتساهم في رفع مستوى 

التدريبية، وتوفير  هدافمعايير والمنهجية العلمية في مرحلة تصميم البرامج التدريبية، وذلك بتحديد األالسودانية تستخدم ال

المعينات والوسائل المناسبة، وتحديد المدة الالزمة لتنفيذ البرامج، وتحديد مكان وزمان إقامة البرامج، واختيار المدربين 

أظهرت نتائج ، اءة والفعالية للبرامج التدريبيةالبرامج التدريبية، لذلك تحقق الكف والمتدربين، وتحديد الميزانية المناسبة لتنفيذ

شركة السكر السودانية تستعين بالخبراء المتخصصين من داخل الشركة وخارجها في تخطيط التدريب، وتصميم أن  الدراسة

البرامج التدريبية بشركة السكر أن  نتائج الدراسة أظهرت، إلى رفع كفاءة البرامج التدريبيةوتنفيذ البرامج التدريبية مما أدى 

التدريبية، مما  األساليبالسودانية يتم تنفيذها بمراكز ومؤسسات التدريب المتخصصة والمتطورة التي تستخدم أحدث الوسائل و

تبين من خالل ، العاملينه برفع كفاءة أداء أهدافيؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية للبرامج التدريبية، وبذلك يحقق التدريب 

العلمية في جميع مراحل وخطوات العملية التدريبية، اال أنها ال تهتم  األساليبشركة السكر السودانية تستخدم أن  الدراسة

العامل بشركة السكر السودانية يرغب في التقدم أن  اظهرت نتائج الدراسة، امج التدريبية وقياس العائد منهابمرحلة تقييم لبر

يفي عن طريق الترقي، لذلك يسعى دوماً لتطوير مهاراته واكتساب مهارات جديدة لمواكبة التطورات الحديثة في طرق الوظ

إلنجاز  األداءوأساليب العمل، مما يزيد من رغبته نحو التدريب، ولذلك يحقق التدريب النتائج المرجوة منه بتحسين مستوى 

اإلدارة العليا بشركة السكر السودانية مهتمة بالتدريب وتدخله ضمن خططها أن  سةتبين من خالل الدرا، بكفاءة عالية األعمال

 االستراتيجية، 
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أظهرت ، األمثل لطاقات األفراد وقدراتهم وتوفر كل العناصر واإلمكانات الداعمة إلنجاح البرامج التدريبية لتحقق االستغالل

كافية لمقابلة نفقات التدريب، وهذه الميزانية في تزايد مستمر وفقاً شركة السكر السودانية تخصص ميزانية أن  نتائج الدراسة

أظهرت نتائج ، ة وتعزيز مهارات وقدرات العاملينلمتطلبات تنفيذ البرامج التدريبية، مما أدى إلى نجاح البرامج في تقوي

تبين من خالل ، نجاز العمل بالطريقة المطلوبةالعامل بشركة السكر السودانية يمتلك المهارة العالية والقدرة الكافية إلأن  الدراسة

، ومستمر خالل اإلداريةالتدريب بمراكز التدريب داخل البالد شامل ويستهدف جميع العاملين بجميع المستويات أن  الدراسة

المهارات  نحياة العامل المهنية، أما التدريب خارج البالد فهو مخصص للوظائف الفنية، وعلى الرغم من ذلك يمتلك العاملو

المتوفرة  اإلداريةشركة السكر السودانية لم تستغل اإلمكانات الفنية والتقنية وأن  تبين من خالل الدراسة، الكافية إلنجاز العمل

تبين من خالل الدراسة تدني مستوي الخدمات التي تقدم للعاملين وانخفاض مستوي األجور، االمر الذي ، بمركز تدريب سنار

سياسات الترقي والترفيع أن  تبين من خالل الدراسة، الكوادر المؤهلة للعمل بالشركات التي تعمل بذات المجالأدى الي انتقال 

أظهرت نتائج الدراسة عدم ، األداءللدرجة األعلى بشركة السكر السودانية ال ترتبط بالتدريب وانما تعتمد على التميز في 

 خالل فترة التجربة.التركيز على تدريب المستوعبين الجدد بالخدمة 

أن تعمل شركة السكر السودانية على تطوير وتنويع برامج التدريب، وذلك لرفع كفاءة أداء وتمثلت وتوصيات الدراسة بـ

اإلبقاء على نظام استخدام المنهج العلمي في تخطيط التدريب والتنبؤ باالحتياجات التدريبية، وربط البرامج التدريبية ، ملينالعا

اإلبقاء ، رات الحديثة في مجال صناعة السكرالعامة للشركة، لتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطو هدافباأل

 ،الشركة أهدافعلى نظام االستعانة بالخبراء المتخصصين من داخل الشركة وخارجها لرفع كفاءة أداء العاملين لتحقيق 

االستمرار في تنفيذ ، لقيمة الفعلية للعملية التدريبيةم أساليب القياس العلمية لمعرفة ااالهتمام بتقييم البرامج التدريبية باستخدا

 ،البرامج التدريبية أهدافلتحقيق  التدريبية األساليبالبرامج التدريبية بمراكز التدريب المتطورة التي تستخدم أحدث الوسائل و

ة أو إدارية أو مالية لتنمية القدرات، وتحقيق الرضاء الوظيفي بدال يشمل التدريب خارج البلد كافة الوظائف سواء كانت فنيأن 

 .عن التركيز على الوظائف الفنية من المهندسين والمزارعين

  ،أثر استراتيجية التدريب في رفع أداء العاملين بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة  :بعنوان، (1212دراسة )أبو قرين

 الخارجية الليبي نموذجا(.

أجريت على عدد من الموظفين في وزارة الخارجية الليبية. سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي: هل يوجد أثر والتي 

إيجابي الستراتيجيات التدريب الوظيفي في رفع أداء العاملين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية الليبية ويتفرع من هذا السؤال 

وجد أثر االستراتيجية التدريب بالنظر لعنصر تحقيق رسالة المنظمة في رفع أداء هل ي الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

وصناعة القرارات  هدا هل يوجد أثر الستراتيجية التدريب بالنظر لعنصر وضع األ، العاملين بوزارة الخارجية الليبية؟

الستراتيجية التدريب بالنظر لعنصر البيئة  هل يوجد أثر، الكفيلة بتحقيقها في رفع أداء العاملين بوزارة الخارجية الليبية

هل يوجد أثر االستراتيجية التدريب بالنظر لعنصر المنافسة في رفع ، الخارجية في رفع أداء العاملين بوزارة الخارجية اللبية

تراتيجية العامة هل يوجد أثر الستراتيجية التدريب بالنظر لعنصر التكامل مع االس، أداء العاملين بوزارة الخارجية الليبية

 للمنظمة في رفع أداء العاملين بوزارة الخارجية الليبية؟
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ومنهجية البحث اعتمدت على المنهج الوصفي الكمي، فيما تكون مجتمع البحث من الموظفين بوزارة الخارجية اللبية، وعددهم 

 ( موظف.790( موظف، وتم اختيار عينة عشوائية وقد بلغ حجمها )235)

الوظيفي  األداءصحة الفرضية الرئيسية انه يوجد أثر الستراتيجية التدريب في رفع  لتي توصلت لها هذه الدراسة:اهم النتائج ا

صحة الفرضية الفرعية األولى يوجد أثر الستراتيجية التدريب ، لدى الموظفين بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة الخارجية الليبية(

صحة الفرضية ، الوظيفي لدى الموظفين بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة الخارجية الليبية( األداءلعنصر رسالة المنظمة في رفع 

الوظيفي لدى الموظفين  األداءالفرعية الثانية يوجد أثر الستراتيجية التدريب العنصر وضع وصناعة القرارات في رفع 

لثالثة يوجد أثر االستراتيجية التدريب لعنصر تأثير صحة الفرضية الفرعية ا، بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة الخارجية الليبية(

صحة الفرضية الفرعية ، الوظيفي لدى الموظفين بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة الخارجية الليبية( األداءالبيئة الخارجية في رفع 

وماسية) وزارة الخارجية الوظيفي لدى الموظفين بالمؤسسة الدبل األداءالرابعة يوجد أثر الستراتيجية التدريب العنصر في 

صحة الفرضية الفرعية الخامسة يوجد أثر الستراتيجية التدريب لعنصر التكامل مع االستراتيجية العامة للمنظمة في ، الليبية(

 .الوظيفي الدى الموظفين بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة الخارجية الليبية( األداء

االهتمام بالتدريب الوظيفي االستراتيجي ألنه خيار حاسم ومؤثر في نجاح أي  زيادة اهم التوصيات التي خرجت بها الرسالة: 

االهتمام بالتدريب في مجال الدبلوماسية في مفهومها اإلسالمي التي تتوافق مع ، زارة مثل وزارة الخارجية الليبيةمؤسسة أو و

تشرف عليها وزارة الخارجية الليبية مثل المعهد  تعزيز مؤسسات التدريب والتأهيل التي، هوية المجتمع الليبي المسلم بجملته

تضمين التدريب الوظيفي جوانب من التنمية البشرية التي تعتبر ، عه وبرامجه التعليمية والتدريبيةالدبلوماسي وتطوير مشاري

ريب على التوسع في التد، من المعارف المهمة التي تساهم في تطوير وتنمية شخصية للموظف في الوظيفة الدبلوماسية

هذا العصر هو عصر التقنيات الرقمية والتكنولوجيا والتعاون في ذلك مع مؤسسات قادرة على أن  التكنولوجيا للموظف باعتبار

االطالع على تجارب الدول الصديقة والشقيقة في مجال تنفيذ استراتيجيات التدريب ، تنفيذ التدريب المناسب في هذا المجال

توفير أدوات مبتكرة وعصرية ، ا لتقدمها وتطورها في هذا المجالومن هذه الدول جمهورية إندونيسيومنها الدول اإلسالمية، 

الوظيفي للعاملين قبل وبعد إجراء التدريب الوظيفي في وزارة الخارجية الليبية وعدم االعتماد فقط على  األداءلقياس وتقييم 

نات حكومية شاملة في ليبيا تعمل بين الوزرات الليبية ومنها وزارة العمل على تأسيس قاعدة بيا، الوسائل التقليدية في ذلك

العمل ، الخارجية ووزارة العمل يكون الهدف منها توفير معلومات عن العناصر القادرة والمؤهلة للعمل في الوزارات المناسبة

بالوزارة الخارجية، مما يعطي المزيد من على إشراك للموظفين في إعداد وتقييم ومراجعة االستراتيجيات التدريبية والتأهيلية 

 الفاعلية عليها.

  شندى. جامعة - دراسة ميدانية )أثر التدريب في أداء العاملين((، بعنوان: 1212، جهاد)دراسة 

تمثلت ، م(0277 - 0272تناولت هذه الدراسة التدريب وأثره على أداء العاملين بالتطبيق على محلية شندي في الفترة من )

الدراسة في السؤال الرئيسي التالي إلى أي مدي يؤثر التدريب في أداء العاملين ومن السؤال الرئيسي لمشكلة الدراسة   مشكلة

يمكن طرح تساؤالت الدراسة في االتي: إلي أي مدي تؤثر الوسائل التدريبية في أداء العاملين؟ والتعرف على أوجه القصور أو 

 مة وتأثيراتها السلبية على أداء العاملين؟الضعف في البرامج التدريبية القائ
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هل تأخذ إدارة المؤسسة التغيرات البيئة في االعتبار عند إعداد البرامج التدريبية؟ ما هو أثر التدريب في رفع كفاءة أداء  

العاملين؟ ما هو مدي تقييم العملية التدريبية للوقوف على إثر التدريب على العاملين ومدي استفادتهم من خالل أداء أعمالهم؟ 

يات وتم اختبارها وتنص على االتي: توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين التدريب ورفع كفاءة افترضت الدراسة أربع فرض

أداء العاملين، وتوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين المدرب ورفع كفاءة أداء العاملين، وتوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين 

اتبعت الدراسة المنهج  .ئية بين الوسائل التدريبية وأداء العاملينبيئة التدريب وأداء العاملين، وتوجد عالقة ذات دالله إحصا

التاريخي والمنهج االستنباطي ومنهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 

جمع بيانات الدراسة بواسطة  إلدخال بيانات الدراسة واختبار كاي تربيع إلجابات مجتمع الدراسة وثم (SPSS) االجتماعية

 استبانة.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: للتدريب دور فعال وكبير في تطوير األفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم فهو 

هم ويطور مهاراتهم وقدراتهم، وللتدريب دور رئيسياً في تعديل السلوك أهدافيمدهم بالمعلومات التي تساعد في تحقيق 

أوصت الدراسة بالعديد من  .واالتجاهات، وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو األفضل

التوصيات منها: اعداد الخطة التدريبية السنوية للتدريب وفقا لالحتياجات التدريبية للعاملين من خالل مسح شامل لمتطلبات 

الوظيفي للعاملين بالمؤسسة، وربط الترقيات والمهمات  األداءعلية لرفع مستوي الفردي السنوي الذي يشكل حاجة ف األداء

الخارجية وبعض أنواع الحوافز والمكافآت بالسجل التدريبي للموظفين في المؤسسة، ودراسة منح حوافز مالية الجتياز بعض 

 أنواع البرامج التدريبية بتفوق.

  ،التدريب المبني على الكفايات في تحسين أداء العاملين في المستشفيات بعنوان أثر (، بعنوان: 1211دراسة )مهدى

 .الجامعية األردنية

عة ومستشفى الملك عبد هللا في مشفى الجام، العليا والوسطي اإلداريةموظف من المستويات  730أجريت الدراسة على 

امتالك القدرات المعرفية تشخيص ، )المهارات حيث اعتبرت التدريب المبني على الكفايات كمتغير مستقل وأبعادهالمؤسس. 

وتوصلت (. حل المشكالت كمتغير تابع االستراتيجي،التفكير  اإلنجاز،)السعي نحو  بأبعاده األداءو ،المواقف االتجاهات(

 .ات األردنيةالدراسة إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب المبني على الكفايات على تحسين أداء العاملين في المستشفي

امتالك القدرات المعرفية، تشخيص المواقف( لها أثر دال إحصائيا في  المهارات)الفرعية المتغيرات المستقلة أن  حيث تبين

 .السعي نحو اإلنجاز، أما بالنسبة لالتجاهات فتبين عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لمحور االتجاهات في السعي نحو اإلنجاز

 .المعرفية المواقف المعمل األقوى في تأثيره على السعي نحو اإلنجاز ويليه المهارات ثم القدراتوكان تشخيص 

تلك النتائج تحاكي واقع أهمية المتغيرات فال بد للفرد الذي يمتلك الفكر لتشخيص. المواقف والذي يمتلك أن  وترى الباحثة

 .اإلنجازيستثمرها في التوجه نحو أن  المهارات والقدرات المعرفية

)المهارات، أن  أما بالنسبة لتأثير المتغيرات المستقلة الفرعية على التفكير االستراتيجي كبعد لتحسين أداء العاملين، فتبين

لها أثر دال إحصائيا في التفكير االستراتيجي أما بالنسبة المحور االتجاهات وامتالك القدرات المعرفية ال  ،تشخيص المواقف(
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تشخيص المواقف كان لها األثر األكبر في التفكير أن  وتبين .يوجد أثر ذو داللة إحصائية على التفكير االستراتيجي

 .لمعرفيةاالستراتيجي تاله المهارات وأخيرا امتالك القدرات ا

تلك النتيجة تبين ارتباط قدرات تشخيص المواقف التي تتطلب الخبرة والقدرة على التفكير والتحليل أن  وترى الباحثة 

 .واالستنتاج بالتفكير االستراتيجي الذي يتطلب تلك السمات

على حل المشكالت كبعد من أبعاد أداء وأخيرا تبين أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب المبني على الكفايات بأبعاده كلها  

االتجاهات كان لها األثر األكبر في حل المشكالت تالها المهارات أما امتالك القدرات المعرفية فكانت في أن  العاملين، ويتضح

  .المرتبة الثالثة وأخيرا تشخيص المواقف

الصفات والمهارات فضال عن وجود الحافز والتوجه لدى حل المشكالت يرتبط بالعديد من أن  تلك النتائج تبينأن  وتري الباحثة

زيادة كفاءة العاملين في المستشفيات وتنمية مهاراتهم من خالل برامج تدريبية متخصصة  :وأهم ما أوصت به الدراسة  .األفراد

حداث المستقبلية كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تأهيل قيادات المستشفيات بالقدرة على توقع األ لتحسين أدائهم،

 .وتفاعل الرؤى بما ينسجم مع تحديات البيئة التي تواجهها وبشكل فاعل

  دور التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة  ، بعنوان:(1212دراسة )بن عزة

 .االقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائرميدانية لعيادة طبية جراحية ضياء بورقلة، مقدمة لنيل شهادة الماستر في علوم 

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اسقاط 

الجانب التطبيقي على العيادة الطبية جراحية ضياء ورقلة، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعطيات 

البيانات المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث ولتحقيق هذا الهدف استخدمت االستبيان كأداة للدراسة وتم توزيع تمارة االستبيان و

عامل، وقد اعتمدت في تحليل بيانات االستبيانات على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  22داخل المؤسسة على عينة مقدار 

والختبار الفرضيات استخدمت المتوسطات الحسابية، استخدام االنحراف  Excel الجداول وبرنامج معالج  SPSSاالجتماعية،

ن األحادي، كما تم استخدام أساليب تحليل االنحدار واالرتباط إلثبات ي( اختبار تحليل التبا (One Way Anovaالمعياري، 

ريب عنصر فعال في المؤسسة، إذا يمثل الركيزة التدأن  وجود عالقة بين متغيرات الدراسة، وفي األخير خلصت الدراسة إلى

 األساسية في تطوير وترشيد أداء القوى العاملة.

يساهم بدرجة  ،المدربون(، المتدربون ،التدريب بعناصره الذي اعتبر المتغير المستقل )برامج التدريبأن  وكما خلصت الى 

االلتزام  -كمية العمل  -المتغير التابع بأبعاده )جودة العمل  كبيرة في تطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم والذي اعتبر

التدريب يختلف حسب مرحلة التوظيف أن  وأن للتدريب أثر إيجابي قوي على أداء العاملين، وأضافت(. بالمعرفة والمهارة

شاطاتها، إمكاناتها، تختار نوع التدريب حسب طبيعة مواردها البشرية، نأن  ونوع الوظيفة وحسب المكان، وعلى المنظمة

  .ومدى توافر المعدات التدريبية والمالية

التدريب عملية مستمرة محورها الفرد في مجمله يهدف الى احداث تغيرات محددة سلوكية أن  وكان من نتائج هذه الدراسة:

الكبير، ة التي يعمل بها والمجتمع وفنية وذهنية لمقابلة احتياجات محددة او مستقبلية يتطلبها الفرد والعمل الذي يؤديه والمؤسس
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الهدف الرئيسي للتدريب هو إزالة جوانب الضعف ، الوظيف ونوع الوظيفة وحسب المكانيختلف حسب مرحلة  التدريب

والقصور في أداء وسلوك األفراد، سواء كانت هذه الجوانب في أداء والسلوك الحالي أو المتوقع، الناتجة عن عدم مقدرتهم على 

التدريب تختلف من مؤسسة ألخرى تبعا  أهدافالسلوك وفق المستوى المرغوب فيه من قبل إدارة المنظمة، وو األداء

أن  كما توصلت الدراسة إلى، المؤثرة على كل منها اإلداريةالحتياجات التدريب في كل وحسب اختالف الظروف اإلنتاجية و

 .%72بع بدرجة قوية وذلك بمعامل ارتباط قدره التدريب كمتغير مستقل يؤثر على أداء العاملين كمتغير تا

توعية الموارد البشرية للمؤسسة باألهمية القصوى في مشاركة العاملين مع اإلدارة في وضع  :وأهم ما اوصت به الدراسة

بية التي تراعي تنويع البرامج التدريأن  على المؤسسة، هأهدافرنامج التدريبي في تحقيق خطط التدريب وذلك ضمانا لنجاح الب

ملين في كافة المستويات وضع برامج تدريبية متخصصة وبشكل دوري ومستمر وتطبيقه على العا، يتم اخضاع العاملين لها

يجب توفير الحوافز المادية لتحسين ت، لتطور االقتصادي وتنمية المهارازيادة فرص التدريب في الخارج لمواكبة ا، الوظيفية

أجل حب العمل واإلخالص له باإلضافة إلى سرعة انجاز العمل، أما عن الحوافز المعنوية فتكون أداء العاملين في المؤسسة من 

من خالل الترشح لدورات تدريبية ومنح شهادات تقديرية او تقديم عبارات الشكر والثناء الشفوي وذلك من أجل دفعه إلى التحلي 

  بروح اإلبداع والمبادرة.

دراسة حالة على وزارة  -بعنوان دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام  :(، بعنوان1212، الغامدي(دراسة  

 .(1211وحتى  1211حة في الفترة من) مكاتب الضمان االجتماعي بمنطقة البا -الشؤون االجتماعية 

 –وزارة الشؤون االجتماعية  تناول الباحث دراسته عن دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام، دراسة حالة على

أن  وكالة الوزارة لشؤون الضمان االجتماعي فروع مكاتب الضمان االجتماعي بمنطقة الباحة، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في

أغلب القطاعات الحكومية تواجه نقص كبير في عملية التدريب لموظفيها العاملين، وقد يقتصر التدريب فيها على مستويات 

نة دون أخرى، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة محل الدراسة، واستخدم لجمع البيانات إدارية معي

المختلفة المقابالت والمالحظات وفحص السجالت، وقد بلغ مجموع عينة البحث أربعين عينة موزعة على فروع مكاتب 

 .الضمان االجتماعي بمنطقة الباحة

عدم األخذ براي الموظفين ، عدم موافقة أساليب التدريب لألساليب الحديثة وعدم الجدية من المتدربين :وهذه بعض أهم النتائج

صعوبة الحصول على الدورات ، عدم وجود دورات بشكل منتظم وبجداول زمنية محددة، عند الرغبة في إقامة الدورات

، دريبية خارج منطقة عمل الموظفين وعدم توفير السكن لهمإقامة الدورات الت، والمحاباة في اختيار المتدربين من الموظفين

تحديد ، قصر مدة التدريب مع طول ساعات التدريب اليومية، تكرار البرامج التدريبية وعدم التجديد في المحتوى التدريبي

نظرية وليس لها أغلب الدورات ، إعطاء الموظف برنامج تدريبي في غير طبيعة عمله، الدورات في مناطا معينة دون غيرها

 .عالقة بالعمل الميداني

ربط الترقيات والمهمات الخارجية وبعض أنواع الحوافز والمكافآت بالسجل التدريبي للموظفين في أما أهم التوصيات فهي: 

دريب على دعم وزيادة االهتمام بقياس أثر الت، ض أنواع البرامج التدريبية بتفوقالوزارة، ودراسة منح حوافز مالية الجتياز بع

ل المتدرب وعالقته بتطوير أداءه وعمله ومهاراته العملية، ودراسة تنظيم ملتقيات دورية للموظفين بالفروع المختلفة لتباد
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أو أنشطة  وضع برامج تدريبية خاصة ببعض األنشطة التدريبية مثل تهيئة الموظفين الجدد،، الخبرات حول أنشطتهم التدريبية

ضرورة رفع ميزانية التدريب وزيادة المخصصات التدريبية في الوزارة وربطها باالحتياجات  ،الوعي التدريبي وغيرها

عمل تقييم للبرامج التدريبية قبل وبعد تنفيذ العملية التدريبية، ومتابعة انضباط ، التدريب أهدافعلية في حال تحققت التدريبية الف

، موظف من تسجيل الدورات الخاصة بهلشبكة الداخلية للوزارة ليتمكن كل االرتباط المباشر با، دورة التدريبيةالمتدربين في ال

إعطاء الميزات المناسبة للموظف لإلقبال على البرامج التدريبية ، فين في المنطقة التي يقيمون فيهاقيام دورات تدريبية للموظ

روف واإلمكانيات مختلفة لتتناسب مع الظتتكرر الدورات خالل العام وفي أوقات أن  ،فع درجات الدورة في نقاط الترقيةور

التأكيد على ، يعطى الموظف الفرصة في تحديد الدورات التدريبية التي يرغب االشتراك فيهاأن  ،الخاصة بكل موظف

الموظفين الذين لم يشتركوا في دورات سابقة بضرورة االشتراك، مع التوجيه لرؤسائهم المباشرين بمعرفة أسباب عدم 

 مشاركتهم.

  دراسة حالة محلية الدلنج ."بعنوان: "أثر التدريب على إنتاجية عمال القطاع العام(، بعنوان: 1212 ،خواض)دراسة

 السودان. جنوب والية كردفان 

هدفت الدراسة إلى إبراز األثر اإليجابي للتدريب على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية للعاملين في القطاع العام بمحلية الدلنج، 

التدريب ينمي مهارات العاملين ويزيد من جودة المنتج، وأن التدريب يحقق الكفاءة أن  لدراسة فرضيات مفادهاوافترضت ا

الفنية ويرفع اإلنتاجية، استخدم الباحث المنهج الوصفي، تم أخذ عينة الدراسة بواسطة طريقة العينة العشوائية البسيطة من 

التدريب يؤثر إيجاباً على كفاءة العاملين ويكسبهم أن  الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:العاملين بمؤسسات القطاع العام، توصلت 

الموارد، و ضرورة التمويل الحكومي للمؤسسة لتوفير االحتياجات التدريبية ولتنفيذ خطة ، مهارات ومعارف جديدة، ويرشد

ؤسسات الخدمية ومراكز التدريب في محلية الدلنج التدريب واختتمت الدراسة بأهم التوصيات التالية ضرورة التنسيق بين الم

التدريبية للعاملين في المحلية، االهتمام ببرامج تدريب العاملين وذلك بهدف تنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم  الدوراتإلقامة 

ات لتتمكن من تسيير من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وحل مشاكلها ومعوقاتها، تخصيص نسبة من اإليرادات الذاتية للمؤسس

 .برامجها التدريبية

  ،أثر استراتيجيات التدريب على تطوير الموارد البشرية في القطاع ، بعنوان: م(1212دراسة )احمد السامرائي

 .قطاع الكهرباء في العراق، رسالة ماجستير -الحكومي

ارد البشرية في وزارة الكهرباء في العراق في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات التدريب على تطوير المو

م(، حيث تمثلت مشكلة البحث في التساؤل التالي: هل هناك أثر الستراتيجيات التدريب على 0272وحتى  0227الفترة )من 

 تطوير الموارد البشرية في وزارة الكهرباء في العراق من وجهة نظر المتدربين.

ال توجد  كما اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: SPSS إلحصائية للعلوم االجتماعيةاعتمدت الدراسة على حزمة البرامج ا

عالقة ذات داللة إحصائية بين المدربين وتطوير الموارد البشرية في وزارة الكهرباء في العراق، ال توجد عالقة ذات داللة 

الكهرباء في العراق، ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مناهج برامج التدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة 

 بين رغبة المتدربين في التدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة الكهرباء في العراق.  إحصائية
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 علىاهم العوامل المفعلة لنجاح عملية التدريب من وجهة نظر المدربين هي المواظبة أن  ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة

اهم المشكالت التي تواجه أن  ب ورفع كفاءة المتدربين من خالل عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية كما تبينالتدري

الذكور أن  المدربين اثناء عملية التدريب هي عدم وجود التطبيق العملي للمهارات التي يحصل عليها المتدرب كما بينت الدراسة

بشكل أكبر في تطوير الموارد البشرية وقد يرجع ذلك الي اهتمام الذكور بشكل أكبر في  استراتيجيات التدريب تؤثرأن  يرون

هم توصيات الدراسة فركزت على ضرورة تطوير نظام الحوافز أاما  مهارات ومعارف جديده في عملهم. علىالحصول 

همية تطوير طرق العمل لتمكين العاملين المعمول به في وزارة الكهرباء في العراق، وضرورة مواكبة أساليب العمل الحديثة وا

 هدافضرورة ربط الدورات التدريبية بالجانب التطبيقي في العمل من اجل تحقيق األأن  من اداء العمل بشكل أفضل، كما

 .المنشودة من عملية التدريب، مع ضرورة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتدريب وتطوير الموارد البشرية

  دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية  - األداءإدارة المعرفة وأثرها على تميز (، بعنوان: 1211،الزطمة)دراسة

 غزه العاملة في قطاع

في الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع  األداءهدفت هذه الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها بتميز 

غزه، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء األقسام 

انت عينة الدراسة مكونة وك 255في خمس كليات من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والبالغ عددهم  اإلدارية

أنه ال يتوافر لدى الكليات التقنية  هم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:أو ( فردا تم اختيارهم بطريقة عشوائية.079من )

ها أهدافالمتوسطة خطة استراتيجية واضحة لالستفادة من المعرفة، وإدارتها بطريقة تساعدها في اتخاذ القرارات المتعلقة ب

البعيدة األمد، وكذلك تشجيع الكليات التقنية المتوسطة في نشر ثقافة المعرفة، واعتمادها كمنهج في إنجاز العاملين لمهامهم 

وواجباتهم، وما زال يحتاج للمزيد من الجهود ألنها ال تعتمد على مقاييس ومعايير واضحة تسيطر من خاللها على المعرفة 

القدرات واإلدارة المعرفية ضرورية، وتساعد في زيادة قدرات العاملين على البحث أن  معرفة المطبقة فيها. ومن نتائجها أيضا

ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير  هم التوصيات التي خرجت بها الدراسة:أومن  وابتكار طرق وأساليب جديدة للعمل.

الفردي، والمؤسسي من خالل تحسين المناخ  األداءك تطوير الفردي والمؤسسي للكليات التقنية المتوسطة، وكذل األداءوتحسين 

وكذلك اوصت باالهتمام بتوليد المعرفة وتطوير اساليب تخزينها ، التنظيمي، وتبني نظام حوافز يكافئ الجهود المعرفية للعاملين

عرفة كمنهج، وأوصت كذلك بضرورة وتوسيع عملية التشارك من خالل توفير البيئة المناسبة وبناء ثقافة تنظيمية تتبنى إدارة الم

 .تطبيق عمليات ادارة المعرفة في كافة انشطة الكليات التقنية المتوسطة

  ،بعنوان أثر التدريب والتطوير على أداء العاملين وإنتاجيتهم، دراسة حالة البنوك (، بعنوان: 1211دراسة طاهر نيالن

 .المتحدة المحدودة في مدينة بيشاور بالباكستان

وتناولت  .هذه الدراسة لدراسة أثر التدريب والتطوير كمتغيرات مستقلة على أداء العاملين وإنتاجيتهم كمتغيرات تابعةهدفت 

هذه الدراسة أثر التدريب والتطوير على أداء الموظفين وإنتاجيتهم وكانت دراسة الحالة )البنوك المتحدة المحدودة( في مدينة 

استبانة من العاملين  72موظفا وتم استرداد  32في ثمانية بنوك حيث تم توزيع االستبانة على  بيشاور في باكستان وتمثلت العينة

 في تلك البنوك، واستخدم الباحث أسلوب المنهج الكمي لتحليل ودراسة الحالة، وهدفت الدراسة إلى توضيح،
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ما هدف البحث إلى: التعرف على تصورات ومعرفة ما إذا كان للتدريب والتطوير تأثير على أداء الموظفين، وإنتاجيتهم ك 

والى تحديد مستويات كفاءة الموظفين التي يعززها التدريب ، التدريب والتطوير مفيد بالنسبة لهمأن  الموظفين حول كيفية

تلعب ، وإنتاجيتهموجود أثر إيجابي للتدريب والتطوير على أداء العاملين  ومن اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: والتطوير.

التدريب ، طرق جديدة لترقية أداء العاملين يجب عليها ابتكار، راً أكثر أهمية في إدارة المؤسسةإدارة الموارد البشرية دو

ي ينبغي المحافظة الموظفين هم المورد األساسي واهم أصول المنظمة الت، نب هام من إدارة الموارد البشريةوالتطوير هو جا

سيكون الموظفون أكثر كفاءة ، تحصل المنظمة على موظفين مهرة وقادرين من أجل أداء أفضلأن  مهم ،اعليها وتطويره

سيوفر التدريب والتطوير فرًصا للموظفين لتحقيق حياة مهنية أفضل ، المعرفة والمهارة للقيام بالمهمةعندما يكون لديهم 

ضرورة التركيز واالهتمام بالتدريب والتطوير بوصفها  اسة:هم ما اوصت به الدرأو .والحصول على موقع أفضل في المنظمة

تعتمد إدارات البنوك المهتمة بكفاءتها وإنتاجيتها على التدريب والتطوير أن  ،داء الموظفين، وزيادة اإلنتاجيةالعامل األساسي أل

يجب اعتبار ، مهام بصورة أفضلرين على إنجاز المن المهم للمنظمة للحصول على الموظفين المهرة والقاد، ا األولكخياره

إدارات البنوك المهتمة بإنتاجيتها أن  كشفت هذه الدراسة، يان في أداء الموظفين وإنتاجيتهمالتدريب والتطوير عامالن رئيس

 وكفاءتها لم يتبق لها سوى خيار التدريب والتطوير.

 دراسة حالة في مصنع أنابيب مانجلور - بعنوان أثر التدريب في أداء العاملين(، بعنوان: 1212)رامايا،  دراسة. 

وهدفت الدراسة إلى معرفة اهمية التدريب، التعرف على أهمية اداء الموظفين ومعرفة العالقة بين التدريب واداء الموظفين، 

مدير وموظف في مصنع أنابيب مانجلور في الهند، حيث درست العالقة بين برامج التدريب  00وقد أجريت الدراسة على 

التدريب يلعب دورا مهما في بناء أن  متغير مستقل وأداء العاملين كمتغير تابع وتم استخدام منهج الوصفي التحليلي وبينتك

وتحسين الكفاءات لكل من العاملين الجدد والقدامى مما يساعدهم على أداء وظائفهم بطريقة فعالة، وتجاوز مواطن الضعف في 

االنتهاء من  الغرض األهم من التدريب هو سيحققه الموظف بعد التي توصلت الباحثة لها: هم النتائجأو .أي مجال في الوظيفة

لخاصة لكليهما وغايات واضحة مع مراعاة االحتياجات ا أهدافعلى الشركة تصميم برنامج التدريب ب يجبالتدريبي، البرنامج 

دوًرا حيويًا في بناء الكفاءات من الموظفين الجدد يلعب التدريب ، التدريب في تعزيز أداء الموظفيندور ، الفرد والشركة

يساعد في ، التدريب يعد الموظفين لتقلد مناصب مستقبلية في منظمة تتمتع بقدرات كاملة، اليين ألداء عملهم بطريقة فعالةوالح

كة ال يحقق فقط عائًدا يعتبر التدريب نوع من االستثمار من قبل الشر، لقصور في أي مجال متعلق بالوظيفةالتغلب على أوجه ا

برامج التدريب هي المنشط الذي يحتاجه العمال لتحسين قدراتهم ، مرتفًعا على االستثمار ولكن أيًضا يدعم لتحقيق ميزة تنافسية

، هدافتياجات المحددة للشركة واأليجب تصميم التدريب على أساس االح، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة اإلنتاجية التنظيمية

الهدف الرئيسي من كل دورة أن  ،م الالزم لرفع مستوى أداء الموظفب الفعال هو التدخل المدروس المصمم لتحقيق التعلالتدري

يقوم بتطوير برامج التدريب والتطوير حسب أن  تدريبية هو إضافة قيمة ألداء الموظفين وبالتالي ينبغي لكل قطاع من الشركات

أن  الصناعة يجبأن  ،ق التدريب العلمي للموظفين الجددتوفر الصناعة مرافأن  يجب :هم ما أوصت به الدراسةأو .نشاطه

 ،لى العاملينيجب تحديث وزيادة نسبة التكنولوجيا الحالية لتقليل الضغط والتوتر ع تعطي فرص أكبر للعامالت من النساء،

 تأخذ خطوات محددة لتحسين أداء العاملين.أن  الصناعة يجب
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 الدراسةمنهجية . 1

 منهج الدراسة:. 1.1

سوف تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث يعتمد الباحث في دراسته على هذا المنهج في وصف الظواهر العلمية 

هذا المنهج يساعد على اإلجابة على كل أسئلة أن  والمشكالت بطريقة علمية وبالتالي الوصول إلى تفسيرات منطقية، فضالً 

في المملكة العربية  سؤال الرئيسي التالي ما هو أثر التدريب على أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومةالدراسة وبصفة خاصة ال

 ؟السعودية

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

في المملكة العربية السعودية حيث يعمل بالمصلحـة بحدود يشمل مجتمع الدراسة جميع الموظفين في مصلحة مطابع الحكومة

في المملكة من موظفي مصلحة مطابع الحكومة  77وتكونت عينة الدراسة من .مـوظفا كلهم مـن المواطنيـن السعودييـن (052)

 وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.العربية السعودية 

 طرق جمع البيانات:. 1.1

  :البيانات والمعلوماتلتحقيق هدف الدراسة، فقد اعتمدت الدراسة على األدوات التالية للحصول على 

 :المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من البحوث، والدراسات، والمقاالت، والرسائل الجامعية،  المصادر الثانوية

 والكتب العلمية العربية واألجنبية المتخصصة بموضوع الدراسة.

 :)لغرض توفير البيانات المتعلقة بالدراسة فقد صممت االستبانة بعد األخذ بآراء مجموعة  المصادر األولية )االستبانة

من الباحثين والكتاب في مجال موضوع الدراسة، والتي استهدفت الحصول على البيانات األولية الستكمال الجانب 

 التطبيقي للدراسة من معالجتها ألسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: األساليب. 1.1

 استخدام التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الديموغرافية ألفراد الدراسة وأيضا محاور الدراسة. .7

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ للتعرف على ثبات أدوات الدراسة. .0

 يره على أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات للوصف التدريب وتأث .8

 تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة تأثير التدريب على أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومة. .2

ومؤشراته  األداءاختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين التدريب وعناصره، و .5

 والمتغيرات الديموغرافية. 
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 :ثبات أداة الدراسة )االستبانة(. 2.1

تم استخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ، للتأكد من ثبات أداة الدراسة والجدول التالي يوضح معامل ثبات محاور أداة 

 الدراسة وهي:

 محاور الدراسة معامل ألفا كرونباخ عدد العناصر

 محور التدريب:

 المعلومات الفنية.أوال: الدورات التدريبية على  2.30 9

 .اإلداريةثانيا: الدورات التدريبية على المعلومات  2.972 9

 ثالثا: التدريب أثناء العمل. 2.307 2

 إجمالي محور التدريب. 2.21 02

 الوظيفي. األداءمحور  2.222 70

 إجمالي المقياس. 2.212 12

 معامل الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة - (7-2جدول )

معامل أن  (، ويتضح2.972، 2.302معامل الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة يتراوح ما بين )أن  يتضح من الجدول السابق

 وهذا يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات. 2.989الفاكرونباخ إلجمالي المقياس بلغ 

 نتائج الدراسة:تحليل . 1

 التحليل الوصفي لعينة الدراسة:. 1.1

 متغير العمر. 1.1.1

 العمر

 العمر العدد النسبة المئوية

 05أقل من  2 2.2

 85إلى أقل من  05من  7 9.1

 25إلى أقل من  85من  34 44.2

 فأكثر 45 36 46.8

 اإلجمالي 77 100.0

 متغير العمر -التحليل الوصفي لعينة الدراسة - (7-2جدول )
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، وتمثل هذه الفئة أقل % 9.7بنسبة ( 85إلى أقل من  05من اعمارهم تتراوح ) 7أن  يتبين من الجدول السابق والشكل السابق

، وأخيرا % 22.0( بنسبة 25إلى أقل من  85 أعمارهم تتراوح )من 82عدد من االستجابات من أفراد عينة الدراسة، ويلي ذلك 

 وتمثل هذه الفئة أكبر عدد من االستجابات من أفراد عينة الدراسة. %22.3فأكثر( بنسبة  25أعمارهم تتراوح ) 82

 المستوى التعليمي:. 1.1.1

 التعليمي المستوى

 المستوى التعليمي العدد النسبة المئوية

 دون الثانوي 7 9.0

 ثانوي 30 39.0

 دبلوم متوسط 17 22.1

 بكالوريوس 18 23.4

 دراسات عليا 5 6.5

 اإلجمالي 11 122

 المستوى التعليمي -التحليل الوصفي لعينة الدراسة  - (0-2جدول )

لفئة  5عينة الدراسة توزعت وفقاً لمتغير المستوى التعليمي إلى أن  أفادت بيانات الدراسة كما ظهرت في الجدول السابق

، وجاء %9من فئة دون ثانوي بنسبة  7، وهي تمثل أقل نسبة للمستجيبين، وجاء في الترتيب الثاني %2.5دراسات عليا بنسبة 

، % 08.2بنسبة  الوريوسبكمن فئة  73، وفي الترتيب الرابع % 00.7من فئة دبلوم متوسط بنسبة  77في الترتيب الثالث 

 نسبة للمستجيبين. ى، وهي تمثل أعل%89.2ثانوي بنسبة من فئة  82وأخيرا 

 عدد سنوات الخبرة: .1.1.1

 الخبرة سنوات عدد

 عدد سنوات الخبرة العدد النسبة المئوية

 سنوات 5أقل من  0 2.2

 سنوات 72إلى  5من  3 3.9

 سنوات 72أكثر من  74 96.1

 اإلجمالي 77 100

 عدد سنوات الخبرة -التحليل الوصفي لعينة الدراسة  - (8-2جدول )

، وتمثل هذه الفئة أقل عدد %8.9بنسبة ( سنوات 72إلى  5من من لديهم سنوات خبرة تتراوح ) 8أن  يتبين من الجدول السابق

، %92.7( بنسبة سنوات 72من  من لديهم سنوات خبرة تتراوح )أكثر 72الدراسة، وأخيرا من االستجابات من أفراد عينة 

 وتمثل هذه الفئة أكبر عدد من االستجابات من أفراد عينة الدراسة.
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 المرتبة الوظيفية: .1.1.1

 الوظيفية المرتبة

 المرتبة الوظيفية العدد النسبة المئوية

 أقل من الخامسة 1 1.3

 إلى التاسعةمن الخامسة  54 70.1

 أعلى من التاسعة 22 28.6

 اإلجمالي 11 100.0

 المرتبة الوظيفية -التحليل الوصفي لعينة الدراسة  - (2-2جدول )

لفئة أقل من  7الوظيفية إلى  عينة الدراسة توزعت وفقاً لمتغير المرتبةأن  أفادت بيانات الدراسة كما ظهرت في الجدول السابق

من فئة )من الخامسة إلى التاسعة( بنسبة  00، وهي تمثل أقل نسبة للمستجيبين، وجاء في الترتيب الثاني % 7.8الخامسة بنسبة 

 ، وهي تمثل أعلى نسبة للمستجيبين.72.7لفئة من الخامسة إلى التاسعة بنسبة  52، وأخيرا 03.2

 الحالة االجتماعية: .2.1.1

 االجتماعية الحالة

 الحالة االجتماعية العدد النسبة المئوية

 أعزب 2 2.6

 متزوج 74 96.1

 أخرى 1 1.3

 اإلجمالي 77 100.0

 الحالة االجتماعية -التحليل الوصفي لعينة الدراسة  - (5-2جدول )

لفئة أخرى  7عينة الدراسة توزعت وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية إلى أن  الجدول السابقأفادت بيانات الدراسة كما ظهرت في 

لفئة متزوج  72(، وأخيرا %0.2لفئة أعزب بنسبة ) 0(، وهي أقل نسبة للمستجيبين، ثم جاء في الترتيب الثاني %7.8)بنسبة 

  ، وهي تمثل أعلى نسبة للمستجيبين.%92.7بنسبة 

 لمحاور الدراسة: فيالوصالتحليل . 1.1

 التدريب: - المحور األول. 1.1.1

 ما مدى اعتماد الدورات التدريبية على المعلومات الفنية حسب أراء العاملين في مصلحة مطابع الحكومة؟ 
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1 
ان طبيعة عملك تحتاج إلى 

 .التدريب بصفة مستمرة
45 53.2 00 03.2 72 78.2 - - - - 

1 

المحتوى العلمي المقدم 

بالدورات التدريبية الفنية 

 .جيد وشامل

25 80.5 80 27.2 72 02.3 8 8.9 7 7.8 

1 

يتم اختيار المدربين 

البرامج االكفاء لتنفيذ 

التدريبية المتعلقة 

 .بالمعلومات الفنية

05 80.5 02 88.3 07 07.8 2 5.0 7 7.8 

4 

يساعد التدريب في حل 

المشاكل التي تواجه 

 .العاملين في العمل

23 20.8 73 08.2 72 78.2 7 7.8 - - 

2 

في تجديد  التدريبيساعد 

وتحديثها  المعلومات

مهارات  العاملينويكسب 

 جديدة

53 75.8 72 73.0 5 2.5 - - - - 

2 

المدربون على المعلومات 

الفنية قادرون على 

استخدام التقنيات التدريبة 

 .بكفاءة عالية

82 22.0 05 80.5 72 02.3 7 7.8 1 1.3 

1 
يؤثر التدريب بشكل فعال 

 .في تحسين أداء الموظفين
50 27.5 72 73.0 7 9.7 7 1.3 8 8.9 

2 
التدريبية يتم تقييم الدورات 

 .الفنية بعد انتهائها
80 27.2 82 89.2 70 75.2 0 0.2 7 7.8 

2 

يتم تقييم أداء المتدرب 

أثناء أدائه للعمل للتأكد من 

إتقانه واكتسابه للمعلومات 

 .الفنية

09 87.7 03 82.2 72 02.3 8 8.9 7 7.8 

 التكرارات والنسب المئوية للدورات التدريبية على المعلومات الفنية - (2-2جدول )
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 اإلحصاء الوصفي لبعد الدورات التدريبية على المعلومات الفنية:

 اإلحصاء الوصفي لبعد الدورات التدريبية على المعلومات الفنية - (7-2جدول )

أعلى إجابة للمحور الدورات التدريبية على المعلومات الفنية للفقرة التي تنص على )يساعد أن  يتضح من الجدول السابق

وبانحراف  4.69التدريب في تجديد المعلومات وتحديثها ويكسب العاملين مهارات جديدة(، حيث بلغ متوسطها الحسابي 

ى )يتم اختيار المدربين االكفاء لتنفيذ البرامج ، في حين جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص عل.591 معياري

 962.  وبانحراف معياري 3.91 التدريبية المتعلقة بالمعلومات الفنية( حيث بلغ متوسطها الحسابي

 حسب آراء العاملين في مصلحة مطابع الحكومة؟  اإلداريةما مدى اعتماد الدورات التدريبية على المهارات -1

 :اإلداريةوالنسب المئوية للدورات التدريبية على المعلومات  التكرارات 

Descriptive Statistics  

 عدد العينة االتجاه العام
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العبارات

 .تحتاج إلى التدريب بصفة مستمرةان طبيعة عملك  717. 4.45 77 موافق بشدة

 .المحتوى العلمي المقدم بالدورات التدريبية الفنية جيد وشامل 903. 4.00 77 موافق

 962. 3.91 77 موافق
يتم اختيار المدربين االكفاء لتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالمعلومات 

 .الفنية

 .المشاكل التي تواجه العاملين في العمليساعد التدريب في حل  771. 4.47 77 موافق بشدة

 591. 4.69 77 موافق بشدة
يساعد التدريب في تجديد المعلومات وتحديثها ويكسب العاملين مهارات 

 جديدة.

 894. 4.17 77 موافق
المدربون على المعلومات الفنية قادرون على استخدام التقنيات التدريبة 

 .بكفاءة عالية

 .يؤثر التدريب بشكل فعال في تحسين أداء الموظفين 993. 4.44 77 موافق بشدة

 .يتم تقييم الدورات التدريبية الفنية بعد انتهائها 880. 4.17 77 موافق

 930. 4.05 77 موافق
يتم تقييم أداء المتدرب أثناء أدائه للعمل للتأكد من إتقانه واكتسابه 

 .للمعلومات الفنية

Valid N 

(listwise) 
77    
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1 

المحتوى العلمي المقدم 

بالدورات التدريبية على 

جيد  اإلداريةالمهارات 

 .وشامل

08 09.9 85 25.5 75 79.5 0 0.2 2 2.6 

1 

يؤدي التنويع في أساليب 

الدورات التدريبية إلى زيادة 

 .إقبال الموظفين عليها

22 57.9 02 88.3 9 77.7 0 0.2 - - 

1 

يتم اختيار المدربين االكفاء 

لتنفيذ البرامج التدريبية 

 .اإلداريةالمتعلقة بالمهارات 

88 20.9 09 87.7 70 75.2 0 0.2 7 7.8 

4 

المدربون على المهارات 

قادرون على  اإلدارية

استخدام التقنيات التدريبة 

 .بكفاءة عالية

03 82.2 03 82.2 77 72.8 0 0.2 - - 

2 
التدرج في يراعي التدريب 

 .العملية التدريبية
08 09.9 83 29.2 75 79.5 7 7.8 - - 

2 

يتم استخدام طرق وأساليب 

مختلفة بتقديم التدريب على 

)أسلوب  اإلداريةالمهارات 

المحاضرة، أسلوب الحوار 

 .والنقاش(

80 27.2 87 22.8 70 75.2 0 0.2 - - 

1 
يتم تقييم الدورات التدريبية 

 .بعد انتهائها اإلدارية
03 82.2 87 22.8 75 79.5 8 8.9 - - 

2 

ان التدريب أثناء الخدمة 

يساعد على اكتساب 

اتجاهات إيجابية تجاه 

 .العمل

27 27.2 08 09.9 7 9.7 - - - - 
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2 

يتم تقييم أداء المتدرب أثناء 

أدائه للعمل للتأكد من إتقانه 

واكتسابه للمهارات 

 .اإلدارية

88 20.9 03 82.2 70 75.2 2 5.0 - - 

 اإلداريةالتكرارت والنسب المئوية للدورات التدريبية على المعلومات  - (3-2جدول )

 :اإلداريةاإلحصاء الوصفي لبعد الدورات التدريبية على المعلومات 

Descriptive Statistics  
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 العبارات

 917. 3.97 77 موافق
جيد  اإلداريةالمحتوى العلمي المقدم بالدورات التدريبية على المهارات 

 .وشامل

 791. 4.35 77 موافق بشدة
يؤدي التنويع في أساليب الدورات التدريبية إلى زيادة إقبال الموظفين 

 .عليها

 884. 4.18 77 موافق
يتم اختيار المدربين االكفاء لتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالمهارات 

 .اإلدارية

 768. 4.17 77 موافق
قادرون على استخدام التقنيات  اإلداريةالمدربون على المهارات 

 .التدريبة بكفاءة عالية

 .يراعي التدريب التدرج في العملية التدريبية 739. 4.08 77 موافق

 800. 4.21 77 موافق بشدة
يتم استخدام طرق وأساليب مختلفة بتقديم التدريب على المهارات 

 .)أسلوب المحاضرة، أسلوب الحوار والنقاش( اإلدارية

 .بعد انتهائها اإلداريةيتم تقييم الدورات التدريبية  846. 4.09 77 موافق

 661. 4.52 77 موافق بشدة
يساعد على اكتساب اتجاهات إيجابية تجاه ان التدريب أثناء الخدمة 

 .العمل

 880. 4.17 77 موافق
يتم تقييم أداء المتدرب أثناء أدائه للعمل للتأكد من إتقانه واكتسابه 

 .اإلداريةللمهارات 

Valid N 

(listwise) 
77    

 اإلداريةاإلحصاء الوصفي لبعد الدورات التدريبية على المعلومات  - (9-2جدول )
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( للفقرة التي تنص على )ان اإلداريةالدورات التدريبية على المعلومات )للمحور أعلى إجابة أن  يتضح من الجدول السابق

 وبانحراف 4.52، حيث بلغ متوسطها الحسابي العمل(التدريب أثناء الخدمة يساعد على اكتساب اتجاهات إيجابية تجاه 

حين جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على )المحتوى العلمي المقدم بالدورات التدريبية على  يف .661معياري

  917.وبانحراف معياري 3.97 حيث بلغ متوسطها الحسابي وشامل(جيد  اإلداريةالمهارات 

 ما مدى اعتماد التدريب أثناء العمل حسب آراء العاملين في مصلحة مطابع الحكومة ؟  -1

 والنسب المئوية للتدريب أثناء العمل: التكرارات
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يتم نقل الخبرة  1

المباشرة إلى 

المرؤوسين من خالل 

 .التدريب اثناء العمل

88 20.9 82 22.0 7 9.7 0 0.2 7 7.8 

ان التدريب اثناء  1

العمل يؤدي الى 

تحسين معارف 

 .ومهارات العاملين

50 27.5 00 03.2 8 8.9 - - - - 

التدريب اثناء العمل  1

يحفز المتدرب 

 .على التعلم ويشجعه

52 72.7 02 02.2 0 0.2 7 7.8 - - 

يساعد على تحسين  4

 .عمل الفريق
29 28.2 05 80.5 8 8.9 - - - - 

يساعد المتدرب على  2

فهم مشاكل الموظفين 

 .اآلخرين

27 58.0 87 22.8 8 8.9 0 0.2 - - 

يساعد أسلوب  2

التدريب أثناء العمل 

بترسيخ المعلومات 

 .الفنية

58 

 
23.3 79 02.7 8 8.9 7 7.8 7 7.8 

 التكرارت والنسب المئوية للتدريب أثناء العمل - (72-2جدول )
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 اإلحصاء الوصفي لبعد: التدريب أثناء العمل:

Descriptive Statistics  
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 العبارات

 830. 4.25 77 موافق بشدة
تم نقل الخبرة المباشرة إلى المرؤوسين من خالل التدريب اثناء 

 .العمل

 560. 4.64 77 موافق بشدة
ان التدريب اثناء العمل يؤدي الى تحسين معارف ومهارات 

 .العاملين

 .ويشجعه على التعلمالتدريب اثناء العمل يحفز المتدرب  667. 4.64 77 موافق بشدة

 .يساعد على تحسين عمل الفريق 568. 4.60 77 موافق بشدة

 .يساعد المتدرب على فهم مشاكل الموظفين اآلخرين 698. 4.44 77 موافق بشدة

 .يساعد أسلوب التدريب أثناء العمل بترسيخ المعلومات الفنية 750. 4.58 77 

Valid N 

(listwise) 
77    

 اإلحصاء الوصفي لبعد: التدريب أثناء العمل - (77-2جدول )

أعلى إجابة للمحور )الدورات التدريبية أثناء العمل( للفقرة التي تنص على )ان التدريب اثناء أن  يتضح من الجدول السابق

حين  يف 560.معياري وبانحراف 4.64العمل يؤدي الى تحسين معارف ومهارات العاملين(، حيث بلغ متوسطها الحسابي 

 (المباشرة إلى المرؤوسين من خالل التدريب اثناء العمليتم نقل الخبرة جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على )

  .830.وبانحراف معياري 2.05 حيث بلغ متوسطها الحسابي

 الوظيفي: األداءثانيا: محور 

 حسب آراء العاملين في مصلحة مطابع الحكومة؟ األداءما مدى اعتماد 

 التكرارات والنسب المئوية لإلداء الوظيفي:

رقم 
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 العبارات
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1 
يمتلك الموظفون 

المعرفة العلمية 

الكافية إلداء العمل 

77 00.7 80 27.2 05 80.5 7 7.8 7 0.2 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 .بكفاءة عالية

1 

يتمتع الموظفون 

التواصل بمهارات 

 .الجيدة

77 00.7 89 52.2 77 00.7 0 0.2 2 2.6 

1 

يحرص الموظفون 

على استخدام 

االمكانات والموارد 

المتاحة في العمل 

 .بكفاءة وفاعلية

05 80.5 27 58.0 9 77.7 0 0.2 - - 

4 

للتدريب دور كبير 

في تنمية المهارات 

والقدرات وزيادة 

 .المعرفة

25 53.2 03 82.2 8 8.9 7 7.8 - - 

2 

يتمتع الموظفون بعد 

تدريبهم بقدرات 

تفضي إلى ابتكار 

أساليب جديدة في 

 .العمل

80 27.2 87 23.7 2 7.3 0 0.2 - - 

2 

يؤدي الموظفون 

المهام الوظيفية في 

 .الوقت المحدد

80 27.2 87 23.7 3 72.2 - - - - 

1 

تتوافر لدى الموظفين 

الرغبة المستمرة في 

التغيير والتطوير 

والحماس إلنجاز 

 .العمل

89 52.2 09 87.7 7 9.7 7 7.8 1 1.3 

2 

يتوفر لدى العاملين 

القدرة على المبادرة 

 .واالبتكار

09 87.7 88 20.9 70 75.2 8 8.9 - - 

2 
عالقة الموظفين مع 

 .زمالئهم جيدة
33 42.9 35 45.5 8 10.4 1 1.3 - - 

12 

يلتزم الموظفون 

بموعد الحضور 

لمقر واالنصراف 

العمل في الوقت 

35 45.5 34 44.2 6 7.8 2 2.6 - - 
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 .المحدد

11 

يتكون لدى العاملين 

الذين تدربوا اتجاه 

 .إيجابي نحو العمل

87 23.7 88 20.9 2 7.3 - - 7 7.8 

11 

يزداد الشعور بروح 

العمل ضمن فريق 

 .بعد التدريب

82 22.3 88 20.9 3 72.2 - - - - 

 التكرارات والنسب المئوية لإلداء الوظيفي - (70-2جدول )

 الوظيفي: األداءاإلحصاء الوصفي للمحور 

Descriptive Statistics  

 عدد العينة االتجاه العام
الوسط 

 الحسابي
 العبارات االنحراف المعياري

 894. 3.79 77 موافق
العلمية الكافية إلداء العمل بكفاءة يمتلك الموظفون المعرفة 

 .عالية

 .يتمتع الموظفون بمهارات التواصل الجيدة 879. 3.87 77 موافق

 727. 4.16 77 موافق
يحرص الموظفون على استخدام االمكانات والموارد المتاحة 

 .في العمل بكفاءة وفاعلية

 641. 4.52 77 موافق بشدة
المهارات والقدرات وزيادة للتدريب دور كبير في تنمية 

 .المعرفة

 723. 4.29 77 موافق بشدة
يتمتع الموظفون بعد تدريبهم بقدرات تفضي إلى ابتكار أساليب 

 .جديدة في العمل

 .يؤدي الموظفون المهام الوظيفية في الوقت المحدد 654. 4.31 77 موافق بشدة

 807. 4.35 77 موافق بشدة
المستمرة في التغيير والتطوير تتوافر لدى الموظفين الرغبة 

 .والحماس إلنجاز العمل

 .يتوفر لدى العاملين القدرة على المبادرة واالبتكار 823. 4.14 77 موافق بشدة

 .عالقة الموظفين مع زمالئهم جيدة 708. 4.30 77 موافق بشدة

 733. 4.32 77 موافق بشدة
في  يلتزم الموظفون بموعد الحضور واالنصراف لمقر العمل

 .الوقت المحدد
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 .يتكون لدى العاملين الذين تدربوا اتجاه إيجابي نحو العمل 742. 4.36 77 موافق بشدة

 .يزداد الشعور بروح العمل ضمن فريق بعد التدريب 667. 4.36 77 موافق بشدة

Valid N 

(listwise) 
77   

 

 الوظيفي األداءاإلحصاء الوصفي للمحور  - (78-2جدول )

أعلى إجابة للمحور الدورات التدريبية أثناء العمل للفقرة التي تنص على )للتدريب دور كبير في أن  يتضح من الجدول السابق

جاءت أقل في حين  641. معياري وبانحراف 4.52تنمية المهارات والقدرات وزيادة المعرفة(، حيث بلغ متوسطها الحسابي 

حيث بلغ  .(يمتلك الموظفون المعرفة العلمية الكافية إلداء العمل بكفاءة عاليةإجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على )

 .894 معياري وبانحراف 3.79 متوسطها الحسابي

 اختبار فرضيات الدراسة:. 1.1

 :األولى الفرضية الرئيسية .1.1.1

 أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومة. يوجد أثر إيجابي للتدريب بعناصره على 

MODEL SUMMARY 

MODEL R 
R 

SQUARE 

ADJUSTED R 

SQUARE 

STD. ERROR OF THE 

ESTIMATE 

1 .657A .432 .425 4.569 

A. PREDICTORS: (CONSTANT),  التدريب محور 

 

ANOVA 

MODEL 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

1 

REGRESSION 1191.481 1 1191.481 57.072 .000B 

RESIDUAL 1565.766 75 20.877   

TOTAL 2757.247 76    

A. DEPENDENT VARIABLE:  الوظيفي األداء محور 

B. PREDICTORS: (CONSTANT),  التدريب محور 
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COEFFICIENTS 

MODEL 

UNSTANDARDIZED 

COEFFICIENTS 

STANDARDIZED 

COEFFICIENTS T SIG. 

B STD. ERROR BETA 

1 
(CONSTANT) 14.929 4.774  3.127 .003 

 000. 7.555 657. 046. 347. التدريب محور

A. DEPENDENT VARIABLE: الوظيفي األداء محور 

 األولى اختبار الفرضية الرئيسية – (72-2جدول )

الوظيفي كمتغير تابع، حيث بلغت  األداءهناك عالقة ارتباط قوية بين التدريب كمتغير مستقل، وأن  يتضح من الجداول السابقة

، وهذا يفسر تأثير التدريب كمتغير مستقل 432.، في حين بلغ معامل التحديد بين المتغيرين657.معامل االرتباط بين المتغيرين

، وهي أقل من 000.( عند مستوى داللة معنوية7.555)  tبلغت قيمة  الوظيفي كمتغير تابع، في حين األداءعلى  %28.0بنسبة 

 000.عند مستوى معنوية )F) 57.270الوظيفي، وبلغت قيمة  األداء، مما يدل على وجود تأثير إيجابي للتدريب على 2.25

 الوظيفي. األداء، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب و2.25وهي أقل من 

الفرضية الفرعية األولى: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للدورات التدريبية الفنية في مصلحة مطابع الحكومة على . 1

  .أداء موظفي المصلحة

MODEL SUMMARY 

MODEL R R SQUARE 
ADJUSTED R 

SQUARE 

STD. ERROR OF 

THE ESTIMATE 

1 .517A .267 .258 5.190 

A. PREDICTORS: (CONSTANT), الفنية المعلومات :أوال 

 

ANOVA 

MODEL 
SUM OF 

SQUARES 
DF MEAN SQUARE F SIG. 

1 

REGRESSION 737.363 1 737.363 27.379 .000B 

RESIDUAL 2019.884 75 26.932   

TOTAL 2757.247 76    

 A. DEPENDENT VARIABLE: الوظيفي األداء محور 

 B. PREDICTORS: (CONSTANT), الفنية المعلومات :أوال 
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COEFFICIENTS 

MODEL 

UNSTANDARDIZED 

COEFFICIENTS 

STANDARDIZED 

COEFFICIENTS T SIG. 

B STD. ERROR BETA 

1 
(CONSTANT) 26.630 4.653  5.723 .000 

 000. 5.232 517. 120. 630. الفنية المعلومات :أوال

A. DEPENDENT VARIABLE: الوظيفي األداء محور 

 أختبار الفرضية الفرعية األولى – (75-2جدول )

الوظيفي كمتغير  األداءهناك عالقة ارتباط قوية بين الدورات التدريبية الفنية كمتغير مستقل، وأن  يتضح من الجداول السابقة

، وهذا يفسر تأثير  267.، في حين بلغ معامل التحديد بين المتغيرين517.تابع، حيث بلغت معامل االرتباط بين المتغيرين

( عند مستوى داللة 5.080)  tالوظيفي كمتغير تابع، في حين بلغت قيمة  األداءعلى  %02.7التدريب كمتغير مستقل بنسبة 

الوظيفي، في حين  األداء، مما يدل على وجود تأثير إيجابي للدروات التدريبية الفنية على 2.25من ، وهي أقل .000 معنوية

، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.25وهي أقل من  000. عند مستوى معنوية ) F ) 07.879بلغت قيمة 

 الوظيفي. األداءالدورات التدريبية الفنية و

في مصلحة مطابع  اإلداريةيوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للدورات التدريبية على المهارات : الفرعية الثانيةالفرضية  .1

 .الحكومة على أداء موظفي المصلحة

MODEL SUMMARY 

MODEL R R SQUARE ADJUSTED R 

SQUARE 

STD. ERROR OF THE 

ESTIMATE 

1 .552A .304 .295 5.058 

 A. PREDICTORS: (CONSTANT), اإلدارية المعلومات :ثانيا 

 

ANOVA 

MODEL 
SUM OF 

SQUARES 
DF MEAN SQUARE F SIG. 

