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 لسنهورىأ. د./ عبد املنعم يوسف ا أ.د./ إبراهيم عبد اهلادي املليجي 
 أ.د./ علي الدين السيد حممد  أ.د./ أمحد أمحد عواد  

 أ.د./ علي حسني زيدان   أ. د / امحد شفيق السكري 
 أ.د./ علي عباس دندراوي  أ.د./ امحد عبد اهلل زايد  

 أ.د./ على عبد الرازق جلبي  أ.د./ أمحد مصطفى خاطر  
 أ.د./ علي حممود ابوليلة  أ.د./ امساعيل على سعد

 أ.د./ عمر سيد خليل  .د./ إقبال األمري السمالوطيأ
 أ.د./ غريب حممد سيد أمحد   أ .د./ السيد عبد احلميد عطية 
 أ.د./ فاتن إبراهيم عبد اللطيف   أ.د./ السيد عبد العاطي السيد
 أ.د./ فايزة يوسف عبد اجمليد   أ.د./ السعيد بيومي الورقي 

 أ.د./ كرم حممد اجلندي  أ.د./ الغمري حممد عبده الشواديف  
 أ.د./ ليلى أمحد السيد كرم الدين أ.د./ إهلامي عبد العزيز إمام 
 أ. د./ ماجدى عاطف حمفوظ  أ.د./ بدر الدين كمال عبده 
 أ.د./ حممد أمحد إبراهيم غنيم  أ.د./ جابر عوض سيد حسن 

 أ.د./ حممد أمحد سلطان أ.د./ مجال شكرى
 حممد إمساعيل عبد املقصود /أ.د. أ.د./ حسن إبراهيم عيد  

 أ.د./ حممد الظريف سعد   أ.د./ محدي حممد منصور  
 أ.د./ حممد رفعت قاسم  أ.د./ رشاد أمحد عبد اللطيف  
 أ.د./ حممد مسري عبد الفتاح   أ.د./ سامية عبد الرمحن همام 
 أ.د./ حممد صاحل الضالع  أ.د./ سعيد أمني حممد ناصف  

 .د./ حممد عباس إبراهيم  أ أ.د./ سعيد عبده نافع  
 أ.د./ حممد عبد الظاهر الطيب   أ.د./ سهري عبد العظيم حممد 

 أ.د / حممد حممود ابراهيم عويس  أ.د./ سهري كامل أمحد  
 أ.د./ حممد نبيل سامل   أ.د./ سوسن إبراهيم فهمي  

 أ.د./ حممود عبد احلليم منسي   أ.د./ سيد حممد صبحي  
 أ.د./ حممود علي عودة     أ.د./ شبل بدران الغريب 

 أ.د./ حممود كامل الناقة   أ.د./ صالح الدين حسني الشريف  
 أبو النصر حممد أ.د./ مدحت  روجي  سأ.د./ طلعت مصطفى ال

 أ.د./ مرزوق عبد اجمليد أمحد  أ.د./ عادل عز الدين األشول  
 أ.د./ مالك أمحد الرشيدي أ.د./ عبد اخلالق حممد عفيفي  

 أ.د./ نبيل إبراهيم أمحد  لعزيز السيد الشخص  أ.د./ عبد ا
 أ.د./ جنيبة فؤاد لطفي أ.د./ عبد العزيز فهمي النوحي  

 أ.د./ نصيف فهمي منقريوس  أ.د./ عبد الفتاح علي غزال  
 أ.د/ نظيمة امحد حممود سرحان  أ.د./ عبد الفتاح حممد دويدار

  أ.د./ عبد اهلل حممد عبد الرمحن 

 ترتيباً أبجدياً...   تم ترتيب األسماء •
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 معايري ومؤشرات قياس كفاءة وفعالية فى
 الربامج واملشروعات االجتماعية

 
 
 
 
 

 . طلعت مصطفى السروجى د . أ
 للخدمة االجتماعية   العالي عميد المعهد 

 باإلسكندرية
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 الربامج واملشروعات االجتماعية  معايري ومؤشرات قياس كفاءة وفعاليةفى 
 أ . د . طلعت مصطفي السروجي

 :  ة والفعالية: الكفاءأوال
البىىرامو والروىىروعا  تعتبر زيادة الكفاءة والفاعلية مؤشرًا دااًل علىىن احىىاا ةدا ة  

، وأاهىىىىا  ىىىىا ة علىىىىن الرجازاىىىىة  ىىىى ال  ا ىىىىا  بىىىىنظ م مرىىىىة مىىىىال الر مرىىىىا  اال ترا يىىىىة
 عرالئها و غباتهم وإيحاد الجسائل الر اسبة لرقا لتها  تج يه الحهجد بالرجا د الرتا ة.

 Efficiencyالكفاءة (  1)
 المقصود بالكفاءة: -

هىىن االىىإالا ةدا ظ متعلىىص بالرلىىاد  الرتىىج رة لىى ظ  (Efficiency)الكفىىاءة 
الر مرة، أو الإا ة  التن يرتلكها الفىىرد، ومىى ظ ترشىى   اسىىتت امها لتدق ىىص ا هىى ا ، 
وتتدقص الكفاءة ع  ما استت م أ ل كم مركال مال الرجا د والر خال  إلاتاج أكثر كىىم 

 الرتر ا  وال تائو الررغجبة.مركال مال 
يقل  بالكفاءة م ظ احاا اإلدا ة  ن استثرا  الرىىجا د واإلمكاايىىا  الرتا ىىة  ىىن 

 إاهىىىىا تركىىىك علىىىن تكلفىىىة الرىىىجا د واإلمكاايىىىىا   وبالتىىىال تدق ىىىص ا هىىى ا  الرتإإىىىة 
عر هىىا  ىىامجب )وبسىىتر( بناهىىا د  ىىة أعلىىن مىىال يو  .(1)الرسىىتت مة  ىىن تدق ىىص ا هىى ا 

   .(2)لية بن ل  ه  وو ت وتكلفةد  ا  الفاع
الر مرىىة )سىىجاء كااىىت  ىىن القإىىا  العىىام البراىىامو أو الروىىرو  أو  تىىن وعليىىه  

أو التىىا،(، هىىن تلىى  التىىن تدقىىص أكبىىر عائىى  مركىىال مقا ىىل أ ىىل  هىى  مركىىال وكلفىىة. 
الر مرىىة الفاعلىىة هىىن التىىن تدقىىص أهىى ا ها وأهىى ا  الب يىىة التىىن ت ىىي    هىىا، وأهىى ا  

