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 رؤية ورسالة وأهداف المجلة

 الرؤية:

تسعى مجلة البحوث العلمية ألن تكون الخيار األول للباحثين   -
حلية الراغبين بنشر مقاالتهم البحثية على كافة المستويات الم

 قليمية والدولية.والعربية واإل

 الرسالة:

وتمكين نشر األبحاث والدراسات العلمية المتميزة واألصيلة  -
والرقي بمستوى البحث العلمي على  إليهامن الوصول  الباحثين

 .واإلقليمية والدوليةكافة األصعدة المحلية والعربية 

 األهداف:

ي فر العلمي نشر األبحاث والدراسات العلمية وتعزيز النش -
 والتطبيقية لالستفادةمختلف تخصصات العلوم االجتماعية 

 منها محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.
استهداف المختصين من الباحثين في المجاالت ذات العالقة  -

 بتخصص الجامعة األكاديمي.

تقديم المجلة كنموذج رائد محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً في  -
 التطبيقية.نسانية وعلوم اإلمجاالت تخصص ال
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 مجلة )البحوث العلمية(

 من األولالنصف  من عشرحادي المجلة )البحوث العلمية( العدد 

 م2021 السادسةالسنة 

للعلوم اإلنسانية  إفريقيا العلية( جامعة)البحوث  منشورات مجلة

 والتطبيقية

 أسعار المجلة

 الجهات
سعر النسخة داخل 

 ليبيا

خارج  سعر النسخة

 ليبيا

 ةدوالرات أمريكي 4 د.ل 3 الطلبة

 ةأمريكي دوالرات 6 د.ل 5 المشتركون

 ةدوالرات أمريكي 6 ةدوالرات أمريكي 7 األفراد

الوزارات والهيئات 

 وما في حكمها والمؤسسات
 دوالرات أمريكية 10

 ا  أمريكي دوالرا   12

 :تنويه

ب الصفحات ال تأخيرها في ترتي أوإن تقديم البحوث المنشورة 

يعني المفاضلة لكن متطلبات التنسيق الفني هي التي تتحكم في هذا 

الترتيب. وإن البحوث المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

 الجامعة. أو
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 )البحوث العلمية( مجلة تحرير هيئة

 اإلنسانية والتطبيقية للعلوم إفريقياجامعة 

 

 هشين ح أبومفتا المبروك د.: المشرف العام

 أ.د. عابدين الدردير الشريف :رئيس التحرير

 التحرير: هيئةأعضاء 

 صالمقرو ىعلالحميد  دد. عب

 الوصيف أمحمد الهادي  د: هاجر

 أكرم الهادي محمد أ.

 م. أشرف القماطي

 :للغة العربية المراجعة والتصحيح اللغوي

 د. محمود عمار المعلول

 :نجليزيةللغة اإل المراجعة والتصحيح اللغوي

 الشريفي د. انتصار عل
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 الهيئة االستشارية للمجلة

 الدولة الجامعة الكلية القسم االسم ر.م

كلية العلوم  اإلعالمقسم  بن غازي المدني. أسامةأ.د.  1

 االجتماعية

 السعودية جامعة أم القرى

 ليبيا المرقب جامعة كلية اآلداب قسم التاريخ أ.د. أمطير سعد غيث 2

 األردن جامعة البتراء اإلعالمكلية  قسم الصحافة أبو عرجةأحمد محمد د. تيسير أ. 3

كلية العلوم  قسم الترجمة عبد هللاأ.د. جمال محمد جابر  4

 اإلنسانية

 واالجتماعية

جامعة اإلمارات 

 العربية المتحدة

 اإلمارات 

 ليبيا ةاألكاديمية الليبي مدرسة اللغات قسم الترجمة الديبد. زكية علي  5
قسم المكتبات  أ.د. علي الدوكالي 6

 والمعلومات

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب

 ليبيا جامعة طرابلس كلية القانون فسم القانون الخاص أ.د. عمر إبراهيم حسين 7
كلية الفنون  قسم الفنون التشكيلية هاشمأبوبكر أ.د. عياد  8

 واإلعالم

 ليبيا جامعة طرابلس

 ليبيا جامعة طرابلس كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية خليفة اليعقوبي.د. فتحي  9
كلية االقتصاد  قسم العلوم السياسية فرج محمد نصر بن المة د. 10

والعلوم 

 السياسية

 ليبيا سجامعة طرابل

 ليبيا جامعة سرت كلية اآلداب قسم اللغة العربية بشر عبد هللاد. فرحة مفتاح  11

كلية الفنون  قسم المسرح المقدادي إبراهيم محمد أ.د. فيصل 12

 الجميلة 

 العراق جامعة أربيل

كلية العلوم  قسم العلوم اإلنسانية د. لبنى رحموني 13

نسانية اإل

 والتطبيقية

 الجزائر  جامعة أم البواقي

 مصر  جامعة الزقازيق كلية اآلداب اإلعالمقسم  د. محمد عبد الفتاح عوض 14

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الجغرافيا المة عبد هللاد أ.د. محم 15

كلية العلوم  اإلعالمقسم   أ.د. محمد علي غريب 16

 االجتماعية

 السعودية جامعة أم القرى

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الجغرافيا أ.د. مفتاح دخيل 17

 يةأكاديم قسم علم النفس وجدان ميالد الشتيوي د. 18

 الدراسات العليا

الدراسات  أكاديمية

 بنغازيالعليا 

 ليبيا

 هجائيا  األسماء تم ترتيبها  -
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 قواعد النشر وشروطه

 بمجلة )البحوث العلمية(

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقية إفريقيابجامعة 

 نبذة عن المجلة:

ليبيا باللغتين - طرابلس-يةوالتطبيقللعلوم اإلنسانية  إفريقيامجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة 

جانـب عرض ملخصات الكتب  إلىوتهتم المجلة بنشـر البحوث والدراسات العلميـة،  ،العربية واإلنجليزية

والدوريات، والرسائل العلمية )الماجستير والدكتوراه(، والتقارير الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل 

 من داخل ليبيا وخارجها. 

 جلة:أهداف الم

  .تفعيل البحث العلمي وإثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية في الجامعة 

 .االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 

 جل توسعة دائرة إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم العلمية من أ

 المعرفة لدى الباحثين وصانعي القرارات والممارسين في داخل ليبيا وخارجها.  

  خلق حوار علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة المجاالت العلمية ذات

 العالقة بالتخصصات العلمية

 ة:اآلتيتباع القواعد والشروط امجلة قواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بال

 :اآلتييشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة أن تتصف بالبحوث والدراسات:  -1

تقديمه للنشر في مجلة أخرى ولم يكن  أوأصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره  .أ

ا من رسالة ماجستير   أطروحة دكتوراه. أوجزء 

 العلمي المتبع في البحث. سالمة المنهج .ب

 ج. سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها.

مصادر البحث ومراجعه بأرقام متسلسلة وفقا  لترتيب  إلىعند التوثيق تتم اإلشارة المرجع:  إلىاإلشارة  -2

 -التالي: وعلى الباحث أن يلتزم باألسلوب  ،ورودها فيه، وكذلك األمر في ثبت المصادر والمراجع

الة الكتب يذكر اسم المؤلف كامال ، عنوان الكتاب، مكان النشر، سنة النشر، ورقم الصفحة في ح (أ)

 الصفحات. أو

المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر اسم الكاتب كامال ، واسم  أوفي حالة البحوث  (ب)

 البحث. وأالصفحات التي يشغلها المقال  أوالدورية، ورقم العدد، وتاريخ النشر، ورقم الصفحة 

 إذا كان النقل غير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي. (ت)

توضيح بعض النقاط الغامضة التي ال يتسع المجال لتناولها  أواستخدام الهوامش على شرح  الهوامش: يقتصر -3

 بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفحة بشكل مستقل، ويظهر الهامش في أسفل الصفحة.  أوفي المتن، 

يراعى في كتابة قائمة المراجع والمصادر كتابة المراجع العربية أوال ، ثم األجنبية، مراجع والمصادر: قائمة ال -4

، وأن هجائيا   في متن البحث، ويرتب كل منها ترتيبا   إليهعلى أن تتضمن فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار 

 :اآلتيتكتب على النحو 

 



9 
 

 أوال : المراجع العربية:

 (.(.2002مبادئ التسويق"، )طرابلس: الجامعة المفتوحة )المهدي غنية " -

 (. 1998قحف "مقدمة في إدارة األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة اإلشعاع الفنية ) عبد السالم أبو -  

محمد المكي "أهمية المراقبة الداخلية للمراجع الخارجي"، )طرابلس: مجلة دراسات في اإلدارة واألعمال  -

 . 18 – 5(، ص ص: 1984) 6ة(، العدد المصرفي

 : المراجع األجنبية:ثانيا  

- Drury،)Colin (2000  ،Management and Cost Accounting ،edition th5 ،London: ( 

Thomson Learning).  

- Kaplan، Robert (2000) ،” Balance without profit”، Financial Management، 

(January) ، 23 26. 

 :اإلنترنتصادر ومراجع : مثالثا  

- Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional development: Our 

commitment to training، 

.. Arthurandersen.com/careers/training.asphttp://WWW:  

 الشروط العامة والفنية:  -5

ة ووظيفته وجهة عمله في الصفحة األولى من بحثه، مع ضرورة أن يكتب الباحث اسمه ودرجته العلمي -

 ذكر العنوان الذي تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني.

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة اإلنجليزية بشرط إرفاقها  -

 كلمة. 150 بملخص باللغة العربية ال يتجاوز

( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال التوضيحية من صور 20 (أال يزيد عدد الصفحات عن -

 ورسومات.

، وتقدم في شكل ورقي Microsoft Wordأن تكون البحوث والدراسات العلمية مطبوعة على برنامج  -

 إلىواحد، باإلضافة  جهوعلى و(، Single Spaced( مع ترك مسافة مفردة بين األسطر )A4بحجم )

 مع إرفاقها بنسخة من السيرة الذاتية للباحث. ،(CD)نسخة مخزنة على قرص ليزري 

(.(. أما البحوث Times New Romanأن تكون كتابة البحوث المكتوبة باللغة العربية بالخط:) ) -

 (.Times New Romanالمكتوبة باللغة اإلنجليزية فتكتب بالخط المعروف باسم )

 كون حجم الخط على النحو التالي:أن ي -

  داكن للعناوين الرئيسة. 18بنط 

  داكن للعناوين الفرعية. 16بنط 

  للمتن. 14بنط 

  للمستخلص بخط مائل. 12بنط 

  للهوامش والحواشي 10بنط   

 تكون الهوامش على النحو التالي: -

  سم. 2.5أعلى وأسفل 

  سم. 3أيمن 

  سم. 2.5أيسر 

مة للنشر في المجلة للتقويم العلمي واللغوي من قبل أساتذة متخصصين تحددهم تخضع المواد العلمية المقد -

هيئة التحرير بشكل سري، يحق للمجلة مطالبة صاحب المادة العلمية بإجراء التعديالت الواردة من 

اإلذن المسبق  أخد المقومين، كما يحق للمجلة إجراء التعديالت الشكلية فقط متى تطلب األمر ذلك دون 

ويبلغ الباحث بقبول  الضرورة،كما يجوز لهيئة التحرير االستعانة بأكثر من محكم عند  ،الباحث من

 تعديله وفقا  لتقارير المحكمين. أوالبحث من عدمه 

 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه. -

أية وسيلة أخرى إال بعد مرور سنتين من الدراسة ب أوعلى الباحث أن يتعهد كتابيا  بعدم نشر البحث  -

 تاريخ النشر.

http://www/
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 أو، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أصحابهاجميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء  -

 الجامعة.

هيئة التحرير في موعد غايته أسبوعان من تاريخ  إلىتلتزم المجلة بإشعار الكاتب بوصول عمله وإحالته  -

 استالمه.

 شعر المجلة الكاتب بصالحية عمله للنشر خالل أسبوعين من استالم ردود المحكمين.ت   -

 تعلم المجلة الكاتب في أّي عدد سيتّم نشر بحثه. -

 المجلّة عند إعالم صاحب البحث المقبول للنشر بقبوله. إلىتنتقل حقوق طبع البحث ونشره  -

فنية بحتة وأولوية تسليمها للمجلة، وال عالقة يتم ترتيب نشر البحوث في أعداد المجلة وفقا  العتبارات  -

 مكانة الباحث. أولها بأهمية البحث 

 دراسته.  أويحصل الباحث على ثالث نسخ من عدد المجلة عند نشر بحثه  -

وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة ترسل باسم رئيس تحرير البحوث والدراسات  ةكاف :ةعناوين المراسل – 6

 وذلك على العنوان التالي: ،ليبيا --طرابلس – للعلوم اإلنسانية والتطبيقية إفريقيامية( جامعة مجلة )البحوث العل

 .ليبيا-طرابلس، -للعلوم اإلنسانية والتطبيقية إفريقياجامعة مجلة  العنوان:)البحوث العلمية(

 .ليبيا- طرابلس-الزاويةبريد شارع  83060بريد: صندوق العنوان البريدي التالي:  إلىترسل  أو

 info@africaun.edu.ly اإللكتروني: دالبري التالي:ترسل على  أو

 218217291428+ الهاتف:

 218217291428+ مصور:بريد 

 www.africaun.edu.ly اإلنترنت:موقع الجامعة على 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2021 سةالسادمن السنة  األولعاشر من النصف  الحادي مجلة )البحوث العلمية( العددمحتويات 
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 ر.

 م
 اسم الكاتب عنوان البحث

رقم 

 الصفحة

 عبد الرزاق علىمفهوم الخالفة عند  1
د. عبد القادر العجيلي أحميد 

 النجار
14 

 الكواكبي عبد الرحمنالوعي باالستبداد وهوية األمة عند  2
 امحمد سالم ميالد عبد المنعمد. 

 
23 

3 
بعد في مادة  فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن

 الرياضيات
 34 البدو عبد هللاأمل محمد أ.

4 

دور تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد في ظل 

تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في أداء المصارف "دراسة 

 حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني"

 حامد هرون عبد هللامحجوب أ.د. 

 ياسر موسى بلولة موسى أ.
53 

5 

في تحقيق أهداف التنمية  االتصالل مساهمة وسائ

دوار والنماذج مقاربة إعالمية في النظريات واأل المستدامة

 التطبيقية

 محمد الهادي الماطوني أ.

 منة عبد الرزاق الصوصاعآ أ.
76 

 95 د/ وجدان ميالد الشتيوي اإلرشاد النفسي ودوره في حماية هوية المراهق العربي 6

7 

سياسة الخارجية في عهد الرئيس محددات اتخاذ قرارات ال

 ترامب األمريكي دونالد

 

 د. التواتي بوخريص الكزة

  عبد هللاد. حافــظ محمـد 

 عبد السالمد. فتحي جبريل 

111 

8 

على تحسين جودة الخدمات  اإلداريةأثر نظم المعلومات 

المصرفية دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية / الفرع 

 طرابلس- الرئيس

 م اشتيوى الغويلد / سال

 عجيلة سالمة... وأبد/ رمضان 
134 

9 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ دراسة تشخصية حالة 

 مدينة تازة أنمودجا  

بن محمد بن عبد هللا  إسماعيلأ. 

 نويرة؛

شيماء بنت حميد بن عبد هللا  أ.

 العبوبي

عبد الحكيم اعقيرش بن محمد  أ.

 بن عبد هللا

149 

10 

للمستخلص المائي لنبات الرمــث  يلوباثـيةأثر األل

Haloxylon articulatum  على نمو وارتفاع الشتالت

 لبعض األنواع النباتية.

 164 أ.  خميس إدريس العجيل

 171 د مفيدة محمد سعيد جبران : الجذور والتأثيرات والتحدياتبإفريقياواقع اللغة العربية  11
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 عبد الرزاق يعلمفهوم الخالفة عند  

 العجيلي أحميد النجار عبد القادرد. 

 ستاذ مشارك بقسم الفلسفةأ

 طرابلس جامعة-اآلدابكلية 

 الملخص

القضايا التي  من أهميتناول هذا البحث مفهوم الخالفة عند علي عبد الرزاق، فقضية الخالفة 

السطح بعد وفاة  إلىفلقد ظهرت قضية الخالفة  مختلفة، ن في عصوروتناولها الفالسفة والمفكر

وبذلك  موته،ن على من يخلف رسول هللا بعد وعندما اختلف المسلم وسلّم،ه يرسول هللا صلّى هللا عل

باإلضافة  واالصطالح،سوف نتناول هذا الموضوع من حيث التعرض لتعريف الخالفة في اللغة 

  منها.فة وموقفه عرض علي عبد الرزاق لقضية الخال إلى

 :عبد الرازق عليمفهوم الخالفة عند 

القضايا التي تعرض لها  أهم تحتل الخالفة مكانة بارزة في الفكر اإلسالمي فهي من المقدمة: 

المفكرون اإلسالميون منذ القدم، حتى وقتنا الحاضر، لما لها من عالقة وطيدة بحياة المجتمع، 

مجتمعات، وما تمثله هذه القضية في حياة الناس في أمنهم وكذلك عالقة المجتمع بغيره من ال

 ومعاشهم.

المجتمع اإلسالمي منذ وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم إذ  تإن قضية الخالفة قد صاحب

ترك مسألة الخالفة من بعده دون أن يبت في أمرها، فصارت شورى بين المسلمين يقرون فيها ما 

 استقر عليه رأيهم.

 اإلسالمث سنعرض موضوع الخالفة عند علي عبدالرازق صاحب كتاب في هذا البح

القول بأن محمدا  صلى هللا عليه وسلم ما كان إالّ رسول لدعوة دينية  إلىوأصول الحكم حيث ذهب 

لم يقم و حكومة،ملك وال  وأنَّ النبي لم يكنخالصة للدين ال تشوبها نزعة ملك وال دعوة لدولة، 

 الذي يفهم سياسيا . بتأسيس مملكة بالمعنى

ا على القارئ سلسلة نوقد صور الخالفة بأنها "ولوال أن نرتكب شططا  في القول لعرض

وقتنا هذا ليرى كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة وليتبين أن ذلك الذي يسمى  إلىالخالفة 

ك الذي يسمى تاجا ، ال عرشا  ال يرتفع إالّ على )رؤوس البشر وال يستقر إال فوق أعناقهم، وأن ذل

 الخ(. البشر.حياة له إال بما يأخذ من حياة 

يرى أن الخالفة ذات صبغة دنيوية أكثر منها دينية ومما يدل على ذلك  عبد الرازق يعلإن 

من شيء من أحكامها بل وال عن وجوبها  إلىإننا ال نجد في القرآن والسنة نصا  صريحا  يشير 

 .عدمها

إن دراسة العصر الذي نشأ ونما فيه المفكر أهمية كبيرة في التعرف على : وعصرهأوال : حياته 

محاولة البحث  أوجوانب شخصيته، ذلك أن المفكر يتعامل مع أحداث عصره، سواء بتكيف معها 

وإما أن  األحداثسالماتها، فأما أن ينطوي في داخل تلك  أوبالهروب منها  أولها عن عالج 

نموذج لتلك الحالة حيث عبر عن فكر  عبد الرازق يوعلفاعال  إيجابيا ، يتفاعل معها ت أويتعامل 

 عصره والعصر الذي قبله في موضوع الخالفة.

 أبو جرج" مركز بني مزار بمحافظة  طفي قرية "حف عبد الرازقولد علي : حياته

م(، في أسرة غنية بما تملك من أراضٍ وما 1887هـ 1305"المنيا" في صعيد مصر سنة )

من علماء، ومالها من نفوذ، فقد َحفِظ القرآن صغيرا  والتحق باألزهر، وتعلم على يد  فيها

 (.الشيخ أبو عليان)و( أحمد أبو خطوة) شيوخ كثر منهم الشيخ
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بها من  عبد الرازقعلي م( التحق 1908هــ_ 1326وحين افتتحت الجامعة األهلية سنة )

هــ 1330)ع على العلوم الدينية والمدنية وفي عام دون أن يترك دراسته األزهرية فجمع بين االطال

انجلترا  إلى، وعقب تخرجه سافر (1)" شهادة العالية" األزهر وحصل منه على من تخرج  (م1912

اندالع  بسبب لكنوكسفورد، عازما  على دراسة االقتصاد أعلى نفقة أسرته والتحق هناك بجامعة 

م(، ليعين في السنة 1915هــ_ 1334مصر سنة ) إلى العودة إلىالحرب العالمية األولى اضطر 

 ذاتها قاضيا  شرعيا .

في البحث في دراسة تاريخ القضاء حيث يقول: "وليت  عبد الرازقعلي  أومنذ ذلك الوقت بد

م( فحفزني ذلك 1915القضاء بمحاكم مصر الشرعية منذ ثالث وثالثين وثالثمائة وألف هجرية )

 (.2) الشرعي والقضاء بجميع أنواعه "البحث عن تاريخ القضاء  إلى

العديد من المقاالت في جريدة "السياسة" التي كان يصدرها حزب  عبد الرازقكما كتب 

"األحرار الدستوريين" وحاضر في طلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عشرين عاما  كاملة في مصادر 

عبد : "أمالي علي أهمهاعدة كتب وأصول الحكم  اإلسالم كتاب جانب إلىوقد ألف  يالفقه اإلسالم

 (.3)"عبد الرازقمن أثار مصطفى  " و "اإلجماع في الشريعة اإلسالمية" و"الرازق

م( بعد 1925سبتمبر 17هــ_ 1344صفر29وقد فصل علي عبدالرازق من عمله في )

ار وأصول الحكم" فخرج بمقتضى القر اإلسالم" هالمحكمة التأديبية التي عقدها األزهر على كتاب

كسفورد، أدرس االقتصاد بجامعة ولندن  إلى.وبعد فصله من القضاء سافر ( 4) العلماءمن زمرة 

م( مشيخة 1885،1946هــ 1365هــ، 1302) عبد الرازقلكن حين تولى أخوه الشيخ مصطفى و

موقعه وعين علي عبدالرازق وزيرا  لألوقاف في حكومة إبراهيم عبدالهادي،  إلىاألزهر أعاده 

علي  غل عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعين عضوا  بمجمع اللغة العربية وتوفىكما ش

 م.1966سبتمبر  23في  عبد الرزاق
 مصر وما يحيط بها من ظروف عالمية  تمر بهاالظروف السياسية التي كانت  إنَّ  عصره

الل مصر بوعودها في تحقيق استقلم تف بريطانيا  وأنَّ انتهت الحرب العالمية األولى  بعد

بعض األحزاب الجديدة، ونذكر في هذا  وظهورم 1919وكان ذلك من أسباب قيام ثورة 

دور "كرومر قبل رحيله من مصر قد شجع نفرا  من تالميذ محمد عبده على تكوين حزب 

مقبوال  لظهور  تعليال  وجد هذا النفر في حادث طابا  الشهير ولقد سياسي باسم حزب األمة" 

ة" المعبر عن رأيهم وهو ضرورة المحافظة على المصلحة المصرية صحيفتهم "الجريد

 (5)كانت تعني التحلل من الروابط بدولة الخالفة التي عرضت هذه المصلحة للخطر التي

كما ظهرت في "سماء مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن 

ذ اإلمام محمد عبده وأبناء مدرسته من بعده العشرين حركة اإلصالح والتجديد التي قادها األستا

وفي خارج مصر كان هناك حدث كبير  (6)"عبد الرازقومن بينهم الشقيقين "مصطفى، وعلي 

 1924إلغاء الخالفة اإلسالمية بتركيا في عام  أتاتوركشغل العالم اإلسالمي بأسره هو إعالن 

ت معارك سياسية، ومناقشات فكرية بالطبع كان لهذا الحدث دوي هائل في مصر وخارجها وقامو

 إعادة هذه الخالفة الملغاة. إلىكلها تهدف 
                                                           

لحكم، تقديم عمار علي حسن، القاهرة، دار الكتاب المصري، بيروت، دار الكتاب اللبناني، مكتبة علي عبدالرازق، اإلسالم وأصول ا (1)

 .32-31، ص2011االسكندرية، 

 .4( علي عبدالرازق، اإلسالم وأصول الحكم، المصدر السابق، ص2)

 .4المصدر السابق نفسه ، ص (3)

 .32_31المصدر السابق ، ص (4)

، 1984، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1914_1882ر، مصر وحركة الجامعة اإلسالمية، نصر الدين عبدالحميد نص (5)

 .س54ص

 .8علي عبدالرازق، اإلسالم وأصول الحكم، مصدر سابق، ص (6)
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ورأى بعض كبار المفكرين اإلسالميين أن واقع الصدمة الكبير إللغاء الخالفة ليس نابعا  من 

المسلمين وتشتت شملهم فلم يعودوا  انفراط عقدم على ذهاب دولة بني عثمان، ولكن ألما  على لاأل

جدل انقسمت فيه اآلراء بين المؤيدة لما  إلىوتطور األمر بعد ذلك ( 1) تجمعهمهيئة  وأيرون جهة 

وأصول الحكم " وأخرى رافضة  اإلسالم"كتاب  علي عبد الرزاق في ومنها أتاتوركذهب إليه 

 (2)وناقدة له ومنها كتابات "رشيد رضا"

" والحكومة أتاتوركلى ففي سياق عام من محاوالت "الملك فؤاد الفاشلة تصاعد الهجوم ع

قد زالت عن  اإلسالمحد القول أن صفة  إلىالتركية إللغائها الخالفة، وذهب رشيد رضا في نقده 

لمنصب الخالفة العثمانية، وأن كل المسلمين آثمون  أتاتوركالمجتمعات اإلسالمية وشعوبها بإلغاء 

، في ضوء ذلك (3)فة أمة جاهليةحتى يبايعوا خليفة آخر، وأنهم قد عادوا بسبب إلغاء منصب الخال

فؤاد على وجه التحديد ظهر كتاب علي عبدالرازق سهما  مصوبا  ضد العرش المصري والملك 

 االستتاريجرب طغيان العرش وجبروت النظام الملكي وفردية وذلك في وقت كان فيه الملك 

فبراير  24 م وضد حزب الوفد وضد مجلس النواب الذي انتخب في1923بالسلطة ضد دستور 

 .1925مارس  6في  بحله، فأصدر الملك فؤاد قرار 1925سنة 

 مثقفوحدث في المجتمع المصري من دخول التيار الليبرالي من خالل  إن ماوخالصة القول 

الليبرالية قد تبلورت كمذهب في الفكر والسياسة فمصر، الذين أتيحت لهم فرصة االحتكاك بالغرب، 

المركزي الذي طرحه المثقفون والمفكرون المصريون في عصر النهضة واالقتصاد، وكان السؤال 

كانت اإلجابة فالعربية هو كيف يمكن اللحاق بالغرب وكيف يمكن سد الفجوة التي تفصلنا عنه؟ 

 (4) الغربيعلى هذا السؤال هي تحديث المجتمع واإلدارة والثقافة على النمط 

ستبداد منها انية ازدادت ضعفا  واشتد الظلم واالأن الخالفة العثمفعلى الصعيد الخارجي  أما

لوطنية للشعوب العربية، فكان ذلك سببا  في اتساع الهوة بينها وبين العرب وظهور النزعات ا

حاولة الشرق وم إلىرب غال بقاع الدولة العثمانية وواكب ذلك توجه أنظاروالقومية في مختلف 

خصها ت وهمية براقة وهذه التحديات يمكن أن نلالسيطرة عليه ونهب مقدرات شعوبه تحت مسميا

 في التالي:

ن قيادات إون االمبراطورية العثمانية قد أصابها االنحالل ودخلت طور الشيخوخة والهرم، إ .1

تلك فية، اعتمدت على اإلرهاب والعنف وعلى الدعوة الدينية التقليد عبد الحميدالسلطان 

 القيادة لم تعد تصلح للعالم اإلسالمي.

ل ن الدولة التركية أصبحت غير قادرة على حماية أراضيها وأنها في طريق االنحالإ .2

 والتفتت.

ا في موقف تركيعلى ذلك تلك البنية الضعيفة هي التي أدارت الصراع مع الغرب، وخير دليل 

يبيا من لم، حيث خرجت تركيا 1912التنازل عن ليبيا لصالح إيطاليا بعد معاهدة أوشي لوزان 

مور وغيرها هذه األ .لها يطالياالحتالل اإلمصيرهم مع إيطاليا أبان مواجهة  إلىلليبيين وتركت ا

ل تكوين كانت وراء ظهور الفكر الجديد لكل أمة من األمم على الصعيد العربي واألوروبي من أج

 دولته القومية بعيد عن الخالفة اإلسالمية التي كانت شكل بدون مضمون.

 ثانيا : الخالفة

                                                           
المية رؤية طارق البشري، المالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر، عبدهللا النفيس )التحرير( الحركة اإلس (1)

 .164، ص1989مستقبلية، مكتبة مدبولي، 

 .189، ص1993مجدي عبد المجيد، سقوط الدولة العثمانية، دار الصحوة للنشر،  (2)

 .318،  ص1999يونان لبيب رزق، العالقات العربية التركية من منظور عربي، بيروت  (3)

 .21، ص1977، 3ر النهار، طألبرت الحوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، بيروت دا (4)
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مصدر تخلف فالن فالنا  إذا تأخر عنه وإذا جاء خلف آخر، وإذا قام مقامه، ": لغةفة الخال

َولَْو  تعالى:﴿(، وقال 1بعده )وخلف فالنا  قام باألمر عنه، إنما معه وإما 

مْ  لََجَعْلنَا نََشاء     (2﴾) يَْخل ف ونَ  اأْلَْرضِ  فِي َماَلئَِكة   ِمْنك 
 لتسريقعنه، وإما لموته وإما لعجزه، وإما  المنوبة والخالفة نيابة عن الغير إما لغيبة

 .(3) خليفالمستخلف، والخالئف جمع: خليفة، خلفاء جمع: 

أما عن ابن منظور: "والتخلف: التأخر، واستخلف فالنا  من فالن جعله مكانه، وخلف فالنا  

 .(4) إذا كان خليفته، والخليفة الذي يستخلف من قبله، والجمع خالئف

 اإلمارة وهي الخليفي وأنه الخليفي: وأنه الخليفة. الخالفة:

 :﴿واستخالف فالنا  إذا كان خليفته يقال: خلفه في قومه خالفة في التنزيل العزيز قوله تعالى          

وَن اْخل ْفنِي فِي قَْوِمي موسىَوقَاَل  ، والخليفة: الذي يستخلف من قبله، والجمع: (5)﴾ أِلَِخيِه هَار 

 (6)وليس معنى الخلف الذي هو البديل" معنىهنا هو التابع لمن  لخليفة"فا خالئف.

والمحدثون من ذوي الفكر المستقيم ال يختلفون في حدهم للخالفة عن السابقين حيث يقرون 

 (7)أن تطبق عمليا "على ص رإنها "ذلك الشكل من الحكومة الذي يضمن أوامر الشريعة ويح

 : الخالفة في االصطالح

ء الفقه السياسي الخالفة عدة تعريفات كلها ال تكاد تخرج من تعريف الماوردي عرف علما

من خالل تعريف الماوردي  (8)"من أنها موضوع الخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"

 أمرين اثنين هما: وسلفيجد أن مفهوم الخالفة عنده هي خالفة النبي _صلى هللا عليه ن

 تبديل، عاة تنفيذ أحكام الدفاع عنه من أي محاولة تزوير وتغيير وحراسة الدين وهي مرا

 هات.ورفض البدع واالنحرافات وصنوف الكهانة والشعوذة والشب به،والعمل بكل ما جاء 

  ر التي يراها بالطرق والتدابي أْن يوظفهحراسة الدنيا: هذا التعريف قد ترك العنان للخليفة

 ياسةفي اتخاذ السيعطيه الحق كامل للخليفة الويض تفالكما أن ، كفيلة بتحقيق الخير

يض تفوحق القد اختلف مع ترك العنان للخليفة ب عبد الرازق يعلوهنا نرى  المناسبة،

 الكامل.

الخالفة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي بأنَّها الخالفة:  كما عرف ابن خلدون

اعتبارها  إلىإذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع ، والدنيوية الراجعة إليها األخويةفي مصالحهم 

 (.9) الدنيابمصالح اآلخرة فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 

حول تعريف الخالفة لغة واصطالحا  "وبيان ذلك أن الخليفة عندهم  عبد الرازق يعلويقول 

في حياته يقوم وقد كان صلى هللا عليه وسلم لم_ منصبه مقام الرسول _صلى هللا عليه وس فييقوم 
                                                           

، د.ت، 1( ابن منظور، لسان العرب، مادة خلف، إعداد وتصنيف يوسف الخياط ونديم مرعش، دار لسان العرب، بيروت، مجلد1)

 .283_282ص

  (60( سورة الزخرف اآلية )2)

، 1هللا، مكتبة االنجلو المصرية، ط ( الحسين بن عمر األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، إعداد وإشراف: د. محمد أحمد خلف3)

 .181، ص1970

 .283_282ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ص  (4)

  (142( سورة األعراف اآلية )5)

 .      283_282(ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ص6)

 .16، ص8419مؤسسة الرسالة،  ، بيروت،2( محمد فتحي عثمان، أصول الفكر السياسي في اإلسالم، ط7)

  .5م، ص1973هــ_ 1393، 2( الماوردي، األحكام السلطانية الواليات الدينية، شركة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ص8)

  .191_190، ص1981، 4( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، لبنان، دار القلم، ط9)
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على أمر ذلك الدين الذي تلقاه من جانب القدس األعلى ويتولى تنفيذه والدفاع عنه، كما تولى إبالغه 

 عن هللا تعالى ودعوة الناس إليه.

فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزلة الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ من المؤمنين له عليهم 

وله حق القيام على دينهم فيقيم فيهم حدوده وينفذ والية العامة والطاعة التامة والسلطان الشامل ال

يسمعوا له ويطيعوا يحبوه وعليهم أن ، وأيضا  شرائعه وله باألولى حق القيام على شؤون دينهم 

 (.1) هللاظاهرا  وباطنا ، ألن طاعة األئمة من طاعة هللا، وعصيانهم من عصيان 

ومهامه حيث يقول: "فنصح اإلمام  لخليفةفي توضيح دور ا عبد الرازق علىستمر كما ي

 .(2)لزوم طاعته فرض واجب وأمر الزم وال يتم إيمان إال به وال يثبت إسالم إال عليه"

ن الخالفة ليست إومن خالل ما تقدم فإن الشيخ علي عبدالرازق قد خالف كل فقهاء األمة في 

جاءت كحل لمعالجة حال المسلمين بعد وفاة الرسول _صلى هللا عليه وسلم_  وإنمامن طبيعة الدين، 

وقد استند على ابن خلدون حين فرق ما بين الخالفة والملك حين يقول: "لذلك يقرر أن الخالفة 

الملك" وبقيت معاني الخالفة  إلىآخر عهد علي ثم صار األمر  إلىالخالصة كانت في الصدر األول 

مذاهبه والجري على منهاج الحق ولم يظهر التغير إال في الوازع الذي كان دينا  من تحري الدين و

، وهكذا كان األمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبدالملك والصدر األول من وبينها انقلب عصبية

معاني الخالفة ولم يبَق إال اسمها وصار األمر  تالرشيد وبعض ولده، ثم ذهب إلىخلفاء العباس 

واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات  غايتها إلىوجرت طبيعة التغلب ا  بحثملكا  

 (4)"ثم ملك بعد ذلكثالثون سنة في أمتي كما قال عليه الصالة والسالم "الخالفة  ،(3)"والمالذ

لم ترتكز إال على القوة  اإلسالموجدنا أن الخالفة في لالتاريخ  إلىفإننا لو حاولنا الرجوع 

لرهيبة وأن تلك القوة كانت إال في الناس قوة مادية مسلحة فلم يكن للخليفة ما يحوط  مقامه إال ا

، (5)الرماح والسيوف والجيش المدجج والبأس الشديد فتلك دون غيرها يطمئن مركزه ويتم أمره

ه من يؤخذ بحد السيف ويحمى ب ءقوة واقعة في كل شي ارتكاز الخالفة على أن نقول أنَّ  ويمكننا

كان ظله في أرضه يكون عزيزا  على النفس، وخليفة رسول هللا _ صلى هللا عليه وسلم_ فواليته 

عامة ومطلقة كوالية هللا تعالى ووالية الرسول الكريم حينئذ يحق له التصرف في األشخاص 

ى فذلك قول القول: أن الخليفة يستمد سلطته من هللا تعال إلىوأموالهم وأن غالبية العلماء قد ذهبوا 

أبو جعفر المنصور: "أيها الناس أنما أنا سلطان هللا في أرضه أسسوكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، 

وحارسه على ماله وأعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بأدنه فقد جعلني هللا عليه قفال  إن شاء أن 

 (6)يفتحني إلعطائكم وتقسيم أرزاقكم"

 إلى تحويلها ،رويج الخالفة على أنها مقام ذو مقام دينيوهنا نالحظ أن الخطأ واضح في ت

علي عبدالرازق يحمل نقد الذات العليا للحكم قد يكون طعنا  في الذات اإللهية، ومبحث ألهي فإن 

 إلىالمستوى الذي يؤهلها  إلىالحكام المسؤولية الكبرى عن تخلف الرؤيا وقصورها عن االرتقاء 

دعوهم وضيقوا على عقولهم فصاروا ال يرون لهم وراء ذلك كالين محاسبة الحاكم وباسم الدين خ

مرجعا  وحرموا عليهم أبواب العلم كلها ومن ذلك يتضح أن سبب التخلف في نظر )علي عبدالرازق( 

سياسي هو فرض الحكام على شعوبهم معرفة محدودة وصرف اإلنسان عن التفكير وجعل هم الفرد 

عن شأن  أحيانا  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين يسأل منحصرا  في هموم كسب الرزق، كا

                                                           
  .55( علي عبدالرازق، اإلسالم وأصول الحكم، مصدر سابق، ص1)

 . 56لمصدر السباق، ص( ا2)

  .180( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص3)

 (.2226( الترمذي رقم الحديث )4)

  .58اإلسالم وأصول الحكم ، المصدر سابق، ص الرزاق،( علي عبد 5)

  .58( المصدر سابق، ص6)
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أخرى  إلىآخر ومن بيئة  إلىب هذا شأن دنيوي وخاصة وأن الدنيا تتغير من عصر ييج، ما

)إذا قال قد يختصم اثنان  (1)عليه الصالة والسالم كان يجيب أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنهواألرجح 

 (2) قطعة من نار( أخد ه فقد أخد فأقضي بعض حقه فإذا  أخيهمنكم لي فيكون أحدكم أحن من 

يقلل  أوينقص من حرمته  أوإن كل ملك ملزم أن يصون عرشه من كل شيء يزلزل أركانه 

من قدسيته لذلك كان طبيعيا  أن يكون الملك سفاحا  إذا صفرت يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته 

قد يمس  أنهلدودا  لكل بحث ولو كان علميا  يتخيل  طبيعي كذلك أن يكون الملك عدوا  من الوأنه 

معاهد  علىالملوك  وسيطرة ، ومن هنا جاء الضغط الملكي على حرية العلم(3) ملكهقواعد ويزعزع 

 التعليم.

عرفنا أن الكاتب الكريم قد تنزه عن ذكر الخالفة واإلشارة لها والسنة النبوية قد أهملتها وأن 

وال يريد هللا جل شأنه لعباده أن يكون صالحهم وفسادهم رهن الخالفة وال  اإلجماع لم ينعقد عليها،

 عبد الرازقعلي  أنَّ  هذه اآلراء نجد إلىوفي سياق هذا العرض والتطرق ( 4) الخلفاءتحت رحمة 

 .هي ثورة ضد الحكام )ثورة سياسية( في الحياة العربية المعاصرة أن أهميعلن 

 الرزاق: رابعا : الخالفة عند علي عبد 

ن )الخالفة ليست في شيء إينطلق علي عبد الرزاق في دراسة وتحليل مفهوم الخالفة بقوله 

تلك كلها خطة  وإنماال القضاء وال غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، ومن الخطط الدينية 

ب االمم وقواعد احكام العقل وتجار إلىرجع فيها نتركها لنا ل وإنما ال شأن للدين بها، صرفهسياسية 

  (5) السياسة(

بشر كما يعتقد بعض الباحثين أمثال محمد عبده ورشيد رضا وأن الدولة شأن من شؤون ال

 لهم أن ينصرفوا انطالقا  من مصالحهم االقتصادية وحاجاتهم.

ومن هذا المنطلق ناقش علي عبد الرزاق قضية الخالفة ليثبت أن مفهوم الخالفة قد أساء 

لم يكن له خليفة على أساس أن سلطة المستمدة من هللا التي كان يتمتع بها النبي قد فهمه، فالنبي 

دينيين  أوانتهت بوفاته، وأن جميع الخلفاء اآلخرين كانوا حكاما سياسيين وليسوا حكام روحانيين 

عالقة له  ال )فاإلسالم يرى من مؤسسة الخالفة كما فهمها عامة المسلمين(، وأن الدين االسالمي

بالشكل الذي تتخذه حكومة وأخرى وليس هناك ما يمنع المسلمين من الغاء نظامهم السياسي القديم 

  (6)مم ((رب األاعلى قواعد وأسس أفضل تنبع من تجيقوم وبناء نظام جديد 

ب فعل سياسي يومي وإظهار الديمقراطية كمطل إلىممارسة حرية التفكير وتحويلها إن 

القانون  المساواة في دولة يسودهاو العدالةوأجل تحقيق الحرية  من جماهيري، يمارسه كل مواطن

ي هو السبيل القضايا السياسية في ظالل المجتمع التقليد إلىوالنظام، أن مناقشة على عبد الرزاق 

 تطور هذا المجتمع. إلى

 الذيي المجتمع التقليدعن أفكار )علي عبد الرزاق( المنطلقة من صميم التراث تكشف  إنو

لواردة افكار الرئيسة ويمكن هنا تلخيص األ ،نحو األفضل هيهاجمه من أجل مواكبة العصر وتطور

لى يد علغاء الخالفة إبعد  1925وأصول الحكم الذي صدر في  اإلسالمفي كتاب علي عبد الرزاق 

 .م1924تركيا عام  في أتاتورككمال 

                                                           
 (.2363( صحيح مسلم، رقم الحديث )1)

 (.3333( صحيح مسلم، رقم الحديث )2)

  .14المصدر السابق، ص (3)

 .215، ص1992( سعد هللا ونيس، محنة العقل في التاريخ العربي، 4)

  201( سعد هللا ونيس، محنة العقل في التاريخ العربي، مصدر سابق، ص 5)

مركز  م ( ، 1992 –ه 1412هالة مصطفى، اإلسالم السياسي في مصر من حركة االصالح إلى جماعة العنف، الطبعة االولى )  (6)

  62 – 61الدراسات السياسية االستراتيجية، ص
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 مام فرضقامة اإلإالذين زعموا أن على عبد الرزاق فيما مر بنا من مباحث العلماء  ولم يجد

في القرآن ولعمري لو كان  ،من حاول أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب هللا الكريم على

ما يشبه أن يكون دليال على وجوب  أو ،ة بهرشادليل واحد لما تردد العلماء في التنويه واإل الكريم

الدليل دليل على م لكثير من يحاول أن يتخذ من شبه مامة لوجد من أنصار الخالفة المتكلفين وأنهاإل

، ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفين منهم قد أعجزهم أن يجدوا في كتاب هللا تعالى وجوبها 

قيسة المنطق أ إلى االلتجاءجماع تارة ومن ما رأيت من دعوى اإل إلىحجة برأيهم فانصرفوا عنه 

 .(1)حكام العقل تارة أخرىأو

بالدليل النصي وعن شرعيتها حين يطالبهم بـــالوثيقة الشرعية  والدابون الخالفةن بولوالقائ

وعلى عبد الرزاق يؤكد على أن الخالفة ليس لها دليل في  ،على صدق دعواهم فيكتب بلغة ظافرة

القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخالفة ولم  : ))ليسوكذلك في السنة حيث يقول الكريم القرآن

 لم يستطيعوا، قد تركتها ولم تتعرض لها بذلك على هذا أن العلماء أيضا  لها بل السنة كالقرآن  يتصد

لقدموه في االستدالل  ي الحديث دليال  فأن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث ولو وجدوا لهم 

 .(2االجماع(( )على 

وب الخالفة ))فإنه نقل رشيد رضا يريد أن يجد في السنة دليل على وج محمدالسيد إن إال 

دلة مامة ولم يكن من بين تلك األفي المقاصد ما استدل به على وجوب اإل التفتازايعن سعدالدين 

، وبعد أن حاول علي (3)بالضرورة شيء من كتاب هللا وال من سنة الرسول صّل هللا عليه وسلم((

بل حاول أن يوضح  ،ةدلة حول وجوب الخالفة وخاصة في الكتاب والسنعبد الرزاق رفض األ

مر وجدنا ونفس األ الواقع إلىوالمسلمين حيث يقول:))أننا إذا رجعنا  اإلسالممخاطر الخالفة على 

 .  ((تلك القوة كانت أال في النادر إنلم ترتكز على أساس القوة الرهيبة و اإلسالمالخالفة في إن 

ش المدجج والبأس الشديد فتلك الرماح والسيوف والجي الّ إفلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه 

االفتراض اشداد  –يرى عبد الرزاق  فيماال أساس و (4) أمره(دون غيرها يطمئن مركزه ويتم 

أي مبدأ شرعي يتعلق برضا الجماعة واألمة عن مؤسسة الخالفة فهذه  أوقاعدة  أي إلىالخالفة 

 يسوغ لها أمر الحكم وال يطمئن قوامها القوة والغلبة وهما شرعيتها الوحيدة، بل من دون القوة ال

عموما مع  –بن خلدون للملك الطبيعي بل هو يتقاطع اهنا يشبه وصف  أن وصف لها، ولها وجود

 .(5) بالغلبةمفهومه للدولة التي ال تتحقق إال 

بيان  إلىويعرف على عبد الرزاق أن ثمة من يمكن أن يحاربه في الرأي افتراضيا سعيا 

 القول إلىفيسارع  ،أيضا  ذا كان هذا المعنى للخالفة ينطبق على الخالفة الراشدة تهافته فيسأله عما إ

 إلىبذلك المعنى تردد ممكن ثم يستطرد رادا السؤال  ولىالثالثة األ في وصف خالفة إن التردد

ف وعلى وال تحت ظالل السيإعرش الخالفة  لم يتبوأولكن أسهل الشك في أن عليا ومعاوية  صاحبه

  .(6) يومنا هذا إلى هكذلك الخلفاء من بعد ماح،الرأسنة 

القوة القاهرة التي بال اقتران بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه إوال يذكر التاريخ لنا خليفة 

في القول لعرضنا على القارئ  ولوال أن يرتكب شططا  ، تظله والسيوف المسلطة التي تزود عنه

لقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة وليتبين أن ذلك الذي وقتنا هذا ليرى كل ح إلىسلسلة الخالفة 

 عناقهم وأن ذلك الذي يسمى تاجا  أال على رؤوس البشر، وال يستقر إال فوق إال يرتفع  يسمى عرشا  

                                                           
 . 49( علي عبد الرزاق، اإلسالم وأصول الحكم، المصدر السابق، ص1)

 .  51المصدر السابق، ص  (2)

 .  51( المصدر السابق، ص 3)

 .  60( علي عبد الرزاق، اإلسالم وأصول الحكم، المصدر السابق، ص 4)

 .  112في الفكر االسالمي، مرجع سابق، ص  عبد اإلله بلقزيز، الدولة (5)

 .  113( المصدر السابق، ص 6)
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ال إال بما يأخذ من حياة البشر وال قوة إال بما يغتال من قوتهم وال عظمة له وال كرامزة إال حياة له 

 .(1) وكرامتهمهم بما يسلب من عظمت

 :الخاتمة

يزال  ألول مرة إشكالية الخالفة من منظور معرفي، كان السؤال وما عبد الرازق علىطرح 

لفقهية الفرعية ؟ أم أنها من المسائل ااإلسالمهو: هل الخالفة قضية اعتقادية جوهرية وجزء من بنية 

 عتقاد؟من جملة الحقوق والمصالح المختصة باألمة وال عالقة لها باال

 ينية عقيدية.وقد طرح كتابه إجابة واضحة ال تتحمل اللبس بأنها مسألة دنيوية وسياسية ال مسألة د

حكومين فإن الخالفة بما هي مسألة دنيوية سياسية تتصل بشؤون الحكم وتتعلق باختيار الم

يس لا مسألة ال تتحقق في اإلعظام الذي عظموها بل في نظر الدين والشريعة، ألن الذي عظمه

ه من غير النفوذ إبقاء القديم على قدم إلىالشريعة، بل أصحاب األفكار البسيطة الذين يميلون دائما  

 الحقائق الشرعية. إلى

ولهذا  أما الذي تستعظمه الشريعة فهو أمر إقامة العدل وصون الحقوق العامة من الضياع،

 فإن الرسول عليه الصالة والسالم لم يوِصي بشيء فيه.

لى االختيار عنايا كتابه مناقشات مستفيضة لتاريخ الخالفة، والفرق بين الخالفة القائمة في ث

ن والعباسيين الحر من جانب أهل الحل والعقد، وبين تلك الخالفة القائمة على الوراثة عند األمويي

يار اخت والهدف من تلك المناقشات الموسعة تأكيد مسألة نظام الحكم في التاريخ اإلسالمي كان

اح والفشل أخرى، وفي حالتي النج أحيانا  وكان نصيبه الفشل في  أحيانا  للجماعة فإصابة النجاح 

ين، ولكن نص عليه الد أوعلى السواء لم يكن نظام دينيا  بمعنى لم يكن نظاما  قررته الشريعة 

للشريعة ما  ونالمشكلة تكمن في التقليد والمقلدين الذين يخلعون رداء القداسة على الدنيوي وينسب

 غاية وبذلك يتم تجاهل الغايات. إلىلم تنص عليه فيحولون الوسيلة 

ان قد كأن نظام الخالفة  إلى عبد الرازق علىولقد توصلنا في هذا البحث من خالل أفكار 

 ت قائمة.أثبت عجزه عن القيام بمهامه، فال العدل كان متحققا  وال وحدة العالم اإلسالمي كان

لبعض من اإلجماع في تنصيب الخليفة كما يستند إليها ا عبد الرازق علىف كما عرضا موق

كتاب لتأسيس نظام الخالفة الدنيوي على أسس دينية فهو إجماع ال يستند على نص شرعي من ال

 السنة الصحيحة المطهرة. أوالكريم 

لم تكن واليته و ،لألرستقراطيةفي الحقيقة هو دين ديمقراطي وال أثر فيه  اإلسالمتبيّن لنا أن 

ند رئيس عالعامة كوالية البابا الروحية، بل إنها إدارية وسياسية كالوالية العامة الموجودة 

 الملك. أوالجمهورية 

ن إن هذا البحث هو عرض جديد يختلف عن البحوث السابقة للخالفة عند مفكري المسلمي

راد في هذا الموضوع كل أف يطرح موضوع الخالفة باعتبارها مبدأ شورى بين المسلمين يشارك

مناقشة دراسة وتحليل في المستقبل ل إلىالنقاط التي تحتاج  تلك أهماألمة دون وصية من أحد 

شكاليات موضوع الخالفة الذي أصبح من المشاكل التي تواجه المجتمعات اإلسالمية وينتج عنها إ

 عديدة ال مجال لعرضها في هذا البحث.

 

 

 

 
 :المصادر والمراجع

 رآن الكريمالق

 أوال : المصادر

                                                           
 .  61( علي عبد الرزاق، اإلسالم وأصول الحكم، مصدر سابق، ص 1)
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 الكواكبي نعبد الرحمالوعي باالستبداد وهوية األمة عند 

 محمد سالم ميالد ا معبد المنعد.                                                      

 كلية اآلداب –جامعة طرابلس                                                      

بداية في اهتم الكواكبي اهتماما  كبيرا  بالبحث في قضيييية االسيييتبداد، ف ملخص البحث:

داد عليه أن المتكلم في االستب )طبائع االستبداد ومصارع االستعباد( يبين لنا أن كتابه

؟ وما يشخص االستبداد من حيث ماهيته؟ وما سببه؟ وما سيره في الدول؟  وما إنذاره

. ؟ ..االسييييتبداددواؤه؟، ولماذا يكون المسييييتبد شييييديد الخوف؟، وبماذا ينبغي اسييييتبدال 

 آخر األسئلة التي يثيرها الكواكبي في مقدمة كتابه. إلىوهكذا 

بين على أن ي حقوقهم، وحريصيييييا  كواكبي حريصيييييا  على أن يبين للرعية كان ال        

 على الرعية، ويسييييييهرونواجبات الحاكم إزاء الرعية، إنهم البد أن يكونوا في خدمة 

 رعاية مصالحهم

 هوييية األميية في ظييل كييل تلييك التعقيييدات واألفكييار إلىكمييا تطرق الكواكبي       

ية األمة؟ وما هو العامل االسييياسيييي في النهضيييوية، ويتسييياءل كيف يتضيييح مفهوم هو

      باألمة؟بروز الوعي 

ابة جتلك التسيييياؤالت التي طرحها الكواكبي في كتابه وغيرها، سييييوف نحاول اإل      

د بالدين عليها في هذا البحث، من خالل موقف الكواكبي من االستبداد وعالقة االستبدا

 عنده.نه، وطابع هوية األمة خالق والتربية وكيف يمكن التخلص موالعلم واأل

       :مقدمة

لتي الحالة ا إلىلقد حاول الكواكبي الكشف عن السبب األساسي الذي أوصل األمة  

سيييياسييييا ،  أوهذا الوضيييع المتردي سيييواء اقتصييياديا   إلىهي عليها، وتحليل كيف وصيييلت 

جع ينسيييى تراما تعانيه من انفراد بالسيييلطة وقمع وتسيييلط واسيييتبداد، دون أن  إلىوصيييوال  

ها في لاألوضيياع األخالقية واإلنسييانية. والمشييكلة األسيياسييية التي حاول الكواكبي التصييدي 

 طارئ ومجرد أنه أوهذا السييياق هي: هل السييبب هنا متأصييل ودائم وخارج نطاق البشيير، 

 خلل يمكن تفاديه بالعالج؟

روج من عليه بحث الكواكبي عن الحلول، والبدء بتكوين تصييييييورات لكيفية الخ   

ن مالمرض الذي اسيييتشيييرى في كل أنحاء الجسيييم. فالكواكبي كان متفائال   أوهذا الوضيييع، 

ية التمد ن حيث قدرة العرب والمسييييييلمين عموما  على إيجاد المخارج واالنخراط في عمل

ن مالكثير  إلىوالتحضييير وركوب سيييفينة التحديث والتقدم، دون أن ينسيييى أن األمر بحاجة 

يعتقد  التخلص من الكثير من العيوب، كان إلىحيات، مثلما هو بحاجة العمل والجهد والتض

 أنها طبيعية وال يمكن اإلفالت منها.

هذا السبب  إلى. وقد وصل (1)وجد أن "أصل هذا الداء هو االستبداد السياسي" حيث

بعد تفكير وتحليل دام ثالثين عاما . فالكواكبي وضيييع عدة فرضييييات ممكنة ألصيييل التراجع 
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ري في العالم العربي واإلسييييالمي، غير أن جميع تلك الفرضيييييات لم تصييييمد أمام الحضييييا

 الجحيم الذي يقف وراء كل المصائب. أنهالتحليل والنقد إال االستبداد الذي اتضح 

يات لذي يقول يناقش الكواكبي هذه الفرضيييييي تالي: ا لداء هو  :على الشييييييكل ال إن ا

ندما يسييأل نفسييه: لماذا تهاون الناس في الدين؟ "التهاون في الدين، ال يلبث أن يقف حائرا  ع

والقائل: إن الداء اختالف اآلراء، يقف مبهوتا  عند تعليل سييييييبب االختالف. فإن قال سييييييببه 

الجهل يشييكل عليه وجود االختالف بين العلماء بصييورة أقوى وأشييد... وهكذا يجد نفسييه في 

 أن االستبداد هو هذا المبدأ. إلىبي ، وبذلك ينتهي الكواك(1)حلقة مفرغة البد من مبدأ لها"

ويريد الكواكبي باالسييتبداد كل أشييكال الحكم المطلق واالنفراد بالسييلطة، وكل أنواع 

القهر والقمع التي تمارس من قبل حكام ظالمين ال يعرفون سيييوى مصيييالحهم الشيييخصيييية، 

ل والتسيياوي فاالسييتبداد يشييمل "السييياسييات المطلقة من السيييطرة والمسييؤولية... وفقدان العد

ستكبارا " ، (2)في الحقوق بين طبقات األمة... وإصرار أكثر األمراء على االستبداد عنادا  وا

يعامل الناس على أنهم أشييباه حيوانات وعبيد، وال يتوانى المسييتبد عن  أنهفمشييكلة المسييتبد 

، (3)وضع "كعب رجله على أفواه الماليين من الناس يسدها عن النطق بالحق ومطالبته به"

وبذلك يعمل المسيييييتبد على "التحكم في شيييييؤون الناس بإرادته ال بإرادتهم، ويحكم بهواه ال 

بشييريعتهم، فالمسييتبد عدو الحق، وعدو الحرية وقاتلهما، والحق أبو البشيير، والحرية أمهم، 

والعوام صييبية أيتام ال يعلمون شيييئا ، والعلماء هم إخوتهم الراشييدون، إن أيقظوهم هبوا وإن 

، ومن خالل ذلك يعمل الكواكبي على إلقاء اللوم (4)م لبوا وإال فيتصيييل نومهم بموتهم"دعوه

على العلماء والمثقفين ومعظم الناس في سيطرة االستبداد، حيث إن المستبد يتجاوز حدوده، 

ويتجاهل حقوق المواطنين حين ال يجد من يردعه، فلو "رأى الظالم المظلوم قويا  لم يجرؤ 

 .(5)على ظلمه"

التحليل النفسييييي  إلىنظرية الكواكبي حول االسييييتبداد كقضييييية فكرية  وتعود أهمية

شر بطبيعته، وال يفعل  سي الذي قدمه لشخصية المستبد، فالمستبد شخص مستعد لل سيا وال

الخير إال مضييييييطرا ، كما يود أن تكون رعيته كالبهائم، ليس لها من عمل سييييييوى الخدمة 

عية وحرياتهم فهي أكثر ما يكره ويعمل جاهدا  على سييييلبها والطاعة والتملق، أما حقوق الر
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، أما أكثر أنواع االسييييتبداد قبحا  فهو "اسييييتبداد الجهل على العلم، واسييييتبداد (1)من محكومية

النفس على العقل... ذلك أن هللا جلت نعمه، خلق اإلنسان حرا  قائده العقل، فكفر وأبى إال أن 

بداد أعظم بالء ألنه دائم بالفتن، وجدب مسييييييتمر بتعطيل يكون عبده قائده الجهل... االسييييييت

األعمال، وحريق متواصل بالسلب والغصب، وسيل جارف للعمران، وخوف يقطع القلوب 

 .(2)وظالم يعمي األبصار، وألم ال يفتر، وصائل ال يرحم، وقصة سوء ال تنتهي"

لدين السيييلبي على الكبرى التي يسيييببها االسيييتبداد للبشييير، فهي تأثيره ا أما المشيييكلة

 والعلم واألخالق والتربية.

 أوال : االستبداد والدين:

يرى الكواكبي أن ال عالقة بين االسيييتبداد السيييياسيييي واالسيييتبداد الديني، وأن وجود 

وتعاليمه بقدر ما يعود  اإلسييييييالم إلىحكام وخلفاء مسييييييلمين مسييييييتبدين في التاريخ ال يعود 

لكواكبي إلثبات ذلك بالخلفاء الراشييييدين الذين ألسييييباب سييييياسييييية واجتماعية، ويسييييتشييييهد ا

استطاعوا أن يقيموا حكما  يساوي بينهم وبين الفقراء، وينشروا المحبة والتعاون بين البشر. 

إماتة االسييتبداد، وإحياء  إلىكذلك يسييتدل بالقرآن الذي يجد فيه كثير من التعاليم التي تؤدي 

بداد ، ولذلك نجده يرفض النظ(3)العدل والمسييييييياواة ريات التي تربط بين األديان واالسييييييت

إذالل اإلنسان، وإلى تخويف البشر من قوة هائلة  إلىكال  منهما سعى إن السياسي من حيث 

ال تدرك العقول كنهها، وكل منهما يسييتخدم أسييلوب التهديد الذي تنذل منه العقول فتسييتسييلم 

سيييييياند بين االسييييييتبداد الديني للجبن والخمول حتى إن المؤرخين كثيرا  ما يجدون تعاون وت

واالسييتبداد السييياسييي، وهو ما حصييل في فرنسييا وروسيييا، إذ تجدهما كأنهما "اللوح والقلم" 

 .(4)يسجالن الشقاء على األمم

طبقة رجال الدين الذين  إلىوهنا نجد أن الكواكبي يرفض مثل هذا الربط ويرجعه 

بقة الكهنوت، وغالة حاولوا توظيف الدين للحصيييييول على مكاسيييييب شيييييخصيييييية، وإلى ط

الصييييوفية، وبعض الفقهاء. فالكواكبي وإن كان يرفض أي "تشيييياكل" بين االسييييتبداد الديني 

ال يعفي فئة رجال الدين من التعاون مع المستبدين؛ ألن المستبد  أنهواالستبداد السياسي، إال  

ستغل هذه الفئة بقصد "االستعانة بممسوخ الدين وببعض أهله المغ فلين على ظلم كثيرا  ما ي

المسييييياكين، وأعظم ما يالئم مصيييييلحة المسيييييتبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه 

حث  بدون ب عان  هذا  أوبإذ لك، ول ثل ذ تأليف األمة على تلقي أوامرهم بم جدال، فيودون 

 .(5)تفريغها على شيء من قواعد الدين" أوالقصد عينه كثيرا  ما يحاولون بناء أوامرهم 
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البد من البدء باإلصييييالح السييييياسييييي وليس باإلصييييالح  أنهيعتقد الكواكبي من هنا 

جنب  إلىالديني، وأن اإلصيييالح السيييياسيييي هو الذي يخلص األمة من هذه الفئات التي تقف 

الحكام المسيييتبدين ضيييد مصيييالح شيييعوبها، وهذا يعني أن المسيييتبدين السيييياسييييين هم أصيييل 

، وطمسوا القيم األساسية للدين (1)الدين الذي أنزلالمشكلة، ألنهم هم الذين جعلوا الدين غير 

اإلسييييالمي التي تقوم على: الحرية، والمسيييياواة، والعدل، واإلخاء، واإلحسييييان، والتحابب، 

فاإلسييييييالم عنده يقرر أن أصييييييول الحكومة يجب أن تقوم على الشييييييورى  والشييييييورى، 

 .(2)األرستقراطية، مثلما جعل أصول إدارة األمة للتشريع الديمقراطي

 ثانيا : االستبداد والعلم:

المستبد في نظر الكواكبي عدو للعلم، وال يريد له أن ينتشر بين الناس؛ فالعلم يزيد  

في وعيهم، وينمي شييخصيييتهم، ويجعلهم أقدر على إدراك األمور من حولهم، ولذلك "فليس 

ول العالقة ، والملفت في نظرية الكواكبي ح(3)من غرض المسيييييتبد أن تتنور الرعية بالعلم"

بين االسيييييتبداد والعلم أن المسيييييتبد ال يخشيييييى من علوم اللغة، والعلوم الدينية، ألن مثل هذه 

 أوالعلوم إما علوم تهتم بشييكل الكالم دون المضييمون؛ ولذلك فهي في أكثرها هزل وهذيان، 

ا يتلهى بها المتهوسييييييون بالعلم حتى إذ وإنماأنها علوم "ال ترفع غباوة وال تزيل غشيييييياوة، 

، فصييياروا ال يرون علما  أخد منهم الغرور ما  أخد ضييياع فيها عمرهم، وامتالء أدمغتهم، و

 .(4)غير علمهم، فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر"

في حين أن العلوم التي ترتعد منها فرائص المسييتبد فهي ما يسييميها الكواكبي بعلوم 

نسييانية واالجتماعية المعاصييرة، والسيييما الفلسييفة، والسييياسيية الحياة، ويقصييد بها العلوم اإل

المدنية، والتاريخ المفصل، وحقوق األمم، وطبائع االجتماع...إلخ، ومشكلة المستبد مع هذه 

العلوم أنها تجعل النفوس ال ترضييييييى الذل، وتنمي قدرة العقول، وتجعل كل إنسيييييييان على 

 .(5) حقاطالع بحقوقه وواجباته، فال يتنازل عن 

تحليل الموقف النفسييييي للمسييييتبد من العلم، بالقول إن  إلىويصييييل األمر بالكواكبي 

المسيييتبد يكره العلم لذاته أوال ، ولنتائجه ثانيا ، ألن للعلم سيييلطان أقوى من كل سيييلطان... فال 
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، فانتشييار العلوم يزيد من خوف (1)يحب المسييتبد أن يرى وجه عالم عاقل يتفوق عليه فكرا "

يبين أن "خوف المستبد من نقمة رعيته  والسيسيولوجيوأن التحليل السيكولوجي  المستبد،

أكثر من خوفهم بأسه، ألن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم، وخوفهم ناشئ عن جهل، 

وخوفييه عن عجز حقيقي فيييه، وخوفهم عن توهم التخيياذل فقط، وخوفييه على فقييد حييياتييه 

بات، على وطن يألفون غيره من أيام، وخوفه على وسييييييلطانه، وخوفهم على لقيمات من الن

 .(2)كل شيء تحت سماء ملكه، وخوفهم على حياة تعيسة فقط"

 ثالث ا : االستبداد واألخالق والصحة النفسية:

لك  بل تجاوزت ذ لدين والعلم،  بداد عند ا ية لالسييييييت هديم فة الت  إلىلم تتوقف الوظي

، وتجعل األدبيةي أخالقه وتربيته االجتماعية واإلنسان نفسه، فاالستبداد يعمل على إفساده ف

، فهذا من شييأنه أن يحول اإلنسييان الصييالح (3)منه إنسييانا  أسيييرا  تابعا ، بدال من أن يكون حرا  

يجعل المواطنين ال  أنهشييييخص حاقد على قومه ألنهم عون لبالء االسييييتبداد عليه، كما  إلى

ظل النظام المستبد، وقليلو الثقة بأصدقائهم يحبون أوطانهم ألنهم غير آمنين على حياتهم في 

وزمالئهم؛ ألن البيئة العامة التي تسيييييطر على المجتمع في ظل االسييييتبداد هي بيئة التغاير 

والتحاسيييد والغيرة السيييلبية، وباختصيييار فإن "أسيييير االسيييتبداد ال يملك شييييئا  ليحرص على 

، (4)ير معرض لإلهانة...إلخ"حفظه، ألنه ال يملك ماال  غير معرض للسيييييلب، وال شيييييرفا  غ

فأسييير االسييتبداد هو شييخص ال ضييمير له، وال ترتكز حياته على أي نظام، لذلك نجده كثير 

 .(5)شخص خسيس، يحب النفاق ويعمل مع األشرار أنهالتبدل والتغير، 

كما يؤثر االسييتبداد على أخالق المسييتبد، وكل من يسييتسييلم لالسييتبداد، كذلك نجد له 

حة النفسيييية لإلنسيييان، حيث يخبرنا الكواكبي أن االسيييتبداد "يسيييلب الراحة تأثير على الصييي

الفكرية فيضييفي على األجسييام فوق ضييناها بالشييقاء، فتمرض العقول ويختل الشييعور على 

درجات متفاوتة في الناس، والعوام الذين هم قليلو المادة في األصيييييل قد يصيييييل مرضيييييهم 

 .(6)ن الخير والشر"درجة قريبة من عدم التمييز بي إلىالعقلي 

 رابعا: االستبداد والتربية:
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إذا كان االسييتبداد يسييطو على النفوس فيفسييد األخالق، ويضييغط على العقول فيمنع 

نماءها بالعلم، فإن للتربية واالسييييييتبداد نتائج متناقضيييييية، ذلك أن كل ما تبنيه التربية يهدمه 

لكواكبي حامل لالسييتعداد إما للصييالح االسييتبداد، فكيف يتم الهدم بعد البناء، فاإلنسييان عند ا

للفسييياد، والتربية تدفعه نحو الصيييالح، في حين يدفعه االسيييتبداد نحو الفسييياد، واإلنسيييان  أو

الخير؛ ألن فعل الشير أسيهل من فعل الخير، والمسيتبد هو الذي يسيتغل  إلىأقرب للشير منه 

وال يهتمون بخير المجتمع خادمين لمصالحه،  إلىهذا األمر فيدفع الناس للشر، بغية تحولهم 

 .(1)العام

ومن الواضييح أن المسييتبد ال يقبل بنشييوء تربية صييالحة للبشيير الختالف األهداف، 

فالتربية تهتم "بتعويد اللسيييييان على قول الخير، وتعويد اليد على اإلتقان، وتكبير النفس عن 

ورعاية السييييفاسييييف، وتبكير الوجدان عن نصييييرة الباطل، ورعاية الترتيب في الشييييؤون، 

االقتصيييياد في الوقت والمال، واالندفاع بكلية لحفظ الشييييرف، لحفظ الحقوق، لحماية الدين، 

لحماية الناموس، ولحب الوطن، لحب العائلة، وإلعانة العلم، إلعانة الضييييييعيف، والحتقار 

ية الحرية، في  إلىالظالمين...  ماء را غير ذلك، مما ال ينبت في أرض العدل، تحت سيييييي

، أما االسييييييتبداد فإنه على العكس من ذلك يدفع الناس (2)ن العائلية والقومية"رياض التربتي

على التربية على اسييييييتباحة الكذب، والحيل، والخداع، والنفاق، والتذلل، بل إن االسييييييتبداد 

 .(3)"يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة"

تتم هذه العملية مبكرا ، لذا يؤكد الكواكبي في موضييييييوع التربية على ضييييييرورة أن 

يتلقاها اإلنسييييييان منذ الطفولة، حيث إن األطفال هم القادرين على تحقيق نهضيييييية المجتمع 

بشيييكل فعلي، ولتحقيق ذلك يجب أن نعزز الروح المعنوية لدى األطفال، والعمل على تنمية 

 .(4) باإلصالحعقولهم 

و الحل عند الكواكبي؟   إذا كان االسييييتبداد يسييييبب كل هذه األمراض للمجتمع، فما ه

إن الحل عند الكواكبي يتمثل في وضييييييع قواعد لرفع االسييييييتبداد، وإقامة نظام يقوم على 

 .(5) الدستوريةالشورى 

في هذا اإلطار يقدم الكواكبي مالمح مشييييروع متكامل لمواجهة االسييييتبداد، وطرح 

وبييية، ومييا رآه من عييدد من البييدائييل للتخلص منييه، مسييييييتفيييدا  من التجربيية الليبرالييية األور
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تجارب، وعرفه من خبرات، سيييييييما وأن الكواكبي جال في البالد األوروبية، وتعرف على 

الحياة السييياسييية والثقافية هناك، ويتكون مشييروع الكواكبي في مقاومة االسييتبداد من جانب 

شعبي، يحدد فيه ما على الشعب القيام به لمجابهة االستبداد، وجانب سياسي دستوري يحدد 

فيه المالمح العامة للحكومة التي ال تتصييف باالسييتبداد، وهي الحكومة التي يجب أن يسييعى 

إليها الجميع للتخلص منه، أما القواعد التي وضعها للعمل لمواجهة االستبداد فهي مجموعة 

من القضييييايا على الجميع إدراكها، وبدون هذا اإلدراك لن تكون مقاومة االسييييتبداد مجدية، 

 ا هي:وهذه القضاي

 أكثرها بآالم االستبداد ال تستحق الحرية. أو"األمة التي ال يشعر كلها  (1

 االستبداد ال يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج. (2

 .(1)يجب قبل مقاومة االستبداد تهيئة ماذا يستبدل به االستبداد" (3

لتي ال تعي تأسيييسييا  على ذلك يهدف الكواكبي بالقاعدة األولى التأكيد على أن األمة ا

أنها مستبدة ال تعي ذاتها بوصفها كيان سياسي وطني له وجود مستقل، أما ما يريده بالقاعدة 

الثانية فهو منهج اسيييتراتيجي ناضيييج لمقاومة االسيييتبداد يقوم على الطرق السيييلمية الطويلة، 

جهد تراكمي، وصيييييبر على المظالم، وعمل دؤوب صيييييامت وطويل، عبر  إلىالتي تحتاج 

فة توضيح أساليب االستبداد وعيوبه ونتائجه الكارثية على البشر والمجتمع، وفضح نشر ثقا

 أنهما يخلفه على البشر من أضرار نفسية واجتماعية وأخالقية، في حين يعتقد غالبية الناس 

ليس لالسييتبداد دور فيها، فالمهمة األسيياسييية هنا تتجلى في تسييليط الضييوء على تلك النتائج 

وين وعي سياسي ناضج يسمح في المستقبل بتكوين رأي عام مدرك لسلبيات السلبية بغية تك

النظام االسييييييتبدادي وعيوبه، وما يقصييييييده الكواكبي بالقاعدة الثالثة االطالع على أشييييييكال 

الحكوميات وأنظمية الحكم األوروبيية، التي أتيت نتيجية تخلص شييييييعوب تليك األنظمية من 

إال بإدراك الناس للبديل الذي يحقق للناس حريتهم االسييتبداد، فمقاومة االسييتبداد ال تسييتكمل 

وكرامتهم، ويحفظ لهم حياة عادلة وكريمة؛ ألن ذلك يزيد من حماسيييييية الناس للتخلص من 

 .(2)النظام االستبدادي

يا على المهتمين  ناء  على ما سييييييبق نجد الكواكبي يطرح مجموعة من القضيييييييا وب

 إلىدادي، ومن هذه القضيييايا: كيف نصيييل مناقشيييتها واختيار أفضيييل البدائل للنظام االسيييتب

بإرادة األمة؟، وكيف ننتقل  نظام قانوني ال يهتم بحقوق الملوك بقدر ما  إلىحكومة تحكم 

يهتم بحقوق األفراد؟، وكيف نتحول في إدارة شييييييؤون األميية من اإلدارة بحسيييييييب الرأي 

بطريقة قانونية تمنع اإلدارة وفق القوانين؟، وكيف يمكن إدارة أموال األمة  إلىواالجتهاد 

التصييييييرف الفردي بها؟ وما هي األجهزة التي البد من إيجادها لمراقبة الحكومة؟، وما هي 

صيييالحيات القضييياء التي البد من منحه إياها حتى يتسييينى له مراقبة أعمال الحكومة عندما 

لحلول لكن في ظل كل هذه التعقيدات، واألفكار النهضييييييوية الليبرالية، وا (3) العدل؟تخالف 
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التي يطرحها لمسييتقبل األمة، كيف يتضييح مفهوم هوية األمة عند الكواكبي؟ وما هو العامل 

 األساسي في بروز الوعي باألمة عنده؟

 خامسا : هوية األمة عند الكواكبي 

اوي إذا كانت عوامل الوعي بهوية األمة عند بعض المفكرين أمثال: )رفاعة الطهط

لغربية، امقاربة أوضاع العالم العربي واإلسالمي بالحداثة وخيرالدين التونسي( ناجمة عن 

عند  والرغبة في اللحاق بتلك الحداثة، فإن عوامل إدراك هوية األمة لوجودها المسييييييتقل

شافها لفظاعة االستبداد ونتائجه التدميري ة، ليس فقط الكواكبي هي عوامل داخلية تتعلق باكت

 على الشعور بوجود األمة نفسها. وإنما، على الحريات العامة واالقتصاد والتربية

نسيييييان أنهم أمة؛ ألن  إلىفاالسييييتبداد يقتل حتى شييييعور األمة بذاتها، ويدفع األفراد 

جمعية عبيد لمالك متغلب وظيفتهم  أوركام مخلوقات نامية،  إلىاالسييييييتبداد يحول األمة 

م االسيييييتبداد أنهم الطاعة واالنقياد ولو كرها ، بحيث ينسيييييى الناس الذي يعيشيييييون تحت حك

. (1) مشييييييتركةلغة ووطن، وحقوق  أوجنس  أومجموعة من البشيييييير جمع بينهم روابط دين 

فاألمة في ظل االسييتبداد تصييبح "دون البهائم، ال تسييأل عن الحرية، وال تلتمس العدالة، وال 

غالب للنظام رمزية، وال ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية لل أوتعرف لالستقالل قيمة، 

وهذا يعني أننا سيييينكون في هذه الحالة مجموعة من الناس تفتقد اإلحسيييياس بأنها  .(2)عليها"

شعور  إلىأمة، باإلضافة  سية االجتماعية من ال مباالة، وبالدة، وعدم ال كثرة األمراض النف

بالصييالح العام، واالكتفاء باالهتمام بالمصييالح الخاصيية، ناهيك عن غياب الشييعور بالكرامة 

جعييل قضييييييييية الفتور العييام الييذي تمر بييه األميية  إلىغيرة، ولعييل هييذا مييا دفع الكواكبي وال

عند  –ولذلك فإن الطريق األمثل لبث الحياة في األمة  الموضييييييوع الرئيس لكتابه أم القرى.

يتمثل في نشر الوعي بأن حالتها مستلبة، وأنها واقعة تحت حكم مستبد يحرمها  –الكواكبي 

بررات وجودها، وهذا يعني أن المجتمع البد أن يدرك آالم االسييييييتبداد، من كافة حقوقها وم

أكبر قدر ممكن من الناس،  إلىوأن على األفراد الواعين والمثقفين البدء بنشييييير هذا الوعي 

عندما يدرك غالبية الناس آالم االسييييتبداد تلك، فإنه سييييرعان "ما تنقذف  أنهفالكواكبي يعتقد 

 .(3)يسير كالسيل، ال يرجع حتى يبلغ منتهاه" األمة في واد ظاهر الحكمة

لذي يلحق بها من  نا أن نعلم أن األمة تعي ذاتها وتدرك الحيف ا من هنا يجب علي

عندما "يحصييييل تلهف حقيقي على نوال الحرية...  أوقبل المسييييتبد عندما تبدأ تفتقد للحرية، 

، ويبدو (4)هذا عدل"ومتى بلغت األمة رشدها، وعرفت للحرية قدرها، استرجعت عزها، و
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ال بديل عن هذا الخيار في مقاومة االسييتبداد وفضييحه، إذ بدون ذلك سيييسييتمر االسييتبدال  أنه

وسييييييتأخذ أمراضييييييه تفعل فعلها في المجتمع، بحيث إما أن ينهار في النهاية بفعل تفشييييييي 

 كيان ضعيف ومترهل سرعان ما يدفع أحد األقوياء إلىتتحول األمة  أواألمراض السابقة، 

االسيييتيالء عليها، األمر الذي يجعلها ترزح تحت وطأة الظلم والطغيان مرة  إلىالمجاورين 

 أخرى.

 انتها:هذا ويمكن أن نقدم المالحظات التالية على رؤية الكواكبي لهوية األمة ومك

خلي ( تعد أفكار الكواكبي في الربط بين الشعور بضرورة الحرية واإلحساس الدا1

سييي لهوية ا  متقدمة بالنسييبة لعصييره، فالحرية هي العامل المكون واألسييابكيان األمة، أفكار

تقالل في الفرد من جهة، ولألمة من جهة ثانية، وال شييييعور بالهوية وال بالكرامة وال باالسيييي

 مستعمر خارجي. أوظل غياب الحرية، سواء سلبت هذه الحرية من مستبد داخلي 

يث أنها حمس أفكار حداثية عن الهوية، من وتعد هذه األفكار متقدمة، ألنها تكاد تال

 تربط الجانب النفسييي بالجانب السييياسييي، وتجعل من الحرية السييياسييية ذات أسيياس نفسييي

لشعور اواجتماعي، فالحرية هي باألساس حرية داخلية، حرية في التفكير والنقد، حرية في 

شوء هوية نكير بإمكانية باالستقالل والكرامة قبل كل شيء، وبدون هذه الحرية ال يمكن التف

 األمة.

، وهي وسييييائل السييييلطة (1)السييييلطة الحيوية""ب ( تركيزه على ما يسييييميه فوكو 2

الالعنفية من مراقبة وضييييبط للمجتمع من قبل الحاكم عن طريق سييييلطة رجال الدين، وبث 

 قيم األنانية والسيييييلبية ومنع الناس من مكاسيييييب العلم، ومحاولة تمويههم أيديولوجيا ، وزرع

أن نصييل على ما يسييميه فوكو ب"مجتمع  إلىروح الطاعة والخضييوع بين أفراد المجتمع، 

 .(2)التطبيع"

ليب القوة أسييا وإنماهنا نجد أن الكواكبي يحلل ليس أسيياليب القوة التقليدية للمسييتبد، 

نتائج غير  الناعمة، وهذه أساليب ليس لها نتائج سياسية تحقق الغلبة للمستبد وحسب، بل لها

غيرة على اشيييرة تدمر األمة داخليا  عبر نشييير ثقافة الخوف والالمباالة، وعدم الشيييعور بالمب

 األمة، وهذا هو الجانب األهم من مشكلة تكون الشعور بهوية األمة.

حها، ( يعد موقف الكواكبي موقفا  متقدما  على عصيييره من ناحية الحلول التي يطر3

في  ذلك بعض المفكرين إلىتربية، كما ذهب فهو ال يعتقد أن المشييييييكلة يمكن أن تحل بال

مة، ويزيد التربية في بالد االستبداد هي وسيلة بيد المستبد لكي يغرق بها األ وإنماعصره، 

ك من سيييييييطرته األيديولوجية عليها، ونشيييييير ثقافة الطاعة وعدم الثقة بالنفس، وعلى ذل

رتبطة المشكالت األخرى م فالمشكلة عند الكواكبي هي سياسة أوال  وقبل كل شيء، وأن كل

ديني الذي بهذا الجانب، فالتربية لن يصيييلح حالها إال  بالتخلص من االسيييتبداد، واإلصيييالح ال

 لن يحقق مراده إال بتحقيق اإلصالح السياسي.
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فالكواكبي في نهاية األمر يدرك أن ال مجال إال بمواجهة المشييكلة السييياسييية بشييكل 

واجهة يكسب األمة قوة مضاعفة تساعدها في تحقيق موضوعي وهادئ، ألن الهدوء في الم

النتصار في النهاية. ويبدو أن مثل هذه األفكار هي التي جلبت الويالت على الكواكبي حيث 

أن قتل عن طريق دس السيييم في طعامه  إلىقضيييى حياته هاربا  بين مصييير ومكة المكرمة، 

 .(1) شبابهوهو في ريعان 

 هوامش البحث
س، بيروت، لكواكبي، طبائع االسييتبداد ومصييارع االسييتعباد، تقديم أسييعد السييحرانى، دار النفائعبد الرحمن ا ( 1)

 .30، ص2006

 .30عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد مرجع سابق، ص ( 2)

، 1931ة، لقاهرعبد الرحمن الكواكبي، أم القرى، المكتبة التجارية الكبرى، المطبعة المصييييييرية باألزهر، ا (3)

 .140ص

 .35ص ،1992سمير أبو حمدان، عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة االستبداد، دار الكتاب العالمي، بيروت،  ( 4)

 .42عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق، ص ( 5)

 .36سابق، صسمير أبو حمدان، عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة االستبداد، مرجع  (6)

 .42عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق، ص ( 7)

 .44-42ص السابق،( المرجع 8)

م 1988 3، طالشييييييروق، القاهرةفي العالم العربي، دار  اإلسييييييالمفهمي جدعان، أسييييييس التقدم عند مفكري  (9)

 .299ص

 .46-45مصارع االستعباد، مرجع سابق، ص( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد و10)

 .48( المرجع السابق، ص11)

 .54( المرجع نفسه، ص12)

 . 37سابق، ص االستبداد، مرجع( سمير أبو حمدان، عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة 13)

 .65( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق، ص14)

، 2007، 3، دار الشييييروق، القاهرة، طاإلسييييالمالرحمن الكواكبي شييييهيد الحرية ومجدد  ( محمد عمارة، عبد15)

 .230ص

 .231( المرجع السابق، ص16)

 .67( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق، ص17)

 . 68السابق، ص ( المرجع18)

 .300ي العالم العربي، مرجع سابق، صف اإلسالم( فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري 19)

 .107( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق، ص20)

 .64ص ،2001( ماجدة حمود، عبد الرحمن الكواكبي فارس النهضة واألدب، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 21)

 . 108الستعباد، مرجع سابق، ص( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع ا22)

 .126( المرجع السابق، ص23)

 .131الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق ، ص ( عبد24)

 .132( المرجع السابق، ص25)

 .276( ماجدة حمود، عبد الرحمن الكواكبي فارس النهضة واألدب، مرجع سابق، ص26)

 . 30، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مرجع سابق، ص( عبد الرحمن الكواكبي27)

  179السابق، ص ( المرجع28)

 .179( المرجع نفسه، ص29)

 .176-173ص نفسه،( المرجع 30)

  173ص نفسه،( المرجع 31)

 174 نفسه، ص ( المرجع32)

  180نفسه، ص ( المرجع33)

 186نفسه، ص ( المرجع34)
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لدفاع عن35) يل فوكو، يجب ا ، 2003المجتمع، ترجمة وتقديم الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت،  ( ميشيييييي

 .62ص

 ،2000( الزاوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 36)

 . 186ص 

لكتاب العربي، ( سيييمير أبو حمدان، عبد الرحمن الكواكبي وفلسيييفة االسيييتبداد، الشيييركة العالمية للكتاب، دار ا37)

 .5، ص1992بيروت، 
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 في مادة الرياضيات تصميم دروس التعليم عن بعدفاعلية التدريب على 

 العلوم اإلبداعية جامعة- مشارك أستاذ- البدو عبد هللاأمل محمد  أ. 

  اإللكترونيالبريد :amal_bado@hotmail.com 

راسة الحالية لمعرفة فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة هدفت الد الملخص:

كأداة للدراسة على عينه قوامها  االستبانةالرياضيات، واتبعت الدراسة المنهج اإلجرائي، واستخدمت 

المعلمين مهارات  امتالكمعلم ومعلمه في قصبة عمان األولى. وكانت نتائج الدراسة، أن درجة  100

أدلة المعلمين وكتاب الطالب تحتوي على متوسطة، وأن  ميم الدروس عن بعد في مادة الرياضياتتص

بنسبة متوسطة،  وطرق تدريس حديثة ترشد المعلمين وتساعدهم لتصميم الدروس عن بعد استراتيجيات

صة زووم، هي الفيديوهات المسجلة ثم من التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعدن أكثر إو

 كانت عالية بدرجة كبيرة. فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة الرياضيات أيضا  

 البرامج التدريبية، تصميم التعليم، التعلم عن بعد. :الكلمات المفتاحية

mathematics in lessons education distance designing in training of effectiveness The 

Summary: 

The current study aimed to know the effectiveness of training in designing distance 

education lessons in mathematics، and the study followed the procedural approach، and used 

the questionnaire as a sample study tool. The sample consisted of 100 male and female 

teachers in the first Amman kasbah. The results of the study showed that the The degree to 

which teachers possess the skills of designing lessons remotely in mathematics with an 

average degree. It also showed that And that teachers ’guides and student books contain 

modern teaching strategies and methods that guide teachers and help them design lessons 

remotely at an average rate. Moreover، the most used techniques in designing distance 

education lessons are the recorded videos. In addition to Zoom platform that also presented 

to be the most important quality standard in designing distance education lessons in 

mathematics was very high  

Keywords: distance education، training programs، designing lessons 

لقد نالت قضية جودة التعليم اهتمام المعنيين بالتعليم على المستويين اإلقليمي والعالمي،  المقدمة:

ونظرا  لمواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في جميع المجاالت، وما صاحب ذلك من تحديات 

بد من رفع جودة ونوعية التعليم، وتحسين مخرجاته لتالئم عصر العولمة؛ لذلك تحرص الدول ال  كان 

مستويات عليا في جودة المخرجات التعليمية.  إلىجل الوصول أجاهدة على تطوير نظمها التعليمية؛ من 

العالمي، المعياري انتشار التنافس  إطارلذا بدأ مدخل المعايير يغزو الساحة التربوية عالميا  وعربيا  في 

مام رفع أمتطلبات سوق العمل وآثار المعطيات العلمية والتكنولوجية على التعليم تضع النظم التربوية  إن

التفوق وتقديم االفضل  بداع،اإلالتحدي للجودة واظهار التميز من خالل المخرجات المؤهلة القادرة على 

المعايير في العادة من طبيعة نشاطاتها وأهدافها،  ولكل مهنة معاييرها، ويتم استخالص هذه .لمجتمعها

وأخالق المهنة مجموعة من المبادئ والمعايير والمواجهات والقيم التي تحدد السلوك الذي يجب أن يلتزم 

وفي هذا الصدد دار نقاش حول طريقة نقل هذه المعلومات والمعارف والخبرات  المهنة.  ممارسوبهم 

حسب المنهج التقليدي( مصدر هذه المعلومات، ويستطيع إيصالها عن طريق بين التربويين، فالمعلم )

التلقين المباشر للطالب الذي يفترض فيه السكوت والسلبية، في حين أصبح دور المعلم في ظل تكنولوجيا 

برمجا  وم خططا  للتعليم، والمتعلم مشارك نشط  وجها  وم  في التعليم التي تتبنى منهج النظم طريقا  لها، م 

العملية التعليمية التعلمية، وترتب على ذلك ظهور نظرية التفاعالت الصفية، فالمعلم الجيد هو الذي يوجه 

، ويزيد من فاعليتهم، ويطور شخصياتهم، ويزيد من حيويتهم ونشاطهم ويحاول التقليل من طلبته

األدوات، واأللفاظ سلبياتهم. لذلك على المدرس الناجح أن يخطط لدرسه بحيث يختار أفضل الطرق و

 تدريس أفضل وأسهل، ويحقق األهداف التي يريد. إلىواإليماءات، وغيرها حتى يصل 
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تعتبر مادة الرياضيات من المواد الصعبة والتي تحتاج جهد كبير من المعلم في الغرفة الصفية،         

لبة، وفي خالل جائحة الط إلىوإمكانياته لتوصيل المادة بشكل صحيح وسهل  حواسهحيث يستخدم جميع 

عن الغرفة الصفية كان على المعلم أن يجد ويبحث عن جميع الوسائل التي تيسر  الطلبة وابتعادرونا وك

 على الجميع. المعاناة، وتحاول أن تخفف للطلبةوتسهل عملية التعلم 

 األدب النظري والدراسات السابقة:

دار حكم على جودة هذه النظرية، ومن هذه هناك عدة معايير إلصمعايير نظرية التدريس الجيدة: 

 المعايير ما يلي:

 درجة اشتمالها على جميع متغيرات التدريس وعملياته. .1

 ب عدها عن الذاتية، وقربها من الموضوعية. .2

 الثبات. إلىالدقة واالتساق الداخلي المؤديان  .3

 درجة مطابقتها للواقع، أي إجرائية وقابلة للتطبيق. .4

قنع. منظمة، أي تسير بشكل .5  نظام منطقي م 

والتوليد( وضوحها وبعدها عن التعقيد )البساطة(، وسهولتها، واقتصاديتها، ومرونتها )قابليتها للتطور  .6

 .(2005سالمة،)

 خصائص تصميم التعليم: 

 نظام عام يشتمل على: تعلم وتعليم وتدريب، فهو أعم من تصميم التدريس. -

 يقوم على تعاون كل عناصر المجتمع. -

 المساقات التعليمية.مرتبط ب -

 أهدافه عامة مرتبطة بالمساقات التعليمية. -

 .اختيار المحتوى وتنظيمه يتم بشكل جماعي يشترك فيه: المعلم والمتعلم والخبراء وأولياء األمور -

 تحدد طرق التعلم واختيار الوسائل بشكل عام وتوضع في دليل المعلم. -

، الغريب)العامة ربوي العام، مثال: اختبارات الثانوية يخطط لنوع من التقويم العام بهدف التطوير الت -

2009). 

 (:2002خصائص نموذج التصميم التعليمي الجيد )قطامي، 

 االختزال واالقتصاد في عرض العالقات والعمليات التعليمية قدر اإلمكان. .1

 القابلية للتطبيق تحقيق فائدة ونفع منها. .2

 التمثيل الصادق للواقع. .3

 الواقع وشرح العمليات ليسهل فهمها وتفسيرها. البساطة في تمثيل .4

 بارزة. منظوميهعرض المكونات والعناصر بطريقة  .5

 معا  دون تناقض. وانسجامهااالتساق بين جميع مكوناته  .6

 التركيز والتحديد الواضح )حدود واضحة(. .7

 استناده ألصول نظرية محددة من مجال التعليم والتعلم. .8

 االت أخرى.تعميم عمليات كل نموذج على مج .9
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 نظرية ورموز مجردة. ومبادئيكون مجردا  ويشتمل على مفاهيم  أنهتمثيل للواقع إال  أنهالتجريد، فبرغم 10.

 المبادئ التي تحكم هذا االتساق هي: أهم 

 سؤال المتعلم عن معالجة أمثلة جديدة إذا كان المقصود تنمية األداء التعليمي على مستوى االكتشاف. -

د تنمية األداء التعليمي على مستوى التطبيق فيمكن سؤال المتعلم تطبيق المعلومات إذا كان المقصو -

 الهامة التي تعلمها من خالل معالجته ألمثلة جديدة.

إذا كان المقصود تنمية األداء على مستوى تذكر المعلومات العامة فيمكن أن يطلب منه ذكر تعريف  -

 غير حرفي. أوللمفهوم بشكل حرفي 

مقصود تنمية األداء التعليمي على مستوى تذكر المعلومات الخاصة سؤاله مباشرة عن هذه إذا كان ال -

 لفظا . أواألسماء كتابة 

 برز المعايير التي يعد المحتوى في ضوئها هي:أومن 

جلها، وأول هذه األهداف هو مواكبة المادة العلمية أ* معايير تصل بطبيعة األهداف التي وضعت من 

 المعاصرة.

 للطالب عندما ينسق مع الواقع االجتماعي والثقافي. ايير تتصل بطبيعة المجتمع ويكون مفيدا  * مع

 * معالجة المشكالت ووضع الحلول المناسبة لها على أسس علمية سليمة.

 الحركي بمستوياته الخمسة. أو المهارى* العناية بالنشاط 

 ق وتركيب وتقويم بمستوياته الستة.* االهتمام بالجانب المعرفي من فهم وتذكر وتحليل وتطبي

 .(2012المطيري، )العلمي * توافر التكامل في محتوى المنهج 

 يلي: ( بما2019وقد لخصتها القحطاني)لتصميم محتوى التعليم عن بعد:  استراتيجيات

 : تعلم أساسيات الدافعية، وهي االنتباه، المالءمة، الثقة، الرضا.األولى

ة: وهناك العديد من أنواع الهياكل المختلفة التي يمكنك استخدامها لبناء مناهج : البنية الفكريالثانية

 التعليم عن بعد. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك: 

 محدد. إلىاالنتقال من عاٍم -

 أمثلة ملموسة. إلىاالنتقال من المفاهيم المجردة -

 هل لديك مقدمة ومضمون وخاتمة.-

ا إلضافة االهتمام المرئي : زيادة االهتمام البالثالثة برنامج  إلىصري: تضمن الطرق األكثر شيوع 

 التعليم عن بعد ما يلي: التصوير الفوتوغرافي، الفيديو، الرسومات، الرسوم المتحركة، 

ا في الذاكرة. الرابعة ا هام   : دمج العاطفة: أن العاطفة تلعب دور 

أن القصص  الطلبةص أدوات قوية في تحفيز أحد األسباب التي تجعل من القص: : احِك قصةالخامسة

على معرفة سبب عالقة شيء بتجربتهم بجعلها أكثر واقعية  الطلبةتساعد في تحقيق المرونة فهي تساعد 

 بالنسبة لهم.

يعتبر علم تصميم التدريس واحدا  من العلوم  العالقة بين علم تصميم التدريس ونظريات التعلم:

بط الجانب النظري )وهو المتعلق بنظريات علم النفس عامة ونظريات التعلم التعليمية التي حاولت أن تر

بشكل خاص(، والجانب العملي التطبيقي )وهو المتعلق بوصف البرامج التعليمية واستراتيجيات التعليم، 

ومعنى ذلك أن علم تصميم التدريس ولد من رحم نظريات  وتحديد التقنيات التعليمية األساسية للتعليم(.

لتعليم، ومع ذلك نجد فرقا  بين هدف كل من نظريات التعلم وعلم تصميم التدريس، فنظريات التعلم تبحث ا
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دراسة التغيرات التي تحدث في سلوك المتعلم، بينما تصميم التدريس يهتم بدراسة ما سوف يقوم به المعلم 

 .افتراضية أوقاعة الدرس سواء واقعية من نشاط وطرق تدريس داخل 

عدة علوم تنبثق من رحم التربية  كهنا األخرى:ة بين علم تصميم التدريس والعلوم التربوية العالق

هي: علم التدريس وعلم المناهج واإلرشاد واإلدارة التربوية، والتقويم التربوي. وينبثق من علم التدريس 

ي، والشكل التالي علم تصميم التدريس وعلم التطوير وعلم التطبيق واإلدارة المدرسية والتقويم الصف

 يوضح هذه العالقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: عالقة تصميم التدريس بالعلوم التربوية األخرى1الشكل) 

 (.1986المصدر: )دروزة، 

تعريف بسيط للعلوم المنبثقة من علم التدريس، لمالحظة عالقة هذه العلوم بعلم تصميم  إلىونأتي 

ث نالحظ أن علم التدريس يبدأ بالخطوة األساس التدريس والتي بدت واضحة من الشكل السابق، حي

األولى وهي التصميم، فإذا جاءت سليمة، فإن بقية الخطوات ستكون صحيحة، ونبدأ بالخطوة التالية بعد 

 التصميم وهي التطوير.

يعّرف علم تطوير التدريس بأنه: ذلك العلم الذي يهتم بطرق تطوير التدريس علم تطوير التدريس: 

ستمراريتها اعتمادا  على الخطة التي يقدمها مصمم التدريس لبناء منهاج جيد يحقق نتاجات وتحسينها وا

تعلمية مرغوب فيها. وعادة ما يشبّه مصمم التدريس بالمهندس المعماري الذي يخطط ويرسم ما يريد 

الواقع العملي،  إلىتنفيذه في الواقع على الخرائط الورقية أوال ، ثم تبدأ عملية تنفيذ ما خطط له نظريا  

 فمرحلة التطوير في علم التدريس تقابل مرحلة البناء.

تصب اهتمامات هذا العلم على فهم طرق تطبيق التدريس وتحسينها علم تطبيق التدريس: 

واستمراريتها اعتمادا  على المنهج الذي تم تبنيه بعد التصميم والتطوير، والهدف بالطبع هو تحقيق 

 إلىرغوب فيها، وقد تظهر أثناء التطبيق بعض الثغرات في المنهاج التي تحتاج النتاجات التعلمية الم

 الحذف. أواإلضافة  أوبعض التعديل 

يهتم هذا العلم كما يظهر من مسماه بطرق إدارة التدريس الصفي، وتحسينها، علم إدارة التدريس: 

فة، والتطور العلمي والتعديل واستمراريتها عن طريق مالحظة المنهاج، ومدى مالئمته للفئة المستهد

 (2005الالزم لهذا المنهاج. وبالتحديد فإن هذا العلم يتناول ما يلي: )سالمة، 

 التربية

 اإلدارة المدرسية التطبيق التطوير التصميم

Management 

 التربويةاإلدارة 

Administration 

 التقويم

 التدريس المناهج اإلرشاد التقويم التربوي
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 .إعداد الجداول الزمنية لتطبيق المنهاج 

 .رصد أداء التالميذ ومدى تقدمه 

 .تحديد أساليب تقويم هذا األداء 

 .تحديد طرق رصد عالمات التالميذ 

 لكل الموضوعات السابقة: )الجداول الزمنية، واألداء،  التعديل والتغير الالزمين

 وطرق تقويمه، ورصد العالمات( بناء  على أية مستجدات ومتغيرات.

ذكرنا في اهتمامات علم إدارة التدريس أساليب تقويم أداء المتعلم، وهنا يهتم  التدريس:علم تقويم 

الطرق وتطويرها والمحافظة على  علم تقويم التدريس بطرق تقويم التدريس نفسه، وتحسين هذه

 استمراريتها، وهذا يتطلب دراسة مدى فعالية المنهاج وجودته من حيث:

 .جودة تصميمه 

 .جودة طريقة استخدامه وإدارته 

 .جودة إعداده 

 .جودة تنظيمه 

يمكن إيجاز بعض الممارسات الناجحة في التعليم عبر التطبيقات  أنه( 2015ويشير جودت )

 يلي:التعليمية كما 

 أواللوحية  أوتنظيم مباريات صفية بين مجموعات الطلبة وتكون اإلجابة عبر أجهزة الطلبة الذكية  –

 من جهاز المعمل وتظهر النتائج فورا عبر نظام إدارة التعلّم.

مشاركة العروض التقديمية مع المتدربين بمجرد االنتهاء من عرضها ليقوم الطلبة بالدخول عليها  –

 واستعراضها.

 مشاركة الشاشات بين المعلم والطلبة مما يسمح بزيادة التفاعل ومتابعة الطلبة أثناء الدرس. –

التواصل مع الطلبة عبر برامج التواصل االجتماعي خارج أوقات الدروس إلبالغهم بالتكليفات  –

 والتنسيق فيما يخص الحصة القادمة.

 بة الرقمية دون الحاجة للجلوس على أجهزة المعمل.توجيه الطلبة الستخدام قواعد البيانات مثل المكت –

عبر نظام إدارة التعلّم  وإرسال نتيجة االختبار فوريا   للطلبةمن الممكن للمعلم عمل اختبار فوري  –

 أجهزتهم. إلى

عقد جلسات اجتماعات الفيديو مع الطلبة عن بعد باالستفادة من أجهزة الطلبة والتطبيقات المناسبة  –

 .Hangouts مثل تطبيق

 

 يلي:  وتضيف الباحثة ما

أن يظهر المعلم بوضوح القدرة على تخطيط وتصميم بيئات التعلّم والممارسة العملية المدعمة -

 بالتكنولوجيا الذكية.
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يصمم فرص تعلم مناسبة والتي تطبق طرق التعلّم المعزز بالتكنولوجيا الذكية لدعم االحتياجات -

 .للطلبةالمتعددة 

 والتعلّم، وعندهابحاث الحديثة في مجال استخدام التكنولوجيا الذكية في عمليتي التعليم يطبق األ-

 يخطط بيئات التعلّم والتجارب لمتعلمه.

 يحدد ويتعرف على مصادر التكنولوجيا الذكية، ويقيمها من أجل التعرف على مدى مناسبتها ودقتها.-

 محتوى أنشطة التعلّم. يخطط إلدارة المصادر التكنولوجية الذكية لتالئم-

 يخطط طرق متعددة إلدارة تعلم المتعلم في البيئة المدعمة بالتكنولوجيا الذكية.-

أن ينفذ المعلم خطط في المنهج بحيث تشمل على طرق لتطبيق التكنولوجيا الذكية والتي تؤدي -

 بدورها لزيادة تعلم المتعلم.

 لوجيا الذكيةييسر للطالب الممارسة العملية المدعمة بالتكنو-

يستخدم التكنولوجيا الذكية لدعم الطرق التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية ويتم توجيهها -

 المتعلم المتعددة الحتياجات

 يطبق التكنولوجيا الذكية لتطوير المهارات العليا واالبداع لدى المتعلم-

 جيا الذكيةيدير أنشطة التعلّم لدى المتعلم في بيئة مدعمة بالتكنولو-

 أن يطبق المعلم التكنولوجيا الذكية لتيسير طرق التقييم والتقويم الفعال.-

االكتشافات  النتائج، ومواصلة البيانات، وتفسيريستخدم مصادر التكنولوجيا الذكية في جمع وتحليل -

 من أجل تحسين طرق التعليم وزيادة تعلم المتعلم.

الوسيلة األنسب للطالب ليستخدم مصادر التكنولوجيا من  التقويم، لتحديديطبق طرق متعددة في -

 أجل التعلّم واالتصال واإلنتاجية.

 ( بما يلي:2016حددتها نبهان) التعليمية: وقديتحدد مستوى جودة تصميم العملية 

 ( في ضوء مجموعة من الكفاءات والمهارات الواجب توافرها في المعلم ومنها:1

 مهارات التخطيط والتنظيم.-

 الشخصي. االتصالمهارات -

 مهارات إيجاد تغذية عكسية.-

 مهارات استخدام تقنيات التعليم الحديثة.   -

علم على تعريف الطالب:2  ( تتأسس جودة العملية التعليمية على قدرة الم 

 بالهدف من تعلم المادة.-

 طريقة التقييم المستخدمة.-

 ماهية القدرات الواجب توافرها لفهم الموضوع-

 ز الطالب لالستخدام الفعال للتقنية التعليمية.حف-
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( العوامل المرتبطة بالمتعلم هناك مجموعة من العوامل الواجب مراعاتها قبل اختيار تقنية تعليمية 3

 معينة تتمثل في:

 استعدادات المتعلم.-

 المعرفة السابقة.-

 الدافعية الفردية.-

 الجهد الذهني المتوقع بذله.-

 نمط العملية التعليمية:( عوامل مرتبطة ب4

 نمط تعليم استنباطي: يفضل فيه المتعلم التقدم خطوة بخطوة في العملية التعليمية -

نمط تعليم استقرائي: يفضل فيه المتعلم أن يبتكر مفاهيمه الخاصة بعد دراسة وفحص للعديد من -

 الحاالت والنماذج الحقيقية 

 التعليمية ( عوامل مرتبطة بالبيئة المحيطة بالعملية 5

 المتغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية تحدد أهداف المجتمع ورؤية قادته للمستقبل •

 رؤية المسئولون عن إدارة العملية التعليمية، ومن ثم رسالة المؤسسات التعليمية  •

 المناهج.محتوى في نوعية واتجاهات المساهمات الفكرية للعلماء والخبراء ومن ثم في طبيعة و •

 ن عن إدارة العملية التعليمية، ومن ثم رسالة المؤسسات التعليمية. يرؤية المسئول  •

 نوعية واتجاهات التطور التقني وتطبيقاته العملية. •

 الدراسات السابقة:

وذج جيرالك وايلي متصميم تعليمي تعلمي وفق ن ( فاعلية2014الطائي و السليفاني) إلىفي دراسة 

التاريخ وتنمية عادات  في مادةاإلعدادي  الحادي عشرالصف  طالبالزمنية لدى  المفاهيمسـاب في اكت

لديهم. اعتمد الباحث تصميم المجموعات المتكافئة، مجموعة تجريبية درست  التاريخيالعقل والتعاطف 

ة خرى ضابطة درست على وفق الطريقأوفق انموذج جيرالك وايلي، و تعلمي-تعليميبحسب تصميم 

النهارية   اإلعدادية. وتكون مجتمع البحث من طالب الصف الحادي عشر األدبي في المدارس االعتيادية

( طالبا  51( واشتملت عينة البحث على )2013-2012للذكور في مديرية تربية دهوك للعام الدراسي )

خوناس، ووزع من بين مدارس المجتمع األصلي هما رباد و من مدرستين اعداديتين اختيرتا قصدا  

، وأعد الباحث ثالث أدوات، األولى اختبار الباحث المجموعتين التجريبية والضابطة عليهما عشوائيا  

من المتعدد، والثانية مقياس لقياس  االختيارفقرة من نوع  21لقياس اكتساب المفاهيم الزمنية اشتمل 

فقرة. وكانت  40تاريخي مكون من خيرة مقياس لقياس التعاطف الفقرة واأل 52عادات العقل تكون من 

وفق انموذج  تعلمي-النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام تصميم تعليمي 

في اكتساب المفاهيم  االعتياديةجيرالك وايلي على طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

موعة الضابطة في كل من عادات العقل الزمنية. تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المج

 والتعاطف التاريخي.
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تعرف درجة توافر معايير تصميم  إلىهدفت هذه الدراسة ( 2015الثميري وحمدي) إلى ةدراسفي 

فقرة  71التدريس الجامعي في المساقات التدريسية في الجامعة األردنية، تم إعداد استبانة تكونت من 

عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات  335تطبيقها على عينة تكونت من والتحقق من صدقها وثباتها، و

م. كشفت نتائج الدراسة عن أن درجة توافر معايير 2012/ 2011ردنية للعام الدراسي في الجامعة األ

تصميم التدريس الجامعي في المساقات التدريسية في الجامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أة الكلية كانت مرتفعة، كما التدريس على الدرج

االستبانة الخمسة وعلى الدرجة الكلية تبعا  أبعادمتوسطات تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية على جميع 

لمتغيرات الجنس، والرتبة األكاديمية، ونوع الكلية، والخبرة الجامعية. وفي ضوء نتائج الدراسة تم 

لتوصية بمتابعة االهتمام بمراكز تطوير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، واعتماد معايير ا

تصميم ٕ وإجراء دراسات مقارنة وعبر ثقافية بين جامعات محلية وعربية وعالمية في مدى تطبيق معايير 

 تصميم التدريس الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس فيها.

تقصي فاعلية برنامج تعليمي على تنمية التحصيل  إلىهدفت الدراسة ( 2020في دراسة للبدو )

الدراسي في مادة الرياضيّات لدى طالبات الصف الحادي عشر علمي بمدينة عمان. فقد قامت الباحثة 

أكثر. لذا است خدم في هذه الدراسة  أوأكثر على عامل متغير تابع  أوبدراسة أثر عامل )متغير( تجريبي 

ات المنهج شبه التجريبي وعلى نحو أكثر تحديدا  التصميم المعروف بتصميم القياس القبلي تصميم احد

( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر علمي 70والبعدي لمجموعة واحدة. تكّونت عينة الدراسة من )

ثر اإليجابي األ إلى. وقد أشارت نتائج الدراسة 2018/2019بمدينة عمان في الفصل الثاني للعام الّدراسّي 

لتدريس مادة الرياضيّات باستخدام برنامج تعليمي على تنمية التحصيل في مادة الرياضيّات حيث أشارت 

( بين األداء القبلي واألداء α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة ) إلىالنتائج 

البرنامج التعليمي وما تتضمنه من إدراج دليل  الدراسة بضرورةالبعدي في متغير الدراسة. وأوصت 

أنشطة تَْعلِيِميّة ضمن مقرر طرق التدريس الخاصة بإعداد معلمات الرياضيّات في كليات التربية. وأهمية 

التَْعلِيِميّة القائمة على البرنامج وفوائدها للعملية التَْعلِيِميّة.  تاالستراتيجياتثقيف المعلمات حول أهميّة 

مناهج المدرسية وفي البيئة المدرسية وإعادة بنائها وتشكيلها بما يتناسب مع احتياجات وإعادة النظر في ال

 الطلبة، لما لها من فاعلية في تحسين العملية التَْعلِيِميّة التعلمية بكافة أبعادها.

في كتابة بعض األمور في  أيضا  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تكوين أداة الدراسة، 

 معها في المنهج وعينة الدراسة. اختلفتالنظري، لكن  األدب

جانب التقّدم التكنولوجي، وال سيّما في  إلىتبرز الحاجة الملّحة لالهتمام بالتقّدم العلمي   :الدراسةمشكلة 

المدارس في العام  إلىالوقت الذي يواجه العالم فيه منع التجّمعات وما نتج عنه من حظر ذهاب الطلبة 

، وبالتالي أصبح اعتماد المؤسسات والنظم التعليمية بالكليّة على التعلم 19جائحة كوفيد  بسبب 2020

الرقمي، مّما يتطلّب االحتفاظ بجودة التعليم وعدم التنازل عن نوعيّته وكميّته، وهو ما يستلزم متابعة 

دام تكنولوجيا التعليم ومراقبة مدى تحقيق التوأمة بين نمّو الطالب الفكري وبين العمق المعرفي في استخ

في اإلجراءات والعمليات المترابطة  متكامال   طريقة التدريس نظاما   لالدراسيّة. وتشكفي المناهج 

وأنشطتها وتسلسل فقراتها وهي ترتبط  اإجراءاتهنظمة في خطوات محددة فلكل طريقة والمتكاملة والم

بطريقته التي تجعل التعليم أيسر وأسهل في األهداف والمحتوى إذ أن التدريسي ال يدرس بمادته بل 

فالطريقة تمثل مجموعة األنشطة واإلجراءات المترابطة والمتسلسلة التي يخطط لها وينفذها التدريسي 

مجموعة أهداف. ومن خبرة الباحثة بالتدريس  أوجل تحقيق هدف أ خارجها من أوداخل قاعة المحاضرة 
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لمادة  من األخطاء التي وقع فيها المعلمون والمعلمات ا  عددومعايشتها للواقع في جائحة كورونا رصدت 

وتدريسهم في فترة الجائحة، وذلك بسبب  الطلبة إلىبشكل عام في إيصال المادة التعليمية  الرياضيات

عدم اتباعهم طرق تصميم الدروس التعليمية بطريقة ممنهجة وعلمية صحيحة تعتمد على نظريات التعلم 

نتج عنه خلل في العملية التعليمية. وتلخص الباحثة مشكلة الدراسة  حيح، مماالصوأسلوب التصميم 

 ما هي فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة الرياضيات؟التالي:  الرئيسبالتساؤل 

 أهمية الدراسة:

والذي يعد من  عدأن تتم االستفادة من هذه الدراسة في التركيز على موضوع تصميم دروس التعليم عن ب -1

 ولمواكبة نظام الجودة أيضا  الموضوعات الحديثة نسبيا  على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي 

وتأهيلهم لمواكبة التنافس العالمي في ظل التطور  الطلبةيجابية على كفاءة إالذي يؤثر بصورة  في التعليم

 والتقدم العلمي.

سسات التعليم من التركيز على مهماتها ومسؤولياتها األساسية من تطبيق رسالة الوزارة في تمكين مؤ -2

من خالل دعمها ومتابعة تنفيذها لسياسات واستراتيجيات التعليم المبنية على التوجيه نحو التنافسية في 

 والخدمات المميزةإرساء معايير النزاهة وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والعدالة والشفافية في تقديم الدعم 

 بة. لطل

بل الكفيلة؛ لإلرتقاء بمستوى  -3 تفيد هذه الدراسة في خدمة الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية واإلشرافية بالس 

 . الطلبه في مادة الرياضياتأداء 

 هداف الدراسة باإلجابة عن األسئلة التالية : أتكمن    أهداف الدراسة:

 الرياضيات؟بعد في مادة المعلمين مهارات تصميم الدروس عن  امتالك ةما درج -1

وطرق تدريس حديثة ترشد المعلمين  استراتيجياتأدلة المعلمين وكتاب الطالب تحتوي على هل  -2

 ؟وتساعدهم لتصميم الدروس عن بعد

 ما هي التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعد؟ -3

 ضيات؟ما هي فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة الريا -4

 صوغ فرضيات العمل الالزمة لحل المشكلة:

مهارات تصميم الدروس عن بعد في مادة كلما زادت المعرفة والمهارات الرقمية للمعلم تتحسن  -

 .الرياضيات

مهارات تصميم الدروس عن تتحسن  تصميم دروس التعليم عن بعدكلما زاد تدريب المعلمين على  -

 .بعد في مادة الرياضيات

( التدريب بأنّه عملية تكوين 2002مفهوم التدريب: يعرف حمدان ) التعريفات اإلجرائية:المصطلحات و

للمؤسسة التي يخدم فيها معتمدا  على طرق وأساليب  أوتحديث للمهارات السلوكية للفرد  أوتعديل  أو

تحسين أداء ( فيرى بأّن التدريب هو مجموعة من البرامج التي تهتم بتعلّم و2006تطبيقية، أما الطالب )

( فيعّرف التدريب" بأنّه عملية مخططة ومستمرة، 24، ص2017ومهارات المتدرب، أما أبو النصر )

تلبية االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية لدى الفرد، من خالل زيادة معارفه وتدعيم  إلىتهدف 

 زيادة اإلنتاجية في المنظمة".اتجاهاته وتحسين مهاراته، بما يساهم ذلك في تحسين أدائه في العمل و

والمواد،  المادة التعليمية )األدوات، باختيارهو علم يصف اإلجراءات التي تتعلق  :تصميم التعليم

والبرامج، والمناهج( المراد تصميمها، وتحليلها، وتنظيمها، وتطويرها، وتقويمها وذلك من أجل تصميم 

وأسرع وتساعد المعلم على إتباع أفضل الطرق التعليمية مناهج تعليمية تساعد على التعلم بطريقة أفضل 
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عبارة تصميم من ثالث كلمات هي: عملية،  وتتكون (.1996ي،في أقل وقت وجهد ممكنين )غزاو

 (1999،وتصميم، وتعليم، وللتوصل للمفهوم العام لها البد من تحليل كل كلمة على حدة )زيتون

- اإلجراءات إلنجاز مهمة معينة. أوموعة من الخطوات تعني الترتيب المنظم لمج :processعملية -

فالمهندس المعماري قبل أن يشرع في  الهندسة،هي كلمة لفظ مستعارة من مجال  (:designتصميم )

( على الورق لهذا المنزل يتم على أساسه تنفيذ )بناء( هندسيا   )مخططا   بناء منزل ما، فإنه يعد تصميما  

عد، بحيث يحقق هذا المخطط أهدافا معينة، ومن ثم فإن أحد المعاني الشائعة وتقويم هذا المنزل فيما ب

خطة منظمة تعمل على تحقيق أهداف  أوعملية تخطيطية ينتج عنها مخطط  اعتبارهالعملية التصميم هي 

 معينة، وبذلك فإن أبرز خصائص عملية التصميم أنها:

   عملية موجهة باألهداف.-1

 فس الوقت.منطقية وإبداعية في ن 2

 حل المشكلة  إلى نفس منهجية حل المشكالت وصوال   عما تتبالمشكالت، أي أنها عادة  لحل-3

المعرفية والمهارية والوجدانية للمصممين وخبراتهم السابقة،  منها: الخلفيةبالكثير من العوامل  تتأثر-4

واإلمكانات المادية  م،التصميوموضوع  بالمصممين،المحيطة  توالمحدداوطبيعة الموضوع والقيود 

 الالزمة.

 يصممه.نفصل عما ي ذات طابع إنساني واجتماعي: أي أن ذات المصمم ال-5

: تعّرف اليونسكو التعليم عن ب عد بأنّه "االستخدام المنتظم للوسائط المطبوعة وغيرها، التعليم عن بعد

عّدة إعدادا  جيدا  من أجل تيسير  بين الطلبة والمعلّمين، وتوفير  صالاالتوهذه الوسائط يجب أن تكون م 

ويرّكز معجم المصطلحات التربويّة في المناهج وطرق  (.2012الدعم للمتعلّمين في دراستهم )حمدان، 

مصطلح ي طلق على نوع من  أنهالتدريس في تعريف التعليم عن ب عد على فئات الطلبة، فيعرفه على 

معزولة جغرافيا ،  أوالطلبة المقيمين في مناطق نائية  إلىميّة التعليم يقوم على أساس توصيل العمليّة التعلي

الصفوف الدراسيّة النظاميّة، ومن  إلىالذين ال تسمح لهم ظروفهم الخاصة بالعمل واالنتقال  إلىوتقّدم 

 (.2009أشكالها التطبيقيّة التعليم بالمراسلة والتعليم باإلذاعة والتلفزيون وغيرها )لكيالني، 

موضوع الدراسة على فاعلية التدريب على تصميم دروس  قتصراالموضوعية:  سة: الحدودالدراحدود 

 التعليم عن بعد في مادة الرياضيات.

 عينة من معلمين ومعلمات قصبة عمان. الحدود المكانية:

 1202 /2020 :الحدود الزمانية

جرائي وهو استقصاء منظم يجريه المنهجيّة: تقوم منهجيّة الدراسة على المنهج اإل المنهجية واإلجراءات:

والتربوية بغرض اكتساب فهم  اإلداريةالممارسون في التربية، ويتضمن جمع المعلومات عن األساليب 

 (.2018البياتي، )والتطوير عميق يتيح فرص التحسين 
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م تصميم دروس التعل المعلمين والمعلمات في اتجاهاتإعداد استبيان لمعرفة -التجربة: خطوات إجراء 

 رونا.وعن بعد لمادة الرياضيات في فترة جائحة ك

من  فردا  ( 15السكومترية ألدوات القياس على عينة استطالعية مكونة من ) الخصائصتم دراسة  -

 غير عينة الدراسة.  

( 100المتيسرة، حيث تكّونت عينة البحث من ) أواختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائيّة المتاحة  -

 ( الصفات الديمغرافية لعينة الدراسة.1رقم ) ويوضح الجدولعاصمة عمان، ال معلما في

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 0.30 30 ذكر الجنّس

 0.70 70 أنثى

 األدوات: 

وذلك لجمع المعلومات والبيانات من عينة  االستبانةالباحثة بتصميم أداة  قامت االستبانة:

: الجزء األول: يتناول البيانات اآلتيبانة على جزأين وذلك على النحو االست وتحتويالدراسة، 

أربعة  إلى( فقرة، مقسمة 30األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، والجزء الثاني: يتكون من )

محاور، وقد اتبعت الباحثة المعايير الواردة في تدرج )ليكرت الخماسي(، حيث أعطي لكل عبارةٍ 

غير –غير موافق  –محايد -موافق –( ويقابله على األداِة )موافق بّشدة 1-2-3-4-5)ما يقابِلها 

 هي:موافق بشدة( والمحاور األربعة 

مهارات تصميم الدروس عن بعد في مادة الرياضيات لالمعلمين  امتالكيتحدث عن : المحور األول

 ( فقرات. 15)ويتكون من

وطرق تدريس  استراتيجياتحتوي على ي وهل طالبأدلة المعلمين وكتاب اليتناول  :المحور الثاني

 .ة( فقر15)من بعد ويتكونحديثة ترشد المعلمين وتساعدهم لتصميم الدروس عن 

عدد من المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعد ويتكون من  التقنيات الثالث:المحور  

 .التطبيقات

   صدق األداة: 

داة بصورتها األولية على مجموعة من ذوي للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرض األ

الخبرة واالختصاص من تخصصات اإلدارة التربوية والقياس والتقويم في جامعة اليرموك 

ومالحظاتهم حول مدى صحة هذه الفقرات  أراءهموالجامعة األردنية وجامعة مؤتة من أجل إبداء 

التعديل  آرائهم تمانة، وبناء على ومناسبتها، ومدى مالئمة الفقرات وانتمائها لمجاالت االستب

حسب صدق االتساق الداخلي وهو العالقة بين كل  أيضا  وتكونت االستبانة في صورتها النهائية. 

%( وهي 86تساوي ) الكليةمحور والدرجة الكلية وكانت قيمة معامل ارتباط بيرسون على الدرجة 

 :(2رقم ) قيمة مرتفعة. وكانت النتائج بالجدول التالي

( فردا  من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وتم 30تم تطبيق أداة الدراسة على ) بات األداة:ث

أن قيم  %(، وتبين92) وكانت قيمته تساوي حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا

 معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة.

 لفقرة والدرجة الكلية( يبين معامل االرتباط بين ا2جدول رقم )
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معامل  الفقرة

 االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة 

1 0.557** 11 0.603** 21 0.819** 

2 0.624** 12 0.408** 22 0.873** 

3 0.714** 13 0.557** 23 0.726** 

4 0.727** 14 0.489** 24 0.870** 

5 0.646** 15 0.845** 25 0.715** 

6 0.684** 16 0.717** 26 0.872** 

7 0.712** 17 0.918** 27 0.811** 

8 0.731** 18 0.856** 28 0.837** 

9 0.537** 19 0.865** 29 0.887** 

10 0.476** 20 0.918** 30 0.893** 

 

 ( معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة3جدول رقم )
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 الفا كرونباخ معامل محاور األداة

 0.925 المحور األول

 0.924 المحور الثاني

 0.92 الدرجة الكلية 

تم استخدام مقياس خماسي التدريج على النحو التالي: )كبيرة جدا ،  تصحيح االستبانة:

( على 1،2،3،4،5كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا (، وتم إعطاء التقديرات الرقمية التالية)

م استخدام المقياس الخماسي لتوزيع المتوسطات الحسابية كمعيار معتمد للحكم على الترتيب. وقد ت

 : اآلتيدرجة التقدير على النحو 

 المعيار المعتمد للحكم على درجة التقدير:

 (2.33منخفض إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أقل من )-

 (3.67قل من )( وأ2.33تساوي ) أومتوسط إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أكبر 

( درجات وذلك بتقسيم 5( وحتى )3.67تساوي ) أومرتفع إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أكبر -

 ثالث مسافات متساوية. إلى( 5( وأكبر عالمة )1المسافة بين أقل عالمة )

ا هلليحيث طبقت الباحثة االستبانة على المعلمين ثم تح 2020 /18/10بتاريخ  التجربةبدأت  -

 فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة الرياضيات. اتجاهاتدرجة  ومعرفة

تساعد في تصميم الدروس عن بعد، مواقع  إلى المعلمين والمعلماتبعد تحليل النتائج وجهت الباحثة -

،  Brainily ،HiPER، Khan Academyبعض البرامج في الرياضيات مثل  إلىوإرشادهم 

MyScript Calculator 2   ،Photo math  ،Brains cape Flashcards    ،Socratic    ،

Mathway  ،Desmos Graphing Calculator  ،Zebra Math  ،Math solver . 

لتدريس مادة  جاهزةوفيديوهات  جاهزةمواقع تعرض دروس  إلىتوجيه المعلمين والمعلمات  -

،  Math Playground، Math is Fun  ،Math Crunchموقع تلميذ، الرياضيات مثل: 

Illuminations  ،Common Core 4 Kids  ،Cool Math  ،Active Inspire math  ،AAA 

Math's  ،Against All Odds: Inside Statistics  ،Algebra: In  Simplest  Terms  ،

Khan Academy  Math's  ،Calculus Life saver  ،Math Shack  ،Math's is  Fun. 

عجلة البيداغوجيا لدمج التقنية ضمن أهداف التعلم مع تحديد مستوى تزويد المعلمين والمعلمات ب -

 . واألشكال التالية توضح العجلة.هذا الدمج
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 التطبيقات التالية إلدارة عملية  استخدام -

 

 

 

 

 

 

 

 

بالك  ، تطبيقIntegraانستجرام  ، تطبيقLine تطبيق الين، (Near podتطبيق نيربود )التعلم 

، Skypeسكايب  ، وتطبيقviberفايبر  ، تطبيقWhat Sappواتس اب  ، تطبيقBBMبيري ماسنجر 
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،  وتطبيق يوتيوب Facebook Messenger،  وتطبيق فيس بوك ماسنجر Tangoتانغو  تطبيق

YouTube وتطبيق فيس بوك  ،Facebook وتطبيق فاين  ،Vineتطبيق كيك ،  وKeek وتطبيق  ،

،  وتطبيق Twitter،  وتطبيق تويتر Tube Mate،  وتطبيق تيوب ميت Snap chatسناب شات 

 .Telegram،  وتطبيق تلقرام We Chatويشات 

 desktopأنظمة إدارة تعلم التي توفر االختبارات اإللكترونية ومنها البالك بورد والمودل،   اعتماد -

Flash quiz maker ،adobe flash ،Hot Potatoes 6.2. Question Tools ،Quiz Faber ،

Qedoc Quiz Maker ،Quiz Creator 1.6.quizmaker 2.ViewletQuiz 2.0.5.Quiz 

Builder. Question Writer 2.Respondus 3.5.uTest.WebQuiz XP.eTesting  

 

 

 

 

 

 

 

تقرير عن كل دورة  يقدم المختلفة بحيث المواقع إلى المعلمين والمعلماتتابعت الباحثة حضور  -

 ، ويوزعها على المعلمين اآلخرين.للدورةوتلخيص تدريبية ومدة الحضور 

للمعلمين والمعلمات لتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات المكتسبة  افتراضيةعمل لقاءات دورية  -

 بينهم.

 شة والنقد والتقييم الهادف.للدروس التي صمموها أمام بعضهم البعض للمناق نالمعلميعرض  -

على حضور الدورات التدريبية،  المعلمين والمعلمات وحثهماستخدمت الباحثة أدوات كثيرة لتعزيز -

 ومن هذه األدوات المادية مثل الهدايا وشهادات الشكر ومنها المعنوية الكلمات والعبارات الجميلة.

 2020 /31/12تاريخ  إلى 2020 /18/10من تاريخ  شهريناستمرت التجربة ما يقارب -

 /3/1بتاريخ  المعلمين والمعلماتالتجربة، طبقت الباحثة االستبيان مرة أخرى على  بعد نهاية-

2021. 

 على االستبانة قبل وبعد إجراء التجربة. المعلمين والمعلماتقامت الباحثة بمقارنة نتائج  -

 إلىاريّة لمقارنة األداء القبلي والبعدي المعي واالنحرافاتاستخدمت الباحثة األوساط الحسابية -

 ت لعينتين مترابطتين لمقارنة النتائج.ااختبار تاستخدم أيضا  الطالبات، 

 

 عرض النتائج ومناقشتها:
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المعلمين مهارات تصميم الدروس عن  امتالكدرجة  ما: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

أن ، وكانت النتائج ابية واالنحرافات المعياريةتم حساب المتوسطات الحس الرياضيات؟بعد في مادة 

قيمة المتوسط  تقدير بلغ، وكان أكبر متوسطةالمعلمين مهارات تصميم الدروس عن بعد  امتالكدرجة 

(، وكان أقل تقدير حيث بلغ قيمة المتوسط الحسابي لها 1.46( بانحراف معياري )3.01الحسابي له )

( 3.10-3.38)اوحت باقي الفقرات بمتوسط حسابي ما بين (. وتر1.33( بانحراف معياري )3.08)

أن اعتادوا على التعليم  إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة  (.1.00-1.03)بين معياري ما  وبانحراف

رونا ملزمه لهم لتصميم والتقليدي، ولم يطبقوا هذا النوع في حصصهم داخل أسوار المدرسة، وجائحة ك

 قف بأي أسلوب. الدروس ومحاولة معالجة المو

وطرق  استراتيجياتهل أدلة المعلمين وكتاب الطالب تحتوي على : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

تم حساب المتوسطات الحسابية  تدريس حديثة ترشد المعلمين وتساعدهم لتصميم الدروس عن بعد؟

تقدير يرها متوسط، وكان أكبر وكانت النتائج أن جميع المعايير كانت درجة تقد واالنحرافات المعيارية

(، وكان أقل تقدير حيث بلغ قيمة المتوسط 0.96( بانحراف معياري )3.53قيمة المتوسط الحسابي له ) بلغ

-2.98)(. وتراوحت باقي الفقرات بمتوسط حسابي ما بين 1.01( بانحراف معياري )2.98الحسابي لها )

المحتوى زو الباحثة هذه النتيجة ألن المنهاج هو . وتع(1.01-0.96)بين معياري ما  وبانحراف( 3.53

هو المضمون الذي يتم فيه تحقيق أهداف المنهج العلمي ويتكون من الحقائق والمفاهيم والمبادئ و

وهو األكثر تأثير بتحقيق أهداف  ومهارات التفكير كالتذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم،

مجموع المهارات والمعلومات واالتجاهات التي يقع عليها، ويتم تنظيمها  وأإذ هو عبارة عن الخبرات 

مع ثقافة العصر والثورة التكنولوجية الرابعة التي يعيشها  تتناسب المناهج ويجب ان. على نحو معين

 ورغباتهم. الطلبةن وأن تتناسب مع ميول والقرن الواحد والعشر

: التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعد ما هيالثالث: النتائج المتعلقة بالسؤال 

قامت الباحثة بحصرها من إجابات عينة الدراسة وهي كما يلي: كان أكثر التقنيات المستخدمة الفيديو 

الماسنجر في الفيس بوك. ثم  أوب آ ارساله عبر الوتس المسجلة، ويتمالمسجات الصوتية  أوالمسجل، 

وشرح الدروس عليها واستخدام الدروس المعدة ببرنامج  افتراضية منصة زووم لعمل غرفة صفية

جرام إلرسال الملفات يالبوربوينت وروابط أفالم فيديو جاهزة وموجوده على في الشبكة العنكبوتية. ثم التل

 أحد أنظمة إدارة التعلم التالية:  استخداموالصور وحل األسئلة. ثم 

WizIQ، Search Results، Web results، class era، Schoolboy، Edmo do، D2L، 

Udemy، Easyclass، quizlet، Join.me، Prezi، Zoom، EduBlogs، indMeistermm، 

Blackboard Learn. 

ما هي فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في لرابع: النتائج المتعلقة بالسؤال ا

 مادة الرياضيات؟

األوساط الحسابية لألداء القبلي والبعدي وكان الوسط  تجربة بحسابالقامت الباحثة بعد إجراء 

وللتأكد أّن هذه النتيجة كانت حقيقية  3،15البعدي  ولألداء  2،14الحسابي لألداء القبلي يساوي 

لعينتين مترابطتين وكانت النتائج كما في الجدول  الثانيوليست لعامل الصدفة، تم استخدام االختبار 

 التالي:
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 -السابق أن:يتضح من الجدول 

توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في االتّجاهات  أنه(، 0،05قيمة "ت" دالة عند مستوى داللة ) 

بين التطبيقين القبلي والبعدي لجميع الطلبات في عينة الدراسة ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق 

حجم التأثير تم حساب أّن تطبيق التجربة كان له أهمية كبيرة. ولمعرفة  إلىالبعدي. وهذا يشير 

وقد تم تعبر عن حجم التأثير  التي dعن طريق )ت( مباشرة أمكن إيجاد قيمة  أيضا  و η2مربع إيتا 

 ( يوضح حجم التأثير 2)والجدول رقم حساب القيمتين ببرنامج هريدي لحجم األثر 

 وحجم التأثير في االختبار. 𝛈𝟐  ،𝐝(: قيمة )ت( و 4الجدول رقم )

 
درجة 

 يةالحر
T 𝛈𝟐 𝒅 

حجم 

 التأثير

 كبير 0،339 0.104 3،388 99 المقياس

على يتضح من الجدول السابق أّن حجم التأثير كبير، وهذا يدل على أّن فاعليّة البرامج التدريبية 

المهارات الرقمية والسلوكية لدى أفراد العينة كان كبيرا ، مما يدلل على نجاح التجربة ودور  تنمية

 .تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة الرياضيات مشكلةي استخدمتها الباحثة لمعالجة الطريقة الت

إن التصميم التعليمي يمثل إحدى وظائف التطوير التعليمي في مجال تكنولوجيا التعليم لما يقوم به 

والتحكم به من ربط بين تكنولوجيا التربية والتخطيط الذي يتم من خالله تطوير النظام التعليمي وتنفيذه 

هو  مما يهولكن  ،ا  فقط بالشكل الهندسي الذي تبدو به دائم مال تهتإن عملية التصميم التعليمي  وتقويمه.

فالتصميم التعليمي  التعلم في تصميم العملية التعليمية وفق خطوات وإجراءات منظمة. مبادئتطبيق 

ويساعد المعلم على التمكن  وتكلفة، جهد وبسرعة وبأقل عملية هامة لتحقيق األهداف المطلوبة بدقة،

بالعملية التعليمية وهذا بدوره يعمل على تحقيق  االرتقاء إلىمما يؤدي  واالقتدار من مهنته التي يزاولها،

حيث  التقليدية، منالطرق  تتطلبهمن الجهد أكثر مما  التصميم عادة يتطلب قدرا   األهداف المرسومة،

ويعد التصميم التعليمي قمة ما توصلت إليه  وتقويمها. وتنفيذها، ها،وتطوير تصميم المواد التعليمية،

التقنيات التربوية في معالجة مشكالت التعلم، والتعليم وتطوير مستوياته وتقديم المعالجات التصحيحية 

  الخاصة بكل منها.

 التوصيات: 

 والبيئة الدوليةاتية الحالية إعداد برامج ومناهج تعليمية تتوافق وتواكب التطورات التقنية والمعلوم -

 الحالية التي تعتمد على المعرفة.

ربط المناهج التعليمية بالواقع المؤسسات من خالل الربط بين الدراسة األكاديمية النظرية  -

 على مستوى المؤسسات. والدراسة الميدانية

 القبلي لالختبارالمعياري  واالنحراف( الوسط الحسابي 3دول رقم )الج

 البعدي وقيمة )ت( المحسوبة

 المتوسط العدد التطبيق البعد
 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

مجموع درجات 

 المقياس

 0،51 2،14 100 قبلي

3،388 

 دالة

عند 

0.01 
 0،91 3،15 100 بعدي
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أدوات التعلم  تدريب آباء وأمهات الطلبة على التدريس، ومشاركة الطلبة واألسر في تصميم -

مساحات  إلىوالمناهج، فضال  عن تغيير الرسوم الدراسية المستحقة للمدارس، التي ربما تحتاج 

 أقل ال تستلزم استقبال أفواج من الطلبة، واالستثمار أكثر في مطوري برامج التعليم عن بعد.