1 

REGRESSION 838.753 1 838.753 32.789 .000B 

RESIDUAL 1918.494 75 25.580   

TOTAL 2757.247 76    

A. DEPENDENT VARIABLE:  الوظيفي األداء محور 
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B. PREDICTORS: (CONSTANT),  اإلدارية المعلومات :ثانيا 

 

COEFFICIENTS 

MODEL 

UNSTANDARDIZED 

COEFFICIENTS 

STANDARDIZED 

COEFFICIENTS T SIG. 

B STD. ERROR BETA 

1 
(CONSTANT) 28.528 3.928  7.262 .000 

 000. 5.726 552. 103. 590. اإلدارية المعلومات :ثانيا

A. DEPENDENT VARIABLE:  الوظيفي األداء محور 

 أختبار الفرضية الفرعية الثانية - (72-2جدول )

الوظيفي كمتغير  األداءكمتغير مستقل، و اإلداريةهناك عالقة ارتباط قوية بين الدورات التدريبية أن  يتضح من الجداول السابقة

، وهذا يفسر تأثير 304.، في حين بلغ معامل التحديد بين المتغيرين552.تابع، حيث بلغت معامل االرتباط بين المتغيرين

( عند مستوى داللة  5.702)  tالوظيفي كمتغير تابع، في بلغت قيمة  األداءعلى  %82.2التدريب كمتغير مستقل بنسبة 

الوظيفي، في حين  األداءعلى  اإلدارية، مما يدل على وجود تأثير إيجابي للدروات التدريبية 2.25، وهي أقل من 000.معنوية

، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.25وهي أقل من  000.عند مستوى معنوية ) F ) 80.739بلغت قيمة 

 الوظيفي. األداءو اإلداريةالدورات التدريبية 

يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للتدريب أثناء العمل في مصلحة مطابع الحكومة على أداء الفرضية الفرعية الثالثة:  -1

  .موظفي المصلحة

MODEL SUMMARY 

MODEL R R SQUARE 
ADJUSTED R 

SQUARE 

STD. ERROR OF THE 

ESTIMATE 

1 .607A .369 .361 4.817 

A. PREDICTORS: (CONSTANT),  العمل أثناء التدريب :ثالثا 

 

ANOVA 

MODEL 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

1 REGRESSION 1017.200 1 1017.200 43.844 .000B 
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RESIDUAL 1740.047 75 23.201   

TOTAL 2757.247 76    

A. DEPENDENT VARIABLE:  الوظيفي األداء محور 

B. PREDICTORS: (CONSTANT), العمل أثناء التدريب :ثالثا 

 

COEFFICIENTSA 

MODEL 

UNSTANDARDIZED 

COEFFICIENTS 

STANDARDIZED 

COEFFICIENTS T SIG. 

B STD. ERROR BETA 

1 
(CONSTANT) 17.810 5.009  3.555 .001 

 000. 6.621 607. 183. 1.215 العمل أثناء التدريب :ثالثا

A. DEPENDENT VARIABLE:  الوظيفي األداء محور 

 أختبار الفرضية الفرعية الثالثة - (77-2جدول )

الوظيفي  األداءهناك عالقة ارتباط قوية بين الدورات التدريبية أثناء العمل كمتغير مستقل، وأن  يتضح من الجداول السابقة

، وهذا يفسر 369. ، في حين بلغ معامل التحديد بين المتغيرين607. كمتغير تابع، حيث بلغت معامل االرتباط بين المتغيرين

( عند مستوى داللة 2.207) tالوظيفي كمتغير تابع، في بلغت قيمة  األداءعلى  %82.9تأثير التدريب كمتغير مستقل بنسبة 

الوظيفي، في  األداء، مما يدل على وجود تأثير إيجابي للدروات التدريبية أثناء العمل على 2.25، وهي أقل من 000. معنوية

، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2.25وهي أقل من  000. عند مستوى معنوية ) F ) 43.844حين بلغت قيمة 

 الوظيفي. األداءبين الدورات التدريبية أثناء العمل و

 الفرضية الرئيسية الثانية: . 1.1.1

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره والمتغيرات الديموغرافية لموظفي المصلحة:

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير العمر لموظفي المصلحة: الفرضية الفرعية األولى:. 1

ANOVA 

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

 الفنية المعلومات

BETWEEN GROUPS 90.036 2 45.018 1.883 .159 

WITHIN GROUPS 1769.497 74 23.912   

TOTAL 1859.532 76    
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 اإلدارية المعلومات

BETWEEN GROUPS 68.321 2 34.161 1.078 .345 

WITHIN GROUPS 2344.484 74 31.682   

TOTAL 2412.805 76    

 العمل أثناء التدريب

BETWEEN GROUPS 38.957 2 19.479 2.216 .116 

WITHIN GROUPS 650.472 74 8.790   

TOTAL 689.429 76    

 الفرضية الرئيسية الثانية - (73-2جدول )

والتدريب أثناء العمل أكبر  اإلداريةقيمة الداللة اإلحصائية لعنصر المعلومات الفنية والمعلومات أن  يتضح من الجدول السابق،

، وبالتالي يشير هذا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجمالي محور التدريب بعناصره ومتغير العمر 2.25من 

  لموظفي المصلحة.

ANOVA 

 التدريب محور

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

BETWEEN GROUPS 534.350 2 267.175 2.116 .128 

WITHIN GROUPS 9345.442 74 126.290   

TOTAL 9879.792 76    

، وهي أكبر  128.عند مستوى داللة معنوية  2.116إلجمالي محور التدريب بلغت Fقيمة أن  في حين يوضح الجدول السابق،

يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجمالي محور التدريب بعناصره ومتغير العمر ، وبالتالي هذا 2.25من 

 لموظفي المصلحة.

الفرضية الفرعية الثانية: يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير المستوى التعليمي لموظفي  .1

 المصلحة:

ANOVA 

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

 الفنية المعلومات
BETWEEN GROUPS 101.755 4 25.439 1.042 .392 

WITHIN GROUPS 1757.778 72 24.414   
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TOTAL 1859.532 76    

 اإلدارية المعلومات

BETWEEN GROUPS 122.946 4 30.737 .966 .431 

WITHIN GROUPS 2289.859 72 31.804   

TOTAL 2412.805 76    

 العمل أثناء التدريب

BETWEEN GROUPS 17.273 4 4.318 .463 .763 

WITHIN GROUPS 672.155 72 9.335   

TOTAL 689.429 76    

 أختبار الفرضية الفرعية الثانية - (79-2جدول )

والتدريب أثناء العمل أكبر  اإلداريةقيمة الداللة اإلحصائية لعنصر المعلومات الفنية والمعلومات أن  يتضح من الجدول السابق،

، وبالتالي يشير هذا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين محور التدريب بعناصره والمستوى التعليمي 2.25من 

  لموظفي المصلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وهي أكبر ، 469.عند مستوى داللة معنوية 899.إلجمالي محور التدريب بلغت Fقيمة أن  في حين يتضح من الجدول السابق،

المستوى  ، وبالتالي هذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجمالي محور التدريب بعناصره ومتغير2.25من 

 التعليمي لموظفي المصلحة.

الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير عدد سنوات الخبرة لموظفي  -1

 المصلحة:

ANOVA 

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

 الفنية المعلومات
BETWEEN GROUPS 21.911 1 21.911 .894 .347 

WITHIN GROUPS 1837.622 75 24.502   

ANOVA 

 التدريب محور

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

BETWEEN GROUPS 469.870 4 117.468 .899 .469 

WITHIN GROUPS 9409.922 72 130.693   

TOTAL 9879.792 76    
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TOTAL 1859.532 76    

 اإلدارية المعلومات

BETWEEN GROUPS 15.940 1 15.940 .499 .482 

WITHIN GROUPS 2396.865 75 31.958   

TOTAL 2412.805 76    

 العمل أثناء التدريب

BETWEEN GROUPS 7.248 1 7.248 .797 .375 

WITHIN GROUPS 682.180 75 9.096   

TOTAL 689.429 76    

 الفرضية الفرعية الثالثة-  (02-2جدول )

والتدريب أثناء العمل أكبر  اإلداريةقيمة الداللة اإلحصائية لعنصر المعلومات الفنية والمعلومات أن  السابق،يتضح من الجدول 

، وبالتالي يشير هذا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين محور التدريب بعناصره وعدد سنوات الخبرة 2.25من 

 لموظفي المصلحة.

ANOVA 

 التدريب محور

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

BETWEEN GROUPS 129.180 1 129.180 .994 .322 

WITHIN GROUPS 9750.613 75 130.008   

TOTAL 9879.792 76    

، وهي أكبر من 322.عند مستوى داللة معنوية 994.إلجمالي محور التدريب بلغت Fقيمة أن  يتضح من الجدول السابق،

لموظفي  يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير عدد سنوات الخبرة، وبالتالي هذا 2.25

 المصلحة.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير المرتبة الوظيفية لموظفي  الفرضية الفرعية الرابعة: -1

 المصلحة:

ANOVA 

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

 الفنية المعلومات
BETWEEN GROUPS 53.687 2 26.844 1.100 .338 

WITHIN GROUPS 1805.845 74 24.403   
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TOTAL 1859.532 76    

 اإلدارية المعلومات

BETWEEN GROUPS 62.329 2 31.164 .981 .380 

WITHIN GROUPS 2350.476 74 31.763   

TOTAL 2412.805 76    

 العمل أثناء التدريب

BETWEEN GROUPS 37.338 2 18.669 2.119 .127 

WITHIN GROUPS 652.091 74 8.812   

TOTAL 689.429 76    

 أختبار الفرضية الفرعية الرابعة - (07-2جدول )

والتدريب أثناء العمل أكبر  اإلداريةقيمة الداللة اإلحصائية لعنصر المعلومات الفنية والمعلومات أن  يتضح من الجدول السابق،

، وبالتالي يشير هذا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين محور التدريب بعناصره والمرتبة الوظيفية 2.25من 

 لموظفي المصلحة.

ANOVA 

 التدريب محور

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

BETWEEN GROUPS 313.801 2 156.900 1.214 .303 

WITHIN GROUPS 9565.992 74 129.270   

TOTAL 9879.792 76    

وهي أكبر من  ،303.عند مستوى داللة معنوية 7.072 إلجمالي محور التدريب بلغت Fقيمة أن  يتضح من الجدول السابق،

، وبالتالي هذا يشير إلى وجود عدم فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير المرتبة الوظيفية لموظفي 2.25

 المصلحة.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير الحالة االجتماعية لموظفي الفرضية الفرعية الخامسة:   -2

 المصلحة:

ANOVA 

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

 الفنية المعلومات
BETWEEN 

GROUPS 
23.411 2 11.705 .472 .626 
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WITHIN GROUPS 1836.122 74 24.812   

TOTAL 1859.532 76    

 اإلدارية المعلومات

BETWEEN 

GROUPS 
93.292 2 46.646 1.488 .232 

WITHIN GROUPS 2319.514 74 31.345   

TOTAL 2412.805 76    

 العمل أثناء التدريب

BETWEEN 

GROUPS 
6.969 2 3.485 .378 .687 

WITHIN GROUPS 682.459 74 9.222   

TOTAL 689.429 76    

 الفرضية الفرعية الخامسة - (00-2جدول )

والتدريب أثناء العمل أكبر  اإلداريةقيمة الداللة اإلحصائية لعنصر المعلومات الفنية والمعلومات أن  يتضح من الجدول السابق،

 االجتماعية، وبالتالي يشير هذا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين محور التدريب بعناصره ومتغير الحالة 2.25من 

 لموظفي المصلحة.

ANOVA 

 التدريب محور

 
SUM OF 

SQUARES 
DF 

MEAN 

SQUARE 
F SIG. 

BETWEEN GROUPS 56.644 2 28.322 .213 .808 

WITHIN GROUPS 9823.149 74 132.745   

TOTAL 9879.792 76    

، 2.25، وهي أكبر من 808.عند مستوى داللة معنوية213.إلجمالي محور التدريب بلغت Fقيمة أن  يتضح من الجدول السابق،

يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره ومتغير الحالة االجتماعية لموظفي وبالتالي هذا 

 المصلحة.

  )يتضح مما سبق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره والمتغيرات الديموغرافية للدراسة(. 
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 النتائج والتوصيات:. 2

 :نتائج الدراسة. 1.2

 .التدريب في تجديد المعلومات وتحديثها ويكسب العاملين مهارات جديدةيساعد  .7

 ان التدريب أثناء الخدمة يساعد على اكتساب اتجاهات إيجابية تجاه العمل. .0

 ان التدريب اثناء العمل يؤدي الى تحسين معارف ومهارات العاملين. .8

 للتدريب دور كبير في تنمية المهارات والقدرات وزيادة المعرفة. .2

الوظيفي كمتغير تابع لموظفي مصلحة المطابع  األداءهناك عالقة ارتباط قوية بين التدريب كمتغير مستقل، و .5

 .الحكومية

 الوظيفي لموظفي مصلحة المطابع الحكومية. األداءوجود تأثير إيجابي للتدريب على  .2

 الديموغرافية للدراسة.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب بعناصره والمتغيرات  .7

 التوصيات:. 1.2

تعزيز أبعاد التدريب المختلفة في مصلحة مطابع الحكومة ومؤسسات القطاع العام من أجل خلق بيئة أعمال خالية من  .7

 كل مظاهر الفساد، وذلك من خالل وضع الخطط والبرامج لذلك.

ظمات المجتمع المدني، من أجل االرتقاء تعزيز مساهمة موظفي مصلحة مطابع الحكومة، وتحقيق الشراكة مع من .0

 بجودة الخدمات المقدمة.

التطبيق الميداني ألبعاد التدريب في مصلحة مطابع الحكومة من أجل ضمان كفاءة وفعالية ونزاهة أبعاد التدريب في  .8

 تطوير أداء موظفي مصلحة مطابع الحكومة.

 تلفة وأبعاد مختلفة للتدريب.إجراء مزيد من الدراسات حول موضوع الدراسة في قطاعات مخ .2

يجب االهتمام بتنمية إدارة الموارد البشرية، من خالل ممارساتها المختلفة التي تتمثل في تحليل الوظيفة، واالختيار  .5

 ، وإدارة أنظمة الصحة والسالمة وغيرها من الممارسات.األداءوالتوظيف وإدارة 

وجدول زمني للبرنامج التدريب مناسبا لموظفي المصلحة، قيام مصلحة مطابع الحكومة بوضع تخطيط استراتيجي  .2

 ويلبي احتياجاتهم.

ضرورة توفير مصلحة المطابع الحكومة مؤشرات أداء محددة وعلى درجة عالية من الكفاءة والنزاهة، حتى يتم تقييم  .7

 أداء الموظفين بناء عليه.

تدريب والربط بين التدريب والترقية في واضحة التدريب ومشاركتها مع الموظفين المرشحين لل أهدافتحديد  .3

 الوظيفة.
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 متابعة وتقييم المتدرب خالل العملية التدريبية وبعدها لمعرفة جوانب القصور بشكل دقيق، وتقويمها.  .9

وضع نظام تحفيز للمتدربين، كمنح المتفوق شهادات تقدير من االدارة العليا عند اجتياز مقررات البرنامج التدريبي  .72

 ألولوية في المشاركة القادمة.وتكون له ا

 تحديد االحتياجات التدريبية وفقا لألساليب والطرق العلمية حتى يتحقق الهدف من البرنامج التدريبي. .77

 تصميم البرامج وفقا لألسس والمعايير العلمية. .70

 االقتراحات:. 1.2

 ئجها مع نتائج الدراسة الحالية.اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في بقية المطابع الحكومية، ومقارنة نتا .7

 وضع قوائم للمدربين المميزين للتواصل معهم في دورات تخصصية. .0

 التركيز على التدريب الفني المتخصص في مجال الطباعة األمنية لندرته. .8

 زيادة عدد الدورات التدريبية ومدة التدريب. .2

 

 المراجع:. 2

 المراجع العربية:. 1.2

 .والنشر: اإلسكندريةإدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية للطبع  (.0270) ماهر، أحمد،

 .روق للنشر والتوزيع، عمان األردنإدارة الموارد البشرية إدارة األفراد، دار الش م(.0277) شاويش، مصطفى نجيب،

 .تبة الحامد للنشر والتوزيعار ومكإدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، األردن: د (.0225) خالد عبد الرحيم،، الهيتي

 ر.مص، القاهرة 8"إدارة الموارد البشرية"، ترجمة دار الفاروق للنشر والتوزيع، ط (.0222) كشواي، باري،

نشر والتوزيع. عمان، إطار نظري وحاالت عملية دار الصفاء لل -إدارة الموارد البشرية  (.0272) أبو شيخة، نادر أحمد،

 األردن.

 .ائل للنشر والتوزيعالتدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق دار و (.0279) الفتاح،ياغي، محمد عبد 

، مجلة جامعة بابل العلوم الصرفة األعمالالشامل لمنظمات  األداءأهمية الحوكمة في تحسين  (.0277) كواشي، مراد،

 .072-735، ص 05، المجلد 7والتطبيقية، العدد: 

دور البرامج التدريبية في رفع كفاءة أداء العاملين )دراسة حالة: ديوان الضرائب في (. 0202) أبكر، مبارك مختار حامد،

 .ستير جــــامعة النيليـــنالسودان( بحث لدرجة ماج
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التدريب ودوره في رفع كفاءة أداء العاملين بالتطبيق على شركة السكر السودانية،  (.0279) فضيل، وداد مصطفى محمد، 

 .جامعـــة النيلين -األعماليل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة بحث مقدم لن

أثر استراتيجية التدريب في رفع أداء العاملين بالمؤسسة الدبلوماسية )وزارة الخارجية  (.0279) أبو قرين، أحمد رمضان،

 مية الحكومية ماالنج. اإلسال الليبي نموذجا( رسالة ماجستير، قسم اإلدارة اإلسالمية، جامعة موالنا مالك إبراهيم

أثر التدريب في أداء العاملين، دراسة ميدانية، مقدمة لنيل درجـــة الماجستير في إدارة  (.0273) محمد خير، جهاد الطيب، 

 ، جامعة شندي. األعمال

معية األردنية، أثر التدريب المبني على الكفايات في تحسين أداء العاملين في المستشفيات الجا (.0273) مهدي، لينا فؤاد،

 .، جامعة عمان العربيةاألعمالرسالة ماجستير، كلية إدارة 

دور التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة ميدانية لعيادة  (.0272) بن عزة، فردوس، 

 .قاصدي مرباح ورقلة الجزائر طبية جراحية ضياء بورقلة، مقدمة لنيل شهادة الماستر في علوم االقتصادية، جامعة

دراسة حالة على وزارة  -دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام (.0275) الغامدي، خالد عبد هللا المرباني، 

 اإلداريةمكاتب الضمان االجتماعي بمنطقة الباحة، رسالة ماجستير، جامعة الباحة، كلية العلوم  -الشؤون االجتماعية 

 .، المملكة العربية السعوديةةوالمالي

قطاع  -أثر استراتيجيات التدريب على تطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي (.0272) السامرائي، أحمد هشام،

 .يمية العربية في الدنماركالكهرباء في العراق، رسالة ماجستير. االكاد

دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية العاملة  - األداءإدارة المعرفة وأثرها على تميز (. 0277)الزطمة، نضال محمد،  

 .الجامعة اإلسالمية في غزة في قطاع غزه، رسالة ماجستير،

عبد الرحيم علي، أثر التدريب على إنتاجية عمال القطاع العام، جامعة السودان للعلوم  (.0275) خواض الشامي،

 .رسالة ماجستير غير منشورةا، والتكنولوجي

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية في محافظات غزة في ضوء مجاالت تنمية  (.0272) الحولي، علي، 

 .ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة رسالة الموارد البشرية،

 المراجع األجنبية:. 1.2
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The theory of mental conflict and its role in diagnosing Alzheimer's disease and trying to 

treat it 

 محمد بن أحمد بن علي آل مريع إعداد الباحث/

معلم مواد الدراسات اإلسالمية في مدارس ، أبها ،جامعة الملك خالد ،ماجستير إدارة وإشراف تربوي، بكالوريوس شريعة

 المملكة العربية السعودية، التعليم العام

 mo.almoraie@gmail.comEmail:  

 

 الملخص

ف إلى البحث يهدف      وعلى مساحة، كل تحتاجها التي واألبعاد اإلنسان، عقل مساحات وعلى العقل حياة دورة على التعرُّ

ف العقل مساحات بين الفرق  كل وأنماط الظاهر، العقل وظائف مثلثات وعلى العقلي، الصراع نظرية متطلبات على والتعرُّ

ف األنماط، هذه من نمط لكل المستخدمين األشخاص وصفات عقلية، وظيفة  أقسام وعلى العقل وظائف ترتيب مثلث على والتعرُّ

مادام البشر يعيشون على سطح األرض فإن حدوث الصراعات بينهم محتمل، ألنَّ و .قسم كل وأبعاد العقلي، الصراع نظرية

اة )نظرية الصراع الصراعات العقليها موجودة، والصراعات لها أشكال متعددة، ومنها مسببات ة، وتأتي هذه النظرية المسمَّ

ل إليه علماء النفس، وما  أنواعالعقلي( بمنطلقاتها، ومتطلباتها، لتبيِّن  المساحات الموجودة في عقل اإلنسان، بحسب ما توصَّ

وتبيِّن أنماط وظائف العقل على شكل مثلثات هرمية  قالوه، وكتبوه عن العقل، ولتحدد وظائف كل مساحة من مساحات العقل،

أشكال الصراعات العقلية، النظرية تصف ثم  يتبيَّن من خاللها تفاوت درجات الناس في قدراتهم على استخدام وظائفهم العقلية،

ق لصواٍب أو خطأ، على شكل أقسام، لكل واحٍد منها أبعاده، العقلي، والتي من خاللها تحدد أبعاد إدارة الصراع ثم  دون التطرُّ

ح إن كانت بطريٍق مباشر، أو غير مباشر، لتخلص في  تتبيَّن المتاهات العقلية التي من الممكن أن يقع فيها اإلنسان، وتوضِّ

وذلك من خالل سن الستين سنة فما فوق،  منوهو الذي يُصيب اإلنسان الزهايمر،  النهاية إلى تحديد أسباب اإلصابة بمرض

تاهات العقلية التي يتوه فيها اإلنسان، فيفقد القدرة على استخدام وظائف عقله، ليدفع ذلك إلى تحديد ُسبُل للوقاية من هذا تحديد الم

 .المرض، وابتكار برنامج عالجي سلوكي ليكون محاولة من هذه النظرية لعالج هذا المرض
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The theory of mental conflict and its role in diagnosing Alzheimer's disease and trying 

to treat it 

 

Abstract: 

     The research aims to identify the life cycle of the mind, the spaces of the human mind, the 

dimensions needed by each space, the difference between the spaces of the mind, the 

requirements of the mental conflict theory, the triangles of functions of the apparent mind, the 

patterns of each mental function, and the characteristics of the people who use each of these 

patterns. And learn about the triangle of the arrangement of the functions of the mind and the 

sections of the theory of mental conflict, and the dimensions of each section. As long as humans 

live on the surface of the earth, the occurrence of conflicts between them is possible, because 

their causes are present, and conflicts have many forms, including mental conflicts. 

Psychologists, and what they said and wrote about the mind, and to define the functions of each 

of the areas of the mind, and to show the patterns of the functions of the mind in the form of 

hierarchical triangles through which the varying degrees of people in their abilities to use their 

mental functions are shown, Then the theory describes the forms of mental conflicts, in the form 

of sections, each of which has its dimensions, without addressing right or wrong. Indirectly, in 

order to finally determine the causes of Alzheimer’s disease, which affects people from the age 

of sixty years and over, by identifying the mental labyrinths in which a person gets lost, thus 

losing the ability to use the functions of his mind, This prompts the identification of ways to 

prevent this disease, and the creation of a behavioral therapeutic program to be an attempt from 

this theory to treat this disease. 

Keywords: Mental conflict, Theory, Diagnosis, Alzheimer's disease 
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 المقدمة: .1

اختالف الناس في توجهاتهم، وأهدافهم، واعتقاداتهم، وآرائهم أمٌر طبيعي، وُمشاهد، وهذا االختالف ال يُؤدِّي إلى وجود      

محددة، ينتج عنها استنتاجات معينة، قد صراع في بادئ األمر، فكل إنسان له عقل، يستخدم وظائفه، وقدراته على شكل عمليات 

تتوافق مع شخص آخر، وقد ال تتوافق، وتدخل في عمليات العقل متغيرات كثيرة، ومختلفة، كاألديان، والثقافات، والعادات، 

 والتقاليد، وكل هذه المتغيرات متباينة، ولها أثرها الواضح على العمليات العقلية.

لتعايش مع بعضهم، مهما اختلفت آرائهم، وتباينت ثقافاتهم، وتنوعت عقائدهم، واختلفت مشاربهم، والناس بطبيعتهم يُمكنهم ا     

ويدخل في مفهوم التعايش بين الناس إقناع بعضهم البعض بالرأي أو الفكرة، وهذا اإلقناع يأتي بصورة سلمية ليس فيها عداء، 

ناس على متابعة فكرته، فتنشأ هنا الصراعات بمختلف وال صراع، ولكن إذا حاول شخص فرض رأيه بالقوة، وإجبار ال

 أشكالها، وأنواعها.

إنَّ الصراعات العقلية نوٌع من أنواع الصراعات ال يُمكن إغفالها، وال غض النظر عنها، فالِحيل التي يستخدمها الناس في      

ة له دوافعه، فهذه العملية وإن كانت غير اإليقاع بين بعضهم البعض، تُسبب الضرر، ويحصل بسببها الشحناء، وصاحب الحيل

للعيان، ال يمنع من تصنيفها عمل عدائي مكتمل األركان، سواًء أكان العمل مبتدأ ألحقاد بين الشخصين، أو انتقاًما لعمل  ظاهرة

ت خيار للشخص أم عدائٍي سابق، وأي ًا يكن فالصراعات العقلية موجودة، سواًء أكانت طبيعية الوجود أم غير ذلك، وسواًء أكان

 فرضها الواقع عليه.

إنَّ أيَّ صراع يحدث، يحدث تبًعا له خسائر، وهي بطبعها تكون في األدوات المستخدمة في هذا الصراع، فالصراعات      

لخاسر في يتم عد الخسائر في الجند، والمعدات، سواًء عند الفائز أو ا ء الحربالحربية يُستخدم فيها الجند، والمعدات، وبعد انتها

، ألنَّ العقل له العقل تكون األداة المستخدمة فيها هي قدرة اإلنسان على استخدام وظائفهذه الحرب، والصراعات العقلية 

قدرات، وهي موجودة مع اإلنسان مادام حيًا، والذي يميز الناس في هذه الصراعات هو قدرتهم على استخدام هذه القدرات 

درة اإلنسان على استخدام وظائف عقله، فبعد انتهاء الصراع العقلي، قد ال يخسر شيء من قدراته العقلية، فتكون الخسائر في ق

على استخدام وظائف عقله، وقد يخسر اإلنسان بعض قدراته على استخدام وظائف عقله، وقد يخسر جميع قدراته على استخدام 

بين الناس، وظهر  ا واضًحاأثره ظهرالخسارة لها شكل وظائف عقله وهذا بحسب نوع الصراع، وبُعده الذي دخل فيه، وهذه 

، وسن محدد، يتمثل في فقدان اإلنسان القدرة على استخدام وظائف عقله، وهو يبدأ من سن أعراض معينةجليًا عند األطباء، له 

 الستين فما فوق.

ويقصد بالزهايمر في اللغة العربية )الخرف(، ومن أعراضه فقدان الذاكرة قصيرة األمد، وال تقف الحالة عن عدم التذكر      

إنَّما يصحب ذلك مع الوقت مشاكل أخرى متعددة، منها سوء اللغة، والضياع، وتقلب المزاج، وفقدان العناية بالنفس، ويشمل 

مريض لنفسه، ومعرفة دوائه، مما يؤثر على العناية بصحته، وإلى اآلن ليس هناك عالج ناجع تغذية ال شيئًا من ذلك فيما يخص

تتحقق به المعالجة التامة، مما يترتب عليه سوء حالته، وبالتالي الوفاة، وأسرة المريض، وعائلته، والمجتمع، والجهات 

، 8102نوا من وضعه، ويحافظوا عليه )الكريم، ن يحس  الذين يمكنهم أ -عند عنايتهم بمريض الزهايمر-الصحية، هم الوحيدون 

80.) 
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إنَّ مرض الزهايمر ليس جزًءا طبيعيًا من الشيخوخة، كما أنَّ هذا المرض قد يظهر عند أشخاص في األربعينيات أو      

(، وفي نفس 28)باسم )الزهايمر المبكر(  ما سبق( الذي أشار إلى 8101الخمسينيات من العمر، وقد أطلق عليه اليوسف )

( إلى مصطلح )الزهايمر الكاذب( وذكر بأنَّه يُصيب بعض من تجاوز الستين سنة، وهذا بسبب 8102الوقت أشار الكريم )

إصابتهم بأمراض عضوية أدَّت إلى دخولهم في وضع نفسي من الكآبة والحزن، األمر الذي بسببه ظهرت عليهم بعض أعراض 

ذب، فتظهر على المريض حاالت من النسيان المفتعل، والسرحان الذهني المتعمد، والعناد ، ومثله مثل الحمل الكاالزهايمر

 .م التجاوب مع تقلب أحوال الحياةالنفسي بعد
 

 مشكلة البحث:. 1.1

ل إلى أسباب محددة لمرض الزهايمر، فهو ال يسببه تصلب الشرايين، وال 8102) ييذكر عل      ( أنَّه إلى اآلن لم يتم التوصُّ

( أنَّه 8102كما أكَّد الكريم ) (.73االستعمال الكثير أو القليل لألدوية، كما أنَّه ال يُعتبر جزًءا طبيعيًا من كبر السن أو الشيخوخة )

لزهايمر، وإنَّما يقوم تحسن وضع المريض بعناية أهله به، والحفاظ عليه من مضاعفات المرض ال يوجد عالج ناجح لمرض ا

(87.) 

فه بمرض الزهايمر،وهذه النظرية )نظرية الصراع العقلي( تأتي لتخلص في النهاية إلى تحديد أسباب اإلصابة        والذي تعرِّ

وذلك من  وهو الذي يُصيب اإلنسان من سن الستين سنة فما فوق، .العقلفقدان القدرة على استخدام وظائف بأنَّه هذه النظرية 

تحديد ُسبُل للوقاية  ليدفع ذلك إلى خالل تحديد المتاهات العقلية التي يتوه فيها اإلنسان، فيفقد القدرة على استخدام وظائف عقله،

 لعالج هذا المرض.ابتكار برنامج عالجي سلوكي ليكون محاولة من هذه النظرية و من هذا المرض،
 

 أهداف البحث:. 1.1

ف على دورة حياة العقل .0  .حتاجها كل مساحةعلى مساحات عقل اإلنسان، واألبعاد التي تو التعرُّ

ف على الفرق بين مساحات العقلالتع .8 ف على متطلبات نظرية الصراع العقلي.و رُّ  التعرُّ

ف على مثلثات وظائف العقل الظاهر، وأنماط كل وظيفة .7 عقلية، وصفات األشخاص المستخدمين لكل نمط من  التعرُّ

 هذه األنماط.

ف على مثلث ترتيب وظائف العقلالتع .2  على أقسام نظرية الصراع العقلي، وأبعاد كل قسم.و رُّ

ف على أبعاد إدارة الصراع .5 ف على أعراض مرض الزهايمرو العقلي التعرُّ  .التعرُّ

ف على أسباب مرض الزهايمر .2  من ُمنطلق نظرية الصراع العقلي. هعالجمحاولة ، والتعرُّ

ف على سمات البرنامج العالجي المقترح في هذه النظرية لمحاولة عالج مرض الزهايمر .3  .التعرُّ

 

 أهمية البحث:. 1.1

س من مرض الزهايمر .0 الغموض الذي يحيط بسبب  ،أن يتم القضاء على الخوف الذي قد يوجد عند البعض بسبب التوجُّ

 به.

 .يتوه فيها اإلنسان عن، فيفقد القدرة على استخدام وظائف عقلهالتي  المتاهات العقليةأن يتم تحديد  .8

 .أن تحدد هذه النظرية أقسام الصراعات العقلية، وأبعاد كل قسم .7
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ة على يتوه فيها اإلنسان، فيفقد القدرقد تحدد هذه النظرية أساليب الوقاية من الوقوع في المتاهات العقلية التي أن  .2

 .استخدام وظائف عقله

 .لمحاولة عالج مرض الزهايمرأن يحاول هذا البحث عمل برنامج عالجي  .5
 

 مصطلحات البحث:. 1.1

ر )الكريم،  الزهايمر:  (.80، 8102هو عدم التذكُّر، وهو النسيان الذي ليس بعده تذكُّ

سواًء  كبير السن يقعفقدان القدرة على استخدام وظائف العقل. بحيث هو  :في هذه النظرية الزهايمر التعريف اإلجرائي لمرض

فما فوق في أحد المتاهات العقلية التي حددتها النظرية، سواًء بطريق مباشرة، أو غير ستين سنة تقريبًا  سنرجل أو امرأة من 

 مباشرة، وكان ذلك نتيجة صراع عقلي خاضه هذا الشخص في حياته.

هذه المساحة،  به هو مساحة افتراضية في عقل اإلنسان، وهي المساحة التي يُطلق العقل ويُراد الظاهر: عقللالتعريف اإلجرائي ل

يه علماء النفس وظائف العقل العليا، وهي: )التفكير، الفهم، اإلدراك والتمييز  (.للغيبيات والمشتبه وهي التي تؤدِّي ما يُسمِّ

مساحة افتراضية في عقل اإلنسان، وهي ما أجمع عليه علماء النفس بأنَّها تختص بوظيفة وهو  لعقل الباطن:التعريف اإلجرائي ل

 التذكُّر، والحفظ.

وهو مساحة افتراضية أخرى في عقل اإلنسان، وهي توفر الدعم والتحفيز لوظائف العقل  لعقل الخامل:التعريف اإلجرائي ل

 حات أرحب، وفضاء أوسع ألداء عملياته.الظاهر، وتستضيف عمليات العقل الظاهر لمنح العقل مسا

وهو اختصاص مبتكر من خالل هذه النظرية، لتحديد أنماط العمليات العقلية عند الشخص،  العقلي: التعريف اإلجرائي للمحلل

 وتحديد أبعاد إدارة الصراع العقلي، والذي يهدف إلىوالصراعات العقلية التي خاضها، أو يخوضها الشخص أثناء التحليل، 

ف على الطريق الذي  ا الشخص، أو يُحتمل أن إلى المتاهة العقلية، للخلوص إلى معرفة المتاهة العقلية التي وقع فيه يقودالتعرُّ

 .يقع فيها

 حدث بين الناس، ومنشؤه العقل.يحدث عند اإلنسان نفسه، ويي ذالصراع ال ووه لصراع العقلي:التعريف اإلجرائي ل

وهي مساحة افتراضية في عقل اإلنسان تنشأ بسبب الصراعات العقلية الغير طبيعية التي التعريف اإلجرائي للمتاهة العقلية: 

خاضها اإلنسان في حياته مباشرة، أو خاض صراًعا طبيعيًا ولم تتم إدارته بالشكل الصحيح فقاد إلى هذه المساحة بطريق غير 

شأت هذه المساحة التي يتوه فيها اإلنسان عن األدوات التي من تنخدام اإلنسان لوظائف عقله، فمباشر، أدَّى إلى اختالل في است

 يستطيع استخدام قدراته العقلية. خاللها
 

 للنظرية العام اإلطار .1

 :  مقدمة:أوًلا

يتكون اإلنسان من جسد وروح، والجسد له مراحل في الحياة، والروح مرتبطة بهذا الجسد ولها حاالت في كل مرحلة من      

( على 8180مراحل الحياة، وسيكون ُمنطلق )نظرية الصراع العقلي( هو أصل )نظرية العقل الخامل( والتي بناها آل مريع )

 أصلين، وهما:
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ل اإلنسان قادر على إدراك المحسوسات، والال محسوسات والغيبيات على حدٍّ سواء، فيعرف ما هو وهو أنَّ عق األصل األول:

موجود حقيقةً، وما هو مجرد وهم ال حقيقة له، وإن كان العقل ال يستطيع معرفة صفة وكنه األشياء الغيبية، ولكنه قادر على 

 إدراك حقيقة وجودها من عدمه.

وك الصادر من اإلنسان يصدر نتيجة إدراك العقل للشيء، ثم التمييز له، ثم شعور النفس تجاه هذا وهو أنَّ السل األصل الثاني:

 روح اإلنسان تنقسم أصاًل إلى قسمين، وهما: الشيء، وبناًء على ذلك فإنَّ 

سان، وهي التي بها يكون جسد اإلنسان حي، فيأكل، ويشرب، ويذهب، ويجيء، ويُسمَّى فالن، وبها يجزع اإلن النفس: (1

 ويطمئن، ويخاف، ويأمن، فوظيفتها المشاعر التي بها يُحس اإلنسان.

به يستطيع اإلنسان اإلدراك، والتمييز، فيدرك حقائق األمور، ويميزها، فإذا أدرك أمر به خطر خافت النفس، فيحذر  العقل: (1

)ص  ارت الحياة بشكٍل طبيعيالعقل من الخطر، ويحاول درئه، وإذا أدرك العقل أمر ليس به خطر، أَِمنت النفس، وس

872). 

ر عالقة العقل بمراحل جسد اإلنسان، فإذا أردنا ومن هذا المنطلق نجد أنَّ الجسد والروح بقسميها مترابطة، و      هذا يُفسِّ

ف على دورة حياة العقل ًلبد وأن نعرف مراحل حياة جسد اإلنسان، وحينها تتبيَّن لنا دورة حياة العقل، فيما   يلي:التعرُّ

جسد اإلنسان يمر بخمس مراحل، وهي )مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشباب، ثم مرحلة الكهولة، ثم مرحلة الشَّيخوخة، ثم      

مرحلة أرذل العمر(، فمرحلة الطفولة تكون مرحلة ضعف في الجسد، فال يكون الطفل قادًرا على العمل والكسب، ثم تأتي 

لكهولة، ويكون الجسد فيها قوي ًا قادًرا على العمل والكسب، ثم تأتي مرحلة مرحلة القوة وهي مرحلة الشباب ومرحلة ا

، وفيما يلي بيان هذه المراحل حسب سنوات الشيخوخة، وهي مرحلة ضعف الجسد مرةً أخرى فيكون ضعيفًا في العمل واإلنتاج

 عمر اإلنسان:

 .تبدأ منذ الوالدة إلى سنِّ العشر سنوات :الطفولةمرحلة  .1

 .من سن العشر سنوات وحتى سن األربعين سنةتبدأ  :بابمرحلة الش .1

تين سنةتبدأ  :مرحلة الكهولة .1  .من سن األربعين إلى سن السِّ

تين سنة إلى  تبدأ :مرحلة الشيخوخة .1  .موت اإلنسانمن سن السِّ

وهذه المرحلة هي التي  وهي مرافقة لمرحلة الشيخوخة، وهي مرحلة غير طبيعية، مرحلة مرض، :مرحلة أرذل العمر .5

فهو يمر بمرحلة أرذل العمر، والذي  هذا المرضفيتَّضح أنَّ اإلنسان الذي يُصيبه  يُصيب اإلنسان فيها مرض الزهايمر،

، فدلَّ ذلك فهو مستمر في مرحلة الشيخوخة حتى وإن مات وعمره فوق المائة سنة يصيبه هذا المرضولم  الستينتجاوز 

المتعلِّق بهذه ، الزهايمروهي مرحلة مرض العمر مرحلة غير طبيعية قد تُصيب اإلنسان في ِكبَره، على أنَّ مرحلة أرذل 

ر غير طبيعي يُصيب اإلنسان.  الحقبة من عمر اإلنسان فهو تطوُّ

 مراحل، وهي: بثالثمر تيتضح أنَّ دورة حياة عقل اإلنسان لمراحل جسد اإلنسان ومن خالل هذا التقسيم      

 والمقصود بهذه المرحلة هو بناء منطلقات اإلنسان، معتقداته، ثقافته،وتكون في مرحلة الطفولة،  البناء:مرحلة  .1

مراحل حياة واألسس التي سيعتمد عليها في بقية حياته، والتي من الصعب جًدا تغييرها في أي مرحلة من  قناعاته،

 .اإلنسان بعد الطفولة



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

وهذه المرحلة سوف يقوم اإلنسان بتعلُّم أساليب حياته، وجني رزقه، الشباب، وتكون في مرحلة  مرحلة التعلُّم: .1

 واألسس المبنية في عقل هذا اإلنسان. القناعات، وطريقة عبادته، وذلك من منطلق المعتقدات، الثقافة،

ما تعلمه في فيبدأ اإلنسان بتطبيق وتكون في مرحلة الشباب وما بعدها من مراحل حياة اإلنسان،  مرحلة التطبيق: .1

 ه.حيات ، ويعتمد عليها فيما تبقى منالمرحلة السابقة فور إتقانه لمهارات ما تعلمه

 دورة حياة العقل (:1) الشكل

 

 المصدر: الباحث

 عقل اإلنسان:ثانياا: 

 -الظاهر العقل -وبعد النظر في الكتابات التي تناولت العقل نجد أنَّ العقل توجد به ثالث مساحات، وهي: )العقل الباطن     

العقل الخامل(، وسيتم الكالم عن كل مساحة على حدة، ثم يتم بيان كيفية الصراع بين هذه المساحات، والهدف منه، والنتيجة 

، وفيما يلي بيان مساحات عقل اإلنسان، وهي مساحات افتراضيَّة العقلي، وتداعياتها على اإلنسان التي تنتج عن هذا الصراع

يًا نستطيع التعامل معه، ولكن تمَّ افتراض هذه المساحات بناًء على كتابات علماء النفس من ُمنطلق  ألنَّ العقل ليس عضًوا حسِّ

 وقدراته، وهي كما يلي:وظائف العقل، 

 :ونشأة مفهومه العقل الباطن .1

، وقد دخل في الفن في كثير من ( أنَّ مفهوم العقل الباطن قد ظهر منذ عقود من الزمن8102مصيلحي وآخرون )أشار      

المدارس الفنية، وتوالى االهتمام به بعد ذلك حتى ظهر في كل إبداع وابتكار وصواًل إلى اإلعالنات باختالف أساليبها )ص 

722-722.)  

ا مفهوم العقل الباطن فقد      : "ذلك الذكاء الذي يظهر عندما يكون العقل )الواعي( بأنَّه( 8113) جوزيف ميرفيعنه  عبَّر وأمَّ

 (.82)ص  "معلَّقًا أو في حالة نعاس أو نوم أو هدوء

لعقل الظاهر، والفكرة والعقل الباطن يحتوي على قوى عقلية وأفكار مستترة، فليست ظاهرة للجزء المجاور له المسمى با     

المستترة فيه والتي تنضج بالنسبة إليه يُرسلها العقل الباطن إلى العقل الظاهر لتحويلها من مجرد فكرة إلى حركة أو عمل، وهذا 

 (.3، ص 8102سالمة، عند موافقة العقل الظاهر عليها )

ئز، والمسيطر على أفعال الجسم العادية المنعكسة إنَّ العقل الباطن هو مستودع الذاكرة، وهو مركز العواطف، والغرا     

 (.22، ص 0232وغيرها من األفعال الالشعورية )جادو، 

بناء

متعل  

قتطبي
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، وهو ال يفهم المنطق، وال يميز بين الصواب والخطأ، وإنَّما يعتبر والعقل الباطن يتعلق بالذات أي بالعالم الداخلي لإلنسان     

 (.722، ص 8102ذلك )مصيلحي وآخرون، كل ما لديه حق ًا وصوابًا وال شيء غير 

 ما يلي: هوالمفاهيم السابقة  في وأهم ما يميز العقل الباطن

 أنَّ العقل الباطن مستودع الذكريات القديمة، والمواقف التي ال قيمة لها. .0

 .يتَّصف بالطيش والسَّفه أنَّ العقل الباطن .8

 أنَّ العقل الباطن ال يميز بين الصواب والخطأ. .7

 جات العقل الباطن:أبعاد حا

 ( إلى أبعاد للعقل الباطن، وهي كما يلي:8102وقد أشار مصيلحي وآخرون ) 

 .وهو إضافة معلومات غير موجودة لدى العقل الباطن التلقين: .1

 .ظاهرةبحيث ال تكون المعلومات التي قد يتوقعها شخٌص ما  والمراد بها تزويد العقل الباطن بمعلوماتالمعلومات:  .1

 (.722والمقصود منها اإلشارات التي تدل أنَّ العقل الباطن قد فهم العالم من حوله )ص اإلشارات:  .1

 وبالنظر إلى هذه األبعاد نجد أنَّها متوافقة مع المفاهيم التي تمَّ جمعها عن العقل الباطن، ويتم توضيح ذلك فيما يلي:     

 يحتاج إليه العقل الباطن ألنَّه مستودع الذكريات، والمستودع بحاجه إلى ما يمأله. التلقين: .1

، : يحتاج العقل الباطن إلى معلومات صحيحة، ألنَّه ال يستطيع فلترة المعلومات التِّصافه بالطيش والسَّفهالمعلومات .1

يُسميها علماء النفس وظائف العقل  ، وهي التيوكل الذي يستطيعه العقل الباطن هو الحفظ، واسترجاع المعلومات

 الدنيا.

ويحتاجها العقل الباطن ألنَّه ال يميز بين الصواب والخطأ، فيحتاج إلى إشارات ترشده للصواب، وتبعده عن  اإلشارات: .1

 الخطأ.

 مفهوم العقل الظاهر: .1

وقد عرفه ، ويفهم، ويفكر، ويميزه ،اإلنسان ما حوله يدركالذي به  وهذا العقل هو المقصود حينما يُطلق مصطلح )عقل(     

 (.3( بأنَّه ذلك الجزء من العقل الذي نعي به كل ما حولنا من ظروف وأحوال )ص 8102سالمة )

ي العقل الظاهري ألنَّه يتعامل مع األشياء الظاهرة والخارجية، ويكتسب اإلدراك والمعرفة بالعالم الظاهر      ، ووسائل هذا وُسمِّ

هي الحواس الخمس المعروفة، فالعقل الظاهري هو المرشد الذي يوجه اإلنسان في التواصل مع البيئة  العقل في المالحظة

 (.82، 8113المحيطة به )جوزيف ميرفي، 

هو حجة تؤيد إثباتًا معينًا بعد أن ترسخه وفق حساب منطقي، فاإلنسان العاقل يأخذ بعين االعتبار العوامل التي تحدد  فالعقل     

ر بعد ذلك على ضوء النتيجة األنسب، وذلك بعد أن يُخضع ميوله موقفًا م عينًا يجد نفسه فيه مدعًوا إلى اتخاذ القرار، فيُقرِّ

 (.072، ص 0220لحساب مصالحه )أريك، 

العقل  أنَّ  فيها بعض االختالفات، وسوف يتم محاولة الجمع بين هذه المفاهيم بتقريبها، وفيها وبعد النظر في المفاهيم السابقة نجد

 الظاهر يُقصد به ما يلي:

 .اإلدراك والتمييز( -الفهم -، وهي: )التفكيرالمعقدة أنَّه المساحة في العقل التي تُمارس وظائف العقل .0
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، وهذه النظرية ال تتفق بأنَّ الحواس المعروفة وسيلة إدراك للعقل الظاهر، أنَّه يُدرك من خالل الحواس الخمس المعروفة .8

المعروفة مباشرة، فلو لمس اإلنسان سطح حار أدرك مباشرة أنَّه حار، وميَّز خطره، وهذه عملية عقلية ال ألنَّ الحواس 

ا و ويميزها، تعقيد فيها، فيُشير ذلك إلى أنَّ العقل الباطن يُدرك من خالل الحواس المعروفة، العقل الظاهر يُدرك أمَّ

يُميزها، ويُميز المشتبهات، ألنَّها وظائف معقدة، والعقل ثم ، ، فهو وسيلته في ذلكالغيبيات من خالل العقل الخامل

 الظاهر هو الذي من شأنه أن يقوم بالوظائف العقلية المعقدة.

 هو الميزة التي تُميز اإلنسان عن الحيوان.الظاهر أنَّ العقل  .7

 حاجات عقل اإلنسان:أبعاد 

كنَّنا سنعبِّر عن كل مفهوم من المفاهيم السابقة بلفظة تدل عليها ليسهل ه، ولتُعتبر المفاهيم السابقة للعقل الظاهر هي أبعاد     

 تناولها فيما بعد، فتكون أبعاد العقل الظاهر كما يلي:

وقد تكون هذه  ،اإلدراك والتمييز( -الفهم -وهي: )التفكيروذلك لكي يستطيع العقل الظاهر أن يُمارس وظائفه  :البيانات .1

البيانات معلومات كاملة، أو معارف متكاملة، أو معطيات، أو وسائل، فهذه كلها تُعتبر األدوات المبدئية التي من خاللها 

 يستطيع العقل الظاهر أداء وظائفه المعقدة.

والتحليل، ويقوم بتحويل هذه وذلك ألنَّ العقل الظاهر يحتاج إلى بيانات تغذية، ليستطيع العقل أن يقوم بالتفكير،  الثقة: .1

البيانات المدخلة إليه إلى معلومات، فحينها يحتاج بيانات صحيحة لكي ينتج عنها نتائج صحيحة، وهنا تُمثِّل الثقة في 

 .بيانات أمًرا مهًما للعقل الظاهرصحة ال

عن الحيوان، فيكون بحاجة إلى وهي تعتبر من حاجات العقل الظاهر ألنَّه الميزة التي يتميز بها اإلنسان  :اًلحترام .1

 االحترام.

 مفهوم العقل الخامل: .1

وهو مساحة في العقل غير مكتشفة، األمر الذي أدَّى إلى خمولها، وهذه المساحة هي األداة التي من خاللها يُمكن لإلنسان      

إلنسان أن يدركها من خالل وسائل إدراك ما هو حقيقة موجودة، وما هو وهم وزيف ال حقيقة له من الغيبيات التي ال يُمكن ل

 (.875ص ، 8180اإلدراك المحسوسة )آل مريع، 

 أبعاد حاجات العقل الخامل:

فالمعاناة التي يعانيها اإلنسان تحفز عقله لكي يصل إلى ُسبُل عيش أفضل، ويدخل في هذا المحفز كل معاناة  لمعاناة:ا .0

 .اإلنسان من ظلم، أو فقر، أو ضعفيعانيها 

وكما قيل قديًما: "الحاجة أم االختراع". فإذا احتاج اإلنسان لشيء صارت هذه الحاجة محفز للعقل الخامل لكي  الحاجة: .8

 .مل، وهذا كما حصل في حياة الناسيع

فهي تولِّد عند اإلنسان حب السيطرة والفوز، فيكون ذلك بمثابة محفز للعقل الخامل لكي يعمل، ويدخل في ذلك  المنافسة: .7

هيمنة، أو حب الغلبة، في المنافسة من الشعور بالضعف، أو الهزيمة، أو السخرية، أو حتى حب السيطرة، أو الكل ما يدخل 

 .أو الطموح

ص ، 8180فإذا حصلت المشكلة فإنَّها تحفز العقل الخامل لكي يعمل ليخرج اإلنسان من هذه المشكلة )آل مريع،  المشكلة: .2

822.) 
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 ضيَّةمساحات العقل اًلفترا (:1) الشكل

   

 المصدر: الباحث

( أنَّ مساحة العقل الخامل أكبر من المساحات األخرى، وذلك ألنَّ العقل الخامل ال يعمل إالَّ عند 8يتَّضح من خالل الشكل )     

وجود المحفِّز له، وهو أحد أبعاده األربعة، فإذا لم يوجد المحفِّز، أو عند انتهائه تبقى المساحة خاملة ال تعمل، وهذه المساحة 

العقل الظاهر، فهي توفِّر المساحات لعمليات وظائف العقل الظاهر عند وجود المحفِّز، ولها أربعة أبعاد كل بُعد مرتبطة بمساحة 

الحاجة،  -وهذه األبعاد هي: )المعاناة، وهي تحفز التفكيريحفِّز وظيفة من وظائف العقل الظاهر، ثم يوفِّر له المساحة للعمل، 

 .شكلة، وهي تحفز التمييز(والم -حفِّز اإلدراكالمنافسة، وهي ت -وهي تحفِّز الفهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حاجاتها وأبعادمساحات العقل  :(7) الشكل

 المصدر: الباحث
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 ثالثاا: الفرق بين مساحات العقل الثالثة:

فيما يلي تتم محاولة تحديد وظائف كل مساحة من مساحات عقل اإلنسان، وطريقة إدراك هذه المساحة من العقل، وبيان      

الحاجات الضرورة لعمل كل مساحة، وكيف يتم تغذية كل مساحة من هذه المساحات، وذلك بالتقريب بين آراء ومنطلقات 

 خامل، وبين ما كتبه علماء النفس في هذه المساحات:نظرية الصراع العقلي، وقبلها نظرية العقل ال

فقط، وهذه وظائف  للمحسوسات والتمييز ، واإلدراكوهو يعتمد على الحفظ، واسترجاع المعلومات  العقل الباطن: .1

وال الفهم، وال  ، وال يستطيع العقل الباطن التفكير، وال التحليل، وال االستنتاج،كما يسميها علماء النفس العقل الدنيا

لذلك ال يُمكن أن يُعطى العقل الباطن بيانات، وإنَّما يحتاج إلى معلومة  اإلدراك للغيبيات، وتمييزها، وتمييز المشتبه،

نها، جاهزة ليحفظها، ويجب أن تُلقى عليه من خالل السمع، أو أن يقرأها من خالل البصر،  ومعرفة متكاملة ليُخزِّ

اللمس(، ولكن يُشترط أن يحصل على  -الذوق -الشم -البصر -الخمس المعروفة )السمع ووسائل إدراكه هي الحواس

، من الكلمات هما يُغذي العقل الباطن من خالل ما يسمع من خالل هذه الوسائل، وأكثر ، ومعرفة متكاملةمعلومة كاملة

بره إشارة، ومن الممكن أن يُدرك من مواقف، فالذي يسمعه العقل الباطن يعتبره تلقين، والذي يراه يعتالمن  اهأو ير

خالل الشم فيميز الروائح سواًء أكانت عطور، أو طعام، ونحو ذلك، ومن الممكن أيًضا أن يدرك من خالل الذوق 

وهذه المساحة من العقل هي التي يُخاطبها قادة الجيوش في الجنود، وهي التي فيميز الطعم الطيب من الرديء، 

ئة، فالمطلوب من الجندي االستماع لألوامر التي تُلقى عليه، وتنفيذها بالحرف، دون أي يسمونها في عرفهم التعب

 .جتهاد منه في أي موقف من المواقفا

تُطلق لفظة )العقل( ويُراد بها هذه المساحة من العقل والتي تمت تسميتها بـ )العقل الظاهر(، وهذه  العقل الظاهر: .1

، والذي يُغذِّي هذه المساحة من التمييزاإلدراك و، الفهمالتفكير، وهي: المساحة هي التي تقوم بوظائف العقل العليا، 

ألنَّه يمتلك األدوات التي تبني  ومعرفة متكاملة، كاملة،العقل هي البيانات، فالعقل الظاهر ال يحتاج إلى معلومة 

مثل  ، ومعرفةفهو ال يعتبرها معلومة ومعارف متكاملة ، ولذلك إذا تمَّت تغذية العقل الظاهر بمعلومات كاملة،المعارف

ويقوم بتحليلها، وجمعها العقل الباطن، بل إنَّ العقل الظاهر يتعامل معها كما يتعامل مع البيانات، فيعتبرها حينئٍذ بيان، 

، ثم المعرفة التي هو بحاجة إليهاأو بيان، ويستنتج  ، ومعرفة متكاملة،ببيانات أخرى سواًء أكانت مثلها معلومة كاملة

نفس الوقت  األمر الذي يُضعفه، وفي يقوم بتمييزها إن كانت نافعة أو ضارة، وما هو الحكم العقلي على تلك النتيجة،

 .رةيجعله نافذ البصي

، لعمليات العقل الخامل ال يقوم بأي وظيفة من وظائف العقل، هو فقط يقوم بدور المحفِّز، والمستضيف :العقل الخامل .1

العقل الظاهر، فكلما سيطر العقل الباطن على اإلنسان ووقع اإلنسان بسببه في ضرر، جاء العقل الخامل ليمنح العقل 

لممارسة عملياته من وظائف العقل العليا ليتغلب على العقل الباطن، وتعود الظاهر المحفز للعمل، كما يمنحه المساحة 

له السيطرة على تصرفات اإلنسان، فالعقل الخامل يملك أكبر مساحة في العقل بحكم أنَّ له أربعة أبعاد، بينما العقل 

مليات رجع العقل الخامل لخموله الباطن، ويستفيد منها العقل الظاهر لممارسة عمليات عقلية أكثر، فإذا انتهت هذه الع

، فإنَّ العقل أو مشكلة أو تعرَّض لمعاناة أو ظلم حتى يحتاج إليه العقل الظاهر، فمثاًل إذا وقع اإلنسان في خصومة
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لكل بينما العقل الظاهر يحسب التبعات  وخرق األنظمة والقوانين، ،وتعدِّي الحدود ،الباطن يحث اإلنسان على البطش

 .قدر اإلمكان عن العواقب الوخيمة ألي فعل غير محسوب فيحاول االبتعاد ،اإلنسانفعل يصدر من 

 بين مساحات العقل الثالثة الفرقبيان  :(1) الجدول

 الصفات اإلدراك المساحة
 الحاجات

 الضرورية للعمل
 التغذية الوظيفة

 العقل الباطن

يُدرك 

المحسوسات 

بواسطة الحواس 

 الخمس المعروفة

 الطيش

 السفه

ر  التهوُّ

 اًلندفاع

 عمى البصيرة

 الجمود

 تلقين المعلومات

 المعلومات الكاملة

 اإلشارات الحسية

 

 الحفظ

 اًلستذكار

وتمييز  إدراك

 المحسوسات

 المعلومات

 والمعارف

 العقل الظاهر

ويُدرك الغيبيات 

والال محسوسات 

بواسطة الحاسة 

السادسة وهي 

 العقل الخامل

 الحكمة

 اًلتزان

 الهدوء

 التصرفحسن 

 قوة البصيرة

 المرونة

 البيانات الصحيحة

الثقة من صحة 

 البيانات

 اًلحترام والتقدير

 التفكير

 الفهم

 تمييزإدراك و

الغيبيات 

 والمشتبهات

 البيانات

بمختلف 

 أشكالها

 العقل الخامل

ًل يُدرك وإنَّما هو 

 وحاسة وسيلة

 لإلدراك

 الخمول

 الكسل

، وهي المحفزات

 أربع:

 المعاناة

 الحاجة

 المنافسة

 المشكلة

الحاسة السادسة 

تقديم الدعم للعقل 

الظاهر بتحفيزه 

على مضاعفة 

العمليات العقلية، 

وتوفير 

المساحات 

 المناسبة لها

 المحفزات

 المصدر: الباحث

 :الظاهر العقل وظائف اتمثلث: رابعاا

العقلية عند كل شخص،  الوظائف القدرة في استخدام وظائف العقل متفاوتة الدرجات بين الناس، وهذا التفاوت يعكس     

ا التحليل واالستنتاج فهي للغيبيات والمشتبهات التمييزاإلدراك و -الفهم -هي ثالثة: )التفكير الظاهر ووظائف العقل (، وأمَّ

ومخرجات، فالمدخالت لها مدخالت، وعمليات،  الظاهر ، ألنَّ كل وظيفة من وظائف العقلالوظائف الثالثعمليات تتضمنها 

أو معطيات،  ومعرفة متكاملة، ،كاملةعبارة عن معلومة سواًء كانت  بمختلف أشكالها، لكل وظائف العقل الظاهر هي البيانات،
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وعمليات كل وظيفة من وظائف العقل الظاهر هي التحليل، من خالل دمج  وكأنَّها بيان، جميًعا فالعقل الظاهر يُعاملها أو وسائل،

ات المدخلة، واالستنتاج هو المخرج من العملية العقلية للعقل الظاهر، والتي يقوم العقل الظاهر بدوره بتلقينها للعقل الباطن البيان

 وفيما يلي بيان كل مثلث من مثلثات عمليات العقل الظاهر: ومعرفة متكاملة، ،كاملةكمعلومة 

 :مثلث التفكير 

تتفاوت درجات التفكير بين الناس، وتتفاوت عند اإلنسان نفسه، وتبًعا لذلك يحصل تفاوت في األفكار، ومستوى اإلبداع في      

، لكثرة ُمدخالتها، وصعوبة عملياتها لدمج الظاهر األفكار الناتجة عن عملية التفكير، وهذه العملية من العمليات المعقَّدة في العقل

، ولتسهيل فهم هذه العملية، فقد تمَّ تقسيم عمليات سواء كانت إبداعية، أو تقليدية، أو تطويريةا، لتنتج الفكرة المدخالت مع بعضه

 كما يلي:ذه األنماط هيتم عرض و ، وتمَّ تعريفها بمثلث التفكير،أنماطالتفكير إلى ثالثة 

 :)التقليدي( التفكير السطحي .1

ي موقف تحدث فعملية تفكير سريعة  عبارة عن وهو وهو نمط التفكير الطبيعي، عند جميع الناس، ليحص النمطوهذا      

أفكار  التفكير السطحي وينتج عن ويتم استخدام العقل الظاهر فقط، دون الحاجة الستخدام مساحات من العقل الخامل. معين،

وعملية تفكير بسيطة، وسريعة، ونتيجة تقليدية  من التفكير يحظى بُمدخالت قليلة، النمطُمتعارف عليها بين الناس. وهذا  تقليدية

، وهذا يحصل في حياة الناس اليومية، في المواقف النمطمعروفة، ومكررة، ويصل لهذه النتيجة كل إنسان يُفكِّر من خالل هذا 

الطبيعي الذي  الطبيعية التي تواجههم، وفي عادة الناس ال يستعينون بخبير، وال ُمختص ليُفكر لهم بفكرة لمواجهة الموقف

ل لها الشخص في الموقف الطبيعي، وبسرعة كبيرة كانت في يوٍم من األ واجههم، يام فكرة إبداعية، وقد تكون الفكرة التي توصَّ

 .وابتكار ُمبهر

 المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية:األشخاص و     

ال و متبعين للتعليمات بشدة. يُمكن ألحدهم أن يكون قائًدا ناجًحا. وال متمسكين باآلراء المجتمعية الشعبية السائدة. .0

 يستطيعون االرتجال في المواقف المفاجئة.

 دائًما في أي عمل يقومون به ال يكونون أول من يجرب، بل يبحثون عن مثل سابق لهم في ذلك. .8

 ة المتبوع.من مخالف يخافون بشدةو من السهل تعبئتهم، وتوجيههم.و هم األكثر من الناس. .7

 يستخدمون أغراضهم الشخصية حتى تبلى، وال يحبون التجديد في المنتجات.و متمسكين بثقافتهم، وموروثهم. .2

 اجتماعيين، وال يستطيع أحدهم أن يعيش لوحده، بال صحبه، ورفقاء، وخالن، يأنس بهم.. وتفكيرهم محدودو

ابهم، وقد يكونون قادتهم، وحكامهم، وتكون طاعتهم لهم لهم أشخاص يثقون بهم ثقة عمياء، كوالديهم، وأقاربهم، وأحب .5

ليس لديهم القدرة على و عمياء كذلك، لدرجة أنَّهم يتبنَّون آرائهم، ومعتقداتهم، بل ويحاكون أفعالهم، وتصرفاتهم.