 الروىىىرو  أو والبراىىامو أو الرىىرتبإ ال  هىىا، (Stakeholders)الح  ريىىذ ىوظ الرلىى 
 .  (3)الر مرة الكفؤة والفاعلة )هن التن تدقص أه ا ها بكفاءة(

الق  ة علن تدق ص ال تيحة الرقلجدة طبقا لرعىىار ر مدىى دة   وتعر  الكفاءة بناها 
ع ىىىن تدق ىىىص مسىىىبقًا وتىىىكداد الكفىىىاءة كلرىىىا أمكىىىال تدق ىىىص ال تيحىىىة كىىىاماًل... والكفىىىاءة ت

 .(4)ال تائو بن ل  ه  وو ت وتكلفة والجالجل بال تائو ةلن أعلن    مركال
الكفاءة هن الق  ة علن تدق ص  ال تيحة الرقلجدة طبقىىا لرعىىار ر مدىى دة مسىىبقًا و 

 .(5)وتكداد الكفاءة كلرا أمكال تدق ص ال تيحة تدقيقًا كامالً 
و واتائحىىىه وهىىىل يركىىىال البراىىىام  الكفىىىاءة بناهىىىا العال ىىىة  ىىى ال تكىىىالي  كرىىىا عىىىر 

ال الرتر ىىا  أو الر خال  والدلجل  ن افس الج ت علىىن افىىس الرسىىتجظ مىى تقليص  
 .(6)ن متر ا  أكبر دون زيادة  ن الر خال هل يركال الدلجل عل
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قىى  ة علىىن تدق ىىص ال بناهىىا   Rex A. Skidmore    رىىا يعر هىىا  يكىىس سىى  مج 
  ة البراىىىامو علىىىن تدقيقىىىه ا هىىى ا  بن ىىىل  ىىى   مىىىال التكلفىىىة والحهىىى  والكفىىىاءة هىىىن  ىىى 

 ىىىص ا هىىى ا  و ىىى  تىىىم تدل ىىىل قوإاحىىىازأل لاهىىى ا  الرر ىىىجة والج ىىىت الىىى ظ اسىىىت ر ه لتد
الكفىىىىاءة كرقيىىىىاب لتد رىىىى  أعلىىىىن اسىىىىبة احىىىىاا  ىىىىن تدق ىىىىص أهىىىى ا   راىىىىامو الرعايىىىىة 

 .(7)محترذ مال الرحترعا  بن ل تكلفة مرك ة   ياال ترا ية  
ءة هىىىن القىىى  ة علىىىن االسىىىتثرا  الكفىىىا  Richard. Dafiويدىىى د  يتوىىىا د دا ىىىن 

 ص  ىى لتدقوغ يىىة  الح   للإا ة الرتا ة مال مىىجا د وإمكاايىىا  ومىىجاد خىىام وطا ىىا  بوىىرية
.       .(8)متر ا     ة  ن ضجء ما رتج ر للر مرة مال خلىىائص   ائيىىة وت ميريىىة

              
مىىا هىىج  تو ر الكفاءة ةلىىن العال ىىة  ىى ال الرىىجا د وال تىىائو، وتىىرتب  برسىىنلةومال ثم  

مق ا  الر خال  مال الرجاد التام وا مجال وال اب الالزمة لتدق ص مستجظ معىى ال مىىال 
الرتر ىىا  أو الهىى   الر وىىجد، وتع ىىن الكفىىاءة تدق ىىص أعلىىن م فعىىة مقا ىىل التكىىالي ، 
وأن تكىىجن الر مرىىة كفىىؤ يع ىىن أن تدلىىل علىىن أعلىىن مىىا يركىىال مىىال د  ىىا  تدق ىىص 

لقيىىىاب الكفىىىاءة، تعىىىر   Productivityا يىىىة تسىىىعن ةليىىىه.    رىىىا اإلات الىىى يالهىىى   
 بناها "اسبة الرتر ا / ال اتو ةلن الر خال ".

متعلىىص بالرلىىاد  الرتىىج رة لىى ظ الر مرىىة،  ةدا ي االىىإالا  هىى والكفىىاءة  ىى ل  
أو الإا ىىة التىىن يرتلكهىىا الفىىرد، ومىى ظ ترشىى   اسىىتت امها لتدق ىىص ا هىى ا ، وتتدقىىص 

مىىال الرىىجا د والرىى خال  إلاتىىاج أكبىىر كىىم مركىىال الكفاءة ع  ما استت م أ ل كم مركىىال  
 مال الرتر ا  وال تائو الررغجبة.

عال ىىىة الرىىى خال  بالرتر ىىىا ، وتقىىىاب مىىىال خىىىالل اسىىىبة  هىىى والكفىىىاءة  ىىى ل  
الرتر ىىىىىىىا  ةلىىىىىىىن اسىىىىىىىبة الرىىىىىىى خال ، وهىىىىىىىن ةىن أ  ىىىىىىىل عال ىىىىىىىة  ىىىىىىى ال الرىىىىىىى خال  

 امو أو الرورو .والرتر ا ، وأن ه أل العال ة تعتبر ه  ًا لكفاءة الر مرة أو البرا
ةن ع م الدلجل علن الكفاءة القلجظ   ال الر خال  والرتر ىىا ، رىى ل علىىن 
أن ه ىىاع عجامىىل ومت  ىىرا  تدىى  وتىىؤثر سىىلبًا  ىىن البراىىامو أو الروىىرو  أو الر مرىىة، 
ويحب الكوف ع هىىا وتد رىى  د  ىىة تنث رهىىا  ىىن العال ىىة  ىىل ومجا هتهىىا ل ىىران كفىىاءة 

 . تهالبراامو أو الرورو  واستررا ي
ويتإلىىىىب  يىىىىاب الكفىىىىاءة أسىىىىال ب وارىىىىاىج يركىىىىال أن تسىىىىاع   ىىىىن تد رىىىى  ا داء 

 كرًا واجعًا لتد ر  د  ة ومستجظ الكفاءة.  الفعل 
ةاحىىىىاز العرىىىىل وأداء ا دوا  بلىىىىج ة الىىىىديدة تعكىىىىس أ  ىىىىل  هىىىى ةن الكفىىىىاءة 

 الت ميرىى عال ة   ال الر خال  والرتر ا ، والكفاءة تىىرتب  بىىاإلدا ة وب ائهىىا و يكلهىىا 
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وعرلياتهىىىا والتتإىىىي  والت مىىىيم والت سىىى ص والر ابىىىة والرتابعىىىة والكفىىىاءة  ىىى ل  الدلىىىجل 
 علن أكبر متر ا  بن ل م خال .