 المراجع:
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 .، المجموعة العربية للتدريب والنشرمصر-

(. فاعلية برنامج تعليمي على تنمية التحصيل الدراسي في مادة 2020. )عبد هللاالبدو، أمل محمد  -

الّرياضيّات لدى طالبات الصف الحادي عشر علمي بمدينة عمان. مجلة الراسحون، الدراسات 
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الجامعي في المساقات التدريسية في الجامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، كلية 
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(، تطبيق Nearpodتطبيق نيربود ) االستخدامترتيب التطبيقات التالية حسب  الرجاءالثاني: الجزء 

،  تطبيق واتس اب BBMماسنجر ،  تطبيق بالك بيري Instagram،  تطبيق انستجرام Lineالين 

Whatsapp تطبيق فايبر  ،viber وتطبيق سكايب  ،Skype تطبيق تانغو  ،Tango وتطبيق فيس  ،

،  وتطبيق فيس بوك youtube،  وتطبيق يوتيوب Facebook Messengerبوك ماسنجر 

Facebook وتطبيق فاين  ،Vine وتطبيق كيك  ،Keek وتطبيق سناب شات  ،Snapchat  ، وتطبيق

،  وتطبيق تلقرام WeChat،  وتطبيق ويشات Twitter،  وتطبيق تويتر TubeMateتيوب ميت 

Telegram. 
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الموارد في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة  استهالكدور تطبيق نظام محاسبة 

 في أداء المصارف "دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني"
 حامد هرون عبد هللاأ.د محجوب       وسى بلولة موسى                ياسر م أ.

 جامعة أم درمان اإلسالمية                              شركة إكسير للتعدين    

 اإلداريةكلية العلوم  –رئيس قسم التكاليف                          أستاذ المحاسبة     

 السودان                                                السودان.              

 المستخلص:

نظام محاسييييييبة اسييييييتهالك الموارد في ظل تكنولوجيا بيان دور تطبيق  إلىهدفت الدراسيييييية      

أن  إلىتوصييييلت الدراسيييية المعلومات المتكاملة في أداء المصييييارف والوقوف على تلك المفاهيم. 

جودة المعلومات المالية بتوفيره معلومات مالئمة  إلىارد أدى استخدام نظام محاسبة استهالك المو

وأكثر شمولية وذات موثوقية عالية لمستخدميها، ووجد إن تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد 

له دور كبير في نجاح تحسيييين أداء بنك فيصيييل اإلسيييالمي السيييوداني لتوفيره معلومات قابلة للفهم 

مثيل صيييييادق. وأوصيييييت الدراسييييية باالهتمام بتطبيق نظام محاسيييييبة والمقارنة وأكثر دقة وذات ت

خدمي  واسييييتقرارالموارد في أداء بنك فيصييييل اإلسييييالمي السييييوداني يعطي البنك دعم  اسييييتهالك

لتحقيق النجاحات، وضييرورة توفير فرص الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الرائدة 

 ...إلخ.األمريكيةمتحدة في هذا المجال مثل ألمانيا والواليات ال

 المعلومات، األداء. تكنلوجياالموارد، أنظمة التكاليف،  استهالكمحاسبة  الكلمات المفتاحية:

ABASTRACT:  The study aimed to clarify the role of applying the 

resource consumption accounting system in light of integrated information 

technology in the performance of banks and to stand on those concepts. 

The study found that the use of the resource consumption accounting 

system led to the quality of financial information by providing appropriate، 
more comprehensive and reliable information to its users. It was found that 

the application of the resource consumption accounting system has a great 

role in the success of improving the performance of the Faisal Islamic Bank 

of Sudan to provide information that is understandable، comparable، more 

accurate and relevant. Honest representation. The study recommended 

paying attention to the application of a resource consumption accounting 

system in the performance of the Faisal Islamic Bank of Sudan، which gives 

the bank support and service stability to achieve successes، and the 

necessity to provide opportunities for visits and exchange of experiences 

and experiences with leading countries in this field such as Germany and 

the United States of America ... etc.  
Key words: resource consumption accounting، cost systems، information 

technology، and performance improvement. 
سبة   المقدمة: التطورات التي حدثت في البيئة التجارية والصناعية الحديثة وقفت أمامها نظم محا

واسييييييتجابة لتلك التطورات ظهر  ،التكاليف التقليدية عاجزة عن توفير احتياجات تلك التطورات

وأسلوبا  أوسع  ا  والذي يعتبر اتجاه ،األمريكيةدة ك الموارد في الواليات المتحنظام محاسبة استهال

عتمد هذا النظام على الدمج بين مزايا أسيييلوب التكلفة على احيث  ،جيل القادم إلدارة التكلفةيمثل ال

أسييياس النشييياط الذي يركز على األنشيييطة وأسيييلوب التكلفة األلمانية والذي يسيييمح بالتركيز على 

 وقد أحدث هذا التوجه الحديث تغييرا  ملموسا  في الفكر المحاسبي التكاليفي حتى اآلن. ،ردالموا

 

 مشكلة الدراسة:
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هو: ما دور تطبيق نظام محاسييييييبة اسييييييتهالك الموارد في ظل و تمثلت في السييييييؤال الرئيس    

 :ةاآلتيوتم طرحها في األسئلة  ؟،المصارفتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في أداء 

هل هناك عالقة ذات داللة إحصييييييائية بين تطبيق نظام محاسييييييبة اسييييييتهالك الموارد في ظل  .1

 تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وكفاءة األداء ببنك فيصل اإلسالمي السوداني؟.

نظام محاسييييييبة اسييييييتهالك الموارد في ظل  تطبيقهل هناك عالقة ذات داللة إحصييييييائية بين  .2

 وجودة المعلومات المالية في بنك فيصل اإلسالمي السوداني؟. تكنولوجيا المعلومات المتكاملة

هل هناك عالقة ذات داللة إحصييييييائية بين تطبيق نظام محاسييييييبة اسييييييتهالك الموارد في ظل  .3

 تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ورقابة األداء ببنك فيصل اإلسالمي السوداني؟.

 ة:اآلتي لفرضياتابناء  على مشكالت الدراسة تم وضع فرضيات الدراسة: 

ـة األولى:هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  .1 ـ الفرضي

 في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وكفاءة األداء ببنك فيصل اإلسالمي السوداني.

ك  نظام محاسبة استهال تطبيقالفرضيـيييييـييييية الثانيـيييييـييييية:هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  .2

ية في بنك فيصيييييييل  الموارد في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وجودة المعلومات المال

 اإلسالمي السوداني.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام محاسبة استهالك  الموارد :الفرضيــة الثالثـة .3

 ي السوداني.في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ورقابة األداء ببنك فيصل اإلسالم

 تنبع أهمية الدراسة من خالل:أهمية الدراسة: 

منهجا  علميا   اإلداريةللقائمين على إدارة البنوك بمختلف مستوياتهم  يقدمالعلمية: األهمية 

الموارد لتحسين أداء البنك من أجل تحقيق أهدافها وبلوغها  استهالكألهمية التطبيق الناجح لمحاسبة 

 ة وذات جودة عالية وأكثر عدالة لتساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة.بتوفرها معلومات دقيق

العملية التي تعتبر أساس التطبيق العملي والتي تكسب  األسستوفر هذه الدراسة  األهمية العملية:

في ظل ظروف  االستمرارالبنوك مهارات التعامل وإضافة عمالء جدد، كما تفيد المصارف في 

 المنافسة الحادة.

 تتمثل أهداف الدراسة في التالي: هداف الدراسة:أ

نظام محاسييييييبة اسييييييتهالك الموارد في ظل تكنولوجيا بيان العالقة اإلحصيييييييائية بين تطبيق  .1

 المعلومات  المتكاملة وكفاءة األداء. 

نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد في ظل تكنولوجيا  تطبيقكشيييييف العالقة اإلحصيييييائية بين  .2

 .جودة المعلومات الماليةالمعلومات المتكاملة و

توضيييح مدى فعالية نظام محاسييبة اسييتهالك الموارد في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة   .3

 لتحقيق رقابة األداء.

والتاريخي  واالسييييييتقرائي االسييييييتنباطيهذه الدراسيييييية على المنهج  الدراسيييييية: اعتمدتمناهج  

( الثانوية من مصييييييادرها السييييييتبانةاوالوصييييييفي. حيث تم جمع البيانات من مصييييييادرها األولية )

 المختلفة.

 االستبانةمصادر أولية:  مصادر البحث:

والتقارير والمواقع اإللكترونية  الكتب والدوريات والرسيييييييائل العلمية مصيييييييادر ثانوية:

 الرسمية.

 الحدود المكانية: بنك فيصل اإلسالمي السوداني. حدود الدراسة:

 م.2020الحدود الزمانية: 

أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح متغيرات  لسابقة مناالدراسات 

 :اآلتيوحسب األحدث، وعلى النحو  السابقة،الدراسة تم االستعانة بعدد من الدراسات 

سبة دراسة التكامل بين محا إلىهدفت الدراسة   :م(2018)عوض هللا و الصديق، دراسة:  (1)

استهالك الموارد والمحاسبة الرشيقة ومدى مساهمتها في تخفيض التكاليف وتوفير 

أن تطبيق محاسبة استهالك الموارد  إلىمعلومات دقيقة لإلدارة، وتوصلت الدراسة 
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بالتكامل مع النظام الرشيق يوفر معلومات مهمة تؤثر في دقة اتخاذ القرار، وأن التتبع 

لى دقة تخصيص التكاليف على العمليات اإلنتاجية مما إا يؤدي الدقيق للتكاليف ومساراته

 يخفض تكلفة الوحدة.

محاولة تصميم نموذج فرضي واختباره  إلىهدفت الدراسة  :م(2018)فضيلة، دراسة:   (2)

المؤشرات واألبعاد الخاصة بمتغيرات الدراسة من خالل تحديد عالقة االرتباط،  وءفي ض

أن هناك أثر إيجابي واضح الستخدامات التكنولوجيا الحديثة  إلىتوصلت الدراسة و

وكذلك كلما اهتمت  ،للمعلومات واالتصال في الرفع من مستوى األداء في البنوك التجارية

هذه البنوك بالتكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال ساهم ذلك في رفع مستوى األداء 

 الداخلية لهذه البنوك.  من حيث كفاءة العمليات

 إلىهدفت الدراسة :(Kbelah, Amusawi, & Almagtome, 2019) دراسة  : (3)

في تحسين الميزة التنافسية لشركات  (RCA) استكشاف دور محاسبة استهالك الموارد

تكاليفية أكثر ( يوفر معلومات RCAالغزل والنسيج العراقية، توصلت الدراسة إن مدخل )

تحقيق ميزة تنافسية فعالة من حيث التكلفة من خالل تحسين تكلفة  إلىدقة وموثوقية تؤدي 

صناعة النسيج المحلية على تحديد سعر منتج أقل ثم الحصول  ويساعد مسؤوليالمنتج، 

 على ميزة تنافسية.

 االستراتيجيةإبراز المهام الرئيسة لإلدارة  إلىهدفت الدراسة   :م(2019)نبيل، دراسة:  (4)

تمثل  االستراتيجيةإن اإلدارة  إلىتوصلت الدراسة و ،وهو متابعة وتقييم أداء المنظمة

فعالة  استراتيجيات أو استراتيجيةتطوير  إلىسلسلة من القرارات واألفعال التي تقود 

للمنظمة عملية تخطيط كل  االستراتيجيةوكذلك تتولى اإلدارة  ،لتحقيق أهداف المنظمة

وحشد الموارد  االستراتيجيةاألنشطة المتصلة لصياغة رسالة المنظمة وتحديد األهداف 

  االستراتيجيةالالزمة وصياغة الخطة 

 (AL- Hibari & AL- Matari, 2019) دراسة: (5)

وتفعيل دوره في خفض التكلفة  RCA إلىة التغلب على االنتقادات الموجه إلىهدفت الدراسة      

–TDإن  إلىتوصلت الدراسة  ،الحقيقة وفقا  آللية الطاقة اإلنتاجية في دعم إدارة سلسلة التوريد

RCA  يعتبر تطورا  جديدا  لــRCA  حيث يتم دمج المقاربة المتعمدة على الوقت والتي هي أساس

TD-RCA  في منهجية تحليل النشاط فيRCA هذا التطوير القدرة  وقد عززTD-RCA  إلدارة

وكذلك يخلق هذا  ،األرباح وإدارة وتحليل الموارد من خالل عرض مزدوج الستهالك الموارد

النهج الذي يحركه الزمن عالقة غير مباشرة بين المدخالت والمخرجات من نشاط تعريف الموارد 

 .،وهو قدرة الموارد الثابتة

ن بعض منها تناول أهمية تطبيق إمن الدراسييات السييابقة  تضييحالسييابقة: يتعليق على الدراسييات 

الموارد لخفض التكلفة، بينما تناول البعض األخر منها تقييم وتحسيييييين  اسيييييتهالكنظام محاسيييييبة 

الدور الذي يلعبه تطبيق نظام  إلىاألداء بتأثيرات أخرى، وتتميز الدراسيييييية الحالية بأنها تطرقت 

ء المصارف وذلك في ظل تكنولوجيا المعلومات هذا ما لم تتناوله الموارد في أدا استهالكمحاسبة 

 الدراسات السابقة

ع رف نظام محاسبة استهالك الموارد بأنه عملية تحديد التكاليف  نظام محاسبة استهالك الموارد:

التي تجمع بين نظام محاسبة التكلفة األلماني الذي يركز على التكاليف الحدية  االستراتيجية

 Abdullah) رد مع نظام التكاليف القائم على األنشطة في سياق نظام إدارة األداء المتكاملوالموا

& Kadhim, the use of Resource Consumption Accounting and Balanced 

Scorecard Mothods as an Integrated Framwork in Correcting the 

Economic unit Performance: Applied Study, 2019)يعرف نظام المحاسبة  أيضا  ، و

 اإلداريةالذي يجمع بين فوائد المحاسبة  اإلداريةنظام دعم المحاسبة  أنهالقائم على الموارد على 

 معلومات متكاملة وذات دقة أعلى النشاط لتوفير إلىاأللمانية مع تقدير التكاليف المستندة 

(Copuroglu & Halil, 2018)عرف نموذج محاسبة استهالك الموارد بأنه نظام  أيضا  ، و
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ينتج من الدمج بين منظور الموارد المستمد من نظام التكاليف األلماني  اإلداريةشامل للمحاسبة 

لومات ومنظور األنشطة المستمد من نظام التكاليف على أساس النشاط مما ينتج في النهاية مع

 .(Bhatt, 2014) مفيدة التخاذ القرارات

 توجد ثالثة مبادئ لنظام محاسبة استهالك الموارد: مبادئ نظام محاسبة استهالك الموارد:

ية:  .أ هدف مبدأ السييييييبب تاج الكمي لل نه العالقة بين اإلن بأ مدخالت  اإلدارييعرف  يات ال وكم

تحقيق الناتج، وعليه فإن السييييببية يقصييييد بها وجود عالقة بين الموارد  المسييييتهلكة إذا ما أريد

هذه العالقة  وءواألنشيييطة من جهة وكذلك بين األنشيييطة والمنتجات من جهة آخري، وفي ضييي

)حبيب و  يتم تحديد نصيب كل نشاط من تكلفة الموارد ونصيب كل منتج من تكاليف األنشطة

.أن اإلدارية، ويتميز مبدأ السيييببية بأنه يعكس نوعا  من الصيييدق في المحاسيييبة م(2019عبيد، 

ضعيف أفضل في جميع األحوال في تخصيص  أووجود عالقة سببية سواء كانت بشكل قوي 

 .م(2016)صاحب،  التكاليف

متثال لمبدأ السييييببية في النمذجة في يتم تقديم مبدأ االسييييتجابة لضييييمان االمبدأ اإلسييييتجابة:  .ب

استهالك الموارد وسلوك التكلفة، وتتحكم االستجابة في العالقات الثابتة والنسبية بين مجمعات 

بالخصائص الفريدة لهذه العالقات األكثر تفصيال  والتي تعزز بشكل  أيضا  الموارد، كما يسمح 

ح البيأنات أيضييييييا  سييييييتجابة بويتميز مبدأ اال (White, 2009)كبير دعم اتخاذ القرار الفعال 

سلع والخدماتوزيادة دقة نماذج التدفقات اال ،نوالمعلومات أمام المديري  قتصادية الخاصة بال

 م(2019)توفيق، 

النشييييييياط فأحيانا  تكون يعتبر المنهج التوجيهي في نظام التكاليف على أسييييييياس  مبدأ العمل: .ج

بة لمتخيذ القرار كافيية لتوفير المعلومات المطلو فإن  ،تدفقيات الموارد وتكياليفهيا غير  لك  لذ

مسيييتمر لتشيييرح ما هي األنشيييطة التي كان تنفيذها  أواألنشيييطة "العمل" تعرف بشيييكل دوري 

لمبدأ (، وهذا ا113م، ص 2019سييييببا  السييييتهالك الموارد بين مجمعات الموارد )نورالدين، 

يعني أن يشمل النموذج على أنشطة تضيف معلومات حرجه ومتطورة، يشكل مدخل محاسبة 

اسييييتهالك الموارد نموذجا  للتكلفة يبدأ بفهم إسييييتراتيجية الشييييركة والموقف التنافسييييي، وتدفق 

)نورالدين و  الخدمة أوالموارد داخل الشييركة وتفاعلها لدعم بعضييها البعض للوصييول للمنتج 

 .م(2018حسن، 

ية الوصييييييول   تكنولوجيا المعلومات: المعلومات من  إلىهي تلك التكنولوجيات التي تتيح إمكان

األخرى  االتصاالتنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة السلكية والالسلكية وتشمل اإل االتصاالت

، أوهي جميع نظم المعلومات واألدوات المعتمدة على الحاسييييييوب م(2020)طرفة،  والوسيييييييائط

، وكذلك هي م(2019)عمارة و عطية،  والمسييييتخدمة من قبل المؤسييييسييييات وتقنياتها األسيييياسييييية

مجموعة من العناصيييييير البشييييييرية واآللية، التي تعمل على تجميع البيانات ومعالجتها وتحليلها 

 .م(2012)حسين،  ا، طبقا  لقواعد وإجراءات مقننة ألغراض محددةوتبويبه

هو النتائج  أو، م(2017)حسيييييين،  تشييييييير كلمة األداء على التنفيذ الفعلي لمراحل العمل  األداء:

تفاعلها مع عناصيييير بيئتها  ضييييوء، في م(2020)بن سييييالم، النهائية ألنشييييطة وفعاليات المنظمة 

هو درجة النجاح التي تحققها المؤسسة  أيضا  ، وم(2018)الحسن و إبراهيم، الداخلية والخارجية 

وكذلك هو مجموعة ، م(2018و حمد،  )نوجي، المهل، محمد، في إنجاز األهداف المحققة مسييييبقا

النتائج وهو  أوالنشيييييياطات  أوإبراز اإلنجاز  إلىمن السييييييلوك والنتائج التي تحققت معا  مع الميل 

 .م(2018)محجوب و الشيخ،  التفاعل بين السلوك واإلنجاز

على المنهج الوصييييفي التحليلي الذي يتضييييمن الدراسيييية  اعتمدت منهجية الدارسيييية وإجراءاتها:

اسييتخدام أسييلوب الدراسيية الميدانية جمع المعلومات والبيانات من خالل االسييتبانة، ومن ثم تحليل 

 البيانات إحصائيا  من أجل اختبار صحة الفرضيات.

تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي بنك فيصل اإلسالمي السوداني،  مجتمع وعينة الدراسة:

بطريقة عشييوائية من مجتمع الدراسيية، حيث قام الباحث بتوزيع  اختيارهاا عينة الدراسيية فقد تم أم
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( موظفا  حيث أعادوا االستبانات بعد ملئها 120على المستهدفين حيث استجاب ) استمارة( 130)

 %( من المستهدفين وهي نسبة مقبولة.92) ما نسبتهبالمعلومات المطلوبة أي 

 :وصف خصائص العينة .أ
 ( التكرارات ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل األكاديمي1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 52% 63 بكالوريوس

 %17 20 دبلوم عالي

 24% 29 ماجستير

 %7 8 دكتوراه

 00% 120 المجموع

 .م2020ن من بيانات االستبانة، ي: إعداد الباحثالمصدر

% من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم األكاديمي بكالوريوس، 52( أن 1م )يتضح من الجدول رق

% مؤهلهم 7% مؤهلهم األكاديمي ماجستير، و24، بينما ي% مؤهلهم األكاديمي دبلوم عال17و

حيث بلغت  وفوق الجامعية فراد العينة يحملون درجات جامعيةيتضح من كل ذلك أن كل أ دكتوراه.

وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات  العينةجودة التأهيل العلمي ألفراد %( مما يدل على 100نسبتهم )

 االستبانة بشكل جيد واالجابة عليها بدقة عالية.

 ( التكرارات ألفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة العملية2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة العملية

 %23 28 سنوات 5 أقل من

 %32 38 سنوات 10 منوأقل 5 من

 %8 9 سنة 15 من وأقل10 من

 %9 11 سنة20 من وأقل15 من

 %28 34 سنة فأكثر20 

 %100 120 المجموع
 م.2020ن من بيانات اإلستبانة،يالمصدر: إعداد الباحث

% من أفراد عينة الدراسيية سيينوات خبرتهم خمس سيينوات 23ن إ( 2يتضييح من الجدول رقم )

سنوات خبرتهم من 8سنة، بينما  10-5خبرتهم من %سنوات 32فأقل، و % 9سنة، و %10-15 

ويتضح من كل ذلك أن  سنة فأكثر. 20% سنوات خبرتهم 28سنة، و 20-15سنوات خبرتهم من 

%( وهذه النسبة 77سنة فأكثر( حيث بلغت نسبتهم ) 5غالبية أفراد العينة سنوات خبرتهم ما بين )

 على األسئلة بشكل موضوعي. جابةاالمكنهم على تدل على نضج أفراد العينة مما ي

على االسيييتبانة، وهي تعد أداة رئيسييية في جمع البيانات، إذ روعي  االعتمادتم  أداة الدراسييية: (1

في تحديد متغيراتها  واعتمدنافي صيييياغها قدرتها على تشيييخيص وقياس متغيرات الدراسييية، 

ة من أراء مجموعة من األسيييياتذة على العديد من الدراسييييات واألبحاث، فضييييال  عن االسييييتفاد

ضييمن التخصييص العلمي، إذ تم األخذ بالمالحظات الجوهرية التي أبدوها، وإجراء التعديالت 

 الالزمة عليها.

عتمدنا في إعداد االستبانة على مقياس ليكرت الخماسي، وتضمنت محورين: اوصف االستمارة: .أ

وبيانات سنوات الخبرة. والمحور الثاني، شتمل على البيانات المؤهل األكاديمي االمحور األول، 

( عبارة تم توزيعها على فرضيات الدراسة الثالثة وللتأكد من الصدق 30احتوى على عدد )
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الظاهري لالستبانة وصالحية عباراتها من حيث الصياغة والوضوح تم عرضها على عدد من 

 المحكمين وتم إجراء بعض التعديالت الالزمة عليها.

الصدق الظاهري: تم اختبار صدق أداة القياس وثباتها  ات فقرات االستمارة: قياس صدق وثب

بإتباع العديد من المراحل والخطوات، بدءا  من عملية التحقق من صدق األداة، بمعنى التأكد من 

عتماد على الصدق الظاهري، حيث تم ما وضعت من أجل قياسه، وذلك باال أنها تصلح لقياس

كمين من أصحاب الخبرة والتخصص، وتم تزويدهم بأهداف البحث عرض األداة على المح

ساسها استقرت على وضعها النهائي الذي أا آراءهم وأقتراحاتهم، التي على وفرضياته، وقد أبدو

 تم توزيعه على العينة المبحوثة.

تم إيجاد الصدق الذاتي لالستبانة إحصائيا  باستخدام معادلة الصدق  قياس الثبات الداخلي: -

 الذاتي وهي:

 الثباتالصدق    =     

تم حساب معامل ثبات المقياس المستخدم في االستبانة بطريقة التجزئة النصفية وفق معادلة 

 :اآلتيبروان وكانت النتائج كما في الجدول  -سبيرمان
على االستبانة االستطالعية( الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة 3جدول رقم )  

 الفرضية عدد العبارات معامل الثبات الصدق الذاتي معامل

 األولى 10 0.87% 0.93%

 الثانية 10 0.75% 0.87%

 الثالثة 10 0.81% 0.90%

 االستبانة كاملة 30 0.88% 0.94%
 .م2020ن من بيانات الدراسة الميدانية، ي: إعداد الباحثالمصدر

جميع عبارات الدراسيية وتعني هذه القيم ن قيم الثبات مرتفعة لإ( يتضييح 3من الجدول رقم )

توافر درجة عالية "من الثبات الداخلي لجميع عبارات االسييييييتبانة حيث بلغت قيمة الفا كرنباخ 

وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها  %( 0.88للمقياس الكلى )

من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق  الدراسييييييية تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكن

(% وهذه النتيجة 0.94وبلغت قيمة صييييدق عبارات الدراسيييية ) أهداف الدراسيييية وتحليل نتائجها.

 كفاءة االستبانة وقدرتها بما هو مطلوب من نتائج صادقة وثابتة. إلىتشير 

علوم اإلجتماعية األساليب اإلحصائية المستخدمة: تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لل (2

SPSS  في تحليل بيانات الدراسة. كما تم استخدام عدة أساليب إحصائية منها: التوزيع

لثبات، بروان لحساب معامل ا -التكراري لألجابات، والنسب المئوية، ومعادلة سبيرمان

نحرافات المعيارية، واختبار قيمة )ت( لداللة الفروق بين والمتوسطات الحسايبة، واال

 بات.اإلجا

ولى: )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية األ اختبار الفرضيات وعرض النتائج:

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ورفع كفاءة األداء 

 ببنك فيصل اإلسالمي السوداني(:
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 فراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية االولىأ إلجابات( التكرار والنسب المئوية 4جدول رقم ) -

 العبارات

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 ستهالكا تطبيق نظام محاسبة /1

 انحرافعن  الموارد يوفر معلومات

 الكفاءة لكل مجمع موارد بصورة

 فردية

71 

 

59.2% 45 37.5% 3 2.5% 0 .0% 1 .8% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /2

 الموارد

 يعكس بدقة طبيعة التغير في

 .االستهالكالتكلفة عند وقت  

68 56.7% 49 40.8% 2 1.7% 0 .0% 1 .8% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /3

مع  الموارد يقارن التكلفة المحملة

الفعالية  انحرافاتالمخططة لمعرفة 

 للموارد المرنة.

63 52.5% 53 44.2% 3 2.5% 0 .0% 1 .8% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /4

حسين دقة قياس  الموارد يزيد من ت

 التكلفة لتحميلها بالموارد المستهلكة.

63 52.5% 53 44.2% 3 2.5% 0 .0% 1 .8% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /5

أداء كل  الموارد يوفر تقارير عن

التحليل الفردي  باستخدامنشاط 

 .للموارد

60 50.0% 52 43.3% 7 5.8% 0 .0% 1 .8% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /6

 إلبراز أيهاالموارد يحلل الموارد 

يضيف أوال يضيف قيمة للخدمة 

 المقدمة.

64 53.3% 44 36.7% 11 9.2% 0 .0% 1 .8% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /7

التقدم  الموارد يساعد في قياس مدى

 استخدام اليفخفض تكتجاه أهداف 

 الموارد.

59 49.2% 49 40.8% 11 9.2% 0 .0% 1 .8% 

 ستهالكاتطبيق نظام محاسبة  /8

طاقة األقسام  الموارد يحول فائض

 األقسام التي بها عجز. إلى

56 46.7% 50 41.7% 12 10.0% 2 1.7% 0 .0% 

استهالك تطبيق نظام محاسبة  /9

يوفر معلومات عن كميات  الموارد

بواسطة  استهالكهاتم  لتيالموارد ا

مجمعات التكلفة لكل مجمع موارد 

 على حدة.

53 44.2% 59 49.2% 8 6.7% 0 .0% 0 .0% 

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /10

الموارد يحقق معلومات أكثر 

 مصداقية وموضوعية لقياس األداء.

58 48.3% 47 39.2% 14 11.7% 0 .0% 1 .8% 

 %0.64 0.8 0.17% 0.2 %6.18 7.4 %41.76 50.1 %51.26 61.5 اجمالي العبارات

 .م2020من بيانات االستبانة،  الباحثينالمصدر: إعداد  -

الثانية أعلى نسييييييبة موافقة وموافقة بشييييييدة كانت للعبارة ( ما يلي: 4يتضييييييح من الجدول )        

سبة غير الموافقين 97.5) شدة  وغير الموافقين%(بينما بلغت ن لعينة والذين أفراد ا %(، أما0.8)ب
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%(. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة 1.7لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسييييييبتهم )

الموارد يعكس بدقة طبيعة التغير في التكلفة عند  اسييتهالكتطبيق نظام محاسييبة )أن يوافقون على 

ة للعبارة العاشيييرة أقل نسيييبة موافقة وموافقة بشيييد %(.97بلغت نسيييبتهم ) ( حيثاالسيييتهالكوقت 

%(، أما أفراد العينة والذين 0.8%( بينما بلغت نسبة غير الموافقين وغير الموافقين بشدة )87.5)

%( وهذه النتيجة تدل على أن كل أفراد العينة 11.7لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسييييييبتهم )

بة )أن يوافقون على  ظام محاسيييييي ية  الموارد يحقق معلومات اسييييييتهالكتطبيق ن أكثر مصيييييييداق

 نتائج التوزيعويتضييييييح من خالل  %(.87.5( حيث بلغت نسييييييبتهم )وموضييييييوعية لقياس األداء

ع العبارات التي تقيس ن أفراد عينة الدراسييييييية يوافقون على جميإالتكراري إلجابات أفراد العينة 

ستهالك المولي )الفرضية األ سبة ا وارد في هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام محا

( والبالغ المتكاملة ورفع كفاءة األداء ببنك فيصيييل اإلسيييالمي السيييوداني ظل تكنولوجيا المعلومات

 %(.93.0)بلغت عبارات(، وبنسبة موافقة إجمالية لجميع العبارات  10عددها )
جة الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ومستوى الداللة وتفسيره ودر تالمتوسطا (5)جدول رقم

إلجابات أفراد عينة الدراسة حول الفرضية األولى موافقةال  

 التفسير درجة الموافقة
 مستوى

 الداللة

 قبمة

 )ت(

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 العبــــــــــــــــــــــــــارات

 4.5417 63373. 26.649 000. دالة عالية جدا  
 معلومات عن الموارد يوفر استهالكتطبيق نظام محاسبة  /1

 الكفاءة لكل مجمع موارد بصورة فردية. انحراف

 4.5250 62123. 26.891 000. دالة عالية جدا  
الموارد يعكس بدقة طبيعة التغير  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /2

 .االستهالكفي التكلفة عند وقت 

 4.4750 63461. 25.461 000. دالة عالية جدا  
الموارد يقارن التكلفة المحملة  الكاستهتطبيق نظام محاسبة  /3

 الفعالية للموارد المرنة. انحرافاتمع المخططة لمعرفة 

 4.4750 63461. 25.461 000. دالة عالية جدا  

الموارد يزيد من تحسين دقة  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /4

 قياس التكلفة لتحميلها بالموارد المستهلكة.

 4.4167 68087. 22.793 000. دالة عالية جدا  

الموارد يوفر تقارير عن أداء كل  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /5

 التحليل الفردي للموارد. باستخدامنشاط 

 4.4167 72857. 21.300 000. دالة عالية جدا  
الموارد يحلل الموارد إلبراز أيها  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /6

 يضيف أوال يضيف قيمة للخدمة المقدمة.

ية جدا  عال  4.3750 72254. 20.847 000. دالة 
الموارد يساعد في قياس مدى  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /7

 الموارد. استخدامالتقدم تجاه أهداف خفض تكاليف 

 4.3333 72568. 20.127 000. دالة عالية جدا  
الموارد يحول فائض طاقة  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /8

 لتي بها عجز.األقسام ا إلىاألقسام 

 4.3750 60893. 24.736 000. دالة عالية جدا  

الموارد يوفر معلومات عن  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /9

بواسطة مجمعات التكلفة لكل  استهالكهاكميات الموارد التي تم 

 مجمع موارد على حدة.

 4.3417 75030. 19.588 000. دالة عالية جدا  

الموارد يحقق معلومات أكثر  الكاستهتطبيق نظام محاسبة  /10

 مصداقية وموضوعية لقياس األداء.

 الفرضية ككل 4.4275 45687. 34.277 000. دالة عالية جدا  

 .م2020: إعداد الباحث من بيانات االستبانة، المصدر

المتوسيييطات الحسيييابية ألفراد العينة حول جميع العبارات تفوق ن إ (5)يالحظ من الجدول رقم    

(، وانحرافات معيارية قريبة من الواحد الصييحيح وقيمة اختبار )ت( دالة 3ط العبارة وهو )متوسيي

التي تقل عن  االحتماليةإحصييييائيا  لجميع عبارات الفرضييييية ويمكن مالحظة ذلك من خالل قيمها 

الفرضية ككل  باختباريتبين من خالل الجزء الخاص  أيضا  (. و050.مستوى الداللة اإلحصائية )

اك فروق ذات داللة احصائية بين متوسط أفراد العينة ومتوسط المقياس لصالح أفراد العينة هنن إ

( حيث أكدت قيمة )ت( والتي 3( بينما متوسييييييط المقياس )4.42حيث بلغ متوسييييييط أفراد العينة )

( لصيييالح أفراد 0.05( ذلك الفرق حيث كان داال  إحصيييائيا  أمام مسيييتوى معنوية )34.277بلغت )

وهذا يعني أنهم أجابوا على عبارات المقياس بالموافقة مما يؤكد على قبول الفرضييييية التي  العينة،

 ظل في الموارد اسييتهالك محاسييبة نظام تطبيق هناك عالقة ذات داللة إحصييائية بينتنص على )

 السوداني(. اإلسالمي فيصل بنك األداء كفاءة ورفع المتكاملة المعلومات تكنولوجيا
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 الموارد اسييتهالك محاسييبة نظام تطبيق بين إحصييائية داللة ذات عالقة ة: )هناكالفرضييية الثاني -

 اإلسييييييالمي فيصييييييل ببنك المالية المعلومات وجودة المتكاملة المعلومات تكنولوجيا ظل في

  السوداني(:
 ( التكرار والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الثانية6جدول رقم )

اراتالعب  

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يقدم  استهالكتطبيق نظام محاسبة  /1

القرارات التشغيلية  مالئمة التخاذمعلومات 

 الرشيدة.

 الموارد 

 

78 65.0%  40 33.3%  2 1.7%  0 .0%  0 .0%  

 استهالك تطبيق نظام محاسبة  /2

 ات ماليةالموارد يوفر معلوم 

 وتشغيلية أكثر دقة من خالل  

 التحليل عند أدنى مستويات التشغيل.

67 55.8%  48 40.0%  5 4.2%  0 .0%  0 .0%  

 استهالكتطبيق نظام محاسبة  /3

 الموارد يعمل على تخفيض

 التكاليف في اآلجلين  

القصير والطويل لتعزيز قدرة البنك 

 التنافسية

67 55.8%  50 41.7%  3 2.5%  0 .0%  0 .0%  

 تطبيق نظام محاسبة استهالك /4

 الموارد يوفر معلومات مفصلة

لصانع القرار عن طريق تصنيف بيانات  

 التكلفة

61 50.8%  48 40.0%  11 9.2%  0 .0%  0 0.0%  

 تطبيق نظام محاسبة استهالك /5

 الموارد يوفر 

 اتخاذمعلومات للمساعدة في 

المستوى المناسب من  امتالكقرار  

 الطاقة.

52 43.3%  53 44.2%  15 12.5%  0 .0%  0 0.0%  

 تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد /6

 يقدم معلومات أكثر واقعية 

 من خالل فصل تكاليف 

 الموارد العاطلة وعدم ت

 حميلها على المنتجات.

49 40.8%  57 47.5%  14 11.7%  0 .0%  0 0.0%  

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /7

 يقدم

 ات تفيد في إعدادمعلوم

 الموازنات التخطيطية 

44 36.7%  58 48.3%  18 15.0%  0 .0%  0 0.0%  

 تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد /8

 احتياجاتيحدد 

 كل مورد وتحديد الطاقة  

 منها  لالستفادةالعاطلة 

 في عملية التنبؤ بالنتائج

41 34.2%  64 53.3%  14 11.7%  1 .8%  0 0.0%  

 م محاسبة استهالك المواردتطبيق نظا /9

 يحدد ا

 تجاهات خفض التكاليف ا

 في الموارد المستخدمة

49 40.8%  57 47.5%  13 10.8%  1 .8%  0 0.0%  

 تطبيق نظام محاسبة  /10

  تنبؤيهاستهالك الموارد يعطي نتائج 

 وفي الوقت المناسب. موثوقيةدقيقة وأكثر 

53 44.2%  47 39.2%  18 15.0%  2 1.7%  0 0.0%  

جمالي العباراتا  
56.1 %46.74 52.2 %43.50 11.3 %9.43 0.4 %0.33 0 %0.00 

 .م2020المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة،  -

%(، 98.3)األولى أعلى نسبة موافقة وموافقة بشدة كانت للعبارة ( ما يلي: 6يتضح من الجدول )

أفراد العينة والذين لم يبدوا  %(، أما0.0)بشييييدة بينما بلغت نسييييبة غير الموافقين وغير الموافقين 

النتيجة تدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون  %(. وهذه1.7)نسيييييبتهم  إجابات محددة فقد بلغت

سبة نظام تطبيقعلى أن) ستهالك محا شغيلية القرارات التخاذ مالئمة معلومات يقدم الموارد ا  الت

%(، 85ة موافقة وموافقة بشدة للعبارة التاسعة )أقل نسب %(.98.3(حيث بلغت نسبتهم ) الرشيدة

%(، أما أفراد العينة والذين لم يبدوا 0.0بينما بلغت نسييييبة غير الموافقين وغير الموافقين بشييييدة )

%(. وهذه النتيجة تدل على أن كل أفراد العينة يوافقون 15.0إجابات محددة فقد بلغت نسييييييبتهم )

 الموازنات إعداد في تفيد معلومات يقدم الموارد اسييييييتهالك محاسييييييبة نظام تطبيق)أن على 

التكراري إلجابات  نتائج التوزيعويتضييييييح من خالل  %(.85( حيث بلغت نسييييييبتهم )التخطيطية
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أفراد العينة أن أفراد عينة الدراسييييييية يوافقون على جميع العبارات التي تقيس الفرضييييييية الثانية 

 تكنولوجيا ظل في الموارد اسييتهالك محاسييبة نظام تطبيق بين إحصييائية داللة ذات عالقة هناك)

( والبالغ عددها اإلسيييالمي السيييوداني فيصيييل ببنك المالية المعلومات وجودة المعلومات المتكاملة

 %(.90.2)بلغت عبارات(، وبنسبة موافقة إجمالية لجميع العبارات  10)
ستوى الداللة وتفسيره ودرجة الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( وم تالمتوسطا (7)جدول رقم

 الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة حول للفرضية الثانية. 

درجة 

 الموافقة
 التفسير

 مستوى

 الداللة

 قبمة

 )ت(

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 العبـارات

 4.6333 51748. 34.576 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /1

القرارات  التخييياذدم معلوميييات مالئمييية يقييي

 التشغيلية الرشيدة.

 4.5167 57953. 28.669 000. دالة عالية جدا  

تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /2

يوفر معلومات مالية وتشييييغيلية أكثر دقة من 

 خالل التحليل عند أدنى مستويات التشغيل.

 4.5333 54900. 30.595 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /3

يعميييل على تخفيض التكييياليف في اآلجلين 

ير والطوييييل لتعزيز قيييدرة البنيييك  القصييييييي

 التنافسية.
 4.4167 65572. 23.667 000. دالة عالية جدا  

تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /4

يوفر معلومات مفصييييييلة لصييييييانع القرار عن 

 طريق تصنيف بيانات التكلفة

 4.3083 68349. 20.969 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /5

قرار  اتخيياذيوفر معلومييات للمسييييييياعييدة في 

 المستوى المناسب من الطاقة. امتالك

 4.2917 66605. 21.244 000. دالة عالية جدا  

تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /6

ن خالل فصيييييييل يقدم معلومات أكثر واقعية م

تكاليف الموارد العاطلة وعدم تحميلها على 

 المنتجات.

 4.2167 68824. 19.365 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /7

يقييدم معلومييات تفيييد في إعييداد الموازنييات 

 التخطيطية.

 4.2083 67233. 19.688 000. دالة عالية جدا  

هالك الموارد تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييت /8

كييل مورد وتحييديييد الطيياقيية  احتييياجيياتيحييدد 

منهييا في عملييية التنبؤ  لالسييييييتفييادةالعيياطليية 

 بالنتائج.

 4.2833 68824. 20.426 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسيييييبة اسيييييتهالك الموارد  /9

يحييدد اتجيياهييات خفض التكيياليف في الموارد 

 المستخدمة.

 4.2583 77238. 17.847 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسيييبة اسيييتهالك الموارد  /10

 موثوقيييةدقيقيية وأكثر  تنبؤيييهيعطي نتييائج 

 وفي الوقت المناسب.

 الفرضية ككل 4.3667 35958. 41.635 000. دالة عالية جدا

 .م2020ن من بيانات االستبانة، يالمصدر: إعداد الباحث

بية ألفراد العينة حول جميع العبارات تفوق المتوسطات الحسان إ (7)يالحظ من الجدول رقم 

(، وانحرافات معيارية قريبة من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )ت( دالة 3متوسط العبارة وهو )

التي تقل عن  االحتماليةإحصائيا  لجميع عبارات الفرضية ويمكن مالحظة ذلك من خالل قيمها 

الفرضية ككل  باختبارمن خالل الجزء الخاص يتبين  أيضا  (. و050.مستوى الداللة اإلحصائية )

هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسط أفراد العينة ومتوسط المقياس لصالح أفراد العينة ن إ
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( حيث أكدت قيمة )ت( والتي 3( بينما متوسط المقياس )4.366حيث بلغ متوسط أفراد العينة )

( لصالح أفراد 050. أمام مستوى معنوية )( ذلك الفرق حيث كان داال  إحصائيا  41.635بلغت )

العينة، وهذا يعني أنهم أجابوا على عبارات المقياس بالموافقة مما يؤكد على قبول الفرضية التي 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد في ظل تنص على )

 المالية ببنك فيصل اإلسالمي السوداني(. تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وجودة المعلومات

حصييائية بين تطبيق نظام محاسييبة اسييتهالك الموارد في إالثالثة: هناك عالقة ذات داللة  الفرضييية

 ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ورقابة األداء ببنك فيصل اإلسالمي السوداني

 الدراسة حول عبارات الفرضية الثالثة( التكرار والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة 8جدول رقم )

 

 العبارات

 

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تطبيق نظام محاسبة  /1

 استهالك الموارد يقوم بتجميع

الموارد داخل مجمعات متجانسة 

 لتسهيل عملية تتبع التكلفة.

81 67.5  35 29.2 3 2.5 1 .8  0 .0  

تطبيق نظام محاسبة  /2

 استهالك

الموارد يحقق الدقة في تخطيط 

 الموارد والخطط التشغيلية.

75 62.5  39 32.5                 5 4.2  1 .8  0 .0% 

تطبيق نظام محاسبة  /3

استهالك الموارد يساهم في 

 دةزيا

اإلنتاجية من خالل االستغالل 

 الكفء للموارد المتاحة.

52 43.3  60 50.0% 8 6.7% 0 .0% 0 .0% 

تطبيق نظام محاسبة  /4

 استهالك الموارد يحقق تجانس

مقاييس الطاقة في مجمع 

الموارد يضع الطاقة العاطلة في 

 مستوى رقابي.

53 44.2  59 49.2 7 5.8 1 .8 0 0.0 

تطبيق نظام محاسبة  /5

 استهالك الموارد يحقق الرقابة

لمانعة والالحقة والمتزامنة بما 

ي ترشيد استهالك يساعد ف

 الموارد.

51 42.5% 56 46.7% 13 10.8% 0 .0% 0 .0% 

تطبيق نظام محاسبة  /6

استهالك الموارد يقوم 

 بتخصيص

الموارد على األنشطة لضبط 

 حسابات التكاليف.

55 45.8 51 42.5% 13 10.8% 1 .8% 0 .0% 

تطبيق نظام محاسبة  /7

 استهالك الموار

د يحقق التتبع التفصيلي 

 سارات الموارد المتاحة.لم

49 40.8% 54 45.0% 17 14.2% 0 .0% 0 0.0% 

تطبيق نظام محاسبة  /8

 استهالك الموارد

يحقق توظيف الطاقة العاطلة 

 لخفض تكلفة المنتج.

44 36.7 54 45.0 22 18.3% 0 .0% 0 0.0% 
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تطبيق نظام محاسبة  /9

 استهالك الموارد يعبر

ن بدقة عن العالقات التبادلية بي

 مجمعات الموارد المتاحة.

49 40.8  61 50.8  10 8.3% 0 .0% 0 0.0  

تطبيق نظام محاسبة  /10

 استهالك الموارد يدعم ف

لسفة توجه العميل من خالل 

 اإلدارة الرشيدة للموارد المتاحة.

61 50.8 40 33.3  18 15.0  1 .8 0 0.0  

 0.00  0 0.40 0.5 9.66  11.6 42.42 50.9 47.49  57 اجمالي العبارات

 

 .م2020ن من بيانات االستبانة، يالمصدر: إعداد الباحث

أعلى نسييبة موافقة وموافقة بشييدة كانت للعبارة األولى ( ما يلي: 8يتضييح من الجدول رقم )

%(، أما أفراد العينة 0.8الموافقين بشيييييييدة ) الموافقين وغير%(، بينما بلغت نسييييييبة غير 96.7)

%(. وهذه النتيجة تدل على أن غالبية أفراد 2.5ت محددة فقد بلغت نسييييبتهم )والذين لم يبدوا إجابا

نة يوافقون على أن ) خل العي بة اسييييييتهالك الموارد يقوم بتجميع الموارد دا ظام محاسيييييي تطبيق ن

أقل نسيييبة موافقة  %.( 96.7( حيث بلغت نسيييبتهم )مجمعات متجانسييية لتسيييهيل عملية تتبع التكلفة

%(، بينما بلغت نسييييبة غير الموافقين وغير الموافقين بشييييدة 81.7الثامنة )وموافقة بشييييدة للعبارة 

قد بلغت نسييييييبتهم )0.0) بات محددة ف بدوا إجا لذين لم ي نة وا %(. وهذه 18.3%(، أما أفراد العي

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد يحقق النتيجة تدل على أن كل أفراد العينة يوافقون على أن)

ويتضيييييح من خالل  %(.81.7( حيث بلغت نسيييييبتهم )اطلة لخفض تكلفة المنتجتوظيف الطاقة الع

سة يوافقون على جميع العبارات  نتائج التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة أن أفراد عينة الدرا

هناك عالقة ذات داللة إحصييائية بين تطبيق نظام محاسييبة اسييتهالك التي تقيس الفرضييية الثالثة )

( فيصيييل اإلسيييالمي السيييوداني األداء ببنككنولوجيا المعلومات المتكاملة ورقابة الموارد في ظل ت

 %(.90)بلغت عبارات(، وبنسبة موافقة إجمالية لجميع العبارات  10والبالغ عددها )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ومستوى الداللة وتفسيره ودرجة( 9)الجدول رقم   

 

جابات أفراد عينة الدراسة حول للفرضية الثالثةالموافقة إل  

درجة 

 الموافقة
 التفسير

 مستوى

 الداللة

 قبمة

 )ت(

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 العبــــارات

 4.6333 57880. 30.912 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /1

يقوم بتجميع الموارد داخل مجمعات 

 لتسهيل عملية تتبع التكلفة. متجانسة

 4.5667 61812. 27.765 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /2

يحقق الدقة في تخطيط الموارد والخطط 

 التشغيلية. 

 4.3667 60715. 24.658 000. دالة عالية
تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /3

ن خالل يساهم في زيادة اإلنتاجية م

 االستغالل الكفء للموارد المتاحة.

 4.3667 63422. 23.605 000. دالة عالية جدا  

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /4

يحقق تجانس مقاييس الطاقة في مجمع 

الموارد يضع الطاقة العاطلة في مستوى 

 رقابي.

 4.3167 66083. 21.826 000. دالة عالية جدا  

سبة استهالك الموارد تطبيق نظام محا /5

يحقق الرقابة المانعة والالحقة والمتزامنة 

 بما يساعد في ترشيد استهالك الموارد.
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 4.3333 70214. 20.802 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /6

يقوم بتخصيص الموارد على األنشطة 

 لضبط حسابات التكاليف. 

 4.2667 69492. 19.967 000. دالة عالية جدا  

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /7

يحقق التتبع التفصيلي لمسارات الموارد 

 المتاحة.

 4.1833 72162. 17.964 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /8

يحقق توظيف الطاقة العاطلة لخفض 

 تكلفة المنتج.

 4.3250 62393. 23.263 000. دالة عالية جدا  

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد  /9

يعبر بدقة عن العالقات التبادلية بين 

 مجمعات الموارد المتاحة. 

 4.3417 76142. 19.302 000. دالة عالية جدا  
تطبيق نظام محاسبة استهالك  /10

الموارد يدعم فلسفة توجه العميل من 

 المتاجة. الرشيدة للمواردخالل اإلدارة 

 الفرضية ككل 4.3700 40347. 37.196 000. دالة عالية

 .م2020ن من بيانات االستبانة، يالمصدر: إعداد الباحث

جدول رقم         نة حول جميع إن أعاله  (9)يالحظ من ال ية ألفراد العي طات الحسييييييياب المتوسيييييي

الصييييحيح وقيمة نحرافات معيارية قريبة من الواحد ا(، و3العبارات تفوق متوسييييط العبارة وهو )

اختبار )ت( دالة إحصائيا  لجميع عبارات الفرضية ويمكن مالحظة ذلك من خالل قيمها االحتمالية 

يتبين من خالل الجزء الخاص باختبار  أيضييييا  (. 050.التي تقل عن مسييييتوى الداللة اإلحصييييائية )

ط المقياس الفرضييييية ككل أن هناك فروق ذات داللة احصييييائية بين متوسييييط أفراد العينة ومتوسيييي

( حيث أكدت 3( بينما متوسط المقياس )4.370لصالح أفراد العينة حيث بلغ متوسط أفراد العينة )

( 05.( ذلك الفرق حيث كان داال  إحصييائيا  أمام مسييتوى معنوية )37.196قيمة )ت( والتي بلغت )

ا يؤكد على قبول لصييييييالح أفراد العينة، وهذا يعني أنهم أجابوا على عبارات المقياس بالموافقة مم

الفرضيييية التي تنص على )هناك عالقة ذات داللة إحصيييائية بين تطبيق نظام محاسيييبة اسيييتهالك 

 الموارد في ظل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ورقابة األداء ببنك فيصل اإلسالمي السوداني(.

 الـــنـتــائــج:

 النتائج التالية: إلىتشير نتائج الدراسة    

ئج التحليل واالختبار إن تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد المدعوم بتكنولوجيا قد بينت نتا (1

 رفع كفاءة وفعالية أداء بنك فيصل اإلسالمي السوداني. إلىالمعلومات المتكاملة أدى 

وجد إن اإلهتمام بالتحسيين المسيتمر بنظام محاسيبة اسيتهالك الموارد والوقوف على أداء بنك  (2

وداني عمل على تحقيق التغذية العكسييييية بإرجاع المعلومات إلجراء فيصييييل اإلسييييالمي السيييي

 التعديالت وحل المشكالت والعقبات التي تقف أمامه.

بة اسييييييتهالك الموارد أدى  (3 جودة المعلومات المالية بتوفيره  إلىأن اسييييييتخدام نظام محاسيييييي

 معلومات مالئمة وأكثر شمولية وذات موثوقية عالية لمستخدميها.

ق نظام محاسبة استهالك الموارد له دور كبير في نجاح تحسين أداء بنك فيصل وجد إن تطبي (4

 اإلسالمي السوداني لتوفيره معلومات قابلة للفهم والمقارنة وأكثر دقة وذات تمثيل صادق.

 التوصــيــات والمقترحات:

 :اآلتيبناء  على النتائج التي تم التوصل إليها ي وصي الباحثان ويقترحان ب  

سيييالمي السيييوداني مام بتطبيق نظام محاسيييبة اسيييتهالك الموارد في أداء بنك فيصيييل اإلاالهت (1

 ستقرار خدمي لتحقيق النجاحات.يعطي البنك دعم وا

ضييييرورة توفير فرص الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الرائدة في هذا المجال  (2

 ...إلخ.األمريكيةمثل ألمانيا والواليات المتحدة 
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ظام محاسبة استهالك الموارد في أداء بنك فيصل اإلسالمي السوداني بطريقة ثابتة استخدام ن (3

 تعمل على توجيه مساره بالشكل الصحيح.
 المراجع:المصادر و قائمة

 بالعربية: المراجع-أوالا 

ء قطاع النقل وتخطيط الموارد البشرية على أدا االستراتيجيم("أثر توافق التخطيط 2020، )عبد هللابن سالم، سالم بن 

في محافظة ظفار"، ماليزيا: الجامعة اإلسالمية العالمية، المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية، المجلد الخامس )العدد 

 .49األول، البحث الثالث(، ص

لمدى إمكانية التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة  تحليلهم("دراسة 2019توفيق، كريم محمد حافظ، )

المجلة العلمية  ،ستهالك الموارد لترشيد تكاليف الجودة" اإلسكندرية: المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآلليا

 .90، المجلد العاشر )العدد الرابع، الجزء األول(، صةيوالبيئللدراسات التجارية 

 دراسة-المنتجارد في ترشيد تكلفة م("دور نظام محاسبة استهالك المو2019حبيب، عقيل حمزة وعبيد، ميثم نعمة، )

تطبيقية في الشركة العامة للصناعات المطاطية واإلطارات معمل إطارات بابل"، الكوفة: جامعة الكوفة، كلية اإلدارة 

 .251واالقتصاد، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية )العدد الرابع عشر، السنة الثالثة عشرة(، ص

تطبيقية على مصرف شاري  دراسة-المصرفيم("أثر تقويم األداء المالي على جودة األداء 2017حسن، محمد بخاري، )

قسم  ،واالقتصادية اإلداريةكلية العلوم  ،م"، أنجمينا: جامعة أنجمينا2013-م2008التجاري بجمهورية تشاد للفترة من

والقانونية، المجلد األول )العدد  اإلداريةقتصادية ومجلة العلوم اال ،المجلة العربية للعلوم ونشر واألبحاث ،إدارة األعمال

 .68الخامس(، ص

حالة  دراسة-المؤسسيوأثره في تحسين األداء  اإلداريم( "األبداع 2018الحسن، العليش محمد وإبراهيم، دالل الخير )

 .211مية )العدد السابع(، صالخرطوم: جامعة النيلين، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة العل "قطاع االتصاالت بالسودان

ميدانية  دراسة-االستراتيجيةم( "أثر تكنولوجيا المعلومات في تعزيز فاعلية القرارات 2012حسين، عادل عباس عبد، )

في عينة من المصارف التجارية في محافظة كربالء"، بغداد: جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلة العراقية 

 .297ص (.المجلد الثامن )العدد الثاني والثالثون ،اإلداريةللعلوم 

 دراسة-التخطيطيةم("استخدام المحاسبة عن استهالك الموارد في ترشيد إعداد الموازنات 2016صاحب، دنيا جاسم، )

لرابع، المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد األربعون )العدد ا ،كلية التجارة المنصورة،تطبيقية"، القاهرة: جامعة 

 .45الجزء الثاني(، ص

م( "أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على اإلبداع التنظيمي: دراسة 2019عمارة، الطاهر بن وعطية، العربي، )

"، الجزائر: جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  ENTPاآلبارميدانية في المؤسسة الوطنية لألشغال في 

 .156، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، المجلد السادس )العدد الثاني(، صالتجارية وعلوم التسيير

م("أثر التكامل بين محاسبة استهالك الموارد ونظام المحاسبة 2018عوض هللا، ليندا عليش والصديق، بابكر إبراهيم، )

الخرطوم: جامعة السودان للعلوم  ميدانية على بعض شركات الصناعات الغذائية"، دراسة-الرشيقة في تخفيض التكاليف 

-103، المجلد التاسع عشر )العدد األول(، ص صاإلداريةالبحث العلمي، مجلة العلوم االقتصادية و والتكنولوجيا عمادة

118. 

في تحسين األداء المؤسسي من منظور بطاقة األداء  واالتصالم( "أثر تكنولوجيا المعلومات 2018فضيلة، فني، )

 ،كلية العلوم االقتصادية والمالية ،تطبيقية لمجموعة بنوك عمومية جزائرية"، الجزائر: جامعة أم البواقي ةدراس-المتوازن

 .304-286مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد الخامس )العدد الثاني(، ص ص

الجزائر: جامعة خميس في تفعيل األداء المتميز في المؤسسة"،  االستراتيجيم("دور المدير 2019نبيل، بهوري، )

المركز العربي  ،مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات واألبحاث ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،مليانة

 .390-372ص  الثالث( صوالسياسية واالقتصادية ببرلين )العدد  االستراتيجيةالديمقراطي للدراسات 
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-المنظمةم( "دور عملية توظيف الموارد البشرية في تحسين أداء 2018الم، )محجوب، نهالء طه والشيخ، عامر س

عمادة البحث  ،حالة الشركة السودانية للهاتف السيار زين"، الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دراسة

 .155، المجلد التاسع عشر )العدد الثاني(، صاإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،العلمي

Adeeb Abdulwahab AL- Hibari و ،Ebrahim Mohammed AL- Matari( .April، 2019 .)

Role of Time –Driven Resource- Consumption Accounting in Strategic Cost 

Reduction and Support of Supply Chain Management .International Journal of 

Supply Chain Management ،Vol.8(2 ،)PP.771-783. 

Cross Ogohi Daniel( .February، 2019 .)Influence of Information Technology on 

Personnel Management in Niger( .،Abuja: Nile University of Nigeria ،Departments 

of Public Administration and Banking and Finance، International Journal of 

Engineering Research and Advanced Technology ،Vol.5(2 ،)61. 

Ibrahim Mariam و ،Ma Huimin( .December2017)، 2017 .)Information 

TechnologyComponents and Their Role inKnowledge Management for Product 

Design .Baghdad: International Journal of Information and Education Technology ،

Vol. 7(No.12 ،)948. 

م(. التجربة األردنية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في النظام 2016 ،إبراهيم ناصر جودة. )ديسمبر

 .240الضريبي. عمان: جامعة الزرقاء، مجلة االقتصاد الصناعي)العدد الحادي عشر(، ص

المالي  اإلداريم(. دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين األداء 2015، و مصطفى نجم البشاري. )أدم البشير المبارك

م. الخرطوم: مجلة العلوم االقتصادية لجامعة 2012دراسة حالة بعض الجامعات السودانية  -في مؤسسات التعليم العالي

 .239س عشر)العدد األول(، صعمادة البحث العلمي، المجلد الساد ،السودان للعلوم والتكنولوجيا

دراسة تطبيقية على  -م(. أثر الثقافة التنظيمية على األداء2017الرشيد سليمان فضل هللا، و علي عبدهللا الحاكم. )

 ،عمادة البحث العلمي ،المصارف التجارية السودانية بوالية الخرطوم. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .122تصادية، المجلد الثامن عشر)العدد األول(، صمجلة العلوم االق

م(. أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على اإلبداع التنظيمي: دراسة ميدانية 2019الطاهر بن عمارة، و العربي عطية. )

تجارية "،. )الجزائر: جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم الENTPفي المؤسسة الوطنية لألشغال في األبار

 .156وعلوم التسيير، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، المجلد السادس)العدد الثاني(، ص

م(. أثر التخطيط 2018النور قذف نوجي، عبدالعظيم سليمان المهل، الطاهر أحمد محمد، و يوسف عبدهللا حمد. )

 ،لخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيادراسة حالة مؤسسات القطاع العام. ا -اإلستراتيجي في أداء المؤسسات

، المجلد التاسع عشر)العدد الثاني(، اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،عمادة البحث العلمي ،كلية الدراسات التجارية

 .120ص

حالة شركة دراسة  -م(. المسؤولية اإلجتماعية كمدخل لتحسين األداء2020 ،باها لقمان، و مراكشي محمد لمين. )يناير

، جامعة علي لونيسي، مجلة الريادة إلقتصاديات األعمال، المحلد 2هيونداي موتورز الجزائر. الجزائر: البليدة

 .234-220السادس)العدد الثالث(، ص ص 

 ،م(. دور المدير اإلستراتيجي في تفعيل األداء المتميز في المؤسسة. الجزائر: جامعة خميس مليانة2019بهوري نبيل. )

المركز العربي  ،مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات واألبحاث ،ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركل

 .390-372الديمقراطي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ببرلين)العدد الثالث(، ص ص

بحث استطالعي  -يجي في تعزيز األداء التنظيميم(. دور الذكاء اإلسترات2018تال عاصم فائق، و عذراء محسن عبد. )

، اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،بجامعة الفلوجة. بغداد: جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد اإلداريةألراء القيادات 

 .115المجلد الرابع والعشرون)العدد مئة وسبعة(، ص
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ة التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة إستهالك (. دراسة تحليلة لمدى إمكاني2019كريم محمد. ) ،حافظ

الموارد لترشيد تكاليف الجودة. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد العاشر)العدد الرابع، الجزء األول(، 

90. 

دراسة ميدانية في  -م(. تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في السلوك اإلبداعي للعاملين2015حسين حريجة غالي. )

في جامعة كربالء. بغداد: جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلة العراقية للعلوم  اإلداريةالوحدات العلمية و

 .323-322، لمجلد الحادي عشر)العدد الخامس واألربعون(، ص صاإلدارية

 -لمعلومات واإلتصال في تحسين الخدمة العموميةم(. إسهامات تكنولوجيا ا2020 ،حسيني أمينة، و حمانة كمال. )أبريل

دراسة حالة بلدية وادي العاليق. الجزائر: جامعة المسيلة، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، المجلد الرابع)العدد األول(، 

 .337ص

اسبة إستهالك م(. دور التكامل بين تقنيتي التكلفة المستهدفة ومح2019حنان صبحت عبدهللا، و حاتم كريم كاظم. )

دراسة حالة آلراء عينة من موظفي معمل سمنت بابل. بغداد: جامعة  -الموارد في تخفيض التكاليف ودعم الميزة التنافسية

 .514، المجلد الخامس عشر)العدد مئة وإحدى عشر(، صاإلداريةبغداد، كلية افدارة واالقتصاد، مجلة العلوم االقتصادية و

م(. دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة 2014ان صالح فاضل. )خلود هادي الربيعي، و بور

مقارنة بين شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية. بغداد: جامعة األنبار، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية 

 .325، المجلد السادس)العدد الحادي عشر(، صاإلداريةو

دراسة  -م(. ستخدام المحاسبة عن استهالك الموارد في ترشيد إعداد الموازنات التخطيطية2016احب. )دنيا جاسم ص

المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد األربعون)العدد الرابع،  ،كلية التجارة ،تطبيقية. القاهرة: جامعة المنصورة 

 .45الجزء الثاني(، ص

خدام مدخل محاسبة استهالك الموارد في تطوير الموازنات التخطيطية. القاهرة: م(. است2019ريهام عوض اإلكيادي. )

 .863جامعة قناة السويس، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبئية، المجلد العاشر)العدد الثالث، الجزاء األول(، ص

طيط الموارد البشرية على أداء قطاع م(. أثر توافق التخطيط اإلستراتيجي وتخ2020 ،سالم بن عبدهللا بن سالم. )أبريل

النقل في محافظة ظفار. ماليزيا: الجامعة اإلسالمية العالمية، المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية، المجلد الخامس)العدد 

 .49األول، البحث الثالث(، ص

بشري في المؤسسة. )الجزائر: م(. تكنولوجيا المعلومات وأثرها على مردودية المورد ال2019 ،سمير فراطسة. )ديسمبر

 .4، المجلد السادس)العدد الثاني(، ص-بحوث ودراسات -، مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية2جامعة البليدة 

م(. التكلفة على أساس النشاط والمحاسبة عن استهالك الموارد 2014صديق آدم محمد، و فتح الرحمن الحسن منصور. )

دراسة ميدانية على قطاع صناعة السكر بالسودان. الخرطوم:  -في المنشآت الصناعية ودورهما في تخفيض التكلفة

، المجلد الخامس عشر)العدد اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،عمادة البحث العلمي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .67الثاني(، ص

دراسة ميدانية  -في تعزيز فاعلية القرارات اإلستراتيجيةم(. أثر تكنولوجيا المعلومات 2012عادل عباس عبد حسين. )

في عينة من المصارف التجارية في محافظة كربالء. )بغداد: جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلة العراقية 

 .297، المجلد الثامن)العدد الثاني والثالثون(، صاإلداريةللعلوم 

(. مدى استخدام نظام تخطيط موارد المشروع ونظم إدارة سلسلة التجهيز في م2010 ،عامر عبداللطيف كاظم. )مارس

 .114مجلة جامعة ذي قار، المجلد السادس)العدد األول(، ص ،كلية التجارة ،الشركات العراقية. بغداد: جامعة ذي قار

ف وقياس األداء المؤسسي م(. الخرائط اإلستراتيجية كمدخل لتحقيق التراص2019 ،عبدالرحيم محمد عبدالرحيم. )يونيو

المجلة العربية لإلدارة، المجلد التاسع  ،كلية المجمتع ،رؤية مقترحة. الدوحة: جامعة قطر -في المؤسسات الحكومية

 .56والثالثون)العدد الثاني(، ص
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ام بمنطقة م(. دور التخطيط اإلستراتيجي في تحسين أداء إدارات التعليم الع2020 ،عبدالعزيز صالح الزهراني. )يناير

 ،كلية اإلقتصاد واإلدارة ،م. جدة: جامعة الملك عبدالعزيز2030رؤية المملكة العربية السعودية ضوءمكة المكرمة في 

 .172والقانونية، المجلد الرابع)العدد األول(، ص اإلداريةمجلة العلوم اإلقتصادية و -المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث

مدخل اإلدارة اإلستراتيجية  -والتكاليف اإلداريةم(. دراسات متقدمة في المحاسبة 2019. )ناصر نورالدين ،عبداللطيف

تحليل  -نظرية القيود -نظام اإلنتاج بدون مخزون -محاسبة استهالك الموارد -التكاليف على أساس النشاط –للتكلفة 

 ربحية العمالء. اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي.

دراسة  -م(. دور نظام محاسبة استهالك الموارد في ترشيد تكلفة المنتج2019ثم نعمة عبيد. )عقيل حمزة حبيب، و مي

تطبيقية في الشركة العامة للصناعات المطاطية واإلطارات معمل إطارات بابل. الكوفة: جامعة الكوفة، كلية اإلدارة 

 .251عشر، السنة الثالثة عشرة(، صواالقتصاد، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية)العدد الرابع 

دراسة حالة -م(. أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي2019عالم ولهي، و عثمان محادي. )

مجموعة من المؤسسات. الجزائر: جامعة المسيلة، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، المجلد الرابع) العدد 

 .200الثاني(، ص

م(. توقيت اإلبالغ المالي وتأثره بتكنولوجيا المعلومات 2020عماد غفوري عبود النجار، و سجاد عبدالمجيد مكي. )

واإلتصاالت الحديثة: دراسة تطبيقية على عينة من المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية. بغداد: مجلة الكوت 

 .207عشر)العدد الخامس والثالثون(، ص، المجلد الثاني اإلداريةللعلوم االقتصادية و

م(. تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية. الجزائر: جامعة محمد خيضر 2017عمامرة كريم. )

 .348بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانية)العدد التاسع واألربعون(، ص

تصال في تحسين األداء المؤسسي من منظور بطاقة م(. "أثر تكنولوجيا المعلومات واإل2018 ،فني فضيلة. )ديسمبر

كلية العلوم االقتصادية  ،دراسة تطبيقية لمجموعة بنوك عمومية جزائرية". الجزائر: جامعة أم البواقي -األداء المتوازن

 .304-286مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد الخامس)العدد الثاني(، ص ص  ،والمالية

م(. زيادة فعالية مدخل محاسبة استهالك الموارد من خالل التكامل مع 2017و مصطفى محمد جمعة. )فهد بن النافع، 

مجلة الفكر المحاسبي، المجلد الواحد  ،كلية التجارة ،كل تخطيط المشروع ونظرية القيود. القاهرة: جامعة عين شمس

 .286والعشرون)العدد األول(، ص 

 -م(. إسهامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين الخدمة العمومية2020 ،فؤاد عنوان، و ضويفي حمزة. )أبريل

دراسة حالة بلدية وادي العاليق. )الجزائر: جامعة المسيلة، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، المجلد الرابع، العدد األول، 

 .85.، المجلد الرابع)العدد األول(، ص85م(، ص2020إبريل

م(. دراسة تحليلة لمدى إمكانية التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة إستهالك 2019) كريم محمد حافظ.

. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبئية، المجلد العاشر)العدد الرابع، الجزء األول(، ،الموارد لترشيد تكاليف الجودة"

90. 

ى إمكانية التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة م(. دراسة تحليلة لمد2019كريم محمد حافظ توفيق. )

المجلة العلمية  ،إستهالك الموارد لترشيد تكاليف الجودة. اإلسكندرية: المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآللي

 .P.90للدراسات التجارية والبئية، المجلد العاشر)العدد الرابع، الجزء األول(، 

م(. أثر التكامل بين محاسبة إستهالك الموارد ونظام المحاسبة 2018هللا، و بابكر إبراهيم الصديق. )ليندا عليش عوض 

دراسة ميدانية على بعض شركات الصناعات الغذائية. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم  -الرشيقة في تخفيض التكاليف 

-103، المجلد التاسع عشر)العدد األول(، ص ص إلداريةاوالتكنولوجيا،عمادة البحث العلمي، مجلة العلوم االقتصادية و

118. 

م(. تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحقيق الميزة التنافسية. الجزائر: 2019 ،مبروك صليحة، و شراد صابر. )ديسمبر

 .243جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، مجلة المنهل اإلقتصادي، المجلد الثاني)العدد الثاني(، ص
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دراسة تطبيقية على  -م(. أثر تقويم األداء المالي على جودة األداء المصرفي2017 ،حسن. )إغسطس محمد بخاري

 اإلداريةكلية العلوم  ،م. أنجمينا: جامعة أنجمينا2013-م2008مصرف شاري التجاري بجمهورية تشاد للفترة من

والقانونية،  اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،المجلة العربية للعلوم ونشر واألبحاث ،قسم إدارة األعمال ،واإلقتصادية

 .68المجلد األول)العدد الخامس(، ص

م(. تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على وظائف الموارد البشرية في عصر التحول 2020 ،محمد طرفة. )يناير

الريادة إلقتصاديات األعمال،  . )الجزائر: جامعة الجزائر، مجلة271الرقمي: دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر 

 .271المجلد السادس)العدد الثالث(، ص

م(. أثر استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد إلدارة التكلفة في تدعيم 2018ناصر نور نورالدين، و مصطفى حسن. )

 ،كلية التجارة ،سكندريةدراسة حالة على قطاع الخدمات اللوجستية المالحية. اإلسكندرية: جامعة اإل –القدرة التنافسية 

 .124مجلة العلوم االقتصادية، المجلد الثاني عشر)العدد خمسون(، ص

 –مدخل اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة  -والتكاليف اإلداريةم(. دراسات متقدمة في المحاسبة 2019ناصر نورالدين. )

تحليل ربحية العمالء.  -نظرية القيود -دون مخزوننظام اإلنتاج ب -محاسبة استهالك الموارد -التكاليف على أساس النشاط

 اإلسكندرية:دار التعليم العالي.

مدخل اإلدارة اإلستراتيجية  -والتكاليف اإلداريةم(. دراسات متقدمة في المحاسبة 2019ناصر نورالدين عبداللطيف. )

تحليل  -نظرية القيود -بدون مخزوننظام اإلنتاج  -محاسبة استهالك الموارد -التكاليف على أساس النشاط –للتكلفة 

 ربحية العمالء. اإلسكندرية: دار التعليم العالي.

م(. أثر استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد إلدارة التكلفة في تدعيم القدرة 2018ناصرنور الدين عبداللطيف. )

االقتصادية، المجلد الثاني عشر)العدد دراسة حالة على قطاع الخدمات اللوجستية المالحية. مجلة العلوم  –التنافسية 

 .124الخمسون(، 

 -م(. دور عملية توظيف الموارد البشرية في تحسين أداء المنظمة2018نهالء طه محجوب، و عامر سالم الشيخ. )

 ،لميعمادة البحث الع ،دراسة حالة الشركة السودانية للهاتف السيار زين. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .155، المجلد التاسع عشر)العدد الثاني(، ص،اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و

م(. استخدام مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد في إدارة ورقابة التكلفة. حلوان: 2014هبة شاكر فتحي البابلي. )

ت التجارية، المجلد السابع والعشرون)العدد المجلة العلمية للبحوث والدراسا ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان

 .270الثالث(، ص

م(. ثر محاسبة استهالك الموارد على 2019 ،ياسر صاحب مالك، أحمد ماهر علي، و حسين كاظم عوجة. )ديسمبر

م دراسة إستطالعية في معمل األلبسة الرجالية في النجف األشرف. المجلة العربية للعلو -قرارات التسعير المحاسبية

 .182-181والقانونية، المجلد الثالث)العدد الثالث عشر(، ص ص اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و -ونشر األبحاث

م(. أثر تطوير طريقة الجمع لحساب التكلفة 2018ياسر محمد عبدالعزيز، هاني محمد عزيز، و كريم محمد رمضان. )

دراسة  -RCAالموارد بمدخل المحاسبة عن استهالك الموارد باستخدام المحاسبة عن الطاقة ومسببات  TCالمستهدفة 

نظرية تطبيقية. القارة: جامعة دمياط، كلية التجارة، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد التاسع عشر)العدد الرابع، 

 .89الجزء الثاني(، ص
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م(. التجربة األردنية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في النظام 2016 ،إبراهيم ناصر جودة. )ديسمبر

 .240الضريبي. عمان: جامعة الزرقاء، مجلة االقتصاد الصناعي)العدد الحادي عشر(، ص

المالي  اإلداريدور نظام الرقابة الداخلية في تحسين األداء م(. 2015أدم البشير المبارك، و مصطفى نجم البشاري. )

م. الخرطوم: مجلة العلوم االقتصادية لجامعة 2012دراسة حالة بعض الجامعات السودانية  -في مؤسسات التعليم العالي

 .239عمادة البحث العلمي، المجلد السادس عشر)العدد األول(، ص ،السودان للعلوم والتكنولوجيا

دراسة تطبيقية على  -م(. أثر الثقافة التنظيمية على األداء2017سليمان فضل هللا، و علي عبدهللا الحاكم. ) الرشيد

 ،عمادة البحث العلمي ،المصارف التجارية السودانية بوالية الخرطوم. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .122األول(، صمجلة العلوم االقتصادية، المجلد الثامن عشر)العدد 

م(. أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على اإلبداع التنظيمي: دراسة ميدانية 2019الطاهر بن عمارة، و العربي عطية. )

"،. )الجزائر: جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ENTPفي المؤسسة الوطنية لألشغال في األبار

 .156زائرية للتنمية االقتصادية، المجلد السادس)العدد الثاني(، صوعلوم التسيير، المجلة الج

 -وأثره في تحسين األداء المؤسسي اإلداريم(. األبداع 2018 ،العليش محمد الحسن، و دالل الخير إبراهيم. )ديسمبر

ارة العلمية)العدد السابع(، دراسة حالة قطاع االتصاالت بالسودان". الخرطوم: جامعة النيلين، كلية التجارة، مجلة كلية التج

 .211ص

م(. أثر التخطيط 2018النور قذف نوجي، عبدالعظيم سليمان المهل، الطاهر أحمد محمد، و يوسف عبدهللا حمد. )

 ،دراسة حالة مؤسسات القطاع العام. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -اإلستراتيجي في أداء المؤسسات

، المجلد التاسع عشر)العدد الثاني(، اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،عمادة البحث العلمي ،اريةكلية الدراسات التج

 .120ص

دراسة حالة شركة  -م(. المسؤولية اإلجتماعية كمدخل لتحسين األداء2020 ،باها لقمان، و مراكشي محمد لمين. )يناير

ي لونيسي، مجلة الريادة إلقتصاديات األعمال، المحلد ، جامعة عل2هيونداي موتورز الجزائر. الجزائر: البليدة

 .234-220السادس)العدد الثالث(، ص ص 

 ،م(. دور المدير اإلستراتيجي في تفعيل األداء المتميز في المؤسسة. الجزائر: جامعة خميس مليانة2019بهوري نبيل. )

المركز العربي  ،ارد البشرية للدراسات واألبحاثمجلة تنمية المو ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 .390-372الديمقراطي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ببرلين)العدد الثالث(، ص ص

بحث استطالعي  -م(. دور الذكاء اإلستراتيجي في تعزيز األداء التنظيمي2018تال عاصم فائق، و عذراء محسن عبد. )

، اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،بجامعة الفلوجة. بغداد: جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد داريةاإلألراء القيادات 

 .115المجلد الرابع والعشرون)العدد مئة وسبعة(، ص

(. دراسة تحليلة لمدى إمكانية التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة إستهالك 2019كريم محمد. ) ،حافظ

د لترشيد تكاليف الجودة. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد العاشر)العدد الرابع، الجزء األول(، الموار

90. 
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دراسة ميدانية في  -م(. تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في السلوك اإلبداعي للعاملين2015حسين حريجة غالي. )

بغداد: جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلة العراقية للعلوم  في جامعة كربالء. اإلداريةالوحدات العلمية و

 .323-322، لمجلد الحادي عشر)العدد الخامس واألربعون(، ص صاإلدارية

 -م(. إسهامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين الخدمة العمومية2020 ،حسيني أمينة، و حمانة كمال. )أبريل

وادي العاليق. الجزائر: جامعة المسيلة، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، المجلد الرابع)العدد األول(، دراسة حالة بلدية 

 .337ص

م(. دور التكامل بين تقنيتي التكلفة المستهدفة ومحاسبة إستهالك 2019حنان صبحت عبدهللا، و حاتم كريم كاظم. )

دراسة حالة آلراء عينة من موظفي معمل سمنت بابل. بغداد: جامعة  -الموارد في تخفيض التكاليف ودعم الميزة التنافسية

 .514، المجلد الخامس عشر)العدد مئة وإحدى عشر(، صاإلداريةبغداد، كلية افدارة واالقتصاد، مجلة العلوم االقتصادية و

ة التنافسية: دراسة م(. دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميز2014خلود هادي الربيعي، و بوران صالح فاضل. )

مقارنة بين شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية. بغداد: جامعة األنبار، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية 

 .325، المجلد السادس)العدد الحادي عشر(، صاإلداريةو

دراسة  -اد الموازنات التخطيطيةم(. ستخدام المحاسبة عن استهالك الموارد في ترشيد إعد2016دنيا جاسم صاحب. )

المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد األربعون)العدد الرابع،  ،كلية التجارة ،تطبيقية. القاهرة: جامعة المنصورة 

 .45الجزء الثاني(، ص

. القاهرة: م(. استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد في تطوير الموازنات التخطيطية2019ريهام عوض اإلكيادي. )

 .863جامعة قناة السويس، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبئية، المجلد العاشر)العدد الثالث، الجزاء األول(، ص

م(. أثر توافق التخطيط اإلستراتيجي وتخطيط الموارد البشرية على أداء قطاع 2020 ،سالم بن عبدهللا بن سالم. )أبريل

يا: الجامعة اإلسالمية العالمية، المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية، المجلد الخامس)العدد النقل في محافظة ظفار. ماليز

 .49األول، البحث الثالث(، ص

م(. تكنولوجيا المعلومات وأثرها على مردودية المورد البشري في المؤسسة. )الجزائر: 2019 ،سمير فراطسة. )ديسمبر

 .4، المجلد السادس)العدد الثاني(، ص-بحوث ودراسات -رة الموارد البشرية، مجلة التنمية وإدا2جامعة البليدة 

م(. التكلفة على أساس النشاط والمحاسبة عن استهالك الموارد 2014صديق آدم محمد، و فتح الرحمن الحسن منصور. )

ودان. الخرطوم: دراسة ميدانية على قطاع صناعة السكر بالس -ودورهما في تخفيض التكلفة في المنشآت الصناعية

، المجلد الخامس عشر)العدد اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،عمادة البحث العلمي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .67الثاني(، ص

دراسة ميدانية  -م(. أثر تكنولوجيا المعلومات في تعزيز فاعلية القرارات اإلستراتيجية2012عادل عباس عبد حسين. )

من المصارف التجارية في محافظة كربالء. )بغداد: جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلة العراقية في عينة 

 .297، المجلد الثامن)العدد الثاني والثالثون(، صاإلداريةللعلوم 

هيز في م(. مدى استخدام نظام تخطيط موارد المشروع ونظم إدارة سلسلة التج2010 ،عامر عبداللطيف كاظم. )مارس

 .114مجلة جامعة ذي قار، المجلد السادس)العدد األول(، ص ،كلية التجارة ،الشركات العراقية. بغداد: جامعة ذي قار

م(. الخرائط اإلستراتيجية كمدخل لتحقيق التراصف وقياس األداء المؤسسي 2019 ،عبدالرحيم محمد عبدالرحيم. )يونيو

المجلة العربية لإلدارة، المجلد التاسع  ،كلية المجمتع ،وحة: جامعة قطررؤية مقترحة. الد -في المؤسسات الحكومية

 .56والثالثون)العدد الثاني(، ص

م(. دور التخطيط اإلستراتيجي في تحسين أداء إدارات التعليم العام بمنطقة 2020 ،عبدالعزيز صالح الزهراني. )يناير

 ،كلية اإلقتصاد واإلدارة ،م. جدة: جامعة الملك عبدالعزيز2030رؤية المملكة العربية السعودية ضوءمكة المكرمة في 

 .172والقانونية، المجلد الرابع)العدد األول(، ص اإلداريةمجلة العلوم اإلقتصادية و -المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
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اإلدارة اإلستراتيجية  مدخل -والتكاليف اإلداريةم(. دراسات متقدمة في المحاسبة 2019ناصر نورالدين. ) ،عبداللطيف

تحليل  -نظرية القيود -نظام اإلنتاج بدون مخزون -محاسبة استهالك الموارد -التكاليف على أساس النشاط –للتكلفة 

 ربحية العمالء. اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي.

دراسة  -يد تكلفة المنتجم(. دور نظام محاسبة استهالك الموارد في ترش2019عقيل حمزة حبيب، و ميثم نعمة عبيد. )

تطبيقية في الشركة العامة للصناعات المطاطية واإلطارات معمل إطارات بابل. الكوفة: جامعة الكوفة، كلية اإلدارة 

 .251واالقتصاد، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية)العدد الرابع عشر، السنة الثالثة عشرة(، ص

دراسة حالة -م(. أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي2019عالم ولهي، و عثمان محادي. )

مجموعة من المؤسسات. الجزائر: جامعة المسيلة، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، المجلد الرابع) العدد 

 .200الثاني(، ص

يت اإلبالغ المالي وتأثره بتكنولوجيا المعلومات م(. توق2020عماد غفوري عبود النجار، و سجاد عبدالمجيد مكي. )

واإلتصاالت الحديثة: دراسة تطبيقية على عينة من المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية. بغداد: مجلة الكوت 

 .207، المجلد الثاني عشر)العدد الخامس والثالثون(، صاإلداريةللعلوم االقتصادية و

ر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية. الجزائر: جامعة محمد خيضر م(. تأثي2017عمامرة كريم. )

 .348بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانية)العدد التاسع واألربعون(، ص

م(. "أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين األداء المؤسسي من منظور بطاقة 2018 ،فني فضيلة. )ديسمبر

كلية العلوم االقتصادية  ،دراسة تطبيقية لمجموعة بنوك عمومية جزائرية". الجزائر: جامعة أم البواقي -األداء المتوازن

 .304-286مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد الخامس)العدد الثاني(، ص ص  ،والمالية

الموارد من خالل التكامل مع م(. زيادة فعالية مدخل محاسبة استهالك 2017فهد بن النافع، و مصطفى محمد جمعة. )

مجلة الفكر المحاسبي، المجلد الواحد  ،كلية التجارة ،كل تخطيط المشروع ونظرية القيود. القاهرة: جامعة عين شمس

 .286والعشرون)العدد األول(، ص 

 -العمومية م(. إسهامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين الخدمة2020 ،فؤاد عنوان، و ضويفي حمزة. )أبريل

دراسة حالة بلدية وادي العاليق. )الجزائر: جامعة المسيلة، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، المجلد الرابع، العدد األول، 

 .85.، المجلد الرابع)العدد األول(، ص85م(، ص2020إبريل

ة المستهدفة ومحاسبة إستهالك م(. دراسة تحليلة لمدى إمكانية التكامل بين أسلوبي التكلف2019كريم محمد حافظ. )

. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبئية، المجلد العاشر)العدد الرابع، الجزء األول(، ،الموارد لترشيد تكاليف الجودة"

90. 

م(. دراسة تحليلة لمدى إمكانية التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة 2019كريم محمد حافظ توفيق. )

المجلة العلمية  ،ك الموارد لترشيد تكاليف الجودة. اإلسكندرية: المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآلليإستهال

 .P.90للدراسات التجارية والبئية، المجلد العاشر)العدد الرابع، الجزء األول(، 

إستهالك الموارد ونظام المحاسبة  م(. أثر التكامل بين محاسبة2018ليندا عليش عوض هللا، و بابكر إبراهيم الصديق. )

دراسة ميدانية على بعض شركات الصناعات الغذائية. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم  -الرشيقة في تخفيض التكاليف 

-103، المجلد التاسع عشر)العدد األول(، ص ص اإلداريةوالتكنولوجيا،عمادة البحث العلمي، مجلة العلوم االقتصادية و

118. 

م(. تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحقيق الميزة التنافسية. الجزائر: 2019 ،ليحة، و شراد صابر. )ديسمبرمبروك ص

 .243جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، مجلة المنهل اإلقتصادي، المجلد الثاني)العدد الثاني(، ص

دراسة تطبيقية على  -المصرفي م(. أثر تقويم األداء المالي على جودة األداء2017 ،محمد بخاري حسن. )إغسطس

 اإلداريةكلية العلوم  ،م. أنجمينا: جامعة أنجمينا2013-م2008مصرف شاري التجاري بجمهورية تشاد للفترة من

والقانونية،  اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و ،المجلة العربية للعلوم ونشر واألبحاث ،قسم إدارة األعمال ،واإلقتصادية

 .68عدد الخامس(، صالمجلد األول)ال
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م(. تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على وظائف الموارد البشرية في عصر التحول 2020 ،محمد طرفة. )يناير

. )الجزائر: جامعة الجزائر، مجلة الريادة إلقتصاديات األعمال، 271الرقمي: دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر 

 .271المجلد السادس)العدد الثالث(، ص

م(. أثر استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد إلدارة التكلفة في تدعيم 2018ناصر نور نورالدين، و مصطفى حسن. )

 ،كلية التجارة ،دراسة حالة على قطاع الخدمات اللوجستية المالحية. اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية –القدرة التنافسية 

 .124عشر)العدد خمسون(، ص مجلة العلوم االقتصادية، المجلد الثاني

 –مدخل اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة  -والتكاليف اإلداريةم(. دراسات متقدمة في المحاسبة 2019ناصر نورالدين. )

تحليل ربحية العمالء.  -نظرية القيود -نظام اإلنتاج بدون مخزون -محاسبة استهالك الموارد -التكاليف على أساس النشاط

 التعليم العالي.اإلسكندرية:دار 

مدخل اإلدارة اإلستراتيجية  -والتكاليف اإلداريةم(. دراسات متقدمة في المحاسبة 2019ناصر نورالدين عبداللطيف. )

تحليل  -نظرية القيود -نظام اإلنتاج بدون مخزون -محاسبة استهالك الموارد -التكاليف على أساس النشاط –للتكلفة 

 ر التعليم العالي.ربحية العمالء. اإلسكندرية: دا

م(. أثر استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد إلدارة التكلفة في تدعيم القدرة 2018ناصرنور الدين عبداللطيف. )

دراسة حالة على قطاع الخدمات اللوجستية المالحية. مجلة العلوم االقتصادية، المجلد الثاني عشر)العدد  –التنافسية 

 .124الخمسون(، 

 -م(. دور عملية توظيف الموارد البشرية في تحسين أداء المنظمة2018حجوب، و عامر سالم الشيخ. )نهالء طه م

 ،عمادة البحث العلمي ،دراسة حالة الشركة السودانية للهاتف السيار زين. الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .155دد الثاني(، ص، المجلد التاسع عشر)الع،اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و

م(. استخدام مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد في إدارة ورقابة التكلفة. حلوان: 2014هبة شاكر فتحي البابلي. )

المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد السابع والعشرون)العدد  ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان

 .270الثالث(، ص

م(. ثر محاسبة استهالك الموارد على 2019 ،صاحب مالك، أحمد ماهر علي، و حسين كاظم عوجة. )ديسمبرياسر 

دراسة إستطالعية في معمل األلبسة الرجالية في النجف األشرف. المجلة العربية للعلوم  -قرارات التسعير المحاسبية

 .182-181المجلد الثالث)العدد الثالث عشر(، ص صوالقانونية،  اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية و -ونشر األبحاث

م(. أثر تطوير طريقة الجمع لحساب التكلفة 2018ياسر محمد عبدالعزيز، هاني محمد عزيز، و كريم محمد رمضان. )

دراسة  -RCAباستخدام المحاسبة عن الطاقة ومسببات الموارد بمدخل المحاسبة عن استهالك الموارد  TCالمستهدفة 

بيقية. القارة: جامعة دمياط، كلية التجارة، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد التاسع عشر)العدد الرابع، نظرية تط

 .89الجزء الثاني(، ص
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 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة االتصالمساهمة وسائل 

 التطبيقية دوار والنماذجواألمقاربة إعالمية في النظريات 

 :إعداد

 عضو هيأة تدريس بكلية اإلعالم بجامعة بنغازي لهادي الماطونيمحمد ا .أ

 عضو هيأة تدريس بكلية اإلعالم بجامعة بنغازي منة عبد الرزاق الصوصاعأ .أ

محور العمل اإلعالمي واالتصالي في تحديد اتجاهات التوعية السياسية  الورقة: يتركزملخص 

تخدام األساليب اإلقناعية والتقنيات الحديثة باسواالقتصادية واالجتماعية وتحقيق أهداف التنمية 

إلقناع أفراد المجتمع بصحة هذه األهداف وتقديم تحليل للنظام االقتصادي المضامين  والتنوع في

قوة مادية  إلىومختلف التناقضات االجتماعية ومظاهر التقدم والتخلف في إطار تنموي يحول الفكر 

جماهيرية،  أوالحديثة، شخصية  أوسواء التقليدية  االتصالونتيجة  لهذا التأثير لوسائل  ملموسة.

المطبوعة والمسموعة و المرئية   االتصالفإن الباحثين سيقومان بتحديد كيف يمكن أن ت سهم وسائل 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل مراجعة األدبيات العلمية التي تناولت موضوع هذه 

والتي تسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة محليا   االتصالض وسائل الورقة ، وتقديم نماذج لبع

ن تعزز دور أوالتي من الممكن  االتصالية،مناقشة بعض النظريات  إلىوعربيا  ودوليا  باإلضافة 

في إنجاح برامج  االتصالو ذلك لتقديم توصيات علمية من شأنها أن تفعل دور  االتصالوسائل 

 .التنمية المستدامة

شييييهد العالم خالل العقود الثالثة الماضييييية إدراكا متزايدا  بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد  :مقدمة

مسييييييتداما ، بعد أن ارتبط نمط الحياة االسييييييتهالكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل تقلص 

فيضييييانات مسيييياحات الغابات المدارية، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة األرض، وال

المدمرة، واسيييييتنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي الدعوة 

لنموذج تنموي بديل مسييييييتدام يعمل على تحقيق االنسييييييجام بين تحقيق األهداف التنموية من جهة 

 وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى. 

ات من القرن الماضييييييي، يدرك مدى ينالثمانيد عقفقد بدأ المجتمع الدولي، منذ منتصييييييف 

مزيج من الجهود السييييييياسييييييية والعلمية لحل مشيييييياكل البيئة و أصييييييبح مفهوم التنمية  إلىالحاجة 

المسييييتدامة يمثل نموذجا  معرفيا  للتنمية في العالم، حيث وصييييل االهتمام العالمي بالقضييييايا البيئية 

نطاق عالمي في مؤتمر قمة األرض الذي عقد في ذروته مع تبني مفهوم التنمية المسييييييتدامة على 

هذا االهتمام العالمي بقضييية البيئة بوضييوح في  أيضييا  م. و برز 1992مدينة ريو دي جانيرو عام 

، على 1995تأكيد منهجية التنمية اإلنسييييانية، وفقا لتقرير التنمية اإلنسييييانية العالمي الصييييادر عام 

 (.1عنصر االستدامة، )

دوات التي األ أبرزفي عملية التنمية كونها من  قصييييوىب وسييييائل االعالم اهمية وباكتسييييا         

ن تعكس الصييراعات الفكرية والسييياسييية بين التيارات المختلفة من خالل التطور الهائل أتسييتطيع 

الذي طرأ عليها منذ اختراع المطبعة والسييييييينما واإلذاعة والتلفزيون وأخيرا  األقمار الصييييييناعية 

 وجعل منهانترنت( الذي ضيياعف من قوتها وتوسييعها وشييموليتها )اإل المية للمعلوماتوالشييبكة الع

خر لعملية التنمية وهو أ والمحرك لمحيطالتنمية، تأثيرا  غير محدود في مجال  كبيرة تمارسقوة 

 والتطوير. والمشاركة والتفاعلالعنصر البشري لقبول اتجاهات الحداثة 

 والتغير التحول فاعلية إلى تؤدي التي الوحيدة القوى يه ليسيييييييت اإلعالم وسيييييييائلن إ      

 الشييييخصييييي االتصييييال وتأثير قوة بجانب مسيييياعدة عوامل ت عد إنما ،المجتمعاتاالجتماعي في 

التقدم والنمو  إلىالتنمية وخاصييية في الدول والمجتمعات التي تسيييعى  نجاح يكفل الذي المباشييير،
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سيييباب النجاح في أحد أعالم  يعدان إلال ووسيييائ شيييخصييييال االتصيييالن الترابط بين كل من إحيث 

تحقيق االقناع والتأثير المطلوبين في أي عملية تغير مجتمعي كما ان وجود صييييييحف ووسيييييييائل 

يه تصيييييييل  يه وإقليم ية ومسييييييموعة محل باط  إلىإعالم مرئ هذا االرت عا  لتحقيق  عد داف الجمهور ي

  (2) وتدعيمه.

االهتمام باإلعالم التنموي والمتخصييص في  أن بدات من القرن العشييرييومع بداية الثمانين

ذاعات والقنوات التلفزيونية طبيقية وحظيت الصييييحف والمجالت واإلشييييتي المجاالت العلمية والت

بنصيييب كبير من هذه االهتمامات علي المسييتوي القومي والدولي واهتمامات مماثلة من منظمات 

ك بهدف مخاطبة األفراد الذين يعيشيييييون في المجتمع المدني والهيئات والمؤسيييييسيييييات الدولية وذل

المجتمعات الصغيرة وذات السمات والخصائص المميزة والتي تعاني من مشكالت قد تختلف عن 

سييياسيييي في مراحل التنمية أعالم دور مهم وإلصيييبح لهذه النوعية من وسيييائل اأالمجتمع كله حتي 

 (3رضها)أالمستدامة علي المختلفة وخاصة في البلدان التي تتجه نحو تحقيق التنمية 

واتجاهاتهم وسلوكهم نحو  فراد وتغيير ميولهمالتأثير في األ علىعالم التنموي بالعمل إليقوم ا       

 أوسياسية  أومجال معين سواء تنمية اقتصادية  ي عام حول تقبل فكرة تنمية منشودة فيأايجاد ر

ماكن معينة وفي أوقات محددة بحيث بشييييرية وذلك وفق برامج وخطط معدة سييييلفا  أل أو اجتماعيه

يقوم األفراد بحشيييييييد طاقاتهم للتجاوب مع آلية تطبيق هذه التنمية المنشييييييودة حيث يقوم بتوجيه 

تصييل جميع  أيضييا  فراد وبطريقة المعروفة وبأسيياليب تحفز األ اإلعالمالجماهير بواسييطة وسييائل 

 (4المهتمين بذلك )

سييييييية واالقتصييييييادية واالجتماعية والثقافية والعلمية إذا كانت المتغيرات السيييييييا :مشييييييكلة البحث

في ذلك  قد سيييييياهم وبشييييييكل رئيس اإلعالموالتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب فإن 

مجتمعات يين المهتمين بالمتغيرات المختلفة علي مضييييامين الحياة في الاإلعالمسييييواء عن طريق 

التي تزايد دورها في حياتنا المعاصيييرة حتي  عالماإلعن طريق وسيييائل  أوالمحلية منها والعالمية 

 (5)شريكا  رئيسيا  في ترتيب أولويات االهتمامات مؤثرا  علي عملية إصدار األحكام اإلعالمغدا 

ن أالحقيقة التي يجب  التنموي المتخصييييص والفعال عنصيييير ضييييروري فهو عين اإلعالمن إ     

في مصيره وفى هدر ثرواته دون االستفادة منها  قد تؤثر أحداث،يرى فيها المجتمع ما يحدث من 

فإن هناك خطوات يجب االسييتناد عليها لتحقيق التنمية المسييتدامة عن طريق  الصييحيح لذابالشييكل 

ن إلتفصييييل وبالتالي فوهو ما سييينحاول التركيز عليه في هذا البحث بشييييء من ا ،اإلعالموسيييائل 

 ؟المستدامة التنمية تحقيق أهداف في التصالامساهمة وسائل  كيفية مشكلة البحث تتبلور حول

شر في اإلعالم وعليه جاء هذا البحث لعرض مساهمات وسائل  المستوى على التنموي الوعي ن

 أداءها وتقييم المجال هذا في المعتمدة الوسائل أبرز إلى التطرق خالل من والعربي وذلك الدولي

 تواجهها. التي على العراقيل والوقوف

تعاظم خطر تلك المشيييييياكل من جهة وتقلص نسييييييبة الموارد على األرض  بسييييييبب البحثأهمية 

وإضعاف قدرتها على تجديد ذاتها من جهة أخرى فإن هناك حاجة ملحة لترشيد التعامل اإلنساني 

وذلك ألن نموذج الحداثة القائم الذي يعمل على اإليفاء باالحتياجات المادية الحالية مع تجاهل تام 

ولذلك وجب توعية المجتمع بأهمية  الطويل؛بل لم يعد مالئما  وال كفؤا  على المدى للبيئة وللمسييييييتق

ية لذلك ويتناول عالمإلاوبالتالي وضع الخطط  اإلعالمأهداف التنمية المستدامة عن طريق وسائل 

 ية الموجودة في العالم.عالمإلاالبحث طرق التخطيط والنماذج 

  :يلي ما إلى البحث الحالي يهدف البحث أهداف

 والتنمية المستدامة. عالمإلا لدور وسائل المفسرة النظريات معرفة أهم 

 ووسائله. عالمإلاوارتباطه ب التنمية المستدامة واهدافها مفهوم بيان 

 التنموي عالمإلا لنجاح االساسية والمتطلبات المهمات ذكر.  
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  دامة. ي الفعال في تحقيق اهداف التنمية المستاإلعالمكيف يتم التخطيط 

  هداف التنموية المستدامة.في تعزيز األ اإلعالمو االتصالوسائل  على اسهاماتالتعرف 

 ية الدولية والعربية والوطنية حيال تبني تنمية عالمإلاالجهود التطبيقية  اسييييييتعراض أهم

 أكثر استدامة.

 :مفهوم التنمية المستدامة
، المعنون 70/1القرار  2015لول/سييييييبتمبر أي 25اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في       

تدامة لعام  هي خطة عمل للناس  2030. وخطة عام 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المسيييييي

والكوكب والرخاء والسييييالم والشييييراكة، وسييييتنفذها جميع البلدان والجهات المعنية وهي تعمل في 

ا نهج برنامج األمم المتحدة للبيئة شيييراكة تعاونية ، والمبادئ األربعة األسييياسيييية التي يرتكز عليه

هي العالمية، والتكامل، وحقوق اإلنسيييييييان  2030للمضييييييي قدما  بتحقيق الب عد البيئي لخطة عام 

تتناول اسييتدامة  أوواالبتكار، وتشييتمل أكثر من نصييف أهداف التنمية المسييتدامة على تركيز بيئي 

والمييياه، والصييييييرف الصييييييحي،  الموارد الطبيعييية: الفقر، والصييييييحيية، والغييذاء، والزراعيية،

والمسييتوطنات البشييرية، والطاقة، وتغير المناخ، واالسييتهالك واإلنتاج المسييتدامان، والمحيطات، 

مقصييدا  باالسييتدامة البيئية، بما في ذلك مقصييد  86والنظم اإليكولوجية األرضييية. ويتعلق أكثر من 

بين جميع األهداف يعني أن  واحد على األقل في كل هدف من األهداف السيييييبعة عشييييير. والتكامل

 (6التقدم في أي هدف ال يمكن أن يتحقق دون التقدم نحو تحقيق أهداف أخرى.)

تلبي احتياجات الجيل  التنمية بطريقة أنهعلى  مفهوم التنمية المسييييييتدامةويمكن توضيييييييح      

وتوجيه جيال المقبلة بصييييييورة مسييييييتمرة بإدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيييييييانتها الحالي واأل

والمياه والنبات والموارد  األراضيييييييوالمؤسييييييسييييييية نحو المحافظة على  المتغيرات التكنولوجية

 إلىالحيوانية بحيث تكون سيييليمة من الناحية االقتصيييادية ومقبولة من الناحية االجتماعية مسيييتندة 

منطق التوزيع العييادل للثروات وتحسييييييين الخييدمييات وتجييذير منيياخ الحريييات والحقوق وتطوير 

 (7)الثقافية. ساليب الحياة والقيم أعن  البنيات والتجهيزات السياسية والقانونية فضال  

 .للجميع استدامة وأكثر أفضل مستقبل لتحقيق خطة تهدف تطبيق هي: المستدامةأهداف التنمية 

 األهداف من هدف كل تحقيق المهم واجهها ومنت التي العالمية للتحديات األهداف هذه تتصدى

 :(8يلي ) فيما المتحدة لألمم عشر السبعة األهداف وتندرج .2030 عام بحلول

 القضاء على الفقر. .1

 القضاء على الجوع. .2

 الصحة الجيدة والرفاه. .3

 التعليم الجيد. .4

 المساواة بين الجنسين. .5

 المياه النظيفة والنظافة الصحية .6

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. .7

 العمل الالئق ونمو االقتصاد. .8

 البتكار والهياكل األساسية.الصناعة وا .9

 

التنمية المستدامة لتشمل جوانب كثيرة والتي تشكل اإلطار  بعادأتتعدد  :التنمية المستدامة أبعاد

 : همها كما يليأع لها بشكل عام ويمكن التحدث عن الجام

اجية قطاعات اإلنتمن حيث التغييرات التي تحدث في العالقات النسيييبية بين ال :االقتصيييادية بعاداأل

م اسيييتخدامها في نسيييب العاملين في القطاعات المختلفة وهي نسيييب وعالقات يت أو والناتج القومي

 .تخلف اقتصاد ما أومدي تقدم  علىللحكم 

 .لمساواةا عدم أوجه من الحد .10
 .مستدامة محلية ومجتمعات مدن .11
 .المسؤوالن واالنتاج االستهالك .12
 .المناخي العمل .13
 .الماء تحت الحياة .14
 .البر في الحياة .15
 .القوية والمؤسسات والعدل السالم .16
 .األهداف لتحقيق الشراكات عقد .17
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من حيث التغييرات الالزمة في العالقات والتقاليد االجتماعية التي تتماشي مع  :االجتماعية بعاداأل

مرحله  إلىانتقال المجتمع من مرحلة معينه من التطور  ظروف المراحل المختلفة التي تنشيييييأ عند

والقواعد المسيييتمدة من القيم  األسيييسمن  إطارن تتم في أوهذه التغييرات االجتماعية يجب  أخرى

 . يجابية من التراث اإلنسانياإل

وهذه تتطلب مرونة كافية وفاعليه من المؤسييسييات السييياسييية التي تتماشييى مع  :السييياسييية بعاداأل

شود الذمتط سي المن سيا ساعد لبات مراحل التنمية بحيث توفر االستقرار ال تحقيق أهداف  علىي ي

 (9). السياسيةما يعرف بالتنمية  أوالتنمية 

المعرفة وقوي العمل المحلية والمواد الخام األولية  علىوتعني االعتماد : األبعاد الذاتية والنفسيييية

نولوجيا المسييتوردة، وتنمية طموحات المواطنين بالصييورة المتوافرة في البيئة وتطويرها وفقا للتك

نجاز مالم تكن إي أحقيق حياة أفضل، فال يمكن تحقيق التي تدفعهم للتطلع نحو المستقبل والسعي لت

 . هناك طموحات دافعه لها

في  اإلداريوهي الجهود التي يجب بذلها باسييتمرار لتطوير الجهاز  :والتشييريعية اإلداريةاألبعاد 

عن طريق وضيييييع الهياكل التنظيمية المالئمة  اإلداريةدولة سيييييعيا  وراء رفع مسيييييتوي القدرات ال

 دارياإللحاجات النفس والتصييورات القانونية لضييبط حركة الحياة وهي التطوير الشييامل للجهاز 

 .لتمكينه من القيام بوظائف الدولة بشكل عام اإلداريةللدولة لرفع مستوي قدراته 

الجهود المبذولة إلتاحة معلومات فالتنمية التكنولوجية هي  :ة والبحثية والتكنولوجيةاألبعاد العلمي

معرفة جديدة يمكن اسييييييتخدامها بكفاءة في العمليات اإلنتاجية ولها تأثير ملحوظ على التكلفة  أو

 (10. )وعلى نوعية المنتج وكمية اإلنتاج وجودته

أساسا  على جمع المعلومات والبيانات وتوثيقها  إلعالمايقوم   ية السائدة في الدول:اإلعالمنظمة األ

ي الذي سي ستخدم في تحقيق الهدف اإلعالمما يسمى بالنظام  إلىوتحليلها بحيث يتم الوصول 

التنموي وهو النظام الذي يقوم بتنظيم تداول المعلومات  اإلعالمي وخصوصا  في مجال اإلعالم

ة الممكنة لخدمة المستفيدين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات بدقة وتقديمها عند الحاجة إليها بالسرع

ان المطلوب هو إيجابا ، ويزداد التأثير إذا ك أوفي مجال التنمية بغية التأثير على الرأي العام سلبا  

محاربة  أوتوعية المرورية كال ارشاد المواطنين وكيفية مشاركتهم فيها وتنفيذها أوتنفيذ خطة تنموية 

ي هو تقديم خبر صحيح وتوضيح الصورة المطلوبة عالماإلحيث يكون الهدف  طالةالب أوالفقر 

ية تقسيما  عالماإلللمجتمع بما يجسد آماله وتطلعاته في البناء والتعمير والتنمية، وقد قسم شرام النظم 

انظمة سياسية انحصرت فيما  ربعةأ سياسيا  حسب نمط النظام السياسي الحاكم والتي اندرجت علي 

 : (11)ليي

  ي السلطوي.اإلعالمالنظام 

  ي المتحرر.اإلعالمالنظام 

  الماركسي. أوي الشيوعي اإلعالمالنظام 

  ي ذو المسؤولية االجتماعية.اإلعالمالنظام 

يجابيات وسييييلبيات هذه  إنا وجود نظم متعددة لإلعالم ومهما اسييييتعرضيييي :خالصيييية القول       

ن هذه النظم لم إبرزها أي وعالماإلس مكونات النظام ن معظمها احتوت علي ثغرات تمأال إالنظم 

ن نصنفه تحت أي في مجتمع ما واإلعالمن نقيم بها النظام أمن تقديم المعايير التي نستطيع  تتمكن

اآللية الالزمة لوصف  إلىهذه الثغرات كاالفتقار  إلىي من المسميات السابقة وقد أشار الباحثون أ

عالمية مختلطة في الدول إصوصا  هذه األيام مع انتشار نظم مة اليوم خالقائ اإلعالموتحليل أنظمة 

سمات الديمقراطية ي الواحد السمات السلطوية بجانب العالماإلالنامية  حيث تتعايش داخل النظام 
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في درجة  أوفي محاسيييبة ومراقبة هذه الوسيييائل  أو عالماإلنماط ملكية وسيييائل أسيييواء اكانت في 

   (12) لها. الحرية المسموح بها

 التنموي:  اإلعالموسائل 

 المجتمع يعمل في وجوهري فاعل عنصييييير هو عليه المتفق بمفهومه التنموي اإلعالم

 إلى ذلك تتعدى الحد، بل هذا عند ال تكتفي وهي عالميةإو سييياسييية وغايات أهداف تحقيق على

 .سادوالف للظواهر السلبية والتصدي الناس حياة لمالمسة األساسية المهمات

 أشيييييكالها بجميع عملية التنمية في التنموي عالماإل به يسيييييهم لما األهمية تلك وتظهر

 المخطط نشيير أو متابعة أو برصييد وغيرها، سييواء والثقافية واالجتماعية واالقتصييادية السييياسييية

 .والهادفة الفاعلة في المشاركة الفردي الوعي وتفعيل التنموي

أوضيييياعها  تحسييييين في الدول برغبةا  وثيق ا  ارتباط يالتنمو عالماإل أداء تطور ويرتبط

 مسؤولية التنموي عالماإل وسائل وتمتلك أفضل، مستوى إلى واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 والسييييلوك األفكار في وسييييائل للتأثير أصييييبحت أن بعد وخاصيييية   التنمية، عملية في المسيييياهم

 وقد المسيييتحدثة، األفكار ونشييير ه والتثقيف،والتوجي التعليم في مسييياعدة ووسيييائل واالتجاهات،

 في عالماإل وسيييييائل اسيييييتخدام في ملحوظا   ا  نجاح التنموية المحلية المؤسيييييسيييييات بعض حققت

 .التنمية بعض مجاالت في المساهمة

 هموم الناس عن يعبر أن به فمفترض المتعاظم يجابياإل بتأثيره التنموي عالماإل يتميز

 مسيييييؤولية عاتقه على وبالتالي تقع وقبولهم. بثقتهم ويحظى ممشييييياكله من ويقترب وتحدياتهم

 قدر واالبتعاد بالمواطنين المرتبطة التحديات من تنموية نابعة مفاهيم إنضييييياج في المشييييياركة

 مالئمة لتصييبح وإغنائها تطويرها دون من هي كما ونشييرها المفاهيم المسييتوردة عن المسييتطاع

 وبيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية سياسية من متعددة، أدوارا   يؤدي بذلك وهو للواقع المحلي.

 وحثه مصيالحه على توعيته في كما تسياهم حديثة، ومبادئ أفكار على المجتمع انفتاح في تسياهم

 وتحسييين الدور هذا وتطوير تنمية على الحديثة البدائل. وتسيياعد التقنيات عن بحثا   االجتهاد على

 وتوضيييييح الرسييييالة القضييييايا وتوجيه طرح عن مسييييؤول إعالم التنموي هو عالماإل إن .أدائه

بعناية.  معدة وبرامج خطط خالل ومن والتوعية، التثقيف خالل من التغيير إلى ويدعو األهداف،

(13) 

ئل           ك عالماإللوسيييييييا يد من الوظائف المتميزة  عد والتثقيف والتوعية  عالماإلفي المجتمع ال

ة واالجتماعية، ولكي يتخذ المواطنون قرارات حكيمة حول سيييياسييية والرقابة و التنشيييئة السيييياسيييي

 عالماإلعامة يجب ان يتحصلوا على معلومات صحيحة تصلهم في الوقت المناسب وعلى وسائل 

تسييييييتحق االهتمام بها  ان تقرر ماهي تلك القضييييييايا التي تعتبرها جديرة بتغطيتها وماهي التي ال

اهية القضييييايا المهمة والقضييييايا التأثير في الجمهور لم إلى ن هذه القرارات سييييتؤديوتغطيتها، أل

كثر فاعلية في النقاش العام عبر تعليقاتها وتحقيقاتها والذي يقوم دورها األ إلىضييافة هم هذا باإلاأل

كمنبر للمنظمات  أونه يجب تطبيقها ، أت تشيييعر باصيييالحا أوعبئة الناس لتأييد سيييياسيييات معينة بت

اء ونشيييييير المقاالت والتعليقات آرائهم وردودهم المختلفة عبر رسيييييييائل القرواالفراد للتعبير عن 

 (14خبار والتي تحمل وجهات نظر مختلفة لمختلف شرائح المجتمع .)واأل

والتي لها أدوارا  مهمة في عملية التنمية المسييييييتدامة  عالماإلو االتصييييييالتتنوع وسييييييائل          

ي عملية التنمية والتثقيف وخصوصا  في العالم الثالث تقدم الوسائل ف أهم فاإلذاعة مثال والتي تعد 

 إلىألوانا  من العلوم والمعارف بصيييورة مشيييوقة تقوم على الشيييرح والتحليل والتبسييييط وتسيييعى 

اإلذاعي، والتلفزيون يلعب دورا  إعالميا  خطيرا  عن طريق الصييييوت  االتصييييالإكسيييياب مهارات 

و يتميز بجذب االنتباه والتركيز للمشيييياهدين والصييييورة من خالل حاسييييتي السييييمع والبصيييير وه

لسيييييياعات طويلة فيسيييييياعد على التعلم وتقديم المعلومات العلمية، الصييييييحافة متمثلة في الجريدة  

شر األوالمجلة وهي وسائل  اتصال مطبوعة تصدر بشكل دوري تعالج قضايا معاصرة  خبار تن
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قتصيييييياد والفن والثقافة كاال ذات االهتمام العام في المجالت ذات الموضييييييوعات المتخصييييييصيييييية

نترنت وهو وسيلة مهمة في مجال نقل المحاضرات والتعلم وتنمية المهارات التفاعلية  وغيرها، اإل

لكتروني نتاج والتسيييييويق اإلوالتجارب وفن البيع والشيييييراء واإل والمشييييياركة بالمعلومات واآلراء

العالم  دعمها في جميع انحاءواسييييتكشيييياف العالم ومتابعة مسييييتجدات االبتكارات والمكتشييييفات  و

 (15هداف التنمية المستدامة )أوالتي تعتبر هدف مهم من 

الوسائل األخرى كالكتيبات والكتب والنشرات والدوريات والملصقات  إلىهذا باإلضافة      

رشادات علمية وعملية والتي إسريعة القراءة وتعطي نصائح ووالالفتات والتي تكون مختصرة و

المستشفيات  أوقات النقاش والندوات والمنتديات خدم في المعارض والمحاضرات وحلعادة ما تست

 أوالتنموي  عالماإلووسيييييائل النقل والمواصيييييالت والمدارس والجامعات لتوصييييييل فكرة يريدها 

 (16عليه وبذات طبقة النخبة المثقفة) القائمين

الوسيييييائل المهمة في عملية المواجهي والذي يعتبر من  االتصيييييالكما أننا البد أال ننسيييييي   

فالمجتمعات النامية هي مجتمعات تعتمد في تماسييييييكها على العادات والتقاليد وروابط  االتصييييييال

كثر من تقسييييييم العمل والتعامل بالوسيييييائل التكنولوجية أى والسيييييكن والتعامالت وجها  لوجه القرب

مية وي التعليم ونوعيته ونسبة األكمستالحديثة وبالتالي فان هناك العديد من العوامل التي تؤثر فيه 

والوضيييييع االقتصيييييادي في المجتمع والبني التحتية والقوي البشيييييرية المرتبطة بالتعليم والتدريب 

 (17والتنمية المستدامة. ) االتصالوالتي تزيد من فاعلية 

 في تعزيز اهداف التنمية المستدامة: االتصالية،توظيف النظريات 

ية والتي قامت بالدمج والتأصييييل لترابط تلك النظريات إلعالماتوجد العديد من النظريات 

 هذه النظريات: ومن أهمبالتنمية ومفهومها 

 (:18) نظرية ولبر شــرام

 األثر الذي إلى بالنظر التنمية في اإلعالم وسائل به تقوم الذي الدور النظرية هذه ترصد

 عالماإل وسائل واقع تركيز بين نظريةال وتربط فيه، تعمل الذي المحيط في اإلعالم وسائل تحدثه

 في شييييديد نقص ويوجد المدن الكبرى، في تقدمها التي يةعالماإل الخدمات وبالتالي واالتصييييال

 الكبرى المدن في موجود األمر شيييييرام فهذا وحسيييييب والقرى، األرياف أو الهامشيييييية المدن

 .سواء حد والنامية على المتقدمة الدول في والهامشية

لزيادة  النامية الدول في يةاإلعالم األبحاث إجراء ضيييرورة إلى نظريته في شيييرام دعا

 ما كل الرؤى في توضيييييح بهدف فيها المتوافرة يةعالماإل اإلمكانيات وتحديد عنها المعلومات

 حمالت على األموال هدر ما يتم عادة النامية البلدان ألن أيضا  و وفعاليتها، االتصال بعملية يتعلق

 الوسائل جمهور شرام صنف الالزمة، والدقيقة واألبحاث الكافية للمعلومات قدتافت ناضجة غير

 توقع السييهل من وليس واألحوال الفئات متنوع جمهور على اعتباره النامية الدول في يةاإلعالم

 اإلعالم وسيييائل ألن أيضيييا   ية،اإلعالم األبحاث إجراء ضيييرورة إلى ما يدعو وهو أفعاله ردود

 .بسرعة تتحول النامية الدول في والجماهير بجماهيرها صلة وعلى البقاء لىإ تحتاج الحديثة

 :هي التنموي عالماإل وسائل وظائف نإف :شرام نظرية وحسب

 .الرقيب .1

 .التعليم .2

 .الفكرية اآلفاق توسيع .3

 .اآلخرين حياة أسلوب معرفة .4

 .الناس بين بالتقريب التعاطف تنمية .5

 .البلد يف األشياء مختلف على واالطالع التعرف .6

 .ولبرشرام العالم نظرية حسب التنموية اإلعالم وسائل وظائف هي هذه
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 تعبئة التنمية، بهدف وبين العامة والعالقات اإلعالم بين معاصر بشكل شرام ولبر نظرية ربطت

 للعالقات الشيييييامل الثقافي االجتماعي الربط خالل من الجديدة األسييييياليب تنفيذ على رالجماهي

 .التنمية مع جنب إلى جنبا سيرها المهارات وضرورة تغير عملية مع قيموال والمعتقدات

 التي االتصال وسائل في المتجسدة وأدواته اإلعالم خالل من إال يتحقق أن يمكن ال وهذا

 وإيجاد الفهم والتعاون آفاق وتوسييييييع التنمية، تواجه التي العقبات تذليل في حيويا   دورا   تلعب

 مسيييييألة على والتأكيد المعاصيييييرة والتقدم. بركب واللحاق التغيير رادةوإ المعنوية المرتكزات

 الوطنية المشاركة اتجاه في الشعبية أوسع القطاعات قبل من بالتنمية الخاصة والحوارات النقاش

 أذهان في رفيعة وذوقية سييلوكية قواعد إنشيياء خالل من أي وبرامجها وخططها. التنمية بعملية

 بين شرام بالدمج قام والتباطؤ، االنحرافات ضد بالمرصاد وتقف لتنمية،ا تفعيل على الناس تحث

 وأساسية متجددة كوظيفة اإلعالم واعتبر والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية يةاإلعالم األبعاد

 وسائل وأنشطة اإلعالم عزل ال يمكن الشاملة، إذ وآفاقه مرتكزاته في االقتصادي للنمو مالزمة

 االقتصييادية المؤسييسييية ووحداته خالياه من وتطوره ابتداء   المجتمع حركة عن ةالعام االتصييال

 األجهزة هذه عن تستغني أن لها يمكن ال التي الدولة، وهي مؤسسته الكبرى إلى وصوال   األولية

دول  في ونوعية، واسيييتثنائية مضييياعفة يةاإلعالم الوظائف هذه تكون بل من األحوال، حال بأي

 موت، أو قضية حياة فناء، أو بقاء قضية والبناء واألعمار التنمية قضية تكون لذيا الثالث العالم

 .وفوضى تفكك أو استقرار قضية

من  اإلعالم ووسائل التحضر بين العالقة حول نظريته في ليرنر دانيل ينطلق ليرنر دانيل نظرية

 األسيياسييية الخصييائصإحدى  يعتبرها التي المقدرة هذه الوجداني، التقمص على اإلنسييان مقدرة

 .حديث مجتمع إلى تقليدي مجتمع من لالنتقال الالزمة

 خبرة القدرة تمثل وهذه أفضل حياة تخيل على القدرة هو ليرنر حسب الوجداني التقمص

 .الحياة الحديثة يعيش الذي الحديث اإلنسان في توافرها ينبغي أساسية

 القراءة وبين معرفة جهة، من والكتابة القراءة ومعرفة التمدن بين العالقة على ليرنر يؤكد

 هذا في األولى الخطوة التمدن هو أن ويعتبر أخرى، جهة من اإلعالم لوسائل والتعرض والكتابة

 .االتجاه

 73في  أجريت تحليلية أبحاث خالصييية عن النتائج إثر تكونت األصيييل في ليرنر نظرية

 :نتائجه وأهم األوسط الشرق في ومنطقة دولة

 .التغيرات االجتماعية لقبول استعدادا أكثر هم الخارجي بالعالم اتصاال األكثر الناس أن .1

 .االجتماعية التغيرات تسهيل على تساعد اآلخرين تجارب ومعرفة االتصاالت .2

 والنمو االقتصييييادي واالتصييييال اإلعالم وسييييائل وتطور التعليم انتشييييار بين توافق يوجد .3

 .والحضري

مطالعة  معه زادت التصيييييينيع وزاد المدن ونمت فردلل القومي الدخل معدل زاد كلما

 .اإلعالم وسائل وتنوعت وكثرت الصحف

، اإلعالموسيييييييائل  لتطوير االنطالق قاعدة وهو لإلعالم الحاجة يزيد التمدن أن ليرنر يعتبر

 ( 19) .نفسها درجة التمدن فاق عام بشكل واستخداماتها ودورها اإلعالم وسائل ويعترف أن

 طريق عن االجتماعية النظم تغيير بكيفية االجتماع علماء اهتم :المستحدثة فكاراأل نشر نظرية

 لدعم االتصالية، األنشطة ماستخدام بكيفية فاهتموا االتصالعلماء  أما المستحدثة األفكار نشر

 نجاحات تحقيق المتقدمة الدول واستطاعت ،الجديدةواألفكار  للمنتجات والقبول الموافقة ونشر

 واألفكار االتصال نظرية بناء في السبق) روجرز )أفريت للعالم وكان ،الشأن هذا في كبيرة

 مراحل بثالث تمر التي االجتماعي التغيير عملية في االتصال أهمية إلى أشار وقد ،المستحدثة

 :وهي متعاقبة

 الجديدة األفكار تطوير أو خلق الذي يتم بواسطته تراعاالخ. 

 الجمهور إلى الجديدة األفكار هذه توصيل بواسطتها متت التي العملية به ويقصد االنتشار. 
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 رفض األفكار أو لتبنى كنتيجة االجتماعي النظام داخل تحدث التي التغيرات بها ويقصد النتائج 

 .الجديدة

 :التالية في المراحل تتمثل المستحدثة الفكرة في القرار وعملية اتخاذ

 المختلفة  اإلعالمديدة من خالل وسائل مرحلة الوعي والمعرفة بوجود الفكرة الج 

  مرحلة االهتمام بالفكرة الجديدة والبحث عن معلومات عنها 

 رفضها أو المستحدثة الفكرة تبنى الفرد يختار حيث التعميم مرحلة. 

 ضيق  نطاق على الجديدة الفكرة تجربة الفرد يحاول حيث المحاولة أو التجريب مرحلة

 .الرفض أو الموافقة لتقرير

 واسع. على نطاق مستمرة بصفة الجديدة الفكرة الفرد يستخدم حيث التبني مرحلة 

مصييييييييادر  وتختلف مراحلهييا مختلف في الفكرة عن معلومييات يجمع الفرد أن والشييييييييك      

 إذ المرحلة األولى في تأثيرا أكثر الجماهيرية االتصال فوسائل ، مرحلة كل باختالف المعلومات

 في إيجابي بدور اإلعالم وسييييائل ، وتقوم للجمهور معروفة ألشييييياءا جعل على بقدرتها تتسييييم

 جزء  مهما  من  باعتبارها واألهداف التنموية في الدول النامية الخطط هذه تحقيق على المعاونة

 تعمل الذي  المجتمع في واالقتصييادي والسييياسييي بالنظام االجتماعي وارتباطها القومي، التطور

 للقوي اإليجابية بالمشييياركة  مرهونا المسيييتدامة التنمية خطط جاحيصيييبح ن قد حيث إطاره، في

 سييييييياسييييييات طلبيت مما والتثقيف والتربية التوعية في ودوره له، من خالل المخطط  المنتجة

 اإلعالم أن من انطالقا المرجوة األهداف لبلوغ الوسييائل وترسييم األولويات وطنية تحدد إعالمية

مراحلها   في التنمية مسييييرة يعطل قد الرديء اإلعالم وأن إليها، قالطري يمهد بل ينتج التنمية ال

 بأن نيؤم الذي  المنظور من والتنمية اإلعالم بين القائم  التطور من الدور هذا وينطلق كافة،

 التفاعل المسيييتمر خالل من يفرزها الذي ي الماد الواقع عن منفصيييال   عنصيييرا   ليسيييت المعرفة

 (20الصلة بينهما) شكل وتحدد توضح التي هي والعمل الفكر نبي العالقة وان هذه معها،

 نظرية ترتيب األولويات )وضع األجندة(

على وجود  االتصييالنشييأت هذه النظرية خالل العقد السييابع من القرن الماضييي ويؤكد علماء      

جمهور في رسييييييائلها وبرامجها وبين ما يراه ال اإلعالمعالقة إيجابية بين ما تركز عليه وسييييييائل 

مهما ، فهي تسييييييهم بدور كبير في ترتيب األولويات لدي الجمهور وبالتالي فان الجمهور يري هذه 

 اإلعالممن غيرها، وتبعا لهذا فإن الجمهور ال يتعلم من وسيييييييائل  المواضيييييييع أهمالبرامج وهذه 

أهمية فحسيييب حول المسيييائل العامة واألمور األخرى ولكنه يتعلم كذلك كم تبلغ هذه المسيييائل من 

 .اإلعالمتبعا  لما تلقاه من قبل وسائل 

القضيييايا والتي  إبراز أهمووظيفة وضيييع أجندة لالتصيييال الجماهيري تتمثل في مقدرتها على      

من الممكن ان تكون تنموية وتشييكيلها بذهن الجمهور بشييكل مبسييط حيث تقترح النظرية دورا  في 

صيييات المعينة وعبر تكرار هذه العملية ومن الشييخ أوانتقاء وتسييليط الضييوء على بعض االحداث 

ية فيبدأ الجمهور في تبني االجندة التي تطرحها بما اإلعالمواقع االنسيييييان بين ما تقدمة الوسيييييائل 

 (.21يقوده للتصديق واالقتناع الفعلي بأهميتها)

ا  بعض أصييحاب القرار في المؤسييسييات المختلفة  يسييتطيعون أن يؤدوا دور إنوجدير بالذكر      

في تبنى  بعض قضايا   اإلعالمفي ترتيب األولويات ووضع األجندة حيث يمكنهم إشراك وسائل 

أن تصبح من األولويات المنتظمة  إلىاألجندة المؤسساتية وطرحها على الجمهور والتركيز عليها 

لقصوى تستطيع أن تحقق فعاليتها ا اإلعالمأن وسائل  إلى، وتجدر اإلشارة  اإلعالمألجندة وسائل 

كوسيييييائل تنموية إذا أخذت في االعتبار عدة عوامل منها : ما يمتلكه القائم باالتصيييييال من خبرة و 

، وقدرته على تحديد الهدف تحديدا  دقيقا  وفهم ا لجمهور  االتصيييييييالدراية بالبيئة التي يتم فيها 
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وإعداد الرسالة  ، االتصاليومعرفة خصائصه واهتماماته والعوامل االنتقائية المؤثرة في سلوكه 

المناسييييبة لنوعية الجمهور والقادرة بأسييييلوبها على اجتذابه مع مراعاة  اختيار الوسيييييلة المناسييييبة  

(22. ) 

 االنماء الثقافي(:)الثقافي نظرية الغرس 

خالل عقد السيييبعينات كمنظور  األمريكيةظهرت نظرية الغرس الثقافي في الواليات المتحدة       

ن مداومة التعرض للتلفزيون إالقول  ب إلىوتذهب هذه النظرية  اإلعالمسيييائل جديد لدراسييية أثر و

ولفترات طويلة ومنتظمة ت نمي لدى المشاهد اعتقادا  بأن العالم الذي يراه علي شاشه التلفزيون هو 

،وترتبط هيذه النظريية بيالجهود اليذي طورهيا البيياحيث  يحيييياهصييييييورة من العييالم الواقعي اليذي 

شيييييخاص الذين يشييييياهدون كميات ن األأجربنر ، حيث تفترض نظرية الغرس ب األميركي جورج

دراكهم للواقع إفي يهم عادة بكثيفي المشييييياهدة يختلفون إله من البرامج التلفزيونية يشيييييار ضيييييخم

 يشاهدون  ال أوولئك الذين يشاهدون كميات قليلة من البرامج التلفزيون أاالجتماعي عن 

الجماهيرية تحدث آثارا  قويه على إدراك الناس  االتصييالن وسييائل إويري واضييعوا النظرية      

للعالم الخارجي وخاصييية  هؤالء الذين يتعرضيييون لتلك الوسيييائل لفترات طويلة ومنتظمة وبالتالي 

راد هذه الجماعة أفه ما تكون ناتجه عن تكرار تعرض افإن الصييور الذهنية التي تسييود لدى جماع

علي قوة التليفزيون بصييييفٍة خاصيييية باعتباره   الباحثينكد هؤالء صييييه من الرسييييائل ويؤألنواع خا

ناس كما ينظرون  ية لكي تلعب دورا  مهما  في حياة معظم ال لذهن لة لتنمية الصييييييور ا  إلىوسييييييي

ن الرسييائل التي يعكسييها تتسييم بالتكامل واالتسيياق  حيث يقوم لتلفزيون باعتباره منمي محتمل  ألا

لذهنية تقريبا  عن الشخصيات واألحداث والقضايا وبالتالي تساعد التلفزيون بتكرار نفس الصور ا

ما يراه  إنقد المشييياهدة المكثفة علي تنمية هذه الصيييور الذهنية المتسيييقة والتي تجعل المشييياهد يعت

 ال صورة مطابقة للعالم الحقيقي . إعلى الشاشة ما هو 

تحدث نتيجة عملية امتصييييييياص  فيعملية الغرس واإلنماء الثقاإن كما يرى بعض الباحثين       

المعرفة ويتيح التعرض للتلفزيون وفق هذه النظرية معلومات بارزه  عن الحقائق والقيم والصور 

ة وذلك على سييييييهولة اسييييييترجاعها من الذاكر إلىالذهنية ويؤدي كثرة التعرض لتلك المعلومات 

حتوى التلفزيوني العديد من حكامهم وفقا  للمعلومات المتاحة ويوفر المأأسييييييياس إن الناس يبنون 

ذا ما عرضيييييييت على إهداف التنمية المسييييييتدامة أن إالواقع االجتماعي وبالتالي ف المعلومات عن

تحديدا  في التلفزيون وبشييكل مسييتمر ومكرر فإنها سييتغير من الصييور الذهنية لدى وسييائل إعالم و

عالمي إخدامها وفق تخطيط ذا ما تم اسييييييتإ الناس نحوها وتزداد ثقافة التنمية المسييييييتدامة لديهم

 (23استراتيجي متوازن مع خطط التنمية المستدامة لدى الدول.)

 هداف التنمية المستدامةأفي تحقيق  االتصالي لوسائل اإلعالمالتخطيط 

 أوالتنموي على أسييييس وأطر واسييييعة ومتنوعة لتخطيط  اإلعالميعتمد التخطيط لوسييييائل 

 أوالمسيياهمة في التغيير االجتماعي  أونجاز إة، لغرض المختلف اإلعالمو االتصييالبرمجة أنشييطة 

الفردي ضيييييمن إطار عملية التنمية، ويعتمد التخطيط التنموي على تصيييييميم خطط لدعم الحمالت 

مجتمعة بالتتابع كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة  أوية في نطاق كل قطاع على حدة اإلعالم

التنموي لغرض تنمية الشيييييعور بالهوية القومية  عالماإلوالبيئة وغيرها، كما تسيييييتخدم الحكومات 

ستخدام مصادر  اإلعالموإعالم الناس بأهداف التنمية وبرامجها، لهذا يتجه تخطيط  التنموي نحو ا

من ناحية  االتصييال، وذلك عبر التركيز على أهداف  االتصييالية،باالسييتفادة من األنظمة  االتصييال

  (24وأهداف اإلقناع من ناحية أخرى.)

المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  االتصالوبناء على ما سبق يمكن تفعيل دور وسائل 

 ة: اآلتيمن خالل اتباع مبادئ التخطيط االتصالي في مجال التنمية والتي يمكن إجمالها في النقاط 
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 ية. اإلعالمو االتصالية،رسم خطة لتطور الوسائل  .1

 ية. اإلعالمات الالزمة للوسائل عدم التردد في تخصيص االستثمار .2
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 التي تسهم في مجال التنمية. اإلعالمتامين تدريب الكادر الالزم لوسائل  .4

 المحلية.  اإلعالمو االتصالتسهيل إنشاء عمل وسائل  .5

 الحفاظ على الروابط المتبادلة مع الجماهير الواسعة.  .6

 وربطة بالتخطيط االقتصادي.  اإلعالموضع برنامج خاص لتطوير عمل  .7

 التنموي.  االتصالعدم التردد في استخدام وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال  .8

  اإلعالمدراسة إمكانية بناء صناعة وسائل  .9

ل األخرى لتفعي االتصالية ووسائل اإلعالمتبادل الخبرات في مجال االستفادة من الوسائل  .10

 (. 25التطور االقتصادي والتغيير االجتماعي )

 خطوات التخطيط لإلعالم التنموي: 

 (: 26ة)اآلتييمكن حصر خطوات التخطيط لإلعالم التنموي في الخطوات 

ية المتشابهة التي استهدفت التنمية المستدامة، باإلضافة اإلعالمجمع معلومات عن األنشطة  .1

ة واالقتصييييادية والسييييياسييييية واالجتماعية والتربوية جمع معلومات عن الظروف البيئي إلى

ية التي تسهم في تحقيق أهداف اإلعالموالثقافية السائدة في المجتمع المستهدف من البرامج 

 التنمية المستدامة في هذا المجتمع.

 تحديد األهداف وتقسيمها زمنيا .  .2

سييتهدف وخصييائصييه ي التنموي وذلك من خالل دراسيية الجمهور الماإلعالمتحديد المزيج  .3

التي تناسييييبه، وفي هذه الخطوة  االتصييييالية،الديموغرافية والثقافية وذلك الختيار الوسييييائل 

واإلقناعية لتحقيق أهداف هذا النوع من  االتصيييييالية،يتم تحديد أفضيييييل األسييييياليب  أيضيييييا  

ية، ويجب في هذه المرحلة تحديد خصييائص القائم باالتصييال الذي يجب اإلعالمالمضييامين 

 ية التنموية.اإلعالمكون اهتماماته وخبراته تطابق أهداف هذه المضامين أن ت

 ي الموضوع مسبقا  طبقا  ألهداف الخطة. اإلعالمتنفيذ البرنامج  .4

ية المتحققة، ويمكن اإلعالمي ومعرفة التأثيرات اإلعالمالتقييم المرحلي والشيييامل للبرنامج  .5

ع القطاعات التي تهدف تحقيق التنمية بهذه الخطوة بالتنسيييييييق م اإلعالمأن تقوم وسيييييييائل 

 المستدامة في المجاالت المتنوعة.