 .ألفعال من سبقهمالتجربة، ولذلك تجدهم مقلدين 

 يحبون كذلك وال إالَّ بمصلحة يحصلون عليها منه، أحد،ال يحبون نفع و يحبون تجميع األشياء، والمحافظة عليها. .2

يحبون و تغلب عليهم صفة المادية، والبخل، وال يريدون تقديم شيء إالَّ بمقابل.و مشاركتهم في أغراضهم وممتلكاتهم.

القوي، يحبون و كسب األصدقاء، ويُمكن للواحد منهم إقامة عالقات سريعة، ويغلب على صداقاتهم المصالح المتبادلة.
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يكرهون التجديد، والتطوير في الغالب، و ألنَّه ال يحقق لهم مصالحهم. ويبغضونه، ويتبعونه، ويبتعدون عن الضعيف،

 إالَّ إذا تحقق لهم مصالح منه.

ومنذ القَِدم كلما احتاج اإلنسان إلى يحتاج الناس ألدوات تساعدهم على ُسبُل معيشتهم،  :)التطويري( التفكير الُمترف .1

أداة تُساعده على أمور حياته ابتكر لها ابتكار يُسهِّل عليه أمر معيشته، وهذه األداة تُساعد اإلنسان على قضاء حاجة 

ا إذا احتاج اإلنسان إلى قضاء إحدى حاجيَّاته بارتياح، وعدم مشقة، وهذه الحاجة ليست  أساسية من حاجاته للعيش، وأمَّ

حاجة أساسية من حاجات المعيشة، ألنَّ حاجات المعيشة تنقسم إلى قسمين: أساسيَّة، وكماليَّة. فإذا أراد اإلنسان قضاء 

حوائجه بارتياح، وهذه الحوائج سواًء أكانت بالنسبة له أساسيَّة أو كماليَّة، فقد تكون بعض الحاجات أساسيَّة عند 

وفي هذا النَّمط من التفكير يقوم العقل لك بحسب مواقع الناس، وحاالتهم، شخص، وهي تُعتبر كماليَّة عند آخر، وذ

وهذا النمط من التفكير أشد تعقيًدا من نمط التفكير السطحي، ومدخالته  الظاهر باستخدام مساحات من العقل الخامل،

ة، بل تكون ملحقة بالفكرة األس اسية، فتكون العمليات في هذا النمط أكثر، وعملياته أعقد، ألنَّ بياناته المدخلة ليست حرَّ

 المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية:األشخاص وأشد تعقيًدا، 

أحدهم على فرصة للقيادة فإنَّه يكون قائًدا ناجًحا، ولكن ال  حصلولو  غير متمسكين باآلراء المجتمعية الشعبية السائدة. .0

ا، ولكن تكون قيادته تابعة لقائد أعلى، ويكون ناجًحا فيما يُكلَّف به.، أو ايُمكن ألحدهم أن يكون مجددً  ال و قائًدا عام ً

 يتبعون التعليمات بالحرف الواحد، بل يتحركون في قيادتهم وتصرفاتهم بما يصلح وال يُخالف، وهذا سر نجاحهم.

يبحثون عن الجديد ليجربوه، ويحبون و تعتمد قيادتهم على االرتجال في أغلب األحيان، وال يحبون تقليد من قبلهم. .8

هم عدد أقل من الناس، وال و العمل على تطوير أساليب جديدة للحياة، وال يبحثون عن مثل سابق لهم في تصرفاتهم.

 تجد هذا الصنف من الناس بكثرة.

ة بما يفعلونه قبل أن ي .7 فعلوه، وإالَّ لن يفعلوا ليس من السهل تعبئتهم، وال توجيههم، بل يجب عليك أن تقنعهم قناعة تامَّ

ال يخالفون المتبوع، إالَّ إذا فقدوا ثقتهم به، فإنَّهم يُعادونه، ويحاربونه. و .أصدر األوامر هو القائدحتى وإن كان الذي 

يعملون على تجديد أغراضهم الشخصية باستمرار، ما داموا يقدرون على ذلك، و ويحبون أن يفعلون ما تهواه أنفسهم.

ةً الغريب منهاويحبون التجد أموًرا خيالية يستخدمون فيه من المعطيات  وقد، واسعتفكيرهم  .يد في المنتجات، وخاصَّ

 قد تتحقق وقد ال تتحقق.

بمعنى أنَّ عالقاتهم محدودة بمن يشابههم في التفكير، حتى لو اضطر أحدهم أن يبقى لوحده ، إلى حد معين اجتماعيين .2

إذا لم يجد من يوافقه في التفكير، ألنَّ أصحاب هذا النَّمط لديهم قناعات ال يُمكن أن تتغير عندهم، فإن وجدوا من 

 يُشاركهم فيها، وإالَّ انكفئوا على أنفسهم. 

 .اختبار، وعند سماع أي كلمة تهز ثقتهم في شخص، فإنَّهم يُعيدوا النظر في عالقتهم معه الثقة عندهم دائًما محل .5

 .يحبون التملك .يحبون أن يحصلون على األولوية في عمل األشياء متى حصلت لهم الفرصة، ليكونوا مثااًل لمن بعدهم

ا يُمكن استثماره، وتحقيق القيمة المضافة من ومعارفهم مألنَّهم يرون في إمكانياتهم ، ولكن بمقابلنفع تقديم اليحبون  .2

من الصعب  .يحبون تقديم المساعدة للمحتاجينال ، وويريدون أن يأخذوا أكثر مما يعطوهيحبون العطاء،  ال خالله.

 .مصادقتهم، وكسب ثقتهم، وتتكون صداقاتهم، وعالقاتهم بعد مدة طويلة من االحتكاك بهم، والحديث معهم

 .يرون أنَّه الحق، ويحبون العدل، والقيم النبيلة، واألخالق الرفيعةالحق الذي يحبون  .3
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 ويكرهون الروتين، ألنَّه يجلب لهم الملل. والتنويع في كل شيء، التجديد، والتطوير، يحبون .2

 :)اًلبتكاري( التفكير العميق .1

خرج بفكرة إبداعية،  وغير طبيعي، ميق،األدوات الفريدة التي يستخدمها الناس لتسهيل ُسبُل معيشتهم، هي نتاج تفكير ع     

ابتكارية، تتم ترجمة هذه الفكرة إلى أداة مبتكرة يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، وهذه الفكرة هي نتاج هذا النمط من 

هذه  التفكير، وهو عبارة عن عملية معقَّدة جًدا، تحظى بمدخالت، تتصف بالكثرة، والتداخل، والتعقيد، وتتم عملية تحليل

م يعود الشخص الذي يُفكر بهذا النمط العميق بالفشل، ث تنتهي عن هذه العملية المدخالت بصعوبة بالغة، وعادةً يتم استنتاج فكرة

بترتيب المدخالت مرةً أخرى، ثم يقوم بتحليلها، ثم يستنتج فكرة مرة أخرى، وهكذا يفشل، ثم يفشل، ثم يفشل، حتى يصل إلى 

م المقايي س، ويبني المعادالت، نجاح نسبي، ثم يُعاود الكرة مرةً بعد أخرى حتى يصل إلى النجاح التام، ثم يقنِّن القوانين، ويصمِّ

ل إلى ابتكاره، لكي يسير الناس بعده على قوانينه،   .يعتمدون في البناء على معادالتهالتي من خاللها توصَّ

 واألشخاص المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية:     

ا، أو بطاًل قوميًا.امكن ألحدهم أن يكون مجددً ي ،السائدةغير متمسكين باآلراء المجتمعية الشعبية  .0 يستطيع  ، أو قائًدا عام ً

 أن يسن القوانين، وينشئ الجماعات، ويفرض أفكاره واقًعا للناس، ويستطيع الحصول على أتباع، ومرؤوسين.

رها من قبل. .8  يرتجل في المواقف، والكلمات، ويؤدِّي أدواره المرتجلة وكأنَّه قد حضَّ

قدوة للناس من بعده، وتكون تصرفاته مثااًل يُحتذى به، وأقواله ِحكم تتناقلها يبحث عن أشياء جديدة ليعملها، ليكون  .7

هذا الصنف من الناس من أندر ما يكون، وإذا ُوجد صار مشهوًرا معروفًا بالضرورة، سواًء أكان ناجًحا في  األجيال.

 تحقيق ما يريده، أو فاشاًل في ذلك.

لى رضاهم، أو أخذهم القائد بالقوة وأبعدهم عن الناس، ألنَّهم مؤثرين يقودون، وال ينقادون إالَّ إذا حصل قائدهم ع .2

 ال ينقادون بسهولة. تصرفاتهم.ببطبعهم، سواًء بكلماتهم، أم 

 يقتنون إالَّ ما ال .الشيء الصحيح الذي يرونه صحيًحاغير متمسكين بثقافتهم، وال موروثهم، ويحبون أن يفعلون  .5

. نتائج تفكيرهم، ألنَّهم مرتجلينوال يُمكن التنبُّؤ ب، غير محدودتفكيرهم  .اجتهميحتاجون إليه، وال يأخذون فوق ح

 . يفرض عليهم نمط تفكيرهم أن تكون عالقاتهم محدودة جًدا

ال يثقون إالَّ بأنفسهم، ونتائج تفكيرهم، فهم في الثقة متبوعين، غير تابعين، بمعنى أنَّه يجب على من يقودهم أن يكسب  .2

يبتكرون األساليب،  .خالل االستماع إلى توجيهاتهم، ونصائحهم، والعمل بها، وإالَّ فهو ليس محل ثقة عندهمثقتهم، من 

أن يمتلكون ما يغنيهم عن الناس، سواًء يحبون  .ويقدمون المعارف، ثم يستخدم الناس أساليبهم، وينتفعون بمعارفهم

 .ا، كالمنزل، والمعيشة، أم كان عظيًما، كالممالك، والدولأكان هذا الشيء الذي يرون أنَّهم يجب أن يمتلكونه بسيطً 

هم أكرم الناس، ويعطون بال مسألة، وال يُمكن أن يأخذوا مقاباًل على ما يقدمونه للناس سواًء أكانوا محتاجين أم ال، إالَّ  .3

يتصفون بالعطاء،  .طيعونإذا كان الُمعطى عدًوا فإنَّهم يحسبون عليه كل صغيرة، وكبيرة، ويأخذونه بها بقدر ما يست

وا سائاًل، سواًء أكان يسأل عن علم، أم مال، أم مساعدة يسهل لقاؤهم، ومحادثتهم، وال يُمكن كسب  .وال يُمكن أن يردُّ

 .ثقتهم إالَّ بعد تنفيذ توجيهاتهم
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يحبون  تقبلون غير ذلك.، وال يالعدل، والقيم النبيلة، واألخالق الرفيعةوالحق الذي يرون أنَّه الحق، ب ال يرضون إالَّ  .2

 .االبتكار، في كل شيء على الوجه الذي يرونه صحيًحا

 يُبيِّن مثلث التفكير :(1) الشكل

 

 المصدر: الباحث.

 :ف على الفهم هو  مثلث الفهم من خالل معطيات. وتختلف وظيفة الفهم عن وظيفة  الوصول إلى نتيجة كيفيةالتعرُّ

ألنَّ وظيفة التفكير تحتاج إلى مدخالت وهي البيانات، وعمليات وهي التحليل، ، في المدخالت، والعملياتالتفكير 

ا وظيفة الفهم فهي تحتاج إلى مدخالت وهي المعطيات، وعمليات وهي عبارة عن  والمخرجات وهو االستنتاج، وأمَّ

ها العقل الظاهر للوصول إلى المخرجات وهي االستنتاج، فوظيفة التفكير يقوم في دمج ومزج المعطيات مع بعضها

، أو معلومة، أو بتحليل المدخالت، وهي البيانات، وقد يعتمد على بعضها، ويستبعد اآلخر، وقد يأخذ من كل بيان

ا وظيفة الفهم فهي تختلف، ألنَّ مدخالتها هي معطيات محددة، وكل واحد من هذه المعطيات  معرفة جزئيَّة معيَّنة، وأمَّ

نتاج، وال يُمكن في العمليات في وظيفة الفهم أن يتم استبعاد واحد أو أكثر أو أقل من له أثر في المخرجات وهي االست

 لها ثالثة أنماط، وهي: وهذه الوظيفة المعطيات،

طريقة عيش الناس، وُسبُل حياتهم اليومية البد أن يكون لها مجموعة من األساليب التي يستخدمونها  الفهم البسيط: .1

تحتاج إلى فهم ، وهذه األساليب يعيشون من خاللهاتي يحصلون من خاللها على المعيشة التي ألداء واجباتهم اليومية ال

ألدائها، وهي صورة بسيطة لنمط الفهم البسيط، ومعطيات هذا النمط هي الوسائل التي يستخدمها الناس في حياتهم 

، والنتيجة هي المعيشة التي يحصلون اليومية، وعملياتها هي عبارة عن األساليب التي يُمارسونها على تلك الوسائل

عليها في نهاية يومهم أو شهرهم، وأيًا كانت طريقة تقاضيهم عن تلك الوسائل التي مارسوها، ويتم استخدام مساحة 

العقل الباطن لدى اإلنسان لتلقينه الوسائل التي يحتاجها ألداء واجباته اليومية، ثم يتم شرح طريقة استخدام هذه الوسائل 

سان من قِبَل والده، أو معلمه، أو قريبه، أو أيًا كان الشخص الذي يقوم بتعليمه كيفية استخدام هذه الوسائل، لإلن

تلقي طريقة استخدام الوسائل، والذي يقوم عقله الظاهر بدوره بترجمة الشرح الذي ويستخدم اإلنسان عقله الظاهر ل

ليُلقِّنها للعقل الباطن، ويقوم العقل الباطن بدوره بحفظ هذه المعلومات،  ، ومعارف متكاملةسمعه إلى معلومات كاملة

التفكير العميق

(االبتكاري)

(التطويري)التفكير الُمترف 

(التقليدي)التفكير السطحي 
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يه ليكسب معيشته،وتخزينها، واسترجاعها عند الحاجة إليها كل يوم، أو في وقت ا واألشخاص  لعمل الذي يؤدِّ

 المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية:

يُتقن مهارة الصنعة التي تعلَّمها،  ده، أو قريبه، أو من قريته، ونحو ذلك.يحب معلمه للصنعة بشدة، سواًء أكان وال .0

يكتفي  يكون لديه والء شديد، وحب لعمله الذي يقوم به، ويدافع عنه، ويمارسه بانتماء شديد. ويستطيع تعليمها لمن بعده.

ر العمل في الصنعة التي تعلَّمها، من قد يط بما تعلمه من معلمه في الصنعة، وال يريد الدخول في تعلُّم مجاالت أخرى. وُّ

 شدَّة حبه لها.

يحاول قدر اإلمكان ممارسة عمل الصنعة، والمهنة التي تعلَّمها، حتى ولو درس، وحصل على وظيفة بعيدة عن مجال  .8

 يقوم بتعليم أبناءه ممارسة العمل الذي تعلَّمه، والمهنة التي أتقنها. المهنة التي تعلَّمها.

 الدراسة، وإن درس فيكون همه النجاح، وليس تحصيل أعلى الدرجات.ال يحب  .7

 ال يكون من المتفوقين دراسيًا، حتى وإن حصل على درجات عالية، فنصيبه من المعارف قليل. .2

ة، يقوم باألعمال البسيط قليل. لهيعمل بجد، وتعب، حتى ولو كان ما يحصِّ  قد يُمثل ولكن ال يكون لديه المهارة العالية فيه. .5

 دون المعقدة.

طة يعبارة عن أدوات بسهي يستخدمون وسائل  واكانألنَّ الناس بدأت حياة اإلنسان بصورة بسيطة،    الفهم المعقَّد: .1

وعندما  سهلة الفهم، والتطبيق، هذه األدوات من خالل أساليب بسيطة،لتساعدهم على أمور معيشتهم، وكان استخدام 

ر معها األساليب التي يتم استخدام تلك األدوات بها،  تتطورت الوسائل التي يستخدمها الناس لتسهيل أمور معيشتهم، تطوَّ

رت األساليب، وتعقَّد الفهم، فهي عالقة طردية، بين وسائل المعيشة، ومدى تعقيد عمليات  رت األدوات، تطوَّ فكلما تطوَّ

رت وسائل  وفي هذا النمط من الفهم ال يُمكن  المعيشة تعقَّدت عمليات فهم أساليب استخدام هذه الوسائل،الفهم، فكلما تطوَّ

لإلنسان أن يستخدم عقله الباطن لتطبيق أساليبه، وذلك ألنَّ هذا النمط في كل حالة من حاالته له معطيات، تختلف عن التي 

سها، ولكن كلما اختلفت المعطيات اختلفت النتائج، فلذلك قبلها، حتى وإن كانت األساليب التي تُمارس على المعطيات نف

واألشخاص المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون   يجب ممارسة األساليب التي هي عمليات الفهم بتركيز في كل مرة

 بالصفات التالية:

يكونون متفوقين دراسيًا، و يسعون دائًما إلتقان العمل الذي يقومون به.و ويسعون للحصول على الشهادات. متعلمين .0

يمارسون العمل في المجال و يحبون حل المسائل المعقَّدة، واستالم األعمال الصعبة.و ونصيبهم من المعارف كبير.

 الذي درسوه.

 ديتخصصون في المجاالت الصعبة التي تحتاج إلى إعمال العقل للفهم، كالطب، والهندسة، والرياضيات، والموا .8

 يقومون باألعمال المعقدة. مثيل ببراعة.يستطيع الت العلمية.

 ال يسعى في دراسته بتحصيل الدرجات، بقدر ما يسعى إلى تحصيل المعارف. .7

 يحب الحديث في المجال الذي يتقنه، ويسعى إلى تطويره. .2

وأصحاب المعارف التي يحتاج إليها اإلنسان ليست كلها متوافرة، وجاهزة للتلقين،  اًلستقرائي:التتبُّعي الفهم  .1

المعارف ال يقومون بتلقين كل معارفهم مباشرة، لكثرتها، ولو حتى قاموا بتلقينها مباشرة لطالبهم، ومن يسمع منهم قد 
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ال يستوعب كل المعارف، فالمعارف مثل البناء تماًما، ال تستطيع فهم معرفة إالَّ بوجود معرفة قبلها تقوم بعملية التمهيد 

صل اإلنسان على كل المعارف دفعة واحدة، أو حصل على معارف دون أن يوجد ما يُمهِّد لفهم المعرفة األعلى، فلو ح

ا فالنتيجة الطبيعية هي االستنكار، وعدم القبول لهذه المعرفة، هلها فإنَّه قطًعا ال يستوعبها إطالقًا، وإن استوعبها وفهم

معرفة العليا استوعبها الحقًا، وفهمها فهًما جازًما، وإذا تقدَّم به الوقت وحصلت لهذا اإلنسان معارف مهَّدت له فهم ال

هو أنَّ المعارف بناء، ال يُمكن أن تحصل على معرفة أعلى دون فهم المعرفة التي  التناقض في القبول وتفسير هذا

ا إذاقبلها،  ألنَّه ال يملك يكون،  احتاج اإلنسان إلى معرفة ولم يجد من يُعلِّمها له فإنَّ فهم هذه المعرفة يُصبح أعقد ما وأمَّ

المعطيات التي يحتاجها لفهم هذه المعرفة، وال يفهم أساليب العمل على هذه المعطيات الغير متوفرة، وهو في الوقت 

وفي هذا النمط من الفهم يلجأ الشخص إلى أسلوب التتبُّع واالستقراء، بحيث يتتبَّع نفسه يحتاج أن يصل إلى النتيجة، 

ثم يقوم باستقراء أسلوب الفهم  وتكوينها، من خالل البحث عنها في مصادرها، ويبدأ بجمعها،المعطيات المطلوبة، 

وهنا يصيغ الفاهم بهذا النمط  الصحيح من خالل النظر الشامل للمعطيات المتتبَّعة، والمعرفة المرجو الحصول عليها،

فيُصبح الفاهم بهذا النمط َمن؟ وما هو؟ المعرفة المرجو الحصول عليها بصيغة سؤال يبدأ بـ كيف؟ لماذا؟ متى؟ أين؟ 

نها   .بالبحث التتبُّعي لها في مصادرهالديه معطيات جمعها، وكوَّ

 لية:واألشخاص المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التا     

تذكر المواقف بسهولة، حتى ولو و سرعة الحفظ، وسرعة استرجاع المعلومات.و التركيز الشديد في مجريات األمور. .0

النظرة و إمكانية تحليل المواقف، والكلمات، والحركات.و القدرة على الربط بين األحداث.و حصلت قبل زمن طويل.

 ، ومقدمات.من خالل ما يظهر أمامه من آثار أحداث خفيةالثاقبة، بحيث يستطيع الفاهم بهذا النمط االستدالل على 

 القدرة على تتبُّع المواقف، واألحداث للوصول إلى المعرفة المطلوبة. .8

، القدرة على كشف الحقائقو لغير مفهومه لدى الناس، وتفسيرهاالقدرة على فهم األسباب، وراء بعض التصرفات ا .7

القدرة على كشف األحداث التي حدثت في الزمن الماضي، سواًء أكانت حادثة في الزمن و وإظهار المزيَّف منها.

الماضي القريب، أم البعيد، من خالل األدلة التي يستطيع جمعها، أيًا كان نوعها، وثائق، صور، مخطوطات، ونحو 

 ذلك.

ف على الشخص الصادق، من الكاذب، من خالل و الجالس أمامه. يستطيع أن يعرف شعور الشخص .2 يستطيع التعرُّ

 صاحب حيلة، ومكر، وبُعد نظر.و تحليل سريع لكلماته، وتصرفاته.

عنده القدرة على فبركة األحداث، وتصوير األمور و يستطيع تزييف الحقائق، ويستطيع كشف الحقائق المزيفة. .5

ممثل بطبعه، ويستطيع و ، إلى حدٍّ ما.ريمة يستطيع إخفاء األدلة التي تدل عليهإذا عمل جو بصورة حادٍث لم يحدث.

 التكيُّف مع أي حدث.
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 يُبيِّن مثلث الفهم: (5) الشكل

 

 المصدر: الباحث.

  اإلدراك والتمييزمثلث: 

 والعدو والصديق، التفريق في األشياء بين النافع والضار، هوالتمييز و .عدمه أوالتحقق من وجود الشيء  هوواإلدراك      

واإلدراك والتمييز عبارة عن وظيفتين مترابطتين ال يُمكن التفريق بينهما، ألنَّ التمييز يحصل بعد اإلدراك مباشرة،  ونحو ذلك.

إذا أدرك وجود شيء،  ، فالعقل الباطنالتمييز سهل وبسيط، أم صعب ومعقدفال يُمكن للعقل أن يُدرك ثم ال يُميِّز، سواًء أكان 

حتى يميز من وظائفه  ةالظاهر أن يقوم بأي وظيفالباطن، أو وال يُمكن للعقل  وكذلك العقل الظاهر، ،يقوم بتمييزهمباشرة ه فإنَّ 

المترابطتين لها ثالثة الشيء الذي أدركه، سواًء أكان نافًعا أم ضار، أو صحيح أم خاطئ، أو عدو أم صديق، وهاتين الوظيفتين 

 أنماط، وهي:

 تمييز المحسوسات:إدراك و .1

الحواس الخمس المعروفة لدى اإلنسان يستطيع من خاللها أن يُدرك وجود األشياء المحسوسة من عدمها، والمساحة التي      

تُدرك المحسوسات من األشياء في عقل اإلنسان هي مساحة العقل الباطن، ألنَّ الحاسة التي أدرك من خاللها قدَّمت معلومة 

ن لهذا الشيء الذي أدرك وجوده هل هو نافع أم ضار، وفي هذا النمط من التمييز ال يحتاج للعقل الباط ، ومعرفة متكاملةكاملة

استعمال عقله الظاهر لتمييز الشيء المدرك من خالل الحواس الخمس، ألنَّ العقل الباطن حصل على مبتغاه حيال  اإلنسان إلى

واألشخاص المستخدمين لهذا  عنه ، ومعرفة متكاملةاملةوهو معلومة كهذا الشيء المحسوس، من خالل الحاسة التي حسَّ بها، 

 النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية:

ال يحبون التكلُّف في أي شيء، ال في الملبس، وال المشرب، وال  البساطة في الحياة، والمعيشة.و قلة العلم، والمعرفة. .0

يعيشون واقعهم، وليس لديهم خيال و النفس، والسكينة.راحة البال، وهدوء و المأكل، وال في أي أمر من أمور الحياة.

 واسع.

راضين بمعيشتهم، وال يقبلون  طموحاتهم ال تتجاوز معيشتهم، واحتياجاتهم.و ال يحلمون بامتالك ما ال يقدرون عليه. .8

 إفسادها.

الفهم التتب عي

االستقرائي

الفهم المعقد

الفهم البسيط
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 غيبيات:تمييز الإدراك و .1

لإلنسان أن يُدرك وجود الغيبيات، ويميزها؟ فيقول: األمور ( في نظرية )العقل الخامل( كيف يُمكن 8180أورد آل مريع )     

الغيبية وغير المحسوسة لها طريقين إلدراكها، ومعرفة ما إن كانت حقيقة أو وهم، واألداة لهذا اإلدراك هو العقل الخامل، 

 والطريقين هما:

هذه الحالة يكون التصديق بها  وفي السماوية:أن يأتي الخبر عن هذه المغيبات وغير المحسوسات في الشرائع والكتب  -أ

 مسألة إيمان.

أالَّ يأتي الخبر عن هذه المغيبات أو الغير محسوسات في الشرائع والكتب السماوية، بل نسمع عنه عن طريق العلماء  -ب

المغيبات ففي هذه الحالة يستطيع العقل الخامل عند اإلنسان أيًا كان مستواه التعليمي أن يدرك هذه  :في العلوم المختلفة

يُمكن أن يُدركه  يوغير المحسوسات، ويعرف إن كانت حقيقة موجودة، أم مجرد أوهام، وذلك من خالل أثرها الذ

 .بوسائل اإلدراك المحسوسة

ويُمكن عمل المقياس التالي إلدراك الغيبيات والغير محسوسات، ومعرفة ما هو حقيقة موجودة منها، وما هو مجرد وهم ال      

 (:)مقياس بيان الحقيقة من الوهممن خالل حقيقة له 

 (: مقياس بيان الحقيقة من الوهم1جدول )

 ًل نعم العبارة م

   هذا الشيء الغيبي والغير محسوس له أثر محدد.  1

   هذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن إدراك أثره بوسائل اإلدراك المحسوسة. 1

يُمكن للعقل تمييزه من خالل أثره الُمدرك  هذا الشيء الغيبي والغير المحسوس 1

 بوسائل اإلدراك المحسوسة.

  

   هذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن منع أثره بإرادة اإلنسان في أي وقت. 1

م في أثره. 5    هذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن لإلنسان التحكُّ

   أثره وإذا انعدم أثره. هذا الشيء الغيبي والغير محسوس إذا ُوجد 6

 (.822، 8180المصدر: )آل مريع، 

وحيث أنَّ العبارة األولى والثانية والثالثة تبيِّن أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس ثابت ألنَّ أثره محدد، ويُمكن      

م إدراكه، وتمييزه، والعبارة الرابعة والخامسة تبيِّن أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي  والغير محسوس منضبط، فيُمكن منع أثره، والتحكُّ

ا ُوجد هذا ذفيه، والعبارة السادسة تبيِّن أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير قابل للنسبة واالحتماالت، حيث أنَّه إ

بات بـ )نعم( على جميع عبارات أثره معه، وبالتالي فإذا كانت اإلجا ، انعدمالشيء الغيبي والغير محسوس ُوجد أثره، وإذا انعدم

 هذا المقياس، فهذا يعني أنَّ هذا الشيء الغيبي والغير محسوس حقيقة موجودة وال يُمكن للعقل إنكارها،
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وإذا كانت هناك إجابة واحدة أو أكثر بـ )ال(، فهذا يعني أنَّ هذا الشيء الغيبي والغير محسوس مجرد وهم ال حقيقة له، فإذا  

ـ )ال( في العبارة األولى أو الثانية أو الثالثة، أو جميعها فهذا يعني أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير كانت اإلجابة ب

ثابت، وإذا كانت اإلجابة بـ )ال( في العبارة الرابعة أو الخامسة أو كلتيهما فهذا يعني أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس 

جابة بـ )ال( في العبارة السادسة فهذا يعني أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس قابل للنسبة غير منضبط، وإذا كانت اإل

واالحتماالت، وبالتالي ال تنطبق عليه شروط النظرية، فيكون الحديث عنه خرافة من الخرافات، ألنَّه في هذه الحالة يكون 

.  (825 -828وال يُمكن للعقل إدراكه، وال تمييزه )ص  الحديث عن هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير منطقي،

 واألشخاص المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية:

يحبون  التكلُّف في الحياة، والسعي للحصول على نمط ُمترف في المعيشة. سعة العلم، وكثرة المعارف، والثقافة. .0

 جميع أمور الحياة، ويحبون التباهي، والتفاخر بما يمتلكونه.التكلُّف في الملبس، والمشرب، والمأكل، وفي 

سقف  كثيرة، حتى ولو كانت تتجاوز قدراتهم. لديهم أحالم لديهم خيال واسع. القلق الدائم، والسعي لكسب أكثر. .8

 .ويعملون على تطويره، دائًما ساخطين على واقعهم .طموحاتهم عالي جًدا

 إدراك وتمييز المشتبه: -7

بين البشر العالقات في الحياة، بحكم تعايشهم مع بعضهم، والتقائهم ببعضهم، بشكٍل يومي، واإلنسان بطبعه يأنس ينشأ      

بالناس، وال يستطيع اإلنسان أن يتوحش، ويعيش لوحده، فبحكم هذا التعايش تنشأ الصداقات بين الناس، وكذلك العداوات، 

يُميز عدوه من صديقه من خالل  ن خالل حواسه المعروفة، ثم يستطيع أنيدرك وجود شخص ما بحياته م واإلنسان يستطيع أن

الحصول على مساحات للتمييز من  وال ،الظاهرالباطن إلى العقل ، وال يحتاج العقل الباطنالعقل  تصرفاته، وكلماته من خالل

رت العالقات بين الناس،  رت الحياة، تطوَّ وأصبح يسكن في  ،وتزايدت أعداد البشرخالل مساحة العقل الخامل، ولكن عندما تطوَّ

، وأصبحت تتكون العالقات بين الناس بناًء على المصالح المتبادلة المدينة أعداد كبيرة من الناس ال يعرف بعضهم البعض،

 واألشخاص المستخدمين لهذا النَّمط يتَّصفون بالصفات التالية: التي بينهم،  واألعمال

ال يحب  صاحب مكانة ومنزلة رفيعة في موقعه أيًا كان. لديه علم بواقع الناس، وأحوالهم، وما تتطلبه ظروف المعيشة. .0

 وال يحب التباهي، وال التفاخر بما يمتلكه. التكلُّف في الملبس، وال المشرب، وال المأكل، وال في جميع أمور الحياة،

 يعيش واقعه بكل تفاصيله، وال يحلم بغيره. واقعي، وال يمتلك الخيال الواسع. الطمأنينة، والثقة بالنفس. .8

 راضي بواقعه، ويكره المشاكل، وال يتمنَّى حدوثها. طموحه تحقيق المصلحة في عمله، والنجاح في أعماله. .7
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 التمييزاإلدراك ويُبيِّن مثلث  (:6) الشكل

 

 المصدر: الباحث.

ا  :األنماط العليا لوظائف العقل الظاهر: مثلث خامسا

(، يوجد البعض منها أعلى من اآلخر، الغيبيات والمشتبه دراك وتمييزإهي: )التفكير، الفهم، التي ، والظاهر وظائف العقل    

ر قدرة فكل مثلث لهذه المثلثات يضيق في أنماطه  األعلى، ولكن إذا جمعنا هذه الوظائف بأنماطها العليا في مثلث واحد، ليصوِّ

عي أعلى الوظائف، ثم يأتي بعده نمط الفهم التتبُّ )االبتكاري( الناس على استخدامهم لهذه األنماط، عندها يكون التفكير العميق

من  %81ن األشخاص الذين يفكرون التفكير العميق، فقد تجد االستقرائي، فاألشخاص الذين يستطيعون الفهم بهذا النمط أكثر م

األشخاص يستطيعون الفهم بهذا النمط، بينما في نمط التفكير العميق قد يمر العقدين والثالثة وال يوجد بين الناس وال مبتكر 

دراك وتمييز المشتبه، فنجد عدد أكثر واحد، وهذا يُبيِّن أنَّ وظيفة التفكير أعلى مستوى ودرجة من وظيفة الفهم، ثم يأتي بعدها إ

من الناس يستطيعون تمييز المشتبه، وهم أكثر ممن يستطيعون الفهم بنمط الفهم التتبعي االستقرائي، فيكون مثلث ترتيب وظائف 

 العقل كما في الشكل التالي:

 (: مثلث األنماط العليا لوظائف العقل الظاهر7الشكل )

 

 المصدر: الباحث.
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إدراك وتمييز الغيبيات

إدراك وتمييز المحسوسات

التفكير العميق

(االبتكاري)

الفهم التتب عي االستقرائي

إدراك وتمييز المشتبه
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ا:   نظرية الصراع العقلي:سادسا

إنسان وآخر، وهذا الصراع يكون  مساحات عقلالصراع العقلي هو الصراع الذي يكون بين مساحات عقل اإلنسان، أو بين      

عام يحدث عند جميع الناس، بمختلف أعمارهم، وأهوائهم، وثقافاتهم، ومعتقداتهم، ومنه ما هو طبيعي، ومنه ما هو غير 

 .اع بسيط، وقد يكون صراع مركب، وهذا الصراع له تبعاته على مواقف اإلنسان، وتصرفاتهطبيعي، وقد يكون صر

 متطلبات نظرية الصراع العقلي:

تحديد أنماط العمليات العقلية عند الشخص، استحداث تخصص يُعنى بعملية التحليل العقلي، والتحليل العقلي يُقصد به:  .0

 والتيالشخص أثناء التحليل، وتحديد أبعاد إدارة الصراع العقلي،  والصراعات العقلية التي خاضها، أو يخوضها

ف على الطريق الذي قاد إلى المتاهة العقلية، للخلوص إلى معرفة المتاهة العقلية التي وقع فيها ته دف إلى التعرُّ

 .الشخص، أو يُحتمل أن يقع فيها

إلى قسمين، وهما: النفس، والعقل، ومن خالله يتَّضح أنَّ  فهم القاعدة التي بُنيت عليها النظرية، وهي أنَّ الروح تنقسم .8

العقل ال يُفارق اإلنسان في حياته أبًدا، مادامت نفسه تعيش، ويتردد إليها النَّفَس، وهذا يُفسِّر حالة مريض الزهايمر بأنَّ 

، وهذا التفسير او جزٌء منهالعقل أالقدرة على استخدام وظائف عقله موجود، ولم يُفارقه، وكل الذي حصل له هو فقدان 

 .هعقل استعادة قدرة مريض الزهايمر على استخدام وظائفيُعطي أمل بإمكانية 

 :وهي، أقسام سبعةإلى  الصراع العقلي تنقسم نظرية: أقسام نظرية الصراع العقلي

 :العامالقسم األول: الصراع العقلي 

يحدث بين مساحة العقل الباطن، ومساحة العقل الظاهر، وسبب تسميته بالصراع العقلي العام  داخلي وهو عبارة عن صراع     

وله  وهو صراع عقلي داخلي ألنَّه بين مساحات العقل نفسها عند اإلنسان، هو أنَّ هذا الصراع يحدث لجميع الناس بال استثناء،

 ، وهي:ثالثة أبعاد

يكون بين العقل الباطن، والعقل الظاهر، وذلك ألسباب، وهي: أنَّ  أصل الصراع العقلي  : صراع طبيعي )الموقف( .0

كاًل منهما يُدرك، فيكون كلُّ واحٍد بمثابة النِّد والمنافس لآلخر، والسبب اآلخر هو أنَّ أحكامهما في المواقف متضادَّة، 

ف اإلنسان في موقف دَّين ال يجتمعان، وهنا يجب على  وحينها ال يُمكن الجمع بين حكميهما في تصرُّ واحد، فالضِّ

فات اإلنسان،  والعقل الباطن أحدهما أن يُنفذ حكمه العقلي في الموقف، فالذي ينتصر منهما يكون هو المتحكم في تصرُّ

أنَّ ويتصرف في ضوءها، والقوة الثانية  ، ومعارف متكاملة محفوظة لديه،لديه قوتين، وهي: أنَّه يمتلك معلومات كاملة

منها، فيعتمد على التجارب  والخوفالتجربة،  كراهية وهاتين القوتين أعطته صفة أحكامه دائًما توافق هوى النفس،

فيكون هو األقوى في حكمه، والعقل  التي حصلت للناس من قبل، وأدركها من خالل التلقين، فيكون قد سمع بها،

نية على تحليل البيانات المدخلة له، فتكون هذه المعلومات محل ، ألسباب، وهي: ألنَّ معلوماته مبالظاهر هو األضعف

شك لدى العقل الباطن، والسبب الثاني هو أنَّ العقل الظاهر يُحب التجربة، فيُريد أن يُجرب النتيجة التي توصل إليها 

ف على التغذية الراجعة من حكمه على الموقف، والعقل الباطن   يكره ذلك،من خالل تحليله للبيانات ليتعرَّ
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ويُريد أن يعتمد على النتائج ألنَّه يكره الفشل، ويخاف منه، فال يُريد أن يُعطي العقل الظاهر الفرصة للتجربة،  

، وفي نفس الوقت ال يستطيع العقل الظاهر أن يضمن النتائج للعقل الباطن على حكمه، فهنا تقف النفس المضمونة

الموصوفة بالخوف من الهزيمة، ويقف العقل الباطن الذي يتصف أيًضا بالخوف مًعا ضد العقل الظاهر المتصف 

 .والحكمةبالشجاعة 

لحكم العقلي الذي هيمن على الجسد، وسلمه زمام أمره، تصرفات اإلنسان ناتجة عن ا  :(الهيمنةصراع طبيعي ) .1

والعقل الظاهر بطبعه وصفاته ال يسعى إلى الهيمنة على الجسد، وجعله طوع أمره، ومنفًِّذا لحكمه، ألنَّه يتصف 

ا العقل البا طن بالحكمة، والمقصود بالحكمة هي وضع األمور في مواضعها، فهذه صفة العقل الظاهر، وهذا طبعه، وأمَّ

فهو أعمى البصيرة، وطائش، فيكون وهذه صفاته يسعى إلى الهيمنة على تصرفات جسد اإلنسان، في جميع المواقف، 

ف فيها، وليس  ف فيها العقل الباطن، وبعضها ال يُمكنه التصرُّ وهذا أمر غير ممكن، فبعض المواقف يصلح أن يتصرَّ

الفهم، وال إدراك وتمييز فالعقل الباطن ال يستطيع التفكير، وال لديه األدوات التي تؤهِّله إلصدار حكم عقلي عليها، 

وإدراك وتمييز المحسوسات، ، وكل ما يُحسن فعله العقل الباطن هو حفظ واسترجاع المعلومات، الغيبيات، والمشتبه

ف بناًء عليها  .والتصرُّ

 :(الذكرياتصراع غير طبيعي ) .1

السيء، ويتأثر اإلنسان بذلك الموقف، وتأثره هذا طبيعي، ألنَّ النفس منها الجيد، و منهايمر اإلنسان في حياته بمواقف،      

، وينساه اإلنسان، ويُكمل حياته، ولكن هذا معه أثرهينتهي لديها مشاعر تتأثر بالمواقف التي تحصل، ثم ينتهي الموقف، و

ولكن األمر ي أي لحظة، ثم ينساه، وهذا ال يزال طبيعيًا، الموقف ال يزال محفوظًا في مساحة العقل الباطن، فقد يتذكره اإلنسان ف

غير الطبيعي هو أن يتسلط العقل الباطن ويعيد هذا الموقف على اإلنسان مراًرا وتكراًرا حتى يُصبح اإلنسان يتذكر الموقف، 

ق، أو اختالف مالمح الوجه، وهنا  ، أو يتم تذكيره به،في كل مرة يتذكر الموقف ويحصل له نفس األثر، من الضيق، أو التعرُّ

الظاهر، فالعقل الظاهر يسعى ألن يتناسى اإلنسان هذا الموقف، وال يُعطيه اهتمام، والعقل الباطن، مساحات الصراع يكون بين 

 .هنا يكون اإلنسان في صراع داخليبينما يقوم العقل الباطن بإعادة الموقف، و

 :البسيط يصراع العقلالقسم الثاني: ال

 ومساحة العقلالعقل الباطن، مساحة وهو صراع مباشر بين  والمقصود به صراع اآلراء بين شخص وشخص آخر،     

قصد بالبسطاء أنهم األشخاص الذين تكون دوافعهم للفعل يُ الظاهر، ويحدث هذا النوع من الصراع عند البسطاء من الناس، و

اوز مستواهم الشخصي، وليس لديهم أهداف أو أجندات ألفعالهم تكون واضحة، ويسهل معرفتها، وأهدافهم وطموحاتهم ال تتج

 ، وهي كما يلي:وهذا الصراع له ثالثة أبعادمخفية وغير ظاهرة، 

 الحوار: .1

من الطبيعي اختالف اآلراء، ووجهات النظر بين الناس حول الكثير من القضايا، والموضوعات، ويرجع ذلك إلى اختالف      

الثقافات، المعتقدات، والمنطلقات، والبيانات المدخلة للعقل الظاهر، وطريقة تفكير اإلنسان، وتحليله، لهذه البيانات، ليصل في 

إنسان آخر، ويأتي الحوار كأسلوب لتقريب وجهات النظر، وبيان الرأي الصواب باألدلة، وفي النهاية إلى رأي يُخالف رأي 
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وهذا الحوار يكون  منه،تكون وجهات النظر كلها صحيحة، ولكن فيها ما هو صواب، وما هو أصوب  الموضوعاتبعض 

 طبيعي بالشروط التالية:

  عدم  أالَّ يخرج المتحاورين عن نقطة وموضوع الحوار. بدقة.أن يتم تحديد النقطة، والموضوع الذي يتم التحاور فيه

 االستطراد في مواضيع ليس لها عالقة بموضوع الحوار.

 .عدم التعرُّض لألشخاص أثناء التحاور. عدم مقاطعة أحد الطرفين لآلخر أثناء حديثه 

 .عدم االستهزاء بالشخص لرأيه، أو طريقة كالمه، أو حتى طريقة تفكيره 

 في إثبات وجهات  ةكال طرفي التحاور عقولهم الظاهرة في حديثهم، وال يعتمدوا على عقولهم الباطن أن يستخدم

 عدم رفع الصوت في الحديث أثناء التحاور. نظرهم.

 .حصول كل طرف من طرفي التحاور على الفرصة الكافية لعرض وجهة نظره باألدلة 

وإذا أطلقنا كلمة )عقل(  ومهما كانت نتيجة تفكيره، تفكيره،عقل اإلنسان محل احترام، مهما كانت طريقة  السخرية: .1

يكون المقصود بها هو )مساحة العقل الظاهر(، وذلك ألنَّ تلك المساحة من عقل اإلنسان هي القادرة على التفكير، 

والعقل الخامل غير قادرة على التفكير، العقل الباطن، كال ً من ، ومساحة وإدراك وتمييز الغيبيات، والمشتبه، الفهم

فه صراع عقلي على أقل األحوال،  ف اإلنسان في موقف معين، وال شك أنَّه سبق تصرُّ والسخرية تكون على تصرُّ

ف، وهذه العمليات العقلية تأخذ من  فضاًل عن كونه قد فكَّر، وقام بعمليات عقلية معيَّنة نتج من خاللها ذلك التصرُّ

ويتطلَّع اإلنسان عادةً إلى نتيجة ذلك الجهد، سواًء مما يسمعه من الناس، أو يرى آثار تصرفه ، وجهد، اإلنسان وقت

على وجوههم، وكله أمل أن يستمع إلى كلمة تعزز من المعنوية لديه، وإذا سمع كلمات سخرية من تصرفه، أو نما إلى 

 .أذىعلمه كلمات قيلت عنه فيها سخرية، فإنَّ ذلك 

، كثيرةواالستخفاف من الخفة، وهو النظر إلى العقل الظاهر لشخص معين بنظرة دونية، تبًعا لمتغيرات  :اًلستخفاف .1

وهذه النظرة الدونية تجعل الشخص في محل عدم الثقة، والذي يتبعها عدم االهتمام ممن حوله، فيكون هذا الشخص 

ألحيان هو محاولة لفت االنتباه لنفسه، طلبًا محل ريبة، فيرتاب في نفسه، وتكون عمليات عقله الظاهر في أغلب ا

وقد ينجح في ذلك وقد يفشل، وحتى إذا نجح فإنَّه ينجح بصعوبة ألنَّه يطلب أمًرا صعبًا، ألنَّه وإن نجح في لالهتمام، 

لفت انتباه من حوله فإنَّ ذلك لن يدوم، والعقل الظاهر بطبعه يحب التقدير، وظروف هذا الشخص الُمستخف بعقله 

وضعته في موضع صعب، فيظن أنَّ جميع الناس يحظون باالهتمام ما عداه، فيُشكل له دافع للتفكير في جلب االهتمام، 

عقل الباطن بطبعه متسلِّط، فيتسلَّط على العقل الظاهر ليُعمله الويتم غرس هذه المعلومة في العقل الباطن، فيحفظها، و

بال شك  هإالَّ باالهتمام الدائم، األمر الذي يُرهق العقل الظاهر، ألنَّ  بهدف جلب االهتمام، وال يرضى العقل الباطن

 .سيفشل في جميع محاوالته

 :يالدافع: الصراع العقلي الثالثالقسم 

، أو تصرف يقوم به اإلنسان يوجد له دافع عقلي، وهذا الدافع يدفع اإلنسان لفعل الشيء، والدافع يكون مقره جنائيأي عمل      

، والدافع ط فيدفع اإلنسان لفعل الشيءوالعقل الباطن متسلِّ مساحة العقل الباطن، ألنَّه تمَّ تلقين العقل الباطن بمعلومة محددة، 

يتسبب تخزينها في العقل الباطن، سواًء أكانت هذه المعلومة بالتلقين، أو باإلشارة، وهو  بشكٍل عام يكون عبارة عن معلومة تمَّ 
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ومساحة العقل الظاهر عند اإلنسان نفسه، وهذا  أو بين مساحة العقل الباطن، ،ونفسه صراع بين مساحة العقل الباطن بإيجاد

 الصراع ينقسم إلى قسمين، وهي:

 :فع الداخليةالصراع العقلي المبني على الدوا -أ

يريد أن يكون المتحكم في  بطيشه وهو عبارة عن صراع بين مساحة العقل الباطن، ومساحة العقل الظاهر، فالعقل الباطن     

تصرفات الجسد، والعقل الظاهر بحكمته يحاول أن يمنعه من التهور، والتجاوز، والمخالفة، وموقف العقل الباطن هنا هو 

ات، وموافقته هوى النفس، والعقل الظاهر هو األضعف لمخالفته لهوى النفس، وصعوبة إقناع العقل األقوى المتالكه المعلوم

 .الباطن بالحجة

واالنحراف هو أن يفعل اإلنسان شيئًا مخالف للديانات، أو العقائد، أو األعراف، والتقاليد، أو الثقافات، أو   :اًلنحراف .0

ولكي يعمل اإلنسان عماًل  أو كان في الفعل مجازفة غير محسوبة نتائجها لدى العقل الظاهر، األنظمة، والقوانين،

منحرفًا البد أن يسلك طريقًا وعًرا لالنحراف، ويعرف الطرق الموصلة لفعلته، ألنَّ المنحرف يريد أن يفعل الفعلة 

موافقه لمعلومة موجودة مسبقًا في وهي معلومة وينجو بها، فيحتاج إلى جمع المعلومات، وعمل الخطة، فتأتيه ال

زهذه المعلومة  تكونف ،مساحة العقل الباطن ي مساحة ل بمثابة المعزِّ لدافع الموجود في العقل الباطن للفعل، وهذا يقوِّ

ي  العقل الباطن، ويُضاعف سطوته، وتسلُّطه على العقل الظاهر، فحينها يقوى الدافع لدى العقل الباطن، وبسطوته ينحِّ

وألنَّ العقل الباطن أعمى البصيرة، وليس من وظائفه التفكير، فيقوم بسطوته  لعقل الظاهر عن الحكم على الجسد،ا

وتجبُّره بإجبار العقل الظاهر على التفكير إليجاد خطة لقيام الجسد بعمل العمل المنحرف، ثم يقوم العقل الباطن بحفظ 

يكون العقل الباطن له الحكم حينها و بر العقل الظاهر على رسمها،المعلومات للعمل المنحرف، وحفظ الخطة التي أج

ف في الجسد، فيفعل الفعلو  .التصرُّ

لإلنسان في حياته مجموعة من الحاجات التي يحتاجها لكي يستطيع العيش، فمنها حاجات أساسية ال يُمكن أن   الحاجة: .1

يستغني عنها، كاألكل، الشرب، السكن، األمن، العالج، والعالقات االجتماعية، ومنها حاجات فرعية يُمكن أن يستغني 

لمأكل، والمشرب، والمسكن، والمركب، ونحوها، والمقصود عنها اإلنسان، ومنها ما يُسمى الكماليات، كالترف في ا

، فبعض نسان ضروريًا، وذلك بحسب المعلومات الملقَّنة لمساحة عقل اإلنسان الباطنلإل العقل الباطنهنا هو ما يراه 

ب الحاجات غير األساسية عند العقل الباطن لشخص، تُعتبر حاجات أساسية للعقل الباطن عند شخص آخر، وذلك بحس

نة في مواقع الناس، وتربيتهم، وحاالتهم االجتماعية،  فشكَّل ذلك ثورة فكرية في عقلة الظاهر، على المعلومات المخزَّ

المعلومات الموجودة في عقول األشخاص، عقله الباطن، واستخدم قوى ليتغلَّب على قوة عقله الباطن، فاستعان ب

على عقله الباطن، فقام بتغيير تركيبة المعلومات الموجودة في  والمجتمعات التي أُعجب بها، واستعان بهوى نفسه،

العقل الباطن، وتبًعا لهذا التغيير في المعلومات، تغيَّر تصنيف الحاجات الموجودة في العقل الباطن، األساسي، 

 . والفرعي

ش بحالٍة طبيعية، والناس ال يُمكن لإلنسان أن يعيش بمعزل عن الناس، بل البد له من مصاحبتهم، لكي يعي  :الموافقة .1

لهم مذاهب وأفكار مختلفة، ولهم قوى يتخذونها للمدافعة عن مذاهبهم، وأفكارهم، وبطبيعة البشر فإنَّ اإلنسان يأمن لمن 

يوافقه الفكر، والمذهب، فإذا صاحب اإلنسان مجموعة فالبد له أن يكون على مذهبهم، ونادًرا ما يصاحب اإلنسان 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

عة وله فكر ومذهب مخالف، فإذا حصل ذلك ينشأ نوع من الصراع العقلي عند اإلنسان نفسه، آخر، أو يُصاحب مجمو

فة لالمجموعة المخا هذه ، ليسلم من الحوار والمشاكل مع هذا الشخص أوشكاًل  فعقله الظاهر يأمره بموافقة من يُصاحب

ا الخوف من نقمة المجموعة أو الشخص عليه، أو المصلحة التي تدفعه لتبنِّي آراء يُخالفها لكي  له، والذي يدفعه لذلك إمَّ

 .ان الدافع هو الخوف، أو المصلحةيحصل على مراده، وسواًء أك

من  وهو عبارة عن صراع عنيف، ومعقد، وتدخل في الكثير الصراع العقلي المبني على الدوافع الخارجية: -ب

المتغيرات، ويتم حساب كل متغير من هذه المتغيرات، واآلثار الناتجة عن كل قرار يتخذه اإلنسان في موقف معين، 

ألنَّ العقل الباطن يتلقى معلومة مخالفة للمعلومة الموجودة  ويستهلك من اإلنسان جهد، ويمر خالله بالكثير من المعاناة،

وهذا  نفسه فيصيبه الضعف، ويفقد سطوته، ويضعف تسلُّطه على العقل الظاهر،فيه مسبقًا، فيتصارع العقل الباطن مع 

 ، وهي:الصراع له ثالثة أبعاد

، فهذا التضاد في همخالفة لمعلومة موجودة مسبقًا فيللعقل الباطن وهي تم تلقينها هو عبارة عن معلومة ي  التهديد: .0

المعلومات يُفقد العقل الباطن سطوته، وتسلُّطه على العقل الظاهر، ثم يُصبح موقفه موقف المستغيث بالعقل الظاهر، 

شخص، أو دفع فدية  على قتل ولي المخطوفُوجد شخص مجرم وقام باختطاف امرأة، أو طفل، وأجبر  لوفمثاًل: 

قتل المخطوف، فهنا يكون ولي المخطوف في موقف صعب، فهو ال يُريد  مقابل إطالق المخطوف، أو يكون المقابل

القتل، وال يُريد دفع المال، ولكن العاقبة صعبة، وهو يريد إطالق سراح المخطوف، فلو قتل الولي، أو دفع الفدية 

كان المال، أو عدم فيكون الدافع هو إطالق سراح المخطوف، وإن لم يفعل فالدافع هو المحافظة على مكتسباته، سواًء أ

 ارتكاب الجناية. 

تعذيب الشخص من أجل الحصول على معلومة منه، أو إجباره على فعل شيء معين، من الدوافع الخارجية  يب التعذ .8

التي تتسبب بصراع عقلي داخلي رهيب، ألنَّ مساحة العقل الباطن عند اإلنسان محفوظ فيها معلومات تُخالف ما يُطلب 

ا مساحة العقل الظاهر فتأمر الشخص بأن بالمعلومات التي لديه،  يبوحمنه، كأن ال  به، وأمَّ أو أالَّ يفعل ما يطلبه معذِّ

به، ألنَّ العقل الظاهر يتصف بالمرونة، ويتكيف مع األوضاع  يبوح بالمعلومات التي لديه، أو يفعل ما يطلبه منه معذِّ

تى ينتهي موقف التعذيب، سواًء أكان ساعة، أو شهر، أو سنة، التي يعيشها اإلنسان، ويبقى اإلنسان في هذا الصراع ح

البوح بالمعلومات يؤدِّي إلى أذى أو أكثر، ويزداد الصراع صعوبة إذا كان لدى العقل الباطن معلومة أخرى تُفيد بأنَّ 

ر العقل الباطن العقل الظاهر بهذه المعلومة، فيحتار العقل الظاهر، آخرين من األبرياء ويكون صراع عقلي ، فيُذكِّ

 .ره الخطيرة على عقل هذا اإلنسانعنيف، له آثا

الناس يختلفون في آراءهم الفكرية، وتوجهاتهم الحياتية، وكل إنسان مستقل بفكره، ورأيه، وطريقة عيشه،  :لتسلُّطا .7

ميز، وهنا ال يوجد مالم يخالف قانونًا، أو يخرق نظاًما، أو يؤذي أحًدا، فلديه النفس بمشاعرها، والعقل المدرك الم

ه، أو يعيش بطريقة ليس فيها  صراع عقلي، وإنَّما يوجد صراع عقلي في حالة أنَّ اإلنسان يتبنَّى رأي، أو يسير بتوجُّ

، إالَّ أنَّها ال تروق لشخٍص آخر، ويوافق ذلك أنَّ هذا الشخص الذي لم مخالفة لقانون، وال خرق لنظام، وال أذى ألحد

ه نفوذ، وسطوة، فيُمارس أساليب من خالل ذلك النفوذ، أو تلك السطوة تُجبر اإلنسان أن يُغيِّر يروقه ذلك األسلوب ل

هاته، أو طريقة عيشه، وهنا ينشأ صراع بين مساحة العقل الباطن، ومساحة العقل الظاهر، ألنَّ  من أفكاره، أو توجُّ

هاته، وطريقة عيشه أصبح نة لدى العقل الباطن، والعقل الباطن يتَّصف  تآراء الشخص، وتوجُّ معلومات مخزَّ
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هاته، بالجمود، فال يرضى بغير  ا العقل الظاهر المرن، المتكيِّف يحاول أن يُغيِّر من أفكار اإلنسان، وتوجُّ ذلك، وأمَّ

 .إرادة الشخص النَّافذ المتسلِّطوطريقة عيشه بما يتكيَّف مع 

 مركب:لاعقلي الصراع القسم الرابع: ال

وهو عبارة عن صراع معقد بين عمليات العقل، وهو صراع غير مباشر، بين مساحة العقل الباطن، ومساحة العقل الظاهر،      

يكون بين شخص وآخر، وتمَّت تسميته بالصراع العقلي المركب ووهذا القسم يكون بين مساحات العقل نفسها عند الشخص، 

ة، وال يُمكن للمحلل العقلي معرفة دوافع الشخص آلرائه وأقواله بسهولة، وقد يحتاج المحلل ألنَّ معطياته متداخلة، وغير واضح

بين األشخاص أصحاب األجندات  أكثر عدة محاوالت لمعرفة مساحة العقل المستخدمة عند هذا الشخص، ويحدث هذا الصراع

 ، وهي:وهذا الصراع له ثالثة أبعاد،  خفيَّة، وهم الذين تكون آرائهم واألهداف، سواًء أكانت ظاهرة، أم

الناس ينشئون في بلدان مختلفة، وأماكن شتَّى من األرض، وعادة البشر أنَّ كل جيل ينشأ على ما كان عليه   :اليقين .1

الجيل الذي قبله، عقيدة، وثقافة، وعادات، فهي من األمور المتوارثة لدى البشر، والعقيدة من األمور التي يتم تلقينها 

، والتلقين يقابله الحفظ، والحفظ من وظائف مساحة عقل اإلنسان الباطن، فيحفظ اإلنسان عقيدته التي تمَّ تلقينها اللألجي

ال يُمكن أن يقبل فيها نقاش، وهذا  يقينله ممن يثق بهم، وهم والداه، ومعلميه في مجتمعه الذي نشأ فيه، فتصبح عنده 

ب العقيدة،  واإلنسان الذي تكون هذه  وتيقنها، حفظها،فالنوع من الناس يصُعب تغيير اعتقاداتهم، ألنَّ العقل الباطن تشرَّ

صفته يستخدم عقله الباطن في حفظ األقوال، األدلة، واآلراء التي تدعم هذا االعتقاد، وال يوجد صراع بين مساحة 

، فعقله الظاهر مقتنع باالعتقاد الذي يعتقده العقل الباطن، وال يوجد صراع عقلي الباطن، ومساحة عقله الظاهر عقله

في حال أنَّ هذا الشخص واجه شخًصا آخر يُخالفه في العقيدة، فالعقل الظاهر لدى كلَّ واحٍد منهما يستطيع أن يتعايش 

  .أن يُقنع اآلخر بعقيدته، أو يرى أحدهما اآلخر يدعو إلى عقيدته مع اآلخر ابتداًء، إالَّ إذا حاول أحد الشخصين

نها، وتكون منطلق لإلنسان في عمليات   :الشك .1 مساحة العقل الباطن لدى اإلنسان بحاجة إلى معلومات لتحفظها وتخزِّ

علومات بالتلقين في مساحة مساحة عقله الظاهر، ألنَّ العقل الباطن هو المتسلِّط على العقل الظاهر، فإذا لم يتم تخزين م

العقل الباطن، يكون حينها خاليًا، ومستعد الستقبال أي معلومة لحفظها، سواًء أكانت منطقية أم ال، فحينها يصل للعقل 

نها، ويمحو المعلومة  نها، ثم يسمع معلومة شبه مكتملة فيحفظها ويخزِّ الباطن معلومة غير مكتملة فيحفظها ويخزِّ

نها، وعند حفظه لكل معلومة يدفع العقالناقصة التي قبله إلكمالها،  الظاهر لا، ثم يسمع معلومة مكتملة فيحفظها ويخزِّ

والبحث عن اإلثباتات التي تدل على صحتها، فحينها تجد الشخص متناقض، فتجده اليوم يُثبت لك معلومة، ثم يأتي غًدا 

ةً أُخرى، وهكذا، والسبب في ذلك هي المعلومات التي ترده في كل مرة، في حين خلو  وينفيها، ثم يعود إلثباتها مرَّ

ه، ومعلميه، ومجتمعه، وهذا النوع ين قد حفظها من صغره ممن يثق بهم كوالدمساحة عقله الباطن من معلومات يكو

 .ي عقيدة، ودعوتهممن الناس يسهل إقناعهم بأ

الناس لهم أهواء مختلفة، فمنهم من يكون هواه موافق لما تشتهيه نفسه، ومنهم من يكون هواه موافق لمصلحته، ومنهم  :ةالقناع

ا بغض النظر عن صحته من من يكون هواه موافق لهوى المجتم ع الذي يعيش فيه، فكل صاحب هوى يقتنع بهواه، اقتناًعا تام ً

وهذا الذي يطلبه العقل الباطن،  ومعرفة متكاملة، عدمها، ويستقر هذا االقتناع في مساحة العقل الباطن، فيكون معلومة كاملة،
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الشخص يُمارس هواه بشكل طبيعي، وهنا ال يوجد صراع  فيقتنع بها، وتجدفوافقت هذه المعلومة طلبه، فيحفظها، ويخزنها، 

عقلي عند الشخص نفسه، وعندما يواجه هذا الشخص شخًصا آخر مخالف له في الهوى، فتختلف بينهما تبًعا لذلك القناعات، ففي 

و حاول أحدهما أن يُقنع بداية األمر ال يوجد صراع عقلي بين هذين الشخصين، إالَّ إذا حاول أحًدا منهما تغيير قناعة اآلخر، أ

 .ينطلق من قناعته التي في نفسهآخرين بقناعاته الشخصية، وحينها يبدأ الصراع العقلي بين هذين الشخصين، وكل واحد منهما 

 القسم الخامس: الصراع العقلي الواقعي:

ويحصل فيه خسائر في األموال،  والمقصود به الصراع العقلي الذي يتحول إلى صراع واقعي على أرض الواقع،     

واألرواح، فمنشأ هذا الصراع الواقعي هو صراع عقلي بين شخصين، أو مؤسستين، أو منظمتين، أو دولتين، أو حتى بين 

 الدولة والشعب، وهذا الصراع ينقسم إلى قسمين، هما:

وجود ومن األهمية بمكان وجود أنظمة تحكم حياة البشر، وتنظِّم صراعاتهم،  م:الصراع العقلي الواقعي المنظَّ  -أ

الصراعات بين الناس أمر طبيعي، ال يحتاج إلى تفسير، والمقصود هنا هو الصراع بين الناس على أرض الواقع 

 والذي يبدأ بالصراع العقلي، وهذا القسم له ثالثة أبعاد، وهي:

ول ليس كالصراع العقلي بين الناس، سواًء أكانوا أشخاص، أم شركات، أم الصراع العقلي بين الد  التجسس: .1

منظمات، أم مؤسسات، وصحيح أنَّ الذين يحكمون الدول هم بشر، ولكن الصراع العقلي بين الحكام، والرؤساء 

واًء أكانوا مختلف لسببين، أحدهما هو أنَّ كل واحٍد من الحكام، أو الرؤساء المتصارعين عقليًا ومن يعمل معهم س

جواسيس أم مستشارين فهو ال يتكلم بصفة شخصية، وإنَّما يتكلم باسم دولة، ومصالح شعب، بخالف الناس، 

فصراعاتهم العقلية تبًعا لمصالحهم الشخصية، أو مصالح منظماتهم، ومؤسساتهم، وشركاتهم، واآلخر هو أنَّ الحكام 

ها الدولة، وطاعة الناس لهم، فيكون الصراع العقلي بين الدول أشد والرؤساء قادرين على أن يفعلوا، للقوة التي تملك

خطورة من الصراعات بين الناس، وإن كان أثر الصراع العقلي بين الناس تكون تبعاته أشد على الفرد المتصارع 

ا الصراع العقلي بين الدول فتبعاته أشد على الشعوب، والتجسس هو خطوة تسبق الحروب، أو  المقاطعات عقليًا، أمَّ

بين الدول، فإذا حصل خالف بين دولتين فمنشؤه العقل الباطن، ألنَّ الحكام، والرؤساء يتم تلقينهم قوانين الدولة، 

ونُظُمها، وأساليب سيادتها على أراضيها، والقوى التي تملكها، فيحفظ الحاكم هذه المعلومات في عقله الباطن، وتصبح 

حصل انتهاك من دولة أخرى ألحد هذه القوانين والنُّظُم فال يرضى الحاكم بذلك، فيبدأ  عنده أساًسا ال يقبل بغيره، فإذا

حينها الصراع العقلي بين الدول، وصفة هذا الصراع هو أن يبدأ العقل الباطن لدى الحاكم بأمر العقل الظاهر بأن يُفكر 

فيستغيث بالعقل الخامل لمنحه مساحات أكبر بخطة لردع الدولة المعتدية، وقد يعجز العقل الظاهر في بداية األمر، 

 .للتفكير

فالتحدِّي قد يكون بين نفس  كالجاسوس، محاربوله نفس مهمات الجاسوسية، ونفس مواضيعها، فالمتحدِّي  التحدِّي: .1

الشخصين اللذين يملك كل واحد منهما الدافع إليذاء اآلخر، وقد يُدير التحدِّي شخصين من خالل أدوات وهم أشخاص 

ين ساحة للصراع العقلي بينهما، فيُديرون تتم تعبئتهم بإلحاق األذى للطرف اآلخر،  وقد يستخدم كل واحد من المتحدِّ

ين ا لضعف قوانينها من  على ساحة معينة، وتتصف هذه الساحة بصفة الضعف، التحدِّي من خالل األدوات المتحدِّ إمَّ

ا لضعفها عن تقنين خالل وجود ثغرات فيها تسمح بنشوء الصراعات العق لية، وظهورها على أرض الواقع، وإمَّ
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 ويتَّصف مديرو التحدِّي بصفة القوة، فيستغلون الساحة الضعيفة لتكون مسرح الصراع بينهما، القوانين وتطبيقها،

أو ين شخصين، أو بين مؤسستين، يكون بصراع عقلي  عبارة عنهو أنَّ التحدِّي  بين التحدِّي والتجسسولكن الفرق 

ا التجسس فهو  ،أو حتى بين دولتينبين منظمتين، أو بين شركتين،  لم، وأمَّ  صراع عقلي بينولكن في حالة السِّ

صراع ال يكون في عقل الشخص وحده والتحدِّي والتجسس عبارة عن  الجواسيس في حالة الحرب بين دولتين.