 : بذلك لكفاءةوا
للبراىىامو أو الروىىرو    الت ميرىى   والكفاءة ترتب  بالعرليىىا  التدجيلىىة داخىىل الب ىىاء •

 أو الر مرة.

مات التى يقـدمها البرنـامأ  و الكفاءة تعنى التوازن بين الموارد المتاحة والخد •

 .االجتماعيةالمشروع  و منظمة الرعاية  
وهى االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات للوصـول للـى األهـدال المحـددة  •

 مسبقا.
ــرامأ  • ــا  ب ــ  لنت ــى تحقي ــى نســبة نجــاا ف ــى  عل ــى الوصــول لل ــاءة تعن الكف

 ومشروعات الرعاية االجتماعية بأقل تكلفة ممكنة.
  فضل استخدام للموارد المتاحة. هيالكفاءة   •
 الكفاءة تعنى الوصول للى  فضل الخدمات بأقل تكلفة من الموارد. •
الكفاءة تعنى زيادة الخدمات االجتماعية ألقصى حد بنفس الكمية مـن المـوارد  •

  نها تعنى الخدمات االجتماعية المقدمة للمستفيدين.  ي
ل للى قيمة عالية من النتـائأ القدرة على استخدام الوسائل المتاحة للوصو  هي •

  و المخرجات.
الكفــاءة تعنــى تعظــيم المخرجــات بالنســبة لكميــة المــدخالت  و  قــل مــدخالت  •

 مطلوبة للوصول للى كمية المخرجات المستهدفة.  
 الكفاءة تعنى الوصول للى نفس القدر من الخدمات بأقل كمية من الموارد. •
لعالقـة بـين  مـدخالت البـرامأ او ا  واتجـا الكفاءة تستخدم لتحديد نمـط وقـوة   •

 المشروع  و الخدمة وحتى المنظمة والمخرجات المخطط لها.

 Effectiveness( الفاعلية 2) 
علىىن تنسىىيس الرىىجا د الرتا ىىة  أو البراىىامو تعىىر  الفاعليىىة بناهىىا  ىى  ة الر مرىىة

مل ويشـت،    واستت امها بكفاءة لتدق ص أه ا  مد دة، ومفهجم الفاعلية متعىى د ا بعىىاد
 : على عدة معايير، أهمها

: تقىىىىاب  اعليىىىىة الرىىىى رر/ الر مرىىىىة برىىىى ظ تدق ىىىىص ا هىىىى ا   تدق ىىىىص ا هىىىى ا  •
 الر وجدة.

: تقىىاب  اعليىىة الرىى رر/ الر مرىىة بالقىى  ة علىىن تىىنم ال   تنم ال الرىىجا د/ الرىى خال  •
 الرجا د ال رو ية للر مرة.
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يسىىر وسىىهجلة، : تكىىجن م مرىىة  عالىىة ةىا تىى  قت الرعلجمىىا    العرليىىا  ال اخليىىة •
  ال العامل ال، مذ أداىىن  ىى   مىىال ال ىىكا    الجظيف وساد االاتراء والرضا وااللتكام  

 .السياس ال ا  واللرا   

 ضىىا الحراعىىا  وا طىىرا  التىىن تتىىنثر ملىىالدها بالر مرىىة ولهىىم ملىىلدة  ىىن  •
 بقاء الر مرة واستررا ها.

أن يسىىىتت ما  ويعتبىىىر مفهىىىجم الكفىىىاءة مالزمىىىًا لرفهىىىجم الفاعليىىىة، ولكىىىال ال يحىىىب
أاهىىا تدقىىص أهىى ا ها ولكىىال  أيبالتبىىادل،  قىى  تكىىجن الر مرىىة  عالىىة ولك هىىا ليسىىت كفىىؤ، 

بتسا ة، وع م كفاءة الر مرة رىىؤثر سىىلبًا علىىن  اعل تهىىا، ويركىىال اعتبىىا  الكفىىاءة علىىن 
ةاحىىىىاز العرىىىىل / الوىىىى   " هىىىى أاهىىىىا "ةاحىىىىاز العرىىىىل بوىىىىكل الىىىىديح"    رىىىىا الفاعليىىىىة 

 يكرل كل م هرا اآلخر.  اللديح" وهك ا الرفهجمان
والفاعليىىة هىىن الرتعلقىىة برىى ظ تدق ىىص أهىى ا  الر مرىىة  ىىن البقىىاء وال رىىج، وتلبيىىة 
متإلبىىىا  الرحترىىىذ و ا اتىىىه، وتكويىىى  العرىىىالء برىىىا رتج عجاىىىه مىىىال  ا ىىىا  وخىىى ما ، 

 ةدا ة ا عرال اللديدة.   ه وتدق ص أه ا  الر مرة، ومال ثم 
تدقىىص أكبىىر عائىى  مركىىال مقا ىىل أ ىىل التىىن  هىى ولىى ل   الر مرىىة ا كثىىر كفىىاءة 
التن تدقص أهىى ا ها وأهىى ا  الب يىىة الرديإىىة   ه  ه  مركال وكلفة، والر مرة الفاعلة  

 وأه ا  العرالء الرسته   ال الررتبإ ال  ها.
والفاعليىىىىة تركىىىىك علىىىىن د  ىىىىة تدق ىىىىص الهىىىى   الردىىىى د، برع ىىىىن الترك ىىىىك علىىىىن 

سىىب، وهىىن  ىى ل  تهىى   لتدق ىىص الرتر ىىا  ومىىا تدققىىه كريىىًا واج يىىًا  ىىن الج ىىت الر ا 
ا هىىىى ا  واالسىىىىتراتيحيا ، وأن الر يىىىىا  ا ول لقيىىىىاب الفاعليىىىىة هىىىىج د  ىىىىة تدق ىىىىص 

لىى ظ  اإليحىىا   هىىج د  ىىة التىىنث ر  الثىىاا ، أمىىا  ا هىى ا  الر وىىجدة  ىىن الج ىىت الردىى د
أداء ا عرىىىال اللىىىديدة لتدق ىىىص الهىىى    ىىىن الج ىىىت  هىىى الرسىىىته   ال، وأن الفاعليىىىة 

 الر اسب.
ب  الفاعليىىة بال   ىىة ا ولىىن بالقيىىادة، التىىن تج ىىه الحهىىجد لتدق ىىص ا هىى ا  وتىىرت