 ية التنموية:اإلعالممحتوي الرسالة 

هي بحد ذاتها الرسالة والذي يعتقد بأنه بغض  االتصالن وسيلة إيري مارشال ما كلوهان         

سيييتغير جميع  اإلعالمالنظر عن محتوي البرامج فإن الناس لن يتوقفوا عن اسيييتقبالها وان وسيييائل 

 اإلعالموجه حياة البشيير والحضييارة وذلك ليس بسييبب مضييمونها ولكن بسييبب طبيعتها فوسييائل أ

وات غامضيية ذات قوة تسييتطيع تغيير الناس وحياتهم فعلى سييبيل المثال أدصييبحت مجرد أبالتالي 

بب التلفاز شييييهدت مدن كثيرة تغييرا ملحوظا في عادات الطعام والنوم واالختالط االجتماعي بسيييي

  (.27ورسائله )
 أنتستطع  حتىيين اإلعالمية وتتركز حولها جهود اإلعالمعناصر العملية  هي أهمفالرسالة       

ن تتوافر الظروف المناسييييييبة التي تهيئ نجاحها والتي منها أتأثير ممكن حيث يجب  أكبرتحدث 

(28:) 

مام أ .1 باهت ها ال أكبرن تحظي  نة ب ها وان تشييييييعر هذه عدد ممكن الجماهير المعي يدة من مسييييييتف

الجماهير بأن موضييييييوع الرسييييييالة ومحتواها يتناول مشيييييياكلهم وقضيييييياياهم الحياتية بالتحليل 

 والتفسير وطرح الحلول لها 

ن تتماشييييي الرسييييالة مع خصييييائص الوسيييييلة التي تقدم من خاللها، وتراعي الخلفيات الثقافية أ .2

 والتخاطب والتفاهم معهم.  والتعليمية لجمهور المستقبلين وكذلك لغة الكالم
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ان يكون مضيييييمون الرسيييييالة جديدا  ويتصيييييف بالحداثة والواقعية والموضيييييوعية عند عرض  .3

ومناقشة القضايا والمشكالت المختلفة بحيث تقدم الحقائق والمعلومات بأمانة وصدق ووضوح 

ويثير وبساطة في العبارات وبأسلوب شيق وجذاب للجماهير القراء والمستمعين والمشاهدين 

 اهتمامهم.

ي الجيد الذي يراعي المواصيييييفات العلمية والفنية لعملية اإلعالمن تتسيييييم الرسيييييالة بالتحرير أ .4

حصيييائيات بموضيييوعية، بهدف رقام واإلطريق عرض المعلومات والحقائق واألالتحرير عن 

ن تزويدهم باألفكار والمعارف وباألخبار الصيييييحيحة والمعلومات السيييييليمة والحقائق الثابتة م

مشيييكلة من  أون رأي صيييائب في واقعة من الوقائع تكوي علىخالل عملية عرض فني يسييياعد 

 المشكالت.

 ية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة:اإلعالممضامين الرسالة 

المتلقي عبر وسيييييائل  إلىوهي كل المضيييييامين ذات الهدف التنموي المنقولة من المصيييييدر         

مسيييرحية،  أوقصيييصيييية  أوسيييينمائية  أوتلفزيونية  أوانت صيييحفية الجماهيرية سيييواء ك االتصيييال

تقوم بمسييؤولية كبيرة في إنشيياء القيم التنموية في المجتمع من خالل العاملين في  اإلعالمفوسييائل 

والقواعد الثابتة  األسستسير وفق  إنهاللتأكد من  االتصالية،التنموي وتقييم العملية  اإلعالمحقول 

 وهي: اإلقناعيثالثة أشكال من المضمون  اإلعالمستخدم وسائل لخدمة التنمية، وت

 بأشكاله المختلفة وبالوسائل المختلفة اإلعالن 

 الدعوة المقصودة مثل المقاالت االفتتاحية ومقاالت األعمدة والرسوم الكاريكاتورية 

  الترفيه بحيث يكون اإلقناع هدفا مستترا   إلىالمضمون الذي يهدف 

  خبار تحمل قوة األألن ي لما له من تأثير كبير في الراي العام وتشييييييكيله المضييييييمون اإلخبار

 (29كبيرة. )

 من الجوانب التالية: االتصالمضمون  أن ينطلقكما يجب 

  ية لما يدعم ايجابيات الشخصية الوطنية.اإلعالمإبراز الطابع الوطني في مختلف المواد 

  د الجهود واألموال للترويج لألفكار الزائفة.تمجيد القوة الفردية وعدم تبدي إلىتجنب الدعوة 

  بمعني أخر توصييييييل المعلومات  أومجرد القيام بالعملية اإلخبارية  على اإلعالمأال يقتصييييير

مييا هو ابعييد من ذلييك فيحييدد المشييييييكالت ويقرر  إلىيمتييد  أنالجمهور بييل يجييب  إلىفقط 

 حتياجات األفراد. األولويات ويقترح الحلول ويحدد البدائل للمساهمة في تلبية ا

  أواللغة  أوعدم التقليد األعمى والتصدي لكل ما هو وافد من الثقافة الغربية في مجال اآلداب 

لخ وبدال  من ذلك يسييتعاض عنها بالقيم االصيييلة واالبتعاد إالسييلوك ....  أوالعادات  أوالتقاليد 

 عن تصوير االحداث بمبالغة واثارة.

  واالرشييادي بصييورة غير مكثفة حتى ال يصييرف الجمهور زيادة حصيية المضييمون التعليمي

 عنها. 

  قانون مسييييييتحدث يراد تطبيقه  أوعالمية ما بالتقديم والتمهيد ألي برنامج إان تقوم وسيييييييلة

 إعالميا حتى يضمن قبول المواطنين.

 سيادة والسيطرة  أن  علىتكون الرسالة موجهة نحو تحقيق االستقالل االقتصادي وضمان ال

 قومية وتعزيز قضية السالم والتقدم االجتماعي.الثروة ال

  أن تكون الرسيالة موجهة لخدمة السيكان وتتيح النمو السيريع للتقنيات وتوفير العمل لجماهير

 العاطلين وأنصاف العاطلين ووقف استنزاف العقول. 

 مجرد النمو  على وأال تقتصييييييرالنفس  علىتوفر الظروف المناسييييييبة لالعتماد الجماعي  أن

 (30تصادي. )االق

تحذو  أنولعل النماذج البرامجية والمضيييييييامين التي يمكن ان يقدمها التلفزيون تعد منهاجا  يمكن 

 :اآلتيية األخرى والتي يمكن إيجازها في اإلعالمحذوه باقي الوسائل 
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  برامج تلفزيونية للعمل والتدريب المهني والصناعة والزراعة والصيد 

 أخري صحيةبرامج تلفزيونية حول المياه و 

  برامج تلفزيونية الشؤون االجتماعية والمرأة واألسرة 

  برامج تلفزيونية البلديات 

  برامج تلفزيونية البيئة 

  برامج االقتصاد والمال كالنشرات االقتصادية والتقارير 

  البرامج الوثائقية حول التراث الوطني والعالمي 

  برامج تلفزيونية تنموية عامة 

 كنولوجيا برامج العلوم والت 

  برامج اآلداب واللغة 

  برامج الشئون العامة 

  برامج السلوكيات االجتماعية للمجتمعات 

  برامج تلفزيونية المناهج المدرسية 

 ( 31برامج التعليم الحرفي وغيرها) 

ي لتفعيل رسيييييييالة اإلعالموهناك العديد من القضيييييييايا والتي يجب التركيز عليها خالل الخطاب  

 هداف التنمية المستدامة وهي كما بلي: أو نح اإلعالموسائل 

 والمالي. اإلداريالتعريف بالتحديات التي تواجه عملية التنمية في البلد وبخاصة مشكلة الفساد  .1

الدور الذي يمكن ان تلعبه التعريف بعناصر القوة والضعف االقتصادي الوطني وتحديد طبيعة  .2

ة التنويع والتغيرات الهيكلية وتحفيز دوات السييييييوق والتخطيط االقتصييييييادي في عمليأكل من 

تاجية وبخاصيييييييه قطاع ا ية على القطاعات اإلن ناعة والتحويل ية إلزراعة والصيييييي جراء عمل

 التصحيح للهيكل االنتاجي.

فكار المتصلة باقتصاد السوق ومزايا الحرية االقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص بلورة األ .3

ط المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شرطا  في االنتاج وخلق الوظائف وبتوسيع نشا

والنشييييييياط الزما  لزيادة إنتاجية المجتمع وإطالق طاقاته وتنمية روح التنافس بين القطاعات 

تفعيل المشييييياركة  علىيسييييياعد  أنوخلق الثقافة الوعي االقتصيييييادي الذي يمكن  االقتصيييييادي

 السوق.اد اإليجابية مع المتغيرات الناجمة عن التحول نحو اقتص

التصيييدي للظواهر االقتصيييادية ذات الصيييلة بحياة المواطن كأزمات توزيع المشيييتقات النفطية  .4

جور والرواتب للنهوض بمستوى األخرى وظاهرة التضخم وتحسين األ والكهرباء والخدمات

 معيشة الشرائح المختلفة 

وتنمية الموارد البشرية متابعة التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية وتوسيع خيارات الناس  .5

 ومشكلة البطالة والقضايا األخرى ذات الصلة بالسكان والقوي العاملة ومتطلبات سوق العمل.

االهتمام بالقضييييييايا المتعلقة بعالقة االقتصيييييياد الوطني بالعالم الخارجي وفي مقدمتها االنفتاح  .6

اف والمناطق الحرة وسييييبل طرات التجارية الثنائية ومتعددة األاالقتصييييادي والعولمة واالتفاقي

زيادة التدفقات المالية الواردة واالسييييييتثمار االجنبي المباشيييييير واالسييييييتفادة من مزايا العولمة 

 واالنفتاح التجاري واالقتصادي.

مكان عن توجيه الجمهور نحو مجاالت اسيييييتثمارية معينة لتجنب ما قد يترتب االبتعاد بقدر اإل .7

فقد يلجأ  اإلعالمتلقي بتبعاتها علي وسيييييلة  أنيمكن  خسييييائر أوهذا التوجيه من مكاسييييب  على

 أسيييهمتضيييليل المسيييتثمرين من خالل تقديم لهم بشيييراء  إلى اإلعالمبعض العاملين في وسيييائل 

 دراسات مهنية. أوأي تحاليل  علىتراجع سعرها في السوق من دون االرتكاز 

البيئية واالسيييييتخدام الرشييييييد  االهتمام بقضيييييايا البيئة وقضيييييية التوافق بين النمو واالعتبارات .8

 للموارد. 
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خبار االقتصييييادية للتخفيف من التعقيد والملل الذي قد يصيييييب األ علىضييييفاء طابع مشييييوق إ .9

ناء مطالعة االحصييييييياءات والحقائق االقتصيييييييادية وعدم التركيز  قارئ اث النخبة فيما  علىال

 ي.عالماإلالمواطن العادي مهمل وغير مدرج ضمن األجندة التوعوية والتوجه 

 الوعي التنموي للمجتمع.  إلنعاشفتح باب النقاش حول القضايا التنموية  .10

عالنات التي تحرض علي زيادة االسييتهالك والتوعية بأهمية زيادة مكان من اإلالتقليل بقدر اإل .11

 االدخار.

ي المحلي اإلعالموضع االستراتيجيات وخطط آنية ومستقبلية للنهوض بالمستوى الفني للمنتج  .12

لكتروني في ظييل التييدفق المطرد للمعلومييات والتطورات موع والمرئي واإلروء والمسييييييالمق

 ( .32والتقنية العالمية. )

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:  اإلعالمالمتطلبات الضرورية لزيادة فاعلية ونجاح 

ن خالل نجاحه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجاالت المختلفة م اإلعالميستمد 

 (: 33توفر عدة متطلبات منها ما يأتي)

نترنت، ومن خالل إمختلفة، مقروءة، مسييموعة مرئية،  توفير وسييائل إعالم واتصييال متطورة .1

هذه الوسييائل يمكن تعريف الناس بحقيقة مشيياكلهم ونقل أفكارهم لتحقيق التطوير المنشييود. في 

 عملية اتخاذ القرارات وإشباع حاجاتهم بصورة متزايدة.

توزيع الوسيييائل المتعلقة بالتنمية المسيييتدامة بشيييكل جغرافي يتناسيييب مع مسييياحة البلد بحيث   .2

تشيييمل كل المناطق والنواحي والقوى ذات الكثافة السيييكانية العالية من ريف وحضييير وأطفال 

 ونساء.

 اإلعالمية المتخصييييصيييية وذلك من خالل االعتماد على خريجي كليات اإلعالمتأمين الكوادر  .3

ي الالزم إلعداد البرامج والمضيييييييامين اإلعالميين وتوفير الكادر اإلعالمل التقنين واالتصيييييييا

 ية التنموية. اإلعالم

والمجتمع لوضع الخطط والبرامج  اإلعالمالتنسيق ما بين توجهات الدولة والتنمية ومؤسسات  .4

 المشتركة لتحقيق األهداف المطلوبة. 

شر في طرح قضاياهم ومساءلة المعنيين عبر فسح المجال أمام مشاركة الجماهير وبشكل مبا .5

 حوارات جادة وعقالنية وشفافة وديمقراطية. 

ية اإلعالمبراز فلسييييييفة التنمية وتوجهاتها، واسييييييتخدام أدوات البحث العلمي لزيادة المقدرات إ .6

ية واالسييييتقاللية في اإلعالمعلى التحليل واالسييييتقراء، والمهنية والمصييييداقية واحترام الحرية 

ية والثورة التقنية اإلعالممشييييكالت وقضييييايا التنمية واالسييييتفادة من العلم والتكنولوجيا تحديد 

 لبناء قاعدة معلومات وتحليالت يستفاد منها في وضع استراتيجيات وتحليل السياسات.
 معوقات التنمية المستدامة: علىفي التغلب  اإلعالمدور وسائل 

التكنولوجيا  إلىمن مسييييييائل الفقر والبطالة والحاجه  تعاني الدول النامية منذ سيييييينوات طويلة     

عديد من العوائق والتي تختلف من دولة  اإلداريةالمتطورة والخبرة  ية في مجال التنمية وال كاف ال

االجراءات و النظم وتدني مسيييتويات  أودولة أخرى كالسيييياسيييات التي تتبعها تلك الدول  إلىنامية 

م والكسييييياد و االعتماد علي االسيييييتيراد والتوجه نحو الدخل وضيييييعف اإلنتاج أصيييييال  والتضيييييخ

االسييتهالك كذلك مسييائل  عدم االسييتقرار االقتصييادي للدولة واالسييتقالل السييياسييي وتخلف الثقافة 

والمستوى التعليمي والتقني لألفراد و سيطرة الدول الغنية علي التجارة الخارجية الدولية والتحكم 

 اإلعالميين في مجال اإلعالممام دور أ مما يفسح المجال واسعا   باألسعار وبأسرار العمل التقني ،

المسيييتدامة ولجذب االسيييتثمارات التنموي إلرشييياد قطاعات العمل المختلفة لمعالجة عوائق التنمية 

مختلفة للتنمية اما قصييييرة االجل  جل النهوض بالتنمية الشييياملة فمختلف الدول تضيييع  خططا  أمن 

ة االجل حيث تعطي تلك الوسييييييائل  المسيييييياعدة الالزمة للوزارات طويل أومتوسييييييطة االجل  أو

 :اآلتياالدوار التي تقوم بها  أهم والمؤسسات المعينة للتغلب على ما يعوقها ومن 



88 
 

البدائل للسيلع وتوفير  واالنتاج واسيتخداماالسيتثمار  علىمعالجة سيلوك االسيتهالك والتحفيز  :اوال  

 المستوردة. السلع  إلىالطاقة والحد من الميل 

مرافقة مسيييرة الدولة في االصييالح والتغيير وصييناعة التقدم والتنمية الشيياملة من خالل فتح  :ثانيا  

قل  بأ ها  تدريب علي ئل أفضيييييييل للتكنولوجيا وال بدا تدريب والتعليم والبحث عن  فرص العمل وال

 (  34للتنمية. ) وأفضلهاالنتائج  أحدث إلىالتكاليف للوصول 

التخلص من االفكار والقيم والعادات والتقاليد البالية التي ال  علىافراد المجتمع مسييييييياعدة  :ثالثا  

 تتفق مع طبيعة العصر ومتطلباته. 

 مستوى طبيعة العصر.  إلىإعادة بنائهم وتكوينهم وصوال  بهم  علىمساعدة أفراد المجتمع  :رابعا  

اعي للعاملين في كل مجال بما تغطية كل مجاالت االنتاج بمختلف صيييورها للتعريف الو :خامسيييا  

 يعنيه مجال انتاجه. 

تزويد العاملين في كافة مجاالت اإلنتاج بالمهارات المهنية واألدائية لعملهم وإنتاجهم وفي : سادسا  

 هذا الصدد تتم االستفادة من كافة ما توصل إليه العالم المتقدم من تطورات في مجال االنتاج.

المستوي الدولي  على أوآخر  إلىمن مجتمع  أوفي المحيط المجتمع تبادل الخبرات سواء  :سابعا  

 لنقل التجارب المفيدة من المجتمعات األخرى واالستفادة منها. 

في عملية التنشيييييئة السيييييياسيييييية التي يمكن من خاللها تشيييييكيل الثقافة  اإلعالمدور وسيييييائل  :ثامنا  

 (35رار سياسي)تغييرها، وخلق مناخ استق أوالسياسية والمحافظة عليها 
 المستدامة:يين في مقاومة ما يعوق اهداف التنمية اإلعالمجهود 

 اإلعالمالوعي العفوي لدى المجتمع والفرد بأهمية التنمية لتغيير واقعه يفرض علي رجل  إن      

جهد منظم  إلىي والسؤال كيف يستطيع ان يحول الوعي العفوي اإلعالمتغيير استراتيجية عمله 

ي اإلعالمبها  أن يقومدفع عجلة التنمية وبناء اإلنسان وهناك العديد من الجهود التي يمكن وبناء في 

 التنمية المستدامة: بناء أهداففي  اإلعالمرجل  أو

  ي بين الدول المجاورة والصديقة.اإلعالممقاومة ظاهرة الخصام 

 ي لمواقف الدول.اإلعالمما يعرف بالتعتيم  أن يقاوم 

 النفخ في الدخان )تأجيج الرأي العام(.مجابهة ما يسمي ب 

  يقاوم ظاهرة ترسيخ العداوة بين الشعوب كتكبير األخطاء الفردية الصغيرة.أن 

 المواطن يحس بمشكلة التنمية ليس داخل قطره وحسب انما حتى خارجه بأبعادها  أن يجعل

 الحقيقة ومدي تأثيرها وتأثرها باألزمات العالمية. 

 طوراته ومخاطر االنغالق القطري والتشرذم والحساسية االقليمية. روح العصر وت أن ينشر 

 إن إشراك رأس المال مع الثروة الطبيعة والطاقة البشرية لما لهذه العناصر من  على أن يؤكد

 بينها.أهمية في التكامل فيما 

 ( 36حيز التنفيذ. ) إلىعن خطة التنمية وان يشرحها ويفسرها عند خروجها  أن يدافع 

 

 

 

 للتنمية في المجتمعات:  اإلعالملمعوقات التي تواجه وسائل ا

في تحقيق الدور المنوط بها في عملية  اإلعالمالمعوقات التي تعرقل وسائل  من أهم         

 -اآلتي: التنمية 

  ية من واقع البيئة التي تخدمها. اإلعالمعندما ال تنبع برامجها ورسالتها 

 والتدريب  عدم االهتمام بعنصري المشاركة 

 .غياب التخطيط وقلة الخبرة 

 .ندرة التدريب وعجز اإلمكانيات المادية 

 منها:مام هذه المعوقات هناك بعض الحلول المقترحة أ     
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  تضييق فجوة المعرفة بين أفراد المجتمع المحلي الواحد ال سيما بين ذوي المستويات

 االجتماعية واالقتصادية المختلفة.

 فكار والممارسات القديمة والحديثة.األالتقليدية الحديثة وبين  التكامل بين النظم 

  ية وفقا لعملية التنمية بأبعادها المختلفة اإلعالماالهتمام بالتنمية الشاملة بحيث تسير البرامج

 .والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية 

  والحلول لمحاولة نشر المعرفة بالقضايا والمشاكل التي تواجه البيئة المحلية وطرح االفكار

 التغلب على هذه المشكالت.

  اإلعالمتنظيم وتخطيط. 

 .تنمية الموارد البشرية وتدريبها والعمل على استدامتها 

 .العمل على تشجيع تنمية صناعة اعالمية مزدهرة 

  (37)ية العالمية اإلعالمالوطني بالتطورات والتحديث الذي تشهده البيئة  اإلعالمربط 

 : (38)في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  عالماإلسهامات وسائل إ

: من خالل رفع المسييييييتوى الدور الرقابي والتوعوي واإلرشيييييييادي والتثقيفي واإلخباري .أ

الثقافي للناس وتعليمهم لكي يتمكنوا من المساهمة الجادة في تطوير وتحديث مجتمعهم، كما 

المسييتوى الفردي: عن طريق التنموي في خلق الوعي يرتكز أسيياسييا  على  اإلعالمأن دور 

تغيير نمط السيييييلوك الفردي وتطبيع عاداته تجاه المجتمع. المسيييييتوى االجتماعي من خالل 

التأثير على صييانعي السييياسييات ومخاطبتهم مع إبراز قضييايا التنمية المسييتدامة ومشيياكلها 

 والبحث عن الحلول المناسبة لها.

لمهمة جدا  للمعنيين بالشيييييييأن : من خالل حمل مجموعة من الرسيييييييائل ادور اقتصيييييييادي .ب

التنموي انعكاسييا  مباشييرا  يدل  اإلعالماالقتصييادي والتنموي بأن البد من دعمه، ويمثل قوة 

 على صالبة االقتصاد الوطني وشفافيته ومصداقيته والعكس الصحيح. 

: من خالل تحويل وتعديل مواقف الناس وتصييرفاتهم إزاء مسييائل ومواضييع دور اجتماعي .ج

وإصيييييالح القضييييياء وتطوير التشيييييريعات  اإلداريالتطوير السييييييما اإلصيييييالح التحديث و

 ومحاربة الفساد والمشاركة بالرأي وبالعمل بكل ما يخدم العملية التنموية.

أن تقوم بدور سيييياسيييي مهم وذلك من خالل تقوية  اإلعالم: تسيييتطيع وسيييائل دور سيييياسيييي .د

ن أفراد المجتمع، وبين المجتمع األواصيييييير بين القيادة والناس من خالل توسيييييييع الحوار بي

 الدولة. 

في التنمية المسييتدامة كخلق  اإلعالمكما يمكن إضييافة بعض الوظائف التي تقوم بها وسييائل 

روح المشاركة التنموية، وغرس روح التحرك وتوسيع اآلفاق، وإثارة المستوى العام للطموحات 

 على أهممجتمع مدني تنموي والتركيز االقتصادية والسياسية واالجتماعية والمساهمة في تشكيل 

 محاور التنمية بمختلف أنواعها. 

 

 هداف التنمية المستدامة:  ألتحقيق  اإلعالمية في وسائل اإلعالمالنماذج 

في بعض الدول  اإلعالمية التنموية والتي تقوم بها بعض وسائل اإلعالمهناك بعض النماذج       

وعية الناس وذلك علي الصعيد الحكومي والخاص في نوعية لت اإلعالموالتي تشهد ظاهرة توظيف 

رائدة في في الصحف ومثال ذلك التجارب ال أوعلي الراديو  أوالبرامج المطروحة علي التلفاز 

والتي كانت  ىخرأوماليزيا والهند والمكسيك ودول  2003مريكي في العراق قبل االحتالل األ

همية تنظيم النسل والزراعة والنظافة أئية فيها حول قرى والمناطق البناتهدف لتثقيف سكان ال

تم توفير حصص لطالب المدارس  أنهوالتغذية والصحة والتعليم البيئي والتدريب المهني لدرجة 

مفيدة  أولتوجيه الطالب وتم تخصيص نسبة مقبولة من وقت البث خاص بها لبث برامج تعليمية 
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( وسيتناول هذا البحث بعض 39من الجماعات) للمزارعين وطالب بالمدارس والشباب وغيرهم

 منها على النحو التالي:

لخدمة أهداف التنمية المستدامة في كافة المجاالت،  االتصالة عمان مختلف وسائل نوظفت سلط -

المقروءة والمسييييييموعة والمرتبة لمعرفة خطط التنمية وأهدافها  اإلعالمواسييييييتخدمت وسييييييائل 

ي بدورهم في تحقيق ونجاح الخطط التنموية، ومن جهة أخرى وأهميتها وتوعية الجمهور العمان

المختلفة  اإلعالمية التنموية على وسائل اإلعالمعرضت الهيئات والمؤسسات المختلفة حمالتها 

اسييتخدام الملصييقات والمسيياجد واألندية واألسييواق الشييعبية والمتاحف والمسييارح  إلىباإلضييافة 

لكلور وجمعيات المرأة لتوضيييييييح خطط التنمية وتوعية الوطنية والموسيييييييقي وفرق الغناء والف

ية التي اإلعالمبفوائد وأهمية التنمية المسيييييتدامة، ومن أمثلة الوسيييييائل  -المجتمع بكافة قطاعاته 

كانت تتضييييمن مضييييامين إعالمية تخدم أهداف التنمية المسييييتدامة من إرشيييياد وتثقيف وتوعية 

تصيييييياد والتجارة، والزراعة واألسييييييماك، جريدة عمان صييييييفحات: االق -وغيرها من الوظائف

الحرفيون، األسييييييرة، واحة األدب النبطي، جريدة الوطن صييييييفحات: الواليات، المرأة والطفل، 

 ومن البرامج اإلذاعية: الملحق الثقافي.  إلىأبناء الوطن، األدب الشعبي، باإلضافة 

والحيوانية، وبرنامج  برنامج أرضييينا الطبية وهو برنامج أسيييبوعي يتحدث عن الثروة الزراعية -

األخبار االقتصيييييادية والتنموية في البالد،  يبرز أهمعمان الحاضييييير برنامج اقتصيييييادي تنموي 

نجازاته وتقوي روح االنتماء والوطنية إت وتقدم هوايات الشييباب العماني وبرنامج رحلة الهوايا

لدية والمواطن برنامج أسييييييبوعي موجه للمواطن لحثه على المحافظة على  لديهم، برنامج الب

النظافة والبيئة، برنامج مسيييييياء الخبر وبرنامج صييييييباح الخير اللذان يركزان على المشيييييياريع 

 (40) التنموية وغيرها من األفالم الوثائقية والتسجيلية.

االرتقاء بثقافة األسييرة وتمكينها من أدوارها  إلىمثال  مجلة البيت الليبية حيث تسييعى   وفي ليبيا -

علمية  دورةجتمعية في إطار األصييالة والمعاصييرة، قامت المجلة في عام بعقد ومسييؤولياتها الم

موضوعات عن المشروعات الصغيرة  2010عن جودة الحياة األسرية الليبية ونشرت في عام 

لآلسرة، األسرة المتكاملة، التعامل مع اآلخرين، جودة الحياة األسرية قضايا التنمية المستدامة، 

ألفراد األسيييرة، األسيييرة وحماية البيئة وغيرها من موضيييوعات التي تخدم المشييياركة المجتمعة 

وع وهو برنامج اذاعي ليبي يخص (، برنامج مع األسييييرة المسييييم41أهداف التنمية المسييييتدامة)

سييييييرة والطبخ وارة المنزل وبعض النصييييييائح وغير، برنامج تلفزيوني البالد في قناة الحدث  األ

 interخبار البلديات في ليبيا والنشييييييياطات والندوات، برنامج أ أهم الليبية والذي يتحدث عن 

view  رة في المجتمع ول يختص بمقابالت مع بعض الشييخصيييات المؤثاأل 218والعشييية  بقناة

نجازات والثاني  يختص ببعض الموضييييييوعات التقنية واالخبار الغريبة ومسيييييييرة حياتهم واإل

  والمتنوعة وهو برنامج شبابي. 

التي تضيييع في اهتمامها أهداف التنمية المسيييتدامة  اإلعالمالعديد من وسيييائل  وفى مصييير توجد -

ستطيع  أوسواء في القطاع الخاص  سبيل المثال البرنامج التلفزيوني مصر ت  والذيالعام وعلى 

في الدول المختلفة خارج مصيييييير وتقديمهم  وأفراد ناجحينويعرض علماء  dmcيقدم في قناة 

مصييييييري وكييذلييك البرامج الوثييائقييية والتي تعرض بعض الحرف كنموذج وقييدوة للمجتمع ال

وكذلك اإلعالنات  وعمليه،المصيييييرية األصييييييلة كصيييييناعة الحقائب والزجاج بطريقة بسييييييطة 

 الخيرية.

ية،  لذات ته ا قادر على الحفاظ على هوي قدم ليكون كل فرد في المجتمع  ماذج ت كل هذه الن

ي المفتوح اإلعالمواالسييتفادة من ثقافات الفضيياء والتعامل الواعي مع قضييايا العصيير ومتطلباته، 

في تنمية المجتمع ككل، وذلك من خالل نشيير الموضييوعات والقضييايا المختلفة واإلقليمية والدولية 

المتعلقة بقضييييايا واحتياجات األسييييرة والبيت، بما يسييييهم في نشيييير الوعي العام بالحقوق واألدوار 

 والتنمية.والمسؤوليات والقضايا المتعلق بالمجتمع 

 :الخاتمة
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 تأتياصبح صناعة متكاملة في عصرنا الحالي مثله مثل الصناعات األخرى وقد  اإلعالم إن      

مكانات تقنية ونفوذ إأثير على المجتمع بما تمتلكه من على الت االتصييييالذلك بسييييبب قدرة وسييييائل 

سيييياسييييي الداعم األواالجتماعي والثقافي  ون تكون سييييلطة لها دورها السييييياسييييي واسييييع مكنها أل

ستخدامها في ظل العولمة القتصاديات العالم  في العصر الحديث، إن إنتاج المعلومات ونشرها وا

تجليات التقدم التكنولوجي الذي أنتج مجتمعات  أهم ية وعولمة المعلومة، أضييحت من بين اإلعالم

لوم اإلنسيييييانية أم المعرفة، وقدَّم مسييييياهمات معرفية في شيييييتى المجاالت، سيييييواء تعلق األمر بالع

لّحا   وتسيييييليط الضيييييوء إعالميا على القضيييييايا  االجتماعية، بحيث صيييييار االهتمام بالتنمية مطلبا  م 

 .التنموية أكثر إلحاحا  

 اإلعالمونظرا  للتطور التكنولوجي الذي سييييياعد على إيصيييييال المعلومة، األمر الذي جعل من     

بصييييفة عامة،  اإلعالمفال شييييك أن  نموية...ضييييرورة مجتمعية تسيييياهم هي األخرى في العملية الت

التنموية، بل  االسييييتراتيجياتة في إقرار ص بالتنمية، صييييار يشييييكل دعامة رئيسييييالمخت اإلعالمو

ودعامة اسييييييتراتيجية لمواكبة جل المشيييييياريع ذات البعد اإلنمائي. وعليه، فإن االرتباط وثيق بين 

الرئيس في التعريف بالتنمية المسيييييتدامة  الدور اإلعالموالتنمية، بحيث أصيييييبح لوسيييييائل  اإلعالم

مهّمة تسييييليط الضييييوء على كل البرامج التي من  اإلعالموالمسيييياهمة في تحقيقها، ويناط بوسييييائل 

شيأنها تنوير المجتمع من أجل تحقيق تنمية مسيتدامة تكفل للفرد العيش الكريم ما دامت تنمية الفرد 

تفعيل دور ومساهمة الوسائل  إلىوات والتي تؤدي من تنمية المجتمع وذلك باتباع العديد من الخط

 المرجوة.هداف التنمية المستدامة أية المختلفة في تحقيق اإلعالم

 :المراجعالمصادر و

1- United Nations Development Programme (UNDP)، Human Development 
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    العربيالمراهق اإلرشاد النفسي ودوره في حماية هوية 

 بنغازي-الدراسات العليا  أكاديمية-النفسعلم  قسم-د/ وجدان ميالد الشتيوي 

القرن الحالي وبدايات لقد كان للتقدم السريع في كل مناحي الحياة أواخر القرن الماضي  : المقدمة

ه الذي يمر بفترة مهمة من حياته وهي المراهقة وهو يواج الشباب العربيأثر كبير في سلوكيات 

العربية  مجتمعاتالالتي اجتاحت  وتحديدا  الثقافية منها ها العولمةبين العديد من التحديات والتي من

من مجتمعاتهم ، التي  إلينامسح الهوية واستبدالها بما يصدروه  القويةمحاولة من الدول النامية في 

صية سهل االنتقاد يمان مهزوز الشخضعيف اإلعربي ال تمت لنا بصلة والهدف من ذلك خلق جيل 

مستخدمة في ذلك عدد  إلينا ثقافة المركز خرلنقل ثقافة اآل القوية ، وقد سعت المجتمعات الغربية

 وطمس هويتنا .  توابتناها باختراق هدافأمن االستراتيجيات واآلليات لتحقيق 

العولمة  فنتيجة) النفسيةالضغوط  العصر( عصرن نطلق على هذا أمن هنا وجب علينا 

والمصدرة  (ية واالجتماعية والثقافيةاإلعالماالقـتصادية و)المختلفة  وأنواعها وأبعادهافاهيمها بم

بعض تغير  إلىهذا  االجتماعية، مما أدىوعاداتنا  قيمنا نمن مجتمعات بعيدة كل البعد ع ليناإ

 . هانعيش ناالتي ك في المجتمعات العربية ط الحياةانمبعض أتغير ودوارنا االجتماعية أ

حيان مع ما تربينا عليه وكبرنا ونحن مزودين به غلب اآلأال تتوافق في لتي اهذه المتغيرات 

وبالتالي نريد نقله ألبنائنا ، فهذه التغيرات وظهور عادات جديدة ال تنسجم مع عاداتنا وتقاليدنا 

 العربي بين الشباب الفكريانعدام التوازن  إلىواتجاهاتنا لم نألفها من قبل يؤدي ذلك بطبيعة الحال 

ن أفكرية بين االقتناع بما يصدر إليه من الغرب وبين ما يريد والديه  ازدواجية، حيث تكون هناك 

يلقنانه من عادات وتقاليد وأعراف تربيا عليها ، كل هذه التغيرات المتصارعة تؤثر وبشكل مخيف 

ظهور وتفاقم  إلىهذا الصراع على البناء االجتماعي وعلى قيم األفراد داخل المجتمع حيث يؤدي 

 عدد من المشكالت االجتماعية منها : 

اضمحالل الروابط األسرية بشكل خاص والروابط االجتماعية بشكل عام وما يترتب عن  -

  مستقبال . العربي في تشكيل شخصية الشباب مباشرا   ثار نفسية تؤثر تأثيرا  آذلك من 

الجريمة  أواالنحراف عالم  إلىالولوج  لىإسري وما يصاحبه من دفع الشباب التفكك األ -

  حادة.حيث مهدت لهم هذه الطريق للمضي فيها وما يصاحب كل ذلك من ضغوط نفسية 

 العربي فالخروج عن السلطة األبوية والقانونية واإلفراط في العداوات يؤدي كل ذلك بالشباب

أمراض نفسية قد  إلىيؤدي الشعور بالوحدة والتهميش، وما يترتب عن ذلك من صراع نفسي  إلى

تتفاقم مع مرور الوقت ، ومن هنا تظهر أهمية اإلرشاد النفسي للمراهق لحمايته والتخفيف من حده 

إن  1963 )أريكسون(تلك الصعوبات والمشكالت التي أوجدتها طبيعة المرحلة فكما يقول 

هذه المرحلة من حياة األبناء  إلىعلينا إذن أن ننتبه من هنا  )المراهقة هي أزمة البحث عن الهوية(

الرعاية واالهتمام ، ويأتي ذلك عن طريق وضع برامج علمية لإلرشاد أنواع فضل أن نقدم لهم أب

 للمراهقالنفسي في صورة خدمة متطورة تتضمن مجموعة من المناشط التي يقدمها المرشد النفسي 

المشكالت الحياتية التي قد يواجهها ليساعده فيها على فهم نفسه وإدراك قدراته واستثمارها في حل 

 في مختلف جوانب حياته الشخصية واالجتماعية .

حد المظاهر المهمة في حياتنا المعاصرة هذه أن الضغوط النفسية هي إال شك فيه  مما اإلشكالية:

المراهق أن يشعر  إلىوالتي أدت الحياة التي تتسم بسرعة التغير غير المتكافئ في جميع مناحيها 

عدم التوافق مع البيئة  إلىخل هذه المجتمعات بالضغوط النفسية مما يؤدي في نهاية المطاف دا

حيان كثيرة في حياة المراهق أما تترك الضغوط النفسية أثار سلبية مدمرة في  والمحيط، حيث كثيرا  

 ن مقاربة موضوع دورإمهدد لتوافقه النفسي وسعادته. وهكذا فيعتبر وهذا بطبيعة الحال 
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 وأنواعها المتعددة من خالل مفهوم العولمة للمراهق العربيإلرشاد النفسي في حماية الهوية ا

سيشكل المسعى الذي سيمكننا من الوقوف على مجموعة من القضايا  العربيةوتأثيراتها على الهوية 

حثة الموضوع. بناء على ما سبق صاغت الباوبالتالي نتمكن من الخروج بعدة نتائج وخالصات لهذا 

أن يقدمه اإلرشاد النفسي الدور الذي يستطيع  ما-إشكالية دراستها في التساؤل الرئيس التالي: 

  المراهق العربي؟ حماية هوية ل

  اآلتي:الدراسة إلى تحقيق هذه  الدراسة: تهدفهداف أ

التعرف على الدور الذي يلعبه اإلرشاد النفسي في الحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية  -1

 لمراهق.ل

ثار على شخصية أوما يتركه الغزو الثقافي من  العربيةتأثيرات العولمة على الهوية معرفة  -2

 .المراهق

  النفسي.التعرف على المشكالت السلوكية الشائعة خالل مرحلة المراهقة ومنها الضغط  -3

 ومصادره.وأسبابه  وأنواعه التعريف بالضغط النفسي -4

  -التالية: الدراسة حول النقاط  تساؤالت الدراسة: تتمحورتساؤالت 

ن يكون له أثر سلبي على أوكيف يمكن النفسي وماهي أنواعه ومسبباته هو الضغط  ما -1

 ذلك؟يترتب عن ذا وما المراهقشخصية 

اآلثار المترتبة على العولمة والغزو الفكري والثقافي وتأثيرها على المجتمع ما هي  -2

 العربي؟

 العربية؟ هوية المراهقم النفس في الحفاظ على ن في مجال علوالباحثيساهم كيف  -3

من االنخراط في المفاهيم  المراهقهل يستطيع اإلرشاد النفسي القيام بدوره من أجل حماية  -4

 العربية؟ هويتهالغربية وبالتالي تتالشى 

على المنهج الوصفي  الدراسةعداد هذه إفي  الباحثة اعتمدت المستخدمة:الدراسة وأدواتها منهج 

معارف وجمعها وتحليلها وتفسيرها وبالتالي مقارنتها الي يهدف للحصول على المعلومات والذ

دور اإلرشاد النفسي في حماية  : مانتائج منهاعدة الغاية من ذلك الحصول على البعض و ببعضها

والمعارف  سلوب المكتبي كأداة لجمع المعلوماتاعتمدت الباحثة على األكما  .المراهقهوية 

والدوريات  من الكتب السابقة والذي من خالله تمت مراجعة األدبيات والمعارفات والبيان

 .هذه الدراسةلها عالقة بموضوع  التي والرسائل العلمية

 مباحث:تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث 

للمراهقة وتعريفاتها والمشكالت السلوكية الشائعة خالل هذه الفترة العمرية خصص  المبحث األول:

 أهمها الضغط النفسي. من ي والت

الهوية العربية وتأثير العولمة والغزو الثقافي عليها  خصص للحديث باختصار عن :المبحث الثاني

  وكل ما لع صلة بموضوع هذه الدراسة. متناولين تعريفاتها وأهدافها

ات الالزم المهار معددين )وأسسهوأهدافه  تعريفاته (النفسيمناقشة فرع اإلرشاد  :المبحث الثالث

 النفسي. كذلك صفات المسترشد.توافرها في المرشد 

 الدراسة هذه نتائج وتوصيات وخاتمةأخيرا  و
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 والضغط النفسي المراهقة- األول:المبحث 

 : المراهقة وتعريفاتها و مشكالتها :  أوال

من  مرحلة االنتقال ،علم النفس والتي تعنيمجال المراهقة من المصطلحات التي تستخدم في 

. الجسمي( االجتماعي، الوجداني، االنفعالي،مرحلة الرشد والنضج بكل مشموالته ) إلىالطفولة 

 إلىيقسمها حامد زهران  الرشد. حيثهي مرحلة االستعداد لمرحلة كما هو معروف فهذه المرحلة 

  هي:ثالث أقسام 

المراهقة وسنة ( 17-16-15المراهقة المتوسطة)و ( سنة14-13–12المراهقة المبكرة )

بعدها الرشد ووتمتاز  فترة المراهقة عن فترة الطفولة قبلها  سنة. (21 – 20- 19-18)المتأخرة 

ذن انتقال من الطفولة إية وثقل أعبائها االجتماعية فهي بكبر حجمها واتساع مساحتها السيكولوج

ة مما يسبب له الرشد حيث يكافح فيها المراهق وسط متغيرات ومتناقضات ثقافية واجتماعي إلى

من االحباط والقلق والصراع ،فهو في هذه المرحلة من حياته يجاهد على اثبات وجوده  كثيرا  

في هذه الحالة يكون في صراع بين الجيل السابق له وبينه ويتمثل و واعتراف الكبار به اجتماعيا  

ى المراهق في شكال التناقض الفكري، فينشأ عن ذلك عدوانية لدأمجموعة من هذا الصراع في 

على جيل اآلباء رغبة منه ومحاولة ليثبت تلك الصورة التي تمثل في  أغلب األحيان وبالتالي يتمرد

 ( 2002):20تلك المرحلة.)مرسي ، )

حدى الحلقات في دورة إ تعد ن المراهقةإ ن نتصورأننا نستطيع إفي هذا الصدد  ،ويقول زهران

ة السابقة وتؤثر في الحلقات التالية لها ، فالمراهقة هي الميالد النمو النفسي وهذه الحلقة تتأثر بالحلق

جيال األ إلىن نظرنا إالنفسي هي الميالد الوجودي للعالم وهي الميالد الحقيقي للفرد كذات فردية ، و

في تعاقبها لرأيناها تتواصل بقطعها بين الجيل والجيل مفصل المراهقة وهو مفصل واصل فاصل 

مرحلته االنتقالية هذه يتحدى طفولته وهو في ثقة مطلقة بالذات ويثور على عالم  فالمراهق في معا  

فيرفع االستقاللية المسرفة في وجه التبعية والتسلطية.  أراءهمتجريد الراشدين  الكبار محاوال  

 :292)( (1980 )زهران،

 -: اآلتيعدة تعريفات للمراهقة منها  توجد-المراهقة: تعريفات 

ن المراهقة فترة قلق نتيجة عودة الليبيدية إ fruedيقول (( :( freuedفرويد /لدى ) اهقةالمر-أوال : 

في مرحلة الكمون ومن ناحية  األعلى الذي كان سائدا   واالناللظهور مما يهدد التوازن بين الهو 

و عشق الذات واحترام الواقع ونم إلىأخرى تتميز المراهقة بمراحل ارتقائية هامة منها التحول 

 (14( : ( 2002 مرسي،(الميول الجنسي(( 

يعرفها بأنها مرحلة أزمة حقيقية بالنسبة للفرد ففيها تولد ف : hollSanley هول  ستانلي-ثانيا : 

وضغوطات نفسية يصاحبها كثير من  وقلقا   الشخصية من جديد ، وخاللها يعاني المراهق صراعا  

 14):  ( (2002 )مرسي،المشاكل التوافقية  . 

ن أنها تعتبر إيختلف حيث في اعتقادها بأن األمر :  Margaret mead مرجريت ميد  -ثالثا : 

ن تتسم بالهدوء النسبي مقابل العاصفة الشديدة وكل ذلك يتحكم فيه أالمراهقة مرحلة انتقالية يمكن 

دات ويحدده المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه المراهق وما يحتويه هذا المحيط من قيم ومعتق

 وأعراف . 

فكار ومعتقدات أن المجال وما يتضمنه من أ إلى " فيؤكد النظرة االنترولوجية مشيرا  ليفين"-رابعا : 

يدخل لعالم مجهول ال يسبق له  نهإ في نشئ صراعات عند المراهق وخصوصا   مهما   يلعب دورا  

 ) (  (2002 )مرسي، .صراعا   أو قل توثرا  أن يجعل المراهق أيمكن  أيضا  ن عرفه وهذا المجال أ

14 :  
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ن المراهقة هي فترة من حياة شخص إليقول )ويأتي  : Relf muuss رولف موس  -خامسا : 

يتفاوت مداها  تقصر و أوالرشد وقد تطول هذه الفترة سن والتي تقع في نهاية فترة الطفولة وبداية 

 22)(:   (2002اقتصادي وثقافي ألخر ( .)مرسي، أوالزمني من مستوى اجتماعي 

 النضج،مرحلة  إلىها مصطلح يعني االنتقال من مرحلة الطفولة إنويعرفها  :زهران حامد-سادسا : 

تزيد بعام  أوالتاسعة عشر تقريبا  إلىفهي مرحلة تأهب لمرحلة الرشد وتمتد من سن الثالثة عشر 

اية المراهقة ولكن من السهل تحديد بد ،أنهسنة( ويضيف  11/21عامين ) أوتقل بعام  أوعامين  أو

ن المراهقة تتحدد بالبلوغ الجنسي بينما نهايتها بالوصول أ إلىمن الصعب تحديد نهايتها ويرجع ذلك 

 :289)( (1980 )زهران، المختلفة.النضج في مظاهر النمو  إلى

المراهقة وما يصاحبها من تغيرات ارتقائية متمثلة في مظاهر النمو  بأن :وتخلص بالقول

انفعالية وجدانية تتمثل في الحيرة واالرتباك وما يصاحب ذلك من ضغوط نفسية ربما المختلفة و

حيان هذه الصعوبات التي ال يمكن للمراهق ان يتحكم فيها فهو في هذه األ أغلب،تكون حادة في 

وبذلك تعتبر المراهقة عند علماء النفس  أكون؟ومن  أنا؟الحالة يواجه هزة في كيانه ويتساءل من 

  (17 :2002)مرسي،  الفرد.مراحل النمو النفسي االجتماعي لدى  ممن أه

ن المراهق ال إن المراهقة مرحلة نمو عادية وإمن وجهة نظر اخرى فهناك من يقول و

ن هؤالء يرون المراهقة مرحلة أأي  طبيعيا،يتعرض ألزمة من أزمات النمو مادام هذا النحو يسير 

مرحلة اكتشاف القيم  وصقلها،حب مرحلة نمو الشخصية مرحلة ال وتحقيقها،البحث عن الذات 

 ،ن مرحلة المراهقة هي مرحلة فيها الكثير من النمو وفي الوقت نفسهلنا بأكل ذلك يؤيد  والمثل،

 م (292 :1980والمحاولة والخطأ )زهران، فيها الكثير من االضطراب 

 النفسي( )الضغطالمشكالت السلوكية والنفسية الشائعة خالل المراهقة  :ثانيا  

ينشأ الضغط النفسي عادة نتيجة للتفاعل بين الفرد والبيئة والمحيط الذي يعيش فيه والمتمثلة 

جانب العوامل الجسمية واالنفعالية والعقلية  إلىهذا  والخارجية،في مجموعة من العوامل الداخلية 

انفعالية( له عالقة مباشرة  عضاء الجسم والقلق والخوف )عوامل عقليةأحد أن تلف إويؤكد العلماء 

 أون الضغوط سواء كانت داخلية إ :وهنا يمكننا القول سلبيا . أو يجابيا  إكان  بالضغط النفسي سواء  

 الفرد.خارجية المنشأ هي تعتبر استجابات لمجازيات البيئة التي يعيش فيها 

وجهة نطر عدد من ن نعرف الضغط من أ في هذا المقام علينا يستوجب-النفسي:  \تعريف الضغط

 .-وذلك على النحو التالي:  العلماء

حالة  إلىكلمة الضغط في العلوم البيولوجية تشير  إن)يؤكد سيلي  : حيثبيولوجيا   الضغط:تعريف 

إلثارة قشرة الغدة االدرينالية في الكائن الحي  (A.C.T.H)هرمون اإلثارة التي يتحكم فيها افراز 

بقاء توازن دائم لبيئته الداخلية بعدما تعرض لما إائن الحي على على قدرة الك وهي حالة تتوقف

 12)  (:(2007المقصود،  )عبد (.التوازنعلى هذا  يشكل خطرا  

مرحلة من مراحل القلق الذي ينتج  أنه :(aruszLa-1966-1984 –قول )الزوريس يف أما نفسيا  

ايجاد التالؤم والتكيف مع  عنها عجز الفرد على مواجهة المسئوليات واألحداث وإخفاقه في

أي مدى المالئمة بين متطلبات الفرد الداخلية والبيئة  ،الظروف واألوضاع الصعبة المحيطة به

 (125:( 2007( الشتيوي،)الخارجية. 

ويعرفه )بأنه االستجابة غير المحددة للجسم تجاه وظيفة تتطلب   Selye 1983ويأتي سيلي 

 23 )(  (2007)الغريز،  ة لظروف مؤلمة وغير سارة(نتيج أو منه ذلك سواء كان سببا  
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مزيج من ثالثة عوامل مهمة؛ وهي البيئة ها أنالضغوط النفسية ب وتعرف هاديل طالب

الخارجيّة التي يعيش فيها الفرد، والمشاعر واألحاسيس السلبيّة التي تسيطر على الفرد، باإلضافة 

الصادرة عنه، لتظهر بذلك الضغوط النفسيّة عند  مجموعة االستجابات الجسميّة الفسيولوجيّة إلى

تفاعل هذه العوامل مع بعضها بطرق خاصة، لت نتج بدورها حاالت القلق واالكتئاب والتوتر التي 

 المعلومات الدولية( (: شبكة2020))طالب،  .ونفسيّتهتسيطر على ذات الفرد 

للضغوط النفسية ومصادرها  سباب المؤديةألالبحاث كثير من ا عدد الضغوط:أسباب ومصادر 

 :سباب والمصادر في النقاط التاليةن تعدد األأسباب تتعدد ورأت الباحثة ن األإمنهم يرى  واحد وكل

سباب الثالثة وما يتفرع ن هذه األإحيث ترى . نفسية أسباب-وأسباب اقتصادية  اجتماعية، أسباب-

لدى الفرد بشكل عام والمراهق بشكل ة حداث الضغوط النفسيإمنها هي المسئولة وبشكل مباشر في 

  :اآلتيسباب في حيث يمكننا أن نلخص هذه األخاص 

 االجتماعية:سباب األ :أوال  

في مظاهر  بارزا   را  وما يلعبه من دو :االجتماعيالبيئة األسرية والمحيط  (1)

وحاالت الضغط النفسي واألسرة كجماعة من األفراد يتفاعلون مع بعضهم تعتبر البنيان 

 ،ألساسي التي يساعد في الحد من الضغوطات النفسية وعدم تفاقم هذه المشكلة بين األبناءا

  .مضطربة أوفاألبناء يتأثرون باألجواء التي تحكم العالقة داخل األسرة سواء كانت سوية 

وحدة اجتماعية ذات فعالية قوية في العالقات اإلنسانية التي تشكل  :السكن (2)

على  المراهقة والمساكن غير الصحية والفقيرة عادة ما يتربى فيها فالبيئة المزدحم إطاره،

 .نتائج سلبية إلىجو مشحون بالتوتر واالنفعال فالمسكن مؤثر بيئي داخلي قد يؤدي 

ودوره في التأثير على الهوية وما يلعبه هذا  الثقافي:والغزو  اإلعالم (3)

 أوا سواء كانت المقروءة بكل أنواعه اإلعالموسائل لها. إن من دور مدمر  اإلعالم

واضح في إحداث ضغوط  دورا   للمتلقي لهاالمرئية وما تصدره وما تقدمة  أو المسموعة

عقلية االنسان والتأثير  )اختراقما الغزو الثقافي والفكري يعرف بأنه أ المراهق.نفسية لدى 

تربى عليها  لته التيبحيث ينسلخ الفرد عن اصا وقيمه،فكاره ومعتقداته واتجاهاته أعلى 

)الدويبي   (.فكار وثقافات الغرب المتناقضة مع عروبتناأسرته ليسير وراء أووجد عليها 

،1991)   ) ( 11-20. 

  -: اآلتيتتمثل ف و االقتصادية:سباب ثانيا / األ

 متعددة.يترتب عليه من اضطرابات نفسية  والعوز وماالفقر   (1)

 بالضرورة يؤدي ذلك المشروعة للمراهقالبطالة ووقت الفراغ فعندما تنقطع الوسائل  (2)

 حياته. نمط الشعور بالضغط النفسي نتيجة عدم رضاؤه على إلى

كذلك هناك أسباب اقتصادية أخرى تسهم في ظهور حاالت القلق والتوتر نتيجة ما يعانيه  (3)

المراهق من ضغط نفسي ومنها حجم األسرة وكثرة أفرادها فاألسرة الكبيرة الحجم هي 

شح في المواد ونقص  إلىفي تربية أبنائها وغالبا ما تؤدي ا كثرة أفراد األسرة أقل نجاحا 

جانب أن  إلىكما أن هذه الكثافة تنعكس على معيشة أفراد األسرة داخل البيت هذا  التعليم،

جانب االبن األصغر على  إلىاالبن األكبر ما يزال يتمتع في األسرة كبيرة الحجم بالرعاية 

 .:67-66 )( (2007باألوالد الذين يأتون وسطا أقل في األغلب )الشتيوي،  حين أن العناية

يؤكد العلماء في كثير من األبحاث و الدراسات النفسية أن األسرة السوية سباب النفسية : األ -ثالثا :

المتماسكة في بنائها عادة ما يعيش أفرادها في جو من الود والتفاهم القائم على الثقة واالحترام 

وهذا بدوره يساهم وبشكل مباشر في خلق جيل سوي ال يعاني أي من الضغوط  ،لتقدير المتبادلوا

ما ينمو أفرادها  النفسية ، أما األسرة المتصدعة البناء ذات المسلك السيئ والمناخ الملوث كثيرا  

مستقبل وفي داخلهم مشاعر الحرمان والغيرة والتمرد وعدم المباالة حيث غالبا ما يواجهون في ال
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مشاكل في الشخصية وفي صيرورة التكيف مع المحيط االجتماعي الخارجي األمر الذي يدفع بهم 

ن فيه وبالتالي يخلق جيل يالمحيط المتواجدالمجتمع والتمرد على نظم ومعايير وقيم وقوانين  إلى

 ا  وتأكيد (77 : ( (2007 الشتيوي،تماء بالمجتمع الذي يعيش فيه . )وال يشعر باالن متذبذب أخالقيا  

حصيلة صراعات ال شعورية  أونتيجة إال هو ما ن الضغط النفسي إ ،يمكننا القول ،على ما سبق

في مجال علم النفس مر يؤكد عليه أغلب الباحثين األخفية يعاني فيها المراهق فترات طويلة وهذا 

يقول و47)   ( : (1989على أثر البيئة على تكوين بعض الصراعات . )سالمة، يؤكدونحيث 

على مواجهة الضغوط في  الفرد يعمل دائما   إنفي النموذج النفسي  Lazarus 1966الزروس 

البداية عن طريق تقييم المواقف التي تتسم بالتهديد تم يقيم بما يمتلك من مصادر يستطيع من خاللها 

دث والتعامل معه التعامل مع هذه المواقف المهددة ، وقد ميز الزروس بين التقييم المعرفي للح

بالحديث وطريقة إدراكه  أوبالتقييم األولي والتقييم الثانوي، ففي التقييم األولي يعي الفرد بالموقف 

مهددا ، أما في التقييم الثانوي هنا يقوم الفرد بتقييم ما يمتلكه من مصادر  أووتقييمه باعتباره خطيرا 

ما يدركه من تهديد وإذا فشل الفرد في أي من اجتماعية وشخصية يمكن أن تساعده على التأقلم مع 

 :15،16،17 ) ( (2007تلك العمليتين يحدث الضغط ) عبد المقصود ، 

هناك مصدرين للضغط  إن :ليقول هذا الصدد في miller 1979ويأتي ميلر  الضغط:مصادر 

  -هي: 

ن يكون على أنسان اإل كأن يريد،والمتمثلة في المعتقدات واألفكار الخاطئة  الداخلية:الضغوط  /1

 شيء.معرفة ودراية بكل 

ومنها ضغوط القيم والمعتقدات والمبادئ والصراع بين العادات والتقاليد  الخارجية:الضغوط  /2

والواقع. بالموقف الذي يسبب الصراع بين القيم عادة التي يتمسك بها الفرد وتتحدد الضغوط 

 ( 33( :  (2010)الغرير،

 :الضغوط: النفسيةأثار الضغوط 

أثرون بكل شيء يحيط يت نالذي المراهقيننسان وال سيما فئة تترك أثارها على شخصية اإل

في خمس  الخاصة(في التربية  )نموذجرشاد نفسي إبرنامج  :في كتابة ،حمد الغريزأبهم ويحددها 

  وهي:نقاط مهمة 

ات الجهاز الهضمي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وفقدان الشهية وتقرحو الجسمية:اآلثار  /1

ما ت عرف باألمراض  الجلدية. وهيواإلنهاك الجسمي والربو والصداع والحساسية 

 المنشأ."السيكوسوماتية" أي األمراض العضوية نفسية 

القلق انخفاض تقدير واألرق واالكتئاب وتشمل الملل وفقدان الرغبة في العمل و :النفسيةاآلثار  /2

 الذات.

وتحمل المسئولية  اآلخر االنسحاب والعزلة وانعدام القدرة على قبولوتشمل  :االجتماعيةاآلثار  /3

 العالقات. والفشل في أداء الواجبات اليومية المعتادة وإنهاء 

زيادة التقلصات ب LAZARUS 1966يحددها الزاروس و :اآلثار السلوكية))الحركية(( /4

اضطراب عادات  إلىتعابير الوجه باإلضافة العضلية واللعثمة في الكالم واالرتجاف والتغيرات في 

 .وكل ما شابه ذلكالنوم ونقص الميول والحماس والشك في الزمالء 

في تدهور االنتباه وقلة التركيز وضعف الذاكرة وصعوبة التنبؤ عادة تتمثل و :المعرفيةاآلثار  /5 

 كما :40-39) ((2010،زيادة األخطاء.  )الغرير  إلىوسوء التنظيم والتخطيط الذي يؤدي بدوره 

على اتخاذ  ثار سلبية تجعل الفرد عاجزا  أ إلىيؤدي التعرض المتكرر والمستمر للضغط النفسي 
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 إلىالقرارات والتفاعل مع اآلخرين وظهور اضطرابات سيكوسوماتية واختالل وظيفي مما يؤدي 

وفقدان القدرة على  يتمثل في حاالت الالمباالة وقلة الدافعية والتشاؤم الصحة، والذياعتالل 

( (2010الغريز ، )الوجداني. االندماج والتفاعل  إلىاالبتكار والقيام بالواجبات بصورة آلية تفتقر 

:40  

 العربية وتأثير العولمة عليها  الهوية-: الثانيالمبحث 

مشكلة هي  إلىيتعرض الشباب في الوطن العربي في هذا العصر  الثقافي:العولمة والغزو  أوال :

ما يستدعي ضرورة  الهوية، هذاالمشاكل المعاصرة وهي العولمة ودورها في تغيير  من أهم

ذلك ألن لها  سلبياتها،الوقوف على معرفه مفصلة للعولمة والتعرف على خطرها وكيفية مواجهة 

ني، )بسيو للمتلقي.أثار تضر وبشكل مباشر بثوابتنا وتستخدم في ذلك مثيرات ال ت قاوم لتقديم أفكارها 

   الدولية((: شبكة المعلومات 2015)

على تعريف العولمة الذي  ن نعرج قليال  أ الدراسة منوفي هذا السياق البد لنا في هذه   

يعرفها البعض بأنها ترجمة  اإلطارففي هذا  لها،تعريفات  إلىاجتهد كثير من البحاث في الوصول 

 أوكا وتعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته مريأالتي ظهرت في  نجليزيةاإل Globalizationلكلمة 

 واحدة.طار حضارة وثقافة كونية إفي  واحدا   توجيها   مصطلح يعني جعل العالم واحد موجها  

ن العولمة تكثيف للتبادل التجاري والثقافي إ ما عمر حمزاوي فيقول:أ 60) (:  (2006)الشريف،

 (102: ((1999جمع. )حمزاوي،أوالمعلوماتي بين دول العالم 

سواق العالم في التجارة أالعولمة هي اندماج  إن) بقوله: طرش ليعرفهاويأتي محمد األ

رأسمالية األسواق  إطارموال واأليدي العاملة والثقافات ضمن االستخبارات المباشرة وانتقال األو

ة ذن تقيم الشيء وتوسع دائرته ليشمل الكل دون مراقبإوهي  :95)(  (1998 )األطرش،. الحرة(

 ةياإلعالمو ةاالقتصادي تتعمل على تحجيم اختصاصات الدولة في سلطتها في المجاال أيضا  وهي 

   ةوالسياسي ةوالثقافي

مشاغل النخبة المثقفة في البلدان المتطورة والمجتمعات  من أهملذلك أصبحت العولمة 

ت الثقافة في هذه ات بتحوالت هزيفهذا العالم المعاصر يمر اليوم ومنذ عقد التسعين النامية،

 إلىأدى ذلك  فيه،المجتمعات فغيرت ثوابت الفكر وتوجهاته واستراتيجيات التنمية والتخطيط 

فبعد  واالجتماعية.الثقافية،  السياسية،إحداث انقالبا  هائال  وثورة عارمة شملت كافة المستويات 

أمريكا على عرش القوة ات القرن الماضي وهيمنة يالسوفيتي وتفككه في تسعين االتحادانهيار 

يليه نظام جديد للتجارة العالمية ثم نظام إعالمي  جديد،انتشار نظام اقتصادي عالمي  إلىوسعيها 

شرع المنظرون األمريكيون في الحديث بكل جدية واهتمام عن وضع نظام ثقافي عالمي  جديد،

ذه المجتمعات النامية توحيد الثقافات ومحو الهوية الخاصة بكل ه إلىجديد الغرض منه السعي 

تقريب شقة الخالفات بين الحضارات تحت ما يطلق عليه اسم  إلىوالعالم الثالث بحجة أنها تسعى 

  الدولية(شبكة المعلومات  (:2021)الثقافية. )ملوكي، العولمة 

جمع ومحو أن العولمة ضمن استراتيجياتها السيطرة على ثقافة األمم إنجد  مما سبق،

دين  أوأي أنها ال تخص وتحدد في مصالح طبقة  األيدولوجياتتطرح نفسها كنظام هويتها ، فهي 

غايتها فقد ربط مؤيدي العولمة ومناصريها بينها وبين التطور  إلىجنس ، وحتى تصل  أوامة  أو

 لذلك ال نستطيع صياغة تعريف دقيق ،التكنولوجي وجعلوا منها سمة لهذا التطور ال تنفصل عنه

لتعدد وجهات النظر حول نشأتها و مبادئها  وأصولها التي بدون شك  نظرا  وذلك  للعولمة وشامل

واتجاهاتهم السياسية واالقتصادية  األيديولوجيبمدى انحياز الباحثين ووالءهم  مباشرا   تتأثر تأثيرا  

  ( :265 ((2013بالقبول . )الشتيوي  أوواالجتماعية إزاء هذه العولمة سواء بالرفض 
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الغزو الثقافي  إلىالثقافة العربية واإلسالمية وعبر تاريخها تعرضت  إنفيه  ومما ال شك

سالمية من خالل إلاوالذي يسعى الغرب وبكل الوسائل لطمسها ومحو مقومات الشخصية العربية 

،ومن  المراهقينفئة  إلى وصوال   طفال اوال  على شريحة األوخصوصا  الثقافية منها  تصدير العولمة

تولد  إلىدى بطبيعة الحال أهدف ، وهذا  موليس له تهمرادإ ونال يملك أفراد إلى واخاللها تحول

سرته المسلمة من جهة وبين الثقافة الدخيلة التي أين ما وجده من موروث ثقافي داخل صراع لديه ب

خرى وكان كل ذلك من خالل أاقتحمت عليه حياته وفرضت نفسها عليه دون خيار له من جهة 

واالتصاالت الحديثة والتي منها شبكة المعلومات الدولية والحاسوب ، فروجت عن  ماإلعالوسائل 

 سلوكية دخيلة على المجتمعات المسلمة المحافظة . وأنماطا    ا  فكارأطريقها 

في العالم النامي بشكل عام بالسطحية وعدم القدرة على التأثير على  اإلعالمومع اتسام 

ا ال شك فيه أن هوية هذه المجتمعات هي الثوابت التي تحفظ لكل ومم العولمة،خطر  المتلقي زاد

واقع الشباب في العالم الثالث نجده يتلقى بصورة مباشرة ما  إلىوعند النظر  خصوصيته.مجتمع 

تصدره العولمة من مبادئ وقيم وأفكار الهدف منها طمس هويتهم وجعلهم ت بّع لهم حيث يراد لهم 

الثقافة  أواألمركة  بوثقهالنصهار المجتمعات في  ةالذؤبوالت العولمة السير في ركابهم، ومع محا

علينا أن نتبين موقع شبابنا وموقفه من هذا المد الجارف الذي يقتحم  الزماالكونية الواحدة كان 

وجودنا. حسيب وأن نعمل على كيفية المحافظة على هويتنا التي ت عد أساس  أوحياتنا دون رقيب 

 الدولية(المعلومات  (: شبكة2015، ))بسيوني

نها تغير إاتفقوا على  الثقافية،اجتهد العلماء والبحاث في ايجاد تعريف للعولمة  الثقافية:العولمة 

م لطمس أي الألنماط التفكير بين الشعوب وتسويق قالب جاهز يطبق على الجميع في كل دول الع

وإهمال الثقافات  ما،ثقافة  )اعالءها نإنجد الجمال يعرفها على خصوصية يتميز بها أي مجتمع ف

 25 ) : ( (2000، )الجمال. األخرى(

الثقافة الغربية على سائر  ةالعولمة الثقافية هي )سيطر يقول: إنأما عبد اإلله بالقزير 

االنتقال في  أيضا  و االتصالالثقافات بواسطة استثمار مكتبات العلوم الثقافية الحديثة في ميدان 

 (19( :(1999بالقزير، ) الكوني.المجال  إلىالقومي  أو المجال الوطني

فكار والقيم وأنماط السلوك )توحيد األ :نهاإبوزيد فيعرف العولمة الثقافية على أويأتي محمد 

كوسيلة لتوفير مساحة واسعة بين الفهم المتبادل  العالم،وأساليب التفكير بين مختلف شعوب 

   40 (1998) زيد،)أبو  العالمي(. واقرار السالموالتقريب بين البشر 

تعتمده كل الدول  شموليا   متكامال   ثابتا   بر نظاما  تالعولمة إذن ضرورة في اتجاه أن تع

تحطيم  إلىفهي تسعى  وإعالميا   وثقافيا   واقتصاديا   األبعاد المتعددة سياسيا   يوتخضع لمنطقة ذ

مقولبة عامة للجميع وهذا ليس  كارا  بهدف إحالل محلها أفوذلك ثوابت ومقومات وقيم المجتمع 

نتوقع منها الجديد هدفها إعادة تركيب السياسة واالقتصاد  زارناما نهاية الطريق بل هي صيرورة 

  واحدة.والثقافة للمجتمعات الضعيفة في بوثقه 

ال سبيل لالنتصار  أنهمبكرا  دركوا أالغرب  إن :نقول أن سبق نستطيع مما: القول خالصة

معتقداتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم وانصهارها ال من خالل القضاء على افات األخرى إالثقعلى 

ال من خالل الدعوة للتحديث والتي هي في الحقيقة إكأسلوب حياة وهذا ال يتم في ثقافة المركز القوية 

م دعوة للتغريب وتأخذ هذه الدعوة على عاتقها اقتالع قيمهم واتجاهاتهم وآرائهم ومظاهره

 االتصالولى من خالل التكنولوجيا ووسائل ، وهذه االستراتيجية تتم بالدرجة األاالجتماعية والدينية

ن ذلك أل)المراهق(  الشباب  شريحةمستهدفة وبالدرجة األولى هي ا عن الشريحة الأمالمختلفة ، 

 ( 176( :  (2006هذه الفئة هي األقوى واألقدر عن الدفاع عن المجتمع. )عرابي،
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ي مجتمع هي أساس تكوين الهوية، وهي ألن ثقافة إجميعنا يعرف : أزمة الهوية الثقافية:  انيا  ث

غرتنا الثقافات الغربية وأبهرتنا من أن نحيد عليها مهما أمنظومة القيم االجتماعية وثوابت ال يمكن 

تعميم في شكل كبير خالل التطور الذي يشهده العالم في كل المجاالت والتقنية الحديثة التي تساهم وب

ن أسالمية علينا اإل العربية المجتمعاتفي عما ورثناه من ثقافة ، ونحن  فكار هي بعيدة جدا  أونشر 

بدون من األحوال  وهذا ال يكون بأي حال توابتنانحرص على حماية وصيانة هويتنا والحفاظ على 

سرة كجماعة من األفراد األ خر وعدم التعصب والتطرف، ولعلفكار وآراء اآلأ واحتراماالعتدال 

ساسية التي تقوم بعملية التطبيع االجتماعي ونقل ثقافة يتفاعلون مع بعضهم البعض تعتبر الهيئة األ

ها تنقل خالل مراحل النمو المختلفة جوهر ثقافة المجتمع الذي ينتمي نالمجتمع للجيل الجديد ، أي ا

تقاليد والمهارات والقيم حتى يتمكنوا من القيام ذ يقوم الوالدان بغرس العادات والإإليه الشباب، 

( وال ننسى التربية :239،240(1998جليل،(بدورهم االجتماعي والمساهمة في بناء المجتمع 

مهمة لنقل الثقافة والحفاظ على الهوية . وفي  أداةوالتعليم في مراحلها المختلفة ومن خالل مناهجها 

أن المراهقة فترة حاسمة في تحديد الهوية تكون  Erikson 1963هذا الجانب يؤكد اريكسون 

ذلك التساؤل الذي يعد نقطة تحول وعالمة انتقال من الطفولة  أنا؟من  ملح:بدايتها في صورة تساؤل 

جل أن يحدد إجابة على سؤاله هذا من خالل أمن  وقلقا   المراهقة عندها يعيش المراهق صراعا   إلى

 (2002)مرسي،  والتفرد.تحقيق االستقاللية  من أبرزها يات لعلوالتحدتحقيقه لحزمة من المطالب 

ية اإلعالموهي أي الهوية بدون شك ت عبر عن االنتماء ، وفي ظل تداعيات العولمة الثقافية و ( 15( : 

في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي واالنفتاح الثقافي والمتغيرات السريعة في 

ما  علينا أن نعمل على ثقافية ، كان لزا أواقتصادية  أوت الحياة سواء كانت مادية العديد من مجاال

حساسه بواجبه نحو ذاته ومجتمعه وتحصينه ة لشبابنا وذلك بتعزيز انتمائه وإتعزيز الهوية الوطني

ل من األفكار الهدامة وذلك بتفادي سلبيات عصر المعلوماتية والعمل على استثمار ايجابياتها والعم

(: شبكة 2021على مساعدة الشباب على تحقيق هويتهم الشخصية والثقافية السوية .) حفيظة،) 

 المعلومات الدولية (   

زمة الهوية تحدث عندما يفشل الفرد في تحديد هوية معينة وبالتالي يكون أن إ العربية:أزمة الهوية 

 اإلحساس إلىوهذا بدوره يؤدي  متابعة حياته بصورة طبيعية أوغير قادر على اختيار مستقبله 

كل  الشخصية،باالغتراب وانعدام الهدف وعدم القدرة على اختيار المستقبل المهني واضطراب 

  سلبية.البحث عن هوية  إلىهذا يؤدي 

 إلىوهذا يؤدي  برعمه الهوية ""ن زيادة التوحد بالوالدين تعتبر إكيف  ،ريكسونأوقد بين 

نا ضعيفة ، والتوحد المبالغ فيه أوقد ينتج عن زيادة التوحد هوية  ة ،وتقيد ظهور الهوي األناضيق 

واالنصياع لها ما هو إال  )المراهق( جماعات الشباب إلىبطال القدوة والميل الشديد مع بعض األ

في صورة العجز التام على عادة سلوك دفاعي لدى الشباب إلحساسهم بغموض الهوية والتي تظهر 

غموض الدور ومشاعر الحيرة واالرتباك التي تصاحب ذلك الغموض ، وإذا عمل أي شيء نتيجة ل

ن يتجاوز هذا أببعض الغموض بالنسبة لهويته على  )المراهق( يشعر الشبابأن  كان من الطبيعي

مرسي  )كلما تعقدت الحياة االجتماعية  زمة وهذا يحدث فعال  خفق في احتواء األأبطاء وإال إدون 

 ،2002 : 56  ) 

قدان المراهق للقيمة فزمة الهوية وبين أبين  يربط Boul gudimanتي بول جودمان ويأ

زمة الهوية ما هي إال احساس أن إ الجانب:ذ يقول في هذا إاالجتماعية من خالل دور اجتماعي 

حساس ه على اإليساعد بالضياع في مجتمع ال يساعد المراهق على فهم ذاته وال يوفر له فرصا  

 (                                                   :57 ((2002 )مرسي،  اعية.االجتمبقيمته 

زمات اجتماعية وسياسية ودينية أوتدخل في  عنيفا   صراعا   اليوم والهوية العربية تواجه

بجالء كل ذلك في تراجعها وانحصارها ، ويتضح بالضرورة وثقافية وهذا بطبيعة الحال يساهم 
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ر الثقافي الذي تمارسه المجتمعات الغربية المتقدمة بحجة التواصل بين في محاوالت القه

الحضارات واالنصهار العالمي وبذلك تصبح ظاهرة عولمة الثقافة عملية تغريب مقصودة 

ن تقهر مجتمعات أما يعرف بالغزو الثقافي، وعن طريق العولمة يمكن للدول هذه  أووواضحة 

بأيديولوجيات الوعي الزائف لتعيد  تعبئتهاالفقيرة منها محاولة  بكاملها وترقى بأخرى وتغزو ثالثة

 (29 :2008 )فاطمة،تشكيلها من جديد في وعاء ثقافي يعرض هيمنته . 

حتى تتضح المفاهيم يمكننا في هذا الجانب ان نتعرض لمفهوم الهوية الثقافية بشيء الثقافية: الهوية 

الخبرات االجتماعية واألخالقية، والدينية من من التوضيح ، فالهوية الثقافية هي مجموعة 

واالتفاقات األيديولوجية النظرية التي يصوغها مجتمع ما ، بحيث تصبح قوانين ملزمة وثوابت 

حتى محاولة تغييرها إال إذا تطلب تطويرها  أوالعبث بها  أوأساسية ليس من السهل اختراقها 

هذه  ( :31(  (2008إزالتها ) فاطمة ،  أومحوها  أوواالرتقاء بها و اإلضافة إليها ، وليس طمسها 

هو خطر وال أتتعرض لخطر يداهمها ويحاول محوها ، الهوية الثقافية وبكل ما تحمله من قيم 

أعظم على الدولة واإلرادة الوطنية فهي تعني بل ولمخاطر اإنما هي مقدمة  ،فهذه العولمة ،العولمة

ث بدأت بمفاهيمها الجديدة في غزو العالم النامي ومن هذه حي،من تبعية األطراف للمركز  مزيدا  

حقوق المرأة( حيث دعم الغرب مراكز حقوق اإلنسان  –حقوق األقليات –المفاهيم )حقوق اإلنسان

في العديد من الدول واهتموا بإعداد الدراسات والبحوث المعمقة عن األقليات العرقية والطائفية 

 (92 (:(2008 فاطمة،ة الثقافة ووحدة التاريخ والمصير . )غايتهم في ذلك القضاء على وحد

نكون بمعزل يدور حولنا في  وأالن نواكب الحداثة بكل مالها أ يمكننا نهإ :ونخلص بالقول

ن ننقل ما أالعلم الخارجي من تطورات مذهلة وسريعة وهنا يكون دورنا كبحاث ومربيين في 

ء المضار الجسيمة الذي قد تلحق بمجتمعاتنا لو اخدنا ن نوضح للنشأيتناسب مع هويتنا وثقافتنا و

فدفاع الثقافة العربية ضد مخاطر العولمة ال يكون باالنكفاء  قيمنا.بقشورها التي ال تتناسب مع 

واالنزواء على الذات بل من خالل دراسة اآلخر وجعله موضوعا للمعرفة والعلم عن طريق ما 

 للدراسة،لغرب من كونه مصدرا للعلم ليصبح موضوعا يسمى " عالم االستغراب " أي تحويل ا

وبذلك تستطيع القضاء على وهم الثقافة العالمية بكل نقائضها وهيمنتها على العالم وهذا ما يقوم به 

 الغرب مع ثقافة األطراف عن طريق عالم االستشراف الذي يجعل الغرب فيه الشرق موضوعا  

 ( :93( (2008 )فاطمة، للدراسة. خصبا  

 اإلرشاد النفسي ودوره في حماية الهوية  الثالث:المبحث 

 :النفسيتعريف اإلرشاد 

تعريف  إلىالوصول  محاولة لإلرشاد النفسي العديد من التعريفات وقد اجتهد العلماء في

بالنمو النفسي وبالصحة  والعملية اإلرشادية ارتبطت دائما   العشرين.أوائل القرن  مانع منذجامع 

هو )عملية متخصصة بأنه اإلرشاد النفسي  :فيعرف رمضان القذافي التربوية،لعملية النفسية وبا

ويعمل المرشد من خالل العالقة اإلرشادية  والعميل،مبنية على عالقة مهنية خاصة بين المرشد 

على تفهم نفسه واختيار أفضل البدائل المتوفرة بناء على وعيه بمتطلبات ومساعدته على فهم العميل 

رياض  أما( :38( (2001 )القذافي،بواقعية(.  وإمكانياتهئة االجتماعية وتقييمه لذاته وقدراته البي

اإلرشاد النفسي )هو عملية مساعدة الفرد ليستخدم إمكانياته وقدراته  إن :نايل العاسمي فيقول

 إنيقول ( ويأتي محمد جاسم العبيدي ل14( : (2012)العاسمي، الحياة(.استخداما سليما للتكيف مع 

اإلرشاد النفسي )عالقة إنسانية تفاعلية بين مسترشد ومرشد يطلب المسترشد المساعدة والحاجة 

إليها ويتمكن من خاللها اختيار الحل لما يواجهه من مشكالت وصعوبات وتنمي لديه نزعة 

  ( :36( (2010 العبيدي،)(. االستقالل والقدرة على تحمل المسئوليات المتاحة له اجتماعيا  
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عملية ترتكز على ثالث قواعد  ما هو إالإن اإلرشاد والتوجيه النفسي  :ونخلص بالقول

هذه القواعد هي المرشد النفسي والمسترشد والعملية اإلرشادية حيث وأساسية تكمل أحداها األخرى 

ها يساعد المرشد في تقديم الحلول للمشكالت التي يواجهها المسترشد بتقديم برامج محددة عن طريق

  لها.يستطيع المسترشد أن يتكيف مع بيئته ويواجه مشاكله وإيجاد الحلول 

العديد من األهداف التي يسعى لتحقيقها له النفسي وكأي علم  : لإلرشادالنفسيأهداف اإلرشاد 

 -: اآلتي فيتتمثل هذه األهداف  وبعض

  اسبة،منعلى تحقق التكيف والتوافق للمسترشد بشتى الطرق في ظل بيئة  العمل -

على تنمية قدرات الفرد لمساعدته على اتخاذ قراراته بعد عرض البدائل المتاحة  العمل -

ودراستها واختيار أفضلها ذلك ألن اإلرشاد النفسي هو العملية العلمية المنظمة بين المرشد 

 )المراهق(.عن طريقها ينمي الفرد شخصيته )المراهق( و والمسترشد

التي تهم الجميع والجميع  األهداف العامةقسمين هي  إلىرشاد النفسي وقد قسم العلماء أهداف اإل

نها إحسب حاجاته وحالته وهناك من يرى تتعلق بكل فرد ب وأهداف خاصةتحقيقها  إلى يسعى

  واحدة.

تحقيقها كل  إلىعامة يسعى  هناك أهدافا   إن ،رياض نايل العاسمي :وفي هذا اإلطار يقول

  وهي:المرشدون النفسيون 

إن الهدف األساسي للعملية اإلرشادية هو العمل مع الفرد لتحقيق  تحقيق الذات: (1)

نفسه فيرضى عليها سواء  إلىدرجة يستطيع فيها أن ينظر  إلىذاته ومساعدته إن يصل 

بعيد المدى يتمثل في كما أن لإلرشاد النفسي هدفا   معاقا ، أو متفوقا   أو كان هذا الفرد عاديا  

على توجيه حياته بنفسه بذكاء وبصيرة )المراهق( نى تحقيق قدرة الفرد توجيه الذات بمع

  اجتماعية.وكفاية في حدود المعايير 

من األهداف المهمة في اإلرشاد والتوجيه النفسي تحقيق التكيف  التوافق:تحقيق  (2)

 حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته وهذا التوازن ال يكون إال بإشباع حاجات الفرد ومقابلة

 األولى خارجيةوالفرد أثناء عملية التكيف يستجيب لنوعين من المتطلبات  البيئة،متطلبات 

أما الخارجية تتعلق بمتطلبات البيئة ومتطلبات األشخاص اآلخرين في هذه . والثانية داخلية

رفقة  إلىالبيئة، والداخلية تتعلق بالحاجات الجسمية والحاجات االجتماعية مثل الحاجة 

 إلىوالقبول االجتماعي واإلحساس بتقدير الذات والتقدير االجتماعي والحاجة  اآلخرين

  .الحب

ويشعر بالسعادة  نفسيا   الفرد متوافقا  الصحة النفسية هي أن يكون  النفسية:تحقيق الصحة  (3)

فالصحة وسالمة العقل  اإلرشادية،في العملية  مع نفسه ومع اآلخرين وهي هدف مهم

 المراهق( من)مجتمع وهنا يعمل اإلرشاد النفسي على تحرير الفردأساسيات لكل فردفي ال

على معرفة ذاته معرفة  كل أشكال القلق والتوتر النفسي واالكتئاب بحيث يصبح الفرد قادرا  

على اتخاذ قراراته الصائبة في حياته ويستطيع مواجهة المشكالت التي قد  جيدة وقادرا  

  اليومية.يتعرض لها في حياته 

التوجيه واإلرشاد النفسي ال يمكن فصله عن العملية التربوية  :التربويةن العملية تحسي (4)

النفسي وذلك بسبب  التوجيه واإلرشادخدمات  إلىذلك أن العملية التربوية في أمس الحاجة 

واختالف المناهج وازدياد أعداد الطالب )المراهقون(الفروق الفردية بين طالب المدارس 

 ( :49، 46(  (2012،)العاسميالمدارس. الجتماعية في وازدياد المشاكل ا
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 التالية:  األسس ةتتحدد أسس التوجيه واإلرشاد النفسي في الخمس :النفسيأسس اإلرشاد 

وفي مراحل النمو المتعارضة وما يصاحبها من )المراهق( خالل نمو الفرد  :العامة األسس :أوال  

ة والجسدية واالنفعالية واالجتماعية( وقد مظاهر إنمائية في جميع الجوانب )النفسي

وهنا يجب أن  حياته،مجموعة من العوائق تسبب له مشكالت في  إلىذلك  المراهق( أثناء)يتعرض

حتى يستطيع  يطلب المساعدة للتخلص من هذه المشكالت من خالل شخص متخصص مؤهل علميا  

  نفسه.أن يتكيف مع 

انون أخالقي مهني وجد من قبل رشاد النفسي تسير ضمن قإن خدمات اإل :الفلسفية األسس ثانيا :

كما أنها تضمن حق  تخصصه،وهي تحمي حق المرشد وتضمن له أن يسير في مجال  مؤهلين،

ألن المرشد مهني ال يفشي  خوف، أوفي تلقي الخدمات النفسية دون ملل )المراهق( المسترشد 

 (17( :(2010 مهنية. )المصري،والاألسرار وعليه أن يلتزم بالمعايير األخالقية 

 المراهق( والمجتمع)التربية واإلرشاد ركنان متكامالن في خدمة الفرد التربوية: األسس: ثالثا  

على أسس اإلرشاد والتوجيه النفسي عندما  وعملية التعليم تعتمد كثيرا   وخارجها،داخل المدرسة 

االستعانة بالمناهج  إلى التربوي يحتاجكما أن المرشد  فيها،ترسم مناهجها وتختار طرق التدريس 

 (18( :(2010 )المصري،. التوجيه التربويإلنجاح عملية التربوية 

تظهر في خدمات اإلرشاد النفسي عندما يستفاد من المعلومات التي لها  االجتماعية: األسس: رابعا  

المدرسة  أواألقارب  وأسواء األمر متعلق باألسرة )المراهق( عالقة بالواقع االجتماعي للمسترشد 

بأي شكل من )المراهق( األصدقاء وغيرها من المؤسسات المهنية التي يرتبط بها المسترشد  أو

 (18 (:(2010 )المصري، األشكال.

ل أجإن اإلرشاد والتوجيه النفسي يسير ضمن عدد من النظريات من  النفسية: األسس :ا  خامس

  .هي مبدأ وقانون أساسي في علم النفس الفردية:روق النفسية الف األسسومن ضمن  معها،التعامل 

عالمه الخاص الفريد وشخصيته المميزة وله )المراهق( لكل فرد  :وكيفا   اختالف األفراد كما   /1

 المكتسبة. حاجاته وقدراته وهو يختلف عن غيره بسبب سماته وخصائصه 

( )المراهق ه ، كما أن إدراك الفرديختلف عن إدراك اآلخرين ل لذاته: (المراهق)الفرد إدراك  /2

يتأثر بعوامل كثيرة منها مستويات نموه وتعليمه وطبقته االجتماعية والمجتمع الذي يعيش  لبيئته

 فيه. 

في حدود ما يمكن أن يكون عليه السلوك في المستقبل ما لم تحدث  اإلنساني:ثبات السلوك  /3

 النضج. ثل م)المراهق( تغير سلوك المسترشد  إلىظروف تؤدي 

السلوك القابل للتعديل في اإلرشاد النفسي هو السلوك  للتعديل:مرونة السلوك اإلنساني وقبوله  /4

ومرونته وهذا السلوك المكتسب يمكن  المكتسب ، وليس هناك تعارض بين ثبات السلوك نسبيا  

 (18 – 17(:  (2010، محدودة. )المصريتعديله من خالل برامج وإرشادية ولفترة 

  -الناجح: المهارات والسمات والصفات التي يجب توافرها في المرشد النفسي 

تحيد عنها وعن كل األشخاص المنخرطين في  وثوابت الخالقي لكل مهنة لها نظامها األ

المهن أن يلتزموا بكل هذه الشروط وهذا ينطبق بطبيعة الحالة على مهنة المرشد النفسي  من هذهأي 

يتحلى بعدد من السمات التي من الضروري توافرها حتى يستطيع  أننفسي حيث ال بد للمرشد ال

ريت العديد من الدراسات لتحديد الصفات التي يجب أجوقد   منه.ينجز عمله بالشكل المطلوب  أن

 أن إلىحيث وصل  Bailey 1942همها دراسة بايلي أمن  النفسي، وكانيتحلى بها المرشد  أن
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دد من الصفات والتي تتمثل في االخالص والعدالة والثقافة االجتماعية يتحلوا بع أنالمرشدين يجب 

قدرتهم على فهم الشباب والعطف عليهم والثبات  إلىهذا باإلضافة  ،والصحة الجسمية والنفسية

(  (1988عطية ، )أبو القرار.االنفعالي والقدرة على التعامل مع الناس واتساع معلوماتهم واتخاذ 

حددت الجمعية القومية للتوجيه المهني صفات المتقدمين لدراسة التوجيه  1941وفي عام ( 71

  -يلي: واإلرشاد النفسي بما 

 السوية. الثابتةالشخصية  -

 لآلخرين.صيل الحب األ -

 وبسهولة.قامة عالقات فعالة مع اآلخرين إالقدرة على  -

 والزمالء.ثارة الطلبة إالقدرة على  -

 العقلية.القدرة  -

 (:71 ((1988عطية،  عليهم. )ابويتميز بالعطف  موضوعيا   فهم الناس فهما    -

همية خاصة يجب أن يتحلى أهناك سمات ضرورية لها  إنويقول رمضان القذافي في هذا الجانب 

  -اآلتي: بها المرشد النفسي تتمثل في 

)المراهق( المسترشد الفرد المرشد أن يؤمن بقيمة  على (:)المراهقالثقة بالمسترشد (1)

ته ن يثق في قدرأكما يجب  الحياة،لى التعبير وعلى مواجهة ضغوطات وقدرته ع

 له.على تبني القيم واألهداف المناسبة )المراهق( 

مع  ونجاحاته،بمشاعره وقيمه وأهدافه ونسان إأن يهتم بالفرد ك التمسك بالقيم اإلنسانية: (2)

 الفردية.احترامه للسمات 

د بالعالم المحيط به وبأن يعمل على تفهم أن يهتم المرش الخارجي:التفتح على العالم  (3)

 األهداف.والعوامل المؤثرة على أهدافه ومدى تقدمه في تحقيق تلك )المراهق( اإلنسان 

يكون  أنيحترم المرشد مختلف الميول واالتجاهات والمعتقدات، و أنيجب  سعة األفق: (4)

 د.الجديمستعدا إلعادة النظر في القديم منها وعدم التردد في مناقشة 

يفهم المرشد نفسه وطريقة تأثير قيمه الشخصية وحاجاته ومشاعره  أنيجب  الذات:تفهم  (5)

مور الحياة بشكل ال يؤثر بطريقة أيتحلى بالقدرة على التعامل مع مختلف  وأنعلى عمله 

  المهنية.سلبية على نشاطاته 

نة وكوسيلة أن يلتزم المرشد بمبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي كمه: االلتزام المهني (6)

 على تطوير وتنمية قدراتهم واستعداداتهم.)المراهقون(لمساعدة اآلخرين 

كل مسترشد  إلىيجب أن ينظر المرشد  :)المراهق(المسترشد إلىنظرة المرشد  (7)

 ن سلوكه هادف. إشخص مميز و أنهعلى )المراهق( 

تقبلها ير إليها ونظي أنأن يؤمن المرشد بأن لكل حالة الحق في  :)المراهق( تقبل المسترشد (8)

نسان مهما كانت طبيعة سلوكه ونتائجها ومهما كانت معتقداته، يعني أن يتجرد المرشد إك

ميوله  أوال يترك لمعتقداته أو وقاضيا   من النظرة المتحيزة وأال يجعل من نفسه حكما  

  المهني.الشخصية التدخل في مجال عمله 

على المرشد أن يعرف أن لكل حالة  :ذاتيوالتوجيه الالنمو  في المراهق()المسترشد حق  (9)

وبأن لكل  حرياته،)مسترشد( الحق في النمو الذاتي ومقابلة أهدافه وفق قدراته وفي حدود 

وصنع قراراته بنفسه وتحمل مسئوليته  نفسه،ن يتولى توجيه أالحق في )المراهق( مسترشد 

 القرارات.وفي ضوء تلك 

على الربط بين حياة  ا  يكون قادر نأيجب على المرشد  االستعداد المهني: (10)

ن أالداخلية وبين عالقاته باآلخرين والمشاكل التي يعاني منها، وبالمسترشد )المراهق( 

بالعالقة القائمة بين الضغوط الحياتية وما ينتج عنها من تأثير على عالقات  أيضا   يكون ملما  

لباحثين في علم النفس بان حيث يرى كثير من العلماء وا)المراهق( باآلخرين.  المسترشد
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االضطرابات النفسية ما هي إال نوع من اضطراب التوافق الناشئ بسبب الضغوط الحياتية 

 (74 – 70:|( 2001)القذافي، )حياته. والمصاعب التي يواجهها الفرد في 

 :واإلسالميالعربي  صفات المرشد النفسي في المجتمع

حول صفات المرشد النفسي في المجتمع  1984في دراسة أجراها )ماهر محمود عمر( 

باآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة حيث حدد هذه  اإلسالمي مستشهدا  العربي و

  -اآلتي: الصفات على النحو 

 أنفسهمذلك لقوله تعالى )ويؤثرون على  مؤيدا   ،النفسمساعدة اآلخرين وإيثارهم على   (1)

 ( 9،)الحشرولو كان بهم خصاصة( . 

الذي يتمثل في فريضة الحج وصالة الجماعة  ،المعاملةحسن وحب االختالط بالناس  (2)

  المنكر.واألمر بالمعروف والنهي عن 

 عمران، )آل األمور(.ن ذلك من عزم إن تصبروا وتتقوا فأبقوله تعالى )و مستشهدا   الصبر (3)

186 ) 

  3(الكهف، مال ( )عحسن أجر من أبقوله تعالى:)انا ال نضيع  ، مستشهدا  خالصاإل (4)

  (33:لصدقهم( )االحزابمستشهدا بقوله تعالى:)يجزي هللا الصادقين  بالصدق (5)

)وجلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة  تعالى:مستشهدا بقوله  ،والرحمةالتعاطف والرفق  (6)

وقوله صلى هللا عليه وسلم )مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  (27)الحديد، ورحمة(

 . والحمى(له عضو تداعى له سائر الجسم بالسهر  اشتكىذا إالجسد وتعاطفهم كمثل 

 الحسنة،ربك بالحكمة والموعظة  إلى)ادع  :تعالى بقوله مستشهدا   االنفعالي:الثبات   (7)

وقوله ))صلعم(( )ليس الشديد بالصرعة  (125)النحل:  (أحسنوجادلهم بالتي هي 

 اري رواه بخ (.الغضبنما الشديد الذي يملك نفسه عند إ

إال تحبون ان  وليصفحوا،مستشهدا لقوله تعالى ))وليعفوا  ،العذرالتسامح والتماس  (8)

 (22)النور، لكم(يغفر هللا 

في نفسك،  ثم ما حاكواإلمستشهدا بقوله صلعم )البر حسن الخلق  ،الخلقحسن   (9)

  (77 – 76:(1988يطلع عليه الناس( رواه مسلم. )أبو عطية، ) أنوكرهت 

   -: اآلتيالنتائج والخالصات لهذه الدراسة في  أهم تتحدد :النتائج

االهتمام بالجوانب المادية وإهمال الجوانب الوجدانية العاطفية والمعوية المتعلقة بنمو  (1)

وإتاحة الفرصة ليعبر عن رأيه بحرية يترتب عن ذلك  سليما   شخصية المراهق نموا  

 عدم إشباع جوانب نموه النفسي والعاطفي 

نها أزمة يعاني المراهق إإن لم نقل  مرحلة من عمر اإلنسان حرجة جدا   المراهقة هي (2)

نفسية مختلفة حيث تتفرع فيها اتجاهات وتتعدد  وضغوطا   واضطرابا   ثنائها قلقا  ا

 الرغبات 

 االجتماعية  أيضا  والجسدية ويعتبر القلق أساس كل االضطرابات النفسية  (3)

ات بيولوجية ونفسية وما يترتب على ذلك إن فترة المراهقة وما يمر خاللها من تغير (4)

 مفترق في حياته  أومن ضغوط نفسية حادة يمر بها المراهق تعتبر فيصل 

إن غياب الدعم النفسي واالجتماعي واالنفعالي للمراهق وعدم فهم حساسية هذه  (5)

المرحلة واإلخفاق في تحقيق مطالبها يظل هنا المراهق في ثورته غير المقبولة وتأكيد 

  (111 :2002مرسي ،والمجتمع )ه ))كنقيض(( في وجه جيل اآلباء كيان

إن المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه المراهق وما يحتويه من قيم ومعتقدات وأعراف  (6)

في نشء صراعات المراهق ضمن شأن هذا المحيط أن  أساسيا   وتقاليد يلعب دورا  

  صراعا .أكثر  أو قل توترا  أيجعل المراهق 
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لتوصيات االعديد من  إلىهذه الورقة البحثية فقد توصلنا  فيمن خالل سردنا السابق  التوصيات:

ربية واإلسالمية عالتي نراها ذات أهمية بالغة في مواجهة الغزو الثقافي والمحافظة على الهوية ال

  وتداعياتها.بكل أنواعها  من خطر العولمة

لجانب من دور فعال ومهم في تكوين لما لهذا ا االهتمام بالجانب النفسي للمراهق نظرا   -1

الشخصية القوية والقادرة على التكيف مع ظروف الحياة وعلى التفاعل واالنسجام مع قيم 

  وأعرافه.المجتمع وتقاليده 

وتتمثل هذه المراقبة في معرفة األصدقاء وإرشادهم لكيفية  األبناء،من الضروري مراقبة  -2

 عليهم. رائناآاألصدقاء دون أن نحسسهم بفرض  اختيار

حتى نخلق  مودعمهم لكل ما يساهم في تأصيل هويته المراهقالعمل على توجيه الشباب  -3

   اآلخرين.جيل سوي متوازن نفسيا قادر على اإلبداع في عملية التواصل مع 

االهتمام بالجوانب الدينية المعتدلة في المناهج الدراسية خالل مراحل التعليم المختلفة  -4

لدينية واإلسالمية في عقول وسلوك النشء حتى نساهم في خلق جيل وغرس التعاليم ا

جانب تعريف  إلىلمجمعاتنا. هذا  واأليديولوجيمحصن ومحمي ضد االستالب الفكري 

ومنذ الطفولة بأمجاد أوطانهم حتى يتأصل لديهم الشعور باالنتماء  المراهق الشباب

  .والوطنية

 اإلسالمية وذلك من خالل تحصين الشبابية العربالعمل على استعادة مكانة الهوية   -5

لغرض تدمير قيمه وعقائده لهم ضد الغزو الفكري ومواجهة الخطط الموجهة  المراهق

 الدينية والفكرية وحثه على الحفاظ على مورثه الثقافي والديني 

من المشكالت النفسية واالجتماعية التي تفرضها  ما يصاحبها كثيرا   فترة المراهقة غالبا   -6

على المرشد النفسي هنا تنمية ثقة المراهق في نفسه والعمل على و العمرية،هذه المرحلة 

 مساعدته إليجاد حلول ألي من هذه المشاكل ومواجهتها 

في مراحلها ضرورة التنبيه على إنشاء مكاتب للتوجيه واإلرشاد النفسي في المدارس  -7

الثقة في نفوس  زرعواضح في ن هذه المكاتب لها دور كبير والمختلفة والجامعات أل

 النفسية.من النمو المتحرر من العقد  وبالتالي يمكنهمالطالب 

 استراتيجيةالمسلمين جمعاء القيام بحملة إسالمية شاكلة من خالل رسم الغرب وعلى بالد  -8

حضارية معاصرة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية وكذلك كل من له 

المسلمة الغربية الن غزو العولمة للمجتمعات  المراهق، طفال والشبابعالقة بتربية األ

بحيث يحتم على المجتمع أن يتعامل معها وبقوة وهذه القوة تتجلى في بمكان من الخطورة 

  اإلسالمية. العربية اإليمان العميق بضرورة حماية األصالة والثقافة

مرحلة المراهقة عادة ما يصاحبها الكثير  إلىفولة الطأحد يجادل أن االنتقال من مرحلة  : الالخاتمة

ن إفهنا يتأكد  للفرد.من التغيرات والتحويالت التي تشمل الجوانب البيولوجية النفسية واالجتماعية 

 المشاكل النفسية واالجتماعية المرتبطة بالصعوبات التي تواكب هذا االنتقال أصبحت عميقة جدا  

المجتمعات أصبحت وبفضل  أغلب،ن إذلك  ،سان منذ القرن الماضيعلى األقل بالنسبة لعلوم اإلن

أكثر تشبثا بمنطق  ذاك الذي صدر إليها من الخارج وفرض فرضا   أومقومات تطورها الذاتي 

وهكذا  وغيرها.قل ارتباطا بأشكال المراقبة االجتماعية القائمة على األفكار الغيبية أالحداثة وبالتالي 

صار  ،ر الظروف االجتماعية وتحضرهم قد صعب من هذه المراقبة وبالتالين تطوأيمكن اإلقرار ب

من المستبعد التحكم في المراهقين وضبطهم وهنا يبرر الدور الفاعل للتوجيه واإلرشاد النفسي 

المسلمة التي تسعى وبكل جهد للحفاظ الغربية و داخل هذه المجتمعات وعلى األخص المجتمعات

الدعوة االسالمية الحضارة العربية و سالمية والمتمثلة في كل ما جاءت بهاإلالعربية و على الهوية

 رسولهقيمنا اإلسالمية من كتاب هللا وسنة  حيث نستمد ايامن سنة الرسول عليه السالم من وص
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 واملراجع:املصادر 
 (0102علم الكتب الحديث . ) األردن، وتطبيقاته،اإلرشاد النفسي أسسه  المصري،إبراهيم سليمان  -
، مكتبة أزمة الهوية في المراهقة والحاجة لإلرشاد النفسي، القاهرةأبو بكر مرسي محمد مرسي،  -

 (  2002) المصرية.النهضة 
، دار الشروق  األردن،  برنامج إرشاد نفسي )نموذج في التربية الخاصة(حمد نايل عبد العزيز، أ -

 (2010للنشر التوزيع )
مكتبة االنجلو  القاهرة، ،والعالجوط األسرية والنفسية األسباب الضغأماني عبد المقصود وآخرون،  -

 (2007المصرية )
المكتب الجامعي  اإلسكندرية، ،والتقدمفي إطار التخلف  االنحرافينالسلوك خيري خليل الجميلي،  -

 (1998) الحديث.
 (2001) .الحديثالمكتب الجامعي  اإلسكندرية، ،النفسيالتوجيه واإلرشاد رمضان محمد القذافي،  -
 والتوزيع.دار الشروق للنشر  ،األردن ،اإلرشاديالمبادئ العامة لعلم النفس رياض نايل العاسمي  -

(2012) 
 (1998) والتوزيع.دار القلم للنشر  الكويت، ،النفسيمبادئ اإلرشاد  عطية،سهام درويش أبو  -
، المركز العالمي لدراسات ، طرابلس  والعولمة والهوية ، المؤثر والمتأثر اإلعالمعابدين الشريف،  -

 (2006)وأبحاث الكتاب األخضر . 
منشورات اللجنة الشعبية العامة للشباب  بنغازي، ،والثقافيالشباب والغزو الفكري  الدويبي،عبد السالم  -

 (2000والرياضة الجماهيرية  )
دار  القاهرة، ،توالتصورانحو هوية ثقافية عربية إسالمية التداعيات والتحوالت فاطمة الزهراء سالم  -

 (2008) العربي.العالم 
 والتوزيع.ديبونو للطباعة والنشر  األردن، ،النفسياإلرشاد والتوجيه  وآخرون،محمد جاسم العبيدي  -

(2010) 
 م(2000وزارة الشباب والرياضة ) ،األردن ،العولمةأين نحن من  –تعريب العولمة محمد حافظ جمال  -
 الحديث.المكتب الجامعي  اإلسكندرية، ،األحداثيد النحراف مدخل عالجي جدمحمد سالمة غبازي،  -

(1990) 
 (2006الدار الثقافية للنشر ) القاهرة، ،الشبابتأثير العولمة على ثقافة  عرابي،محمود  -
 (1990) الطفل العربي بين التغريب واألصالة وآخرون ثقافةمصطفى حجازي  -
مطبعة صندوق الرعاية  طرابلس، ،المرأةف عند استراتيجيات مواجهة االنحراوجدان ميالد الشتيوي  -

 (2007) االجتماعية.
 ثانياا الدوريات:

 (1998) القاهرة. ،الهاللمجلة  والثقافية،الثقافة الوطنية بين العولمة والتعددية  زيد،احمد أبو  -
 لعربية مركز دراسات الوحدة ا ،العربيمجلة المستقبل  الثقافية،عبداالله بالقزيز، العولمة والهوية  -
 (1999) عربيةمجلة دراسات  ونقائضها،حول العولمة  حمزاوي،عمر  -
 (1998) مجلة فكر ونقدمحمد األطرش، العرب والعولمة،  -
 م  2021، 1 ، العدد12المجلد  ،مجلة الخلدونية، والرفض(ملوكي جميلة )العولمة الثقافية بين القبول  -
مجلة رها في تأصيل ثقافة الطفل وهويته اإلسالمية مؤسسات المجتمع المدني ودووجدان ميالد الشتيوي  -

 )2013( ،الثانية، لعدد الخامس السنة جامعة الزيتونة ا
  الدولية:شبكة المعلومات  ثالثاا:

 م 2015الشباب المسلم بين الهوية االسالمية وقيم العولمة( ،)بسيوني محروس محمد محروس   -
بين جدلية القبول –ائرية في ظل العولمةالشباب والهوية الثقافية الجز) محلب،حفيظة  -

 م 2021(والرفض

 م .2020مايو  18موقع " موضوع " ، تعريف الضغوط النفسية(،هديل أبو طالب، ) -
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)محددات اتخاذ قرارات السياسة الخارجية في عهد الرئيس األمريكي دونالد 

 (ترامب

 ياسيـة بكلية االقتصاد جامعة بنغازيعضو هيئة التدريس بقسم العلوم الس- د. التواتي بوخريص الكزة

 عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسيـة بكلية االقتصاد جامعة بنغازي- عبد هللاد. حافــظ محمـد 

 عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسيـة بكلية االقتصاد جامعة بنغازي- معبد السالد. فتحي جبريل 

 )ملخص الدراسة(

أخرى وذلك تبعا لطبيعة  إلىقرار في السياسة الخارجية من دولة تختلف عملية اتخاذ ال

على الرغم من هذا التباين واالختالف في  أنهوتكوين النظام السياسي السائد في تلك الدولة، غير 

المنظمات السياسية للدول فإن هناك نقاط مشتركة في صنع السياسة الخارجية بغض النظر عن 

ثل تلك النقاط المشتركة في مشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية طبيعة النظام السياسي وتتم

وغير الحكومية في صناعة القرار الخارجي، وتتكون المؤسسات الحكومية من السلطة التنفيذية 

وما يتبعها من أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك السلطة التشريعية وما 

لمؤسسات غير الحكومية فتشمل األحزاب السياسية وجماعات تشمله من لجان مختلفة، أما ا

المؤثر في الرأي العام. أن عملية صناعة القرار في اإلدارة  اإلعالمالمصالح وجماعات الضغط ، و

جملة من المحددات التي توثر على شكل وطبيعة القرار في السياسة  إلىتخضع  األمريكية

ضايا الخارجية قوية، بسبب السلطة الممنوحة لرئيس الخارجية، لكن تظل سلطة الرئيس في الق

حد بعيد قائمة على ما  إلىالجمهورية من الدستور، فالسياسة الخارجية للواليات المتحدة أصبحت 

يقوله الرئيس، فهو الذي يعلن الحرب ويقر المعاهدات واالتفاقات الدولية، غير أن الرئيس ليس في 

بمفرده لذا نجده يحيط نفسه بالعديد من الشخصيات والمؤسسات. استطاعته إدارة الشؤون الخارجية 

خالل فترة حكم الرئيس األمريكي دونالد ترامب تغيرا  مثيرا  لالهتمام في السياسة وقد الحظنا 

من حيث محاولته االستئثار بكافة السلطات وتهميش دور الكونجرس واستبعاد  األمريكيةالخارجية 

أي على نحو يكاد يقترب من مظاهر الحكم في األنظمة االستبدادية كافة المعارضين له في الر

 والشمولية.     

Abstract 

The decision-making process in foreign policy differs from one state 

to another، depending on the nature and composition of the prevailing 

political system in that country. But despite this difference in the political 

organizations of countries، there are common points in foreign policy 

decision-making process regardless of the nature of the political system. 

These common points are represented in the participation of a large number 

of governmental and non-governmental agencies in this process. 

Governmental institutions consist of the executive authority and the 
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subsidiary bodies that follow، such as ministries and public institutions، as 

well as the legislative authority and its various committees، while non-

governmental institutions include political parties، interest groups، the 

media، and public opinion. However، during the decision-making process، 

the American administration shrinks the contradictions between the 

different entities and the views converge as much as possible. The power 

of the president in foreign matters is strong، its source is the authority 

granted to the president of the republic by the constitution. The foreign 

policy of the United States has become to a large extent based on what the 

president says، but the president is not able to manage foreign affairs alone. 

So we find him surrounding himself with many advisors and institutions. 

During the reign of US President Donald Trump،, we noticed an 

interesting change in US foreign policy in terms of his attempt to 

monopolize all powers، marginalizing the role of Congress، and excluding 

all opponents of his opinion، in a way that almost approaches the aspects 

of governance in authoritarian and totalitarian regimes. 

 المقدمة ...

مفاجأة كبيرة لقطاع واسع  2016قد مثل فوز ترامب في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر 

وخارجها فقد ظلت استطالعات الرأي العام تؤكد  األمريكيةمن المراقبين داخل الواليات المتحدة 

، حتى استعرت على تقدم كلينتون حتى قبل يوم واحد من االقتراع. وما إن نشرت أخبار فوزه

التكهنات حول السياسات التي ستتبعها إدارته تجاه مجموعة من األزمات الدولية، والعالقات 

الخارجية، والخطط االقتصادية التي سيرسمها لبالده خالل فترة حكمه. وما أن تصل أي إدارة 

رؤية  أوسفة السلطة، حتى تحرص على أن يكون لديها برنامج للحكم، ي عد بمنزلة فل إلىأمريكية 

كلية لها. كما أن فلسفة أي إدارة تعكس السياسات الدولية التي تنوي انتهاجها. كما يكون لها برنامج 

داخلي، تنتخب على أساسه، ألن البرامج االنتخابية تدور في أكثرها حول قضايا داخلية تعني 

ارجية قلما كانت حاسمة الناخب األمريكي بالدرجة األولى. وعلى الرغم من أن قضايا السياسة الخ

مادة لسجال كبير في غير أوقات الحروب واألزمات. ولهذا فإن أي إدارة تحرص على أن يكون  أو

لديها برنامج واضح للسياسة الخارجية يعكس رؤيتها للعالم الذي تريد التعامل معه. وعالوة على 

حتياجات داخلية، لغايات انتخابية، كثيرا  من توجهاتها من ا األمريكيةذلك، تستمد السياسة الخارجية 

خاصة في قضايا التجارة والعالقات االقتصادية الدولية وقضايا المناخ، وغيرها، فضال  عن التأثير 

الكبير كجماعات الضغط والمصالح مثل شركات السالح وشركات النفط ذات االمتدادات والمصالح 

ي تضغط في اتجاه تبني سياسة خارجية دون الجماعات األثنية والقومية الت إلىالدولية، إضافة 

 غيرها.
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السلطة من دون أن يكون  إلىعلى خالف إدارات أمريكية سابقة، وصلت إدارة ترامب 

رؤية متكاملة. وباستثناء تصريحات متفاوتة ومتناقضة خالل الحملة االنتخابية  أووراءها فلسفة 

مشوشة ضبابية، وكان عنوانها  أحيانا  فجاء األمر مزيجا  من شعارات وتصريحات متناثرة بدت 

العريض العام هو رفض كل ما فعله أوباما داخليا ، وفي السياسة الخارجية من قرار االنسحاب من 

وقد استثمرت حملة ترامب بنجاح  2015حتى االتفاق النووي مع إيران عام  2011العراق عام 

 عنصر الخوف من المستقبل، واألمل في تغيير ايجابي.

ل عام يمكن تقسيم التصريحات التي أدلى بها بخصوص السياسات الخارجية لبالده بشك

عنوانين عريضين، أحدهما متعلق بالسياسة األمنية والدفاعية للواليات المتحدة وعالقاتها  إلى

 بخصومها وحلفائها، والثاني متصل بسياستها االقتصادية والتجارية.

ية إدارة ترامب للعالم )فلسفتها( وسياساتها العليا وفق ما سبق تحاول هذه الدراسة فهم رؤ

المحتملة وتأثيراتها الممكنة والنظام الدولي من خالل دراسة محددات اتخاذ قرارات السياسة 

 الخارجية في عهد إدارة الرئيس ترامب. 

 شكالية الدراسة وتساؤالتها:إ

يحدد عملية  الذيياسي، وفقا لنظامها الس األخرىتختلف عملية اتخاد القرار من دولة  

من المتعارف عليه وجود أجهزة فرعية تشارك في  أنهلقرار في السياسة الخارجية، حيت اتخاد ا

عملية اتخاد القرار في السياسة الخارجية أهمها وزارة الخارجية ووزرة الدفاع واألحزاب 

صلة لمشاركة هذه وجماعات الضغط وتنظيمات السلطة التشريعية. وفي النهاية يأتي القرار مح

العناصر الفاعلة في عميلة صنع القرار في  من أهمالنظم الفرعية، وتعتبر شخصية رئيس الدولة 

. في ظل ذلك تبرز اشكليه الدراسة.  في كيفية قدرة الرئيس ترامب األمريكيةالسياسية الخارجية 

ي ظل وف المشار اليهافي التوافق ما بين رؤيته الشخصية في رسم السياسة الخارجية والمحددات 

 :اآلتيذلك تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيس 

في  األمريكيةما هي العوامل التي تم االعتماد عليها في عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية 

 .ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية ترامب؟عهد الرئيس األمريكي دونالد 

دارة الرئيس إال استراتيجية  حاكما   لخارجية التي تشكل أطارا  ماهي المحددات الداخلية وا .1

 ترامب؟ 

 ماهي السمات األساسية لقرارات السياسية الخارجية في عهد الرئيس ترامب؟  .2

 في عهد الرئيس ترامب؟ األمريكيةالخارجية ماهي القرارات السلبية في السياسة  .3

 أهمية الدراسة:

ونالد ترامب أهمية خاصة بسبب التغيرات الجذرية تكتسب فترة حكم الرئيس األمريكي د

في طريقة صنع القرار في السياسة الخارجية وذلك من خالل اعتماده على الفردية، مع تقديم نفسه 

. ظهرت األمريكيةرئيس غير تقليدي من خالل وضع نهج جديد في السياسة الخارجية  أنهعلى 

 األمريكيةإعادة النظر في طبيعة العالقات  إلىذلك  أدى .أمريكا أوال  مالمحها من خالل رفع شعار 
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مع العديد من دول العالم منها منطقة الشرق األوسط وشرق اسيا وحلف الناتو والموقف من إيران 

ن هذه السياسة التي انتهجها الرئيس ترامب تمثل قطيعة إوالقضية الفلسطينية. مما اعتبرها البعض 

البيت األبيض أسلوب صدامي  إلىت استخدام ترامب مند وصوله سالفه. حيأمع تلك التي انتهجها 

. للتعرف على المتغيرات المؤثرة همية هذه الدراسةأولذلك جاءت  في التعامل مع اعدائه وحلفائه. 

 ترامب.في عهد والية الرئيس  األمريكيةفي عملية اتخاد القرار في السياسة الخارجية 

 .اآلتيتحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في  إلىتهدف الدراسة  أهداف الدراسة:

ذه هومدى تفاعل  األمريكيةالتعرف على العوامل التي تساهم في صنع السياسة الخارجية  .1

  ترامب.العوامل مع شخصية الرئيس 

  ثر هذه السياسة على الدور المحوري للواليات المتحدة على مستوى العالم.أمعرفة  .2

للرئيس ترامب على طبيعة القرارات في السياسة ما مدي تأثير الخصائص الشخصية  .3

 .األمريكيةالخارجية 

لكل موضوع خصوصية تميزه عن غيره من المواضيع من خالل الطرق  منهجية الدراسة:  .4

 والمنهجية التي تتبع في دراسته. وفرضت طبيعة وموضوع الدراسة استخدام المنهج

ئج النتا إلىلها وتفسيرها للوصول وذلك من خالل وصف الظاهرة وتحلي الوصفي التحليلي

السياسية  لية صنع القرار فيآالدراسية من خالل جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحددات و

 ترامب.في عهد إدارة الرئيس  األمريكيةالخارجية 

محددة مباحث حيث يشتمل المبحث األول على العوامل ال ةأربع إلىتنقسم الدراسة    الدراسة:تقسيم 

 حاكما   ل اطارا  والمبحث الثاني المحددات الداخلية والخارجية التي تشك األمريكيةاسة الخارجية للسي

ة الخارجية سمات قرارات السياس بعنوان أهمالمبحث الثالث وال استراتيجية إدارة الرئيس ترامب. 

ياسة الخارجية لسفي عهد الرئيس ترامب. ويتناول المبحث الرابع اآلثار السلبية لقرارات ا األمريكية

 .األمريكية

 األمريكيةالمحددة للسياسة الخارجية  األول العواملالمبحث 

األفراد، المجموعات،  خيارا   إلىيشير اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية 

واالئتالفات مما يؤثر على تصرفات األمة على الصعيد الدولي. وتتميز القرارات المتعلقة بالسياسة 

ومعظم ما نقرأه عن  (1) الكبيرة.خارجية عادة بالمخاطر العالية وعدم اليقين الهائل والمجازفة ال

نتائج مختلفة اعتمادا  على  إلىالشؤون الدولية يتعلق فقط بتصرفات الدول وقادتها. ويمكن التوصل 

آلخر يعتمد طريقة معالجة القرار. وتتم دراسة بعض القرارات بعناية فائقة، في حين أن البعض ا

مشاكل السياسة  )( وتتسم القادة.أكثر على الحدس. ويتشكل مسار السياسة العالمية من خالل قرارات 

ا معقدة بطبيعتها وبالتالي، فإن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية يمثل مهمة أنهالخارجية ب

الخارجية عادة من قبل قائد واحد معقدة ولها العديد من التداعيات. ويتم اتخاذ قرارات السياسة 

ائتالف )على سبيل المثال، في النظم  أومجموعة )مثل الكونجرس(  أو)على سبيل المثال، الرئيس( 

                                                           
1Renshon, Jonathan and Stanley Renshon. 2008. “The Theory and Practice of Foreign Policy Decision 

Making.” Political Psychology 29(4): 509–536. 
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الديمقراطية(. وهناك عدة أنواع من القرارات تشمل القرارات الفردية التي يتخذها الرئيس. 

األجهزة التي تساهم في صناعة السياسية والقرارات التفاعلية هبي التي تكون بالمشاركة بين جميع 

الخارجية وغيرها. والقرارات المتسلسلة التي تثم وفق الخارطة  وزارةالخارجية. مثل الكونجرس 

المشاركة ومعاير اتخاد القرار السياسي.  والقرارات التفاعلية المتسلسلة. هي تجمع بين  اإلدارية

وكل ذلك يحدده طبيعة  الخارجية،القرار في السياسة  والمعياري في عملية اتخاد اإلداري والتسلسل

 (1)ونوعية القرار وتوقيته 

إن الحكم على السياسية الخارجية من حيث خطأها وصوابها هو أمر صعب وإن كان يعتمد 

ا السياسة الدولية المعينة من مكاسب، ولكن نستطيع من خالل  ا على محصلة ما تحققه دوم  دوم 

السياسة الخارجية  إنم األداء السياسي للدولة، وبصفة عامة يمكننا القول بعض المعايير أن نقيّ 

تتميز في جميع األنظمة السياسية السيما المحنكة منها والقوية بأن لها قنوات محددة ومحدودة 

ا قليال  من المسؤولين والمصادر المختصة هم فقط أنهالتخاذ القرار بش ا، وبعبارة أخرى أن نفر 

ا، لذا نرى بقية المسؤولين أنهن اإلمكانية في رسم السياسة الخارجية واتخاذ القرار بشالذين يملكو

المصادر األخرى في الحكومات األجنبية ينظمون أعمالهم طبق ا لما يعلنه هؤالء المختصون  أيضا  و

 (2)في السياسة الخارجية لبالدهم.

أخرى من حيث التنوع وقوة  إلىولة وتختلف عناصر صنع القرار في السياسة الخارجية من د      

 أوالتأثير والفاعلية والقدرة على الحركة والقدرة على الحشد والدعم والمواجهة سواء مع القرار 

 أوحتى طرح بدائل يمكن أن تغير من مسار السياسة الخارجية. سواء في قرارات الحرب  أوضده 

الوقف ضد قوى  أومساندة قوى دولية معينة  أوالخروج منها  أوالدخول في تعاقدات دولية  أوالسلم 

أخرى. ومن أبرز عناصر صنع القرار في الواليات المتحدة رئيس الجمهورية والكونجرس 

 (3) العام.والرأي  اإلعالمووزارة الدفاع والمنظمات األمنية وأجهزة 

سلطة التنفيذية، يعّد رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس الدولة هو الممسك بزمام ال       

وبحكم رئاسته للدولة والحكومة فهو يرسم السياسة العامة، بما فيها السياسة الداخلية والخارجية، 

بدور بارز في صنع القرار السياسي، بحسب المادة الثانية  األمريكيةويتمتع رئيس الواليات المتحدة 

ن يباشر االختصاصات الخارجية من الدستور، إذ تمنح للرئيس سلطات واسعة يستطيع من خاللها أ

بصفته رئيس السلطة التنفيذية ولديه سلطة قيادة القوات المسلحة، وكذلك يعطي الرئيس حق إبرام 

                                                           
1 Grimmest, Richard. 2005. Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1997–2004. 

Congressional Research Service Report no. 33051. Washington, DC: Congressional Research Service, 

p. 24. 

المصرية: مشروع قناة السويس الجديدة  خارجيةال سياسةال في قرارالتوجهات االستراتيجية لصانع ال(، 2016محمد عبد العظيم الشيمي ) 2

 .212-177، ص 37نموذجا ، مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة، ع 

، 38الحرب على العراق، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مج عمر علي رشيد، دور المؤسسات األمريكية في صناعة   3

 .368، ص 1ع 



114 
 

المعاهدات وتعيين الوزراء والسفراء والقادة العسكريين وقضاة المحكمة العليا وجميع الموظفين 

 (1)اآلخرين.

ية من المادة الثانية يعّد الرئيس هو القائد األعلى ووفق ا للدستور األمريكي في الفقرة الثان 

أية  إلىللقوات المسلحة وهذا يعني أن الرئيس األمريكي يملك صالحية تحريك القوات وإرسالها 

منطقة في العالم، ويملك صالحيات استثنائية أثناء الحرب، ويعني ذلك أن المؤسسة العسكرية في 

لسيطرة المدنية، وهي سيطرة الرئيس الذي له حق إرسال تخضع ل األمريكيةالواليات المتحدة 

سلطة إصدار األمر باستخدام  أيضا  استعمال القوة عند الضرورة، و أوخارج البالد  إلىالقوات 

األسلحة النووية عند الضرورة. فالرئيس هو المسؤول عن إدارة األزمات وهو الحاكم النهائي في 

في العمليات الحربية من  األمريكيةيستطيع إدخال القوات قرارات التدخل، ومن ثم فإن الرئيس 

دون أن يكون قد سبقها إعالن الحرب بصورة رسمية من قبل الكونجرس، كما فعل الرئيس األسبق 

 (2) كوريا.في حرب  1950عام  )ترومان(

وتحتل وزارة الدفاع مكانة خاصة داخل أجهزة صناعة القرار األمريكي ، فهي  

 أوميع الشؤون المتعلقة بأمن البالد سواء اعتبرناها وحدة ضمن األجهزة التنفيذية المسؤولة عن ج

بحكم ارتباطها بالهياكل االقتصادية واالجتماعية، كالمؤسسات  أوفي عالقاتها بالكونجرس، 

االقتصادية وجماعات الضغط ووسائل األعمال واالتصال والتنمية التكنوقراطية والعلمية، ويعّد 

اع مساعد الرئيس األمريكي في كل المسائل المتعلقة بالدفاع واألمن القومي، وتتولى هيئة وزير الدف

ا ما يشترك رئيس هيئة  األركان العامة المشتركة تقديم المشورة العسكرية لرئيس الدولة، وكثير 

ومن مهام وزارة (3)األركان العامة المشتركة مع صانعي القرار السياسي الخارجي األمريكي.

دفاع القيادة واإلشراف على الوجود العسكري األمريكي في الخارج، وتنفيذ العمليات العسكرية ال

ذات األهداف السياسة وإدارة العالقات العسكرية مع الدول الحليفة، وهذا يمثل جانب ا آخر لعمل 

متحدة مع وزارة الدفاع؛ حيث إن هناك العديد من المعاهدات العسكرية التي ترتبط بها الواليات ال

 (4)دول أجنبية.

أما من حيث دور الجهات غير الرسمية في صناعة القرار فهناك العديد من األمثلة  

لذلك. تعد جماعات الضغط إطارا  تنتظم فيه مجموعة ذات مصالح ومنافع مشتركة تستهدف التأثير 

وفي أعضائها  على صانع القرار لتوجيه قراراته بما يتفق ومصالحها، وهي تتقاطع في وظائفها

ن، فكثير من أعضاء هذه القوى هم أعضاء في أحد الحزبين ) الجمهوري الرئيسمع الحزبين 

 أووالديمقراطي (، وتقوم هذه القوى على أسس اقتصادية مثل المائدة المستديرة لرجال األعمال 

لمناهضة المنظمات ا أوعلى أسس اجتماعية، مثل منظمة البنادق الوطنية،  أواتحادات العمال 

                                                           
1 A. Catherine M. Bank, The War Power Resolution: Asserting Congress Role Over the Use of Military 

Force, A Dissertation Submitted to the Faculty of Old Dominion University- U.S., 2004. p73-74 

 .23، ص 2010، 1ياسين محمد العيثاوي، الكونجرس والنظام السياسي األمريكي، عمان، دار أسامة، ط   2

سبتمبر، رسالة ماجستير غير  11شمال حسين مصطفى، القوة في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية ما بعد أحداث   3

 .04، ص 2008قانون والسياسة، اربيل، ال كلية-منشورة جامعة صالح الدين 

 .04شمال حسين مصطفى، مصدر السابق، ص  4
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على أسس دينية مثل اللوبي  أوعلى أسس عرقية مثل اللوبي األيرلندي،  أولإلجهاض، 

ومن هذه الجماعات اتحاد الصناعات، وغرف التجارة ونقابة المحامين ونقابات العمال (1)اليهودي.

ات والجمعيات الدينية واالجتماعية والبيوت المالية واالقتصادية وغيرها، إذ تسعى هذه الجماع

قرارات  أومشاكلها ودفعها التخاذ مواقف  أوللتأثير على أطراف صنع القرار لالهتمام بقضاياها 

لها صفة السياسات العامة لخدمة أهدافها وتحقيق مصالحها؛ لما تتمتع به من قوة في العالقات 

المتنوعة مع صانعي السياسات العامة، وتحقق جماعات المصلحة والضغط أهدافها عن طريق 

لجان العمل السياسي التي توظف القدرات المالية لدعم المرشحين السياسيين المساندين 

ويجلس بعض ممثلي جماعات الضغط في اللجان التي تشكلها السلطة التنفيذية لدراسة (2)لقضاياها.

الوضع االقتصادي في حقول معينة مثل الطاقة، وهم في العادة يسهمون إسهامات أساسية في وضع 

شركة كبرى تستخدم  140ر اللجان، فمثال  الدائرة المستديرة لرجال األعمال التي تضم رؤساء تقاري

ما يعادل ربما الدخل  أوتريليون دوالر  3.5 إلىعشرة ماليين من البشر، ويصل حجم مبيعاتها 

 جلساتها مع الوزراء إلىالقومي اإلجمالي األمريكي، وتعقد جلسة سنوية مع رئيس الدولة إضافة 

وبما أن الدستور األمريكي أخذ (3)اآلخرين، لبحث القضايا التي تهم مصالح النخبة االقتصادية.

بنظام فصل السلطات فإن ذلك قد أتاح لجماعات المصالح أن تمارس الضغط على السلطة التشريعية 

لتأثير ، منها ااألمريكيةوالتنفيذية، عن طريق وسائل واستراتيجيات متعددة للتأثير في السياسة 

المباشر بالسلطة التشريعية والتنفيذية والتأثير غير المباشر عن طريق  االتصالالمباشر عن طريق 

تعبئة الرأي العام. ويعّد الرأي العام األمريكي أحد أركان صناعة القرار في السياستين الداخلية 

ا حي ا لوجود ، كما يعّد النظام السياسي األاألمريكيةوالخارجية في الواليات المتحدة  مريكي نموذج 

الطبيعة الخاصة لنظامه السياسي واالقتصادي  إلىوتأثير هذه الجماعات، وهذا يرجع 

وهذا التأثير تمارسه األحزاب السياسية في عملية صنع القرار السياسي على (4)واالجتماعي.

، ومن الصعيد الداخلي والخارجي، بما فيها موضوع صناعة القرارات الخاصة بخوض الحرب

ا في الهيئة التنفيذية من خالل التأثير في قرارات الرئيس  جانب آخر تمارس األحزاب السياسية دور 

ا للقوات المسلحة، حيث يعود في معظم حاالت الفضل األكبر في فوز  ا عام  الخاصة؛ لكونه قائد 

ي الواليات شخصية المرشح وتأثيره في الرأي العام، لذلك نرى ف إلىاألحزاب في االنتخابات 

ا. أنفسهمالمتحدة أن الرؤساء يعدون  ممثلين للشعب والرأي العام عموم 
كما تمارس األحزاب (5)

ا داخل الهيئة التشريعية من حيث كيفية الحصول على المناصب العليا داخل  ا كبير  السياسية دور 

ا فيما يتعلق بعضوية اللجان الدائمة والمؤقتة، وهكذا تؤدي األحز أوالكونجرس  اب السياسية دور 

ال يمكن  األمريكيةفي الواليات المتحدة  أنهملحوظ ا في عملية صنع قرار الحرب ، ويمكننا القول 

فصل األحزاب السياسية عن عملية صنع قرار الحرب، وذلك ألن النظام السياسي في هذا البلد قائم 

                                                           
1http://www.alarabnews.com/alshaab/glf/25-10-2002/khaledAbdAllah.htm 

 .136-135قرار الحرب على العراق ، مصدر السابق ، ص ص الكيسي،رافع سحاب أحمد  2

3 http://www.alarabnews.com/alshaab/glf/25-10-2002/khaled Abdllah.htm. 

 .90سبتمبر، مرجع سابق، ص 11 شمال حسين مصطفى، القوة السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية ما بعد أحداث 4

5 Keith Krehbeil ،Pivotal Politics : A Theory of U.S. lawmaking ،The Universityof Chicago Press ،

Chicago and London ،1998.P88 
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 إحدى  األمريكيةلواليات المتحدة والرأي العام في ا اإلعالمويعّد (1)على أساس المنافسة الحزبية.

المؤسسات المشاركة في عملية صنع القرار الحكومي على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما  أهم

 اإلعالم، وتؤدي وسائل األمريكيةأداة مهمة من أدوات صنع السياسة الخارجية  اإلعالمتعّد وسائل 

ا ليس فقط في صناعة الرأي الع األمريكية ا بارز  في التأثير على صناعة  أيضا  ام  األمريكي بل دور 

جريدة يومية معدل توزيعها  1745فهناك في الواليات المتحدة (2)القرار في السياسة الخارجية.

جريدة  800مليون نسخة مسائية، ونحو  29عن مليون نسخة فضال   63أكثر من  إلىيصل 

 راديو،محطة  9850وست. وأسبوعية، ومن أبرز الصحف: نيويورك تايمز، والواشنطن ب

( NBC، CBS،ABCواحدة من ثالث شركات كبرى ) إلىمحطة تلفزيونية تنتمي  1600ونحو

مجلة، وهي تعد أكثر من  11000%  من الجمهور األمريكي وزهاء  94.وهي تسيطر على 

يل مصدر مهم للمعلومات الداخلية والخارجية؛ حيث يمكن االستفادة منها كمؤشر للرأي العام ودل

ا في  األمريكية اإلعالملمواقف المواطنين تجاه السياسة الخارجية للدولة، وتعد وسائل  جزء كبير 

 (3)عملية صنع القرار الداخلي والخارجي.

كذلك يعد الرأي العام األمريكي قوة لها أهمية في صنع القرار السياسي الذي يضمن  

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية عالقة متزنة بين الحاكم والمحكوم، وتهتم الدراسات 

على الرأي العام األمريكي.  اإلعالمتأثير ملموس لوسائل  إلىبدراسة الرأي العام، وتشير الدراسات 

تستعمل كمصدر من المصادر األساسية في المعلومات لصانعي القرار، لذلك  اإلعالمإن وسائل 

،  اإلعالممجال سواء كان ذلك األمريكي مستقر في هذا ال اإلعالم إننرى  حزبي ا أم حكومي ا أم مستقال 

كحلقة وصل بين صانعي القرار والشعب بمجمله. ويفترض صانع القرار  أيضا  وهو يعمل 

مجموعة من مصادر المعلومات التي يستطيع من خاللها أن يطور رؤيته عن  اإلعالماألمريكي أن 

الفعلي والواقعي لإلعالم والرأي العام في الواليات  الرأي العام. إن هذه االفتراضات عن الدور

ا أدت  ا وفي قرار الحرب خصوص  تشجيع  إلىالمتحدة في عملية صنع القرار الخارجي عموم 

األمريكي مؤسسة فاعلة في خلق حالة  اإلعالمالمشاركة السياسية وتعزيزها في هذا البلد، بحيث إن 

وتشجيعهم على اإلسهام السياسي. وقد كان التطور في كبيرة من العمل السياسي لدى المواطنين 

الفضائي المباشر سبب ا في رفع الحواجز الطبيعية والسياسية التي  اإلعالموباألخص  اإلعالموسائل 

يضعها صناع القرار، من خالل إجراء العملية السياسية في الكواليس وبعيد ا عن األضواء، ويستدل 

أعمال الكونجرس ومجلس النواب والشيوخ وكذلك مجريات حرب  اإلعالمعلى ذلك تغطية وسائل 

في خالل ربع  األمريكيةية اإلعالملقد تغيرت هيكلية المؤسسات ( 4)الخليج الثانية واحتالل العراق. 

                                                           
 .134 سابق، صقرار الحرب على العراق، مرجع  الكبيسي،رافع سحاب أحمد  1

2 John H. Aldrich, Why parties? The Origin and Transformation of Political Parties in America, the 

University of Press, Chicago and London, 1995, P83. 

3 Richard A. Bordy, Crisis, War and, Public Opinion: The Media and Public Support for the President 

W. Lance Bennett and David L. Paletz, Taken By Strom:The Media public Opinion and U.S. Foreign 

policy in the Gulf War, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1994, p210. 

4Jeremy David Rosner, Reading the Public: How Members of Congress Develop Their Impression of 

Public Opinion on National Security Dissertation Thesis, University of Maryland, College Park, 

U.S.,2007.p P22 - 23. 
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إمبراطورية  إلىقرن وال سيما في فترة التهيئة للحرب على العراق، بحيث تحولت هذه المؤسسات 

ناعة الصحافة في الواليات المتحدة ومن ثم أسهمت في تكوين إعالمية ضخمة تسيطر على ص

لإلعالم األمريكي هو  الرئيسالرأي العام األمريكي الموحد للحرب على العراق، وكان الهدف 

 إعطاء صفة الشرعية لهذه الحرب وكسب التأييد لها وإقناع العراقيين باالستسالم وعدم المقاومة.

ا في صناعة السياسة الخارجية للواليات المتحدة، حيث إن دور مؤسسات الفكر مؤثر جد  

تقوم هذه المؤسسات التي هي بمثابة مراكز بحوث سياسة مستقلة بتقديم االستشارات والتوصيات 

ا على صانعي السياسة الخارجية  ، األمريكيةأمام صناع القرار في مجال السياسة، فهي أكثر تأثير 

العالقات الخارجية في وزارة الخارجية، وعن مراكز الفكر كما يقول: ) ريتشارد هاس ( مسؤول 

فإنها ) مراكز توليد األفكار والخيارات المبتكرة في السياسة لتأمين مجموعات عمل جاهزة من 

االختصاصين في الحكومة، ووسائل لتوعية المواطن األمريكي بالعالم الخارجي فضال  عن كونها 

مؤسسة للفكر والرأي موزعة  1200وهناك أكثر من (1)(.تعمل كمكاتب للتوسط وحل النزاعات 

وهي ذات اختصاصات متباينة، أهمها مؤسسة )بروك ينغز(، ومؤسسة )  األمريكيةعلى الساحة 

راند (، ومركز الدراسات السياسية االستراتيجية ومجلس العالقات الخارجية. وتتميز مراكز 

 أوار األمريكي، سواء على المستوى الداخلي الدراسات بتأثيرها الواضح على مراكز صنع القر

 واشنطن( )معهدالخارجي، ومن أبرز المراكز المؤثرة على صناعة القرار في الواليات المتحدة 

لسياسات الشرق األدنى، الذي يركز نشاطه على متابعة ما يجري في الشرق األوسط والعالم 

 (2) العربي.