  .إطالقًا، بل هو بين طرفين أيًا كانا

تنشأ بين الدول منشؤها الصراع العقلي، وتحدث الحرب بين دولتين أو أكثر لعدم وجود مجال الحروب التي  الحرب: .1

فتحارب كل دولة  والتصالح الذي يؤدِّي إلى التوافق العقلي على األهداف، واألجندات المشتركة بينهما، لالتفاق بينهما،

ية، وليس المقصود ما يُسمى بالحروب والمقصود بالحرب هنا هي الحرب العسكرحفاظًا على مصالحها،  األخرى

االقتصادية، أو التقنية، وما شابهها، فالحروب االقتصادية، والتقنية، ونحوها كلها تدخل في بُعد التجسس، ألنَّ الظاهر 

رؤساء وحكام الدول، ولكن الذي يخوض المعركة هم الجواسيس، فهم الذين يُكلَّفون بالمهام، وهم  هو قرارات من

ا الحرب العسكرية فالذي يخوضها هم الجنود، الذين يبح والصراع العقلي لدى ثون علن المعلومات من مصادرها، وأمَّ

بالتعبئة، فيقوم قادة الجيوش بأمر من الحكام والرؤساء بتلقين الجنود عقيدة القتال لديهم، وأهداف المعركة  الجنود يبدأ

تجريع الجنود الوالء للحاكم، والدولة، والوطن، والحفاظ على  التي يخوضونها، والمصالح التي يُدافعون عنها، ويتم

، ويخزنها، ثم يبدأ المعلومات التي لديهم، وعدم البوح بها في حال األسر، فالعقل الباطن بطبيعته يحفظ هذه المعلومات

نة في عقله الباطن، ولديه هدف خ اص محفوظ في عقله الجندي القتال في أرض المعركة، ولديه األهداف العامة المخزَّ

الباطن أيًضا وهو المحافظة على نفسه من القتل، واألسر، فتكون النتيجة دائًما هي التفكير السطحي الذي يستطيع 

ا الهروب من ساحة المعركة، أو  إقحام النفس العقل الظاهر القيام به، فيُعطي العقل الظاهر للعقل الباطن أحد الحلين إمَّ

الجندي بنفسه في مكان ويقاتل فيه وفُرص نجاته وخروجه سالما من ذلك المكان ضعيفة جًدا،  في أماكن التهلكة فيدخل

 .رار تذكير العقل الباطن لإلنسانيحصل عنده تكرار للمشاهد الدامية التي رآها بتكإذا هرب الجندي أو منعدمة، ف

 الصراع العقلي الواقعي العشوائي: -ب

قوانين، وال تُنظِّمه أنظمة، بل يعتمد على االرتجال في المواقف، وتحصل فيه  وهو عبارة عن صراع عقلي ال تحكمه     

، ويتصف هذا الصراع العقلي بصفة الفجاءة، فهو يحصل بدون مقدمات، وال يتم تجهيز أي خسائر في األموال واألرواح

العقلي يعتمد أيًضا على عامل الوقت، تحضيرات، إالَّ في بعض األحوال يتم التحضير له ولكن بوقت ضيِّق، ألنَّ هذا الصراع 

، فالذي يستبق الضربة تكون له أفضلية في موقفه أمام مصارعه العقلي الواقعي الصراعالقسم من فهو العب مهم في هذا 

وهذا  وقد يحصل هذا الصراع العقلي بين شخصين، وقد يحصل بين مجموعتين، وقد يحصل بين دولة وشعبها، العقلي، وهكذا،

 الصراع العقلي له ثالثة أبعاد، وهي:

 اًلشتباك: .1

االشتباك بين شخصين، أو مجموعتين سواًء كان باأليدي، أو الهراوات، أو األسلحة البيضاء، أو حتى األسلحة النارية، هو      

 خالفات سابقة، نتيجة صراع عقلي واقعي بينهم، سواًء أكان هذا الصراع ناشئ في نفس اللحظة، أو بسبب تراكمات من
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أو يكون متوارثًا، فيكون حصل بين شخصين، ثم توارث هذا الخالف كل جيل من نسل الشخص المتصارع عقليًا واقعيًا مع  

خصمه، فيبدأ هذا الصراع العقلي من العقل الباطن، ألنَّ كل واحد من المتصارعين قد تلقَّن عقله الباطن معلومات أي ًا كان 

عداء مباشرة للخصم في حال كان الصراع متوارثًا، وهذا مثل التعبئة للجنود، فتتم التعبئة لعقل الباطن نوعها، فقد يتلقن ال

دون حتى معرفة األسباب، وال معرفة من صاحب الحق، فيكون صراع عقلي واقعي تعبوي، فقد يشتبك أي  للشخص بالعداء

اع العقلي الواقعي في نفس اللحظة بدون مقدمات، ويكون واحد من الطرفين ولو لمشاهدته في مكان لوحده، وقد يحصل الصر

واقعيًا، والمشتبكين مع بعضهما ال يعرف اآلخر، ولكن حصل بينهم لقاء في مكان، وتصرف  عقليًا كل واحد من المتصارعين

ف عدائي، وعقل هذا الشخص الظ اهر أخذ أحدهما تصرف معين قام العقل الظاهر للشخص اآلخر بتفسيره على أنَّه تصرُّ

معلومات سريعة من العقل الباطن عند نفس الشخص بأنَّ فعل حركة معينة في موقف معين، أو التلفُّظ بألفاظ معينة تعني 

العداوة، فيقوم العقل الظاهر بعملية تفكير سطحي سريعة يكون مفادها أنَّ الحركة التي صدرت من ذلك الشخص، في ذلك 

شخص بالتلفُّظ بألفاظ عدائية، يفهمها الشخص اآلخر بأنَّها عداوة وهنا حصلت التعبئة لكل واحد الموقف نتيجتها العداوة، فيبدأ ال

ا كان عدد المتصارعين عقليًا واقعيًا من خالل هذا البُعد، فيبدأ االشتباك بينهم فجأة، دون من الشخصين، أو المجموعتين، أي ً 

هو أن تطول الفترة قلياًل، كيوم أو يومين، وهذه الفترة تعتبر إرهاص مقدمات، وال سابق إنذار، هذه حالة، والحالة األخرى 

الشتباك سيحصل بين الطرفين، ألنَّه حصل بينهم خالف، ثم افترقا، ولم يحصل بينهم ُصلح، فيُمكن التنبُّؤ بحصول اشتباك قريب 

حصلت بينهم في نفس الموقف، ثم  بين الشخصين، وقد يحصل وقد ال يحصل، ويكتفي كل واحد من الطرفين بالمالسنة التي

يُصبح الصراع العقلي الواقعي بينهم من خالل بُعد المالسنة، فإن اكتفى الشخصين بالمالسنة ثم حصل بينهم لقاء آخر، وحصل 

، فتكون هذه المواقف عبارة عن تراكمات لمعلومات فيه خالف آخر، ثم موقف آخر وخالف آخر، وهكذا أي ًا كان عدد المواقف

تخزينها في العقل الباطن عند كل واحد من المتخاصمين، والمتصارعين عقليًا واقعيًا من خالل بُعد االشتباك، حتى يحصل  يتم

ا بالسالح أي ًا  ا بالوقت، وإمَّ كان االشتباك بينهم أخيًرا، وقد يستعد أحدهم، فيأخذ اآلخر غيلة، فيقتله أو يؤذيه، أو يستعد كلهم، إمَّ

 م االشتباك. نوعه، ويحصل بينه

 المالسنة: .1

والمالسنة مثل االشتباك لكنها أقل ضرًرا منه، فهي ال يحصل فيها خسائر في األموال، وال األرواح، وإنَّما هو ترجمة      

للصراع العقلي على هيئة كلمات، وقد يكون على سبيل الهزل، والمزح، وقد يكون على سبيل الجد، وفي كلتا الحالتين يُحاول 

ا من خالل بُعد المالسنة أن ينال من خصمه، حتى ولو كان على سبيل الهزل، والمزح، كل واحد من المتصارعين عقليًا واقعيً 

، فيُدرك أنَّه يتم الهجوم تمييزه محدود بالمحسوساتألنَّ العقل الباطن لدى كل واحد من المتخاصمين مدرك، وفي نفس الوقت 

ص الذي أمامه، ليتهجم عليه بالكلمات، سواًء باسترجاع عليه بالكلمات، فيقوم العقل الباطن باسترجاع المحفوظات لديه عن الشخ

سبه بشكله، أو طريقة كالمه. وقد ينشأ الصراع العقلي الواقعي من خالل بُعد مواقف من ماضيه، أو ذكر عيوب فيه، أو 

موقف، أو المالسنة فجأة بين شخصين أو مجموعتين، وقد يكون ال يعرف أحدهما اآلخر، ولكن يرى أحد الشخصين من اآلخر 

 يسمع منه كلمة يقوم بتحليلها العقل الظاهر لدى اآلخر، ويستنتج بأنَّها عدائيَّة، فيُلقِّن العقل الباطن معلومة متكاملة بأنَّه حصل

اعتداء على الشخص، فيقوم العقل الباطن بتسلُّطه بالرد من خالل استرجاع المحفوظات التي لديه من الكلمات الجارحة، ليتهجم 

 ،ى اآلخر، وهذه الحالة ال تكون إالَّ إذا كان الشخصين ال يعرفان بعضهمابها عل
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وقد يكون الموقف الذي حصل فيه المالسنة ليس ناشئ في نفس اللحظة، ويلزم أن يكون هناك خالفات سابقة متراكمة بين  

لتا الحالتين يكون تاريخ الخالف جيًدا، وقد يكون بينهم تاريخ من المالسنات، وقد ال يكون، وفي ك شخصين يعرفان بعضهما

بينهم كفيل بتعبئة العقل الباطن لدى كل واحد منهما بإلحاق األذى باآلخر، من خالل جرحه بالكلمات، وقد تكون المالسنات على 

 شكل محاورات شعرية بين الخصمين، وهذا الشكل يلزم منه وجود تاريخ من المالسنات بين الخصمين. 

 الثورة: .1

ر الموجود في العقول الباطنة للناس عن الحاكم أنَّه يرعى مصالحهم، وأنَّه الحاكم       والشعب يعيشون في نفس الوطن، والتصوُّ

ر يأمن الناس للحاكم، ويُطيعونه، وينفذون أوامره،  يُنصفهم ممن ظلمهم، وأنَّه يحمي البالد من العدوان، وبناًء على هذا التصوُّ

ر الموجود في العقل ال باطن للحاكم هو أنَّ هؤالء الناس الذين يحكمهم يجب عليهم أن يُطيعوه، وينفِّذوا أوامره، ويحققوا والتصوُّ

ر بهذه الطريقة محفوظ في العقل الباطن، فالحياة تسير بأمان، وبشكل سلس،  إرادته، وال يقبل منهم سوى ذلك، فإذا استمر التصوُّ

رين سواًء عند الشعب، أو عند الحاكم، فهنا يبدأ وبدون مشاكل كبيرة تظهر على السطح، فإذا حصل اخ تالل في أيٍّ من التصوُّ

رات من خالل العقل الظاهر ر عند  ،سواًء عند الحاكم أو عند الشعب إشعال فتيل الثورة، وتتغير هذه التصوُّ فإذا تغير التصوُّ

الحاكم عن الشعب، بأن يُعمل عقله الظاهر فيُفكر بأنَّ الناس ال يُطيعونه، ويسترجع مواقف معينة حصلت، فيبدأ عقله الظاهر 

ر جديد مفاده أنَّ الشعب ال يُطيعونه، فهنا يبدأ بقمعهم، وهذا القمع يُشكِّ   .، فيثورونل ردَّة فعل عند الناسبتلقين عقله الباطن تصوُّ

 القسم السادس: الصراع العقلي العاطفي:

فالنفس وظيفتها المشاعر، والعقل النفس والعقل قسمان لشيٍء واحد، وهو الروح، ولكل واحد من هذين القسمين وظيفته،      

كل وظيفة عقلية، ، وعقول الناس تختلف في قدراتها بحسب األنماط في بعد العمليات العقلية وظيفته إصدار األحكام الصحيحة

وتؤثر في هذه القدرات أبعاد الصراع العقلي في كل قسم من أقسامه، ومع ذلك فإنَّ عقل كل إنسان يسعى بكل جهده إلصدار 

 ، وهذا الصراع له ثالثة أبعاد، وهي:صحيح في كل موقف يمر به اإلنسانالحكم ال

وهو عبارة عن شعور عاطفي، وهو من هوى النفس، فالنفس تُحب الشيء الذي تهواه، سواًء أكان   :(الحبصراع طبيعي ) .0

فإذا أحبت النفس هذا هذا المحبوب شخص، أو سلوك، أو مكان، وأيًا يكن، فمادامت النفس تحب هذا الشيء فهي تهواه، 

طن أعمى البصيرة، ومتسلِّط، وفي نفس الوقت يحصل الشيء فإنَّ تأثيرها يكون على مساحة العقل الباطن، ألنَّ العقل البا

وأنَّ المعلومة المتكاملة تفيد بأنَّه يجب على العقل بإصدار أحكامه  على تغذيته بالمعلومات المتكاملة عن الشيء المحبوب،

هنا صراع عقلي فيحصل توافق دائم بين النفس، والعقل الباطن، وال يوجد  على جسد اإلنسان بأن يُلبِّي رغبات المحبوب،

عاطفي حتى اآلن، وإنَّما يبدأ الصراع العقلي العاطفي عندما يتدخل العقل الظاهر، ويكون حكمه في موقف معين ُمخالف 

لما تهواه النفس في مشاعرها تجاه محبوبها، أو عند دخول شخص جديد في العالقة بين الحبيب ومحبوبه، ويدخل متغير 

ل الباطن على تصرفات الجسم حتى يكاد اإلنسان أن يفعل أفعال خارجة عن ثقافة البلد العقل الظاهر عندما يسيطر العق

الذي يعيش فيه، فهنا يتدخل العقل الظاهر ويكون حكمه مخالف لهوى النفس، أو عندما يدخل شخص جديد في العالقة بين 

 لة تفيد بمخالفة هوى النفس في محبوبها،الحبيب ومحبوبه، ويقوم هذا الشخص بتلقين الحبيب في عقله الباطن معلومات كام

وهنا يبدأ العقل الباطن بمخالفة هوى النفس في مشاعرها  عدو، أو خائن، ونحو ذلك،كأن يُلقِّنه بأنَّ الشخص الذي يحبه 
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وق تجاه حبيبها، فهنا يكون حكم العقل سواًء أكان العقل الباطن الملقَّن معلومات جديدة خصوًصا إذا كانت من مصدر موث

لدى الشخص، أو كان حكم العقل الظاهر الذي فكَّر من نفسه، وخرج بأحكام ترجمها لمعلومات كاملة للعقل الباطن تُفيد 

ي هذا البُعد بين العقل، بمخالفة النفس في مشاعرها تجاه محبوبها، وهنا يحصل الفراق، وينشأ الصراع العقلي العاطفي ف

 .والنفس

والكره عبارة عن شعور يصدر من النفس، وقد يكون الكره شعور طبيعي كأن يكره اإلنسان شيئًا،  :(الكرهصراع طبيعي ) .1

سواًء أكان شخص، أم مكان، أم كلمات، وأيًا يكون، فيكون يكرهها اإلنسان بسبب موقف معين، ولو ُسئل عنه استطاع أن 

غير طبيعي، كأن يكره اإلنسان شخًصا للونه، أو  يُجيب عنه، ويشرح الموقف بكالم منطقي مفهوم، وقد يكون الكره شعور

وكأن يكره اإلنسان أشياء دونما سبب، ولو ُسئل عن سبب كرهه  أو موقفه، أو ظرفه، ونحو ذلك، شكله، أو طريقة كالمه،

ف الطبيعي عند اإلنسان أن يهجر الشيء الذي يكرهه، وهنا  للشيء ال ال يستطيع اإلجابة بكالم منطقي مفهوم، والتصرُّ

فالنفس تغذي العقل الباطن بمعلومات كاملة تفيد بهجران الشيء المكروه، وعدم طاعته،  يوجد صراع عقلي عاطفي،

والبعد عنه، والعقل الباطن يوافق دائًما هوى النفس، فال يُطيع الشخص الذي يكرهه، وال يأتي للمكان الذي يكرهه، ويهجر 

يُجبر اإلنسان على طاعة اإلنسان الذي يكرهه، أو استخدام الشيء الذي ولكن عندما  كل مكروه، وهذا الموقف طبيعي،

يكرهه، بغض النظر عن شعور الكره إن كان طبيعي أو غير طبيعي، وهنا تكون طبيعة الصراع العقلي العاطفي في هذا 

اهر في العالقة، وهو يتدخل العقل الظ ألنَّهولكن هذا الموقف غير طبيعي  البعد مثل البعد الذي قبله، ولكن بالعكس،

الواجب يقتضي في موقف معين طاعة الشخص المكروه، كأن يكون هو وصاحب بصيرة، والعقل الباطن أعمى، ومتسلط، 

 .أو القائد في المهمة، ونحو ذلك المدير في العمل،

ا ابن، أووالمقصود  :(الفقدصراع غير طبيعي ) .7 بنت، أو أخ، أو أخت،  هنا هو فقد الحبيب بالموت، ويكون هذا الحبيب إمَّ

ا فقد غيرهم من أو أب أو أم، وهذا البعد مختص لفقد هؤالء األقارب ممن يسمَّ  ون بالدرجة األولى فقط، دون غيرهم، وأمَّ

األقارب، أو األصدقاء، أو أي ًا كان المحبوب، بالموت فهو ال يُعتبر فقد، وإنَّما يُعتبر فراق، والصراع العقلي العاطفي فيه 

ا شعور فقد شيء مهم لإلنسان، أو ي بعد الحب،يدخل ف واألشد ضراوة في الصراع العقلي العاطفي، ألنَّ الفقد أشد من مَّ

ا ، ويُمكن فيه تعويض الشيء الذي تمَّ فراقهالفراق، فالفراق  ويُمكن تعويض مكانه،  ،فال يُمكن فيه تعويض المفقودالفقد أمَّ

، تعويض مكانه بالخادم، ولكن ال يُمكن تعويض شعور الحب لالبن بصرفه للخادم فاالبن يُمكن ولكن ليس بالشكل الكافي،

، ولكن الفقد يُشير إلى فراغ في حياة مفارقته تالفراق مجرد شعور، ولكن دون حاجة حقيقية للشخص، أو الشيء الذي تمَّ ف

، ولو لم تكن الحاجة إليه إالَّ لدرجة األولى فقطون باالفاقد، ال يمأل هذا الفراغ إالَّ الشخص المفقود، وهم األقارب ممن يسمَّ 

لمجرد األنس به، والشعور بوجوده، والتحدث إليه، والسماع منه، دون عمل ضروري يقوم به، تتوقف عليه حياة الفاقد، 

ا إن كانت الحاجة إليه للقيام بعمل ضروري تتوقف عليه حياة الفاقد، كالرعاية، واالهتمام، والقيام بشؤون الفاقد، كأن  وأمَّ

يكون المفقود ابن، أو بنت، وهم الذين يرعون والدهم أو والدتهم، وهم بحاجة إلى الرعاية واالهتمام فيكون الفاقد هو الوالد 

أو الوالدة، والمفقود هو االبن، أو البنت، فهنا يكون الصراع العقلي العاطفي على الوالد أو الوالدة في بُعد الفقد أشد ضراوة 

اع عقلي آخر، وطبيعة هذا الصراع هو أنَّ النفس تحب االبن، أو البنت، وهذا الشعور متبادل مع االبن، أو من أي صر

عدم القدرة فيد بعدم تحمل فقد هذا االبن أو البنت، وتُ  ، ومعارف متكاملةالبنت، فيتم تغذية العقل الباطن بمعلومات كاملة

 .على تخيل هذا الموضوع
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 العقلي الجسدي:القسم السابع: الصراع 

مصيره الفناء، فيكون التعب والمرض الذي يُصيب الجسد طبيعي، ألنَّ الذي له نهاية ألنَّ يُصاب جسد اإلنسان بالمرض،      

البد وأن يصيبه الضعف قبل أن ينتهي، فالنهاية تكون تدريجيًا، وهذ طبيعي أيًضا، فجسد اإلنسان لم يحصل على القوة في 

تدريجيًا في مراحل النمو المختلفة من حياته، وكذلك إذا لم تُصيب اإلنسان مصيبة، أو آفة تنهي حياته، لحظة، بل حصلت له 

، وفي حالة المرض للجسد فإنَّ للعقل موقف سيفقد هذه الحياة شيئًا فشيئًا، فيمرض، ثم يضعف الجسد حتى يفنى، ويموت هفإنَّ 

 يتبيَّن من خالل هذه األبعاد الثالثة، وهي:

 :(لالتحمُّ طبيعي ) صراع .1

دة، بل يتفاوت، فإذا كان األلم خفيف       المرض، واأللم الذي يُصيب جسد اإلنسان ليس على درجة واحدة من القوة، والشِّ

استطاع اإلنسان أن يتحمل هذا األلم، ويتحامل على نفسه، ويؤدِّي مهامه بشكل طبيعي، وهنا ال يوجد صراع عقلي ضاري، 

جسدي في هذا البُعد خفيف، وطبيعة الصراع العقلي الجسدي في هذا البُعد يتمثل في قبول العقل الباطن فالصراع العقلي ال

لمعلومة كاملة تُفيد بأنَّ الجسد يتألم نتيجة أمر معين، قد تكون إصابة بسيطة، أو عارض صحي بسيط من السهل عالجه، وهذه 

 وال يشكو من أي ألم، ا للعقل الباطن تُفيد بأنَّ اإلنسان ال يُعاني من أي مرض،المعلومة المتكاملة تخالف معلومة سابقة تمَّ تلقينه

وأنَّه يتمتَّع بكامل قوته البدنية، وصحته الجسمانية، وبعد ذلك إذا تلقَّى العقل الباطن معلومة مخالفة تُفيد باإلصابة بالمرض 

 .ى معلومة اإلصابة بالمرض وحدهاالمؤقَّت البسيط، فإنَّه يتقبَّل ذلك مباشرة، ألنَّه لم يتلقَّ 

 :(بالتطبُّ صراع طبيعي ) .1

يُصاب اإلنسان بأمراض في حياته تُسمَّى باألمراض المزمنة، وهذه األمراض يحتاج معها اإلنسان إلى األدوية التي تالزمه      

ألدوية من روتينه اليومي، في كل أو قاته، ويتناولها بشكل يومي، وهنا يُصبح اإلنسان متعايش مع هذه األمراض، تصبح ا

وطبيعة هذا الصراع العقلي الجسدي يكون بتلقين العقل الباطن بمعلومة كاملة تُفيد بأنَّ الجسد سليم، ويتمتع بكامل صحته، وفجأة 

تمَّ تلقين العقل الباطن بمعلومة متكاملة مخالفة للمعلومة السابقة، وتُفيد بأنَّ الجسد أصبح مريض بشكل مزمن، وأنَّه يحتاج إلى 

فالعقل الباطن بسبب عدم تقبله للوضع الجديد، فإنَّه يعيش كل يوم على أمل أن يعود لسابق ومي لكي يعيش، األدوية بشكل ي

عهده من الصحة، والقوة، بينما يجد جسده في الواقع يتدهور، أو يستمر على نفس الوضع من المرض، فيبدأ العقل الباطن 

 .لظاهر للتفكير بحل لوضعه الجسديبالضغط على العقل ا

 :(األلمصراع غير طبيعي ) .1

األلم المحسوس الذي يشعر به اإلنسان نتيجة المرض في أي عضو من أعضاء الجسم قد يكون شديد، وقد يكون خفيف، وقد      

يكون وقتي، وقد يطول وقته، والصراع العقلي الجسدي في هذا البُعد بسيط في حالة كان األلم خفيف، أو وقتي، خصوًصا إذا 

ا إذا اشتد األلم، ولم يُعطى المريض مسكنات له، أو أُعطي مسكنات ولكنها ال تقدر حصل المريض  على دواء لتسكين اآلالم، وأمَّ

على تسكين األلم بشكل كامل، فهنا يبدأ صراع عقلي جسدي ضاري، وطبيعة هذا الصراع تبدأ من مساحة العقل الباطن الذي تمَّ 

 ، فيستغيث بالعقل الظاهر للتفكير في طريقة لتسكين األلم، تلقينه بوجود األلم من خالل اإلحساس به
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والعقل الظاهر ال يستطيع الوصول إلى طريقة لتسكين األلم، وال يملك بيانات كافية تُمكنه من الحصول على مساحات في العقل 

 .ل للتفكير في طريقة لتسكين األلمالخام

 الصراع العقلي، وأبعاد كل قسم: أقسام نظرية (:2) الشكل

 

 المصدر: الباحث.

 : إدارة الصراع العقلي:ابعااس

 الذي يتم الصراع من خاللووهو توجيه الصراع العقلي نحو اتجاه معين بحسب شكل الصراع، والقسم الموجود فيه،      

الصراعات العقلية التي يُمكن أقسام و الصراع،، وتهدف إدارة الصراع العقلي إلى تحقيق السالم والتعايش بين طرفي أبعاده

 بين الناس من خالل ثالثة أبعاد، وهي: تهايُمكن إدارو إدارتها هي أربعة،

 المناقشة: .1

وهي عبارة عن تقريب وجهات النظر بين المتصارعين عقليًا، ويُمكن إدارة الصراع العقلي في قسمين من أقسامه من خالل      

الصراع العقلي المركب(. وذلك ألنَّ أبعاد هذين القسمين متقاربة، ويحصل االختالف  -هذا البُعد، وهما: )الصراع العقلي البسيط

، وفي أكثر األحيان، بل وجميعها يكون  ختالف األشخاص المتصارعين عقليًا من خالل هذه األقسامبين أبعاد هذين القسمين با

الحوار بين المتصارعين عقليًا في هذين القسمين من خالل أبعادها عقيم، وال توجد نتائج ملموسة من هذه الصراعات، سوى 

ة إلدارة هذه الصراعات في هذين القسمين إالَّ عن طريق ففي هذه الحالة ال يوجد طريق باأللفاظ،تصفية حسابات، وتقاذف 

تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين للحد من المهاترات، والحروب الكالمية بينهم، وإيجاد جو من السالم والتعايش بين 

 .الخصمين، أو الفريقين
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 المحاكمة: .1

إدارة الصراع العقلي في قسم واحد من أقسامه من خالل  وهي عبارة عن إقامة العدالة، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، ويُمكن     

الصراع العقلي المبني  -هذا البُعد، وهو: )الصراع العقلي الدافعي(، بقسميه، وهما: )الصراع العقلي المبني على الدوافع الداخلية

واعها، وهي تحصل بعد سبق اإلصرار على الدوافع الخارجية(، ألنَّ الصراع العقلي في هذا البُعد ينتج عنه الجنايات بمختلف أن

د، ألنَّ دوافعها واضحة، ونتائج هذه الدوافع ملموسة، ويُمكن معرفة الجاني بسهولة، وإيقاع العقوبة به ، إليقافه عن والترصُّ

 ارتكاب الجناية، وردع من يحاول محاكاة في فعله، لتحقيق السالم، والتعايش بين الناس.

 المصالحة: .1

ن التسامح، وتنازل كل واحد من الطرفين على حدٍّ سواء عن شيء من حقوقه من أجل المصلحة العامة وهي عبارة ع     

للطرفين المتصالحين، بحيث يخرج كل واحد من طرفي الصراع العقلي سعيًدا، ويُمكن إدارة الصراع العقلي في قسم واحد من 

الصراع العقلي  -بقسميه، وهما: )الصراع العقلي الواقعي المنظم أقسامه من خالل هذا البُعد، وهو: )الصراع العقلي الواقعي(،

الواقعي العشوائي(، وذلك ألنَّ الصراع العقلي الحادث بينهم لم يكن يتمناه أحد من الطرفين، وإنَّما فرض الصراع نفسه، من 

الصراع عقبة ارعين هذا كل واحد من المتصخالل حرص كل واحد من الطرفين على تحقيق مصالحه، وفي هذه األثناء وجد 

في تحقيق مصالحه، ولم يجد بُد من مواجهة هذا الصراع لتجاوزه، والتغلُّب عليه، لتحقيق المصلحة، فهنا ال نجد دوافع إليذاء 

الطرف اآلخر، وإنَّما المقصود المصلحة، فمتى تحققت ذهب كل واحد من المتصارعين عقليًا، واقعيًا في حال سبيله، فتكون 

 .النوايا سليمة في هذا الصراع من تمني إيقاع األذى بالطرف اآلخردائًما 

 إدارة الصراع العقلي: أبعاد (:2) والشكل

 

 المصدر: الباحث.

 من منظور )نظرية الصراع العقلي(: الطريق الذي يقود إلى المتاهة العقلية: ثامناا

 لسواًء الفائز أم الخاسر، فلو حصلت حرب مثاًل فإنَّه يحصأي صراع يحدث فإنَّه يحدث فيه خسائر عند طرفي الصراع،      

 فيها خسائر في األموال، واألرواح عند طرفي الصراع، الفائز، والخاسر، 

إدارة الصراع العقلي

المصاحة، إلدارة الصراع في 
:قسم

الصراع العقلي الواقعي

المحاكمة، إلدارة الصراع 
:في قسم

يالصراع العقلي الدافع

المناقشة إلدارة 
:الصراع في قسم

الصراع العقلي البسيط

الصراع العقلي 
المركب



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

( فإنَّ الصراع العقلي الذي يحدث بين الناس ال بُد وأن تحدث فيه خسائر، وطبيعة الخسائر ومن منظور )نظرية الصراع العقلي

واألدوات المستخدمة في الصراعات العقلية هي قدرات دوات التي تمَّ استخدامها في الحرب نفسها، في أي حرب تكون في األ

ومن منظور )نظرية الصراع العقلي( هو أنَّ العقل له الوظائف نفسها عند جميع الناس،  ،اإلنسان على استخدام وظائف العقل

ولهم، وهذا يُبيِّن أنَّ القدرات العقلية واحدة عند جميع الناس، ولكن الناس يتفاوتون في مدى قدرتهم على استخدام وظائف عق

والخسائر الحاصلة في الصراعات العقلية ليست في قدرات العقل، بل  والقدرة على استخدام قدرات العقل هي الفارق بين البشر،

نسان القدرة على استخدام جميع قدرات اإلإلى خسارة  هذه الخسائرؤدِّي ت، وقد في القدرة على استخدام اإلنسان لوظائف العقل

، حتى يدخل في مرحلة غير طبيعية في حياة اإلنسان، وهي )مرحلة أرذل العمر(، وهي )مرض الزهايمر(، وأيًا كان العقل

اه، وما يتم التعارف به بين الناس تبره ، فإنَّ )نظرية الصراع العقلي( تععلى هذه المرحلة الغير طبيعية من حياة اإلنسان مسمَّ

(. ومن هذا 872)ص  ة، وال يُمكن لإلنسان أن يفقدها، فالوظيفة العقلية موجوداإلنسان القدرة على استخدام وظائف عقلهفقدان 

المنطلق مادام اإلنسان حي، ويعيش، ويأكل ويشرب، ويتردد النفس في جوفه، فعقله موجود، ألنَّ الروح موجودة، ولها هذين 

من خالل طريقين،  ات العقليةوقد يسقط اإلنسان في هذه المتاه تفريقهما، يُمكن تجزئتهما، وال وال القسمين الذين ال ينفصالن،

 وهما:

 وهو من خالل وقوع اإلنسان في الصراع العقلي الذي يقود إلى المتاهة مباشرة. الطريق المباشر: -أ

وهو من خالل وقوع اإلنسان في الصراع العقلي الذي يقود إلى المتاهة بعد وقوعه في صراع  الطريق غير المباشر: -ب

ا بشكل غير صحيح، أو لم  عقلي يُمكن إدارته، وهذا الصراع العقلي الممكن لم تتم إدارته، أو تمَّت إدارته، ولكن إمَّ

التالية توضح  ت، والمعادالاده ذلك إلى المتاهةيستطيع مدير الصراع العقلي من تنفيذ قرارات إدارته لهذا الصراع، فق

  :، وغير مباشروقوع اإلنسان في المتاهة العقلية بطريق مباشر

 :شر(: معادلة وقوع اإلنسان في المتاهة العقلية بطريق مبا11الشكل )

 

 المصدر: الباحث.
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 (: معادلة وقوع اإلنسان في المتاهة العقلية بطريق غير مباشر:11الشكل )

 

 

 :وأعراض كل مرحلة : مراحل وقوع مريض الزهايمر في المتاهة العقلية من منظور )نظرية الصراع العقلي(تاسعاا

والذي يحصل في بداية إصابة اإلنسان بمرض الزهايمر هو تذكر األثر، سواًء أكان شعور، أو إحساس، فيبدأ في الدخول      

ع في المرحلة األولى يكون بمثابة اإلرهاص بالوقوع في باقي المراحل حتى ووالوق ،على مراحل المتاهة العقلية مساحةفي 

 هي كما يلي: يُطبق مرض الزهايمر على اإلنسان، والمراحل ثالث

 ى:المرحلة األول

المحفز لوظائف العقل الظاهر، ألنَّ هذه لوظائف العقل الخامل، فعندها يفتقد حاسته السادسة، ويفتقد اإلنسان  تكون بفقد     

 .وظائف العقل الخامل، وقد فقد القدرة على استخدامها

( أنَّ هذه المرحلة هي المرحلة التي يخاف منها كثيرون، وأعراضها وهي النسيان النسبي، كنسيان 8100ويذكر خليفة )     

عي، الميل إلى الغضب، واالفتقاد إلى المقدرة على القيام األحداث، األسماء، عدم معرفة األشخاص، تكرار المواضيع دون و

(. فهذه األعراض هي داللة 812ببعض األعمال التي كان يقوم بها الشخص، مثل: استعمال النقد، وإجراء المكالمات الهاتفية )

سماء، هي من وظائف العقل على فقدان اإلنسان لقدرته على استخدام وظائف مساحة العقل الخامل، فالتمييز بين األحداث، واأل

وحاسته هي العقل الخامل، ففقدان القدرة  ،الظاهرالخامل، ألنَّ األحداث واألسماء مشتبهة، وتمييز المشتبهات من وظائف العقل 

ا و على استخدامها أدَّى لهذه األعراض،  .ييز بين المطروحة منها وغير ذلكتكرار المواضيع هو بسبب عدم التمأمَّ

 :الثانيةالمرحلة 

والتي يفقد المريض فيها القدرة على استخدام وظائف العقل الظاهر، فال يستطيع التفكير، وال الفهم، وال إدراك وتمييز      

 .الغيبيات، والمشتبه

عائلة ( بأنَّه ومن خاللها تظهر المشكالت التي تبدأ بفرض واقع جديد على ال8100وأعراض هذه المرحلة كما بيَّنها خليفة )     

والمحيطين بالمريض، وهذه المرحلة تشمل الغضب، وجود أوهام، وتخيالت، وتنشأ في هذه المرحلة الحاجة إلى المساعدة في 

(. وهذه األعراض دالَّة على فقدان الشخص هنا 812النشاطات اليومية، مثل: الغسيل، اللبس، واالنتقال من مكان إلى مكان )

 ، التفكيراألوهام، والخياالت هو بسبب فقدان القدرة على ة العقل الظاهر، فوجود القدرة على استخدام وظائف مساح
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هو بسبب البدء في المرحلة الثانية من الوقوع في المتاهة العقلية، فتاه الشخص هنا فحصل تشويش على هذه الوظيفة، فنتج و

ا أداء  كالغسيل، واللبس، واالنتقال من مكان إلى مكان، فهذه وظيفة نشاطات اإلنسان الشخصية، بسببها األوهام، والخياالت، وأمَّ

نسان غسله، الفهم، ألنَّ أداء هذه النشاطات يختلف بين الحين واآلخر، فالغسيل، واللبس، يختلف يوميًا، بحسب ما يريد اإل

 .وبحسب ما يريد لبسه

 :المرحلة الثالثة

 .له الباطن، فيفقد التذكر، ويفقد القدرة على إدراك وتمييز المحسوساتوفيها يفقد المريض القدرة على استخدام وظائف عق     

ف على أفراد العائلة، عدم القدرة على التفريق 8100ويذكر خليفة )      ( أنَّ أعراض هذه المرحلة يبدأ فيها الشخص بعدم التعرُّ

بين األشياء، عدم معرفة الذهاب إلى الحمام، وعدم القدرة على ارتداء المالبس، وبالتالي تصبح هناك حاجة دائمة للمساعدة 

(. وهذه األعراض داللة على فقدان المريض بالزهايمر هنا القدرة على استخدام وظائف 813)واإلشراف على هذا المريض 

ألنَّ األعراض السابقة هي من الروتين اليومي للشخص، وهو الذي تمَّ تخزينه، وحفظه في مساحة العقل الباطن، العقل الباطن، 

رحلة المتقدمة من اإلصابة بمرض الزهايمر، والدخول التام في فعدم القدرة على أداء الروتين اليومي هذا يعني الوصول إلى الم

مساحة المتاهة العقلية، واإلطباق على قدرات الشخص في استخدامه لجميع وظائف عقله، وهي مرحلة صعبة، ويصعب 

 استعادة مريض الزهايمر الذي وصل إلى هذه المرحلة.

ا  : أبعاد مساحة المتاهة العقلية:عاشرا

كأثر للصراعات العقلية التي ال  اوجد بعد حدوث أسبابهت اأصاًل في عقل اإلنسان، ولكنه ةموجودغير تاهة العقلية مساحة الم     

يُمكن إدارتها، أو كانت ممكنة إدارتها ولم تتم، أو تمَّت بشكٍل خاطئ، وإذا ُوجدت هذه المتاهة بوجود السبب الذي يقود إليها 

لدائري إلى الشكل القُمعي، ولكن ال يقع اإلنسان في هذه المتاهة إالَّ إذا استحكم عليه البُعد فعندها يتغير شكل العقل من الشكل ا

، من خالل تذكر الشعور، أو اإلحساس، ونسيان المسبب، فيبدأ االختالل في القدرة على استخدام وظائف العقل من أبعاد المتاهة

سقط ي بشرط أن يكون الشعور، واإلحساس دائم، غير منقطع، فحينها واأللم(، -الحزن -: )الخوفوأبعاد المتاهة العقلية هي

، بعد عمل المعالجفي هذه المتاهة على المراحل، وإذا لم يستحكم عليه البُعد، سواًء بأخذه ألساليب الوقاية من الطبيب اإلنسان 

والتشبُّث بقدراته على استخدام وظائف  لية،المتاهة العق ليمتنع من السقوط فيالتحليل العقلي الالزم، أو كان عقله قوي كفاية 

 هي:والثالثة،  العقلية[ المتاهة] بعادهنا إيضاح ألو عقله،

وهو شعور طبيعي في األصل، فإذا حدث بشكله الطبيعي فإنَّه ال يُسبب األضرار على اإلنسان في قدرته على  الخوف: .0

ون له ُمسبِّب، فيكون الشعور ُمصاحب للُمسبِّب له، فمتى استخدام وظائف عقله إطالقًا، وشكل الخوف الطبيعي هو أن يك

ا أن يحدث هذا الشعور  ُوجد سبب الخوف، ُوجد شعور الخوف، ولكن يكون هذا الخوف غير طبيعي في حالتين، وهي إمَّ

ُمسبب ويتذكر عند اإلنسان بدون ُمسبِّب معروف له، أو حدث له مسبب وشعر اإلنسان أنَّ هذا الُمسبب دائم، فهُنا ينسى ال

الشعور، والحالة الثانية هي أن يحدث بسبب ال يُمكن لإلنسان اإلفصاح عنه، أو يُمكن لإلنسان اإلفصاح عنه ولكنه ال 

يستطيع وصفه، وفي هاتين الحالتين يكون الشعور بالخوف دائم عنده، فيكون الشعور غير طبيعي، فيفقد اإلنسان القدرة 

 .ه استخدمها في غير موضعها، فالتذكُّر وظيفة من وظائف العقلعلى استخدام وظائف عقله ألنَّ 
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وهو مثل الخوف تماًما، ولكن يختلف الُمسبِّب، والحزن شعور طبيعي في األصل، فإذا حدث بشكله الطبيعي فإنَّه  الحزن: .8

ال يُسبب األضرار على اإلنسان في قدرته على استخدام وظائف عقله إطالقًا، وشكل الحزن الطبيعي هو أن يكون له 

جد سبب الحزن، ُوجد شعور الحزن، ولكن يكون هذا الحزن غير ُمسبِّب، فيكون الشعور ُمصاحب للُمسبِّب له، فمتى وُ 

ا أن يحدث هذا الشعور عند اإلنسان بدون ُمسبِّب معروف له، أو حدث له مسبب وشعر اإلنسان  طبيعي في حالتين، وهي إمَّ

يُمكن لإلنسان اإلفصاح أنَّ هذا الُمسبب دائم، فهُنا ينسى الُمسبب ويتذكر الشعور، والحالة الثانية هي أن يحدث بسبب ال 

 .ال يستطيع وصفه، أو التعبير عنهعنه، أو يُمكن لإلنسان اإلفصاح عنه ولكنه 

ا األبعاد السابقة فهي شعور، والفرق بين اإلحساس، والشعور،  األلم: .1 واأللم يختلف عن األبعاد التي قبله بأنَّه إحساس، وأمَّ

ف على مصدر األلم، ومسببه، وأمَّا هو أنَّ اإلحساس هو ألم حسِّي نتيجة مرض أو إصا بة في جسد اإلنسان، يمكن التعرُّ

الشعور فهو غير محسوس، وال مرئي، وهو نتيجة لحادٍث حدث في الواقع، والشعور هو األثر الباقي في نفس اإلنسان بعد 

ف علانتهاء الحادث،  ى مسببه، واأللم طبيعي ولكن هذا الشعور ليس له مصدر محسوس في عضٍو معين، ولكن يُمكن التعرُّ

ا باستخدام مسكنات اآلالم باختالف  يحصل لإلنسان نتيجة مرض معين، أو إصابة، ودائًما يتالشى هذا األلم وينتهي إمَّ

 .بيعي باأللم الذي يُصيب اإلنسانأشكالها، أو بالشفاء من المرض، أو التعافي من اإلصابة، وهذا هو اإلحساس الط

 العقل بعد وجود المتاهات العقلية:(: شكل 11الشكل )
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 من ُمنطلق نظرية الصراع العقلي: الزهايمرعالج مرض  مراحل: حادي عشر

الذي وصل إلى مرحلة غير طبيعية في  المريض بالزهايمر نظرية الصراع العقلي ال تجزم بقدرتها على إخراج اإلنسان     

كما أنَّها ال تضمن أي نتائج لهذا العالج  ،من المتاهة العقلية التي وقع فيها حياته، وهي التي تُسمَّى )مرحلة أرذل العمر(

ًصا إن ولكنها محاولة إلخراج اإلنسان الذي بلغ الستين أو السبعين من عمره من هذه المرحلة الغير طبيعية، خصو السلوكي،

من المتاهة العقلية  كان سليم من األمراض الجسدية، وقادر على ممارسة حياته فسيولوجيًا، وال يُعاني من أي عطب في أعضائه

يتم تطبيقها إن رأى المختصين في هذا المجال صالحيتها للتطبيق وعدم وجود  العالجية السلوكية ، وهذه المحاولةالتي وقع فيها

 ، وهي كما يلي:بثالث مراحلتمر وهي  ،عمل االختبارات الالزمة لهابعد  آثار سلبية لها

 مرحلة التشخيص: -أ

وهذه المرحلة هي من اختصاص المحلل العقلي، بحيث يعمل تحليل شامل لقدرات اإلنسان الذي وصل إلى مرحلة أرذل      

ف على قدرة هذا اإلنسان العمر  أسئلةعلى استخدام وظائف عقله، من خالل ، فأصابه مرض الزهايمر، وهذا التحليل للتعرُّ

نُهُ من اإلجابة عل وإالَّ يُجيب قريب المريض إذا  ،يهايجيب عليها الشخص نفسه إن كان يستطيع، وهو في مرحلة من المرض تُمكِّ

مة من مرض الزهايمر، وال يسمح له بالقدرة على اإلجابة على األسئلة، بالمرض، ولم يبلغ  لم يُصاب أو أنَّه كان في مرحلة متقدِّ

ف على قدراته في استخدام وظائف عقله، و الستين من عمره واإلصابة  من الدخول في مرحلة أرذل العمر، والوقايةيريد التعرُّ

ولكن بعد  قابلة للتطوير والتجديد، استخدام وظائف عقله، وهي علىاألسئلة استكشافية لقدرة اإلنسان ذه وه بمرض الزهايمر،

ل النظرية صياغة األسئلة على أسلوب المقابلة،اعمل البحوث التطبيقية عليه، والتطبيق الميداني لها  دون االستبانة ، وتُفضِّ

ألنَّ كل كلمة مهمة في التحليل، فقد تقود المحلل العقلي إلى  ،مساحة للحديث بحرية وارتياحليُعطى المريض أو من ينوب عنه 

ألنَّ هذا و وتحديد المساحة العقلية المستخدمة في كل موقف بعناية تامَّة، كل محور من محاور التحليل بدقة أكبر، تحديد البُعد في

 العقلي التحليل لمحاور وفيما يلي عرض ،ه قيل الذي يُلقيه الشخص عن كاهلبحد ذاته نوع من العالج، وهو بمثابة الحمل الث

 عقلة:ة اإلنسان على استخدام وظائف الشامل لقدر

 مثلثات وظائف العقل الظاهر: .1

ف على النمط الذي كان يستخدمه هذا المريض من أنماطهدف إلى ي المحور اوهذ      ف  التعرُّ وظائف عقله، وهي تُفيد في التعرُّ

على قدرة اإلنسان الذي وصل إلى مرحلة أرذل العمر، أو كاد أن يصل إليها، أو يريد الوقاية منها على استخدام وظائف عقله 

ف على  الشخص نفسه إن كان  األسئلةتفكيره، وفهمه، وإدراكه وتمييزه، ويجيب عن هذه  نمطفي أيام صحته، فيتم التعرُّ

ف على درجة استجابة المريض للعالج، حيث يُقارن بين هذه اإلجابة، وإجابة  األسئلةستطيع، أو قريبه، وهذه ي تُفيد في التعرُّ

بعد العالج كاإلجابة عنها قبل العالج فهذا  األسئلةالمريض نفسه بعد االنتهاء من العالج، فإن كانت إجابة المريض على هذه 

ويصيغ هذه األسئلة ، وتقل النسبة بحسب االختالف في اإلجابات، بعد تحليلها، %011للعالج بنسبة يُعتبر أنَّ المريض استجاب 

ف على  ومن خالل إجابات ودراستها، صفات األشخاص المستخدمين لكل نمط من هذه األنماط، المحلل العقلي بعد التعرُّ

ف المريض، أو من يُجيب عنه ، مع العلم بأنَّ من وظائف العقل على النمط المستخدم عنده في كل وظيفة المحلل العقلي يتعرَّ

 الشخص الذي يستخدم النَّمط األعلى فهو بالضرورة يستخدم النَّمط الذي قبله، واألقل منه في القدرة العقلية،
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ألنَّه ال يُمكن له معرفة كيفية استخدامه، ولكن المستخدم للنمط األقل في القدرة العقلية، فهو ال يستطيع أن يستخدم النَّمط األعلى،  

ب، والمهم اآلن هو القاعدة، وهي )أنَّ المستخدم للنَّمط العقلي األعلى فهو بالضرورة يستخدم النَّمط األقل منه،  إالَّ إذا تعلَّم، وتدرَّ

 العقليلضروري أن المستخدم للنمط ، وليس من اوالمستخدم للنمط العقلي األقل، فال يُمكن له استخدام النَّمط العقلي األعلى(

يتصف بكل الصفات المذكورة لهذا النمط، ويكفيه أن يتصف بصفة أو اثنتين أو أكثر، ويُعتبر من المستخدمين لهذا النمط، حتى 

شِّر ولو كانت صفة واحدة، بحسب رأي النظرية، ألنَّ الصفة الواحدة إذا اتصف بها اإلنسان تفرع منها تصرفات كثيرة، تدل وتؤ

والصفات التي يتصف بها األشخاص المستخدمين لكل نمط من أنماط وظائف العقل ، على استخدام هذا الشخص لهذا النمط

متباينة، بحيث يستطيع المحلل العقلي تمييز الشخص الذي يتم تحليل قدراته على استخدام وظائف عقله بالنمط الذي يستخدمه في 

األسئلة التي ينشئها المحلل العقلي، والتي تبين له النمط المستخدم في كل وظيفة من  كل وظيفة من وظائف العقل، من خالل

 .خالل صفات الشخص محل االختبار، والتحليل

 أقسام الصراع العقلي من منظور )نظرية الصراع العقلي(: .1

ف على الصراعات العقلية التي خاضها اإلنسان في حياته،      أو يخوضها في وقت التحليل  وهذا المحور يهدف إلى التعرُّ

العقلي، ويصيغ المحلل العقلي األسئلة على هذا المحور من خالل أقسام هذه النظرية، من خالل كل بُعد من أبعاد أقسام الصراع 

ع عن كل قسم أبعاد محددة، ويقوم المحلل العقلي بصياغة األسئلة على كل قسم من خالل أبعاالعقلي ده ، وهي سبعة أقسام، ويتفرَّ

ف من خالل هذه األسئلة على البُعدالتابعة له في الصراع الذي خاضه أو يخوضه الشخص محل التحليل  بالتحديد ، بحيث يتعرَّ

 .العقلي

 إدارة الصراع العقلي: .1

ف على أشكال إدارة الصراع العقلي التي تمَّت ممارستها على الشخص، اوهذا المحور يهدف إلى       ف على ولتعرُّ التعرُّ

، ويصيغ المحلل العقلي أسئلة هذا المحور من خالل أبعاد إدارة الصراع مناسبة شكل اإلدارة مع الصراع العقلي الذي خاضه

تمَّت ، ويرى المحلل العقلي إن كان بُعد إدارة الصراع العقلي الذي المصالحة(و -المحاكمة -الثالثة، وهي: )المناقشة العقلي

فإن كان بُعد اإلدارة مناسب  ،العقلي الذي خاضه أو يخوضه وقت التحليل مناسب للصراع الشخص محل التحليلممارسته على 

وال يكون هنا احتمالية الوقوع في المتاهة العقلية بطريق غير  فتكون تمَّت إدارة الصراع بالشكل الصحيح، للصراع العقلي

لعقلي بشكل غير صحيح، ويكون هنا احتمالية الوقوع في فتكون تمَّت إدارة الصراع ابُعد اإلدارة غير مناسب  وإن كان مباشر،

ار المتاهة العقلية بطريق غير مباشر، ثم ينظر المحلل العقلي إن كان مدير صراع الشخص محل التحليل قد أنفذ قراراته التي أد

 .من خاللها الصراع أو ال

 الطريق الذي قاد إلى المتاهة العقلية: .1

ف على كيفية وقوع الشخص في المتاهة العقلية، والتي بسببها فقد القدرة على استخدام ويهدف هذا المحور إلى       التعرُّ

الطريق وظائف عقله، إن كانت بطريق مباشر، أو غير مباشر، ويصيغ المحلل العقلي األسئلة على هذا المحور من خالل أبعاد 

األسئلة على محور إدارة الصراع العقلي، وال يُمكن إغفال هذا المحور  ، كما أنَّه يتبيَّن معه من خاللالذي قاد إلى المتاهة العقلية

 ألنَّه يحدد بدقة السبب الذي قاد إلى المتاهة العقلية، ألنَّ السبب قد ال يكون ظاهر،
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المعالج ابتداء وإذا لم يتم تحديد السبب بدقة فإنَّ االستعادة تُصبح أصعب، ألنَّه ال يوجد بداية واضحة يتمكن من خاللها الطبيب  

 برنامجه العالجي مع المريض، فال بد من تحديد األسباب بدقة من خالل هذا المحور.

 :بُعد المتاهة العقلية التي وقع فيها مريض الزهايمر .5

، وهذا من منظور )نظرية الصراع التي وقع فيها مريض الزهايمر المتاهة العقلية بُعدويهدف هذا المحور إلى تشخيص      

عدم القدرة على استخدام وظائف  الزهايمر، والذي هو العقلي(، وهي ثالث متاهات عقلية، تمَّ التعبير عنها بأبعاد أسباب مرض

 األلم(. -الحزن -)الخوف ثالثة أبعاد: العقل، وهي

 مرحلة عمل التقرير: -ب

امل لقدرة اإلنسان على استخدام وظائف عقله، التحليل العقلي الشوفي هذه المرحلة يقوم المحلل العقلي بإعداد تقريره عن      

لتقرير التحليل الشامل لقدرة اإلنسان على استخدام  مختصر وذلك من خالل تحليله السابق، وفيما يلي عرض لجدول مقترح

  وظائف عقله:

 (: تقرير التحليل العقلي1جدول )

 نمط الفهم نمط التفكير

نمط 

اإلدراك 

 والتمييز

قسم 

الصراع 

 العقلي

 ونوعه

بُعد الصراع 

 العقلي

إدارة 

الصراع 

 العقلي

طريق 

الوصول 

 للمتاهة

المتاهة 

 العقلية

        

 المصدر: الباحث.

تقرير بالتفصيل، بحسب إجابات الشخص محل التحليل قد كتب المحلل العقلي  كونيو مختصرة، تعبئة هذا الجدول وتعتبر     

أو من ينوب عنه، من حيث نمط الوظيفة العقلية المستخدم، والصفات التي تدل والنظر لقدرته في استخدام وظائف عقله، 

، وطريقة إدارتها، وطريق الوصول إلى وتؤشر على ذلك، وذكر أقسام الصراعات العقلية التي خاضها الشخص، أو يخوضها

، إن كان هذا الشخص محل التحليل قد المتاهة العقلية إن كان مباشر أو غير مباشر، والمتاهة العقلية التي دخل فيها اإلنسان

وكل معلومة يكتبها في التقرير المختصر يكون قد كتب أسباب تحديده لهذه المعلومة من خالل اإلجابات  ،وصل لهذه المرحلة

ل  إلى الطبيب المعالج. جميع التقاريرثم يقوم بتقديم  الواردة في التحليل العقلي في التقرير المفصَّ

 مج العالجي السلوكي لمريض الزهايمر:عمل البرنامرحلة  -ج

يستلم الطبيب المعالج التقرير، فإن كان الشخص صاحب التحليل لم يصل إلى مرحلة أرذل العمر فإنَّ الطبيب المعالج يشرح      

ي تشكَّلت في التالعقلية  ةله وضعه، ومدى قدراته في استخدام وظائف عقله، والصراعات العقلية التي يخوضها، ويبيِّن له المتاه

ويبيِّن له أساليب ، ومدى قربه أو بعده منها سواًء أكان بطريق مباشرة، أو غير مباشرة، المحتمل وقوعه فيها،عقله، ومن 

  إن كانت موجودة، الوقاية من الوقوع في المتاهات العقلية،
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فيبدأ الطبيب  حتى ولو كانت مرحلة متقدمة، ،مراحلهمصاب بالزهايمر في أي مرحلة من وإن كان الشخص صاحب التحليل 

من خالل ثالثة أبعاد، وهي  يكون ج مريض الزهايمرالومحاولة ع المعالج بدراسة تقرير المحلل العقلي لوضع هذا الشخص

 كما يلي:

ف على السبب الدقيق الذي أوقع هذا الشخص في الم اًلستعادة: .1 تاهة العقلية، ويبدأ وفي هذا البُعد يبدأ الطبيب المعالج بالتعرُّ

األلم(، وسوف يتبيَّن للطبيب المعالج المتاهة التي وقع فيها  -الحزن -من عنده، والمتاهات العقلية ثالث، وهي: )الخوف

أو الحزن( فيُمكن  -هي )الخوف المتاهة العقلية التي وقع فيها المريض فإن كانتالمريض من خالل تقرير المحلل العقلي، 

 فإنَّ الطبيب المعالج سواًء أكانت المرحلة األولى، أو الثانية، أو الثالثة، ،وصل إليها مرحلةبأي  محاولة استعادة المريض

ثة، بُعد، وذلك بتغذية مساحة العقل الباطن من جديد بواسطة أبعاده الثالالالعالجي، ويبدأ من خالل هذا  هيبدأ منها برنامج

 وهي:

وهو من حاجات مساحة العقل الباطن، ويُعتبر من أهم الحاجات، ألنَّ العقل الباطن يحفظ ما يتم تلقينه به،   التلقين: -أ

المناسبة الستعادته من المتاهة العقلية، وهذه الخطوة بمثابة  العباراتفيقوم الطبيب المعالج في هذا البُعد بتلقين المريض 

التي يقوم العبارات األضواء التي تكون في آخر النفق، وتقود الشخص للخروج من الظالم الذي هو فيه، وتكون هذه 

تم تلقين الطبيب المعالج بتلقينها للمريض بحسب المتاهة التي وقع فيها المريض، فإن كانت المتاهة )الخوف(، في

تهدئ من روعه، ألنَّ المباشرة سوف يُنكرها  والتي المريض بطريق غير مباشر عبارات عن الطمأنينة، والسكينة

تي تبعث على الطمأنينة، وال مانع من القيام ببعض األفعال ال لما هو فيه، المريض، ألنَّه لم يتوه عقليًا إالَّ بسبب كتمانه

 .واألمان

تأتي بعد التلقين بالعبارات، وهنا يتم تزويد المريض بالمعلومات والمعارف، فإن كانت  وهذه مرحلة :المعلومات -ب

متاهته العقلية هي )الخوف(، فيتم تزويده بمعارف عن األمن الذي يعيشه، وذكر القصص التي حصل فيها خوف شديد 

القصص التي تُلهم المريض بطُُرق  ثم عقبه أمن، وطمأنينة، وسكينة، وتمَّ فيها القضاء على مصدر الخوف، ومثلها من

خروجه من متاهته العقلية، ولكن بشرط عدم المباشرة، كأن تأتي هذه القصص في فلم يُعرض للمريض، أو محادثة مع 

 شخص حصلت له حادثة فيها خوف، عقبها طمأنينة، وقضاء على مصدر الخوف.

ساحة العقل الباطن من خالل تغذيته بالمعلومات التي كان من خالل البُعدين السابقين تمَّ تكوين قاعدة في م اإلشارات: -ج

بحاجة إليها، وأصبح عقله الباطن يستعيدها كلما شعر بالمتاهة التي وقع فيها، ولكن مع الوقت قد يشعر المريض 

ا عن طريق صور، أو  بصعوبة في استرجاع هذه المحفوظات في عقله كلما حس بالمتاهة، فهُنا يتم عمل إشارات إمَّ

التي تُساعده بالخروج من  تكون بمثابة اإلشارة ، أو يراها بعينه،مطبوعات، أو كلمات تُلقى على مسامع المريض

 .متاهته

ل إليها من خالل برنامجه في  التعزيز: .1 وفي هذا البُعد يقوم الطبيب المعالج بعمل برنامج عالجي لتعزيز النتائج التي توصَّ

بدأ ، واالستعادة لبُعدالمريض قد استجاب  المعالج بعمل برنامج التعزيز إالَّ إذا تأكَّد أنَّ بُعد االستعادة، وال يبدأ الطبيب 

ويدل ويؤشِّر على ذلك )ذاكرة اإلنسان(،  ،الباطن ، وعادت له القدرة باستخدام وظائف عقلهالعقلية المتاهةبالخروج من 

 كار من حوله، ومعرفتهم، ومعرفة األحداث، وتذكرها، ألنَّها وظيفة العقل الباطن، فإذا عادت القدرة للمريض باستذ
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تكون قد عادت له القدرة على استخدام وظائف عقله  وفي هذه الحالة فهذا يدل ويؤشِّر على استجابة المريض لالستعادة،

، ل اإلنسان(الذي يُطلق عليه )عق يُمكن التعزيز، ويكون من خالل أبعاد حاجات مساحة العقل الظاهر، وهو الباطن، وحينها

 واألبعاد هي كما يلي:

والبيانات يحتاجها العقل الظاهر للتفكير، ومن هنا يبني الطبيب المعالج برنامجه، فيكون البرنامج العالجي  البيانات: -أ

معتمد على مهارة التفكير، كأن يُعطي المريض تدريبات على الربط، والتركيب، وأي تمارين يُمكن بناؤها لتعزيز 

 .التفكير والتي من خاللها يقوى عقل المريض، ويُعزز عنده قدراته على استخدام هذه الوظيفة العقليةوظيفة 

والثقة يحتاجها العقل الظاهر للقيام بوظيفة الفهم، حيث أنَّ العقل ممكن أن يفهم ممن يثق به، وهنا يعمل الطبيب  الثقة: -ب

واقعية، يُمكن للمريض أن يلمس نتائجها، ويتحقق من  المعالج برنامجه بكسب ثقة المريض، بحيث يشرح له أمور

يه، فيكون قادر على توضيح كل األمور الغامضة لد صدق الطبيب فيما قاله، وعندما يكسب الطبيب ثقة المريض،

 .وسيتقبلها المريض

واالحترام يحتاجه العقل الظاهر للقيام بوظيفة اإلدراك والتمييز، بحيث يتم احترام عقل المريض وعدم  اًلحترام: -ج

في تمييزها إن كانت نافعة أو ، وأخذ رأيه بطرحها عليه من خالل محادثته بهااالستخفاف به، وذلك بإخباره عن أمور 

لتي تشفى تنوي عمل تطوير معيَّن لقسم من أقسامه، وامثل أن يحدِّث الطبيب مريضه عن خبر بأنَّ إدارة المس ،ضارة

 .كان للمريض عالقة بها

وفي هذا البُعد يقوم الطبيب المعالج بعمل برنامج عالجي لتكوين مناعة لدى اإلنسان من الوقوع في المتاهة  المناعة: .1

زهايمر قد استجاب لبُعد ن أنَّ مريض الويبدأ الطبيب المعالج في هذا البُعد من البرنامج بعد التأكد م العقلية مرة أخرى،

، ووظيفة العقل الخامل هي تحفيز العقل الظاهر على العمل، وتوفير المساحات لكل وظيفة عقلية، وكل بُعد من التعزيز

أبعاد حاجات مساحة العقل الخامل يُحفِّز وظيفة من وظائف العقل الظاهر، ويمنحها المساحة الالزمة للعمل، وفيما يلي 

 :أبعاد حاجات مساحة العقل الخامل، والوظيفة التي يحفزها عرض

والمعاناة تُحفِّز وظيفة التفكير، بحيث إذا وقع اإلنسان في معاناة فإنَّ يبدأ بالتفكير في طريقة للخروج من  المعاناة: -أ

ا أن يُعايشها المريض، كعمل تمارين، أو مسابقات  معاناته، فيعمل الطبيب المعالج برنامج للمريض فيه نوع معاناة، إمَّ

الطبيب المعالج من المريض إيجاد حل ي قصة لشخص، ثم يطلب في شيء من هذا النوع، أو يعرض عليه معاناة ف

 .التي تُخرجه من معاناته، ونحوهابالتفكير من خالل البيانات المتوفرة في القصة، و

والحاجة تُحفز وظيفة الفهم، بحيث أنَّه إذا كان اإلنسان في حاجة لشيء معين، فهو بال شك يحتاج إلى فهمه،  الحاجة: -ب

ألنَّه لو كان يفهمه مسبقًا لما احتاج إليه، وحينها يبدأ الشخص بمحاولة لفهم الشيء الذي يحتاجه، فمثاًل لو كان اإلنسان 

قة الحصول عليه، ولو كان بحاجة إلى عمل، فإنه يجب عليه أن يفهم طريقة بحاجة إلى المال، فإنَّه يجب عليه فهم طري

 .عليه، وطريقة القيام به، وهكذا الحصول

والمنافسة تُحفز وظيفة اإلدراك، ألنَّ اإلنسان عندما يسير في طريق وحده لعمل معين، سواًء في تجارة، أو  المنافسة: -ج

يها بنوع من اال نفس الطريق، فهنا يُدرك رتياح، ولكن إذا أدرك وجود شخص يسير معه في عمل صنعة معينة فإنَّه يؤدِّ

 .وجود شيء
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عند وجود المشكلة، يُوجد وضع غير طبيعي، وهذا الوضع الغير طبيعي  هوالمشكلة تُحفز وظيفة التمييز، ألنَّ  المشكلة: -د

يحتاج إلى تمييز، إن كان ضار، أو نافع حتى، ألنَّ المشكلة عبارة عن طارئ ممكن أن يطرأ في أي وقت، وقد يكون 

لكن تمييزه إن كان نافع، أو ضار، فإن كان نافًعا جاءت المشكلة محلولة، وإن كان الطارئ ضاًرا فهنا يجب معالجته، و

برنامج نافع أو ضار فهو يحتاج إلى مساحة من العقل الخامل، للقيام بوظيفة التمييز، فهنا يعمل الطبيب المعالج 

 .عالجي كعمل تمارين حركية

 لمريض الزهايمرالسلوكي (: البرنامج العالجي 11الشكل )

 

 المصدر: الباحث.