واآلليىىا  والتفىىاعال  التىىن تسىىاهم  ىىن ةاحىىاز ا هىى ا  وتىىج ر   الت مير وتج ر الر اخ  
 الرؤية والتإجير واالستراتحيا  الرد دة.
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 : ( معايير الفعالية3)
وهىىى ا ال رىىىجىج رىىىرتب   تىىىرتب  معىىىار ر الفعاليىىىة   رىىىجىج مدىىى د لقيىىىاب الفعاليىىىة،

  مريىىة ا ترا يىىة مدىى دة، ومىىال ثىىم تتعىى د ال رىىاىج الرتتلفىىة لقيىىاب الفعاليىىة، غ ىىر أن 
ارىىجىج لقيىىاب الفعاليىىة وأيىىًا كااىىت   أيه اع مت  را  وع االر أساسية كرت  را   ىىن  

 : ه ال مرية التن ر إلص م ها وه أل الرعار ر ا ساسية  
 د  ة ومستجظ تدق ص ا ه ا . -1
 .اإليحا  تنث ر  د  ة ال -2

 العرليا  الت ميرية ال اخلية. -3

 د  ة  ضا الرسته   ال. -4

ةطىىا ًا ت ىىرال سىىتة أبعىىاد  Robert Elkin and Mork Molitorو ىى د 
 : (9)لقياب الفعالية وهن

 كفاية الرلاد  والرجا د. -1
 .واال تيا ا مالئرة الرإالب   -2

 م اسبة ومالءمة العرليا  التن تق م مال خالل الت ما . -3
 ووضجا ا ه ا .تد ر   -4

 .  الدال التنث ر علن العرالء والرحترذ  ن الج ت   -5

 التنث ر طجيل الر ظ علن العرالء والرحترذ. -6

وب ل  اح  أن ه ا اإلطا   كك علن محرجعة مال الرؤشرا  والتن تتعلص بكفايىىة 
، وم اسىىبة العرليىىا  التىىن مىىال خاللهىىا تقىى م التىى ما ، اال تيا ىىا الرىىجا د، ومالءمىىة 

هىىى ا  الردىىى دة، أثىىىر التىىى ما  علىىىن الرحترىىىذ الردلىىىن سىىىجاء  ىىىن الج ىىىت وضىىىجا ا 
 الداضر أو  ن الرستقبل.

 :  حمكات وأساليب قياس الفعالية -
محرجعىىة مىىال مؤشىىرا  لقيىىاب الفعاليىىة  Rinoj. Patti(10) ي ىىج ن بىىاتن   ىى د

 :  ه 
 م ظ    ة الت مة علن ة  اث ت   ر  ن أاراط سلجع الرستف  رال مال الت مة. •
    ة الت مة علن ت رية وإثراء معا   الرستف  رال مال الت مة.م ظ  •

م ظ    ة الت مة علن تع رل أو ت   ىىر اتحاهىىا  الرسىىتف  رال مىىال الت مىىة مىىثاًل  •
واالعترىىاد علىىن الىى فس واالعترىىاد علىىن الىى فس  ىى اًل مىىال   االسىىتقالليةاالتحاأل ةلن  

 االتكالية واالعتراد علن ال  ر.
 الرستف  رال مها ا  وخبرا    ر ة.  م ظ    ة الت مة علن ةكساب •

 م ظ    ة الت مة علن ةشبا   ا ة مال الدا ا  ا ساسية للرستف  رال. •

 م ظ السرعة والسهجلة  ن  لجل الرستف  رال علن الت مة. •
 م ظ والجل الت مة للرستف  رال الدقيق  ال ووضذ ضجاب  تكفل تدق ص ىل . •
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 جا ه الرستف  رال.م ظ    ة الت مة  ن مجا هة و ل الروكال  التن ت •

 ىىى  ة التىىى ما  علىىىن ت ريىىىة وإثىىىراء معىىىا   الرسىىىتف  رال، وإ ىىى اث ت   ىىىرا   ىىىن  •
الركااىىىة اال ترا يىىىة وإ ىىى اث تعىىى رال   ىىىن المىىىرو  الب ييىىىة التىىىن تدىىىجل دون 
االستفادة مىىال الت مىىة وإشىىبا  الدا ىىا  ا ساسىىية للرسىىتف  رال وسىىهجلة وبسىىاطة 

وىىىىكال  التىىىىن تدىىىىجل دون ة ىىىىراءا  الدلىىىىجل علىىىىن الت مىىىىة وكىىىى ل   ىىىىل الر
 االستفادة مال الت مة، وإتا ة الت مة للرستف  رال الرستدق ال لها.

 ( الفعالية والكفاءة:4) 
الفعالية  ن ا الل مال مفا يم اله  سة الل ا ية التن  اء   ن مإلذ القرن 
العوىىىىريال، و ىىىى د الر مىىىىريال  ىىىىن اإلدا ة مثىىىىل  ريىىىى  ي  تىىىىارلج  و رااىىىى  ل ليىىىىان الج ىىىىت 

لدركىىىة  ىىىن الرقىىىام ا ول لتدسىىى ال الكفىىىاءة، و كىىىك  الحهىىىجد علىىىن تبسىىىي  ود اسىىىا  ا
العرل مرة أخىىرظ  ىىن الرقىىام ا ول، بىىالترك ك علىىن أسىىيلة مثىىل "كيىى  يرك  ىىا أن افعىىل 
سريعًا ه أل الرهرة؟" وتبسي  العرل أدظ أي ًا ةلن ملإلدا  مثل تبسي  العرليا  

علىىىن الج ىىىت والدركىىىة، وأالىىىبح  وكفىىىاءة التبىىىراء، ولكىىىال الترك ىىىك كىىىان ال رىىىكال يعترىىى 
مفهىىىجم الفعاليىىىة والتىىىن تنخىىى  بعىىى ال االعتبىىىا  ةيحىىىاد  يرىىىة م ىىىا ة وإ ضىىىاء العرىىىالء، 

ع ىىىىى ما ر مىىىىىر ا م رك ىىىىىجن  1980وشىىىىىعبيًا  ىىىىىن الجاليىىىىىا  الرتدىىىىى ة  ىىىىىن   ايىىىىىة عىىىىىام 
 للر تحا  اليا  ااية مثل السيا ا  وااللكتروايا  لتق يم الركي  مال القيرة والحجدة.

ا تعتبىىر الكفىىاءة والفعاليىىة مراد ىىا ،   بىىًا ةلىىن   ىىب مىىذ ملىىإلدا  وغالبىىًا مىى 
 مثل، الكفاءة اإلاتا ية والكفاءة.