ية إدارة الرئيس رجية التي تشكل إطارا  حاكما  الستراتيجالداخلية والخا المحدداتالثاني المبحث 

 ترامب

 أوال : المحددات الداخلية:

:على الرغم من أن شخص الرئيس ترامب وسماته الشخصية  األمريكيةمؤسسية صنع االستراتيجية  .1

ين أن سيطرة الجمهوري إلىإضافة  األمريكيةوقناعاته تلعب دورا  مؤثرا  في توجهات االستراتيجية 

على الكونجرس األمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ ، تعطي حركة ومرونة أكبر لترامب في 

التعامل مع القضايا االستراتيجية ، فإن عملية صنع واتخاذ قرارات تلك االستراتيجية هي نتاج 

ك ، التي تشمل الرئيس  ومستشار األمن القومي ، وكذل األمريكيةالتفاعل والتوافق بين المؤسسات 

الكونجرس ، وجماعات الضغط ، ومراكز األبحاث ، وهي عملية معقدة يحكمها حجم وتشابكات 

في المنطقة  ، والتي تفض حدودا  على إمكانية حدوث تغييرات جذرية في ظل  األمريكيةالمصالح 

  .3ضعف خبرة ترامب السياسية وعدم درايته بتعقيدات أزمات العالم

                                                           
 .152-151 لى العراق، دار آمنة للنشر والتوزيع ،ص( ، قرار الحرب ع2014رافع سحاب أحمد الكبيسي ) 1

2 David Brock, The Republican Noise Machine: Right - Wing Media and How it corrupts Democracy, 

Crown Publishers, New York, U.S.,2004 P19. 

-15 العربي،المركز الديمقراطي  ترامب،متغير في عهد االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بين الثابت وال محمد،خالد هاشم  3

  التالي:متاح على الرابط  ،2019أبريل 
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لبناءة ومبدأ : عمل ترامب على تبني سياسة العزلة ااألمريكيةاتيجية االتجاه االنعزالي في االستر .2

ه الرئيس األسبق على نمط ما قام ب األمريكية"أمريكا أوال " والتي تمثل تحول كبير في االستراتيجية 

 أو، ، وتقضي هذه االستراتيجية بتفعيل الموارد الكامنة سواء كانت طبيعية1821مونرو عام 

عدم االنغماس ووجية إلعادة بناء الواليات المتحدة كفاعل رئيس في النظام الدولي، تكنول أوبشرية، 

 في الصراعات اإلقليمية، كما يحدث في منطقة الشرق األوسط.

عقيدة ترامب ومفهوم الصفقة : تقوم عقيدة ترامب على مبدأ ومفهوم الصفقة في التعامل مع القضايا  .3

حجم انخراط أمريكا في قضايا العالم ، ومنطقة الشرق السياسية الخارجية ، ويرتكز على أن 

األوسط تحديدا  ، سوف يرتبط بمقدار ما تحققه من منافع اقتصادية للواليات المتحدة ، وهذا نابع 

من عقلية رجل األعمال الذي يتعامل بمنطق المكاسب والخسائر ، والذي برز في تصريحاته في 

دفاع عن الدول الصديقة وصفقة البرنامج النووي اإليراني ، مراجعة التعاون مع حلف الناتو ، وال

واالنفتاح على كوبا ، والشراكة مع المحيط الهادئ ، وموقفه الرافض للعولمة حيث رأى ترامب 

 .1 ا كانت عبئا  على الواليا المتحدة ولم تحقق لها المزايا المرجوة.أنه

تشكل استمرارية لها، بغض  األمريكيةستراتيجية التغير في اآلليات ال األهداف: هناك ثوابت في اال .4

ديمقراطية، وأن التغير فقط دائما  ما يكون  أو، جمهورية كانت األمريكيةالنظر عن طبيعة اإلدارة 

في اآلليات الصلبة كالحرب، والتدخل العسكري، والعقوبات وهي غالبا  مرتبطة بالجمهوريين، وما 

ية، والمفاوضات، والمساعدات، وهي غالبا  مرتبطة باإلدارات بين اآلليات الناعمة مثل الدبلوماس

التي ترتبط بكيفية تحقيق  الثوابت،الديمقراطية. لكن هناك اتفاقا  بين كل اإلدارات على تحقيق لتلك 

 2.األمريكيةالمصالح 

 ثانيا : المحددات الخارجية:

ر دولة المتحدة لمكانة أكب ، وصول الواليات 2018حيث شهد عام  . تراجع الطلب على النفط :1

افات النفطية منتجة للبترول في العالم ، وزيادة صادراتها البترولية عن وارداتها ، نتيجة لالكتش

طقة الجديدة في النفط الصخري وهو تحول تاريخي سوف يؤثر بالتأكيد على توجهاتها تجاه من

ت " مع جريدة " واشنطن بوسالشرق األوسط ، وقد أعلن الرئيس األمريكي ترامب في حوار له 

، ألننا ننتج  " بأن البترول يفقد أهميته شيئا  فشيئا  كسبب لبقائنا في المنطقة2018في ديسمبر " 

 ة .البقاء في هذه المنطق إلىنقطة ال تحتاج فيها  إلىذا وكما تعلمون ، قد نصل فجأة ل –المزيد منه 

نحو زيادة االهتمام بالقارة األسيوية سواء  مثل سعي الواليات المتحدة . التوجه نحو أسيا :2

لمواجهة تصاعد النفوذ االستراتيجي  أوللمشاركة في ثمار النمو بهذه القارة الواعدة اقتصاديا  

الصيني بها ، والذي يهدد الوجود األمريكي في القارة األسيوية وجاء إبرام اتفاق سالم مع كوريا 

ل الضغط عليها عبر العقوبات االقتصادية التي أتت ثمارها الشمالية بشأن برنامجها النووي من خال

                                                           
 أحمد سيد أحمد " الصفقة" وعقيدة ترامب في السياسة الخارجية، األهرام المصري، متاح على الرابط التالي:  1

http;// www .ohram .ory.eg 

  التالي:متاح على الرابط  ،2017-1-22 الدولية،السياسة  التغير،حدود  األوسط:إدارة ترامب وقضايا الشرق  أحمد،أحمد سيد  2

 http;// www .siyossa .ory .eg 
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الكورية في سنغافورة ، وعليه فقد أعلن الزعيم الكوري وقف التجارب  األمريكيةفي سياق القمة 

النووية والبدء في تفكيك بعض المنشآت الخاصة بالتجارب النووية كما طالب " ترامب " بالعودة 

ادي مع بعض القوى األسيوية بعد انسحابه منها أبان توليه الحكم في اتفاقية الشراكة عبر اله إلى

 .2017يناير 

ن التوجه األمريكي نحو آسيا الذي بدأ في عهد أوباما وأستمر في إوبالتالي يمكن القول 

في العالم، وإعادة توزيع درجة  األمريكيةعهد ترامب يعني بالضرورة إعادة ترتيب األولويات 

 1 بعيدا  عن الشرق األوسط وقريبا  من آسيا. األمريكيةانات االستراتيجية االهتمام واإلمك

ف ما كان لم تعد الواليات المتحدة الالعب الوحيد في الشرق األوسط، بخال . محدودية التأثير:3

ي السنوات في السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة، وسقوط االتحاد السوفييتي. فقد برز ف

والقضايا  يرة العبون رئيسيون، مثل روسيا التي أصبحت فاعال  في الكثير من األزماتالخمس األخ

ما المتخبطة، مثل األزمة السورية. وهذا الصعود الروسي كان نتيجة مباشرة الستراتيجية إدارة أوبا

ناطق وعقيدته بعدم االنخراط المباشر في الصراعات في الشرق األوسط، وإعادة التموضع في م

 من العالم، مثل شرق وجنوب آسيا. أخرى

تيجية وال شك في أن محدودية الدور األمريكي ستفرض قيودا  على حركة وخيارات االسترا

اإلقليميين  التقارب والتنسيق مع الالعبين الدوليين، كروسيا، والالعبين إلى، وتدفعه األمريكية

. جئينوالالمثل مشكلة اإلرهاب  كتركيا ودول الخليج عند التعامل مع أزمات وقضايا المنطقة،

حية دها من الناووجزيادة  إلىفموسكو على سبيل المثال اتخذت من سوريا موطئ قدم لها أدى 

قل الطاقة نالعسكرية من خالل إقامة قواعد عسكرية جديدة يمكن استخدامها كمحاور استراتيجية في 

منظومات الدفاع الجوي  من موسكو نحو الغرب األوروبي عن طريق سوريا فضال  عن نشر

(400S(و )300Sلكن من جانب آخر في حالة إبداء ترامب ثقة أكثر من سلفه أوباما تج .) اه

ستخباراتية موسكو، وسعيه لبناء عالقات أقوى معها، فإن الفجوة بينه وبين النخبة العسكرية واال

 ستزداد. األمريكية

بحالة  كثر ساحات العالم سخونة، تمرإضافة لذلك، فإن منطقة الشرق األوسط والتي تعد أ

لكثير من اشديدة من السيولة والهالمية، خاصة بعد مرحلة التغيرات في المنطقة العربية، ونشوب 

تتسم تلك واألزمات والحروب األهلية في العديد من الدول، مثل اليمن وليبيا، وسوريا والعراق، 

طراف ما تتشابك أطرافها الداخلية مع األا بال أفق واضح نحو الحل السياسي، كأنهاألزمات ب

  استراتيجية. اإلقليمية والدولية وتغيرت معها أنماط التحالف والخريطة الجيو

ولذلك ، فإن حالة عدم االستقرار وتبدل قواعد اللعبة يضعان قيودا  على الدور األمريكي 

تسويتها  أوراتها العسكرية في التعامل مع تلك المشكالت ، ويجعالنها أقل تأثيرا  في توجيه مسا

بناء تحالفات مع األطراف الفاعلة في اإلقليم ،  األمريكيةالسياسية ، وهو ما يفرض على اإلدارة 

تحديات عديدة ، في ظل تعارض  أيضا  كروسيا ، وتركيا وإيران والسعودية ومصر وهو أمر يواجه 

                                                           
 ذكره.مرجع سابق  ترامب،االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بين الثابت والمتغير في عهد  محمد،خالد هاشم  1
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، كما يبرز بشكل جلي في األزمة  المواقف والمصالح بين هذه الدول في الكثير من تلك األزمات

أن تعدد الجبهات المفتوحة أمام ترامب في داخل أمريكيا وفي العالم سوف  إلىالسورية ، إضافة 

 يحد من خياراته بشأن الشرق األوسط .

ا بالشرق هذه األسباب مجتمعه أصبحت محددات إمام توجه الواليات المتحدة لتقليل ارتباطه

 تورط في مشكالت المنطقة وعدم لعب دور قيادي بالنسبة لها.األوسط، بمعنى تجنب ال

مع قضايا  ونمط تعامله ترامب،وبالتالي، فإن هذا اإلطار سوف يؤثر بشكل كبير في توجهات إدارة 

 أمامه.ونوعية الخيارات المتاحة  وتحالفاته،ونمط آلياته  وتفاعالته،الشرق األوسط 

 س ترامبفي عهد الرئي األمريكيةرات السياسة الخارجية السمات األساسية لقرا: الثالثالمبحث 

ط في عهد الرئيس دونالد ترامب بالتخب األمريكيةاتسمت قرارات السياسة الخارجية 

 أواألمنية  االعتماد على تقارير الوكاالت أووالعشوائية والفردية وعدم التشاور مع المستشارين 

واليات المتحدة. ى لهذه القرارات على المصالح الحيوية للاآلثار االستراتيجية بعيدة المد إلىالنظر 

دونالد  طوال فترة حكم الرئيس األمريكي األمريكيةويمكن القول إن قرارات السياسة الخارجية 

ه جوزيف ، بعد هزيمته في االنتخابات وفوز غريم2021ترامب والتي تنتهي في العشرين من يناير 

المتعارف عليها في  األسسد ضربت عرض الحائط بكل بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، ق

ارة إليها. صناعة القرار والتي تعتمد على الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية السابق اإلش

وروبيين األعمدة األساسية لهذه القرارات تمثلت في عدم احترام الحلفاء األ إنويمكن القول ب

ن في اضطهاد األقليات والمسلمين واألمريكيين م وإضعاف حلف الناتو والعنصرية الواضحة

يران وابتزاز إأصول أفريقية والتينية وتقييد الهجرة والتخلي عن الدفاع عن حقوق اإلنسان ومعاداة 

 يليق بمكانة دول الخليج الغنية بالبترول ومساندة النظم االستبدادية واالعتماد على منطق أعوج ال

شع ال يأبه جتاجر  إلىستدفع مقابل الخدمة. وعلى ذلك تحولت أمريكا  الواليات المتحدة أال وهو كم

انيا وفرنسا مع الدول الكبرى مثل ألم أوبالعالقات الدولية واالستراتيجية مع االتحاد األوروبي 

ن خالل حافة الهاوية كما فعل مع إيران م إلىوانتهج سياسة العداء واالستفزاز ودفع األمور 

مع الصين  دي من االتفاق النووي اإليراني وكذلك انتهاج سياسة عدائية سافرةاالنسحاب بشكل أحا

لعديد من وتحميلها مسئولية انتشار وباء كورونا واالنسحاب من عضوية منظمة الصحة العالمية وا

 األمور التي سوف تتم مناقشتها الحقا .

 أوال : االنفراد باتخاذ القرار على نحو شبه كامل:

بتهميش الدور التقليدي لوزارة الخارجية في صناعة  ترامب،مريكي دونالد بدأ الرئيس األ

 ةالخارجية قبل اتخاذ قرارات رئيسظهر ذلك بعدم أخذه رأي وزارة  الخارجي وقدالقرار السياسي 

، ودعم إقامة اإلسرائيلي-تعد من اختصاصاتها، مثل تراجعه عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني 

التي  ةالباليستيوكذلك توجيهه تحذيرا  واضحا  إليران، بشأن تجارب الصواريخ دولة فلسطينية. 



121 
 

 54أجرتها. كما ظهر التهميش بشكل أكثر جالء  في تعهد ترامب بزيادة اإلنفاق العسكري بقيمة 

 (1) مليار دوالر، مقابل خفض إنفاق وزارة الخارجية.

ب من سوريا ، قبل أن يتراجع باالنسحا 2018مارس 29 كما أن قرار ترامب المفاجئ في

ال  أنهعنه الحقا  ، كان من دون علم وزارة الخارجية والبنتاجون ، ليعلن البنتاجون في إثر ذلك ، 

ال علم لنا  « أنهفي سورية ، ولتعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية  األمريكيةتغيير على الخطة 

الذي يعني من وجهة نظر الكثير من األمر  »من سوريا  األمريكيةبأي خطة لسحب القوات 

المراقبين ، أن الرئيس ومستشاريه ال يولون أهمية كبيرة للدبلوماسية ، وكذلك الميل الواضح لدى 

 .مجموعة من المستشارين المقربين داخل إدارته  إلىإحالة شؤون السياسة الخارجية  إلىترامب 

االستعانة  إلىالتقليدي المعروف، الذي يستند النمط  إلىوبذلك فإن آلية اتخاذه للقرار ال تستند 

حصر عملية صنع القرار  إلىتستند  وإنمابالمؤسسات التي هاجمها بشدة، أثناء حملته االنتخابية، 

في دائرة ضيقة، اختار أعضاءها باالعتماد على معاييره الشخصية، وبغض النظر عن خلفياته 

 ).2المؤسسية ) أوالسياسية 

ة نزوعا  مفرطا  لإلحساس بالتفوق واالكتفاء بالذات يتجاوز نزعة هذه اإلداروتظهر 

االنعزال المعروفة في التاريخ األميركي نحو نمط من السوفيتية العدوانية لكل ما هو غير أميركي 

أبيض. لقد كانت أولى خطوات هذه اإلدارة التنصل من اتفاقيات دولية في ميادين التجارة الحرة 

الدولية مثلما ما هو معروف. وتترجم هذه السياسات بصورة متطرفة وخطيرة والبيئة والعالقات 

الذي يتعزز بنزعة االزدراء واالستخفاف بالقانون الدولي  أوال ،ترامب االنتخابي أميركا  تحت شعار

 3والمؤسسات الدولية.

 ثانيا : االنحياز الكامل إلسرائيل وإنكار حقوق الفلسطينيين

ية خالل الحملة االنتخابية على أجندة ترامب على شكل ظهرت القضية الفلسطين

وضمان تفوقها  "ضمان أمن اسرائيل" مصطلحات تحمل المنظور األمريكي للقضية وعلى رأسها

العسكري على كل دول الشرق األوسط وأن إسرائيل هي الحليف الديمقراطي ألمريكا في المنطقة 

ل لها ، وأكد على ضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية ، حيث أكد التزامه بأمن إسرائيل ودعمه الكام

بإسرائيل كدولة يهودية ، أما عن حل الدولتين قدم ترامب مقترحه حول حل القضية الفلسطينية 

حيث وجه رسالة للفلسطينيين بأن يتركوا أراضيهم إلسرائيل ، مقابل أن يمنحهم جزيرة بورتوريكو 

 .4كتعويض لهم األمريكية

                                                           
، 477، ع 41الخارجية في الشرق األوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، مج  (، إدارة ترامب للسياسة2018الددا، علي موسى )1

 .138-121ص 

(، 2017)نيسان/أبريل  2008السياسة الدولية، ال عدد»إدارة ترامب عامل محفز لصراع المؤسسات األمريكية، « عمرو عبد العاطي،2

 .144- 143ص 

 .134-121، ص 272عهد إدارة دونالد ترامب، شؤون فلسطينية، ع (، السياسة الخارجية األميركية في 2018أيوب حسن )3

(، السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في ظل سياسة "دونالد ترامب"، مجلة جيل الدراسات 2020الخطيب أحمد حسين )4

 .58-31، ص 28السياسية والعالقات الدولية، ع 
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بتخفيض المساعدات الثنائية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة  "ترامب" رةكما قامت إدا

عام  ، وفيواشنطنبشكل كبير، وأغلقت المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة 

توقفت واشنطن عن تمويل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في  2018

حد بعيد تعتبر أكبر مساهم، حيث غطت حوالي  إلىفالواليات المتحدة )ألونروا ا (الشرق األدنى

 "ترامب"ثلث إجمالي ميزانية األونروا في السنوات األخيرة. وتعود هذه اإلجراءات التي اتبعها 

اإلسرائيلية بأن األونروا تدعم مشكلة الالجئين من خالل تشجيع "اتفاقه مع وجهة نظر الحكومة  إلى

 1ين على اإلصرار على وضعهم وحقهم في العودة بدال  من االندماج في دولة إسرائيل.الالجئ

مع  تتناقض" إلسرائيل" باالعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية "ترامب " كما أن قرار

لقدس الشرقية ا، الذي أقر بأن الضفة بما فيها 1967قرار المندوب األميركي في األمم المتحدة لعام 

الذي وضع المقدسات تحت  181ويتناقض مع القرار األممي رقم  محتلة،أراضي  وقطاع غزة

لغربية االذي اعتبر أراضي الضفة  242ويتعارض مع قرار األمم المتحدة رقم  الدولية،الوصاية 

 محتلة.بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراضي 

 ثالثا : استعداء إيران ومحاولة إخضاعها

تجاه  األمريكيةإعادة هيكلة السياسة  إلىاألمريكّي السابق باراك أوباما سعت إدارة الرئيس 

المنطقة، من خالل التركيز على التوجه نَحو شرق آسيا وتقليل االنخراط في الشَّرق األوسط، وكان 

االتفاق النووي َمع إيران أحد مداخلها لتقليل حدة الصراع اإلقليمي، وإعادة صياغة التوازنات في 

، جاءت إدارة الرئيس األمريكيةة. وعلى الرغم ّمما كان يطرأ من تباينات في االستراتيجية المنطق

دونالد ترامب لتلغي االتفاق النووي وتتبنى مقاربة مختلفة، تتأسس على تبني سياسة التحالفات كآلية 

 2.األمريكيةإلعادة صياغة التوازنات في المنطقة وتقليال ألعباء األمنية والعسكرية 

في نجاحات إيران في تعزيز نفوذها وقدراتها على التمدد في  األمريكيةرأت اإلدارة 

سورية ولبنان وغزة، نقطة ثقل استراتيجي للسياسة اإليرانية  إلىالعراق  إلىالمنطقة، من اليمن 

بحيث أصبحت تشكل دولة فاعلة يصعب تجاوز مواقفها ومطالبها ومصالحها، كما أنها أصبحت 

دولة إقليمية تتمدد باستمرار وبقوة تنافس قوة ونفوذ إسرائيل والواليات المتحدة. في  تشكل ظاهرة

ا شكوكا  حول قدرة يمبدئ بومبيو،المقابل، رفضت إيران تصريحات الوزير األمريكي مايك 

سندافع عن جميع مصالحنا الوطنية  «:وقال النووي،الواليات المتحدة على إيجاد بديل لالتفاق 

أميركا تحاول خلق الفوضى من جديد في  إن« مضيفا   إيران.يجية في مواجهة أعداء واالسترات

 .3أن إيران أثبتت دائما  أنها ترغب في التعايش السلمي مع جيرانها« ، موضحا  »المنطقة 

                                                           
1Muriel Asseburg: The “Deal of the Century” for Israel-Palestine,.SWP Stiftung Wissenschaft und 

Politik German Institute for International and Security Affairs, Berlin, NO. 20 APRIL 2019, P2. 

، 42لعربية، مج (، الرؤى االستراتيجية األمريكية ومطلقاتها الدعائية تجاه إيران، مركز دراسات الوحدة ا2019هاشم فراس عباس )2

 .92-78، ص 485ع 

-( تمثيالت إدراكية صعود مظاهر فجوة التأثير في تشكيل مسارات التفاعالت المتأرجحة )اإليرانية 2018فراس عباس هاشم، )3

 .84، ص 2األمريكية(، مدارات إيرانية، العدد 
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 رابعا : عدم االلتزام ببنود منظمة التجارة العالمية

في تأسيس وتشكيل منظمة التجارة دورا بارزا ومهما  األمريكيةلعبت الواليات المتحدة 

لتحل محل اتفاقية الجات، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، وكان الهدف األساسي  1995العالمية عام 

من إنشاء هذه المنظمة، تقوية االقتصاد العالمي وتحرير التجارة من القيود بغية تسهيل الوصول 

واليات المتحدة فيها مركز الصادرة سواء األسواق الدولية. ومنذ تأسيس هذه المنظمة احتلت ال إلى

السلطة في الواليات المتحدة  إلىالواردات. ومع وصول دونالد ترامب  أومن خالل الصادرات 

وبعد مرور تقريبا  سنة من توليه مقاليد الحكم بدأ في تنفيذ وعوده االنتخابية  2016عام  األمريكية

ترتيبات منظمة التجارة العالمية، وفرض الرسوم  االنسحاب من أوالتي من بينها إعادة التفاوض 

على وجه التحديد واردات الصلب واأللمنيوم، خاصة  األمريكيةالجمركية على بعض الواردات 

على الصلب  % 25تلك القادمة من الصين بالدرجة األولى، وباقي الدول األخرى، بنسبة 

 .1%على األلمنيوم10و

ها الشديد أكثر عن قلق أودولة  50، عبرت حواليألمريكيةاونتيجة لهذه القرارات الحمائية 

ارية الذي تتعرض له منظمة التجارة العالمية من اإلجراءات التج "التهديد الخطير  " بشأن

الدول واألحادية الجانب ، وأكدت هذه الدول وعلى رأسهم الصين واالتحاد األوربي  األمريكية

عن هذا القرار  إن لم تتراجع الواليات المتحدة أنهنية به ، األخرى المعنية بالقرار وحتى الغير مع

ية كبيرة حرب تجار إلىتقوم بتعديله بما يتناسب مع شروط منظمة التجارة العالمية سوف يؤدي  أو

يها االقتصاد بين الواليات المتحدة وباقي أعضاء منظمة التجارة العالمية ، يكون الخاسر األكبر ف

سوما  رفعال في الرد الصيني على اإلجراءات الحمائية ألمريكا بفرضها وتجلى ذلك  .العالمي 

ة العالمية وعليه يبقى مستقبل منظمة التجار .التي تستوردها الصين األمريكيةجمركية على السلع 

لجمركية، ابشأن هذه اإلجراءات  األمريكيةمرهون بالقرارات التي سوف تتخذها الواليات المتحدة 

 أولعالمية، القيام بتعديلها بما يتناسب مع شروط منظمة التجارة ا أوفي تطبيقها إما االستمرار 

 نهائيا .بإلغائها 

 خامسا : اتخاذ موقف عدائي من االتحاد األوروبي

فألجل تجنيب  تعامل ترامب مع االتحاد األوروبي بمنطق المساومة في االتفاقيات التجارية.

 25بنسبة  رسوم جمركية على صادراتها المتجهة ألمريكاأوروبا دفع مليارات الدوالرات نظير 

إيقاف كل بفي المائة على األلومنيوم، طالب ترامب االتحاد األوروبي  10في المائة على الصلب و

يد بفرض رسوم ، وهو ما رد عليه االتحاد بالتهداألمريكيةالقيود التجارية المفروضة على المنتجات 

وبتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية. ومضى التوتر  كية معينةمضادة جديدة على منتجات أمري

 .بالده إلىأبعد عندما هّدد ترامب بفرض ضرائب على استيراد السيارات األوروبية 

نسحب ترامب من اتفاقية باريس الدولية للمناخ، وهي االتفاقية التي كانت ثمرة جهود ا

لكبرى، كاالتحاد األوروبي، نتج عنها توقيع جّل دول كبيرة قام بها سلفه باراك أوباما مع القوى ا

                                                           
1Trump Administration Imposes Substantial Tariffs Ushering in America First Trade Agenda ", 

KIRKLAND ALERT, January 25, 2018, p,1. 
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اإليراني، مقوضا  بذلك -العالم عليها. كما يظهر ترامب عازما  على الخروج من االتفاق النووي

محادثات استمرت لسنوات. وجاء قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وعزمه نقل مقر 

ينه وبين أوروبا، إذ اعتبر االتحاد األوروبي خطوة إليها ليزيد من الخالف ب األمريكيةالسفارة 

ترامب "ضربة لعملية السالم"، فضال  عن خالفات واضحة في حلف شمال األطلسي )ناتو(، عندما 

 .1طالب الرئيس األمريكي الدول األعضاء بسداد ديونها لبالده

ونالد دقد وجه ولم يقف االتحاد األوروبي صامتا  أمام محاوالت ترامب دفعه لالنهيار، ف

يقول فيها إن "أمريكا  رؤساء حكومات ودول االتحاد إلىتوسك، رئيس المجلس األوروبي، رسالة 

 الراديكالي". وحسب ما كشفه اإلسالمترامب باتت في مستوى دولتي روسيا والصين وحركة 

ناك قوى للمرة األولى في تاريخ االتحاد األوروبي، ه أنهموقف "وورلد كرانش"، فقد كتب توسك 

 .خارجية متعددة تحمل نسقا  معاديا  لهذه المنظمة القارية

 األمريكيةاآلثار السلبية لقرارات السياسة الخارجية  المبحث الرابع

أمريكا ب التي اتخذها تحت شعار "ن قرارات الرئيس األمريكي دونالد ترامإيمكن القول ب

رتبة مرة أخرى" جعلت أمريكا في الم وال " وفي ظل شعاره االنتخابي "لنجعل أمريكا عظيمةأ

سيته التي عبر الثالثة ألن الهدف منها دونالد ترامب فقط بأنانية وغروره وغطرسته ونرج أوالثانية 

عنها بحركات استعراضية هوليودية لتحقيق مصالح الخاصة وثلة قليلة من رجال األعمال 

 المحيطين به. 

و متبجح بدة والشمولية والتي عبر عنها على نحكان من ضمن أولوياته مساندة النظم المست

ء في السجون من خالل الثناء العلني على من يحكمون شعوبهم بالحديد والنار ويلقون بآالف األبريا

 والمعتقالت دون وازع من ضمير متعلال بأن تلك أمور داخلية ال يجب التدخل فيها.

اتضح ذلك  "المال أوال " حيث إلى" وربما يمكن ترجمة عبارة ترامب القائلة "أمريكا أوال  

لمناسبات اعندما أعلن في العديد من  األمريكيةجليا  حينما رسم صورة مزرية للواليات المتحدة 

ية ويحب أن تعطي وأنها دولة ثر األمريكيةبأن المملكة العربية السعودية عليها أن تدفع ثمن الحماية 

أمريكا  وف يتعرض عرشها لالنهيار، على نحو جعل منجزءا  من ثروتها للواليات المتحدة وإال س

هذا  أضحوكة العالم باعتبارها بلطجي يؤجر عضالته لمن يدفع أكثر بصرف النظر عما إذا كان

ت ترامب، الشخص يقدم نقودا  ملطخة بدماء الضحايا والمعذبين والمقهورين. على الرغم من خطابا

أمريكا أوال   «بدأم إلىكيز على الملفات الداخلية، استنادا  التي اتسمت بالميل نحو االنعزالية، والتر

اف قدرات لسياسات اإلدارة السابقة، في دعم الحريات والترويج للديمقراطية، واستنز وانتقاده»

سياستها  الجيش األمريكي، في صراعات خارجية كان من الممكن تجنبها، إال أن إدارة ترامب تبني

ي ف األمريكيةزيادة االنخراط العسكري، بهدف حماية المصالح  تجاه الشرق األوسط في ضوء

 (.المنطقة، وتأكيد سيادتها كقطب أوحد

                                                           
 (، 2020عندما يحمل الحليف معول الهدم ) األوروبي.ترامب وتحطيم االتحاد  1

https://www.dw.com/arD8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85/a-43549938 
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إن تعامل ترامب مع قضايا السياسة الخارجية، يقوم على الربط بين كيفية انخراط أمريكا 

حقيقها من في قضايا العالم ومنطقة الشرق األوسط تحديدا ، ومقدار المنافع االقتصادية التي يمكن ت

وقد ظهر ذلك في تصريحاته بخصوص ضرورة مراجعة التعاون مع حلف الناتو،  ذلك الربط

والدفاع عن الدول الصديقة، وموقفه الرافض للعولمة.  وهو بذلك غير قادر على إدراك أن المصالح 

دية السياسية واالستراتيجية ترتكز على مبدأ تبادل المصالح، وليس على حسابات المنفعة الما

 1ومنطق الصفقة.

كما أن رؤية ترامب للعالقة بين الحلفاء على أنها طريق ذو اتجاهين يرتب على كل طرف 

مسؤولية االستجابة لمطالب الطرف اآلخر، جعلته ينتهج في إدارته، للعمل والتعاطي الملفات وتنفيذ 

ارية ربحية. فهو مقاربة تجفي »إدارة الدولة كما لو كانت شركة  «القرارات، ما يمكن وصفه

يتحرك من منطلق حسابات الكسب والخسارة، بأوجهها المادية المباشرة االقتصادية والعسكرية 

خصوصا ، وهذا يقتضي عدم الدخول في صراعات طويلة األمد، تفوق تكاليفها ما يعود منها من 

المتحدة، والتأثير  الحد من إمكانيات الواليات إلىمنافع ومصالح استراتيجية، قد تؤدي في النهاية 

  2في مكانتها الدولية في مناطق أخرى من العالم.

إننا نبحث عن الصداقة ال  «ه:شدد ترامب على عالقات التعاون بينه وبين روسيا بقول

التفاؤل بانفراج في العالقات، على نحوٍ يلقي بظالله على العديد من  إلى، األمر الذي دعا »العداوة 

على سورية  األمريكيةإال أن عملية سحب الدبلوماسيين، والضربات   .قليميةالقضايا الدولية واإل

، وكذلك الضربة 2018فبراير  10، وعلى مناطق الشرق السوري في 2017في مطلع إبريل 

المربع األول، حيث تبع ذلك إدانة روسية  إلى، عادت بالعالقات بين البلدين 2018الثالثية في إبريل

 2015.3، الموقعة عام األمريكية -ق مذكرة التفاهم الروسيةلهذه الضربات، وتعلي

العقوبات، في  إلىاتخذ ترامب قراره باالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران، والعودة 

، مؤكدا  أن االتفاق لم ينجح في وقف المساعي اإليرانية للحصول على 2018الثامن من مايو 

وكان ترامب قد   .ر برنامجها للصواريخ الباليستيةردعها عن مواصلة تطوي أوالسالح النووي، 

األسوأ على اإلطالق، كما وصفه  أنهأبدى رفضه لهذا االتفاق إبان حملته االنتخابية، مشيرا  إلى 

سيوقفه بأي وسيلة ليتسنى له تصحيح »خطأ تاريخي  «، ومؤكدا  بأنه»خطير جدا   «صراحة بأنه 

الخارجية، وبأنه سيسعى لزيادة العقوبات حتى أكثر مما  هذا الخطأ، ووضعه كأولوية في سياسته

إيران ال تحترم روح االتفاق الموقع عام  «أن 2017إبريل  20 كانت عليه قبل االتفاق، وأعلن في

 »تخفيف العقوبات الدولية عليها، إلىمع القوى العظمى حول برنامجها النووي الذي أدى  2015

وصف  إيران بالدولة  2017سبتمبر  19امة لألمم المتحدة في كما تضمن خطابه أمام الجمعية الع

" ال يمكننا السماح لنظام قاتل باالستمرار في هذه  :المارقة وممهدا  الطريق إللغاء االتفاق بقوله

                                                           
 .47، ص 2017، يناير 207السياسة الدولية، العدد »، إدارة ترامب وقضايا الشرق األوسط: حدود التغيير« أحمد سيد أحمد،1

 .87، ص (2017)تموز/يوليو  209الدولية، العدد  السياسة»، األمريكية-وقضايا العالقات المصرية  ترامب« ،محمد كمال2

(، 2017)تموز/يوليو  092السياسة الدولية العدد »االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط: حدود ومالمح التغيير، « نورهان الشيخ،3

 .97- 96ص 
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األنشطة المزعزعة لالستقرار مع استمراره في بناء صواريخ خطرة، وال يمكننا االلتزام باتفاق 

 1قامة برنامج نووي محتمل".إذا كان يقدم الغطاء إل

 مريكيةاألويمكن القول أن الكثير من القرارات التي اتخذها ترامب لم تنطلق من المصلحة 

ا المنتمي العليا بقدر انطالقها من موقف الغضب والكراهية والعداء لسياسات سابقه باراك أوبام

 أنهمجرد مسمى "أوباما كير" لللحزب الديمقراطي، كما حدث عندما انتقد وألغى النظام الصحي ال

 إلىما أدى معدوه اللدود مما كان له آثار سلبية عديدة على االستجابة لفيروس كورونا  إلىينتمي 

يون حالة مليون مصاب وما يزيد عن ربع مل 13أن دفع الشعب األمريكي الثمن باهظا  متمثال  في 

 وفاة وذلك لمجرد العناد.

والمعتمدة على مبدأ "المال أوال " ربط بين الجماعات  واستمرارا  لسياساته الخاطئة

لالستيالء على نفط  األمريكيةاإلرهابية والنفط، في تبريرات قدمها أمام وكالة االستخبارات 

، ولو فعلت ذلك وقتها لما 2003كان على بالده أن تأخذ النفط من العراق منذ عام  «ل:العراق، وقا

وكذلك اعتباره نفط العراق، مكافأة شرعية بعد  »فرصة أخرىربما ستكون هناك  ...ظهرت داعش

، وهو ما أثار »الغنائم تعود للمنتصر «نإإسقاط النظام الحاكم في العراق، وذلك في تصريح له ب

استياء الحكومة العراقية، بحيث رّد رئيس الوزراء حيدر العبادي بخطاب تحت عنوان "إن نفط 

 2العراق للعراقيين".

قف ترامب، تجاه عملية السالم، خالل حملته االنتخابية، بتناقضها، لتدل على امتازت موا

، واستمرت هذه اإلسرائيلي- عدم امتالكه رؤية واضحة ومتماسكة تجاه الصراع الفلسطيني

المواقف المتناقضة حتى بعد توليه الرئاسة. فخالل حملته االنتخابية، اعتبر نفسه األكثر تأهيال  

السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وبأنه سيكون محايدا  بين الطرفين، حسب  وقدرة على تحقيق

أن  إلى أيضا  ، الذي أشار فيه 2015في ديسمبر  »أسوشيتدبرس «وكالة إلىما ورد في حديثه 

ثم عاد بعد وعده هذا بالحياد، ليتخذ منحى االنحياز إلسرائيل، في خطابه .إسرائيل ال تريد السالم 

،في 2016آنذاك في مارس ) اإلسرائيلية - األمريكيةلمؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة أمام ا

صبح رئيسا ، فإن معاملة اإلسرائيليين كمواطنين من الدرجة الثانية، أ اعندم «ل:واشنطن، حيث قا

 3ستنتهي في اليوم األول، وسأقيم تحالفا  بينهم وبين بلدي".

ما أطلق عليه صفقة القرن والتي أراد أن يجبر الفلسطينيين وقام ترامب بعد ذلك باإلعالن ع

فلسطين وعدم إنشاء  إلىعلى قبولها والتي تتضمن شروطا  مجحفة بهم مثل التنازل عن حق العودة 

دولة فلسطينية وضم المستوطنات اإلسرائيلية وضم الضفة الغربية واالعتراف بالقدس عاصمة 

                                                           
سيناريوهات مستقبل السياسة الخارجية األمريكية لترامب تجاه االتفاق النووي اإليراني بين القضاء عليه « أسماء شوفي ومريم شوفي،1

دراسة تحليلية للفترة  في: مجموعة من المؤلفين، الشرق األوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية األمريكية:» أو إعادة التفاوض حوله، 

 . 362االنتقالية بين حكم أوباما وترامب، ص 

في: مجموعة من المؤلفين الشرق األوسط في ظل أجندات »السياسة الخارجية األمريكية تجاه العراق في عهد ترامب، « نور علي صكب،2

  287 –  285و 279وترامب، ص  السياسة الخارجية األمريكية: دراسة تحليلية للفترة االنتقالية بين حكم أوباما

المصدر نفسه،  :في »باراك أوباما والسياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط بين ثنائيتي التراجع واالنحسار،« شكالطو يسام،3

 .199 ص
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ات األمم المتحدة وعلى نحو يتسم بقدر كبير من الغرور إلسرائيل على نحو يخالف كافة قرار

والرعونة ولعنجهية واالستهانة بكل المعايير واألعراف الدولية وعلى نحو يجلب للواليات المتحدة 

عداء الماليين من مناصري القضية الفلسطينية، وربما يمكن أن يعرضها للمزيد من الهجمات 

 ن من االنتصار لحقهم المسلوب.اإلرهابية المميتة من جانب اليائسي

إن عدم اإلدراك األمريكي لتعقيدات اإلقليم، وارتباك إدارة ترامب ما بين شعار أمريكا 

أوال ، واالنكفاء على الداخل، وانعكاس ذلك على ملفات الشرق األوسط، أثر سلبا  في ردود الفعل 

التوتر الماثلة بين البلدين، وما صانع القرار التركي، وإيجاد حالة من  إرباكالتركية من خالل 

ففي الوقت .صاحبها من تناقض استراتيجي وإرباك لمسار السياسات التركية تجاه الجانب األمريكي 

الذي نجد فيه توافقا  ظاهرا  في المصالح المشتركة، بضرورة إنهاء ملف اإلرهاب والقضاء على 

وضوع الكردي، نتج عن برجماتية ترامب تنظيم داعش، نجد في مقابل ذلك عدم وجود توافق في الم

وطريقة تعامله مع األزمة السورية، التي تمثلت في إحدى صورها بدعم وحدات الشعب الكردية، 

 1وعدم تثمينها للمصالح التركية.

السياسي كمفهوم مستقل عن اإلرهاب، كان ترامب  اإلسالمفي حين كان أوباما، يتعامل مع 

أنهما مترادفان. ولقد بدت مواقف ترامب عدائية ومتشددة تجاه العرب غالبا  ما يجمع بينهما على 

والمسلمين، منذ بداية حملته االنتخابية، مستخدما  فيها أسلوب التحريض السياسي، ومعتمدا  عليه 

سيمنع دخولهم الواليات المتحدة، باعتبار أنهم يشكلون  أنهفي تشدده تجاه المهاجرين منهم، معلنا  

را  لألمن األمريكي، ومطالبا  باعتماد بطاقة هوية خاصة بالمسلمين، وتأسيس قاعدة بيانات تهديدا  كبي

 2خاصة بهم.

دة مرحلة دونالد ترامب بالدفاع عن المصالح العليا للواليات المتح الخاتمة تميزت

"  ة الحكمبطريقة عنيفة ومستفزة، متجاوزا بجرأة استثنائية كثيرا  من قواعد " عملي األمريكية

أمريكا أوال   ومستبعدا  الروتين التقليدي الذي تقوده إدارات األمن واالستخبارات، حيث كان شعار"

مام التحديات أكقوة دولية عظمى  األمريكية" يحمل في طياته محاولة رد االعتبار للواليات المتحدة 

 االقتصادية واألمنية الدولية وتصاعد نفوذ الصين وروسيا.

تنازالت الرئيس باراك  أوه الخارجية على أساس تصحيح أخطاء أسس ترامب سياست

العديد  في األمريكيةإضعاف موقف الواليات المتحدة  إلىأوباما في مرحلته والتي أدت سياساته 

 من الملفات.

أكثر  األمريكيةكان هدف سياسة ترامب هو تسريع السياسة الخارجية للواليات المتحدة 

حيث جاءت سياسة ترامب لتسرع من نسق ومجرى المفاوضات التي تغييرها،  أومن تحويلها 

                                                           
(، ص 2017)تموز/يوليو  920 السياسة الدولية، العدد»التغير في االستراتيجيات الدولية وسياسات تركيا اإلقليمية، « إيمان زهران،1

116 -117. 

 . 339و  335 - 334، ص » تداعيات السياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامب على منطقة الخليج، « إبراهيم بعزيز،2
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البيت األبيض. وكبداية لتغيير اعتمد ترامب على سياسة االنسحاب  إلىكانت جارية قبل وصوله 

 من بعض االتفاقيات الدولية والتراجع عن بعض المواقف السياسية والتجارية ليعيدها لنقطة الصفر.

من مجموعة من االتفاقيات  األمريكيةالواليات المتحدة أسفرت هذه السياسة عن خروج 

الدولية التي لطالما دافعت عنها كاالتفاقية الدولية حول التغيرات المناخية، مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة، منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. معاهدة الشراكة 

ابرة للمحيط الهادي، اتفاقية حظر استخدام الصواريخ الباليستية مع روسيا، وقف االقتصادية الع

لتمويل وكالة إغاثة الالجئين الفلسطينيين " األونروا " االتفاق مع حكومة " هافانا " الكوبية 

والبرنامج النووي اإليراني وأخيرا الخروج من منظمة الصحة العالمية. ومن المعروف أن التوجه 

وضع  إلىيتجاوز إرادة الرئيس والحزب الحاكم ويهدف هذا  األمريكيةللسياسة الخارجية العام 

فوق مصالح الدول األخرى حتى لو كانت دول حليفة، ويمثل  األمريكيةمصالح الواليات المتحدة 

 شعار " أمريكا قبل كل شيء" و " أمريكا أوال  " تعبيرا  على هذه السياسة.

لخارجية لترامب بدت كأنها تغييرا  في تلك االستراتيجية، لكن رغم أن مواقف السياسة ا

الحقيقة ما حدث كان تغييرا  في الشكل فقط، من خالل االعتماد على شخصية الرئيس وطريقته في 

متناقضين من حيث الشكل، فمن  أوإدارة األمور، بحيث يقوم منهج ترامب على أسلوبين مختلفين 

زاز والتحذير والتهديد ومن جهة أخرى كان يعتمد أسلوب المرونة جهة كان يستعمل أسلوب االستف

 والمجاملة.

يرجع بعض المختصين هذا التناقض والتضارب بكونه افتقار الرئيس ترامب للخبرة 

، لكن في األمريكيةالكافية إلدارة الشؤون الخارجية، كونه لم يشغل أي منصب من قبل في اإلدارة 

الدراية ولكن ترامب كان يتعامل مع الملفات بعقلية مدير الشركة الذي  أونظرنا ال يتعلق بالخبرة 

يبحث عن الحلول ويشغل الفرص، لهذا لم يتردد ترامب بالضغط بكل الطرق المتاحة والمتمثلة في 

تغيير مواقفه واستعمال حتى أسلوب المدح والمجاملة، لكنه في النهاية لم يخرق الحدود والتوجه 

 . األمريكيةخارجية للواليات المتحدة العام للسياسة ال

حتى وإن كان بأسلوب مختلف عن اإلدارات السابقة، ولكن المحددات التقليدية في صناعة 

 تبقى هي المتغير الثابت.  األمريكيةالقرار السياسي الخارجي في الواليات المتحدة 

 

 

 االستنتاجات:

أخرى من حيث التنوع وقوة  إلىدولة  . تختلف عناصر صنع القرار في السياسة الخارجية من1

التأثير ويعتبر من أبرز عناصر صنع القرار في الواليات المتحدة رئيس الجمهورية والكونجرس 

 ووزارة الدفاع والمنظمات األمنية.
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بدور بارز في صنع القرار السياسي بحسب المادة  األمريكية. يتمتع رئيس الواليات المتحدة 2

حيث يحق له إبرام المعاهدات وتعيين الوزراء والسفراء والقادة العسكريين الثامنة من الدستور 

 وقضاة المحكمة العليا.

. تحتل وزارة الدفاع مكانة خاصة داخل أجهزة صناعة القرار األمريكي في عملية صنع القرار 3

 السياسي الخارجي.

ت التي تساهم بشكل واضح المؤسسا إحدى أهموالرأي العام في الواليات المتحدة  اإلعالم. إن 4

 في صنع القرار السياسي الخارجي.

. تلعب مؤسسات الفكر دور مؤثر جدا  في عملية صنع السياسة الخارجية في الواليات المتحدة 5

من خالل دور مراكز البحوث المستقلة في تقديم التوصيات واالستشارات أمام صناع القرار في 

 مجال السياسة الخارجية.

ل ترامب مع قضايا السياسة الخارجية يقوم على الربط بين كيفية انخراط أمريكا في تعام إن. 6

 قضايا العالم ومقدار المنافع االقتصادية.

عدم إدراك إدارة ترامب لتعقيدات بعض القضايا الدولية جعله يتخذ قرارات تتسم بالتناقض  إن. 7

       واإلرباك خصوصا  في القضايا المتعلقة بالشرق األوسط.  

 المراجعالمصادر و

 أوال  المراجع العربية

في عهد ترامب على منطقة الخليج، مركز دراسات  األمريكيةإبراهيم بعزيز، تداعيات السياسة الخارجية  .1

 1995الوحدة العربية القاهرة:

، 207السياسة الدولية، العدد »إدارة ترامب وقضايا الشرق األوسط: حدود التغيير، « أحمد سيد أحمد، .2

 ، 2017يناير 

لترامب تجاه االتفاق  األمريكيةسيناريوهات مستقبل السياسة الخارجية « أسماء شوفي ومريم شوفي، .3

في: مجموعة من المؤلفين، الشرق األوسط »إعادة التفاوض حوله،  أوالنووي اإليراني بين القضاء عليه 

 ترة االنتقالية بين حكم أوباما و ترامب،.: دراسة تحليلية للفاألمريكيةفي ظل أجندات السياسة الخارجية 

ال السياسة الدولية، »التغير في االستراتيجيات الدولية وسياسات تركيا اإلقليمية، « إيمان زهران، .4

 (، 2017)تموز/يوليو  209عدد

(، السياسة الخارجية األميركية في عهد إدارة دونالد ترامب، شؤون فلسطينية، ع 2018أيوب، حسن ) .5

272  ، 

(، 2020عندما يحمل الحليف معول الهدم ) األوروبي.رامب وتحطيم االتحاد ت .6

https://www.dw.com/ar 

)تموز/ يوليو  209الدولية، العدد  السياسة»، األمريكية-وقضايا العالقات المصرية  ترامب« ،حمد كمال .7

2017) 
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تطبيقية على القطاع  المصرفية. )دراسةعلى جودة الخدمات  اإلداريةأثر نظم المعلومات -

 )المصرفي في ليبيا والمتمثلة في مصرف الجمهورية 

 طرابلس كلية االقتصاد والعلوم السياسية .. جامعة الغويل ...د / سالم اشتيوى 

 عجيلة سالمة...كلية االقتصاد والعلوم السياسية .. جامعة طرابلس بوأد/ رمضان 

 ملخص الدراسة:

على تحسين جودة الخدمات  اإلداريةنظم المعلومات  قامت الدراسة على معرفة  أثر

حصائية بين  إوهي ال توجد عالقة ذات داللة   رئيسيهفية والتي اعتمدت على فرضيتين  المصر

ال توجد عالقة ذات داللة  أيضا  و تحسين جودة الخدمات المصرفية   و اإلداريةم المعلومات نظ

جودة الخدمات المصرفية وكان مجتمع الدراسة  أبعادو  اإلداريةنظم المعلومات  أبعاداحصائية بين 

يضم جميع الرؤساء والمديرين ومساعديهم والقائمين على نظم المعلومات وعمالء المصرف  

كبر حجم مجتمع الدراسة حيث اقتصرت على فروع مصرف الجمهورية  بطرابلس  واعتمدت ول

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  واستخدم الباحثان  صحيفة االستبيان لقياس أثر المتغيرات  

وجود عالقة ذات داللة   -مجموعة من النتائج أهمها : إلىو من التحليالت االحصائية تم التوصل 

 و تحسين جودة الخدمات المصرفية . اإلداريةصائية إيجابية بين  نظم المعلومات حإ

          اإلداريةمن التحليالت االحصائية وجود عالقة ذات دالة إيجابية بين نظم المعلومات  أيضا  ثبت  -

 وأبعاد جودة الخدمات المصرفية.

 المصرف. جهزة المستخدمة فيداء الشبكات واألأوجود انخفاض في مستوى  -

 المنظومة المصرفية المستخدمة في المصرف حاليا قديمة وال تلبي احتياجات العمالء. -

 اخفاق المصرف في تلبية احتياجات العمالء بالسرعة والدقة المطلوبة. -

  - :اآلتيهمها أومن النتائج يمكن صياغة مجموعة من التوصيات  

وضحت النتائج بوجود تأثير معنوي للنظام أحيث  ا  االهتمام بنظام المعلومات المستخدم حالي  -

في االستثمار في نظام المعلومات  االستمرار إلىعلى جودة الخدمات المصرفية مما يدعوا 

 وضرورة استخدامها كأهم مؤشرات تحسين جودة الخدمات المصرفية.

اتهم ظم المعلومات وتفهم احتياجندارة القيام بتشجيع ودعم العاملين القائمين على على اإل -

 المختلفة.

خراج دخال واإلدوات اإلأجهزة وشبكات حديثة تالئم المستخدمين من حيث أ اهتمام بتوفير -

 عمال.والسرعة المالئمة إلنجاز األ

المنظومات  أحدثالعمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعمالء وذلك باستخدام  -

  المصرفية.

 أوال : المقدمة

نظام منهجي محوسب قادر على تكامل البيانات من مصادر  يةاإلدارتعتبر نظم المعلومات 

مختلفة على شكل نظام معلومات متكامل بقصد بتوفير المعلومات الضرورية لتحقيق أهداف 

المنظمة واتخاذ القرارات الالزمة للتطوير وحل المشاكل وتتعلق نظم المعلومات بالتخطيط للتطوير 

في إنجاز كافة مهامهم بأداء معلومات لمساعدة اإلفراد العاملين وإدارة واستخدام أدوات تكنولوجيا ال

تبني العديد من النظم التي تحكمها وتسهل  إلىالجودة ومن هنا نرى كل المؤسسات تسعى  عال

عملياتها واالستفادة منها في جميع المجاالت خاصة ما يتعلق منها يتحسين جودة الخدمات التي 
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دارة الحديثة وبهذا تعمل على  إرضاء عمالئها ألنها تدرك أن المتطلبات في اإل أهم تعتبر 

رضائهم إاستمراريتها بكفاءتها وفعاليتها يمكن لها أن تستمر بالحفاظ على عمالئها عن طريق 

ولهذا يعتبر مهمة صعبة ألغلب البنوك التي تضع تأكيد قويا   لذي تعتبره المنظمة هدفها الرئيسوا

 على عالقة العميل.

ألهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي الليبي من الناحية االجتماعية عامة  ونظرا  

واالقتصادية خاصة إذ يتعامل مع قاعدة عريضة من العمالء وقد تأثر بما حدث من تطور في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال لذا أصبح من الضروري على  مؤسسات القطاع المصرفي وهنا 

ن استخدام أحدث تقنيات  المعلومات وبناء قاعدة بيانات إهورية( حيث نخص  )مصرف الجم

جانب تحديثها بشكل مستمر  إلىتتضمن مختلف المعلومات والتي يمكن إتاحتها في الوقت المناسب 

حتى تسهل إنجاز وتحسين الخدمات المصرفية وترفع من قيمة الخدمات بشكل عام وفقا  لرغبات 

وتحسين  اإلداريةق يعمل الباحثان على معرفة العالقة بين نظم المعلومات ومن هذا المنطل عمالئها.

 جودة الخدمات المصرفية.

سبق عرضه تتجلى إشكالية هذه الدراسة في مدى إدراك إدارة مصرف  الدراسة ومماثانيا : مشكلة 

ن تأثير وجودة الخدمات المصرفية وما لذلك م اإلداريةالجمهورية بالعالقة بين نظم المعلومات 

 على تحسين النشاط المصرفي بوجه عام.

ومما الحظه الباحثان وباعتبارهم من زبائن مصرف الجمهورية )فرع المقريف( من 

 -: اآلتيقصور خصوصا في 

 رغم وجود النظم التقنية. نجاز االعمال يدويا  إ -

 تعطل إتمام المعامالت وتقديمها بالسرعة المطلوبة. -

 .اإلداريةنظم المعلومات تدني فهم العاملين بأهمية  -

 ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

 على تحسين جودة الخدمات المصرفية؟  اإلداريةهل هناك تأثير لنظم المعلومات  -

هل الكفاءة المهنية للعاملين القائمين على نظم المعلومات قادرين على اتقان ادارة نظم  -

 ن من جودة الخدمات المصرفية.مما يحس اإلداريةالمعلومات 

 في المنظمة قيد الدراسة حديث وفعال. هل نظام المعلومات المستخدم حاليا   -

في تحسين جودة الخدمات  اإلداريةهل توجد معوقات تحول دون االستفادة من نظم المعلومات  -

 المصرفية 

 لمشكلة البحثية.ن تنطلق فرضيات الدراسة من خالل تناول اأ يمكنالدراسة ثالثا : فرضيات 

وتحسين جودة الخدمات  اإلدارية. ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين نظم المعلومات 1

 المصرفية.

 جودة الخدمات المصرفية  أبعادعلى مختلف  اإلداريةال يوجد دور لنظم المعلومات -2

 رابعا : أهداف الدراسة

 المنظمة قيد الدراسة.في  اإلداريةالتعرف على واقع استخدم نظم المعلومات  -

 التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل النتائج التي سوف يتم التوصل اليها. -
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 وجودة الخدمات المصرفية. اإلداريةتحديد وتحليل العالقة بين نظم المعلومات  -

 .اإلداريةالتعرف على معوقات استخدام نظم المعلومات  -

مات في الوقت والسرعة المناسبة بما يرفع من مستوى مكانية تقديم الخدإالتعرف على ما مدى  -

 رضا العمالء.

 خامسا : أهمية الدراسة

 اإلدارية.تعتبر هذه الدراسة امتداد للدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظم المعلومات 1

 والخدمات المصرفية.

 .إلداريةا. المساهمة في تنمية مهارات المسؤولين واإللمام بأهمية نظم المعلومات 2

في تحسين جودة الخدمات  اإلدارية.اقتراح العديد من الحلول بشأن زيادة دور نظم المعلومات 3 

 المصرفية.

 إلىللوصول  أيضا  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت سادسا : منهجية الدراسة 

ت السابقة والمراجع العربية أهدافها بجمع البيانات على األسلوب المكتبي إلجراء ومراجعة الدراسا

 استمارةاعتمدت على األسلوب الميداني باستخدام  أيضا  واألجنبية وذلك لبناء اإلطار النظري و

 االستبيان المعدة لجمع البيانات المطلوبة من مفردات العينة.

 اإلدارات العليا والوسطى والتنفيذية والعاملين يرييمثل مجتمع الدراسة مد مجتمع الدراسة: .1

والعمالء ولكبر حجم مجتمع الدراسة فاقتصرت عينة الدراسة  اإلداريةعلى نظم المعلومات 

 على فروع مصرف الجمهورية بطرابلس. 

 قسمين: إلىوتنقسم  عينة الدراسة: .2

وحيث كان حجم العينة الذي يضم جميع مدراء اإلدارات العليا والوسطى -نوالموظف  -أ

بمصرف الجمهورية بفروعه  اإلداريةن على نظم المعلومات ون لهم والعاملووالتنفيذية والمساعد

فراد العينة وقد تم أعلى  االستبيان استمارة( تم توزيع 84بطرابلس وإذ بلغ حجم العينة عدد )

 % وهي نسبة استرجاع جيدة.85منها وبنسبة بلغت  74استرجاع 

نة عشوائية بفروع االستبيان الخاصة بالعمالء وكانت عي استمارةتم توزيع -العمالء    -ب

االستبيان على  استمارة( تم توزيع 68مصرف الجمهورية بطرابلس وإذ بلغ حجم العينة عدد )

 .أيضا  % وهي نسبة استرجاع جيدة 96منها وبنسبة بلغت  64فراد العينة وقد تم استرجاع أ

 سابعا : الدراسات السابقة:

بعنوان واقع تطبيق نظم  2007ي عبد الرزاق يدراسة قام بها الباحث )الصوصاع( يح-1 

 مجموعة من النتائج ومن بينها: إلىفي المستشفيات الليبية وتوصلت  اإلداريةالمعلومات 

وكان السبب هو عدم وعي اإلدارات  اإلداريةأ. هناك قصور واضح في تطبيق نظم المعلومات 

 العليا بالمتشفيات بأهمية المعلومات واألنظمة المختصة بتوفيرها.

 م توفير أجهزة الحاسوب الحديثة والشبكات والعناصر البشرية المؤهلة.ب. عد

ج. عدم اهتمام اإلدارة العليا بتوفير الموارد المالية والفنية واألجهزة المتطورة والصيانة الدورية 

 لها.

 اإلداريةبعنوان دور نظم المعلومات  2014 أبو عجيلة. دراسة قام بها الباحث )سالمة( رمضان 2

 حديد االحتياجات التدريبية وذلك في قطاع النقل الجوي بليبيا.في ت
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 :اآلتيمجموعة من النتائج نذكر منها  إلىوتوصلت الدراسة 

المستخدم حاليا  وانخفاض فاعليته في تقديم المعلومات المهمة  اإلداريةأ. ضعف نظام المعلومات 

 في تحديد االحتياجات التدريبية.

ودورها  اإلداريةمسؤولين عن التدريب لمفهوم وأهمية نظم المعلومات ب. ضعف إدراك الرؤساء ال

 في عملية تحديد االحتياجات التدريبية.

ج. ضعف اهتمام اإلدارة بالمعلومات الخاصة بالفرد والعمل والتنظيم وهي المهمة في عملية تحديد 

 االحتياج التدريبي.

على    اإلداريةجيا نظم المعلومات أثر تكنولو بعنوان Bentata Benabou 2014. دراسة  3

جودة الخدمات المصرفية في جامعة تبوك بالمملكة السعودية من وجهة نظر الموظفين وتوصلت 

 نتائج أهمها: إلى

تصورات الموظفين حول تكنولوجيا المعلومات كانت في مستوى عالي، وهذا يمكن أن  -

تحسين  أيضا  و اإلداريةات يحسن استعمال أنظمة المعلومات الحديثة لتسهيل اإلجراء

 المخرجات، وتوفير الوقت والمال.

كما أن التغيرات الفرعية التالية )األجهزة( البرامج األمن والمالئمة لالستعمال لها أثر على  -

 جودة الخمة المقدمة من الجامعة.

 ثامنا : الجانب النظري 

 نظم المعلومات: 1.1

تي تستخرج منها المعلومات فهي األساس التي ترتكز هي عبارة عن المادة الخام ال تعريف البيانات:

معلومات. نظم المعلومات يمكن تعريف نظم المعلومات من  إلىعليه اإلدارة وتترجمه بعد ذلك 

مجموعة من المكونات المتداخلة والتي تعمل على جمع ومعالجة وتخزين  أنهالناحية التقنية على 

والموظفين ين اتخاذ القرارات ودعم ومساعدة المدر وتوزيع المعلومات المساعدة في دعم عملية

عمليات التنسيق والتنظيم والتخطيط ورؤية المشكالت وعمليات تحليل المواضع المعقدة وبناء  في

 منتجات جديدة.

يعرف بأنه إطار يتم من خالله تنسيق الموارد )البشرية واآللية( لتحويل المدخالت  نظام المعلومات:

خرجات )المعلومات( لدعم القرارات والسيطرة والرقابة في المنظمة )الطاهر، مو إلى)البيانات( 

هي عبارة عن مجموعة من العمليات المنتظمة التي  اإلداريةنظم المعلومات و (.2015الخفاف، 

تمد المديرين بالمعلومات الالزمة لمساعدتهم في تنفيذ األعمال واتخاذ القرارات داخل التنظيم على 

هذه المعلومات بالكمال والشمول والصحة والدقة وأن تكون مالئمة من ناحية الجودة أن تتميز 

 www.acc4arab.com/14.2.2020،11:00am والتوقيت والتكلفة.

واتخاذ القرارات هي النظم التي تتعامل مع كل أنشطة المعلومات  :اإلداريةونظم المعلومات 

 (P17، 2011المرتبطة بعمليات المنظمة )دية، 

بها األجزاء المادية للنظام والتي تضمنت قيام النظام  المعلومات يقصدعناصر نظام  1.2

 :اآلتيبوظائفه تتضمن هذه األجهزة كل من 

وحدة . األجهزة: يمكن أن تتضمن الحاسبات اإللكترونية بأجزائها المختلفة والمكملة لها مثل 1

 وإعداد البيانات. االتصالالمخرجات ووسائل  أوالتشغيل المركزية، أجهزة المدخالت 

http://www.acc4arab.com/14.2.2020,11:00am
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 وهي تتكون أساسا  من الملفات والمستندات المكتوبة وكل النظم المساعدة. تخزين البيانات:. 2

نية لكترو: وهي من األجواء المادية لنظام المعلومات القائم على استخدام الحاسبات اإلالبرامج. 3

 (.249، ص2009وكذلك برامج التطبيقات التي تلبي أغراض نظام المعلومات )زيادة، 

ي يحتوي على البيانات األساسية المخزنة وعلى وسائل التخزين ذوهي الوعاء ال قاعدة البيانات:. 4

 المختلفة والتي البد من توفيرها حتى يمكن القيام بعملية التشغيل.

 إجراءات على أنها جزء من اإلجراءات المادية للنظام. إلىينظم  إجراءات التشغيل:. 5

جزء من األجزاء المادية لنظم المعلومات وهو بشغل المكونات  هو أهم العنصر البشري:. 6

 األخرى.

 خصائص نظم المعلومات 1.3

 أن تكون متوفرة وسهلة الحصول عليها. توفير المعلومات:

 : أن تكون المعلومات حديثة.الحداثة

 نشاطات مخططة حسب الحاجة. أو: معلومات موجزة يجازاإل

: يعني أن تقدم المعلومات في الصورة بالوسيلة التي يقبلها مستخدم هذه المعلومات من حيث القبول

 أوفي شكل جداول  أون تكون المعلومات في شكل تقارير مكتوبة بلغة سهلة وواضحة ومفهومة إ

 لك.ذ إلىرسومات بيانية وما  أوحصائيات إ

 : وهي أال تزيد تكلفة الحصول على المعلومات عن العائد المتوقع من استخدامها.التكلفة

 جمعت من أجله. أو: وهي أن تغطي جميع جوانب الموضوع التي خصصت له الشمول

يقصد بالمعلومات الصحيحة أن تكون معلومات حقيقية عن الشيء الذي تعبر عنه  الصحة والدقة:

 د أي أخطاء أثناء إنتاج وتجميع هذه المعلومات.بدقة بمعنى عدم وجو

بمعنى أن تكون المعلومات واضحة ومفهومة لمستخدميها فال يجب أن تتضمن  السهولة والوضوح:

غير معروفة وال يستطيع مستخدم هذه  أومصطلحات غير واضحة  أورمز  أوالمعلومات أي ألفاظ 

ن لها أي قيمة ولو كانت مالئمة وتم تقديمها في المعلومات أن يفهمها فالمعلومات الغامضة لن تكو

 الوقت المناسب لمتخذ القرار.

: بمعنى أن تتناسب المعلومات مع الغرض الذي أعدت من أجله ويمكن الحكم على مدى المالئمة

عدم مالئمة المعلومات بمدى ارتباط المعلومات بموضوع القرار وبكيفية تأثير هذه  أومالئمة 

لوك مستخدميها فالمعلومات المالئمة هي التي ترتبط بموضوع القرار وتؤثر المعلومات على س

على سلوك متخذ القرار وتجعله يعطي قرار يختلف عن ذلك القرار الذي يمكن اتخاذه في حالة 

 غياب هذه المعلومات.

 : بمعنى تقديم المعلومات في الوقت المناسب بحيث تكون متوافرة وقت الحاجة إليها حتىاآلنية

تكون مفيدة ومؤثرة وبطبيعة الحالة لن تكون المعلومات المقدمة لمتخذ القرار متأخرة جدا  عن 

 تأثير على سلوكه مهما كانت درجة أهميتها وحيوتها لهذا القرار. أوموعدها 



137 
 

المعلومات العصب المحرك للنظم والمنظمات بمختلف  تعد اإلداريةأهمية نظم المعلومات   1.4

أهميته من المعلومات التي تمثل موردا  حيويا   اإلداريةنظام المعلومات  أنواعها لهذا يستمد

، 2012)مراد،  اآلتيالبقاء وتحقيق األهداف ومن أهمية المعلومات  إلىتسعى من خاللها 

 (266ص

 تدعم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات، وهي أنشطة المطلوبة في كل مجاالت النشاط. -

 القرارات بهدف حل المشاكل وإيجاد القرار المناسب. تساعد اإلدارة في اتخاذ -

 تعديل وتطوير العمليات الداخلية للمنظمة ومقارنتها بالتوقعات والخطط المستقبلية. -

المساهمة في تحليل البيئة الخارجية للمنظمة وللتعرف على الفرص المتاحة أمام المنظمة  -

 والتهديدات ومدى تأثيرها على المنظمة.

تحليل الداخلية لتحليل نقاط القوى واالستفادة منها ونقاط   الضعف ومعالجتها  المساعدة في -

 لمساعدة المنظمة على استغالل الفرص ومواجهة التهديدات.

 دعم نشاطات المنظمة لتجهيز المعلومات المستخدمة في صنع القرار. -

 (Boonmak،2007، p13)تلبية حاجة المستخدمين للمعلومات  -

 المصرفية . جودة الخدمات 2

تعرف على أنها درجة اإلجادة الهادفة إلشباع احتياجات تعريف جودة الخدمات المصرفية  2.1

كما تعرف بأنها معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء لهذه الخدمة  العميل.

 ين هما:(. ويقوم نظام الجودة في الخدمات المصرفية على عاملين أساس336، 2009)عوض، 

باعتبيييار أن الزبيييائن يقيميييون الخدمييية المصيييرفية  الميييوارد البشيييرية العاملييية فيييي المصيييارفأ. 

عنيييدما يكيييون رضيييا عميييال  أنيييهمييين خيييالل جيييودة االتصييياالت البشيييرية وقيييد أدرك البييياحثون 

الخدمييية عالييييا ، يكيييون رضيييا الزبيييون عالييييا  أميييا عنيييدما يكيييون منخفضيييا  يكيييون رضيييا الزبيييون 

 منخفضا .

وتشييييييمل الحاسييييييبات واالتصيييييياالت وتشييييييغيل البيانييييييات  م تقنييييييية المعلوميييييياتاسييييييتخداب. 

معلوميييات مفييييدة وأن االسيييتعمال اليييذكي  إليييىوالوسيييائل األخيييرى المتنوعييية لتحوييييل البيانيييات 

المنفعيييية التنافسييييية  إلييييى أيضييييا  نتاجييييية إنمييييا لهييييذه التقنييييية ال يقييييود فقييييط لتحسييييين الجييييودة واإل

 (68، 2007)الصرن، 

تعييييرف الخييييدمات المصييييرفية علييييى أنهييييا مصييييدر لإلشييييباع الييييذي صييييرفية الخييييدمات الم 2.2 

ر لليييربح )صيييفيح، تحقيقيييه العمييييل أميييا مييين منظيييور المصيييرف فإنهيييا تمثيييل مصيييد إليييىيسيييعى 

 (41، ص2010يقور، 

 خصائص الخدمة المصرفية 2.3

ظهرت عدم ملموسية الخدمة كفرق رئيس بين الخدمة والسلعة )سعداوي،  :الملموسيةعدم . 1

 (.25ص، 2009

، 2010: عموما  من العصب الفصل بين إنتاج الخدمة واستهالكها )الجيوسي، الطائي، التالزم. 2

 (.264ص

 . التكيف العالي لنظام التسويق يتم اختبار القناة التوزيعية المناسبة في القطاع الخدمي. 3
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المصارف أن  حد ما تشابه كثيرا  لذا يجب على إلى. نقص التماثل الخاص: خدمات الجمهور 4

 يجدوا طريقا  إليجاد التوافق.

 قد يحدث تقلب في أصناف معينة من الخدمة ألسباب طارئة. تقلبات الطلب:. 5

 المسؤوليات ألي مصرف هي حماية ودائع ومكاسب زبائنه. من أهمأن  المسؤولية االئتمانية:. 6

ة األمر الذي زيد من كلفة يبقى قطاع الخدمات المصرفية ذات كثافة عمل عالي كثافة العمل:. 7

 سعر الخدمات. ويؤثر فياإلنتاج 

 أنواع الخدمات المصرفية 2.4 

حسابات الودائع  –حسابات اإلفراد  –ومنها: الحسابات الجارية أوال : الخدمات المصرفية لألفراد 

بطاقات الصرف اإللكترونية وهي بطاقات الكترونية تمكن صاحب  –ودائع بإخطار  –ألجل

 فرع المصرف. إلىمن الحصول على النقد من أجهزة الصراف اآللي دون الدخول  الحساب

كل من الحسابات الجارية  وتشمل :التجاريةثانيا : الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 

 بالعملية المحلية، حسابات جارية بالعملية األجنبية، الضمانات البنكية.

 . جودة الخدمة 3

 أو)جوران( الجودة بأنها )المالئمة لالستخدام( أي كلما كانت الخدمة  فالجودة يعرماهية  3.1

السلعة المصنعة مالئمة الستخدام المستفيد كلما كانت جيدة. ويعرفها )ديمنج( الجودة هي تحقيق 

( ويعرفها )كروسبي( 16، ص2012احتياجات وتوقعات المستفيد حاضرا  ومستقبال  )رضوان، 

 شروط لتحقيق الجودة منها: بتعريف يشترط فيه ثالثة

 . تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة.3 العيوب. انعدام 2 بالمتطلبات. الوفاء 1

خمسيييييية مسييييييتويات لجييييييودة الخييييييدمات  توجييييييد المصييييييرفيةمسييييييتويات جييييييودة الخدميييييية  3.2

 المصرفية وأبعاد وهي: 

قلل التكاليف وتزيد اإلنتاجية . الجودة المحددة بمواصفات ترى اإلدارة بأنها المناسبة كي ت1

 (94، ص2010)الوداي، 

 . الجودة المتوقعة من قبل العمالء وتتمثل في الجودة التي يرى العمالء وجوب وجودها.2

 . الجودة القياسية المحددة بالمواصفات النوعية للخدمة.3

لمصرف من . الجودة المريحة للزبائن وهي مدى الرضا والقبول الذي يمكن أن يحصل عليه ا4

 زبائنه عند تلقيهم للخدمات المقدمة لهم.

 

 مؤشرات جودة الخدمات المصرفية أو أبعاد 3.3

: القدرة على إنجاز الخدمة المطلوبة باعتمادية ودقة وثبات )أي ثقة يعتمد عليها، االعتمادية-1 

 بأداء صحيح(
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 ن باستمرار عند الطلب.: قدرة اإلدارة على تقديم الخدمة بسرعة ومساعدة الزبائاالستجابة-2

 : معرفة العاملين القدرة على كسب الثقة بالنفس.الثقة-3

 ، االتصاالت الجديدة، وتفهم الزبائن والعناية بهم.االتصال: سهولة التعاطف-4

: التسهيالت المادية، المعدات، ظهور األشخاص في الوحدة الواحدة )أي ظهور الملموسية. 5

 (333، 2005، العناصر المادية( )العجارمة

االستبيان للحصول على البيانات  استمارةاعتمد الباحثان على التحليل التمهيدي لبيانات الدراسة: 

 التي تساعد على اختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة 

 Cronbach's Alphaقيمة الثبات من خالل معامل  إلىباث األداء تم التوصل تا( 1جدول رقم )

 الداللة P-value قيمة معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد

 جوهرية 0.000 0.644 28 نظم المعلومات أبعاد

جودة الخدمات  أبعاد

 المصرفية
 جوهرية 0.000 0.891 21

 جوهرية 0.000 0.902 49 كافة متغيرات االستبانة

عني أن المقاييس ( وهذا ما ي0.60( أن كل قيم معامل الثبات أكبر من )1يتضح من الجدول )  

 كما تتمتع بالصالحية. أيضا  المستخدمة تتمتع بالثبات 

ة: األساليب الوصفية من بينها األعداد اآلتي: لقد تم استخدام األساليب اإلحصائية المعالجة االحصائية

 والنسب المئوية.

ومنها  وقد تم اعتماد عدد من االختبارات للتأكيد من صحة فروض البحث األساليب التحليلية:

(Cronbach's Alpha ومعامل االرتباط سبيرمان ومعامل ليكارت ذو ثالثة )برنامج  أبعاد

SPSS وإحصاء Gastwirth. 

وكل بعد من أبعاده على تحسين  اإلدارية: استخدام معامل االرتباط البسيط بين نظم المعلومات - 

 جودة الخدمات المصرفية.

 وكل بعد من أبعاده اإلداريةن جودة الخدمات المصرفية مع نظم المعلومات ( يبين معامالت ارتباط تحسي2الجدول )

 جودة الخدمات المتغيرات اإلداريةنظم المعلومات 

 المتطلبات المالية والمادية

 0.008 معامل االرتباط

 0.958 المعنوية

 غير معنوي الداللة

 المتطلبات الفنية

 0.748 معامل االرتباط

 0.000 المعنوية

 معنوي الداللة

 متطلبات الموارد البشرية

 0.272 معامل االرتباط

 0.024 المعنوية

 معنوي الداللة

 اإلداريةالمتطلبات 

 0.789 معامل االرتباط

 0.000 المعنوية

 معنوي الداللة
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 يتضح من الجدول أعاله ما يلي:

( األجهيييزة والمعييييدات) ال توجيييد عالقييية ارتبييياط بيييين متغيييير المتطلبيييات الماليييية والماديييية -

 (0.05وجودة الخدمات المصرفية عند مستوى المعنوية )

متغيييير متطلبيييات الميييوارد البشيييرية ميييرتبط ميييع جيييودة الخيييدمات المصيييرفية بعالقييية موجبييية  -

 0.00عند مستوى معنوية 

متغييييير المتطلبييييات الفنييييية )البرمجيييييات( تييييرتبط مييييع جييييودة الخييييدمات المصييييرفية بعالقيييية  -

 (0.01معنوية )موجبة عند مستوى ال

)قواعييييد بيانييييات( مييييع جييييودة الخييييدمات المصييييرفية  اإلداريييييةمتغييييير المتطلبييييات اليييينظم  -

 (0.01بعالقة موجبة عند مستوى الداللة المعنوي )

: تيييييم اسيييييتخدام ليكيييييارت لتحلييييييل إجابيييييات افيييييراد العينييييية والشيييييكل التيييييالي يوضيييييح هيييييذا - 

 المقياس:

 للتحليل اإلحصائي أبعاد( يوضح مقياس ليكارت ذو ثالثة 3شكل رقم )

 5-3.6 3.5-2.5 2.5-1 الفقرة

 منخفضة متوسطة عالية درجة الموافقة

 

حييييث تيييم حصييير مجيييال المتوسيييط الحسيييابي مييين خيييالل درجييية والموافقييية وفيييق السيييلم  

درجييية الموافقييية عاليييية ومييين  2.5 إليييى 1مييين  ( وهيييو كالتيييالي:3كميييا هيييو موضيييوح بالشيييكل )

درجييية الموافقييية منخفضييية وتيييم  5 إليييى 3.6ومييين   درجييية الموافقييية متوسيييطة  3.5 إليييى 2.5

اسيييييتخدام التكيييييرارات والنسيييييب المئويييييية والمتوسيييييطات الحسيييييابية واالنحرافيييييات المعياريييييية 

وذليييك لتقييييم وصيييف شيييامل لبيانيييات العينييية مييين حييييث خصيييائص درجييية الموافقييية واسيييتخدام 

ائص وخصيييتحلييييل االرتبييياط إلثبيييات وجيييود عالقييية ارتبييياط بيييين جيييودة الخيييدمات المصيييرفية 

 المستخدمة بالمنظمة قيد الدراسة. اإلداريةالمعلومات  نظم

 اإلدارييييةنظيييم المعلوميييات  أبعييياد: تحلييييل بيانيييات إجابيييات أفيييراد العينييية )الموظيييف( ألثييير وال  أ

 على جودة الخدمات المصرفية 

 ( يوضح إجابات أفراد العينة لبعد األجهزة والمعدات4الجدول )

 رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري
 درجة الموافقة

 
 عالية 0.590 4.45 12

 عالية 0.800 2.33 13

 عالية 1.090 2.50 14

 عالية 0.75 2.40 األجهزة والمعدات

( الوسييييط الحسييييابي واالنحييييراف المعييييياري ودرجيييية المواقيييية وذلييييك 4يبييييين الجييييدول )

( 2.50-2.33-2.45ال )بالنسيييبة لكيييل عبييييارة حييييث بلغيييت المتوسييييطات الحسيييابية عليييى التييييو

( وبرجييية موافقييية 2.5-1التيييي بليييغ فيييي الفئييية األوليييى لمقيييياس ليكيييارت فيييي حيييدود المجيييال )

( علييييى التيييوالي وهييييي مقييياييس تعكييييس محييييور 1.090-0.800-0.590عاليييية وبتشييييتت بليييغ )

األجهيييزة والمعيييدات وجييياء المعيييدل العيييام للمتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لهيييذه 

نظيييييم  أبعيييييادالتيييييي تحيييييدد إجابيييييات العينييييية لجيييييودة الخيييييدمات المصيييييرفية وأثييييير العبيييييارات و

مميييا يعكيييس درجييية مييين الموافقييية بتيييأثير إيجيييابي وبإجمييياع  2.40المعلوميييات عليهيييا فقيييدرت 
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( واليييذي يقييييس مقيييدار التشيييتت 0.75أفيييراد العينييية  كميييا ييييدل علييييه االنحيييراف المعيييياري بليييغ )

اليييية وهيييذا ييييدل عليييى وجيييود أثييير لبعيييد األجهيييزة الدرجييية الع إليييىإجابيييات أفيييراد العينييية نسيييبة 

 والمعدات على جودة الخدمات المصرفية. 

 ( يوضح إجابات أفراد العينة لبعد المتطلبات الفنية البرمجيات5الجدول )

رقم 

 العبارة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 درجة الموافقة

 

 عالية 0.850 2.20 6 

 متوسط 1.028 2.73 8

 عالية 0.90 2.5 ياتالبرمج

( المتوسيييييطات الحسيييييابية التيييييي بلغيييييت لهيييييذه العبيييييارات عليييييى 5يوضيييييح الجيييييدول )

والفئيييية الثانييييية بالنسييييبة  32) التييييي بلييييغ فييييي الفئيييية األولييييى للعبييييارات 2.73، 2.20التييييوالي )

( علييييى 3.5-2.6( و )2.5-1ت فييييي حييييدود المجييييال )روهييييذا وفييييق مقييييياس ليكيييي 33للعبييييارة 

( وجيييياء المعييييدل 1.028، 0.85عالييييية ومتوسييييطة وبتشييييتت قييييدره ) التييييوالي بدرجيييية موافقيييية

العيييام للمتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية وتحدييييد إجابيييات أفيييراد العينييية ألثييير نظيييم 

( ممييييا يعكييييس درجيييية 2.5علييييى جييييودة الخييييدمات المصييييرفية فقييييدرت ) اإلداريييييةالمعلومييييات 

كمييا يييدل علييى انحييراف المعييياري الييذي  عالييية بالموافقيية بتييأثر إيجييابي وبإجميياع أفييراد العينيية

الدرجييية العلييييا  إليييى( واليييذي يقييييس مقيييدار التشيييتت إجابيييات أفيييراد العينييية نسيييبة 0.90قيييدر )

 وهذا يدل على وجود أثر إيجابي لبعد البرمجيات المستخدم. 

 قواعد البيانات اإلدارية( يوضح إجابات أفراد العينة لبعد متطلبات 6الجدول )

   درجة الموافقة  االنحراف المعياري وسط الحسابيالمت رقم العبارة

  

   

  

 عالية  0.780 2.23 27

 عالية   0.930 2.30 28

 عالية  0.81 2.3 قواعد البيانات

( فيييييي الفئييييية 2.30-2.23بلغيييييت المتوسيييييطات الحسيييييابية للعبيييييارتين عليييييى التيييييوالي )  

( بدرجييية موافقييية عاليييية 2.5-1األوليييى مييين فئيييات مقيييياس ليكيييارت وذليييك فيييي حيييدود المجيييال )

علييييى التييييوالي وجيييياء المعييييدل العييييام للمتوسييييطات الحسييييابية  0.93و  0.78وبتشييييتت قييييدره 

ممييييا يعكييييس درجيييية عالييييية بتييييأثير إيجييييابي وبإجميييياع أفييييراد  2.3واالنحييييراف المعييييياري لهييييا 

( والييييذي يقيييييس مقييييدار التشييييتت 0.81العينيييية يييييدل عليييييه االنحييييراف المعييييياري الييييذي قييييدر )

الدرجيييية العالييييية وهييييذا يبييييين أن بعييييد قواعييييد البيانييييات أثيييير  إلييييىد العينيييية نسييييبة إجابييييات أفييييرا

 إيجابي في تقديم الخدمات المصرفية.

 

 ( يوضح تقييم أفراد العينة لبعد الموارد البشرية7الجدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة

 

 عالية 0.520 1.80 20

 عالية 0.701 2.20 22

الموارد 

 البشرية
 عالية 0.570 2.025
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( المتوسيييييطات الحسيييييابية لهيييييذه العبيييييارات بليييييغ عليييييى التيييييوالي 7يوضيييييح الجيييييدول )

( 2.5-1فييييي حييييدود المجييييال ) أبعيييياد( وهييييذا وفييييق مقييييياس ليكييييارت ذو ثالثيييية 2.20، 1.80)

ات ( وجيييياء المعييييدل العييييام للمتوسييييط0.70( و )0.52بدرجيييية موافقيييية عالييييية وبتشييييتت قييييدره )

الحسيييابية واالنحيييراف المعيييياري لهيييذه العبيييارات والتيييي تحيييدد بقيييدر إجابيييات العينييية ألثييير بعيييد 

( ممييييا يعكييييس درجيييية 0.2،2المييييوارد البشييييرية علييييى جييييودة الخييييدمات المصييييرفية فقييييدرت )

( 0.75عالييييية ميييين الموافقيييية بإجميييياع أفييييراد العينيييية كمييييا ديييييل عليييييه االنحييييراف المعييييياري )

الدرجيية العالييية وهييذا يييدل علييى  إلييىابييات أفييراد العينيية نسييبة والييذي يقيييس مقييدار التشييتت إج

 وجود أثر إيجابي لهذا البعد.

 ( يوضح تقييم إجابات أفراد العينة لمؤشر الجوانب المالية8الجدول )

 رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي
 درجة الموافقة االنحراف المعياري

 

 عالية 0.480 1.63 1

 عالية 0.577 1.81 2

 عالية 0.682 2.50 3

 متوسطة 0.789 3.00 4

 متوسطة 0.901 2.70 5

 متوسطة 1.040 3.45 6

 متوسطة 0.67 2.56 الجوانب المالية

( المعيييييدل العيييييام للمتوسيييييطات الحسيييييابية واالنحرافيييييات المعياريييييية 8يبيييييين الجيييييدول )

( 2.56درت )فقييي اإلدارييييةتظيييم المعلوميييات  أبعيييادبهيييذه العبيييارة والتيييي تحيييدد إجابيييات العينييية 

ممييا يعكييس درجيية متوسييطة ميين الموافقيية بتييأثير متسييوط بإجميياع أفييراد العينيية كمييا يييدل علييى 

( واليييذي يقييييس مقيييدار تشيييتت إجابيييات أفيييراد العينييية 0.67االنحيييراف المعيييياري اليييذي قيييدرت )

الدرجييية الوسيييطية كميييا نالحيييظ أن العبيييارة السادسييية والتيييي تحصيييلت عليييى أكبييير  إليييىنسيييبة 

( 3.5-2.6( والييييذي يقييييع فييييي الفئيييية الثانييييية فييييي حييييدود )3.45ي بلييييغ )متوسييييط حسييييابي والييييذ

( مميييا ييييدل عليييى أفيييراد العينييية يقيميييون الجانيييب 1.040بدرجييية موافقييية متوسيييطة وبتشيييتت )

 التكامل تقييم ال بأس به.

 المصرفية.جودة الخدمات  )العمالء( ألبعادثانيا : تحليل بيانات إجابات أفراد العينة 

 ن إجابات أفراد العينة لمؤشر الشمولية( يبي9الجدول رقم )

 رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 درجة الموافقة 

 

  

 عالية 0.685 2.44 7

 عالية 0.825 2.52 8

 عالية 0.740 2.30 9

 عالية 0.856 2.03 10

 عالية 0.450 2.10 11

 عالية  0.9620 3.10 الشمولية 

 

اء معييييدل العييييام للمتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية لهييييذه جيييي  SPSSمخرجييييات 

العبييارات والتيييي تحيييدد إجابييات أفيييراد العينييية لجييودة الخيييدمات المصيييرفية ميين ناحيييية الشيييمولية 

( ممييييا يعكييييس درجيييية عالييييية ميييين الموافقيييية بتييييأثير إيجييييابي وبإجميييياع إجابييييات 3.10فقييييدرت )
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( واليييذي يقييييس مقيييدار تشيييتت 0.96قيييدر ) العينييية كميييا ييييدل عليييى االنحيييراف المعيييياري اليييذي

، 9،  8، 7الدرجييية العاليييية وزييييادة عليييى ميييا تالحظيييه أن العبيييارات ) إليييىإجابيييات العينييية نسيييبة 

، 2.30،  2.52، 2.44( تحصيييييلت عليييييى التيييييوالي عليييييى متوسيييييط حسيييييابي قيييييدره )11، 10

 ( واليييذي يقيييع فيييي الفئييية األوليييى مييين فئيييات مقيييياس ليكيييارت فيييي حيييدود المجيييال2.10، 2.03

 0.85 – 0.74 – 0.82 – 0.68( بدرجييييية موافقييييية عاليييييية بتيييييأثير إيجيييييابي وتشيييييتت )1-2.5)

 وهنا يبين إجابات أفراد العينة في مؤشر الشمولية تقييما  جيد  (0.45 –

 ( يبين أفراد العينة لمؤشر التوقيت10الجدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة

 

 متوسطة 0.870 2.62 17

 متوسطة 1.040 2.53 18

 عالية 460.0 2.30 19

 عالية 0.590 2.40 20

 عالية 0.88 2.555 21

 عالية 0.68 2.455 التوقيت

( أعييياله المتوسيييط الحسيييابي واالنحيييراف المعيييياري ودرجييية 10يتبيييين مييين الجيييدول ) 

تعكيييس مؤشييير التوقييييت بحيييي  الموافقييية وذليييك بالنسيييبة لكيييل عبيييارة مييين العبيييارات األربيييع التيييي

( واالنحرافيييييات عليييييى 2.55،  2.40-2.30-2.53-2.62بلغييييت المتوسيييييطات عليييييى التييييوالي )

( وجيييييييياء المعييييييييدل للمتوسييييييييطات الحسييييييييابية 0.88، 0.590-460-1.040-0.87التييييييييوالي )

ميييين ناحييييية  اإلداريييييةواالنحييييراف المعييييياري للعبييييارات التييييي تحييييدد تقييييييم نظييييم المعلومييييات 

وهيييو يعكيييس درجييية عاليييية بتيييأثير إيجيييابي بإجمييياع أفيييراد العينييية كميييا  2.45مؤشييير التوقييييت 

والييييذي يعكييييس مقييييدار تشييييتت إجابييييات العينيييية  0.68يييييدل االنحييييراف المعييييياري الييييذي قييييدر 

 الدرجة العالية .

 ( يوضح إجابات العينة لمؤشر األمان والمصداقية11الجدول )

 رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي
 لموافقةدرجة ا  االنحراف المعياري

  

 عالية 0.670 1.80 1

 عالية 0.720 2.05 2

 عالية 0.680 2.00 3

 متوسطة 0.710 2.70 4

 عالية 0.680 2.02 5

 عالية 0.670 2.30 6

األمان 

 والمصداقية
 عالية 0.640 2.10

( المتوسييييييط الحسييييييابي واالنحييييييراف لمعييييييياري 11يوضييييييح الجييييييدول )  SPSSمخرجييييييات 

ليييييك بالنسيييييبة لكيييييل عبيييييارة مييييين العبيييييارات الخمسييييية لمؤشييييير األميييييان ودرجييييية الموافقييييية وذ

والمصييييداقية جيييياء المعييييدل العييييام للمتوسييييطات الحسييييابية واالنحييييراف المعييييياري التييييي تحييييدد 

( 2.10مييين ناحيييية هيييذا المؤشييير اقتيييرب مييين ) اإلدارييييةإجابيييات المبحيييوثين لييينظم المعلوميييات 

عينييية كميييا ييييدل عليييى االنحيييراف مميييا يعكيييس درجييية عاليييية بتيييأثير إيجيييابي إلجابيييات أفيييراد ال

 إلييييى( والييييذ يقيييييس مقييييدار تشييييتت إجابييييات المبحييييوثين بنسييييبة 0.64المعييييياري الييييذي قييييدر )

الدرجييية العاليييية كميييا تالحيييظ العبيييارات كلهيييا تقريبيييا  متسييياوية ذات درجييية عاليييية فيييي حيييدود 

فهييييي تعكييييس  22( حسييييب المقييييياس المسييييتخدم فييييي الدراسيييية عييييدا العبييييارة 2.5-1المجييييال )
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( هييييذا يبييييين أن 0.71( وانحييييراف معييييياري مقييييدار )2.70سييييطة توسييييط حسييييابي )درجيييية متو

ال بييأس بهيييا هييذا حسييب مؤشييير  اإلداريييةمعظييم أفييراد العينيية توافيييق علييى أن نظييم المعلوميييات 

 األمان والمصداقية .

 ( يبين إجابات أفراد العينة لمؤشر الدقة والمرونة12الجدول )

 لمعيارياالنحراف ا المتوسط الحسابي رقم العبارة
 درجة الموافقة

 

 

 

 عالية 0.800 2.30 12

 عالية 0.550 2.15 13

 عالية 0.900 2.40 14

 عالية 0.880 2.45 15

 عالية 0.610 2.30 16

 متوسطة 0.712 2.30 الدقة والمرونة

( المتوسييييط الحسييييابي واالنحييييراف المعييييياري ودرجيييية 12يبييييين الجييييدول )  SPSSمخرجييييات 

بالنسييييبة لكييييل عبييييارة ميييين العبييييارات الخمسيييية التييييي تعكييييس مؤشيييير الدقيييية الموافقيييية وذلييييك 

والمرونييية وجييياء المعيييدل العيييام للمتوسيييطات الحسيييابية واالنحيييراف المعيييياري للعبيييارات التيييي 

مييين ناحيييية مؤشييير الدقييية والمرونييية  اإلدارييييةتحيييدد إجابيييات أفيييراد العينييية لييينظم المعلوميييات 

ة  بتيييأثير إيجيييابي وبإجمييياع العينييية كميييا مميييا يعكيييس درجييية متوسيييط مييين الموافقييي 2.30بمعيييدل 

( واليييذي يقييييس مقيييدار تشيييتت إجابيييات العينييية 0.71ييييدل عليييى االنحيييراف المعيييياري بمعيييدل )

تحصيييلت عليييى متوسيييط حسيييابي األكبييير  27الدرجييية الوسيييطية ونالحيييظ أن العبيييارة  إليييىبنسيييبة 

رجييية ( الدالييية عليييى د2.5-1واليييذي يقيييع فيييي الفئييية األوليييى فيييي حيييدود المجيييال ) 2.45وهيييو 

 الموافقة العالية.

علييييى  اإلداريييييةحصييييائية يبييييين أن هنيييياك أثيييير ليييينظم المعلومييييات وميييين خييييالل التحليييييالت اإل -

 جودة الخدمات المصرفية. 

 تاسعا : النتائج والتوصيات  

 مجموعة من النتائج وهي على النحو التالي: إلىالتوصل  النتائج تمأوال : 

 اإلدارييييةقييية ارتبييياط بيييين نظيييم المعلوميييات حصيييائية بوجيييود عالثبيييت مييين التحلييييالت اإل  -1

 ونوعية الخدمات المصرفية وهي عالقة ارتباطية إيجابية. 

ميييين التحليييييالت االحصييييائية وجييييود عالقيييية ذات دالليييية إيجابييييية بييييين نظييييم  أيضييييا  ثبييييت   -2

 وابعاد جودة الخدمات المصرفية. اإلداريةالمعلومات 

وتفهييييييم  اإلداريييييييةمعلومييييييات دارة بالقييييييائمين علييييييى نظييييييم الثبييييييت انخفيييييياض اهتمييييييام اإل -3

 احتياجاتهم المختلفة.

 انخفاض مستوى اداء االجهزة والشبكات المستخدمة في المصرف. -4

 عدم مشاركة القائمين على نظم المعلومات في برامج تطوير وتحديث هذه النظم. -5

اخفييياق المصيييرف فيييي تلبيييية احتياجيييات العميييالء بالسيييرعة والدقييية المطلوبييية التيييي تحقيييق  -6

 رضا العمالء.

 في المصرف قديمة وال تلبي متطلبات العمالء. منظومة المصرف المستخدمة حاليا   -7

 عدم تنوع الخدمات المقدمة للعمالء والتي ال تتالءم مع احتياجاتهم المتجددة. -8

 ثانيا : التوصيات
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وتفهيييييم  اإلدارييييية. علييييى اإلدارة العليييييا القيييييام بتشييييجيع وزيييييادة دعيييييم القييييائمين علييييى نظييييام المعلومييييات 1 

 حتياجاتهم المختلفة. ا

. االهتمييييام بتييييوفير أجهييييزة وشييييبكات حديثيييية تييييالءم المسييييتخدمين ميييين حيييييث أدوات االدخييييال واالخييييراج 2

 والسرعة المالئمة إلنجاز العمل.

. العميييل عليييى التحيييديث المسيييتمر ألنظمييية التشيييغيل بمصيييرف الجمهوريييية وذليييك للتأكيييد مييين عيييدم تعطييييل 3

 لك باستمرار.عمل أنظمة المعلومات وعلى أن يكون ذ

فيييي بيييرامج تطيييوير وتحيييديث نظيييم المعلوميييات  اإلداريييية. ضيييرورة إشيييراك القيييائمين عليييى نظيييم المعلوميييات 4

 وبصورة مستمرة.

. تيييوفير البرمجييييات التيييي تلبيييي احتياجيييات المسيييتخدمين والتيييي تيييتالءم ميييع األجهيييزة والشيييبكات المسيييتخدمة 5

 في العمل.

 المنظومات المصرفية. أحدثمة للعمالء وذلك باستخدام . العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقد6

. عليييى المصيييرف العميييل عليييى التحيييديث والتنوييييع الشيييامل للخيييدمات المصيييرفية وتوسييييع قاعيييدة العميييالء بميييا 7

 يلبي احتياجاتهم.

 عاشرا : المصادر والمراجع
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)رضيييوان( أحميييد محميييود عبيييد الفتييياح، إدارة الجيييودة الشييياملة، المجموعييية العربيييية للتيييدريب، القييياهرة،    .1
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 البشرية؛ دراسة تشخصية حالة مدينة تازة أنمودجا الوطنية للتنميةالمبادرة 

 المغرب. –ةتاز-جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  -طالب باحت  -إسماعيل بن محمد بن عبد هللا نويرة  1

 المغرب.–وجدة –جامعة محمد األول -طالبة باحثة  -شيماء بنت حميد بن عبد هللا العبويي  2

 - جامعة محمد الخامس، الرباط –طالب باحث -عبد الحكيم اعقيرش بن محمد بن عبد هللا 3

 /   .المغرب

 : الملخص

البشرية بإقليم تازة؛ وتأتي تتمحور هذه الورقة البحثية حول واقع المبادرة الوطنية للتنمية 

البرامج المنجزة من طرف المبادرة؛ كون هذه البرامج  على أهمإلقاء الضوء  إلىهذه الدراسة 

فهو عامل  اهتمامهاواقعية ومواكبة ألهدافها؛ خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري الذي هو محور 

فعلى هذا األساس نموية. قوة وفي نفس الوقت عامل ضعف خاصة في العديد من المشاريع الت

أضحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فرصة سانحة لتحسين مستوى عيش السكان وتطوير 

 االنخراطأولوياتها؛ عبر  من أهمأغلب البنيات التحتية وإدماج الساكنة المحلية في العملية التنموية 

بالشأن التنموي؛ بغية تحقيق رهان لين والمهتمين عالفعال في المقاربة التشاركية بين مختلف الفا

 التنمية المستدامة كونها معركة المغرب حاضرا ومستقبال.

 المبادرة؛ التنمية البشرية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

This research paper focuses on the reality of the National Initiative for Human 

Développent in Taza. This study sheds light on the most important programs 

implemented by the initiative. The fact that these programs are realistic and in keeping 

up with its objectives; especially with regard to the human element، which is the focus 

of its attention، as it is a factor of strength and at the same time a factor of weakness، 

especially in many development projects. On this basis، the National Initiative for 

Human Development became an opportunity to improve the standard of living of the 

population، develop most of the infrastructure، and integrate the local population in the 

development process among its most important priorities. By actively engaging in a 

participatory approach between various actors and those interested in developmental 

affairs; In order to achieve the sustainable development being the battle of Morocco in 

present and future. 

Keywords: initiative; Humann Développent. 

 com. ismail.prof.nouri@ gmailيميل: : نويرة اسماعيل، اإل المؤلف المرسل-1

بل إن مسألة ظهور "التنمية البشرية" كتصور وممارسة ليست وليدة النشأة : مقدمة

هي قديمة قدم الزمن كمشروع علمي وفكري مع تطور التاريخ البشري؛ فالتنمية 

وره في مختلف المجاالت المعرفية، حيث ذشرية مجال شاسع لدرجة أننا نجد جالب

 د يقترنفالحديث عن التنمية بأي بلفي مجتمعاتنا.  أصبح من المفاهيم األكثر تداوال  

لتنمية، باعتباره جوهر العملية لأداة وغاية كنسان وقبل كل شيء في اإل التفكير أوال  ب

باإلنسان؛ فقدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من  تنمية اإلنسان بطريقة أخرى ،التنموية
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طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي مستجد بكفاءة 

؛ وبالتالي يكون باعتبار الفرد داخل المجتمع أغلى رأسمال وأسمى قيمة وفاعلية

وعلى هذا  في كل العمليات التنموية التي تقدم عليها الدولة، الرئيسقطب الالمحرك و

ظرفيا  وال برنامجا   مرحليا   األساس" فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا  

إن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي ][... ...هي ورش مفتوح باستمرار وإنماعابرا 

ن تعتمد سياسة خالقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية أ

 . )1)] ...مضبوطة ومندمجة

وعليه فقد شكل إعالن صاحب الجاللة الملك محمد السادس حول المبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية طفرة نوعية في مفهوم محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء 

ك بتبني سياسة منهجية جديدة ترتكز على الحكامة التشاركية وعلى ، وذلاالجتماعي

 ابتكارالقرب من الساكنة وإشراكهم ومواكبتهم فــــي تدبير مشاريعهم وتمكينهم من 

وخلق مشاريع تعود بالنفع على عموم الساكنة. وإذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية 

بنجاحها الهام في بعض البرامج فإن  البشرية في مرحلتها األولى والثانية قد توجت

تقوية وتعزيز المكتسبات؛ وتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات 

 ،األساسية بالمجاالت الترابية األقل تجهيزا، ومواكبة األشخاص في وضعية هشاشة

عدة؛ للشباب والدفع بالتنمية البشرية لألجيال الصا االقتصاديوتحسين الدخل واإلدماج 

 الثالثةللمرحلة  الرئيسومواكبة الطفولة والشباب، هي الهدف  تنمية الطفولة المبكرة،

من تجربة السنوات الماضية عبر  االستفادةحيث تمت  2023 إلى 2019الممتدة من 

 والفعالية في األداء، وتبعا   االحترافيةالشراكة مع الجمعيات قصد الرفع من مستوى 

 .2018شتنبر  19امية الواردة في خطاب العرش يوم للتوجيهات الملكية الس

إعادة توجيه البرامج  إلى متجددة. تهدفحيث ترتكز هذه المرحلة على إرادة  

كمحاولة للنهوض بالرأسمال البشري والعناية باألجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة 

 ترافواالع االقتصاديوالنمو  االجتماعي االستقرارجادة وفاعلة لخلق شروط 

من هنا جاء و بالمواطن كشرط أساسي بل ضرورة حتمية ألي تقدم وتطور منشود.

بحثنا هذا، والذي سنحاول من خالله تشخيص وضعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

بإقليم تازة من خالل تقييم البرامج المستهدفة وحجم المشاريع من طرف المبادرة، عبر 

هو واقع حال المبادرة الوطنية للتنمية بإقليم تازة؟  : كيفالتاليطرح التساؤل الرئيس 

المتبعة من أجل  االستراتيجيات وماهي أهم وما طبيعة اإلكراهات التي تواجهها؟

 النهوض بها وجعلها رافعة للتنمية المحلية؟

مجموعة من األسئلة الفرعية  إلىولإلجابة على هذا السؤال المحوري قسمناه 

 التالية: 

  واقع حال المبادرة الوطنية بإقليم تازة؟كيف هو 

 ما طبيعة اإلكراهات التي تعترض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة؟ 

  النهوض بالمبادرة الوطنية وجعلها  أجلالمعمول بها من  االستراتيجياتما هي

 على الساكنة المحلية؟رافعة للتنمية تعود بالنفع 
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  فرضيات الدراسة -

ل السؤال اإلشكالي، يمكننا صياغة مجموعة من الفرضيات التي من خال

 سنحاول حصرها في النقط التالية:

 غياب السياسات التنموية وضعف  إلىن الواقع المعاش بإقليم مدينة تازة راجع إ

 الخدمات األساسية وغياب مشاريع مدرة للدخل بشكل كبير.

  هشاشة القطاع الصناعي؛ القطاع الغير مهيكل؛ و وانتشارالهجرة القروية

األمية من أبرز اإلكراهات التي تعترض سبيل المبادرة الوطنية للتنمية  استفحال

 البشرية.

 يبقى دعم العمل التعاوني وتعزيز دور الجماعة الحضرية في التنمية البشرية 

المعمول بها من أجل النهوض  االستراتيجيات من أهمإشراك المرأة وتأهيلها  أيضا  و

 ادرة الوطنية وجعلها قاطرة للتنمية تعود بالنفع على الساكنة المحلية. بالمب

تأتي أهمية المبادرة الوطنية لكونها رافعة أساسية لفائدة الفئات الهشة  أهمية الدراسة-

لإلمكانيات الموجودة في المدن والبوادي المغربية؛ وقد ساهمت في  في بالدنا وحافزا  

 إلىان عبر العديد من البرامج والمشاريع الرامية تحسين الظروف المعيشية للسك

تزويد الفئات المعوزة بالحاجيات  أيضا  و االجتماعيةمحاربة الفقر والعزلة والهشاشة 

 الضرورية لضمان كرامة وجودة حياة الساكنة المحلية بغية تحقيق التنمية المستدامة. 

لكتب المتعلقة بموضوع على مجموعة من البحوث وا االطالعبعد  منهجية الدراسة-

عليه، ولمقاربة الموضوع مقاربة علمية دقيقة، في  االشتغالالبحث الذي نحن بصدد 

 المنهجية التالية: اتبعناإطار دراسات جغرافية، 

  قراءة بيبليوغرافية لدراسات سابقة؛ 

   لدى عمالة تازة ودار التنمية والجماعة الحضرية؛ اإلداريةالوثائق 

  هم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء على المستوى قراءة مواضيع ت

 الجغرافية؛ أو االقتصاديةفي إطار دراسات همت بعض المجاالت  أوالنظري 

 دراسة ميدانية دقيقة من خالل المعاينة المباشرة؛ 

 تحقيق ما يلي: إلىتهدف الدراسة أهداف الدراسة -

 لبشرية بإقليم تازة.التعرف على واقع المبادرة الوطنية للتنمية ا 

 .التعرف على اإلكراهات التي تعترض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

  من أجل النهوض بالمبادرة وجعلها رافعة المعمول بها  االستراتيجياتتوضيح

 لتحقيق التنمية تعود بالنفع على الساكنة المحلية.

لصعوبات، فدراستنا مجهود تصادفه مجموعة من العراقيل وا الدراسة كلصعوبات -

وعدم رغبتها في  اإلداريةكباقي الدراسات لم تسلم من ذلك من بينها؛ تماطل المصالح 

إعطاء المعلومات فهذا شيء روتيني متداول أصبح من مقومات وثقافة هذا البلد، 

قلة الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال المدروس التي وقفت كحجرة  إلىباإلضافة 
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لكن رغم كل هذه الصعوبات حاولنا بجهد كبير تجاوزها، بغية تقديم نظرة  عثرة أمامنا.

والتطرق ألهم اإلكراهات التي  شمولية عن واقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

جعلها رافعة للتنمية تعود بالنفع على  إلىالتي تهدف  االستراتيجياتتواجهها، وتقديم 

 .ساكنتها المحلية

I.ادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازةتشخيص وضعية المب 

 مدخل مفاهيمي .1

 مفهوم التنمية -

الحرب العالمية الثانية، وفرض نفسه  انتهاءهذا المفهوم بعد  استعماللقد كثر  

خصبا للدراسة والبحث  بحدة في كل اللقاءات والمؤتمرات العالمية وأصبح موضوعا  

األحيان بمفاهيم التقدم والتحديث، هذا  في غالب واقترنتفي جل الحقول المعرفية، 

في تناول المفهوم جعل منه يشكل على الدوام أحد المفاهيم األكثر  واالختالفالتعدد 

. وأن المقاربات )2(باستمرارلطبيعته المعقدة التي تتغير  اعتبارا  وضبابية  غموضا  

قانونية  أوسياسيا  أو اقتصاديةالكالسيكية تعاملت مع قضايا التنمية إما من خالل أطر 

 انعكاساتهالها  اجتماعيةإدارية حسب مقتضى الحال أكثر من التعامل معها كحقيقة  أو

المتعددة الجوانب في حياة كل مجتمع. ولكن نادرا ما تم التعامل مع تلك الظاهرة بطريقة 

 . إن أغلب التعاريف التي تناولت هذا المفهوم)3(تكاملية على أرض الواقع االجتماعي

 االقتصاديةتؤكد أن "التنمية" هي عبارة عن صيرورة وعملية تغيير في البنى 

 .واالجتماعية

 حسب برنامج األمم المتحدة للتنمية-

"هي تلك العملية التي يمكن لها توحيد الجهود لكل من المواطنين والحكومة  

على في المجتمعات النحلية لمساعدتهم  واالقتصادية االجتماعيةلتحسين الظروف 

  .)4(في حياة األمة والمساهمة في تقدمها بأقصى ما يمكن" االندماج

 التنمية حسب الباحث الهندي "أمارتيا صن"-

الحريات: الفقر والطغيان،  الفتقادالتنمية تستلزم إزالة جميع المصادر الرئيسة  

المنظم، وإهمال المرافق  االجتماعي، وكذا الحرمان االقتصاديةوشح الفرص 

 .)5(الغلو في حاالت القمع"  أوهيالت العامة، وكذا عدم التسامح والتس

"التنمية البشرية هي توسيع خيارات الناس عبر تنمية قدراتهم  مفهوم التنمية البشرية-

فعل بدون المشاركة التي يندرج في مستوياتهم، ويصلون  إلىوال تتحول هذه الرؤية 

ببناء القدرة على المشاركة عند الناس، وهنا إليها وال يبدو أن منها، بل يستحسن البدء 

تملك الناس لمشروعاتهم التنموية، مما يضمن  إلىاألولي الذي يفضي  االستثماريمكن 

  (.6نجاحها")
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 1993لسنة  PNUDالتنمية البشرية حسب تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية -

وسيع خيارات الناس "فمن أنها عملية ت إلىباإلضافة  أيضا  التنمية البشرية هي 

حيث المبدأ هذه الخيارات يمكن أن تكون بال نهاية وتتغير بمرور الوقت. ولكن 

الخيارات األساسية الثالثة على جميع مستويات التنمية هي: أن يحيا اإلنسان حياة 

طويلة وصحية وأن يكتسب معرفة وأن يحصل على الموارد الالزمة لمستوى عيش 

هذه الخيارات متاحة، فستظل هناك فرص أخرى كثيرة يتعذر  كريم. فإذا لم تكن

. ويمكن التمييز من حيث المؤشرات األساسية التي يعتمدها برنامج )7(الحصول عليها"

 األمم المتحدة اإلنمائي بين تالث مؤشرات رئيسة هي:

 مؤشر الصحة: طول عمر الساكنة ونسبة وفيات األطفال دون الخامسة. -

 : أي نسبة السكان غير القادرين على القراءة والكتابة ونسبة األميين.مؤشر التعليم -

 مؤشر مستوى المعيشة: هو متوسط الفرد من الدخل الوطني الخام. -

I.  واقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة 

، باإلمكان  2005ماي  18 المبادرة الوطنية المعلن عنها في خطاب إن...‹‹

 االقتصاديثا مجتمعيا له أكثر من داللة على المستوى السياسي حد اعتبارها

. فعلى المستوى السياسي؛ إن حدث المبادرة الوطنية أصبح البرنامج واالجتماعي

الرسمي المطلوب من الفاعليين السياسيين التعامل معه بإيجابية ألنه المقاس 

والمتمثلة في النسب  في المغرب االجتماعيةبإشكاالت المعضلة  لالهتمامالموضوعي 

وعلى المستوى  .اإلعاقة ؛%02.17؛ الهشاشةاالقتصاد ؛%2.16 المئوية التالية: الفقر

 .واالجتماعي االقتصادي

بالمحدودية وبتعدد الفاعليين العموميين  اتسمتفإن السياسات العمومية المعتمدة  

جاءت المبادرة محدودية في النتائج وهدر الطاقات والموارد، ولهذا  إلىمما أفضى 

الوطنية للتنمية البشرية كرهان للتأهيل المجتمعي على أساس مرجعي مفاده أن اإلنسان 

ضرورة التعرض لمختلف الجوانب  إلىهو أتمن رأسمال في التنمية، األمر الذي يدعو 

وترتكز المبادرة من حيث توجهاتها، نحو تنمية قدرات الكفاءات   .(8‹‹)المؤسسة لها...

مقاربة النوع وتطوير األنشطة لصالحها بشكل ينسجم مع مداركها المعرفية؛ في إطار 

وخصوصيات المنطقة التابعة لها كما تتجه نحو تطوير مستوى عيش كريم من خالل 

والتجهيزات األساسية وتقوية الخدمات العمومية  االجتماعيةالخدمات  إلىدعم الولوج 

ملها مع البرامج القطاعية التي يتم إنجازها وخدمات الجماعات المحلية، كما تتميز بتكا

من طرف الفاعليين المحليين والخواص، مما يرفع من هذه التدخالت ويدعم 

 مردوديتها.

 التعريف بمجال الدراسة -1

 الموقع واألهمية-أ

جهة فاس مكناس حسب التقسيم الجهوي الجديد حيث  إلىينتمي إقليم مدينة تازة 

وترجع جذورها التاريخية حسب المؤرخين  دن األثرية،تعد مدينة تازة من أعرق الم
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ما قبل الفتح اإلسالمي بمئات السنين ولعل تسميتها  إلىوالمهتمين بالتراث والتاريخ 

هو أنها كانت في األصل )تيزي( بكسر التاء وتشديد الزاي ومعناها البربري  االسمبهذا 

كل من صعد ن إلتازي في كتابه" ويؤيد هذا الرأي عبد الهادي ا .(9الثنية أي العقبة)

 مكان مرتفع تظهر له هذه ثنايا من كل الجهات.  إلى

فهناك ثنايا تطل على مكناسة الشرقية وثنايا تطل على ملوية وثنايا مكناسة 

جبل الطواهر" دي المنعرجات والشعاب الوعرة، كما  إلىالغربية وتمتد هذه الثنايا 

في القرن الرابع الهجري، حيث أتاح لها موقعها  الفت خاصة باهتمامحظيت مدينة تازة 

 أنهالجغرافي مكانة هامة لدى الدول التي حكمت المغرب كفترة حكم المرابطين. غير 

ومع قيام الدولة الموحدية مع الخليفة عبد المومن بن علي الكومي الذي أعطى للمدينة 

 .(10) بامتيازعسكرية  حيث جعل منها مؤسسة االستراتيجيةتازة عناية كبرى لمكانتها 

العديد من التجهيزات المعمارية من إعادة وتجديد صور المدينة  إلىباإلضافة  

حدود عصرنا الحاضر. والذي كانت  إلى كما شيد الجامع األعظم، الذي الزال شامخا  

 38قنطار من النحاس. ويضم اإلقليم  32ثريا من أعظم الثريات والتي تزن  تتوسطه

قروية من بينها الجماعة الحضرية لتازة، التي هي مجال دراستنا جماعة حضرية و

وهي وحدة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة السلطة الوصية وتمثل 

الصورة الواضحة والكاملة من نظام الالمركزية الترابية، ألنها ترتكز على 

 د؛ تحدها شماال  الترابي بحيث تمارس صالحياتها في حيز جغرافي محد االختصاص

الجماعة  الجماعة القروية كلدمان وجنوبا   الغربية وشرقا   ةالجماعة القروية مكناس

 مرزوقة.الجماعة القروية باب  القروية باب بودير، وغربا  

فمدينة تازة هي الممر الذي يصل شرق المغرب بغربه وتوجد بين جبال الريف 

وحوض  ول بين حوض ملوية شرقا  وهي نقطة تح واألطلس المتوسط جنوبا، شماال  

 7101إيناون من الجهة الغربية ويغلب عليها الطابع الجبلي وتقع على متوسط مساحة 

 . مستشارا   35كيلومتر. ويسير شؤونها المجلس المنتخب متكون من 

محوري الشرق  التقاءوتغطي جزء من األطلس المتوسط، كما تمثل نقطة 

والجنوب الشرقي من جهة أخرى، وتمتد على والشمال الشرقي من جهة، والشرق 

منطقة المغرب المتوسطي،  تحد المنطقة شماال   كيلو متر مربع، 54918مساحة تقارب 

ومن جهة الجنوب الشرقي منطقة  ،ومن جهة الشمال الغربي منطقة كاب الشمال

 منطقة الوسط األطلسي. األطلس والوديان وغربا  
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 المبادئ والبرامج الخمس المهيكلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  .1

؛ حيث انطالقهاعدة مند  لقد قطعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أشواطا  

م الطابع العصري القائم على فلسفة جديدة ته إلى تخطت الطابع التقليدي مرورا  

النهوض بالرأسمال البشري والعناية باألجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة حيت تقوم 

هذه الفلسفة على بعض المبادئ األساسية والبرامج الخمس؛ سنعرضها في الخطاطة 

 التالية:

 : المبادئ والبرامج المهيكلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية1خطاطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلىبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مجموعة من البرامج، تسعى رتكز المت

ادرة، النهوض بالمستوى المعيشي لإلنسان، ألنه هو الهدف األول واألخير لهذه المب

وهي:  بإقليم تازةة تم التركيز عليها في هذه المبادرة برامج رئيس هناك أربعةلكن 

في  االجتماعيامج محاربة اإلقصاء برنامج محاربة الفقر في المجال القروي، برن

القرب

التشاور 
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التعاقد
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برنامج محاربة  
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برنامج محاربة  

الهشاشة



155 
 

والجدول التالي يوضح  المجال الحضري، برنامج محاربة التهميش ثم البرنامج األفقي.

 توزيع عدد المشاريع حسب كل برنامج.

  2014-2005المشاريع حسب البرامج -أ

   2014-2005 البرامجتوزيع المشاريع حسب  1: جدول رقم

دعم صندوق المبادرة 

 بالدرهم

عدد  لفة اإلجمالية بالدرهمالتك

 المشاريع

 البرنامج

 محاربة الهشاشة 78 55781659 659 631 45

 محاربة الفقر بالوسط القروي 264 107139638 353 935  87

 البرنامج األفقي 369 126960367 171 020  83

 االجتماعيمحاربة اإلقصاء  102 73052840 695 278 52

 المجموع 813 362934504 878 865 268

 مجهود شخصي. +عمالة تازة المصدر:  

يتبين من خالل الجدول أعاله؛ أن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هدفت 

 264محاربة الفقر بالوسط القروي فعدد المشاريع المخصصة لها حوالي  إلىباألساس 

يحتل  في حين درهم ؛ 353 935  87مشروع؛ فقد رصدت لها تكلفة مالية  تقدر

مشروع؛  369البرنامج األفقي الصدارة بحصة األسد في عدد المشاريع األكثر هيمنة

درهم، وهذا ما يوضح أن البرنامج األفقي هو برنامج  171 020 83بتكلفة مالية قدرها 

شمولي يشمل كافة تراب اإلقليم، عكس باقي البرامج التي توجه بشكل دقيق لمشاكل 

تبقى التكلفة المالية المخصصة لهاته المشاريع غير كافية  ، لكن مع ذلكمحددة مسبقا  

 لسد الفراغ.

    2015-2011 مشاريع التأهيل الترابي بإقليم تازة -ب

يمس هذا البرنامج الذي تم إضافته خالل المرحلة الثانية من عمر المبادرة 

مليون شخص من ساكنة العالم  حوالي-2011 2015الوطنية للتنمية البشرية 

 دوار بعدد 3300،القروي

 ما يلي : إلىإقليما جبليا منعزال؛ ويهدف  22 إلىجماعة ترابية قروية منتمية  503

 تقليص الفوارق في مجال البنية التحتية: التجهيز، خدمات القرب؛ 

  المعزولة؛ أوتحسين ظروف عيش الساكنة في المناطق الجبلية 

 نية للتنمية البشرية؛إدماج الساكنة المستهدفة في دينامية المبادرة الوط 

ويشمل هذا البرنامج المحاور التالية: الطرق والمسالك والمنشآت الفنية؛ الكهربة 

القروية؛ التزود بالماء الصالح للشرب؛ دعم قطاع الصحة؛ دعم قطاع التعليم. وبالنظر 

م لألهمية البالغة لهذا البرنامج سنعمل على تقييم حصيلة مشاريع التأهيل الترابي بإقلي

 : اآلتيتازة من خالل الجدول 

  



156 
 

 2011-2015توزيع مشاريع التأهيل الترابي 

 المحور عدد المشاريع التكلفة بالدرهم

 الطرق والمسالك والمنشآت الفنية 22 050000 118

 الكهرباء القروية 235 832000 250

 التزويد بالماء الصالح للشرب 45 095000 63

 دعم قطاع الصحة 40 000000 6

 دعم قطاع التعليم 19 160000 12

 المجموع 126 137000 450

 .مجهود شخصي +عمالة تازة المصدر:

توزيع مشاريع الـتأهل الترابي للفترة طريقة  ؛من خالل الجدول يتضح جليا  

إذ يمكن القول بأن أغلبية المشاريع منحت لمحاور  2011-2015الممتدة ما بين 

لماء الصالح للشرب؛ وهذا ما يدل على توجه المشاريع الكهرباء القروية والتزود با

لهاته المحاور فالنقص الحاصل في إقليم تازة بخصوص الكهرباء القروية والتزود 

معدل الدخل الفردي  انخفاض إلىبالماء الصالح للشرب في القرى النائية، باإلضافة 

 .المحورينلدى ساكنة اإلقليم، ما يفسر كون هاته البرامج تركز على هذين 

    2014-2005برسم سنة دعم صندوق المبادرة حسب القطاعات بإقليم تازة-ج

 2014-2005دعم صندوق المبادرة حسب القطاعات 

 القطاع عدد المشاريع التكلفة اإلجمالية بالدرهم دعم صندوق المبادرة بالدرهم

 الفالحة 175 986 937 38 727 995 28

 تعليمال 74 077 031 27 437 416 20

 الصحة 71 202 205 22 502 053 18

الطرقات والمسالك والمنشآت  91 088 342 63 854 389 46

 الفنية

 التعاون الوطني 127 680 755 91 361 638 63

 الماء والكهرباء 54 064 860 21 650 172 18

 التجارة والصناعة والخدمات 48 374 895 19 714 280 14

 الشباب والرياضة 32 164 123 25 030 303 16

 الصناعة التقليدية 12 920 37 63 440  164 4

 الثقافة 11 100 823  3 000 144 2

 السياحة 5 000 240 1 000 955

 الصرف الصحي وحماية البيئة 27 503 234 18 783 982 14

تفعيل برامج المبادرة التكوين  83 346 148 23 380 369 20

 والتواصل

 المجموع 813 934504 362 878 865 268

 مجهود شخصي. +عمالة تازة المصدر:
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الدعم المالي المخصص من طرف صندوق المبادرة ن إنالحظ من خالل الجدول 

توزع بشكل متفاوت حسب القطاعات، ي-2005  2014حسب القطاعات برسم سنة 

درهم؛ بعدد   361 638 63فقد حصل قطاع التعاون الوطني على نسبة مهمة تتراوح 

 389 46 مشروع؛ يليها الطرقات والمسالك والمنشآت الفنية حوالي 127المشاريع 

درهم؛ بعدد  727 995 28مشروع، تم الفالحة حوالي  91درهم؛ بعدد المشاريع  854

 416 20مشروع؛ بينما وصلت قيمة الدعم فقطاع التعليم  175المشاريع 

ى باقي القطاعات األخرى توزعت قيمة الدعم عل مشروع، وأخيرا   74و درهم؛ 437

المختلفة منها:) الثقافة؛ السياحة؛ الصناعة التقليدية؛ الشباب والرياضة؛ الصرف 

 .الصحي وحماية البيئة؛ الماء والكهرباء...... إلخ(

جانب هذا يتبين من خالل  إلىحسب عدد المشاريع المخصصة لكل قطاع.  

الوطنية البشرية تركز باألساس  الجدول أن الدعم المرصود من طرف صندوق المبادرة

 أيضا  فقطاع التعاون الوطني، والطرقات والمسالك والمنشآت الفنية، ثم الفالحة...، و

التعليم والصحة؛ بينما لم تحظى باقي القطاعات األخرى كالسياحة؛ الثقافة؛ الصناعة 

للتنمية البشرية  التقليدية؛ إال بنسبة قليلة من الدعم. بينما يؤكد واقع المبادرة الوطنية

 بإقليم تازة خصاص كبير في القطاعات الغير مستهدفة.  

 الشركاء المستفيدون من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -ه

 
 .2015ماي قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دار التنمية، المصدر:

قائم على تعزيز  تتطلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نهج أسلوب جديد

على  االعتمادعلى مختلف الشركاء من خالل  واالنفتاحالواقعية والمرونة والشمولية 

 االلتحامتعاونيات ومن شأن هذا  أوجمعيات  أومبدأ التشاركية سواء في القطاع الخاص 

واالقتصادية  االجتماعيةأن يعزز من الحكامة المحلية بإقليم تازة؛ لمواجهة المعضالت 

يتخبط بها، وتفتح آفاق مستقبلية للتنمية المستدامة في إطار شراكة قوية مع مختلف  التي

 الفاعليين.    

 

جماعة ترابية

89%

شركة أشخاص

2%

جمعية

5%

تعاونية

4%

البشريةالشركاء املستفيدون من مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية 

جماعة ترابية

شركة أشخاص

جمعية
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 2017-2005حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة ما بين سنتي: -د

في ماي  انطالقتهاعن  اإلعالنأعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مند 

ة الملك محمد السادس؛ دفعة جديدة وقوية في مجال التنمية من طرف جالل 2005

والثقافية، بغية تثمين المكتسبات  واالجتماعية االقتصاديةالبشرية في أبعادها 

واإلصالحات الجوهرية بالمغرب. لقد حققت المبادرة حصيلة إيجابية سواء  االجتماعية

األمر الذي يدل على مدى أهمية النوعية على مستوى إقليم تازة،  أومن الناحية الكمية 

 االجتماعيمقاربتها ودقة نهجها ونجاعة آلياتها في المساهمة في الحد من العجز 

 القروي. أوسواء في الوسط الحضري  ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة،

لفائدة  2017-2005وعملية خالل فترة  مشروعا   1090وتميزت هاته الحصيلة  

مليون درهم، ساهمت  471إجمالي ناهز  باستثماريد ومستفيدة، ألف مستف 490أزيد من 

مليون درهم؛ مما يبرز أهمية الدور الذي تضطلع به المبادرة 345 فيه المبادرة ب

متميزة مع جميع الشركاء من برامج قطاعية  التقائيالوطنية للتنمية البشرية في ضمان 

 .)11(وجمعيات مدنية وحاملي المشاريع 

II.النهوض بها واستراتيجياتلتي تعترض التنمية البشرية بإقليم تازة اإلكراهات ا 

 اإلكراهات التي تعترض التنمية البشرية بإقليم تازة .1

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  انطالقةعلى الرغم من التقدم الكبير الذي عرفته 

بعض العديد من المجاالت بإقليم تازة؛ إال أن هناك  في 2017 غاية إلى 2005

 اإلكراهات نجد:  بين أهماإلكراهات التي تعترضها في تحقيق قيمة مضافة، ومن 

 القطاع الغير مهيكل وانتشارتراجع القطاع الفالحي   -أ

إن غالبية سكان إقليم تازة ينحدرون من أصول فالحية قروية، فالمجاالت الريفية 

الت الريفية، زيادة لغياب الدعم بالمجا أصبحت فارغة بسبب الهجرة القروية، نظرا  

وعورة   إلىتقلص المساحات الزراعية بسبب العقار وزحف العمراني باإلضافة  إلى

التضاريس التي تطبع المنطقة وتوالي فترات الجفاف؛ وهو ما جعل القطاع الفالحي 

الفالحي بهده  االقتصادالبحث عن تنويع  مند البداية، وبالتالي بات لزاما   متأزما  

ان دخل قار للفالح وتجاوز الفقر والتهميش الذي يطال الفالحين المجاالت لضم

القطاع غير المهيكل  انتشاربالمجاالت النائية والمناطق المعزولة، زيادة على ذلك 

المحلي وعلى  االقتصادعلى  يؤثركالباعة المتجولين  والسويقات العشوائية  وهو ما 

 مالية الدولة. 

 ق الشغل قلة النشاط الصناعي وهشاشة سو -ب

وحدة صناعية؛ فظهور الشطر  15لم تتجاوز الوحدات الصناعية بمدينة تازة 

األول من الحي الصناعي بنفس المدينة خالل فترة الثمانينيات وخلق عدد من الوحدات 

النشاط الصناعي ولو بوتيرة بطيئة وضعيفة؛ على صعيد  انطالق إلىالصناعية أدى 

عف والهشاشة، فإذا كان الشطر األول من الحي اإلقليم بسبب الوضع المتسم بالض

مند سنين فإن الشطر الثاني مازال يراوح مكانه وهو األخر بمساحة  انطلقالصناعي قد 
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تجزئة وال تتعدى  211على  هكتار مخصصة للتجهيزات الصناعية موزعة 17تقدر 

وحدة  20د وحدات إنتاجية لحد اآلن. كما توج 6الوحدات التي دخلت الخدمات الفعلية 

الشطر الثاني من الحي الصناعي  استكمالأخرى في طور البناء واإلنجاز، ومن شأن 

 منصب شغل قار. 3000أن يوفر 

 نسبة األمية المحلية باإلقليم ارتفاع   -ج

؛ فمع قصور ما تشكله من خطر دائم على شعوب الدول النامية كالمغرب مثال   

من مأكل  األساسية أوال   االحتياجاتوفير الموارد وترتيب األولويات على أساس ت

 إلىومشرب وملبس، فإن الموارد المتبقية. التي من المفترض أن يوفر منها جزء 

عن تخلف  الساكنة المحلية، هذا فضال   الحتياجاتالتعليم تكاد تكون معدومة بالنسبة 

 الحتياجاتنظام التعليم القائم ببالدنا وعدم قدرته على مسايرة المهارات الالزمة 

 العالمي المتغير؛ ومتطلبات سوق الشغل. االقتصاد

II. النهوض بالمبادرة الوطنية وجعلها رافعة للتنمية المحلية بإقليم تازة استراتيجيات 

للنهوض  استراتيجيالمغرب كباقي الدول التي تبنت التنمية البشرية كنهج وخيار         

النقاط المطروحة من أجل  بأوضاع اإلنسان وتحسين ظروف عيشه، ومن جملة

 النهوض بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نذكر: 

 تعزيز دور الجماعة الحضرية بتازة في التنمية التشاركية .1

تعتبر المقاربة التشاركية المحرك األساس في التنمية المستدامة، فهذا التوجه يتيح 

يمة، ألن الجماعة جانب جماعتهم في تحقيق فرص عيش كر إلىلألفراد االنخراط 

، وتحمل على عاتقها المشاريع المناسبة للساكنة االجتماعيتقوي ساكنتها بروح التآزر 

أنها المسؤول األول  اعتبارالمحلية وتعمل على تدبيرها والسهر على مراقبتها على 

الساكنة المحلية وتلبية رغباتهم  إلىلتحقيق رهان التنمية بالمنطقة واإلنصات 

 المستقبلية. واحتياجاتهم

 دعم العمل التعاوني   .2

أن العمل التعاوني هو  اعتباريعد العمل التعاوني رافعة للتنمية البشرية؛ على 

أسلوب تشاركي في عملية تأهيل المجال خاصة باألوساط القروية التي تعاني التهميش 

 استبعاد حركة مقاوالتية تهم كل األنشطة القروية فال يتم إلىوالعزلة؛ ولما ال يتحول 

تعاونيات فالحية،  أوفقط على تعاونيات النحل  االقتصارأي مجال دون آخر، فال يتم  

بل خلق تعاونيات للحياكة والزرابي والصناعة الغذائية كصناعة السمن المملح 

التقاليد التضامنية الموروثة  استيعابوتعاونيات لتسمين الماعز هي قادرة على 

مل التعاوني هو قاطرة للتنمية البشرية والقضاء على الفقر )كالتويزة(؛ وبالتالي فالع

بالمدينة والمحافظة على قيم التضامن المنبثقة من المجتمع التازي وهو ما يتطلب جمعه 

 وفيدراليات. اتحاداتفي إطار 

 

 ربط التعليم بخصوصيات الساكنة المحلية .3
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المنطقة حتى بالشأن المحلي وبخصوصيات  لالهتماميتطلب توجيه المتعلمين 

 كالتدريب امتيازاتيصبح فاعال في تنمية مجتمعه؛ كما يجب تتمين مشاركته بمنحه 

التكوينية ودعم نجاحاته في األنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ويستحسن إشراك 

بجمعيات  أباء وأولياء التالميذ  واالستعانةأولياء األمور في المسار التعليمي ألبنائهم، 

وارها ومجاالت تدخلها حتى ال تقتصر على البنيات التعليمية فقط ،بل تتجاوز وتفعيل أد

بإبداعات المتعلم، أما فيما يخص البرامج التعليمية بالمنطقة فيجب أال  االهتمام إلىذلك 

تكون مقيدة بمناهج جزئية فيما يخص مراحلها وطرق تلقينها، وعليه فالتعليم يجب أن 

 إلىة المحلية وبالتالي فاألطر التعليمية مدعوة اآلن؛ يتناسب مع خصوصيات الساكن

عملية التعبئة الشاملة للساكنة المحلية من خالل الحمالت التحسيسية عن طريق 

جمعيات أباء وأولياء التالميذ وأن تدعم دروس محو األمية وتعميم المعرفة وحث الفتاة 

دراستها لتكون فاعلة في المجتمع القروية بالمناطق النائية التابعة لإلقليم على متابعة 

 وأن ال ينحصر دورها فقط في اإلنجاب. 

 دعم المشاريع اإلنتاجية لفائدة المرأة بخصوص العمل التعاوني .4

التنمية في كل المجاالت الحيوية وبالتالي يجب  إلىفي المرأة يؤدي  االستثمارإن 

ي مشاريع وأنشطة مدرة أن تسند لها مشاريع تمارس فيها مهامها بشكل فردي وتتمثل ف

في التعاونيات الحرفية والنسيج والحياكة والتطريز، وتربية  االنخراطللدخل من خالل 

تأهيل المرأة  إلىالنحل والدواجن والماعز فيها ال تتطلب قروض كبرى فقط تحتاج 

شبكات التسويق ومواكبة المرأة في هذا  ثحدااوتدريبها وتعليمها قواعد التسويق 

 اختيارلتنفتح على الطرق الحديثة، وإشراكها في عملية  باستمرارإعدادها المجال و

في التخطيط لدعم المشاريع لتصبح لها  أيضا  المشاريع بما يتناسب مع مؤهالتها، و

 القدرة على التقييم. 

 :خاتمة

ما سبق يمكن القول بأن اإلنسان هو المستهدف من المبادرة على كل  عطفا  و

لبشرية وفي نفس الوقت الوسيلة لتحقيقها، وبالتالي فهو عامل ضعف الوطنية للتنمية ا

وقوة في أغلب البرامج التنموية؛ فتدني مستواه التعليمي ومشاكله الصحية يشكالن 

العاملين ينعكس بالفائدة عليه وعلى  النهوض بهاذينعائقان للتنمية بمحيطه في حين أن 

أبعادها ونجاحها يتوقف على مدى تكامل مجتمعه؛ وعليه فالتنمية البشرية مركبة في 

األفراد فيما بينهم من خالل مؤهالتهم العلمية وأوضاعهم الصحية السليمة؛ فهي عملية 

 .جماعية مشتركة

وبالتالي فنجاح التنمية البشرية رهين بوضع خطط منسجمة يتكامل فيها الشق 

التنموي  ولهذا ال يجب إقصاء أي طرف فالعملية االجتماعيمع  االقتصادي

أن لها نفس الحقوق؛ فواقع المرأة في أي  اعتباروبالخصوص المرأة القروية؛ على 

، وهشاشة وارتقائهللحكم على درجة النمو الحقيقي للمجتمع  حقيقيا   مجتمع يشكل معيارا  

 .واالجتماعية االقتصاديةأوضاع المرأة القروية يعني عدم المساواة 
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 التوصيات 

 الفاعليين المعنيين في التنمية لكي ترقى المبادرة الوطنية  ضرورة توسيع صالحيات

 لطموحات الساكنة المحلية بتازة؛

 محدودية مشاركة جمعيات المجتمع المدني في برامج التنمية داخل التراب المحلي؛ 

  ضرورة تحقيق المقاربة التشاركية بين مختلف الشركاء والفاعليين في البرامج

راء كافة المتدخلين والعمل بآا المبادرة الوطنية واألخذ التنموية التي تسهر عليه

 .بها

 الهوامش والمراجع 

ماي  15مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس الموجه للشعب المغربي بتاريخ 1-

2005. 