 :في هذه النظرية لمحاولة عالج مرض الزهايمر سمات البرنامج العالجي المقترح: عشر ثاني

االلتزام بالوقت، بحيث يتم في البداية عمل وقت مقترح لتطبيق البرنامج العالجي لكل بُعد من أبعاده، ويتم تسجيل الوقت  .0

يتم  الذي احتاجه الطبيب المعالج في كل مرحلة من مراحل البرنامج العالجي، وبعد التطبيقات الميدانية على المرضى

معرفة إن كان من الممكن تحديد زمن معين لبرنامج العالج، أم أنَّ كل حالة يكون لها زمن معين، ويتم حساب الزمن بمدة 

 استجابة المريض للعالج.

 .وغير منقطع بأي حاٍل من األحوالأالَّ ينقطع العالج عن المريض في أي مرحلة من مراحله، بحيث يكون العالج متصل،  .8

بحيث يألف المريض طبيبًا معينًا، ومساعديه بالطبع من طاقم التمريض، فإذا تغيَّرت  أو طاقمه، الطبيب المعالج، يتغيَّرأالَّ 

مه في العالج، ويحتاج الطاقم الجديد البدء مع المريض من جديد. االلتزام بالبرنامج المحدد  الوجوه فقد يفقد المريض تقدُّ

الج برنامج معين بعد دراسة حالة المريض فيجب عليه وعلى طاقمه التمريضي االلتزام بعد عمله، فإذا عمل الطبيب المع

 .بالبرنامج، وعدم تغييره في أي مرحلة من مراحل العالج، حتى يستطيع الطبيب اختبار نجاعة برنامجه العالجي

بعض العقاقير المعينة في بعض  يتَّسم هذا البرنامج بأنَّه برنامج عالجي سلوكي، ولو احتاج الطبيب المعالج استخدام .7

ين، والذين يُمكنهم وصف العقاقير  المراحل فيُمكن تحديد هذه العقاقير من خالل دراسات وأبحاث أطباء النفس المختصِّ

 الالزمة.

مراحل عالج مرض الزهايمر

رالبرنامج العالجي السلوكي لمريض الزهايم

المناعة

بأبعاد حاجات العقل الخامل

المشكلة المنافسة الحاجة المعاناة

التعزيز

بأبعاد حاجات العقل الظاهر

االحترام الثقة تالبيانا

االستعادة

بأبعاد حاجات العقل الباطن

اإلشارات المعلومات ينالتلق

عمل التقرير التشخيص

مثلثات وظائف 
العقل الظاهر

أقسام الصراع 
العقلي

إدارة الصراع 
العقلي

الطريق الذي قاد 
يةإلى المتاهة العقل

قليةُبعد المتاهة الع
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عمل أنَّ هذا البرنامج العالجي قابل للتطوير، والتجديد، سواًء في أبعاده، أو أساليبه، وذلك بعد التطبيق الميداني له، و .2

 الدراسات والبحوث الالزمة لتطويره، وتجديده.

لمشي، والجري، والسباحة، والمناعة( برامج رياضية، كا -أن يتخلل هذا البرنامج العالجي خصوًصا في بُعدي )التعزيز .5

أجوبتهم على المحلل العقلي، والطبيب الُمعالج كتم أسرار األشخاص الذي قاموا بعمل التحليل العقلي، واستخدام . ونحوها

 لغرض العالج، ثم يتم االحتفاظ بسرية هذه اإلجابات.

 

 خاتمة البحث .1

: مختصر نظرية الصراع العقلي:  أوًلا

 أبعاد حاجات مساحات العقل الثالثة:

مساحة العقل الخامل(،  -مساحة العقل الظاهر -وعقل اإلنسان له ثالث مساحات افتراضية، وهي: )مساحة العقل الباطن     

وكل مساحة من هذه المساحات لها أبعاد، وهذه األبعاد هي عبارة عن حاجات كل مساحة من مساحات العقل للعمل، والقيام 

ف على هذه األ بعاد من خالل معرفة وظيفة كل مساحة، ومن خالل كتابات العلماء، والمختصين في بوظائفها المحددة، وتمَّ التعرُّ

، وفيما يلي عرض أبعاد حاجات كل مساحة الزهايمر مرض محاولة العالج منهذا المجال، وتحديد أبعاد كل مساحة هو بهدف 

 مساحات العقل:

 اإلشارات. المعلومات. التلقين. ثالثة، وهي: أبعاد حاجات العقل الباطن

 االحترام. الثقة. البيانات. ثالثة، وهي: الظاهر أبعاد حاجات عقل اإلنسان

 .المشكلة المنافسة. الحاجة. المعاناة. ثالثة، وهي: أبعاد حاجات العقل الخامل

 مثلثات وظائف العقل الظاهر:

ووظائفها أعقد وظائف العقل، والناس يتفاوتون في ق لفظ العقل، وتكون هي المقصودة، لمساحة العقل الظاهر هي التي يُط     

قدراتهم على استخدام هذه الوظائف كما هو ُمشاهد، فتمَّ تحديد أنماط تدل وتؤشِّر على قدرات الناس في استخدامهم لوظائف 

 وفيما يلي عرض ألنماط كل وظيفة من وظائف العقل الظاهر، بالبدء من أسهل األنماط إلى أصعبها: عقوله،

 التفكير العميق  التفكير الُمترف )التطويري(. التفكير السطحي )التقليدي(. ، وله ثالثة أنماط، وهي:لث التفكيرمث

 )االبتكاري(.

 الفهم التتبُّعي االستقرائي. الفهم المعقَّد. الفهم البسيط. ، وله ثالثة أنماط، وهي:مثلث الفهم 

 إدراك وتمييز  إدراك وتمييز الغيبيات. إدراك وتمييز المحسوسات. ، وله ثالثة أنماط، وهي:مثلث اإلدراك والتمييز

 المشتبه.

 أقسام نظرية الصراع العقلي:

ف علىحصول الصراعات بين الناس أمر طبيعي،       الصراعات العقلية التي خاضها  وتحديد أقسام هذه الصراعات هو للتعرُّ

 ،اإلنسان في حياته، أو يخوضها في وقت التحليل العقلي
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ف على تبعات هذا الصراع على قدرة اإلنسان على استخدامه لوظائف عقله، ومقدار خسائره في هذه القدرات، ويكون   للتعرُّ

الخطوة األولى لتشخيص المتاهة العقلية التي وقع فيها مريض الزهايمر، أو يكاد أن يقع فيها، وفيما يلي عرض ألقسام 

 الصراعات العقلية، وأبعاد كل قسم:

صراع غير  صراع طبيعي )الهيمنة(. صراع طبيعي )الموقف(. ، وله ثالثة أبعاد، وهي:القسم األول: الصراع العقلي العام

 طبيعي )الذكريات(.

 .االستخفاف .السخرية .الحوار ، وله ثالثة أبعاد، وهي:القسم الثاني: الصراع العقلي البسيط

 نوعين، هما:، وله القسم الثالث: الصراع العقلي الدافعي

 .الموافقة .الحاجة .االنحراف ، وله ثالثة أبعاد، وهي:الصراع العقلي المبني على الدوافع الداخلية -أ

 .التسلُّط .التعذيب .التهديد ، وله ثالثة أبعاد، وهي:الصراع العقلي المبني على الدوافع الخارجية -ب

 .القناعة .الشك .اليقين ب، وله ثالثة أبعاد، وهي:القسم الرابع: الصراع العقلي المرك

 ، وله نوعين، وهما:القسم الخامس: الصراع العقلي الواقعي

 .الحرب .التجسس .التحدِّي وله ثالثة أبعاد، وهي:، مالصراع العقلي الواقعي المنظَّ  -أ

 الثورة. المالسنة. االشتباك. ، وله ثالثة أبعاد، وهي:الصراع العقلي الواقعي العشوائي -ب

صراع غير  صراع طبيعي )الكره(. صراع طبيعي )الحب(. ، وله ثالثة أبعاد، وهي:الصراع العقلي العاطفيالقسم السادس: 

 طبيعي )الفقد(.

صراع  صراع طبيعي )التطبب(. صراع طبيعي )التحمل(. ، وله ثالثة أبعاد، وهي:القسم السابع: الصراع العقلي الجسدي

 غير طبيعي )األلم(.

 إدارة الصراع العقلي:

ف على      ف على يالصراعات العقلية الت للتعرُّ أشكال إدارة الصراع العقلي  يُمكن إدارتها، والتي ال يُمكن إدارتها، والتعرُّ

ف على مناسبة شكل اإلدارة مع الصراع العقلي الذي خاضه وهذه اإلدارة ، التي تمَّت ممارستها على الشخص، ومن ثمَّ التعرُّ

 والتعايش بين المتصارعين عقليًا، وهذه اإلدارة لها ثالثة أبعاد، وهي: إيجاد جو من السالمهدف إلى ت

 الصراع العقلي المركب(. -الصراعات العقلية التي يُمكن إدارتها بالمناقشة: )الصراع العقلي البسيط المناقشة: .1

 الصراعات العقلية التي يُمكن إدارتها بالمحاكمة: )الصراع العقلي الدافعي(. المحاكمة: .1

 الصراعات العقلية التي يُمكن إدارتها بالمصالحة: )الصراع العقلي الواقعي(. المصالحة: .1
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ف على الطريق الذي قاد إلى المتاهة العقلية:  التعرُّ

ف على كيفية وقوع الشخص في المتاهة العقلية، والتي بسببها فقد القدرة على استخدام وظائف عقله      ، والمتاهة العقلية للتعرُّ

 ، وهي طريقين:اإلنسان، وال يُمكن إدارته خاضهتكون في الصراع الغير طبيعي الذي 

 مباشرة. العقلية الذي يقود إلى المتاهة الغير طبيعي وهو من خالل وقوع اإلنسان في الصراع العقلي الطريق المباشر: -أ

بعد وقوعه في  العقلية وهو من خالل وقوع اإلنسان في الصراع العقلي الذي يقود إلى المتاهة الطريق غير المباشر: -ب

ا بشكل غير صحيح،  صراع عقلي يُمكن إدارته، وهذا الصراع العقلي الممكن لم تتم إدارته، أو تمَّت إدارته، ولكن إمَّ

 .العقلية صراع، فقاده ذلك إلى المتاهةأو لم يستطيع مدير الصراع العقلي من تنفيذ قرارات إدارته لهذا ال

 أسباب مرض الزهايمر من منظور )نظرية الصراع العقلي(:

 التي وقع فيها مريض الزهايمر، وهي نتيجة الصراع العقلي الغير طبيعي، وهي ثالث: تشخيص المتاهة العقليةوهو      

 .األلم .الحزن .الخوف

 :ُمنطلق نظرية الصراع العقلي مراحل عالج مرض الزهايمر منثانياا: مختصر 

ف على قدرة مريض الزهايمر  مرحلة التشخيص: -أ وهذه المرحلة يقوم فيها المحلل العقلي بعمل تحليل عقلي شامل للتعرُّ

 على استخدام وظائف عقله، في أيام صحته، وهذا التحليل يقوم على خمسة محاور، وهي:

ف المحلل  مثلثات وظائف العقل الظاهر: .1 العقلي من خاللها على النمط الذي كان يستخدمه مريض الزهايمر في ليتعرَّ

كل وظيفة من وظائف العقل الظاهر، ويهدف هذا التحليل إلى اختبار نجاعة البرنامج العالجي الذي قام بعمله الطبيب 

أو من ينوب عنه قبل المعالج، حيث يُعمل قبل البرنامج وبعده، فإذا كانت إجابات المريض بعد البرنامج مثل إجاباته، 

 ، وتقل النسبة بحسب اختالف اإلجابات، وهكذا.%011البرنامج فيكون البرنامج قد نجح بنسبة 

ف على الصراعات العقلية  أقسام الصراع العقلي من منظور )نظرية الصراع العقلي(: .1 ويهدف هذا المحور إلى التعرُّ

ف إن كان  قد وقع في صراع غير طبيعي، أوقعه في المتاهة العقلية. التي خاضها مريض الزهايمر في حياته، للتعرُّ

ف على أشكال إدارة الصراع العقلي التي تمَّت ممارستها على  إدارة الصراع العقلي: .1 وهذا المحور يهدف إلى التعرُّ

ف على مناسبة شكل اإلدارة مع الصراع العقلي الذي خاضه ف إن كان مريض الزهايمرالشخص، والتعرُّ قد  ، والتعرُّ

 حظي بأوقات للسالم والتعايش مع الناس.

ف على كيفية وقوع الشخص في المتاهة العقلية،  :يق الذي قاد إلى المتاهة العقليةالطر .1 ويهدف هذا المحور إلى التعرُّ

 والتي بسببها فقد القدرة على استخدام وظائف عقله، إن كانت بطريق مباشر، أو غير مباشر.

 ي وقع فيها مريض الزهايمر:بُعد المتاهة العقلية الت .5

 ويهدف هذا المحور إلى تشخيص بُعد المتاهة العقلية التي وقع فيها مريض الزهايمر.     

وفي هذه المرحلة يقوم المحلل العقلي بإعداد تقريره عن التحليل العقلي الشامل لقدرة اإلنسان على  مرحلة عمل التقرير: -ب

ف على قدرات مريض على استخدام  استخدام وظائف عقله، ويقوم بتقديمه إلى الطبيب المعالج ليقوم بدراسته، والتعرُّ

 وظائف عقله في أيام صحته.
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ويقوم هذا البرنامج على ثالثة أبعاد، وفي كل بُعد تتم محاولة  مرحلة عمل البرنامج العالجي السلوكي لمريض الزهايمر: -ج

استعادة قدرة اإلنسان على استخدام وظائف مساحة من مساحات العقل، بدًءا من الوظائف األقل ثم التي أعلى منها، فيبدأ 

الخامل، من خالل هذه باستعادة قدرة اإلنسان على استخدام وظائف مساحة العقل الباطن، ثم العقل الظاهر، ثم العقل 

 األبعاد:

وهذا البُعد الستعادة قدرة مريض الزهايمر على استخدام وظائف مساحة العقل الباطن، من خالل عمل  اًلستعادة: .1

 اإلشارات. المعلومات. التلقين. أبعاد حاجات العقل الباطن، وهي: برنامج بواسطة

استخدام وظائف مساحة العقل الظاهر، من خالل عمل برنامج وهذا البُعد لتعزيز قدرة مريض الزهايمر على  التعزيز: .1

 اًلحترام. الثقة. البيانات. أبعاد حاجات العقل الظاهر، وهي: بواسطة

وهذا البُعد لعمل مناعة لمريض الزهايمر من خالل مساحة العقل الخامل، وذلك بعمل برنامج بواسطة أبعاد  المناعة: .1

ل مناعة للمريض لمنع حاجات العقل الخامل، تهدف إلى تمري ن العقل باستخدام وظائف العقل الخامل، والتي تُشكِّ

  المنافسة. الحاجة. المعاناة. المتاهة العقلية مرة أخرى، وهي: وقوعه في

 ثالثاا: التوصيات:

بالزهايمر، بعد ق، وهو المرحلة الثالثة من اإلصابة بِ إجراء تطبيق ميداني تجريبي على حاالت مصابة بالزهايمر المط   .0

ف على نجاعة  د من خلوه من اآلثار الجانبية السلبية، للتعرُّ عمل االختبارات الالزمة على البرنامج العالجي، للتأكُّ

ف على الوقت الالزم لعالج كل حالة. د من  البرنامج في استعادة مريض الزهايمر من متاهته العقلية، والتعرُّ التأكُّ

جي بشكل جماعي لمجموعة من مرضى الزهايمر، وهذا في حال أنَّ الوقت الالزم إمكانية عمل البرنامج العال

 للبرنامج يُمكن أن يكون محدد لجميع الحاالت.

أن يتم عمل بحوث ودراسات لتحديد صفات األشخاص المستخدمين لكل نمط من أنماط وظائف العقل، ليتم تحديدها  .8

 لتحديد أنماط الوظائف العقلية لألشخاص.بدقة أكبر، ويكون التحليل العقلي أكثر دقة، 

اسات الالزمة لتطوير هذه النظرية، لتشمل جميع أشكال حث العلماء في مجال العقل أن يعملوا البحوث والدر .7

 الصراعات العقلية الموجودة، وقد غفلت النظرية عن ذكرها.

، والنظر إن كانت صالحة، لالصطالح على أن يُعنى العلماء بجميع األطر النظرية الواردة في هذا البحث، لتطويرها .2

ف على جميع أبعاده، وكل ما يؤثِّر عليه.  ما ورد فيها من مفاهيم، ولتكون ُمنطلق لسبر أغوار عقل اإلنسان، والتعرُّ

ف على العقاقير التي قد تكون نافعة لمريض الزهايمر في أثناء البرنامج  .5 أن يعمل االطباء المختصون بحوثهم للتعرُّ

 جي، ويكون لها األثر الفعَّال في تحسين استجابة المريض للعالج السلوكي.العال

 المراجع

 .25 -22، ص 72(. العقل الباطن كيف نصل إليه؟ مجلة التربية. ع0232جادو عبد العزيز )

 ابعة.(. العقل الباطن قوة خارقة في أعماق اإلنسان. كنوز المعرفة، األردن، عمان، الطبعة الر8107حجازي، أحمد )

 .887 -812(. مرض الزهايمر: خرف الشيخوخة المبكر. الخميسية، ص 8100خليفة، فهد )
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 .02 -3، ص 52(. العقل البشري. دراسات عربية وإسالمية، ج8102سالمة، عبد الفتاح )

 .27 -20، ص 052شيخ إدريس، جعفر. مفهوم العقل. البيان، ع

 .722 -755، ص 82لته، مجاالته، ومداركه. مجلة الحكمة، ع(. العقل: تعريفه، منز8117صوفي، عبد القادر )

 .72 -73(. ماذا تعرف عن الزهايمر؟ اإلدارة، ص 8102علي، وسام )

 .82 -88، ص 812ع 02(. العقل. الوعي اإلسالمي، ج0228فايد محمود )

 أدونيس.، ترجمة: العكرة، 025 -072، ص 02(. العقل. مجلة الفكر العربي، ع0220فايل، أريك )

 .87 -81(. مرضى الزهايمر: تجارب أولية لتحسين الذاكرة. اإلعجاز العلمي، ص 8102الكريم، صالح )

، ص 02ع 8(. نظرية العقل الخامل أصلها وتطبيقاتها. المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، ج8180آل مريع، محمد )

878- 822. 

(. الوظائف السيكولوجية لالتصال اإلعالني ومدى ارتباطها 8102يات )مصيلحي، محمود، والجابري، ابتسام، رشا، وعط

 .737 -723، ص 0ع  2بالعقل الباطن في التأثير على االستجابة الشرائية. مجلة التصميم الدولية، ج

 (. العقل الباطن. هنداوي للنشر والتوزيع.8100موسى، سالمة )

 حياتك العملية. مكتبة جرير، الطبعة األولى، ترجمة مكتبة جرير. (. تسخير قوة عقلك الباطن في8101ميرفي، جوزيف )

 (. قوة عقلك الباطن. مكتبة جرير، الطبعة الثالثة، ترجمة مكتبة جرير.8113ميرفي، جوزيف )

 .25 -28(. الزهايمر. األمن والحياة. ص 8101اليوسف، إيمان )

 صباًحا. 0/01/8188 ،01:11(، /https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ويكيبيديا )

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v4.39.14  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.39.14
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Institutional Excellence of Riyadh’s School Grades in light of innovative management from 

point of view of Educational Supervisors 

 الباحثة/ جود حسين الجودي إعداد

  المملكة العربية السعودية العزيز،كلية التربية في جامعة األمير سطام بن عبد  التربوي، والتخطيطماجستير اإلدارة 

Email: joudaljoudi2018@gmail.com   

 الملخص

ل من التميز المؤسسي واألداء اإلداري وبحث حقائق كلالعملية ومن خالل هذه الدراسة إلى رصد األسس النظرية  نهدف

بالنظر إلى أهداف رؤية ف الجهود المضنية لمنظور التميز المؤسسي.وأدوات التعليم العام للمراحل السنية بمدينة الرياض و

فاق التعاون المشترك آوفتح  ،العمل على ترسيخ ثقافة التميز واستدامتها على مستوى مؤسسات التعليم العامو، 0202المملكة 

 .التربوية لجعلها سلوكا سائدا بين أفراد المجتمعومفاهيم تحسين الجودة التعليمية والمؤسسات لتفعيل أدوات وفيما بين األفراد 

في نهجها على  اعتمدتللوقوف على القواعد النظرية للدراسة، حيث  يتتطرق هذه الدراسة إلى شرح مفهوم المنهج التوصيفو 

س المراحل السنية ارف المشرفات التربويات بمختلف مدوهنا ننص ،ةاألساسيجمع البيانات من خالل محركات هذا البحث 

ايضا عبر وبمنطقة الرياض،  األساسيترضة للتطبيق النموذجي على مدارس التعليم كيف بحثن ماهية اآللية المفو ،بالتعليم العام

حيث تبحث هذه الدراسة عبر نتائجها تطلعات المجتمع  ،المحافظات المجاورةوخر من مدارس المدن آلعدد  اختياريةمراحل 

المعايير المناسبة للبيئة التربوية و الالزمةاألدوات و األساسيأثره على مدارس التعليم والتعليمي لواقع التنظيم اإلداري والمدني 

 متباينةمؤشرات التميز المؤسسي لهذه المدارس جاءت أن  خلصت نتائج الدراسة إلىو ،لممارسة التميز المؤسسي من خاللها

الدافع لتحرير  أهمية قصوى، والتي كانت األساسيإلى الحد األدنى بينما سجلت أهمية التميز المؤسسي لدى مدارس التعليم 

آليات تطوير األداء اإلداري عبر القنوات التعليمية المختلفة بهذه المدارس للمساهمة في تفعيل دور التميز المؤسسي بشكل أكثر 

إلى األثر البالغ في رفع مستوى الوعي المجتمعي بكامل مؤسساته  اتجهتمحاور الدراسة التي وخذ بتوصيات واألإيجابية 

، وتوظيف األساسيالتنظيمية لمنابع التعليم  الكفاءةإلى المساهمة في تطوير األداء اإلداري لزيادة  النافذةالبواب فتح اوالتربوية 

العمل ولوائح االنظمة، والمنظمات واألقسام اإلدارية، وتقييم الصالحيات،  هياكلتطوير  الجهود لالنتقال إلى مراحل متقدمة من

 .اف ذاتهاوفق منظومة متضامنة لتحقيق األهد

 .التنظيميةالكفاءة  ،األساسيالتعليم  المؤسسي،التمييز  :الكلمات المفتاحية

mailto:joudaljoudi2018@gmail.com
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Institutional Excellence of Riyadh’s School Grades in light of innovative management 

from point of view of Educational Supervisors 

Abstract 

Through this study, we aim to monitor the theoretical and practical foundations of each of 

institutional excellence and administrative performance, and to examine the facts and tools of general 

education for the Sunni stages in Riyadh, and the strenuous efforts of the institutional excellence 

perspective. In view of the objectives of the Kingdom's Vision 2030, and work to establish a culture 

of excellence and its sustainability at the level of public education institutions, and open horizons of 

joint cooperation between individuals and institutions to activate the tools and concepts of improving 

educational and educational quality to make it a prevalent behavior among members of society. 

This study deals with explaining the concept of the descriptive approach in order to find out the 

theoretical bases of the study, as it relied in its approach on collecting data through the basic engines 

of this research. In the Riyadh region, and also through elective stages for a number of other schools 

in neighboring cities and governorates, where this study examines through its results the aspirations 

of the civil and educational society for the reality of administrative organization and its impact on 

basic education schools and the necessary tools and appropriate standards for the educational 

environment to practice institutional excellence through it, and the results of the study concluded that 

The indicators of institutional excellence for these schools varied to a minimum, while the 

importance of institutional excellence in basic education schools was of paramount importance, 

which was the motive for liberating mechanisms for developing administrative performance through 

the various educational channels in these schools to contribute to activating the role of institutional 

excellence in a more positive way and taking into account the recommendations and axes of the 

study that I tended to have a significant impact on raising the level of community awareness in full 

Its educational institutions and open the doors to contribute to the development of administrative 

performance to increase the organizational efficiency of the sources of basic education, and to 

employ efforts to move to advanced stages of developing the structures of organizations and 

administrative departments, and to evaluate the powers and regulations, and work according to a 

collaborative system to achieve the same goals.  

Keywords: Institutional Excellence, Basic Education, Organizational Efficiency. 
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 .مقدمةال. 1

اساليبه، لتنشئة جيل واعد يساهم في تنمية للتعليم اهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية لذلك سعت الى تطويره وتعزيز 

البالد الشاملة، ومن أبرز االهتمامات كانت لمشاريع اختيار المشرفين على المدارس وتأهيلهم وتطويرهم من خالل اكسابهم 

طور المهارات التي تساعدهم على تبني استراتيجيات وأساليب حديثة تسهم في تطوير أدائهم وأداء المرؤوسين لمواكبة الت

 السريع في المجال التربوي للوصول الى التميز المؤسسي.

اإلدارة المدرسية تتميز بفعالية مستمرة بين المشرف والمدير والمعلمين واالداريين وجميع العاملين داخل أن  وترى الباحثة

الجماعي والتعاوني داخل البيئة أيضا هي مجموعة من العمليات الفنية والتنفيذية التي تتم من خالل العمل اإلنساني  ،المدرسة

يحفز الهمم ويبعث الرغبة للعمل داخل جميع أن  اتباع مدراء المدارس ألسلوب اإلدارة اإلبداعية من شأنهأن  كما ،المدرسية

كما ينعكس ذلك على البيئة المدرسية ككل ومنها اهم عنصر  ،معلمات واداريات وغيرهموالعاملين في المدرسة من مديرات 

 .المخرجات لهذه المدرسة وهم الطالبات وتعلميهم وتربيتهم ووه

فالتميز الشخصي  ،يمة حياة االنسانقمل على تحقيق األهداف التي تشكل "أن التميز المؤسسي يع (0ص  ،0202)وكتب السعيد 

وتسوده روح  ،مثبطاتاما التميز التنظيمي فيحتاج الى مناخ تغلب فيه المحفزات الخارجية على ال ،يحتاج الى تحفيز داخلي

 ،فالتميز يمكن الفرد من مواصلة األداء رغم رتابة العمل ونمطيته ،المنافسة والتعاون مع غيرة والفريق التي تدفع الفرد نح

يسعى و ،االرتفاع باألداء الى مستوى يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وصوالً باألداء الى القمة" وباعتبار التميز متطلب مهم نح

يقدم توجيهات مستقبلية  ووه ،ز المؤسسي لممارسة العمل بصورة تحتوي على االبتكار والتحدي بعيدا على النمطية والتقليدالتمي

كما يتوقف تقدم المؤسسات التربوية  ،للمؤسسة ويزيد من تكيفها مع الظروف والمتغيرات المتسارعة ويحقق لها الميزة التنافسية

 .ها قادرة على التخطيط السليم والتنفيذ الجيد للخطط للوصول لألهداف المنشودةعلى توفير قيادات واعية إلدارت

التي هدفت الى أهمية اإلدارة اإلبداعية لتزويد مدراء المدارس بالمهارات الالزمة  (م 0202)كما جاءت نتائج دراسة الخثعمي 

ء المدارس لإلدارة اإلبداعية جاءت كبيرة مما ممارسة مدراأن  وظهرت نتائجها ،التي تمكنهم من ممارسة ادوارهم بفاعلية

 يعزز قدرتهم على الرقي بهذه المدارس.

 –وعلى ضوء ما سبق جاءت أهمية هذه الدراسة في مدى التميز المؤسسي من خالل ابعاده التي تبنتها الباحثة وهي )القيادة 

الشراكة المجتمعية( في مدارس شمال مدينة الرياض في ضوء اإلدارة  –التحسين المستمر  –إدارة العمليات  –الموارد البشرية 

وذلك  (االيثار –االصالة  –المثابرة والمجازفة  –الحساسية للمشكالت )دة ابعاد لقياسها وهي اإلبداعية واستندت الباحثة على ع

هل هناك من خالل سؤال رئيسي  ،من خالل وجهة نظر المشرفات التربويات في مكتب اشراف الشمال في مدينة الرياض

وب اإلدارة االبداعية من وجهة نظر المشرفات عالقة بين مستوى التميز المؤسسي في مدارس شمال مدينة الرياض وتطبيق أسل

 .التربويات

 

 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 . مشكلة الدراسة: 1.1

التميز المؤسسي أصبح ضرورة لالرتقاء بالمنظمات التعليمية كان من الضرورة بمكان دراسته وتوضيح عالقته باإلدارة أن  بما

الن الوصول الى التميز المؤسسي في حاجة الى إدارة إبداعية واعية للحد من المشكالت داخل  ،االبداعية في النظام التربوي

فال بد من إيجاد أساليب  ،وتحقيق األهداف التربوية التعليمية ،المنظمة ومواكبة التطور السريع في المجال التربوي والمجتمع

وقد اشارت نتائج الدراسات  ،طرق االبداعية وبأقل تكلفة وجهدحديثة تساعد المدراء على تحقيق األهداف التربوية بأفضل ال

الجارودي والسابقة ألهمية التميز المؤسسي في المؤسسات التربوية وعلى وجه خاص المدارس حيث لخصت دراسة  المشرف 

م( 0202وكذلك دراسة عبداللطيف ) ،مستوى التميز المؤسسي جاء بدرجة كبيرةأن  م(0200)ودراسة حمادة  ،م(0202)

فيكيدال وكما تبين من خالل االطالع على دراسة نينادال  ،توصلت الى توفر معايير التميز المؤسسي جاءت بدرجة متوسطة

مستوى الوعي والمعرفة بمفهوم التميز المؤسسي لدى المدراء والمرؤوسين في التشيك جاء منخفض أن  م(0202ولوزيك  )

 التزام المدارس بتحقيق التميز المؤسسي كانت مرتفعة.أن  ظهرت النتائج م(0202)وعلى العكس في دراسة بيك  ،جدا

أسلوب اإلدارة اإلبداعية لدى المدراء ممارس بنسبة أن  م( اتفقت0202دراسة رودريقز )وم( 0202)دراسة الذبياني أن  ومع

راء في اإلدارة اإلبداعية مستوى المدأن  م( في والية ميسوري أظهرت نتائجها0202)دراسة جارفيس أن  اال ،متوسطة

درجة االبداع اإلداري لدى مدراء المدارس جاء بدرجة أن  م(0202)وعلى العكس تماما ظهرت نتائج الزهراني  ،منخفض

 كبيرة.

من خالل دراسة الباحثة لالتجاهات المعاصرة في اإلدارة التربوية برزت أهمية اإلدارة اإلبداعية وظهر التساؤل في مدى 

تميز المؤسسي في النظام التربوي وهل مستوى ممارسة أسلوب اإلدارة اإلبداعية ينهض بالمؤسسة للوصول للتميز عالقته بال

 المؤسسي.

تتضح مشكلة الدراسة في الحاجة الى الكشف عن مستوى التميز المؤسسي في مدارس شمال مدينة الرياض في ضوء االدارة 

وذلك سوف يكون من  ،ستوى التميز المؤسسي واتباع اسلوب اإلدارة اإلبداعيةاإلبداعية لدى المدارس وهل هناك عالقة بين م

 التالية:وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة  ،وجهة نظر المشرفات التربويات

 ما مستوى التميز المؤسسي في مدارس شمال مدينة الرياض من وجهة نظر المشرفات التربويات؟ -

في استجابات المشرفات التربويات لمستوى التميز  (α ≤ 2،22)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ؟(المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المرحلة التعليمية)المؤسسي تبعا للمتغيرات 

 ات التربويات؟ما درجة ممارسة اإلدارة اإلبداعية في مدارس شمال مدينة الرياض من وجهة نظر المشرف -

في استجابات المشرفات التربويات في مدارس شمال  (α ≤ 2،22)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  (؟المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المرحلة التعليمية)الرياض لدرجة ممارسة اإلدارة اإلبداعية لمتغيرات 

في مدارس شمال مدينة الرياض وتطبيق أسلوب اإلدارة االبداعية من وجهة هل هناك عالقة بين مستوى التميز المؤسسي  -

 .نظر المشرفات التربويات
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 . أهداف الدراسة1.1

 عن التساؤالت التالية: الالزمةتوفير اإلجابات  البحث إلىيهدف 

  ؟للتميز المؤسسي من خالل التطبيق العملي بالمراحل السنيةالتربوية  هي األهدافما 

  هل التميز المؤسسي مرتبط باألداء اإلداري؟ 

  هي الجهات اإلدارية داخل المنظومة المدرسية التي تتبنى التميز المؤسسي؟ ما 

 ماهي األدوات الفنية والتربوية الواجب توفرها لتفعيل الدور المثالي للتميز المؤسسي؟ 

 ؟ األساسيتأثير التميز المؤسسي على التعليم  وه ما 

  طبيقات التي يجب توفرها لمنظمة عمل مؤسسي متميز؟ماهي التما 

  .هل يرتبط الجانب التربوي باألدوات االزم توفرها لتميز مؤسسي متكامل 

 

 . أهمية الدراسة1.1

كان هناك فروق ذات داللة إحصائية أن  والكشف عن ،التعرف الى مستوى التميز المؤسسي في مدارس شمال مدينة الرياض

 ،المرحلة التعليمية)في استجابات العينة لمستوى التميز المؤسسي في مدارس شمال مدينة الرياض وذلك بحسب المتغيرات 

والكشف  ،أيضا التعرف الى درجة ممارسة اإلدارة اإلبداعية في مدارس شمال مدينة الرياض ،المؤهل العلمي( ،سنوات الخبرة

كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة لدرجة تطبيق اإلدارة اإلبداعية في مدارس شمال مدينة  أن عن

والتعرف على العالقة بين مستوى التميز  ،المؤهل العلمي( ،سنوات الخبرة ،الرياض وذلك بحسب المتغيرات )المرحلة التعليمية

وذلك من  ،ق أسلوب اإلدارة اإلبداعية من وجهة نظر المشرفات التربوياتالمؤسسي في مدارس شمال مدينة الرياض وتطبي

 كالتالي: والعمليةتتمثل أهمية الدراسة في أهميتها العلمية حيث  ،خالل اإلجابة على أسئلة مشكلة الدراسة

 األهمية العلمية.. 1.1.1

اإلبداعية كونهما من المفاهيم الحديثة في  واإلدارةيتناول مفهوم التميز المؤسسي  وتكمن األهمية في موضوع الدراسة ذاته وه

 كما تجد الباحثة قله الدراسات السابقة التي تجمع بين المتغيرين السابقين مما يعزز أهمية الدراسة الحالية. التربوي،النظام 

والتطورات في النظام  لما تفرضه التغيرات المدارس،ضرورة تحقيق التميز المؤسسي من خالل أسلوب اإلدارة اإلبداعية في 

 التربوي.

واثراء المكتبية  السعودية،إفادة الباحثين في المستقبل مع إمكانية تطبيق دراسات مشابهة على مناطق أخرى في المملكة العربية 

 العملية بما ستتوصل اليه نتائج الدراسة وتوصياتها.

تطبيق اإلدارة اإلبداعية في المدارس لما له من قدرة على االستجابة للمتغيرات المحيطة والمساهمة  والدور األهم في تبسيط آلية

 في تحسين قدرات الموارد البشرية واستثمار المواهب والقدرات بما يساهم في تحقيق اهداف النظام التربوي.
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في بناء برامج تدريبية وادراج المهارات اإلدارية اإلبداعية تزويد إدارة التعليم بتغذية راجعة عن نتائج الدراسة لالستفادة منها 

 ضمن مشاريعها وبرامجها.

 . مصطلحات الدراسة1.1

والتنفيذ للعمليات  ،التميز المؤسسي: " حالة من االبداع التنظيمي والتفوق التنظيمي لتحقيق مستويات غير عادية من األداء

بما ينتج عنه نتائج وانجازات يرضى عنها العاملون في المدرسة والمجتمع المحلي"  ،اإلنتاجية والمالية وغيرها في المدرسة

 (22ص  0220السلمي )

والذي يعتبر مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء  المقدمة،" التفوق اإليجابي في األداء والممارسات والخدمات ووه

وخدمة المستفيدين والتحسين  واإلنتاج،الجيد والفعال المبني على المفاهيم اإلدارية اإلبداعية ويتضمن التركيز على األداء 

  (00ص  ،0202الحية )المستمر واالبتكار في كافة مجاالت العمل المؤسسي " 

الممارسات المتفوقة التي تقوم بها مديرات المدارس لتحقيق األهداف والوصول ألفضل النتائج وتقاس  ويعرف اجرائيا بأنه

اجرائيا بالدرجة التي حصلن عليها مديرات المدارس من وجهة نظر المشرفات التربويات من خالل ابعاد تبنتها الباحثة وهي 

 الشراكة المجتمعية(. ،مستمرالتحسين ال ،إدارة العمليات ،الموارد البشرية ،)القيادة

اإلدارة اإلبداعية: " هي اإلدارة التي تستطيع اكتشاف نقاط الضعف في المؤسسة وابتكار أساليب التغلب عليها وأدراك نقاط 

  (002ص ،0222 ،خير هللا)القوة والتميز في المؤسسة واستحداث وسائل تفعيلها واستثمارها " 

جيهات المؤسسة بطريقة مبتكرة وفريدة تضمن تحقيق النتائج واالهداف وزيادة اإلنتاجية" وهي " القدرة على السير برؤى وتو

 (.0202 ،سمهدانة و)العضايلة وأب

وتعرف اجرائيا بأنها الدرجة التي حصلت عليها مديرات المدارس في شمال مدينة الرياض من خالل استجابة المشرفات 

 بعاد التاليةت المدارس والتي تقاس من خالل األمارسة اإلدارة اإلبداعية لدى مديراالتربويات على األداة المعدة لقياس درجة م

 االيثار(. ،االصالة ،المثابة والمجازفة ،)الحساسية للمشكالت

 :للبحث الجغرافية الحدود. 1.1

 تتمثل حدود الدراسة بالتالي:

  التحسين المستمر  –إدارة العمليات  –الموارد البشرية  –التميز المؤسسي في األبعاد التالية )القيادة  موضوعية:حدود– 

 ،االصالة ،المثابة والمجازفة ،للمشكالت )الحساسيةوعالقته باإلدارة اإلبداعية في األبعاد التالية  المجتمعية(،الشراكة 

 .االيثار(

  ت في مكتب اشراف شمال الرياض.المشرفات التربويا البشرية:الحدود 

  م. 0200هـ الموافق 0222الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  الزمانية:الحدود 

  المدارس التابعة لمكتب تعليم شمال مدينة الرياض. المكانية:الحدود 
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  ئلة العالقة.الدراسة وإجابة األس وأهدافخالل هذه الدراسة سيتم بحث هذه الحدود المعرفية لمطابقتها لعنوان 

 .السابقة والدراساتاإلطار النظري . 1

  .اإلطار النظري. 1.1

 اإلبداعية. واإلدارةيتضمن عرض لمتغيرات الدراسة الرئيسية وهي متمثلة في التميز المؤسسي 

الرؤية لدى اإلدارة المدرسية من النظرة بانه عمل يقوم على الروتين المستمر وتهدف لسير  تغيرات الجدول الزمني حيث كفل

كحصر الغياب والمحافظة على النظام والتأكد من المناهج الدراسية  مسبقا،شؤون المدرسة وفق تعليمات وقواعد محددة 

أصبحت عملية إنسانية  وغيرها،رسي واجهزته الى ما يتبع ذلك من أمور الصيانة للمبنى المد المعلمين،واالشراف على 

محورها الطالب تسعى لتوفير جميع الظروف التي تساعد على نموه العقلي والبدني والروحي وتحسين العملية التربوية ككل 

 (0200 ،)العرنوسيلتحقيق هذا النمو. 

قبل اإلدارة المدرسية وذلك بالكشف عن  ظهرت الحاجة الى التميز المؤسسي للرغبة في المنافسة واتخاذ قرارات فعالة من

وتطوير المعلمين واالداريين بشكل مستمر للنهوض  لحلها،الالزمة  والمعلوماتالمعوقات قبل ظهورها ومحاولة جمع البيانات 

يعني بالدور الذي يقوم به أن  مدير المدرسة الذي يجب ووال نغفل الجزء المهم وه تميزا، أكثربالمؤسسة التعليمية وجعلها 

 (0202 ،)النسورفي تحقيق االبداع والتميز للمؤسسة التربوية  وأهميته

واهتمام الكثير بوضع مفهوم شامل يجمع مكونات وجوانب التميز  المؤسسي،ترى الباحثة تعدد المفاهيم التي تتناول التميز 

 لتربوي تسعى للتميز واالبداع.كما انه يعد من الضروريات لكل مؤسسة في النظام ا المؤسسي،

قدرة المؤسسة على توجيه وتنسيق جميع عناصر ومكونات المؤسسة  والتميز المؤسسي ه (2ص  ،0220) عرفه السلمي

ترضي جميع المستفيدين  متميزة،مع تحقيق مخرجات  الفاعلية،وتشغيلها في تنسيق وترابط وتكامل وفق اعلى معدالت 

 لي من المخرجات تحقق طموحاتهم.للوصول بالمؤسسة لمستوى عا

التميز أن  كما التميز،على دور التخطيط االستراتيجي حتى تصل المؤسسة لرؤيتها وتحقق  (22ص ،0200)زايد  أكدكما 

جميع الموارد والمصادر الضرورية لتحقيق هذا لاألداء الجيد تضمنا مع بحث الفرص واستثمارها بأفضل الطرق  والمؤسسي ه

 الهدف.

على إدارة  المدارس،يتضح للباحثة من خالل ما سبق انه للوصول الى التميز المؤسسي في المؤسسات التربوية وعلى رأسها 

تعي أهمية وضع خطط استراتيجية مع وجود مرونة في تنفيذ هذه الخطط بفعالية والوصول الى التميز المؤسسي أن  المدرسة

 رضاهم.لحصول على الذي ينعكس على تحقق طموحات المستفيدين ا

 أهمية التميز المؤسسي في المؤسسات التربوية: (22ص  ،0200)ووضح زايد 

 سمه هذا العصر. وحاجة هذه المؤسسات على أساليب وطرق لمواجهة المعوقات من ضمنها التطور السريع الذي ه -
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الحاجة الملحة لجمع البيانات والمعلومات عن الموارد البشرية التخاذ قرارات مالئمة في أساليب تطويرها واستثمارها  -

 وزيادة فرصة المؤسسة في المنافسة. التميز،حتى يساهموا في صناعة 

 االبداع والتميز. وواهميته في توجيه المؤسسة نح التميز،توفير المهارات الضرورية لصناعة  -

ضرورة في المؤسسات التربوية والسعي اليه مطلب لتحقيق رؤية المملكة  أصبحالحاجة للتميز المؤسسي أن  تضح للباحثةي

فعلى المؤسسات التربوية وضع خطة استراتيجية واضحة تشمل جميع أهدافها  التربوي،م في نظامها 0202العربية السعودية 

 وتأهيل مواردها البشرية كونها العنصر األهم في تحقيق التميز. ،كاستراتيجية هاذمع وجود إدارة قادرة على توجيه الجهود لتنفي

( في المؤسسات التربوية والتعليمية التي تشمل المدارس 22صم، 0200 ،ابعاد التميز المؤسسي كما ذكرها )حمادةتتجه و

 وتتمثل في: 

بحيث يسهم القائد في التأثير في سلوكياتهم  محدد،هي عملية إنسانية وتتضمن تفاعالً بين القائد والمرؤوسين في موقف  القيادة:

 .(02ص  ،0200طاحون  و)أبلتحقيق األهداف 

دراتها الموارد البشرية وتطويرها: هي جميع األنشطة اإلدارية التي ترتبط باحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية وتنمية ق

 (.00ص  ،0200 ،)رضوانورفه كفاءتها بهدف االستفادة من جهدها وقدراتها وفكرها لتحقيق اهداف المؤسسة 

النشاط الذي يتولى توحيد وتحويل الموارد المتاحة لنظام معين وفق أسلوب محدد من اجل خلق قيمة  وإدارة العمليات: "ه

 .(01ص ،0200،لمنشودة للمؤسسة" )نجممنافسة تتالءم مع األنظمة والسياسات اإلدارية ا

التحسين المستمر: هي تعبير عن الممارسات الغير منتهية من التحسين في مختلف الجهات داخل المؤسسة بالتالي يؤدي 

  .(022ص  ،0222وقدادة  )الطائي عليها.للوصول للقمة والمحافظة 

الشراكة المجتمعية: هي الدور المؤدى من قبل الفرد في عمليات المؤسسة من حيث مساهمته في عمليات التنمية القائمة وتفعيل 

 .(22ص  ،0202 ،)قناوياالتصال والتواصل المستدام لتحقيق األهداف. 

 في الدراسة الحالية. من خالل االبعاد السابقة ترى الباحثة ارتباطها القوي بالتميز المؤسسي وسيتم تبنيها

 :اإلبداعية اإلدارة

منها  الموضوعية،تسعى جميع المؤسسات في مختلف األنظمة الى استخدام أساليب إدارية حديثة ومعاصرة لتحقيق أهدافها 

المؤسسات التربوية في النظام التربوي كما يتوقف نجاح هذه المؤسسات على وجود إدارة مسؤولة قادرة على التخطيط الجيد 

 من السمات الهامة للتميز في أي مؤسسة تربوية.واإلبداع في اإلدارة هأن  االتخطيط، كموتحقيق اهداف هذا 

 وزيادةيتوجب وجودها في مدير المدرسة وذلك بسبب ارتفاع سقف الطموح  فاإلبداع واالبتكار من العناصر الفعالة التي

 (22ص  0202 ،)ميمنيوتنوعها والتطور التكنلوجي والتقني نقطة تحول لألخذ باألبداع في اإلدارة المدرسية  المطالب

 االبداع يبدأ بالبحث عن حلول تعيد ضبط االتزان داخل المؤسسة.أن  تعكس رؤية الباحثو
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  وهي: (0202 ،)الدكاننوجزها كما أشار اليها أن  يما يتعلق بصفات وخصائص اإلداري المبدع من الممكناما ف

 وهي بمعرفة حقائق وتفاصيل العمل واستخدام المعرفة في تطويره. المعرفة: -

 يكون محل ثقتهم وجدير بها.أن  حتى يستطيع اإلداري التأثير على المرؤوسين يجب الثقة: -

 للمرؤوسين. قدوةهي من الصفات األخالقية التي تجعل من اإلداري  الخلق:االستقامة وحسن  -

 وهي بكون اإلداري مثال في تطبيق المعايير واحترامها. المثالية: -

 القرارات هي ما يؤخذ وفق حقائق. وأفضلوهي قدرة اإلداري على اتخاذ القرارات الحاسمة وفي األوقات الحرجة  الحسم: -

 ما لديهم. أفضلوذلك بتشجيع المرؤوسين من معلمين واداريين وتحفيزهم حتى يبذلون  والتشجيع:ز التحفي -

وترى الباحثة بان ما سبق يكمن في تطبيق اإلداري لإلدارة اإلبداعية بهذه الصفات على ارض الواقع والعمل بها وتطبيقها 

 مؤسسة التربوية بشكل عام.الطرق واكثرها فاعليه بما يخدم اإلداري والمرؤوسين وال أفضل

 تتضمن اإلدارة اإلبداعية عدة ابعاد نتناولها في هذه الدراسة لقياس درجة ممارستها في المدارس:

خرون يلحظ األأن  مبدع يلحظ الخطأ بدونعلى الشعور بالمشكلة ومعرفة طبيعتها واإلداري ال للمشكالت: القدرةالحساسية  -

 (.22ص  ،0222 ،هللا )خير

هي قوة العزيمة والرغبة في اإلنجاز وتحمل المسؤولية وزيادة النضج االنفعالي واالستمرار في العمل  والمجازفة:المثابرة  -

 (.0220،وحريم 0222 ،)جروانللوصول الى حلول إبداعية جديدة للمشكالت واالتجاه الى االعمال التي فيها تحد وصبر. 

والندرة، األفكار االصيلة تتميز بالجودة أن  كما مألوفة، رائدة وغيرفكار حديثة قدرة اإلداري على توليد أ األصالة: وهي -

 (.22ص  ،0222 ،هللا )خير

 ،0202 ،)عطويتحقيق مهام ومسؤوليات يقوم بها أفراد الجماعية من اجل تحقيق أهدافهم المشتركة لخدمة العمل  اإليثار: -

 (،20ص

 قياس درجة ممارسة اإلدارة اإلبداعية في الدراسة الحالية.هذه االبعاد تخدم أن  يتضح للباحثة مما سبق

 خصائص المؤسسات التي تطبق اإلدارة اإلبداعية في التالي:أن  (001ص  ،0222أيضا )وذكر 

 إعطاء مزيد من االهتمام المالئم لحاجات ورغبات المرؤوسين من معلمين واداريين وغيرهم. -

 روح المغامرة فيهم.إعطاء المرؤوسين مزيد من الحرية وتنمية  -

 معرفة وتلبية رغبات المستفيدين من المؤسسة التربوية. -

خصائص المؤسسات التي تطبق اإلدارة اإلبداعية هي من سمات المؤسسة المتميزة القادرة على تحديد أن  مما سبق ترى الباحثة

 مرؤوسين وتلبية احتياجاتهم.احتياجات المستفيدين منها وتلبيتها بكل احترافية مع تطبيق الديموقراطية مع ال
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 .تجارب ذات عالقة بالتميز المؤسسي

كما ستقوم الباحثة بتصنيف  واألجنبية،سيتم تناول الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة الحالية العربية 

يتناول الدراسات المتعلقة بإدارة  والثانيالدراسات الى محورين األول يتناول الدراسات السابقة المتعلقة باإلدارة اإلبداعية 

 حدث:األقدم الى وترتيبها زمنياً من األ وعرضهاالتميز المؤسسي 

 عربية تجارب.  

 .اإلدارة اإلبداعيةتجارب  األول:المحور 

هدفت الى معرفة درجة ممارسة إدارة الوقت وعالقته بمستوى االبداع االدري لدة مدراء  م( 1112)دراسة الزهراني  -

 معلم، 210باالعتماد على المنهج الوصفي وكانت عينة الدراسة مكونه من  المعلمين،مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر 

اع اإلداري لدة قادة المدارس جاء بدرجة كبيرة وجاءت النتائج بأن درجة االبد البيانات،واعتمد على االستبانة كأداة جمع 

 02مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الرحلة التعليمية لصالح المرحلة الثانوية ولمتغير سنوات الخبرة فوق 

 سنوات وأكثر.

اإلداري لدى هدفت الى معرفة العالقة بين درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة واالبداع  م( 1112)دراسة الذبياني  -

باالعتماد على المنهج الوصفي واستخدم االستبانة كأداة  المعلمين،مدراء المدارس في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر 

وجاءت النتائج بان مستوى االبداع اإلداري  معلم، 2022معلم من مجتمع الدراسة المكون من  012على عينة مكونه من 

 في متوسط مستواه.لدى المدراء 

 .تعلقة بالتميز المؤسسيم تجارب الثاني:المحور 

هدفها التعرف على متطلبات إدارة التميز في مدارس التعليم في مدينة الرياض  (م 1112)دراسة المشرف والجارودي  -

وعينه الدراسة  ،والعوائق التي تحول دون تطبيقها" واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وتم استخدام االستبانة كأداة

توصلت الدراسة الى نتائج موافقة عينه البحث على العوائق التي تحول دون  ،مديرة ووكيلة مدرسة 000تكونت من 

في   α ≥ 2،22كما انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،2من  2،00تطبيق إدارة التميز بمتوسط حسابي 

نوع المدرسة والمؤهل العلمي واتجاهات المفردات للدراسة حول محاور الدراسة باختالف المتغيرات المرحلة الدراسية 

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الدورات التدريبية لصالح مفردات العينة الحاصالت على اكثر  ،والخبرة

 من ثالثة دورات تدريبية.

هدفت دراسة عبداللطيف الى التعرف لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس  (م1112)طيف دراسة عبد الل -

واعتمدت دراسته على المنهج الوصفي  ،وعالقتها بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي ،وكالة الغوث الدولية بفلسطين

تقدير معايير أن  كما أظهرت النتائج للدراسة ،من مجتمع الدراسة ككل 202وحجم العينة  ،وتم استخدام االستبانة كأداة

مع وجود فروق ذات  ،تعتبر درجة كبيرة 2،01التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين عند مستوى متوسط حسابي 

 ،داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي لصالح متغير الجنس لإلناث
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سنوات في مجال  2لمناطق التعليمية العشر مقارنة بمنطقة جباليا التعليمية ولصالح سنوات الخبرة األكبر من ولصالح ا

بين كل من متوسطات تقديرات أفراد العينة  2،20مع وجود عالقة طردية موجبة عند مستوى داللة  ،اإلدارة والقيادة

راتهم لدرجة ممارسة مديريهم للتخطيط االستراتيجي من لدرجة معايير التميز المؤسسي من جهة وبين متوسطات تقدي

 .2،122وبلغ معامل االرتباط بينهم  ،جهة

هدفت الى التعرف الى درجة ممارسة مديري المدارس في المحافظات الجنوبية بفلسطين للقيادة  (م1111)دراسة حمادة  -

المنهج  وومنهج الدراسة ه ،وإدارة التميز المؤسسي والعالقة بينهما في المدارس من وجهة نظر المعلمين ،الريادية

مستوى التميز أن  معلم ومعلمة وظهرت النتائج 002وكانت عينة الدراسة مكونه من  ،الوصفي واداة الدراسة هي االستبانة

 درجة كبيرة. المؤسسي في مدارس المحافظات الجنوبية في فلسطين جاء ب

 

 عالمية. تجارب 

 .الدراسات المتعلقة باإلدارة اإلبداعية األول:المحور  

مدراء المدارس في والية ميسوري على استعداد لتطبيق اإلدارة أن  هدفت الى التحقق من م( 1111)دراسة جارفيس  -

واالستبانة كأداة لجمع  معلم، 02ومدراء مدارس  2وعينه الدراسة من  الوصفي،واستخدمت الدراسة المنهج  اإلبداعية،

مستوى المدراء في اإلدارة اإلبداعية منخفض كما انهم ال يميلون للمخاطرة في اتخاذ أن  النتائج وأظهرت البينات،

مستوى التعليم ال يرتبط بالقدرة على تطبيق وممارسة اإلدارة  –الجنس  –العمر  –متغيرات الدراسة أن  كما القرارات،

 اإلبداعية.

وتم استخدام أداة  باكستان،هدفت الى التعرف على قدرة االبداع لدى المدراء التربويين في  م( 1111)دراسة رودريقز  -

القدرات أن  واظهرت النتائج التربوية،طالبة لمرحلة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة  02لعينة مكونه من  المقابلة،

 ة.اإلبداعية لدى المدراء التربويين متوسط

 .المتعلقة بالتميز المؤسسيالسابقة الدراسات  الثاني:المحور 

هدفت الى وصف وتحليل الوضع الحالي في مجال تطبيق نموذج التميز في  (م1112)فيكيدال ولوزيك ودراسة نينادال  -

كما تكونت  ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،المؤسسات في التشيك

استخدام نماذج التميز المؤسسي في أن  وتوصلت الدراسة الى نتائج ،منظمة داخل دولة التشيك 000عينة الدراسة من 

معظم المنظمات في التشيك تعتمد على معايير ن أ كمان ،المنظمات في التشيك محدود وغير متداول في كثير من المنظمات

وان مستوى المعرفة والوعي بمفهوم التميز المؤسسي ونماذج التميز بشكل عام لدى المدراء والمرؤوسين  ،الجودة فقط 

 .داخل المنظمات منخفض جدا

بتحقيق التميز  كاليفورنياهدفت الى معرفة مدى التزام المدارس في المرحلة االبتدائية في  م( 1111)دراسة بيك  -

واإلدارة  ،كاليفورنيامدرسة ابتدائية داخل والية  002وتم استخدام المنهج الوصفي على عينة مكونه من  المؤسسي،

 االستبانة،المستخدمة هي 
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التزام المدارس بتحقيق التميز المؤسسي كانت مرتفعة مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أن  وظهرت النتائج 

ولم توجد فروق  األكبر،ذات داللة إحصائية لمتغير سنوات الخبرة لصالح المدراء في مستويات الخبرة  وفروقالذكور 

 ذات داللة إحصائية في ضوء متغير المؤهل العلمي.

  .ابقةالدراسات الس مؤثرات

هناك تنوع في المواضيع أن  تتعلق باإلدارة اإلبداعية والتييالحظ على الدراسات السابقة التي تتعلق بالتميز المؤسسي 

كما اشارت جميع الدراسات بأهمية التميز المؤسسي بأبعاده وانعكاسه اإليجابي على  دراستها،واالهداف والمجتمعات التي تمت 

كما اكدت الدراسات الخاصة باإلدارة االبداعية ضرورة تفعيلها في النظام التربوي وتخصيص الموارد  التربوي،النظام 

 التربوي.واالمكانيات لتطبيقها لما لها من أهمية في تحقيق األهداف في النظام 

م( 0202) اللطيفعبد دراسة وم( 0202)واتفقت الدراسات على استخدامها للمنهج الوصفي مثل دراسة المشرف والجارودي 

م( وتم استخدام االستبانة في 0202)دراسة بيك وم( 0202)لوزيك وفيكيدال ودراسة نينادال وم( 0202)ودراسة جارفيس 

 .م( باستخدامها المنهج النوعي واداة المقابلة0202)كما اختلفت دراسة رودريقز  ،جميع الدراسات المذكورة كأداة

 .االستفادة من الدراسات السابقة

اسالتها وفي المنهج الذي سيتبع في الدراسة  وصياغةاستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة الحالية 

 واألساليب اإلحصائية المناسبة لتفسير النتائج مستقبالً. التحليلي،سيكون المنهج الوصفي  والذيالحالية 

لسابقة في تحديدها للعالقة بين مستوى التميز المؤسسي واإلدارة اإلبداعية في كما سوف تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات ا

أن  ولم تذكرها الدراسات السابقة، كما -حسب اطالع الباحثة  –المدارس شمال مدينة الرياض وهي عالقة لم يتم البحث فيها 

 ها التنافسي في النظام التربوي.اإلدارة اإلبداعية أصبحت من األمور الحتمية من اجل محافظة المؤسسة على وضع

 الدراسة ستعود بالنفع على النظام التربوي الطموح الذي يبحث عن التميز المؤسسي وسبل الوصول اليه.أن  يتضح للباحثة

 .الدراسةاهج وهيكلة من

الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف ويحدد موضوع الدراسة بعنوان "التميز المؤسسي في مدارس شمال  اعتمدت

مدينة الرياض في ضوء اإلدارة اإلبداعية من وجهة نظر المشرفات التربويات" وذلك للوصول الى إجابة ألسالة الدراسة، كما 

 انات.ستستخدم الباحثة أداة االستبانة في جمع البي

 .مصادر جمع البيانات

 .سوف تعتمد الباحثة على نوعين من البيانات
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سوف تعتمد الباحثة على أداة االستبانة لدراسة مفردات البحث وحصر وجمع المعلومات الالزمة  البيانات األولية: -

االختبارات اإلحصائية ، واستخدام SPSSموضوع الدراسة ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج التحليل االحصائي 

 المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

خرى ترى الباحثة انها أعلقة بموضوع الدراسة، واي مراجع سيتم مراجعة الكتب والبحوث وغيرها المت البيانات الثانوية: -

 سوف تثري موضوع الدراسة بطريقة علمية.

الحكم على مدى صالحيتها لجمع البيانات من حيث: درجة مناسبه الصياغة اللغوية، ومدى انتماء والكفاءة، وذلك لغرض 

 إضافة فقرات وإجراء التعديالت المناسبة. وأد في المفهوم، باإلضافة الى حذف الفقرات للبعد المحد

  .الدراسة طبيعة

مشرفة تربوية وذلك لصغر حجم المجتمع، وسيتم تطبيق  22الدراسة من جميع افراد مجتمع البحث وعددهم  طبيعةتتكون 

 سنوات الخبرة(.  –المؤهل العلمي  –الدراسة حسب المتغيرات )المرحلة التعليمة 

 .الدراسة واتأد

األول يتناول المتغيرات الديموغرافية )المرحلة ستقوم الباحثة ببناء أداة الدراسة وهي استبانة تشتمل على ثالثة أجزاء: الجزء 

 –سنوات الخبرة( ويشتمل الجزء الثاني على التميز المؤسسي بأبعاده الخمسة وهي )القيادة  –المؤهل العلمي  –التعليمية 

ارة اإلبداعية الشراكة المجتمعية( ويشتمل الجزء الثالث على اإلد –التحسين المستمر  –إدارة العمليات  –الموارد البشرية 

 االيثار(. –االصالة  –المثابرة والمجازفة  –بأبعادها األربعة )الحساسية للمشكالت 

  مصداقية الدراسة.