ومذ ىل   ن كث ر مال م ا وا  اإلدا ة الرسرية كلرة كفاءة لها معىىاان متتلفىىة 
( يعىىىر  1994 ىىى ًا  ىىىن سىىىيان ةعىىىادة ه  سىىىة العرليىىىة،   ىىى  احىىى  لىىىجن  وبىىىرتس )

اال تلاد  ىىن العرليىىة واسىىتهالع الرىىجا د وخاالىىة الج ىىت الكفاءة بناها أعلن د  ة مال  
والرىىال،  ىىن  ىى ال أاىىه ير ىىك الفاعليىىة بناهىىا كيىى  يدقىىص  عىىاًل   ىى ًا؟  ىىن عرليىىة يقلىى  

  ها ال رض.
وطريقىىىىة أخىىىىرظ لل مىىىىر  ىىىىن ىلىىىى  وهىىىىن: الكفىىىىاءة ت ىىىىذ ا مىىىىج   ىىىىن الىىىىا ها 

 .(11)القيام با شياء اللديدة   ه اللديح، والفعالية  
ع ىىىى أل  الىىىى يالفاعليىىىىة بناهىىىىا الرىىىى ظ  (12)ئىىىىرة الرعىىىىا   ا مريكيىىىىةكرىىىىا تعىىىىر  دا

تستإيذ الر مرة تدق ص اتائو مقلجدة، وتعتر   اعليىىة الر مرىىا  أي ىىًا علىىن القىى  ة 
والتجاالىىل وا خىىالن، وتعتبىىر ا خىىالن مىىال أهىىم ا سىىس التىىن تعترىى  عل هىىا الفاعليىىة، 

الا  وال كاهة والحىى ا ة،  تىىن  الر مرة يحب أن تكجن مثااًل لال ترام وا خالن واإل
 تستإيذ تدق ص التجاالل مذ  راه ريها للرساع ة  ن تدق ص أه ا ها الرر جة.

 :(13)هي بعض تدابير الفعالية  -



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 17 

 م ظ  جدة ال اتو مال عرلية تقا ل متإلبا  الرستت م ال هائن أو العرالء. •

 ىىن عرليىىة مىى ة  ىىجدة ال ىىاتو مىىال عرليىىة  ر يىىة تقا ىىل متإلبىىا  الرر لىىة الرقبلىىة  •
 )العرالء ال اخل  ال(.

 م ة  جدة الر خال  لتلبية متإلبا  ه أل العرلية. •

 :يلي على النقيض من ذلك، عدم الفعالية تشكل ما 

 الرع بة.والت ما   الر تحا    •

 شكاوظ العرالء. •

 تكالي  ال ران عالية. •

 ااتفاض الدلة  ن السجن. •

 ة م ا ة.اسبة ا اوإة التن يد دها العرالء أاها غ ر ىا   ير •

 :هي بعض تدابير التكيف  -

يسىىىت ر ه للىىىرد علىىىن طلبىىىا  العرىىىالء التاالىىىة مقا اىىىة  الىىى يمتجسىىى  الج ىىىت  •
 للإلبا  الروت  ية.

عىى م ةتا ىىة الج ىىت و رمىىان طلبىىا  العرىىالء التاالىىة بالرقا اىىة مىىذ الدرمىىان  •
 مال الإلبا  الروت  ية.

أعلىىىن مىىىال طلبىىىا  العرىىىالء التاالىىىة التىىىن يحىىىب تلىىىع  ها ةلىىىن  ةالرائىىى  ىىىن  •
 مستجيا  اإلدا ة بالرقا اة مذ تلاع  الإلبا  الروت  ية.

 الق  ة علن االستحابة للت  را  السائ ة. •
للر مرىىىا  أن ت ىىذ أسسىىىًا لتدق ىىص الكفىىىاءة والفعاليىىة، ومقىىىاريس القىىى  ة  وي ب ىى 

ثىىم يحىىب علىى هم  الدىىال أن تدىى د مسىىتجيا  ا داء  ر ب ىى علن التكي  وب با ة أخىىرظ  
ا  عالريىىة، ووضىىذ أهىى ا  للتدسىى ال  ىىن ضىىجء ىلىى ، ويحىىب أن تد رىى  أ  ىىل م مرىى 

 تد د ا سباب الح  ية للروكال  والق اء عل ها أو التقل ل مال أثرها.
عرجمىىىًا اإلدا يىىىجن وغ ىىىر العىىىامل ال  ىىىن اإلدا ة لىىىيس لىىى رهم تحربىىىة مىىىذ الرفىىىا يم 

تىىج  ر  وي ب ىى وا دوا  التن تسىىاع هم علىىن تق ىىيم العرليىىا  وال ىىاتو  ىىن هىى أل الدالىىة، 
  ر، الت  يب علن تإب ص الرفا يم وا دوا .
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 : هي ومن أمثلة المفاهيم واألدوات  -
 العرلية اإل لائية، والتن تقيس الت  ر  ن العرلية. •
 يقيس ا داء بررو  الج ت.  ال يالرسجم البيااية واالتحاأل   •

 الرسجم البيااية ال ائرية، التن تلج   ياسا  مقا اة مذ بع ها البعض. •

إا  ااسيا ية العرلية، التىىن تسىىرح للرىىجظف ال  تد رىى  العرليىىا  الرتسلسىىلة متإ  •
بسرعة، والب جد التن ال ت ىىي   يرىىة والعرليىىا  الفر يىىة التىىن ال تقا ىىل  ا ىىا  
العرىىىىالء باإلضىىىىا ة ةلىىىىن الرفىىىىا يم وا دوا  العرليىىىىة، وي ب ىىىىن أن رىىىىتعلم ال ىىىىاب 

 عىىال الرهىىا ا  القياديىىة واالتلىىاال    ىىالً   الحرىىاع مفا يم التراب  مثل العرل  
 مال أ ل تبسي  العال ا  باإلضا ة ةلن العرليا  والر مرا .

والكفاءة غالبًا ما تعتبر مراد ا ، لك ها تع ن أشىىياء متتلفىىة ع ىى ما يإبىىص علىىن 
وضذ ا مج   ن الا ها اللديح،  ىىن  ىى ال أن الفعاليىىة   ه ةدا ة العرلية، والكفاءة  

 القيام با شياء اللديدة. ه 
لقىى  ة علىىن التكيىى  ىا  اللىىلة، والررواىىة أو القىى  ة علىىن االسىىتحابة السىىريعة وا

، و ىى  ة الر مرىىة إلعىىادة اكتوىىا  افسىىها التىىن ت ىىرال لهىىا البقىىاء ال ىىجا   ىىن بعىىض 
 علن الر ظ الإجيل وال حاا.