( 1992ـ  1956امعي )" حالة التعليم الجاالستقاللعبد السالم فراعي، "التربية والتنمية في المغرب ما بعد 2-

تحت  1995ـ  1994الجزء األول فاس  االجتماعأطروحة لنيل دكتوراه الدولة في اآلداب اإلنسانية تخصص علم 

 .14إشراف األستاذ عبد الجليل حليم. ص:

 .)"االجتماعتأثير اإليديولوجيا في علم أيوب "يمكن للقارئ الرجوع لكتاب سمير 3-(

 .301م، بيروت لبنان، ص: 1983، الطبعة األولى االجتماعيولوجيا في علم سمير أيوب، "تأثير اإليد4-ـ

 .301: ، صسمير أيوب، المرجع السابق5-

 : 2006الطبعة األولى  6لحسن مادي : " تدبير مشاريع التنمية البشرية"، منشورات مجلة علوم التربية، العدد 6-

 .11ص

 تاريخ www.pnud.org:  اإللكترونيعلى الموقع  1993نة لس PNUDتقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية 7- 

 (.20/12/2020) : االضطالع

 ]((21/12/2021االضطالع :  )[ تاريخ www.INDH.gov.com:  االلكترونيالموقع -8

 : 12.رسائل مخزنية، ص : التازيعبد الهادي 9-

 : http     : لرابط التالي، لقطات من تاريخ تازة ، المنشور على ا2007الباهي محمد العلوي ،10-

www.oujdacity.net/regional-article-4133-ar/ 2021-01-23تاريخ االضطالع)) 

: دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تأهيل الرأسمال  جواد البزوي، محمد اشويطر، عبد الواحد بوبرية11-

-41ص1العدد المغرب، -، الطايفة  الترابيةح، الريف الشرقي حالة الجماعات الترابية بني فتا بمقدمة جبال

:  الرابط التالي .،مقال منشور بمجلة المقدمة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية على: 20

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/135935  2021-01-26 : االضطالعتاريخ)) 
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على lon articulatumHaloxy أثر االليوباثية للمستخلص المائي لنبات الرمث 

 .النباتيةاألنواع  لبعضالشتالت نمو وارتفاع 
 خميس إدريس العجيل .أ

 كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة –جامعة عمر المختار 

 

تخلص المائــــي لنبات الرمث ـــدراسة لمعرفة التأثــــير االليوباثي للمســــال أجريت هذه:  الملخص

 Haloxylon articulatum  القــمح إنبات شتالت نباتاتعلى. aestivum L Triticum 

وقد استخدمت في هذه ،  .Zea mays L    والــذرة .Hordeum vulgane L والشـــــعير 

%( واعتبر 100%،50%،25تراكيز للمستخلص المائي لنبات الرمث عند تراكيز ) ةثالثالدراسة 

بين ة أظهرت النتائج وجود فروق معنوية من بداية التجرب يوم 40التركيز صفر شاهد وبعد 

 مكررينام التصميم العشوائي الكامل في امباستخد االرتفاعات بين الشتالتعند اختبار المتوسطات 

عند مستوى  LSDوقد تمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنوي ، لكل شتلة 

تالت ونموها ووصولها لالرتفاع الطبيعي في الشوبينت النتائج نجاح إنبات .   P<0.05معنوية

شتالت الشاهد بينما كان هناك بطء واضح في ارتفاع الشتالت التي تم معاملتها بالمستخلص المائي 

يوم من بداية التجربة وكان أعلى  20بعد %( 100-%50-%25عند تركيزات )لنبات الرمث 

سم وطول  36سم يليه نبات القمح  6.05سم وطول الجذير  36.5ارتفاع في الرويشة لنبات الذرة 

سم وطول  15عند معاملتها بالشاهد بينما كان اقل ارتفاع لنمو الرويشة في نبات الذرة  سم 7الجذير 

 %.100سم عند معاملته بتركيز  2.4الجذير 

 نمو الشتالت  –المستخلص المائي  –نبات الرمث  –األليلوباثية  المفتاحية:الكلمات 

 :مقدمة

منع المواد الكيميائية النباتية التي تطلقها األنواع النباتية في البيئة ظهور ونمو النباتات المحيطة ت    

التأثير على متبادلي مجتمع التربة المشار إليهم باسم  أوعن طريق تغيير نشاطها األيضي 

allelopathy Allelochemicals  للنباتات هي المركبات الناتجة عن التمثيل الغذائي الثانوي و

 (Shirgapureet.al،2020 والكائنات الحية الدقيقة مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات )

ظهر كل ت   و ، وتؤثر على العديد من العمليات في النظم البيئية والنظم اإليكولوجية الزراعية

ا أليلوفيني اـيل واألعشاب الضارة تأثـالمحاص تأثير ويعتبر  خرىاألباتات ــــيل والنـعلى المحاص ير 

في إنبات  W: W٪( 15،  10تربة بنسب )للبقايا المحاصيل )القمح ، الشعير ، الذرة( التي أضيفت 

،  .Silybum marianum Lolium rigidumتشمل )وحشائش أنواع من ال أربعة بذور 

Sonchus oleraceus. ،Panicum Spp )إنبات البذور ونمو الحشائش التي تنمو  تطالتي ثب

في التربة المحتوية على مخلفات المحاصيل مقارنة بنبات )الحشائش( الذي ينمو في التربة الضابطة 

تباين تأثير المحصول األليلوباثي على إنبات ( وقد etMathedy-Al،al  ،2018) )بدون بقايا(

 ونمو الحشائش المعالجة بمخلفات المحاصيل.

غير  وهي نباتاتمبيدات األعشاب لمكافحة الحشائش لزراعة الحديثة عالقة كبيرة باستخدام ول    

مرغوب فيه ، مما يتسبب في انخفاض جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية بسبب تنافسها مع 

يتم التركيز ( وMehdizadeh ،2020)المحاصيل المزروعة على المياه والمغذيات والضوء 

، واعتبرت للبيئة  ةصديق  أعشاب  عتبارهابا بشكل كبير على الطرق البديلة إلدارة األعشاب الضارة

الرش  أوظاهرة طبيعية يمكن مراعاتها لمكافحة الحشائش عن طريق اقتصاص النباتات المحددة 

تأثير ، ويعتبر  في الحقول األليلوباثيةمركبات المحتوية على المستخلصات المائي للالمحتوي ب

( في إنبات ونمو Salhe ،2010) أم الحليبو المواد األليلوباثية المستخلصة من نباتي الجرجير

نتائج التجربة المختبرية  في والمديد وأم الحليب و الجرجير الفيجلبادرات بذور خمسة أدغال هي 

لإلنبات إن المستخلص النباتي للمجموع الخضري لنبات الجرجير كان له تأثير مثبط لإلنبات لبذور 

 Narcissusيلوباثية لمستخلصات نبات النرجس )تقييم التأثيرات األلل و كان جميع األدغال

tazetta L على اإلنبات والنمو والخصائص الفسيولوجية لنوعين من الحشائش هما عشب األريكة )
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(Agropyron repens( والشوفان البري )Avena fatua( )Bayatet.al  ،2020 )أن زيادة ب

ن نسبة اإلنبات ومعدل اإلنبات للبذور األوراق والبصيالت قللت مالخاصة بمستخلصات التركيزات 

وطول الجذر وارتفاع النبات ومحتوى الكلوروفيل في النباتات المعاملة بالمستخلص المائي لنبات 

 النرجس .

وقد أظهرت بعض الدراسات بأن الضرر األليلوباثي الذي تظهره بعض النباتات هو محصلة     

واألغصان والثمار والبذور  )األوراقتات الخضرية إلنتاج مواد كيميائية نشطة من مجاميع النبا

صور مختلفة منها الصلبة والغازية والسائلة كالمركبــــــــات الفيــنولية بوالجذور( والتي تكونت 

phenolic compounds وااللدهيدات Aldehyd  والكوماريناتCoumarins 

. وقد تبين بأن   (1988مشهداني ، ) ال   Terpenes والتربيـنات  Glycosidy والكاليكوسيـدات 

 (Hassanet.al  ،2020) الموائلب قد يرتبطالمحلية  لبعض األنواع النباتيةالتداخل األليلوباثي 

المصابة بالباسبالوم حققت تغطية وتنوع وكتلة حيوية للنباتات المحلية أقل من تلك  األراضيقطع ف

سبالوم تحتوي على محتوى مائي أكبر ونشاط كانت التربة التي ينتشر فيها باو. الخالية منها

خفض إنبات ونمو بعض األنواع المحلية  إلىأدت تربة الجذور تحت باسبالوم و نيتروجين أعلى 

 أنأظهر التحليل الطيفي حيث  هذه األنواع المختبرة بذورعكسيا  بحجم  ارتباطا  تثبيط النمو  وارتبط

أظهر بينما  ي تربة باسبالوم مقارنة بالتربة الحرةفكان لفينوالت والفالفونويدات ل معدل أعلى

( وجود بعض الفينوالت الحرة HPLCالتحليل الكروماتوجرافي السائل عالي األداء )

وللفينوالت والفالفونيدات تأثيرات  والفالفونويدات بتركيزات أعلى في التربة الموبوءة باسبالوم

 مثبطة على النمو .

لنباتات الطبية التي تحوي على بعض المركبات الكيميائية المثبطة وقد ويعتبر نبات الرمث من ا    

بينت االختبارات البيولوجية فاعلية هذا النبات بيولوجيا في التأثير على النباتات األخرى وبينت 

 وجودالدراسات التحليلية الكروماتوغرافية والمطيافية المطبقة على مستخلصات نبات الرمث 

 (2003فونيدات منها رامنتين وهيسبريدين وجليكوزيد لوتيولين .)مسعودة ، مختلف أنواع الفال

وفي دراسة لتأثير المستخلصات المائية للمجموع الخضري لنبات الدغل على إنبات البذور      

)  ونمو البادرات من نوعين من نباتات الحنطة والشعير وقد استخدمت خمسة تراكيز

في إنبات البذور ونمو البادرات لنوعي النبات عند معاملتها  طا  ( بينت النتائج تثبي2،4،6،8،10

% وطول 40.84وقد بلغت اعلي نسبة مئوية للتثبيط في المقارنة في إنبات البذور  10بتركيز 

% والوزن الجاف  53.3(% والوزن الجاف للرويشة 79.8و 66.9الرويشة والجذير )

 (2011 % في نبات الشعير.)كداوي وآخرون ،65.4للجذير

  البحث:مواد وطرق 

ث ــــــالرم لخــــــالصة نـــــباتخلص المائي ـــــالمست ختبارمن خالل اهذه التجربة  أجريت      

Haloxylon articulatum  ونمو الشتالت على إنـباتلهذا النبات لمعرفة التأثير االليوباثي 

والـذرة   LHordeum vulgane .روالشعي Laestivum  Triticum.القمح منها بعض النباتات ل

L.   Zea mays  في  أربع أياملمدة  أوال   إجراء تجفيف نبات الرمث هوائيا   التجربةفي هذه وتطلب

 أخد بعد ذلك يتم كامل ، لمدة يوم  م-65جو الغرفة ومن ثم التجفيف في الفرن على درجة حرارة 

من الجزء طحنها. العمل على و الجذورالسيقان و  واألفرع وجزء منمجموعة من األوراق 

ملي ويكمل الجزء المتبقي  500جرام وتوضع في دورق حجمي  50حوالي  أخد المطحون يتم 

ساعة حتى نتحصل على  24بالماء المقطر حتى العالمة ، ثم يوضع الدورق على جهاز رجاج لمدة 

 االنتهاءبعد وي نحتاجها تجهيز التراكيز المختلفة الت، قبل البدء في مستخلص مائي لنبات الرمث 

مع الراسب  متكامال   يترك المستخلص في الثالجة لمدة يوم كامل حتى نضمن مزيجا  من عملية الرج 

طة ورق ــخلص بواسـينقل المستخلص لجهاز الطرد المركزي ولكن قبل النقل يتم ترشيح المستو

رشيح ج=( بعد عملية التShahrokhi  ،2011) اتــعة من القماش على هيئة عدة طبقـقط أوترشيح 

لفة  2000جهاز الطرد المركزي لفصل األجزاء المتبقية من النبات بسرعة  إلىينقل المستخلص 

بعد ذلك نبدأ في تحضير التركيزات  دقيقة للتأكد من فصل جزئيات الراسب 20في الدقيقة لمدة 
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ي نستخدم فيه الماء %( بينما التركيز الرابع هو الشاهد الذ100%،50%،25المطلوبة بنسب )

النباتات  شتالتالمقطر والذي يعتبر تركيزه صفر لنتحصل على أربع تركيزات تستخدم على 

 . المذكورة سلفا  

استخدام القطارة في بعد تجهيز التركيزات من خالل  الشتالتعلى  المعاملةبعد ذلك يتم إجراء     

 40لشاهد لهذه المعاملة وتستمر التجربة لمدة واعتبار الماء المقطر هو االري بالتركيزات المختلفة 

التصميم العشوائي الكامل في  امباستخدتحت ظروف المختبر بعد انتهاء المدة يتم االختبار  يوم

 LSDوقد تمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنوي  شتلة،لكل  مكررين

 .P<0.05عند مستوى معنوية 

 والمناقشة:النتائج 

بات ــــــائي لنـــستخلص المــــيزات المختلفة للمــــ( بأن الترك1دول )ــــائج في الجــالنت بينت    

النباتات المختبرة  شتالت ارتفاعقد أثرت بشكل ملحوظ على  Haloxylon articulatumالرمث 

( ويرجع α=  0.05التجربة و كانت الفروق معنوية بين النباتات عند مستوى )بداية من  يوم 40بعد 

الفالفونيدات ) مسعودة ، التأثير االليوباثي الذي يمتاز به هذا النبات الحتوائه على مادة  إلىذلك 

 والوصول للطول الطبيعي التي أثرت بشكل ملحوظ في قدرة األنواع النباتية على اإلنبات (2003

 القمحقل قيمة لنبات أ ( بينما كانت389.046) .Zea mays L  الذرة وكانت أعلى قيمة لنبات 

.aestivum L Triticum ( 58.196بقيمة. ) 

تحت معامالت مختلفة من  والذرة والشعيرفي القمح  الشتالت الرتفاع (ANOVA) تحليل التباين (:1الجدول )

 الرمث. نباتالمستخلصات المائية لخالصة 

 Hordeum vulgan L Zea mays L النبات

 F-value P-value F-value P-value معامل

 0000. **389.046 0.000 **93.27 نسبة اإلنبات

 aestivum L Triticum النبات

 F-value P-value معامل

 0.001 **58.196 نسبة اإلنبات

عند اختبارها بالشاهد لالرتفاع الطبيعي األنواع النباتية المختبرة  وصلت الشتالت فيكما 

لنمو في األنواع النباتية المختبرة التي تم معاملتها انخفاض وبطء ابينما لوحظ  (2الجدول )

الذي ( Bayatet.al  ،2020)بالتركيزات المختلفة للمستخلص المائي لنبات الرمث وهذا يتفق مع 

زيادة تركيز أوضح بان النباتات تتأثر فسيولوجيا في معدالت اإلنبات والنمو بالمواد المثبطة ف

إلنبات للبذور وطول الجذر وارتفاع النبات ومحتوى مستخلصات قللت من نسبة ومعدل اال

تأثرت الشتالت باألليلوباثية بالمستخلص المائي، بينما  التي تم معاملتهاالكلوروفيل في النباتات 

سم لنباتي القمح والشعير بينما كان  22 إلى% بارتفاع رويشة وصل 25بسيط عند تركيز  بشكل

سم ، بينما كان تأثير األليلوباثية 20ز لنبات الذرة بارتفاع قل ارتفاع  للرويشة عند نفس التركيأ

قل ارتفاع أ% من المستخلص المائي وكان 100في النباتات المختبرة عند معاملتها بتركيز  واضحا  

( الذي أوضح بأن أعلى 2011سم وهذا يتفق مع )كداوي وآخرون ،  15للرويشة في نبات الذرة 

 المعاملة بالمستخلص المائي كانت عند معاملتها بأعلى تركيز.نسبة تثبيط لألنواع النباتية 

 

 

لألنواع متوسط ارتفاع الرويشة  على Haloxylon articulatumتأثير التركيزات المختلفة لمستخلص الرمث  (:2الجدول )

 المختبرة.
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Concentration Hordeum vulgane Zea mays aestivum Triticum 

0 35a 36.5a 36a 

25% 22b 20b 22b 

50% 20b 18cb 21b 

100% 19b 15d 18b 

 %5 مستوىالمعامالت التي ال تشترك في نفس الحروف توجد بينها فروق معنوية عند 

كما تمت دراسة تأثير األليلوباثية للمستخلص المائي لنبات الرمث على طول الجذير لألنواع    

ستخدام التصميم العشوائي الكامل بين المتوسطات ( وقد تمت المقارنة با2النباتية المختبرة الجدول )

وكانت الفروق عنوية بين الشتالت المعاملة مع الشتالت التي تم معاملتها بالشاهد وقد لوحظ تعمق 

لتوفر الرطوبة وعدم  الجذر بشكل واسع داخل التربة وانتشاره في النباتات المعاملة بالشاهد نظرا  

العكس في الشتالت المعاملة بالمستخلص المائي حيث لوحظ تعرض النبات ألي ضغط بينما كان 

الضرر األليلوباثي الذي  إلىصغر حجم الجذير واقتصر انتشاره بشكل سطحي وربما يرجع ذلك 

اضمحالل حجم الجذير كوسيلة  إلىأحدثه المستخلص المائي مما عرض النبات لضغط شديد أدى 

 تكيف لنبات لمواجهة هذا الضغط .

 لألنواع المختبرة.متوسط حجم الجذير علي  Haloxylon articulatumتأثير التركيزات المختلفة لمستخلص الرمث  :(3لجدول )ا

Concentration 

aestivum Tritium Hordeum vulgane Zea mays 

P-value F-value P-value F-value P-value F-value 

013. 14.394** 132. 3.430* 055. 6.227* 

0 7a 6.5a 6.05a 

25% 3.85b 4.75a 5.25a 

50% 3.75b 3.5a 4a 

100% 4b 3b 2.4b 

 %5 مستوىمعنوية عند  المعامالت التي ال تشترك في نفس الحروف توجد بينها فروق

 أيضا  مع التركيز وكانت الفروق  متوسط ارتفاع الرويشات للنباتات المختبرةكما تمت مقارنة    

( بينما 4.840) الشعير( وكانت أعلى قيمة موجودة بنبات α= 0.05معنوية عند مستوى حدود )

احتواء الرمث على بعض المواد  إلى( وربما يرجع ذلك 3.644القمح )اقل قيمة كانت في نبات 

وقد تؤثر هذه المركبات  (Todaria،1990و (Bhatt الكيميائية المثبطة منها التأنين والصابونين

 نمو النباتات ويقلل معدل اإلنبات . مما يؤثر علىفي إلية االمتصاص 
 Haloxylonتركيز المستخلص المائي لنبات الـــــرمث  من كل بين الخــــــطية االرتباط ادالتــــمع (:4) الجدول

articulatum عند معامالت االرتباط لكل نوع نباتي ارتفاع الشتالت ومتوسط . 

F-value p-value Species االرتباط معادلة R square 

4.840* 070. Hordeum vulgane x=30.31-0.14*c 0.60 

4.239* 085. Zea mays x=30.21-0.18*c 0.65 

3.644* 105. aestivum Triticum x=30.81-0.15*c 0.67 

ومتوسط ارتفاع  تركيز المستخلص المائي لنبات الرمث بينالخطية  العالقةوتم اختبار 

 زاد كلما ( 1الشكل ) األنواع النباتية كـل في عكسيةالعالقة  الشتالت النباتية المختبرة وكانت

وهذا  الشعيروقد كانت أقوى هذه العالقات في نبات وقل االرتفاع  معدالت النمو انخفضت التركيز

بأن الضرر األليلوباثي الذي تظهره بعض النباتات هو محصلة  1988)يتفق مع )المشهداني، 

مجاميع النباتات الخضرية ) األوراق واألغصان والثمار والبذور  إلنتاج مواد كيميائية نشطة من

والجذور( والتي تؤثر بدورها على العمليات البيولوجية وتقلل معدالت اإلنبات والنمو في األنواع 

 النباتية .
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باستخدام مع التركيز األوزان النباتية الرطبة والجافة للنباتات المختبرة كما تمت مقارنة     

(ANOVA) ( 0.05وكانت الفروق معنوية عند مستوى حدود =α ) في نباتي القمح والذرة في

في الوزن  أيضا  ( بينما كانت الفروق معنوية 2.225الوزن الرطب وكانت أعلى قيمة لنبات الذرة )

 والشعير.في نباتي القمح  وغير معنوية( 3.495الجاف لنبات الذرة )
تحت معامالت مختلفة من المستخلصات  والذرة والشعيرفي القمح  ألوزان النباتات المختبرة (ANOVA) تحليل التباين (:5الجدول )

 الرمث. نباتالمائية لخالصة 

Weight 
Hordeum vulgane aestivum Triticum Zea mays 

P-value F-value P-value F-value P-value F-value 

 *n.s 250. 2.046* 228. 2.225.600 .648 الوزن الرطب

 *476n.s. 836. 283.n.s 129. 3.495 .716 الوزن الجاف

n.s غير معنوية 

النباتية مع التركيز المائي  والجافة لألنواعكما تم اختبار العالقة بين أوزان النباتات الرطبة     

ر للمستخلص النباتي لنبات الرمث وقد تبين بأن التأثير األليلوباثي لنبات الرمث قد أثر بشكل كبي

في قدرة األنواع النباتية على االمتصاص مما قلل من انتشار المجموع الجذري داخل التربة 

وانعكس سلبيا على المجموع الخضري وصاحب ذلك انخفاض في وزن النباتات المعاملة عكس 

النباتات التي تم معاملتها بالشاهد حيث تفوق نبات الذرة في الوزن الرطب يليه نبات الشعير بينما 

 ان القمح األقل في الوزن الجاف.ك
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  الخالصة:

من خالل هذه الدراسة تبين بأن نبات الرمث من النباتات التي تمتاز بالتنافسية العالية مما يقلل    

من انتشار النباتات األخرى حيث يمتلك هذا النبات قدرة عالية على تثبيط إنبات النباتات المجاورة 

بات قبل البدء في عمليات الزراعة المختلفة كما يمكن استخدام هذا لذلك ينصح باستبعاد هذا الن

استــــخدامه كمبيد  إلىالنبات في مكافحة الحشائش الضارة والنباتات الغير مرغوبة باإلضافة 

 حيوي في مكافحــــة اآلفات والحشــــرات كوسيلة صديقة للبيئة.
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f Haloxylon articulatum aqueous extracts on the growth and height of seedlings of 

some plant species. 

Khamees Edrees Al-Ajeel 

Kms_irs@yahoo.com 

Faculty of Natural Resources & Environmental Sciences، Omar Al-Mukhtar University 

Abstract: This study was conducted to find out the allelopathic effect of the aqueous extract of  

Haloxylon articulatum on the germination of Triticum aestivum L. Hordeum vulgane L. and 

Zea mays L.seedlings. In this study، three different concentrations of the aqueous extracts were 

used (25% ،50%، 100%)  a with water as a control. After 40 days، the results showed significant 

differences between the averages when testing the heights between seedlings using the 

Complete Random Design (CRD) in two replicates for each seedling، and the averages were 

compared using the LSD test with P value<0.05.The results revealed an increase in seedlings 

germination and growth with reaching the optimum height in the witness seedlings while there 

was a clear slowdown in the height of the seedlings treated with the aqueous extract of the 

Haloxylon articulatum concentrations (25% -50% - 100%) after 20 days from the beginning of 

the experiment. The highest height recorded was in Zea mays plant (36.5 cm feather height، 

and 6.05 cm root length)، followed by Triticum aestivum plant (36 cm and 7 cm) when treated 

with control، while the lowest height growth recorded was in the Zea mays plant with 15 cm 

for feather  height and 2.4 cm for root length when treated with a concentration of 100%. 

Key words: Allelopathic - Haloxylon articulatum - Aqueous extract - Seedling growth 
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والتحديات لجذور والتأثيرات: اريقيابإفاللغة العربية  واقع  
 مفيدة محمد سعيد جبرانالدكتورة 

 MUFIDA.JB@GMAIL. COMترونياإللكالبريد - دارة المدينة القديمةإ جهاز

ها من العالقات واتسمت عن غيرالقدم  عالقات موغلة في اإلفريقية التاريخية العربيةجذور العالقات  إن: مقدمة

إن  صلة    إلىرافية التاريخية والجغ تشير المصادرإذ  التاريخ،ما قبل  إلىحيث ترجع  فيا  وجغرا بالتميز تاريخيا  

ا  كانت القارة ندمعسنه مضت  ما قبل ثالثة  ماليين  إلىاإلفريقية تعود باألجزاء  الشرقية شبه الجزيرة  العربية 

حر األحمر والخليج العربي _ وفصلهما لبا-ن يحدث االنكسار الجيولوجي الذي  خلق األخدود أكتلة واحده قبل 

 بعض . عن

حضاري له دور  التنوع كانهذا  الحياة،جوانب  شملت كافة بعالقات متنوعةارتبط العرب باألفارقة 

وتقارب  العالقات وتشابهعمق  أكدت المصادر األثريةوقد  المنطقة.تاريخ  في ثارا  ألنا  وفكري وإنساني ترك

 والجغرافية والتجاريةتداخالته البشرية  الجغرافي في أساس الترابطعلي  قائمة إن العالقةإذ  الحضارتين.

يوسف فضل حسن في كتابه  ذاالستاما ذكره  علىوفي هذا الصدد اعتمدنا  سنه.والذي يعود ما قبل ألفي  والثقافية.

من  وترجع ألكثريمة ... " العالقات بين العرب واألفارقة قدالعرب( تاريخ السودان وإفريقيا وبالددراسات في )

 سفنهم البحارجابت  البوصلة واإلسطرالب فقد بناء السفن واختراع العرب السابقين فييعتبر  1إلفي سنه ".

 القارة ومعالمهاحول والرسومات  ، فتركوا لنا الخرائطاإلفريقية اكتشاف القارةيعود الفضل في  موالمحيطات، وله

وقدم لنا  بعد. من الرحالة والجغرافيون األوروبيون فيما عليها العديد دالتي اعتمهذه الرسومات  ومسالكها،

 : مر قائال  األحول هذا  المستشرق الفرنسي لوبون اعترافا  

 من العرب أقاموا دينا  وان  أمه،تحققه  من المبتكرات العظيمة لموقت قصير  العرب في" إن ما حققه 

 يقتصر فضل عرفها التاريخ ولم الدول التيتعد من أعظم  دولة انشأوأ إنهم....  سادت العالم األديان التي قوىأ

 2"الشرق والغرب  البالغ فيلهم األثر  فقد كان ،أنفسهم العرب علي

من تحققت العديد  الطرفين، حيثالعالقات ما بين  تقوية ساهم الجوار الجغرافي فيلقد         

 اليمن وعمانهالي أاسب التجارية وخاصة بين قيق المكعدة منها االستيطان وتح الهجرات ألسباب

السابع القرن  في اإلسالمطهور  العالقات بعداتسعت وتطورت هذه  والصومال. ثموالحبشة 

                                                           
 .147ف ص 1989الخرطوم / /2وبالد العرب /ج السودان وأفريقيا/دراسات في تاريخ  فضل حسنيوسف   1

 .11ف ص 1993/ سبها / مركز البحوث والدراسات األفريقيةللصالت العربية األفريقية /  التاريخية الجذورحميد دوالب ضيدان /  2
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وسياسية في اجتماعية وثقافية واقتصادية  ،رات عدةيله تأث واسع، وكانبشكل  الميالدي وانتشاره

 .رةوفي وسط القا اإلفريقيةالشرقية والغربية  السواحل

 وتسليط وافية،مر يستلزم التوقف عنده ودراسته دراسة ن األإنتيجة ألهمية هذا الموضوع ف

العالقات  شكالية البحث في هل ساهم عمقوتتمحور إ ،الجذور التاريخية لهذه العالقات علىالضوء 

الحادي  رنفي القوما سبب انحسار اللغة  ولي.األمساهمة فعالة في نشر اللغة العربية في العهود 

 التالية:استدعي التساؤالت  مر الذياألعشر الميالدي وما 

 خر؟اآلمدي تأثر كال الطرفين بحضارة بينهما؟ وما طبيعة العالقات ما 

 العربية؟اللغة أي مدي ساهم الدين االسالمي في انتشار وتعميق  وإلى

 وجود اللغة العربية  ضعافإوماهي التحديات التي ساهمت في محاولة 

 مباحث: ةخمس إلىالورقة  قسمت

 ول: العالقات الجيولوجية والبشرية المبحث األ

  اإلسالمقبل  اإلفريقيةالمبحث الثاني: العالقات العربية 

 اإلسالمفي ظل  اإلفريقيةالمبحث الثالث: العالقات العربية 

 المبحث الرابع: التأثيرات الحضارية اللغوية الثقافية التجارية 

  بأفريقيالتحديات التي واجهت اللغة العربية المبحث الخامس: ا

 الخاتمة

 العالقات الجيولوجية والبشريةول: المبحث األ

 إلىة جدا ترجع قديم الجزيرة العربية وشبه اإلفريقيةالقارة بين  العالقات الجيولوجيةإن           

 .اإلفريقية لقارةا أجزاءمن  ً  جزء  مكونا  كانت شبه الجزيرة العربية  سنة، عندماثالثة ماليين  ما قبل

الكرة  ة فيالكبرى لليابسالثالث  االلتواءات الجنوبية األكبر ضمن هي اإلفريقيةإذ تعد القارة 

 ندمجة معجميعها م الموجودة حاليا  كانت القارات  األرضية. فمنذ مائة وخمسة وسبعين مليون سنه

 ي منتصفها.ف إفريقيايسمي نجايا( تقع ما اسمها )با كتله واحدة مكونة قارة عظمي واحدة بعضها في

استراليا  قارة انفصالبعد وضمن وحدة الجغرافية. مكونا للقارة  الجزيرة العربية جزءاوبقت شبه 

 األم،القارة  علىمدغشقر  وانتركتيكا وانفصال

بعضها البعض أخر  باعد عنتتكسر وتنفصل أجزاؤها وتتمائة وستين مليون سنه بدأت الكتلة بانجايا  وبحلول سنه         

الشق  إذ حدث سنه.حدثت منذ نحو ثالثة ماليين  والتي اإلفريقية كتلة القارةالتشققات الكبرى لها تلك التي حصلت في 

 برزخ السويس في عدن وتكوينذلك طهور البحر األحمر وخليج  كتلة القارة وأدي علىالجزيرة العربية  األول فأزاح شبه

 1 .إفريقيا العربية وشمالشبه الجزيرة  الوصل بينحلقة  ي، وهوالشرق أقصي الشمال

م( جاعال  165-85) الجغرافي بطوليمي العالم القارتين رسييييمةوهناك خط محدد بين                 

احية ومن الن وأفريقيا.بين أسيييييييا  الطبيعية الفاصييييييلة األحمر الحدودبرزخ السييييييويس والبحر  من

اضول األن إيران وهضبة زاجوس فيالعربية وجبال الجزيرة  تضم شبهكانت  إفريقياالجيولوجية 

 عية للمنطقةالطبيتوحدت السمات الجغرافية  باوراسيا. وقداألفريقي التكوين  فيها اصطدامالتي تم 

 مال.مع الصحراء العربية في الش اإلفريقيةاالستوائية  بتوحد الطبيعة

 نفسييييييها. وان االنكسيييييياروحدة األرض  قديمة قدم عالقة يةاإلفريقالعربية  إذن العالقة             

أنها  الحفريات تاريخياوقد حددتها  يمنع التواصييييييل بينهما الذكر لمالسييييييالف  الطبيعي الجيولوجي

                                                           
 .23حميد دوالب ضيدان ,المرجع السابق ,ص  1
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يطرح نفسييييه وهو متي  أذهاننا سييييؤال إلىوهنا يتطرق   1سيييينه.ما يقارب ثالثة ماليين  إلىتعود 

       أالم؟ البشري بالقارةظهر العنصر 

 سييييكونةمتكن القارة لم  األثرية التي اجريت عبر العصييييور إنوالحفريات  أثبتت الدراسييييات       

وني سنه ما يقارب من ملي بشري يرجع تاريخهأول مخلوق   وان  الطبيعي.االنكسار  بالبشر قبيل

ر ظه بشييري العائد تاريخه لمليوني سيينه. حدد لنا متي هيكل لمخلوقمضييت.      وباكتشيياف أول 

 البشرية. اإللهية ازدادت النسبة وبحكم الطبيعة العنصر البشري بالقارة  

 ثم عرفتليبيا وسييمي اهلها بالليبو  تعددت تسييميات هذه القارة فأطلق عليها أولها اسييم وقد          

أفري التي أطلقها الفينيقيون على سيييكان أوتيكا   وقرطا جنة  من كلمةمشيييتق  هو إفريقياثم إثيوبيا 

 2قاريا. اصطالحا إفريقيا وشيوع المصطلحات الجغرافية أصبحت كلمةأفريقيا   وبمرور الزمن و

تعريفا نعطي  بأس أنمسييييييميات هذه المناطق فال  نتحدث عنبما أننا ويتحتم علينا البحث           

األنسييييياب  افريقية، فعلماء موسيييييعا حيث اختلفت الروايات التاريخية حول تسيييييمية المنطقة باسيييييم

ابناء  مصييرايم، أوبن  ابناء فاروق األفارقة، وهماسييم اهلها  العرب يقولون بأن افريقية مشييتقة من

 (3) اخري.السالم حسب رواية  نوح عليه حام بنبن  قوط

غزاها وطولها  اليمن الذيملك  أبرهةبان أفريقية سميت بأفريقش بن  أخرى تقولوفي رواية 

اسم ملكة  إلىاسمها  أيضا   ونسب)(  الشرق. إلىمن البحر  وعرضها غربا،طنجة  إلىبرقة شرقا  من

 (4) أبريقيه أو قديما تسمى أفريقية ملكت البالد

 اإلسالمقبل ظهور  اإلفريقيةلعالقات العربية ور اجذ الثاني:مبحث ال

ساعدت  عوامل التي وتبرز أهم القدم. بينهما منذ العالقات وتمايزتتنوعت               -أ

 عنها.ب القة بين الطرفين الهجرات العربية عبر الفترات التاريخية وما ترتعلي تأسيس ع

نا تلك الهجرات اال ان إلىشارت صعوبة االلمام بكل المصادر التي أ وعلي الرغم من

شمال عالقة عرب ال المكتوبة لمعرفةاالستدالالت من بعض المصادر الموثقة  حاولت جمع

  ب التدفقات البشرية   .و مالمح انسيابالجنوب  األفريقي  

ن من عن رحلة مجموعة من الشبان المغامري تاإلغريقي هيرودوالمؤرخ  تحدث لناإذ          

 عرف حاليا  يقبائل النسامونيين الذين تدفعهم رغبة المغامرة وحب االستكشاف للعبور من مناطق ما 

  التواصل.دون  عائقاتشكل الصحراء  النيجر، فلمنهر  إلىالصحراء والوصول  إلىببرقة 

بالعالقات التجارية وما  ،السودان الغربيوارض  بفزان الجرامنةوتميزت عالقة قبيلة            

العربات الممتدة  الصخور، وطرق علىحيث ان النقوش المحفورة  صاحبها من عالقات اجتماعية.

كما توجد  5.مصاهرة بينهمالنا توطيد العالقات وتعميقها من خالل ال الجنوب تؤكد إلىمن الشمال 

 انتقال آلهةتوكد متين العالقات من خالل  الدينية التيالمؤثرات  على انتقالالعديد من الشواهد 

                                                           
 .147يوسف فضل حسن ,المرجع السابق ,ص  1

,تح ابراهيم االبياري , القاهرة  :دار ؛ أحمد بن علي ابن القوطية, تاريخ افتتاح االندلس 31حميد دوالب ضيدان ,المرجع السابق ,ص 2

 م1982الكتاب العربي ,سنه 

,سنه 3القيرواني المعروف بابن ابي دينار ,المؤنس في اخبار  افريقية وتونس  ,دار  المسيرة ,لبنان  ,ط ابي القاسم الرعينيمحمد بن  3

 ..29م ,ص1993

 .112-111االستبصار  ص نقال عن كتاب  67سعد زغلول الحميد , المرجع السابق ,ا ,ص 4

ف 1978محمد عبد الغني سعودي , االتصاالت العربية األفريقية في العصور القديمة ,القاهرة, معهد الدراسات والبحوث  العربية ,سنه  5

 . 11-10ص 
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لعبت  دبإفريقيا. وقشعب الماندجو  إلىآمون بمصر  اإلله انتقال رمزالمعبودة في كال الطرفين مثل 

القوافل  وشكلت طرق ،إفريقيامع أواسط دورا مميزا في تنشيط التجارة الداخلية الغرب طرابلس 

طرابلس وتعود محملة  إلى اإلفريقيةالقوافل التي تنقل المنتجات  اإلطراق،مترامية  بينهما شبكة

عبر حقب تاريخية  التجارية إفريقياطرابلس بوابة  المتوسط. وشكلتببضائع ومنتجات دول البحر 

وبين أواسط  التجارية بينهاالعالقات  ي توطيدكبير فنصيب  لمدينة قرطاجةكما كانت   1متعددة. 

 ق.م.القرن السابع  إلىتاريخها  حدد إفريقيا

إن القبائل الرحل   القاطنة  النيل، اذقدم  السودان قديمةالعالقات بينها وبين  مصر فكانتما  إ          

في الجنوب والتي انتقلت من مكان ألخر بسبب العوامل الطبيعية استقرت  النهر،ضفاف  على

الرجال  ثالثين ألف منانطلق مع  " الذي"هانو الرحالت المعرفة برحلةومن هذه  هناك.السوداني 

كما ارتبطت مصر غامبيا.  السنغال ومصبنهر  إلىبهم وصل  سفينةمتن ستون  والنساء على

 التجارة. كاألساسية لتلمن المعابر  وبحر الغزالالنوبة  فكانت مدينة الحبشة.بعالقات تجارية مع 

القطنية  مقابل المنتجات خ.... ال فكانت البخور واألبنوس والجلود والعاج والبضائع المتبادلة

الميالد الثاني قبل  اإللف إلىالدراسات األثرية إن العالقة بينهما تعود  وأرجعت الحديدية.دوات واأل

 2عصرها. على النقوش المصرية التي يعتبرها المؤرخون شواهد حسب

 يمكن تمثيل اإلفريقية لسواحل الشرقية العربية بأهاليشبة الجزيرة  بين عرب العالقاتما أ       

 جديدة،استكشاف مواطن  أهداف منها: العرب لتحقيق عدةبها  بتلك الهجرات المتعاقبة التي قام

رات بالهجكانت الجزيرة العربية مستودعا بشريا عظيما يفيض  واالستيطان. إذالهجرة  التجارة،

 إلىهاجرت  السامية التي المثال هجرة األقوامسبيل  وعلىواألجيال، علي مدي العصور  البشرية

الهجرة قبل عشرة  علىنتيجة الجفاف الذي أصاب أراضيهم واجبرهم  اإلفريقيةالسواحل الشرقية 

 3.ةأالف سن

من لعرب هؤالء ا نمك إفريقيالهذا الجزء من  ان مجاورة البالد العربيةنظري حسب وجه و       

ريا واريتضفتي نهر النيل والهضبة الحبشية  السويس والتقدم نحوالبحر األحمر وبرزخ  عبور

ب هبو العربية، حيث لعبتالمناخي في توطيد وتواصل الهجرات  أسهم العامل والسودان. كما

ير لتس خليج عمان وسواحلهفصل الخريف السفن الشراعية من  تدفع في الرياح الموسمية التي

 تجاركان ال. باتجاه جنوبي غربي ليصل للمحيط الهندي األفريقي الذي ينحنيبمحاذاة الساحل 

اء النس وفي أحيان عدة يتزاوجون من التجارية ويتبادلون البضائع.المراكز العرب يقيمون 

 ي تعودلكقي ويعودون في فصل الربيع حينما تدفع الرياح سفنهم في اتجاه الشمال الشر اإلفريقيات،

 عمان. سفنهم لمواني

ان الهجرات في البداية اتخذت سمه االكتفاء  الذهب في كتاب مروجونتفق مع مؤلف             

تطورت  بالمقايضة، ثموالسواحل الجزر  علىمع مندوبين أفارقة  التجاري بممارسة التجارة

                                                           
فريقية , المركز م, مجلة  دراسات ا13÷ 6احمد الياس حسين , طرق القوافل  عبر الصحراء   في المصادر  العربية  حتي القرن   1

.؛ مفيدة جبران , األسواق  بالمدينة القديمة طرابلس  ,  117-107م,ص 1986اإلسالمي  األفريقي الخرطوم  العدد الثاني , ابريل 

 . 15م,ص 2001مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة طرابلس وطرابلس , سنه 

قات  بين مصر والحبشة  في العصور الوسطي , المجلة  التاريخية ـسعيد عبد الفتاح عاشور , بعض أضواء  جديدة  علي العال 2

 .1,ص 1968سنة  14المصرية , 

علي حسين الشطاط ,الهجرات العربية الي شرق أفريقيا ودورها في نشر اإلسالم والعروبة  .الموسوعة التاريخية العلمية عن حقيقة  3

 28م ص2004-11-23لخامس. المغرب. عربية . جامعة محمد ا ألصولانتماء الشمال االفريقي 
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لزواج من االفريقيات مما اوجد وا الدائم بالتصاهرثم باالستقرار  المؤقت، ومن بالتوغل واالستقرار

 1جنسا له مالمحه الخاصة هو الشعب السواحلي.

 زنجبار وبمبالتوثيق العالقات تجاريا مع جزر  الحضارمة واليمينينكما دفعت هذه الطبيعة          

الهجرات تركت أثار مميزه وواضحة المعالم في نواحي  السالم. وهذه وممبسا  وداروما لندي وكلوه 

جزيرة العرب وحدودها تقتصر العالقات بين شبه  (. لماة )االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالحي

 وشرق إفريقيا منذإذ أن العالقات كانت قائمة ببالد الرافدين  اإلفريقيةوالسواحل الشرقية  الغربية

في ساحل شرق  مرية بابليةنقوش سو  علىق.م حيث عثر 2709عهد سرجون االكادي حوالي 

 2البقاع.وصول أهالي الرافدين لهذه  ريقيا كدليل علىإف

اليمن حيث األحباش وأهالي  الطويلة بينالتأثير في العالقات بينهما الحروب  زاد فيوما           

ا بالثأر من هجوم سابق أخدشواطئ اليمن الجنوبية عند المهرا في القرن االول ق.م  احتل األحباش

مهاجمة  علىالحبشة  أقدام النجاشي ملك علىادوليس )زليع(  لمنقوش فياألثر اوقد أكد  لليمينين.

 اليمن وبعضق.م بذلك فتح النجاشي  القرن الثالثفي أوائل القرن الثاني ق.م وكذلك في  اليمن

 األحباش بهزيمتهم أمام خرجت فلولإن  إلىبينهما العالقات التجارية  الفتح سهلوهذا  تهامة.

 3اليمن. إلىعاد األحباش مرة أخري  حتىتمض خمسون سنه أخري  لم أنه الحمريين. إال

نقال عن      اإلفريقيةالتاريخية للعالقات العربية  األوصالصاحب كتاب ) جمال زكريا ويذكر لنا      

يدينون بالوالء  الساحل األفريقي كانوا بعض زعماء المؤرخين أكدوا إنالمؤرخين العرب "إن  أحد

 4"في اليمن ه عيالتبا الجزيرة وملوك نوب شبةج ألمراء حمير في

جزيرة العربية الخليج من شبه ال عربية عبرسفن  الميالدي أبحرتالقرن االول  إذن منذ             

والجلود  لعاجمحملة باحاملة التمور واألسماك المجففة والخناجر والرماح لتعود  اإلفريقيةللسواحل 

 والذهب.

اإلغريقي بربيلوس صاحب كتاب "الكشاف البحري "  إلية الرحالةما أشار  أيضا  وهذا             

إلفريقيا، ول الميالدي حيث كتب يتعجب من كثرة السفن العربية في الساحل الشرقي في القرن األ

في ذلك الزمان البعيد يتزاوجون .... وال يجد  ىاآلهلين، فحتبين  علي العيشبقدرة العرب  ويشيد

 5.سبيال األفارقةوبين الخصام بينهم 

 -قائال: " ماإلسال إلىاكده لنا السير توماس ارنولد صاحب كتاب "الدعوة  وكذلك ما               

 للنشاط الملموس...نظرا اإلسالمالعصور قبل  ملموسا للعرب منذ نشاطا إفريقياشرق " وقد شهد 

يتسم باالستقرار  بالمنطقة كان سالماإل العربي قبلالوجود  إن المحيط الهندي" للمالحين العرب في

ملوك )-:قائال  سنه سبعون ميالدي  المؤرخ بلبيوس ويشير هنا التجارية. المؤقت وإنشاء المراكز

                                                           
 .98,ص1المسعودي ,مروج الذهب ,ج 1

 .54المرجع السابق , ص  خيري عيسى،محمود   2

 .59المرجع نفسه , ص  3

  -8ف ص1975, االصول التاريخية  للعالقات العربية األفريقية , معهد األبحاث  والدراسات العربية , القاهرة ,سنه  قاسمزكريا جمال  4

53  . 

م , 1978,العالقات  العربية األفريقية  دراسة  في إبعادها المختلفة ,معهد البحوث والدراسات  العربية ,سنه  محمود خيري عيسي  5

     54ص 
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احتكروا  إلفريقيا. وقد الساحل الشرقيوثيقة بمناطق كبيرة من  ةمعرفو ةدراي علىاليمن كانوا 

 1(.األصناف كاألفيال والطيوب تجارة بعض

ا يعكس عراقة وعمق الصلة بينهما شده التشابه العرقي واللغوي والثقافي بين الشعوب ومم      

اللغة السامية  ون إنحجيرمهرة والتقراي( هذا التشابه جعل المؤرخين ألالناطقة بالحامية والسامية )ا

ت المجموعا اللغات بينوالحامية ترجع في اصولها البعيدة لشعب واحد وان انتشرت. وتتنشر هذه 

العربية. إذ نقلت  المفرداتمن  كبيرا   عددا   وتشمل اإلفريقيةالشرقية  في السواحلالبشرية القاطنة 

مملكة اكسوم هي نتاج  والعمرانية. وتعتبرالزراعية  لغتهم وخبراتهمالهجرات السامية والحامية 

الباحث اليمني وارجع  معهم،الهجرات العربية للحبشة واختالطهم مع السكان األصليين وتصاهرهم 

"مظهر علي االرياني " تاريخ هذه العالقة لقرن الثاني الميالدي وان اصل األحباش راجع لتصاهر 

 2قبيلة عربية اسمها حبشت في شبه الجزيرة العربية. إلىالساميين باألفارقة. كما يعود اسم الحبشة 

لعالقات   بينهما اتاريخ  رن الباحثةسلفا، وتقونرجع تاريخ العالقات بينهما ألقدم شاهد مذكور         

 حريةالمالحة البوسيطرة العرب علي  البحر.تخوض عباب  السفن التيبتعلم ركوب البحر وبناء 

 الستقرار.ثم طلبا ل التجارة،في البحر والمحيط وتبادل االتصاالت المتميزة في البداية من اجل 

 الدين اإلسالميطل  في اإلفريقية العالقات العربية المبحث الثاني:

ل في حصيييي   اإلفريقيةمن وجه نظري ان االتسيييياع والزخم في الوجود العربي في المناطق        

ي الذي أمر الهجرة الكريمة األول إسيييالمية،أول هجرة عربية القرن السيييابع الميالدي وتحديدا بعد 

إليها  ابلهم بالذهن ليتخلصوا من شده تعذيب قريش. فأذ أصحابهصلي هللا عليه وسلم  بها الرسول

 : قائال  

 الحبشة فأن بها ملكا ال يظلم عنده أحدا " إلى" اذهبوا           

 ها، وكذلكبالمركزية  الحبشية والسلطةهذه الهجرة تشير في دالالتها للمعرفة الوثيقة باألراضي  

 وفة فيالمعر حملتهتجريد  الحبشي من دفع أبرهةالمقدسة األمر الذي  األحباش باألراضيمعرفة 

 مكة.عام الفيل رغبة منه في تغيير مسار الحجيج للحبشة بدل 

لفاتحين هو عدم اتجاه ا اإلفريقيةوالدليل األخر علي عمق معرفة العرب بسييييييواحل الشييييييرقية      

للدعوة النجاشييي  إن التفاهم الذي أبداه مدنه حيث األفريقي لفتح اتجهوا للشييمالالمسييلمين إليها انما 

 اإلسالمول دخ الطرفين. فكانالعربية لطبيعة تجانس  من البالد ءشي لتقبل أيار الحقيقي المعي هو

 والدعاة والعلماء.هناك عن طريق التجار 

 عبر اإلفريقيةفي كافة إرجاء القارة  اإلسييييييالمنشيييييير  عاتقهم مهمةحمل العرب علي                

 وتشيياد، إماوتونس ول الذي يربط ليبيا ووسييط القارة. الطريق األ الشييمال لغرب طرق تجارية من

ليصييييل  إفريقياالطريق الثالث يربط الجزائر بأواسييييط  الهوسييييا،الطريق الثاني فيربط تونس ببالد 

إما  السيييينغال.بأعالي نهر النيجر ونهر  األقصييييىنهر النيجر والطريق الرابع الذي يربط المغرب 

 3للسودان.شرقا فطريق البحر األحمر من مصر 

                                                           
,سنه  56العرب  وأفريقيا قضايا اآلمن المشترك , مجلة المستقبل  العربي , العدد  –أمينة هويدي , العالقات العربية األفريقية  1

  19ف,ص 1986

ف/ 1989علي الطاهر عريبي , مظاهر  عالقة العرب بإفريقيا  الشرقية , مجلة الدراسات األفريقية ,السنة الثانية ,العدد الثاني , يوليو , 2

 من فوزي مكاي  ,أضواء جديدة  عن العالقات  بين اكسوم وممالك جنوب الجزيرة قاةتمسمركز البحوث  والدراسات األفريقية , سبها .

 .15-14.ص ص 1980.  *امين اسبر , , افريقيا والعرب ,بيروت ,دار الحقائق ,سنه 

, مركز دراسات الوحدة العربية ,لبنان  27,السنة 311احمد المبارك , العالقات العربية األفريقية, مجلة المستقبل العربي ,  العدد  3

 113ف ص 2005.سنه
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 جديدا  مسارا أنها اتخذت إال اإلسالمإن الهجرات العربية السالفة الذكر قد ازدادت بظهور         

الوثنية ن وتحويلها م إفريقياوأعطت أبعادا جديدة للعالقات وهي نشر الرسالة المحمدية في ربوع 

 جرات التالية  لهالهجرة وإقامة الممالك اإلسالمية التي توالت عليها ا إلىالتوجه أدي  لإلسالم، هذا

 لسالفة الذكر. اهجرة أصحاب الرسول بداية الدعوة -

زمن الخليفة    إفريقيا إلىجرة أهل الردة الذين ارتدوا عن الدين اإلسالمي فهاجروا ه -          

 .اإلسالمهربا من النظام الجديد الذي جاء به  أبوبكر

فة إبان    خال لهم،مدينة األقرب واألكثر أمانا الحبشة ال إلىة الخوارج الذين هربوا هجر-            

 علويين.البذلك اصبحت ملجأ لكل من يطلب االمان ألرواحهم من بني اميه ومن . علي بن أبي طالب

وأولها وقد زادت الهجرات في العهدين األموي والعباسي اثر ظهور المنازعات السياسية - 

تنجح  مروان، ولموسعيد ضد الخليفة عبد الملك بن بقيادة سليمان  ثار العمانيون م عندما704عام

 هجرة الزيدية-الموثورتهما لتصدي واله الحجاز لهم ففروا علي أثرها ونزلوا بياتا في أرخبيل 

جماعته  طالب وفراربن أبي  أبناء علينتيجة النشقاق الشيعة لفئتين متخاصمة وانهزام زيد اكبر 

 1.بنادر )الصومال الشرقي( إلىم 740عام 

 مقديشو وبرواةشيدوا مدينة والسبعة من اإلحساء مع مجموعة نزلوا عند بنادر  األخوةهجرة  -  

 ويذكر المؤرخ جمال زكريا قاسم  م809عام 

 2""إن مقديشو أول مدينة عربية تأسست في الساحل الشرقي آنذاك 

 منبسه وبمبا وكلوةفي  لواسفن ونزوصلوا في سبع  م975عام  وأبنائه الستةهجرة حسن بن علي  -

 م1220-910الفترة من  موزمبيق فيسفاله جنوب  جوهانا وفياستقرت في  هجرة مجموعة-

 معومالويين ومستقل له جيش مكون من أفارقة وعرب  مكونين كيان المسلمون هناكلقد انتشر 

 . األفارقةوانصهروا مع  إفريقيامرور الوقت توغلوا في دواخل 

الحجاج بن يوسف الثقفي وقد  من سطوة خوفا إفريقياالي عمان لشرق كما فر عدد كبير من أه 

 3وسكانها.الوثيقة بالمنطقة  المكان، المعرفةقرب  العربية منها في الهجراتساهمت عدة عوامل 

 ت اللغويةالتأثيرا /اإلفريقيةالحضارية والثقافية العالقات العربية  المبحث الرابع التأثيرات

دينية  بغةصالقارة إذ منح  األفريقي، ازدياد الترابط العربي إلى اإلسالمر أدي ظهو            

عدة كانت وب اإلسالمظهور فالهجرات السالفة الذكر قبل  مزيج.وفكرية جديدة خلقت حضارة وثقافة 

  التواصل.لم تشكل اللغة عائقا ضد  وجماعية،هجرات منظمة 

     التواصل؟ادة زي دورا فيهل للغة العربية  نتسألوهنا       

 اإلفريقيةهذه الهجرات   كان لها الفضل في انتشار الحضارة العربية واإلسالمية في المدن      

لم تكن الهجرات من   ..الخ . منها علي سبيل المثال جزر القمر مدغشقر وسيشل والكونغو ومورا

جيش بغداد في العهد  لىإطرف واحد بل كانت هجرات افريقية حيث انضم الكثير من أبناء زنجبار 

الحواضر العلمية مصر وبغداد  إلى األفارقةكما تنقل الطالب  العباسي بالقرن التاسع الميالدي.

                                                           
  42المرجع السابق ,حميدان ضيدان ,ص 1

 55ل زكريا قاسم ,المرجع السابق,صجما 2

عين شمس , المجلد  ةاآلداب, جامعكوثر عبد الرسول ,دراسات  في الهجرة  الحديثة  إلي أفريقيا ) العرب في  شرق أفريقيا ( , كلية   3

 الثالث عشر .
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سمة  الهجرات في المسلمين. وقد برز تأثير هذهوالبصرة وطرابلس وتونس طلبا للعلم والمعرفة 

 التعريب.

بالقارة لعربية الحقيقي للغة ا عن الوضعقف فن اإلفريقية الخارطة اللغويةاد نظرنا بتمعن في       

 نه لغات خليطهتج عهذا التشابك ن واللغة العربية. اإلفريقيةالعالقة المتشابكة بين اللغات  ونكتشف

 افريقية،ثرات مؤاللغة السواحيلية التي نشأت في القرن الثامن الميالدي من تالقح  لخليطه، مثلغات 

لعربي الي تعني الهجين بين عربي وإفريقي كانت تكتب بالحرف وكلمة السواحي وفارسية. ،عربية

 لوف.الهوسا والفالني واالمنبت المماثل مثل  ذات اإلفريقيةمثلها مثل العديد من اللغات 

في المئة  وأصبحت تمثل خمسين افريقية،العربية في أكثر من ثالثين لهجة  ودخلت المفردات       

ليبيا وتونس  إلىاستقرت فيه اللغة العربية هو مصر ثم انتقلت  يقياإفرمن مفرداتـها وأول بلد في 

غينيا ومالي  إلى السنغال ومنها إلىموريتانيا امتدت  وجنوب. ومنلوسط  والسودان ومنها والمغرب

وجيبوتي  وكينيا وأوغنداالعليا ومن باب المندب وصلت لصومال  والكاميرون وفولتاوالنيجر وتشاد 

 1وموزمبيق.قمر ال ومدغشقر وجزر

اذ ان    اإلفريقيةاللغة العربية وبين اللغات  العضوية بينالعالقة  اللغوي فييتمظهر التشابك        

 اسيوية وعددهااسرة اللغات االفرو فرع منهي  السامية التي المجموعةضمن اللغة العربية تقع 

 ة(. والنيلي1436كونغوية ) غات النيجراسرة الل فهي:الثالث  اإلفريقيةسر اللغوية بقية األ اما( 371)

نسمة. ( مليون 150) من أكثر(. حيث يبلغ عدد المتحدثين بها 35والخويسان ) (.196الصحراوية )

احصائية عام  الشمالية. وحسب بإفريقيافرو اسيوية انتشارا ومعظمهم اللغات األ أكثرالعربية  وتعد

 العربية، بينما العدد تتحدث% من هذا 17 ابإفريقي( مليون نسمة 1030كر ان من بين ) 2011

 2انتشارا.االكثر  األرقام هي% فالعربية بلغة 5% والهوسا 10تتعدي  الهجين الالسواحلية 

رن االفريقي( )الق إفريقياشرق  في مناطق اإلسالملها حضورا قويا قبل  العربية كانفاللغة         

 لهجري الثامنا القرن الثانيحدود  االسالمي في الفتح رافقمناطق فحضور اللغة العربية لاما باقي ا

 ني ملوكعد وق والسياسة،فانتشرت اللغة هناك وأصبحت لغة العبادة والعلم والتجارة  الميالدي.

اإلسالمية  ايملوك دولة سنغمن أبرزهم  الطلبة. ولعلبها ووفروا كل الوسائل لنشرها بين  األفارقة

ن مجزية للمداسيرس والخلوات لتدريسها كما منحوا مكافآت تأسيس المدا علىالذين شجعوا 

لغة وإقبال ولعل من أسباب نجاح وانتشار اللغة العربية هي آصاله وعراقة ال لتدريسها. الوافدين

ؤلفات ومعظم الم بها،إذ أصبح ما يقارب خمس سكان القارة يتحدثون  عليها. اإلفريقيةالشعوب 

لتواصل ا تمثل تراث إفريقي فكري يشهد عنوهي  العربي،بالحرف ولكن  اإلفريقيةمكتوبة باللغة 

لتراث العربي في نقل الحضارة وا كبيرا   لها دورا   ةالعربي ألن اللغةنصل  األفريقي. وهناالعربي 

سيتين غير أسا عمليتينأهم  حدوث إلىأدي  بإفريقيااالحتكاك العربي  . وانإفريقيا إلىاإلسالمي 

 واإلسالم.يب متالزمتين هما التعر

وبظهور  دونها.تقف الحواجز الطبيعية  جدا، لمقديمة كانت العالقات  الثقافية لقدلتأثيرات ا      

 اإلسالمية. حيثمن مراكز الحضارة  مركزا   اإلفريقيةالمدن أصبحت  ،إفريقياوانتشاره في  اإلسالم

شرق ووسط  مؤثرات العربية في، فانتشرت الإفريقياالفكر والثقافة في  العربية لغةأصبحت اللغة 

                                                           
, الخرطوم 1دراسات  العربية األفريقية , العدد سيد احمد العراقي , انتشار  اللغة العربية في بالد غربي أفريقيا  عبر التاريخ , مجلة ال  1

  1021ف,ص1987, سنه 

 24م .ص2008احمد بن النعمان ,مستقبل اللغة العربية بين محاربة األعداء وإرادة السماء .دار األمة ,عام  2
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حضارية تتميز بخصائص  لتترك أثارااعماق الكونغو غربا وعبرت الصحاري  إلىوانتقلت  القارة،

 افريقية. عربية

 :كتابة "تاريخ الخلفاء "قائال أ.ك في السوفيتي بلشكوفوأكد المستشرق               

 . وقد تركتاإلسالماعتنقت التي  طور الشعوبت حددت طرق ....اإلسالمية الثقافة العربية" إن     

خاص مرحلة الخالفة العربية اإلسالمية التي تعتبر جزءا  هذا. وبشكليومنا  إلىأثارها في حياتهم 

 1".التاريخ  القوانين تطور هذا والذي بدونه ال يمكن فهممكونا لتاريخ اإلنسانية جمعاء  أساسيا  

 الناطقة الشعوبوالثقافي بين  التشابه العرقي واللغويدة العالقة هو ش يعكس عراقةومما       

دثها استحومن الصالت التي  مهرة والتقري.ألكالعرب وا والكوشية والساميةباللغات الحامية 

 األفارقةن توطيد العالقات والتبادل الثقافي هي الرحالت الحجازية.  حيث كا على وعملت اإلسالم

 سين، وكانرحالت الحج. باتصالهم بالعلماء الفقهاء والمهندمن  من سالطين ومن العامة يستفيدون

التي اهتمت  وبعض المدن الدينية.التعاليم  العمران ونشربلدانهم لتطوير  إلى يصطحبونهمالسالطين 

 وفأس.مثل طرابلس والقيروان  األفارقةبالعلم وفتحت أبوابها للطالب 

 الدول في بمجموعة منف من األفراد يمرون اآلال تضم عشراتوهذه الرحالت والتي          

لة فيها. كما واونقل للمعارف المتدمن تبادل آراء وأفكار إدراك  المقدسة وما طريقهم لألراضي

مما حفز التجار  الخ(الطبيعة )الذهب والفضة والنحاس ... مواطن الثرواتعرفت الرحالت عن 

 قبائل التكرورستقرار هناك مثل ما حدث في الزيارات المتكررة إليها وفي بعض األحيان اال على

في نقل اللغة  دورا  الشخصيات المهمة التي لعبت ولعل من  إلخ...الهوسا . –السنغاي  –الفالنة  –

م(  177-1714 ،هـ99-96العربية والفقه الشاعر االحوص الذي نفاه الخليفة سليمان بن عبد الملك )

 2 ،جزيرة دهلك عقابا علي اهاجية له  إلى

من الخليفة يزيد بن  الجزيرة بامرفقهاء المدينة الذي نفي لهذه  أحدعراك بن مالك  وكذلك          

م( اللذان مكنا اهل الجزية من حفظ الشعر من االحوص وحفظ 724-720،هـ105-101عبد الملك )

تب، والعالمة الكمن  العديد ألفالذي  1627وكذلك العالم أحمد بابا التمبكتي ت 3عراك.الشريعة من 

مجتمع ثقافي  شواهد توجد إلىكتاب تاريخ السعدي واشار فيه  ألفالرحمن السعدي الذي  عبد

عالم  من مائةكما ترجم الكثر  إفريقيايحاكي المجتمعات العربية في شمال  إفريقياغرب  عربي في

العربية اإلسالمية  نشر الثقافة يكما يعود الفضل لمدينة تمبكتو ف بالعربية.ومؤرخ افريقي كتبوا 

 على م1076 المرابطين سنهغانا الوثنية علي أيدي  ساعد سقوط دولةوقد  المحيطة. في المنطقة

 االسالمية.انتشار الثقافة 

 راجع إفريقياانتشار الثقافة العربية في غربي  حسن إنويذكر لنا المؤرخ حسن إبراهيم             

هـ فاتحة   عهد 192أس في أواخر القرن الثاني للهجرة سنه " إن تأسيس مدينة فقائال:لمدينة فأس 

والمدارس كما لعبت المساجد  4" اإلفريقيةوغربي القارة  األقصىجديد في تاريخ الثقافة في المغرب 

العلماء العربية اإلسالمية من خالل المحاضرات والدروس الذي يلقيها  نشر وتعميق الثقافة دورا في

                                                           
 المرجع السابق ,  نقال عن بلشكوف أ.ك   110حميدان ضيدان , المرجع السابق ,ص 1

يم ,اثر العرب في بالد البجه وجزر دهلك علي انتشار االسالم والثقافة العربية ,مجلة البحوث التاريخية  ,السنه  محمد كريم ابراه 2

 56ص التاريخية للدراسات الليبيينم ,مركز جهاد 1997التاسعة عشر , العدد االول , يناير سنه 

 .60محمد كريم ابراهيم ,المرجع نفسة ,ص1 3

 215-214,ص ص1985انتشار االسالم في القارة االفريقية ,القاهرة  ,سنه  ـــحسن ابراهيم حسن ,  4
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، إفريقيامناطق غرب وشرق  العربية. فيقسطا من العلم في المراكز الثقافية  الذين نالوا األفارقة

 األفارقة.تنافس  حيث

ذلك بقول الحميري تحديدا حول جزيرة دهلك في مطلع القرن الخامس  علىولعلنا نستدل      

ربعمائة وقد ولي القضاء فيها بعد اال ،"في هذه الجزيرة مساجد جامعة واحكام عادلة-قائال: الهجري 

 علىداللة  المساجد والقضاءولعل وجود هذه  االندلس،مالكي من اهل  يونس، وهوفيها محمد بن 

عروبة يؤكد  القضاء وهذااستكمال مؤسسات الدولة العربية االسالمية بهذه الدول ومن بينها مؤسسة 

ل المثال الطريقة علي سبي الثقافي الديني في التواصل الصوفية دوراكما كانت للطرق  المدن. هذه

القادر  القادرية المنسوبة لعبدهـ( والطريقة 18-هـ12التيجاني ) العباس احمدالتيجانية للشيخ أبي 

 1هـ( .12-هـ6الجيالني )

  قة؟األفارعقول  وازدهار وتنوير في تقدم دورا اإلسالم مدي لعبأي  إلىنتسأل وهنا       

المتعصبين  ناألوروبييالعديد من المؤرخين  دنا هناكوجمن خالل اطالعنا عن المصادر            

 منصفين نأوروبييهناك مؤرخين  لتأخرها. ولكنألفريقيا أدي  اإلسالمإن دخول  إلىأشاروا  الذين

اإلسالمية وازدهار حضارتها  اإلفريقيةهو األصل في قيام الدول  اإلسالماعترفوا صراحة بان 

 2.عصر التاريخي إلفريقياال باإلسالم يبدأ" بأنه  وبعضهم ذكر

خلص له  ". وماالبرنو اإلسالمية إمبراطورية طرحة كال من مؤلف كتاب "مع ما    ونتفق          

لم  إفريقياغرب  في اإلفريقيةمن حيث إن الممالك  " إفريقيافي  والثقافة العربية اإلسالم كتاب "

واعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية  لها اإلسالمعظمة قوتها وازدهارها األبعد دخول  إلىنصل 

في  اإلفريقيةمجتمعات مركزية وبرزت شخصيتها  إلىبدائية  قبيليهبها حيث انتقلت من جماعات 

النظم اإلسالمية السارية إطارها اإلسالمي واستحدثت بها أنظمة إدارية وقضائية مستوحاة من 

األفريقي. قافة العربية مع الموروث الثقافي تمازجت فيها الث وظهور ثقافة جديدة العربية. بالدول

العلماء والفقهاء من  ثقافيا  يؤمه أضحت مركزا حتىالممالك اإلسالمية سادت في العديد من  التي

وبرنو حيث  تمبكتو ومالي مثل مملكةالعلم  اإلسالمية، ويترحل إليها طالبكافة المدن العربية 

األمر الذي دفع بالرحالة ابن   3العلمي الثقافي.واالزدهار األهمية التجارية  هذه الممالك بينجمعت 

 4 الكتب "في أسواقها  ءشي أنفق" للقول:بطوطة 

فكان لموقع   مصر الجغرافي  دور في تطوير العالقات    اإلفريقيةإما في المنطقة  الشرقية          

ه العلم لتلقي  العلوم في أروقة  و طلب  اإلفريقيةإذا قصدها العديد من سالطين الممالك  ،الثقافية 

كما ذهب  الكثير من أهل  السودان  ،األزهر الشريف  وسميت أروقتها  بأسماء بعض الممالك 

ووفد إليها  العديد  من علماء الحجاز أمثال الشيخ الجيالني  ،لتلقي  العلم  في مملكة كانو وتمبكتو  

كما .مشيخة العبدالب وسلطنه الفونج  أولطنه كما برزت العديد من السلطنات اإلسالمية مثل  س،

                                                           
-214ف ,ص ص 1979حسن , انتشار اإلسالم في القارة األفريقية , الخرطوم ,د.ن,سنه  يوسف فضلاإلسالم انظر  حول توغللالستزادة  1

215 

  15-14المصدر السابق , امين اسبر ,ص ص-  2

 .7ف ,ص1975المصرية  العامة  للكتاب ,سنه  الهيئةاطورية البرنو اإلسالمية , القاهرة , ابراهيم علي طرخان , إمبر 3

 261ف ,ص1963,القاهرة ,دار النهضة العربية , سنه 1احمد محمود ,اإلسالم والثقافة العربية في افريقيا ,ج ؛ حسن

 113ف/ص 1960ابن بطوطة , تحفه النظار  وغرائب  اإلسفار , بيروت ,سنه   4
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في التراث الفني  العربي  في دول الخليج في استعمال الطبول   اإلفريقيةظهرت  المأثورات 

  1في األغاني واألهازيج الخليجية . اإلفريقية

التجارة  على بحثا اإلفريقيةالتأثيرات التجارية حيث بدأ العرب يهتمون باألراضي           

قبيلة وصلت  حتىفتوغلت الرحالت العربية  بها،واالستفادة من الثروات وكذلك االستقرار 

شبه الجزيرة العربية   ربطت مصر بالسودان ووربطت  ،الجرامنت بالجنوب األفريقي وقرطاج

في  ربيعة وجهينه وقيسبعض من قبائل  المثال استقرارسبيل  على األفريقي.بالساحل الشرقي 

االشتغال بالتعدين  اسهمت فيالقبائل  طريق المصاهرة، وهذه باألهالي عن واختالطهمديار البجه 

رسالتها في  وتأديةالعربية التوازن القبلي في استقرار هذه القبائل  أسهم والتجارة، كماوالزارعة 

 إلى. ومن التأثيرات إدخال الجمل إفريقيانشر العروبة واإلسالم في شرق السودان وشرق 

 من العاج والبخور والجلود اإلفريقيةفي تبادل السلع التجارية  ، ودورهاإلفريقية الصحاري

 2 المباشرة.المنتجات بنظام المقايضة  والرماح وتبادلوالسروج والملح والنحاس 

وبين المدن الساحلية  إفريقياغرب وشرق في  اإلفريقية ربطت الصلة التجارية بين الممالكاذ         

مراكز التي اضحت  األحمر. البحر األبيض والبحر المطلة علينس تلمسان مراكش   مصر ليبيا تو

ليبيا كان لها النصيب األكبر في ذلك بشهادة الرحالة  أوربا، ولعل إلى اإلفريقيةالبضائع  لتصدير

  3واألجانب.العرب 

 منشئات وكتابات اذ اكتشفت في مدينة غيدة إفريقياشرق ووسط  إلىالعربية  المؤثراتوغلت ت       

حفرا عميقا في الحجر الموجود بجامع مرفأ دهلك الكبير والتي تعود تلك الكتابات  كوفية محفورة

 4.للقرن الخامس الهجري الحادي عشر الميالدي

ر وادي ذلك وبهذا العالقات سيطر العرب علي المالحة في المحيط الهندي والبحر األحم           

واخر القرن أ البرتغاليين في ءبمجين اقتصاديا ولم تنته هذه السيطرة إال ازدهار كال الطرفي إلى

 السادس عشر وبداية القرنالخامس عشر 

 

 

 بإفريقياالتي واجهت اللغة العربية  تخامسا  التحديا

 -النقاط التالية: من الممكن ان نختصر التحديات في         

 غةلبرابط م 1830مستعمراتها منذ عام  رىالكبربطت الدول  وروبية فقداللغات األمنافسة  -

ان دينا حيث لاالمر ملحوظ  واقتصاديا . وهذا وثقافيا  وسياسيا  المستعمر ومن ثم ربطتها فكريا 

 ية وفيرسمالمستعمر كلغة  تستخدم لغةتزال  استقاللها ماهناك العديد من الدول التي نالت 

 فقط. شفهيةية المحافل صارت اللغة العرب الحكومية وفيالدوائر 

                                                           
 .215 214تاريخ العالقات العربية األفريقية ,دار الملتقي , لبنان, ص ص مصباح االحمد،أمحمد - 1

.ومصطفي الرافعي ,حضارة  العرب  في العصور  اإلسالمية  15ف ,ص 1981عرفان محمد حمور ,أسواق العرب , بيروت ,سنه 2

 20ص 1960الزاهرة ,دار الكتاب اللبناني ,سنه

.؛ يحي بو عزيز ,طرق القوافل  واألسواق  117 -107احمد الياس حسين , المرجع السابق ص  .15مرجع السابق . صالجبران ,مفيدة  3

ف ص 1984كما وجدها  األوروبيون  خالل القرن  التاسع عشر ,معهد البحوث  والدراسات  العربية بغداد  ,سنه   الكبرىبالصحراء  

  60السابق ص. ابن حوقل. المرجع  149

  60ص 1938,ابن حوقل ,صورة االرض , لندن ,سنه  175, المرجع السابق  ص  فضل حسنسف يو 4
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العربية. بديلة عن  محاولة إلحالل لغاتللقارة اللهجات المحلية في  الدول المستعمرةتشجيع  -

  األمازيغيةم لتدريس 1967سنه  أكاديميةفرنسا  تفأنشأ

 جزاءألهجة يتكلم بها  1200 بما يقار إلىعده لهجات تصل  هي وإنماليس لغة  األمازيغيةو -

 والمغرب.لجزائر ليبيا وا إفريقيامن شمال 

ت احالل الحرف الالتيني بدل الحرف العربي في لغة الهوسا والسواحلية وغيرها وقد سع -

تابة لغات كمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة مجهودات في هذا الجانب  إيسيكومنظمة 

 العربي.الشعوب االسالمية بالحرف 

                                                                                     المتعلمين فضال  عن بقية المجمعبها بين  حدثالتخاطب والتإن اللغة العربية ال تستعمل لغة  -

 باللهجات المحلية واألدبيةيتم شرح الدروس الفقيه  أحيانا   -

 كثير من الدول في اإلفريقيةفي الجامعات  قسام اللغة العربيةأقلة  -

 يراعي فيعمار   فعادة المنهج األ البيئة الال من حيث  األفارقةلتناسب تعد  هج لمالمنامعظم  -

 اللغوية( –الثقافية  –التربوية  –النفسية االجتماعية األربع ) وضعه الجوانب

جازة باللغة العربية   اإل ىغير منتجة. فالحاصل عل العربية بوصفهااللغة  إلىنظرة المجتمع  -

 الدينية. فأصبحتباستثناء عمله في المنظمات والجمعيات عن العمل  طال  يجد نفسه عا أحيانا  

 له ةمهنة تدريس اللغة العربية مهنة من ال مهن

في اعداد  المعاهد المتخصصة العربية، وقلةفي تعليم اللغة  األفارقةقلة المتخصصين من  -

ووجود كليات في الخرطوم الدولي  المعاهد مثل معهدمعلمي اللغة العربية واذ وجدت بعض 

 القارة.تفي بالغرض بحجم  نها الإ الإغانا وكينيا 

 :الخاتمة-

   الجيولوجية والبشريةمن الناحية  وتأثيرجذور  العربية واألفريقية العالقاتبعد تناول              

 التالية:  النتائج إلىتوصلت  والتحديات   اإلسالموبعد دخول  والثقافية قبلوالتجارية 

حيث كانت  سنه ، ثالثة ماليينما قبل  إلى القدم ترجعموغلة في  اإلفريقيةعالقات العربية إن ال (1)

 لها  . وشبه الجزيرة العربية جزءا مكمال   إفريقياالقارات كتلة  واحدة  تتوسطها 

ومصنفات  لنا أثارا  وا وترك، الذين العرب القارة للرحالة أجزاء الكتشافيعود الفضل  (2)

اشار إليه المؤرخ بوفيل    وهذا ما الحقا   ناألوروبييعتمد عليها الرحالة وخرائط ا ورسومات

فئة من المؤلفين والرحالة  إلىالذي قال "نحن ندين بمعلوماتنا عن التاريخ المبكر لداخل القارة 

 "ابن بطوطة ياقوت. اإلدريسي. حوقل. البكري. المسعودي. ابنمن أهمهم 

هجرات بشرية  اتخذت شكلبأنها  وبعده اإلسالمقبل  ةاإلفريقي تميزت العالقات العربية (3)

الثروة، لبحث عن مصادر مأرب، االطبيعية مثل انهيار سد  الكوارثاقتصاديه، –ألسباب

 مان.األعن  بحثا  سياسية زمن الخالفة  سبابوأ

توثيق  علىلقد ساعد الموقع الجغرافي والظروف الطبيعية كالرياح ومعرفة العرب بها  (4)

 الطرفينفي    المتبادلة واستقرارها زدياد الهجراتواالعالقات 

منارات  وأضحتافريقية مدن عدة  الثقافية فيالمراكز  التأثير الثقافي لعالقات بانتشار تميز- (5)

ات اصطالحية مقاومة ظهور حرك التأثير فيهذا  علىترتب  تشع بالمعرفة والثقافة، مما

من خالل  األفارقةالسكان  العربي عليالحضاري  التأثيرانعكست  ،مستقبال  جنبي لالستعمار األ

 العربوسلوكيات  تشبههم بعادات
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التعاليم  التي ساعدت في نشر اإلفريقيةللعالقات العربية  الركيزة األوليوشكلت التجارة  (6)

وبقت  ة،واسع أبعاد أخد فكري وثقافي وروحياتصال  واللغة، فأصبح هناكوالثقافة  اإلسالمية

 لطمسها. حاوالت األوروبيينمرغم  أثاره صامدة

بركوب البحر وبناء السفن التي تخوض عباب  اإلفريقيةاقترنت العالقات التجارية بين العربية  (7)

 البحار والمحيطات.

الهجمات كانت ال تخلو من بعض  نإسليمة، و اإلسالمالعالقات كانت في معظم األحيان قبل  (8)

 ومكةعلي اليمن  لنجاشيالملك امثل هجوم  إحكام السلطة والسيطرةجل أ من

 وازدهارعكس التشابه العرقي واللغوي والثقافي بين الشعوب الناطقة بالحامية والسامية قوه  (9)

 العرب وبالد إفريقياالتي كانت سائدة بين شرق  العالقة

 الدعاةيدي أ على اإلفريقية ربوع القارةفي  اإلسالماسهمت هذه العالقات القديمة في انتشار  (10)

 مهاجرين ...الخوالتجار وال

األحرف العربية في  والسياسة، وأدخلتاصبحت اللغة العربية لغة العبادة والعلم والتجارة  (11)

 العربية نما بيمزيج  وهي لغةهجين  لغةنتج لظهور  افريقية. ومماأكثر من ثالثين لهجة 

 س سكانن خماللغة العربية في أكثر م والفالني. وأصبحتفريقية مثل الهوسا والسواحيلي واإل

 القارة.

 علميشعاع مراكز إ صبحتأ (12)

الصومال ميزت العالقات بظهور عرق جديد مختلط بين العرب واألفارقة مثل شعب  (13)

 والحبشةشو  ومملكة

من خالل قنوات التلقي  األفارقةالعربية اإلسالمية في تنوير عقول  العالقات أثرت  (14)

 الحجازية.كالمساجد والخلوات والمدارس والرحالت 

الحواجز الجغرافية والطبيعية حائال دون مد جسور التالقي والتواصل بين العرب  لم تقف (15)

 واألفارقة.

الحضارة والتراث العربي  في نقلكبير  دور لها اإلفريقيةن العالقات العربية أ إلىوهنا نصل        

 اسيتين غيرأسن يعمليت حدوث أهم إلى أدي بإفريقياالعربي ن االحتكاك إو .إفريقيا إلىاإلسالمي 

  واإلسالم.التعريب  متالزمتين هما

 

  

 :جعالمصادر والمرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م 1960 بيروت، النظار وغرائب اإلسفار، بطوطة، تحفه*ابن 1

 .م 1938 ،لندن ،األرض حوقل، صورة*ابن 2

 .م1980سنه ،دار الحقائق ،بيروت ،والعرب  إفريقيا،أمين ، *اسبر3

 وآخرون، القاهرة،حسن  اإلسالم، ترجمة: حسن إبراهيم إلى ارنولد، سير توماس، الدعوة*4

 . م1958

 ، د.ت.الملتقي، لبنان اإلفريقية، دارالعربية  مصباح، تاريخ العالقات األحمد، أمحمد*5

لمدينة مشروع تنظيم وإدارة ا طرابلس،القديمة  األسواق بالمدينة سعيد،محمد  جبران، مفيدة*6

 . م 2001 وطرابلس،القديمة طرابلس 
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 اللبناني،الكتاب  العصور اإلسالمية الزاهرة، دار الرافعي، مصطفي، حضارة العرب في*7

 م .1960

 .م1981 ،العرب، بيروتأسواق  ،عرفان محمد * حمور،8

لقرن اخالل  وجدها األوروبيون الكبرى كمابالصحراء  القوافل واألسواقطرق  بو، عزيز، يحي*9

 .  م1984 بغداد، والدراسات العربية بحوثال عشر، معهد التاسع

 . م1979، د.نالخرطوم،  اإلفريقية،في القارة  اإلسالم يوسف فضل، انتشار حسن،*10

 العامة للكتاب المصرية اإلسالمية، القاهرة، الهيئةالبرنو  علي، إمبراطورية طرخان، براهيم*11

 .م1975م 

العربية، النهضة  ، القاهرة، دار1إفريقيا، جوالثقافة العربية في  اإلسالم ،احمد محمود، حسن*12

 . م1963

 .م1985 اإلفريقية، القاهرة،القارة  اإلسالم في حسن، انتشار حسن، إبراهيم*13

األبحاث  اإلفريقية، معهدللعالقات العربية  التاريخية األصول زكريا،جمال  ،*بلقاسم14

 .   م1975 هرة،العربية، القا والدراسات

البحوث  المختلفة، معهدإبعادها  اإلفريقية دراسة في العالقات العربية، محمود خيري ،عيسى*15

 م.1978 والدراسات العربية،

 القديمة، القاهرة، معهدفي العصور  اإلفريقيةالعربية  الغني االتصاالتعبد  سعودي، محمد*16

  م.1978 والبحوث العربية،الدراسات 

الخرطوم  ،2العرب، جوبالد  السودان وأفريقيافي تاريخ  فضل، دراسات يوسفحسن، *17

 .م1989،

البحوث  مركز ،اإلفريقيةالتاريخية للصالت العربية  دوالب، الجذور ضيدان، حميد*18

 م.1993/ سبها / والدراسات اإلفريقية
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 التصوير الرقمي واالتصاالت في الطب

العلوم، جامعة مصراتة،  كلية الطبية،قرين، قسم الفيزياء )شعبة الفيزياء  منى مفتاح أبو 1
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                                                                                                                                           :الملخص

بشكل أساسي على نقل الصور  DICOMفي الطب  يركز التصوير الرقمي واالتصاالت

الطبية وتخزين المعلومات في الصورة الطبية وكذلك لطباعة الصورة وتأمينها، فهو مخصص 

)نظام أرشفة الصور  PACSلتأمين المعدات واألجهزة الطبية لألطباء والمرضى. إن نظام 

ية التي تنتجها األجهزة في مجال واالتصاالت( له القدرة على تخزين وإدارة بيانات الصور الرقم

األشعة، فهو يساعد أي طبيب في المستشفى على معاينة صور األشعة وتقاريرها ألي مريض ومن 

ن عن بعد لجميع الفحوصات، وكذلك ي مكّ  أوإجراء استشارة فورية  أيضا  أي مكان بالمستشفى، و

صور الطبية بتنسيق من حفظ الصور لعشرات السنين في مساحات صغيرة عن طريق ضغط ال

JPEG2000.حيث يتم حماية البيانات والمعلومات باستخدام التوقيع الرقمي . 

في الحقيقة أن نظام الباكس يواجه عدد من التحديات، مثل كيف يتم تمثيل بيانات الصورة  

يتكامل  كيف أيضا  ، والتواصل معهاوالبيانات الحقيقية والبيانات الوصفية المقابلة وكيف يتم تمثيلها 

ذلك، إن دمج األنظمة الرقمية يلزمه  إلىالنظام مع األنظمة الفرعية األخرى في المستشفى. إضافة 

تطوير معيار يسمح بنقل موثق للمعلومات بين األجهزة التي تلتقط الصور واألجهزة التي تخزن 

. أظهرت قابلية DICOMالصور وأجهزة عرض هذه الصور. يطلق على هذا المعيار اسم 

(، ونظام HISاستخدام ومحاكاة أنظمة المعلومات، المعروفة باسم نظام معلومات المستشفى )

 جيدا   (، وأرشفة الصور ونظام االتصاالت للسجل الطبي اإللكتروني تأثيرا  RISمعلومات األشعة )

لتسجيل  اإلداريالطاقم  أوفي المستشفى. والهدف هو المساعدة وتسهيل العمل مثل الممرضة 

 الطالع المريض على الفاتورة بشفافية. أيضا  الت الطبية للمريض، والسج

نقدم في هذا البحث المفاهيم األساسية كالتعريف بالدايكوم وطريقة عمله وكيفية تخزين 

تشفير البيانات وعرض ونقل الصور الطبية  إلىالنصوص واألرقام وأسماء المرضى باإلضافة 

أن نظام األرشفة ونقل الصور يساعد أي طبيب في أي  إلىوضغطها والتعامل معها، وقد توصلنا 

في المستشفيات.  مركز طبي على معاينة صور األشعة مع ضرورة استخدام تقنية الدايكوم حاليا  

وهذا البحث يتكون من معلومات المريض ومعلومات الطبيب ومعلومات المرض والوصفات 

يجاد الطريق في وثائق الدايكوم المتاحة على على إهذا القارئ الطبية. أخيرا نأمل أن يساعد بحثنا 

 الويب.

، ضغط   Modality ،RIS،HIS الرقمية،دايكوم، باكس، الصور  الكلمات المفتاحية:

JPEG2000. 

 Introductionالمقدمة 

 Digital Imaging and( مأخوذة من األحرف األولى للعبارة DICOMإن كلمة )

Communication in Medicine  حيث  واالتصاالت في الطب التصوير الرقميتعني وهي

المعيار األمثل الذي يوفر األدوات الضرورية الستعراض التشخيص الدقيق للبيانات  دايكوميعتبر 

 .[1] الطبية ولمعالجة الصور الطبية المختلفة

االستخدام الفعال لطرائق األشعة من خالل إضافة مجموعة  دايكوميتيح  في مجال األشعة

 [2والتخزين ]النقل  تتضمن هذه الميزات خدمات الشبكة مع ،رة ومتنوعة من الميزات المفيدةكبي

االستعالم واالسترجاع وإدارة سير العمل والتزامات التخزين وقائمة العمل وخطوات اإلجراءات و

وعة في المجاالت الطبية المتن أيضا   دايكوميتم استخدام  ، حيثإنشاء الوسائط وإدارة الطباعة و
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األخرى المتعلقة بالصور، مثل علم األمراض والتنظير وطب األسنان وطب العيون وطب 

 .[1] األمراض الجلدية والطب البيطري

بدأ المستشفى في الوقت الحاضر في جني الفوائد من تطبيق السجالت الطبية اإللكترونية 

(، البيانات pixel data) لكس( وبيانات البيtext dataالتي تتكون من جزأين: البيانات النصية )

النصية تتضمن معلومات حول المريض مثل اسمه وعمره بينما بيانات البيكسل هي صورة تأتي 

(، التصوير بالرنين US(، الموجات فوق الصوتية )CTمن أجهزة التصوير المقطعي )

 (.MRIالمغناطيسي )

ن األجهزة الطبية وتوزيع الصور الرقمية بي PACSأدت فكرة أرشيف الصور الرقمية 

. ولذلك يجب تطوير معيار في تبادل التصوير الطبي الرقمي وهو [3]لمختلف الشركات المصنعة 

هو عبارة عن نقل شامل  ،تنسيق ملف أومجرد صورة  دايكوم ليسإن ما يعرف باسم دايكوم، 

ير وبروتوكول عرض مبني ومصمم لتغطية جميع الجوانب الوظيفية للتصو للبيانات وتخزين

 [4] الرقمي.الطبي 

تعمل سجالت المريض التي تتكون من بيانات نصية وبيانات بيكسل على إنشاء ملف 

بشكل مباشر بدايكوم حيث أن عمل كل واحد مشتق من اآلخر،  PACSدايكوم، كما ترتبط أنظمة 

ويعني أرشفة الصور  Picture Archiving & Communication Systemهو اختصار ل و

متكامل يقوم بتخزين وتوزيع وعرض الصور  إلىهو نظام حاسب  أيضا  تصاالت. وأنظمة اال

نظام  أنهكما األشعة( وهو متكامل مع األجهزة الرقمية ألخذ الصور وعرضها،  الطبية )مثل صور

 HIS-Hospitalالمستشفيات معلومات يرتبط مع األنظمة المعلوماتية الطبية األخرى كأنظمة

Information System)  ،)ونظام إدارة معلومات األشعة(RIS-Radiology Information 

System   كما تم تصميم  RIS والسريرية لقسم األشعة وذلك لتقليل  اإلداريةلدعم كل من العمليات

بالعديد  RISذلك يحتفظ  إلى. إضافة [5]وتحسين جودة  خدمة الفحص اإلشعاعي  اإلداريةالنفقات 

وتتضمن المعلومات المتعلقة  اإلداريةلمريض مثل المعلومات الطبية ومن المعلومات المتعلقة با

، ووثائق وصول المريض وموقع الفلم وحركة الفلم وجدولة والتقارير التشخيصيةبالفحص، 

 [4] الفحص.

ـ  يرتبط بشكلالباكس ن إكما ذكرنا  ، مما يضمن دايكومتعتمد على  وظائفهو. دايكوممباشر ب

الخاص  دايكوميأتي مع بيان توافق  الباكسبرنامج  أو أي جهاز السبب فإنهذا ول ،قابليتها للتشغيل

ا يشرح مدى دعم الجهاز لمعيار  تخيل ال يمكن  ما سبق إلىإضافة  .دايكومبه، وهو مستند مهم جد 

 .PACS [1]و DICOMالصور الطبية الحديثة بدون  أنظمة

ا أساسي ا في تطور الطب الرقمي  20الذي تم تصميمه منذ أكثر من  دايكوميلعب معيار  ا دور  عام 

 مما يضمن أعلى المعايير التشخيصية وأفضل أداء. 

 حق ا المشهد الطبيعي للطب المعاصر من خالل توفير: DICOMشّكلت 

 دايكومالصور الرقمية الحالية تنتج صور  جميع أجهزة اقتناء ،عالمي للطب الرقمي رمعيا 

 . DICOMوتتواصل عبر شبكات 

 ة صورة ممتازة. جود 

  حصول على الصور الرقمية وأنواع البيانات المختلفة للبارامترات الالدعم الكامل للعديد من

ا من  دايكوم سجلحيث ي ا كبير  المتعلقة بالصور مثل وضع ثالثي األبعاد  المتغيراتعدد 

والحجم الفيزيائي للعناصر في الصورة وسمك الشريحة وبارامترات التعرض  للمريض

 ذلك.  إلىشعاعي وما اإل

 .تشفير كامل للبيانات الطبية  

  وهو العمود الفقري ألي مشروع  ووظائفها:الوضوح في وصف أجهزة التصوير الرقمي

وظائف الجهاز الطبي في عبارات دقيقة للغاية ومستقلة عن  DICOMيحدد  ،تصوير طبي

  [1] .الجهاز
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نظام الباكس مع تقنية اإلنترنت، كما  التي استخدمت ].6،7،8[هناك العديد من الدراسات 

كنماذج صالحة للدراسة  في  ] 9،10[نشرت أوراق مهمة بحثية بخصوص أهمية نجاح الباكس 

 هذا المجال.

استخدامه وتطبيقه في نطاق  يالغرض من هذا البحث هو وصف تطور الدايكوم مع التركيز ف

ج العديد من الحاالت الطبية بطرق أجهزة واسع في جميع أنحاء العالم للمساعدة في التشخيص وعال

الموجات فوق الصوتية،  أو( CTتشغيل التصوير الطبي الرقمي من الماسحات الضوئية المقطعية )

ثم يأتي نظام الباكس بتخزين جميع الفحوصات اإلشعاعية للمرضى بصيغة الدايكوم ويتم تأمين 

 ترنت ألبعد مسافة ممكنة.السلكية وحتى عن طريق اإلن-ذلك عن طريق شبكات سلكية

   Experimental Partالعملي الجزء  

 : وطرق البحثالمواد 

تتكون من األجهزة والبرامج  أنظمة طبية ( يعتبر الباكس1كما هو مبين في الشكل)

الضرورية تم تصميمها واستخدامها لتشغيل التصوير الطبي الرقمي. وهي تشمل أجهزة الحصول 

 الموجات فوق الصوتية أو( CTرائق مثل الماسحات الضوئية المقطعية )على الصور الرقمية )الط

(US)  وأرشيفات الصور الرقمية حيث يتم تخزين الصور التي تم الحصول عليها ومحطات العمل

ذو سعة تخزين  Software عن عبارة PACSوحيث يقوم أخصائي األشعة بعرض الصور. 

. وتأمين الوصول إليها بنفس دايكومضى بصيغة شعاعية للمرإهائلة لتخزين كل ما هو فحوص 

السلكية وحتى عن طريق  –أقسام مستشفى عن طريق شبكات محلية سلكية  أوالمؤسسة من عيادة 

نترنت بينهما إممكن تحقيق اتصال من الحتى عن طريق اإلنترنت ألبعد مسافة  أوشبكات مؤمنة، 

ت شروط حماية وأمان عالية )للتحقق تح ،أفضل جودة ممكنة للصور ومعالجتها والحصول على

من سرية نقل الملفات كونها معلومات طبية للمرضى ممنوع تداولها خارج اإلطار الطبي المعمول 

   ألجله(.

من حيث مبدأ العمل كما هو الحال عندما يقوم أحدهم بالتقاط صور  PACSيمكن تشبيه أنظمة 

هذه الصور على الكمبيوتر الشخصي بالكاميرا الشخصية )طريقة( ومن ثم يقوم بتخزين 

 الباكس، مع العلم أن عرضهاأحد األصدقاء )المراجعين( ليتم  إلى)األرشيف( ومن ثم يقوم بإرسالها 

 . [1]مستويات أعقد إلىتنقل مستوى التبادل 

 

  PACSألرشفة الصور واالتصاالت  نظام رئيس (1)شكل

لغة خاصة بها بناء  على نموذجها للعالم  دايكومم إلدخال النظام في البيئة الطبية المعقدة تستخد

 (.دايكومالحقيقي )نموذج معلومات 

 ،جميع بيانات العالم الحقيقي المرضىمع مالحظة أن قبل دايكوم يتعامل فقط مع 

 سمات خاصة أوككائنات ذات خصائص  دايكوماألجهزة الطبية يتم مشاهدتها بواسطة ، الدراسات

-IODدايكوم هذه الكائنات والسمات وفق ا لتعريفات كائن معلومات فيتم توحيد تعريو  ،بها

Information Object Definition) ،)  يعتبرذلك  إلىباإلضافةIODs  كمجموعات من

للمريض على سبيل المثال باالسم  IODيمكن وصف و ،السمات التي تصف كائن بيانات معين

والجنس والعمر والوزن وحالة التدخين ( ID Identification Numberورقم السجل الطبي )
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 العديد من السمات حسب الحاجة الستدعاء جميع معلومات المريض المهمة سريري ا. أيضا  كما يوجد 

 (.2) بمعنى أوسع، المريض هو مجموعة السمات التي يتألف منها كما بالشكل

 
 دايكوم. تعريف كائن معلومات إلىالبيانات الحقيقية  سمات المريض من (2) شكل

منها( والمعروفة  2000بقائمة بجميع السمات القياسية )أكثر من  أيضا   دايكوميحتفظ كما 

لضمان االتساق في تسمية السمة ومعالجتها. على سبيل المثال يتم  دايكومباسم قاموس بيانات 

ح وضيدايكوم.  في قاموس بيانات سم وتاريخ الميالد والجنسسمات المريض الخاصة اال تضمين

ويوفر األرشيف خدمة التخزين للماسح  ،خدمة التخزين من األرشيفيطلب  CTماسح ال (3الشكل )

CT، خدمة  بطال هنا يسمى( التخزين بSCU-Service Class User )ة التخزين ومقدم خدم

 (. Service Class Provider-SCPب )

 إلىتحويلها  أور لذلك فإن الحصول على الصو ،يتعامل فقط مع الصور الرقمية دايكوم

أجهزة التصوير توفر جميع  دايكوم، يجب أنتنسيق رقمي هو الخطوة األولى المطلوبة لتنفيذ تطبيق 

 (. CT)، MRI ،US جهزةهذه األومن  صورة رقمية الطبي

 

 .DICOMخدمات  (3) شكل

( الشبكة 1كذلك توجد طرق اتصال مختلفة من أجل وصول المعلومة بسرعة مثل )

التي تربط بين المستشفيات ويجب أن تكون عالية السرعة بين المستشفيات التي تقع ضمن  الالسلكية

( 3باإلنترنت لنقل الملفات والحصول على البيانات المطلوبة. ) االتصال( 2رقعة جغرافية واحدة. )

هاتفية. عن طريق األقمار الصناعية للمناطق البعيدة التي ال يمكن أن تتوفر فيها الخدمات ال االتصال

 ( يستخدم الدايكوم كبروتوكول اتصال للصور الطبية الرقمية.4)

في مكتب االستقبال  أوفي هذا السياق وبشكل عام، يطلب من أطباء األقسام في المستشفيات 

بالمستشفى بأداء الفحوصات للمرضى القادمين من مستشفيات أخرى، ثم تعطي األوامر  الرئيس

في القسم وقدوم المرضى لترتيب مواعيد  RIS إلىأخرى تنقل والتي طبقا لمعلومات   HISل

للقسم بمجرد وصول المريض  الرئيسفي مكتب االستقبال  RISالفحوصات من قبل محطة عمل 

القسم، ومن ثم جدولة الفحص المناسب على جهاز الفحص، حيث يتم إجراء الفحوصات بطريقة  إلى

واالتصاالت، حيث استخدمت هذه الطريقة كوسيلة  دايكوم مثل تمثيل البيانات بروتوكول الشكل

لتمثيل نقل البيانات وهو أرشيف الصور المركزي، ثم يقوم األطباء بتحليل البيانات وكتابة 

التخزين الدائم على  إلىومن ثم ارسال البيانات  RISمحطة  إلىالتشخيص وارسال التقارير 

 (.4أرشيف الصور كما في الشكل )
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 .Modality\RIS\HIS\PACSطريقة تواصل يوضح  (4) شكل

هو نظام إدارة محوسب للتعامل مع مهام في بيئة الرعاية  HISنظام معلومات المستشفى 

 [4] الصحية:

 .دعم أنشطة رعاية المرضى السريرية والطبية في المستشفى 

 إلىما إدارة المعامالت التجارية اليومية للمستشفى )المالية، الموظفين، كشوف المرتبات، و 

 ذلك(.

  طويلة األجل. والنبأ بمشاريعتقييم أداء المستشفى والتكاليف 

على نطاق واسع من أجهزة الكمبيوتر المركزية والبرامج، حيث تم تطوير جميع أنظمة HISيتكون 

المعلومات الصحية من خالل تكامل العديد من أنظمة المعلومات، بدءا من األيام التي تم فيها إنشاء 

لنظام معلومات صحية  الرئيسة( يوضح المكونات 4انات الرعاية الصحية. الشكل )مراكز بي

 . [4]نموذجي

ا من تسجيل المريض  HISذلك أن  إلىإضافة  يوفر بطريقة إلكترونية أنشطة عديدة بدء 

النتائج السريرية للمرضى )على  إلىوالقبول وحساب المريض. كما يوفر الوصول عبر اإلنترنت 

 المختبر، وعلم األمراض، الصيدلة، األشعة(. سبيل المثال

 وهنا نسرد دورة العمل النموذجية لقسم األشعة وتتكون من الخطوات التالية:

  يسجل المريض فيHIS  هويةحيث يتم طلب المريض إلجراء فحص األشعة ويتم إنشاء 

(ID-Identification Number) يقوم HIS  بإبالغRIS ء عن هذا الموضوع ويخرج إجرا

 .HISاالختبار في 

  قسم األشعة  إلىعندما يصل المريضRIS  بالتعاون مع الباكس، تقوم وحدة التحكم/ أرشيف

 (.CT، MRIالصور بجدولة االختبارات المناسبة على األجهزة )

 .يقرأ العامل طريقة فحص المريض 

  ل المناسبة.محطات العم إلىتحقق عامل التشغيل من البيانات، ثم يتم إرسال هذه البيانات 

   دخل في محطة العمل يتم تحليل البيانات من قبل األطباء المختصين والنتائج المناسبة والتي ت

 .RIS إلىيدويا 

  أرشيف الصور ويتم عمل تقرير في  إلىيتم إرسال البياناتRIS، HIS قد  إن الفحص قائال

 اكتمل.

والسريرية لقسم األشعة وتحسين  اإلداريةلدعم العمليات  RISتم تصميم نظام معلومات األشعة 

 إلىبإدارة معلومات مرضى األشعة من الجدولة  RIS. لذلك نجح  [4]جودة الفحص اإلشعاعي

أصغر حجما،  أنهإال  HISمثابة لشكل وتكوين  RISالفحص وكذلك إعداد التقارير الطبية إن شكل 

عادة بدون إمكانية ) RISمن نظام كمبيوتر به أجهزة مثل محطات عمل  RISتتكون معدات 

وخدمات المراسلة والترجمة من خالل  RISذلك يتم وصف وظائف  إلى (. إضافةعرض الصور

لباكس تسمح وظيفة  الرئيسةكجزء متعاون مع المكونات  RIS( في هذا الرسم يأتي 4الشكل )

 بنقل المعلومات بكل ثقة وخال من األخطاء.  MRIجهاز الرنين المغناطيسي 
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شفى يحتاج يوما التعامل مع العديد من المرضى الذين يتم تحويلهم من قبل الطبيب كما أن المست

ألخذ صور طبية في قسم األشعة. ولكن هذا يأخذ بعض الخطوات كإجراء روتيني من أجل 

 التصحيح. 

إن الهدف من دايكوم هو ضمان قابلية التشغيل لألنظمة المستخدمة في إنتاج الصور الطبية 

ذلك. سيكون الدايكوم مفيد للمستشفيات والعيادات ومراكز التصوير  إلىعرضها وما  أوتخزينها  أو

المتخصصين من خالل شراء المعدات وأنظمة المعلومات التي تتوافق مع معيار دايكوم. ستعمل  أو

 أوهذه األدوات جميعا إلنتاج الصور الطبية وإدارتها وتوزيعها بغض النظر عن البائعين الحاليين 

في سير العمل الطبي ئعين في المستقبل. كما درسنا دايكوم وعالقته بالبيانات السريرية حيث البا

للمساعدة في كلتا  دايكومهناك مهمتين رئيسيتين هما: جمع ومعالجة البيانات السريرية. تم تصميم 

البيانات  المهمتين بطريقة متسقة وسليمة سريري ا. لضمان االتساق وإلزالة الغموض في كيفية تفسير

معرفة أساسيات كما أن . شفيرهايستخدم المعيار مجموعة من القواعد الرسمية لتمثيل البيانات وت

بمقدمة لقاموسها  دايكومحيث يبدأ تعلم ب. دايكومألي شخص يغامر في عالم  مهمأمر  دايكوملغة 

ة )مدرجة في قاموس سمات قياسي إلىبتجزئة جميع بيانات العالم الحقيقي  دايكوموقواعدها. ويقوم 

 IOD( ويصف أي كائن حقيقي كمجموعة من هذه السمات، والمعروفة باسم DICOMبيانات 

 (.Information Object Definition )تعريف كائن المعلومات

يمكن الحصول على  أنههذا يعني لون،  255 إلى 0يمكن لبايت واحد تخزين القيم من 

تتغلب أجهزة المراقبة واألجهزة اإلشعاعية الخاصة على ، ديةلون ا رمادي ا على أي شاشة تقلي 256

 هذا القيد من خالل تخصيص المزيد من البايتات للظالل الرمادية.

خيارات كافية لتخزين جميع األحرف الالتينية )األحرف  أيضا  عطي البايت الواحد ي

 ،واحد البايت كوحدة ذات حرف إلى، وعالمات الترقيم( لذلك غالب ا ما يتم النظر والكبيرةالصغيرة، 

بايت لكل حرف.  1من الذاكرة؛  بايت 12حرف ا يستخدم الكمبيوتر  12على سبيل المثال لتخزين 

يمكن حيث  طلب وحدات تخزين البيانات الكبيرة مثل الصور، ماليين البايت للتخزين.تيمكن أن ت

تنسيق النص لألسماء والتواريخ ما يستخدم  ةتمثيالت ثنائية. عاد أوتخزين أي بيانات في نصوص 

 أوومعرفات وسالسل النص األخرى. يتم استخدام التنسيق الثنائي لترميز القيم الرقمية المفردة 

فإن التنسيق الثنائي لديه ميزة تخزين األرقام بطريقة أكثر  التسلسالت الرقمية )بكسالت الصور(

ا طبيعي ا أكثر للبيانات الر قمية. يرتبط تشفير البيانات الثنائية على أنظمة إحكاما، مما يجعله خيار 

 الكمبيوتر.                                            

حيث تستخدم أنظمة الكمبيوتر المختلفة أوامر بايت مختلفة لتمثيل نفس العدد متعدد البايتات.         

(، يقوم Littleقل أهمية )ترتيب بينما تقوم بعض األنظمة بتسجيل األرقام التي تبدأ من البايت األ

ا من البايت األكثر أهمية )ترتيب  (. على سبيل المثال Bigالبعض اآلخر بتسجيل نفس األرقام بدء 

، فإن x007F0 كـ( بتنسيق البايت )ثنائي( (Little (MS Windows OS)ما يخزنه كمبيوتر 

بايت. عندما تنتقل  2تيب ، مع إعادة تر0x7F00( سيحتفظ بـ (Big (Mac OS) رجهاز كمبيوت

من  DICOMهذه األرقام بين األنظمة ذات أنواع المختلفة )على سبيل المثال، عند إرسال صورة 

نواع الخاصة األ(، يجب أن يتم تحويل Windowsمحطة عمل نظام تشغيل  إلى Mac OSأرشيف 

لعكس، مما يؤدي بها بشكل صحيح )ترتيب البايت معكوس(، وإال فإن األرقام ستكون مقروءة با

ا:  إلى لتجنب ذلك  إلىباإلضافة  .512x7F00 = 32،0و  0x007F = 127قيم غير صحيحة تمام 

ا على تتبع  دايكومأخطاء نقل البيانات، تعمل تطبيقات  نواع الخاصة بها، وتتفق أي وحدتين األدائم 

بينهما قبل بدء إرسال  نوع خالل تبادل اإلشارات األولى للشبكةالعلى اختيار  دايكوممتصلتين من 

ا، تحتفظ  كنوع ترتيب بايت Littleبـترتيب  دايكومأية بيانات لجعل هذه االتفاقية ممكنة دائم 

األجهزة التي تعمل  أو، بغض النظر عن األنظمة دايكومافتراضي، مما يعني أن جميع تطبيقات 

 .Little byteعليها، يجب أن تفهم وتعالج أمر 

لعددية، تخّزن البيانات النصية كل حرف )بايت( بشكل مستقل، ولذلك بالمقارنة مع القيم ا

ا بنفس الترتيب بغض النظر عن الجهاز تأتي البيانات كما  .[1]اعتماد ا على نوع البيانات  تبقى دائم 
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السريرية في مجموعة متنوعة من التنسيقات. عادة  ما تتم كتابة أسماء المرضى بأحرف أبجدية. 

ا من أنواع البيانات األساسية، والمعروفة باسم تمثيل القيم )ن 27د يحديتم ت  VR-Valueوع 

Representations والتي تم تصميمها لتضمين جميع أنواع البيانات السريرية الممكنة. يجب ،)

لها اسم  VR. كل 27مع أحد هذه األنواع الـ  دايكومأن يتطابق أي شيء مكتوب )مشفر( في 

وتعريف لما تمثله، ووصف لألحرف المسموح بها في البيانات، وطول مختصر مكون من حرفين، 

وفق ا لتنسيقات البيانات وتعقيدها.  DICOM VRs(، يتم ترتيب 1في الجدول ) البيانات المحدد.

 .VRsمتفرعة في  دايكومغالب ا ما تكون العديد من مشكالت وتعقيدات 

 .VR: يوضح معظم تعريفات  (1الجدول )

 ،VRاسم 

 رة وكاملةمختص
 VRتعريف محتويات 

الحروف 

 المسموح بها

طول 

 البيانات 

 النص

 سلسلة رمز

(CS) 

 أوسلسلة من األحرف ذات مسافات بادئة 

 "CD123_4مثال: " زائدة غير مهمة.

 الكبيرة،األحرف 

 ، و 9–0

الشرطة السفلية 

)_( 

16  

 سلسلة قصيرة

SH)) 

 الهواتف،سلسلة أحرف قصيرة. مثال: أرقام 

 رفاتمع
 16  

 

 سلسلة طويلة

(LO) 

سلسلة أحرف قد تحتوي على مسافات بادئة و 

 "DICOM إلىمثال: "مقدمة  زائدة. أو /
 64  

 

 نص قصير

(ST) 

  1024  أكثر. أوسلسلة أحرف قد تحتوي على فقرة 

 

  نص طويل

(LT) 

أكثر،  أوسلسلة أحرف قد تحتوي على فقرة 

ن ، ولكن يمكن أن تكون أطول م LOمثل 

 ذلك بكثير.

 10،240  
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 والوقت                                                                                            لتاريخ  ا

 

 

 التاريخ

(DA) 

 

؛ حيث YYYYMMDDسلسلة أحرف التنسيق 

على  MMوتحتوي  السنة،على  YYYYتحتوي 

 "20050822" على اليوم. مثال: DDتحتوي  الشهر،

 2005أغسطس  22سيمثل 

0–9 8 

 

 الوقت

(TM) 

 .HHMMSSسلسلة أحرف التنسيق 

 -" 00على ساعات )المدى " HHحيث يحتوي 

"23 ، )"MM " 00يحتوي على دقائق )المدى "- 

"59 ، )"SS " 00يحتوي على ثواني )النطاق "- 

 مساء. 6:  32" تعني 183200.00"( مثال: "59"

والنقطة    9–0

.() 
16  

 

سلسلة 

 العمر

(SA) 

 

، nnnDالتالية: سلسلة من األحرف مع أحد التنسيقات 

nnnW  ، nnnM ، nnnY ؛ حيث يحتويnnn  على

 أو Mشهور لـ  أو Wأسابيع لـ  أو Dالعدد. األيام لـ 

ا. 18" ستمثل سن 018Mمثال: " .Yسنوات لـ   شهر 

0–9، D، 

W،M، Y 
4 

ذات أطوال متساوية؛ يجب أن  دايكومبيانات ومن المفترض أن تكون جميع عناصر 

بايت )إذا كان ثنائي(. للتأكد من ذلك، تقوم  أوتحتوي على عدد زوجي من األحرف )إذا كان نص( 

أي سلسلة نصية ذات حجم فردي )مثل نص قصير  إلىبإضافة حرف مسافة فارغة واحد  دايكوم

ST مث إلى(، وبايت فارغة( ل سلسلة بايت أخرى أي سلسلة ثنائية بحجم فرديOB لجعل أطوالها )

ا تخزين االسم " ـ " دايكوم" داخلي ا في Smith^Joeزوجية. على سبيل المثال سيتم دائم   ^Smithك

Joe  بعض األحرف في حيث أن  .10 إلى" مع إضافة مسافة زائدة وتعيين الطولDICOM  لها

يسمح لمطابقات أحرف البدل  دايكوم على سبيل المثال ،ستخدامها وفق ا لذلكامعان محفوظة ويجب 

عالمة االستفهام )؟( حرف ا  أحرف؛ تمثلفي السالسل النصية. تمثل العالمة النجمية )*( أي تسلسل 

البحث عن  دايكومعلى سبيل المثال، إذا احتاجت  "(أويمثل " \العكسي ) وحرف البدلمفرد ا؛ 

إذا  ".MR أو CTالتي تعني "" CT \ MR، فستبحث عن طريقة سلسلة "MR أو CTدراسات 

لم تتذكر اسم المريض بالكامل، فيمكن إدخال بعض األحرف األولى متبوعة بعالمة النجمة )*( 

 دايكوم*" في أي برنامج  Smitالسترداد جميع التطابقات المتشابهة. لذا يجب أن يتطابق إدخال "

 ء األشخاص باستخدام دايكومحيث يتم تخزين أسما ذلك. إلى وما Smithsonو Smithتقريب ا مع 

بمعنى سيتم تسجيل اسم الشخص بالكامل )األول، األخير، الوسط، كحقل واحد لالحتفاظ بهذه القيمة 

رتباك في سير العمل الطبي والبرامج عند اال إلى" مفرد. وهذا يؤدي غالب ا PN-typeوهكذا( في "

". Smith ،Johnحتى " أو" Smith ^ John" أو" John Smith" كـ "John Smithكتابة "

 على ترتيب األسماء كالتالي: دايكومحينئذ تنص 

 Family Name ^Given Name ^ Middle Name^ Name Prefix^ Name Suffix   

ا تيفضل للتعرف على المرضى،  ،في بيئة طبية ،جميعها مفصولة بحرف اإلقحام )^( ستخدم دائم 

فإنها  دايكومبيانات  قاموسأما بالنسبة ل" وليس أسماء المرضى. IDsبطاقات تعريف المرضى"

 يكوم بالعالماربط دب دايكوم، يقوم القاموسالدور األكثر أهمية في هيكلة بيانات  VRsتلعب 

ولكي تترجم عناصر البيانات  ،دايكومهي أشكال الكلمات التي يفهمها ويتحدث بها  VR ،الخارجي

 ،القياسية دايكوملتشفير جميع سمات  دايكوميستخدم قاموس البيانات  VR إلىفي العالم الحقيقي 

ت بيانات استخدام القواميس الخاصة بهم لسما دايكومالقاموس القياسي، يمكن لموردي  إلىباإلضافة 

تحويل  (5)، يبين الشكل الملكية الخاصة بهم. في كلتا الحالتين سوف تتبع بنية القاموس نفس القواعد

 .DICOMعن طريق قاموس بيانات  عالم دايكوم إلىالبيانات من العالم الحقيقي 
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 .دايكومعالم  إلىمن العالم الحقيقي ( 5)شكل

تقوم بتجميع المعلومات في  عن تنسيقات الصور األخرى حيث DICOMتختلف 

من مجموعات بيانات رأسية وصور معبأة جميعها في  دايكوميتكون ملف  ،تمجموعات البيانا

 .(6)ملف واحد الشكل 

 
 دايكوم. هيكل ملف صورة (6)شكل 

يقوم بتخزين  ،"الرأس" دايكومتشكل الحزم القليلة األولى من المعلومات في ملف صورة         

مات االستدعاء لدراسة التصوير وأبعاد الصورة، وحجم والخاصة بالمريض، ومعلالمعلومات 

 التفاصيل التي يحتاجها إلىباإلضافة المصفوفة، ومساحة األلوان، ومجموعة كبيرة من المعلومات 

( تحتوي على جميع 7FE00يتبع الرأس خاصية واحدة ) ،الكمبيوتر لعرض الصورة بشكل صحيح

والتي يمكن إعادة  1و  0يتم تخزين هذه البيانات كسلسلة طويلة من  ،ل للصورةكسيبيانات كثافة الب

قد تحتوي هذه السمة على معلومات بشأن صورة  ،بنائها كصورة باستخدام المعلومات من الرأس

ا على الطريقة التي أدت  أوواحدة،  يتم تشفير  إنشاء الصورة. إلىلقطات متعددة من الدراسة، اعتماد 

بحيث ال يمكن فصلها عن طريق الخطأ عن بيانات  دايكومبيانات الرأس داخل ملف معلومات 

الصورة. إذا تم فصل الرأس عن بيانات الصورة فلن يعرف الكمبيوتر أي دراسة تصوير تم 

ا على عرض الصورة بشكل صحيحتنلمن  أوإجراؤها   .تمي ولن يكون قادر 

أصبحت إعادة بناء الصور )المستوية، ث حي ،ضروري في معالجة الصور التشخيصية دايكوم

كما أنها واحدة من أكثر ميزات  ،حيوية في األشعة الحديثة المنحنية، السطحية، ثالثية األبعاد(

ا على الفيلم ذي النسخ المطبوعة القديمة لن يكون من الممكن إعادة إنشاء  ،التصوير الرقمي تميز 

 . دايكومم جمعها في كائنات بيانات مرحلة بعد المعالجة بدون المعلومات التي يت
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الخاصة به،  لالبيكسسمات  إلى". باإلضافة CTصورة رقمية بسيطة مثل صورة " إلىبالنظر 

جميع المسافات المرتبطة واإلحداثيات ثالثية األبعاد واالتجاهات. كما هو مبين في  دايكوميسجل 

 (.7) الشكل

 

 .دايكومي إحداثيات الصورة ثالثية األبعاد ف (7) شكل

لحماية البيانات من ( وSecuring the Workflow)تأمين سير العمل إضافة على ذلك ول        

ي عد ، إرسالها أوالسرقة، من األفضل إيجاد طريقة لقفل وحدات البايت الخاصة، أينما تم تخزينها 

ا واأل كثر قوة. لن يحمي تأمين سير العمل في مجال التصوير الطبي بأكمله هو النهج األكثر عموم 

جميع المعلومات السرية األخرى. يجب معرفة هذه الممارسة  أيضا  ، ولكن دايكومهذا فقط ملفات 

ا مألوف ا لقانون قابلية التأمين الصحي )  Health Insurance Portability andباعتبارها نهج 

Accountability Act-HIPAAديه حق (، والذي يوفر قبضة قوية حول متى وكيف ومن ل

المعلومات السرية. تتضمن بعض االلتزامات المتعلقة بالحفاظ على أمان العملية ما  إلىالوصول 

 يلي:

  منفصل، يجب أن تتواجد جميع الصور الطبية )وكذلك البيانات السرية األخرى( على خادم

ا مثل البنك، حيث حتى أفضل العمالء ال يستط يجب يع أن تعمل مؤسسة التصوير الطبي تمام 

ويجب أن تكون كلمة المرور الخاصة به متاحة فقط لدائرة  ،حسابات اآلخرين إلىالوصول 

 مغلقة من المسؤولين، ويجب تغييرها بشكل منتظم. 

 .)يجب عمل نسخ احتياطية للبيانات الهامة على الخادم بانتظام )يومي ا 

   تشارك الخوادم مع المؤسسات الطبية األخرى.تيجب أال 

  أيضا  يجب  ،بياناتهم فقط إلىيع المستخدمين الداخليين في المؤسسة الوصول يجب على جم 

تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام بحيث يجب أن تمر جميع االتصاالت الخارجية 

ويجب  ،قناة تشفير البيانات المماثلة أو (Virtual Private Network-VPN)بالشبكة عبر 

 VPNالفرق بين  ((8دة خلف جدار الحماية. يوضح الشكل أن تكون أجهزة الكمبيوتر موجو

 وجدار الحماية.

يحمي جدار الحماية كل كمبيوتر من الوصول الخارجي المحظور )القرصنة(، بينما تحمي        

إذا تم  (. حيثبالكامل بين جهازي كمبيوتر )شبكة االتصال( VPNالشبكة االفتراضية الخاصة )

آخر عبر شبكة عامة  إلىالبيانات المرسلة من جهاز الكمبيوتر  فقط فإنية االعتماد على جدار الحما

بتشفير البيانات عند إرسالها وبالتالي  VPNتقوم  ،ال تزال غير آمنة ويمكن اعتراضها وتهديدها

 .[1] حمايتها من أي وصول غير مصرح به
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 .الشبكات االفتراضية الخاصة وجدران الحماية (8)شكل 

    Resultsالنتائج  

المعيار األمثل واألعم لتبادل الصور  والمحاوالت لبناءتاريخا طويال من الجهد  الدايكوم يمثل

الطبية  الدقيق للبيانات الستعراض التشخيصوالمعلومات الطبية حيث يعتبر المعيار األمثل 

 :آلتياومعالجة الصور الطبية للمرضى ونقل وطباعة الصور وتأمينها. يمكن تلخيص الدراسة ك

  بت للصورة  16 إلىدقة تصل  الدايكوم يدعمجودة صورة الدايكوم ممتازة، حيث نجد أن

 (.9أحادية اللون كما بالشكل )

 

 .بايت(2بت )16لكل درجة لون تخزين   (9)شكل

  الفيزيائي العنصر  أوالصور الطبية كالوضع الثالثي األبعاد للمريض  دايكوم بحفظيقوم

ذلك يساعد في عرض وتقديم الصور بطرق مختلفة كما  كل الشريحةسمك  أوللصورة 

 (.2بالجدول )

 . DICOMسمات الصورة المهمة في قاموس بيانات  :(2)جدول 

  (VR)تمثيل القيمة اسم عالمة

  IS سلسلة أعداد صحيحة عدد اللقطات (0028،0008)

 US سلسة عدد صحيح ثنائي  الصفوف (0028،0010)

 US سلسة عدد صحيح ثنائي  األعمدة (0028،0011)

  DS سلسلة عشرية  تباعد بكسل (0028،0030)

 US سلسة عدد صحيح ثنائي  𝐵𝑎    بت المخصصة (0028،0100)

 US سلسة عدد صحيح ثنائي  𝐵𝑠 بت المخزنة    (0028،0101)

 US سلسة عدد صحيح ثنائي  𝐵ℎ بت عالية   (0028،0102)

 

 ذلك  إلىكامل للبيانات الطبية وإضافة  دايكوم بترميز( يقوم 3دول )كما هو موضح بالج

سمة معيارية لتغطية البيانات الطبية من اسم المريض وحتى عمق  2000يستعمل أكثر من 

 اللون والتشخيص للمريض وهذه معايير مهمة في علم التشخيص االشعاعي.

 يوضح السمات األساسية لتحديد المريض. (:3جدول)
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 قيمة / وصف عالمة سمةاسم ال

 اسم المريض الكامل (0010،0010) اسم المريض

IDرمز  أورقم تعريف المستشفى األساسي  (0010،0020) المريض

 المريض

معرفات أخرى 

 للمريض

رموز التعريف األخرى المستخدمة  أوأرقام  (0010،1000)

 لتحديد هوية المريض

أسماء أخرى 

 للمريض

 ألخرى المستخدمة لتحديد المريضاألسماء ا (0010،1001)

اسم ميالد 

 المريض

 اسم والدة المريض (0010،1005)

 

   المريض، )مثال   الصورة السريريةكائنات عالم  أوعرف بأنه نموذج للعالم الحقيقي أن الدايكوم ي

( كما هو موضح في IODsالمعلومات ) باسم كائنالدراسة، السلسلة، الصورة( ويشار إليها 

(. حيث يكون النص من معلومات المريض ومعلومات الطبيب ومعلومات عن 2الشكل )

 المرض وكذلك الوصفات الطبية.

  مع متطلبات التخزين الكبيرة منPACS الكبيرة،، نالحظ بأن الضغط مرشح جيد للصور 

حيث نجد أن ضغط المعلومات عبارة عن تقنية لتقليل حجم البيانات عن طريق إزالة المعلومات 

ضياع للحفاظ على مساحة التخزين لإلرسال  ضغط ضياع وضغط بدونررة بواسطة المك

(، كما أن أحد معايير ضغط الصور هو معيار 10والوقت المطلوب لنقل الصورة انظر الشكل )

 .JPEG2000 [14]تنسيق  أو

 

 .JPEGواألخرى  JPEG2000ضياع بتقنيتين األولى  ( ضغط10شكل)

 مجموعة متنوعة من التنسيقات. عادة  ما تتم كتابة أسماء المرضى  تأتي البيانات السريرية في

ا من أنواع البيانات األساسية، والمعروفة باسم تمثيل القيم  27د يحديتم تبأحرف أبجدية.  نوع 

(VRs،) ( حيث يوضح القليل من تعريفات 1كما موضح في الجدول )VR. 

  ا ألن ومية التعامل مع النظام العشري: الي وفي الحياة، هو كل شيء رقمي DICOMنظر 

. ويتم تخزين بيانات الكمبيوتر ومعالجتها في 9 إلى 0وهناك عشرة أرقام تمثل األرقام من 

 البتةحيث . 1و 0تنسيق ثنائي. يعني النظام الثنائي، أن أي قيمة سيتم تمثيلها برقمين فقط: 

قيمتين محتملتين:  فقط منجزء واحد عبارة عن رقم في النظام الثنائي وبالتالي يمكن أن يأخذ أي 

للجهاز حيث تمثل البايتات  الرئيسةفي الذاكرة  البناتترتيب  (11)يوضح الشكل  حيث 1 أو 0

 [.cells ]15 بالخاليا
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 .cellsالبتات في خاليا  ترتيب (11شكل )

 أغسطس  6"المريض جون سميث، ذكر، ولد في  التالية:العناصر  يقوم دايكوم بتشفير

تحصلنا على كائن بيانات  ،VRواستبدال األسماء بعالماتها وتطبيق تنسيق  "1954

DICOM :التالي 

   (0010،0010)Smith^ John(0010،0030)19540806(0010،0040)M                      

  هو سهولة قراءة الجزء النصي لمحتوى ملف  الرئيسكان االختراق األمنيDICOM، 

اسم معرفة يمكن بسهولة  DICOM" في ملف SMITH^JOE" بمجرد أن مشاهدة

إن األسلوب األبسط من الناحية  ،تليها هوية الشخص وتاريخ الميالدوربما شخص ال

 عملية إزالة فهوإخفاء الهوية  السرية هو باستخدام DICOMالنظرية إلخفاء بيانات 

 ية السرية.يمكن إرجاع البيانات األصل ال حينئذ ،DICOMاإلدخاالت السرية من ملفات 

 لت مشكلة التحقق من أصل البيانات بالتوقيعات ال الحديثة بحيث ليست هي نفسها  رقميةح 

الحقيقية هي سالسل طويلة من  رقميةالتواقيع ال ،للتوقيعات الصور الممسوحة ضوئيا

 (.12األرقام )الشكل 

 
 الرقمي. ( التوقيع12شكل )

 Discussionالمناقشة 

التي يجب االستعداد والتحضير لها وذلك لبناء نظام إدارة صور مؤسسة  هناك العديد من المسائل

ما، والتي في الواقع لم نكن على دراية كاملة بمعرفتها من قبل والتي يتم وصفها بوضوح ومدى 

 تطبيقها في بالدنا ليبيا.

  لدعم المحاكاة، من الممكن بناءHIS  بسيط والذي يمكن استخدامه لتسجيل المريض وتخزين

 البيانات.

  ب ين االتصالفي الوقت الحاضر ربما يكون من الصعب التحكم بشكل كامل فيHIS وRIS 

 بيانات المريض. لنقل Modalityو
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  الخادم وماهي خدمات الدايكوم التي يتم  /مفهوم العميل إلىتستند خدمات شبكة دايكوم

 استخدامها.

  اإلداريةالسريرية والوظائف التجارية وللنظر في هذا النظام هو لدعم العمليات  الرئيسالسبب 

تدفق العمل الذي يقلل من الوقت للمريض  أوفي المستشفى هو الخدمة وتشمل: تقليل كثرة 

 المعالج باألشعة والتشخيص الطبي للطبيب.

  أغلب ما جاء في هذا البحث هو تجميع المعلومات المهمة وتبسيطها من أجل إمكانية القيام

 لمستشفى.بمعيار دايكوم في ا

  تكاثف الجهود لكي نحدد األشياء المهمة التي يجب اتباعها من أجل بناء نظام طبي  إلىنحتاج

 متكامل وحقيقي.

 Conclusion  الخالصة

  أن نظام باكس ليس مجموعة من المعدات المترابطة ولكنه أشبه بالوسيط، وهو مفهوم لتبادل

مفهوم التكامل  أنهء والخدمات والمستشفيات. المعلومات بناء على الصور والبيانات بين األطبا

 بين معلومات المستشفى وعالم االتصاالت العالمية.

  إمكانية الحصول على دراسات األشعة، هذا يسمح للطبيب أن يكون تحت الطلب دون أن يكون

 في المستشفى. موجودا  

  بيانات في شكل البيانات وبروتوكول اتصال يضمن نقل ال إلىتكوين مستويات أمان الوصول

 آمن.

 نظام سهل االستخدام ومنخفض التكلفة، ويعمل باالكتساب التلقائي لطرائق دايكوم، األدوات  أنه

 المستخدمة مجانية مع انتشار واسع في اإلنترنت.

 ( التصوير الرقمي واالتصاالت في الطبDICOM هو المعيار لالتصال وإدارة معلومات )

 التصوير الطبي. 

  اليوم في جميع أنحاء العالم بشكل شائع لتخزين ونقل الصور الطبية مما يتيح  دايكوميستخدم

تم تبنيها على نطاق واسع من ، دمج أجهزة التصوير الطبي من العديد من الشركات المصنعة

 قبل المستشفيات العامة والخاصة، وبدأت تقدم تطبيقات أصغر مثل مكاتب أطباء األسنان.

 عن طريق قاموس بيانات  دايكومعالم  إلىض من العالم الحقيقي يمكن إدخال بيانات المري

 .دايكوم

  صورة".-سلسلة-دراسة-مريضصورة تسلسل هرمي " دايكوم فييتم ترتيب عناصر 

  العبث فيها يلزم إخفاء  أولتأمين سير العمل ولحماية البيانات الخاصة "السرية" من السرقة

 تشفير البيانات. أوالهوية 

 اإللكترونية ت ستخدم التواقيعالبيانات  للتحقق من أصل. 

  يوفر نظامHIS-RIS-PACS .حلوال لبعض العقبات 

  يجب أن توفر هذه التقنية في بالدنا فإن تواجدها ضروري في كل المستشفيات والمراكز

الحكومية والعيادات الخاصة ويمكن االستفادة منها كذلك بربطها مع الطيران واإلسعافات 

 تساهم في إسعاف المرضى في كل أرجاء العالم.المتنقلة التي 
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 المؤسسي في إدارة السمعة لشركة المياه الوطنية( االتصال)دور أنشطة 

 دراسة ميدانية

 :إعداد

 باداودداود سعيد أ.د. سالم بن علي عريجه                                   

 ملخص البحث:

المؤسسي في إدارة السمعة  االتصالتوضيح دور أنشطة إدارة  إلىعمدت هذه الدراسة 

الدراسة الكمية عبر توظيف المنهج الوصفي من خالل  انلشركة المياه الوطنية واستخدم الباحث

منسوبي ( موظف من بينهم 226المؤسسي لعدد ) االتصالتوزيع استبيان يقيس مدى فاعلية إدارة 

المؤسسي حيث خصص لهم عدة أسئلة تناقش مدى تفاعلهم في تلك اإلدارة  االتصالإدارة 

 والمحتويات الصادرة منها.

 إلىفي ذات الشركة وقد تتطلب  االتصالية،فعالية األنشطة  عدة نتائج أهمها: إلىتوصلت الدراسة 

مع ضرورة  باالتصالن يالقائمنوع من التطوير والمتابعة ومواكبة االحداث بشكل دائم من قبل 

 منهم في نقل ونشر رسائل الشركة. لالستفادةيهم الجمهور الداخلي أوال وذلك  التركيز على كل ما

المؤسسي تسهم في تعزيز  االتصالان أنشطة  إلىومن وجهة نظر العينة توصلت الدراسة   

اد العينة راضين عن أداء إدارة ن غالبية أفرإ إلىسمعة شركة المياه الوطنية. كما توصلت الدراسة 

ضرورة استثمار  إلى انالمؤسسي في بناء سمعة جيدة للشركة بدرجة مرتفعة. ويرى الباحث االتصال

يلبي احتياجاتهم والحفاظ على هذا  تقديم ما إلى خلي( والبحث دوما  ارضا أفراد العينة )الجمهور الد

 الشركة وتعزز سمعتها.هداف أالرضا والسعي إليجاد المبتكرات التي تدعم 

ن غالبية أفراد العينة راضين عن التفاعل مع رسائل شركة المياه الوطنية بدرجة مرتفعة. إو

إن زيادة الرضا والشعور باالنتماء للشركة يعزز من سمعتها ولو حظيت الشركة بسمعة جيدة 

فاهم مشترك بين ليها فمن الضروري السعي للحصول على تإ بانتمائه كثر فخرا  أالموظف  سيكون

 االتصالية،تحقيقه الرسائل  إلىتحقيق الهدف الذي تسعى  إلىالشركة والجمهور للوصول 

المؤسسي يوافقون دائما  على دورهم، ويتمثل  االتصالن أفراد العينة من موظفي إدارة إ

ر ي بناء ونشفي أنهم يشعرون بأنهم عناصر فعالين في شركة المياه الوطنية كونهم يساهمون ف

 بالشركة.نهم األشخاص المناسبين لنقل رسائل الشركة لزمالئهم الموظفين إرسائلها وكذلك يرون 

ويؤكد الباحث على أهمية التدريب واالستفادة من الخبرات المتراكمة في نفس المجال وتوظيف 

 المؤسسي.  االتصالالمتخصصين في اإلعالم والعالقات العامة في إدارة 

Abstract 

This study aimed at clarifying the role of activities of the Corporate Communication 

Department in the reputation management of National Water Company. The researcher 

used the quantitative method by employing the descriptive approach through 

administrating a questionnaire to measure the effectiveness of Corporate Communication 

Department for (226) employees، among whom are employees of Corporate 

Communication Department، where they were assigned some questions addressing the 

extent of their interaction in that department and the contents issued by it. 

The study reached several results، the most important of which are: the effectiveness of 

communication activities in the same company and may require a kind of development 

and follow-up and keeping abreast of events permanently by the contact person with the 

need to focus on everything that matters to the internal audience first in order to benefit 

from them in the transmission and dissemination of company’s messages. 

From the participants’ point of view، the study reached that the corporate communication 

activities contribute to enhancing the reputation of the National Water Company. The 

study also reached that the majority of participants are satisfied with the performance of 

the Corporate Communications Department in building a high reputation for the company 
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with a high degree. The researcher sees the need to invest the satisfaction of the sample 

individuals (the internal audience) and always seek what to provide to meet their needs 

and maintain this satisfaction and strive to find innovations that support the goals of the 

company and enhance its reputation. 

The majority of participants are satisfied with the interaction with the messages of the 

National Water Company to a high degree. The increase in satisfaction and a sense of 

belonging to the company enhances its reputation، and if the company has a good 

reputation ،,  the employee will be more proud of his belonging to it. It is necessary to seek 

mutual understanding between the company and the public to reach the achievement of 

the goal that the communication messages seek to achieve. 

The participants of the Corporate Communications Department always agree to their role، 

which is (you feel that you are an effective element in the National Water Company، as 

you contribute to building and spreading its messages) and (you see that you are the right 

person to convey the company’s messages to your colleagues in the company). The 

researcher stresses the importance of training and benefiting from the accumulated 

experiences in the same field and recruiting specialists in Media and Public Relations in 

Corporate Communication Department. 

 

 :مقدمة البحث

ة بالغة األهمية في المؤسسات المختلفة ، سواء كانت تلك تعد العالقات العامة إدارة رئيس

بل وقد أصبحت ضرورة حتمية من  إنتاجية أوتحقيق أهداف خدمية،  إلىالمؤسسات تهدف 

ن أصبح المجتمع تتشابك أفي مجتمعنا المعاصر، خاصة بعد  داريةاإلالضروريات االجتماعية و

تباين الثقة بين األفراد والمنظمات والمجتمعات،  إلىفيه المصالح في كثير من األحيان، مما أدى 

منظم يدعم العالقات اإلنسانية وأصبح من الضروري على كل منظمة وفي كل مجتمع إيجاد جهاز 

العالقات   أيضا  العالقات العامة، و إلىالتي أصبحت مهددة في مجتمعاتنا الحديثة باالنهيار حين تفتقد 

العامة هي عالقات إنسانية بين اإلنسان والمنظمات التي كونها وتسهم في استمرارية بناء هذه 

 (1ن تحقق كافة أهدافها. )أها بوظائفها التي تستطيع من خاللالمنظمات وقيامها 

 المؤسسي على العنصر البشري الذي يقوم باألنشطة االتصالويتوقف نجاح العمل في 

لعنصر البشري الفعالة في تكوين وإدارة السمعة للمؤسسات المختلفة، ويأتي أهمية هذا ا االتصالية،

يان الذي ر ونقل خدمات الكبالجماهي االتصالوالمتمثل في العاملين باإلدارة ومدى قدرتهم على 

لهم ووأهدافها  المنشأةيعملون به بصورة مبسطة وواضحة، فهم أقدر من غيرهم على فهم طبيعة 

ألنشطة المؤسسي على ا االتصالقوة التأثير على الجمهور ويكمن دور العنصر البشري في إدارة 

مع الجهات  وتكوين العالقات المتمثلة في إعداد النشرات والمطبوعات وعقد المؤتمرات االتصالية،

ير في المحافل والمناسبات الرسمية وغ المنشأةية والجهات ذات االختصاص وتمثيل اإلعالم

الخارجي  التعاون المستمر مع الجمهور الداخلي وقياس الرأي العام للجمهور إلىالرسمية إضافة 

أجل  ول تلك األهداف منوالترويج ألفكار وأهداف المؤسسة وتكثيف الجهود إلقناع الجمهور ح

 الشركة.  أو المنشأةتعزيز سمعة 

تمد في تحقيق األهداف يع االتصالية،ن نجاح األنشطة أ إلىوقد أشارت بعض الدراسات 

 تعيينهم وفقا  والعالقات العامة  أوالمؤسسي  االتصالعلى مدى االختيار المناسب للعاملين في إدارة 

لى الوجه يم كافة التسهيالت لهم لتحقيق االستفادة منهم علتخصصاتهم والحرص على تدريبهم وتقد

 الذي يحقق األهداف المنشودة للمنشأة.  