سوف تعرض الباحثة أداة الدراسة وهي االستبانة للتأكد من انها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، على عدد من المحكمين من ذوي 

لى مدى صالحيتها لجمع البيانات من حيث: درجة مناسبه الصياغة اللغوية، ومدى الخبرة والكفاءة، وذلك لغرض الحكم ع

 إضافة فقرات وإجراء التعديالت المناسبة. وانتماء الفقرات للبعد المحدد في المفهوم، باإلضافة الى حذف ا

 مصادر وأدوات الدراسة.ثبات 

تكرر تطبيقها على العينة ذاتها في  وتكون واحدة تقريبا ل االستجابات سوفأن  الدراسة ومن أدواتسوف يتم التأكد من ثبات 

مشرفة تربوية من مجتمع  02وسيتم توزيع االستبانة على عينة استطالعية مكونه من  النتائج،أوقات مختلفة بحيث تعطي نفس 

 للتأكد من ثبات االتساق الداخلي.  الفا( )كرونباخوسيتم حساب معامل االتساق الداخلي  الدراسة،عينه  والدراسة الذي ه

 تطبيق الدراسة. 

أيضا و ،الخاصوعلى منافذ القطاعين العام  ،األساسيالمراجع اإلدارية في التميز المؤسسي للمؤسسات التعليم  ةالباحث راجعت

الدراسات السابقة في التمييز اهتمامات وتصفح الباحث العديد من منابع التمييز اإلداري على مستوى المملكة العربية السعودية 
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بحث محاور تطبيقها على شريحة تعلمية تهتم بالكوادر ذات الـاثير في هذه الدراسة من و ،المؤسسي كمراجع استناد محلية

راء أيضا تضمنت هذه الدراسة مختلف اآلو ،مالحظاتهم بعين االعتباروأخذ مرئياتهم وتربويات ومعلمات إداريات ومشرفات 

األدوات الالزمة لتحقيق األهداف التربوية اإلدارية السامية توافقا مع ومدى توافقها مع التمييز المؤسسي والمدني  من المجتمع

 س مدينة الرياض بشكل عام.ارإداريا في مدوتأثيره على مخرجات المدارس تربويا وتطور مراحل التمييز المؤسسي 

 مجتمع الدراسة. 

 .مشرفة تربوية 22مدارس مدينة الرياض، وعددهم المشرفات التربويات في عدد من 

 دراسة ميدانية 

 .%1 ،فاق التمييز المؤسسي للمراحل السنيةآلقياس  استطالعيةنماذج  

↓تصنيف المعايير   # وحدة القياس معدل اإلحصاء معدل التباين 

 1 دعم الجهات الرسمية الراعية للتعليم 4.02 1.97 11

والمتابعة من الجهات المشرعة للتعليمالرقابة  2.94 1.25 11  1 

 1 فعالية الهيكلية التنظيمية للمدارس الحكومية 3.78 1.92 11

 1 التدوير الوظيفي المنتظم للكوادر التعليمية 2.80 0.77 11

 1 تقارير الجودة واالداء 3.72 0.98 11

 2 الدورات التطويرية ورفع مستوى الكفاءة 3.21 1.17 2

 1 تقييم معايير الشواغر 2.79 1.21 11

 2 عوامل التحفيز 2.64 1.24 1

التمييز اإلداري  استراتيجيةتعميم محاور  2.43 1.11 1  2 

 11 االستجابة للتكامل اإلداري 3.16 1.21 11

 11 تقارير دورية لحصد نتائج المخاطر التربوية  2.27 1.21 2

 11 ورش العمل مع األدوات البشرية للمراحل السنية   3.04 1.21 12

 11 الثقافة المدرسية اإلدارية  2.06 1.21 1

 11 التنويه بأهمية التمييز المؤسسي  0.84 1.22 11

سي  األدوات التقنية الحديثة المواكبة للتميز المؤس 0.91 1.11 2  12 

 التعليمية فيورش العمل الفعالة مع المؤسسات  1.02 1.22 1

 المنطقة

11 

 12 خطط مستقبلية تنموية إدارية  0.43 1.21 12

ارستفاعل القطاع المدني مع التمييز المؤسسي للمد 0.64 1.11 1  11 
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 نتائج البحث.

  والتي اوضحتوحدات القياس في معظمها كفلت األدوات المؤثرة للتمييز المؤسسي للمراحل السنية في مدينة الرياض 

 أهداف الدراسة.

  2/  2.14بلغت مدخالت المشرفات التربويات لقياس المعدل اإلحصائي. 

 2.21 بلغت مدخالت المشرفات التربويات لقياس المعدل التبايني. 

  حيث األهمية التفاعلية.  األولى منفي المرتبة  للمدارس،تفاعل القطاع المدني مع التمييز المؤسسي 

 في المرتبة األكثر توافق في اآلراء دون تباين يذكر.  للتعليم،ة دعم الجهات الرسمية الراعي 

 

 توصيات البحث.

  السنية. ومدارس المراحلفيما بين الجهات المشرعة للتعليم  االستراتيجيةالعمل وفق منظومة موحدة 

  العالقة.تفعيل منصات التقنية الحديثة الهادفة للعمل على نظام تقني موحد لجميع اإلجراءات ذات 

  للجميع.  واضحة وفق شفافيةة للتقييم المباشر األساسيمكاتب تقييم ميدانية تأخذ مواقعا بجميع مدارس المراحل 

  ورش عمل بشكل دوري متكامل. وأ اجتماعاتتفعيل التواصل مع المحركات البشرية ذات العالقة من خالل 

  المعايير. وتقارير واشتراطات واضحةانية من خالل زيارات ميد ومواطن الخلل األداء،دراسة مقومات 

  معوقات جغرافية. والتفاعل دونالمشاركة  والمدني منتفعيل التقييم التقني لتمكين المجتمع المدرسي 

  مستوى الدورات المهنية تستهدف جميع الشرائح ذات  وأيضا على اإلدارية، للكوادرحوافز ذات قيمة معنوية ومادية

 العالقة.

  مستدامة. الستراتيجيةتفعيل الهيكلة طويلة ذات األهداف الثابتة طويلة المدى 

  على المستوى المهني  األساسي والمهتمين بالتعليم والخاص،تنظيم نشاطات ثقافية تعليمية تجمع منسوبي التعليم العام

 .المؤثرةالوعي القافي عن التمييز المؤسسي بمختلف المعايير  واالجتماعي لرفع

 

 مقترحات البحث.

  والتطبيق االحترافيفي تفعيل عنصر الزمالة المهنية لرفع كفاءة كوادر التعليم  للتعليم،دور فعال للجهات الراعية 

 .والدولية على المستوى اإلقليمي األساسيللتمييز المؤسسي للمراحل 

 الخاصة بمختلقها. ومية أالكوادر المميزة ذات الخبرة في التمييز المؤسسي من القطاعات الحكو استقطاب 

  مباشرة بإدارات التعليم حول مدن المملكة  وذات عالقةإنشاء مراكز تعليمية تربوية تحت مظلة موارد التعليم الرسمية

 للقطاع التعليمي.  وباألخص المنتمينلرفع سقف الوعي لجميع شرائح المجتمع  ومراحلها السنية وبمختلف قطاعاتها
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 .المراجع

 (، القيادة التربوية الفعالة، األردن، أمواج للنشر والتوزيع.0200امل ) طاحون، وأب

 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر. ،0(، تعليم التفكير مفاهيمه وتطبيقاته، ط0220جروان، فتحي )

وعالقتها  (. درجة ممارسة مديري مدارس المحافظات الجنوبية بفلسطين للقيادة الريادية،0200حمادة، نادر خالد محمد )

 بإدارة التميز المؤسسي في مدارسهم، رسالة ماجستير منشورة، جامعة آل البيت، قاعدة معلومات دار المنظومة.

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة االستراتيجية وعالقتها بتحقيق التميز اإلداري من 0202الحية، وليد نمر )

 شورة. الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير من

( القيادة اإلبداعية لدة قادة المدارس في محافظة خميس مشيط من وجهة نظر المعلمين: دراسة 0202الخثعمي، مسفر سعيد، )

 ميدانية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة أسيوط، قاعدة معلومات دار المنظومة.

 ري، األردن، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.(، اإلبداع اإلدا0222خير هللا، جمال )

  http://WWW.MANHAL.NET/ARTICLES.PHP(. القيادة اإلبداعية 0202الدكان، عبد هللا )

لمذذذدارس بمدينذذذة مكذذذة المكرمذذذة (. إدارة المعرفذذذة وعالقتهذذذا باألبذذذداع اإلداري لذذذدى قذذذادة ا0202الذذذذبياني، محمذذذد عبذذذد هللا )

 من وجهة نظر المعلمين رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الباحة، الباحة.

 ة في إدارة الموارد البشرية، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر.األساسي(، االستراتيجيات 0200رضوان، محمود )

 ناجحا، عمان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.(، فن القيادة كيف تكون قائدا 0200زايد، فهد )

(، إدارة الوقت لدة قادة المدارس في منطقة الباحة وعالقتها بمستوى االبداع اإلداري من وجهة 0202الزهراني، محمد أحمد )

 نظر المعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الباحة، الباحة.

(، القيادة الريادية لدى مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت وعالقتها بالتميز 0202، )السعيد، عبد اللطيف فهد العبد اللطيف

 المؤسسي من وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير منشورة، جامعة آل البيت، قاعدة معلومات دار المنظومة.

 مطبعة اإلدارة الجديدة. (. إدارة التميز: نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة، مصر،0220السلمي، على )

 (. خواطر في اإلدارة المعاصرة، القاهرة، دار غريب للنشر.0220السلمي، على )

 (، إدارة الجودة الشاملة، عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع.0222الطائي، رعد وقدادة، عيسى )

 ارة عليها، عمان، دار الشروق.(، إدارة المؤسسات العامة، وأسس تطبيق الوظائف اإلد0222عبودي، زيد منير )

http://www.manhal.net/ARTICLES.PHP
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(، درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين وعالقتها 0202العبد اللطيف، عالء، )

 بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االزهر، غزة، فلسطين.

ارة المدرسية، مقالة متوفرة على االنترنت موقع (. وظيفة اإلد0200ضياء، ) ،العرنوسي

http;//basiceducation.uobabyylon.edu.iqk  م02/00/0202تاريخ االسترجاع 

(. جودة المعلومات وأثرها في القيادة اإلبداعية من وجهة نظر العاملين في البنك 0202سمهدانه، مروه ) وواب العضايله، رائد

-222،(0)02 ،والتمويل في محافظات إقليم الجنوب، المجلة األردنية في إدارة االعمالاإلسالمي األردني لالستثمار 

202. 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v4.39.15  
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The Impact of Applying the Leadership Succession Planning Strategy in Achieving the 

Sustainability of Business Organizations (Field Study Applied to the Business Sector) 

 الدوسري هللا عبد رنا/ الدكتورة: إعداد

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

Email: mwbedo@hotmail.com  

 (Dr. Thillaisundaram A/L Arumugam) أروموجام إل إيه تيليسوندارام/ الدكتور

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

 شمسي أنس محمد/ الدكتور

 فرنسا ديجون، بورغوني، جامعة ،األعمال إدارة في دكتوراه

 الملخص 

في بالمملكة  الاألعممنظمات قطاع  استدامةالتخطيط التعاقب القيادي في تحقيق  استراتيجيةتطبيق  معرفة أثرإلى  هدفت الدراسة

المنظمات  ةاستداموتخطيط التعاقب القيادي  استراتيجيةب األعمالومدى وعي منظمات  بينهما،العربية السعودية. وتحديد العالقة 

 ستراتيجيةالتطبيق األمثل إلى  هي المتطلبات األساسية التي يجب العمل على تخطيطها وتنظيمها وتنفيذها للوصول وما األعمال

الكثير  نهارتانالحظ أن في أزمة كورونا . والمنظمة استدامةالتخطيط التعاقب قيادي، وذلك سعيا لتحقيق نتائج ملموسة في تحقيق 

أهمها لعدة أسباب و المرحلة. وذلكمن المنظمات التي لم تكن لها القدرة على التكيف السريع مع هذه التغييرات التي واكبت هذه 

من وجهة نظر الباحثة عدم فعالية تخطيط التعاقب القيادي الذي انعكس في ضعف أدائها وقيادتها للمنظمة بسبب عدم توفير 

الدراسة في  وتتمثل مشكلة. حادة التي اتسمت فيها تلك الفترةي تتولى قيادة المنظمة في تلك التغيرات الالقيادات المالئمة الت

والعاملين  من وجهة نظر القادة األعمالمنظمات  استدامةتخطيط التعاقب القيادي في تحقيق  استراتيجيةاستقصاء عن درجة تطبيق 

وتوزيعها على  (االستبيانوتصميم أداة القياس ) ،المنهج التحليلي الوصفي استخدام الخاصة بالدراسة الحالة وتم األعمالبالمنظمة 

االختبار  SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي  واستخدام ،الدراسةموضع  األعمالعينة عشوائية طبقية من العاملين لدى قطاع 

ره التعاقب القيادي من خالل معايي راتيجيةاستيجابية بين تطبيق إوجود عالقة طردية الدراسة إلى الدراسة، وتوصلت  فرض

وفق  األعمال منظمات استدامةوبين تحقيق  الوظيفية(الجدارات  ،األداءتقييم  ،وتمكين العاملين ،االربعة )تخطيط المسار الوظيفي

مع تقدمه للمجت مارباحها اقتصاديا وبين أفي موازنه بين  األعمالالوطنية وتعني هي ان تكون في منظمات  ستدامةمعايير اال

 الطبيعية.على البيئة  المحافظةفيه من  تسهمما اجتماعيا و

 األعمال االستدامة، االستراتيجية، التخطيط، القيادة، الكلمات المفتاحية:

mailto:mwbedo@hotmail.com
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The Impact of Applying the Leadership Succession Planning Strategy in Achieving the 

Sustainability of Business Organizations (Field Study Applied to the Business Sector) 

 

Abstract: 

The study aimed to find out the effect of applying the leadership succession planning strategy in 

achieving the sustainability of the business sector organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Determining the relationship between them, the extent to which business organizations are aware of 

the leadership succession planning strategy and the sustainability of business organizations, and what 

are the basic requirements that must be planned, organized and implemented in order to reach the 

optimal application of the leadership succession planning strategy, in order to achieve tangible results 

in achieving the sustainability of the organization. 

The research problem started from a question that is often asked by many managers and researchers, 

centering on what is the dividing criterion that organizations need to achieve a proper and effective 

balance between economic, social and environmental goals, which is represented by the concept of 

sustainability. We note that in the Corona crisis, many organizations collapsed that did not have the 

ability to quickly adapt to these changes that accompanied this stage. This is for several reasons, the 

most important of which, from the researcher’s point of view, is the ineffectiveness of leadership 

succession planning, which was reflected in the poor performance and leadership of the organization 

due to the lack of adequate leadership. Which assumes the leadership of the organization in those sharp 

changes that characterized that period. The problem of the study is to investigate the degree of 

implementation of the leadership succession planning strategy in achieving the sustainability of 

business organizations from the point of view of the leaders and employees of the business 

organization for the case study. The study, and the use of the SPSS statistical analysis program to test 

the study hypothesis, The study concluded that there is a direct positive relationship between the 

implementation of the leadership succession strategy through its four criteria (career path planning, 

employee empowerment, performance appraisal, and job competencies) and achieving the 

sustainability of business organizations according to national sustainability standards, which means 

being in business organizations in balancing their profits. Economically and between what it offers to 

society socially and what it contributes to in preserving the natural environment. 

Keywords: Leadership, Planning, Strategy, sustainability, Business 
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 المقدمة . 1

 باختالف الاألعموما ألت أليه من تغييرات في طبيعة الهياكل التنظيمية للمنظمات  عالميا، االقتصاديةالنظم  استقرارمع فقدان 

، كل هذه العولمة( والتي واكبت عصر 5102-تغييرات في عناصر البيئة الخارجية لها. )الماردإلى  أضافة ،ومجاالتهاأنواعها 

 فترة جائحةحدث فعال أيضا خالل  وهذا ما ،محك حاد يهدد كيانها التنظيمي بزوال أمام األعمالالتغييرات جعلت المنظمات 

عن  أجمع، ونتجم التي هزت العالم 5151في عام  واشتدتم  5102واخر عام أمن  كورونا عام والتي بدأت مالمح هذه الجائحة

 خالل ذلك الوقت.  األعمالوأفلست على أثرها الكثير من المنظمات  ،الدول اقتصادذلك انها ضربت 

الموارد المتاحة  استثمارأهمية دور في لما له وزوالها يعني انعكاس ذلك سلبا على المجتمع المحلي  األعمالفالس منظمات إو

ظمات من قيمة المن ىما يتجلوتنمية المصادر جديدة للطاقة وادارة عمليات االنتاج الثروة القومية والحفاظ عليها وتنميتها وهذا 

تسعى لتحقيق أهم اهدافها وهي  تحقيق استدامتها  استراتيجيةمن خالل سن خطط ،هو تحقيق أهداف أفرادها بالمجتمع المحلي 

القيادات أهمية خاصة وخصصت له من الوقت  انتقاء( لذلك أولت األنظمة العالمية نظام التعاقب الوظيفي في 5150-)الشهري 

(. وقد ظهر مفهوم تخطيط 7112-محمود ، الشحات، مندوروالموارد الكفاية الرتباط مستقبل الشركات بالقيادات المستقبلية )

تعاقب  الذي كان بحاجة إلعداد خطة األعمالالتعاقب القيادي ببداية الثمانينات من القرن العشرين تزامنًا مع الوعي الكبير لمجتمع 

األمد ات في مشاريعها الكبيرة ذ ستدامةللقيادة باعتبار أن القيادة الفعالة هي القلب النابض للمنظمات التي تسعى لتحقيق اال

 (.(Collins)، 2001، p. 43الطويل.

ألفراد ل اإلداريةمن هنا نالحظ أن التخطيط لتعاقب القيادات بدأت كفلسفة إدارية ومنهجية لتحديد وتعزيز القدرات والخبرات 

 (.Keller,2018:10)العاملين لديهم ذوي المقدرة على شغل مناصب قيادية في بيئة العمل 

 إلداريةالشركات الكبرى ودشنتها من ضمن خططها  ستراتيجيةتعاقب القيادي على قائمة األولويات الخطة اال استراتيجيةثم أصبح 

 . ((Rothwell، 2005، p. 31شاملة  استراتيجيةكالعملية 

النهـوض تعزيز دوره فــي  ،وتطويره األعمالعلى دعم القطاعات  5101سعت المملكة العربية السعودية من خالل رؤية  وقد

االقتصــاد الوطنــي، كمــا يســهم فــي إيجــاد فــرص  استدامةيسـهم فـي تحقيـق  بالمجتمع واداء مسـؤوليته االجتماعيـة، بما

 ليتمكنــوا مـن بنـاء مسـتقبلهم المهنـي.  ،المجتمع ألفرادعمــل مناســبة ومحفــزة 

ة اقتصادي صناعة استراتيجية هو األعمالية السعودية في دعم قطاعات العرب المملكةكذلك من ضمن الجهود التي قامت بها  

معايير تحقيق األهداف ذو طابع تنافسي وهو الوصول  على وضعفي فكرة جذب توطين االستثمارات. كذلك عملت  جديدة تتمثل

ذلك من خالل تحقيق الهدف األهم، وهو ترسيخ  يبدأالمستويات العالمية، و إلىممكن، بأقصى كفاءة وفاعلية ممكنة في أقل وقت 

 صحيحة. وطنية نموذجية بمعايير ستدامةدعائم اال

اقتصاديًا تتمثل بتشجيع ودعم وتنويع االستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية التي تساهم في دفع حركة  ستدامةاال فالقيادة نحو

  بكفاءة، وفعالية،األمام إلى  التنمية االقتصادية، واالجتماعية
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 ستدامةاوخلق هذا االقتصاد القائم على المعرفة هو أنجاح تخطيط للتعاقب القيادي من أجل تنفيذ الرؤية، وتحقيق الريادة في 

لذلك فموضوع تخطيط تعاقب القيادي والعمل على بناء صف ثاني من القيادات،  المنظمات الذي بدوره يحقق الرفاهية االقتصادية

 .األعمال عات الهامة والمتقدمة في منظماتمن الموضو

 مشكلة البحث . 1.1

ال شك أن ما يشهده العالم اليوم من تغييرات متسارعة وما أدى إليه من تحديات اقتصادية وسياسية وإدارية، تفرض علينا نوًعا 

كيف تستطيع و ؟األعمالمن الترقب فيما يحدث حولنا وتجعلنا نتساءل ماذا عن مستقبل القريب والمستقبل البعيد لمنظمات قطاع 

 هة هذه التغييرات وتحدياتها؟ وهل لديها موارد مؤهلة للتعامل مع هذه التغييرات؟ مواج األعمالمنظمات القطاع 

 ي تحتاجهالذهو المعيار الفاصل  حول ما محور، يتحثينوالبا يرينمن المد ثيرك يرددهلة البحث من تساؤل غالبا ما انطلقت مشك

بمفهوم  تتمثل والبيئية والتي االقتصادية واالجتماعيةاألهداف  ينوالفعال ب السليمحالة التوازن  لتحقيق األعمالالمنظمات 

في الكثير من منظمات   انهارتونالحظ أن في أزمة كورونا  (   Suriyankietkaew & Avery ,2016:1) ؟ستدامةاال

 أسباب وأهمها منوذلك لعدة  .التي لم تكن لها القدرة على التكيف السريع مع هذه التغييرات التي واكبة هذه المرحلة األعمال

وجهة نظر الباحثة عدم فعالية تخطيط التعاقب القيادي الذي انعكس في ضعف أدائها وقيادتها للمنظمة بسبب عدم توفير القيادات 

 األعمالمات عدم قدرة المنظإلى  ضافةإ ،المالئمة التي تتولى قيادة المنظمة في تلك التغيرات الحادة التي اتسمت فيها تلك الفترة

في الوقت التي قفزت منظمات اعمال نحو استغالل المرحلة  ،مع التغييرات  ومحاولة مواكبة هذا التغيير والمرونةالتكيف  على

تراها الباحثة من خالل ما قرات  أما تكون  احتماالتوافلست وذلك لعدة  األعمالوتحقيق الثروات سقطت الكثير من المنظمات 

 الحديثةات مع التغيير متزامنة توظيف قياده متصلبة وغير نتيجة  تعيين جدارات قيادية غير مالئمة  لطبيعة وتوجه المنظمة، أو

الت كل عشوائي بدون مؤهقادة بش انتقاءأو بسبب انه تم  ،أو انه تم انتقاء قيادة من خالل ميزة االقدمية وليس الكفاءة والجدارة،

 .بسبب العجز في استقطاب او المحافظة على المواهب من الموظفين

ء للجيل عطاإدون  كان يحولها لسنوات أحيانا في حقبة معينه في مناصب الناجحةأيضا احتمال ان بقاء القيادات  ال ننسىكذلك  

التي من شانها أن تطور قدراتهم الشخصية والعملية وتدربهم على  المهام والوظائف القيادية فرصة لتوليالشابة  الكوادرالتالي أو 

القيادة وهذا أثر سلبا في سنوات القليلة الماضية على عدم وجود صف ثاني من القيادات مؤهل لقيادة العمل داخل المنظمة وبالتالي 

هذا وال يوجد (. 2،ص5102،المشكالت )غنيم إدارتها مما أنتج العديد من يحسنواتولي هذه المناصب قليلو الخبرة والكفاءة فلم 

ايضا اهتمام حقيقي وجاد وعلمي بقضيه تكوين القائد البديل حتى لو خلصت  اإلداريةفي الفكر العربي عموما وفي الممارسات 

لك المراكز من دون تخطيط المنهج وتخطيط وظيفه سليم وتإلى  والمديرون العظام يصلون بالصدفةيكتشفون  القادةالنوايا. فمازال 

 (0،ص5112)عفيفي،  بالصدفةهي قضيه من القضايا ان قادتنا العظام يكتشفون 

 دامةاستعلى تحقيق  (الباحثة ما ترى بحسب)االولى  ةيعتمد من درج األعمالمنظمات  استدامةفكرة تحقيق  نالحظ أنومن هنا 

 التالية:ذلك يمكن بلورة الدراسة في التساؤالت  وفي ضوءالقيادة لديها 

  ؟األعمالفي منظمات قطاع  استدامةالتخطيط لتعاقب القيادي وتحقيق  استراتيجيةواقع تطبيق  ما -0
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 التالية:ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي االسئلة            

من وجهه  مالاألعتخطيط التعاقب القيادي وبين تحقيق استدامه منظمات  استراتيجيةطبيعة العالقة بين تطبيق  ما -أ

 نظر افراد عينه البحث؟ 

تخطيط التعاقب القيادي في تحقيق استدامه المنظمات  بدور األعمالمدى عالقة بين وعي موظفين منظمات  ما -ب

 ؟ وسنوات الخبرة(والعمر والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي  )النوعواختالف 

 البحث؟من وجهه نظر عينه  األعمالفي منظمات  االستدامةممارسه  بأهميةما درجه الوعي  -5

لدى  ةالسعودي العربية المملكةفي  العامة الوطنيةوفق معايير  االستدامةماهي المؤشرات التي تدل على تطبيق منهجيه  -0

 ؟ األعمالمنظمات 

 ؟األعمالتطبيقا من وجهه نظر افراد عينه البحث في منظمات  االستدامةممارسات  أكثروما هي  -2

 همية الدراسة . أ7.1

 والتطبيقية:العلمية  االعتباراتأهميتها من 

 ( لكونهاالاألعممنظمات  استدامةالتخطيط لتعاقب القيادات و استراتيجيةالتي تناولت متغيرات البحث ) الدراسةحداثة  -0

 السعودية.بالمملكة العربية  5101من الموضوعات الحديثة التي تتعلق برؤية 

القيادات وأثره  تخطيط لتعاقب استراتيجيةالعربية القليلة التي سعت للربط بين تطبيق  الدراساتمن  الدراسةتعتبر هذه  -5

 األعمال.للمنظمة قطاع  ستدامةعلى تحقيق اال

لمنظمات ل ستدامةتخطيط تعاقب القيادات وتحقيق اال استراتيجيةة العالقة بين في معرفة طبيع الدراسةأن تسهم هذه  -0

  األعمال

موضوع حيوي وهام عبر تسليطها الضوء على  األعماللمنظمات  يةتحمل هذه الدراسة في مضمونها أهمية تطبيق -2

  األعمالمنظمات  استدامةتخطيط التعاقب القيادات ودورها في تحقيق  استراتيجيةوهي 

من خالل تبني  الدراسةمن نتائج هذه  ،ستدامةبتطوير اعمالها نحو اال المهتمة األعمالمنظمات  استفادتإمكانية  -2

 .تخطيط لتعاقب القيادات استراتيجياتالسياسات التي تدعم 

 هداف البحث . أ1.1

 (.األعمالمنظمات  استدامة ،التخطيط لتعاقب القيادي استراتيجيةالحالية ) الدراسةنظري لمتغيرات  إطارتقديم  -0

تمكين العاملين  داءاألتقييم  –خالل معاييره مسار الوظيفي  القيادي منتعاقب  استراتيجيةتطبيق  العالقة بينتحديد طبيعة  -5

 .األعمالمنظمات  استدامةوتحقيق  (الوظيفيةالجدارات -

تطبيق  بأهميةبالوعي  سنوات الخبرة(-المسمى الوظيفي - األكاديميالمؤهل -العمر -التعرف على عالقة )النوع  -0

 .األعمالمنظمات  استدامةالتعاقب القيادي في تحقيق  استراتيجية

  األعمالبالمنظمات  ستدامةتحقيق اال بأهمية (الدراسةالتعرف على مدى وعي المنظمات )محل  -2
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 هم مؤشرات.أ الوطنية وما ستدامةتوصيف كيفية بناء منظمات اعمال مستدامة وفق معايير اال -2

 التخطيط التعاقب القيادي   استراتيجيةتقديم مجموعة التوصيات لتطوير  -2

 الدراسة:فرضيات . 1.1

  يلي:يمكن صياغة الفروض كما  الدراسة خالل مشكلةمن 

  المنظمة استدامةوتحقيق ( بين تطوير المسار الوظيفي a1.12<عند مستوى الداللة ) حصائيةإدالله  ذاتتوجد عالقة 

 -H2 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( داللة>a1.12)  المنظمة. استدامة العاملين وبين تحقيقبين تمكين 

 H3-  إحصائيةتوجد عالقة ذات دالله ( عند مستوى الداللة>a1.12)    المنظمة. استدامة وبين تحقيقبين الجدارة الوظيفية 

H4-  إحصائيةدالله  ذاتتوجد عالقة ( عند مستوى الداللة>a1.12بين )  المنظمة استدامة وبين تحقيق األداءتحقيق تقييم. 

H5-  نوات الخبرة  س-التالية )المسمى الوظيفي  الشخصيةللمتغيرات  ينالمبحوث استجابةة حول يحصائإتوجد فروقات ذات داللة 

 النوع(-العمر -المؤهل العلمي -       

 النظري:. اإلطار 7

  مفهوم تخطيط تعاقب القيادات

 ،مستقبلفي المنظمات بالحاضر وال واستدامتهاللمحافظة على استمرارية القيادة  استراتيجيةجاء مفهوم تخطيط التعاقب القيادي ك

 .منظمه ألي الحقيقية الثروةن البشر هم أدة ذوي الكفاءة هم الذين يعرفون حيث ان القا .الحالية القيادةويعد اولويه من اولويات 

، على اإلداريةخراج قدراتهم يساعد المنظمات والمؤسسات والشركات واي نوع من التنظيمات إو تحفيزهم،العمل على  وأن

العمل و بالرعايةاستمرارها والتقدم كما يجب على القائد ان يدرك ان لكل شخص جانب من االبداع لذا يجب عليه تعهد مرؤوسيه 

 .مدركاتهم وتشجيعهم على التعلم المستمر ياتهم وتوسيعامكانعلى تطوير 

لوحظ عدم وجود اتفاق حول مفهوم تعريف تخطيط التعاقب القيادي حيث عرف  مفاهيم لكنهتناولت التخطيط تعاقب القيادات عدة 

لتحقيق  يةالرئيسوالتقييم وتطوير وادراك مساهمات  القياديةلتعريف قياس وتطوير المواهب  ديناميكية مستمرةعلى انها عمليه 

 ( ( Kimball,2005 التشغيليةواالحتياجات  المستقبلية المنظمة استراتيجية

لتولي عمليه  وتأهيلهمفراد العاملين فيها ألا إلعداد المؤسسةنها خطه تضعها أبAldulaimi,2017;470) )  وقد عرف الدليمي

ضمن بشكل ي الترقيةمؤسسات او تقاعد او إلى  ادره القائد منصبه اما بسبب المرض او االنتقالفي اللحظة ترك او مغ القيادة

 .استمراريه العمل بكفاءة وفاعليه
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 تخطيط التعاقب القيادي استراتيجيةأهمية 

 فأي ،لفي الحاضر والمستقب القيادة استمراريهعلى  المحافظةالتخطيط التعاقب القيادي  أهميتها هي من خالل  استراتيجيةجاءت 

وان  مةنظألي م الحقيقية الثروةهم الذين يعرفون ان البشر هم  القادةحيث أن  الحالية القيادةتنظيم اداري يعد اولويه من اولويات 

تقدم لوتطورها الذي يساعدها على االستمرار وا ،العمل على تحفيزهم واخراج قدراتهم هو مساعدة المنظمات على تثبيت دعائمها

 والعمل على بالرعايةكما يجب على القائد ان يدرك ان لكل شخص جانب من االبداع لدى يجب عليه تعهد مرؤوسيه  ،المنظمة

 .تطوير امكانياته وتوسيع ممتلكاتهم وتشجيعهم على العمل المستمر

هم من يقودون اليوم وهم يفكرون  القادةللقيادة" فافضل  األساسيةكما يقول ماكس دبيري " ترك االرث هو إحدى المسؤوليات  

- 522،ص 5105، )ماكسويل من خلفهم الطريقةمن انهم يستثمرون في قاده المستقبل الذين سيكملون  التأكدمن خالل  الغدفي 

522 ) 

 لتخطيط التعاقب القيادي استراتيجيةأهداف 

حيث أن عملية تحديد المخاطر التشغيلية المرتبطة  المؤسسي األداء استمراريةللمنظمة هي  األسمىتحقيق الهدف  -1

في  ألداءاوفعالية  إنتاجيةبفقدان موظف له دور حيوي ومستهدف في المنظمة ألي سبب يمكن أن يتسبب تأثير على 

 المنظمة

 تحقيق النمو للمنظمة على المدى الطويل -2

  المنظمةبنشاط  المحيطة الخارجيةوالظروف  السريعة للمتغيرات واالستجابةالتفاعل  -3

 بالمنظمةعلى جميع المستويات  األخالقيةوالقيم  الفعالة المشاركةتعزيز  -4

 .بين جميع االدارات وبمختلف المستويات التنظيمية تشجيع وتوطيد الحوار واالتصال الفعال -5

 .ستدامتهااالمنظمة والتطلعات التي تحقق  تحقيق رؤيةإلى  التي تؤدي وضع اهداف وتوجيهات لتنفيذ استراتيجيات  -6

 القيادي:التخطيط للتعاقب  استراتيجيةمبادئ  :رابعا

 ( 7112كل من هايجزيفز وفينك في عام)  

 لقيادةاوقد تم مناقشة  ،المستدامة القيادةهيكله المبادئ القيادة المستدامة واخراجها بنمط جديد واصدارها بكتاب يحمل اسم 

ممارستها وهي ب النظريةالتطور الطبيعي والتطور البشري وذلك عن طريق ربط  إطاربشيء من التفصيل بالشكل الجديد في 

 التالي:تكون على النحو 

 من خالل تعلم عميق وليس اختبارات سطحيه. ورعاية االخرينمن اجل التعلم  القيادة العمق: -

 ر ويشيراخإلى  والتعلم عبر مرور الوقت ونقلها من قائد للحياةكثر قيمه لجوانب األطور اخالل انها تحفظ وتحمي وت الطول: من -

 .اجراء مستمر المستدامة القيادةان إلى 
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قت فانه ذات الو الناس وفييسعه ان يكون قائد على عدد قليل من  حيث تطورها يعتمد على قياده االخرين فالقائد ال االتساع: -

يمكن لقائد واحد ان يسيطر على كل شيء ومن هنا يرى )هاريجزيفز،وفينك( أن القيادة المستدامة البد ان يراها  ال .في عالم معقد

 .الواسعة الموزعة القيادةالناس انها تمارس نوع من 

ان هناك تعاون مشترك  المنظمات بلوال تزدهر على حساب  ،المحيطةفهي ال تعتمد على انجازات الغير في المنظمات  العدل: -

 .المحيطة البيئةويعني ان يحاول القائد المستدام ان يقلل من الضرر الذي يمارس على  ،المنظماتبين 

لمنظمات التي أن يفهم بأن اإلى  فالقائد المستدام يحتاج وترابط اجتماعي وتوفير الضمانالتعلم يتم في مناخ من التنوع  :التنوع-

 .تركيبيقودها نظام حي معقد ال

 لطبيعيةافالقائد المستدام عليه ان يطور الموارد  ،الفرد ةمن حيا مبكرةالمواهب في مرحله  ومكافأةكشف وتطوير  التدبير: سعة -

 .والبشرية وال يستنفذها إنه يجدد الطاقة

 القيادي:التخطيط للتعاقب  استراتيجيةمتطلبات  خامسا:

 القيادات الصف الثاني وهي كالتالي: تأهيلعمليه  دارةعناصر إل ةلى أن هناك خمسإShand)  ،5101) ويشير

 :لتاليةاالتي من المهم ان تخضع لعمليه تخطيط للتأهيل االداري، ويجب االخذ بعين االعتبار االمور  القياديةتحديد المواقع  -0

ي ف المنظمةتكون  مفاجئة، وهل في حاله مغادرة شاغله او تغيبه بصوره المنظمةهل الموقع الوظيفي حساس لعمل  -

 خطر؟

 تتركز معظم المنظمات على طبيعي؟ حيثمن نوعيه الوظائف التي يكون المرشح التالي معروف بشكل  الوظيفةهل  -

 كبار المدراء والمشرفين في مستوى ثاني في عمليه التعاقب القيادي بعد الرئيس التنفيذي والذي بعده بالمستوى االول.

تقد عند والتي ستف المنظمةحول االجراءات والعمليات والركيزة ب المعرفةيمتلك قدر كبير من  حاليا الوظيفةهل شاغل  -

 التي رسمت محققة لألهدافكأن تكون العديد من اإلجراءات والمخرجات وآليات العمل غير  الوظيفي؟مغادرته لموقعه 

 .لها

 الموقع الوظيفي. والمرشحين لخالفهتحديد المرشح  -5

 الصفات التيالمهارات و المعرفةوالتي يفتح مجال  الوظيفيةتحديد متطلبات الموقع الوظيفي والمقصود فهم متطلبات المواقع  -0

ل الصف الثاني من عناصر تأهي ةفي المستقبل ايضا ما يحتاجه قاد اختيار المرشحين ةمن شانها ان تكون مرجعا في عملي

  .المطلوبةالشواغر  لمليءوتطوير 

المهارات و وبناء الكفاءاتالتي يجب النظر لعمليه التعاقب القيادي على انها عمليه التخطيط إلعداد  وبناء الكفاءاتد إعدا -2

ما  قط؟ وانمافكما ان عمليه التعاقب القيادي ال تدور حول من التالي  ،والمستقبلية الحالية التنظيميةلتلبيه االحتياجات  الالزمة

 ؟التالية الخطوةهي 

ن تقوم بتقييم ا المنظمةتقييم التقدم المحرز والذي يفسره بيتر داركر "ما يمكن قياسه يمكن القيام به " لذا من الضروري على  -2

 مدى التقدم الذي احرزته في االتجاه المطلوب.
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 لتأهيلوالنقاط التي يجب أن يشملها برنامج تخطيط  الرئيسيةان المكونات p372- 373 ،5101  ، (Rothwell) ويشير

 :القيادات الصف الثاني هي كالتالي

 لتأهيلوالنقاط التي يجب أن  يشملها برنامج تخطيط  الرئيسيةان المكونات p372- 373 ،5101  ، (Rothwell) ويشير

 :القيادات الصف الثاني هي كالتالي

جميع المدراء متفقين على اهداف هذا البرنامج حيث يجب اال يتم االفتراض ان إلى  لماذا نحتاج :الهدف من البرنامج -0

 نتائج فعاله.إلى  لن تؤدي مختلفةننا قد نجد لكل مدير هدف وهذه االهداف أو ،البرنامج بشكل طبيعي

 في خالل زمن؟ والقابلة للقياسمن البرنامج  المرجوةما هي النتائج  :للقياس للبرنامج القابلة المرجوةالنتائج  -5

 كأصحابما هي نوعيه والمواصفات االشخاص الذين نحتاجهم ليكونوا  :لنجاح االن الالزمةاالختصاصات والكفاءات  -0

 .المستويات التنظيمية بالمنظمة االقسام وجميعداء عالي في العمل في كل أكفاءات و

المنظمة في قياس االختصاصات  األداءمدى نجاح نظام إدارة  التي يتم قياس هذه االختصاصات والكفاءات بها الطريقة -2

 والترويج فقط للناجحين في أعمالهم التشجيعوذلك ألنه سيتم  الحالية؟والكفاءات 

 هي مواصفات االشخاص ما .استدامتهاللنجاح في المستقبل وتحقيق  المنظمةاالختصاصات والكفاءات التي تحتاجها  -2

ها لما يحقق اهداف المنظمةالذين نحتاجهم يكون أصحاب كفاءة واداء عالي في العمل في كل قسم وخالل جميع مستويات 

 .االستراتيجية

بها كيف يمكن معرفه ان ذلك المرشح سينجح في المستقبل حيث انها  التي يتم تقييم المرشحين المحتملين الطريقة -2

 النجاح؟لم يستطيع المرشح  مسؤوليه كبرى ان

المرسوم او  ظيميالتنوالمستوى  الحالية الوظيفةبين أداء ومتطلبات  الفجوةبحيث كيف يمكننا تضييق  تضييق الفجوات -2

الذي عليه معرفته والقيام به ليكون مستعدا لهذه المسؤوليات الكبرى من هذا  ما .بشغلهالمحتمل الذي يقوم الموظف 

 االداري؟التسلسل المستوى االعلى من 

م ويت المهمةبما يحقق  مأمول،بين ما هو موجود وما هو  الفجوةكيف يمكنني معرفه جهودنا لتضييق  تقييم النتائج -8

 انجاز االهداف المرسوم قياسه.

 التخطيط للتعاقب القيادي  استراتيجيةأهم المعايير  -9

منظمات  التخطيط التعاقب القيادي في تحقيق استراتيجيةعلى أربعة معايير تساهم في  ستراتيجيةوهنا ركز في بناء هذه اال

 :وهي األعمال

 تطوير المسار الوظيفي   :اوال

 تمكين العاملين  :ثانيا

  األداءتقييم  :ثالثا

 الجدارات الوظيفية  :رابعا
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 األعمالمنظمات  استدامة :ثانيا

 ستدامةمفهوم اال

( وهما وجهتي نظر مختلفة للمفهوم (TBL( وPبمصطلح ثالثية ) ما يعرفبوصفها  ستدامةاال الضوء علىالمفهوم  ويسلط هذا

 Asif) عمالاألهي جانب حاسم الستمرارية  ستدامةوأخيرا يبين الشكل أن اال ستدامةمناقشتها في أدبيات اال ما تمتوكثيرا  ،نفسه

et  al;2011 354  .) 

ككل بهدف معرفه كل االحتياجات والنواقص  المؤسسةعلى جوانب  والمراقبةهي القياس  :ستدامةاال (7112،حيث عرفت )ريم

.الحاصلة النوعيةالتي يجب ادخالها او تعديلها في مختلف المجاالت من اجل مواكبه التغيرات   

 قدرةواالستدامة ال ،ور الوقتومنتجه مع مر متنوعة الحيويةالنظم  الحفاظ علىيتبنى المعنى من  ستدامةبذلك نجد مصطلح اال

 .بيعيةالطالمدى الطويل وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي واالستخدام المعقول للموارد  الحياة علىعلى حفظ نوعيه 

 المالئمةيئة والب الجودةإلى  والتطوير وقد اصبحت مظلل العديد من البرامج التي تهدف التنميةتتعلق في  حيوية ويشمل مخرجات

 حكومية الغير وبالنسبة للمنظماتواالبتكار والنمو والتوسع واالستقالل االمثل للموارد  واالستجابة المصلحة ورضا اصحاب

 يئةبالتي تفي باحتياجات المجتمع الحالي من خالل منظومه  المطلوبة والتنميةوهي امكانيات احداث التغيير  ،لزاما عليها أصبح

  .وكذلك المستقبلية الحالية لألجيالتضمن الحفاظ على مقومات المجتمع  اقتصاديه واجتماعيه

 األعمالمنظمات  استدامةأهمية 

إلى  نوعدم الركو ستدامةاليوم تبني مبادرة اال األعماللذلك فعلى منظمات  ،األعمالهي المستقبل الوحيد للعالم و ستدامةبأن اال

أن  ما ذكروبسحب  (.S. D. Shibulal)  وأضاف مدير عمليات الشركة نفسها .الواقع وانتظار الوقت لـتأخذ األمور مجراها

ضرورية لتكون الشركات قادرة على المنافسة في عالم اليوم بينما  ستدامةاال استراتيجيةأن  امن المديرين التنفيذين شددو 25%

وهي  مةستداهناك ميزة أساسية تنطوي عليها االوهو االمر الذي يعني أن  ،ستكون أمر أساسيا في المستقبلإلى  منهم %55يذهب 

 تلك المتعلقة بكونها ميزه تنافسية للشركات التي تتبناها.

 ودوافعها األعمال استدامةأسباب 

بر ضرورة تكثيف المنظمات مع بيئتها الخارجية عإلى  أفضت التغيرات السريعة والمنافسة الشديدة في السوق المحلية والدولية

وقد حتمت تلك  .وتوفير متطلبات حماية البيئة الطبيعية واالجتماعية .بتحملها لمسؤوليتها االجتماعية والبيئية ،ناسبةاالستجابة الم

حماية للبيئة والتي من شأنها توفير ال ،واستراتيجيتها األعمال استدامةالتغيرات تحسين المنظمات ألدائها البيئي غير تبني أنشطة 

ي أنشطة لتبن باستمراربرزت العديد من األسباب والدوافع الخارجية التي تدفع المنظمات  أمن هن .الطبيعية وعدم اإلضرار بها

للحد من  لدوليةاومنها االمتثال للقوانين والمبادرات  ،بهدف تحسين أدائها البيئي ومن ثم تحسين قدرتها التنافسية ،األعمال استدامة

وزيادة وعي الزبائن والطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة  ،الحراري سالظواهر الكونية والبيئية مثل ظاهرة االحتبا

وزيادة  ،ورفض المجتمع للمنتجات الملوثة للبيئة والضارة بالصحة وضغوط أصحاب المصلحة والجماعات البيئية وقلة الموارد

  ،حدة المنافسة على أساس المنتجات الخضراء
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وزيادة ضغط أصحاب  ،والربحية ،الميزة التنافسية :هادوافع أخرى أهم األعمال استدامةنحو  كما تضم الدوافع الكامنة للتوجه

وهذا  .مةوالتحسينات الداخلية للمنظ ،البيئي األداءو ،سمعة المنظمة باهتزازوالمخاوف المتعلقة  ،والمتطلبات القانونية ،بالمصلحة

، إذ األعمال استدامةأشار ألية معظم الدارسات عن وجود عوامل خارجية وداخلية تدفع المنظمات باتجاه تبني مبادرة  يؤكد ما

سلوك السوق والبيئة السياسية يعدان بوصفهما موجهات أو دوافع خارجية تقف وراء تبني مفهوم إلى  أكدت هذه الدراسات

 .كما موضح ،ورسالتها وأهدافها ،تتمثل بثقافة المنظمةأما الدوافع والموجهات الداخلية ف ،ستدامةاال

 المنظمة   ستدامةاألبعاد الرئيسية لال

  :وهيالمؤسسية او تنظيمية على مجموعة من األبعاد الرئيسية  ستدامةتنطوي اال

 يكون فمن المحتمل أال وتقدمه المنتجات وتنميتهأن سعي المنظمة في تقديم الكثير من الخدمات او  ستراتيجيةاال استدامة :أوال

المنظمة أن يكون لدى المنظمة رؤية واالهداف واقعية قابلة لتحقق والتنفيذ  استراتيجيات استدامةمن الموارد لذا من  ما يكفيلديها 

 بما يسهم في تطوير وديمومة عمل التنظيمي 

هو فيما  األعمالأن من المساعي المستدامة للمنظمة من منظمات قطاع المنتجات والخدمات لدى المنظمة حيث  استدامة :الثاني

 في تطوير والتحسين الخدمات والمنتجات.  مستمرةفي عملية  ما يجعلهاوهذا  من منتجات للعمالء وما تقدمهلديها من برامج 

مات المنظ ستدامةابي على صعيد االلن يكون في اإلمكان أداء أي دور محوري إيجالموظفين لدى المنظمة حيث  استدامة الثالث:

منهم وفق الوصف الوظيفي وهذا مالم تكون لدى المنظمة  المطلوبةمالم يكن لدى المنظمة ذاتها موظفين قادرين على اداء المهام 

التي  داةاألفالموظفين هم  ،خراج المخرجات خدمية او انتاجيةإمن توظيف الموظفين الفاعلين في  الموارد الكافية التي تمكنهم

إلى  وصولال تنجح المنظمة فيلن  العنصر فعالوتطبيقها بدون هذا  واالستراتيجيةقادرة على استيعاب االنظمة والسياسيات 

من خالل الركيزة االجتماعية وهي أخذ العدالة االجتماعية والعمال  ستدامةوهنا نالحظ كيف تتجلى تحقيق اال .أهدافها المرجوة

في المنطقة التي تنشط فيها الشركة في الحسبان. وتتعهد الشركات التي تعمل بهذه الركيزة بعدم  تمع المحليوالمجفي المنظمات 

وافق سالمتهم والتأكد من ت المنظمات وتأمينإحداث أي ضرر بالمكونات المذكورة. وذلك يتضمن توفير االستقرار والعدالة لعمال 

واألجور في وقتها. كما أن الشركات تقوم بإجراء الالزم  ودفع الرواتبفي البلد  ساعات العمل مع عقود التوظيف وقوانين العمل

المجتمع المحلي عن طريق التبرعات ودعم  المنظمات بدعمكما تقوم . لتفادي أي حاالت من تشغيل القّصر وفق االتفاقيات الدولية

ربحية لفعل ذلك. وتقدم الشركات هذا الدعم للمجتمعات  قطاعي التعليم و الصحة. وغالباً ما تتعاون الشركات مع الشركات الغير

 .المحلية سواء إن كان هنالك متطلبات قانونية أو تعاقدية أو إن لم يكن هنالك أي من ذلك

وأن  عياجتمايعد من االبعاد الذي يمثل عنصر التدفق المالي لدى المنظمة التي قررت أن تلعب دورا المالية  ستدامةاال :الرابعة

، في إطار تعتمد الركيزة االقتصادية .من خالل تبنيها لألنشطة االجتماعية والبيئية المختلفة ستدامةيكون لها اليد في تعزيز اال

جانب الربح على أنه المنفعة االقتصادية الحقيقية التي يتمتع بها المجتمع المضيف، ويعتبر هذا هو التأثير إلى  بالنظر ستدامةاال

 الحقيقي للشركة على بيئتها االقتصادية.االقتصادي 
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كات محيطها أيضاً. فعلى سبيل المثال، تقوم الشر ومرابحها لتشملونالحظ ببساطة أن هذا المبدأ يوسع الحسابات الداخلية للشركة  

 .العمل عوضاً عن استقطاب العمالة الخارجية وخلق فرصالملتزمة بهذه المبادئ بتدريب وتشغيل العمال من المجتمع المحلي 

تقوم الركيزة البيئية على دراسة تأثير نشاطات وقرارات الشركة على البيئة والمجتمعات اإلحيائية في  البيئية ستدامةاال :خامس

األنهار.  اضي الزراعية أوالمخلفات السامة في األر . فعلى سبيل المثال، تقوم المنظمة بتفادي إلقاءومورديهامناطق نشاط المنظمة 

 ستدامة. وتقوم المنظمة الملتزمة بمبادئ االستدامةبفحص مورديها لمعرفة إن كانوا ملتزمين بنفس مبادئ اال وتلتزم المنظمة

وتحسينها دورة حياة منتجاتها  المنظمات بدراسةوتقوم هذه .بدراسة وإيجاد الحلول لتخفيض األثر البيئي من عملياتها قدر اإلمكان

الطاقة غير المتجددة بعناية وتقليل نفايات التصنيع وكذلك جعل النفايات أقل سمية قبل التخلص منها في  استهالكخالل إدارة  من

 .مكان آمن وقانوني

 الدراسات السابقة . 1

 الدارسات العربية  .1.1

 بالمملكةفي جامعه شقراء  ألكاديميينلمقترحه تخطيط التعاقب القيادي  )استراتيجية بعنوان (7171) دراسة الشريف -

 ( السعودية العربية

مقترحه  ستراتيجيةاتقديم إلى  باإلضافة ألكاديميينللقياديين ا ضرورةبراز اهمية تخطيط التعاقب القيادي وتعد  إحيث يهدف البحث 

قائد  022البالغ عددهم  الدراسةعلى كامل افراد مجتمع  األكاديميةلتطبيقها وقدم واقع تخطيط التعاقب االكاديمي ومعوق القيادات 

يار و اعداد في بناء معايير اخت بالجامعةنحوه قناعات القيادات العليا  المقترحة االستراتيجيةاكاديمي وقد نادت متطلبات تطبيق 

الجامعات  واالبتالء على تجارب المستهدفةفي ضمان التدريب المستمر للقيادات  المهنية للتنميةوانشاء وحده  األكاديميةالقيادات 

في  مييناديألكفي مجال تخطيط التعاقب القيادي وقد كانت اهم توصيات البحث تفعيل خط التعاقب القيادي ل والدولية المحلية

اوال  اليةالتليات التي جاءت بدرجه قليله في كل االبعاد من خالل اآل الميدانية الدراسةجامعه شقراء على ضوء ما كشفت نتائج 

ف مناصب قيادات الص لتأهيلبناء برامج تدريبيه  البشريةكجزء من خطه الموارد  ألكاديميينبناء خطط التعاقب القيادي ل بدأت

وربط  كاديميةاألاعتماد اليات للتقويم القيادات  األكاديميةالتي تعزز ممارسات القيادات  والتنظيمية اإلجرائية لةاألدبناء  القيادة

 لدراسةاعلى ضوء ما كشفته  ألكاديميينالحوافز بمستوى تقدمهم وعمل جامعه شقراء على حد معوقات تخطيط التعاقب القيادي ل

 دارةإبتطبيق خطط التعاقب القيادي ودعم   جامعة شقراءالتزام  التاليةخالل االليات والتي جاءت بدرجه كبيره وذلك من  الميدانية

لمقترحة التي ا استراتيجيةجامعه شقراء  إدارةخطط التعاقب القيادي تبنى   إلنجاحوتوفير متطلباتها   الجامعةفي  البشريةالموارد 

 .يط التعاقب القيادي لالكاديمي في جامعة شقراءلتخط الدراسةتوصلت اليها 

دراسة تطبيقية  ي:ني من القادة على االبداع الوظيفأثـر ضعف إعداد الصف الثا( بعنوان )7177) والحداددراسة الحربي  -

  (الوسطى اإلدارةالسعودية،  االتصاالتعلى موظفي شركة قنوات 

بداع الوظيفي للقادة العامليـن، والتعرف على الصف الثاني من القادة على اإلالتعرف على أثـر ضعف إعداد إلى  هدفت الدراسة

 ،المشكالت(أثـر ضعف إعداد الصف الثاني من القادة في أبعاد )توليد االفكار الجديدة، تنفيذ التغييـر، حل 
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ول أثـر ضعف إعداد الـصـف كما هدفت لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بيـن متوسطات استجابات عينة الدراسة ح 

الـثـانـي مـن الـقـادة على االبــداع الوظيفي لـهـم، والـتـي تـعـزى الخـتـالف متغيـرات: طبيعة الـعـمـل، المؤهـل االكـاديـمـي، 

أداة ك داري، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة، كما استخدم االستبانةاإلعدد سنوات الخبـرة، المستوى 

للدراسة، واستخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة والذي شمل جميع الموظفيـن العامليـن في شركة 

موظف، فيما بلغ حجم العينة  821الوسطى بمختلف مسمياتهم الوظيفية والذيـن يبلغ عددهم  اإلدارةقنوات االتصاالت السعودية 

الوسطى، وتم  اإلدارة( من موظفي شركة قنوات االتصاالت السعودية 522ستخدام معادلة ريتشارد جيجر )العشوائية البسيطة با

استخراج الصدق والثبات حيث تم تحكيم االستبيان أوال ومن ثم تم التأكد من صدق وثبات عباراتها، وتم تحديد أبـرز االستنتاجات 

اد العينة على ً فيما يتعلق )بعدم مـدى تأثيـر ضعف إعـداد الصف الثاني من التي تم التوصل إليها أن هناك موافقة من قبل أفر

الـقـادة على االبـداع الوظيفي للقادة العامليـن وخصوصا وجود جهة مختصة بالشركة مسئوليتها إعداد قادة الصف الثاني االمر 

عف فراد العينة موافقيـن بدرجة كبيـرة على مدى تأثيـر ضالذي يؤثـر سلبا على االبداع الوظيفي لهؤالء القادة، وبينت النتائج أن أ

 .كالت( للقادة العامليـن بالشركةإعداد الصف الثاني من القادة على )تنفيذ التغييـر، حل المش

واهـم التوصيات في الدراسة كانت ضـرورة قيام جهة مختصة داخل تكون مسئوليتها إعداد قادة الصف الثاني لمساعدة قادة  

الصف الثاني على االبداع الوظيفي، كما أوصت باالهتمام بإعداد قادة الصف الثاني بالشركة ما من شانه إعداد الصف الثاني من 

 .دة لديهمالقادة على توليد االفكار الجدي

هدفت  ردن(اورنج األ شركةحتفاظ بالمواهب في تخطيط التعاقب في اال أثر) بعنوان( 7171) دراسة المحيسن والكساسبة -

ي وتم استخدام المنهج الوصف ،اورانج االردن شركةتخطيط التعاقب في االحتفاظ بالمواهب في  أثرالتعرف على إلى  الدراسة

مجموعه إلى  موظفا في شركة أرونج. وتوصلت الدراسة 002 المكونة الدراسةوتوزيعها على عينه  استبانةالتحليلي وتم اعداد 

في  المهمة ةالوظيفيتحديد المراكز  أثرالتخطيط التعاقب القيادي في االحتفاظ بالمواهب في حين ال يوجد  أثر ،من النتائج أهمها

 مرار فيواالست الشركة ستراتيجيةع اج في ربط تخطيط التعاقب ماورن شركةباستمرار  الدراسةواوصت  .االحتفاظ بالمواهب

عاقب عامه للقوائم الت سياسةفي عمليه االحتفاظ بالمواهب ودعم المشرفين ويتم ذلك من خالل وضع  أثرتنفيذ خطه لما لها من 

تبني إلى  افةباإلضتخطيط لتعاقب  ستراتيجيةالالتنفيذ  داريين اثناءاإلمر الذي يشكل اطارا عاما يرشد األ واالحتفاظ بالمواهب

 منهجيه منظمه في تخطيط التعاقب على المدى الطويل.