و   ال يفهم القيىىادة الت ميريىىة ةلىىن أظ مىى ظ م مرىىاتهم وعرلياتهىىا تتسىىم بالكفىىاءة 
االسىىتفادة مىىال  وي ب ىى اىىة مىىا لىىم يتتىىا وا ويسىىتت مجا مقىىاريس الىىاد ة، والفعاليىىة والررو 

اتىىىىائو هىىىى أل القياسىىىىا  للرسىىىىيجل ال عىىىىال العرليىىىىة  تىىىىن رترك ىىىىجا مىىىىال تدسىىىى ال الت مىىىىيم 
والعرليا ، ويوكل ىل  عرليا  ةدا ة العرليا    اًل عال العرل علىىن مسىىتجظ أداىىن 

 علن العرليا  ا خرظ.بدكم طبيعتها، ويركال لعرليا  التنث ر سلبًا أو ةيحابًا  
ةن اإل ابة عال مىىال ومىىاىا وأرىىال ومتىىن، وكيىى ؟ يركىىال اسىىتت ام ا سىىيلة لتد رىى  

أن يفعل ىل ، وأرال   ر ب    وال يالقيام  ه ا العرل علن اإلطالن،    ر ب  ما ةىا كان  
القيىىام بىىه، ةىا كااىىت اإل ابىىة علىىن هىى أل ا سىىيلة   ر ب ىى القيام به، وكيىى     ر ب  ومتن  

ل ىىاء الع رىى  مىىال ا اوىىإة  ىىن العرليىىة  اهىىا ال ت ىىي   يرىىة أ يااىىًا بلىى ن، سىى تم ة
 س تم ةل اء العرليا  بنكرلها.

والرجظفجن بدا ة لرعر ة واستت ام الرفىىا يم الرتتلفىىة وا دوا  التىىن تسىىاع هم 
تكىىجن أكثىىر كفىىاءة و اعليىىة ومرواىىة، والدا ىىة ةلىىن الق ىىاء علىىن االزدوا يىىة  ىىن  لكىى 

اتما ، باإلضا ة ةلن ىل ، يحب علن العرال تعلم مهىىا ا  الحهجد، وطجل  ترا  اال
التجاالىىىىل والقيىىىىادة مىىىىال أ ىىىىل أن تكىىىىجن  ىىىىاد ة علىىىىن تدسىىىى ال العال ىىىىا    ىىىىاًل عىىىىال 

 .(14)العرليا  والر مرا 
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و ىى  يكىىجن ه ىىاع  عاليىىة    رىىا ال رج ىى  كفىىاءة برع ىىن أن البراىىامو الفعىىال لىىيس 
  يعكىىىىس أن ه ىىىىاع الىىىىعجبا  شىىىىرطًا أن يكىىىىجن علىىىىن د  ىىىىة عاليىىىىة مىىىىال الكفىىىىاءة،  قىىىى 

ومعج ىىىا  و ىىى  ت  ىىىب الىىىرؤظ وال تحىىى  ا هىىى ا  مىىىال ر حكهىىىا بلىىىج ة الىىىديدة، و ىىى  
 تتدقص ا ه ا  ولكال بتسا ة.

وعلىىن العكىىس  ىى  ت حىىك ا هىى ا  ولكىىال ال تت ىىح ا هىى ا ، برىىا يعكىىس و ىىجد 
 كفاءة للبراامو وغياب الفعالية، والرفهجمان   ل  ال يركال استت امها بالتبادل.

أن الر إىىص أن البراىىامو ا  ىىل كفىىاءة رىى عكس سىىلبًا علىىن د  ىىة ومسىىتجظ  غ ىىر
  عالية البراامو  ن تدق ص أه ا ه.

 Critère هية املعيارما:  ثانيا  
ه يىىا  علريىىة  أو رىىذ م يىىا  والر يىىا  هىىج ارىىجىج لىىاداء يدىى د برعر ىىة أ ىىراد 

  ومه يىىىة متتللىىىة وتىىىنت  الىىىياغة الر يىىىا  لكىىى  تعبىىىر عىىىال مدتىىىجظ علرىىى  وعرلىىى 
 بىىا ة تلىىف الدىى  ا داىىن  وهىىج. , هىىج  ا ىىل للتإب ىىص و اعىى ة أساسىىية  مرشىى ة للعرىىل

أو الرؤسسىىة ل ىىرض   والبراىىاممال الرعا   وا داءا  الرإلجب تجا رها ل ظ الفىىرد أو  
  .مع ال

   ا ساب، الر يا   با ة عال طريقة متفىىص عليىىه للقيىىام با شىىياء. و ىى  رتعلىىص 
ويركىىىال أن  -رليىىىة، أو تقىىى يم خ مىىىة، أو تج يىىى  مىىىجاد ا مىىىر بإاتىىىاج م ىىىتو، أو ةدا ة ع

ت إىى  الرعىىار ر محرجعىىة ضىىترة مىىال ا اوىىإة وا هىى ا  ت ىىإلذ  هىىا الرؤسسىىا  
 .ويستت مها عرالؤها 

دكرة الرستتللة مال أالداب التبرة    محالهم ومىىال يعىىر  الالرعار ر ه   و 
ع ال أو أشىىىىتا، مثىىىىل الرلىىىى ع ال أو البىىىىائ -ا تيا ىىىىا  الرؤسسىىىىا  التىىىى  يرثلجاهىىىىا 

 .الروتريال أو العرالء أو االتدادا  التحا ية أو الرستت م ال أو الر مر ال
تج ىى  أدوا   عالىىة يرك هىىا الرسىىاع ة  ىى  تج يىىه   ىى   ،الرعىىار ر هىى  الرعر ىىةو 

والبىىىىرامو والروىىىىروعا   اال تكىىىىا  وزيىىىىادة اإلاتا يىىىىة.   ىىىى  يرك هىىىىا  عىىىىل الرؤسسىىىىا 
 .مية أسهل وأكثر أمااًا والدةأكثر احا ًا و عل  ياة ال اب ال ج   والت ما 

 .والر يا  خاالية ُتعتر  إلال ا   كم تق رري علن مجضج  مع ال
باعتبىىا أل الىىفة تر ىىك ةاحىىاز مهرىىة معقىى ة. ويركىىال الىىياغته  "   و  رب"  ويعر ه  