                                                           
 . 3(. العالقات العامة من منظور الخدمة االجتماعية المعهد العالي للخدمة االجتماعية، اإلسكندرية، ط2006( أحمد، محمد مصطفى) 1
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ونظرا  ألهمية شركة المياه الوطنية فقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية قطاع المياه 

مياه في المملكة اهتماما  خاصا  نابعا  من الوعي بأهمية هذا القطاع من جهة، وإدراكا  منها لوضع ال

والتحديات التي يواجهها من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك جاءت التوجيهات من قبل خادم الحرمين 

الشريفين للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي ليتواكب مع خطط المملكة الطموحة للتطور 

ول بهذا والرقي في كافة القطاعات، بما يكفل تحقيق األمن المائي ورفاهية المواطنين، والوص

القطاع لتقديم الخدمة بالشكل الالئق والمأمول. )ومن هذا المنطلق تم تأسيس شركة المياه الوطنية 

وهي شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق االستثمارات العامة، لتقديم 

الكوادر الوطنية مع خدمات المياه والصرف الصحي وفقا  ألحدث المعايير العالمية بتضافر جهود 

نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خالل عقود الشراكة األجنبية ،حيث 

تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العمالء، وربط جميع 

حماية البيئة، المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية و

واالستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقديم خدمات راقية للعمالء، وتطوير 

 ( 1الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية(.)

في إدارة  االتصالية،وتأتي أهمية هذه الدراسة نظرا  للدور الذي يجب أن تقوم به األنشطة 

ت ورغبات مياه الوطنية، حيث يمكن لهذه األنشطة أن تساهم في التعرف على حاجاالسمعة لشركة ال

رح شالجمهور )عمالء الشركة( وأن تعمل على تحسين العالقة بين الجمهور والشركة من خالل 

ون الجمهور هم األدوات التي تقوم عليها، ولكي يكأا وووظائفه االتصالية،وتوضيح أهداف األنشطة 

يدة تسهم في  بالجهود التي تبذلها اإلدارة العليا بالشركة من أجل تكوين عالقة جالخارجي واعيا  

 تعزيز إدارة السمعة البناءة لشركة المياه الوطنية.

 المبحث األول: اإلطار النظري للبحث:

 البحث: مفاهيم-1

ين ويهدف : هو تلك األعمال واألنشطة المستخدمة لتنفيذ عالقة جيدة بين الفاعلالمؤسسي االتصال

إنجاز مشروع محدد والوصول ألهداف مشتركة كما يسمح لكل فاعل داخل المؤسسة أن يكون  إلى

 االتصال" أيضا  معروفا  بشخصه ومهمته فيها ويعمل على ازدهارها وفعاليته فيها. وكما يعرف 

المؤسساتي هو عملية يتم عن طريقها إيصال معلومات من أي نوع ومن أي عضو في الهيكل 

 (.2عضو آخر" ) إلىتنظيمي للمؤسسة ال

 باستخدامالمؤسسي من وظائف وفعاليات  االتصالتقوم به إدارة  وهي كل ما االتصالية،نشطة األ

بأنواعها المختلفة بقصد التأثير اإليجابي وخلق صورة ذهنية وسمعة طيبة لدى  االتصالوسائل 

المطويات، الكتيبات، الندوات،  الرأي العام الجماهيري ومنها: التقارير، نشرة المؤسسة،

شكال من خاللها يمكن قياس لخ وهذه األإارض، الخصومات والعروض للموظفين المؤتمرات، المع

تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة  أومدى رضا جمهور المؤسسة عنها بما يساعد في تعزيز سمعة 

(3.) 

لمجموعة معينة من أصحاب : هي تقييم جماعي لجاذبية الشركة بالنسبة السمعة المؤسسية

المصلحة ذوي العالقة بمجموعة مرجعية من الشركات التي تتنافس معها الشركة للحصول على 

                                                           
 www.nwc.com.sa (2015 ) شركة المياه الوطنية ، (  1

 (. العالقات العامة وصناعة الصورة الذهنية للمؤسسة. عمان: دار مجدوالي للنشر والتوزيع. 2016يري، رضوان. )( بلخ2

 في عمل العالقات العامة دراسة ميدانية في الوزارات األردنية.  االتصالية(. رسالة ماجستير أهمية األنشطة 2010أحمد. ) عتوم،( 3
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الموارد ويحدد هذا التعريف كيف تقوم السمعة بخلق القيمة وتوفر معايير يمكن من خاللها قياسها 

(1.) 

االنتقائي المباشر وغير المباشر  : هي عملية معرفية ذاتية تقوم على إدراك الفردالصورة الذهنية

لسمات وخصائص )شركة، مؤسسة، جماعة، مجتمع، ...( ويتم من خالل هذه الصورة الراسخة 

أي أن الصورة الذهنية تتشكل من  سلبية. أويجابية إاتجاهات قد تكون  أواهات عاطفية تكوين اتج

شركة  أوتجارب المختلفة نحو نظام الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية وتتكون من االنطباعات وال

ما. ويقصد بها في هذه الدراسة الصورة التي تم تكوينها في اذهان الجمهور الخارجي الذي يتعامل 

مع شركة المياه الوطنية من خالل أبرز الخدمات التي تقدمها له هذه ومدى االنطباع الذي تكون 

      (.2سلبيا  ) أولديه سواء كان إيجابيا  

م، مملوكة بالكامل للدولة 2008: وهي شركة مساهمة سعودية تأسست في المياه الوطنيةشركة 

متمثلة في صندوق االستثمارات العامة، لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقا  ألحدث 

المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على 

من خالل عقود الشراكة األجنبية، حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه مستوى العالم 

شرب ذات جودة عالية لجميع العمالء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، 

والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، واالستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي 

خدمات راقية للعمالء، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير  المعالجة، وتقديم

  (.3)العالمية. 

لحياة اليوم : "خدمات مياه مستدامة ذات جودة عالية في كافة مناطق المملكة لتحسين جودة االرؤية

 وفي المستقبل"

حاء المملـكة جودة في جـميع أنتوفير المـياه وخـدماتها وتحـسين مـستوى الـ إلى: "نسـعى الرسالة

  بالتعاون مع شركائنا من خالل رفع الكفاءة والفعالية وتحقيق االستدامة المالية"

 :القيم

 العميل أوال  -

 االحترام المتبادل-

 فريق عمل ملتزم-

 الشفافية -

 االبتكار-

  ( من واقع وثائق الشركة: )المؤسسي بشركة المياه الوطنية االتصالأبرز أنشطة 

 ية لتحقيق المستهدفات.اإلعالمية ووضع الخطط اإلعالمتفعيل االستراتيجية  •

 .اإلعالمإعداد دليل التعامل مع  •

 ية.اإلعالمبناء وإدارة وتفعيل العالقات  •

 تحسين الصورة الذهنية للشركة في الرأي العام. •

 كتابة ونشر البيانات الصحفية الرسمية واألخبار. •

 ا.ية وطرق التعامل معهاإلعالمالخطط المساندة لألزمات وضع السياسات واإلجراءات و •

                                                           
 إدارة السمعة. بيروت: دار الفكر المعاصر. تيجياتاسترا(. 2018( العمري، إسماعيل. )1

 )بلخيري، رضوان، مرجع سابق(.( 2

 )موقع شركة المياه الوطنية، مرجع سابق( ( 3
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 ية لألحداث.اإلعالمالتغطيات  •

سمية الر اإلعالمإعداد التقارير الصحفية اليومية، ورصد ما ينشر عن الشركة في وسائل  •

 والتعامل معه بشكل فوري.

 بناء وإدارة وتفعيل منصات تواصل داخلية داعمة. •

 .االتصالياعة المحتوى وصن االتصالية،بناء البرامج  •

 .إقامة األنشطة والفعاليات الداخلية لرفع مستوى الترابط فيما بين الموظفين •

 الداخلية لتحقيق التطوير المستمر. االتصالية،تنفيذ الدراسات  •

 واستخدام أفضل الطرق لنشرها. االتصالية،تحديد نوع المواد  •

 ن خالل المنصات الداخلية.ية واإلعالنية الخارجية ماإلعالمنشر جميع المواد  •

 إدارة العالقات المحلية والدولية مع القطاعين العام والخاص. •

 ية.إدارة البرتوكوالت الخاصة برئيس وقيادات المنظمة في المشاركات المحلية والدول •

 ية أثناء وبعد كل مناسبة، فعالية، مشاركة. اإلعالمإعداد التقارير  •

 وكول ومناطق االستقبال بمقرات الشركة. اإلدارة واإلشراف على مهام البرت •

 تنظيم وإدارة أنشطة العالقات العامة. •

 إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة المسؤولية االجتماعية. •

 تنفيذ الهوية المرئية والصوتية للشركة. •

 ي المرئي والمسموع.اإلعالمتخطيط وإدارة اإلنتاج  •

 لصوتية. اإلعداد واإلشراف والتنفيذ لكافة المواد المرئية وا •

فزيونية ي واإلعالني لألخبار والتقارير والحمالت مع القنوات التلاإلعالمتنسيق الظهور  •

 ية المرجو إبرازها.اإلعالمواإلذاعية وكذلك التنسيق إلعداد محاور اللقاءات 

 التوثيق المرئي والصوتي لكافة المشاركات بمختلف المنصات المرئية والمسموعة.  •

 ي. اإلعالمللظهور  تدريب قيادات الشركة •

جات في عمليات التصميم لكافة المخر األسستطوير دليل هوية الشركة والذي يحوي جميع  •

 .واالتصاليةوالتطبيقات الداخلية والخارجية 

 إدارة مشاريع تطبيقات الهوية في فروع المياه بالمملكة ومتابعة تنفيذها. •

 يذه. إعداد دليل المواصفات لكافة المطبوعات ومتابعة تنف •

 إدارة فريق التصاميم التسويقية ومتابعة تنفيذ الطلبات وجودة التنفيذ. •

 ( 1). إعداد التقارير الدورية للهوية •

 السابقة:  الدراسات-2

 أوال : الدراسات العربية:
للعالقات العامة  ة،االتصالي(، بعنوان: دور األنشطة 2018بدر علي محمد العجيل، ) دراسة-1

 لمدني الليبي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحوها.بمؤسسات المجتمع ا

ي الذي تقوم به العالقات العامة ف االتصاليالتعرف على الدور  إلىهدفت الدراسة 

حو هذه مؤسسات المجتمع المدني الليبية، ومدى قدرة هذا النشاط في تشكيل اتجاهات الجمهور ن

يبيا بلغت المجتمع المدني العاملة في لالمؤسسات، وذلك من خالل عينة عمدية مكانية من مؤسسات 

قوامها  باالتصال( مؤسسات أهلية، واستخدم الباحث منهج المسح على عينة قصدية من القائمين 5)

راسة ما نتائج هذه الد أهممفردة. ومن ( 500مفردة، ومن الجمهور عينة عشوائية قوامها )( 70)

 يلي:

ستخدمها العالقات العامة في مؤسسات يرية التي تالجماه االتصالتنوع أشكال ومجاالت وسائل  -

 المجتمع المدني عينة الدراسة في التواصل مع الجمهور بنسب متفاوتة.

                                                           
 م2019الوطنية .( . وثائق خاصة بشركة المياه 1
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في العالقات العامة في مؤسسات المجتمع المدني بإجراء  باالتصالمين عدم قيام غالبية القائ - 

 االتصالية،بحوث األنشطة 

للعالقات  االتصالية،والجمهور( للوسائل  باالتصالائمين اختالف مستويات استخدام كل من )الق -

 (1)الدراسة. العامة في مؤسسات المجتمع المدني عينة 

هداف أورها في تحقيق (: العالقات العامة ود2009محمد جياد زيد الدين المشهداني ) دراسة-2

 المؤسسة 

تين التعليمية لجامعتي معرفة طبيعة أنشطة العالقات العامة في المؤسس إلىهدفت الدراسة 

ن مهام العالقات العامة في الجامعة تكمن في بناء إ وأوضحت النتائجة والمستنصرية. العراقي

% مبحوثا ، وأن اقسام العالقات العامة  27الصورة الذهنية عن الجامعة لدى جمهورها. بنسبة 

العالقات العامة  أوؤسسي الم االتصالقسام أباستطالع الرأي عن الجامعة، وأن نادرا ما يقومون 

 ( 2 )بالجامعة. الخاصة  اإللكترونيةتدخل مباشر في تصميم المواقع  ال يتدخلون

ألجهزة العالقات العامة في  االتصالية،: األنشطة 2014راسة هيا يوسف جميل عاشور، د-3

 . األردنالمنظمات الدولية في 

وفعالية البرامج في مواجهة  ية،االتصالالتعرف على طبيعة األنشطة  إلىهدفت الدراسة 

تأثير برامج  إلىباإلضافة  األردنالمشاكل التي تواجه العالقات العامة في المنظمات الدولية في 

عدة نتائج منها: ان العاملين في مجال العالقات العامة  إلىالعالقات العامة على الجمهور. وتوصلت 

ممن يحملون درجة الماجستير. ان الهاتف أكثر  من المؤهلين علميا  حيث كان جميع أفراد العينة

الوسائل التي يستخدمها العاملون في العالقات العامة تأثيرا  على جمهور المتعاملين مع هذه 

التلفزيون واإلذاعة،  صحف وأخيرا  نترنت والومن ثم الملصقات ثم المجالت واإل المنظمات حينها

دولية باألردن يقومون ببناء عالقات جيدة مع ن ممارسي العالقات العامة في المنظمات الإ

  )3)األردنية. ية اإلعالمالمؤسسات 

في مؤسسات المجتمع المدني  االتصالية،(: النشاط 2009راسة أماني حسن محمد بسيوني )د-4

 ألنشطة العالقات العامة ودورها في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو تلك المؤسسات. 

ل في مؤسسات المجتمع المدني من خال االتصالير النشاط معرفة دو إلىهدفت الدراسة 

امة في عفي التي تقوم بها إدارة العالقات ال االتصالية،دراسة ميدانية للتعرف على األنشطة 

  ائج:النت المؤسسات، ومن أهمجاهات الجمهور نحو تلك هلية ودورها في تشكيل اتالجمعيات األ

نما تتجه العام إ اإلعالمهلية باعتمادها على نموذج ن الجمعيات األإكشفت نتائج الدراسة  -1

لجمعية اوتوقراطي ال يقف فيه الجمهور المستهدف على قدم المساواة مع إدارة أطابع  إلى

 يعتبر جمهورا  خاضعا  إلدارة الجمعية. وإنما

قيقية ت الحجاالعام يعني تجاهل االحتيا اإلعالمن سيطرة نموذج إأوضحت نتائج الدراسة  -2

ور دراسات الستقصاء آراء واحتياجات الجمه أومهور المستهدف حيث ال توجد بحوث للج

 وال توجد قنوات للتواصل والتفاعل بين الجمهور والجمعيات.

هلية تستطيع الوصول الفهم المتبادل بينها وبين ن الجمعيات األأ إلىشارت نتائج الدراسة ا -3

 ( 4)واحتياجاته. هور ن طريق االستجابة لهذا الجمالجمهور المستهدف ع

                                                           
ية في تشكيل اتجاهات الجمهور للعالقات العامة في بمؤسسات المجتمع المدني الليب االتصالية(، دور األنشطة 2018( العجيل بدر) 1

 نحوها، أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة أسيوط.

(، العالقات العامة ودورها في تحقيق اهداف المؤسسة، دراسة ميدانية ألقسام العالقات العامة في جامعتي 2009( المشهداني محمد) 2

 العراقية والمستنصرية، كلية اإلعالم، الجمعة العراقية، العراق.

ألجهزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن، رسالة ماجستير غير  االتصالية(، األنشطة 2014( عاشور، هيا يوسف ) 3

 منشورة كلية اآلداب والعلوم، جامعة البتراء، األردن.

العامة ودورها في تشكيل اتجاهات في مؤسسات المجتمع المدني ألنشطة العالقات  االتصالي(، النشاط 2009( بسيوني، أماني حسن ) 4

 الجمهور نحو تلك المؤسسات، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، مصر.
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للجمعيات الخيرية ودورها في  الية،االتص(: األنشطة 2014) عبد الغنيدراسة هبة حسن -5

 تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو العمل الخيري في مصر. 

محدد يدور حول حاجات الجمهور  اتصاليهدف  إلىتحول الفكرة  إلىتهدف الدراسة 

التعرف على الوظيفة  إلىكما هدفت الدراسة بشكل رئيسي  التصالية،ا المنشأةوالتركيز على أهداف 

للهيئة العامة لالستعالمات خارجيا  وداخليا  كجهاز إعالمي رسمي وفي ضوء هذا الهدف  االتصالية،

 اإلعالمالخارجي وأهدافها الخاصة بقطاع  اإلعالمالعام كان للدراسة أهدافها الخاصة بقطاع 

الدراسات والبحوث الوصفية واعتمد الباحث منهج المسح  إلىلدراسة الداخلي وتنتمي هذه ا

 ( 1 )النظم. ي والمنهج التاريخي والمدخل الوظيفي ومنهج تحليل اإلعالم

إلدارة سمعة  االتصالية،(: العالقة بين االستراتيجيات 2011راسة ميرها محسن محمد )د-6

 المنظمات في مصر وإدراك الجمهور عنها.  

إلدارة السمعة في المنظمات في  االتصالية،توصيف االستراتيجيات  إلىراسة تهدف الد

وجود فروق مدركات  إلىمصر وإدراك الجمهور المصري لهذه االستراتيجيات. وتوصلت الباحثة 

الجمهور المتعامل مع منظمات قطاع االعمال العام والقطاع االستثماري في تطبيق االستراتيجيات 

إلدارة سمعة المنظمات، حيث  االتصالية،ى اعتماد الجمهور على األنشطة وفي مد االتصالية،

عمال العام ويرجع األ اكدت النتائج على تميز منظمات القطاع االستثماري مقابل منظمات قطاعات

تالف في إستثماري كما اثبتت الدراسة وجود توفر اإلمكانيات المادية بالقطاع اال إلىالسبب التميز 

 (.2)للجمهور. الخصائص الديموغرافية  لجمهور لسمعة المنظمات باختالفمدى إدراك ا

ات العامة في بعنوان : تقييم أداء وحدة العالق( 2000راسة عبد الملك هالل الفيشاني، )د -7

 .الوزارات الحكومية في الجمهورية اليمنية

وزارات الحكومية التعرف على مدى ممارسة وحدات العالقات العامة في ال إلىهدفت الدراسة 

اليمنية للوظائف العلمية للعالقات العامة، والتعرف على المشكالت المالية والبشرية التي تعاني 

مجموعة من النتائج  إلىمنها وحدات العالقات العامة في الوزارات الحكومية اليمنية. وتوصلت 

حث ية اليمنية لوظيفة البأهمها: تدني درجة ممارسة وحدات العالقات العامة في الوزارات الحكوم

أن مستوى العالقات العامة بممارستها لوظيفة اإليصال تدني وفقا  وقياس اتجاهات الرأي العام، و

لألسس العلمية وعدم استخدامها ألغلب وسائل اإليصال وتجاهلها، وتجاهل وظيفة التقييم في 

 ( 3 )العامة. العالقات العامة، وشح الموارد المالية المخصصة لوحدة العالقات 

 ثانيا : الدراسات األجنبية:

1-Karlaand Heym ،Gover ،Brucee . ،Berger  ،Juan ،Meng ،Juan 

(2009) 

العامة: الصفات األساسية والمصادر القيمة  القيادة الممتازة في العالقات اختبار دراسة بعنوان

 وتصورات القيادة المتميزة.

أفضل في العالقات العامة واستكشاف قيمة  هدفت الدراسة لفهم القيادة على نحو

، استحوذت هذه الورقة على الرؤساء االتصاالتمحترفي العالقات العامة في إدارة  لنجاح القيادة

والصفات التنفيذيين للعالقات العامة على مستوى متوسطي وكبار حول القيادة في العالقات العامة 

أن القدرة  إلىقات العامة. أشارت نتائج أسئلة التصنيف المتعلقة بالتميز في قيادة العال األساسية

قد تم  االتصالوالقدرة على حل المشكالت، ومعرفة وخبرة  االستراتيجية، على اتخاذ القرارات

                                                           
للجمعيات الخيرية ودورها في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو العمل  االتصاليةاألنشطة  (،2014، هبة حسن )عبد الغني(  1

 جامعة الزقازيق. منشورة،رسالة ماجستير غير  صر،مالخيري في 

عنها، إلدارة سمعة المنظمات في مصر وادارك الجمهور  االتصاليةالعالقة بين االستراتيجيات ، (2011، ميرها محسن )محمد(  2

 حلوان. منشورة، جامعةدكتوراه غير  رسالة

أطروحة ماجستير  قات العامة في الوزارات الحكومية في الجمهورية اليمنية،(، تقييم أداء وحدة العال2000هالل ) عبد الملك( الفيشاني،  3

 األردن.  األردنية، منشورة، الجامعةغير 
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%  50صفات القيادة الممتازة في العالقات العامة. يعتقد ما يقرب من  أنها أهماالعتراف بها على 

ازين في العالقات العامة يختلفون عن القادة في الحاالت األخرى من أن القادة الممت المستجيبين من

ونظم المعلومات، وتطوير خطط  اإلعالموجود رؤية مقنعة، وفهم شامل لوسائل  طرق: ثالث

 ( 1 )فعال. االستراتيجية بشكل  االتصاالت

2- (Kim، Jeong-Nam. Rhee، Yunna.) 2011: Strategic Thinking about 

Employee Communication Behavior 

فين في بالموظ االتصالفي سلوك  االستراتيجي، بعنوان: التفكير (2011دراسة جيونق نام كيم، )

 العالقات العامة.

 اعتمدتوللموظف وتحسينه،  االتصاليةتحديد المقاييس الحقيقة للسلوك  إلىهدفت الدراسة 

لى النحو نتائج الدراسة ع وجاءت أهمظف، مو (300)، وبلغت العينة االستبيانالدراسة على أداء 

 :اآلتي

ة من خالل موظفي العالقات العامة على العمل بشكل تطوعي كمروجين مؤيدين للمؤسس قدرة- 1 

 إيجابي مع جمهور المؤسسة الخارجي اتصاليممارسة سلوك 

إيجابية مع  المتناسقة، فإن المؤسسات تستطيع خلق عالقة االتصالية،وعبر الجهود  نهإأكدت  - ۲ 

موظفيها مما يزيد من إمكانية قيام الموظف بالبحث تطوعيا  عن المعلومات التي تؤثر بدورها على 

 (2ما يواجهها من مشاكل. ) أومصالح المؤسسة 

3- Jeong، J. (2009). What do PR Professionals do? Exploring the Core 

Factors Affecting PR Practitioners' Perceptions of Their Job Roles in 

Global PR Firms in Korea Conference Papers International 

Communication Association. 

خصائيون العالقات العامة إ( بعنوان: ما الذي يفعله Jiyeon Jeong،2009دراسة جييون جيونغ )

ارهم الوظيفية في شركات استكشاف العوامل المؤثرة على إدراك ممارسي العالقات العامة ألدو

لممارسي  ر الوظيفيةااألدوالعالقات العامة العالمية في كوريا". استهدفت الدراسة التعرف على 

دوارهم أثرة على هؤالء الممارسين في فهم العوامل المؤ وتحديد أهمالعالقات العامة في كوريا 

ة من خمس شركات عالمية الوظيفية، واستخدمت منهج المسح بالعينة، ويتكون مجتمع الدراس

( مفردة. 20للعالقات العامة في كوريا حيث أجريت المقابلة المتعمقة للحصول على وجهات نظر)

ارسين الذين يعملون في متم إعادة اكتشاف ثالثة أدوار للم نهإومن نتائج الدراسة: كشفت الدراسة 

دير االستراتيجي، الفني غير عمال والمستشار، المعالقات العامة العالمية: مدير األشركات ال

ارسين الذين ماالستراتيجي وأثبتت أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في األدوار الوظيفية للم

                                                           
1) ) eong J.(2009)what do PR professionals do? Exploring the Core Factors Affecting PR Practitions of 

their job Global PR firms in Korea Conference Papers International Communication Association 1-

32 Retrieved February 1.2019 
 ،( ۲۰۱۱ويوناري جيونق نام كيم ، )  ( 2

Kim, Jeong-Nam. Rhee, Yunna. Strategic Thinking about Employee Communication Behavior ( ECB in 

Public Relations: Testing the Models of Mags phoning and Scouting Effects in Korea Journal of Public 

Relations Research Vo1.23 Issue3. Algalab, Mohammed Bedear. 2011 Public Relations In -The Reality 

of Practices and Arab Conntries Optimistic Aspiration Columbus University 
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عوامل الثقافية خذ باالعتبار ان الي كوريا حيث تم األيعملون في شركات العالقات العامة العالمية ف

 (1)ونجاحها. العوامل للعالقات العامة  أهم واإلنسانية هي من

4- Sazgar Hamameen Karim (2013) : THE MENTAL IMAGE OF PUBLIC 

RELATIONS' FUNCTION AT ADMINSTRATIVE LEADERSHIPS IN 

KURDISTAN REGION - THE SERVICE MINISTRIES AS A MODEL. 

ة لدى عام( بعنوان: الصورة الذهنية لوظيفة العالقات ال2013،)كريمدراسة ساركاز أمين كريم 

 .في إقليم كوردستان، الوزارات الخدمية نموذجا   اإلداريةالقيادات 

استهدفت الدراسة الوقوف عند معاني ودالالت الصورة الذهنية وكيفية تكوينها والوصول 

المؤشرات القياسية ألبعاد الصورة الذهنية المثالية والواقعية لمفهوم العالقات العامة لدى  إلى

تنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية معتمدة على المنهج المسحي، حيث استعانت  يةاإلدارالقيادات 

الباحثة بأداة االستبانة لجمع البيانات واقتصر مجتمع الدراسة على القياديين اإلداريين الذين 

يمارسون العالقات العامة في الوزارات الخدمية إلقليم كوردستان، حيث تم االعتماد في سحب 

 أغلب،ن أ إلى( مفردة. وتوصلت الدراسة 75ى طريقة العينة العشوائية والتي بلغت )العينة عل

المؤشرات المتعلقة بالجانب التطبيقي )الميداني( لنشاط العالقات العامة قي الوزارات الخدمية تشير 

وجود صورة ذهنية سلبية عن ممارسة العالقات العامة، وأن معظم ممارسي العالقات العامة  إلى

 (2)العامة. في اختصاص العالقات  ر مؤهلين علميا  غي

 مشكلة البحث: -3
وقد  المؤسسي وظيفة إدارية وميدانية ال غنى عنها لتنظيم مختلف األنشطة االتصالإن 

جيد  صالاتالمؤسسي كمهنة تخلق  باالتصال كبيرا   اولت المؤسسات على اختالف طبيعتها اهتماما  

يسعى الباحث  بدءا  من الجمهور الداخلي الذي المنشأة أولمؤسسة مع الجماهير الذين تتعامل معهم ا

لخارجي اجعل ذلك الجمهور بمثابة قناة فاعلة تعكس اإليجابية وتنقل صورة بديعة للجمهور  إلى

 للتعزيز من سمعة شركة المياه الوطنية.

وبذلك ينبغي ضرورة مراعاة متطلبات الجماهير واحتياجاتهم والسعي الدائم لكسب 

 من  العالقات العامة أصبحت أوالمؤسسي  االتصالن إم ومعرفة آرائهم واتجاهاتهم حيث رضاه

تقوية عالقتها  خدمية في أوحكومية كانت  المنشأة أوالتي تعول عليها المؤسسة  االتصالية،النظم  أهم

 أو بجمهورها وتعزيز وإدارة سمعتها لدى عمالئها وجمهورها، خاصة أن قوة ونجاح أي مؤسسة

لمؤسسة هداف اأفي تسويق  حيويا   ويشكل ذلك عامال  منشأة يعتمد على سمعتها وصورتها الذهنية 

عي ألداء رسالتها، وال يمكن ألي مؤسسة أن تتنازل عن صورتها الذهنية لدى جمهورها والس

تعكس  المتواصل لبناء سمعة جيدة، فهي بمثابة هوية المؤسسة التي يحملها الجمهور عنها وهي

تساؤل طريقة التي يرى بها الجمهور المؤسسة. ومن خالل ما تقدم تتحدد مشكلة البحث في الال

 ة؟المؤسسي في إدارة السمعة لشركة المياه الوطني االتصالدور أنشطة ما : اآلتيالرئيس 

 أهمية البحث: -4
                                                           

 ( ،eong,2009Jiyeon Jجيونق ، جييون ) ( 1

 - Jeong, J. (2009). What do PR Professionals do? Exploring the Core Factors Affecting PR 

Practitioners' Perceptions of Their Job Roles in Global PR Firms in Korea Conference Papers 

International Communication Association. 1-32. Retrieved February 1, 2019 from, 

http://scarch.chscohost.com/login.aspx2dircctatruc&db=ufh&AN=45286683& site Echost-live 

لدى القيادات اإلدارية في إقليم كوردستان، الوزارات الخدمية  (، الصورة الذهنية لوظيفة العالقات العامة2013( كريم ، ساركاز) 2

 .نالسليمانية: كوردستانموذجا، دراسة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية جامعة 

 

http://scarch.chscohost.com/login.aspx2dircctatruc&db=ufh&AN=45286683&


207 
 

المؤسسي تلعب دورا  هاما  في شركة المياه الوطنية من خالل تحسين  االتصالن إدارة إ -

معة الشركة لدى الجمهور على المستوى الداخلي لضبط وتوطيد العالقات مع س

 الجمهور الخارجي.

 االتصالارة أهمية شركة المياه الوطنية وتزايد االهتمام بها يجعل من األهمية اهتمام إد -

 يا.المؤسسي أن تقوم بتحسين الصورة الذهنية وتكوين سمعة جيدة لها داخليا وخارج

الداخلي بين العاملين من أجل  االتصالاسة في التأكيد على مساهمة تساعد هذه الدر -

الخارجي بشكل  االتصالتحقيق االستقرار وضمان سير العمل وللتمكن بذلك من إدارة 

تلقائي نتيجة قوة االنتماء للشركة، وذلك لضمان نجاح العمل واستمراريته بكفاءة عالية 

المؤسسات  أوات الشديدة بين الشركات داخل هذه المؤسسة الخدمية في ظل المناقش

 المختلفة.

 أهداف البحث:  -5
 االتصالفي تحقيق أهداف  االتصالية،التعرف على دور األنشطة  إلىتهدف هذه الدراسة 

 : ما يليالمؤسسي في شركة المياه الوطنية من خالل 

 المؤسسي في شركة المياه الوطنية  االتصالالتعرف على طبيعة عمل إدارة  -

الموجودة بالشركة ودورها في تحسين وتعزيز سمعة  االتصالية،رف على األنشطة التع -

 المؤسسة.

والعالقات العامة في  االتصالالمشكالت والصعوبات التي تواجه إدارة  رصد أهم -

 الوطنية. المياهشركة 

الوظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة بالشركة في تحسين  على أهمالتعرف  -

 معة المؤسسة.وبناء س

التي تستخدمها شركة المياه الوطنية في عملية  االتصالالكشف عن اشكال وأساليب  -

 بالجمهور الداخلي. االتصال

المؤسسي بشركة المياه الوطنية على المواقع  االتصالرصد مدى اعتماد إدارة  -

للجمهور  االتصالية،اإللكترونية ومواقع التواصل االخرى في إيصال رسائلها 

 اخلي.الد

 تساؤالت البحث:   -6
 المؤسسي تعزيز سمعة شركة المياه الوطنية؟ االتصالأي حد تخدم أنشطة  إلى -

الوظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة بالشركة في تحسين وبناء سمعة  ما أهم -

 المؤسسة؟

لتحقيق الهدف من بناء السمعة لشركة المياه  االتصالية،ما مدى موائمة الممارسات  -

 الوطنية؟

 االتصالالتي تستخدمها شركة المياه الوطنية في عملية  االتصالية،ما االشكال واألساليب  -

 بالجمهور الداخلي؟

 هو دور الجمهور الداخلي في بناء السمعة لشركة المياه الوطنية؟ ما -

 المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة؟ االتصالما هو دور موظفي إدارة  -

 

 

 

اإلجراءات المنهجية للبحث:: المبحث الثاني  

 نوع ومنهج البحث: -1
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وهي "تلك البحوث التي تستخدم  (Quantitativeي عتبر البحث الحالي من البحوث الكمية )

لغة األرقام لوصف النتائج الخاصة بها والتي يقوم الباحث بدراستها من خالل استخدام وسائل قياس 

استخدام المنهج الوصفي التحليلي  في هذا البحث فقد تم(. و1كمية في جمع البيانات المتعلقة بها" )

بتجميع بيانات من عينة من موظفي شركة المياه الوطنية بهدف التعرف على  انحيث قام الباحث

المؤسسي في شركة المياه الوطنية، وقد تم  االتصالفي تحقيق أهداف  االتصالية،دور األنشطة 

  على العينة المستهدفة، ومن ثم وصف هذه البيانات  وضع أسئلة حول موضوع البحث تم توزيعها

 لفاأ-معامالت الثبات بطريقة كرونباخ (.3-3جدول )

 لفاأ-كرونباخ عدد العبارات المحور

 االتصيييييييالالتي تقوم بها إدارة  الية،االتصييييييياألنشييييييطة  /1

 المؤسسي ومدى تأثيرها على إدارة السمعة
11 0.744 

المؤسييسييي في بناء  التصييالامدى الرضييا عن أداء إدارة  /2

 سمعة جيدة للشركة
9 0.848 

 0.892 8 مدى التفاعل مع رسائل الشركة /3

المؤسيييسيييي في بناء سيييمعة  االتصيييالدور موظفي إدارة  /4

 جيدة عن الشركة
4 0.811 

-ألفا ألداة البحث، وأظهرت النتائج أن قيمة كرونباخ-يوضح الجدول نتائج الثبات بطريقة كرنباخ

(، وللمحور الثاني الذي يحتوي 0.744عبارة( بلغت ) 11محور األول الذي يحتوي على )ألفا لل

عبارات( بلغت  8(، وللمحور الثالث الذي يحتوي على )0.848عبارات( بلغت ) 9على )

(. نالحظ أن جميع هذه 0.811عبارات( بلغت ) 4(، وللمحور الرابع الذي يحتوي على )0.892)

أن استجابات أفراد العينة تمتاز  إلىيمكن التوصل  بانة(. مما سبق 2( ).700القيم جاءت مرتفعة )<

بدرجة عالية من الثبات، وبالتالي فإن األداة تمتاز بثبات عالي، وأنه إذا أعيد توزيع االستبانة على 

نتائج تقترب من النتائج الحالية. األمر الذي يجعل  إلىالعينة بعد فترة زمنية، فإنه سيتم التوصل 

الباحث مطمئن من إجابات أفراد العينة على االستبانة وبالتالي فإن النتائج التي سيتم التوصل إليها 

 من خالل االستبانة ستكون موثوقة ويعتمد عليها في بناء القرارات السليمة.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة  -2
إلحصائي القيام بالتحليل ل (SPSSتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

جابة عن بعض األساليب اإلحصائية بغرض التحقق من أهداف الدراسة واإل للبيانات، وتم استخدام

 :التساؤالت التي طرحها الباحث والتي تتمثل في

 . اإلحصاء الوصفية المتمثلة في التكرارات والنسب المئوية لوصف المتغيرات.1

 .التساق الداخلي للعبارات المكونة لمحاور االستبانة. معامل ارتباط بيرسون لحساب ا2

 . معامل ألفا كرونباخ إليجاد معامل الثبات ألداة الدراسة.3

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على تساؤالت الدراسة.4

 .لعمل الرسومات البيانية (Excel. تمت االستعانة ببرنامج )5

 

 

 

 البحث: مجاالت-6
سمعة  الوطنية في تعزيز المياهبشركة  االتصالية،المجال الموضوعي: وهو دور االنشطة  -

 المؤسسة.

                                                           
 . 24م( البحوث النوعية )الكيفية(، مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، ص 2019( الحاج، أحمد علي، )1

2) George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston, MA: Allyn &Bacon.  
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االستبيان نحوهم  استمارةالمجال البشري: يتمثل في عينة البحث التي سوف يتم تطبيق  -

 المؤسسي والجمهور الداخلي )موظفي الشركة(. االتصالوهم موظفي 

 وطنية.المجال الجغرافي: شركة المياه ال -

 .1441/2020ال دراسيالمجال الزمني: يتحدد المجال الزمني للبحث في العام  -

عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها: المبحث الثالث:  

سيتم في هذا الفصل إجراء التحليل الوصفي لبيانات الدراسة لإلجابة على تساؤالت الدراسة وذلك 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وذلك بحساب كل من التكرارات والنسب المئوية و

 على النحو التالي:

 المؤسسي في تعزيز سمعة شركة المياه الوطنية. االتصالدور أنشطة  /1

التي  االتصالية،لإلجابة على هذا السؤال فسيتم تحليل عبارات المحور األول: األنشطة 

إدارة السمعة، وذلك بحساب التكرارات  المؤسسي ومدى تأثيرها على االتصالتقوم بها إدارة 

 والنسب المئوية لإلجابات على كامل عبارات المحور، وكما يلي:

 ية.اإلعالم. مدى متابعتك ألخبار شركة المياه الوطنية بمنصاتها (1-3جدول )

 النسبة العدد اإلجابة

 % 67.7 153 دائما  

 % 31.4 71 أحيانا  

 % 0.9 2 ال أتابع

 % 100.0 226 المجموع

يتابعون أخبار  ا  %( دائم 67.7بية العينة بنسبة )( يتضح أن غال1-3من خالل الجدول )

، بينما هناك أحيانا  %( يقومون بذلك  31.4ية، وأن نسبة )اإلعالمشركة المياه الوطنية بمنصاتها 

 ية.ماإلعال%( فقط من العينة ال يتابعون أخبار شركة المياه الوطنية بمنصاتها  0.9نسبة )

نها األفضل للحصول إية ترى أنها تواكب احتياجك وترى اإلعالم. المنصات (2-3جدول )

 على معلومات وأخبار شركة المياه الوطنية.

 النسبة العدد يةاإلعالمالمنصات 

 % 58.4 132 البريد االلكتروني

 % 73.5 166 تويتر

 % 7.5 17 االنستقرام

 % 12.8 29 قناة اليوتيوب

 % 7.5 17 الصحف

 % 9.3 21 الراديو –التلفزيون 

 % 53.1 120 موقع الشركة

ن منصة )تويتر( إ%( يرون 73.5راد العينة بنسبة )( يتضح أن غالبية أف2-3من خالل الجدول )    

نها األفضل للحصول على معلومات إية التي تواكب االحتياجات واإلعالمهي أكثر المنصات 

، ثم جاءت بعدها من حيث نسبة األهمية )البريد اإللكتروني( بنسبة وأخبار شركة المياه الوطنية

%(. بينما أقل المنصات  53.1%(، ثم جاء )موقع الشركة( في المرتبة الثالثة بنسبة ) 58.4)

اإلعالمية للحصول على معلومات وأخبار شركة المياه الوطنية هي )االنستغرام( و)الصحف( 

ن منصة تويتر تعتبر القناة الرسمية لمعظم الجهات لذلك تحظى %( لكل. بالتأكيد أ 7.5بنسبة )

حيث يتم التركيز على المحتوى الذي تتضمنه هذه المنصة بما  باالتصالالقائمين  باهتمامدائما 

 يواكب احتياج الجمهور وأثبتت ذلك هذه الدراسة.
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ي مدى انتماء . المحتوى الذي يبث من خالل وسائل التواصل االجتماعي يؤثر ف(3-3جدول )

 الجمهور الداخلي لشركة المياه الوطنية.

 النسبة العدد اإلجابة

 % 41.2 93 دائما  

 % 49.1 111 أحيانا  

 % 9.7 22 ال تؤثر

 % 100.0 226 المجموع

ن المحتوى الذي يبث من إ%( من العينة يرون  49.1ن نسبة )( يتضح أ3-3من خالل الجدول )

يؤثر في مدى انتماء الجمهور الداخلي لشركة المياه  أحيانا  اعي خالل وسائل التواصل االجتم

%( فقط من العينة  9.7يؤثر دائما ، بينما هناك نسبة ) أنه%( يرون  41.2الوطنية، وأن نسبة )

يرون أن المحتوى الذي يبث من خالل وسائل التواصل االجتماعي ال يؤثر في مدى انتماء الجمهور 

ضرورة تطوير المحتوى الذي يتم بثه من خالل  إلى انلوطنية. يرى الباحثالداخلي لشركة المياه ا

الجمهور الداخلي ليكونوا أكثر انتماء  الحتياجاتوسائل التواصل االجتماعي ليكون مالمسا 

 للشركة.

. عندما أشاهد أخبار إيجابية عن جهود شركة المياه الوطنية أقوم بنشرها بين (4-3جدول )

 عائلتي واصدقائي.

 النسبة العدد اإلجابة

 % 63.7 144 دائما  

 % 26.5 60 أحيانا  

 % 9.7 22 يةاإلعالمال اتفاعل مع مخرجات الشركة 

 % 100.0 226 المجموع

%( عندما يشاهدون أخبار إيجابية  63.7( يتضح أن غالبية العينة بنسبة )4-3من خالل الجدول )

%(  26.5بنشرها بين العائلة واألصدقاء، وأن نسبة )عن جهود شركة المياه الوطنية دائما  يقومون 

%( فقط من العينة ال يتفاعلون مع مخرجات الشركة 9.7، بينما هناك نسبة )أحيانا  يقومون بذلك 

المؤسسي مما يجعلهم يقومون  االتصالإدارة  هتقدم عمارضى الغالبية  إلىية. وهنا داللة اإلعالم

 بنشره بين أوساطهم المجتمعية.

المؤسسي تعكس  االتصالالتي تقوم بإعدادها إدارة  االتصالية،. الرسائل واألنشطة (5-3ل )جدو

 سمعة جيدة عن شركة المياه الوطنية.

 النسبة العدد اإلجابة

 % 58.4 132 دائما  

 % 38.9 88 أحيانا  

 % 2.7 6 ال تعني لي شيئا  

 % 100.0 226 المجموع

%( يرون أن الرسائل  58.4بية العينة بنسبة )( يتضح أن غال5-3من خالل الجدول )

المؤسسي دائما  تعكس سمعة جيدة عن  االتصالالتي تقوم بإعدادها إدارة  االتصالية،واألنشطة 

 2.7، بينما هناك نسبة )أحيانا  %( يرون أن ذلك يحدث  38.9شركة المياه الوطنية، وأن نسبة )

أن ذلك مؤشر جيد يدل على  انم شيئا . يرى الباحث%( فقط من العينة ال يرون أن ذلك ال يعني له

تعكس سمعة جيدة عن الشركة وينبغي مضاعفة الجهود للحصول على نسبة  االتصالية،أن الرسائل 

حتما  في مدى انتمائهم للشركة وثم تعزيز سمعتها  رستؤثأعلى من رضى الجمهور الداخلي والذي 

 ها.من خالل نشرهم لهذه الرسائل بعد إيمانهم ب



211 
 

 المؤسسي؟ االتصالية التي تنفذها إدارة اإلعالم. كيف تقيم جودة المخرجات (6-3جدول )

 النسبة العدد اإلجابة

 % 50.0 113 ممتازة

 % 34.1 77 متوسطة

 % 15.9 36 تطوير إلىتحتاج 

 % 100.0 226 المجموع

ة المخرجات %( يقيمون جود 50.0ن نصف العينة بنسبة )إ( يتضح 6-3من خالل الجدول )

%( يقيمونها  34.1المؤسسي بدرجة ممتازة، وأن نسبة ) االتصالاإلعالمية التي تنفذها إدارة 

ن المخرجات اإلعالمية التي تنفذها إ%( من العينة يرون  15.9ك نسبة )بدرجة متوسطة، بينما هنا

جودة  ومن الضروري قياس نهإ انتطوير. يرى الباحث إلىالمؤسسي تحتاج  االتصالإدارة 

المخرجات اإلعالمية على الصعيد الداخلي بشكل دائم والسعي لتطوير تلك المخرجات لتكون أكثر 

 على الجمهور الداخلي والخارجي. تأثيرا  

الموظفين في إبراز جهودهم من خالل منصات شركة  االتصالية،. تخدم األنشطة (7-3جدول )

 الوطنية اإلعالمية. المياه

 النسبة العدد اإلجابة

 % 40.3 91 دائما  

 % 43.8 99 أحيانا  

 % 15.9 36 ال تبرز الجهود بشكل منصف

 % 100.0 226 المجموع

%( من العينة يرون أن األنشطة  43.8ن نسبة )إ( يتضح 7-3جدول )من خالل ال

تخدم الموظفين في إبراز جهودهم من خالل منصات شركة المياة الوطنية  أحيانا   االتصالية،

%( يرون أنها دائما  تخدم الموظفين في إبراز جهودهم، بينما هناك  40.3ة، وأن نسبة )اإلعالمي

ال تبرز الجهود بشكل منصف من خالل  االتصالية،%( من العينة يرون أن األنشطة  15.9نسبة )

أن بعض األعمال الفنية والهندسية غير  انالوطنية اإلعالمية. يرى الباحث المياهمنصات شركة 

حها مثل االعمال الدقيقة للتوصيالت واألعمال يضا  إمن األفضل عدم  أوللنشر اإلعالمي قابلة 

 المتعلقة بخدمات المعالجة وذلك كي ال تكون عرضة للتقليد والدخول في عمليات التعديات.

نها تهم الجمهور الداخلي لتجعلهم رواد في إالتي ترى  االتصالية،. نوعية األنشطة (8-3جدول )

 الوطنية. المياهعة جيدة عن شركة بناء سم

 النسبة العدد االتصالية،األنشطة 

 % 60.2 136 الفعاليات التي يتم تنظيمها للموظفين

 % 57.1 129 الهدايا العينية التي تحمل شعار شركة المياه الوطنية

 % 75.2 170 العروض والمزايا للموظفين

 % 36.3 82 وظفنشر أخبار المناسبات االجتماعية التي تخص الم

 %( يرون أن 75.2ن غالبية أفراد العينة بنسبة تأييد )إ( يتضح 8-3من خالل الجدول )

التي تهم الجمهور الداخلي لتجعلهم رواد في بناء سمعة جيدة عن شركة  االتصالية،األنشطة  أهم

الفعاليات الوطنية هي )العروض والمزايا للموظفين(، ثم جاءت بعدها من حيث األهمية ) المياه

%(، ثم جاءت )الهدايا العينية التي تحمل شعار  60.2التي يتم تنظيمها للموظفين( بنسبة تأييد )

%(، ثم في المرتبة األخيرة )نشر أخبار المناسبات  57.1شركة المياه الوطنية( بنسبة تأييد )

رة االهتمام ضرو إلى ثانيؤكد الباح %(. 36.3االجتماعية التي تخص الموظف( بنسبة تأييد )
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منهم في تكوين سمعة جيدة عن  لالستفادةوذلك  مما يناسبهبالجمهور الداخلي من خالل توفير 

أن العروض والمزايا تتيح الفرصة لتوطيد العالقات مع الجهات الخارجية من  إلىالشركة إضافة 

 خالل عمل التعاقدات والمشاركات مع تلك الجهات.

وترى أنها قابلة لالنتشار بشكل أكبر  االتصالية،ر اعجابك في نشر الرسائل (. األساليب التي تثي9-3جدول )

 لتكوين سمعة جيدة عن شركة المياه الوطنية.

 النسبة العدد االتصالية،أساليب نشر الرسائل 

 % 49.6 112 الفيديوهات

 % 50.0 113 التغريدات

 % 34.5 78 الصور

 % 50.0 113 أشكال توضيحية )انفوجرافيك(

 % 32.7 74 الندوات وورش العمل

 % 36.7 83 اللقاءات المفتوحة مع المسؤولين

ن )التغريدات( هي أكثر إ%( يرون 50.0ن نسبة )إ( يتضح 9-3من خالل الجدول )

وهي قابلة لالنتشار بشكل أكبر لتكوين  االتصالية،األساليب التي تثير اعجابهم في نشر الرسائل 

ن األشكال التوضيحية إ%( يرون 50.0الوطنية، وأن نسبة )سمعة جيدة عن شركة المياه 

%( يرون أن )الفيديوهات( في أكثر األساليب، 49.6ن نسبة )إانفوجرافيك( هي أكثر األساليب، و)

 %( يرون34.5%( يرون )اللقاءات المفتوحة مع المسؤولين(، وأن نسبة )36.7وأن نسبة )

ات وورش العمل( هي أكثر األساليب التي تثير ن )الندوإ%( يرون 32.7)الصور(، أن نسبة )

وهي قابلة لالنتشار بشكل أكبر لتكوين سمعة جيدة عن شركة  االتصالية،اعجابهم في نشر الرسائل 

المياه الوطنية. كما أشرنا سابقا  أن منصة تويتر هي األكثر متابعة ويتطلب أن يكون محتوى 

أن تصاميم االنفوجراف تعد بليغة في  إلى انالباحثالتغريدات مواكبا  الحتياجات الجمهور ويرى 

 عرض المحتوى بشكل رائع وسهل وقابل للنشر والتداول.

 المؤسسي في نشر رسائل الشركة. االتصال. مزايا إدارة (10-3جدول )

 النسبة العدد المؤسسي االتصالمزايا إدارة 

 % 34.5 78 الموضوعية في تناولها للموضوعات

 % 42.0 95 موضوعات مختلفة التنوع في عرض 

 % 34.1 77 استخدامها ألساليب التسويق وعوامل الجذب 

 % 27.0 61 تقديمها لنماذج وسلوكيات تهم الجمهور

 % 36.7 83 السماح للجميع بالمشاركة في التعليق وابداء الرأي  

 % 40.3 91 السرعة الفائقة في مواكبة االحداث  

بمضمون الرسائل  القدرة على اقناع المتلقي

 االتصالية،
55 24.3 % 

 

%( من العينة يرون أن )التنوع في  42.0( يتضح أن نسبة )10-3من خالل الجدول )

المؤسسي في نشر رسائل الشركة، وأن  االتصالعرض موضوعات مختلفة( من أكثر مزايا إدارة 

ح %( يرون )السما36.7)(، وأن نسبة األحداث%( يرون )السرعة الفائقة في مواكبة 40.3نسبة )

%( يرون )الموضوعية في تناولها 34.5ن نسبة )إبداء الرأي(، وإللجميع بالمشاركة في التعليق و

%( يرون )استخدامها ألساليب التسويق وعوامل الجذب(، وأن  34.1ن نسبة )إللموضوعات(، و

%( يرون أن  24.3%( يرون )تقديمها لنماذج وسلوكيات تهم الجمهور(، وأن نسبة )27.0نسبة )

المؤسسي  االتصال( من أكثر مزايا إدارة االتصالية،)القدرة على اقناع المتلقي بمضمون الرسائل 
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المؤسسي بشركة المياه الوطنية ينبغي  االتصالأن إدارة  انفي نشر رسائل الشركة. يرى الباحث

بشكل فوري لتكون  داثاألحاال تقف عند حدود معينة وأن تبحث عن التطوير المستمر وأن تواكب 

بشكل مبسط  االتصالية،السبل لتقديم الخدمات والرسائل  أفضلفعالية وأن تعمل على إيجاد  أكثر

ومرن وأن تبث رسائلها عبر كافة المنصات الخاصة بالشركة لتصل للجمهور الداخلي والخارجي 

 في وقت قياسي.

 ي تنشر في مواقع التواصل.المؤسسي الت االتصال. مدى تفاعلك مع رسائل (11-3جدول )

 النسبة العدد اإلجابة

 % 40.7 92 أطلع عليها فقط

 % 26.1 59 اطلع عليها واقوم بالتعليق ومشاركة الرأي

 % 31.0 70 اطلع عليها واقوم بإعادة نشرها

 % 2.2 5 ال تعني لي شيء

 % 100.0 226 المجموع

 االتصالالعينة يتفاعلون مع رسائل  %( من 40.7( يتضح أن نسبة )11-3من خالل الجدول )

%( يطلعون عليها  31.0المؤسسي التي تنشر في مواقع التواصل باالطالع عليها فقط، وأن نسبة )

عليها والتعليق ومشاركة الرأي،  باالطالع%( يقومون  26.1ويقومون بإعادة نشرها، وأن نسبة )

المؤسسي التي تنشر في مواقع  االتصالسائل %( فقط من العينة فإنهم ال يتفاعلون مع ر 2.2بينما )

أن يكون هناك رسائل داخلية تحث الموظفين على  انالتواصل وهي ال تعني لهم شيء. يرى الباحث

 نشر رسائل الشركة عبر حساباتهم الشخصية وبين أقرانهم وأفراد عائلتهم.

كة المياه الوطنية.المؤسسي في بناء سمعة جيدة لشر االتصالمدى الرضا عن أداء إدارة  /2  

لإلجابة على هذا السؤال فسيتم تحليل عبارات المحور الثاني: مدى الرضا عن أداء إدارة 

المؤسسي في بناء سمعة جيدة للشركة، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  االتصال

 المعيارية لإلجابات على كامل عبارات المحور، وكما يلي:

 المؤسسي في بناء سمعة جيدة للشركة. االتصالرضا عن أداء إدارة مدى ال(: 12-3جدول )

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا
 الترتيب

. تقوم بنشيييييير رسيييييييائل ذات احترافية عالية من حيث 1

 اإلنتاج واإلخراج
 3 مرتفع 0.84 4.02

 1 مرتفع 0.86 4.08 الوقت المناسب للنشر ومواكبة الحدث اختيار. 2

 4 مرتفع 0.97 3.90 . تالمس احتياجات الجمهور3

 9 متوسط 1.08 3.62 . تستعين بشخصيات مؤثرة وفعالة4

 7 مرتفع 0.97 3.87 . تبث رسائل الشركة بشكل دوري ومنتظم5

 2 مرتفع 0.87 4.04 هداف الشركةأالمؤسسي تدعم  االتصال. رسائل 6

 8 مرتفع 0.99 3.82 ة في الشركة بشفافيةالهام األحداث. تتجاوب مع كافة 7

المؤسييييسييييي تعكس الواقع وتبرز  االتصييييال. رسييييائل 8

 الجهود
 6 مرتفع 1.01 3.88

 5 مرتفع 0.93 3.90 . رسائل الشركة تبرز في وسائل اإلعالم الرسمية9

  مرتفع 0.95 3.90 الدرجة الكلية للمحور

ابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد ( السابق عبارة عن المتوسطات الحس12-3الجدول )

المؤسسي في بناء سمعة  االتصالمدى الرضا عن أداء إدارة العينة على عبارات المحور الثاني: 

( والذي يقع ضمن الفئة الثانية حسب 3.90، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )جيدة للشركة
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مستوى رضا مرتفع، مما يعني أن غالبية  ىإل(، ويشير 4.20> – 3.40مقياس ليكرت الخماسي )

 .المؤسسي في بناء سمعة جيدة للشركة بدرجة مرتفعة االتصالأفراد العينة راضين عن أداء إدارة 

على المتوسطات الحسابية والتي من خاللها تم ترتيب العبارات حسب مستوى الرضا،  وبناء  

المؤسسي في بناء سمعة جيدة  االتصالإدارة  الرضا عن أداء إلىفنجد أن أكثر العبارات التي تشير 

( الوقت المناسب للنشر ومواكبة الحدث اختيارللشركة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر العينة هي: )

هداف أالمؤسسي تدعم  االتصالرسائل ( ومستوى رضا )مرتفع(، ثم )4.08بمتوسط حسابي )

تقوم بنشر رسائل ذات بارة )( ومستوى رضا )مرتفع(، ثم ع4.04( بمتوسط حسابي )الشركة

( ومستوى رضا )مرتفع(.بينما 4.02( بمتوسط حسابي )احترافية عالية من حيث اإلنتاج واإلخراج

تستعين بشخصيات مؤثرة جاءت أقل العبارات من حيث مستوى الرضا من وجهة نظر العينة هي: )

 ( ومستوى رضا )متوسط(.3.62( بأقل متوسط حسابي بلغ )وفعالة

 الرضا عن التفاعل مع رسائل شركة المياه الوطنية. مدى /3

تم تحليل عبارات المحور الثالث: مدى التفاعل مع رسائل الشركة، وذلك بحساب 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات على كامل عبارات المحور، وكما يلي:

 مدى التفاعل مع رسائل الشركة.(: 14-3جدول )

 العبارات
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا
 الترتيب

. تشييييييعر بييالفخر حين ترى جهودك وجهود زمالئييك 1

 تحظى بعدد كبير من المشاهدات
 3 مرتفع 0.56 2.62

. تشعر بالراحة واالطمئنان حين ترى رسائل الشركى 2

 تحظى بشكر ورضا الجمهور الخارجي
 4 مرتفع 0.57 2.58

خبار الخاصيية ومات والبيانات واألحصييل على المعل. ت3

 المؤسسي االتصالبالشركة من خالل رسائل إدارة 
 6 مرتفع 0.69 2.34

تعرف على الجوانب أجعلتني  االتصيييييالية،. الرسيييييائل 4

  يجابية في الشركةاإل
 7 متوسط 0.73 2.26

 8 متوسط 0.74 2.25 واسرتي ألصدقائي االتصالية،. اقوم بنشر الرسائل 5

بفخر عن جهود الشييييييركيية في اجتميياعيياتي  . اتحييدث6

  الشخصية
 5 مرتفع 0.70 2.42

 2 مرتفع 0.58 2.64  انتاجية أكثر. لو حظيت الشركة بسمعة جيدة سأكون 7

. حين يبدأ كل موظف بنشييير رسيييائل الشيييركة بشيييكل 8

 ايجابي سيعزز ذلك من سمعة الشركة
 1 مرتفع 0.58 2.65

  رتفعم 0.64 2.47 الدرجة الكلية للمحور

 

( السابق عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 13-3الجدول )

، فمن خالل المتوسط العام مدى التفاعل مع رسائل الشركةالعينة على عبارات المحور الثالث: 

(، 3.0 – 2.34( والذي يقع ضمن الفئة األولى حسب مقياس ليكرت الثالثي )2.47والذي بلغ )

مستوى رضا مرتفع، مما يعني أن غالبية أفراد العينة راضين عن التفاعل مع رسائل  إلىويشير 

على المتوسطات الحسابية والتي من خاللها تم ترتيب  . وبناء  شركة المياه الوطنية بدرجة مرتفعة

مع  الرضا عن التفاعل إلىالعبارات حسب مستوى الرضا، فنجد أن أكثر العبارات التي تشير 

 رسائل شركة المياه الوطنية بدرجة مرتفعة من وجهة نظر العينة هي:
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( حين يبدأ كل موظف بنشر رسائل الشركة بشكل ايجابي سيعزز ذلك من سمعة الشركة. )1

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.2.65بمتوسط حسابي )

توى رضا ( ومس2.64( بمتوسط حسابي )نتاجيةإ كثرألو حظيت الشركة بسمعة جيدة سأكون . )2

 )مرتفع(.

( بمتوسط تشعر بالفخر حين ترى جهودك وجهود زمالئك تحظى بعدد كبير من المشاهدات. )3

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.2.62حسابي )

 بينما جاءت أقل العبارات من حيث مستوى الرضا من وجهة نظر العينة هي:

( ومستوى 2.25حسابي بلغ )( بأقل متوسط سرتيأو ألصدقائي االتصالية،قوم بنشر الرسائل أ. )4

 رضا )متوسط(.

 المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة: االتصالدور موظفي إدارة  /4

 االتصالتم تحليل عبارات المحور الرابع: دور موظفي إدارة على هذا السؤال ف لإلجابة

لمؤسسي ا االتصالالمؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة، وهو المحور الخاص بموظفي إدارة 

دون باقي العينة، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات على  –فقط 

 كامل عبارات المحور، وكما يلي:

 المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة. االتصالدور موظفي إدارة (: 14-3جدول )

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة
 الترتيب

. تمنحك ادارتك المهارات واالمكانيات الكافية للحديث 1

عن شييركة المياه الوطنية مما يدعم في بناء سييمعة جيدة 

 عنها

 3 أحيانا   0.73 2.29

. تشيييعر بأنك عنصيييرا فعاال في شيييركة المياه الوطنية 2

 كونك تساهم في بناء ونشر رسائلها.
 1 دائما   0.66 2.52

لجمهور حين تبدأ بالحديث عن جهود . تجد قبوال من ا3

الشركة وتدعوهم بالتعاون معك في بناء سمعة جيدة عن 

 الشركة.

 4 أحيانا   0.70 2.23

. ترى أنك الشيييخص المناسيييب لنقل رسيييائل الشيييركة 4

 لزمالئك الموظفين بالشركة.
 2 دائما   0.69 2.41

  دائما   0.70 2.36 الدرجة الكلية للمحور

السابق عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  (14-3الجدول رقم )

 االتصالدور موظفي إدارة المؤسسي( على عبارات المحور الرابع:  االتصالالعينة )موظفي إدارة 

( والذي يقع 2.36، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة

مستوى موافقة )دائما (،  إلى(، ويشير 3.0 – 2.34األول حسب مقياس ليكرت الثالثي )ضمن الفئة 

المؤسسي يوافقون دائما  على دور موظفي  االتصالمما يعني أن غالبية أفراد عينة موظفي إدارة 

على المتوسطات الحسابية والتي  . وبناء  المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة االتصالإدارة 

دور  إلىلها تم ترتيب العبارات حسب مستوى الموافقة، فنجد أن أكثر العبارات التي تشير من خال

من وجهة نظر العينة )موظفي  المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة االتصالموظفي إدارة 

 المؤسسي( هي: االتصالإدارة 

( بمتوسط ء ونشر رسائلهافي شركة المياه الوطنية كونك تساهم في بنا تشعر بأنك عنصر فعال. )1

 ( ومستوى موافقة )دائما (.2.52حسابي )
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( بمتوسط حسابي ترى أنك الشخص المناسب لنقل رسائل الشركة لزمالئك الموظفين بالشركة. )2

 ( ومستوى موافقة )دائما (.2.41)

 بينما جاءت أقل العبارات من حيث مستوى الموافقة من وجهة نظر العينة هي:

من الجمهور حين تبدأ بالحديث عن جهود الشركة وتدعوهم بالتعاون معك في بناء  تجد قبوال. )3

 (.أحيانا  ( ومستوى موافقة )2.23( بأقل متوسط حسابي بلغ )سمعة جيدة عن الشركة

 الخاتمة:

 أوال : النتائج النهائية:
 :النتائج المتعلقة بالبيانات األولية( 1)

( موظف متضمنا  5000ركة المياه الوطنية من أصل )( من موظفي ش226. تتكون العينة من )1

%( هم  92.0غالبية العينة بنسيييبة )أن  إلىالمؤسيييسيييي. تم التوصيييل  االتصيييالموظفي إدارة 

%( من  48.7سنة(، وأن نسبة ) 40-31%( في الفئة العمرية )من  45.1ذكور، وأن نسبة )

نة طبيعة عملهم )عمل إداري(، وال بة )إعي نة مسييييييتواهم التعليمي %( من ا 59.7ن نسيييييي لعي

  .)بكالوريوس(

 ( النتائج المتعلقة باإلجابة على تساؤالت الدراسة:2)

من وجهة نظر العينة،  المؤسسي في تعزيز سمعة شركة المياه الوطنية االتصالتخدم أنشطة  .2

 : وذلك من خالل

 ية بمنصاتها اإلعالمية%( دائما  يتابعون أخبار شركة المياه الوطن 67.7غالبية العينة بنسبة ) -

ن منصييية )تويتر( هي أكثر المنصيييات اإلعالمية إ%( يرون  73.5راد العينة بنسيييبة )غالبية أف -

التي تواكب االحتياجات وأنها األفضييييييل للحصييييييول على معلومات وأخبار شييييييركة المياه 

 الوطنية.

واصل االجتماعي ن المحتوى الذي يبث من خالل وسائل التإ%( من العينة يرون  49.1نسبة ) -

 يؤثر في مدى انتماء الجمهور الداخلي لشركة المياه الوطنية. أحيانا  

%( عندما يشياهدون أخبار إيجابية عن جهود شيركة المياه الوطنية  63.7غالبية العينة بنسيبة ) -

 دائما  يقومون بنشرها بين العائلة واألصدقاء.

التي تقوم بإعدادها  االتصيييالية،واألنشيييطة  %( يرون أن الرسيييائل58.4غالبية العينة بنسيييبة ) -

 المؤسسي دائما  تعكس سمعة جيدة عن شركة المياه الوطنية. االتصالإدارة 

 االتصييييييال%( من العينة يقيمون جودة المخرجات اإلعالمية التي تنفذها إدارة 50.0نسييييييبة ) -

 المؤسسي بدرجة ممتازة.

تخدم الموظفين في إبراز  أحيانا   تصيييييالية،االن األنشيييييطة إ%( من العينة يرون 43.8نسيييييبة ) -

 الوطنية اإلعالمية. المياهجهودهم من خالل منصات شركة 

التي تهم الجمهور  االتصالية،األنشطة  إن أهم%( يرون 75.2لعينة بنسبة تأييد )غالبية أفراد ا -

لمزايا الوطنية هي )العروض وا المياهالداخلي لتجعلهم رواد في بناء سمعة جيدة عن شركة 

 للموظفين(.

)األشييكال التوضيييحية )انفوجرافيك(( هي ن )التغريدات( وإ%( من العينة يرون 50.0نسييبة ) -

وهي قابلة لالنتشييار بشييكل  االتصييالية،أكثر األسيياليب التي تثير اعجابهم في نشيير الرسييائل 

 أكبر لتكوين سمعة جيدة عن شركة المياه الوطنية.

ن )التنوع في عرض موضيييوعات مختلفة( من أكثر مزايا إون %( من العينة ير 42.0نسيييبة ) -

%( من العينة يتفاعلون 40.7ن نسبة )إالمؤسسي في نشر رسائل الشركة، و االتصالإدارة 

يرى المؤسييسييي التي تنشيير في مواقع التواصييل باالطالع عليها فقط. و االتصييالمع رسييائل 

نها تتطلب التطوير والمتابعة ومواكبة إفي ذات الشركة و االتصالية،الباحث فعالية األنشطة 
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يهم  مع ضييييييرورة التركيز على كل ما باالتصييييييالن يبشييييييكل دائم من قبل القائم األحداث

 منهم في نقل ونشر رسائل الشركة.   لالستفادةوذلك  الجمهور الداخلي أوال  

يل في تشك االتصالية،ضرورة معرفة قدرة النشاط  إلىوقد اشارت دراسة بدر علي العجيل 

 االتصييييالية،في تحقيق األهداف  االتصييييالية،ة اتجاهات الجمهور نحو المؤسييييسيييية ودور األنشييييط

 للمؤسسة. 

المؤسييسييي في بناء سييمعة جيدة للشييركة  االتصييالغالبية أفراد العينة راضييين عن أداء إدارة  .3

سي المؤس االتصالالرضا عن أداء إدارة  إلىأكثر العبارات التي تشير بدرجة مرتفعة، وأن 

 :في بناء سمعة جيدة للشركة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر العينة هي

 الوقت المناسب للنشر ومواكبة الحدث. اختيار -

 هداف الشركة.أالمؤسسي تدعم  االتصالرسائل  -

 تقوم بنشر رسائل ذات احترافية عالية من حيث اإلنتاج واإلخراج. -

 إلى ( والبحث دوما  يخلا)الجمهور الد ضيييرورة اسيييتثمار رضيييا أفراد العينة انيرى الباحث

هداف أتكرات التي تدعم إيجاد المب إلىيلبي احتياجاتهم والحفاظ على هذا الرضا والسعي  تقديم ما

 الشركة وتعزز سمعتها.

غالبية أفراد العينة راضييين عن التفاعل مع رسييائل شييركة المياه الوطنية بدرجة مرتفعة، وأن  .4

الرضييييا عن التفاعل مع رسييييائل شييييركة المياه الوطنية بدرجة  إلىر أكثر العبارات التي تشييييي

 مرتفعة من وجهة نظر العينة هي:

 حين يبدأ كل موظف بنشر رسائل الشركة بشكل ايجابي سيعزز ذلك من سمعة الشركة. -

 لو حظيت الشركة بسمعة جيدة سأكون أكثر إنتاجية. -

 بعدد كبير من المشاهدات. تشعر بالفخر حين ترى جهودك وجهود زمالئك تحظى -

إن زيادة الرضييا والشييعور باالنتماء للشييركة يعزز من سييمعتها ولو حظيت الشييركة بسييمعة 

إليها فمن الضييييروري السييييعي للحصييييول على تفاهم  بانتمائهجيدة سيييييكون الموظف أكثر فخرا  

ئل تحقيقه الرسيييا إلىتحقيق الهدف الذي تسيييعى  إلىمشيييترك بين الشيييركة والجمهور للوصيييول 

 االتصالية،

المؤسسي يوافقون دائما  على دور موظفي إدارة  االتصالغالبية أفراد العينة من موظفي إدارة  .5

دور  إلىأكثر العبارات التي تشير المؤسسي في بناء سمعة جيدة عن الشركة، وأن  االتصال

نة من وجهة نظر العي المؤسيييسيييي في بناء سيييمعة جيدة عن الشيييركة االتصيييالموظفي إدارة 

 المؤسسي( هي: االتصال)موظفي إدارة 

 تشعر بأنك عنصرا فعاال في شركة المياه الوطنية كونك تساهم في بناء ونشر رسائلها. -

 ترى أنك الشخص المناسب لنقل رسائل الشركة لزمالئك الموظفين بالشركة. -

في التدريب واالسييييتفادة من الخبرات المتراكمة في نفس المجال وتوظيف المتخصييييصييييين 

ر في دراسيييتها اإلعالم والعالقات العامة وذلك ما اشيييارت اليه دراسييية هيا يوسيييف جميل عاشيييو

( حيث األردنألجهزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في  االتصييييييالية،بعنوان )األنشييييييطة 

ومن الضروري ان يكون العاملين في إدارة العالقات العامة من المؤهلين  أنهأوضحت في نتائجها 

 والمتخصصين علميا. 

 ثانيا : التوصيات:
للجمهور الداخلي )منسوبي الجهة( أهمية عظمى في تحسين السمعة للشركة، وذلك من خالل  -

عنصر فاعل في هذا الكيان فهو يجابه كل من ينتقد جهود  أنهتعزيز انتماء الموظف واستشعاره 

 أة. الهادفة للمنش االتصالية،منشأته شريطة إلمامه بالرسائل 

المؤسسي هي اإلدارة المعنية بتكوين رسائل إيجابية وبثها للمنسوبين بكل شفافية  االتصالإدارة  -

 مع ضرورة التواصل المرن بينها وبين عموم الموظفين. 
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المؤسسي معنية بجمع وتحليل الموضوعات التي ستؤثر على حصيلة البيانات  االتصالإدارة  -

مستجدات عن الشركة يعزز جانب ثقته بالمنشأة ويجعله أكثر قوامة لدى الموظف حيث ان إلمامه بال

 للرد على االستفسارات وتبرير المواقف. 

 المؤسسي من خالل:  االتصالاستغالل مدى رضى العمالء الداخليين عن إدارة  -

  تلبية احتياجاتهم وفقا لنتائج الدراسة وذلك بزيادة الفعاليات التي تخص الموظفين والسعي

ديم المميزات والعروض التسويقية للعالمات التجارية وتعزيز نشرها بين الموظفين لتق

ميزة  أوليستشعر الموظف ان انتمائه للمياه الوطنية يميزه في الحصول على خصم معين 

 معينة.

  نها عبر الموقع الداخلي ع اإلعالنمشاركة الموظفين في مناسباتهم االجتماعية من خالل

الة من قبل المسؤول عبر البريد اإللكتروني للموظف حيال هذه رسال رسإللشركة و

 المناسبة. 

  .تفعيل ورش العمل واللقاءات الدورية بشكل دوري بين الموظفين واإلدارة العليا 

  تقديم الهدايا العينية التي تحتوي على شعار الشركة للموظفين المتميزين وتفعيل روح

 آلخر. المنافسة بين الموظفين بين الحين وا

  العمل على نشر رسائل للموظفين عبر البريد اإللكتروني بشكل دوري يكون مضمونها

رسائل صباحية مصممة بهوية الشركة يتم إرسالها مطلع  يالمس داخل الموظف مثال  

 أسبوع وتحمل رسائل هادفة وإيجابية.

  ت مع الجهات المؤسسي توطيد العالقا االتصاليستوجب على العاملين في إدارة  أنهإضافة

مشاركتهم أبرز  إلىاإلعالمية والجهات الحكومية والخدمية ذات العالقة والسعي دوما 

 اإلنجازات والجهود والحث على التعاون وتبادل النشر.
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 والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان األسس

 يلقماطالفيتوري علي الفيتوري ا .أ

  :تقديم

هو ما يالحظ من تدني  وتعقيداته،ما دعاني للبحث في هذا الموضوع رغم كل صعوباته 

 أنهأي  تذكر.ال تكاد  ولألسف الشديد ــ والتي ــ الليبي،مستوى ثقافة حقوق اإلنسان لدى المواطن 

شار ثقافة حقوق وانت اإلنسان،العالمي لحقوق  اإلعالنسنة على إصدار  70بعد مرور ما يزيد على 

تعيشه الشعوب المتحضرة في األنظمة  واقعا ، اإلنسان على المستوى الدولي حتى صارت أمرا  

سواء كان ذلك في معامالت األفراد مع بعضهم  بينها،وتطبقه في جميع المعامالت فيما  ،الديمقراطية

ب من عشر سنوات من نه ولألسف الشديد وبعد ما يقرإف الدولة.في عالقة األفراد مع  أوالبعض 

ال زالت ثقافة حقوق  المفترض،ثورة التحرير والتقدم والحكم المدني الرشيد  فبراير،17عمر ثورة 

  إنها معدومة.إذا لم نقل  اإلنسان على المستوى الشعبي ــ أي لدى المواطن العادي ــ هي ضعيفة جدا  

وما  ،مؤتمرات الحقوقية ومن خالل المتابعة المستمرة لهذا الموضوع عبر الندوات وال

ن هناك بعض األسباب التي إتبين لي  ،يدور من مناقشات عبر منصات التواصل االجتماعي 

ساهمت بشكل كبير في تدني ثقافة حقوق اإلنسان وإعراض بعض شرائح المجتمع عنها والزهد 

بالذات  ليس من طرف السلطة الحاكمة فحسب ولكن من طرف شرائح بسيطة في المجتمع هي ،فيها

وأن تكون  ،والتمسك بها والدفاع عنها وحمايتها  ،سيادة ثقافة حقوق اإلنسان  إلىفي أمس الحاجة 

وإلنصافها من جور السلطة الحاكمة  ،لصالحها  باعتبار أن هذه الحقوق تقررت أساسا   ،داعمة لها 

ة في تنفيذه لرقابة القانون تخضع الدول ، دوليا   بأن جعل هذا الموضوع شأنا   ،وتعسفها أيا كان نوعها 

 الدولي .

وهو أن يتنكر اإلنسان لحقه الذي منحته له جميع  الغرابة،ولما كان هذا األمر في غاية 

وبعد  كرامته،ويقبل أن يعامل بدونية أقلها انتهاك  عنه،ويتخلى  الدولية،الشرائع السماوية والقوانين 

ما تسبب في حدوث فجوة  ذلك،امل الكامنة وراء هناك بعض العو أنهالمتابعة والتقصي تبين لنا 

  مثال:ومن هذه العوامل  اإلنسان،وتوجس وريبة إزاء فكرة حقوق 

ـ حمالت التشكيك والتضليل التي تشن ضد مبادئ حقوق اإلنسان على أنها مبادئ غربية  1  صرفه،ـ

مراجعة المصادر وهذا األمر يمكن دحضه وتبيين خطئه من  اإلسالمية،ال تتوافق مع الشريعة 

من أن حقوق اإلنسان  المزاعم والتيقنالكتشاف زيف هذه  المعتبرة،والمراجع الفقهية اإلسالمية 

مع حقوق اإلنسان الواردة في  متطابقة.في معظمها  اإلنسان،العالمي لحقوق  اإلعالنالواردة في 

عن بعض الحقوق  ء قاصرا  العالمي لحقوق اإلنسان جا اإلعالنن إبل من الفقهاء من يرى  ،اإلسالم

 مستواها.اإلنسانية الواردة في الشريعة اإلسالمية ولم يبلغ 

ويسعى جاهدا   الحقوق،في نظام يعترف بهذه  اإلنسان،ــ عدم المعايشة الحقيقية لحالة حقوق  2

س ومن ثم فإن النا الحقوق،  أي أن المجتمع الليبي لم يتعود على ممارسة هذه  وتعزيزها،لحمايتها 

خاصة مع ما يراه الناس من تطبيقات ــ بعد الثورة ــ تتنافى  الجد،لم تأخذ الموضوع على محمل 

  اإلنسان.تماما  مع حقوق 

ـ بالرغم مما جاء في ميثاق األمم المتحدة والمادة  3 العالمي من تأكيد على ضرورة  اإلعالنمن  26ـ

ورغم قرارات منظمة العلوم والثقافة  ،ة جعل مادة حقوق اإلنسان تربية أساسية لألجيال القادم

المناهج الدراسية في جميع المراحل  إلىإدخال مادة حقوق اإلنسان  إلى)اليونسكو( بتوجيه الدول 

بالرغم من كل ذلك فان الدول الزالت تتقاعس عن هذا األمر وال تريد تنفيذه ما لم ينتبه  ،التعليمية 

حداث الضغط الشعبي الالزم إلجبار السلطات على تنفيذ إل ،ذلك  إلىالشعب ومؤسساته الحقوقية 

 تربية أجيال جديدة على هذه الثقافة  إلىهذا األمر الذي يؤدي 
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وذلك  اإلنسان،لذلك سأحاول في هذا البحث الموجز إزالة اللبس الذي يحيط بموضوع حقوق       

رهاصات لتقنين موضوع بتسليط بعض الضوء على الوقائع والحوادث والتجاوزات التي كانت إ

وإبراز بعض الجهود المتراكمة المشكورة التي بذلها القائمون على حقوق  دوليا ،حقوق اإلنسان 

 بتكييفها،أن جعلوا حالة حقوق اإلنسان حالة دولية ال تستقل الدولة وحدها  إلىحتى وصلوا  اإلنسان،

بل هي قيم  غربية،ن ليست فكرة وإيراد بعض األدلة التي تعزز الرأي القائل بأن حقوق اإلنسا

  وتوجهاته.إنسانية مطلقة صالحة لكل مجتمع يكيفها بحسب معتقداته وظروفه 

 ــ  هللا:وسأحاول تقديم ذلك وفق الخطة التالية إن شاء 

  وبعده.لمحة موجزة عن حياة البشر قبل القانون  :تمهيديمبحث ــ  1

 الدولة.سيادة  حقوق اإلنسان في ظل مبدأ األول: حالةالمبحث 

                 اإلنسان.تعريف حقوق  :األولالمطلب 

  الدولة.مفهوم مبدأ سيادة  :الثانيالمطلب 

 مبدأ سيادة الدولة  ىالواردة عل االستثناءات-الثالث: المطلب 

 المتحدة.حقوق اإلنسان في نظام األمم  الثاني: حالةالمبحث 

 وإصداره. الميثاق وظروف إعداده  :األولالمطلب 

 االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وأهميتها   :الثانيالمطلب 

  اإلنسان.المجموعة الدولية لحقوق  :الثالثالمطلب 

 وسائل وآليات تقييم حالة حقوق اإلنسان وحمايتها دوليا  ومحليا  .. الثالث:المبحث 

  الدولية.الوسائل  :األولالمطلب 

       )الوطنية(.ية الوسائل المحل :الثانيالمطلب 

 اإلنسان. واالجتماعية لحقوقالضمانات السياسية  :الثالثالمطلب 

  والتوصيات.الخاتمة وفيها إجمال النتائج 

 عرض تاريخي لتطور مبدأ حقوق اإلنسان  :المبحث التمهيدي

 أفرادا، أوجماعات كانوا  البشر،نظرا  لما لموضوع حقوق اإلنسان من أهمية بالغة في حياة 

  وضبطها.الرتباطه بحياة اإلنسان مباشرة وتأثيره البالغ في الحياة االجتماعية 

تسليط  :أوال  تناوله بأي صورة من الصور يقتضي منا  أون البحث في هذا الموضوع إف

الضوء على بعض الجوانب المختلفة التي أسست لهذا الموضوع وعملت على إبرازه كعنصر 

وال يمكننا ذلك إال من خالل النظر   فيها.بل واحتالله مكان الصدارة أساسي في الحياة االجتماعية 

في مسيرة هذا الموضوع وتتبع المنعرجات التي سلكها خالل تاريخه الطويل للتدليل على مركزية 

ومنذ أن وجد على ظهر هذه األرض بتقدير من هللا  اإلنسان،ن إذلك  وحديثا.حقوق الشعوب قديما 

وصوره  تقويم،فقد خلقه في أحسن  التكريم،قد كرمه ربه بشتى صور  ته،ومشيئتعالى وحكمته 

وذلك بشهادة الخالق عز وجل وإرادته وهو  ،وفضله على كثير من خلقه تعالى صورته،فأحسن 

    (1) إرادته.هللا الذي ال إرادة فوق 

كان وحاد عن الصورة التي  تصرفاته،غير أن هذا اإلنسان ما لبث أن جانب الصواب في 

ال  األرض،على وجهه في جنبات  وضل الطريق حتى بلغ به األمر أن وجد نفسه هائما   عليها،

وما حوته من أخطار كانت ماثلة  الطبيعة،فواجه قدر هللا في  يفعل،ماذا  وال يعلميعرف أين يتجه 

سانية ولم يجد الفرصة المناسبة ليعيش حياته اإلن واالتجاهات،تتربصه من كل الجوانب  أمامه،

  وخلقته.الطبيعية التي تتوافق مع تكوينه 

شتى أنواع التعديات على ذاته وانتهاك  إلىوقد تعرض خالل فترة زمنية ليست بالقصيرة 

من غضب الطبيعة وما تفرزه من كوارث  أصنافه،فذاق منها أشد العذاب بجميع  األساسية،حقوقه 

بسبب هجمات الضواري والوحوش  أو ،والحر كالزالزل والبراكين والسيول الجارفة وقسوة البرد

من  أيضا  وما كان يلقاه  البشرية،تكون الجماعات  قبل وحيدا  الكاسرة التي كان يواجهها اإلنسان 

األمر الذي ولد في نفسه عقدة الشعور بالخوف  معه،أخيه اإلنسان األقوى الذي لم يكن رحيما 

  ط.التسلوالفزع ونزعة الحقد وحب االنتقام وشهوة 
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وحاول هذا اإلنسان بشتى الطرق أن يجد لنفسه الوسيلة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه 

 (2) ذلك.فلم يفلح في  وجل،وافتكاك حقوقه األساسية في الحياة الكريمة التي وهبها له الخالق عز 

قة استطاع هذا اإلنسان في وقت من األوقات أن يكتسب مهارات خار الطويلة،ومن خالل معاناته 

ولكن الضمانات كانت في كل  حريته،منتزعا  لبعض حقوقه وجزء من  وحقه،في الدفاع عن نفسه 

األمام  إلىفقد يحالفه الحظ ويتقدم خطوات  مستقرة،مما جعله يعيش حياة قلقة وغير  ضعيفة،مرة 

  لذلك.يدفع حياته ثمنا   أو الوراء، إلىوقد يخسر معاركه ويتقهقر 

عليه التفكير  كان لزاما   االنفرادية،األليمة التي عاشها اإلنسان في حياته وإزاء هذه المعاناة 

 الجماعة،فنشأت عن ذلك حياة  جماعية،للحماية ولمواجهة األخطار بصورة  الجماعة، طلبافي حياة 

  جماعات.أي تجمع األفراد في 

قد كانت للجماعة ف واالنفراد،غير أن حياة الجماعة لم تكن سهلة على من تعود حياة العزلة 

ولم يقبل  قبل،مما رتب مسئوليات جديدة على األفراد الذين لم يألفوها من  ومحدداتها،شروطها 

وتم انتهاك حقوق اإلنسان  المصالح،فنشأت نزاعات مدمرة للجماعة بسبب تضارب  بذلك،البعض 

  (3)الزمن.فترة من وساد قانون القوة ل األوقات،في وقت من  فأنكرها البعض بتاتا   عديدة،مرات 

غير أنها لحكمة  آلخر،وقد كانت الرساالت السماوية بمثابة منارات على الطريق من حين 

حتى جاءت الرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى  والمكان،يعلمها هللا كانت مؤقتة بمواقيت الزمان 

ن الرساالت والشرائع فكانت الرسالة الخاتمة والشاملة والناسخة لكل ما قبلها م وسلم،هللا عليه 

لتنظيم  متكامال   وقدمت دستورا   وغيرها،فأرست المبادئ العظيمة في حقوق اإلنسان  السماوية،

وسنة النبي محمد صلى هللا  الكريم( )القرآنالحياة البشرية الحقـيقـية من خالل كتاب هللا تعالـى 

  (4) وسلم.عليه 

كريمة التي تتحدث عن حرمة اإلنسان وكرامته فاآليات القرآنية ال ذلك،ولدينا الدليل على 

وكذلك تطبيقات الخلفاء الراشدين  الحصر،واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد ذلك تتجاوز  كثيرة،

لحياة  اإلسالمتنطق بالشواهد الدالة على احترام  جميعا،والصحابة من بعدهم رضي هللا عنهم 

 األساسية.اإلنسان وحقوقه 

 ،(5)( جهوال   )ظلوما   وتعالى:كان كما وصفه خالقه سبحانه  ن ناحية أخرى لكن اإلنسان م

فاعتدى على أخيه اإلنسان وسلبه حقه  والتسلط،فانطلق يرضي غرائزه وشهواته في االنتقام 

ن اإلنسان بالرغم إ)اإلجرام:حتى صدق فيه قول علماء االجتماع وعلم  السبل،وضايقه بشتى أنواع 

نه ولألسف إف الخيال،ومبتكراته التي فاقت  التطبيقية،تقدم مذهل في العلوم  حققه منمن كل ما 

لذلك  ،(6)عليها(.حد بعيد السيطرة  إلى عن إدراك مكنونها وفاقدا   قاصرا   لذاته، الشديد ال زال جاهال  

  باإلنسان.لم يستطع حتى اآلن أن يسلك بنفسه المسلك الطبيعي الذي يليق 

وتنظيم  اإلنسان،جاء بالكثير من المبادئ التي تؤكد على احترام حقوق قد  اإلسالموإذا كان 

وبعده في عهد الخلفاء  ،(7)كما وقع من تطبيق لها في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم البشر،حياة 

في بداية تأسيس الدولة اإلسالمية التي ساد خاللها العدل واألمن  الراشدين رضي هللا عنهم جميعا  

عاش  وحروب،فعاش الناس في ظل الدولة اإلسالمية وبكل ما كانت تواجهه من قالقل  ،والكفاية

خالية من جميع مظاهر االنتهاكات لحقوق اإلنسان وكافة  ،أحيانا  الناس حياة هانئة وآمنة ومثالية 

أصاب الدولة  الوهن الذيفإذا كان ذلك كذلك فان  (8)أشكال التمييز العنصري بشتى صوره.

ة فيما بعد لم يمكنها من وضع قواعد قانونية ثابتة ومستقرة بشأن حقوق اإلنسان، فلم تستطع اإلسالمي

الدولة اإلسالمية تسجيل هذا السبق العالمي على المستوى الدولي . واستمر موضوع حقوق اإلنسان 

ل الفردي لتمكن سيطرة العق نظرا   له،عرضة للتجاذبات االيجابية والسلبية بين المؤيدين والرافضين 

 فبقي هذا الموضوع محكوما   الدولي.المجتمعات وعلى المستوى  أغلب،على األنظمة الحاكمة في 

بإرادة الدولة وسلطاتها الحاكمة تمنح ما تشاء من الحقوق لمن تشاء وتمنع ما تشاء عمن تشاء 

لدولة التي أسست لنظرية ا الدولة،خاصة بعد ازدياد نفوذها وضغطها على ضوء نظرية سيادة 
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والتي تقضي بان الدولة تتمتع بكامل السيادة على إقليمها ورعاياها داخل اإلقليم  الحديثة،المدنية 

  عدمها.وتستقل وحدها في تقدير الحقوق التي يجب أن يتمتع بها رعاياها من  وخارجه،

وألحقت به نكسة كبيرة وقللت من  مقتل،فأصابت هذه النظرية مبدأ حقوق اإلنسان في 

يته وفاعلية مؤيديه، حتى كانت ذروة االنتهاكات لحقوق اإلنسان ما وقع في الحرب العالمية أهم

 األولى والثانية. 

دفعت بالمجتمع  العالميتين قدالمؤلمة التي شهدها العالم أثناء الحربين  األحداثوإذا كانت 

لتضامن الدولي واإلقرار التفكير في ضرورة السعي إليجاد نظام عالمي جديد يتحقق فيه ا إلىالدولي 

 أساسيا   وان حقوق اإلنسان تمثل شرطا   االجتماعية،صراحة بمركزية حقوق اإلنسان في الحياة 

   ذلك.وأصبح العالم يعمل على تحقيق  الدولي،لتحقيق األمن والسلم على المستوى 

ا المعاصر نه قد قدر لنا نحن العرب وعلى امتداد ساحة الوطن العربي أن نشهد في تاريخنإف

من الفظائع المحزنة واإلساءة البالغة لمبدأ حقوق اإلنسان ما يفوق ما شهده العالم من جراء 

  ( 9)  اآلن.وال زالت هذه الحالة ولألسف ماثلة أمامنا حتــى  الحروب،

وما نتج  وقسوتها،وبالرغم من أن دولنا العربية ذاقت كغيرها من األمم مرارة الحروب 

فال زالت الحكومات العربية حتى يومنا هذا  ذلك،لم تستفد من  إنهاإال  إنسانية،عنها من كوارث 

تعيش حالة اإلنكار الرسمي والمتعمد لحقوق اإلنسان وتتنافس هذه األنظمة فيما بينها على اإلمعان 

  ( 10)  اإلنسان.أكثر فأكثر في إيجاد آليات لقمع الحريات العامة ومبادئ حقوق 

بي الذي استفاد من معايشة األوضاع المأساوية التي تعرضت لها شعوبهم ، أثناء عكس العالم الغر

الحرب وما بعدها من كوارث الهجرة واللجوء والنزوح وتدمير االقتصاد بشتى صوره ، فأشعرهم 

ال بد إلعادة بناء مجتمعات  أنهذلك بالخلل الجسيم الذي يعاني منه النظام االجتماعي الدولي ، وأيقنوا 

رية حقيقية ، وضمان عدم تكرار ما حصل ، وتحقيق حياة مستقرة ونجاح التنمية في بلدانهم ، بش

ال بد من إعطاء موضوع حقوق اإلنسان مركز الصدارة ، وان حماية الحريات الفردية ، وصون 

الحقوق هي الخطوة األولى لتحقيق كل ذلك ، وقد تحقق لهم ما أرادوا ، وأصبحوا في تعاونهم فيما 

وفي هذا البحث لست في معرض تقييم التجارب  ينهم من رواد التقدم والحضارة المعاصرة .ب

ذلك بصورة  إلىالغربية وال العربية فذلك خارج عن نطاق البحث وال يتسع له غير إنني أشرت 

 ذلك.عابرة الن موضوع حقوق اإلنسان يمثل حجر األساس في 

 بدأ سيادة الدولةحالة حقوق اإلنسان في ظل م: المبحث األول

 شيء،أن المجتمعات البشرية القديمة عاشت حياة التشرذم والتفرد في كل  إلىشرنا سابقا أ

لذلك كانت  الجماعات،نتيجة لالنغالق المفرط على نفسها وندرة التواصل فيما بينها حتى بعد تكون 

بسبب سيطرة مفهوم الحقوق  اإلنسان،نتاج رؤية فردية ال تهتم بحقوق  أغلبهاقوانينها الداخلية في 

لذلك نحاول في المطلب األول تعريف  الجماعة.خارج كيان  الجماعية التي ال ترى للفرد كيانا  

 حقوق اإلنسان رغم ما يكتنف ذلك من غموض وصعوبات بإقرار كثير من فقهاء القانون 

 

 

 

 تعريف حقوق اإلنسان:  :األولالمطلب 

كثيرا  وال يمكن اإلحاطة به  تعريف حقوق اإلنسان يثير جدال   يرى الكثير من كتاب القانون إن (1

ن هذا وأل أساسا ،ذلك إن البحث في التعريف يقتضي البحث في نظرية الحق  الدقة،على وجه 
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محاوال  لذلك فإنني سأختار بعض التعريفات الجاهزة  الفقهي،البحث ال يتسع لمناقشة ذلك الجدل 

 الموضوع.ذا إعطاء فكرة للقارئ حول ه بذلك

 (11)تعريف الفقه اإلسالمي لحقوق اإلنسان  :أوال  

يعرف الدكتور محمد الحسيني مصيلحي حقوق اإلنسان بأنها: )الحقوق المستحقة لإلنسان       

حتى قبل وجود  ن هذه الحقوق مقررة له طبيعيا  إ بغض النظر عن الفوارق األخرى وباعتباره إنسانا  

من مراعاة  يتطلبهيعدل عن ذلك ويقيدها بضرورة التعايش االجتماعي وما  نهإالمجتمع البشري إال 

 (.النظام االجتماعي والنزول عند مقتضياته

 تعريف الفقه القانوني:  :ثانيا  

)قيمة إنسانية عظيمة يتمتع بها كل كائن إنساني،  بأنها:يعرف الفقه القانوني حقوق اإلنسان        

نسانية اإلنسان وكرامته وتشترك فيما بينها في طابع واحد هو طابع وهي حقوق إنسانية تنبع من إ

 الذاتية اإلنسانية، وترتبط بفكر إنساني متطور( . 

تعريف األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: )هي ضمانات قانونية عالمية لحماية األفراد  :ثالثا  

 . اإلنسانية(ة الحرية األساسية والكرام الحكومات التي تمسوالجماعات من إجراءات 

 الفعلي،التطبيق  إلىوعندما بدأت الحقوق الفردية تأخذ مكانها بما فيها حقوق اإلنسان 

ومساندة بعض  الدوليين،معززة ببعض المحاوالت المتفرقة من المؤيدين لها من المفكرين والفقهاء 

 اإلنسان،ة بتقنين حقوق فتمت المجاهرة بالمطالب كيانها،الدول التي لم تر في حقوق اإلنسان ما يهدد 

اصطدم هذا التوجه بفكرة جديدة كانت قد خرجت للتو  باحترامها،ووضع الضوابط القانونية الكفيلة 

فشكل ذلك قيدا  محكما   سابقا ،الذي أسس للدولة الحديثة كما ورد  الدولة،أال وهي مبدأ سيادة  آنذاك،

ذلك ما سنبحثه في المطلب  حدوده؟وما هي  الدولة؟فما هو مبدأ سيادة  اإلنسان.على مبدأ حقوق 

 هللا.الثاني إن شاء 

 مفهوم مبدأ سيادة الدولة  الثاني:المطلب 

ومحتوى هذه النظرية  بودان( )جانجاء مبدأ سيادة الدولة تطبيقا لنظرية الفقيه القانوني 

الحق المطلق في تنظيم تملك السلطة الكاملة و إقليمها،هو أن الدولة الحديثة بما لها من السيادة على 

وليس ألحد غيرها أن  الحاكمة،دة سلطاتها ارإشؤونها المحلية الداخلية والخارجية وفقا لرؤيتها و

 ( (12)األمر يشاركها رؤيتها لهذا  أويحاسبها 

ومن ثم فلها أن تدير أمورها باستقاللية كاملة ضمن سيادتها اإلقليمية على مواطنيها في 

 أولما تراه  طبقا   الدولة،في ذلك وضع القوانين المنظمة للحياة العامة داخل  بما والخارج،الداخل 

الدولية يقيدها في ذلك إال بعض القيود  األجانب والتسمح به من حقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق 

  فيها. تنظمها اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا   التي

 المبدأ،اسا  بمبدأ احترام الدول األخرى لهذا ن هذا التميز لسلطة الدولة يرتبط أسإوال شك 

لذلك فان هذه النظرية تهتم أكثر بإقرار  تلك، أوبحيث تحترم هذا النظام القائم في هذه الدولة 

على التوجهات الحقوقية  وهذا المفهوم كان مسيطرا   الحقوق.ر من اهتمامها باحترام أكث الواجبات،

الحقوق تكون إشارة للحقوق الفردية  إلىااللتزامات، فأي إشارة القديمة التي كانت تنظم الواجبات و

  ( 13)  اإلنسان.الحقوق الجماعية وال تتحدث عن حقوق  أوبصفة عامة 

مبدأ سيادة الدولة ال يمنح الدولة ن إ( هذا وقالوا د خالف بعض فقهاء القانون توجه )بودانوق

ولة مضطرة خالل معامالتها مع غيرها من الدول إال استقاللية نسبية ، وليست مطلقة ، ذلك أن الد

األخرى للنزول عن بعض هذه االمتيازات لصالح النظام الدولي العام ، ومن خالل هذا التأصيل 

ن ينهض من جديد ، بفعل التحرك كانية جيدة لمبدأ حقوق اإلنسان أللمبدأ سيادة الدولة برزت إم

ستويات من اجل كسر حدة تشدد مبدأ سيادة الدولة الذي قام به مؤيدو حقوق اإلنسان على كل الم
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والتخفيف منه إلتاحة الفرصة لمبدأ حقوق اإلنسان للبروز على المستوى الدولي ، ويشغل فيما بعد 

المستمرة  التجاذبات، من خالل لدولي ليدخل دائرة الضوء من جديدمهما من االهتمام ا حيزا  

 االيجابية والسلبية بين األطراف . 

هذا الحيز بدأ الصراع على أشده بين مؤيدي حقوق اإلنسان من جهة وسلطات  وضمن

لجأ مؤيدو حقوق  المستحكم،والختراق هذا الخالف  أخرى،الدولة المطلقة ومؤيديها من جهة 

الذي يحوي أعراف وسوابق دولية فيها تقييد لمبدأ  العام،االحتجاج بالقانون الدولي  إلىاإلنسان 

  الدولة.سيادة 

 الفرد،يخاطب الدولة وال يخاطب  دول،جادلت الدولة بان القانون الدولي هو قانون و

 دولتهم،وال يستفيدون من أحكامه إال عن طريق  الدولي،وبالتالي فان األفراد غير معنيين بالقانون 

ون بضرورة أن يك بعد،ن كان هناك توجه فقهي لم يبلغ مداه أو اآلن،حتى  وال زال هذا الجدل قائما  

  أيضا .القانون الدولي حاميا  لحقوق اإلنسان 

وجد مناصرو حقوق اإلنسان ضالتهم في االستثناءات الواردة  التوجه،لتثبيت هذا  وسعيا  

وكذلك االتفاقيات  أحيانا  على مبدأ سيادة الدولة والتي شكلت عرفا  دوليا  يقبل الحد من سيادة الدولة 

داخل الدولة فكانت هذه الوقائع هي نقطة االنطالق لتأسيس السند التي تقرر حقوقا  معينة  الدولية،

على مبدأ  وإقراره على مستوى القانون الدولي بحيث أصبح قيدا   اإلنسان،القانوني لمبدأ حقوق 

 الدولة.سيادة 

  ( 14)  الدولة.االستثناءات الواردة على مبدأ سيادة  الثالث:المطلب 

نشأ  األحداثسوابق الدولية في معالجة بعض الوقائع ومن خالل المعامالت الدولية وال

وبدأ المطالبات  والخارجية،عرف دولي يعترف بنسبية االستقاللية للدولة في إدارة شؤونها الداخلية 

وألهمية  الدولي،العاجلة بضرورة إقرار مبدأ حقوق اإلنسان دوليا  كعامل من عوامل االستقرار 

  تفصيال :وق اإلنسان يمكن التحدث عنها هذه الوقائع في تعزيز مبدأ حق

لقد مارست بعض الدول الكبرى في حاالت معينة حق التدخل اإلنساني: ــ دواعي التدخل  1

 االنتهاكات.إليقاف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ضد دولة أخرى تقع فيها هذه  اإلنساني،

 الحرب،م بحماية حقوق اإلنسان في زمن وهو القانون الذي يهت اإلنساني:ــ القانون الدولي  2

في اتفاقيات دولية  مرار بمعالجة هذا الموضوع قانونا  حيث عجلت الحروب التي كانت مستعرة باست

فكانت هذه االتفاقيات داعما  قويا  لمبدأ  ككل،قبل االهتمام بمعالجة موضوع حقوق اإلنسان  ملزمة،

معاملة اإلنسانية بين المتحاربين وتنظيم حقوق بما حوته من ضوابط تتضمن ال اإلنسان،حقوق 

 القتال.وحماية حقوق المدنيين في مناطق  األسرى،

يوجد عرف دولي قديم يقضي بضرورة  أراضيها:ــ مسئولية الدولة عما يصيب األجانب على  3

 له.احترام األجنبي وتوفير الحد األدنى من الحقوق اإلنسانية 

رى لحماية األقليات قد حدث في كثير من الوقائع أن تدخلت الدول الكبف األقليات:ــ نظام حماية  4

ارتكاب  أو، والموجودة داخل حدود دولة أخرى تمارس فيها انتهاكات لحقوق اإلنسان الموالية لها

فالمست هذه الوقائع جميعها  عرقي،تطهير  أوطبقي  أومن تمييز عنصري  اإلنسانية،جرائم ضد 

اإلنسان التي يسعى إليها المطالبون بإبرام اتفاقية دولية بشأن حماية  بشكل واضح مبادئ حقوق

  األساسية.حقوق اإلنسان وحرياته 

 اإلنسان،حقوق  إلىتضمن عهد عصبة األمم بعض اإلشارات  األمم: فقدــ نظام عهد عصبة  5

خاصة ما  حينه،في  ايجابيا   ولكنها تركت أثرا   حاسمة،ن جاءت بصورة عابرة وخجولة وغير أو

( فقرة أ ــ ب فيما يخص حماية األقليات من مواطني الدول الواقعة 23( و )22المادتين ) جاء في

وما تعلق بوضع ضوابـــط لفئات الرجال  العمال،كما عالجت موضوع حقوق  االنتداب،تحت 

 (  15)  واألطفال.والنساء 
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وجعلت منه فكرة  نسان،اإلقدمت إضافة جيدة لتعزيز حقوق  وغيرها،كل هذه المبررات 

 الحديث. في العصرمركزية في النظام الدولي والعالقات الدولية 

الذي  األمم،بنظام عهد عصبة  كان محكوما   الوقت،النظام الدولي السائد في ذلك ن إإال 

وألن عصبة األمم كانت تدار بصورة فعلية  اإلنسان،كان ضعيفا  خاصة  فيما يتعلق بحماية حقوق 

فكانت لها الغلبة في عصبة األمم  األولى،لدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية من قبل ا

فلم يستطع التقدم  وارتباكه،مما ساعد على تذبذب النظام الدولي  قراراتها،بحيث هيمنت على 

تقديم مبادرات  أو العالم،على مستوى  اإلنسان،مجال حقوق  وشجاعة فيخطوات أخرى جدية 

 (  16)  الدوليين.تطلبات األمن والسلم جادة لتعزيز م

ووقعت الحرب  المتعارضة،التصادم مرة أخرى بين المصالح  إلىمما أدى في نهاية األمر 

 األولى،التي جلبت معها من المآسي واآلالم ما يفوق ما كان في الحرب العالمية  الثانية،العالمية 

فزع أمما  المحرمات،استبيحت فيها كل و ،لحقوق اإلنسانفمورست فيها أبشع أنواع االنتهاكات 

  المرعبة.العالم بأسره من جراء تلك الحوادث 

 حالة حقوق اإلنسان في نظام األمم المتحدة :المبحث الثاني

بعد فشل عصبة األمم في حماية األمن والسلم الدوليين ، وعجزها تماما  عن الحيلولة دون 

ما صاحبها من كوارث وانتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان  قيام مأساة الحرب العالية الثانية ، بكل

على جميع المستويات ، وانحسار الحريات العامة وتالشيها ، سارعت القوى المدافعة عن حقوق 

فضح تلك الممارسات ، وتعالت أصوات االحتجاجات ضد تلك األعمال وكان العالم  إلىاإلنسان 

صبة األمم ، خاصة من النواحي اإلنسانية ، فبرزت قد أدرك القصور الواضح والمريع في نظام ع

فكرة حقوق اإلنسان كعنصر أساسي ومهم في إصالح الخلل  الحاصل في النظام الدولي العالمي ، 

 مما ولد قناعة بصالحية مبدأ حقوق اإلنسان للبناء عليه إلبرام اتفاقيات مستقبلية ، إذا أريد فعال  

جل معالجة الخلل الذي كان يسود النظام العالمي من حيث أ. من أن يتحققا لألمن والسلم الدوليين

  حمايتها.والتقاعس كليا  عن  لألفراد،إهمال الحقوق والحريات األساسية 

حرب سواء كانت ، تنبهت الدول الخارجة من تلك البعد ما ظهر كل ذلك جليا  رأي العين 

د ، يكون محوره حماية حقوق اإلنسان التفكير في وضع نظام عالمي جدي إلى، منهزمة أومنتصرة 

، وصون الحريات العامة لألفراد ، من خالل وضع آليات جديدة فاعلة لمراقبة هذا األمر وتنفيذه 

عالميا  ، ليكون نواة أولى لحفظ النظام العالمي الجديد ، وتحقيق غايته في حماية األمن والسلم 

ظمة دولية جديدة تحل محل عصبة األمم ، وتكون للجميع على المستوى الدولي ، مما مهد لقيام من

 لها اليد الطولى في هذا الشأن ، فكانت هذه المنظمة هي منظمة األمم المتحدة الحالية .

  وإصداره:الميثاق وظروف إعداده  األول:المطلب 

بالرغم من كل ما سبقت اإلشارة إليه من دروس وتجارب سابقة في مجال حقوق اإلنسان 

عند اإلعداد والتحضير لصياغة الميثاق وقع خالف شديد بين الدول الفاعلة آنذاك حول  نهإ، إال 

األولويات الدولية األولى بالرعاية ، والتي يجب أن تتقدم على غيرها ، فانصرف جل االهتمام 

مسائل األمن والسلم الدوليين ولم يحظ موضوع حقوق اإلنسان بما يستحقه من االهتمام  إلىالدولي 

( 6لديباجة بحقوق اإلنسان ، وعدد )اقتصر األمر على بعض اإلشارات العابرة من خالل تنويه ا، ف

مواد أخرى من بنود الميثاق جاءت تتحدث عن وجوب التضامن الدولي في شتى المجاالت ، وتشير 

موضوع حقوق اإلنسان ، ال تعدو كونها تطلعات وأماني أكثر منها بنود ملزمة  إلىبشكل خجول 

 تتحدث عن آليات غير واضحة . ، و

أما سبب الخالف فهو بين الدول المنتصرة في الحرب التي رأت في إقرار مبادئ حقوق 

وأما الرأي  بالحرب،اإلنسان والنص على وجوب حمايتها ما يسلبها مكاسبها التي حصلت عليها 
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 اإلنسان،بحقوق التي أصرت على ضرورة االهتمام  الالتينية،اآلخر فقد تزعمته دول أميركا 

  انتهاكها.ووضع آليات واضحة وفاعلة لتعزيزها وتجريم 

لجنة حقوق اإلنسان  إلىلذلك توجه المدافعون عن حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

في وضع مشروع متكامل لحماية حقوق  األمر. وشرعتالتي تجاوبت مع هذا  المتحدة،باألمم 

 الوقت وذلكبحسب رؤيتهم في ذلك  وشاملة،ة حصرية بصور الشخصية،وصون حرياته  اإلنسان،

ومن ثم عرضه على الجمعية  اإلنسان،لصياغته وتقديمه في شكل اتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق 

وإدخالها  فيها،وإلزام كافة الدول األعضاء بتطبيق القواعد الواردة  إلقرارها،العامة لألمم المتحدة 

 الداخلي.ضمن نظامها 

القواعد تمثل الحد األدنى من الحقوق اإلنسانية التي ال يمكن لإلنسان إن يحيا   وكانت هذه

بدونها ، وفرض احترامها وتجريم المساس بها ، وفشل أصحاب هذا المشروع مرة أخرى في 

تمريره عبر األمم المتحدة ، فرفضت االتفاقية بكاملها ، بسبب المعارضة الدولية التي أبدتها الدول 

مع سيادتها ونقصا  من استقالليتها  ، هذا من ناحية ، ومن ناحية  نها رأت فيها تعارضا  األعضاء أل

بآخر في  أوأخرى إن معظم الدول األعضاء الفاعلة في األمم المتحدة ، كانت حينها متورطة بشكل 

توقيع عمليات واسعة النتهاك حقوق اإلنسان في مناطق عديدة من العالم ، لذلك فهي لم تكن جاهزة لل

 على مثل هذه االتفاقية فرفضتها . 

 المواجهة،االنسحاب من هذه  اإلنسان،عندها قرر الداعمون لالتفاقية وبالتالي لحقوق 

تغيير شكل المشروع برمته وصيغ بنفس البنود  إلىوعمدوا  أمكن.والخروج بأقل الخسائر إن 

من جديد أمام الجمعية العامة لألمم  ومن ثم أعيد طرحه اتفاقية،تقريبا  ولكن في شكل إعالن وليس 

ذلك إن اإلعالنات غير ملزمة من الناحية  دولة،المتحدة فتمت الموافقة عليه بدون معارضة من أي 

/  10العالمي لحقوق اإلنسان من الجمعية العامة لألمم المتحدة في  اإلعالنوتم اعتماد  القانونية.

  عليه.ت كل ما أمكن االتفاق مادة كان (30)م . وقد تضمن عدد  1948/  12

اعتبر هو القاسم المشترك الذي يجب أن تبلغه الشعوب في  ،اإلعالنومنذ صدور ذلك 

 المتحدة،لحقوق اإلنسان بجميع الدول األعضاء في األمم  وهو العنوان الرئيس بينها.التعامل فيما 

 وعلى المستوى الدولي بصفة عامة 

سارعت لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة وبدعم  حيث الحد،ولم يقف األمر عند هذا 

 اإلعالنتحويل المواد الواردة في  إلىفعمدت  اإلنسان،قوي من الدول والفعاليات المؤيدة لحقوق 

مشاريع اتفاقيات دولية لحماية حقوق منفردة تحمي بعض الحقوق الخاصة التي ال تعارضها  إلى

العالمي لحقوق  اإلعالنلعمال وغيرها التي لها أصل في حقوق الطفل وحقوق المرأة وا مثل:الدول 

واستطاعت األمم المتحدة بهذه الطريقة تمرير الكثير من االتفاقيات التي تحمي حقوقا   اإلنسان،

 (17) المتحدة.معينة عن طريق الجمعية العامة لألمم 

خصصة ــ خاصة لجنة حقوق ثم اتجه التفكير داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة ولجانها المت     

وضع المشروع بأكمله الوارد باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في شكل اتفاقية  إلىاإلنسان ــ 

دولية تحتوي على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعرض االتفاقية 

وع على األمم المتحدة تحت اسم من جديد على الجمعية العامة لألمم المتحدة، وعرض هذا المشر

 واالجتماعية.العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

 االشتراكي، أووفي األمم المتحدة نشب خالف حاد بين كتلتي المذهبين الفردي والجماعي 

ية ويضعون الحقوق المدنية والسياس الفردية،ففي حين كان أنصار المذهب الفردي يقدسون الحرية 
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الفريق اآلخر يدافع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية  األولويات كانفي المقدمة وعلى رأس 

 .18ويراها األولى بالرعاية واالهتمام 

مما تعذر  اآلخر،وتبادل الطرفان االتهامات وانتقد كل منهما التوجه الذي ينتهجه الطرف 

 معه التوفيق بينهما 

والكتلة  األمريكيةن الكتلة الغربية بزعامة الواليات المتحدة وبما أن هذا الخالف قد وقع بي

الشرقية بزعامة االتحاد السوفييتي آنذاك ، وهما قطبا الجمعية العمة لألمم المتحدة ، لذلك طلبت 

الجمعية العامة من لجنة حقوق اإلنسان وضع مشروعين منفصلين أحدهما للحقوق المدنية 

كبر قدر أفية ، على أن تتضمن االتفاقيتان قتصادية واالجتماعية والثقاوالسياسية والثاني للحقوق اال

من الحقوق المتماثلة ، وإدماج مادة في االتفاقيتين تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب ، واخذ هذا 

العالمي لحقوق اإلنسان ، حتى دخل المشروعان حيز  اإلعالنسنة بعد  18المشروع المزدوج مدة 

 م .  1966صادقة عليهما من األمم المتحدة ، وكان ذلك في سنة التنفيذ بعد الم

لما لالتفاقيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان من خصوصية تميزها عن باقي  ونظرا  

وأثرها الفعال وأهميتها البالغة في تعزيز حقوق اإلنسان على المستوى  األخرى،االتفاقيات الدولية 

وأسباب الركون  وأثرها،لب خاص لبيان أنواعها وأهميتها الدولي والمحلي، رأيت أن أخصها بمط

  الثاني:ويظهر ذلك كله في المطلب  نتائجها، إلىإليها واالطمئنان 
 المطلب الثاني: االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وأهميتها 

اإلعالنات  أما ألطرافها،تتميز االتفاقيات الدولية بصفة عامة عن اإلعالنات الدولية بأنها ملزمة   

كذلك فإن اتفاقيات حقوق اإلنسان تتميز في   ألطرافها. فهي غير ملزمة بل يبقى تنفيذها اختياريا  

 الموضوع،وبما أن الحديث يطول في هذا  األخرى،ذاتها على باقي االتفاقيات الدولية في المجاالت 

مع األخذ في  فقط،نسان فإني سأقصر الكالم في هذا الموضوع على االتفاقيات الدولية لحقوق اإل

من اآلثار التي تتركها اتفاقيات حقوق اإلنسان على الواقع الدولي والمحلي  االعتبار أن كثيرا  

 األخرى.تشاركها فيه االتفاقيات الدولية 

  اإلنسان:أنواع االتفاقيات الدولية بشأن حقوق  :أوال  

بحسب  أوبحسب الحقوق التي تحميها  عدة أنواع وذلك إلىتتنوع اتفاقيات حقوق اإلنسان        

 ــ  يلي:النطاق الجغرافي الذي تسري فيه   وتمتد إليه وذلك كما 

 ــ تحميها:ــ تتنوع االتفاقيات بحسب الحقوق التي  1

 . شاملة( )حقوقأ ــ اتفاقيات تحمي مجموعة من الحقوق 

  (.خاصة )اتفاقياتحقوق معينة  أوب ــ اتفاقيات تحمي حق معين 

 الجغرافي.ــ التنوع بحسب النطاق  2

ويتاح فيها  المتخصصة،وهي التي تعقد في إطار األمم المتحدة ووكاالتها  :عالميةاتفاقيات أ ــ 

 المتحدة.االنضمام لجميع الدول األعضاء في األمم 

حاد كاالت اإلقليمية،وهي التي تعقد في إطار إقليمي أي في إطار المنظمات  إقليمية:ب ــ اتفاقيات 

 اإلفريقي واالتحاد األوروبي   ويتاح فيها االنضمام للدول األعضاء في هذه المنظمات

أكثر لمعالجة أمور حقوقية خاصة بين تلك  أووهي التي تبرم بين دولتين  ثنائية:ج ــ اتفاقيات 

 الدول.

 

 اإلنسان:أهمية االتفاقيات الدولية لحقوق  :ثانيا  

 إلزامية،لحقوق اإلنسان في فرض محتواها على أطرافها بصورة  تكمن أهمية االتفاقيات الدولية

وحاصل ذلك  غيرها،تطبيقا لمبدأ الرضائية الذي توافقت عليه الدول وفرضته على نفسها وعلى 

  عنها.أن الدول ال توقع على أي اتفاقية دولية ما لم تكن راضية 
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لما  إتمامها،ن البدء في اإلعداد لها وحتى وهذا ما يجعل االتفاقيات الدولية تأخذ الكثير من الوقت م

يتطلبه ذلك من تعميمها على الدول إلبداء مالحظاتها وإعادتها مرة أخرى لألمم المتحدة التي تعيد 

  عليها.صياغتها من جديد بحسب التعديالت األخيرة ثم تعرضها للتصديق 

 :والمحليأثر اتفاقيات حقوق اإلنسان على الواقع الدولي  :ثالثا  

 المتحدة،بمجرد المصادقة على أي اتفاقية بشأن حقوق اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم 

وعلى النظام  ككل،على النظام الدولي  الفوري،تنتج هذه االتفاقية أثرها  التنفيذ،ودخولها حيز 

  ذلك:ويترتب على  االتفاقية،المحلى الداخلي للدول األطراف الموقعة على 

ـ  1 كونها  األخرى،اقيات حقوق اإلنسان لها خاصية تميزها عن غيرها من االتفاقيات الدولية اتف إنـ

بمعنى لو أن دولة ما  دوليا ،مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به  يسري بشأنهاليست تبادلية أي ال 

تهاك لها أن ترد على ذلك بنفس الفعل أي ان فال يجوز أخرى،انتهكت حقوقا  إنسانية لرعايا دولة 

األخيرة مسئولية  ويرتب الدولةفذلك ال يجوز  بالمثل،عمال  بمبدأ المعاملة  أيضا  حقوق رعاياها 

  (19) بالحرب،ولكن لها أن ترد عليها بأي طريقة أخرى ولو  دولية،

مع ما قررته الشريعة اإلسالمية في موضوع مبدأ  الخاصية في المعاملة تتطابق تماما   ))وهذه    

الرد على الغدر بالغدر وال نقض  ال يجوز شرعا   أنهعلى  اإلسالمحيث يؤكد فقهاء  المثل،بالمعاملة 

كتور أحمد أبو الشيخ محمد أبو زهرة فيما نقله عنه الد وفي هذا الصدد يقول العهد،بنقض العهد 

 إلىلمثل ال يسير بالمعاملة با اإلسالمـــ  الشيخ:( يقول سالميالقانون الدولي اإلالوفاء في كتابه )

ويقول (. حالة حرب(ن ولو كان ذلك في ألته مقيد بقيد الفضيلة فال ينتهكها المسلمو حد،أقصى 

ألن غدرهم ) سابقا :في كتابه المشار إليه فيما نقله عنه الدكتور أحمد أبو الوفاء  أيضا  اإلمام الشيباني 

ويقول الدكتور أحمد أبو الوفاء  نهم(رهكما لو قتلوا رهننا فال يجوز لنا أن نقتل  لنا الغدر،ال يجيز 

الذي يطبق اآلن بمعيار هات وخذ وضرورة التعادل في  المعاملة بالمثلفي نفس الكتاب أن مبدأ 

  ( 20)  اإلسالم.الكم والكيف والحجم في التبادل بين الدول ال يطبق بنفس الصورة في 

دولي وأمام الدول األخرى األطراف الموقعة ــ تلتزم الدولة الموقعة على االتفاقية أمام المجتمع ال 2

أمام مواطنيها أنها تقبل نوعا  من الرقابة الدولية على حالة حقوق  وبالدرجة األولى االتفاقية،على 

طبقا لنص  الداخلية،ها قوانين إلىبإدخال بنود هذه االتفاقية  أيضا  كما تلتزم  إقليمها،اإلنسان داخل 

 ( .هدات )اتفاقية فيينا بهذا الشأن( من قانون المعا26المادة )

ـ يصبح القضاء الوطني للدولة الموقعة على االتفاقية ملزما  بتطبيق بنود هذه  3 واعتبارها  االتفاقية،ـ

توضع  أومن القانون المحلي الداخلي وأداة مساعدة لتفسيره حتى ال تقع الدولة في الحرج  جزءا  

 (21) في موضع مخالف ألحكام المعاهدة الدولية

 : المجموعة الدولية لحقوق اإلنسان:المطلب الثالث

وتعبر  بعضا ،تتكون المجموعة الدولية لحقوق اإلنسان من ثالثة صكوك دولية يكمل بعضها      

كما يطلق على هذه  الدولي،في الواقع عن منظومة واحدة لحماية حقوق اإلنسان على المستوى 

وهو حاصل ما أشرنا إليه  اإلنسان،القانون الدولي لحقوق  المتحدة:المجموعة في اصطالح األمم 

 الدولي.هذه النتيجة على المستوى  إلىسابقا  من محاوالت متكررة للوصول 

ألن حقوق اإلنسان  جدا ،لذلك سأحاول التعرض ألجزاء هذه المنظومة بصورة مختصرة 

فكيف ذلك  البحث،ها في مثل هذا ال يمكن اإلحاطة ب الدولي، على المستوىواالتفاقيات الخاصة بها 

بذلك سآتي  والدكتوراه،الحق الواحد من حقوق اإلنسان تحضر فيه رسائل الماجستير ن إإذا عرفنا 

حقوق اإلنسان حتى  تتبع مسيرةعلى ما يهم هذا البحث وما يخدم الفكرة األساسية للبحث وهي 

 ــ يلي:وأبدأ بعون هللا كما  اآلن،ما صارت عليه  إلىصارت 

 اإلنسان.العالمي لحقوق  اإلعالن :أوال  

  اإلنسان(األول لحقوق  )الجيلالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ثانيا :

  اإلنسان(الثاني لحقوق  )الجيلالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  :ثالثا  
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الدولي لحقوق  عليه )القانونا يطلق تمثل في النظام الدولي كل م المتكاملة،هذه المنظومة الدولية   

وهو أصل لكل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي أبرمت فيما بعد في إطار األمم  (،اإلنسان

 الخاصة.المتحدة بشأن حماية بعض الحقوق 

والمراحل التي تجاوزها حتى صار  اإلنسان،العالمي لحقوق  اإلعالن إلىوقد سبقت اإلشارة        

قد تم وضع اتفاقيتين  نهإ إلى أيضا  كما سبقت اإلشارة  اآلن،ته النهائية التي هو عليها في صور

دوليتين لحقوق اإلنسان تحت مسمى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق 

  والثقافية.االقتصادية واالجتماعية 

وتمسك كل منهما بما يهمه من الحقوق  الشرقية،وولشدة استحكام الخالف بين الكتلتين الغربية      

فأهملت بعض الحقوق اإلنسانية المهمة التي وردت في الشريعة اإلسالمية وفي مبادئ  غيرها،دون 

فكان على األمم المتحدة ولجانها المتخصصة أن تستجيب للنداءات التي صدرت  الطبيعي،القانون 

للشروع في إعداد عهد ثالث  بعد،توجه جديد لم يكتمل وبدأت العمل على  الكتلتين،من خارج هاتين 

يتضمن ما يسمى بالحقوق الجماعية التي من بينها حق  اإلنسان،جيل ثالث من أجيال حقوق  أو

 ( 22 ) وغيرها.تقرير المصير للشعوب وحقوق الضمان 

الحقوق  إلى لذلك سأتناول منظومة حقوق اإلنسان على التوالي لزيادة التوضيح دون التعرض      

  البحث.موضوع كبير ال يتسع له هذا  نهإالواردة في كل منها ألنه كما قلت 

  اإلنسان:العالمي لحقوق  اإلعالنــ  أوال :

على الجمعية العامة لألمم المتحدة للمصادقة عليه لم تبد أي دولة  اإلعالنعند عرض هذا       

ــ  كاآلتي:التي كان نصها  اإلعالن( من 1ادة )الخالف نشأ بشأن صياغة الم معارضتها له غير أن

 والوجدان،يولد جميع الناس أحرارا  ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد " وهبوا " العقل )

 (23) اإلخاء(وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح 

 العقل فكان الخالف بين من يقول وهبتهم الطبيعة العقل والوجدان وبين من بقول وهبهم هللا     

والوجدان ، وكان الخروج من هذا الخالف بأن تم بناء الفعل للمجهول وجاء بشكله الحالي ) وهبوا 

تحفظ  أواثنتين بين امتناع  أو ( وعندها انتهى الخالف وتمت المصادقة عليه من الجميع ما عدا دولة

اإلسالمية  أودول العربية ن الواهب هو هللا تعالى هي إحدى الأإن من جادل ب إلىوال يذهب ظنكم .

ان تكون الهبة من هللا ببل كانت دولة هولندا هي من طالب ، فليس األمر كذلك على اإلطالق ، 

 ووقفت في وجه دعاة القانون الطبيعي المنبثق عن النظرية الطبيعية الملحدة .

عايير مشتركة العالمي لحقوق اإلنسان من تناغم اجتماعي دولي يرسم م اإلعالنومع كل ما حواه 

) :  اآلتيفإنه قد أخذ عليه  الدولي،لفهم إنساني عالمي إلصالح الحياة االجتماعية على المستوى 

25 ) 

وغياب رؤية العالم الثالث بأكمله عدا بعض  بنوده،ــ سيطرة النزعة الغربية على معظم  1

ولكنها لم  الثالث، المشاركة في وضع رؤية العالم الالتينية،أمريكا  طرف دولالمحاوالت من 

تستطع تمرير كل ما أرادته نظرا للسيطرة الغربية المطلقة بما فيها أمريكا على األمم المتحدة في 

    الوقت.ذلك 

تحت الوصاية  أو المباشر،ــ معظم الدول العربية اإلسالمية كانت واقعة تحت االستعمار الغربي  2

 المتحدة.أروقة األمم والحماية ومن ثم لم تكن لها كلمة مسموعة في 

ومن ثم لم تشارك  الحقوق،ــ عدم اهتمام دول الكتلة الشرقية بزعامة االتحاد السوفييتي بهذه  3

واقتصر دورها على تقديم بعض االقتراحات والتعديالت البسيطة التي رفضت في في المناقشات 

 لإلعالن.الصياغة النهائية  إلىحينها ولم تجد طريقها 

للنخب العربية من المثقفين والمفكرين والفقهاء في مجال القانون والحقوق أي دور ــ لم يكن  4

 طويلة،لمعايشتهم لهذه الثقافة لمدة  أوإما لخلفيات دراساتهم الغربية  الغربية،نظرا  لتشبعهم بالثقافة 

 عنها.مما جعلهم يدورون في فلكها وال يحيدون 

قيمة معنوية  اإلعالنفقد اكتسب هذا  اإلعالنذ على روح وبالرغم من كل هذه المثالب والمآخ      

كثير من دول  بعده فيفقد تصدر الوثائق الدستورية التي صدرت  العالمي،كبيرة على المستوى 
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وأصبحت الدول تتباهى فيما بينها بمدى التزامها بحقوق اإلنسان وتطبيقها والنص عليها في  العالم،

 الحقوق.هم ال يستهان به على مستوى حماية وهو مكسب م الداخلية،قوانينها 

 : اإلنسان(األول لحقوق  )الجيل والسياسية:ــ العهد الدولي للحقوق المدنية  ثانيا :

العالمي  اإلعالنمادة من المواد الواردة في  (20)جاء في هذه االتفاقية النص على ما يزيد على 

ن قبل لجنة حقوق اإلنسان عند الصياغة كما حقوق أخرى تم إدخالها م إلىإضافة  اإلنسان،لحقوق 

تضمن عدم إهمال هذه الحقوق من  العهدين،تمت اإلشارة إليها سابقا  من مواد حقوق مشتركة بين 

 تعزيزها.كلي الطرفين فكان ذلك شبه توحيد للعهدين في البنود التي يرى كل من الطرفين 

   اإلنسان(الثاني لحقوق  )الجيل والثقافية:ماعية ــ العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجت :ثالثا  

تمسك المناصرون لهذه االتفاقية وما ورد فيها من مواد بأنهم يدافعون عن حقوق الجماعة الدولية 

ولكنهم في التطبيق  الدولي،على أساس أنها األولى بالرعاية من جانب المجتمع  الجماعية،أي 

جتماعية والثقافية أي أن التطبيقات جاءت متوافقة مع اقتصروا على الحقوق االقتصادية واال

االشتراكية التي تنادي بالملكية الجماعية واالقتصاد الجماعي وسيطرة الدولة  أوالنظرية الشيوعية 

أي حقوق  إلى التطبيق.ولم يتطرق في  األول،فأصبحت نظرية اقتصادية في المقام  ذلك،على كل 

 رير المصير للشعوب       جماعية خاصة فيما يتعلق بحق تق

ولوال البنود التي أدخلتها لجنة حقوق اإلنسان ضمن المعاهدة والنصوص المشتركة التي       

لما لقيت حقوق اإلنسان التي لم تدرج في هذا  الواحد،ربطت بها العهدين بحيث صارت كالعهد 

 التطبيق.العهد أي اهتمام أثناء 

  االتفاقيتين:ملحق بكل من البروتوكول االختياري ال :رابعا  

 والسياسية:أ ــ البروتوكول اإلضافي االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية 

ما لم تستطع لجنة حقوق اإلنسان تمريره عبر االتفاقية جعلته في مالحق منفصلة اختيارية بمعنى 

مكن ــ وسائل الرقابة الدولية قصد تعزيز ــ قدر ما أ عدمه،أن الدول مخيرة في التوقيع عليه من 

 ــ  يلي:ذلك كما  العهدين فكانعلى تطبيق بنود هذين 

أن تعترف الدولة باختصاص اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في استالم الرسائل المقدمة 

والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك حقوقهم من جانبها  الدولة،تلك  في واليةمن اإلفراد الداخلين 

 المحلية.طاتها بواسطة سل

ب ــ البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

  والثقافية:

والتزام الدول بتقديم تقارير  اإلعدام،وقد اقتصر هذا الملحق على موافقة الدول على إلغاء عقوبة 

 إقليمها.دورية عن حالة حقوق اإلنسان في 

ألن التقارير  الثاني،قوي منها في العهد ألضمانات كانت في العهد األول ن اومن المالحظ أ      

البروتوكول تقديم  كما تضمن اإلنسان،إعطاء علم عن حالة حقوق  إلىفي العهد األول كانت تهدف 

لجنة حقوق اإلنسان وأما الثاني فكان مجرد تقديم تقارير دورية  إلىضد الدول والبالغات  الشكاوى

  فقط.وق اإلنسان باألمم المتحدة للعلم لجنة حق إلى

( في كال العهدين تنص كل منهما على جواز تحلل الدولة من هذه 4كذلك فان المادة )

 الثاني.لكن فرص التحلل جاءت في العهد األول أضيق منها في العهد  االلتزامات،

 

 

  هامة:مالحظة 

عهدين  إلىالسياسية واالقتصادية واالجتماعية بعد أن تم فصل العهد الدولي للحقوق المدنية و         

كانت اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان تعلم  والشرقية.نتيجة للخالف الذي وقع بين الكتلتين الغربية 

ما ينادي به من حقوق دون غيرها فعمدت ــ  إلىعلم اليقين إن كال من هذين الطرفين هو متعصب 

فوجد فيها  الديباجة،هدين مواد قانونية مشتركة بما فيها تضمين الع إلىوفي لمحة ذكية منها ــ 
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النصوص لحماية بعض الحقوق خشية إهمالها وعدم االهتمام بحمايتها من كال الطرفين عند التطبيق 

 ــ  التالية:وعززت ذلك بالخطوات 

نسان عن وذلك بتقييدها في العهدين بانبثاق حقوق اإل العهدين،ــ توحيد الديباجة في اتفاقيتي  1

 اإلنسان.الكرامة اإلنسانية المتأصلة في 

فال تدخل في االختصاص  دولي،ــ جعلت المسائل التي ينظمها كل من العهدين ذات اهتمام  2

  الداخلي.

 األطراف.ــ أن المعاهدتين ملزمتان وتضعان التزامات قانونية ملزمة على الدول  3

بحيث تشير تلك النصوص  العهدين،( من كال 1،3،5) مع المواد الديباجتان،قريبا  ــ تتطابق ت 4

دراك حقيقة إن السبيل إوذلك ب اإلنسان،بتعزيز حقوق  المتحدة،التزام الدول وفقا لميثاق األمم  إلى

في أن يكون  اإلنسان،لحقوق  لإلعالن العالميالقاسم المشترك وفقا  أوالوحيد لتحقيق المثل األعلى 

حرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هي السبيل لتهيئة البشر أحرارا ومتمتعين بال

الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك الحقوق 

 والثقافية.االقتصادية واالجتماعية 

وعدم تقدم  ق،الحقوتدرج في طائفتي  أوــ واهم ما نصت عليه االتفاقيتان هو عدم وجود أولوية  5

 األهمية.وكالهما على درجة واحدة من  األخرى،إحداهما على 

 وسائل وآليات تقييم حالة حقوق اإلنسان وحمايتها دوليا  ومحليا  : المبحث الثالث

تحاول األمم المتحدة عبر أجهزتها ولجانها المتخصصة ، تحقيق القدر األوفر من االهتمام 

وسلكت في سبيل ذلك  ،سيخها على المستويين الدولي والمحلي الدولي بحماية حقوق اإلنسان وتر

عقد  إلى ،إصدار اإلعالنات والمواثيق والعهود الدولية  إلىمن إبرام االتفاقيات  ،طرقا  عديدة 

 ،على الصعيد اإلقليمي في إطار المنظمات اإلقليمية  أوالمؤتمرات الدولية في إطار األمم المتحدة 

وخلقت بذلك  ،ات الثنائية من أجل العناية بحقوق اإلنسان وتجريم انتهاكها عن طريق االتفاقي أو

من خالل إنشاء مجموعة من الوسائل واآلليات واإلجراءات التي  ،نوعا  من الرقابة على التنفيذ 

ساهمت وتساهم بشكل فاعل في زيادة االهتمام بموضوع حقوق اإلنسان وتعزيزه على المستويين 

 . الدولي والمحلي 

التسليم دوليا  ومحليا   إلىوهذه الوسائل تتطور وتتعاظم باستمرار قصد الوصول يوما  

فليست هي  ،بضرورة احترام حقوق اإلنسان والقطع بأنها مسالة حيوية حياتية لإلنسان أينما وجد 

ة وحاجة إنساني ،وال هي فكرة غربية صرفة بل هي قيم إنسانية مطلقة  ،من قبيل الترف السياسي 

العيش  أووال يمكن االستغناء عنها  ،تقرها الشرائع السماوية ومبادئ القانون الطبيعي  ،لإلنسان 

بل هي هبة من الخالق عز وجل الذي كرم اإلنسان وذكر  ،منحة من الدولة  أووال هي منة  ،بدونها 

عدى عدم وهي حقوق ليست تبادلية وال يقابلها أي واجب  ،ذلك في أكثر من موضع في القرآن 

 أي أنها حقوق مستحقة لإلنسان لمجرد كونه إنسانا  .  ،إساءة استعمالها 

 الوسيلة،تختلف وتتنوع من حيث النطاق ونوع  بصددها،واآلليات والوسائل التي نحن 

ويأتي تفصيل ذلك  الدولة،وسائل وآليات دولية وأخرى محلية أي على مستوى  إلىوتنقسم عموما  

 ــ  اآلتية:في المطالب 

 

 

 

    ( 27)  الدولية.الوسائل  :األولالمطلب 

تتعدد وسائل وآليات الرصد والمراقبة لسير حالة حقوق اإلنسان في العالم أي على المستوى 

 ــ  يلي:الدولي وتأكيد الحماية كما 

 غالبا  ما يقع النص في االتفاقيات الحقوقية على إنشاء لجنة خاصة بحقوق الحقوقية:ــ اللجان  1

ويسند إليها مهمة  الدولي،تحدد مهمتها في تشجيع احترام حقوق اإلنسان على المستوى  اإلنسان،

 بعضها،من الدول ضد  أو دولهم،التي ترد إليها من األفراد ضد  والشكاوىالنظر في البالغات 
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حجب  أوحمايتها  التقصير في أوسواء كان ذلك بخصوص انتهاكها  اإلنسان،بشأن حالة حقوق 

بالنظر في الدعاوي التي ترفع أمام المحاكم الدولية في شأن  أيضا  ضها وقد تختص هذه اللجنة بع

 اإلنسان.حقوق 

ـ تقديم  2 بتقديم تقارير دورية  اإلنسان،تلتزم الدول الموقعة على االتفاقية الخاصة بحقوق  التقارير:ـ

 المتحدة،لجنة حقوق اإلنسان باألمم  ىإلومدى التزامها بالتنفيذ  إقليمها،حول حالة حقوق اإلنسان في 

ومن خالل هذه التقارير يتم تقييم الحالة وتحديد أوجه القصور والخلل في التنفيذ إن وجد منها شيء 

 يستحق الذكر. 

تفاقية بالغا  ضد دولة أخرى قد يحدث أن توجه دولة من الدول الموقعة على اال البالغات:ــ  3

ة حقوق اإلنسان بشأن خرقها لالتفاقية إذا ترتب على هذا الخرق انتهاك لجن إلى االتفاقية،في  ا  طرف

هذه  إلىبشرط أن تكون الدولتان قد قبلتا أساسا  االحتكام  االتفاقية،ألي حق من الحقوق موضوع 

 اللجنة.