يم في جامعتي شقراء والقص( األكاديميةواقع التخطيط للتعاقب االداري للقيادات  )استراتيجية بعنوان (7171) الداوود دراسة -

لمنهج استخدام الباحث ا العلميةاالقسام  لرئاسةفي ضوء نموذج روتيل من وجهه نظر عمداء الكليات والمتطلبات الواجب توافرها 

عاقب ان واقع التخطيط للتإلى  الدراسةوتواصلت  األكاديميةعلى عينه من القيادات  للدراسةكاداه  واالستبانةالوصفي المسحي 

 أكاديمية قيادات إلعدادوان المتطلبات المقترح توفرها  ضعيفةبجامعه شقراء والقصيم بدرجه  العلميةاالقسام  لرئاسةلقيادي ا

 .واسعه
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دراسة تطبيقية على  :اإلداريةداء القيادات أ)حزم الجدارت الوظيفة كأداة لتطوير بعنوان ( 7171وشعيب ) ،دراسة النجار -

 المصرية(بعض الفنادق 

 إلداريةافي تطوير اداء القيادات  تأثيرهاوقياس  المصريةفي الفنادق  الوظيفيةالقاء الضوء على حزم الجدارات إلى  يهدف البحث

 211قصاء باستخدام است الميدانية الدراسةمناهج اساسيه وما الوصفي والتحليلي والتفسيري تم اجراء  ثالثةاعتمد الباحث على 

من المدراء ورؤساء االقسام والمشرفين في الفنادق موضوع البحث تم تحليل البيانات المتحصل  عشوائيةعينه إلى  وجهه استمارة

لجدارات وحزم ا السلوكيةانخفاض مستوى تطبيق حزم الجدارات إلى  عليها احصائيا باستخدام برنامج خلصت النتائج البحث

 الفنية حجم الجدارات السلوكيةحزم الجدارات  القياديةحجم الجدارات  الوظيفيةايجابي معنا والحزم الجدارات  تأثيرووجود  الفنية

في ضوء ما اسفرت عنه النتائج وصل بحث الفنادق في مصر  اإلداريةفي تطوير وتعزيز اداء القيادات  اإلنتاجيةحزم الجدارات 

 رورةضتطوير اداء القيادات االن بها و وتطبيق كل ابعادها لما لها من اهميه في  الوظيفيةتبني مفهوم حزم الجدارات  بضرورة

 داريةاإلبحيث تتضمن المهارات  الفندقية المنشآتعقد ورش عمل ودورات تدريبيه للمدراء ورؤساء االقسام والمشرفين في 

 ي حالهفات يمكن الرجوع اليها و هذه المهار السلوكيةوالجدارات  للوظيفة األساسيةكما تشمل كافه المهارات  والسلوكية والفنية

 .والمكافئاتالحوافز 

  المصرية "تصور مقترح"بالجامعات  األكاديمية( بعنوان )الجدارات الوظيفية الالزمة للقيادات 7171عباس ) ،دراسة رشاد -

بالجامعات المصرية وقد استخدم البحث المنهج  األكاديميةحاول الباحث التعرف على الجدارات الوظيفية الالزمة للقيادات 

سس النظرية ذات العالقة بالجدارات ألطار النظري من خالل عرض اصف اإلالوصفي؛ باعتباره أكثر المناهج المالئمة لو

ع الجدارات اهميتها، وخصائص الجدارات الوظيفية، وانوأت، وعليه يتناول نشأة الجدارات وبالجامعا األكاديميةالوظيفية للقيادات 

ر القيادات ، والعولمة، والتنافسية،  ورصد واقع اختياالجامعيالمتعلقة بتدويل التعليم  الثة، وعرض التحديات الثومجاالتهاالوظيفية 

وتعديالته، وبرامج تنمية  0225لسنة  22بالجامعات المصرية وطرق اختيارهم وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم  األكاديمية

 كاديميةاألالوظيفية المشتركة للقيادات  ،الخبراء حول الجدارات رأىبالجامعات المصرية مهنيا واستطالع  األكاديميةالقيادات 

ساسية، وهى التخصص، وشغل أاعتبارات  الثةتيارهم ثفي اخ روعيبالجامعات المصرية وعددهم اثنين وعشرين استاذا 

ات ، والجداراألكاديميةنشطة الجودة والتطوير ذات العالقة بالقيادات أة في األكاديمية الجامعية، والمشاركالوظائف القيادية 

 .الالزمة لها

يعة التحديات بتمثلت في ط والتيوتوصل البحث إلي وضع تصور مقترح انطلق من نوعين من المنطلقات هما: المنطلقات النظرية 

والتطور  صول الحقيقية للجامعة،ألباعتبارهم ا األكاديميةبتفعيل عملية اختيار القيادات  واالهتمامتواجه الجامعات،  التيالعالمية 

طرأت  التي قةالمتالح التعديالتالجدارات، اما المنطلقات المحلية فتتمثل في إلى  في متطلبات شغل وظائف القيادات من الكفايات

عتبار مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات كأحد على قانون تنظيم الجامعات بشان شغل الوظائف القيادية، وا

 .في مصر العاليالمشروعات القومية لتطوير التعليم 
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المؤسسات االقتصادية  ستدامةأثر تخطيط التعاقب الوظيفي على تنمية الموارد البشرية البعنوان ) (7112) دراسة محمد -

 المصرية "دراسة مقارنة"

 االقتصادية المؤسسات استدامةمعرفة مدى تأثير تخطيط التعاقب الوظيفي على تنمية الموارد البشرية لتحقيق إلى  هدف الدراسة

والتعرف على مفهوم تخطيط التعاقب الوظيفي وأهميته وعالقته ببعض المفاهيم االخرى، واشتملت فروض الدراسة على وجود 

المؤسسات  ستدامةابشرية، ووجود تأثير لتنمية الموارد البشرية على تحقيق تأثير لتخطيط التعاقب الوظيفي على تنمية الموارد ال

 ستدامةاالمؤسسات االقتصادية، والتعرف على مفهوم وأهداف  استدامةاالقتصادية، ووجود تأثير لتخطيط التعاقب الوظيفي على 

. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتكوين االطار النظري للبحث، وتم جمع البيانات من خالل استمارة االقتصاديةالمؤسسات 

معنوية  داللةوجود تأثير ذات إلى  مفردة، وقد أسفرت النتائج ( 005)  عينة مكونة من خاللاستقصاء كأداة رئيسية للبحث من 

التنمية البشرية وتبين وجود تأثير للتعاقب الوظيفي على لتنمية الموارد  التعاقب الوظيفي على ( 12.1)  عند مستوى معنوية

ند ، ويوجد تأثير ذات داللة معنوية عاالقتصاديةالمؤسسات  استدامةالبشرية كما يوجد أثر معنوي لتنمية الموارد البشرية على 

، وقد أوصى الباحثون بأهمية تطبيق خطة ةاالقتصاديالمؤسسات  استدامةبين التعاقب الوظيفي على  ( 12.1مستوى معنوية )

التعاقب الوظيفي في كل مؤسسات الدولة على أن يدعم ذلك بقرار من السلطة المختصة، ويكون التخطيط في التعاقب الوظيفي 

 .الموارد البشرية إلدارة ستراتيجيةجزء ال يتجزأ من الخطة اال

ت الجامعا ميدانيه بالتطبيق على دراسةاعداد قاده المستقبل في دعم التميز المؤسسي  أثر) بعنوان (7112دراسة جمعه ) -

 ( المصرية

 وتم استخدام المنهج المصرية الجامعةعداد قاده المستقبل في دعم التميز المؤسسي في إثر أمعرفه إلى  الدراسةحيث هدفت 

الجامعات  طبقيه من العاملين لدى عشوائيةوتم توزيعها على عينه  االستبانةالتحليلي الوصفي ولقد تم تصميم اداه القياس وهي 

جود وإلى  الدراسةوتوصلت  الدراسةوتم استخدام برنامج التحليل االحصائي اس بي اس اس الختبار فرض  الدراسةموضوع 

 متباينةه ادارات وظيفي بالجامعةن ن لدى العامليأ الدراسةقاده المستقبل على الدعم التميز المؤسسي وقد اظهرت  إلعداداثر ايجابي 

تنميه بما يعمل على اعداد قاده متميزون في المستقبل وان بعض اوجه القصور التي تعكس هذه النتائج يمكن معالجتها إلى  و تحتاج

مام في تزياده االه بضرورة الدراسةوصت أبما يدعم التميز المؤسسي و الوظيفيةفي فاعليه الجدارات  التأثيرعن طريق زياده 

  .المصريةيجابي في دعم التميز المؤسسي لدى العاملين في الجامعات إثر أالمستقبل لما له من  ةداد قادعإ

مكانية االفادة إام ومريكية في تخطيط التعاقب القيادي بمدارس التعليم العالخبرة األ( بعنوان )7112) عبد العزيزدراسة  -

 ( منها في مصر

المؤسسي الذي يساعد على  اإلطارعداد للصف الثاني من القيادات المدرسية، وغياب اإل واقع قصور تأكيدإلى  هدفت الدراسة

وضع تصور مقترح لتخطيط التعاقب القيادي بمدارس إلى  حدوث التعاقب القيادي بشكل صحيح؛ ومن ثم فقد هدفت الدراسة

الدراسة  واستخدمت. في تخطيط التعاقب القيادي بمدارسها مريكيةفادة من مالمح الخبرة األالتعليم العام في مصر على ضوء اإل

هيئة تدريس بكليات التربية من المتخصصين في  ( عضو80عدد )المنهج الوصفي، واعتمدت على استمارة االستطالع رأي 

  التخطيط التربوي حول إمكانية التخطيط للتعاقب القيادي بمدارس التعليم العام في مصر
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مريكية ألاعتمادا على الخبرة ا -وضع تصور مقترح لتخطيط التعاقب القيادي بمدارس التعليم العام في مصر إلى  انتهت الدراسة

قافة تأهيل تمثلت أهدافه في: نشر ث -واستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس من كليات التربية المتخصصين في التخطيط التربوي

يقة من القيادات المدرسية بطر يمتكاملة للتعاقب القيادي، وإعداد صف ثانوتمكين ذوي المواهب القيادية في المدارس وفق خطة 

م لدعم القادة المتميزين بعد تعيينهم لضمان بقائه الالزمةمنهجية تدعم استمرارية العمل وفق أفضل الممارسات، واتخاذ التدابير 

لعام في في التخطيط للتعاقب القيادي بمدارس التعليم افي العمل القيادي االطول فترة ممكنة. بينما تمثلت معالم التصور المقترح 

للتعاقب القيادي، ومرحلة إدارة حدث التعاقب القيادي، ومرحلة تمكين القائد الجديد  اإلعدادمصر من خال عدة مراحل هي: مرحلة 

 .وتحقيق التنمية القيادية المستدامة

عينة  علىدراسـة ميدانية  األعمالالوظيفي في منظمات  األداءأثـر تمكيـن العاملين فـي ) ( بعنوان7112) دراسة الدوري -

 من العاملين في شـركة زين لالتصاالت االردنية( 

ـة، ردنيـاأل تصاالتلالشــركة زيــن  ىالوظيفــي لــد األداءثــر تمكيــن العامليــن فــي أعي هــذا البحــث إلــي تحديــد ســ

شــخصاً، وتــم  082لغـرض جمـع البيانـات مـن أفـراد العينـة، وبلــغ تعدادهــا  استبانةـق أهـداف البحـث تـم تطويـر ولتحقي

، اعتمــاد علــي الوســائل اإلحصائيــة المختلفــة االستبانةلتحليــل بيانــات  اســتخدام البرنامــج اإلحصائــي للعلــوم االجتماعيــة

في هذا البحث وقــد توصــل البحــث إلــي مجموعــة مــن النتائــج كان مــن أبرزهــا أن هناك أثر لكل من بعدي   والمســتخدمة

اءة أنه ال يوجد أثر لكل من بعدي )كفاألردنية، الوظيفي لدي شركة زين لالتصاالت  األداء ىعني العمل، واستقاللية العمل( عل)م

ويوصـي البحـث بضـرورة االهتمـام بتنميـة  . ردنيةالت األشركة زين لالتصا ىالوظيفي لد ءاألدا ىالعمل، وتطوير العمل( عل

إدراك العامليـن ألبعـاد التمكيـن األربعـة عمومـاً، وبعـدي )كفـاءة العمـل، وتطويـر العمـل( بشـكل خـاص، والتركيـز يتحـدد فـي 

رص للتطويـر مـن أجـل ـي تحمـل المسـئوليات والنظـر إلـي أخطاءهـم كفـالدنيـا مـن خـالل تشـجيعهم عل اإلداريةالمسـتويات 

 .الوظيفـي للمنظمـة األداء ىرفـع مسـتو

 ( السعودية العربية بالمملكة الحكومية األجهزةتحديات خطة التعاقب القيادات في ) بعنوان (7112)دراسه البورادي  -

  ستخداماالحكومية بالمملكة العربية السعودية من خالل  األجهزةمعرفة معيقات تطبيق التعاقب القيادي في الدراسة إلى حيث هدفت 

 اإلداريةمدير من مختلف المستويات  021الدراسة من  العينةوتكونت  باالستفادةالمنهج الوصفي المسحي وتمثلت أداة الدراسة 

أن من أبرز التحديات خطة التعاقب القيادة  الدراسةية طبقيه وأظهرت نتائج بطريقة عشوائ اختيارهمتم  الحكومية األجهزةفي 

 ألداءامن بينها ضعف النظام تقويم  المستقبليةالوظيفي المستخدم في أعداد قيادات  األداءوجود ضعف في نظام تقويم  اإلدارية

ادات للموظفين لبناء خطط تعاقب القي المحددة الماديةالوظيفي المستخدم في بناء قيادات المستقبل وعدم مناسبه نظام الحوافز 

القيادات  راختيابها و وجود ضعف بالمعايير  هتماماالوضعف  اإلداريةوعدم توفر اليه مكتوبه لبناء خط تعاقب القيادات  اإلدارية

ات لشغل البرامج الكافية ألعداد القيادال انه ال تعقد الدورات وإ اإلداريةثر التدريب لتطوير القيادات أوتعيينها ورغم  المستقبلية

 فراد بشكل المطلوب.داء األأعداد الخطط لرفع إوجود ضعف في إلى  أضافة المستقبليةالمناصب 
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 الدراسات االجنبية . 7.1

وأستخدم  (األسترالية)أهم الممارسات تخطيط التعاقب الوظيفي في عدد من الجامعات  بعنوان Agnes & el  (7112)دراسة 

وكشفت  تراليةاألسوالمدراء في الجامعات  القادةوالمقابلة مع عينة من  االستبانةالباحث المنهج الوصفي المسحي التحليلي وأستخدم 

وذلك من خالل تحديد االحتياجات  العاملةللقوى  التنمويةأن عمليه التخطيط للتعاقب الوظيفي أحد أهم الممارسات  الدراسة

 .لتخطيط التعاقب وتوفير فرص التطوير للقادة المحتملين المستقبلية

 Portela, et al  (7112( )Sustainability  leaders Perception on the Drivers for and theدراسة  -

Barriers to the Integration of Sustainability in Latin American Higher Education  

Institutions)  

 لتشغيليةاتوصيف وتصنيف دوافع وحواجز التكامل المستدام في مؤسسات التعليم العالي وفي داخلها ووظائفها إلى  الدراسةهدفت 

مؤسسه تعليم  22والخبراء المعنيين في  االستدامة ةواجراء مقابالت  مع قاد السابقةمن خالل تحليل الدراسات  الالتينيةفي امريكا 

م ورش ذلك تم تنظيإلى  باإلضافةمن خبراتهم وتجاربهم  المستفادةاستخالص الدروس  الالتينيةبلدان في امريكا  01عالي من 

و أ االستدامةعمالء علماء  50عمل موضوع حول استدامه مؤسسات التعليم العالي لتسهيل اجراء مزيد من المناقشات بين 

 االستدامة فاءإلضحاجز معيق  02تحديد إلى  الدراسة التينيه وخلصت أمريكية ةدول 00المنسقين الوطني لشبكات الجامعات من 

هميه لى أن أإوتوصلت  االستدامةبين المعيقات مع الدوافع نحو  العالقةعلى طابع المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي وايضا 

 .االستدامةفي التوجه نحو  المتكاملةالتخطيط االستراتيجي الذي وفى واجراءات 

  ( بعنوان7112) OArowolo A. Ogunrombl & S. Olusegun Apantakuدراسة  -

Nigeria) southwestin  poultry farmersPerception of farm succession planning by ) 

تقييم تصورات مزارعي مزارع الدواجن سوثوبيست نيجيريا لخطط التعاقب للمزارعين وأهميتها وكيفية إلى  الدراسةهدفت 

نحو تخطيط التعاقب  إيجابيهمن المزارعين يمتلكون تصورات  % 22.2أظهرت هذه الدراسة أن  :النتائجتطبيقها ومن أهم 

 هامة بين هيكل ملكية المزارع. ارتباطهناك  ولم تكنالمزارعين 

  (Strategic Planning Role in Non -profit Organizations) بعنوانAqdas, et al, (7112  )دراسة  -

 لقادةاعلى دور التخطيط االستراتيجي في المؤسسات الغير ربحيه هي وتسليط الضوء على دور  تأكيدإلى  الدراسةوهدفت هذه 

دبيات ل األمن خالل تحلي المؤسسةنجاح في  أليهميه التخطيط االستراتيجي أتقييم إلى  باإلضافةفي التخطيط االستراتيجي 

لت اليها هم النتائج التي توصأتواجه التخطيط االستراتيجي ومن  المشكالت التيتحقيق في الإلى  كما هدفت السابقةوالدراسات 

ليه العمل في وفاع بكفاءةاهدافها وتحسين ادائها إلى  يساعد التخطيط االستراتيجي المؤسسات الغير ربحيه في الوصول :الدراسة

 المؤسسةي ط االستراتيجي على توفير فرص للعاملين فيعمل التخطي ،الجديدةوصياغه االستراتيجيات وفق للمجاالت  البيئةتغيير 

 .عاليةوكفاءه  بفعاليةالغير ربحيه لتحقيق االهداف والغايات 
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 ( بعنوان7112) Naz, et alدراسة  -

 Impact of Human Resource Management Practices (HRM) on Performance of SMEs in 

Multan, Pakistan) 

يم والتعيين، التدريب والتطوير، وتقي )االستقطاب ارة الموارد البشرية المتمثلة بمعرفة أثر ممارسات إدإلى  فت هذه الدراسةهد

 باكستان. حيث تم تصميم استبانة وزعتللشركات المتوسطة والصغيرة في  التنظيمي األداء والمكافأة( على، والحوافز األداء

من المدراء والعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة  المتكونةمع الدراسة مفردة من مجت 050على عينة عشوائية مكونة من 

إلى  البيانات والوصول لتحليل (V22) اإلحصائياستبانة منها، ومن ثم تطبيق برنامج التحليل  (520في مولتان، وقد تم استعادة )

 .النتائج المرجوة

بط عاله ترتأربعة المبينة ك الشركات ومن خالل متغيراتها األي تلان ممارسات إدارة الموارد البشرية فإلى  توصلت الدراسة

ارتباطا إيجابيا بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة موضوعة البحث، وبالتالي ضرورة االهتمام بجوانب هذه الممارسات 

 .الشركاتعلى في تلك أداء بمستويات أتمرار للحصول على ما يوازيها من والسياسات المتبعة وتطويرها باس

 األداءتدريب القيادات في الوظائف القيادية أداة فعالة لتحسين  )هل بعنوان( 7112)دراسة سانتوس وكاتينو وتافارس  -

 ( القيادي وقياده الفريق

لدى القيادات والمهارات أدارة الفريق من  القياديةتطوير الوظائف إلى  لمعرفه أثر برامج تم تقديمه يهدف الدراسةحيث هدفت 

على  الدراسة واعتمدت 5110وزمالئها   Zaccaroمثل نموذج القيادةبعض نماذج القيادة التي جاءت في أدبيات  استخدامخالل 

 ،للبرنامجانضمت -قائد  22 -حيث قارنه بين مجموعتين واحده منها مكونه من والبعدية القبليةات راالختبامنهج شبه التجريبي 

من النتائج أهمها فعالية البرنامج ونجاحه في تحقيق أهدافه  الدراسةلم ينضموا  للبرنامج وكشفت  -قائد اخر 22 -ومجموعه أخرى

 وأن تطوير الوظائف القيادية لدى القادة يمكن ،نماذج القيادة يساعد على تطوير القادة في مختلف المهارات القيادية استخداموأن 

 الفريق إدارةن خالل التدريب  كما أن البرنامج ساعد القادة على تطوير مهارات اكتسابه م

 بعنوان( 7112دراسة بييرس ) -

 The Achievement and Sustainability of Organizational Excellence Factors that most 

significantly impact  

غيير ، هياكل التالقيادة) ومنهاالتعريف بالحقائق التي تؤثر على تميز المنظمات واكتشاف أسباب النجاح إلى  والتي هدفت

 ماتالتميز، ونتائج الدراسة كانت توجه المنظإلى  من النماذج التي تقود واختبار مجموعة، كونها دراسة نوعية تم تحليل (التنظيمي

  .ونموذج للتنمية التنظيمية والذي بدورة يؤثر في التميز التنظيميومواصفات معينة للقادة  سلوكياتتحديد إلى 
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  بعنوان( Altarawneh 7112 ( دراسة -

(Strategic Human Resource Management and its Impact on Performance: The Case from 

Saudi Arabia) 

في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية،  األداءعلى  ستراتيجيةمعرفة أثر إدارة الموارد البشرية االإلى  وهدفت هذه الدراسة

أن إلى  ( لتوزيع االستبانة، وأشارت النتائج51) اختيار( مديرا وتم 52الدراسة من مدراء البنوك وكان عددهم ) وتكون مجتمع

ة المنظمة وتميزه وبالتالي فاعلي األداءاعلية الذي يؤثر بدوره على ف ستراتيجيةهذه البنوك تتبنى نهج إدارة الموارد البشرية اال

 .ككل

 الدراسة الميدانية . 1

 . مصادر المعلومات:1.1

 -التالية: تم جمع المعلومات من المصادر 

المتغيرات و ضوء مشكلة الدراسة ويمكن تحديد البيانات التي تم االعتماد عليها في تحقيق أهداف الدراسة في المصادر الثانوية: -أ

الكتب العربية واألجنبية، والمجالت والدوريات العلمية،  المتعلقة بها حيث اعتمدت الباحثة في تكوين اإلطار النظري على

 اإلضافةبأو بعض جوانبها،  راسةدوغير المنشورة أيضا( والتي تناولت موضوع ال واألبحاث العلمية المتخصصة )المنشورة منها

 .التقاريرإلى 

 من خالل قائمة ( األعمال)القطاع  األعمال: تم جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة من العاملين في قطاع األوليةالمصادر  -ب

وذلك الختبار صحة الفروض الخاصة بالدراسة، ، اهاتهم والتي تخدم موضوع الدراسة، وذلك للحصول على آرائهم واتجاالستبيان

 ويتضح ذلك على النحو التالي:، شخصيةإجراء بعض المقابالت الإلى  باإلضافة

ة، حول موضوع الدراس العليا، العاملين اإلدارة : لقد تم تصميم استمارة استبيان من أجل معرفة اتجاهات،قائمة االستقصاء-1

 :إلى وتم إ عداد قائمة االستبيان بحيث تشمل كل متغيرات موضوع الدراسة وقسمت

 تخطيط لتعاقب القيادي  استراتيجيةوهو عبارة عن جزء من الجزء األول  -

 .األعمالمنظمات  استدامةوهو عبارة عن جزء من  الجزء الثانيو

 كذلوتم تفريغ البيانات من استمارات االستبيان وتصفينها وتبويبها لتسهيل عملية تحليلها وتفسيرها  :التحليليةالدراسة  -5

الستخالص النتائج والتوصيات ولقد تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة الختبار 

 صحة الفروض. 

 وعينتها  الدراسةمجتمع  7.1

 والوسطى(العليا  اإلدارةفي مجموعه عشوائية العاملين ) الدراسةيتمثل مجتمع  :الدراسةمجتمع  -0



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 اختيارم ولذا توالوسطى المبحوثة العليا  األعمالعلى عينة عشوائية من العاملين بمنظمات  الدراسة اقتصرت :عينة الدراسة -5

ونسبة  %22مفردة من العاملين وذلك طبقا لجدول حجم العينة عتد معامل ثقة  82عينة عشوائية طبقية من العاملين بلغت 

 .%2الخطأ 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: . 1.1

  :SPSS-V21تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 حساب معاملي الثبات والصدق الذاتي. .0

اإلحصاء الوصفي: حيث سيتم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتوضيح متوسط وتباين واتساق  .5

 اآلراء حول عناصر االستبانة.

تمكين  في،الوظيتطوير المسار  القيادي،وع العالقة اإلحصائية بين )تخطيط التعاقب اختبار ت البسيط: لتحديد ن .0

 المنظمة(  )استدامةو  (األداءتقييم  الوظيفية،الجدارة  العاملين،

ظيفي، الوالمنظمة تبعاً للمتغيرات )المسمى  استدامةتحليل التباين األحادي: إليجاد الفروق الدالة إحصائياً في  .2

 العمر(.  العلمي،المؤهل  ة،الخبر سنوات

  التحليل الوصفي. 1

 العمر  -1

 النسبة )%( التكرار الفئة

 % 0.5 0 عام 25 من أقل

 %02 05 عام  02أقل من  –عام  52

 %01.5 52 عام  22أقل من  –عام  02

 %02 00 عام  22أقل من  –عام  22

 % 08.2 02 عام فأكثر  22

  % 011 82 المجموع 

 

(. بينما عام 22أقل من  –عام  22( من إجمالي العينة في الفئة العمرية )%02)وهي أعلى نسبة  السابق أناتضح من الجدول 

(. بينما كانت أقل نسبة من إجمالي %01.5عام( جاءت في المرتبة الثانية بنسبة ) 22أقل من  –عام  02جاءت الفئة العمرية )

 (.%0.5عام( هي ) 52)أقل من العينة من هم في الفئة العمرية 

 المسمى الوظيفي -7

 النسبة )%( التكرار الفئة

 % 22.1 19 مدير 

 %17.4 15 رئيس قسم  
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 %60.5 52 موظف 

  % 011 82 المجموع 

 

( من إجمالي العينة ممن يحملون المسمى الوظيفي )موظف(. بينما كانوا %21.2)وهي أعلى نسبة  السابق أناتضح من الجدول 

يحملون  العينة لمن(. بينما كانت أقل نسبة من إجمالي %55.0من يحملون المسمى الوظيفي )مدير( في المرتبة الثانية بنسبة )

 (. %02.2رئيس قسم( هي ))الوظيفي المسمى 

 المؤهل العلمي -1

 النسبة )%( التكرار الفئة

 % 01.2 2 الثانوية العامة

 %8.0 2 دبلوم 

 %25.8 22 بكالوريوس 

 %08.2 02 دراسات عليا 

  % 011 82 المجموع 

 

( من إجمالي العينة ممن يحملون المؤهل العلمي )البكالوريوس(. بينما %25.8)وهي أعلى نسبة  السابق أناتضح من الجدول 

العينة (. بينما كانت أقل نسبة من إجمالي %08.2كانوا من يحملون المؤهل العلمي )الدراسات العليا( في المرتبة الثانية بنسبة )

 (.  %8.0)الدبلوم( هي ) يحملون المؤهل العلمي لمن

 سنوات الخبرة  -1  

 النسبة )%( التكرار الفئة

 % 02.0 00 أقل من خمس سنوات 

 %00.2 52 سنوات   2-01

 %20.5 22 سنة فأكثر  02

  % 011 82 المجموع 

 

سنة فأكثر(.  02( من إجمالي العينة ممن لديهم سنوات الخبرة في الفئة )%20.5)وهي أعلى نسبة  السابق أناتضح من الجدول 

(. بينما كانت أقل نسبة من إجمالي %00.2سنوات( ممن لديهم سنوات الخبرة في المرتبة الثانية بنسبة ) 01-2بينما جاءت الفئة )

 (.  %02.0لديهم خبرة في الفئة )أقل من خمس سنوات( هي ) العينة لمن
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 (:Alphaمعامل الثبات ألفا كرونباخ ) حساب -

ألداة الدراسة )استمارة االستبانة( على النحو  (Cronbach's Alpha)معامل الثبات ألفا كرونباخ  (0-2-5تم حساب جدول )

  :التالي

 عدد العبارات البيــان العينة المحاور
 معامل الثبات

(Alpha) 
 معامل الصدق الذاتي

المتغير 

 المستقل
22 

 استراتيجيةتطبيق 

 التخطيط لتعاقب القيادات
71 .976 .988 

المعيار 

 األول
 972. 944. 8 تطوير المسار الوظيفي 82

المعيار 

 الثاني
 965. 931. 6 تمكين العاملين 82

المعيار 

 الثالث
 967. 935. 2 الجدارة الوظيفية 82

المعيار 

 الرابع
 964. 929. 2 األداءتقييم  82

المتغير 

 التابع
 985. 971. 12 المنظمة استدامة 22

 992. 984. 25 كامل االستبيان 82 المجموع
 

  971.)-976بين ) ما تتراوحباستعراض الجدول يتضح أن قيم معامل الثبات تعتبر عالية لجميع المحاور حيث انها 

 والصدق الذاتيقيم معامل الثبات  معايير وتراوحت 2أذ تضمنت استمارة االستبانة محورين رئيسيين، ويتكون المحور األول من 

 على النحو التالي: 

 التخطيط لتعاقب القيادات استراتيجيةتطبيق  :المحور األول -أ

 .%22.2ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة( 976.) األول:بلغت قيمة معامل الثبات للمحور 

 تطوير المسار الوظيفي  :المعيار األول -0

 .%22.2ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة( 944.) األول:بلغت قيمة معامل الثبات للمعيار 

 تمكين العاملين  :المعيار الثاني -5

 .%20.0ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة( 931.) الثاني:بلغت قيمة معامل الثبات للمعيار 

 الجدارة الوظيفية  :المعيار الثالث -0

 .%20.2ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة( 935.) الثالث:عامل الثبات للمعيار بلغت قيمة م

 األداءتقييم  :المعيار الرابع -2

 .%25.2ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة( 929.) الرابع:بلغت قيمة معامل الثبات للمعيار 
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 المنظمة  استدامة :المحور الثاني -ب

الثبات لكامل  وبلغت قيمة .%22.0ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة( 971.) الثاني:بلغت قيمة معامل الثبات للمحور 

 وهيوهذا يعني أن قيمة معامل الثبات لجميع االبعاد مرتفعة  %28.2ثبات عالية جداً أي بنسبة  وتعتبر قيمة (984.االستبيان )

 (وبذلك تعتبر درجة الثبات لجميع مجاالت االستبيان مقبولة.%1.2دالة إحصائيا عند مستوى )

 معامل الصدق الذاتي: -ت

حيث أن  ،للمحور الثاني 985.)للمحور األول و) (988.)وباستعراض الجدول السابق تراوحت قيمة معامل الصدق الذاتي بين 

حية أن بيانات عينة الدراسة تتمتع بصالإلى  لقيم معامل الثبات، مما سبق نخلصقيمة معامل الصدق الذاتي هي الجذر التربيعي 

 يدل الذياألمر  ،على كافة المعايير والمحاور في اختبار معامل ألفا كرونباخ %60حيث قيمة ألفا تجاوزت Reliabilityمعقولة 

 على مجتمع الدراسة ككل. على ثبات االستجابات وإمكانية االعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية لمتغيرات وعناصر الدراسة والتي من خاللها يتم توضيح متوسط اآلراء  -ث

 واستجابات مفردات عينة الدراسة ومدى تشتتها واتساقها.

الفقرة أو على جميع فقرات البعد يعتبر ، فالمتوسط الحسابي لالستجابات سواء على Likert scaleومن خالل استخدام مقياس  

فيتم حساب المتوسط الحسابي  أهم مقاييس النزعة المركزية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المتوسط الموزون أو المرجح،

 :يليلالستجابات كما 

*التكرار 0) + ر المقابل(*التكرا2*عدد األفراد الذين اختاروا هذا الخيار( + )2المتوسط الحسابي لالستجابات على الفقرة = )

 المتوسط الحسابي بعد حسابه بناءً (، ويتم تفسير قيمة 0+5+0+2+2) /*التكرار المقابل( 0) + *التكرار المقابل(5) + المقابل(

 وصفاً لخطوات التفسير في حالة استخدام مقياس ليكرت الخماسي. يليالمقياس، وفيما  فيعلى عدد الخيارات والفئات 

 4/5، يتم حساب طول الفئة من خالل تقسيم المدى على عدد الفئات )الخيارات(، إذن 2=  0- 2مدى، حيث يساوى يتم حساب ال

، وهكذا بالنسبة لبقية قيم المتوسطات الحسابية، 0.80 + 1إلى  1فتكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي هي: من   0.80 =

آراء عينة الدراسة  فيقيم المتوسطات الحسابية، حيث اعتمد الباحث درجات الموافقة فيكون الجدول التالي الذى يبين طريقة تفسير 

 ( التالي:7-2-7تبعاً للجدول رقم )

( طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابية باستخدام مقياس ليكرت7-2-7جدول رقم )  

 1 2 3 4 5 درجة الموافقة

 موافق بشدة موافق غير موافق  غير موافق غير موافق تماما   

 5إلى  4.21من مدى الموافقة
 إلى 3.41من 

4.20 
 1.8إلى  1من  2.6لى إ1.81 من 3.4 لىإ 2.61من 
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 Likert scaleويتضح من الجدول السابق طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة باستخدام مقياس 

 الخماسي والذي اعتمد عليه الباحث لطبيعة أسئلة قائمة االستبانة.

 :وهي كالتالي السابقة االستبانةتحليل فقرات  -

 القيادي(تخطيط للتعاقب  استراتيجيةالمتغير المستقل ) -أ

 تحليل فقرات تطوير المسار الوظيفي  -1

 المشاركين العبارات المتغيرات / م
وسط 

 حسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب

  اآلراء

المحور 

 ول األ
 - 1.339 2.08 22 التخطيط للتعاقب القيادي  استراتيجيةتطبيق 

المعيار 

 ول األ
 - 1.229 7.12 22 تطوير المسار الوظيفي 

0 
يتسم الهيكل التنظيمي بالمرونة الكافية التي تتيح تطوير المسار 

 المستويات التنظيمية المختلفةالوظيفي لجميع األفراد في 
82 5.02 0.081 2 

5 
تطوير جميع الموظفين على نحو مستمر من خالل المسارات 

 الوظيفية وتدوير الوظيفي لتطوير الخبرات ومهارات
82 0.22 0.102 5 

0 
تدريب الموظفين ذو الكفاءة على المهارات القيادية لتحقيق 

 المنظمة من خالل االعتماد عليهم مستقبال استدامةاألهداف 
82 0.80 0.021 0 

2 
ف وتعديل الوص ستدامةاال استراتيجيةمواكبة التغيير بمنظور 

 الوظيفي بما يتوافق مع المهام والمسئوليات الجديدة للوظائف.
82 5.12 0.512 2 

2 
ظفين الموتوفير معايير خاصة بالترقية واضحة شفافية لجميع 

 بين الجدارات والخبرات والكفاءة. تجمع
82 5.10 0.012 2 

 2 0.125 5.15 82 أيجاد خط لتعاقب القيادة من خالل نقل الخبرات 2

2 
توزع المسؤوليات القيادية على الموظفين المستهدفين للقيادة بكل 

 شفافية
82 0.22 0.080 0 

 8 0.020 5.52 82 وبرامج تعني لترفيه جميع الموظفين بقدر كبير إعداد خطط 8

     
 

  جاءت استجابات عينة الدراسة للمتغير المستقل للمعيار األول )تطوير المسار الوظيفي(

 ، أي أن معظم اآلراء تتراوح ما بين موافق)0.822(( بانحراف معياري قدره 5.12في الموافقة حيث بلغ متوسط االستجابات )

 موافق بشدة. إلى 
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جاءت بعض العبارات متوافرة بدرجة مرتفعة وكانت العبارة "تدريب الموظفين ذو الكفاءة على المهارات القيادية لتحقيق و

" حيث احتلت المرتبة األولى بين عبارات المتغير المستقل للمعيار من خالل االعتماد عليهم مستقبال المنظمة استدامةاألهداف 

بينما  ،(، أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى الموافقة0.80توسط حسابي لالستجابات بلغ )األول )تطوير المسار الوظيفي( بم

وبرامج تعني لترفيه جميع الموظفين بقدر كبير" هي أقل العبارات من حيث متوسط االستجابات والذي  إعداد خططكانت العبارة "

 (، أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى الموافقة5.52(بلغ 

  فقرات تمكين العاملينتحليل  -7

 المشاركين المتغيرات /العبارات م
وسط 

 حسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب

  اآلراء

المحور 

 ول األ
 - 1.339 2.08 22 التخطيط للتعاقب القيادي  استراتيجيةتطبيق 

المعيار 

 الثاني  
 - 1.111 7.11 22 تمكين العاملين 

 2 0.050 5.05 82 التمكين لصناعة ثقافةتسعى المنظمة  0

5 
يمكن الموظفين ألحدث التغييرات بالمنظمة بما يسهم في تحقيق 

 استدامتها
82 5.02 0.055 2 

0 
يدرب الموظفين على أحساس بالمسؤولية على القرارات المتخذة 

 من قبلهم
82 5.50 0.022 2 

2 

العالي المستهدفين لقيادة الصف  األداءتركيز على الموظفين ذوي 

 راتيجيةاستالثاني سعيا لتطوير مهاراتهم القيادية من خالل تطبيق 

 التعاقب القيادي

82 0.22 0.182 5 

2 
 المنظمة أساسهاالعمل على بناء عالقات جيدة بين الموظفين 

 االحترام والثقة والعدالة
82 5.15 0.028 0 

2 
بالمنظمة بما يسهم في تحقيق  يمكن الموظفين ألحدث التغييرات

 استدامتها
82 0.81 0.112 0 

     

 

 (1-2-7يتضح من الجدول )

  جاءت استجابات عينة الدراسة للمتغير المستقل للمعيار الثاني )تمكين العاملين(

 تتراوح ما بين موافق، أي أن معظم اآلراء )0.000(( بانحراف معياري قدره 5.12في الموافقة حيث بلغ متوسط االستجابات )

 موافق بشدة. إلى 
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و جاءت بعض العبارات متوافرة بدرجة مرتفعة وكانت العبارة "يمكن الموظفين ألحدث التغييرات بالمنظمة بما يسهم في تحقيق 

لالستجابات  ياستدامتها" حيث احتلت المرتبة األولى بين عبارات المتغير المستقل للمعيار الثاني )تمكين العاملين( بمتوسط حساب

يدرب الموظفين على أحساس بالمسؤولية افقة بشدة، بينما كانت العبارة "(، أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى المو0.81بلغ )

(، أي أن معظم اآلراء تقع في 5.50(على القرارات المتخذة من قبلهم" هي أقل العبارات من حيث متوسط االستجابات والذي بلغ 

 مستوى الموافقة.

  األداءتحليل فقرات تقييم  -1

 المشاركين المتغيرات /العبارات م
وسط 

 حسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب

  اآلراء

المحور 

 ول األ
 - 1.339 2.08 22 التخطيط للتعاقب القيادي  استراتيجيةتطبيق 

المعيار 

 الثالث  
 - 1.241 2.18 22 األداءتقييم 

0 
 لىعبما يعمل  بالمنظمة فعالالمطبق  األداءيعتبر نظام تقييم 

 .القيادية الكفاءة للوظائفذو  اختيار
82 5.02 0.002 2 

5 
وفق قدراتهم تعزيز لجودة  بأعماليتم مراعاة تكليف الموظفين 

 الوظيفي لالحتراقوتجنب  األداء
82 5.02 0.511 5 

0 
 )الرئيستتيح إدارة المنظمة مشاركة جميع االطراف المعنية 

 (نفسه الفرد- الزمالء- المرؤوسين-المباشر 
82 5.02 0.510 0 

2 
يزود الموظفين بالتغذية الراجعة لتقييم لتحسين أدائهم وتفعيل نقاط 

 القوة لديهم
82 5.12 0.552 0 

2 
سم بالوضوح تت أداء التيتتم الترقية الموظفين وفقا لمعايير تقييم 

 وتبنى على الجدارة
82 5.55 0.582 2 

 2 0.501 5.02 82 بشكل مستمر األداءيتحقق من رضا المستفيدين عن المستوى  2

     
 

 ( 2-2-7يتضح من الجدول )

( 5.08في الموافقة حيث بلغ متوسط االستجابات ) (األداءجاءت استجابات عينة الدراسة للمتغير المستقل للمعيار الرابع )تقييم 

العبارات متوافرة  وجاءت بعضموافق بشدة. إلى  معظم اآلراء تتراوح ما بين موافق، أي أن )0.520(بانحراف معياري قدره 

بدرجة مرتفعة وكانت العبارة "يزود الموظفين بالتغذية الراجعة لتقييم لتحسين أدائهم وتفعيل نقاط القوة لديهم" حيث احتلت المرتبة 

(، أي أن معظم اآلراء 5.12( بمتوسط حسابي لالستجابات بلغ )داءاألاألولى بين عبارات المتغير المستقل للمعيار الرابع )تقييم 

 ،تقع في مستوى الموافقة
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هي أقل  ."قياديةال الكفاءة للوظائفذو  اختيار ىبما يعمل عل بالمنظمة فعالمطبق ال األداءيعتبر نظام تقييم بينما كانت العبارة " 

 .أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى الموافقة (،5.02(العبارات من حيث متوسط االستجابات والذي بلغ 

 رات الوظيفية اتحليل فقرات الجد -2

 المشاركين المتغيرات /العبارات م
وسط 

 حسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب

  اآلراء

المحور 

 ول األ
 - 1.339 2.08 22 التخطيط للتعاقب القيادي  استراتيجيةتطبيق 

 المعيار 

 الرابع   
 - 1.142 2.04 22 الوظيفيةالجدارة 

 5 0.005 5.10 82 بداعواإل االبتكار علىكل ما يعزز  بيئة العمل تتبنى المنظمة في 0

5 
دعم المؤهالت العلمية والخبرة العملية ألداء العمل بكفاءة 

 وفاعلية
82 0.22 0.122 0 

0 
تخطط المنظمة بفاعلية من أجل االحتفاظ بالمواهب وذوي 

 الكفاءة
82 5.12 0.012 2 

2 
وجود برامج تأهيل وتدريب مستمر للموظفين بما يتوافق مع 

 رؤية المنظمة ويحقق استدامتها
82 5.12 0.002 0 

2 
دعم القدرات البشرية ذوي االبداع والمواهب بهدف زيادة 

 االنتاجية
82 5.01 0.522 2 

     

 

  (2-2-7)يتضح من الجدول 

 

ابات في الموافقة حيث بلغ متوسط االستج للمتغير المستقل للمعيار الثالث )الجدارة الوظيفية(جاءت استجابات عينة الدراسة 

موافق بشدة. و جاءت بعض العبارات إلى  ، أي أن معظم اآلراء تتراوح ما بين موافق)0.025(( بانحراف معياري قدره 5.12)

الخبرة العملية ألداء العمل بكفاءة وفاعلية" حيث احتلت المرتبة متوافرة بدرجة مرتفعة وكانت العبارة " دعم المؤهالت العلمية و

(، أي أن معظم 0.20األولى بين عبارات المتغير المستقل للمعيار الثالث )الجدارة الوظيفية( بمتوسط حسابي لالستجابات بلغ )

ع والمواهب بهدف زيادة االنتاجية" هي دعم القدرات البشرية ذوي االبدابينما كانت العبارة " ،اآلراء تقع في مستوى الموافقة

 (، أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى الموافقة.5.01(أقل العبارات من حيث متوسط االستجابات والذي بلغ 
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 :وهي كالتالي األعمالمنظمات  استدامةتحليل فقرات المتغير التابع  -2

 المشاركين المتغيرات /العبارات م
وسط 

 حسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب

  اآلراء

المحور 

 الثاني
 - 1.030 2.00 22 المنظمة استدامة

0 
من خالل تحقيق  الصدارة استدامةتحافظ المنظمة على 

 يطرأ في منظمتها ما هواالستجابة السريعة لكل 
82 5.11 1.222 8 

5 
تتبني المنظمة المواصفات الدولية التابعة للمنظمة الدولية 

  (ISO)للمقاييس
82 0.22 1.812 2 

0 
 ستدامةلتحقيق اال المعايير الوطنيةاعتماد المنظمة 

 تقارير االستدامةبإصدار  والتزامها
82 5.12 1.282 02 

2 
 استدامةتطبق المنظمة المفاهيم االساسية التي تدعم 

 التي تعود للمنظمة بنتائج على المدى البعيد األعمال
82 5.11 1.228 2 

2 
تستخدم المنظمة أساليب متخصصة لرصد التغييرات في 

 البيئة الخارجية
82 5.12 0.152 02 

2 
والقدرات  األداءتقوم المنظمة بالمقارنات المعيارية بين 

 المتوفرة من أجل توجيه األبداع
82 5.11 0.028 00 

2 
توفر المنظمة معلومات دقيقة للقادة من أجل دعم صناعة 

 المناسبالقرار في الوقت 
82 5.12 0.500 00 

8 
تنتهج المنظمة منهج الشفافية واالفصاح مع أصحاب 

 المصلحة
82 5.02 0.500 02 

 0 0.028 0.20 82 تكافح المنظمة الفساد االداري بكل أشكاله 2

01 
تشجيع الشركة عامليها على المشاركة في األنشطة التي 

 تعود بالفائدة على المجتمع بصورة عامة
82 0.82 0.152 0 

00 
المنظمة على الكفاءة والفاعلية في أدارة الموارد  تركز

 ستدامةلمبدأ اال والتشغيل تحقيق
82 0.22 1.221 2 

05 
تحديد أهدافها وتنفيذها على حماية  المنظمة أثناءتركز 

 البيئة
82 0.22 1.205 2 

00 
خالل  المجتمعية منالتنمية  المنظمة للممارسةتسعى 

 االستثمار في مبادرات مبتكرة لمعالجة قضايا اجتماعية
82 5.15 0.120 05 
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في الموافقة حيث بلغ متوسط  المنظمة( استدامةجاءت استجابات عينة الدراسة للمتغير التابع ) (2-2-7يتضح من الجدول )

وجاءت بعض  موافق بشدة.إلى  ما بين موافق ، أي أن معظم اآلراء تتراوح)0.101(( بانحراف معياري قدره 5.11االستجابات )

العبارات متوافرة بدرجة مرتفعة وكانت العبارة " تشجيع الشركة عامليها على المشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على 

الستجابات ل المنظمة( بمتوسط حسابي استدامةالمجتمع بصورة عامة " حيث احتلت المرتبة األولى بين عبارات المتغير التابع )

بينما كانت العبارة " تنتهج المنظمة منهج الشفافية واالفصاح مع  ،(، أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى الموافقة0.82بلغ )

(، أي أن معظم اآلراء تقع في مستوى 5.02(أصحاب المصلحة " هي أقل العبارات من حيث متوسط االستجابات والذي بلغ 

أن المتغير المستقل )تخطيط التعاقب اإلداري( يتوافر بالقدر الكافي، ويبلغ حيز القبول ى إل نستخلصوبذلك الموافقة. 

المنظمة( يتوافر بالقدر الكافي، ويبلغ حيز القبول واالستحسان  استدامةوالمتغير التابع )، االستحسان من قبل عينة الدراسةو

 .من قبل عينة الدراسة

 : نتائج اختبارات الفرضيات أوال  

 :أظهرت نتائج اختبارات الفروض عدة نتائج يمكن عرضها في الجدول التالي

 . اختبار الفرضية الرئيسية1

( بين تخطيط a1.12يتمثل الفرض الرئيسي األول للدراسة فيما يلي: " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )<

 المنظمة". استدامةالتعاقب القيادي في تحقيق 

 :وجاءت النتائج كما يلي ،واستدامة المنظمةوالختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار ت البسيط بين تخطيط التعاقب القيادي 

One-Sample Test 

 Test Value = 1 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 

 استدامة الثاني: المحور

 المنظمة

10.753 85 .000 .997 .81 1.18 

 تطبيق :األول المحور

 لتعاقب التخطيط استراتيجية

 القيادات

10.570 85 .000 1.077 .87 1.28 

 

وبدرجة اختبار  (10111) وبداللة معنوية( 82) ودرجة الحرية( 01.221)الفرضية بأن قيمة ت  لهذهاالختبار جاءت نتيجة 

 (.0) بقيمة
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( بين تخطيط التعاقب القيادي a1.12توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )<مما سبق يتضح قبول الفرض: "

 .وهي عالقة مؤثرة وطردية "المنظمة استدامةفي تحقيق 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى

( بين تطوير a1.12توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )< H-0يتمثل الفرض الفرعي األول للدراسة فيما يلي: "

والختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار ت البسيط بين تطوير المسار الوظيفي  المنظمة ". استدامةالمسار الوظيفي وتحقيق 

 وجاءت النتائج كما يلي: ،المنظمة استدامةو

One-Sample Test 

 Test Value = 1 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 

 استدامة ي:الثان المحور

 المنظمة

10.753 85 .000 .997 .81 1.18 

 تطوير :األول المعيار

 الوظيفي المسار
9.535 85 .000 1.038 .82 1.25 

 

 وبدرجة اختبار بقيمة (10111) وبداللة معنوية( 82) ودرجة الحرية( 2.020)لهذه الفرضية بأن قيمة ت  االختبارجاءت نتيجة 

ايجابيه بين المتغير المستقل المسار الوظيفي وبين استدامه منظمات  عالقةوجود إلى  يعنيه أن معامالت االرتباط تشير (. وما0)

كما يشير معامل جوهريه  المنظمةان المسار الوظيفي يفسر من التباين في استدامه إلى  ويشير معامل تحديد المعدل األعمال

 (1.10) الداللةمعنويه هذه النتائج عند مستوى إلى  النموذج

 

في المسار الوظي أثرخطاء معادالت أ وعند توزيع الميدانية الدراسةلبيانات تحليل االحصائي الخالل  من spssالمصدر برنامج   

من الشكل السابق يتضح ان البواقي لها التوزيع الطبيعي المعياري مما يؤكد على مصداقيه معادله  األعمالعلى استدامه منظمه 

( بين a1.12ومن خالل مما سبق يتضح قبول الفرض: "توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )<االنحدار 

 "  المنظمة استدامةوتحقيق تطوير المسار الوظيفي 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

( بين تمكين a0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )<H -5يتمثل الفرض الفرعي الثاني للدراسة فيما يلي: "

 ،تدامة المنظمةواسوالختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار ت البسيط بين تمكين العاملين  المنظمة." استدامةالعاملين وبين تحقيق 

 :وجاءت النتائج كما يلي

One-Sample Test 

 Test Value = 1 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 استدامة: الثاني المحور

 المنظمة
10.753 85 .000 .997 .81 1.18 

 تمكين :الثاني المعيار

 العاملين
10.068 85 .000 1.043 .84 1.25 

 

و بدرجة اختبار   (10111( و بداللة معنوية )82( و درجة الحرية )01.128لهذه الفرضية بأن قيمة ت ) االختبار جاءت نتيجة 

ايجابيه بين المتغير المستقل تمكين العاملين وبين استدامه  عالقةوجود إلى  االرتباط تشيريعنيه أن معامالت  (. وما0بقيمة )

ل كما يشير معام المنظمةان تمكين العاملين يفسر من التباين في استدامه إلى  ويشير معامل تحديد المعدل األعمالمنظمات 

 (1.10) الداللةمعنويه هذه النتائج عند مستوى إلى  جوهريه النموذج

  

على  تمكين العاملين أثرخطاء معادالت أوزيع عند ت الميدانية الدراسةلبيانات تحليل االحصائي المن خالل  spssالمصدر برنامج 

من الشكل السابق يتضح ان البواقي لها التوزيع الطبيعي المعياري مما يؤكد على مصداقيه معادله  األعمالاستدامه منظمه 

( بين a1.12توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )<H2 سبق يتضح قبول الفرض: " ومن خالل مااالنحدار 

 ”المنظمة استدامةتمكين العاملين وبين تحقيق 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

( بين تقييم a0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )<H 0يتمثل الفرض الفرعي الثالث للدراسة فيما يلي: "

وجاءت  ،ظمةواستدامة المن األداءوالختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار ت البسيط بين تقييم . "المنظمة استدامةوبين تحقيق  األداء

 النتائج كما يلي:

One-Sample Test 

 Test Value = 1 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 استدامة: الثاني المحور

 المنظمة
10.753 85 .000 .997 .81 1.18 

 1.41 95. 1.182 000. 85 10.287 األداء تقييم :الرابع المعيار

 

 اختبار بقيمة وبدرجة (10111) وبداللة معنوية( 82) ودرجة الحرية( 01.582)لهذه الفرضية بأن قيمة ت  االختبارجاءت نتيجة 

ظمات وبين استدامه من األداءايجابيه بين المتغير المستقل تقييم  عالقةوجود إلى  يعنيه أن معامالت االرتباط تشير (. وما0)

 ذجكما يشير معامل جوهريه النمو المنظمةيفسر من التباين في استدامه  األداءان تقييم إلى  ويشير معامل تحديد المعدل األعمال

 (1.10) الداللةيه هذه النتائج عند مستوى معنوإلى 

 

على  األداءتقييم  أثرخطاء معادالت أعند توزيع  الميدانية الدراسةلبيانات ئي تحليل االحصاالمن خالل  spssالمصدر برنامج  

من الشكل السابق يتضح ان البواقي لها التوزيع الطبيعي المعياري مما يؤكد على مصداقيه معادله  األعمالاستدامه منظمه 

( بين تقييم a1.12توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )< H1خالل سبق يتضح قبول الفرض: " نمواالنحدار 

 "المنظمة استدامةوبين تحقيق  األداء
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 الرابعة اختبار الفرضية الفرعية

( بين الجدارة a0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )< H4 للدراسة فيما يلي: " الرابعيتمثل الفرض الفرعي 

 ،استدامة المنظمةووالختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار ت البسيط بين الجدارة الوظيفية  المنظمة." استدامةالوظيفية وبين تحقيق 

 وجاءت النتائج كما يلي:

One-Sample Test 

 Test Value = 1 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 ستدامةا :الثاني المحور

 المنظمة

10.753 85 .000 .997 .81 1.18 

 الجدارة :الثالث المعيار

 الوظيفية

9.515 85 .000 1.044 .83 1.26 

 

 وبدرجة اختبار بقيمة (10111) وبداللة معنوية( 82) ودرجة الحرية( 2.202لهذه الفرضية بأن قيمة ت ) االختبارجاءت نتيجة 

ايجابيه بين المتغير المستقل الجدارة الوظيفية وبين استدامه منظمات  عالقةوجود إلى  يعنيه أن معامالت االرتباط تشير (. وما0)

 ذجكما يشير معامل جوهريه النمو المنظمةيفسر من التباين في استدامه  األداءان تقييم إلى  ويشير معامل تحديد المعدل األعمال

 (1.10) الداللةمعنويه هذه النتائج عند مستوى إلى 

 

 ألداءاتقييم  أثرتوزيع اخطاء معادالت  عند الميدانية الدراسةلبيانات تحليل االحصائي المن خالل  spssالمصدر برنامج       

من الشكل السابق يتضح ان البواقي لها التوزيع الطبيعي المعياري مما يؤكد على مصداقيه معادله  األعمال ةعلى استدامه منظم

( بين a1.12توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )< H4ما سبق يتضح قبول الفرض: "من خالل  االنحدار

 "المنظمة استدامةالجدارة الوظيفية وبين تحقيق 
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 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة

غيرات الشخصية للمت المبحثينيتمثل الفرض الفرعي الخامس للدراسة فيما يلي: "توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول استجابة  

والختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين األحادي  ".العمر(-المؤهل العلمي -سنوات الخبرة -ية )المسمى الوظيفي التال

 ،العمر( العلمي،المؤهل  الخبرة، الوظيفي، سنواتالمنظمة تبعاً للمتغيرات )المسمى  استدامةإليجاد الفروق الدالة إحصائياً في 

 وجاءت النتائج كما يلي:

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 العمر

Between 

Groups 

40.505 33 1.227 1.499 .094 

Within Groups 42.576 52 .819   

Total 83.081 85    

 المؤهل

 العلمي

Between 

Groups 

18.891 33 .572 .760 .798 

Within Groups 39.167 52 .753   

Total 58.058 85    

 المسمى

 الوظيفي

Between 

Groups 

20.421 33 .619 .849 .688 

Within Groups 37.917 52 .729   

Total 58.337 85    

 سنوات

 الخبرة

Between 

Groups 

18.737 33 .568 1.090 .384 

Within Groups 27.089 52 .521   

Total 45.826 85    
      

 الفرضية للسمات الشخصية كالتالي: لهذهاالختبار جاءت نتيجة 

 العمر  -1

  (10122معنويا ) وغير دالة( 82) ودرجة الحرية( 0.222)قيمة ف  

 المؤهل العلمي -7

  (10228معنويا ) وغير دالة( 82) ودرجة الحرية( 1.221)قيمة ف  

 المسمى الوظيفي -1

  (10288معنويا ) وغير دالة( 82) ودرجة الحرية( 1.822)قيمة ف  
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 الخبرةسنوات  -1

  (10082معنويا ) وغير دالة( 82) ودرجة الحرية( 0.121)قيمة ف          

توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول استجابة المبحوثين للمتغيرات الشخصية التالية مما سبق يتضح رفض الفرض: "

 )" العمر–المؤهل العلمي -سنوات الخبرة -)المسمى الوظيفي 

 نتائج تحقق األهداف: :ثانيا

رقم 

 الهدف
 النتيجة مجال تحقيقه مضمون الهدف

 األول

الحالية  الدراسةنظري لمتغيرات  إطارتقديم 

 ستدامةا ،التخطيط لتعاقب القيادي استراتيجية)

 (األعمالمنظمات 

 تم تحقق  النظري اإلطارالسابقة،  الدراسات

 الثاني
يادي   تعاقب الق استراتيجية العالقة بينتحديد 

 .واستدامة المنظمة
 تم تحقق  النظريطار اإل

 الثالث
ادي تعاقب القي استراتيجيةمعرفة أثر تطبيق 

 .المنظمة استدامةعلى دعم 

 طاراإل ،الفرضيات اختبارتحليل 

 النظري للدراسة
 تم تحقق 

 الخامس
الوطنية واهم  ستدامةالتعريف بالمعايير اال

 مؤشراتها
 تم تحقق النظريطار اإل

 سادس
توصيف كيفية بناء منظمات اعمال مستدامة 

 هم مؤشراتهأ وما

 الدراسات

  التوصيات، النظري اإلطارالسابقة، 
 تم تحقق

 سابع
 جيةاستراتيتقديم مجموعة التوصيات لتطوير 

 التخطيط التعاقب القيادي  
 تم تحقق توصيات 

                                                       

ه وهذ األعمالفي تطوير منظمات  أن تساهميمكن  عدة التوصياتمن نتائج يمكن اقتراح  الدراسةتوصلت إلية  في ضوء ما 

 :هي التوصيات التالية

 :تخطيط التعاقب القيادي( وتتمثل في التالي استراتيجيةتوصيات متعلقة بالمتغير المستقل ) :اوال  

 لوظيفية(االجدارة  ،تمكين العاملين ،األداءوتقييم  ،على بناء معايير وتطوير )المسار الوظيفي األعمالتحفيز المنظمات  -0

 التعاقب القيادي  استراتيجيةلتحقيق 

ناسب ي والعمل على تطويرها وفق ما األعمالالتعاقب القيادي بمنظمات قطاع  استراتيجيةتعزيز على تطبيق ممارسة  -5

 .وتخصص عملها ستراتيجيةتنظيمها ورؤيته اال



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

بموضوع التعاقب القيادي ومهارات التعامل معه ونسف جميع  األعمالرفع الوعي لدى القيادات الصف االول منظمات  -0

 تخدمها ومناهضة لها   االفكار والمعتقدات التي ال

 .وبرامج تعني لترفيه جميع الموظفين إعداد خطط األعمالالعليا بمنظمات  اإلدارةعلى  -2

 .والعمل على تحقيق االهداف األداءلتطوير  والمكافأةضرورة نظام الحوافز  -2

ديهم يدعم ل واضحة لتطوير المسار الوظيفي لقيادات المستقبل والمناسبة لطموحهم مما استراتيجيةالعمل على وضع  -2

 .الحتمالية وصولهم لوظيفة اعلى بالمستقبل القريبشعور بالرضا 

متميزة ووضع الية واضحة للنشاط التدريبي والعمل على تطوير المعلومات والمهارات  استراتيجيةضرورة بناء  -2

 الجدارات الالزمة  إلكسابهموالقدرات قيادات المستقبل ونمط تفكيرهم 

التعاقب القيادي ويكون واضح ومعلوم للجميع لكونه  االستراتيجيةالتأكد على وجود نظام الرقابة خالل مراحل تطبيق  -8

  ستراتيجيةالمصحح الموجه خالل مراحل التخطيط والتنفيذ اال بمثابة

 وبرامج تعني لترفيه جميع الموظفين  خطط العمل إعداد األعمالالموارد البشرية في منظمات  اإلدارةعلى  -2

 :في التالي األعمال( وتتمثلمنظمات  استدامةالتابع )التوصيات المتعلقة بالمتغير  :ثانيا  

ها ب الوطنية المعمول ستدامةوفق ضوابط والمعايير اال ستدامةبالمفاهيم االساسية ال األعمالاالهتمام بتعريف منظمات  -0

 بالمملكة العربية السعودية والعمل تحفيز المنظمات واالدارات المعنية بذلك على تطبيقها والعمل بها.

لى والقادرة ع ،على سعي لتنويع مواردها المالية وضرورة التركيز على المشاريع المدرة للدخل األعمالتحفيز منظمات  -5

 .ذلكإلى  الذاتية لها وحل كل معيقات التي تمنعها من الوصول ستدامةتوفير فرص اال

صقل المهارات  تطبيقها بهدفلية وا الوطنية ومتطلباتها ستدامةبمعايير اال األعمالعقد دورات متخصصة لمنظمات  -0

 وعوائد تفعيل ذلك عليها وعلى المجتمع   األعمالمنظمات  ستدامةورفع درجة الوعي بأهمية اال

)المملكة العربية  بالدولةمع منظمات غير الربحية الرسمية ومصرحة  عالقاتهاعلى تعزيز  األعمالتحفيز منظمات  -2

 أكبر عدد ومتنوع من المجتمع.إلى  من خالل الوصولالسعودية( سعي للقيام بدورها االجتماعي 

 تعزيز قيادات الصف االول والقيادات العليا بالمنظمات على تركيز على ابعاد التنمية المستدامة واالنشطة المحقق لها  -2

 .تنتهج المنظمة منهج الشفافية واالفصاح مع أصحاب المصلحة األعمالعلى كمنظمات  -2

 مقترحات البحث 

 .تعاقب القيادات خطة لبناءوول األلصف ل القيادية في المطلوبة دراسة للتعرف على المهاراتجراء إ -0

 تطبيقها.شراف على خطة التعاقب واإل على بناء شرافه واإلعمال معينأ على منظمةكدراسة حالة الدراسة "جراء هذه إ -5

  األعمالول بمنظمات دى قيادات الصف األبرضا الوظيفي لالمهارات القيادية على عالقة تطور تعرف لجراء دراسة لإ -0

 .األعمالصف الثاني من القيادات في تحقيق احتياجات منظمات للعداد برامج اإل أثر -2
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

في تخطيط التعاقب القيادي بمدارس التعليم العام وامكانيه  مريكيةاأل الخبرة (5108) عبد الفتاحخميس فهيم  ،عبد العزيز (0

 5102 ديسمبر 52للعدد الرقم المتسلسل- 52العدد ،52المجلد  ،التربوية اإلدارةمنها في جمهورية مصر، "مجلة  اإلفادة

 ".00-020الصفحة 

منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع  استدامةواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في ( 5102محمود فايز محمود ) مليحة، (5

، اإلدارةقدمت هذه الدراسة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة و ،غزة بفلسطين

 والسياسية للدراسات العليا. اإلدارة بأكاديمية

 المؤسسات ستدامةالبشرية ال( أثر تخطيط التعاقب الوظيفي على التنمية الموارد 5108هدى سليمان محمود ) ،محمد (0

دراسة مقارنة "رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم االقتصادية البيئية معهد المصرية "االقتصادية 

 .عين شمس جامعة- البيئيةالدارسات والبحوث 

 .الجزائر‘جامعة وهران  ،سكيكدة البتروللدى اطارات مركب تكرير  ستراتيجيةمواصفات القيادة اال (م (2017امينة  ،كريم (2

ية الليب االتصاالتأثر استراتيجيات أدارة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات ( 5108سمير ) جليدة، سعيدأبو  (2

 .جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستير

-5102)في رفع كفاءة العاملين / دراسة الحالة لجامعة كردفان الفترة من  األداءتقييم  ( أثر5102ابونا، احمد مالح السوسو ) (2

 .رسالة ماجستير، جامعة كردفان( 5102

لعالي والتعليم ا التربية ةفي وزار والثالثة الثانية ةللموظفين الفئ األداءاشكاليه تقييم  (5102حمدي ربحي ) ،أبو قويدر (2

لعليا بكليات الدراسات ا األعمال إدارةاستكماال لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير في  الدراسةقدمت هذه  ،الفلسطينية

 والبحث العلمي في جامعه الخليل.

 بالمؤسسة األداءوالتميز المؤسسي لترقيه  الشاملة الجودةتطبيق مفاهيم  (5102حمد سيد احمد عبد العزيز )أ الكاروري، (8

رسالة ص  028، التجاريةجامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا الدراسات  ،الخرطوم القضائية السلطةحاله  دراسة، العدلية

 دكتوراه.

: دراسة تطبيقية على بعض الفنادق اإلداريةرات الوظيفة كأداة لتطوير أداء القيادات االجد حزم (5151) شعيب ،النجار (2

جامعة الفيوم المجلد   –تصدرها كلية السياحة والفنادق  (IJHTH ) "لمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة ،المصرية

 ."0العدد  02

دراسة ميدانية من وجهة نظر  ي:الوظيف األداءأثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على  (5102)تركي البطاينة، محمد  (01

 ".02-0ص  (:0) العدد 25مجلد  يةاإلدارالدراسات العلوم  ،ردنية/ محافظة اربدك التجارية األالمديرين في البنو

تخطيط التعاقب في تطوير القيادة الجامعية، دراسة تطبيقية مقارنه لعينة من الكليات  ( )أثر5151تمارة أياد ) ،مصطفى (00

 .0ط الحكومية والكليات االهلية في محافظة بغداد،

 القاهرة دار النهضة  .اإلداريةمائة سؤال وجواب في القيادة  (5118سيد محمد ) ،جاد راب (05
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برامج التدريب على راس العمل في رفع كفاءة أداء العاملين بفرق التدخل  ( فاعلية5102الحربي، عمر بن راضي صالح ) (00

دراسة ميدانية على العاملين بقيادة قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني  :في حوادث انهيارات المباني والزالزل

 .نايف العربية للعلوم األمنية معةجا-وفروعها. رسالة ماجستير 

- 01عدد ، (82)55مجلد  اإلدارية"التنمية  .إعداد قادة المستقبل بين الرؤية واالمل استراتيجيات( 5108حسني، احمد ) (02

52 " 

ة في جامعة شقراء في المملك ألكاديميينا لقياداتمقترحة لتخطيط التعاقب  استراتيجية (5150)طالل بن عبدهللا  ،الشريف (02

 .0ع،8مج  ،العربية السعودية

دراسة تطبيقية على بعض الفنادق  :اإلدارية( حزم الجدرات الوظيفة كأداة لتطوير أداء القيادات 5151شعيب ) ،النجار (02

 (0) العدد (02جامعة الفيوم المجلد )-(IJHTHالمصرية "المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة )

 العربية المملكةفي  الحكومية األجهزةفي  اإلدارية( تحديات خطط تعاقب القيادات 5102) عبد هللافيصل بن  ،البواردي (02

 ". 2ع، 37 – مج دارة،لإل العربيةلمجله " السعودية

البشرية في ظل تحديات العولمة." مجلة اقتصاد المال  دارة المواردوإ( البعد االستراتيجي لتنمية 5102) سمايلي، سعيدة (08

 "081-022 ص ،(0)0، األعمالو

دراسة  :االبتكاري في قطاع البنوك التجارية األداء( استراتيجيات إدارة المعرفة وعالقتها ب5102شعراوي، محمد فتحي ) (02

 ". 501-002، ص 5العدد  ،00ن المجلد  ميدانية، "المجلة العلمية االقتصاد والتجارة

بجامعه الملك خالد وعالقتها  األكاديميةقسام لدى رؤساء األ القيادية( الجدارات 2020عبير محفوظ محمد ) ،المداوي (51

 .السعودية العربية المملكةمشارك  التنظيمية العدالةبتحقيق 

 ةدراسقياده بديله  تأهيلفي  وأثرها الحكوميةفي المؤسسات  باألهداف اإلدارة( واقع تطبيق 5102)عدنان محمد  الهندي، (50

قدم هذا البحث استكماال لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير في  ،واالمن الوطني قطاع غزه الداخليةحاله وزاره 

 .بغزة اإلسالمية الجامعةفي  التجارة بكلية األعمال إدارة

 ع مصر، والتنمية الثقافةمجله  الحكومية األجهزة( التخطيط للتعاقب القيادي في 5102غنيم صالح الدين ) ،عبد العزيز  (55

011. 

/ تطبيق  األعمالعملية االختيار والتعيين على جودة اداء العاملين بمنظمات  أثر (5102)فرح خالد عبد الحميد  ،محمد (50

 .رسالة دكتوراه، جامعة دنقا (5102-5101)على شركة االتصاالت العاملة بالوالية الشمالية للفترة من 

 51-2 ،ص0، العدد 02 الجدارة في العمل"، جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، المجلد (5108فهد )الفضالة،  (52

 في األردنية المجلةردن، "حتفاظ بالمواهب في شركة اورنج األتخطيط التعاقب في اال أثر( 5150)والكساسبة المحيسن  (52

 العدد واحد". ،02 دمجل ،األعمال إدارة

دراسة ميدانية بمؤسسة الرقابة -( دور التمكين في تعزيز قدرة العاملين على اإلبداع اإلداري 5108مرهون ) ،أمحمد (52

 .األكاديميبوكالتي برج بوعريج والمسيلة مذكرة لنيل شهادة الماستر    CTCالتقنية للبناء 

الوظيفي من خالل التمكين االداري جزء  األداءالسلوك القيادي االخالقي في  تأثير2018) )معاذ غسان اسماعيل  ،رشيد (52

 .بغداد ،واالقتصاد جامعة العراقية اإلدارةكلية ، األعمالمن متطلب نيل شهادة الماجستير في علوم ادارة 
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 المستخلص

تمثلت  ،الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية االتجاهات تناولت الدراسة دور

التقارير المالية للمعلومات التي  ىعل ثرهاأمشكلة الدراسة في تزايد حدة اآلثار السالبة لمخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية و

عليها لتقدير حجم  االعتمادمن تقدير حجم المخاطر ومحاولة تحديد طبيعة البيانات المالية التي يمكن تمكن مستخدمي التقارير 

القيام بدراسة تحليلية لمخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية ودوافع  ىهدفت الدراسة إل ،القرار اتخاذالمخاطر المتوقعة عند 

المخاطر و مخاطر أمن نظم المعلومات  إدارةوتحليل العالقة بين  منشأةط اللمعرفة أثر تكنولوجيا المعلومات على نشا دارةاإل

أثر  ىية في القطاع المصرفي والتعرف علوالحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسب منشأةللالمحاسبية وإضافة قيمة 

ي الربط بين أنشطة المراجعة تنبع اهمية الدراسة ف ،حوكمة الشركات في الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية

 اتبعت الداخلية في تكامل اإلجراءات الحديثة وتكامل اإلجراءات التي تؤدي للحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية.