ةمىىىىا باسىىىىتعرال اسىىىىم االىىىىإلح عليىىىىه ةيحابىىىىا )الرالءمىىىىة، االاسىىىىحام، ال  ىىىىة، اإل ىىىى ا ، 
ص برىىترم االىىإلح عليىىه )اسىىتعرال   ىى ، تنويىىل السىىرعة...(، وإمىىا باسىىتعرال اسىىم رر ىى 

  الىىديح، ةاتىىاج ىاتىى ...(، وإمىىا بىىاللحجء ةلىىن سىىؤال )هىىل الترك ىىب تىىام؟ هىىل أاحىىك 
 الرهام بوكل    ؟ ....
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الر يىىا  بناىىه "خاالىىية وعلىىن عرليىىا  الىىياغته أن  " Roegiers" يعىىر    رىىا 
 :  ةما  تدّ د ه أل التاالية

لبا )مثال:الرالءمىىىىة، االاسىىىىحام، باسىىىىتعرال اسىىىىم االىىىىإلح عليىىىىه: ةيحابىىىىا أو سىىىى  −
 (.الّ  ة، الّإرا ة

وإمىىىا باسىىىتعرال اسىىىم رر ىىىص برىىىتّرم االىىىإلح عليىىىه )مثال:اسىىىتعرال   ىىىّ ، تنويىىىل   −
ةلىىن ضىىرو ة   Roegiers.وابىىّه وإمىىا بىىاللحجء ةلىىن السىىؤال(.الىىديح، ةاتىىاج ىات 

 (15).اال تعاد عال الياغة الرعار ر الياغة تحعل ا اتل    ال الر يا  واله  
لرعىىار ر أهىى ا  عامىىة لرىىا يحىىب أن يسىىتف   م ىىه الرسىىته   ال مىىال البراىىامو أو او 

يحىىىب أن تدىىى د مىىىا يحىىىب علىىىن مقىىى م البراىىىامو أو و  الروىىىرو  أو الت مىىىة أو الر مرىىىة
 .الت مة تق يره للرسته   ال

وتسىىىتت م كلرىىىة م يىىىا   ىىى  اتحاهىىىا  متعىىى دة "م يىىىا  مدتىىىجظ" يدىىى د مىىىا يحىىىب 
" رجضىىح مىى ظ ةتقىىان ا داء  علىىن  علىىه. "م يىىا  ويكىىجن  ىىاد يعر ىىه أنعلىىن الرىىتعلم 

 .الإالب إلثبا  تدقص الر يا 
مىىال الرهىىم أن افهىىم أن مسىىتجيا  ا داء هىى  مؤشىىرا  لاهىى ا  العامىىة وليسىىت 

 .ا ه ا        ىاتها 
لن الرسىىتجظ الردلىى  ويتم الياغة الرعار ر علن مستجيا  تفل لية متتلفة. وع

ه ا  العامة. و تد ر  مقاريس عامة مج ىى ة  جضذ ا   الرتتللةتقجم الرؤسسا   
االاتهىىاء مىىال كىىل مر لىىة مىىال  بىىل اهايىىة  و قىىا لل مىىام الىى ي يلىىف مىىا ر ب ىى  ااحىىازأل

الىىى ول والر ىىىاطص التعليريىىىة الردليىىىة  وغالبىىىًا مىىىا تفسىىىر مرا ىىىل البراىىىامو أو الروىىىرو .
كتسىىا ها التىى  سىى تم ا  يدىى د الرعىىا   والرهىىا ا و    براىىاموالرعار ر والرقاريس. أطىىا  ال

 .والرتعلقة با ه ا  العامة واستراتيحيا  التق يم
ويكتسىىىىبه ويتق ىىىىىه  يعر ىىىىهرىىىىا يحىىىىىب أن ب البىىىىىرامو والروىىىىروعا وتدىىىى د معىىىىار ر 

 كءًا هامًا  براموترثل معار ر الالرستف  رال مال البراامو أو الرورو  أو الت مة، كرا  
 لرىىراد الجالىىجل ةل هىىا،اه أل الرعار ر ا ه ا   أي ا  وتد د    البرامو،   خإ  تإجير  

 .الرسته  جن وما يحب أن يكتسبه 
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 :أنواع األمور التي يمكن أن يقوم بها المعيار  (1)

محرجعىىىة  ت إىىىن الرعىىىار رأن  وأ ريقيىىىا للوىىىرن ا وسىىى   البريإىىىاا الرعهىىى   ىىى د 
كب ىىىىرة مىىىىال الرجاضىىىىيذ مىىىىال الب ىىىىاء ةلىىىىن تق يىىىىة ال ىىىىااج، مىىىىال ةدا ة الإا ىىىىة ةلىىىىن اللىىىىدة 

الكريك ت  تن عجا ض  راسة الررمىىن. يرك هىىا أن تكىىجن أكثىىر والسالمة، مال كرا   
 .، أو بوكل عام مثل مرا سا  اإلدا ة  تتليلًا مثل اجٍ  مع ال مال الر تحا 

التج عا   و  افس  لروا كة  لل اب  مجثجن  أساب  تق يم  هج  الر يا   مال  الرراد 
خ مة أو  م تو  ه ا    ، جل  ا وس    البريإاا الرعه     كرا   د  –ويساع    للورن 

 : علن التال  وأ ريقيا 

 . تسه ل التحا ة  −

 .  تق يم ةطا  عرل لتدق ص اال تلاديا  والكفاءا  و ا لية التو  ل الب    −

 ( 16)تدس ال  راية الرستهل  والثقة. −
 : الغايات واألهداف  (2)

سيكجن    اال ترا يةالبرامو    تعكس ما  ا ه ا   أو  ال ايا   مال  عليه أي 
 ال اية  هرا،  و    ااه ه اع اختال ا  كب رة    امو  البرا  بااتهاء  العر ل الرسته  
، وتجالف ا ه ا  بناها د يقة، و ا لة    عم واشرل مال ا ه ا وأ  تكجن محردأل أكثر

 . لف ال تائوويركال تدققها، وت للقياب، 
 أهمية تحديد المعايير:  (3) 

 :  إن عملية تحديد المعايير لتقويم الكفايات لها ثالث مزايا أساسية 

 .أكثر د ة أاها  −

 .احازا اإلتثر ال الع االر اإليحا ية     −

 .بوكل د  ص اللعجبا  والرعج ا  توتيص  −

ضرو ة   ةلن  ر به  التقجيم،  إن  و  رب  عرلية  الرعار ر     وامرا  هرية 
 .االعتراد علن ع د مد ود مال الرعار ر