 إلى بشكاوىيمكن أن تتضمن اتفاقيات حقوق اإلنسان النص على جواز تقدم األفراد  الشكاوى:ــ  4

إذا كانت الدولة  باالتفاقية،إذا وقع من الدولة انتهاك لحق من حقوقهم المحمية  اإلنسان،حقوق لجنة 

 األفراد.من  الشكاوىقد قبلت باختصاص اللجنة بقبول 

وتعميمها  المتحدة،حقوق اإلنسان على مستوى األمم إعداد الصكوك وإصدار اإلعالنات بشأن ــ 5

 بذلك.ول األطراف الد إلعالم مواطني واسع،على نطاق 

 الشأن،تشجع األمم المتحدة على عمل الدراسات وتقديم البحوث المتعلقة بهذا  البحثية: ــ األنشطة 6

ونشر النتائج والتوصيات والتوجيهات في  الديمقراطي،للنظام  ضرورتها ولزومهاوالتنويه بمدى 

   عالميا .ن االهتمام بحقوق اإلنسان شأ

وعقد المؤتمرات والندوات للتعريف به  اإلنسان،رية باليوم العالمي لحقوق ــ االحتفاالت التذكا 7

 الدولي.على المستوى 

 وفعاال ،تلعب المنظمات الحقوقية غير الحكومية دورا  هاما   األهلية:ــ دور المنظمات الحقوقية  8

 في عملية 

بي في شتى بقاع حيث تمارس التدخل الرقا الدولي،رصد حالة حقوق اإلنسان على المستوى 

وتبصير الناس  األطراف،من أجل وضع االتفاقيات الحقوقية موضع التنفيذ من قبل الدول  األرض،

 البشر.بحقوقهم ودفع المعاناة عن الكثير من 

وإن وجد فإنه  العربي،ال وجود له على مستوى العالم  ،ولألسف الشديد فإن العمل األهلي العالمي 

  الحاكمة.السلطات  ضعيف جدا  ومحكوم بإرادة

 ( 28)  (.)الوطنيةالوسائل المحلية  :الثانيالمطلب 

وضمان  المحلية،األصل أن حماية حقوق اإلنسان في أي دولة تكون نابعة من تشريعاتها 

غير أن هيمنة  الدولة.حسن تطبيقها يكون من قبل السلطات العاملة على إنفاذ القوانين داخل 

جعلت هذه الضمانات ضعيفة  مطلق،ى الحياة العامة داخل الدولة بشكل السلطات الحاكمة للدولة عل

األمر الذي استدعى طلب الحماية الدولية من النظام الدولي المتمثل في  إنها معدومة،إذا لم نقل  جدا  

 اإلنسان.االتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدول األطراف والمتعلقة بحالة حقوق 

ي والفاعل والمؤثر في حسن سير تطبيق الضمانات الواردة في على أن العامل األساس

أفرادا   المواطنين،االتفاقيات الدولية هو ارتفاع مستوى الوعي لدى  أو المحلية،التشريعات 

وإدراكهم لمدى أهمية حقوق اإلنسان بالنسبة لهم والعمل بكل جد للمحافظة  الدولة،وجماعات داخل 

  ا.عنهعليها لحمايتها والدفاع 

 ــ  يلي:هم وسائل الرصد والمراقبة المحلية ما أو

من أزمة  أوعهد  إلىخروج دولة من عهد  أو جديدة،قيام دولة  ــ عند والمواثيق:ــ اإلعالنات  1

يتضمن النص على حماية  ميثاق، أوإصدار إعالن  إلىيبادر القائمون على تأسيسها  حادة،سياسية 

وذلك استباقا للدستور حتى يتم إدخال هذه المبادئ في الدستور  ،احترامهاوتأكيد  اإلنسان،حقوق 

  بعد.وما سيكون من تشريعات فيما 
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 ــ  :الدستوريةالحماية ــ  2

ـ على االهتمام الكبير بصياغة  ـ خاصة عند قيام الدولة ألول مرة ـ درجت الدول المعاصرة ـ

سها وهو الوثيقة الدستورية التي تحشد منظومة التشريعات المحلية وذلك من خالل التركيز على أسا

لمنظومة  رية متكاملة تمثل العنوان الرئيسلها الدول خبراء القانون الدستوري لصياغة وثيقة دستو

  الداخلية.التشريعات المحلية 

مبادئ اإلنسانية تتضمن التنويه بال ديباجة، أووتستهل الوثيقة الدستورية عادة بمقدمة 

 يجوز تجاوزها باعتبارها قواعد حاكمة ال الدولة،في  الحياة الدستوريةي تحكم ة التوالوطنية الرئيس

وقد  األساسية،. حقوق اإلنسان وحرياته أول هذه المبادئ ما يتعلق بحماية، واالنتقاص منها أو

 تتضمن الوثائق الدستورية بنودا  خاصة بحقوق اإلنسان 

دل قانوني طويل حول ما إذا كانت ويثور في ذلك ج في الديباجة،وقد يكتفى بما جاء 

أم أن هذه النصوص  الديباجة،ورد في  مع ماالنصوص الواردة في الدستور تتساوى من حيث القوة 

 وذلك خارج عن بحثنا هذا.  بعضا ،يعلو بعضها 

 ــ  العادية:ــ التشريعات  3

تتضمن فهي  الديمقراطية،وهي القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في الدول 

كما تعترف هذه القوانين باالتفاقيات الدولية  انتهاكها،اإلنسان وتجريم  خاصة بحماية حقوق ا  نصوص

القانون المحلي مما يتيح للنظام الدولي المشاركة  من باعتبارها جزءا   الدولة،طرف  الموقع عليها من

  األمر.في حماية حقوق اإلنسان إذا لزم 

 ــ  الحاكمة:ــ السلطات  4

فان سلطات  الدولة،ما تقدم من وسائل الرصد والحماية لحقوق اإلنسان داخل  إلىباإلضافة 

إلثبات صدقيتها على المستوى الدولي والمحلي  األمر،على هذا  أنها تعمليفترض  بكاملها،الدولة 

 ــ يلي:وتفصيل ذلك كما  معا ،

  التنفيذية.بكامل سلطاتها  ــ الحكومةأ 

  والحكومية.إلنسان األهلية ب ـ مؤسسات حقوق ا

  اإلنسان.ج ـ المحاكم بما تصدره من أحكام تخص حقوق 

 9د ــ البرلمان

 وحديثا   فقد حاولت قدر اإلمكان وبشتى الطرق إجالء الصورة التي تداولت حقوق اإلنسان قديما  

بحث الذي يذكر األسلوب البحثي السليم فكان أشبه بأسلوب المنهج السردي في ال أحيانا   أفقدنيمما 

وبالمثل ذكر  ندر،نسان دون التعليق عليها إال ما الوقائع التي قدمت إضافات جديدة لحقوق اإل

فقد  إضعافه،المعوقات التي تربصت بهذا الموضوع على مر الزمن في عصور مختلفة بقصد 

  اثنين:تمثلت هذه المعوقات في أمرين 

د الحياة االجتماعية آنذاك والتي مارسها اإلنسان القوي القوة الغاشمة الذي كان يسو ــ منطق :األول

  الضعيف.ضد اإلنسان 

 الدولة،ــ السلطات الحاكمة التي ألفت نظام األسرة والعشيرة والبابوية في إدارة شئون  :الثاني

من سلطاتها المهيمنة على  وتعتبرها انتقاصا   اإلنسان،والتي كانت تعادي وبصراحة مسألة حقوق 

  الدولة.االجتماعية العامة في  الحياة

كما ساهمت في خلق هذا الواقع بعض اآلراء والكتابات والنظريات لبعض فقهاء القانون 

ودافعوا عنها بشدة حتى صارت ثقافة عامة لدى الحاكم  مختلفة،الذين اعتنقوا هذه الفكرة ألسباب 

والقانونية المنصفة التي تكرم فأهملت جميع النصوص الدينية والطبيعية  السواء،والمحكوم على 

لدى الحكام  األمر الذي ولد شعورا   انتهاكها،وتطالب بحمايتها وعدم  بحقوقه،اإلنسان وتعترف له 

  لها.واألنظمة الحاكمة بأنها هي صاحبة السلطة وليست ممثلة 

عصر عصبة األمم المتحدة ، وما شابه من عيوب ، كما مررت  إلىثم تطرقت باختصار 

على المآسي والكوارث الناتجة عن الحربين العالميتين األولى والثانية ، وما صاحب ذلك بسرعة 

التفكير في وضع نظام عالمي جديد  إلىمن مصاعب ومشاكل اجتماعية مما دعا المجتمع الدولي 
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االتفاقيات  إلىيكون أساسه القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ، كما أشرنا 

الدولية لحقوق اإلنسان وبيان ما يميزها عن غيرها من االتفاقيات الدولية األخرى ، كما تطرق 

الوسائل واآلليات الدولية والمحلية التي تراقب وترصد حالة حقوق اإلنسان في الدول  إلىالبحث 

يل األول الج أواألعضاء وكيفية تطبيق اتفاقيتي حقوق اإلنسان المتمثلة في العهد األول والثاني 

 والثاني لحقوق اإلنسان .

 ــ  التالية:النتائج والتوصيات  إلىومن خالل كل ما تقدم ذكره خلص البحث 

 ــ النتائج:: أوال  

ن حقوق اإلنسان هي حقوق إنسانية مطلقة يقرها القانون الطبيعي والشرائع السماوية وأولها إــ  1

وأي كالم غير ذلك هو كالم مدسوس على  صرفهوهي ليست فكرة غربية  اإلسالمية،الشريعة 

 دليل.الشريعة يقصد به تعطيل حقوق اإلنسان ألسباب واهية ال سند لها وال 

ن العالم الزال حتى اآلن يعيش حياة إو الحياة،والباطل سنة من سنن  ن الصراع بين الحقإــ  2

 والعشوائية.التخبط 

 اإلنسان وناضلحقوق  إلىى الدول من انحاز ن هناك من الرجال الحقوقيين والمؤسسات وحتإــ  3

  واحترامها.من أجلها حتى صياغتها في شكل اتفاقيات دولية تؤكد على حمايتها  كثيرا  

 فيمان االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تتطابق في شروطها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية إــ  4

من حيث تطبيق مبدأ المعاملة  العهد،ض يخص عدم الرد على الغدر بالغدر وال نقض العهد بنق

فال يكون الرد  اإلنسان،ألن هذه االتفاقيات تمنع المعاملة بالمثل في حالة انتهاك حقوق  بالمثل،

  مماثل.بعمل 

العالمي لحقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة يعترفان باختالف المجتمعات وفيها  اإلعالنن إــ  5

قات أال تكون نسخة واحدة في العالم أجمع ومراعاة الثقافات االجتماعية من المرونة ما يسمح للتطبي

 المختلفة.

 اإلنسان،العالمي لحقوق  اإلعالنعن بنود  ن الرؤيا العربية واإلسالمية كانت غائبة تماما  إــ  6

في  وأما النخب المثقفة فلم تقدم شيئا   الحماية،تحت  أونظرا ألن تلك الدول كانت في معظمها محتلة 

معايشتهم للثقافة الغربية  أو الدراسية،هذا الجانب بسبب تشبعهم بالثقافة الغربية من حيث خلفياتهم 

 لها.وانبهارهم بها واعتناقهم 

فال زالت األنانية الفردية قائمة على جميع المستويات  مثاليا ،ــ أن النظام الدولي الحالي ليس  7

واستشراء حالة  المعايير،وممارسة االزدواجية في  قي،والطبوكذلك حب الذات والتعصب العرقي 

ولن يستقر العالم  الفلسطينية،انتهاك حقوق اإلنسان في أبشع صورها ومثلها الصارخ هو القضية 

في نظام جديد يحمي الحقوق وينبذ هيمنة القوة في األمم المتحدة ويزن القضايا الدولية  لم يفكرما 

  واحد.بميزان 

 

 

 

 التوصيات  : ــا  ثاني

ضرورة احترام حقوق اإلنسان وحمايتها  إلىــ دعوة الدولة وأعوانها القائمين على إنفاذ القوانين  1

وكذلك دعوة جميع مؤسسات  ننشد،لتوجهات الدولة المدنية الديمقراطية التي  من االنتهاكات تطبيقا  

ومراقبة  اإلنسان،ة ثقافة حقوق المشاركة الفاعلة في إشاع إلىالمجتمع ــ خاصة الحقوقية منها ــ 

  بشأنها.سير تنفيذها في البالد ورفع التقارير 

تبني هذا الموضوع والمشاركة القوية في نشر  إلىمن المثقفين والقانونيين  جميع النخب ــ دعوة 2

ثقافة حقوق اإلنسان بين الناس والضغط بكل قوة لجعلها مادة أساسية من مواد الدراسة في جميع 

 القادمة.ل التعليم لتتربى عليها األجيال مراح
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وزارة التعليم بضرورة فرض تدريس مادة حقوق اإلنسان في جميع مراحل التعليم  إلىــ التوجيه  3

وكذلك مقررات منظمة اليونسكو في مؤتمراتها  (26)تطبيقا لما جاء في ميثاق األمم المتحدة المادة 

  التربية.أسس المتكررة بإدخال مادة حقوق اإلنسان من 

إصدار قانون يلزم المؤسسات العسكرية واألمنية  أوــ العمل على مستوى الدولة باإليعاز  4

مناهج الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية واألمنية  إلىبضرورة إدخال مادة حقوق اإلنسان 

نسان ال يستطيع فمن لم يدرس حقوق اإل القضائية،وكذلك المعهد العالي للقضاء ومؤسسات الشرطة 

  المرافق.تأدية عمله بكفاءة في هذه 

ــ يجب على وزارة الداخلية متابعة حالة حقوق اإلنسان فيما يقوم به أعوانها من إجراءات مختلفة  5

  اإلنسان.انتهاك حقوق  إلىوالتأكد من عدم تجاوز القانون بما يؤدي 

 أوسواء من حيث تكريم اإلنسان وتفضيله  اإلسالمــ بما أن حقوق اإلنسان لها أصل راسخ في  6

  عنه.من حيث صرخة الحرية التي أطلقها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي هللا 

لذلك يجب على النخب المثقفة الواعية أال تتقوقع وتفرض على نفسها العزلة إزاء النظام 

 لواقع وإبراز مشاركتنا فيه قديما  بل يجب اقتحام هذا ا تناسبنا،العالمي بحجة أن هذه أفكار غربية ال 

 يدعيه.وأال يترك تراثنا نهبا لغيرنا  وحديثا  

المشاركة الفاعلة في النشاطات الدولية بقوة وفرض رؤيتنا وشخصيتنا المميزة  فالمطلوب

وفي النهاية  الحاضر.مهما من العالم  في تشكيل الواقع المعاش من خالل ثقافتنا التي تغطي جزءا  

وفقنا هللا جميعا لما فيه  العادي.هو مجرد اإلشارة والتذكير ومحاولة مخاطبة المواطن ما أردته 

 العــالمين.والحمد هلل رب  عليه،فهو سبحانه ولى ذلك والقادر  والعباد.خير البالد 

إني رأيت أال يكتب إنسان كتابا في يومه إال متمثال بقول العماد األصفهاني ))واختم قولي 

و غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك فال في غده ل

 (   البشر.(وهذا من عظيم العبر وهو دليل على استيالء النقص على جميع  أجمل،هذا لكان 
  والمراجع:المصادر  قائمة

 الكريم.ــ القرآن  1

 بدون تاريخ   36 إلى 27ر الثرات لبنان ص من خالل مصادر مختلفة دا النبيين منــ محمد أبو زهرة خاتم  2

 . .19-18ص 1992دار النهضة القاهرة ، اإلسالمي،أبو الوفاء القانون الدولي  أحمد-3

   .1997الخير أحمد عطية ــ الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي ــ دار النهضة  أبو-4

 لنهضة / القاهرة بدون تاريخ دار ا السياسي ــأمر هللا ــ حق اللجوء  برهان-5

 .1947األجانب ـ رسالة دكتوراه ــ القاهرة  أبعاد الرحمن ــجاد عبد  جابر-6

 تاريخ.القانون بين األمم تعريب العباس العمر بدون  .1ج  األمم ــفان غالن ــ القانون بين  جيرهارد-7

 غير منشور ،1976قاهرة نظرية حق الملجأ ــ رسالة دكتوراه ــ ال الغنيمي ــحمدي  د.-8

 .. 2ص1978 بنغازي،شرح القانون المدني الليبي ــ منشورات جامعة  منصور ــعلي علي  د.-9

 ز.1994النهضة القاهرة  والعقاب دارفوزية عبد الستار ــ علم اإلجرام  د.-10

 .1986شمس جامعة عين  اإلنسان ــالجوانب الدستورية لحقوق  أحمد ــمحي شوقي  د.-11

 1989النهضة الطبعة األولى / دار  اإلنسان ــالقانون الدولي لحقوق  مصطفى ــمنى محمود  د.-12

 1988دار النهضة / القاهرة  الدولي ــحقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون  الحسيني ــ. محمد  د-13

ـ مدونة المتحدة:األمم  منشورات-14 ودور الجمعيات األهلية في ترقية  .1979القوانين السلوك للعاملين على إنفاذ  ـ

وحماية حقوق اإلنسان ــ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية.

 .1999وائل عالم ــ االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ــ دار النهضة / القاهرة  د.-15

 الهوامش: ــقائمة 

  (.3)والتغابن  (،70)واإلسراء  (،4)التين  الكريمة:اآليات  الكريم:رآن ــ الق 1

 .1976/ القاهرة  5ــ د ــ حمدي الغنيمي ــ نظرية حق الملجأ ــ رسالة دكتوراه غير منشورة ص  2

 . 2ص 1978ــ د ــ علي علي منصور ــ شرح القانون المدني الليبي / منشورات جامعة بنغازي  3

  5 36إلى27در الثرات لبنان ص –خاتم النبيين ــبدون تاريخ  زهرة ــشيخ محمد أبو ــ د . ال 4

 (.72) األحزاب اآليةــ سورة 5

  .35ــ د . فوزية عبد الستار ــ علم اإلجرام والعقاب ص  6

 . 1مجلد  123ص السابق( زهرة )المرجعالشيخ محمد أبو  النبوية ــــ السيرة  7
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  .165والنهاية ــ عهد خالفة عمر بن عبد العزيز / ص  البداية-كثيرــ الحافظ ابن  8

  وليبيا.ــ يشهد بذلك الحروب الحاصلة اآلن في اليمن وسوريا والعراق  9

 اإلنسان.العالمي لحقوق  اإلعالنــ الدليل على ذلك أن معظمها لم يوقع على  10

  .31/  30 ص-1988 النهضة القاهرةنون دار ــ د . محمد الحسيني ــ حقوق اإلنسان بين الشريعة والقا 11

 . 360القانون بين األمم / الجزء األول ص  غالن ــــ جيرهارد فان  12

  .18ص 1999دار النهضة / القاهرة  اإلنسان ــــ د . وائل عالم ــ اتفاقيات حقوق  13

  .57المرجع السابق ص  عالم ــــ د . وائل  14

 . 130دار النهضة بدون تاريخ ص السياسي ـــ حق اللجوء ــ د . برهان أمر هللا ـ 15

 .22المرجع السابق ص  عالم ــ. وائل  د-16

  .1997ــ د . أبو الخير أحمد عطية ــ الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي ــ دار النهضة  16

 212ص 1989 1ضة طالنهدار  اإلنسان ــ. منى محمود مصطفى / القانون الدولي لحقوق  ــ د 17

 .223ص 1992. أحمد أبو الوفاء القانون الدولي اإلسالمي النهضة القاهرة  د-18

  106سابق ص عالم مرجع. وائل  د-19

 .411ص 1986شوقي أحمد الجوانب الدستورية لحقوق اإلنسان عين شمس  محي-20

 .340محمود مصطفى مرجع سابق ص منى-21

 .18سابق ص عالم مرجع. وائل  د-22

 .163الحسيني مرجع سابق ص  محمد-23
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 جائحة كورونا()األزمة واقع الخدمات السياحية بدولة ليبيا في ظل 

-"دراسة ميدانية لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالجبل األخضر

 ليبيا"

 ليبيا -كلية األثار والسياحة -جامعة طبرق أ ستاذ مساعد د. بلعيد محمد يونس -1

bilamoh@yahoo.com 

 أ ستاذ مساعد د. عبد الباسط عبد الجليل  -2

 Abdulbaset.ali@omu.edu.lyليبيا -والسياحةاألثار  كلية-المختارجامـعة عمر 

 ليبيا –األثار والسياحة  كلية-طبرق مساعد جامعةمحاضر - أ . وليد خليل التاجوري

walid.eltagore@tu.edu.ly 

 

 الملخص:

من هذه الدراسة هو معرفة الخدمات التي تقدمها منشآت اإلقامة السياحية  الهدف الرئيس      

 البيانات جمع ولقد تمجائحة كورونا عالميا ؛  انتشاربالجبل األخضر في ليبيا وتقييمها في ظل 

على  باالعتماد أعدها الباحثون االستبيان استمارةتصميم نوعين من هذه الدراسة باألولية ل

في بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالجبل السابقة وتوزيعها على أفراد العينة  الدراسات

 استمارة 110 سياحية ووزعتإقامة  منشآه( 11وشملت الدراسة ) ،األخضر في شمال شرق ليبيا

المنهج الوصفي لتحقيق  واستخداممنها فقط صالحة للتحليل،  96منشآت وكانت على ال استبيان

 إلى الدراسة. وتوصلت SPSSعتمد الباحثون في تحليل البيانات على برنامج اأهداف الدراسة، و

 إلىوذلك راجع  نسبياالخدمات األساسية والخدمات المكملة للخدمات السياحية تعتبر متوسطة أن 

بالجبل األخضر في ليبيا في ظل وقلة المنشآت السياحية المنافسة  االحترازيةكثرة اإلجراءات 

خدمة األمن والسالمة كانت  باستثناءمستوى هذه الخدمات كان متوسط نسبيا   ا  أيضالجائحة، 

سياحية في ليبيا خاصة  استثمارباألزمة لخلق فرص  االهتمام التوصيات هو ومن أهم. ةممتاز

فتح أسواق سياحية جديدة آمنة لم يصل  إلىعامة، باإلضافة  بصفة إفريقيال والشرق األوسط وشما

 إليها السائح األجنبي سابقا .

  منشآت اإلقامة السياحية، األزمات، جائحة كورونا. ،الخدمات السياحية الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The aim of this study is to identify the most important services 

provided by tourist accommodation facilities and their evaluation in Al-

Jabal Al-Akhdar، Libya (JAL)، during the global spread of the 

Coronavirus pandemic. The primary data was collected by designing two 

types of questionnaires form prepared by researchers based on previous 

studies and distributing them to the sample members 11 (hotels and 

resorts) in (JAL). 110 questionnaires were distributed only 96 of them 

were valid for analysis، the descriptive approach was used to achieve the 

aims of the study، the researchers depend on SPSS statistical analysis 

program for data analysis. 

mailto:bilamoh@yahoo.com
mailto:walid.eltagore@tu.edu.ly
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The results concluded that basic services and complementary 

services to tourism services are considered relatively moderate because 

there are two reasons، the large number of precautionary measure and the 

lack of competitive tourism facilities in (JAL) during the coronavirus 

pandemic. Furthermore، the level of these services were relatively 

average. Whereas the security and safety service were excellent level. 

One of the most important recommendations is to interest the crisis to 

create tourism investment opportunities in Libya and Middle East and 

North Africa. In addition، to opening new safe tourism markets to foreign 

tourists. 

Key words: 

Tourist Services، Crises، Accommodation Facilities، Coronavirus 

Pandemic. 

 

 مقدمة:  -1

م 2019في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر  19كوفيد  أوفيروس كورونا  انتشارإن 

 ,Zheng, Goh, & Wen ) منظمة الصحة العالمية هذا الوباء جائحة اعتبرتعالميا   وانتشاره

2020, p. 1)اخذ التدابير الالزمة.    إلىجميع دول العالم  ، مما دعا 

حركة النشاط السياحي تتأثر باألزمات كأي نشاط اقتصادي يؤثر على الطلب السياحي للدولة، 

ولقد شكَّلت جائحة كورونا أخطر األزمات التي عصفت بمختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 

عوامل التي أحدثت نقلة  نوعية  في تاريخ العالقات ال أحد أهمللدول في القرن الحالي بحيث أصبح 

ا جديدة لطبيعة التفاعالت بين المجتمعات وبين المواطن ومؤسساته الداخلية  الدولية، وأضافت أبعاد 

 وخاصة السياحية. 

منشآت اإلقامة السياحية، وبما  النتعاشوبناء على ذلك ت عتبر الخدمات السياحية هي األساس      

 انتشاراألزمات االقتصادية والصحية في العالم، والذي بدوره يزيد من األزمة بسبب أن تفاقم 

المناطق السياحية الداخلية األكثر أمنا   عن أهمن وجائحة كورونا في العالم، ولهذا سيبحث المواطن

ه بدال  من تعرضهم للمخاطر في الدول األخرى وهذا ما أكد أنفسهموسالمة داخل بلدهم للترفيه عن 

 (Adeloye & Brown, 2017) كال  من أديلوي وبراون 

   :الدراسة مشكلة
صحاب المنتجعات والفنادق السياحية بأن البديل الحقيقي للسياحة أعلى الرغم من معرفة ويقين       

السياحة الداخلية  إلىالخدمات وتطويرها للتوجه  أفضلالدولية نتيجة انتشار الجائحة هو تقديم 

 ويمكن أن يصاغ سؤال المشكلة فيما يلي:

الجبل  الخدمات المتوفرة في منشآت اإلقامة السياحية بإقليم طالحوافز لتنشي هي أهمما  -

 ؟جائحة كوروناظل  في ليبيا األخضر في

ما مستوى الخدمات السياحية المقدمة من قبل المنشآت السياحية بالجبل األخضر في ليبيا  -

 كورونا؟جائحة ظل في 

 :الدراسة أهمية
 أهمية شركات إقامة سياحية وتبرز اسماإلقامة السياحية في ليبيا مرخصة تحت  تآمنشتعتبر       

ت اإلقامة أنشم تأثيراتها على بالجائحة وسبل يتعلق ما لضرورة القصوى األهمية من الدراسة
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هذا الفراغ ت تناول التي هي األولى لدراسةا هذهتعتبر حيث ليبيا، في المختلفة السياحية وخدماتها

 موضوع أن ظل جائحة كورونا ومستوياتها، كما في ليبيا في السياحية الخدمات لمعرفة واقع 

وجهتهم السياحية  الختيارالقرارات  متخذي كل لدى يمثل أهمية الخدمات السياحية التعرف على

مما سيجعلها مقصدا  سياحيا  في المستقبل  وهذه الدراسة ستبرز بعض المناطق السياحية في ليبيا

 من النوع لهذا العلمية للمعرفة إثراء ذلك إلى إضافة العالمي، أوسواء على المستوى اإلقليمي 

 خاصة؛ السياحية بصفة الخدمات ومعرفة مستوى عامة، بصفة اإلنسانيةالعلوم  مجال في ساتراالد

 تساعد معلومات من الدراسة هذهره ستوف ما اللخ من العلمي البحث مجاالت فتح ذلك على عالوة

 .البحث بموضوع والمهتمين الباحثين

 :الدراسة أهداف

الخدمات السياحية المقدمة من  أهم   إن الهدف األساسي من الدراسة الحالية هو التعرف على

طريق  وذلك عنجائحة كورونا  ظل في في ليبيااألخضرقبل منشآت اإلقامة السياحية بإقليم الجبل 

الخدمات  هذهذلك سنتعرف على مستوى  إلى باإلضافةالموزعة على الموظفين.  االستبيان استمارة

الموزعة على النزالء من نفس المنشآت السياحية التي  االستبيان استمارةالسياحية وذلك عن طريق 

 الموظفين. استبيان استمارةوزعت عليها 

 الدراسات السابقة: -2

 الدراسات العربية:

 الخدمة في والية الشلف بالجزائر بعنوان "جودة (2017رت دراسة بوشاشية ومنير)ذك

 تأثير جودة مستوى معرفة  إلىالسائح"، وهدفت هذه الدراسة  والء تعزيز على واثرها السياحية

 تحديد طريق عن الزبائن إلرضاء جودة الخدمات تطوير بهدف وذلك للسائحين، المقدمة الخدمات

، االستجابة، واالعتماديةوهي الموثوقية،  أبعادالمتمثلة في عدة  الخدمة علقة بجودةالمت المفاهيم

حيث  االستبيانعلى المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم اداة  واعتمدواالملموسية، والتعاطف، 

 أهم  وكانت  المرجوةالهدف المطلوب من النتائج  إلىللوصول  استبيان استمارة 120وزعت 

سلفا  لجودة الخدمات السياحية متوسطة  المذكورةي توصل إليها الباحثان كانت كل األبعاد النتائج الت

جودة الخدمات المقدمة للسائح، وانتهت الدراسة  انخفاضالموثوقية مرتفعة وهذه تدل على  باستثناء

 السائح وتقديمها احتياجاتبوضع بعض التوصيات اهمها يجب على المؤسسات السياحية تلبية كل 

بأعلى مستويات الجودة في الخدمات السياحية وذلك من أجل إرضاء العميل وضمان والئه في 

 في السوق. استمراريتهاالمستقبل لضمان 

 التسويق من خالل دراستها ألطروحة الدكتوراه تحت عنوان "مساهمة (2018اما ريان )

وتونس  الجزائر ما بين مقارنة العربي"، وكانت دراسة الوطن في السياحة تطوير في السياحي

مارات العربية من حيث الخدمات السياحية التنافسية؛ وهدفت هذه الدراسة معرفة اهمية دور واإل

المنافسة بين الجزائر والدول العربية التي تهتم بالسياحة وهي تونس واإلمارات العربية؛ واعتمد 

هي أن الجزائر على الرغم انها تمتلك نتائج الدراسة  أهم  ، وكانت  االستقرائيالباحث على المنهج 

تهتم بالتسويق السياحي لهذه المواقع واهم الخدمات التي تقدمها  مواقع جذب سياحية هامه إال أنها ال

 .منافسه ومتكاملة وهذا بدوره ال يساعد على تنمية السياحة المستدامة في الجزائروبأسعار 

 ابتكارتحت عنوان "أثر  (269، صفحة 2019)الحسامي و الزعبي،  دراسةذلك  إلىباإلضافة   

 ابتكارالتعرف على أثر  إلىالخدمة الفندقية على أداء الفنادق العاملة في البحر الميت" والتي هدفت 

ديد الخدمة الفندقية ومعرفة مدى تأثيرها على أداء الفنادق العاملة بمنطقة البحر الميت حيث تم تح

الخدمات على النحو التالي وهي تحسين الخدمة الحالية للفنادق، وتحسين طريقة تقديم  ابتكار أبعاد

وهي: نسبة  أبعاداداء الفنادق فتلخصت في ثالثة  أبعادالخدمة، وتقديم خدمة فندقية جديده،  اما 

التحليلي،  ستخدم الباحثان المنهج الوصفيالخطة السنوية، والحصة السوقية؛ واألشغال، وا

على الفنادق العاملة التي تقع على البحر  االستبيان استمارةهداف الدراسة تم توزيع أ إلىوللوصول 

 باالبتكار االهتمامبالتطوير والتحسين المستمر من خالل  االهتمامأن  إلىالميت، وتوصلت النتائج 

 دق.زيادة نسبة اإلشغال داخل هذه الفنا إلىفي الخدمة الفندقية سيؤدي 
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 الدراسات األجنبية:

في ستة   (Goryushkina, et al., 2019, pp. 139-146)شكينا  بدراسة جوريو نبدأ

تحت عنوان "المبادئ األساسية لتجزئة سوق الخدمات السياحية"، والتي هدفت جامعات روسية 

البيانات من القواعد الرسمية األولية والثانوية، واعتمد  تحديد مبادئ الخدمات السياحية لتقسيم إلى

والمواطنين الروس المتمثلة في دراسة  األجانبالباحثون في طرق جمع بياناتهم على أبحاث العلماء 

اعتمدوا على بعض المنظمات العالمية ومنها  أيضا  سلوك العمالء في سوق الخدمات السياحية 

 االستقرائيستخدم المنهج اة الفدرالية للسياحة في روسيا، ووكالالمنظمة العالمية للسياحة وال

من الضروري تجزئة السوق لمعرفة الجمهور إنه  إلىلالستنتاج والتحليل، وتوصلت نتائج الدراسة 

إلشباع رغباته للحصول على الرضا وهذا بدوره يعزز  المطلوبةالمستهدف لتلبية جميع خدماته 

 .كفاءتهاالمنافسة في األسواق المحلية والعالمية وتحسين  السياحية على المنشآتقدرة 

 االبتكارعلى هدف مشترك وهو أن  اتفقتحيث  للدراسات السالفة الذكر االتفاقإن أوجه 

في الخدمات السياحية يعزز من قدرة المنشآت السياحية على المنافسة الحقيقية سواء على الصعيد 

من زيادة نسبة اإلشغال والذي سيحقق إيرادات مرضية  الدولي والذي بدوره سيزيد أوالمحلي 

كانت  االختالفوجه أعامة. في حين ان  أوء كانت خاصة ألصحاب هذه المنشآت السياحية سوا

 فقط في المناهج المستخدمة وأدواتها لجمع البيانات وكيفية تحليلها.  

( 2017) سنة واعتمدت بعض من الدراسات السابقة مثل دراسة لبوشاشية ومنير

لجمع البيانات؛  االستبياناداة ( على المنهج الوصفي واستخدمت 2019والحسامي والزعبي سنة )

 االستقرائيعلى المنهج  اعتمدت( 2019( و جوريوشكينا )2018سنة ) دراسة ريانفي حين أن 

 من الكتب والمراجع، والتقارير من المنظمات الدولية.

على المنهج  اعتمدتن بعض من البحوث السابقة إب سبق نستطيع أن نستنتج ومن خالل ما

أداه من  باستخدامتحديدا  البحث الكمي والذي سنعتمده في دراستنا الحالية وذلك  وأكثرالوصفي 

جمع  إلىوالتي نستطيع من خاللها الوصل  االستبيان استمارةدوات المنهج الوصفي والمتمثلة في أ

 هداف الدراسة. أمعلومات لتحقيق 

 ار النظري للدراسة:اإلط

"منتجات غير ملموسة،  بانهاالخدمات  األمريكيةجمعية التسويق  عرفت السياحة:تعريف الخدمات 

يتم نقلها وال تخزينها، وهي ت فنى بسرعة، ويصعب  المستهلك، وال إلىيتم تبادلها مباشرة  من المنتج 

أما المغربي .(121، صفحة 2016)المغربي،  "في الغالب تحديدها ومعرفتها إال في وقت شرائها

( عرف الخدمات السياحية على "أنها مجموعة من األنشطة التي تلبي الحاجات 2016في دراسته)

األساسية للسائح والمتعلقة بنقل السواح من مكان إقامتهم خارج مكان سكنهم األصلي لغرض 

 الترفيه".

 حية:نواع الخدمات السياأ

 :األساسية الخدمات السياحية: أوال  

 األمن والسالمة. -1

 خدمات اإليواء واإلقامة.  -2

 خدمات الطعام والشراب. -3

 يجب أن تحافظ المطاعم والمقاهي داخل منشآت اإلقامة السياحية على النظافةالصحة العامة:  -4

(Narayan, Rajendran, Sai, & Gopalan, 2009). 

 خدمات البنية التحتية والفوقية. -5

 .(2016)المغربي،  خدمات وسائل النقل: البري والبحري والجوي -6
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تلعب هذه الخدمات دورا  هاما  في تنوع وزيادة الخدمات : الخدمات السياحية التكميلية: ثانيا  

  ومن ، من الرضا ا  نوع مما يخلق له ائحالسياحية اإلضافية لتكملة متطلبات وحاجات ورغبات الس

 هذه الخدمات: أهم

 الخدمات العالجية في األماكن الطبيعية. -1

 خدمات ترفيهية ثقافية. -2

 خدمة اإلرشاد السياحي. -3

 خدمات رياضية. -4

 خدمات الحفالت. -5

.... السياحية، كوافير المنشأةوتتمثل في مكاتب تبديل العملة، محالت داخل : خدمات أخرى -6

 .(2018)ريان،  الخ

"هي نشاط السفر بهدف الترفيه، وتوفير الخدمات المتعلقة بهذا  Tourismالسياحة: تعريف 

طبيعية من ظواهر العصر الحديث واألساس فيها  السياحة بالمفهوم الحديث هي ظاهرة " النشاط

لوعي الثقافي المنبثق عن تذوق مجال الحاجة المتزايدة للحصول على االستجمام، وتغيير الجو وا

 .(14، صفحة 2009)كافي،  المشاهدة الطبيعية"

صلي ي يقيم برغبته خارج مكان سكنه األ"السائح هو ذلك الشخص الذ Tourist :السائح تعريف

)الرحبي،  ي مكان آخر"ن يصرف أمواال  وفرها فأمكتسبات اقتصادية، وعليه  إلىدون ان يهدف 

 .(13، صفحة 2014

 Definition of tourism accommodationتعريف منشآت اإلقامة السياحية: 

facilities هي منظمة تقدم خدمات معينة لتوفير حاجات السائح والمتمثلة في السكن والطعام "

 .(2014؛ الرحبي، 13، صفحة 2008)عبودي،  والشراب والترفيه ...الخ"

األزمة "هي موقف وحالة طارئه تواجه صانع ومتخذ : Definition of crisisتعريف األزمة 

متالحقة ومتشابكة  األحداثالقرار في أي كيان إداري )منظمة، شركة، مشروع ...إلخ( وتكون فيها 

 على اتجاهاتها المستقبلية" أووالنتائج ويفقد متخذ القرار القدرة على السيطرة عليها  مع كل األسباب

"بأنها عبارة  (297، صفحة 2009)كافي،  وعرف كافي األزمة .(99، صفحة 2021)الهنداوي، 

قوة قاهرة تحدث فجأة وبشكل مباغت، تترك أحداثا   أوموقف  أو مشكلة، أوخطر  أوعن حدث 

سريعة في وقت قصير، تهدد جوانب وأبعاد المجتمع، مما يؤدي لحدوث صدمة وارتباك وخلل في 

 سير الحياة، وتعرض النظام االجتماعي واألمن واالستقرار للخطر والزعزعة والتهديد".

وهو فيروس كورونا  19( عرفت كوفيدWHOمية)العال منظمة الصحة تعريف جائحة كورونا:

نه "هو مرض معدي يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك إب

أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 

 World Health) "ن بلدان العالمجائحة تؤثر على العديد م إلى، وقد تحّولت اآلن 2019

Organization , 2019). 

يقع الجبل األخضر في الشمال الشرقي من ليبيا، بين الموقع الجغرافي إلقليم الجبل االخضر: 

ألنه تكسوه األشجار  االسمشماال  وسمي بهذا  33و 32شرقا ، ودائرتي عرض  23و 20خطي طول 

كم(، ويقع بين 300)ويبلغ طوله أكثر من ما بين سهل بنغازي غربا  وخليج البمبة شرقا   والغابات

مقومات الجذب السياحي  أهم  البحر األبيض المتوسط شماال  والجبال والصحراء جنوبا ، ومن 

 -العيون الطبيعية -المناخ -الشالالت -الشواطئ البحرية -لهذا اإلقليم المقومات الطبيعة)الجبال

واإلسالمية(  والرومانية( ومقومات جذب سياحية بشرية مثل)األثار اإلغريقية الخلمناخ....ا

   .(191، صفحة 2002)القزيري، 
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المقدمة من قبل  ومستوياتها السياحية الخدمات يوضح أهمالتالي  الشكل الدراسة:نموذج 

 .ظل جائحة كورونا في ليبيا الجبل األخضر فيالمنتجعات والفنادق السياحية ب

    

 (1شكل رقم )                                                       

 

 تصميم الباحثونالمصدر: 

 الدراسة الميدانية:  -3

على موظفي ونزالء لعدد من الفنادق  االستبيان استمارةوزعت الحدود البشرية:  -

تم توزيعها على مجتمع  االستبياناتبل األخضر، وتم تصميم نوعين من والمنتجعات في إقليم الج

إثنين من الموظفين في  اختياراألولى تم  االستبيان استمارةالعينة في هذه الدراسة حيث أن 

الثانية  االستبيان استمارة(، أما 6)واستبعاد استبيان استمارة 22المؤسسة السياحية حيث تم تجميع 

 استمارة 88نزالء )السائح الداخلي( في نفس هذه المؤسسات وتحصلنا على تم توزيعه على ال

حيث وصل المجموع الكلي ، انيستباال استمارة( لعدم دقة وتكملة 8)واستبعدنا استبيان

 .استبيان استمارة( 96لالستبيانات الفعلية للفئتين )

 م. 2020إكتوبر إلىم 2020من يوليو االستبيان استمارةتم توزيع  الحدود الزمانية:-

 شملت الدراسة منشآت اإلقامة السياحية بشمال إقليم الجبل األخضر في ليبياالحدود المكانية: -

( والمنتجعات وعددها 4والمتمثلة في الفنادق وعددها ) توكره غربا  ورأس التين شرقا   ما بين

( 40ن عدد إجمالي )( قامة فعليا  م11( أي أن العدد اإلجمالي لمنشآت اإلقامة السياحية )7)

إقامة سياحية بمنطقة الدراسة مسجلة لدى مكتب الهيئة العامة للسياحة بمنطقة  لمنشاةترخيص 

 الدراسة في ليبيا.

 إلىالمنهج الوصفي للوصول  واستخدمعتمد الباحثون على البحث الكمي ا :الدراسة منهجية

  :إلىالبيانات  جمع أهداف الدراسة، وتنقسم طرق

 .والدوريات والتقارير الكتب يشمل الذي كتبي:الم الجانب -

أعدت هذه الدراسة مسح لبعض الفنادق والمنتجعات بإقليم الجبل األخضر في  الميداني: الجانب -

( 110تحصلوا على ) استبيان استمارة (120شمال شرق ليبيا وقام الباحثون بتوزيع أكثر من )

مجتمع  أن باعتبار عشوائية بطريقة دراسةمجتمع ال (، ووزعت على14فقط واستبعدت ) استمارة

على الموظفين داخل المؤسسات السياحية وعلى السياح المحليين في نفس هذه  يعتمد الدراسة

 منتجعات. أوالمؤسسات السياحية من فنادق 

بالتحقق من صدق أداة الدراسة وذلك بعرض الفقرات على خبراء  البحاثقام صدق وثبات األداة:  -

يميين من الجامعات الليبية وذلك للتحقق من دقة الصياغة ومناسبتها للدراسة التي تقع وأساتذة أكاد

 االستبيان لتتضمن قياس الفقرات المعدة في الدراسة. استمارةحول  ما يلزمضمنها وقد تم تعديل 

 

 

 

 

 

مستوى الخدمات 
 السياحية

 

 COVID-19 الخدمات السياحية 
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 والمناقشة: النتائج -4

  التحليل الخاصة بالموظفين:أوال : 

ة األساسية والمكملة التي تقدمها منشآت اإلقامة الخدمات السياحي على أهملكي نتعرف 

 باستمارةجائحة كورونا عالميا  نرى أن نبدأ التحليل  انتشارالسياحية بإقليم الجبل األخضر في ظل 

( والذي يبين البيانات الشخصية للموظفين 1الموظفين أوال ، وكما هو موضح في الجدول رقم )

 ا الدراسة.والمنشآت السياحية التي أ قيمت عليه

 ة للموظفينيالبيانات الشخص (1جدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات الفئات البيانات الشخصية

 

 المؤهل العلمي

 ال يوجد ال يوجد أقل من متوسط

 %43،8 7 مؤهل متوسط

 %43،8 7 مؤهل جامعي

 %12،4 2 تعليم عالي

 نوع القطاع
 %12.5 2 قطاع عام)حكومي(

 %87.5 14 قطاع خاص

 جهة العمل
 %25 4 فندق

 %75 12 منتجع

 

 سنوات الخبرة

 %62،5 10 سنوات 5أقل من 

 %18،7 3 سنوات 10-6من 

 %6،3 1 سنة 15 – 11من 

 %12،5 2 سنة فما فوق 16

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

)الموظفين( هم من الطبقة  استبيان استمارةن كل المشاركين في إويتضح من الجدول السابق   

 التعليم العالي وال إلى%( وتبدأ من أصحاب المؤهل العلمي المتوسط 100المتعلمة وتقدر بنسبة )

ننا الحالية أل جدا  لدراستنايوجد على اإلطالق فئة أقل من التعليم المتوسط، وهذا سيكون مثمر 

 المحيطةالبيئة  أوالسياحية  المنشأةعن سنتحصل على معلومات دقيقه من الموظفين سواء كانت 

نهم فقط أل االستقبالوموظفي  اإلدارييناالستبيان على  استمارةبها، وقد ركز الباحثون في توزيع 

تكون الدراسة شاملة قام  السياحية. ولكيكاملة بالخدمات المقدمة للنزالء داخل منشآتهم  ةعلى دراي

العامة والخاصة والتي اتضح من خالل التحليل أن القطاع  الباحثون بالخلط بين المنشآت السياحية

الخاص يغلب على القطاع العام من حيث المؤسسات ومستوى الخدمات المقدمة بمنطقة الجبل 

ن أغلب منشآت إاألزمة )جائحة كورونا( عالمياَ. و انتشار%( في ظل 87.5األخضر بنسبة )

%( 75)بنسبة ة كانت من المنتجعات السياحية وتقدر اإلقامة السياحية التي شملتها الدراسة الحالي

نجوم بمنطقة الدراسة إال اننا نرى أن سنوات الخبرة أغلبها أقل من  5نجوم و 4والباقي فنادق 

 %( وهذا بالطبع سيؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للنزالء.62.5خمس سنوات وبنسبة )
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 المؤسسات السياحية مدى تأثير جائحة كورونا على إيرادات (2جدول )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

في  ةهل جائحة كورونا المستجد

تأثيرات إيجابية على  العالم لها

 المؤسسة؟إيرادات هذه 

 متوسطة %56،3 9 نعم

 نسبيا  

2،3750 

 

0،80623 

1 

 3 %18،8 3 ال

حد  إلى

 ما
4 25% 2 

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر:  

%( من إجمالي حجم 56،3عينة الدراسة وبنسبة ) أكثر نصفن إومن الجدول السابق يتضح 

المؤسسات السياحية  عينة الموظفين رأوا أن جائحة كورونا كان لها تأثيرات إيجابية على إيرادات

(، وهذا يعني 2،3750)متوسط نسبيا  قياس المتوسط الحسابي بإقليم الجبل األخضر، أي تعتبر بم

غلق المطارات  إلىالسياحية، والسبب في ذلك قد يرجع  المنشأةداخل  اقتصادييوجد كساد  ال

والموانئ المحلية والعالمية، ولكن ما هي وسيلة الحجز التي ستخدمها المنشآت السياحية بمنطقة 

 (.3وهذا ما سيوضحه الجدول رقم ) إلكترونيا   أو الدراسة في تلك الفترة هل هي نقدا  

 وسائل الدفع اإللكترونية المحلية في الحجز مع الزبائن (3جدول )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

هل تتعاملون بوسائل الدفع 

اإللكترونية في الحجز مع الزبائن 

... إلخ( -موبي مال -ش) موبي كا

 ؟

منخفض  %31،3 5 نعم

 نسبيا  

1،6250 

 

0،95743 

2 

 1 %68،7 11 ال

حد  إلى

 ما
- - - 

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

%( من إجمالي حجم عينة 68،7ن غالبية عينة الدراسة وبنسبة )إ ويتضح من الجدول السابق

خل منشآتهم السياحية وسائل الدفع اإللكترونية المحلية والمتمثلة في الموظفين ال يستخدمون دا

بمتوسط حسابي  منخفضة نسبيا  لي ..( وتعتبر  ادفع-مال موبي-مصرفية صكوك-كاش)موبي 

%( من إجمالي عينة الدراسة الحالية بإقليم 87أكثر من ) احتل(، وبما ان القطاع الخاص 1،6250)

(، ولذلك ت فضل المنشآت السياحية الخاصة الدفع 1ي الجدول رقم )الجبل األخضر كما هو موضح ف

أن  إلىنقدا  لتغطية متطلباتهم من السوق وتخليص مرتبات العاملين بها بدون خسائر، وهذا راجع 

% عن نسبة الكاش، ولذلك 25هناك سوق موازي في السوق الليبي في تلك الفترة نسبته أكثر من 

 وانتشارلنقل  االحترازيةنقدا  مع أن هذا اإلجراء ضد اإلجراءات  أو ت لزم النزالء بالدفع كاش

 الخدمات األساسية في ظل هذه األزمة. أهم فيروس كورونا، ولعلها هذه تكون من 

 المتخذة داخل منشآت اإلقامة السياحية االحترازيةاإلجراءات  (4جدول )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية
 الترتيب

االجراءات  يتم أخدكيف 

للتعامل مع الحاالت  االحترازية

المرضية إن وجدت داخل 

 المؤسسة؟

بالجهات ذات  االتصال

 االختصاص
16 100% 1 

طبيب داخل  أولدينا مصحة 

 المؤسسة السياحية
- - - 

 - - - ليس لنا عالقة نهائيا  بالسياح

 - - - أخرى تذكر رجاء

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر:                                              
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%( من إجمالي 100يتضح من الجدول السابق أن جميع مفردات عينة الدراسة وبنسبة )         

هو اإلجراء االحترازي  االختصاصبالجهات ذات  االتصالحجم عينة الموظفين، ويعتبرون أن 

السياحية بمنطقة الدراسة، مما يؤكد  المنشأةلمرضية إن وجدت داخل الوحيد للتعامل مع الحاالت ا

إي حالة مرضية، ومن  اكتشافعلى ضعف الوعي باإلجراءات األخرى الواجب إتباعها في حالة 

المفترض أن يكون هناك طقم طبي كامل ومستعد ألي حالة طارئة ومجانا ، وهذه تعتبر من الخدمات 

وجهته السياحية دون تردد؛ وبذلك  اختياررغب الزبون في يالتي الضرورية خالل فترة األزمة 

وفي ظل ظروف األزمة يبدأ يبحث النزالء عن الحوافز التي ت رغبهم للخروج من مكان إقامتهم 

األصلي والبحث عن مكان يستطيع أن يمارس فيه نشاطه السياحي والحصول على الخدمات 

 السياحية وبأقل التكاليف.  

 المكملة للنشاط السياحي  ودى كفاية الخدمات األساسية م (5جدول ) 

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

هل الخدمات األساسية 

والمكملة للخدمة السياحية 

كافية لجذب أعداد كبيرة من 

السائحين ومن مختلف 

 الطبقات؟

متوسطة  %68،7 11 نعم

 يا  نسب

2،5625 

 

0،72744 

1 

 3 %12،5 2 ال

حد  إلى

 ما
3 18،8% 2 

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

%( من إجمالي حجم عينة 68،7ويتضح من الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة وبنسبة )  

ية لجذب أعداد كبيرة من الموظفين يروا أن الخدمات األسييييياسيييييية والمكملة للخدمة السيييييياحية كاف

السيييييائحين المحليين ومن مختلف الطبقات، بما يؤكد على أن توافر البنى األسييييياسيييييية والخدمات 

ن النسيبة إالطلب السيياحي عليها، وهذا يعني التكميلية قد أكسيبها ميزة تفاضيلية سياهمت في زيادة 

المنافسيية في  إقليم الجبل  عدم كثرة منشييآت اإلقامة السييياحية إلىمتوسييطة نسييبيا  والسييبب راجع 

يرون أن المنشييييآت السييييياحية  %(  من إجمالي حجم عينة الموظفين ال12.5) نهإاألخضيييير.؛ إال 

 قدمت الخدمات كاملة  وهذا ناتج عن قلة خبرة الموظفين في مجال السياحة والضيافة.

 لية في إقليم الجبل األخضرالحوافز التي تقدمها المنشآت السياحية لتنشيط حركة السياحة الداخ (6جدول )

 ال نعم الخدمة التساؤل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 

 

 

ما هي الحوافز التي 

قدمتها هذه 

المؤسسات لتنشيط 

حركة السياحة 

تخفيضات في 

 أسعار اإلقامة

 9 7 ت
1،4375 0،51235 

% 43،8% 56،2% 

 ةوجبات مجاني
 14 2 ت

1،1250 0،34157 
% 12،5% 87،5% 

ألعاب ترفيهية 

 لألطفال

 10 6 ت
1،3750 0،50000 

% 37،5% 62،5% 

مسابقات 

 وجوائز

 14 2 ت
1،1250 0،34157 

% 12،5% 87،5% 



247 
 

الداخلية في إقليم 

تخفيض لزيادة  ؟الجبل األخضر

عدد ليالي 

 اإلقامة

 13 3 ت
1،1875 0،40311 

% 18،8% 81،2%% 

 SPSS-26على  باالعتماداد الباحثين من إعدالمصدر: 

ن التخفيضات في أسعار اإلقامة تعتبر أكثر الحوافز التي قدمتها إيتضح من الجدول السابق 

%( 43،8المؤسسات السياحية لتنشيط حركة السياحة الداخلية في إقليم الجبل األخضر بنسبة اتفاق )

ن المستوى المطلوب، وتليها األلعاب نسبيا  ع منخفضهمن إجمالي حجم عينة الموظفين وتعتبر 

 ،%(18،8ثم التخفيض لزيادة عدد ليالي اإلقامة بنسبة ) ،%(37،5الترفيهية لألطفال بنسبة )

وأخيرا  حظيت كال  من الوجبات المجانية والمهرجانات )المسابقات والجوائز( بنسبة متماثلة تقدر 

ن إقدر اإلمكان، ويتضح مما سبق  ياالجتماعالتباعد  إلى%(، وسبب ذلك راجع 12،5بنحو )

غالبية منشآت اإلقامة السياحية تستخدم التخفيضات في األسعار على بعض من الخدمات األساسية 

والمكملة دون اآلخر لما لها من مردود إيجابي على إيرادات المنشآت السياحية بإقليم الجبل األخضر 

 لمستقبل.والذي بدوره سيزيد من تضاعف أعداد الحجوزات في ا

 ثانيا: التحليل الخاصة بالنزالء:

 البيانات الشخصية للنزالء (7جدول رقم )

النسب  التكرارات الفئات البيانات الشخصية

 المئوية

 النوع
 %68،8 63 ذكر

 %21،3 17 أنثى

 

 المؤهل العلمي

 %3،8 3 أقل من متوسط

 %22،5 18 مؤهل متوسط

 %41،3 33 مؤهل جامعي

 %32،5 26 تعليم عالي

 

 معدل اإلنفاق اليومي بالدينار الليبي خالل مدة الزيارة

50- 199 45 56،3% 

200- 399 14 17،5% 

400- 599 16 20% 

600 – 799 2 2،5% 

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

الي حجم عينة %( من إجم78،8)نسبة الذكور والتي بلغت  وهو الجنس كانت النوعبداية  مع و

%( من إجمالي حجم عينة النزالء وقد ترجع 21،3النزالء أكبر من نسبة اإلناث والتي بلغت )

انخفاض نسبة مشاركة اإلناث لقيامهم بالسياحة في إطار العائلة وذلك لما تفرضه عادات وتقاليد 

 وثقافة المجتمع الليبي.
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لي حجم عينة النزالء يليها التعليم %( من إجما41،3ما نسبته ) المؤهل الجامعياحتلت فئة 

%( من إجمالي حجم عينة النزالء، ونالحظ من أن إجمالي نسبة أصحاب 32،5العالي بنسبة )

المشاركين أنهم من طبقة المجتمع  أغلب،%( وهذا يدل على أن 96)من المؤهالت العلمية أكثر 

فة مستوى الخدمات السياحية داخل المتعلمة، وهذا بدوره سيكون مثمرا  لدراستنا الحالية حول معر

اليومي بالدينار الليبي خالل  بأوجه اإلنفاقالتي يقيم فيها لغرض السياحية. وفيما يتعلق  المنشأة

( دينار يوميا ، وذلك 199- 50%( ممن يقومون بإنفاق )56،3ما نسبته ) إنفتبين  مدة الزيارة

رة مما يوفر له الفرصة للمشاركة في زيادة قيمة متوسط اإلنفاق من دخل رب األس إلىراجع 

 ممارسة السياحة باإلقليم والتمتع بأوقات الفراغ مع عائلته.  

خر سؤال في البيانات الشخصية كان عن المدينة القادم منها ن زالء منشآت اإلقامة أ أما        

والمتمثلة لمدن الليبية قادمين من جميع ا غالبية عينة الدراسة إنالسياحية بإقليم الجبل األخضر فتبين 

بنغازي، درنه، طبرق، شحات، البيضاء، القيقيب، سلوق، )شرقا  إلىمنقسمه  ( مدينة15في )

(؛ وجنوبا )سبها( ، البريقةنوف،  ، سرت رأس الاألصابعة، ترهونةطرابلس، )وغربا  إجدابيا(؛ 

 .المستجد عالميا   مما يعكس نشاط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا

 في المؤسسات السياحية باإلقليم مدى توفر الخدمات السياحية الشاملة (8جدول )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

هل وجدت جميع الخدمات السياحية 

التي كنت تتوقعها في هذه 

 المؤسسة؟

 %33،8 27 نعم
متوسط 

 سبيا  ن

2.1750 

 

0،71589 

2 

 3 %16،2 13 ال

حد  إلى

 ما
40 50% 1 

 - %100 80 الي حجـــــم الــــــعينةــــجما
 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر:  

%( من إجمالي حجم عينة النزالء  قد تحصلوا 50ونالحظ من الجدول السابق أن أكثر من)        

التي كانوا يتوقعونها في المنشآت السياحية التي  أوات السياحية بالمستوى المطلوب على الخدم

حسب ما يشير له المتوسط الحسابي  متوسطةالخدمات السياحية كانت  إنأقاموا فيها، وهذا يعني 

حرص المنشآت السياحية على تقديم تشكيلة متنوعة من  إن(، إال 2.1750وهو) العينةإلجمال 

%( فقط راضيا  على هذه الخدمات، وهذا يعتبر مؤشر 33.8سياحية الجذابة تجعل نسبة )الخدمات ال

السياحية  المنشأةالنزالء على بعض الخدمات المقدمة من قبل هذه  أغلب،خطير على عدم رضا 

في هذه األزمة وهي جائحة كورونا، ولذلك سيبحث عن مكان أخر ليمارس فيه نشاطه السياحي 

خرى؛ ومن هنا يبدأ النزالء ي قيمون مستوى الخدمات أبخدمه  الفجوةن لم يصحح هذه الموسم القادم إ

من  المقدمةوسنتعرف على مدى رضاهم على الخدمات  الفجوةلعلها تغطي ذلك  المتاحةالسياحة 

 المنشآت السياحية التي أقاموا بها خالل فترة األزمة.

 األخضر من فايروس كوروناوجهة نظر النزالء حول خلو إقليم الجبل  (9جدول )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

هل اخترت إقليم الجبل األخضر ألنه 

 خالي من فايروس كورونا؟

 %57،5 46 نعم
مرتفع 

 نسبيا  

2،3250 

 

0،85351 

1 

 2 %25 20 ال

حد  إلى

 ما
14 17،5% 3 

 - %100 80 لي حجـــــم الــــــعينةاــــجما

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر:   
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%( من 57،5أكثر من نصف عينة الدراسة وبنسبة تقدر بنحو ) إنومن الجدول السابق نالحظ 

من فايروس كورونا وقد كان ذلك  خاليإقليم الجبل األخضر  إنإجمالي حجم عينة النزالء رأوا 

نهم لم يقوموا باختيار إ%( منهم 25المنطقة؛ بينما يرى ) ا  هاما  الختيار وجهتم السياحية بتلكسبب

من فايروس كورونا، ولكن يرجع ذلك للعديد من األسباب  خالي نهإإقليم الجبل األخضر نتيجة 

الذي يليه  ن وجهوا السؤاليالباحث إنالمثيرة لالهتمام إال  ومنها جمال الطبيعة الجذابة والتضاريس

نتشار افي ظل   غير قلقللنزيل وهو عن إمكانية ممارسة جميع األنشطة السياحية بكل أريحية ومن 

كثر من نصف العينة لم ينتظروا أ%( من إجمالي حجم عينة النزالء ، وكان 56،2الجائحة بنسبة )

التعامل مع السياحية مما يؤكد سرعة استجابتها في  المنشأةكثيرا  للحصول على الحجز في 

الحجوزات وهذه تعتبر أحد الخدمات المهمة التي يستطيع الباحث تقييمها عن طريق مستوى رضا 

 من إجمالي حجم عينة النزالء %(42،5ما عن كيفية الحجز فكانت )أالفندق.  أوالنزيل بالمنتجع 

بالحجز  لنزالءمن إجمالي حجم عينة ا%( 35قاموا بالحجز عن طريق النقال، بينما قام ما نسبته )

عن طريق الحضور الشخصي وذلك ناتج عن عدم الثقة بين منشاة اإلقامة السياحية ونزالئها في 

األقارب  بأحد االتصال إلىالحجز المؤكد إال عن طريق الدفع المسبق وهذا بدوره سيدفع السائح 

ن إجمالي حجم عينة الفندق للدفع مقدما  وكانت نسبته م أوله والذين يقطنون قريبا  من المنتجع 

ن ليكرت يالباحث استخدمولكي نتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للنزالء   %(؛11،25النزالء )

Likert  ( حيث تم حساب 10في الجدول التالي رقم ) الموضحةالرباعي لتقييم مستوى الخدمات

 كالتالي:  26ر اإلصدا  SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي مدي المقياس الرباعي وبالتراتبي في 

 .0.75=4/(1-4مدى المقياس=)

  موافق ضعيفضعيف وي مثل أوافق ويعكس درجة تساوي  1-1.75 - (1)

 .متوسطة موافقةوي مثل درجة  متوسطتساوي  1.76-2.51  (2)

 .المتوسط أعلى منوي مثل درجة موافقة  جيدتساوي  2.52-3.27  (3)

   .مرتفعةموافقه وي مثل  ممتازةتساوي  3.28-4  (4)
 مستوى الخدمات المتاحة في إقليم الجبل األخضر (01جدول )

 ضعيف متوسط جيد ممتاز الخدمة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

إجمالي 

 التقييم

المياه  1

والصرف 

 الصحي

 11 25 10 34 ت
 جيد 1،055 3،02

 % 42،5 12،5 31،2 13،8  

االتصاالت  2

السلكية 

 والالسلكية

 12 28 27 13 ت
 جيد 0،94 2،52

 % 16،3 33،8 35 15 

الطرق  3

 والمواصالت

 16 29 17 18 ت
 جيد 1،04 2،61

 % 22،5 21،3 36،2 20  

الخدمات  4

التعليمية 

 واإلرشادية

 18 27 28 7 ت
 متوسط 0،91 2،28

 % 8،8 35% 33،7 22،5  

5 
 15 28 20 17 ت

 جيد 1،02 2،58
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الخدمات 

 الصحية

% 21،2 25 35 18،8  

6 
خدمات اإلقامة 

 والضيافة

 12 27 11 30 ت
 جيد 1،05 2،93

 % 37،5 13،8 33،7 15  

دورات المياه  7

 العمومية

 25 23 16 16 ت
 متوسط 1،12 2،37

 % 20 20 28،7 31،3  

 ممتاز 0،92 3،46 5 10 9 56 ت األمن واألمان 8

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

الخدمات األسييياسيييية والمتمثلة في البنية التحتية كما هو موضيييح من  سيييبق تعتبر وبناء  على ما

نة النزالء  رأوا 42،5الجدول السيييييييابق أن ) المياه مسييييييتوى جودة  إن%( من إجمالي حجم عي

حسييب الترتيب الموجود في الجدول  جيدممتازة، وتعتبر درجة رضييا النزالء  والصييرف الصييحي

سابق وب سياحية التي أقيمت  إلى( وقد يرجع ذلك 3،0250متوسط حسابي )ال أن أغلب المنشآت ال

ذلك  إلى(، باإلضيييافة 7عليها الدراسييية هي من القطاع الخاص كما هو موضيييح في الجدول رقم )

يتمتع اإلقليم بوفرة ينابيع المياه المعدنية وإحكام الرقابة على مصييييادر تلوث المياه؛ وعلى النقيض 

وهو ومتوسط حسب الترتيب  دون المستوى المطلوب دورات المياه العمومية%( أن 31،3يرى )

، وهذا يعكس ضييعف جودة خدمات  متوسييطالموجود في الجدول السييابق ومسييتوى إجمالي التقييم 

قهوة  النظافة داخل المرافق األساسية بالمنشآت السياحية والخدمات المتعلقة بالصرف الصحي بها

لنشاط الحركة  حيث تعتبر هي الشريان الرئيس بخدمة الطرق والمواصالتيتعلق أما فيما  .جديدة

المرافق األسيياسييية الخاصيية  أو%( رأوا أن البنى 36،2السييياحية لهذه المنشييآت السييياحية وكان )

من مسيييتوى إجمالي التقييم وبمتوسيييط جيده بالطرق وشيييبكات النقل والمواصيييالت الزالت بحالة 

 إلىالصيانة الدورية  لشبكات الطرق والمواصالت المؤدية  إلىراجع  (، وذلك2،6125حسابي )

كامل وهذا  اهتماممواقع الجذب السييياحي الهامة باإلقليم والتي سييتزيد من إيرادات الدولة إذا لقيت 

خدمات اإلقامة  أما  هذه المنطقة إن لم يتم تطويرها؛ إلىفي المسيييييتقبل للوصيييييول  سييييييكون عائقا  

 أو يأثر إجابالواجهة األساسية لمنشآت اإلقامة السياحية وما تترتب عليها من  يهت عد  والضيافة

سييلبي يسييتطيع السييائح تقييم الخدمات بالمسييتوى المطلوب وفي الوقت المناسييب، وبذلك يتضييح أن 

%( من إجمالي حجم عينة النزالء رأوا أن مستوى خدمات اإلقامة والضيافة باإلقليم تعتبر 37،5)

الوضييع إال أن (؛ 2،9375بمتوسييط حسييابي ) جيدهمسييتوى إجمالي التقييم وبالنسييبة ل ةممتازبحالة 

من مستوى إجمالي التقييم حسب المتوسط بالجيد داخل المنشآت السياحية تتصف خدماته  الصحي

الزائد ووجود مختصين داخل  االهتمامعدم  إلىوالسبب راجع  المذكور أعاله( 2،5875الحسابي)

الجائحة عالميا ؛ أما فيما يتعلق بخطوط  انتشارهذه الخدمة حيوية في ظل  تعتبر هذه المنشآت حيث

 جيدهنها بحالة إ%( من إجمالي حجم عينة النزالء  رأوا 35فإن ) السييلكية والالسييلكية االتصيياالت

درج في الجدول السابق ) ضعف ، وهذا يعكس عن وجود (2،6125حسب المتوسط الحسابي الم 

وبالتالي عدم رضا النزالء الكامل على مستوى هذه  االتصالمة وهي شبكات في هذه الخد نسبي

بالدولة الليبية عامة ومنطقة الدراسيييييية  االتصييييييالالخدمة، وهذا ناتج عن عدم تطوير شييييييبكات 

 األمن واألمانمسييتوى خدمات  إن%( رأوا 70أغلبية عينة الدراسيية وبنسييبة ) إنفي حين خاصيية.

سياراتهم الخاصة  استخدمواودليل ذلك أغلب عينة الدراسة ممتازة يا في ليب بإقليم الجبل األخضر

 (.11ومع افراد عائالتهم كما هو موضح في الجدول التالي رقم )
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 السياحية  المنشأة إلىوسيلة النقل التي استخدمت للذهاب  (11جدول رقم )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 إلىتي اسيييتخدمتها للذهاب ماهي وسييييلة النقل ال

 المؤسسة السياحية؟

 1 %91،2 73 سيارة

 2 %3،8 3 حافلة

 3 %5 4 طائرة

 - - - أخرى

 - %100 80 عينةالي حجـم الجما

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

تتمثل في الجدول إقامتهم في المنشآت السياحية فثناء أالمشاكل التي واجهت النزالء  عن أهمأما 

 التالي
 المشاكل التي تم مواجهتها أثناء اإلقامة في المؤسسات السياحية بإقليم الجبل الخضر (12جدول )

 التكرار اإلجابة التساؤل
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

هل هناك مشاكل واجهتك أثناء 

 إقامتك في بمنشأة اإلقامة السياحية؟

 %13،8 11 نعم
منخفض 

 نسبيا  

1،3625 

 

0،71589 

2 

 1 %77،5 62 ال

حد  إلى

 ما
7 8،8% 3 

 - %100 80 الي حجـــــم الــــــعينةــــجما

 SPSS-26على  باالعتمادمن إعداد الباحثين المصدر: 

عينة  %( من إجمالي حجم77،5غالبية عينة الدراسة وبنسبة تمثل ) إنالجدول السابق يوضح  

 النزالء لم تواجههم أي مشاكل أثناء إقامتهم بالمنشآت السياحية باإلقليم.

 خالصة النتائج:

إن أغلب المنشآت السياحية التي أ قيمت عليها الدراسة من القطاع الخاص، وذلك بسبب 

النوران الدولة بمنشآت اإلقامة السياحية العامة بمنطقة الدراسة وهذا ما رأيناه في فندق  اهتمامعدم 

 في مدينة درنه. اللؤلؤةفي سوسه وفندق 

أغلب الموظفين العاملين داخل منشآت اإلقامة السياحية بإقليم الجبل  إنذلك  إلىباإلضافة 

االستبيان كان مستوى خبرتهم أقل من خمس سنوات كما  االستمارةاألخضر والذين شاركوا في 

الخبرة الكافية لترقى  ال توجدا يعني بأنه ( الخاص بالموظفين، وهذ1أشار إليه الجدول رقم )

ليست ذات جودة عالية، ولذلك سينعكس هذا األداء على  الكفاءةبالخدمات المقدمة للنزالء، وأن 

 . (269، صفحة 2019)الحسامي و الزعبي،  عدم رضا النزالء، وهذا مطابق لنتائج دراسة كال  من

-كاشالتعامل بوسائل الدفع اإللكترونية المحلية والمتمثلة في )موبي  النخفاض ا  ببيعتبر س

 أولي....( بإقليم الجبل األخضر وقت الدراسة للحجز في الفندق  ادفع-مال موبي-مصرفية صكوك

التي تمر بها البالد في ذلك  واالقتصاديةالتغيرات السياسية  إلىالمنتجع السياحي للنزالء راجع 

 ن.الحي

 االنتشارتعتبر ليس كافية بمنطقة الدراسة للحماية من جائحة كورونا من  االحترازيةأما اإلجراءات 

(، والسبب في ذلك هو WTOبها من قبل المنظمة العالمية للسياحة ) الموصيحسب إجراءات 

يق التعامل النقدي )كاش( والذي يكون سبب رئيس في نقل الفيروس بين النزالء والمجتمع عن طر

ساعة للطوارئ كما هو موضح  24خالل موجودعدم وجود طاقم طبي  إلىالعملة، باإلضافة 

 (.4بالجدول رقم )
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الخدمات األساسية والمكملة للخدمات السياحية  إنونستنتج من نتائج بيانات الموظفين 

ظل جائحة  في قلة المنشآت السياحية المنافسة بإقليم الجبل األخضر إلىوذلك راجع  نسبيا  متوسطة 

 كورونا وعدم الحصول على الدعم المادي من الدولة.

الشخصية من النزالء كما هو موضح  البيانةالنتائج المتحصل عليها من  أهم إلىأما بالنسبة 

من  المتعلمةالعينة شملت جميع فئات المجتمع وكان أغلبهم من الطبقة  إن( 7من الجدول رقم)

معت من مختلف المدن الليبية غربا  وشرقا  وجنوبا ،  العينةفة أن التعليم المتوسط فما فوق، باإلضا ج 

من إجاباتهم حول مستوى الخدمات السياحية كانت دقيقة  المأخوذةهذه المعلومات  إنوهذا يعني 

 لهذه الدراسة. ومثمرة

ى أنواع الخدمات السياحية المكملة والتي تساعد عل أحد أهمتعتبر الحوافز التشجيعية للنزالء 

سعار، وزيادة الطلب خفيض األتنشيط هذه الخدمات وتطويرها مثل زيادة عدد ليالي اإلقامة وت

السياحية، وتوفر وجبات مجانية في حالة زيادة الطلب  المنشأةلعاب األطفال الترفيهية داخل أعلى 

 .  (2018ريان، ) السياحية، وهذا ما أشار إليه المنشأةعلى الوجبات داخل 

لهم من قِبل المنشآت السياحية باإلقليم في  المقدمة السياحيةإن نسبة رضا النزالء للخدمات 

 .نسبيا   متوسطةظل جائحة كورونا 

جودة الخدمات السياحية األساسية  أبعاد من أهماألمن واألمان، والصحة والسالمة تعتبران 

ها بإقليم الجبل األخضر في ليبيا والتي تأتي بمستوى المقدمة داخل منشآت اإلقامة السياحية وخا رج 

نسبيا  وهذا ما أكده نارايان وآخرون في دراستهم   ةمن إجمالي التقييم أي تعتبر مرتفعممتاز 

(Narayan, Rajendran, Sai, & Gopalan, 2009, pp. 61-89) . 

 الخاتمة والتوصيات:  -5

أن الخدمات المقدمة من قبل  والنائحتنتج مما سبق ومن خالل ما تبين من التحليل ونس

المكملة بالجبل األخضر في ليبيا لم تكن مكتملة تماما   أومنشآت اإلقامة السياحية سواء األساسية 

وبالمستوى المطلوب لدى النزالء والسبب في ذلك ظروف األزمة العالمية التي حلت بالعالم وهي 

زادت من مخاوف مسؤولي  احترازيةإجراءات  اتخاذجائحة كورونا، مما ترتب عليه  شارانت

منشآت اإلقامة السياحية بمنطقة الدراسة، وبناء  على ذلك قللت المنشآت السياحية من بعض 

المباشر  االختالط لتمنعالخدمات المكملة مثل إقامة المهرجانات وغلق أحواض السباحة داخلها 

، ولقضاء فترة والترفيهروف نالحظ زيادة الطلب على الحجز لغرض السياحية ومع هذه الظ

 . مواطنيهاترفيهية خارج مكان إقامتهم األصلي بعيدا  عن حظر التجوال الذي تفرضه الدولة على 

 استثمارباألزمة لخلق فرص  هتماماالوننهي دراستنا الحالية ببعض التوصيات ومن أهمها        

فتح أسواق  إلىبصفة عامة باإلضافة   إفريقياالشرق األوسط وشمال يا خاصة وسياحية في ليب

بدور  االهتمام ازدادوهذا لم يحدث إال إذا   الظروفسياحية جديدة آمنة في هذه المنطقة وتحت هذه 

لكونها تمتلك عناصر الجذب السياحية سواء كانت  وعالميا  اإلعالم للترويج لمنطقة الدراسة إقليميا  

بالخدمات األساسية والمكملة ومواكبة تطورها حتى تستطيع  االهتمام، واخيرا  البشرية أوطبيعية ال

رضا النزالء عن الخدمات ومن ثم  إلىللوصول  واالستمرارية االستدامةمنشآت اإلقامة السياحية 

 والئهم لهذه المنشآت.
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 مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إعالنيةاالعتماد على 

 فرع البيضاء-دراسة ميدانية على موظفي كلية اآلداب بجامعة عمر المختار

 أ.  رحمة محمود ثابت

 قسم اإلعالم/ شعبة الصحافة ـ جامعة عمر المختار ـ البيضاء  كلية اآلداب محاضر في 

 المستخلص:

شارا  على شبكة االنترنت لما تنفرد به من تعد شبكات التواصل االجتماعي هي األكثر انت

خصائص وتطبيقات تميزها كسهولة االستخدام ومجانية التسجيل ولما تحققه لمستخدميها على 

اختالف دوافعهم حيث باتت تشكل مصدرا  رئيسا  للمعلومة والخبر ومنصة فاعلة للتسويق بأقل 

د هذه المواقع في جميع أنحاء التكاليف خاصة مع الزيادة المضطردة لعدد مستخدمي وروا

 المعمورة.

من خالل  اإلعالنومع تعدد استراتيجيات التسويق وتنوعها واختالف وسائلها إال أن 

وسائل التواصل االجتماعي يعد أنجحها وأكثرها مواكبة لطبيعة العصر الذي نعيشه "عصر الفضاء 

 المفتوح".

اد على هذه المواقع كوسيلة إعالنية وعليه فإن الدراسة الحالية تركز على درجة االعتم

من قبل مفردات مجتمع الدراسة والمتمثل  منها،للتعرف على السلع والخدمات واختيار المناسب 

ى منهج كالبيضاء وقد اعتمدت الدراسة عل فرع-المختارفي موظفي كلية اآلداب بجامعة عمر 

وتكونت  ( موظفا  46مل والذي بلغ )المسح اإلعالمي باستخدام أداة االستبيان وأسلوب الحصر الشا

 :اآلتيالدراسة من المقدمة وثالثة مباحث هي ك

 اإلطار المنهجي للدراسة  المبحث األول:

 اإلطار النظري للدراسة  المبحث الثاني:

عرض وتحليل وتفسير النتائج العامة للدراسة الميدانية واإلجابة على تساؤالتها  المبحث الثالث:

 وتحقيق أهدافها.

 اإلطار المنهجي للدراسة:: المبحث األول

يزداد اإلقبال على مواقع التواصل االجتماعي يوما  بعد يوم نظرا  للخصائص الفنية السهلة  مقدمة:

التكاليف  لهذه الوسائل حتى باتت تشكل مصدرا  رئيسا  للمعلومة والخبر ومنصة فاعلة للتسويق بأقل

 ي ورواد هذه المواقع في جميع أنحاء المعمورة.خاصة مع الزيادة المضطردة لعدد مستخدم

من خالل  اإلعالنومع تعدد استراتيجيات التسويق وتنوعها واختالف وسائلها إال أن 

وسائل التواصل االجتماعي يعد أنجحها وأكثرها مواكبة لطبيعة العصر الذي نعيشه "عصر الفضاء 

 المفتوح".

السمعية التي يعدها  أوالمعلومات المرئية  ومن المعروف بأن الرسالة اإلعالنية هي تلك

وتعكس في بعض األحيان  الفكرة، أوالخدمة  أوالمعلن إلعالم وإقناع الجمهور باإلقبال على السلعة 

حيث  وفعالية،إلعداد الرسائل األكثر جذبا   اإلعالنعن الجهد الخالق من قبل محترفي صناعة 

الخصوصية النوعية المتأصلة  أوتدور حول الفائدة  تتضمن مجموعة من العبارات اإلعالنية التي

 الخدمة المعلن عنها كحيثيات تهيئ المستهلك لالقتناع واالستجابة. أوفي السلعة 

لذلك فاإلعالنات التي يتم نشرها في وسائل التواصل االجتماعي ما هي إال إعالنات تعرض على 

اإلعالنات ذات  دم في سبيل خدمةالمستخدمين عبر منصات تستخدم بدورها معلومات المستخ

الصلة وذلك استنادا  على خاصية التفاعالت والمشاركة داخل منظومة واحدة ومترابطة ومتصلة 

 ومحددة.
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على هذه المنصات زيادة هائلة في المبيعات والمشاركات بتكلفة أقل من  اإلعالنويضمن 

بة السكانية لمستخدمي ورواد هذه الشراء بكثير وذلك في حال توافق السوق المستهدف مع التركي

 المنصات االجتماعية.

وعليه فإن الدراسة الحالية تركز على درجة االعتماد على هذه المواقع كوسيلة إعالنية 

للتعرف على السلع والخدمات واختيار المناسب منها، وكذلك على أكثر هذه المواقع االجتماعية 

 التي تشهد إقباال .

 أوحث الجمهور على التصرف  إلىبالمعنى البسيط عملية تهدف  إلعالنايعد الدراسة: مشكلة 

يعتبر نشاطا  متكامال   أيضا  االقتصادي و أوالسلوك بطريقة معينة على المستوى االجتماعي 

وكعامل أساسي في العملية  االتصالومتفاعال  وهادفا  اذ يمكن النظر إليه كشكل من أشكال 

جيه االجتماعي من خالل الوظيفة اإلرشادية عبر مختلف وسائل االقتصادية وكأداة هامة للتو

 .واإلعالم االتصال

الجمهور على تنوع فئاته وشرائحه  إلىيتوجه  إذغير شخصي  نشاطا   اإلعالنكما يمثل 

ترويج المنتجات الخدمية والفكرية  إلىهادف يسعى  إقناعيويتميز بأنه مدفوع األجر ذو طابع 

التي تعتبر بمثابة وسائط إعالنية، ويعتبر نشاطا  ابتكاري ا  اإلعالميةلوسائل والسلعية عبر مختلف ا

زيادة الطلب على السلع والخدمات عن طريق خلق الصورة الذهنية المثلى  إلىإقناعي ا تأثيري ا يهدف 

ثقافة استهالكية بل ويحافظ على  إيجادخدمات، مما يساهم في  أوعن المؤسسة وما تنتجه من سلع 

دها واستمرارها بشكل وبنية غير صحيحة خاصة وأنها تحمل األفراد على التفكير واالهتمام وجو

 باالحتياجات الشخصية والفورية على حساب االحتياجات األخرى.

تتجنب الرسائل العقالنية لإلقناع  اإلعالنأن صناعة  اإلعالنويرى الباحثون في مجال 

 إيجاد إلىعاطفي غير عقالني وهو ما يؤدي  ناعإقلحساب رسائل وقيم يتم تصميمها من أجل 

 االجتماعية. األنماطاحتياجات وهمية زائفة تؤدي في النهاية لتغيير في 

 أنماطايفعل أكثر من مجرد التسويق لبعض المنتجات األجنبية فهو يشكل  اإلعالنن إومن هنا ف

 صلة بالثقافة المحلية.وعوالم منقطعة ال استهالكية وي علم ويغير االتجاهات ويبني صورا  

وبما أن مواقع التواصل االجتماعي نجحت في فرض نفسها واحتلت مكانة ضمن وسائل 

الجماهيري التقليدية إذ أصبح متابعة ومشاركة كل ما تحمله هذه المنصات من أخبار  االتصال

ل جهد وتكلفة وأق بأسرع وقتوإعالنات أمرا  ال بد منه بل أصبح جزء  من الروتين اليومي لألفراد 

نظرا  للزيادة المستمرة في عدد مستخدمي هذه الشبكات حول العالم فان لذلك السلوك آثار وتداعيات 

 الحياة.على الوعي وتشكيل االتجاهات نحو العديد من القضايا والموضوعات اليومية ونمط 

، عليه فإن مشكلة نتائج علمية ودقيقة إلىلذلك فان درجة االعتماد بحاجة لدراسة علمية للوصول 

 الدراسة تتحدد على النحو التالي: 

 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إعالنية

 فرع البيضاء-دراسة ميدانية على موظفي كلية اآلداب بجامعة عمر المختار

  الدراسة:أهمية 
 الدراسة أهميتها من: تكتسب

 تقدم إضافة جديدة في المجال اإلعالمي -

أهميتها في كونها تسلط الضوء على ظاهرة متطورة ومتجددة خاصة مع التطورات تكمن  -

 المستمرة في مجال االنترنت والتكنولوجيا

تفتح الدراسة المجال أمام الباحثين لتسليط الضوء على هذه المنصات االجتماعية كوسيلة ناجحة -

 لإلعالن.

 

  أهداف الدراسة:

 : إلىتهدف الدراسة 

 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي.دوافع  معرفة-1
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ا لمتابعة اإلعالنات أكثر مواقع التواصل االجتماعي تحديد-2  .استخدام 

 عي.نوعية وطبيعة اإلعالنات المروجة عبر مواقع التواصل االجتما تحديد-3

 الجتماعي.التأثيرات المتحققة من خالل اإلعالنات عبر مواقع التواصل ا تحديد-4

 عبر مواقع التواصل االجتماعي. اإلعالنجة الثقة بمصداقية تحديد در 5

 الدراسات السابقة:

عندها من  العلمية التي يجب على الباحث التوقف األسسإن الدراسات السابقة ألية دراسة تعد من 

ات ذات أجل االستفادة منها في كل خطوات دراسته ومن هذا المنطلق اطلعنا على عدد من الدراس

 وضوع الدراسة:العالقة بم

 الدراسات العلمية )الماجستير والدكتوراه( 

 :(1) (2018دراسة ماطر عبد هللا حمدي) -1

صل يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في معرفة درجة اعتماد الشباب السعودي على مواقع التوا

باب االجتماعي للتزود باألخبار والمعلومات ومعرفة طبيعة المعلومات التي يبحث عنها الش

ة من سعودي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وأداة االستبانة وقد طبقت على عينال

 لدراسة:نتائج ا من أهممن طلبة جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية؛ وكان  ( مفردة401)

ترفيه دوافع استخدام الشباب السعودي لمواقعه التواصل االجتماعي تتمثل في ال إن أهم -

للحصول على األخبار والمعلومات، ثم للعالقات  الفراغ، ثموقت  وقضاءوالتسلية 

 االجتماعية مع األصدقاء واألقارب.

لتواصل إن طبيعة المعلومات واألخبار التي يبحث عنها الشباب السعودي من خالل مواقع ا -

ت األخبار الترفيهية، وموضوعا السعودي وحولاالجتماعي تتمحور حول شؤون المجتمع 

لدولية ونكت وتسلية، بينما جاء االهتمام منخفضا  جدا  في الموضوعات السياسية ا فنون

 والسياسية اإلقليمية.

لعينة يتمثل الفوائد والـتأثيرات التي تتحقق من مواقع التواصل االجتماعي ألفراد ا إن أهم -

فراد الثقافة العامة لأل المختلفة وزيادةفي زيادة االطالع على األخبار والمعلومات 

 المستخدمين.

 منخفضة.إن درجة الثقة بمصداقية مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار جاءت  -

 :(2)("2014دراسة نور الدين مشارة ) -2

لفيسبوك تناولت الدراسة مفهوم مواقع التواصل والتسويق عبر مواقعها األكثر شهرة وهي ا

 صل االجتماعي في ترويج وابرازوتوتير وجوجل بلس وركزت الدراسة على دور مواقع التوا

 ون.دورها الفعال في الحوار بين المنتج والمستهلك الذي تتيحه هذه المواقع إلرضاء الزب

 ماعياالجتوقد تناولت الدراسة عينة من مجتمع البحث الذي يتكون من مشتركي شبكات التواصل 

 ملتحالة واشتول دراسة تناولت شركات قطاع الهاتف المحم كما بكل فئات المجتمع الجزائري.

داة عدد متتبعي صفحات شركات الهاتف المحمول استخدمت فيها أ ( من120على عينة تقدر بـ )

 ة:اآلتيالنتائج  إلىالدراسة  (. وتوصلتجمع المعلومات )االستبيان

 والخدمات.تعتبر مواقع التواصل االجتماعي وسيلة بامتياز لتسويق المنتجات   -

لتسويق المكونات األساسية في ا أحد أهممواقع التواصل االجتماعي تمثل اإلعالنات عبر  -

 عبر شبكات التواصل االجتماعي.

 تساؤالت الدراسة فيما يلي: تتحدد الدراسة:تساؤالت 

 االجتماعي؟دوافع االعتماد على مواقع التواصل  ما-1
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 ا نوعية اإلعالنات األكثر متابعة عبر مواقع التواصل االجتماعي؟م- 2

 ؟ا التأثيرات المتحققة من اإلعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعيم 3

 لمتابعة اإلعالنات؟ االجتماعي استخداماما أكثر مواقع التواصل  4

 عبر مواقع التواصل االجتماعي؟  اإلعالنما درجة الثقة بمصداقية  5

 مفاهيم الدراسة:

 أو سة حتى ال يساء فهمها،من المهم توضيح المقصود بالمصطلحات المستخدمة في الدرا

ني بحيث تتفق أن تفهم بداللة غير الداللة المقصودة بالدراسة ولذلك ال بد من توضيح وتحديد المعا

 مع أهداف الدراسة وإجراءاتها.

د مجال تعريف إجرائي يبين مضمونها ويحد إلىوعليه أوردنا بيانا  بالمفاهيم التي تحتاج 

 تالي:استخدامها والغرض منها وهي كال

 : مواقع التواصل االجتماعي-

هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت تتيح التواصل بين 

تبادل واألفراد في بيئة افتراضية تجمعهم اهتمامات مشتركة عن طريق خدمات التواصل المباشر 

 النصوص والمعلومات ومشاركة بعض المضامين إلعالم اآلخرين بها.

 د: االعتما-

ة في متابعة اإلعالنات التجاري يقصد بها درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

النسب لالستفادة من السلع والخدمات المعروضة من قبل عينة الدراسة وتقاس درجة االعتماد ب

 المئوية وفق ثالث درجات هي كبيرة، ومتوسطة، ومنخفضة.

 إعالنية:وسيلة -
ستهدفة من الشريحة الم إلىي ينتهجها المعلن إليصال الرسالة الطرق الت أواألساليب  تلك 

رئية المستهلكين والزبائن ويعتمد المعلن على مجموعة من الوسائل اإلعالنية كالوسائل الم

سائل الو أو)الصحف، المجالت، الكتالوجات والمنشورات اإلعالنية، واإلنترنت، والتلفزيون( 

 اإلذاعة(عبر التلفون، و اإلعالنالمسموعة )

 مجتمع الدراسة وأدواته:

 الدراسة:نوع  .أ

المشكلة من  أوتنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية التي تقوم على تفسير الوضع القائم للظاهرة 

وصف عملي ودقيق  إلىخالل تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها بهدف االنتهاء 

 .(1)رتبطة بهاالمشكلة يقوم على الحقائق الم أوللظاهرة 

ن اعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمي عبر جمع البيانات م الدراسة:منهج  .ب

ل في بمفردات مجتمع الدراسة والمتمث االتصالوذلك عبر  المبحوثينأعداد كبيرة من 

فرع البيضاء عن طريق استمارة االستبيان –موظفي كلية اآلداب بجامعة عمر المختار 

وصف تماد على مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إعالنية وذلك للمعرفة دوافع االع

 الظاهرة وتحليلها.

 حدود ومجاالت الدراسة:

 البيضاء.رع ف-موظفو كلية اآلداب بجامعة عمر المختارالمجال البشري:  أ.

 الدراسة داخل كلية اآلداب بجامعة عمر المختار سيتم تطبيق الحدود المكانية: ب.

مع الدراسة ربط المجال الزمني للدراسة باإلجراءات التطبيقية على مجت ية: سيتمالزمنالحدود  ت.

 2020-2019خالل العام 

 اإلطـــــار النظري للدراسة:
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 :(1) اإلعالمنظرية االعتماد على وسائل 

اإلعالم،  من خالل اسم النظرية يتضح مفهومها وهو االعتماد المتبادل بين األفراد ووسائل

لجمهور إذ التي تحكمهم هي عالقة اعتماد بين وسائل اإلعالم والنظم االجتماعية واالعالقة  وأن

ومات يعتمد األفراد في تحقيق أهدافهم على مصادر معلومات اإلعالم المنحدرة من جمع المعل

 ومعالجتها ونشرها وأن المعلومة هنا هي كل الرسائل اإلعالمية حتى الترفيهية منها.

 ات النظرية:يفرض

 السابقة.برات تراوح تأثير وسائل اإلعالم بين القوة والضعف تبعا  للظروف المحيطة، والخي-1

ولهذا النظام عالقة باألفراد  للمجتمع،ظام وسائل اإلعالم جزء من النسق االجتماعي ن-2

 األخرى.والجماعات والنظم االجتماعية 

 بما يتعلمه الفرد من المجتمع ومنستخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يــتأثران ا-3

 االتصال.ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل  االتصالوسائل 

ة أن األفراد يستخدمون الوسائل اإلعالمية إليجاد بديل للتفاعل االجتماعي في تفترض النظري-4

 وقت تكاد أواصر العالقات االجتماعية أن تنقطع.

شباعات في بأن نظرية االعتماد تتداخل مع نظرية االستخدامات واإلبناء  على ما سبق يمكن القول 

 نة،معيأن الجمهور يعتمد على معلومات وسائل اإلعالم لتحقيق حاجاته، وللحصول على أهداف 

ت من خالل تكوين اآلراء واالتجاها إلىوتتداخل مع نظرية الغرس الثقافي في أن كال  منها يسعى 

 ة وسائل اإلعالم.مداومة الجمهور على متابع

 مجتمع وعينة الدراسة:

البيضاء والبالغ  رعف-المختارعمر جامعة  اآلداب فيتمثل مجتمع الدراسة في موظفي كلية 

ائهما استمارتين لعدم استيف استثنيت، وقد ( وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل48عددهم )

 ( .46الشروط المطلوبة ليصبح العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة )

 أدوات جمع المعلومات:

 استمارة االستبيان:-1

وهي األداة الرئيسة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة عن طريق 

 .(2) مناسباستمارة معينة تحتوي عددا  من األسئلة مرتبة بأسلوب منطقي 

 تصميم استمارة االستبيان  إجراءات-2

 ة من المحاور الرئيسة إلعداد االستمارة فكانتعلى ضوء مشكلة الدراسة وضعت جمل

 كما يلي:

 البيانات الشخصية للمبحوثين. المحور األول:

 مواقع التواصل األكثر استخداما  ومعدل تصفحها اليومي. الثاني:المحور 

كثر متابعة المحور الثالث: دوافع االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي ونوعية االعالنات األ

 تأثيرها كوسيلة إعالنية.ومدى 

ر والمزايا عبر مواقع التواصل االجتماعي وجوانب القصو اإلعالنالثقة بمصداقية  المحور الرابع:

 التي تقدمها إعالنات مواقع التواصل االجتماعي.

( 8غت )وقد بلالسابقة، على ذلك تمت صياغة أسئلة االستبيان بحيث تغطي كافة المحاور  وبناء  

 اآلتية.ثبات البيانات أجريت اختبارات الصدق  أسئلة ولقياس

 اختبارات الصدق والثبات

                                                           
 

 امعة الزيتونةج–تدريس بكلية اإلعالم  هيئةمحمد علي األصفر عضو  *( أ.د)

 (*)الزيتونةمعة اج-قسم الفنون السمعية والبصرية مسعود، رئيسد. صالح علي 
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 تم إجراء الصدق الظاهري من خالل عرض استمارة االستبيان على مجموعة من اساتذة

ستمارة والذين أشاروا باختصار بعض االسئلة وتعديل بعضها بحيث تكون اال)*( اإلعالم الليبيين

 أجله.صالحة لقياس ما أعدت من 

 البيانات:أساليب تحليل 

صائية تحليل بيانات الدراسة إحصائيا  واستخالص النتائج وذلك إلجراء المعالجات اإلح

 المئوية.التي اقتصرت على التكرارات والنسب 

 المبحث الثاني

 وخصائصها( امفهومه) االجتماعيشبكات التواصل أوال :  

نكبوتية قع الكترونية على الشبكة العيمكننا تعريف شبكات التواصل االجتماعي بأنها موا

متطورة  متنوعة األهداف وفقا  لحاجات مستخدميها ومتاحة بأشكال وتطبيقات مختلفة وبإمكانيات

يث طوت ومتجددة باستمرار وفقا  لتطورات العصر كما أنها زهيدة الثمن وفي متناول الجميع بح

 تدفق المعلومات لتكوين عالقاتالمسافات واختصرت الوقت بين سكان المعمورة وسهلت من 

 دة.عاجتماعية بين مختلف األجناس واألديان كما ساهمت في تشكيل رأي عام دولي حول قضايا 

 :(1) االجتماعيخصائص ومميزات شبكات التواصل 

لبشر تلتقي جميع وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقاته في نقطة واحدة رئيسة وهي تمكين ا

لمحتويات امختصرة بذلك الحدود الجغرافية والزمانية والقدرة على تبادل  من التواصل واالندماج

لكمبيوترات المرئية خاصة مع توفر شبكة االنترنت والهواتف المحمولة الذكية وا أوسواء  النصية 

واصل ومن أبرز خصائص شبكات الت اللوحية وغيرها الكثير من الوسائل التكنولوجية الحديثة،

 : االجتماعي ما يلي

 شخصية إمكانية إنشاء ملفات  .1

يو عبر خاصية الصور عبر إعداد البوم خاص بها وتبادلها مع األصدقاء، وخاصية مقاطع الفيد .2

 تحميل وتنزيل الفيديوهات المتاحة.

 خاصية المجموعات على أساس العمل الجماعي وإعداد مجموعات لها نفس االهتمامات. .3

 األحداث الجارية فور حدوثها.عن  اإلعالنخاصية األحداث الهامة عبر  .4

 ما.والتسويق لمنتج  اإلعالنخاصية  .5

 خاصية المدونات عبر التدوين وإعداد ملف كامل عنه وعن حياته واهتماماته. .6

تفه خاصية خدمات المحمول حيث تقدم شبكات التواصل االجتماعي خدماتها للمستفيد على ها .7

 لبرنامج.االمحمول من خالل ذكر رقم هاتفه عند التسجيل في 

(2) االجتماعيايجابيات وسلبيات شبكات التواصل 
:

 

ون مع تعد شبكات التواصل االجتماعي نافذة الشباب للعالم الخارجي فمن خاللها يتواصل

أبرز  طموحاتهم. ومنغيرهم ويطرحون أفكارهم ومشاريعهم ورؤاهم ويحققون من خاللها 

 ايجابيات تلك المواقع ما يلي:

 ن والمكان ومن ثم سرعة التأثير واالنتشار.إلغاء حاجز الزما-

 لغاء إمكانية التعتيم على الوقائع وتفعيل مبدأ الحق في االطالع وتداول المعلومات.إ-

ي دون لغاء إمكانية تكميم األفواه ومن ثم تحقيق مناخ من حرية التعبير، والتشجيع على إبداء الرأإ-

 االجتهاد والتجديد.عقاب مما يشكل حافزا  على اإلبداع و أوخوف 

تقصير  أوخلل في الرؤية  أوالجتماعي من خالل تقويم أي انحراف في الرأي اتفعيل آلية الضبط -

 في الفعل. 

 أما سلبيات تلك الشبكات، فتتخلص فيما يلي:
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% من طالب الجامعات يقضون 16إضاعة الوقت حيث تهدر الكثير من وقت الشباب فهناك  -

 الفيس بوك يوميا لقضاء وقت الفراغ. ساعات في تصفح 3أكثر من 

اإلدمان وإضعاف مهارات التواصل واالنعزال عن الواقع األسري وعن المشاركة في  -

 الفعاليات التي يقيمها المجتمع.

لغة  محادثات االنترنت وهي أوظهور لغة جديدة بين الشباب يستخدمونها في رسائل الجوال  -

همها سوى أرقام ال يف أوع حروف اللغتين إضافة لرموز ليست بالعربية وال باإلنجليزية بل تجم

 الشباب مما يشكل تهديدا  على اللغة العربية.

يان انعدام الخصوصية مما يشكل أضرارا  نفسية ومعنوية على الشباب قد تصل في بعض األح -

 ألضرار مادية.

الملفات ترونية ونشر األفكار الضالة مثل ترويج العنف والتورط فيه، والتعرض للجرائم االلك -

 من قبل أشخاص مسوقين للمنتجات. الخبيثة والخداع

 فتور الحس األخالقي نظرا  لكمية المعلومات المليئة بالدمار والعنف. -

ها، ونشر الفهم الخاطئ ل أوالخلل في فهمها  إلىالرصد المبتور لألحداث والوقائع مما يؤدي  -

 .تقار لبعض القيم مثل الصدق والشرفالشائعات واألكاذيب والمعلومات المغلوطة واالف

نتشرة موجود الملف الشخصي للمستخدم على مواقع الشبكة االجتماعية مما يجعل بياناته تظل  -

 حذفها. أوعلى االنترنت ويصعب التخلص منها 

 (1)استخدامات شبكات التواصل االجتماعي:
ل دميه وهي تتمثلشبكات التواصل االجتماعي استخدامات مختلفة باختالف حاجات مستخ

 فيما يلي:

 الشخصية االتصالية، أ: االستخدامات 

والصور  وهو االستخدام األكثر شيوعا  فهي تتيح فرصة تبادل المعلومات والملفات الخاصة

فكار ومقاطع الفيديو كما أنها مجال رحب للتعارف والصداق وخلق جو مجتمع يتميز بوحدة األ

 هم وأماكنهم ومستوياتهم العلمية.والرغبات غالبا  وان اختلفت أعمار

 التعليمية ب: االستخدامات

وير التعليم تلعب الشبكات االجتماعية دورا  بارز  في تعزيز العملية التعليمية من خالل تط

نظومة مااللكتروني حيث تعمل على إضافة الجانب االجتماعي له. والمشاركة من كل األطراف في 

على تقديم  وأولياء األمور والطالب وعدم االقتصار على التركيز التعليم لمدير المدرسة والمعلم

وقت  المقرر؛ واستخدام الشبكات االجتماعية يزيد من فرص التواصل واالتصال التعليمي خارج

 جماعي مع المعلم. أوالدراسة بشكل فردي 

 اإلخبارية ج: االستخدامات

ة وبصياغ الرئيسةن مصادرها أتاحت الشبكات االجتماعية نقل األخبار حال حدوثها وم

ليها من مبالغات ضعيفة المصداقية لما قد يضاف إ أحيانا  المرسل نفسه بعيدا  عن الرقابة مما يجعلها 

 عام.بغرض التأثير على الرأي ال تسيسه أوتدويله  أوغير مقصودة لتهويل الخبر  أومقصودة 

 

 

 

 د: االستخدامات الدعوية
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غير  أوفرصة للتواصل والدعوة مع اآلخرين مسلمين أتاحت الشبكات االجتماعية ال

ق شبكات حيث تتميز الدعوة عن طري ومواقعهم،مسلمين وأنشأ الكثير من الدعاة صفحاتهم الخاصة 

 والجهد.التواصل االجتماعي بالسهولة في االستخدام والتواصل والتوفير في الوقت 

 واألهمية والوظائف( المفهوم) اإلعالنثانيا : 

 اإلعالنهوم أ. مف

رسالة مدفوعة الثمن ، تعرض بطريقة محببة مقدمة للمتلقي  اإلعالنيمكن القول بأن 

بغطاء مغر قد يتضمن معلومات غير صادقة وغير دقيقة ومن السهولة تحديد مصدرها،  أوبغالف 

ف وتهدف لتسويق المنتج بمعنى جعل المتلقي يرى الفكرة  المقدمة ويفهمها ويتذكرها من ثم يتصر

بحسب  اإلعالنبطريقة محددة تدفعه لشراء تلك السلعة المعلن عنها لزيادة المردود؛ ويتحدد 

 إلىالتأثير من بائع  إلىبأنه " عملية اتصال تهدف  أوكسيفيلدالميادين التي يعمل فيها، فقد عرفه 

من خالل وسائل  االتصالمشتر، على أساس غير شخصي اذ يفصح المعلن عن شخصيته، ويتم 

 (1)العامة " التصالا

ن السلع نوع معين م أوالذي يعمل على دعم وتقوية صناعة  اإلعالناالعالمي " فهو  اإلعالنأما 

ين هذا تقوية الصلة ب إلىإحدى المنشآت عن طريق تقديم بيانات للجمهور يؤدي  أوالخدمات  أو

ن ء الجماهير عتصحيح فكرة خاطئة تولدت لدى هؤال إلى أوالجمهور وبين المصدر المعلن، 

 المعلن بتدعيم موقف هذا المعلن وبعث الثقة فيه من قبل هؤالء" 

 أوفعلي المستهلك ال إلىالبيعية التي توجه  بأنه تلك الرسالة اإلقناعية اإلعالنويعرف 

علومات توصيل م إلىويهدف  وإعالميا  مخططا  يتميز بالالشخصية إيصالياالمرتقب ويمثل جهدا  

القيام  غير هادفة للربح بغرض حث الجمهور على أونقلها جهات قد تكون هادفة  ىإلمعينة تسعى 

 بسلوك معين.

 أونوعا  من التعريف العام ونمطا  من البيع عبر وسيلة إعالمية مقروءة  اإلعالنكما يعد 

عرض  إلىغير الشخصي الذي يهدف  االتصالمسموعة مرئية، وهو ذلك النمط من  أومرئية 

ع والخدمات واألفكار للتأثير في القرار االختياري للمستهلك ويتضمن الرسائل وتقديم السل

 (2):إلىالترويجية التي تهدف 

ومدى  مزاياه، أوكاستخدامات المنتج  الجديدة،*تعريف المستهلك ببعض الموضوعات 

 توافر الخدمات وكيفية الوصول لها والحصول عليها.

 تغيير تفضيله لمنتج ما. أوني * إقناع الجمهور بشراء الموضوع اإلعال

 ومعنوية له. خدمة معينة وما يحققه ذلك من فائدة ماديو أو*تذكير المستهلك بمدى حاجته لسلعة ما 

ؤديه أهمية خاصة في المجتمع وذلك من منطلق الدور الذي ي اإلعالنيحتل  اإلعالنب: أهمية 

تي تجذب المعلومات الهامة ال إلعالناإذ يقدم  والثقافي.على المستوى االجتماعي واالقتصادي 

الشرائي القائم  الموضوع اإلعالني وتوفر للمستهلك المبررات اإلقناعية للقيام بالسلوك إلىاالهتمام 

دورا  هاما   في خلق الطلب وتنشيطه ويلعب اإلعالنيسهم  أيضا  و االختيار الشرائي. أوعلى القرار 

م والمعايير ما يمثل أداة وسيطة لتشكيل الوعي ونشر القيفيما يتعلق باقتصاديات وسائل اإلعالم ك

 متبادلين.ر وتأثر ياالجتماعية والثقافية في عالقة تأث

 األهمية االقتصادية لإلعالن:

 السوق سواء على مستوى االقتصاد أوبدور هام على مستوى االقتصاد  اإلعالنيقوم 

 كل مشروع على حدة وذلك من خالل دوره في: أوالقومي 

 زيادة الطلب )األولي، االنتقائي( -

 فتح األسواق والمنافسة السعرية  -
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 تمييز السلعة -

 مقاومة التذبذب في المبيعات )الموسمية( -

 المشاركة في التأثير على تكاليف اإلنتاج والتسويق -

 المشاركة في عملية التجديد والتطوير الصناعي والتكنولوجي للسلعة -

 توسيع المجال االستهالكي -

 لإلعالن االجتماعية األهمية 

 لمواجهة المشكالت اإلعالنأهمية التسويق االجتماعي عبر  إلىفارليوليفيت  أشار

 المرور مكافحةكافحة الجريمة _حوادث م –إلدمان ا-الصحة-السكانياالنفجار )ومنها االجتماعية 

تعريفهم إعالم الناس و إلىقوق المرأة( واإلعالن على المستوى االجتماعي يسعى ح –األمية 

لمفاهيم باألفكار واألحداث االجتماعية، وتوعية المواطنين، ونشر األيديولوجيات واألفكار وا

 في مواجهة األزمات الطارئة. اإلعالناالجتماعية، كما يسهم 

األفكار  أوإن الهدف األساسي لإلعالن هو الترويج للسلع والخدمات  (1) وأهدافه اإلعالن ج. وظائف

ويمكن إجمال  واإلعالمي والسلوكي؛ اإلقناعيمن األهداف على المستوى  ولإلعالن مجموعة

 فيما يلي: اإلعالنوظائف 

 بناء الوعي والتأثير في االتجاهات والرأي العام  .1

 المستهدفة.بناء الصورة الذهنية  .2

 مختلف شرائح وقطاعات الجمهور. إلىالوصول  .3

 اإلقناع .4

 األهمية  أوإضفاء القيمة  .5

ن المتلقي خالل التكرار في عرض الرسالة اإلعالنية لتثبيت الفكرة في ذهالتذكير وذلك من  .6

 واستدعائها عند الحاجة إليها.

 الحالي الخدمي وزيادة الطلب عند المستهلك أوتعريف المستهلك المرتقب بالمنتج السلعي  .7

اجة جة الحتحقيق ما يسمى بالمنفعة الحدية للسلعة وهي تلك المرحلة التي تتساوى عندها در .8

المزايا  لىإالسلعة مع درجة اإلشباع المثلى لها، ويتم ذلك عن طريق جذب انتباه المستهلك  إلى

 الظاهرة والكامنة للسلعة ومدى قدرتها على إشباع االحتياجات الفعلية والمتوقعة.

 (2) اإلعالناتد. أنواع 

العالمية  المعلوماتوقد زادت أهميتها بازدياد أهمية شبكة  اإلنترنت،اإلعالنات على شبكة  -1

 المستوى المتقدم الذي نراه إلىكوسيط إعالمي هائل وتطورت اعالناتها حتى وصلت 

 ، ....الخ(إنستغراماليوم على شبكات التواصل االجتماعي )فيسبوك، توتير، 

وسيلة  اإلعالنات على شاشة الهاتف الجوال بعد ازدياد عدد مستخدميه حول العالم فأصبح -2

 إعالمية هامة.

 نهم.الغير مباشر ومنها الكتيبات والمطويات التي ترسل بالبريد ألشخاص بعي اإلعالن -3

ت إعالنات الشوارع والمعارض واالعالنات على جوانب الحافال الخارجية،اإلعالنات  -4

 العامة.

 ي.اإلذاعاإلعالنات المسموعة وهي اإلعالنات االذاعية التي تبث على موجات األثير  -5

كذلك المرئية وهي إعالنات التلفاز وهي األكثر انتشارا  اآلن و/اإلعالنات المسموعة -6

 إعالنات دور السينما.
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لصحف وهي إعالنات ا اإلعالن،اإلعالنات المطبوعة وهي األقدم على اإلطالق بين فنون  -7

 والمجالت والدوريات والمنشورات والملصقات 

 (1) االجتماعياإللكترونية على منصات التواصل  ه: اإلعالنات

زيادة  هناك العديد من المنصات االجتماعية التي تحمل على صفحاتها إعالنات إلكترونية تحقق

ي دعائد ما هائلة في المبيعات والمشاركات بتكلفة أقل ومن أكثرها شهرة وتساعد المعلن في إنشاء

 ثابت :

         فيسبوك .1

 إنستغرام            .2

 تويتر .3 

 سناب شات   .4

 بنترست  .5

       لينكدإن .6

 الذكر فوائد عدة: االجتماعي سابقةولإلعالن عبر وسائل التواصل 

 نتج( استخدام المحتوى الذي ينشئه الزبون في اإلعالنات )كذكر آرائه والتصويت للم

 مما يحسن أداءك بشكل ملحوظ.

  إنشاء قاعدة من الزبائن واألشخاص المستهدفين بشكل أفضل دون الحاجة لخسارة

 ال.المزيد من األمو

 ت التي إجراء اختبارات تساعد في قياس مدى نجاح العملية التسويقية بتحليل المعلوما

 توفرها المنصة على المستخدمين.

 ا غياب أية حدود بتاتا  في قدرتك نحو التوسع فالمعلن غير مضطر النتظار شخص م

 ليبحث عن الكلمات المفتاحية األساسية.

 ونية:عي على عدة أشكال تخدم فكرة اإلعالنات اإللكترويمتاز محتوى منصات التواصل االجتما

 .الشبكات االجتماعية: فيسبوك، ولينكد إن، وجوجل بلس 

 .المدونات الصغيرة: تويتر، وتمبلر 

 مشاركة الصور: انستغرام، وسناب شات، وبنترست. 

  :اليف. يوتيوب، فيسبوكمشاركة مقاطع الفيديو 

 على ثالثة عوامل أساسية: ويعتمد اختيار شبكة التواصل االجتماعي

  والمجموعات، ...( االستخدام،حيث  )منأين يتركز الزبائن المستهدفين 

 كيف يمكن الوصول إليهم وأين نجدهم )وسائل التواصل المفضلة لهم، واإلعالنات 

 (الهادفة إلخ

  لجامعات، اأين يشارك أكثر الزبائن وأية فئة أكثر فعالية مع اإلعالنات )الشباب، طلبة

 إلخ(

 (2)ولإلعالن عبر منصات التواصل االجتماعي فوائد عدة :

يل المثال مهلة زمنية حتى تبدأ في تحقيق المطلوب، فعلى سب إلىمعظم قنوات اإلعالنات تحتاج  1

نشاء إقادرا  على  أكنت وذلك إذ الوقت،التسويق من خالل المحتوى يعمل بشكل أفضل مع مرور 

 مات مفتاحية أساسية.روابط خلفية كثيرة وأسست لكل
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بعض قنوات اإلعالنات تعطيك نتائج سريعة ولكن ليست يومية باستمرار فعلى سبيل المثال قد  2

منك  من حيث المبيعات مقابل جهد قليل جدا   يحقق لك التسويق عبر المؤثرين نتائج سريعة جدا  

مؤقتا  وبدال  من  وإنماكل دائم )على الرغم من أن تكلفته مرتفعة جدا ( ولكن هذه النتائج ال تستمر بش

ذلك ستحقق مبيعات جيدة على أساس المشاركات ولكنها غالبا  ما تكلف أقل ماديا  في كل مرة تنشر 

 فيها.إعالنك 

بعض القنوات مفيدة ومتناسقة ولكنها تحتاج للكثير من الوقت لالتصال بها على سبيل المثال  3

ئعة للعالمة التجارية ولكنة يتطلب الكثير من أن يحقق نتائج را ADWORDSيمكن لبرنامج 

 الوقت إلدارة األمر بشكل مثالي واكتساب المكانة المرجوة.

يمكن تحقيق مبيعات مستمرة منذ اليوم األول لموقعك على  االجتماعيباستخدام وسائل التواصل  4

جذب الزبائن الجدد بشكل  المتصفح أما بالنسبة للمواقع اإللكترونية التجارية الحديثة فإن القدرة على

فوري ومستمر صفقة ضخمة للغاية حتى وإن لم تنجح في تحقيق إيرادات صافية عالية منذ البداية 

فإن اإلحاالت والتسويق عبر البريد اإللكتروني واكتساب شبكة جديدة من العمالء تجلب عمالء 

 جدد بنهج متسق ومنطقي.

 تائج الدراسة الميدانيةن المبحث الثالث

 توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب النوع ( يوضح1) لجدول رقما

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %60 28 ذكور

 %40 18 إناث

 %100 46 الجموع

( نوع مفردات مجتمع الدراسة حيث جاءت النسبة 1يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم ) 

فقد جاءت  بنسبة  أما اإلناث( ، 28) ( وبتكرار%60األعلى لصالح الذكور وذلك بنسبة مقدارها )

 ( .18%( وبتكرار )40)

 توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب العمر ( يوضح2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر

18-25 4  %9 

26-35 14  %30 

36-45 17 37% 

46-54 8 17% 

 %7 3 55أكبر من 

 %100 46 المجموع

حيث  ب العمر( توزيع مفردات مجتمع الدراسة حس2ت الواردة في الجدول رقم )يتضح من البيانا

(، تليها الفئة العمرية 17%( وبتكرار )37( وبلغت )45-36جاءت النسبة األعلى للفئة العمرية من )

( بنسبة 55حين جاءت الفئة العمرية )أكبر من  ( في14%( وبتكرار )30( وبلغت )35-26من )

 ة األكبر من الموظفين هم من فئة الشباب األصغر سنا .النسبوبهذا %( 7)

 توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي ( يوضح3الجدول رقم)

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 %7 3 إعدادي

 %22 10 ثانوي
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 %17 8 معهد

 %54 25 جامعي

 %100 46 المجموع

وزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي ( ت3تظهر البيانات الواردة في الجدول رقم )

( ، تليها حملة 25%( وبتكرار )54حيث جاءت النسبة األعلى لحملة الشهادة الجامعية حيث بلغت )

 .(10%( وبتكرار )22الشهادة  الثانوية بنسبة )

 دراسة .(يوضح شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما  من قبل مفردات مجتمع ال4الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار الوسيلة

 %82 45 فيسبوك

 %9 5 تويتر

 %9 5 انستغرام

 0 0 أخرى تذكر

 %100 55 المجموع

( شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما  من قبل 4تظهر البيانات الواردة في الجدول رقم )

(  45%( وتكرار )82سائل بنسبة )مفردات مجتمع الدراسة حيث جاء الفيسبوك في مقدمة هذه الو

( وهذا يدل على أن فيسبوك 5%( وتكرار )9وانستغرام بنسب متساوية بلغت ) يليه كل من تويتر

هو من أكثر وسائل التواصل االجتماعي شيوعا  واستخداما  من قبل كافة رواد وسائل التواصل 

 االجتماعي على اختالف فئاتهم العمرية نظرا  لسهولة استخدامه.
 لشبكات التواصل االجتماعي االستخدام اليومي( عدد ساعات 5الجدول  رقم )

 النسبة المئوية التكـــــرار عــــدد الساعات

 %31 14 أقل من ساعة

 %26 12 ساعات في اليوم 4 إلى 2ما بين 

 %13 6 ساعات في اليوم 6 إلى 4ما بين 

 %2 1 ساعات في اليوم 7أكثر من 

 %28 13 حسب الظروف

 %100 46 المجموع

عدد ساعات استخدام مفردات مجتمع الدراسة  إلى(  5الواردة في الجدول رقم ) تشير البيانات

اليومي لوسائل التواصل االجتماعي حيث أن أعلى نسبة من الموظفين يستخدمون يوميا  وسائل 

ها استخدامها حسب ( تلي14%( وتكرار )31التواصل االجتماعي أقل من ساعة يوميا  بنسبة بلغت )

 4 إلى 2(  وفي المرتبة الثالثة جاء استخدامها ما بين 13%( وتكرار )28الظروف بنسبة بلغت )

( وتتفق هذه النتيجة مع أحد فروض نظرية 12%( وتكرار )26ساعات في اليوم بنسبة بلغت )

لجماهيري ا االتصالبأن الجمهور هو جمهور مشارك فاعل في عملية  واإلشباعاتاالستخدامات 

 .ويستخدم الوسيلة التي تحقق حاجاته
 ( دوافع االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي6الجدول رقم )

 

 الفقـــــــــــــــــــرة

 بشكل كبير

 

بشكل  بشكل متوسط

 ضعيف

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 %100 30 0 0 %67 20 %33 10 للترفيه والتسلية وقضاء وقت الفراغ

 %100 35 0 0 %49 17 %51 18 إعالنات المحال التجارية ومراكز التسوقلمتابعة 

 %100 38 0 0 %66 25 %34 13 للعالقات االجتماعية مع األصدقاء واألقارب

 %100 44 0 0 %75 33 %25 11 االجتماعية لمتابعة اإلعالنات على صفحات الجروبات
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( دوافع استخدام مفردات مجتمع الدراسة لشبكات 6م )تفيد البيانات الواردة في الجدول رق           

متابعة إعالنات المحال التجارية ومراكز  التواصل االجتماعي حيث جاء في مقدمة دوافع االعتماد

(، كما حظيت متابعة اإلعالنات على  18%(  وبتكرار )51بنسبة بلغت )التسوق بشكل كبيرو

(، أما الترفيه والتسلية 33%( وتكرار )75بة)االجتماعية بشكل متوسط بنس صفحات الجروبات

وقضاء وقت الفراغ وبناء العالقات االجتماعية مع األصدقاء واألقارب فقد جاءت بشكل متوسط 

( على التوالي، وتتفق هذه النتيجة مع 25( و)20%( وتكرار )66%( و)67بنسب متقاربة بلغت )

والمتمثلة في  واإلشباعاتستخدامات دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم بحسب مدخل اال

الدوافع الطقوسية والتي تستهدف تمضية الوقت واالسترخاء والصداقة وتلبية االحتياجات. كما تفق 

اإلعالمية مع إحدى فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم بأن استخدام األفراد للوسائل 

 أواصر العالقات االجتماعية أن تنقطع.بديل للتفاعل االجتماعي في وقت تكاد تكون  لإليجاد

 نوعية اإلعالنات األكثر متابعة على شبكات التواصل االجتماعي ( يوضح7الجدول رقم )

 المجموع بشكل ضعيف بشكل متوسط بشكل كبير الفقــــــــــــــــــــــــرة

 % ك % ك % ك % ك

 %100 45 0 0 %49 22 %51 23 إعالنات الخدمات

 %100 46 0 0 %65 30 %35 16 سلعإعالنات ال

 %100 46 %31 14 %54 25 %15 7 إعالنات المنشآت واإلعالن

( نوعية اإلعالنات األكثر متابعة على شبكات 7توضح البيانات الواردة في الجدول رقم )      

بلغت  كبيرة بنسبةجاءت إعالنات الخدمات في المرتبة األولى بدرجة  االجتماع حيثالتواصل 

( 30%( وتكرار)65جاءت بدرجة متوسطة بنسبة) ( ، أما إعالنات السلع فقد23%( وتكرار)51)

( وهذا يدل على اعتماد 25%( وتكرار ) 54تلتها إعالنات المنشآت والعقارات بنسبة بلغت )

مفردات مجتمع الدراسة على وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة إعالنية لتلبية احتياجاتهم من 

 السلع.الخدمات و

 تأثيرات مواقع التواصل كوسيلة إعالنية ( يوضح8الجدول رقم )

 المجموع بشكل ضعيف  بشكل متوسط بشكل كبير الفقــــــــــــــــرة

 % ك % ك % ك % ك

تساهم في تقديم معلومات تجذب االهتمام 

 الموضوع اإلعالني  إلى

34 74% 12 26% 0 0 46 100% 

نتج  لشراءاإلقناعية توفر المبررات   %100 46 %4 2 %33 15 %63 29 الم 

ت علِمني بخصوصية السلع والخدمات 

علن عنها مما يساهم في   االقتناع.الم 

31 67% 10 22% 5 11% 46 100% 

ت علِمني بكل ما هو جديد في أسعار 

الخدمات والسلع خاصة في مواسم 

التخفيضات عبر خاصيتي التفاعالت 

 والمشاركة والستوري.

34 74% 8 17% 4 9% 46 100% 

التعرف على السلع والخدمات واختيار 

المناسب منها حسب الدخل والمستوى 

 المعيشي.

32 71% 13 29% 0 0 45 100% 

تدفعني للتفكير واالهتمام باحتياجات ال 

 فائدة منها تؤدي لتغيير في نمط المعيشة 

12 26% 18 39% 16 35% 46 100% 

يرات مواقع التواصل كوسيلة إعالنية حيث جاءت مساهمتها في تقديم ( تأث8يوضح الجدول رقم )

الموضوع اإلعالني وإعالم  مفردات مجتمع الدراسة بكل ما هو جديد  إلىمعلومات تجذب االهتمام 

في أسعار الخدمات والسلع خاصة في مواسم التخفيضات عبر خاصيتي التفاعالت والمشاركة 
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( ، تالها التعرف على السلع والخدمات 34%( وتكرار )74والستوري بنسب متساوية بلغت )

( وذلك 32%( وتكرار )71واختيار المناسب منها حسب الدخل والمستوي المعيشي بنسبة بلغت )

يدل على الدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي كمنصة فاعلة للتسويق بأقل التكاليف خاصة 

 روادها.مع الزيادة المضطردة لعدد مستخدميها و
 عبر مواقع التواصل االجتماعي اإلعالنثقة ومصداقية  ( درجة9الجدول رقم )

 المجموع بشكل ضعيف بشكل متوسط بشكل كبير الفقــــــــــــــــرة

 % ك % ك % ك % ك

مواقع التواصل االجتماعي مصدر ثقة 

 لمتابعة اإلعالنات

21 46% 13 28% 12 26% 46 100% 

اإلعالنات ومقارنتها قبل أقوم بالتدقيق في 

 بها  واألخذتصديقها 

19 41% 24 52% 3 7% 46 100% 

أثق في اإلعالنات التي تأتي من المتاجر 

 المعروفة فقط

22 46% 17 35% 9 19% 48 100% 

أثق في اإلعالنات التي تأتي من األفراد عبر 

 الجروبات الجماعية

11 24% 18 40% 16 36% 45 100% 

ات التي تأتي من الشركات أثق في اإلعالن

 الخدمية

25 54% 14 31% 7 15% 46 100% 

عبر مواقع  اإلعالندرجة ثقة مفردات مجتمع الدراسة بمصداقية ( 9يوضح جدول رقم )       

التواصل االجتماعي حيث جاءت النسبة األعلى لثقة مفردات مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة 

تليها الثقة بمواقع التواصل االجتماعي ( 25%( وتكرار )54لخدمية وبلغت )بإعالنات الشركات ا

 %( وتكرار46متساوية بلغت ) المعروفة بنسبكمصدر لإلعالنات خاصة التي تأتي من المتاجر 

( على التوالي، في حين جاء التدقيق في اإلعالنات ومقارنتها قبل تصديقها واألخذ بها 22( و)21)

 (.24كرار )%( وت52بلغت ) متوسطة وبنسبةبدرجة 

 القصور في إعالنات مواقع التواصل االجتماعي جوانب (10الجدول رقم )

 المجموع بشكل ضعيف  بشكل متوسط بشكل كبير الفقــــــــــــــــــــــــرة

 % ك % ك % ك % ك

 %100 45 %58 26 %22 10 %20 9 ضعف مصداقيتها وموضوعيتها 

 %100 46 %58 27 %22 10 %20 9  محتوياتها اإلعالنيةالبطء في تحديث 

عدم استخدامها لوسائط متعددة كالفيديو 

 والصور

9 20% 11 24% 25 56% 45 100% 

 %100 45 %67 30 %20 9 %13 6 قلة جاذبيتها )الشكل الفني(

وصعوبة اإللمام  كثرة اإلعالنات

بتفاصيلها

  

13 28% 26 57% 7 15% 46 100% 

 %100 46 %46 21 %41 19 %13 6 كثرة اإلعالنات المزيفة

( أبرز جوانب القصور في إعالنات مواقع التواصل االجتماعي من 11يوضح جدول رقم )        

وجهة نظر مفردات مجتمع الدراسة حيث جاءت كثرة اإلعالنات وصعوبة اإللمام بتفاصيلها بدرجة 

مواقع التواصل االعتماد الكبير على  إلى( ويعود ذلك 26%( وتكرار )57متوسطة بنسبة )

عدد كبير من  إلىاالجتماعي كمنصات لعرض اإلعالنات التجارية نظرا  لجدواها في الوصول 

المستهلكين، في حين جاءت قلة جاذبيتها من ناحية الشكل الفني بدرجة ضعيفة بأعلى نسبة بلغت 

عالنية ( أما ضعف مصداقيتها وموضوعيتها والبطء في تحديث محتوياتها اإل30%( وتكرار )67)

%(، 58وافتقارها للوسائط المتعددة كالفيديو والصور فقد جاء بنسب متساوية ومتقاربة بلغت )
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( على التوالي، وذلك يدل على مدى أهمية ونجاح مواقع 25(، )26(، )27%( وتكرار)56)

 التواصل االجتماعي كوسيلة إعالنية.
 اقع التواصل االجتماعيالتي تقدمها اإلعالنات عبر مو المزايا (11الجدول رقم )

 

 الفقـــــــــرة

 بشكل كبير

 

 المجموع بشكل ضعيف  بشكل متوسط

 % ك % ك % ك % ك

أدق تفاصيل المنتج المعروضة  إلىالوصول 

 اإلعالنفي 

21 47% 18 40% 6 13% 45 100% 

 اختيارتنوع المنتجات مما يساعدني على 

 ما يناسبني

25 54% 17 37% 4 9% 46 100% 

ومستوى عالمن  ،عملية الشراء ةسرع

 الراحة والسهولة.

21 48% 11 26% 11 26% 43 100% 

إمكانية المقارنة بين أكثر من موقع يعرض 

نفس السلعة لحين الحصول على السعر 

 األنسب.

26 56% 15 33% 5 11% 46 100% 

معرفة رأي اآلخرين في المنتج من خالل 

ى التعليقات والمشاركات مما يساعدني عل

 يناسبني.اختيار ما 

31 66% 13 28% 3 6% 47 100% 

 اإلعالنالتذكير من خالل تكرار عرض 

 وإمكانية الرجوع إليه عند الحاجة.

25 55% 14 30% 7 15% 46 100% 

 االجتماعي( المزايا التي تقدمها اإلعالنات عبر مواقع التواصل 11يوضح الجدول رقم )     

اءت معرفة رأي اآلخرين في المنتج من خالل التعليقات لمفردات مجتمع الدراسة حيث ج

%( وتكرار 66والمشاركات للمساعدة  في اختيار المناسب على أعلى نسبة بدرجة كبيرة  بلغت )

(  تالها إمكانية المقارنة بين أكثر من موقع يعرض نفس السلعة لحين الحصول على السعر 31)

(، وفي المرتبة الثالثة جاء كل من تنوع 26تكرار )%(و56األنسب بدرجة كبيرة  وبنسبة بلغت )

وإمكانية الرجوع إليه عند  اإلعالنالمنتجات الختيار األنسب والتذكير من خالل تكرار عرض 

( على التوالي وهي تتفق مع نتائج 25%( وتكرار )55%( و)54الحاجة بنسب متقاربة جدا  بلغت )

االجتماعي وسيلة لتسويق المنتجات بامتياز وأن دراسة نور الدين مشارة بأن مواقع التواصل 

 المكونات األساسية في التسويق عبر شبكات التواصل. أهم اإلعالنات أحد 

 نتـائج الدراسة:

 %(.60اتضح أن تمثيل الذكور في مجتمع الدراسة كان األعلى بنسبة مقدارها )-

 %(.37سنا  بنسبة بلغت ) من الموظفين هم من فئة الشباب األصغر تبين أن النسبة األكبر-

من مفردات مجتمع الدراسة هم من حملة الشهادة الجامعية بنسبة  دلت النتائج على أن النسبة األكبر-

 %(.54بلغت )

أفادت النتائج بأن الفيس بوك هو األكثر شيوعا  واستخداما  من قبل مفردات مجتمع الدراسة بنسبة -

 %(.82مقدارها )

مفردات مجتمع الدراسة يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي ألقل من أن  إلىأشارت النتائج -

 %(.31ساعة يوميا  بنسبة )

متابعة اعتماد مفردات مجتمع الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي مقدمة دوافع  جاء في-

 %(.51بلغت ) كبيرة وبنسبةإعالنات المحال التجارية ومراكز التسوق بدرجة 
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لخدمات المرتبة األولى وبدرجة كبيرة من حيث اإلعالنات األكثر متابعة على تصدرت إعالنات ا -

 %(.51شبكات التواصل االجتماعي وبنسبة بلغت )

الموضوع اإلعالني، وإعالم مفردات مجتمع الدراسة  إلىجاء تقديم معلومات تجذب االهتمام  -

ضات عبر خاصيتي التفاعالت بكل ما هو جديد في أسعار الخدمات والسلع خاصة في مواسم التخفي

والمشاركة والستوري في مقدمة تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إعالنية بنسبة بلغت 

أن ثقة مفردات مجتمع الدراسة وبدرجة كبيرة كانت لإلعالنات التي تأتي من  تبين-و %(. 74)

 %(.54)الشركات الخدمية عبر مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

جوانب القصور  أبرزمن ت النتائج على أن كثرة اإلعالنات وصعوبة اإللمام بتفاصيلها كانت دل -

%( 57في إعالنات مواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظر مفردات مجتمع الدراسة بنسبة )

وبدرجة متوسطة، في حين جاءت قلة جاذبيتها من ناحية الشكل الفني وبدرجة ضعيفة بأعلى نسبة 

معرفة رأي اآلخرين في المنتج من خالل التعليقات والمشاركات  حصلت-و %(.67بلغت )

اختيار المناسب على أعلى نسبة فيما يتعلق بالمزايا التي تقدمها اإلعالنات عبر مواقع  للمساعدة في

 %(.66التواصل االجتماعي وبدرجة كبيرة بلغت )
 المراجع

 بالمعلومات: دراسةي على مواقع التواصل االجتماعي في التزود ماطر عبد هللا حمدي. اعتماد الشباب الجامع( 1)

، 2018اإلعالم، قسم الصحافة واإلعالم، األوسط كليةالسعودية: جامعة الشرق  -السعودية.  جامعة تبوكمسحية في 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. 

رة العالقات مع الزبون: دراسة حالة ( نور الدين مشارة. دور التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي في إدا2)

، )رسالة ماجستير غير 2014الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  -بالجزائر. متعاملي قطاع الهاتف النقال 

 (. رةمنشو
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(. 2010للنشر والتوزيع،  أسامةعمان: دار  -.1ط -والعالمي. سناء الجبور. اإلعالم والرأي العام العربي ( 4) 
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صفاء للنشر  عمان دار -.1ط -االنساني. الشاعر. مواقع التواصل االجتماعي والسلوك  الرحمن بن ابراهيم ( عبد7)
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ص  ذكره،مرجع سبق  مواقع التواصل االجتماعي والسلوك االنساني، عبد الرحمن بن ابراهيم الشاعر،( 8) 

 .68،69ص
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 :دور وسائل االتصال االجتماعي في تغيير ثقافة الشباب الليبي

 دراسة ميدانية

 جامعة بنغازي-قسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد -د. فريحة عوض إبراهيم 

 ملخص الدراسة  

شباب التأثير على عقول ال االجتماعي فيال يمكننا تجاهل دو وسائل ومواقع االتصال 

والقيمي، هذه الفئة التي تعتبر من الفئات المستهدفة االولي في التضليل والتدمير الخلقي  وثقافتهم،

الشباب  أن فئة وباعتبار العربية.المنطقة  االرهاب في انتشارغرس أفكار هدامه تساعد على  وفي

بالتأثير تقوم  التي القوى الصاعدة فهي المجتمعات،وتقدم وقيادة  عليها في بناءهي التي يعتمد 

وسائل تأثير هذه الورقة تحاول أن تركز على مدى  المجتمع.إيجابا على تطور  أوسلبا  المباشر

بتطبيق دراسة ميدانية على عينة من الشباب  الليبي،االتصال االجتماعي في تغيير ثقافة الشباب 

 تفادى تأثيريفية التي يمكن بها الك ننقاشوتحاول أن  االجتماعي،استخدام وسائل االتصال  الليبي في

واالستفادة من استخدام  الشباب،التأثير السلبي لوسائل االتصال االجتماعي على ثقافة وعقول 

   المجتمعات.التطور التقني 

 Abstract  

       We cannot ignore the means and social media sites in influencing the 

minds of young people and their culture, which is considered one of the 

primar target groups in moral and ethical destruction. In addition, in 

implanting destructive ideas that help spread terrorism in the Arab region. 

In addition, considering that the youth group is the one who depends on 

them in building, advancing and leading societies. They are the rising 

forces that directly and positively influence the development of society. 

This paper attempts to focus on the impact of social media in changing the 

culture of Libyan youth, applying a field study on a sample of Libyan youth 

in using social media. In addition, it tries to discuss how to avoid the 

negative means of social communication on the culture and minds of 

young, Also how to get benefit from technical. 

 المنهجي للبحث  طاراألولى: اإلالمبحث  

 :المقدمة

في واقعنا  وأساسيا   هاما   دورا   العنكبوتيةالشبكة  لياالتصال االجتماعي  تلعب وسائل 

 استخدامها اليومأن أسلوب  الواسع. غير انتشارهامن أهمية  أن يقللحيث ال يمكن ألحد  المعاصر،

باإلضافة إلى  وعقولهم.  أصبحت تشكل خطر على تغيير ثقافة الشباب وتؤثر على سلبيبشكل 

في المجتمعات   العولمة التي أصبحت العدو المباشر لتحطيم القيم االجتماعية واالنسانية واالخالقية

 بانتشارقليمية ، مما شكل خطر جميع الحدود اإل  العنكبوتية، حيث تجاوز التواصل عبر الشبكة 

بقدر  ال يعني إتباع فرضية االنعزال عن العالم، للقيم العربية واالسالمية معا، وهذا   االفكار الهدامة

حقيقة أن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة ، فمن خالل عولمة االقتصاد   ما يعنى إدراك

اليوم ، يمكن التحكم في أذواق وأفكار البشرية بشكل عام من خالل الوسائل االلكترونية   والثقافة

لشباب، وهذا ما يقابله في المجتمع الليبي بشكل خاص يمكن التحكم في تغيير الخصوصية الثقافية ل
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الورقة  هذه. القيم اإلنسانية وانحدارالشباب،  إحرافالذى ساهم في  الفراغ الثقافي واالجتماعي ،

 الليبي.الشباب ثقافة وسلوك تغيير  االجتماعي علىوسائل االتصال  على تأثيرتركز 

 الدراسة: مشكلة 

تطوير  فييجب أن يساهم  التقني الذيمن التطور  ه بالرغمفي أنتكمن مشكلة الدراسة 

 خطر على يشكل تارةالحديث  أصبح التطور التقني المجتمع،مما يساعد في تطور  الحياة،أسلوب 

أخرى يشكل خطر على األمن القومي للدولة من خالل  ة، وتارواالخالقية الليبيةالقيم االجتماعية 

متطرف من خالل استخدام وسائل االتصال االجتماعي  عقديد وعمليات تجني إرهابية،تشكيالت 

والتي تشكل  عليها،جابة لذا تمحورت مشكلة الدراسة في بعض التساؤالت التي نحاول اإل الحديثة.