والوصفي التحليلي لتحليل بيانات عينة مأخوذة بالطريقة العشوائية عن  االستقرائي واالستنباطيالدراسة المنهج التاريخي 

وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها االلتزام بآليات المحاسبة لحوكمة الشركات ومقدار الجهد  ،أداة جمع المعلوماتطريق 

ذات  ارتباطيةالالزم لتنفيذه يؤدي إلى الشفافية والدقة والوضوح في معلومات القوائم المالية وأثبتت الدراسة وجود أثر وعالقة 

وأوصت الدراسة بتدعيم حوكمة الشركات كأحد  ،لمخاطر ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةا إدارةداللة إحصائية بين 

االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية للحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وللحفاظ على الثقة والشفافية في 

صاح وتحقيق الشفافية من خالل تطبيق االتجاهات المعلومات المالية المفصح عنها وضرورة المساعدة في تدعيم نظام اإلف

 الحديثة للمراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية والمعلومات التي تضمنها التقارير المالية.

 حوكمة الشركات. المحاسبية،مخاطر أمن نظم المعلومات  المخاطر، إدارة :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The paper studied the role of modern trends in internal audit and their effect in  reducing the risk of 

breach of the security of accounting information systems. The research problem is the increase in 

breaches of security of accounting information systems which impacts financial reports and the 

reliability of their financial data. This make can make it difficult to determine the size the breach and 

of the expected risk when taking decisions. The aim of the study is to make an analytical study of the 

dangers to accounting information systems and the motives of management and to determine the 

effect of information technology on the activities of the firm; and analyze the relation between risk 

management and the risks of accounting information systems, analyse firm added value, and the 

reduction of accounting system risks in the banking sector.  The paper also sought to find out the 

impact of firms governance on the reduction of the risks of accounting information systems.  The 

significance of the study is in its linkage and integration of internal audit activities with the modern 

procedures that lead the reduction of the danger   of the breach of the security of accounting 

information systems. The study followed the historical method, deductive and inductive methods and 

the descriptive analytic method. A random sample was selected. The findings of the study 

highlighted the importance of commitment to accounting standards in company governance and 

determine the size of effort needed to carry this through. This should result in transparency, accuracy 

and clarity in information of financial statements. The study found a statistically significant relation 

between risk management and the accounting information system risks. The study recommended the 

strengthening of company governance as one of the modern trends in internal audit aiming at 

reduction of risks of accounting information system, and the need to maintain trust and transparency 

in disclosed financial information. It recommended the reinforcing of the disclosure system and the 

achievement of transparency through implementation of modern internal audit and internal control 

system of the information included in financial reports.  

Keywords: Risk management, accounting information system risks, company governance  
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 :المقدمة. 1

أداة مفيدة في تعتبر و إلنجاز مهامها وتحقيق األهداف. دارةتعد المعلومات المحاسبية وسيلة أساسية وأداة فعالة بيد اإل

ستثمرين من ربح أو خسارة ومساعدة الم االقتصاديةكما أنها تسهم في إظهار نتائج الوحدة  واالقتصاديةالقرارات اإلدارية  اتخاذ

التدفقات النقدية المستقبلية والمتمثلة في التوزيعات التي سيتسلمها  المالية. وتقريرمناسبة لألوراق  استثماريةفي تكوين محفظة 

وذلك  االقتصادية،قيمة األسهم وبيان نتيجة المركز المالي للوحدة  ارتفاعحملة األسهم وكذلك األرباح الرأسمالية الناتجة من 

هذه المعلومات  استخداميتم  حتىالبد من معرفة مخاطر أمن المعلومات  مالية. لذلكمالية معينة عادة ما تكون سنة خالل فترة 

 المحاسبية.كوسيلة إثبات أمام القضاة أو التحكيم وهذا بدوره يسمي عملية التأكد من أمن نظم المعلومات 

 التخاذكلة وبدائل الحلول وهي بذلك تمثل األساس الهام المعلومات المحاسبية اإلداريين في تحديد المش نظم تساعدو

 .القرارات

المتقدمة والناشئة خالل العقود  االقتصادياتالحديثة للمراجعة الداخلية في العديد من  االتجاهاتبمفهوم  االهتمامتعاظم 

ا عدد من دول شرق أسيا وأمريكيا واألزمات المالية التي شهدته االقتصادية االنهياراتالقليلة الماضية، وخاصة في أعقاب 

 المالية. االنهياراتمن تداعيات  األمريكي مؤخرا   االقتصادوروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده 

د من مخاطر أمن نظم الحديثة للمراجعة الداخلية في الح مساهمة األنشطة ولذلك تتجه هذه الدراسة لتوضيح مدى

في المصارف السودانية، لعلها تقدم بعض النتائج التي تفيد في تعزيز ثقة المستخدمين في التقارير المالية حاسبية المعلومات الم

  .القرارات الصحيحة وإعادة الثقة للمراجعة الداخلية اتخاذوالتضليل والمساعد في  االحتيالبيانات مالية خالية من  بتقييموذلك 
 

  الدراسة:مشكلة . 1.1

خالل السنوات األخيرة البة لمخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية كلة الدراسة في تزايد حدة اآلثار الستمثلت مش

التي تمكن مستخدمي تلك التقارير من تقدير حجم المخاطرة ومحاولة تحديد  التقارير المالية للمعلومات علىالمخاطر وتؤثر هذه 

وبذلك تمت صياغة مشكلة القرار  اتخاذيها لتقدير حجم المخاطر المتوقعة عند عل االعتمادطبيعة البيانات المالية التي يمكن 

 المحاسبية؟لداخلية في الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات الدراسة في معرفة دور االتجاهات الحديثة للمراجعة ا

  :ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية

 في القطاع المصرفي؟  من نظم المعلومات المحاسبيةحد من مخاطر أهل تعمل حوكمة الشركات على ال .1

 في القطاع المصرفي؟د من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية المخاطر في الح إدارةهل تؤثر  .2

 في القطاع المصرفي؟ حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةفي ال هل تؤدي إضافة القيمة للمصرف .3

  :أهمية الدراسة. 1.1

  :اآلتيالدراسة في  تنبع أهمية

  :األهمية العلمية. 1.1.1

حد من أهمية الربط بين أنشطة المراجعة الداخلية في تكامل اإلجراءات الحديثة وتكامل اإلجراءات التي تؤدي إلى ال .1

 .مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية
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الداخلية من خالل دورها في كل من حوكمة الحديثة للمراجعة  االتجاهاتتكتسب أيضا  الدراسة اهميتها من التركيز على  .2

  .المخاطر والقيمة المضافة إدارةالشركات و

  :األهمية العملية. 1.1.1

لها التي تهدد ثقة األطراف التي لحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية ا علىتنبع أهمية الدراسة في أنها تعمل  .1

 .القوائم المالية المنشودة وتقارير المراجعةات معلومالثقة في  اهتزازعالقة "بالمصرف" في ظل 

تلعب المراجعة الداخلية في منظمات األعمال والقطاع المصرفي على وجه الخصوص دورا  حيويا  في التأكيد على مدى  .2

لية والحد من مخاطر أمن منظمات األعمال من خالل وظيفتي القياس واإلفصاح المحاسبي بكفاءة عا واستمراربقاء ونمو 

 .نظم المعلومات المحاسبية

وضع إطار متكامل للمهام التي تقوم بها وظيفة المراجعة الداخلية في ظل توجيهاتها المعاصرة بما يساهم في تحسين البيئة  .3

 . على الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وينعكس إيجابا   الرقابية

 إدارةالحديثة للمراجعة الداخلية في كل من حوكمة الشركات و تاالتجاها طي تقييم لدورمثل هذه البحوث يمكن أن تع .4

 .المخاطر وإضافة القيمة من خالل تقديم مقترحات تفيد المصارف في صياغة المعايير وحل المشكالت

  :أهداف الدراسة. 1.1

  :اآلتيتسعى الدراسة إلى تحقيق 

 .منشأةعلى نشاط الأثر تكنولوجيا المعلومات  عرفةلم دارةع اإلدوافوأمن نظم المعلومات المحاسبية  دراسة مخاطر .1

 .في القطاع المصرفي حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةدراسة وتحليل العالقة بين حوكمة الشركات وال .2

 .في القطاع المصرفي حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةوال منشأةللدراسة وتحليل العالقة بين إضافة قيمة  .3

  .في القطاع المصرفي المخاطر والحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية إدارةقة بين اسة وتحليل العالدر .4

 

  :فرضيات الدراسة. 1.1

  :لحل مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية

حد من مخاطر أمن نظم حديثة للمراجعة الداخلية والال االتجاهاتبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية  :الفرضية الرئيسية

 .في القطاع المصرفي المعلومات المحاسبية

  :تم تقسيمها إلى الفرضيات التالية

من مخاطر أمن نظم المعلومات  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل حوكمة الشركات والحد :الفرضية األولى

 .ي القطاع المصرفيالمحاسبية ف

في  المخاطر والحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية إدارةئية بين توجد عالقة ذات داللة إحصا :ية الثانيةالفرض

 .القطاع المصرفي

في حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وال منشأةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إضافة قيمة لل :الفرضية الثالثة

 .القطاع المصرفي
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  :حدود الدراسة. 1.1

  الخرطوم.بنك  :الحدود المكانية

 .م2222 :الحدود الزمانية

يمة( والحد واضافة الق ،المخاطر إدارةو ،تمثلت في االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية )الدور الحوكمي :الحدود الموضوعية

 .من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية
 

  :متغيرات الدراسة. 1.1

  :اآلتيتغيرات الدراسة في تكمن م

  .إضافة القيمة( ،الدور الحوكمي ،المخاطر إدارةالحديثة للمراجعة الداخلية ) االتجاهات :المتغير المستقل

  المحاسبية.مخاطر أمن نظم المعلومات  :المتغير التابع

 

  :الدراسات السابقة .1

 للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالحديثة  ي تناولت االتجاهاتهنالك العديد من الدراسات الت

 :اآلتييمكن تناول بعض منها في 

الدراسة  والدولية: هدفتمع المعايير المحلية  توافقهاألمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية ومدي  :م(1212،دراسة )العتيبي

األمنية والمدنية في الرياض في المملكة العربية قع اإللكترونية لألجهزة مدي توافق األمن المعلوماتي للموا علىالتعرف  إلى

درجة توافق  للنتائج التالية: وتوصلت الدراسة ،الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت ،السعودية مع المعايير المحلية والدولية

حاجة الجهات الحكومية  إلىوأوصت الدراسة  .نية للقطاع المدني واألمنيفي المواقع اإللكترومعلوماتي استراتيجيات األمن ال

 الشهادات الدولية. على المعيار الدولي ألمن المعلومات وضرورة حصول األجهزة الحكوميةبأس به من  لتطبيق جزء ال

، المخاطر إدارةلدراسة إلى التعرف على االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في  هدفتا :م(1212 ،دراسة )الوليد

ومدى انعكاسها على زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخلية، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصل الدراسة إلى نتائج 

المراجعة الداخلية في وضع الخطط والسياسات لتحديد  إدارةمنها: ساهمت المراجعة الداخلية في تخفيض المخاطر وساعدت 

المصرف بشأن زيادة نظام الرقابة  دارةمخاطر، المراجعة الداخلية تقدم النصح والتوصيات إلال إدارةاإلستراتيجية المتبعة في 

 الداخلية. 

المخاطر، هدفت الدراسة  إدارةالحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في  االتجاهاتتناولت الدراسة  م(:1212دراسة: صالح، )

ة: توجد عالقة ذات اآلتيالفرضيات  الدراسة اختبرتاخلية، لمراجعة الدالحديثة في ا االتجاهاتإلى التعرف على مفهوم وأنواع 

المخاطر، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن المراجعة  إدارةداللة إحصائية بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية و

االستفادة القصوى من عمل المراجعة أوصت الدراسة بضرورة  ،في اتخاذ القرارات الرشيدة دارةالداخلية تسهم في مساعدة اإل

 .بالمخاطر المالية قبل حدوثها بزمن كاف التنبؤالداخلية إلبراز أهمية ودور العمل الرقابي في 

موضوعات متعلقة باألنشطة الحديثة للمراجعة الداخلية ومخاطر أمن نظم المعلومات تناولت الدراسات السابقة 

 :اآلتينتائجها تبين  واستقراء ومن خالل العرض الموجز لها المحاسبية
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المراجعة الداخلية تساعد في وضع  إدارةإن  ،وتقليلها المخاطر إدارةأن االتجاهات الحديثة لها دور في  :الشبة تتمثل في أوجه -

 .المخاطر إدارةالمتبعة في  االستراتيجيةالخطط والسياسات لتحديد 

إضافة  ،الدور الحوكميتناولت ثالثة أبعاد لالتجاهات الحديثة المتمثلة في هذه الدراسة في أنها  تتمثل في االختالفأوجه  -

دراسة سابقة واحدة تناولت هذه  ال توجد، حيث ودورها في الحد من مخاطر أمن المعلومات المحاسبية المخاطر إدارة ،القيمة

تعتبر أول دراسة تتناول هذا الموضوع دراسة إن هذه ال ،األبعاد الثالثة ودورها في الحد من مخاطر أمن المعلومات المحاسبية

 .الباحثعلم المصارف السودانية في حدود  علىبالتطبيق 

 :اآلتيالفائدة من الدراسات السابقة تتمثل في 

 .يمكن االستفادة من الدراسات السابقة عند بداية الدراسة لفهم الظاهرة موضوع الدراسة -1

 ادر المعلومات إثراء للمعرفة.تعتبر الدراسات السابقة من أكثر مص -2

 

 . اإلطار النظري1

 االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية:

 المخاطر: إدارة .1

المخاطر على أنها هي "عملية اتخاذ القرار لمواجهة أي خطر من األخطار  إدارةيمكن تعريف  المخاطر: إدارةمفهوم  .أ

طريق التعرف على مصادر الخطر المختلفة، وتقدير ناتج تلك األعمال أو األفراد ويتم ذلك عن  منشئاتالتي تتعرض لها 

التقليل من  منع أوالمسببات مقدما، وما قد يترتب على تحققها في صورة حوادث ثم اختيار أفضل األساليب والوسائل إلى 

 ،م2212،عقل ،الخسائر المادية والمالية المحتملة التي تنتج عن تحقق تلك الحوادث وذلك بأقل تكلفة ممكنة )عرقات

 (.22ص

 :المخاطر إدارةب. أهداف 

 :(121ص ،)احمد اآلتيالمخاطر في  إدارةتتمثل أهداف 

  .بوضع حد أقصي لتكلفه الخسائر التي تهدد بقاء المشروع :البقاء -

  .األخطار إدارةبتخفيض تكلفه  :االقتصاد -

 .بتخفيض حالة القلق :األمان -

ضمان استمرار المشروع عقب تعرضه لحادث بضمان توافر التمويل  من خالل :مستقرةمستويات دخل  علىالحفاظ  -

 .الالزم للخسارة عقب الحادث

من خالل دفع أجور العمال خالل فترات التوقف وتركيب معدات  :القيام بااللتزامات االجتماعية تجاه العمال والمجتمع -

 أمان تزيد تكلفتها عن تعويض إصابة العمل. 

 .المخاطر تعمل كوسيلة لمواجهة المخاطر قبل حدوثها إدارة نتقدم يستنج الباحث ا مما

 :حديث للمراجعة الداخلية كاتجاه الدور الحوكمي .1

  :مفهوم حوكمة الشركاتأ. 
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على مستوى من أيه اعمال المنظمة ومراقبتها على كما عرفت حوكمة الشركات بانها "النظام الذي يتم من خالله توج

وعرفت بانها عبارة عن  (.69ص ،م2212،ء بالمعايير الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية )السيداجل تحقيق اهدافها والوفا

 :(02ص ،م2212 ،)ابراهيم."نظام" وهذا النظام مثل اي نظام اخر

  :ب. أهداف حوكمة الشركات

 (:03ص،م2212 ،تهدف حوكمة الشركات الى تحقيق العديد من االهداف للوحدات االقتصادية منها )محمد

 .ثبات ومصداقية القطاعات المالية على المستوى المحلي والدولي -

 .جذب االستثمار االجنبي والمحلي وتقليل تهريب راس المال -

ص ص  ،م2226 ،الشواورةواالجتماعية )ضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتحسين مستوى التنمية االقتصادية  -

120-121.) 

 (.0ص ،م2212 ،الجل الطويل وهذا يؤدي الى خلق حوافز للتطوير )حمودتحقيق امكانية المنافسة في ا -

 .مراعات العمل والعاملين وتوزيع الصالحيات والمسؤوليات بما يضمن تعزيز الرقابة والتدقيق الداخلي -

 (.10ص ،م2226 ،الحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة )قطب -

 :للمراجعة الداخليةحديث  كاتجاهإضافة القيمة  .1

 مفهوم إضافة القيمة: .أ

تحقيق قيمة إضافية للمساهمين، وتعتبر نشاط مستقل وتوكيدي واستشاري مصمم إلضافة  على منشأةتعني قدرة ال

أنجاز أهدافها من خالل وجود منهج منظم ودقيق لتقويم وتحسين فعالية  علىولتحسين عملياتها وهو يساعد الشركة  منشأةقيمة لل

 .تعظيم القيمة منها علىالمخاطر، الرقابة، وعمليات الحوكمة، فإن تعظيم المراجعة الداخلية، يعد بمثابة مقياس للتعرف  إدارة

وبما يتسق مع توقعات  االستراتيجيةالتنظيم على تحقيق أهداف التنظيم  إدارةويؤكد أن إضافة القيمة تتحقق من خالل دعم قدرة 

 ،األنشطة التأكيدية والتأمينية واالستشارية في إطار من االستقالل والموضوعية )خليل أصحاب المصلحة بأداء خليط من

 (.34-33ص ص  ،م2223

   :منشأةالداخلية قيمة لل المراجعة إضافة مؤشرات .ب

إن االلتزام باإلطار النظري للمراجعة الداخلية يتطلب وجود مؤشرات ومقاييس يمكن أن تقيس ما تضيفه المراجعة 

ة، وكذلك يتطلب تحديد بعض المتطلبات التي تساهم في تحقيق إضافة سواء كانت على مستوى األداء أو على مستوى الداخلي

أحداهما يختص بمؤشرات إضافة قيمة للمراجعة الداخلية والجزء اآلخر يختص  جزئيينالفكر النظري فالمؤشرات تنقسم إلى 

 .منشأةبمتطلبات إضافة المراجعة الداخلية قيمة لل

 :يمكن تقسيم المؤشرات إلى ما يلي

مؤشرات المستفيدين في المراجعة الداخلية: تعكس هذه المؤشرات درجة رضا المستفيدين الداخليين والخارجيين عن  -

 .(19ص ،م2213 ،خدمات المراجعة الداخلية التي تقدمها )باعجاجة

 ائج المؤشرات السابقة في صورة مالية.المالية للمراجعة الداخلية: تعكس هذه المؤشرات نت الوفوراتمؤشرات  -
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 مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية

   :مفهوم مخاطر نظم المعلومات المحاسبية :أوالا 

وال يوجووود فوووي القواعووود المحاسوووبية إلوووزام  موووا،حووود  إلوووىمفهووووم معقووود  االقتصووواديةمفهووووم المخووواطر فوووي األنشوووطة  

 .المركز المالي مخاطر في قائمةبير عن تكلفة الأو التع ،إلظهار تكلفة المخاطر في قائمة الدخل

فشووول  إلوووىوقووووع حووودث موووا أو تصووور ف موووا مووون شوووأنه أن يوووؤدي  احتموووالتعووورف المخووواطر بصوووفة عاموووة بأنهوووا  

  :المنظمة في تحقيق أهدافها وهنالك العديد من المخاطر التي تواجه الشركات تتمثل في

 .Strategic risk االستراتيجيةالمخاطر  -

 .Environment riskلبيئية المخاطر ا -

 .Market riskمخاطر السوق  -

 .Credit risk االئتمانمخاطر  -

 .Operational riskمخاطر التشغيل  -

 .Compliance riskمخاطر اإللزام  -

والتووووي قوووود تكووووون جووووزء موووون أحوووود  ،وتعوووود تكنولوجيووووا المعلومووووات أحوووود أنووووواع المخوووواطر التووووي تواجووووه الشووووركات

  .المخاطر السابقة

أنهوووا "كووول موووا ينوووتج عنوووه وجوووود خطوووأ أو خلووول فوووي  علوووىطر تكنولوجيوووا المعلوموووات بصوووفة خاصوووة وتعووورف مخوووا

أعموووال المنظموووة " ولقووود جووواء تعريوووف جمعيوووة مراجعوووة ومراقبوووة نظوووم  علوووىتوووأثير سووولبي  إلوووىتكنولوجيوووا المعلوموووات توووؤدي 

لنقووواط  اسوووتغالليحووودث أن  احتمووواللمخووواطر نظوووم المعلوموووات متسوووقا  موووع موووا سوووبق وعرفتهوووا بأنهوووا " ISACAالمعلوموووات 

 الضعف في األصل أو في مجموعة من األصول فيسبب خسائر أو أضرار لألصول" 

  :عدة أنواع إلىوتصنف مخاطر تهديدات أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في وجهات نظر مختلفة 

 The source Of Threat1من حيث مصدرها / 1

  Internalمخاطر داخلية  .أ

 Externalة مخاطر خارجي .ب

 The Perpetrator :من حيث المتسبب بها/ 1

 Human Thereatمخاطر ناتجة عن العنصر البشري   .أ

 Non-Humanمخاطر ناتجة عن العنصر غير البشري  .ب

 Intention :من حيث أساس العمدية /1

 Intentionalمخاطر ناتجة عن تصرفات متعمدة )مقصودة(  .أ

  Accidentalغير مقصودة( مخاطر ناتجة عن تصرفات غير متعمدة )  .ب

 Consequences :من حيث اآلثار الناتجة عنها/ 1

 Physical Damageمخاطر تنتج عنها أضرار مادية  .أ
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  Technical Or logicalمخاطر فنية ومنطقية  .ب

   :أساس عالقتها بمراحل النظام ى/ المخاطر عل1

 Input .مخاطر المدخالت .أ

 Processingمخاطر التشغيل  .ب

 Outputخرجات ج. مخاطر الم
 

   :مصادر تهديد أمن المعلومات

خسوووارة أو أضووورار وتتعووودد مصوووادر  إلوووىأنوووه )حووودث محتمووول غيووور مرغووووب فيوووه قووود يوووؤدي  علوووىيعووورف التهديووود  

   :التهديد منها

  .مثل الحريق والعواصف والزالزل والفيضانات :. الكوارث الطبيعية1

وتنشوووأ  ،ف فوووي الووونظم التوووي قووود تسوووتقل فوووي حووودوث المخووواطروتعووورف بأنهوووا نقووواط الضوووع :. القابليوووة للتعووورض للمخووواطر2

نظوووام التشوووغيل ومكوناتوووه فتحويووول الملفوووات مووون  إلوووىالقابليوووة للتعووورض للمخووواطر فوووي نظوووام أمووون المعلوموووات مووون الضوووعف 

بروتوكوووول تحويووول الملوووف فموووثال  وفقوووا  للمعوووايير الحاليوووة ل الحاسوووبات خوووالل الشوووبكة الخاصوووة قووود تخلوووق مشووواكل محتملوووة وإلوووى

 اللها.مما يمكن ألي شخص اكتشافها واستغ ل كلمة المرور للملفات الحساسة في وضوح بدون تشفيرترس

  :وتتكون من منشأةأي التي تنشأ من أفراد خارج ال :. تهديدات بشرية خارجية3

  :أ. التهديدات من القراصنة

طريوووق البحوووث عووون  عووون منشوووأةالوصوووول غيووور المصووورح بوووه لنظوووام الحاسوووب لل إلوووىوالقرصوووان هوووو فووورد يهووودف  

موووون نظووووم اإلنترنووووت  واالسووووتفادةونظووووم الحاسووووب  ،منشووووأةنقوووواط ضووووعف فووووي إجووووراءات األموووون وفووووي الموقووووع اإللكترونووووي لل

   .قرصان ذو نية إجرامية حيث يكون هدفه تدمير النظام ىعل Cracker المفتوح وهو ما يطلق تعبير

  :ب. التهديدات من المنافسين أو العمالء أو الموردين

تنبوووؤات  علوووى واالطوووالعقووووائم العموووالء  إلوووىلوصوووول ااألمنوووي و منشوووأةنظوووام ال اقتحووواممكن المنافسوووين مووون قووود يوووت 

 .لهذه التهديدات من العمالء والموردين منشأةوقد تتعرض ال ،المبيعات وعروض المناقصات واألسعار

  :وتتكون من منشأةأ من قبل أفراد داخل الشأي تن :تهديدات بشرية داخلية. 4

كوووانوا مووون المووووظفين السوووابقين الوووذين فقووودوا وظوووائفهم أو المووووظفين الحووواليين مسوووتخدمين موووا لوووديهم مووون  سوووواء :موووونفينأ. ال

  .منشأةسلطات أو معلومات بهدف تحقيق مصالح شخصية خاصة بهم أو ألقاربهم والخاصة بال

بسووووبب أن  منشووووأةل الاألموووون يووووأتي موووون داخوووو اختراقوووواتموووون  %62أوضووووحت إحوووودى الدراسووووات أن  :شووووركاء التجووووارة. ب

الووونظم الداخليوووة  إلوووىين لوووديهم إمكانيوووة الوصوووول وهوووم داخلوووون مثووول شوووركاء التجوووارة الوووذخوووارجين  اعتبوووارهمأفووورادا  يوووتم 

   .لبعضهم البعض
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 الدراسة الميدانية. 1 

 إجراءات الدراسة الميدانية

اسوة الميدانيوة وتحليول بياناتهوا واسوتخراج الطرق واألساليب المستخدمة في الدر ،يتم في هذا الجزء توضيح اإلجراءات 

 نتائجها.

 مجتمع الدراسة:. 1.1

علوويهم االهتمووام فووي دراسووة معينووة وبمعنووى  خوور هووو جميووع  الووذين ينصووبو مجموعووة العناصوور أو األفووراد المجتمووع هوو 

 .موظف–مراجع داخلي -محاسب –مراقب فرع -العناصر التي تتعلق بها مشكلة الدراسة. مجتمع الدراسة عبارة عن مدير فرع 

 عينة الدراسة:. 1.1

العينة هي جزء من المجتمع لمجمووع وحودات إحصوائية يجورى اختيارهوا مون المجتموع اإلحصوائي وفوق قواعود خاصوة  

 فرد بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ليمثلوا العينة. 92تم اختيار  صحيحا حيثلكي تمثل المجتمع تمثيال 

 ائي:الثبات والصدق اإلحص. 1.1

لحساب صدق وثبات االستبانة قام الباحث بحساب ثبات االستبانة عن طريق معامل الثبات ألفا كرونباخ، ولحساب صدق 

 الباحث بحساب صدق المحك عن طريق جزر معامل الثبات والجدول التالي يوضح ذلك: اق الداخلي لفقرات االستبانة قاماالتس

 (1) جدول

 اء الدراسة )اإلستبانة(معامل ثبات الفا كرونباخ ألد 

 الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 857. 734. 5 الخطر إدارةالبعد األول: 

 838. 703. 5 البعد الثاني: حوكمة الشركات

 881. 776. 5 البعد الثالث: إضافة القيمة

خاطر أمن نظم المعلومات المحور الثاني: م

 المحاسبية

5 
.727 

.853 

 954. 910. 24 األداء ككل

 مspss ،2222برنامج  علىباالعتماد  الباحث المصدر: إعداد

إن معامالت ثبات فرضيات الدراسة عالية ومرتفعة، كما  للباحثيتضح  االستبانة( الذي يوضح ثبات وصدق 1من الجدول )

مرتفعا تمكن من إجراء عملية (، وهي قيمة تعكس ثبات وصدقا 954.بصدق ) ،(910.الكلي بلغ ) االستبانةنجد إن معامل ثبات 

 تحليل البيانات.

 

 تحليل البيانات. 1

المسمى  ،التخصص العلمي ،فيما يلي تحليل البيانات االساسية للدراسة وهي )المؤهل العلمي :تحليل البيانات الشخصية .1.1

 :حسب الجدول التالي سنوات الخبرة( ،الوظيفي
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  (1جدول )

 البيانات الشخصية

 النسبة اراتالتكر البيان

 فئات الخاصية الخاصية

ي
لم

لع
ل ا

ؤه
لم

ا
 

 %56.9 37 بكالوريوس

 %6.2 4 دبلوم عالي

 %27.7 18 ماجستير

 %9.2 6 دكتوراه

 %100.0 65 المجموع

ي
لم

لع
 ا

ص
ص

خ
الت

 

 %50.8 33 محاسبة

 %15.4 10 أعمال إدارة

 %16.9 11 اقتصاد

 %15.4 10 دراسات مالية ومصرفية

 %1.5 1 أخرى

 %100.0 65 المجموع

ي
يف

ظ
لو

 ا
ى

سم
لم

ا
 

 %6.2 4 مدير فرع

 %9.2 6 مراقب فرع

 %32.3 21 محاسب

 %9.2 6 مراجع داخلي

 %41.5 27 موظف

 %1.5 1 أخرى

 %100.0 65 المجموع

رة
خب

 ال
ت

وا
سن

 

 %24.6 16 سنوات فأقل  5

 %38.5 25 سنوات 10-6 

 %24.6 16 سنة 15-11 

 %9.2 6 سنة  20-15

 %3.1 2 سنة فأكثر 21 

 %100.0 65 المجموع

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:
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( يحملون درجة الدبلوم %6.2) ،البكالوريوس( من افراد العينة هم من حملة %56.9( ان )2من الجدول ) للباحثيتضح 

 ،( متخصصون في المحاسبة%50.8) ،الدكتوراهيحملون درجة  (%9.2)،( يحملون درجة الماجستير%27.7)،عالي

( متخصصون في الدراسات %15.4) ،( متخصصون في االقتصاد%16.9) ،االعمال إدارة( متخصصون في 15.4%)

 ،( لديهم وظيفة مراقب فرع%9.2) ،( هم مدير فرع%6.2ن )أ كما ،( تخصصاتهم اخرى%1.5) ،المالية والمصرفية

( 5(من افراد العينة خبرتهم تفوق )%75.4كذلك فان ) ،( موظف%43) ،( مراجعون داخليون%9.2) ،ن( محاسبو32.3%)

وهذه المؤشرات تدل على ان افراد العينة لديهم تأهيل علمي في مجال  ،( سنوات5( خبرتهم اقل من )%24.6وان ) ،سنوات

( سنوات مما 5كما ان خبرتهم تفوق ) ،ف اخرىالمحاسبة ويحملون مؤهل جامعي وفوق الجامعي وان معظمهم لديهم وظائ

 .تحقق اغراض الدراسة والتيينعكس على دقة وسالمة البيانات التي يدلون بها 
 

 تحليل بيانات الدراسة: .1.1

 المخاطر إدارةالتوزيع التكراري للبعد األول: / 1

 .على عبارات البعد األول ( التوزيع التكراري والنسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة3يوضح الجدول )  

  (3) جدول رقم

 المخاطر إدارةالبعد األول  التوزيع التكراري والنسبي لعبارات

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

/ تقيويم المخواطر 1

وير وتطووووووووووووووووووووووووو

 اسوووووووووووووتراتيجيات

 إلدارتها

41 63.1% 21 32.3% 0 .0% 3 4.6% 0 .0% 

/ نقووووول إمكانيوووووة 1

حوووودوخ الخسووووارة 

 أو األثر المالي

26 40.0% 33 50.8% 3 4.6% 3 4.6% 0 .0% 

/ التعووورف علوووى 1

مصوووووادر الخطووووور 

 المختلفة

31 47.7% 22 33.8% 10 15.4% 2 3.1% 0 .0% 

/ تودابير األموووال 1

 الالزمة للتعووي 

 عن الخسارة

29 44.6% 27 41.5% 6 9.2% 3 4.6% 0 .0% 
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/ تحسين عمليوة 1

صووووناعة القوووورار، 

التخطووووووووووووووووووووووووي  

 واألوليات

31 47.7% 25 38.5% 5 7.7% 2 3.1% 2 3.1% 

/ تقيوووووويم تنفيوووووو  1

تقنيوووووات معالجوووووة 

 المخاطر

25 38.5% 27 41.5% 8 12.3% 2 3.1% 3 4.6% 

 مspss ،2222ج برنام ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:
 

 :اآلتيالمخاطر  إدارةوالذي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعبارات البعد األول  (3)من الجدول  للباحثيتضح 

 اسوتراتيجياتتقيويم المخواطر وتطووير ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 1بالنظر إلى العبارة ) .1

 %4.6غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم  ، بينما%95.4بنسبة  إلدارتها

نقول إمكانيوة حودوخ الخسوارة أو األثور ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 2بالنظر إلى العبارة ) .2

 .ونفس النسبة غير الموافقين ككل %4.6، أما المحايدين بلغت نسبتهم %90.8بنسبة  المالي

التعورف علوى مصوادر الخطور د إن النسبة األعلى من أفوراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى ( نج3بالنظر إلى العبارة ) .3

 %3.1، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %15.4، أما المحايدين بلغت نسبتهم %81.5بنسبة  المختلفة

توودابير األموووال الالزمووة ( نجوود إن النسووبة األعلووى موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى 4بووالنظر إلووى العبووارة ) .4

 .%4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %9.2، أما المحايدين بلغت نسبتهم %86.1بنسبة  للتعوي  عن الخسارة

تحسوين عمليوة صوناعة القورار، من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على  ( نجد إن النسبة األعلى2بالنظر إلى العبارة ) .2

 %3.1، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %86.2بنسبة  التخطي  واألوليات

قيويم تنفيو  تقنيوات معالجوة ت( نجود إن النسوبة األعلوى مون أفوراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى 9بالنظر إلى العبارة ) .9

 %7.7، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %12.3، أما المحايدين بلغت نسبتهم %80بنسبة  المخاطر
 

 / التوزيع التكراري للبعد الثاني: حوكمة الشركات1

  (4جدول )

 البعد الثاني حوكمة الشركات التوزيع التكراري والنسبي لعبارات

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

/ توجيوووع أعموووال 1

المنظموووووووووووووووووووووووووة 

ومراقبتهوووووا علوووووى 

 أعلى مستوى

45 69.3% 16 24.6% 1 1.5% 2 3.1% 1 1.5% 
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/ الحفووووان علووووى 1

حقووووووق أصوووووحاب 

المصووووووووووووووووووووووووالح 

 والشفافية

29 44.7% 32 49.2% 3 4.6% 1 1.5% 0 .0% 

/ محاربة الفسواد 1

 اإلداري
32 49.2% 22 33.8% 9 13.8% 2 3.1% 0 .0% 

/ تحسوووووووووووووووووووين 1

 مستوى األداء
30 46.1% 24 36.9% 7 10.8% 4 6.2% 0 .0% 

/ الشووووووووووووووووفافية 1

والدقووة والوضووو  

 في القوائم المالية

26 40.0% 31 47.7% 5 7.7% 2 3.1% 1 1.5% 

/  ثبوووووووووووووووووووووووات 1

صووووووووووووووووووووداقية وم

القطاعووات الماليووة 

علوووووى المسوووووتوى 

 المحلي والدولي

24 36.9% 27 41.6% 11 16.9% 1 1.5% 2 3.1% 

 مspss ،2222برنامج  علىباالعتماد  عداد الباحثإ المصدر:

 :اآلتيوالذي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعبارات البعد الثاني  (4)من الجدول  للباحثيتضح 

توجيع أعمال المنظمة ومراقبتها علوى ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 1)بالنظر إلى العبارة  .1

 %4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %1.5، أما المحايدين بلغت نسبتهم %93.9بنسبة  أعلى مستوى

الحفان على حقووق أصوحاب المصوالح افقون ككل على ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين مو2بالنظر إلى العبارة ) .2

 %1.5، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %4.6، أما المحايدين بلغت نسبتهم %93.9بنسبة  والشفافية

بنسوبة  محاربوة الفسواد اإلداري( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقوون ككول علوى 3بالنظر إلى العبارة ) .3

 .%3.1، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %13.8أما المحايدين بلغت نسبتهم  ،83%

بنسوبة  تحسوين مسوتوى األداء( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى 4بالنظر إلى العبارة ) .4

 .%6.2بتهم ، بينما غير الموافقين ككل بلغت نس%10.8، أما المحايدين بلغت نسبتهم 83.1%

الشفافية والدقوة والوضوو  فوي ( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 2بالنظر إلى العبارة ) .5

 %4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %87.7بنسبة  القوائم المالية

ثبوات ومصوداقية القطاعوات الماليوة غالبية مون أفوراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى ( نجد إن ال9بالنظر إلى العبارة ) .6

، بينمووا غيوور الموووافقين ككوول بلغووت %16.9، أمووا المحايوودين بلغووت نسووبتهم %78.5بنسووبة  علووى المسووتوى المحلووي والوودولي

 %4.6نسبتهم 
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 القيمة الثالث: إضافة/ التوزيع التكراري للبعد 1

  (5جدول )

 البعد الثالث إضافة القيمة التكراري والنسبي لعبارات التوزيع

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

/ تتعلوووووووق بنظووووووووام 1

 إدارةالرقابوووووووووووووووووة و

 المخاطر

43 66.2% 18 27.7% 1 1.5% 3 4.6% 0 .0% 

/ القوووووووودرة علووووووووى 1

تحقيوق قيموة إضوافية 

 للمساهمين

32 49.3% 27 41.5% 3 4.6% 3 4.6% 0 .0% 

/ نشوووووواط مسووووووتقل 1

 مصمم إلضافة قيمة
30 46.2% 23 35.4% 9 13.8% 3 4.6% 0 .0% 

/ يسوووووووواعد علووووووووى 1

انجووواز أهووودافها مووون 

خوووالل وجوووود مووونه  

 منتظم

33 50.7% 23 35.4% 5 7.7% 4 6.2% 0 .0% 

تقيوووووووويم مهووووووووارة / 1

وأنشوووووووطة ونيفوووووووة 

 المراجعة

27 41.5% 28 43.1% 5 7.7% 1 1.5% 4 6.2% 

/ ضوووومان الحمايووووة 1

الكاملوووووووة ل صوووووووول 

 االلتوووووووزاموضووووووومان 

بوووووووووووووووووووووووووووووالقوانين 

 والتشريعات

32 49.2% 21 32.3% 7 10.8% 1 1.5% 4 6.2% 

 مspss ،2222برنامج  علىباالعتماد  عداد الباحثإ المصدر:

 :اآلتيوالذي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعبارات البعد الثالث إضافة القيمة  (5)ول من الجد للباحثيتضح 

تتعلوق بنظوام الرقابوة ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحووثين موافقوون ككول علوى إضوافة القيموة 1بالنظر إلى العبارة ) .1

 %4.6بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم ، %1.5، أما المحايدين بلغت نسبتهم %93.9بنسبة المخاطر  إدارةو

القودرة علوى  إضوافة القيموة هوي ( نجد إن الغالبية من أفراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى أن2بالنظر إلى العبارة ) .2

 .ونفس النسبة غير الموافقين ككل %4.6، أما المحايدين بلغت نسبتهم %90.8بنسبة  تحقيق قيمة إضافية للمساهمين
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نشواط مسوتقل مصومم إلضوافة ( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 3نظر إلى العبارة )بال .3

 .%4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %13.8، أما المحايدين بلغت نسبتهم %81.6بنسبة  قيمة

المساعدة على انجواز أهودافها لمبحوثين موافقون ككل على ( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة ا4بالنظر إلى العبارة ) .4

، بينما غير المووافقين ككول بلغوت نسوبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %86.1بنسبة  من خالل وجود منه  منتظم

6.2%. 

رة وأنشوطة ونيفوة تقيويم مهوا( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل علوى 2بالنظر إلى العبارة ) .2

 %7.7، وغير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %84.6بنسبة  المراجعة

ضوومان الحمايووة الكاملووة ( نجوود إن النسووبة األعلووى موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى 9بووالنظر إلووى العبووارة ) .9

، بينمووا غيوور %10.8، أمووا المحايوودين بلغووت نسووبتهم %81.5سووبة بن بووالقوانين والتشووريعات االلتووزامل صووول وضوومان 

 %7.7الموافقين ككل بلغت نسبتهم 

 خاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةم :/ التوزيع التكراري للمحور الثاني1

  (6جدول )

 خاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالمحور الثاني م التوزيع التكراري والنسبي لعبارات

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق افق بشدةأو العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

هديوووووووودات موووووووون / الت1

 القراصنة
31 47.7% 27 41.5% 3 4.6% 4 6.2% 0 .0% 

هديوووووووودات موووووووون / الت1

 المنافسين أو العمالء
22 33.8% 36 55.4% 4 6.2% 3 4.6% 0 .0% 

مخوووووواطر التخطووووووي  / 1

 االستراتيجي
26 40.0% 27 41.5% 8 12.3% 4 6.2% 0 .0% 

مخووووواطر الحصوووووول / 1

بووووووووووووووورام   علوووووووووووووووى

ومشروعات تكنولوجيوا 

 المعلومات

27 41.5% 26 40.0% 7 10.8% 5 7.7% 0 .0% 

أخطووووووواء  انعكووووووواس/ 1

العمليوووة  ىاإلدخوووال علووو

 التشغيلية

25 38.6% 27 41.5% 7 10.8% 2 3.1% 4 6.2% 

مخووووووووواطر البنيوووووووووة / 1

 التحتية المعلوماتية
27 41.5% 20 30.8% 12 18.5% 2 3.1% 4 6.2% 

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل الباحث المصدر: إعداد
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معلوموات خواطر أمون نظوم الم والوذي يبوين التوزيوع التكوراري والنسوبي لعبوارات المحوور الثواني (6)مون الجودول  للباحثيتضح 

 :اآلتي المحاسبية

خوواطر أموون نظووم المعلومووات م ( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أن1بووالنظر إلووى العبووارة ) .1

، بينموا غيور المووافقين ككول بلغوت %4.6، أموا المحايودين بلغوت نسوبتهم %89.2بنسوبة هديدات من القراصونة الت المحاسبية

 %6.2نسبتهم 

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  د إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أن( نجوو2بووالنظر إلووى العبووارة ) .2

، بينما غير الموافقين ككل %6.2، أما المحايدين بلغت نسبتهم %89.2بنسبة تهديدات من المنافسين أو العمالء ال المحاسبية

 %4.6بلغت نسبتهم 

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  اد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أن( نجوود إن الغالبيووة موون أفوور3بووالنظر إلووى العبووارة ) .3

، بينموا غيور المووافقين ككول %12.3، أموا المحايودين بلغوت نسوبتهم %81.5بنسبة  مخاطر التخطي  االستراتيجي المحاسبية

 %6.2بلغت نسبتهم 

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  كوول علووى أن( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ك4بووالنظر إلووى العبووارة ) .4

، أموا المحايودين بلغوت نسوبتهم %81.5بنسوبة  بورام  ومشوروعات تكنولوجيوا المعلوموات علوىمخاطر الحصوول  المحاسبية

 .%7.7، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم 10.8%

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  كوول علووى أن( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ك2بووالنظر إلووى العبووارة ) .5

، بينموا غيور %10.8، أما المحايدين بلغوت نسوبتهم %80.1بنسبة  العملية التشغيلية علىإنعكاس أخطاء اإلدخال  المحاسبية

 %3.1الموافقين ككل بلغت نسبتهم 

اطر أموون نظووم المعلومووات مخووينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أ( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد ع9بووالنظر إلووى العبووارة ) .6

، بينما غير المووافقين %18.5، أما المحايدين بلغت نسبتهم %72.2بنسبة  مخاطر البنية التحتية المعلوماتيةهي  المحاسبية

 %9.3ككل بلغت نسبتهم 
 

 اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة:. 1.1

 إضافة القيمة( –لشركات حوكمة ا–المخاطر إدارةاإلحصاء الوصفي للمتغيرات المستقلة ) (7دول رقم )ج

المتوس   العبارات

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

درجة  مربع كأي

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االتجاه

       المخاطر إدارةالبعد األول: 

 أوافق بشدة 000. 2 33.354 731. 4.54 إلدارتها استراتيجيات/ تقييم المخاطر وتطوير 1

 أوافق بشدة 000. 3 44.723 756. 4.26 أو األثر المالي/ نقل إمكانية حدوخ الخسارة 1

 أوافق بشدة 000. 3 30.323 834. 4.26 / التعرف على مصادر الخطر المختلفة1

 أوافق بشدة 000. 3 34.385 815. 4.26 / تدابير األموال الالزمة للتعوي  عن الخسارة1
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 أوافق بشدة 000. 4 59.538 952. 4.25 / تحسين عملية صناعة القرار، التخطي  واألوليات1

 أوافق 000. 4 45.077 1.029 4.06 / تقييم تنفي  تقنيات معالجة المخاطر1

 أوافق بشدة    0.563 4.27 الوس  الكلي

       البعد الثاني: حوكمة الشركات

/ توجيوووع أعموووال المنظموووة ومراقبتهوووا علوووى أعلوووى 1

 مستوى
4.57 .809 110.923 4 .000 

 أوافق بشدة

 أوافق بشدة 000. 3 50.385 651. 4.37 / الحفان على حقوق أصحاب المصالح والشفافية1

 أوافق بشدة 000. 3 33.031 824. 4.29 / محاربة الفساد اإلداري1

 أوافق بشدة 000. 3 29.831 880. 4.23 / تحسين مستوى األداء1

 أوافق بشدة 000. 4 63.231 838. 4.22 / الشفافية والدقة والوضو  في القوائم المالية1

ثبات ومصداقية القطاعوات الماليوة علوى المسوتوى  /1

 المحلي والدولي
4.08 .941 45.077 4 .000 

 أوافق 

 أوافق بشدة    0.525 4.29 الوس  الكلي

       البعد الثالث: إضافة القيمة

 افق بشدةأو 000. 3 69.338 751. 4.55 المخاطر إدارة/ تتعلق بنظام الرقابة و1

 أوافق بشدة 000. 3 43.985 779. 4.35 / القدرة على تحقيق قيمة إضافية للمساهمين1

 أوافق بشدة 000. 3 28.477 862. 4.23 / نشاط مستقل مصمم إلضافة قيمة1

/ يساعد على انجاز أهدافها مون خوالل وجوود مونه  1

 منتظم
4.31 .865 37.092 3 .000 

 أوافق بشدة

 أوافق  000. 4 54.615 1.053 4.12 وأنشطة ونيفة المراجعة / تقييم مهارة1

 االلتووزام/ ضومان الحمايووة الكاملوة ل صووول وضومان 1

 بالقوانين والتشريعات
4.17 1.098 52.769 4 .000 

 أوافق 

 أوافق بشدة    0.625 4.29 الوس  الكلي

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:

 :اآلتي للباحث المستقلة يتضحالمعياري وقيمة مربع كاي للمتغيرات  واالنحرافالذي يبين الوسط الحسابي  (7) من الجدول

 المخاطر: إدارة/ البعد األول: 1

المخواطر كأحود مكونوات االتجاهوات الحديثوة  إدارة( فقورات والتوي جميعهوا اعتمودت لقيواس أهميوة 9اشتمل البعد علوى )

فوي جميوع العبوارات أي انوه  0.05د إن القيم االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مسوتوى المعنويوة للمراجعة الداخلية، نج

 الخطر. إدارة( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور األول 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية)

كما نجد  .(9وافق بشدة في جميع العبارات عدى العبارة )وفقا لمقياس ليكرد الخماسي نجد أن اتجاه إجابات المبحوثين أ

 (.0.563( وانحراف معياري )4.27أن االتجاه العام للمحور أوافق بشدة بمتوسط مرجح )
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 / البعد الثاني: حوكمة الشركات1

لحديثوة ( فقرات والتي جميعها اعتمدت لقياس أهمية حوكموة الشوركات كأحود مكونوات االتجاهوات ا9اشتمل البعد على )

فوي جميوع العبوارات أي انوه  0.05للمراجعة الداخلية، نجد إن القيم االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مسوتوى المعنويوة 

 ( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور الثاني.0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية)

( أوافوق. كموا 9جابوات المبحووثين أوافوق بشودة فوي العبوارات عودى العبوارة )وفقا لمقياس ليكرد الخماسي نجد أن اتجاه إ

 (.0.525( وانحراف معياري )4.29نجد أن االتجاه العام للمحور اوافق بمتوسط مرجح )

 / البعد الثالث: إضافة القيمة 1

االتجاهووات الحديثووة  ( فقوورات والتووي جميعهووا اعتموودت لقيوواس أهميووة إضووافة القيمووة كأحوود مكونووات9اشووتمل البعوود علووى )

 العبوارات أيفي جميع  0.05للمراجعة الداخلية، نجد إن القيم وبقيم االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مستوى المعنوية 

 ( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور الثالث.0.05انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية)

( وأوافووق فووي 4-3-2-1ماسووي نجوود أن اتجوواه إجابووات المبحوووثين أوافووق بشوودة فووي العبووارات )وفقووا لمقيوواس ليكوورد الخ

 (.0.625( وانحراف معياري )4.29كما نجد أن االتجاه العام للمحور اوافق بشدة بمتوسط مرجح ) .(9-2العبارتين )

 (8جدول رقم )

 يةتابع مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسباإلحصاء الوصفي للمتغير ال 

المتوس   العبارات

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

درجة  مربع كأي

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االتجاه

 أوافق بشدة 000. 3 40.538 828. 4.31 / التهديدات من القراصنة1

 أوافق  000. 3 46.077 748. 4.18 / التهديدات من المنافسين أو العمالء1

 أوافق  000. 3 26.385 870. 4.15 االستراتيجي/ مخاطر التخطي  1

بوووورام  ومشووووروعات  علووووى/ مخوووواطر الحصووووول 1

 تكنولوجيا المعلومات
4.15 .905 26.015 3 .000 

 أوافق 

 أوافق  000. 4 44.462 1.089 4.03 العملية التشغيلية ىأخطاء اإلدخال عل انعكاس/ 1

 وافقأ 000. 4 34.462 1.139 3.98 / مخاطر البنية التحتية المعلوماتية1

 أوافق     0.612 4.14 الوس  الكلي

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:

، نجود إن القويم وبقويم لقياس مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسوبية( فقرات والتي جميعها اعتمدت 9اشتمل البعد على )

أي انوه توجود فوروق ذات داللوة إحصوائية  في جميع العبارات 0.05االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مستوى المعنوية 

 ( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور الثالث.0.05عند مستوى المعنوية)

 .( أوافوق بشودة1وفقا لمقياس ليكرد الخماسي نجد أن اتجاه إجابات المبحوثين أوافق في جميع العبوارات عودى العبوارة )

 (.0.612( وانحراف معياري )4.14حور اوافق بمتوسط مرجح )كما نجد أن االتجاه العام للم
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 :اختبار الفرضيات. 1.1

يعتبر هذا الجزء قاعدة أساسية تستند إليهوا الدراسوات العلميوة بشوكل عوام، والدراسوة الحاليوة بشوكل خواص، فمون خاللوه  

 الدراسة. نحصل على النتيجة النهائية للدراسة وفيه يتم إثبات أو نفي الفرضيات التي بنيت عليها

 خاطر ومخاطر امن نظم المعلومات المحاسبيةالم إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  الفرضية األولى:

 والختبار هذا الفرض تم أيجاد العالقات االرتباطية بين المتغيرين عن طريق االنحدار الخطي البسيط على النحو التالي: 

 (9جدول )

 (ابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالمخاطر( والمتغير الت إدارة) العالقة بين المتغير المستقل

معامل  

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 قيمة الثابت

α 

 معامل بيتا

β 

 (tاختبار ) أنوفا

 (tقيمة ) (sig)  (Fقيمة )
مسووووتوى 

 الداللة

 000. 4.219 000. 17.800 510. 1.959 220. 469.** المخاطر إدارة

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل الباحث المصدر: إعداد

المخاطر(  إدارةعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل ) يتبين وجود (2)من الجدول رقم   

تدل على وجود  ( وهي0.469(، إذا بلغت قيمة معامل االرتباط )**تابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةوالمتغير ال

ل في ( من التغير الحاص%22تشير إلى أن ما مقداره ) ( وهي0.220( فقد بلغت )2Rعالقة ارتباطية، أما قيمة معامل التحديد )

( تعزى إلى عوامل أخرى غير %78المخاطر، وإن النسبة المتبقية ) إدارةمفسر بفعل مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية 

 معروفة.

 .ووجود تجانس وتباين بين المتغيرين( مما يشير إلى معنوية النموذج sig < 0.05)بمستوى داللة  17.800( Fبلغت قيمة )

 ( توضح الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين المتغيرين. sig < 0.05)داللة  ( بمستوىt()4.219بلغت قيمة )

خوواطر أموون نظووم المخوواطر وم إدارةإحصووائية بووين توجوود عالقووة ذات داللووة ممووا سووبق موون نتووائج يووتم قبووول الفرضووية )

 (المعلومات المحاسبية

 ركات ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةعالقة ذات داللة إحصائية بين حوكمة الش الثانية: توجدالفرضية 

 ى النحو التالي:والختبار هذا الفرض تم أيجاد العالقات االرتباطية بين المتغيرين عن طريق االنحدار الخطي البسيط عل 

 (10جدول )

 (تابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالعالقة بين المتغير المستقل )حوكمة الشركات( والمتغير ال

معامل  

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 قيمة الثابت

α 

 معامل بيتا

β 

 (tاختبار ) أنوفا

 (tقيمة ) (sig)  (Fقيمة )
مسووووووتوى 

 الداللة

ين التحس

 المستمر
.704** .495 .620 .819 61.823 .000 7.863 .000 

 م2222بيانات االستبانة،  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:
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عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل )حوكمة الشركات(  يتبين وجود (10)من الجدول رقم   

( وهي تدل على وجود 0.701(، إذا بلغت قيمة معامل االرتباط )**ومات المحاسبيةتابع )مخاطر أمن نظم المعلوالمتغير ال

( من التغير %49.5( وهي تشير إلى أن ما مقداره )0.495( فقد بلغت )2Rعالقة ارتباطية قوية، أما قيمة معامل التحديد )

( تعزى إلى %50.5النسبة المتبقية )مفسر بفعل حكومة الشركات، وإن  صل في مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالحا

 عوامل أخرى غير معروفة..

 .ووجود تجانس وتباين بين المتغيرين( مما يشير إلى معنوية النموذج sig < 0.05)بمستوى داللة  61.823( Fبلغت قيمة )

 المتغيرين. ( توضح الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين sig < 0.05)داللة  ( بمستوىt()7.863بلغت قيمة )

خوواطر أموون نظووم توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين حوكمووة الشووركات وممموا سووبق موون نتووائج يووتم قبووول الفرضووية )

 (المعلومات المحاسبية

 قيمة ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةعالقة ذات داللة إحصائية بين إضافة ال الثالثة: توجدالفرضية 

 العالقات االرتباطية بين المتغيرين عن طريق االنحدار الخطي البسيط على النحو التالي: والختبار هذا الفرض تم أيجاد 

 (11جدول )

 (تابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالعالقة بين المتغير المستقل )إضافة القيمة( والمتغير ال

معامل  

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 قيمة الثابت

α 

 معامل بيتا

β 

 (tاختبار ) وفاأن

 (tقيمة ) (sig)  (Fقيمة )
مسوووتوى 

 الداللة

 a.000 13.671 .000 186.901 846. 507. 748. 0.865** التركيز على العميل

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:

تابع مستقل )إضافة القيمة( والمتغير العالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغير ال بين وجوديالجدول ن إ 

( وهي تدل على وجود عالقة ارتباطية، أما 0.865**(، إذا بلغت قيمة معامل االرتباط ))مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية

ظم صل في مخاطر أمن ن( من التغير الحا%74.8( وهي تشير إلى أن ما مقداره )0.748( فقد بلغت )2Rقيمة معامل التحديد )

 ( تعزى إلى عوامل أخرى غير معروفة.%25.2المخاطر، وإن النسبة المتبقية ) إدارةمفسر بفعل  المعلومات المحاسبية

ووجود تجانس وتباين بين ( مما يشير إلى عدم معنوية النموذج sig.0.05 بمستوى داللة ) 186.901( Fبلغت قيمة )  

 .المتغيرين

 ( توضح الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين المتغيرين.sig < 0.05لة )دال ( بمستوى13.671) (tبلغت قيمة )

خوواطر أموون نظووم وم القيمووة توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين إضووافةممووا سووبق موون نتووائج يووتم رفووض الفرضووية )

 (.المعلومات المحاسبية

  :النتائ . 1

 ية:ن خالل الدراسة النظرية الميدانية تم التوصل إلى النتائج التالم

 خاطر ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالم إدارةذات داللة إحصائية بين  ارتباطية أثبتت الدراسة وجود أثر وعالقة .1

 نظم المعلومات المحاسبية. ومخاطر أمنيمة ذات داللة إحصائية بين إضافة الق ارتباطية أثبتت الدراسة وجود أثر وعالقة .2
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معلوموات الشركات ومقدار الجهود الوالزم لتنفيوذه ادى إلوى الشوفافية والدقوة والوضووح فوي مة كوااللتزام بآليات المحاسبة لح .3

 القوائم المالية
 

  :التوصيات. 1

  :اآلتيب الباحثوصي يناء  على نتائج الدراسة ب

لرقابوة المساعدة في تدعيم نظام اإلفصاح وتحقيق الشفافية مون خوالل تطبيوق االتجاهوات الحديثوة للمراجعوة الداخليوة ونظوام ا .1

 الداخلية والمعلومات التي تضمنها التقارير المالية.

تتصف التقارير والقوائم المالية التي تصدرها المصارف بالشفافية، وموا يترتوب عليهوا ذلوك مون زيوادة ثقوة العموالء  يجب أن .2

 والمستثمرين بها اعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات.

وللحفواظ د مخواطر أمون نظوم المعلوموات المحاسوبية ديثة للمراجعة الداخليوة للحويم حوكمة الشركات كأحد االتجاهات الحتدع .3

 .على الثقة والشفافية في المعلومات المالية المفصح عنها

 

 :المصادر والمراجع. 2

 األداءعلى  وأثرها التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة م(.2226) .حمد سعيدأ ،قطب -1

التجارة، جامعة  كلية العلمية،: مجلة كلية التجارة للبحوث اإلسكندرية ،منشأةقيمة العادلة للوخفض فجوة التوقعات عن ال

 .اإلسكندرية

في المواقع االلكترونية ومدي توافقه مع المعايير المحلية  ألمعلوماتياألمن  م(.2212) .عمر بن محمد ،العتيبي -2

 .لرياضا، ربية للعلوم األمنيةمعة نايف العجا ،ير منشورةغ دكتوراهرسالة  ،والدولية

 ة كفاءة نظام الرقابة الداخلية،االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في زياد م(.2210) .الوليد الطيب ،إبراهيم -3

  .الخرطوم ،ورةر في المحاسبة غير منشجامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستي

رسالة المخاطر،  إدارةاالتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في  م(.2211) .صالح عبد هللا أمين داما، -4

 .الخرطوم، االعليجامعة النيلين، كلية الدراسات  .ماجستير في المحاسبة غير منشورة

دار األوائل  ،2الخطر النظرية والتطبيق، ط  إدارةالتأمين  م(.2212) .د جمعةسعي، عقل؛ وحربي محمد ،عريقات -2

 .األردن، للنشر

دانية على قطاع صناعة دراسة مي – منشأةمدى إضافة المراجعة الداخلية قيمة لل م(.2213) .سالم سعيد ،عجاجهبا -9

 .حلوان ،جامعة حلوان، كلية التجارة .3العدد  المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، الكهرباء،

مجلوة العلووم  ،اإلعموال أخالقيواتتأثير حاكمية الشركات فوي تعزيوز  م(.2212) .انفضيلة سلم داود، ؛سعد علي ،حمود -0

 .بغدادواالقتصاد، جامعة بغداد،  دارةاإلكلية  .(99(، العدد )11مجلد ) ،واإلداريةاالقتصادية 

 لمحاسبي،مجلة الفكر ا ثر ممارسة حوكمة الشركات على شفافية القوائم المالية،أ م(.2212) .طارق مختار ،محمد -1

 .القاهرة ،مسجامعة عين ش كلية التجارة، .(1(، العدد )1الجزء )
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في ضوء توجهاتها م أداء وظيفة المراجعة الداخلية وتقيي دارة"نموذج مقترح إل م(.2223) .عبد اللطيف محمد خليل، -6

جامعة  -كلية التجارة  .(22د )(، المجل1العدد ) مجلة البحوث التجارية، .بالتطبيق على البنوك التجارية" -المعاصرة 

 .القاهرة لزقازيق،ا

قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في  م(.2226) .فيصل محمود الشواورة، -12

كلية  .(2(، العدد )22مجلد ) مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الشركات المساهمة العامة االردنية،

 .دمشقاالقتصاد، جامعة دمشق، 

مقترح لتحديد منهج تطبيقي ألليات حوكمة الشركات بهدف زيادة كفاءة  طارإ م(.2212) .محمد بها الدين ،ابراهيم -11

مجلة الدراسات  وفعالية المراجعة الخارجية للشركات المساهمة مع التطبيق على بيئة المراجعة بجمهورية مصر العربية،

 .القاهرةعة بنها، تجارة، جامكلية ال .(2(، العدد )1المجلد ) والبحوث التجارية،

المصارف العاملة في  ىة اإللكترونية "دراسة تطبيقية علمخاطر نظم المعلومات المحاسبي م(.2229) .حرية ،الشريف -12

 .كلية التجارة –الجامعة اإلسالمية غزة  -الماجستير قطاع غزة" رسالة مقدمة لنيل درجة 

فعالية عملية التدقيق في  علىنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها  استخداممخاطر  م(.2212) .فاطمة ،العبيدي -13

 .كلية األعمال ،طجامعة الشرق األوس ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة ،األردن

المصارف العاملة  علىبيقية دراسة تط ،مخاطر نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية م(.2220) م.عصا ،البحيصي -14

 .كلية التجار ة ،الجامعة اإلسالمية غزة ،في قطاع غزة

في  االستثماراتالمعلومات المحاسبية عند تقديم  لىع االعتمادمخاطر  م(.2229) .محمد محمود عبده ربه ،محمد -12

كلية  ،بة والمراجعةمجلة علمية تصدر عن قسم المحاس ،العدد األول ،مجلة الفكر المحاسبي ،سوق األوراق المصرية

 .السنة العاشرة ،جامعة عين شمس ،التجارة

المعهد المصرفي  ،نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصارف اإلسالمية )دراسة ميدانية م(.2222) .محمد ،البلناجي -19

 .د العربي السعودي(مؤسسة النق –

مجلووة المثنووى للعلوووم لمحاسووبية، حوكمووة المصووارف علووى جووودة المعلومووات ا أثوور م(.2212) .نوواظم حسوون عبوود السوويد، -10

 ، بغداد.المثنى واالقتصاد، جامعة دارةكليلة اإل .(4(، العدد )2المجلد ) االدارية واالقتصادية،

 

18- Claudiu BRANDAS, et al., (2013). Integrated Approach Model of risk, Control and 

Auditing of Accounting Information system, West University Of Timisoara, Romania, 

Information Economic vol. 17, no 4. 
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