 :وهي للبحث،مشكلة حقيقية 

 على ثقافة الشباب؟ االجتماعيكيف يمكننا معرفة مدى تأثير وسائل االتصال  -

  ثقافتهم؟الشباب للحفاظ على  كيف يمكننا تحصين عقول -

وتوجيههم نحو  استقطابهمكيف نستطيع حماية الشباب من االساليب المستخدمة في  -

  إرهابية؟ تشكيالتفي  االنخراط

بشكل  استخدام التطوير فيالشباب  بها توعيةيمكننا  التيالوسائل الهامة  هيما  -

   إيجابي؟

  -االتية: اط النق الدراسة فيتكمن أهمية الدراسة: أهمية 

كونها من الموضوعات المهمة في هذا المجال التي تهتم بدور وتأثير وسائل االتصال  -

 االجتماعي على ثقافة الشباب.

تناولت هذا الموضوع وذلك على حسب علم  الحديثة التيكونها من بين الموضوعات  -

 الباحثة.

لهذا تحتاج المزيد  ح،واض الليبي بشكلكونها من الموضوعات التي ال يدركها المجتمع  -

 .الدراسة والبحثمن 

عقولهم  واستخدامتكمن الدراسة في االستفادة منها في تطوير الشباب والحفاظ على ثقافتهم  -

 المجتمعي.فيما ينفع 

 خاص.عام والليبية بشكل  العربية بشكلكونها تثرى المكتبة  -

 الموضوعات.قد تكون مجال بحث أكثر تعمقا للباحثين في مثل هذه  -

 الدراسة:أهداف 

 الليبي. ثقافة الشبابالتركيز على معرفة مدى تأثير وسائل االتصال االجتماعي على  -

االتصال االجتماعي  السلبي لوسائلمناقشة الكيفية التي يكمن بها تفادى تأثير االستخدام  -

 على الشباب الليبي. 

 دامها.استخكيفية االستفادة من التطور التقني في توعية الشباب وكيفية  -

 االجتماعي.الوسائل التواصل  استخدامهممعرفة الكيفية التي يفكر بها الشباب أثناء  -

 االلكتروني.اإلعالم  أوهداف الحقيقة لإلعالم الحديث الوقوف أمام األ -

 الدراسة: فرضية 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أنه " أدى أستخدم وسائل االتصال االجتماعي من قبل 

هذه الفرضية والتحقق  اختبارلذا تحاول هذه الدراسة  ثقافهم.إلى تغيير  سلبيبي بشكل الشباب اللي

 متغيراتها.من 

 الدراسة: منهجية  
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من حيث نوعية متغيراتها ومصادر تها نظرا لطبيع الوصفي،الدراسة المنهج  تتبعا

والتي يركز على  معلوماتها فأنها تعد من الدراسات الوصفية لتي تهتم بدراسة اإلعالم الجديد،

وعقول الشباب  على ثقافةللقضايا المجتمعية وتأثيرها  االجتماعي، وتناولهامواقع شبكات التواصل 

والتي تهدف إلى تصنيف البيانات والحقائق التي يتم تجميعها وتسجيلها ثم تفسيرها وتحليل  الليبي،

 التحليلي الذيالمنهج  إلى استخدامباإلضافة  1مفيدة.دالالت  واستخالصهذه البيانات تحليال شامال 

 نهائية.يركز على تحليل البيانات والخروج بنتائج 

عالم تحاول هذه الورقة أن تركز على موضوعات مهمة لها عالقة وطيدة بتأثير اإلإذا  

ف وتغيير ثقافته ، منها عالقة اإلعالم بالعولمة ، كذلك الوقوق أمام االهدا الجديد على عقلية الشباب 

 تأثيرلإلعالم الحديث ، بجانب معرفة اآلثار السيئة لإلعالم الحديث في المجتمع ، ومدى  حقيقة ال

التي تساعد على معالجة الفساد   على ثقافة الشباب ، ومعرفة الطريقة االجتماعيوسائل اإلعالم 

انب ، ومن ثم سوف تطرح الدراسة ج السيئ لوسائل االتصال االجتماعي  االستخدامالناتج من 

سائل وتطبيقي على تأثير اإلعالم الجديد على ثقافة وعقول الشباب الليبي من خالل استخدام 

 التواصل االجتماع.

 : الميدانية الدراسة-7

، الشباب الليبي تغير ثقافةنوضح مدى تأثير وسائل االتصال االجتماعي على  ولكي 

 صاتاستخدامهم للمنية من خالل ومعرفة الكيفية التي يستقبل بها الشباب الرسائل االتصال

من طالب  قمنا بجانب تطبيقي ميداني على عينة من الشباب الليبي من جامعة بنغازي االفتراضية،

 ستبيانوهي االوذلك من خالل استخدام أداة الدراسة  (،تما)اإلدارة العامة والخد وموظفين من

 الشباب الليبي. لقياس مدى تأثير وسائل االتصال االجتماعي على تغير ثقافة

 الدراسة: . مجتمع 1. 7

منتظمة  تمتاز بأنها الطبقية والتيعلى العينة العشوائية  اختيارها فيالدراسة  اعتمدت

لكامل للعينة اوتساعد الباحث في التقليل من االختالف  األصلي،وتمتاز بالدقة في تمثيلها للمجتمع 

هذا يساعد و يمكن،لتباين داخل الطبقة أقل مما العينة بطريقة تجعل ا مفرداتمن خالل عمل تجزئة 

 مجتمع الدراسة. عالية فيعلى الحصول على دقة 

 :. حجم العين2. 7

 فيبتطبيق الدراسة على عينة من الشباب من الذكور واإلناث على الطالب  قامت الباحثة

 400عينة الدراسة العامة والخدمات بجامعة بنغازي، وبلغ قوام  باإلدارة مختلفة والموظفينمراحل 

حيث أن معظم البحوث  داللة،كاف من الناحية االحصائية للخروج بمؤشرات ذات  وهود مفردة،

 2فرد.مفردة إذا ما كان مجتمع الدراسة يزيد على عشرة االف  400اإلعالمية تحدد حجم العينة ب 

 - عوامل:العينة إلى  اختيار( ويرجع أسباب 30- 16) العينة بينوتراوح أعمار 

 مع البشرى في المجت تمثل قطاعا فاعال   أكثر شريحةهم  باعتبارهملعينة الشباب  اختيارجاء   -

                                                           
 126، ص 1976القاهرة: دار عالم الكتب،  ،بحوث اإلعالم واالسس والمبادئسمير حسين،  1

 النظرية والنماذجاألسس  :العاماستطالعات وبحوث الرأي  وتنفيذنصميم  العبعب،عاطف عدلي   2

 .147، ص 2002العربي، الفكردار  :القاهرة، التطبيقية
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لشباب الليبي، ا ثقافةالدراسة على استخدام المنصات االفتراضية التي تؤثر على تغير  اختيارجاء  -

كور من الذن الشباب أكثر مستخدمي الشبكات التواصل االجتماعي ذات طابع متنوع إوباعتبار 

    صحيحا.ما يوفر عينة تمثل المجتمع االصل للشباب تمثيال  واإلناث وهذا

الل خبطريقة مباشرة حيث قامت الباحثة بتوزيعه على عينة الدراسة من  االستبيانوزع 

 اينة،متبوثقافات  واتجاهاتأعمار  العينة منمجتمع  حيث أخدت، العشوائي التطبيقياالختيار 

الليبي  ثقافة الشبابنحدد مدى تأثير وسائل االتصال االجتماعي على تغير  حتىوالغرض من ذلك 

ي سيتوصل له الوسائل. أما النتائج الت استخدامهم لهذه تعليمهم، وكيفية أعمارهم ومستوى باختالف

   والجداول االحصائية. البيانياإلحصائي من خالل الرسم  باألسلوبالبحث سوف تكتب 

د أدوات وهو أحاالستبيانأداة الدراسة في الجانب العملي ا استخدمت بيانات:ال.أدوات جمع 3. 7

ي أطار فوالهدف االساسي منها الحصول على معلومات علمية مقننة من المبحوثين  البيانات،جمع 

تم توزيع و الليبي،موضوع الدراسة وهو تأثير وسائل االتصال االجتماعي على تغيير ثقافة الشباب 

 تخدامالسالبيانات المتعلقة من حيث خصائصهم وسماتهم ودوافعهم  العينة لجمعلى االستبيان ع

ات للرسائل النصية التي يتلقوها من المنص استقبالهمشبكات التواصل االجتماعي، وكيفية 

 ين.والموظفبنغازي من الطالب  من جامعةمفردة  400حيث طبق على عينة قوامها  االجتماعية.

والمنهجي  النظري ينإلى مجموعة محاور تم تحديدها في ضوء االطار االستمارة بتقسيم الباحثةقام 

  -التالي: لدراسة على النحو لوفروض  وتساؤالتمن مشكلة بحثية  هللدراسة بما يشمل

تخدام الشخصي أسئلة خاصة بالخصائص المتعلقة بمستوى التفاعل واالس يتضمن-األول: المحور 

 لشبكات التواصل االجتماعي.

لتواصل الشبكات  والبحثيالعلمي  االستخدامأسئلة خاصة بمدى  يتضمن-الثاني: المحور 

ن أجل متقوم به شبكات التواصل االجتماعي  الذيأيضا  يتضمن أسئلة خاصة بالدور  االجتماعي،

 تمعات،للمجوتتعدى الخصوصية الثقافية  والعربية،لقيم اإلسالمية لمناهضة  اجتماعيةفرض قيم 

 لحديثة.اخبار التي تبث من خالل هذا التطبيقات وتصديق الشباب لأل استجابةتتعلق بمدى وأخرى 

 ارتباطهاعولمة ومدى بتحديد معرفة مدى قدرة الشباب على تفسير معنى ال ويتعلق-الثالث: المحور 

 الحديث. أو باإلعالم المعاصر

ن مة االستبيان والتحقق تحقيق درجة الصدق تم تصميم صحيفمن أجل و: . الصدق والثبات4.7

وتم عرضها على مجموعة من  الدراسة، وتساؤالت وفرضيةفي ضوء أهداف  الظاهريالصدق 

مالحظات ن م أبدوهالمحكمين في مجال اإلعالم، وتم تصميم التساؤالت وتعديل االستمارة وفقا لما 

 لمبهمة وغلقسئلة التي توضح بعض النقاط اأ وأضافه المتكررة،سئلة تم حذف بعض األ حيث

 بدقة.   أتعابهاعلى  المبحثينقدرة  االسئلة لتالئمصياغة بعض  المفتوحة، وأعادهبعض االسئلة 

يقصد به الوصول إلى نفس النتائج بتكرار تطبيق  والذيالثبات  اختبارأما فيما يخص 

أن تتسم  فأن كافة االجراءات يجب بالتالي الظرف، أوالمقياس على نفس االفراد في نفس المواقف 

عن طريق إعادة تطبيق االستمارة على عينة  1 بالدقة واالتساق والثبات للوصول إلى ثبات النتائج.

% ، بعد ثالث أسابيع من التطبيق األول ، وقياس معامل 10 بلغت مفردة  أي بنسبة 40قوامها 

نسبة االتفاق مرتفعة  وجاداتاالرتباط بين النتائج التي توصلنا اليها في كل مرة من أعادة التحليل 

بين التطبيقين ، وقد أعتمد ت الدراسة في حساب ثبات نتائج االستبيان على حساب نسبة االتفاق 

                                                           
، ص 2000، القاهرة عالم الكتب 1، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالميةحميد، محمد عبد ال 1

419. 
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% وهو معامل 84المبحوثين في التطبيق األول والثاني ، وكانت قيمة معامل الثبات   إجاباتبين 

، كما يدل على صالحية  المبعوثون استجاباتكبير في  اختالفثبات مرتفع يدل على عدم وجود 

 .هتطبيقلقياس ما يمكن قياسه و االستبيان

 اإلحصائي:. التحليل 5. 7

ى الحاسب إل وأداخاهاتم ترميز البيانات  الميدانيةمن جمع بيانات الدراسة  االنتهاءبعد 

حزمة النتائج االحصائية باستخدام برنامج "ال واستخراج، ثم جرت معالجتها وتحليلها اآللي

وء إلى باللج وذلك Spasاالنجليزية ئية للعلوم االجتماعية"، والمعروف باختصار اللغة االحصا

 -وهي: المعامالت واالختبارات والمعالجات االحصائية 

بيرسون  ارتباطكما تم استخدام معامل  االستبيان،النسب والتكرارات اإلحصائية البسيطة ألسئلة  -

ومدى تأثير المنصات االفتراضية  المبحوثون،بين متابعة  العالقة االرتباطية واتجاهإليجاد شدة 

وبتطبيق المعادلة إليجاد معامل االرتباط كانت النتيجة أقل من واحد صحيح  ثقافتهم،على تغير 

معامل  باستخدام 1 المتغيرين.العالقة بين  اتجاهات، وهي أثبات حالة االرتباط بين 0.75وهي 

 -االتي: بيرسون 

  )])مجموع س( ) مجموع ص -ن مجموع )س ص (                 =[ معامل بيرسون 

 ]2( مجموع ص2) - (ص )مجموع [ ن0. 5]2)مجموع س(  -( 2ن )مجموع س         [      

  المعرفي للدراسةاإلطار  الثاني:المبحث 

الركائز  يمثل اإلعالم الحديث إحدى بالعولمة؟عالقة اإلعالم  ماهي والعولمة: اإلعالم الحديث-1 

ن العولمة تعتمد على إعلى هذه العالقة بقوله  فوكو يامااألساسية التي قامت عليها العولمة، ويؤكد 

 اقتصادوكذلك  الدولية،حرية التجارة  واإلعالم، المعلومات في تكنولوجياثالثة أسس تتلخص 

  2السوق وحرية الحركة في األسواق العالمية.

بأن الصور والسينما األمريكية تمر  اإلعالم،يخص عولمة  دورية فيما ريجيمكذلك يؤكد  

تمر المنتجات األمريكية المختلفة. فتدفق المعلومات والصور من الشمال إلى الجنوب  العالم كمانحو 

عالميا، وبهدف بغرض نقل كم هائل من التصورات واألفكار والرغبات بغرض توحيد المشاهدة 

 فقط، االستهالكي بعولمة الذوقلعولمة. حيث ال يتعلق األمر ا واحد، هودف استهالكينمط  تأسيس

 االستهالكيكما يؤكد دوبرية بل يتعداه إلى تنميط عالم الخيال.  فاإلعالم أصبح له دوره في الترويج 

أسلوب تسويق مباشر من  أوفهو اليوم يمثل أسلوب دعاية  أيضا ،االجتماعي  االتصال عبر مواقع

كأسلوب  اإلعالناتفيها المرأة في بعض  والترويجية، والتي تستخدمية خالل الحمالت اإلعالن

إذ أن  معية، استهالكيةاألفراد تجاه أنماط  توجيهبغرض أن تكون قادرة على  ،أحيانا   لإلغراء

أكثر، بل تصل إلى  وانتباههمعلى وعي الناس  االستحواذتنتج قدرة هائلة على  العالنيةالصورة 

 المشاهدين وتؤسسنوعا من التوغل في دواخل  فالصور تمارس حيان.االبعض  في تخديرهم

وتخلق كذلك حاجات وتحدث رغبات،  وتفضيالتهم وتحيزاتهم الخاصة،وتحفيزاتهم  اختياراتهم،

فال  وثقافيا، 3اقتصاديا.  أولتباشر حسما بدئيا ألشكال متنوعة من الصراع قد تتخذ شكال سياسيا 

                                                           
 نفس المصدر. 1

 .37، ص 2000ظافر للطباعة، الزقازيق،  العولمة وحرية اإلعالم،سعيد بخيره،  2

م بمراكش، 2005نوفمبر  12دوبريه ريجيس )فيلسوف فرنسي( محاضرة ألقاها صباح السبت  3

 . المغرب.مدينة مراكشالن عن المدرسة العليا للفنون البصرية بمناسبة اإلع
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أصبح فاإلعالم الحديث  واإلعالم،، وعولمة الثقافة االقتصادعولمة نستطيع أن نفصل اليوم بين 

العام وهنا تشير الدراسات وبحوث الرأي  المشاهدة.كفيلة بنقل صورة مؤثره في  وسيلة

الشباب واألطفال لالطالع على المعلومات في  ميال لدى أن هناك كله إلىفي العالم  واالستطالعات

إلى مليار مشاهدة  أحيانا  واحد  يوتصل مشاهدة فيد المكتوبة، حيثصور الفيديو بدال من النصوص 

   1واضح.مما يشير إلى تحول ثقافي  واحدة،في اليوم الواحد ولمرة 

فعالقة اإلعالم الجديد بالعولمة الثقافية أيضا  مرتبطة بتدفق الكم الهائل من الصور        

كونات الثقافة نفسها كالدين واللغة والعادات والمعلومات  في الفضاء االلكتروني،  فإذا كانت م

تعتبر أيضا  من مكونات الهوية الفردية والجماعية  فهيوالتقاليد والمعتقدات تشكل سدا منيعا، 

، فإن اإلعالم الجديد يؤثر في هذه  المعلومةالكامل في الثقافة  االنصهارللمجتمع ، وتحول دون 

بعض األحيان ينتج عنها نسخ  في، بل المعلومةي للثقافة المكونات ويضعفها، وينتج عنه قبول نسب

الكامل والتطابق  الثقافي الواحد وهذا ما يحدث  لالنصهارقد تمهد  محلية مطابقة للنسخ العالمية ،

وقادرة  االنتشارومع ذلك فهي واسعة  2اليوم .  فثقافة الصورة مثال  تعتبر سطحية هزيلة وفقيرة،

لذلك تستعمل في الغالب أسلوب اإلغراء بتحريك الغرائز  فائقة،عة بقوة وبسر االختراقعلى 

عقول الشباب على  مخارطهاومخاطبة العواطف السطحية وإثارتها، وهذا التوظيف يزيد من 

 .المراهق

 االنقسامفي عقول شبابنا هو في الحقيقة أحد أساليب  ةفي غرس جوهر العولم االستمرارن إ      

والتي تؤدى بدورها إلى خلق مجموعات من أصحاب الثقافة العالمية التي ال  الثقافي في المجتمع،

، وبين ذلك المجموعات التي تنحاز إلى قيمها االجتماعية للمجتمعتحترم الخصوصية الثقافية 

ن إقطيعة بين نخبتني في المجتمع الواحد.   إنشاوالنتيجة هي  عنه،والثقافية والحضارية وتدافع 

 االقتصادي.الغزو  أوالمباشر  العسكرييفوق الغزو  الذيهو أحد أساليب الغزو صراع الثقافات 

وهو يعتبر  أشخاص،إذا يمثل اإلعالم الجديد بشكل عام عملية نقل األخبار من شخص إلى مجموعة 

ففي  العام، الرأيإلى السيطرة على  المجتمع ويهدفتأثير كبير على  أن له باعتبار الرابعةالسلطة 

  3والمجتمع. ثقافة الفردلحديث يعتبر أقوى الوسائل المؤثرة في تغير العصر ا

اسي، فقد أصبح اإلعالم في وقتنا الحاضر أحد الوسائل المستخدمة في صنع القرار السي     

جتمع  بما وتوعية للفرد والم تثقيفإلى كون اإلعالم وسيلة  فباإلضافةوأحدى أدواته ووسائله ، 

سائل المتبعة بارزا في ترشيد المجتمع للو إيجابيا ر، فأنه  يلعب مثال  دوريحيط من حوله من مخاط

د نحو الحفاظ سلوك األفرا توجيهالمياه والكهرباء،  فهو قادر أيضا  على  استهالكفي تقليل وترشيد 

يا، والتي ونفس اجتماعياعلى المرافق العامة ، واستخدامها بالطرق السليمة من خالل برامج معدة 

وم أصبح تأثيريه على الفرد والمجتمع بغرض التغير واألقناع ، فاإلعالم الي سقاطاتعلى  تعمل

 أداء من أدوات الحرب ووسيلة سلمية للحرب . 

يستخدم فيها  تسمى،الحروب السيبرانية كما  أوحروب الجيل الرابع  أوفالحروب الحديثة   

ترفع من الحالة المعنوية  أوتحبط يع أن فهو أداة تستط العدو،كأداة لهزيمة    اإلعالم الحربي

 أوعلى المؤثرات المرائية والمسموعة  أوفقط للمقاتلين. فاإلعالم بشكل عام ال يقتصر على التلفاز 

                                                           
عدد ، الالمعرفةمجلة السعودية:  ،الطالب يريدون اإلعالم الجديد في مدارسهم ""سامة أمين، أ 1

 .66ص  ،2012سبتمبر ، 210

مايو  ne.comjazirahonli-https://www.al ،15خالد الشرقاوي السموني، اإلعالم الجديد والخصوصية الثقافية،  2

2020. 

 .96ص  المصدر السابق، ، نفسالطالب يريدون اإلعالم الجديد في مدارسهمسامة أمين، أ 3
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أستقاء  فياليها الكثير  والتي يستندالمكتوبة كالصحف والمجاالت والملصقات والمنشورات 

، والمتمثلة في االستخدام فييثة وهي األخطر األخبار. بل يشكل اإلعالم الحديث بوسائله الحد

تعتبر من أكثر الوسائل المنتشرة في العصر  والتي اإللكترونيةالمنصات االجتماعية والتطبيقات 

 وباعتبار 1الحالي، وبسبب عدم الرقابة عليه فتستخدم بطرق غير الئقة من قبل معظم الشباب. 

الوسائل  استخدامن معظم الشباب يسعون إلى إف شيء، لذامعطيات العصر تتطلب السرعة في كل 

األسرع واألحدث في تلقي األخبار، فلم تعد الصحف الورقية، وال الكتب المطبوعة مجال اهتمام 

 العنكبوتية. ةكبوالش اإللكترونيةتقنية االتصاالت  اكتشافكما كانت في السابق قبل 

لتغيير  أصبحت وسيلةولكنه إذا ما  تراض،اععليها  المعلومات ليساإلعالم كوسيلة نقل          

للمجتمعات، فهو بذلك يشكل أحد أدوات الحرب اإلعالمية  واإلنسانيةالثقافات ولتدمير القيم الثقافية 

كان سببا  في تشكيل  الشيبانيالمعايير المهنية لإلعالم  فانحراف القادمة.المباشرة على األجيال 

يتضح فمن خالل الواقع  2من الشباب.  فئة المراهقيناصة أخطار سلبية على المجتمع العربي وخ

عقول  والسلبية فيبارزا  في غرس المفاهيم الخاطئة  لعبت دورا  ن التقنية اإلعالمية الجديدة إ لنا

ساهمت بشكل مباشر  التي البرامج والمسلسالتخالل بث  ثقافاتهم منالشباب وساهمت في تغير 

في تشجيع الشباب على  المجتمع الليبي وساهمتكل عام إلى في نقل عادات وثقافات غربية بش

لقبول  طرح أفكار غربية نالحظسبيل المثال عبر وسائل إعالم رسمية وعالمية  ممارستها، فعلي

يعد مرفوضا شكال  ومضمونا  في المجتمعات  والذيبالمثلية )والزوج المثلي بين جنس الذكور(، 

والدينية ووفقا للقيم الروحية واالنسانية  أوال ،والتقاليد العربية  وفقا العادات واإلسالمية.العربية 

وذلك  (،24وفرنسا ) سي،بي  قنوات ألبيعلى  متكررةويمكننا مالحظة أن مثل هذه البرامج  ثانيا ،

تشجيع اآلخرون  العربية واالسالمية، بقصدنماذج لهذا الزواج من الدول  استضافةمن خالل 

االجندة كذلك ثقافة تغير  حياتهم. اختيار الفردية فيالحرية  أورية الشخصية لحذوهم من منطلق الح

الشباب  ثقافةهذه البرامج من شأنها أن تؤثر في تغير  (، كلالعكس أو األنثىالتغير من الذكر إلى )

ذا ل العربية واالسالمية،مع القيم  يتمشى ما الالتقليد األعمى، وهذا  أو وتدفعهم للتجربةالمراهقين 

مثل هذه االفكار من شأنها أن تقنع المراهقين وتساعدهم القيام بهذه التصرفات التي تتنافي مع 

   والروحية.األعراف والتقاليد المجتمعية والخروج عن القيم الدينية 

وخاصة  الحديثة اليوم،المعايير التي تقوم بها وسائل االتصال  ازدواجيةباإلضافة إلى    

وهذا ما يجعل الشباب  والعرف،يث تقوم ببث مواد مخالفة للواقع وللثقافات الوسائل المرئية ح

على نقل  مثال  تركزفي تطبيق اليوتيوب  المصورةفأصبحت األفالم  الحقيقية.ينصدم عندما يدرك 

وهذا ما يساهم في  والجريمة،وأفالم الرعب  واالنتحارالحوادث  والقتال، وأخبارأخبار الحروب 

تشجيعها وعدم  3باالكتئاب.  إحباطهم وشعورهممما يزيد من  الشباب،سلبي عند ال خلق الشعور

 المستقبل،التحفيز واإلثارة لقبول األفضل في  مبادئوترسيخ  البالد،في المشاركة في تنمية  للتفكير

االلعاب التي  أو األخشندائما تركز على أفالم  المطروحة الموضوعاتكذلك من المالحظ أن 

أنظما م الكثير من الشباب إلى الحركات  ساهم فيما  لألسفوهذه  والقتل،العنف على  تحتوي

 يرونها تحقق لهم رغباتهم في القتل والعنف.  واإلرهابية التياإلسالمية المتطرفة 
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واألكثر ،وتعتبر وسائل االتصال االجتماعي من الوسائل األكثر شيوعا في عالمنا المعاصر   

أكثر  الشباب ،حيث نالحظ من خالل واقعنا اليومي أن الشباب يقضون تأثيرا على تغيير ثقافة

ذا ما كان منها  ، وه االستفادةأوقاتهم على مواقع التواصل االجتماعي ،وتطبيقات اليوتيوب دون 

ت طويلة جدا  ، الشباب على األنترنت  لفترا انكفاءدمان األنترنتي، والذى أدى بدوره إلى سببا  اإل

حداث  وقاتهم منعزلين ومنشغلين به  دون الشعور بما يحيط بهم ومن حولهم من أوقضاء معظم أ

عيش في عالم ، أي نقلهم من  وأقعهم  الحقيقي إلى ال اجتماعية أوهامة قد تتعلق بقضايا مجتمعية 

سي و كان سبب الواقعية المحيطة بهم ، وهذا أثر سلبا على مستواهم الدرا  البيئةبعيد عن  افتراضي

 تعرضهم للفشل بشكل متكرر. في 

وهذا  ا،اليهتنشر محتويات إباحية بغرض جذب الشباب  االلكترونية اليومكثير من المواقع 

والعنف في المجتمعات  الساديحاالت االغتصاب والقتل والسلوك  ارتفاعما كان سبب في 

والتي غالبا  ة،الشيباني المحافظة مثل المجتمع الليبي، نظرا لما يشاهده الشباب في مثل هذه المواقع

لى أسلوب وهذا ما يجعل الكثير منهم يلجأ إ لديهم،ما تكون هي األساس زيادة األثارة الجنسية 

القي األخ االنحالل انتشاروهذا أدى بدوره إلى المساهمة بشكل مباشر في  واالغتصاب،الخطف 

 في المجتمع.

 الحديث: الحقيقية لإلعالم  األهداف-2

إلعالم الجديد هو العمل على تزويد الشخص بالمعلومات والثقافات التي ن الهدف من اإ

وعلى  الشباب،تسعي العولمة إلى نشرها، بغرض تشكيل مكونا ثقافيا يساهم في التأثير على ثقافة 

مواقفهم مواقفهم وسلوكياتهم التي تتمشي وثقافة العولمة. وتساعد بذلك في السيطرة عليهم، وتعديل 

هذا  تستطيعومنها  بالكامل،تهدف هذه الوسائل إلى التأثير على المجتمع  يضه كماوترو وسلوكهم

الوسائل اإلعالمية أن تساهم في صياغة وبناء الواقع الجديد بمفاهيم تفرضها هي وفقا لرويتها 

أن الهدف  الجديد.فالتغيير المعرفي أحد مجاالت اإلعالم  تريد،وتتحكم في مخرجاته كما  الخاصة،

ينعكس مباشرة على سلوك األنسان نتيجة لتعرضه للكم الهائل  الذيتأثير هو أحداث التغيير من ال

وتساعد في تغير  المعرفي،والتي تؤثر بشكل مباشر في مخزونه  يستقبلها،من المعلومات التي 

الشباب  في تحريضأفكاره ومشاعره أتجاه أي موقف. كذلك قد يساهم اإلعالم الجديد بشكل مباشر 

المحيطة  البيئةمن  استقاه الذي سلوكه فيتغيير  أوأعتاد عليه،  الذية للمعتاد ريامغ يام بتصرفاتللق

لرسائل االتصالية التي تعرض لها من خالل وسائل االتصال  الثقافية، نتيجةبه وفقا لخصوصيته 

ة عن إطالق السلوكية والمعرفية الناتج أوويمكن أن نالحظ التغيرات الفكرية  1االجتماعي مثال .

 I يل توجهاته وقيمكتش  2االنترنت.الرسالة االتصالية في مواقع 

  :السيئة لإلعالم الحديث في المجتمع اآلثار-3

، فعادة ما السيئة لإلعالم الحديثر المعلومات من ضمن األثا مصداقيهيعد الترويج وعدم 

وكثير من المعلومات التي تستقيها  والمصداقية،تنشر وسائل اإلعالم معلومات تفتقد إلى الصحة 

قد  أوخاصة، وسائل اإلعالم الحديثة من صفحات التواصل االجتماعي والتي في الغالب تمثل أراء 

وليست  والموضوعية، المصداقية أخبار تفتقر إلى أو من أشخاص إشاعاتتكون عبارة عن 

بشكل عام عادتا ال  االفتراضيةوالمواقع  االجتماعيحيث أن وسائل االتصال  واقعية.بمعلومات 

فما يهمها هو أن تسجل السبق اإلعالمي  منها، المستاءتتحرى على مصادر ودقة وصحة المعلومات 

الخبر ذاك  أوبأن هذا  القتناعهاخرى األول في نشر الخبر، ومنه تتناقله باقي وسائل اإلعالم األ
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وكثير ما تكون هذه األخبار  وحقيقته،دون معرفة مصادرة  إعالم رسمية،خالل وسيلة  شرمن

العام العالمي، وذلك لتحقيق غايات  الرأيعلى  السيطرةوالمعلومات موجهة من جهة ما، بغرض 

صل االجتماعي بنشر تصريحات وفتاوي وكثيرا ما تقوم مواقع التوا اقتصادية. أوسياسية  أومذهبية 

   مصداقيتها.ويتضح فيما بعد عدم  دين،منسوبة إلى علماء 

قارناها المكتوبة من الكتب والصحف والمجاالت إذا ما  في الثقافة ملحوظ هناك تراجعن إ

حيث أصبح الدخول  الحديث. والمعلوماتيالتقني  نتيجة للتطورمن وسائل اإلعالم األخرى  بغيرها

من الجلوس على  وأسرع بكثير بطرقة أسهلللحصول على المعلومات  اإللكترونيةلى المواقع إ

معروفه بدوره إلى وجود الكثير من المعلومات الغير  وهذا أدىالوسائل المكتوبة لساعات طويلة، 

ومن أي جهة تصدر، هذا باإلضافة إلى وجود  هو كاتبها،أي ال يعرف من  المصدر،موثوقة  وغير

بزوال  أووهذا ينذر بتقليص  علميا،على المواقع الكترونية الغير موثقة  من الكتب المنشورةثير الك

   1نهيك عن الصحف الورقية التي حل محلها الصحف االلكترونية. الورقية،الكتب  أهمية

 والعلمي، والفكريالمستوى الثقافي  فيبين األجيال السابقة واألجيال الجديدة  االختالفن إ

األجيال المعاصرة لحركة التطور  المعلومات، ونتيجة لمواكبة التقني وسرعةنتيجة للتطور  جاء

فأن األجيال السابقة  المطبوع، فبخالفبالصور أكثر من النص  ارتباطهمالتقني، مما أدى إلى 

ال المتحركة وتعلموا منها، قبل أن يعرفوا عالم الكتاب، لذلك فهم  على الصورةاليوم تعرفوا  شباب

جاذبية، وهذا يؤشر إلى وجود قطيعة تكنولوجية  بأييحبذون النص المطبوع، وال يشعرون نحوه 

في قناة أخرى تتميز  أو اليوتيوب مثال ،في تطبيقات  يعرضها الفيديووفكرية. إن للقطات التي 

 يالصور فيتم معالجة  المكتوبة، حيثمن المعلومات  تأثيرأكثر  الشباب،بطابعها الخاص عند 

الجزء األيمن من الدماغ، وتنطبع كما هي على إدراك الفرد، فزيادة على تشتتها، تتصف بسلبيتها، 

اليوم حيث أنه ولَد لدى الشباب  نالحظه. وهذا ما ومنهاجيتهامقارنة بخطية النصوص المطبوعة 

وض في الفكر هذا ما أدى بدوره إلى تقليل قدراتهم على الخوبنية فكرية ال تحتمل التركيز المطول، 

وجيل اإلعالم الجديد تحمل  المطبوعة،إن ظاهرة القطيعة الحاصلة بين جيل الثقافة  2التجريدي.

نزوعا نحو  باعتبارهونزوع الشباب العربي نحو اإلعالم الجديد يجب النظر إليه  كثيرة،تعقيدات 

  3من خصوصياتها. ال نهاالوسيلة ذاتها، 

هج هو تشوية الدين والتراث ، فالهدف هو طمس الهوية لإلعالم الممن سيئةن أخطر أثار إ

الثقافية  فكثير ما يبث اإلعالم الحديث بشكل مقصود ثقافات بقصد تشوية صريح للدين اإلسالمي 

ومعتقداته وثقافته،  وهذا يؤدى إلى زعزعة عقيدة الشباب المسلم، فتتكون في أذهانهم  صورة 

الشباب من  انسالخالدين والتراث ، فكثيرا ما أدى ذلك إلى مشوهه ألهم مكونين في الهوية ، وهما 

بجماعات أخرى، والتفاعل معها وتبني مكونات هويتها حتي أصبحت  واالرتباطمقومات هويتهم 

وتحريفه وتأويله بقصد تغيير  اإلسالملهم ، أن الحمالت المنظمة لتشوية  الوحيدةالمرجعية  هي

 تنشرها وتركزحيث   4ناس في مفاهيم الشريعة اإلسالمية .مقاصد الخطاب الديني وبغرض زهد ال

رهاب والتكفير عند الناس كاإل مكروهةبمسائل  اإلسالممثل ربط  االجتماعية،عليها بعض المواقع 

عقول الشباب وتوجيههم إلى  اختراقوعدم المساواة بين الناس، كل هذا بهدف  المرأة، واحتقار
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ويمكن أن نؤكد على أن أكثر من الحمالت  الشمولية.د والعلمانية أفكار بعيدة عن األديان كاأللحا

كانت عبر وسائل  المتطرفة واإلرهابية،في التيارات  لالنخراطاألطفال  استقطابالتي سببت في 

فوجود الجماعات والتيارات  الحمالت،والتي تعتبر ساحة رحبة لهذه  االجتماعي،االتصال 

وما يصاحب  وتفجير اآلمنين، والممتلكاتلتكفير وإزهاق ألرواح المتطرفة واإلرهابية الغارقة با

فحركة  مرائية.ذلك من سهولة عرض تلك الجرائم عبر وسائل االتصال االجتماعي في مقاطع 

ثم يصاب بردة فعل  المراهقين،تلك الدعوات ويقتنع بها من الشباب  يتلقىالتشوية المتعمد يقالها من 

ويستخدمون نصوصا  العلماء،يوظفون كالم  اإلسالمفخصوم  اريخه،وتعكسية تجاه الدين وعلمه 

  الهوية الثقافية.في  العقديأصولية في غير سياقها ألجل زعزعة عقيدة المسلم وضرب المكون 

ظل التضليل اإلعالمي الحديث أصبحت اللغة العربية أيضا  تعيش مأزقا في اإلعالم الجديد  في       

أسهم  والذيتعكس مختلف التفاعالت الثقافية والقيمية في مجتمعنا العربي، هو الواجهة التي  الذي

في مواقع التواصل  خاطئبشكل  استخدامهابدوره في إلضرار باللغة العربية وتدميرها من خالل 

ف اللغة غمما يعكس ركاكة وض جدا ،أصبحت األخطاء االمالئية والنحوية كثيرة  االجتماعي فقد

ما يتم التعبير  الفصحى، وغالبافة إلى سيطرة اللغة العامية محل اللغة العربية المستخدمة. باإلضا

محل اللغة العربية في التعبيرات والمخاطبة عبر وسائل االتصال االجتماعي  الالتينيةبالحروف 

مما يسبب في تدمير اللغة االصلية العربية.  فكما يذكر الكاتب حميدو كمال بأنه على سبيل المثال 

أن   1ه. يوتبيعتمد على لغة " عربيزي" في البحث في الشبكة العنك الجوقلح محرك البحث أصب

وشخصيتها ووحدتها، وهي  مكونات لهويتهاوأهم  االمة العربية،اللغة العربية التي تمثل روح 

 وهي الوعاء الوحيد الحافظ المتعاقبة،والتقاليد والخبرات عبر األجيال  لألفكارالوسيلة الناقلة 

إلى تغيرها  من خالل تغير ثقافة  والسعيمن تتعرض اليوم إلى التالعب بها   هيلثقافتها وتراثها. 

لمصطلحات لغوية ال تنتسب إلى للغة العربية   ، وباعتبار أن الشباب هم أكثر  واستخدامهمالشباب 

بية وتدميرها  ، فأن الهدف من ذلك هو أضعاف اللغة العراالجتماعيفئة مستخدمه لمواقع التواصل 

لتحل الحروف الالتينية كبديل لها، وهذا ما ترك أثرا ضار باللغة العربية ومن الطبيعي أن يؤدى 

الرغبة في تعلم اللغات  طغيانذلك إلى األضرار بالثقافة العربية والقيم المرتبطة بها ، نهيك على 

بالثقافة  وأعجابه تعلقه األخرى كاللغة  االنجليزية والفرنسية ، ليس بسب معارفي، بل بسبب

إلى أمته العربية وثقافته.  انتمائهإلى القرية الكونية أقوى من  انتماؤهالمسيطرة  عليه ويصبح بالتالي 

2  

 ثقافة الشباب: وسائل اإلعالم االجتماعي على  تأثير-4

لنفسي يقودنا إلى التحليل ا الشباب،لعل اإلجابة على سؤال ما مدى تأثير اإلعالم على ثقافة 

 غيرهم فييمر بها الشباب دون  السيكولوجية التييتعلق بالمتغيرات  الذي والجسدي والفكري

تعد هذه المرحلة  عمرية، حيثوهي أخطر وأهم مرحلة  المراهقة،وهي مرحلة  مراحله العمرية

لفئة  تعتبر هي فئة الشباب، حيث أن الفكري والنفسيةوالتأثر  للتغيرات،هي األصعب وألكثر قابلية 

 السياسية للفردولهذا فأن التنشئة  جدا .والعقائدية بشكل سريع  توجهاتها الفكريةتبني  الوحيدة التي

في مجتمعنا  فئة الشبابأذا نالحظ أن  األخرى،في هذه المرحلة مهمة جدا  دون غيرها من المراحل 

الشيوخ، االطفال وفئة  تشكل أكثر نسبة مقارنة بين فئة الديموغرافية والتيالعربي من الناحية 

مرحلة المد القومي خالل فترة الخمسينات  العربي فيالثورات التي قامت في وطننا  فمعظم

                                                           
 .76، مصدر سبق ذكره، ص ائط المتعددةالعربي والوس حميدو، الشبابكمال   1

، ورقة مقدمة لمؤتمر اإلعالم الجديد: تأثيره ودوره في التوعية األمنيةبدر الدين أحمد إبراهيم:  2

التوعية األمنية، مركز التنوير المعرفي واألكاديمية العسكرية العليا بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم 

   .2013ديسمبر  4-2األمنية، الخرطوم 
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مرحلة الوعي السياسي والوطني لدى  شبابية بسبببقيادات  الماضي، قامتوالستينيات من القرن 

 غيرها.عند هذه الفئة دون  واالندفاعباإلضافة روح المغامرة  الشباب،فئة 

واالستقطاب، لهذا السبب تم التركيز على هذه الفئة العمرية كونها الفئة األسهل في التلقي  

في الوسائل  المتمثلةوسائل اإلعالم الحديثة  اتجهتتصميم ورغبة في التغيير، ووفقا لذلك  واألكثر

خالل خلق وذلك من  الشباب،على نقل المعارف والتأثير على فئة  واالفتراضية بالتركيزالمرئية 

عن هويات أخرى غير التي  معتقداتهم والبحثتساهم في أقناع الشباب بتغير  إذاعيةبرامج 

يحملونها.  ويعتمد هذا  التركيز على التغيرات السيكولوجية التي يمر بها المراهق ، فالمراهق نجده 

لعالم الصورة في خاصا  اهتمامادائما مرتبط بواقعه المادي الملموس، وفي الوقت نفسه فإنه يعطي 

أن العاطفة هنا هي الصفة الغالبة على شخصيته ،  باعتبارالملموس،   الماديعالقاته بهذا العالم 

مما  يجعله في هذه المرحلة منفتحا  على الرموز،  وعلى كل ما يثير الخيال، لذلك تبقى لغة الوسائل 

المعلومات عن عوالم شتى بشكل السمعية و البصرية هي أنسب اللغات لسيكولوجيته، فهي تزوده ب

أيضا    استفهاماتهمحبب له ومرغوب فيه ، وتجعله على أتصال تام بالعالم، وتغني خياالته وتثير 

.1 

 الحديث، جعلن التطور الهائل الذي شهده قطاع االتصال واإلعالم اإللكتروني في العصر إ      

وسائل االتصال ومصادر المعلومات، لذا ألنها تهيمن على كل  نفسها،من المعلومة  الصورة أهم

نتاجا وتوظيفا وتطويرا ودبالجه بشكل مثير االصورة  على ترسيخعملت وسائل اإلعالم الحديثة 

حتى تكون مالصقة وقريبة لمجريات الحياة المعاصرة من جميع النواحي. لذا أصبحت  للغاية،

الرسائل  وتوظيفها ضمن عالناتهاإتوظيف الصور في  منافسة شديدة فيالشركات اإلعالمية في 

بتلك القنوات  التقليدي، بلأشباع لحاجات شتي، وليس عبر جهاز التلفاز  االتصالية بغرض

عن تسجيل للحقيقة وليست  فالصورة عبارةكالحاسوب وشبكة األنترنيت.   االفتراضية،اإللكترونية 

، ألن الكلمة رمز ال يحتوي شيئا من المسموعة أوالحقيقَةَ ذاتها، وهي تختلف عن الكلمة المكتوبة 

شكلها عناصر هذه الحقيقة، أما الصورة فهي رمز يحتوي على خطوط ومساحات تشبه الواقع في 

أن يفسرها  للمتلقييمكن  المكتوب حيثفهي لذلك وبوجه عام، أسهل فهما من اللفظ  2،الظاهري

  له عقله.يتصورها  أو يطبقاها هو كما

أحمد في ورقته حول اإلعالم الجديد وتأثيره ودوره في التوعية األمنية بأن يقول بدر الدين      

واحدة، الدراسات الخاصة )بالتأثير( تؤكد على أن الحركة الفيلمية التي تبث جزيئات متناثرة لبيئة 

الكلمة القدرة على التأثير تفوق تلك األعمال الفنية التي تتعامل واإلمكانات األدائية التقليدية، مثل  لها

المنطوقة واألداء التمثيلي. لذا فإن حركة الصورة الفيلمية وتتابع اللقطات يؤديان في الغالب إلى 

وليس بطريقة المنطق والفكر. فإدراك الحقيقة عن  أكثر،الشعور واإلحساس بالواقع بطريقة حسية 

ية الفن التلفزيوني بحرف من إحساساطريق الحس يزيد من إمكانيات اإلقناع والتأثير السريع أكثر 

في  المصور يثيروتوظيف اإلمكانات المتاحة من تصوير ومونتاج وحركة الكاميرا، فأن المشهد 

، التي تعد ضرورية لمزيد من قراءة المشهد وفهمه واالستفهاماتمن الخياالت  الشباب كثيرنفس 

خ في عقلة أكثر مما يتلقاه يرس عبر الصورفما يتلقاه المراهق   3وبناء الصورة الذهنية المرتبة به.

مكتوبا، فعلم النفس يؤكد أن المرء يتذكر نسبة من مشاهداته التي يحفظها عقله، أكثر من  أو شفاهه

فأن نسبة  السمعي أو البصري طريق الحسأما إذا تلقى المعلومة عن  أذنه،تذكره ما تلقاه من خالل 

                                                           
 ، مصدر سبق ذكره.الجديد: تأثيره ودوره في التوعية األمنية اإلعالمإبراهيم بدر الدين أحمد  1

 نفس المصدر.  2

 ، مصدر سبق ذكره.الجديد: تأثيره ودوره في التوعية األمنية اإلعالمإبراهيم بدر الدين أحمد  3
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اصرة أصبحت مؤثرة جدا  في حياتنا اليومية تذكره تكون عالية جدا  وهذه الوسائط اإلعالمية المع

     1والمعاصرة. 

فأنه  ونشرها،في دعمها  فكرية تنموية ويساهمأنه يبث ثقافات  حدين، فكمااإلعالم سالح ذو      

ويستخدم لتدميرها عن طريق تشويه الهوية  ثقافاتها،في سلخ المجتمعات من  في المقابل يساهم

بإن اإلعالم  يمكننا القولوهنا  مكوناتها. من أهمالثقافية الفردية التي تعد اللغة والدين والتراث 

مفهوم الهوية  حيث بدأ وثقافتهم،تغيير هوية الشباب  وكبير فييلعب دور بارز  المعاصر الحديث

لرؤية العولمة في توحيد الثقافات  والمصير، نظرا االنتماءيعني  الوطن، والشباب ال يعني عند ال

من خاللها نشر األفكار الهدامة والمتعارضة مع  واحده، تستطيعالمعولمة في ثقافة عالمية 

 فمن عقيدة األمة العربية وتراثها وقيمها أنها  تعمل على للمجتمع.السلوكيات والقيم األخالقية 

عن اإلسفاف ، واللغة المبتذلة في وسائل  واالبتعادترسيخ وغرس الفضيلة ومحاربة األفكار الهدامة 

إعالمها بشكل عام ، لذا ركزت المجتمعات العربية بصفة عامة على التنشئة االجتماعية والسياسة 

االولي إلى  يةالدراسالشباب من المراحل  انتقالمن خالل المناهج العلمية التي تقدمها في مراحل 

المرحلة الجامعية ، غير أن ثورة االتصاالت والتطورات  العلمية التي ساهمت بالعولمة في نسخ 

أصبحت تعمل على عكس ذلك 2نسيج جديد ليخترق معالم وعلوم ومناهج التعليم في الدول العربية. 

 الشباب. تفافةمن خالل التأثير على 

السياسية واالجتماعية من  األفكار والتوجهاتل لذا شكل اإلعالم وسيلة سريعة لنقل ك 

والتي تعتبر األكثر تأثيرا  على الشباب سواء عن طريق شبكات  وإيجابا،سلبا  االتصاالت خالل ثورة

االسرة خارج عن متابعة  الفضائية، وهيبما يبث عن طريق المحطات  أوالتعامل معها  أواالنترنت 

سالمي ونقدها يعني تدمير المحتوى مجتمع العربي واإلأن رفض ثقافة ال والدولة. والمجتمع

حشدت الدول الغربية كل الوسائل التعليمية واإلعالمية  المجتمعات، لذااالجتماعي والقيمي لهذه 

بغرض  االلكترونية، وذلكفي صفوف الشباب من خالل البرامج المدمرة المتمثلة في االلعاب 

هويتهم الثقافية، وشل تفكيرهم وتوجيهم نحو السلبية من  بداعي عند الشباب وطمستجميد الفكر اإل

وتدميرهم وإقناعها بعدم قدرتهم على تغيير  المستقبل،حباط والخوف من خالل غرس توجهات اإل

وكذلك قامت وسائل اإلعالم  3المجتمع.المجتمع والنهوض به إلى تنمية شاملة تسعي إلى رقي 

سالمية واالجتماعية ، بغرض اقناع  الشباب  ات العربية واإلالغربية بغرس ثقافات تتنافي مع الثقاف

بعدم التمسك بالقيم والتقاليد العربية واالسالمية، حيث نجد اإلعالم اليوم يركز على الحرية الفردية 

الثقافي واالجتماعي من المجتمع ،وهذه الحرب  واالنسالخالفرد لدينه وجنسه كالمثلية ،  اختيارفي 

شر إلى المجتمعات العربية واالسالمية ، األن المثلية  مقبولة اجتماعيا  وسياسيا  موجهه بشكل مبا

وثقافيا  في المجتمعات الغربية ، ومرفوضه في المجتمعات العربية واالسالمية نظرا لحدها من  قبل 

وني . القواعد القانونية والدينية التي تستند اليها المجتمعات العربية في عرفها االجتماعي والقان

ونبذ  المتقدم،من العالم  االنسالخوهذا ال يعني بأن التمسك بقيمنا وتقاليدنا العربية واإلسالمية هو 

 والعلمية.التقنية  أوثقافة التنمية والتقدم وقدرتنا على اللحاق بركب العالم من الناحية االقتصادية 

 وتطوره،ما يخدم المجتمع  خذ منهااالبل  األخرى،على ثقافة الشعوب  االنعزالوال يعني كذلك عدم 

                                                           
 .50، ص 1982يروت، مؤسسة الرسالة، ، بأبناؤنا بين وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالممنى حداد يكن،  1

، ص 2009المجلد الثامن  1بغداد، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية، العدد  العولمة والمواطنة والهوية،ثائر رحيم كاظم،  2

260  

ة شيتا غونغ، المجلد الرابع ، مجلة دراسات الجامعة االسالميالهوية الثقافية للعالم االسالمي علىمخاطر العولمة أبوبكر رفيق،  3

 12-10، ص ص 2007، ديسمبر 1317العدد 
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أنشطة علمية تساهم في نباء المجتمع بعيده عن التعصب  أقامهوذلك من خالل تشجيع الشباب على 

 1والطائفي.الديني والمذهبي 

ن بث الفتن والتقسيم من خالل عدة عوامل منها التعصب الديني والمذهبي والطائفي هو إ

من أجل بث  ومسلسالت،برامج  من خاللعالم الحديث أسلوب حرب حديثة تطرحها وسائل اإل

والتي  العربية،إلى الخالفات الدينية التي تشكل منعطف خطير في المنطقة  واالنحدارروح الفرقة 

عبر فترات زمنية قديمة لم يشعر فيها األنسان  واحده،تحتضن كافة الديانات والطوائف في منطقة 

الدينية. حيث أن بعض  لفرائضهمفي أدائهم  إالفرق بينهم  أيبوالمسلم  واليهوديالعربي المسيحي 

النزعات  أو المتطرفةالمواقع والمحطّات ذات المحتوى المسيء، كالتي تعرض التوجهات الدينية 

جزء مهم من  االتصال االجتماعييعد استخدام وسائل  االحباط.العرقية والطائفية مما تسبب في 

لذا يجب مساندة الشباب على فهم ومعرفة  المعرفة،ون في حدود الحياة العصرية غير أن ذلك يك

أنشطة مهمة  أشراكهم فيلها، حيث يمكن  المسيء االستخدامبعيدة عن  االهتماماالمور التي تستحق 

وتساعدهم في تنمية قدراتهم وتشجعهم  الكراهية،عن خطاب  الوطنية، وتبعدهمتبث فيهم الروح 

التواصل وتساهم في بناء  مهاراتهم فيالجتماعية التي تساهم في تطور في الفعاليات ا االنخراطفي 

 2قدراتهم.

لذا يجب على المجتمع العربي واإلسالمي إدراك مدى خطورة اإلعالم ومواجهته من خالل 

تاحة الفرصة لهم بمناقشة هموم البالد إوذلك من خالل  وخارجه،تفعيل دور الشباب داخل المجتمع 

وخلق مناخ ثقافي للشباب من خالل المشاركة في المؤتمرات  السلبيات، ويملتقوطرح البدائل 

آليات االستفادة  العربي، ووضعالشبابية على مستوى المنطقة العربية لتبادل األفكار بين الشباب 

ومحاربة الظواهر السلبية والهدامة التي تساهم في تدمير  والمواطن، يخدم الوطنمن العولمة بما 

السلبي ما هو له تأثيره  العولمة بينيمكننا أن نفصل في عصر  أالللمجتمع. غير  القيةاألخالقيم 

األمور وأصبحت التكنولوجيا تمثل لنا الدمار  اختلطتأن  اإليجابي بعدما هو له تأثيره  وبين

 3االجتماعي بدل أن تقدم لنا مساعدة أكثر في أستخدمها بالشكل األمثل.

 :الستخدام السيئ لوسائل االتصال االجتماعي. تج من اطرق معالجة الفساد النا-5

لسيئ لوسائل ا االستخدامما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في مسألة معالجة الفساد الناتج عند 

 واقع،الملإلغراءات التي تتعرض لها هذه  االستسالماالتصال االجتماعي هو تحصين الشباب من 

فيجب إنشاء  الشباب.تبث الثقافات السلبية والتي تؤثر على  اإلعالمية التيباإلضافة إلى القنوات 

رة كذلك ضرو المراهق.تساهم في توعية الشباب  ثقافية،نوادي رياضية ومشاركتهم في برامج 

ت الشعبية التي االحتفاال والثقافية وإقامةملئ وقت فراغهم بما هو مفيد كإنشاء المسابقات الرياضية 

لتي اخبار في المعاصي، كذلك عدم السماح لهم بمشاهدة األ لتفكيرتغير مزاجهم وتصرفهم عن ا

 على مشاهد العنف والحوادث والحروب. تحتوي

 أراءهموالسماع إلى  الوقت لهم،كما إن االهتمام بالشباب يمكن أن يكون من خالل توفير 

 والذير، واإلنصات لهم جيدا مما سيساعد على فهم ما بداخلهم من أفكا واالستماعوتوجهاتهم 

التطرف  أو المعاصيبدروه يؤدى إلى أمكانية معالجة أي أفكار خاطئة ووقايتهم من الوقوع في 

رهاب. كذلك تشجيعهم على العمل الصالح وتوعيهم ثقافيا باألخطار المحدقة بهم من خالل هذه واإل
                                                           

 .12نفس المصدر ص  1

"، ورقة مقدمة الي المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع " الضوابط الشرعية لالستخدام التواصل الحديثمحمد احمد حسين،  .  2

 .56، ص 2014عة النجاح الوطنية، فلسطين جام المجتمع، علىوسائل االتصال االجتماعي وأثرها تحت بعنوان 

 .12، مصدر سبق ذكره. ص الهوية الثقافية للعالم االسالمي علىمخاطر العولمة أبوبكر رفيق،  3



284 
 

إنشاء و رياضية،الوسائل الحديثة. وحثهم على استغالل أوقات فراغهم عبر نوادى ومالعب 

للتدريب والتأهيل  وإنشاء مراكزوإقامة دورات توعوية  ترفهيه،ومخيمات شبابية  ثقافيهمنتديات 

والتوضيح لهم عن أهمية الهوية  التنمية.المهني إلعدادهم اإلعداد المطلوب لإلسهام في عملية 

مع  لتعاملبغرض اوتدريبهم على التمسك بها  لثقافتهم، االنتماءسالمية وأهمية العربية واإل

 1نحو الشباب. الغربية الموجهةالمؤثرات السلبية التي تطرحها العولمة والتي تشرف عليها الدول 

غلبت عليه المواجهات الثقافية واألخالقية  الذييتضح لنا أنه من المهم جدا  في عالم اليوم 

موية للشباب بما تن استراتيجيةضرورة خلق  المباشر،على المواجهات العسكرية المباشرة والغزو 

فالغزو  للعولمة.يتناسب مع األهداف المتوخاة لحماية األجيال وتحصينهم من التأثيرات السلبية 

تسعى  التيالدمار الشامل  كأسلحة المجتمع، فهوأحد أقوى تأثير مباشر على  أصبح اليومالثقافي 

اهب الشباب وتحصينهم يحمي التي ترتكز عليها المجتمعات. أن تتبع مو القيم اإلنسانيةإلى تدمير 

والعنف المبنى على تعاطي المذهبات العقلية  الديني،المجتمع من وقوع الشباب في شرك التطرف 

األقوى في بناء المجتمع ورقيه. وهذا يتطلب  األهم والحلقةالتي تدمر وتشل تفكير الفئة العمرية 

د حلقات التنشئة السياسية والثقافية دراسة للسياسات العامة في مجال التعليم خاصة والتي تعد أح

للشباب ، واألشراف على العملية التعليمية والتربوية في مختلف مراحلها ، والتي تهدف إلى إعداد 

أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها في التعامل مع األفكار الهدامة وكذلك  التركيز على المحتويات 

واضحة  تركز على عقيدة اإلسالمية السمحاء ، والتي  الدراسية والتي يجب أن تقدم للطالب مفاهيم

 والموجهينتغرس في النفس القوة والثقة واأليمان وهذا يتطلب ايجاد آلية لتأهيل وتدريب المدرسين 

 2. اختيارهموالتربويين في اإلدارات التعليمية لرفع مستواهم العلمي والتربوي واعتماد الجودة في 

التي تساهم  الشباب، فهياالبداع وتنمية المهارات عند  رسيخ ثقافةتباإلضافة إلى ضرورة     

في  واألسرعوتشجيع المبدعين في مجاالت المعرفة  الشباب،روح األبداع لدى  بدورها في تنمية

حتى  مراحلها،وتقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية بجميع  للتكنولوجيا،إقامة البنية األساسية 

التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة كخطوة أساسية نحو  قادر علىجديد  نتمكن من خلق جيل

فمن  العالم،مجتمع المعرفة. هذا بالطبع ال يعني أن نقوم بعزل الشباب عن التطورات الهامة في 

أن نشجع الشباب على االنفتاح على الثقافات العالمية إلعطاء الفرصة لشبابنا ليطلع  الضروري

المعرفة والخبرة في  اكتسابالدول المتقدمة، وذلك من خالل إرسال البعثات بهدف  على ما حققته

التوجيه والرقابة  االسرة فيعلى دور  كذلك ضرورة التركيزمجال التكنولوجيا والتقدم العلمي. 

، عن طريق النقاش والحوار المتبادل بين أفراد واهتماماتهمباألبناء ومتابعة خطواتهم  واالهتمام

األسرة تعتبر هي اللبنة األولي في تلقي التوجهات  باعتباررة حول مختلف الشؤون الحياتية األس

 3والثقافية.السياسية 

ن أخطر وسيلة من وسائل اإلعالم المؤثرة في ثقافة الشباب هي مشاهدة األفالم عبر إ 

قافة الشباب من خالل أكثر وسيلة لتأثير على ث السنيمائية، حيث أن األفالم  اإللكترونيةالتطبيقات 

بث رسائل لفئة الشباب بالتمرد على القيم األخالقية  أوبث برامج ممنهجة لتغير ثقافات  الشباب ، 

واالجتماعية ، والتحريض على ايجاد طريق يختلف عن القيم الذاتية التي أنشا عليها  ، فقد يكون 

اهد التي تحرض على استخدام العنف في الجانب األخر بث أفالم تحمل رسائل العنف ، ومليئة بالمش

                                                           
، موسوعة سالم والتنمية على االنترنت،    ثقافة الشباب علىالجديد   اإلعالم،تأثير احمد الكردي  1
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والمخدرات والخداع وتعليم طرق مبتكره في علميات السطو المسلح والخطف وغيرها ، وهذا ما 

قد يكون سببا في أنتشار ظاهرة العنف عند الشباب ، فهناك أفالم ال تقدم حل لمشكلة بل تساهم في 

الت األجنبية  كثيرا  ما تحمل النصوص تفاقم المشاكل عند الشباب ، وفي أغلب األفالم والمسلس

، وفي المقابل قد يكون من الممكن أن تقدم هذه  القيم اإلنسانيةمتعارضة مع  بذيئةالتمثيلة كلمات 

أن يطرح معلومات  أواالجتماعية ومكارم األخالق  المبادئالتطبيقات الحديثة دروسا قيمية حول 

والرياضيات واللغات،  والتي قد تكون لها دور فعال والطب  كالفيزامفيدة في المجاالت العلمية  

في تحفيز بعض البرامج وزيادة رغبة المشاهد لزيارة المكتبات ، والتعرف على المزيد من 

حثه على  أوزيارة المتاحف األثرية والتاريخية لمعرفة حقائق تاريخية ،  أوالمعلومات القيمية 

قابة من الدولة نفسها على المحتويات اإلعالمية البحث والعطاء . كذلك يجب أن تكون هناك ر

كل المواد اإلعالمية من الوكاالت األجنبية لعملية  وأخضعاالقادمة من الدول األجنبية  واالتصالية

يعكس  الذيوالتركيز على اإلعالم المحلي  األخالقية،مع قيمنا  يتنافىالمراقبة وحذف كل ما 

  1ثقافتنا.

وحثهم على ضرورة العودة إلى القرأة الورقية والكتب يجب أيضا  تشجيع الشباب 

تساعد في إعادة  ترتيب األفكار وتساعد على توسيع األدراك  باعتبارهاوالصحف والمجالت ، 

البحث العلمي ، والحصول على المعلومات  فيالشبكات االجتماعية   واستخداموالحسي،  العقلي

بشكل مفرط يؤدى إلى التقليل من المستوى  فتراضيةاالاألنترنت والمنصات  فاستخدامالمفيدة ، 

مقاطع فيديو غير الئقة  أوالثقافي والتعليمي للفرد، وفي المقابل فأن هذه الوسائل قد تعرض صورا  

وغير هادفة ، وهذا ما يجعل الشباب يقضون معظم أوقاتهم في مشاهدة هذه المقاطع والتي تؤثر 

 2االخالقية . موتصرفاتهبشكل مباشر على سلوكياتهم 

لذا يجب أن تقوم هذه القنوات  الشباب،السياسية والثقافية  التنشئةلقنوات  مهما  ن هناك دورا  إ  

بدورها على أكمل وجه بداية من األسرة والمدرسة التي يقضي فيها الشباب أكثر أوقاتهم، من خالل 

االجتماعي واإلعالم الحديثة مراقبة ما يشاهده الشباب واألطفال من برامج عبر وسائل االتصال 

الوازع الديني لدى الشباب من خالل عقد ندوات  ضرورة تنميةوتوعيتهم بخطورتها. أضافة إلى 

يمكن أن يقدمه الشباب للمجتمع من خالل استخدام  الذي اإليجابيعلمية تشرح وتوضح لهم الدور 

 3اإلسالمية.تكنولوجيا االتصال واإلعالم في نشر الدعوة 

المنصات  أواستخدام  وسائل التوصل االجتماعي  فيالشباب  يقضيه يقت الذن الوإ

سرته ، و هنا  يبرز  دور وظيفة أ أو يهاالجتماعية  يعد تقريبا  أكثر من الوقت الذى يقضيه مع والد

التنشئة االجتماعية بتكامل المؤسسات اإلعالمية و األسرية معا  ، حيث يجب أن تعمل هذ الوسائل 

التراث والقيم والعادات والتقاليد إلى الشباب ، بينما تعمل رفقة األسرة على التربية الجسمية  على نقل

والصحية للفرد، وكذلك التربية األخالقية والنفسية والوجدانية والعقلية إضافة إلى التربية 

 4كما ال تغفل عن التربية الدينية والترويح الشباب. واالقتصاديةاالجتماعية والوطنية 
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 االفتراضيةوالمواقع  االجتماعين خطر اإلعالم المعاصر المتمثل في وسائل االتصال إ 

والمجتمع بالكامل، بل أصبحت السالح الحقيقي  واألكاسرة، أصبحت لها تأثير بالغ على حياة الفرد 

شارة إلى أن اإلعالم اال الذى تستخدمه الدول في صراعتها و منافساتها ضد بعضها، وهنا تجدر

السوفيتي ، حيث كانت ثمرة وصول  االتحادو ذاته  السالح الذى استخدام  كوسيلة لسقوط قوة ه

السوفيتي ، ومقارناتهم بين  حياتهم الفقيرة وبين الحياة  االتحادالفضائيات إلى الشباب في دولة 

اإلعالم في وهذا أيضا  ما فعلته قنوات   1السوفيتي ، االتحادالغنية في الغرب كان سببا في أسقاط 

. لذا يمكن القول بإيجاز بأنه ضرورة التنبيه إلى كيفية  2011نشر فوضى الربيع العربي عام 

باإلضافة إلى حد  ومضلله،التصدي لهذه المعلومات التي تحمل بين طياتها معلومات خاطئة 

 ، اآلنوالشبابللحافظ على حياة أجيالنا الصاعدة وبخاصة األطفال  األخالقي الخطير االنفالت

خالل تقدم مواد إعالمية بتقنيات حديثة بالصوت  والمجتمع منرقابة األسرة  اخترقتهناك سموم 

  والصورة.

الشباب بسبب ما تقدمه هذه القنوات من  إنحرافكما إن خطورة هذه الوسائل تكمن في  

اقطت كل تحديدها، فقد تس االجتماعيمواد سيئة ومثيرة وجذابه للمشاهدين يصعب على المستوى 

شبكة المعلومات  األنترنت وهيمن خالل وسيلة  المفتوحةعصر الفضائيات  فياألسوار، وأصبحنا 

مفتوحة على الدوام، وبحرية كاملة، وفى كل بقاع العالم  وهيتبلغ مواقعها بالمليارات،  التيالهائلة، 

 2المرائية.لقنوات ال تقل خطورة من ا أجيالنا والتيوبالطبع فإن لها سلبياتها المؤثرة على 

ن المعالجة باتت اليوم واجبه على كل المجتمع بداية من األسرة والمدرسة ودور اإلعالم إ

 الخاليا "ما يصح أن نطلق عليه " فيروس  أوالعصر،  آفةفي التوعية والترشيد إلنقاذ الجيل من 

فة طرق عالج هذه ضرورة معر بات اليوملقد  العربي،لقتل روح األبداع والتفكير عند الشباب 

نهائيا على كل مجاالت الوعي  وبصرف تفكيرهمالتي تستخدم من أجل تدمير الشباب،  اآلفة

والتفكير لما يخدم المجتمع. باإلضافة إلى تعطيل أكبر شريحة مهمة في بناء المجتمعات وهي فئة 

ثقافتنا  ة علىبسهولفي أي وقت  االنقضاضللعدو  يتنسى حتىالشباب، وتهميش دورها في المجتمع 

هدم الحضارة العربية اإلسالمية وأنشاء جيل ال يعترف بالخصوصية  ثمةومن  األخالقية،وقيمنا 

 3الثقافية.

فهي  معا ،ومن هنا واجب على الدولة الليبية التركيز على التنشئة االجتماعية والسياسية   

دور فعال في بناء  وأعتاءهم ،أوالعباره عن إعداد األفراد وتأهيلهم عن طريق ربطهم مع المجتمع 

 المجتمع،من  يتجزأاألخالقية الوطنية السامية وجعلهم جزءا ال  المبادئالمجتمع من خالل غرس 

اإلنسان مجموعة  لالكتساباالجتماعية مهمة  ثانيا. فالتنشئةجزء مهم ومكون فاعل فيه  اعتبارهمبل 

بكل مرحلة من  المرتبطة واإلدراكيةرفية من المهارات االجتماعية التي تعتمد على الخبرة المع

وتحقيق مبدئ التواصل  به،كذلك تساعد على التكيف مع البيئة المحيطة  العمرية.مراحل الشباب 

السياسية لتوعية  التنشئةاالجتماعي بينة وبين األشخاص اآلخرين المحيطين به، باإلضافة إلى 

 والسلوكية، وهذاعنه بالقيم األخالقية والثقافية  الشباب عن دورهم الفعال في بناء المجتمع والدفاع

يمكن أن يتم من خالل وسائل اإلعالم التي تعتبر عنصر مهم جدا  في توجيه سلوك الشباب وتحويلهم 

 4المجتمع.من كم معطل ومجهول إلى قدرات فعاله في 
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وهي  فرد،الالتوجيه والتقويم لسلوك  وسيلةون تكيجابية عندما إالحديث وسيلة  عالمفاإل

الوسيلة الوحيدة التي يكتسبون منها الشباب مجموعة المعارف والمعلومات، لذلك يجب أن تساهم 

ضرورة  الشباب. كذلكالحديث في توعية  اإللكترونيفيها اإلعالم  الحديث بماوسائل اإلعالم 

سمها العالم ير االستعمارية التيبهم وذلك بتعريفهم للسياسيات  باألخطار المحدقةحاطة الشباب إ

سبب في  قد تكونوضرورة توعيتهم لمواجهة الظواهر السلبية التي  عقولهم،الغربي بقصد تفريغ 

وهنا يظهر دور المربي النفسي واالجتماعي في توجيه اإلعالم ومحاولة مواكبة  تدميرهم،

 1 .للمجتمعالتكنولوجية والمعلومات الحديثة، بما يتمشى مع الخصوصية الثقافية  التطورات

 فيبدراسة دور وتأثير وسائل اإلعالم  السياسةوعلم النفس وعلم  االجتماعفقد ركز علم 

 الفكريهذه الوسائل إلى توجيه السلوك  توديحيث  لألفراد،عملية التنشئة االجتماعية والسياسة 

 جديدة قد يتعرف عليها للمرة األولي في حياته.  لذلك أن على معارف باالطالعوتشجع الشباب 

وجود وسائل اإلعالم الحديثة  مهمة جدا  كجزء من حياة األفراد اليومية ، مع التركيز على دور 

التوعية االجتماعية والسياسية من خالل الوسائل المهمة كالمطبوعات الورقية كالصحف اليومية 

فال إلى والمجاالت األسبوعية والشهرية ، ويرتبط تأثيرها بمراحل عمرية مبكرة فعادة ينجذب األط

، وخصوصا في المرحلة األولي التي ترتبط باكتشاف المطبوخاتالموجودة في هذه  الصور لملونه

المرحلة الثانية وهي مرحلة تعلم القراءة والكتابة حيث  تأتياألشياء من خالل التعرف عليها ، ثم 

لمطبوعات بأنواعها  تبدأ المرحلة األولي من التعليم المدرسي حيث يبدأ الطفل قادر على تصفح هذه ا

حول المجتمعات العالمية ، كذلك المجالت وخصوصا التي توجه إلى  اآلخر، وعلي األخبار 

األطفال،  فهي مهمه التأثير حيث تساهم بطريقة إيجابية في التنشئة االجتماعية من خالل تطوير 

ذاعة لتركيز على اإلالقدرة اللغوية عند الطفل وتعلميه القراءة بأسلوب صحيح ومناسب. ومن ثم ا

على  بسب القدرةوذلك  الورقية،المسموعة والتي توثر على األنسان بشكل أسرع من الوسائل 

كذلك مرحلة الطفولة ترتبط  السيارة.في  أوالحصول عليها مجانا وفي أي مكان سواء في المنزل 

التي تعمل على تعليمهم على شاشة التلفاز، و الكرتونية المتحركةباهتمام األطفال بمشاهدة الرسوم 

 اختيارومن هنا يبرز دور األسرة في  بها،العديد من المهارات الجديدة والتي لم يكونوا على علم 

تساعد على تنشئتهم تنشئة  حتىالرسوم الكرتونية التي تتناسب مع المرحلة العمرية ألبنائهم 

 ي مرحلة الشباب.تساهم في تكوين شخصيتهم الثقافية والفكرية ف 2سليمة. اجتماعية

عن طريق العمل  لألفرادإلى التأثير المباشر على التنشئة االجتماعية  اإلذاعاتوتسعى معظم       

وهكذا تساهم  بهم،على تزويدهم بكافة المعلومات حول العديد من الموضوعات اليومية المحيطة 

حيث  اآلخر،مية عن الوسائل أيضا  ال تقل أه مشاهدة التلفاز مناسبة،في التحكم بأفكارهم بطريقة 

 من خاللوذلك  المعلومات.تعتمد على الصوت والصورة والكتابة في توصيل  مؤثرة كونها تعتبر

وكيفية  الحديثة،طرح البرامج الهادفة   التي تسعي إلى توعية الشباب من أخطار وسائل االتصال 

المهنية التي تساهم  والتدريبيةقافية وتوعية الشباب من خالل المنتديات الث إيجابي،بشكل  استخدامها

  3 وللمجتمع.نحو ما هو مفيد لهم  مسارات حياتهمفي تغير 

 اإلطار التطبيقي للدراسة ونتائجها  المبحث الثالث:

يتناول المبحث الثالث الجانب التطبيقي للدراسة التي قمنا بها على عينة من طالب   

مفادها بأن هناك تأثير  التيالختبار فرضية الدراسة مراحل تعليمة مختلفة ، وذلك  فيوموظفين  

                                                           
 نفس المصدر 1

2   www.mawdoo3.com.مصدر سبق ذكره ، 

  3 www.mawdoo3.com .مصدر سبق ذكره ، 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
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لوسائل االتصال االجتماعي على تغيير ثقافة الشباب  الليبي، حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى 

أن تكون العينة  افترضنافئات عمرية من متعلمين وغير متعلمين ، كذلك من حيث النوع حيث 

نتائج حول تأثير اإلعالم على  استخالصكن مالحظة متساوية بين نسبة الذكور واإلناث،  ويم

تمتلكها أي فئة عمرية من سن البلوغ  االفتراضيةالشباب من خالل استخدام المنصات   ثقافةتغيير 

، وكذلك يمكن مالحظة المفردات التي تنتمي إلى فئات  30 -16الشباب والتي تتراوح بين سن  أو

 ثقافةحول مدى تأثير وسائل االتصال االجتماعي على تغيير النتائج   استخالصالعينة حتي يمكننا 

الشباب الليبي . تستخدم هذه الطريقة عندما يكون مجتمع العينة مصنف إلى طبقات، ويكون لدينا 

 لخصائصه طبقات في العينة  حيث يتم تصنيف المجتمع في طبقات وفقا   جميعالرغبة في تمثيل 

غير متعلم  ويتم الحصول على عينة  –مستوى التعليمي ) متعلم إناث(، ال -من ناحية النوع  )ذكور

لخصائص المجتمع .أما  ممثلةعشوائية من اصغر خلية حيث نحصل على عينة طبقية عشوائية 

% وعندما تم سحب من كل  50% ونسبة اإلناث  50ة النسبية  كانت نسبة الذكور ينطريقة المعا

مفردة  400طبقة إلى المجتمع الكلي كانت العينة قوامها طبقة عدد يتناسب مع نسبة عدد أفراد ال

 إناث  ، لذا وزع االستبيان على العينة . 200ذكور و  200فكان تحديد العينة 

فتنقسم إلى مجموعات مختلفة من حيث السن والحالة التعليمية  العينةأما فيما يخص مفردات         

الثانية الفئة  (20-16) من فئة األولىعمرية تمثلت حيث قسمت العينة إلى فئات  والنوع،والمهنة 

من كل فئة من الفئات العمرية  400(، تم اختيار العدد المطلوب 30-26الثالثة )الفئة  (21-25)

  العشوائي. باألسلوب

 من حيث النوع والتوزيع يوضح العينة (1رقم ) الجدول                          

 العدد النسبة

 

 التوزيع

 عالنو

 عدد الذكور 200 50  %

 عدد اإلناث 200 50 %

 المجموع 400 100 %

العينة يوضح توزيع نسبة مفردات  والذي( 2رقم ) ( والشكل1من خالل الجدول رقم )     

 % وهذه50 % ونسبة واإلناث50حيث يتضح من خالل العينة بأن نسبة الذكور بلغت  المشاركة،

أي أن  200اإلناث عدد  200حيث بلغ عدد الذكور  العينة،ت النسب متساوية من حيث عدد مفردا

تظهر من  للكل والتيفي عدد الفئة العمرية  اختالفغير أن هناك  ،400المجموع الكلى للعينة 

   التالي.خالل الرسم البياني 

 (30-16العمرية )الفئة يوضح ( 1رقم ) شكلال
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 الفئات العمرية ( يوضح نسبة2رقم ) شكل

 (20-16من)الفئة العمرية  يوضح (2رقم )الجدول 

 الفئة العمرية األولى التكرار النسبة

9.5 38 16 

6.25 25 17 

8.75 35 18 

6.25 25 19 

7.25 29 20 

من حيث النسب المئوية لكل فئة  هناك تباينبأن ( 2رقم ) ( والشكل2يوضح الجدول رقم )      

عشر إلى  تبلغ أعمارهم من السادسالذين  ح نسبةتتراو العينة، حيثعمرية مشاركة حسب حجم 

أن %(. حيث 7.25)%(، 6.25) %(،8.75%(، )6.25%(، )9.5التالي )العشرين على النحو 

فئات  بباقياألعلى نسبة مقارنة  هيالعمرية األولى والتي تتراوح أعمارهم السادس عشر  الفئة

الذين تبلغ أعمارهم سن الثامن  الثانية نسبةة ثم تأتي في المرتب %،9.5نسبتها العينة فقد حيث بلغت 

المرتبة الثالثة الذين تبلغ أعمارهم سن العشرين والتي  فيتأتي  %، ثم8.75نسبة عشر حيث سجلت 

الذين تبلغ أعمارهم السابع عشر والتاسع عشر  تأتي نسبةالمرتبة االخيرة  % وفي7.25بلغت نسبة 

حيث يمكن  االولي.اقل نسبة في الفئة العمرية  % وهي6.25والتي بلغت حسب الجدول نسبة 

  األولى.للفئة العمرية  العينة بالنسبةمالحظة تقارب النسب للمشاركين في مفردات 

 (25-21الفئة العمرية الثانية من )( يوضح 3رقم)جدول ال

 الفئة العمرية الثانية التكرار النسبة

8.25 33 21 

4.25 17 22 

10 40 23 

6.75 27 24 

0 0 25 

( والتي تتراوح أعمارهم  من الواحد العشرية 3أما الفئة العمرية الثانية كما يوضح الجدول رقم )     

%(،  10%(، )4.25%(، )8.25)تتراوح نسبهم  على التوالي  فهيإلى الخامس  والعشرون 

الذين يبلغ %(، )صفر% ( ، ويتضح بأن أكثر نسبة مشاركة  في الفئة العمرية الثانية هم 6.75)
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% من عينة  الدراسة وهى أكثر نسبة مقارنة  10عمارهم  ثالثة وعشرون عام حيث بلغت نسبتهم 

في المرتبة الثانية الذين تتراوح أعمارهم   تأتي(  ، بينما  3النسب الموضحة في الجدول رقم ) بباقي

ع الفئة العمرية % وهي تتقارب م 8.25الواحد والعشرون ، حيث بلغت نسبتهم من حجم العينة 

نسبة الذين تبلغ أعمارهم االربع  تأتيلسن  الثامن عشر في الفئة العمرية األولى  ، ومن ثم 

نسبة  تأتى% وهي  أقل نسبة في الفئة العمرية االولي، ومن ثم 6.75والعشرون عام  حيث بلغت 

سبة مقارنة بالفئات %  وهي أقل ن4.24وعشرون عام حيث بلغت نسبتهم    اثنىالذين تبلغ أعمارهم 

( ، وأخيرا بلغت النسبة الصفرية لفئة الذين تبلغ أعمارهم سن الخامس والعشرين 2العمرية في رقم )

 ، حيث  جاء تكرارها صفر لعدم وجود مشاركين في حجم العينة  بهذا العمر . 

 (30-26الفئة العمرية من ) حيوض (4)جدول رقم ال

 

 

 

 

على الفئة العمرية التي الثالثة وهي الفئة العمرية  يحتوي والذي( 4يوضح الجدول رقم )

أعمارهم بين ح والفئة العمرية التي تترا والثانية، وهياألولى  بالفئات العمريةاألكبر سنا مقارنة 

%(، 11.25%(، )6.5التوالي نسبة )تمثل نسبتها على  فهيإلى الثالثين والعشرين  السادس

هم الذين  نسبة عدديا.  ويتضح من الفئة العمرية الثالثة بأن أكثر %(5.5) %(،4.5، )%(5)

اعلى نسبة في الفئات  % وهي 11.25بلغت نسبتهم  عام حيثتتراوح أعمارهم السابع والعشرين 

الفئات التي تستقبل الرسائل االتصالية عبر المواقع االتصال  أكثر يوضحوهذا  الثالثة،العمرية 

من حيث  االهتماماتوقد ال نستغرب بأن  نصية.االجتماعي وتؤمن بما يستقبلونه من رسائل 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي، ومدى تأثيرها على تغيير ثقافة الشباب قد تكون قريبة جدا  

 الشباب بشكلوهذا يعطي مؤشر على قوة تأثير هذه الوسائل على مقارنة مع فارق األعمار، 

 والعشرين حيثللذين تبلغ أعمارهم السادس  التانئةالمرتبة  في تأتي العينة. ثممتساوي بين فئات 

% وهي تتقارب من حيث النسبة بالذين تبلغ أعمارهم السابع عشر والتاسع عشر 6.5بلغت نسبتهم 

ثم  الثانية.وكذلك الذين تبلغ أعمارهم الرابعة والعشرية في الفئة العمرية  االولي،في الفئة العمرية 

الثالثون عام حيث  تبلغ أعمارهم( الفئة العمرية التي 4في المرتبة الثالثة في الجدول رقم ) تأتي

وهي نسبة ضعيفة  العينة،أكبر الفئات العمرية من حجم  وهي%،  5.5بلغت نسبتهم من حجم العينة 

( 2رقم )في الجدول  %،10بالذين بلغت أعمارهم الثالث والعشرون والتي بلغت نسبتهم  مقارنة

وأما في المرتبة الرابعة من  (.3رقم )الجدول  % في11.25التي بلغت نسبتهم  والسابع والعشرون

% من حجم 5نسبة الذين بلغت أعمارهم الثامن والعشرين حيث كانت نسبتهم  تأتىالجدول االخير 

الذين تبلغ أعمارهم التاسع والعشرين عام وهي أقل نسبة في الجدول رقم  تأتي نسبةوأخيرا  .العينة

نسبة تأثير  فرضية تقاربالفئات العمرية ال يلغى  فيوهذا التباين   %.4.5( حيث مثلت نسبتهم 4)

ام استخدام وسائل االتصال االجتماعي على الشباب الليبي بعد تحليل خصائص التفاعل واالستخد

 الفئات.الشخصي لشبكات التواصل االجتماعي من جميع 

الشخصي  واالستخدامومستوى التفاعل  الخصائصأما فيما يخص المحور الذى يركز على   

، أتضح  من خالل   االفتراضيةلشبكات التواصل االجتماعي وتلقى الرسائل من خالل المنصات 

االنترنت بأن من يستخدمون  مستخدمي ( والذى يوضح نسبة2الرسم التوضيحي التالي شكل )

حيث بلغ عدد   األنترنت من مفردات العينة  يشكلون األغلبية مقارنة بمن ال يستخدمونه االنترنت،

 ثالثةالفئة العمرية ال التكرار النسبة

6.5 26 26 

11.25 45 27 

5 20 28 

4.5 18 29 

5.5 22 30 
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%  ،  بينما من ال 96.25، أي بنسبة   385من مستخدمون االنترنت من مجموع العينة حولي 

فقط  من حجم العينة ، أي بنسبة حولي   15االنترنت فهم يشكلون أقلية حيث بلغ عددهم   يستخدمون

%  ممن ال يستخدمون االنترنت في الحصول على معلوماتهم  وال يتصفحون الشبكات 3.75

كثيرا، وهى نسبة ضعيفة جدا  مقارنة بنسبة من يستخدمون االنترانت ، وقد يرجع ذلك  العنكبوتية

وعدم حاجتهم  الكافيولهم على الوقت االنترنت ، بان السبب هو عدم حص يستخدمونإلى ان ممن ال 

 له نظرا لعدم رغبتهم في استعماله. 

 

 االنترنت ( يوضح نسبة مستخدمي3الشكل رقم )

 والبحثي العلمي االستخداميركز على االسئلة الخاصة بمدى  والذياما المحور الثاني 

ات التواصل لشبكات التواصل االجتماعي والتي تضمنت أيضا  أسئلة حول ما تقوم به شبك

الشباب  ومدى تصديق والعربية،مناهضة للقيم اإلسالمية  اجتماعيةاالجتماعي من أجل عرض قيم 

 االسئلة.من خالل وسائل اإلعالم المعاصر، فقد تباينت النسب حول هذه  المستاء لألخبار

( بأن هناك  4فقد أتضح  فيما يخص أغراض استخدام االنترنت  كما هو مبين  في الشكل )

بين عينة الدراسة،  فمنهم من يستخدم االنترنت لمأل الفراغ الذي يشعر  االستخداماتتباين  أنواع 

الدينية، وبلغت  أواالقتصادية  أوالسياسية  أوبه  والتسلية  وتلقى االخبار حول االحوال المجتمعية 

فئة أتضح  بأنها  ، وهم أكثر االهتمامات% وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي   63نسبتهم من العينة 

تستقبل رسائل موجه من وسائل االتصال االجتماعي ، وهي أكثر فئة معرضة للتأثير من أي رسالة 

أن هذه الفئة كما أتضح أنها  تقضي معظم  باعتبار، حتي وأن كانت تتنافى مع القيم االخالقية لهم ، 

 يستخدمهاالجتماعي. ومنهم من العالم االفتراضي ، من خالل استخدام وسائل االتصال  فيأوقاتها 

وهي أيضا  فئة تستقبل المعلومات التي  الدينية، أواالقتصادية  أوللتواصل لمعرفة االخبار السياسية 

وبحسب اجاباتهم فأن أي معلومات مستسقى من االنترنت تكون  االجتماعي،تنقلها وسائل االتصال 

ونستطيع أن نقول بأن هذه الفئة تصدق   عادتا ما تكون من جهات رسمية.  االن مصادرهاصادقة 

وهذا يعطي مؤشر بأن هذه أكثر الفئات  بها.أي معلومات تنقلها وسائل االتصال االجتماعي وتقتنع 

التطبيقية الموجه من  أو النصيةمن الرسائل  عرضة للتأثيرهي األكثر  الدراسة،التي ضمنتها عينة 

د بأن هناك تأثير قوى لهذه الوسائل على ثقافة الشباب خالل مواقع االتصال االجتماعي وهذا ما يؤك

 الدراسة.وهذ ما يدعم ثبات ومصداقية فرضية  الليبي،

الفئة التي تستخدم المنصات االفتراضية في  االهتماماتفي المرتبة الثانية من  تأتيثم 

نية مقارنة في المرتبة الثا تأتي % وهي 20بلغت نسبتهم من العينة  األصدقاء فقدالتواصل مع 

أما الفئة الثالثة والتي تقضى معظم وقتها على مشاهدة األفالم والتصفح عبر  األخرى، باالهتمامات

فئة  العينة، وهي% من حجم 11فقد بلغت نسبة  االخرى،تطبيقات اليوتيوب وغيرها من التطبيقات 

االفالم  أورعب لالستمتاع بالوقت وبمشاهد افالم االكشن وال لألنترنتبررت سبب أستخدمها 

  ذلك. لرغبتهم فياإلباحية 
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 غراض استخدام االنترنتيوضح ا( 4رقم ) شكلال

 ألغراضوتستخدم االنترنت  االفتراضيةالتي تستخدم المنصات  فهياما الفئة الثالثة  

وهذا  اليها،جدا  بالنسبة لحجم العينة المشار  نسبة ضعيفة وهي% 5فقد بلغت نسبة  العلميالبحث 

أخرى كا  إلراض بمستخدميه جدا  مقارنةعلمية ضعيف  ألغراضاالنترنت  استخداماتبأن  يعني

أخرى االنترنت في أغراض  تستخدموهي التي  األخيرةأما الفئة  نسبة.أعلى  جادات التسلية والتي

% وهي  1العينة فقد بلغت نسبتها من  خاصة،االستفسار عن أسئلة ومعلومات  أو للمراسالت

  االخرى.مقارنة بالفئات  أضعف نسبة

ويمكن  العلمية،االغراض  أوالعلمي وهذا يعكس ضعف أستخدم األنترنت في البحث 

المراحل التعليمية وطالب  فيبان ذلك يعطي مؤشر خطير جدا  وهو أن أغلب الشباب  استدراك

ل البحث االلكترونية في مجا استخدام التقنيةفي  اهتماماتيولون أي  والموظفون الالجامعات 

اإلعالم الحديث ووسائله االفتراضية  ارتباطويؤكد ذلك على حقيقة  العلمي.االطالع  أوالعلمي 

 والدينية، ومعتقداتهم الفكريةبالسيطرة والتأثير على عقول الشباب بهدف تغيير ثقافتهم وأفكارهم 

 اجتماعيوجيهم نحو نمط بقصد ت االفتراضيالرسائل النصية التي يبعثها العالم  فئة تستقبلفهم أكثر 

الدراسة التي تؤكد  فريضيههذا ما يؤكد  معين.ديني  أو قيمي أو أخالقي أو اقتصادي أوسياسي  أو

والتقنية االلكترونية الحديثة  في الحداثةعلى وجود عالقة سببية بين متغيرين الفرضية المتمثالن 

  عقولهم.لشباب والتالعب في المتمثلة في وسائل االتصال االجتماعي وبين تغيير ثقافة ا

التي  اآلفةمن هذه  عالج الشبابطرق  معرفة وتحديدلذا أصبح اليوم واجبا  ضروريا  

ال  حتىكل مجاالت يجب ترشيدهم  في وبصرف النظران تفكيرهمتستخدم من أجل تدمير الشباب، 

 حتى تمع الليبيالمجوتهميش دورها في  الليبي،أكبر شريحة مهمة في بناء المجتمع  يتم تعطيل

لذا يجب  االجتماعية،في تدمير ثقافتهم وقيمهم  استخدامهم أوعليهم  االنقضاضللعدو  يتنسى

توجيههم باستخدام التقنية بما فيها صالح لهم ولثقافتهم ولعادتهم االجتماعية ولقيمهم الروحية 

 والدينية.

ومدى ربطها  مة،العولوفيما يخص تحديد معرفة مدى قدرة الشباب على تفسير معنى 

حيث  ذلك،فقد تباينت اإلجابات حول  االجتماعي،باإلعالم المعاصر وخاصة وسائل االتصال 

وأتضح بأن هناك جزء من عينة الدراسة لم تدرك  العمرية،ظهرت النتائج مختلفة حسب الفئة 

 ح قط.لمفهوم العولمة بل لم تسمع بهذا المصط

بين أعمارها  تراوحت األولى والتيلفئة العمرية فعلى سبيل المثال أظهرت النتائج بأن ا

وعالقتها باإلعالم  العولمةالنسب من حيث قدرتها على أدارك مفهوم  ( هي أضعف16-20)

حيث بلغت نسبة منهم أعمارهم الثامن عشر  األعمار،المعاصر الجديد، حيث كانت النسب حسب 

حيث بلغت نسبة أدراكهم لمفهوم العولمة في الفئة العمرية األولى أكثر نسبيا من باقي االعمار 
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ومن  األولى.%، وهي الزالت تعتبر نسبة ضعيفة رغم أنها أعلى النسب في الفئة العمرية  3.25

%، وهي تعتبر أيضا  نسبة ضعيفة 2.5عشر حيث بلغت نسبتهم  أعمارهم التاسعفئة من يبلغ  تأتيثم 

 %،  1.75السابع عشر حيث بلغت نسبتهم مقارنة بحجم العينة. ثم تأتي من تتراوح أعمارهم 

نسبة السادس عشر والذين بلغت أعمارهم العشرية  بلغت أعمارهمنسبة من  تأتيوأخيرا   

وهذا ما يعني بأن هذه الفئة ال تدرك معني العولمة. وهذا التباين في  نسبة،أضعف  %، وهي0.5

ويترطب العمري  بالمستوى يترتبالنسب يعطي مؤشر بأن مستوى اإلدراك لمفهوم العولمة 

    والثقافة واالطالع.أخرى قد تتعلق بمستوى الفهم واالدراك  بمتغيرات

 التي( ، وهى الفئة 25-21اما فيما يخص الفئة العمرية الثانية  والتي تتراوح اعمارها من )

ولى لمعنى قليال مقارنة بالفئة العمرية األ ارتفاعاقليال حيث شكل أدرك البعض منهم  بارتفاعتميز 

العولمة وما هى عالقتها باإلعالم الحديث ، حيث شكلت نسبة من بلغت أعمارهم الخامس 

في المرتبة الثانية من بلغت  تأتياألعمار، ثم  بباقي، وهي نسبة االعلى مقارنة 7.27%والعشرون 

أعمارهم %، وهي االقل نسبيا من الذين بلغت 6.75 أعمارهم الرابع والعشرين حيث شكلت نسبتهم 

من بلغت أعمارهم  الواحد والعشرين حيث سجلت  التواليعلى  تأتيالخامس والعشرون، ومن ثم 

، ومن ثم االضعف نسب في الفئة العمرية الثانية من بلغت أعمارهم  الثاني والعشرون  5%نسبتهم 

وهي   3.75%أخيرا من بلغت أعمارهم الثالث والعشرين حيث سجلت نسبتهم يأتي،  ثم %4.25،

اضعف نسبة مقارنة بالفئة العمرية التي تتراوح اعمارهم بين الواحد والعشرين والخامس 

 والعشرين.

الفئة  فهي (،30-26بينما الحظنا بأن الفئة العمرية الثالثة والتي تتراوح أعمارهم من سن )     

العمرية األولى  الحاصلة حسب النتائج على نسب أعلى بقليل مقارنة بالفئات وهي عمريا ،األكبر 

وهي أعلى نسبة  11.25% حواليوالعشرين  اعمارهم السابعنسبة من يبغت  جاءت والثانية، حيث

في عينة الدراسة وهي تعتبر نسبة مرتفعة قليال مقارنة بالفئة العمرية األولى والثانية ولكنها مقارنة 

غ أعمارهم الثالثون حيث بلغت بمفردات العينة فهي الزالت تمثل ضعيفة نسبيا. ومن ثم يأتي من بل

 في( األقل مباشرة من النسبة األعلى 3وهي أيضا  تعتبر كما يوضح الشكل رقم )  9.75%نسبتهم 

نسبة من بلغ أعمارهم السادس والعشرين في المرتبة الثالثة األعلى في عينة الدراسة  وتأتىالعينة، 

، 9.0%اسع والعشرين حيث سجلت نسبة نسبة من بلغ أعمارهم الت تأتي، ومن ثم 9.5%وهي نسبة 

نسبة من بلغ أعمارهم الثامن والعشرين وتعتبر االقل في الفئة العمرية الثالثة ولكنها  تأتيوأخيرا 

, وقد يرجع 8.75%مقارنة بالفئات العمرية األولى والثانية تعتبر األعلى قليال حيث بلغت نسبتهم 

أن الفئة الثالثة واألعلى مستوى مقارنة بالفئة العمرية ذلك  التفاوت في الفئات العمرية الثالثة ب

في تحليل قية األولى والثانية يرجع إلى متغير العمر حيث أن هذه الفئة هي األكثر رشد ومنط

األكثر وأدراك معنى العولمة ، ومدى تأثيرها على الخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي ، وهي 

 معاصر.بمدى إدراك أهداف اإلعالم ال معرفة

 النسب المئوية لمستوى إدراك مفهوم العولمة لدى الشباب ( يوضح4)رقم شكل ال
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مؤشرات إيجابية تسهم في وصول الدراسة  العمرية تعدتباين الفئات  القول بأنبذلك يمكن 

 العمرية.الحالية إلى حقائق علمية، إذ يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة لما فيها من تنوع في الفئات 

الحديث، على مفهوم العالقة بين العولمة واإلعالم الكتروني  اإلجاباتخالل  بعضها منقد عبرت ف

 واستطاعت الثالث،التقنية الحديثة إلى دول العالم  طرق وصولساهمت العولمة في تسهيل  حيث

من خالل وسائل اإلعالم الحديث وصول بعض المعلومات والرسائل النصية بهدف تغير الثقافات 

وهنا تجدر االشارة إلى أن هناك تباين   للمجتمع.التجاهات واالفكار واقتحام الخصوصية الثقافية وا

في مستوى مفهوم و مدلول العولمة وتأثير اإلعالم المعاصر على عقول الشباب لتغيير ثقافتهم 

والتركيز على فئات عمرية دون غيرها ، حيث أتضح من بعض اإلجابات بأن الناس بشكل عام 

عتمد في أذواقها من مأكل وملبس على الدعايات اإلعالمية سواء من خالل وسائل االتصال ت

االجتماعي  والمواقع االلكترونية واعتماد وسائل حديثة في التسويق من خالل التقنية الرقمية ، 

حيث أصبح البحث عن معلومة قد يكون أسهل من قبل من خالل استخدام االنترنت في أي وقت  

خر بأن الدراسة اظهرت نتائجها بأن آبمكان معين، وهذا يعطي مؤشر  االرتباطمكان دون  وفى أي

لتوجيه فئات الشباب في استخدام التقنية الحديثة بما يتمشى مع   مؤشرهمالوعى والمعرفة قد يكون 

 ثقافتهم الحضارية . أووقيمهم االجتماعية  بأخالقهممتطلبات العصر دون المساس 

  الخالصة:

ن وسائل إ الليبي،ضح من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها على عينة من الشباب يت

تشكل مصدر المعلومات  أبهاكبير جدا  على عقول الشباب من حيث  لها تأثيراالتصال االجتماعي 

الوحيد لهم، وبالرغم من أنها ليست صادقة في نشر المعلومات والرسائل النصية التي ترسلها عبر 

الحديثة إلى   والتطبيقات االجتماعيحيث أنها تسعى معظم وسائل االتصال  االفتراضية.قعها موا

تدمير ثقافة الشباب ووضعهم في عالم افتراضي بعيد علمهم الحقيقي بغرض إبعادهم عن ما يدور 

ن من كون أ انطلقتحولهم من قضايا هامة للدولة الليبية ، وهذا ما أكد صدق فرضية الدراسة التي 

إلى التأثير على ثقافة الشباب الليبي وتغيرها ، من خالل استخدام  أداةوسائل االتصال االجتماعي 

، أكثر من  غرائزهماالستالهام مشاعرهم واثارة  اإلباحيةهذه الوسائل في التسلية ومشاهدة األفالم 

ام افتراضي لقضاء واالطالع المعرفي، والزج بهم في ع  العلميهذه التقنية في البحث  استخدامهم

 .   الواقعيمعظم أوقاتهم فيه بعيد عن عالمهم 
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هذه ضرورة التركيز على  اعتبارهاالليبية أن تضع في  على السياسيةومن هنا واجب 

دور  وأعتاءهم أوال،عن طريق ربطهم مع المجتمع  أعادة تأهيلهموالتركيز على ضرورة  الفئة،

 يتجزأوجعلهم جزءا ال  السامية،األخالقية الوطنية  بادئالمفعال في بناء المجتمع من خالل غرس 

فالتنشئة  ثانيا.المجتمع الليبي  فيجزء مهم ومكون فاعل  اعتبارهمبل  الليبي،من المجتمع 

األنسان مجموعة من المهارات االجتماعية التي تعتمد  لالكتساباالجتماعية والسياسية معا مهمة 

 بكل مرحلة من مراحل الشباب لكل فئاتهم العمرية. المرتبطة واإلدراكيةعلى الخبرة المعرفية 

قت بالشباب من خالل توفير الو  االهتمامعلى عاتق الحكومة الليبي ضرورة  أيضا  يقع  

سيساعد على فهم ما  جيدا، مماواألنصات لهم  واالستماعوتوجهاتهم  أراءهموالسماع إلى  لهم،

لى أمكانية معالجة أي افكار خاطئة ووقايتهم من الوقوع بدروه يؤدى إ والذيبداخلهم من أفكار، 

بهم من خالل خلق نشاطات ثقافية  االهتمام، أضافة إلى والرهابالتطرف الديني  أو المعاصيفي 

 الليبية.ورياضية وهذا يجب أن يدرج في السياسيات العامة للدولة 

من من الدور االساسي التي أن المعالجة أصبحت  اليوم واجبه من الحكومة الليبية بالتضا 

واإلعالم  والمنابر الدينية في الجوامع والمنتديات الرياضية  في التوعية والترشيد  المدراستلعبه  

ما يصح أن نطلق عليه  فيروس الخاليا  كما اسلفنا القول بغرض  أوالعصر،  آفةالجيل من  النقاد

 اآلفةاتت اليوم ضرورة معرفة طرق عالج هذه قتل روح األبداع والتفكير عند الشباب الليبي، لقد ب

من خالل وضع  باستخدامهاالتي تستخدم بهدف تدمير عقول الشباب وتغيير ثقافتهم  ، وتقويمهم 

في البحث العلمي  كمصدر للمعلومات العلمية  استخدامهاخطط عامة لتوعية الشباب وتشجيعها على 

من الدولة الليبية في الرقابة على وسائل  همالا. كذلك من خالل الدراسة أتضحت بأن هناك 

لذا يتوجب على الدولة البحث جادة في ضرورة معالجة هذه األثار السلبية  االجتماعي،االتصال 

تضاهي تأثير المذهبات العقلية والمخدرات، بل ممكن أن  فهيالتي تسيطر على عقول الشباب 

ى االخصائيين النفسين واالجتماعيين عل تحتوي، وتوفير مراكز طبية خطورةتكون أكثر منها 

   االفتراضي.الناتج من األدمان االنترنتي وأفه العالم  السلوكي االتزانلمعالجة حاالت عدم 

األولى للمجتمع وهي األسرة التي يجب أن تقوم بأداء مهامها  اللبنةالعبء على  أيضا  يقع     

 االجتماعي.ابعتهم عند استخدام وسائل االتصال المستقبل من خالل مت أطفالها شبابفي الرقابة على 

الشباب بسبب ما تقدمه وسائل  أنحرففالرقابة هنا مهمة حيث أن ضعف الرقابة قد يكون سببا في 

وخاصة ونحن اليوم  للشباب، األخالقيات اإلنسانيةعلى  سيئة تؤثرمواد  االجتماعي مناالتصال 

تبلغ مواقعها  التيشبكة المعلومات الهائلة،  وهياالنترنت  المفتوحة مننعيش عصر الفضائيات 

فإن لها سلبياتها المؤثرة  تقييد وبالطبعمفتوحة على الدوام، وبحرية كاملة دون  وهيبالمليارات، 

 على أجيالنا.

ثقافة الشباب من خالل تدمير  االستعمارية لتدميرال شك بأن هناك هدف مرسوم من الدول   

بغرض طمس هويتهم وخصوصياتهم  والثقافات العالميةلمعلومات عقولهم والسيطرة عليهم با

يستطيع التحكم به كالبيادق  والمعرفة،سلوكهم وخلق جيل خالي من العلم  والثقافية، وتغييرالمعرفية 

والى أي  جهةإلى أي  االجتماعي وتوجيهمن خالل أرسال نصوص معينة عبر وسائل االتصال 

ألثارة  اإلباحيةاالنترنت في مشاهدة األفالم  استخدام أيةن لذا يجب معالجة الشباب م طريق.

وعلي الدولة الليبية  فقط.وتوجيهم في التفكير في الجوانب السلبية  عقولهم،وتعطيل  غرائزهم

بهذه الفئة بشكل جيد من خالل توجيههم ومنحهم الفرص في العمل ، والقضاء على البطالة  األهمام

من قدراتهم ، باإلضافة إلى فتح  واالستفادةتمكنهم من أداء أعمالهم ، وفتح مشاريع صغيرة  لهم 

 والفكريةعلى ممارسة النشاطات  الرياضية  وتشييعهمالمسابقات  وأقامهالرياضية   النوادي

والثقافية التي تساهم في تنمية العقول وتوعيتها من األخطار المحدقة بهم .كذلك أتضج بأن اإلعالم 

لدى الشباب بثقافات الغير  االنبهارالعقول عن طريق خلق  وتوجيهالتقنية  المعاصر يعتمد على
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إلى تكتل االشخاص   باالنضمامالواقعية ، وذلك  االنتماءبعيدة عن هوية  افتراضيةوخلق هويات 

 الخيارات دون أدنى معرفة سابقة . االنتماءعلى أساس 

 المصادر والمراجـع:

 الكتب

 (.2010)(، للنشر والتوزيع أسامة)عمان: دار  الم والمجتمع"،اإلع" عزام،أبو الحمام،  -

 (. 2013، )المسيرة()عمان: دار  مدخل إلى الرأي العام"،خورشيد، كامل، "  -

 (1976، )الكتب(دار عالم  )القاهرة: "،والمبادئبحوث اإلعالم واالسس " حسين،سمير 

 (   2000) (،للطباعة رالزقازيق: ظاف) ،"العولمة وحرية اإلعالمبخيره، "سعيد 

، "التطبيقية النظرة والنماذجاألسس  :العاماستطالعات وبحوث الرأي  تصمم وتنفيذ" العبعب،عاطف عدلي 

 .(2002(، )العربي، الفكردار  :)القارة

 (.2008) بنغازي : مكتبة المنار العلمية بنغازي(،) "مبادي العلوم السياسية"،على محمد شمبش  ، 

 (.1982بيروت: مؤسسة الرسالة(، ) "،)اإلسالمأبناؤنا بين وسائل اإلعالم وأخالق "  منى حداد يكن،

 (.200) (،الكتب القاهرة: عالم) ،"البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية " الحميد،محمد عبد 

 (.2014، )بريس(طوب  ، )الرباط:إشكالية"اإلعالم الجديد وتحديات القيم: مدخل هشام المكي، "-

 يات:الدور

غونغ : دراسات الجامعة اإلسالمية   "،  شيتامخاطر العولمة على الهوية الثقافية للعالم اإلسالميرفيق ، " أبوبكر -

 12-10(، ص ص 2007، ) 1317المجلد الرابع ،  العدد 

 (،0122) 210العدد  ،المعرفة(مجلة  السعودية:، )الطالب يريدون اإلعالم الجديد في مدارسهم"أمين، "  أسامة-

 .66ص 

(، اإلنسانية الدراسات والبحوث "، )القاهرة: مجلة دور وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعية"  خالد،بالجوهر  -

 ، 129-120ص ص  (،2016)1 العدد

المجلد  والعلوم التربوية( اآلدابالقادسية في  "، )بغداد مجلةوالهوية والمواطنةالعولمة " كاظم،رحيم  ثائر -

 .260(، ص 2009) 1العدد  الثامن،

 .4ص  ،2019يوليو  28يوم األحد  الصادر 1415838العدد  اليوم،جريدة مصر  -

دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب " مهدى،موسي عبد الرحيم، ناصر علي  -

( ، ،ص 2010) 2ني عشر، العد ، المجلد الثااإلنسانية(العلوم سلسلة    مجلة جامعة االزهر " )غزة:الفلسطيني

 172-170ص 

 (،اإلذاعات العربية "، )القاهرة: مجلة وأي مخاطروالوسائط المتعددة: أي دوافع  العربي الشبابحميدو "كمال  -

 .76( ص 2012) 3العدد 

 مؤتمرات وندوات علمية:

ورقة مقدمة لمؤتمر التوعية األمنية،  الجديد: تأثيره ودوره في التوعية األمنية، إبراهيم، اإلعالمبدر الدين أحمد 

ديسمبر  4-2مركز التنوير المعرفي واألكاديمية العسكرية العليا بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم األمنية، الخرطوم 

2013. 



297 
 

العلمي الدولي  المؤتمرورقة مقدمة إلى  " الضوابط الشرعية لالستخدام التواصل الحديث "، حسين،محمد احمد  -

فلسطين  ،الوطنيةعلى المجتمع، جامعة النجاح  وأثرها االجتماعيوسائل االتصال  تحت بعنوانالرابع  السنوي

 56، ص 2014

 مصادر غير منشورة

م بمراكش، بمناسبة اإلعالن عن المدرسة العليا 2005نوفمبر  12ريجيس  ، محاضرة ألقاها صباح السبت  دوبريه 

 للفنون البصرية بمراكش.

 رونية المواقع االلكت

-  https://www.annajah.net  ،6  2018أغسطس. 

-   https://www.sotor.com  ،2  2019ابريل. 

-/competitions/0/54835https://www.alukah.net/publications_ ،28  2019ديسمبر. 

- jazirahonline.com-https://www.al ،15  2020مايو. 

- -s/136694http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/post  ،10  2021مايو 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.annajah.net/
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/54835/
https://www.al-jazirahonline.com/
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/136694


298 
 

The Frequency of the English Conjunctions Use in 

Argumentative Essay by Fell Learners 

Fatma .J. Boubakar  
Master of applied linguistics، Omar AL-Mukhtar University، 

soultwin1985@yahoo.com 

Salha Budawi، Master of applied linguistics، Omar AL-Mukhtar 

University،sbudawi_1984@yahoo.com 

ABSTRACT 

Appropriate use of conjunctions by the university students have been subject of  

studies before and the current study continued to analyze the way that the students 

used them in their argumentative essays. The purpose of the study was to find the 

frequency of the conjunctions in the essays and to check if they are used correctly or 

not. It also aimed to analyze the interference of the students L1 on the usage of the 

English conjunctions. The taxonomy by Halliday and Hasan (1976) was used as the 

framework of the study and the research was designed with a mini corpus of the 

written texts collected from 30 post graduate students in three universities in 

Malaysia. The essays were analyzed quantitatively and qualitatively  to give a clear 

picture of the usage  of conjunctions by Arab speaking post graduate  students. The 

result showed that the students have used some of the conjunctions in an 

inappropriate way with different percentages in the four categories of additives، 

adversatives، causals and temporals. The findings shows the tendency of the students 

to use "and" to  link  the ideas  more than other conjunctions. There were problems 

also in the L1 interference on some of the conjunctions. The study results refer 

directly to the neglect of teaching the distinction  between conjunctions in the schools 

and it suggests that some changes are required in the teaching materials for English 

writing in the Arab countries to EFLstudents. 

KEY TERMS: Argumentative essay، Conjunctions، Native Language (NL)، 

Target Language (TL)، First Language Interference. 

Background of the Study 

Towell and Hawkins (1994، p. 57) discussed that in researching language 

acquisition، linguists should recognize two phenomena; the logical problem of 

language  acquisition and the developmental problem in language acquisition. The 

logical problem deals with acquisition of first language and how children manage to 

mailto:soultwin1985@yahoo.com
mailto:sbudawi_1984@yahoo.com
mailto:sbudawi_1984@yahoo.com
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acquire the native language or the mother tongue very quickly and effortlessly with 

fragmentary samples of language exposure. The developmental problem in language 

acquisition explains why children take time and go through stages in attaining the 

linguistic competence of the language (Mitchell and Myles 2004). Although، a 

number of researches (e.g. Dulay et.al.، 1982; Cook، 1997) believe that L2 learners 

pass through developmental stages in a systematic way، which is similar to children 

acquiring their L1، other researchers (e.g. Mitchell &Myless، 2013) believe that L2 

development is partly systematic. In other words، Mitchell and Myless (2013) 

believe that the developmental stage is similar to the developmental stage in 

acquiring L1childhood، but not identical. 

In general، the acquisition of a second language is problematic. According to Gass 

and Selinker (2001) this is due to various factors such as the age of the learner at 

first exposure to the target or second language (henceforth L2). In addition، some 

grammatical properties are more difficult to acquire. Among the difficulties faced by 

ESL students is the syntactic errors and problems. Words are fundamentally can be 

grouped together into a relatively small number of classes، called syntactic 

categories. These syntactic categories can be divided into two basic types: lexical 

categories (nouns، verbs، adjectives، adverbs، and prepositions) and functional 

categories (determiners، auxiliaries، conjunctions and degree words) (Halliday & 

Hassan، 1976). Conjunctions have no specific equivalent meanings and they are used 

to combine sentences in order to give the target meanings of connection such 

statements. Conjunctions are commonly used in verbal and written languages for 

different purposes. 

Statement of the Problem 

The English language has become one of the most used languages in the world. 

Karimnia (2014) stated that English is paramount and crucial for researchers at the 

different levels. The English  language is the most used language in the world in the 

different walks of life  (Adas&Bakir، 2013) Arab EFL learners acquire the English 

language for many different needs and reasons. Among these is the quest for 

knowledge at schools and at the tertiary level. This  is due to the fact that most 

sources and resources of knowledge are in English. In addition، the medium of 

teaching at postgraduate level is English. Employers also often require their 

employees to have a good knowledge of English in  order to compete in the global 
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marketplace. However، these learners encounter some problems in the process of 

learning English as a foreign language (EFL) and one of the difficult properties to 

acquire is the use of English conjunctions in argumentative essays (Abdalwahid، 

2012). 

The use of conjunctions in argumentative essays has been found to be problematic 

for L1 Arabic students majoring in English as Foreign Language (Abdalwahid، 

2012).  Based  on such، it is necessary for L1 Arabic students to recognise how to 

correctly employ conjunctions in their writing، as the inappropriate use of these 

conjunctions may hinder the text cohesion and coherence. Being an EFL instructor 

herself، the present researcher has observed that most of her Arab EFL students، 

including the high proficiency learners of L2 English، tend to make a lot of mistakes 

in the their English writing in general and particularly when they use English 

conjunctions in their writings such as argumentative essays. As a result، the  present  

researcher has decided to investigate the use of conjunctions by Arab EFL 

postgraduate students and seek answers to this phenomenon. In addition، it is hoped 

that the findings from this study will fill the gap in the literature and contribute to 

the knowledge in the field of SLA particularly in the Arab-speaking world.  

Research Questions 

1) What are the English conjunctions used by Arab EFL postgraduate 

students in argumentative essays? 

2) What is the frequency of the conjunctions use by Arab EFL postgraduate 

students in argumentative essays? 

3) What are the most problematic conjunctions for the Arab EFL postgraduate 

students? 

4) To what extent does L1 contribute to the errors made in conjunctions use 

by Arab EFL postgraduate students in argumentative essays? 

The Conceptual Framework 

 
This study utilizes Halliday and Hasan’s (1976) classification of the use of 

conjunctions. The data is qualitative in nature (essay writing).This study of the use 

of conjunctions in argumentative essays by Arab EFL postgraduate students first 

sought to determine the type of conjunctions used by respondents، the accuracy order 

respondents’ performance  in  using these conjunctions; and the influence of their L1 
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Arabic language on respondents’ performance. Therefore، the use of conjunctions in 

argumentative essays is the independent variable for the study and the accuracy order 

of acquisition by the respondents (L1 Arabic EFL postgraduate students) and the 

nature of interlanguage were the dependent variables for the study. The English 

language is the mediating variable. The theory that governs and guides the proposal 

is conceptualized in the following framework. Figure 2 shows the way that the 

framework points to the errors in the conjunctions use. 

 

 

                                     Figure 2 – Conjunctions use framework 

METHODOLOGY 

Research Design 

This study is basically a qualitative in nature. The qualitative paradigm is the 

considered the most appropriate paradigm for this kind of research، as it does 

not depend on  statistical figures or statistical inferences (Strauss and Corbin، 

1990). Creswell (2009) states that qualitative study is mainly concerned with 

words، not numbers، and with open-ended questions. 

Sampling 

The main group of respondents is  Arab EFL postgraduate learners. Thirty (30) 

EFL postgraduate learners at different Malaysian universities constitute the 

sampling of  the  current study. This number is considered enough for such 

Poorly Written 

Argumentative essays 

Errors in Conjunctions use 

 

Interference 
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kind of qualitative research. Qualitative research does not require large 

sampling; instead، it requires deep understanding of small samples (Patton، 

1990). All of the participants share similar knowledge of the standard Arabic 

language and enrolled in the English language programme as major course. 

They also share similar linguistic backgrounds. They had been learning 

English for twelve (12) years before being enrolled in their bachelor degree. 

Data Collection 

This study employs the use of a main instrument for the purpose of collecting data 

which comprises one argumentative essay; the essay is 250-300- word-long. 

Participants were asked to write one essay out of ten (10) proposed topics. The 

suggested topics are: 

1. Is democracy dead? 

 
2. Should money، spent on space exploration، be spent on Earth 

betterment? 

 
3. Can war be abolished? 

 
4. Has the U.N.failed? 

 
5. Can Africa be protected? 

 
6. Is China a danger to Asia? 

 
7. Is abortion the mother’s right? 

 
8. Is the technology a danger to mankind? 

 
9.    Has the West done enough for the  world? 

 
10.  Is religion a threat to the world? 

 

The aim of the topics is to make student use more conjunctions in general and more 

argumentative conjunctions in particular. 

Participants 

A supplementary ‘demographic characteristic data’ will also be used to give details 

of participants. This data consists of four digits age، gender، English proficiency، 

and institute; noted that all respondents are Arabs، postgraduate students and they 
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are all taking English as major course. The detailed information about the 

participants are given in the below sections. 

Age 

The participants have an age range between 26 to 45 years old and the Figure  5 

shows their  age distribution. As it can be seen in the figure، most of the participants 

(41%) were 31-35 years old. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Participants Age Distribution 

A) Gender 

The researcher tried to keep the ratio between male and female participants in a 

fair way. 12 females and 18 males participated in this study. Figure 6 shows the 

detailed percentage. 

 

 

 

 

  

 

Figure 6 - Gender percentage 

 

B) English Proficiency 
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12 

10 

 

There was a self-report in case of the participants’ English proficiency. As they 

had different English test results، the results were matched to IELTS and 

figure 7 shows the matched proficiency of all participants. 

 

                          Figure 7 – Participants unmatched English proficiency 

C) Affiliation 

The participants were from three Malaysian universities، namely University   

Putra Malaysia (UPM)، University Kebangsaan Malaysia (UKM) and 

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL). Figure 8 shows their 

distribution. 

 

 

 

  

 

 

 

 Figure 8 – Participants Affiliation 

Data Analysis 
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The data collected via the study tasks were analyzed and the results were used 

to address the research questions. The collected essays from the students were 

converted to text files and the conjunctions in four categories suggested by 

Halliday and Hasan (1976) were searched in the mini corpus, which was 

created. Figure 9 shows an screenshot of a sample searched conjunction، 

however. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Finding the Conjunctions by AntConc 

The instrument used showed the number of times that the conjunctions were 

used by the students along with the sentences where they appear. The number 

of found conjunctions were recorded and they were moved to Microsoft Excel 

to calculate the percentages and means in the qualitative phase of the study. 

In the qualitative phase، the researcher and three commentators with high 

English proficiency read the sentences and conjunctions to find the functions 

and errors. At the final stage ،,  the causes of the error made in the conjunction 

use were analyzed to understand the effect of L1 on the participants’ writing. 

Pilot Study 

In order to test the effectiveness of the research design and the framework، the 

researcher managed to conduct a pilot study. Five students were asked to write 

argumentative essays and the conjunction categories were searched in their 

writing. The findings in the pilot study confirmed the feasibility of the study 

so the researcher started to design the main study and started collecting data. 
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Steps of the Study 

The following chart (Figure 10) summarizes the steps of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 10 - The Study Chart 

Findings 

Conjunction Categories in Data 

It was found in the analysis of the data that Arab students in the current study 

have used 531 conjunctions in their essays. Figure 11 below shows the 

distribution of the conjunctions in four categories suggested by Halliday and 

Hassan(1976). 

 

 

 

 

Figure 11 – Distribution of Conjunctions Categories 

 

 

 

 

As the Figure 5 shows the students used the "Additives" more than other 

categories and the continuatives have the less frequency among others. The 
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details of the conjunctions in each category are provided in the following 

parts. 

Frequency of Additive Category 

The students had the tendency to use "additives" more than other conjunctions 

to give cohesiveness to their writings. The additives seem to be more simple 

use and they have the most matches with Arabic language as their first 

language. 

Table 1 below  shows  the frequency of the words and expressions in this category. 

Table 1 – Additive Conjunctions 

In the tables، Freq. stands for the frequency of the words and expressions in 

the data. Range is the number of essays where the word appeared in them. The 

mean is also the medium of the usage of the word based on 30 participants in 

the study. S.D. stands for standard deviation،, which is the difference between 

Word Freq. Range Mean 

And 256 30 8.6 

Also 7 6 1.2 

For example 7 7 1 

In addition 5 5 1 

For instance 3 3 1 

Additionally 2 2 1 

Either or 2 2 1 

On the other hand 2 3 1 

Besides 1 1 1 

Conversely 1 1 1 

Moreover 1 1 1 

That is 1 2 1.5 
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the word usage and the average of the total number of the same word in the 

data. As it can be seen in the Table 1 the word “and” has the most frequency 

among all the additives and it is the most frequent conjunction among others. 

Frequency of Casual Category 

The second most frequent conjunction category is “casual" and Table 2 shows 

the words and expressions that have been available in the data of the study in 

this category. 

 Table 2 – Casual Conjunctions 

 

Word Freq. Range Mean 

Because 57 24 2.4 

So 43 18 2.4 

Then 3 3 1 

Therefore 2 1 2 

Apart from 1 1 1 

For this reason 1 1 1 

In that case 1 1 1 

Otherwise 1 1 1 

Then 1 3 0.4 

The analysis of the data shows that “because” and “so” are the most frequent 

conjunctions. They also match with the cohesiveness strategy in the Arabic 

language and thus the students have the tendency to use them more than other 

conjunctions in this category. 

Frequency of Adversatives Category 

The third frequent category is “adversatives” with 98 times repetition in the 

data. Table 3 shows the frequency of the words and expressions in this 

category.    
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                                 Table 3 – Adversative Conjunctions 

Word Freq. Range Mean 

But 51 26 2 

Only 15 13 1.2 

as against that 7 6 1.2 

However 7 7 1 

in fact 3 3 1 

on the contrary 3 3 1 

Actually 2 2 1 

despite this 2 1 2 

Rather 2 1 2 

at the same time 1 1 1 

as a matter of fact 1 1 1 

on the other hand 1 1 1 

Rather 1 1 1 

The most frequent conjunctions in this category are also the simplest ones 

like “but” and “only” while other conjunctions are used with at least 

minimum frequency. 

 

 

 

Frequency of Temporal Category 

The last frequent category is “temporal” with 22 occurrences 
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Table 4 shows the frequency of the members in this category 

 Table 4 – Temporal Conjunctions 

Word Freq. Range Mean 

Here 6 5 1.2 

First 4 4 1 

in conclusion 4 4 1 

Finally 3 3 1 

Second 2 2 1 

Then 3 3 1 

at last 1 1 1 

Secondly 1 1 1 

to sum up 1 1 1 

Inappropriate use of Conjunctions 

Table 5 below shows the number of errors in using the conjunctions. 

 

Conjunctions Inappropriate Appropriate Total 

N % N % 

Additives 14 5 274 95 288 

Adversative 18 18 80 82 98 

Casual 24 20 96 80 120 

Temporal 0 0 25 100 25 

Total 61 11.5 470 88.5 531 

 
Table 5 – Number of Errors 

 

The most prevalent conjunction was “and” which most of the students have 

used it correctly and there were only a few problematic ones. In the 

following sections، the frequency of the errors in each category are given. 
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Inappropriate use of Additive Conjunctions 

Table 6 below shows the most problematic conjunctions in the additive group. 

Conjunction Count Inappropriate Percentage 

And 256 45 18 

For example 7 1 14 

In addition 5 5 100 

For instance 3 1 34 

Additionally 2 2 100 

Besides 1 1 100 

Table 6 – Inappropriate use of Additive Conjunctions 

 

The participants used all the instances of the conjunction moreover 

inappropriately in their writing، since they confused the semantic functions of 

the conjunction. As the table shows most of the problems are in the usage for 

"in addition" and "additionally" that the learners have used them instead of 

"moreover" in the sentences. They used it without any previous information 

so that they add something new to it. The participants demonstrated inability 

to use the conjunction moreover in its appropriate place (like adding weight 

to، instead of presenting an equal point to، what has already been written).  

Although "in addition”، “additionally” and “besides” can be used in place of 

“moreover" in English in some cases، these examples proof the interference 

of Arabic language in the students’ writing.  The participants have shown 

several errors in using "and" as well. The inappropriate  use of the 

conjunction and can be attributed، to a greater extent، to the “negative 

transfer” from the participants’ mother tongue (Arabic). In Arabic، the 

conjunctions “wa” (and) can express five functions: continuative، additive، 

commutative، adversative and simulative. The participants seemed to 

transfer the continuative function of “wa” into their English writing since it 

is used at the beginning of sentences and paragraphs in Arabic texts. Thus، 

the participants tended to link between sentences by applying the 

conjunction and which leads to inappropriate use of it. 
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     Inappropriate use of Adversative Conjunctions 

Table 7 shows the conjunctions which are used in an inappropriate way in 

the adversative group. 

Conjunction Count Inappropriate Percentage 

But 51 10 20 

as against that 7 1 15 

on the other hand 3 3 100 

despite this 2 1 50 

Table 7 – Inappropriate use of Adversative Conjunctions 

It was clearly found that the use of the conjunction on the other hand was a 

problematic area for the participants since the majority of instances of on the 

other hand were inappropriately employed as shown by the data in Table 6.  

The problem with the usage of the conjunction “on the other hand” could be 

attributed، to some extent، to the semantic classification that are for the 

conjunctions. In most of the ESL/EFL textbooks conjunctions are presented 

in lists and these books lack explanations on the differences between them in 

terms of their usage or the semantic function. The conjunctions like “on the 

other hand"، “but” and "however" are classified under one  functional category 

which is adversative. Thus، it seems that the participants believe that the 

conjunction on they can be used inter changeably 

 

 

 

. 

Inappropriate use of Casual Conjunctions 

Table 8 shows the problematic conjunctions in the casual group. 
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Conjunction Count Inappropriate Percentage 

Because 57 11 20 

So 43 13 31 

                    Table 8 – Inappropriate use of Casual Conjunctions 

As the table 8 shows the students had problems in two casual conjunctions، 

namely so and because. Their high frequency in the data also shows the tendency 

of the learners to use them more than other members of this category. The 

examination of the study sample showed that the conjunction “so” is used 

although there has not been a causal relationship between the linked units.  

The inappropriate use of “so” as a casual conjunction can be attributed to the 

fact that English language teaching in Arabic countries emphasizes on only the 

correct construction of sentences، or sentences which are grammatically correct 

as a result of the Arabic grammar. The focus on grammar rather than the 

meaning and semantic function can be the possible cause. 

Implication of the Study and Future Recommendations 

Identifying the conjunctive errors specific to Arab EFL students، in their 

argumentative writings will help English language teachers in taking 

appropriate pedagogical actions to deal with such errors in a constructive way. 

The present study showed that the inappropriate use of conjunctions are 

related to serious problems resulted from the way that the conjunctions are 

taught in the schools. Some exercises which are suggested by scholars such as 

combining sentences (Zamel، 1983)  “sequencing scrambled sentences” 

should  be taken into consideration when teaching conjunctions. Moreover، it 

can be advised that the conjunctions should be taught in the context rather 

than listing them in the EFL books. 

There is a need for future studies to examine the causes of the inappropriate 

usage of the conjunctions while they analyses the other errors in the sentence 

in order to find the other related semantic problems. 
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Abstract 

Helicobacter pylori is a major global gastric bacterial pathogen that effect more 

than 70% in developing countries، H.pylori is principle cause of chronic gastritis 

،peptic ulcer and gastric cancer. However، local information on the infection 

epidemiology is uncommon in Libya. 

This is a laboratory study amid to estimate the prevalence rate of H.pylori among 

495 cases، 238 of them are male and 257 are female with age range from 2 to 68 

years in Tobruk city، Libya  

The results showed that the prevalence of H.pylori by gender whereas the 

infected women were more than infected man with 49.4% and 41.6 respectively 

was. also the results illustrated the prevalence of H.pylori by the age groups 

whereas the infection in the age groups between 31 – 40 years old were the 

highest with 15.3% while the prevalence decreased after age 40 to only just one 

H. pyloria positive patient 0.2 in age group older than 70. 

. 

(Key words: Helicobacter pylori، prevalence، Tobruk city، gender) 

 

 

Introduction: 

Helicobacter pylori are a gram-negative microaerophilic bacterium that 

colonizes the gastric mucosa of more than half of the world’s population with 

high geographic variability. 

Pylori infection is generally acquired during childhood and persists life-long in 

the absence of treatment with antibiotics most of the infected individuals remain 

asymptomatic for a long period. 

As a result، long –term colonization of H.Pylori can damage the gastric mucosa 

causing various diseases of the upper gastrointestinal tract such as chronic 

gastritis peptic ulcer and gastric malignancies، particularly gastric can 

cer and gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma .H.pylori 

has been recognized as a class I carcinogen by the international agency for 

research. 

Infection with H.pylori occurs worldwide but prevalence varies greatly between 

countries and between population groups within the same country (3) 

H. pylori prevalence ranges between 85% and 95% in developing countries and 

between 30% and 50% in developed countries ،,  the epidemiology of H.pylori 

infection has changed with improvements in sanitation and methods of 

eradication. However, the prevalence of H.pylori is still abundant in developing 
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countries .the prevalence remains the highest and this is related to socioeconomic 

status and levels of hygiene. 

After the year 2000, the prevalence of H،pylori become lower than before in 

European countries however in Asia the prevalence remains the same (8) 

Methodology  

   495stool samples of healthy asymptomatic individuals were  collected from 

two medical laboratories in Tobruk  through  the year of 2019 and put in 

sterile container then the small amount from each sample was analyzed to 

detect the antigens of  H.pylori  by using H.pylori Ag rapid test –cassette . Then 

the data was analyzed to get the prevalence of H.pylori in the city. 

Results  

Analysis of the collected stool samples of the 495 healthy asymptomatic 

individuals has shown that 226(45 

، 7%) were H.pylori infected (table 1).  

Table 1.Prevelane of Helicobacter pylori among asymptomatic individuals in 

Tobruk 

، Libya. 

 

 

 

 

 

Table 2 shows the prevalence of H.pyloriby gender،238 (48،1%) were men .of 

them 99 (41.6%) H.pylori-positive individuals compared with 257 (51،9%) 

were women، almost half of them (49،4%) were H.pylori infected. 

 

Table2.prevalnce of Helicobacter pylori among asymptomatic individuals by 

gender. 

H.pylori-
Negative 

Individuals 
(N) 
 

H.pylori-
positive 

Individuals( 
N) 
 

Number of 
Individuals 
examined 

269 226 495 
54.3 45.7 (%) 

Gender Number of 
Individuals 

examined (N،%) 

H.pylori-positive 
Individuals ( 

N،%) 

H.pylori-
Negative 

Individuals (N،%) 
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The age distribution of all patients is shown in table3.approximatlly 92%were 

below the age of 50 years and third of individuals (30.5%) were ranged from 

31 to 40 years old (table 3).  

Table 3.Age distribution of the study population. 

Total N(%) Female N(%) Male N (%) Age group 
 

37(7.5) 16(3.2) 21(4.2) 0-10 
70(14.1) 54 (10.9) 16(3.2) 11-20 
116(23.4) 55 (11.1) 61(12.3) 21-30 
151(30.5) 65(13.1) 86(17.4) 31-40 
83(16.8) 37(7.5) 46(9.3) 41-50 
24(4.8) 17(3.4) 7(1.4) 51-60 
13(2.6) 12(2.4) 1(0.2) 61-70 
1(0.2) 1(0.2) 0(0) >70 
495(100) 257(51.9) 283 (48.1) Total N(%) 

There are significant increasing in the prevalence of H.pylori with the age 

groups of patients between 11 to 50 years old to reach the highest prevalence 

(15.3%) in 31 to 40 years age group. After 40 years old the prevalence of the 

bacteria was significantly t decrease with the age groups to only just one 

H.pylori  positive patient (0.2%) in age groups>70 (table 4). 

Table4.prevalnce of Helicobacter pylori among asymptomatic individuals by 

age groups and gender. 

 Females Males  H.pylori-
Negative 
Individua
ls N(%) 

H.pylori-
positive 

Individua
ls N(%) 

Age 
grou

p 
H.pylori-
negative 

Individua
ls N(%) 

H.pylori-
positive 

Individua
ls ( N،%)  

H.pylori-
negative 
Individua
ls N( %) 

H.pylori-
positive 

Individua
ls N(%) 

10(2) 6(1.2) 11(2.2) 10(2) 21(4.2) 16(3.2) 0-10 
27(5.4) 27(5.4) 12(2.4) 4(0.8) 39(7.9) 31(6.3) 11-

20 
27(5.4) 28(5.6) 31(6.3) 30(6.1) 58(11.7) 58(11.7) 21-

30 
28(5.6) 37(7.5) 47(9.5) 39(7.9) 75(15.1) 76(15.3) 31-

40 
22(4.4) 15(3) 33(6.7) 13(2.6) 55(11.1) 28(5.6) 41-

50 

 

Male 238(48.1) 99(41،6) 139(58،4) 
Female 257(51،9) 127(49،4) 130(50،6) 
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7(1.4) 10(2) 4(0.8) 3(0.6) 11(2.2) 13(2.6) 51-
60 

9(1.8) 3(0.6) 1(0.2) 0(0) 10(2) 3(0.6) 61-
70 

0(0) 19(o.2) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.2) >70 

 

 In term of  distribution the positive-prevalence of H.pyloriby gender and age 

groups، infected women( 5.4%) in age group 11 to 20 years old was 

considerably high than man (0.8)  in the same age.   Table 4 also demonstrates 

that the highest prevalence for H.pylori was 7.9% in males with age ranged 

between 31 to 40 years old compared to 7.5% of females in the same group 

followed by 6.1% of males in contrast with 5.6% of women in 21 to 30 years 

old. The overall results indicate that adult individuals aged between 21 to 40 

years old showed the highest positive prevalence of Pylori (27.4%) in both 

gender.  

Discussion. 

 

H.pylori infection is one of the most common chronic bacterial infection among 

of the humans  worldwide .great variation exist in the prevalence of H.pylori 

infection among different and different age groups ، the infection is rare in 

developed countries compared with developing countries . (3) 

High rates of h.pylori infection are associated with low socioeconomic status and 

educational levels. Poor housing and personal hygiene there have been a few 

studies reported that the prevalence in Libya was significantly high with 76% 

after Egypt compared with its neighbour Morocco، Tunisia and Egypt with 

75.5%، 64% and 86% respectively. 

Africa had the highest pooled prevalence of H pylori infection (95%)،  

There have been a few studies reported that the prevalence in Libya was  76% 

[6] is lower than its neighbour Tunisia  83.% and Egypt 79.8% Morocco، 92.6% 

Nigeria 80% [10] . However it is higher than other developing countries in the 

area such as Saudi Arabia، 51 %[5] and Jordan 44% and Kuwait 66%.[6]. 

These differences reflect the socioeconomic factors in the previous studies 

including large 

Families، crowded living conditions، and poor sanitation. 

 

The results of the present study demonstrate that the prevalence of (45.7 %) of 

asymptomatic individuals  in Tobruk city in the easternmost of Libya is the 

lowest  rate comparing with another Libyan cities such as Tripoli (in the 

westernmost) ، elkome، Sabha and Benghazi ،85.1%،65%  57%، 
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71.4%respecively [8] . However، five years later other study from Benghazi 

found (56.5%)]، the reason for the decrease might be the use of antibiotics during 

the last few years. [2] 

Tripoli has the highest rate may because its location، nearest to Tunisia that has 

the highest rate of infected individuals and it is the capital of Libya so the rate 

reflect the life style such as the frequency of eating in restaurants، smokingand 

living in crowded condition and it is the line with .Nami ،2019[8]...who find that 

the strict relations between H.pylori  seropositivity ، and living in a crowded 

conditions.  in contrast with our rate finding in Tobruk 45.7% the reason may be 

Tobruk consider as rich city in Libya with high in -income families and   supplied 

with clean source of water and this is in accordance with Hanafi، 2013 [3] from 

Saudi and   ، A cross sectional survey in Lebanon [9] suggesting that the 

transmission of H. pylori microorganisms may be facilitated by tap water as the 

drinking water source were significant determinants of the prevalence of H. 

pylori infection.. 

In this study an overall prevalence of H. pylori infection was detected in 495 of 

examined samples 226 samples were positive and 269 samples were negative as 

shown in table 1 

The results did not show any significantly difference between the percentages of 

women’s infection and men’s infection، that means the possibility of infection 

in men and women are equal and there are not any factors that helps any of them 

to be more exposure to infection from another. As shown in table 2 

The results of age groups showed that patients who their ages between 31-40 

years old recorded the highest percentage in both male and female with 86 and65 

respectively ، comes after them immediately patients who aged 21-30 years old 

with 61-55 in male and female respectively ،also we noticed that male 

percentages were higher in both age groups ، that may because of the influence 

of lifestyle during this period of life whereas more people are smoking and some 

of them may drink alcohol regardless of country’s religion ، the present study 

found that the active smokers were more likely to have H.pylori infection 

compared with non-smokers or passive smokers. Also there is association 

between it and alcohol intake. 

The lowest percentages was the patient who their age between 61-70 and over 

70 where was the percentages 13-1 in male and female respectively. 

 

Understanding the epidemiological aspects of H. pylori infection is important 

and helpful in clarifying the consequences and complications of the infection، 

and is fundamental for eradication، treatment، and the pattern of antibiotic 

resistance. 
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