 :أنواع المعايير  (4)

 :  معايير الحد األدنى.   1

الرستف   مىىال البراىىامو ، اقر  مال خاللها أن    ةشهاديةتع  ه أل الرعار ر معار ر  
 .مال االستفادة  إلخفان ة أو ادا ل لالستفادة اأهل أو الت مة  

 : معايير التميز.   2
،   ىى  باسىىتفادة العرىىالء الرسىىتف  رالتعىى  هىى أل الرعىىار ر غ ىىر ضىىرو ية للتلىىريح 

ت بهم ترت بىىا ومىىال ثىىم تىىر   استفادة وت  ر كىىل مسىىتف  أاها تركال مال الكوف عال مستجظ  
   (17)تفاضليا.
   التقييم واملبادئ األساسية الستخدامها :معايري ثالثا  
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 :  وه  تل  الع االر الت  تستت م كركائك للتق يم وتل ف ه أل الرعار ر ةلن
 :  معايير نواتج األداء.   1

 تتتص بقياب كرية و جدة ا داء.

 :  معايير سلوك األداء.   2

، ةدا ة اال تراعىىا ، كتابىىة التقىىا ير، والرسىىتف  رال مثىىل معالحىىة شىىكاوظ العرىىالء
 والتعاون مذ الكمالء...الخ.  ،الرجاظبة علن العرل

 : معايير صفات شخصية.   3

 مثل الربادأة، االاتباأل، دا  ية عالية واالتكان االافعال ...الخ
 المبادئ األساسية الستخدام المعايير:  (1)

 ن المعايير :يجب االستعانة بعدد كبير نسبيا م  . 1
وىل  لتع د ا اوإة الت  يرا سها الررؤوسجن  ه   ت إية الحجااىىب الرتتلفىىة  

 لاداء.
 يجب أن تكون موضوعية:  . 2

ةي تعبىىر عىىال الرقجمىىا  ا ساسىىية التىى  تسىىتلكمها طبيعىىة العرىىل،   ىى  تعتبىىر 
 ا داء ا كثر مجضج ية مال غ رها. معار ر اجاتو

  صدق المعيار: .   3
  أن تكىىىجن  ريىىىذ العجامىىىل الر   ىىىة  ىىى  الر يىىىا  يحىىىب أن   تعبىىىر والىىى ي يع ىىى 

بل ن عال التلائص الت  رتإلبها ا داء ويتم الجالجل ةلن ىل  مال خىىالل د اسىىة 
 وتدل ل العرل.

  ثبات المقياس أو المعيار:.   4
أي يحىىىب أن تكىىىجن اتيحىىىة ا داء مىىىال خىىىالل مقىىىاريس ثا تىىىة  تتتلىىىف بىىىاختال  

 د  ا  ومستجيا  ا داء.
  التمييز : .5

ويع ىى  ىلىى   ساسىىية الر يىىا  إلظهىىا  االختال ىىا   ىى  مسىىتجيا  ا داء مهرىىا 
 فيرك   ال أداء الفرد أو محرجعة مال ا  راد.  كاات بسيإة

 السهولة في استخدام المعيار:   .6
 عال التق يم.  الرسيجلوه ا يع   الجضجا    االستعرال مال  بل 

 : قابلية القياس  . 7
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اايىىىة  يىىىاب هىىى ا الر يىىىا  أو تلىىى  التاالىىىية الرىىىراد  ياسىىىها   ىىى  وهىىى ا يع ىىى  ةمك
 . ل اليج البرامو والرس مق م 

 :  املؤشرات : رابعا  
وإ  ظ   ، ا ه ا   تدق ص  م ظ  مال  للتدقص  أداة  عالة  ا داء  مؤشرا   تع  

مال خاللها  تق يا   ياب احاا أداء اإلدا ا  والتإجير الت مير  لإلدا ا  الد رثة، و 
التعر  والروروعا   ةدا ة  علن    ة    رتم  الرد دة مال البرامو  أه ا ها  تدق ص  علن 

تد دها   معار ر  علن  ا داء   اء  مؤشرا   وتد ر   ويتم  ياب  ةستراتيح تها،  خالل 
طبيعة مهام واواطا  اإلدا ا  الرتع دة ) تحه كا ، تق ية، مباا ، ةدا ية، ةشرافية، 

ع ة طرن   ية وإدا ية وتق ية لتد ر    ....الخ، كرا أن  ياب ه أل الرؤشرا  تستت م
 ه أل الرؤشرا      ياب ا داء وأعرال ه أل اإلدا ا . 

ال جم مؤشرا   يرة   الد رثة  الرئيسية    اإلدا ا   تعتبر مؤشرا  ا داء  كرا 
ل ال القيادر ال لتق يم التق م الرتدقص بوكل سريذ باتحاأل يج لفرن العرل والر رريال والرس

 استت ام مؤشرا  ا داء الرئيسية . أه ا  يركال  ياسها ب 
لرستت مة  ا عادة بع د مال ا دوا  وا سال ب   وتستع ال مؤشرا   ياب ا داء

الحجدة وأدوا   تإبيقا   الرؤ        مال  تد ر  ع د  يركال والتتإي      الت   شرا  
و  خاللها  ياب  شتنمال  ا داء     الدال    مقا اة  الجضذ  ومعر ة  الرحاال  

ل  أ  ل ةضا ة ةلن معر ة التق م    اإلدا ة للجالجل ةلن التتإي  لجضذ مستقبو 
الر وجدة اإلدا ا   ،ا ه ا   أداء  مؤشرا   تإجير  ياب  التق ية     ساهرت  و   

وخلص لها  رامو تقيس ه أل الرؤشرا  كرؤشرا   ياب أداء لكل محال مال محال 
  ..    الر مرة ت ما  العرل وا اوإة وال 

لر يا  وتلف ا داء الرتج ذ سجاء مال الفرد أو  با ة أكثر ة رائية مال ا  وهج
وبا ، الرؤسسة عل ها،  التعر   خالله  مال  يركال  للرال مة  سلجع  ا ل  لتال   وهج 

 (81.)اكتسا ها يسرح  تقجيم م ظ التق م    

 Indicateurمفهوم المؤشر:   (1)
ادتىىىاج  ىىى  الىىىىياغة الرعىىىار ر ةلىىىىن التر  ىىىك  ىىى ال الر يىىىىا  والرؤشىىىر الىىىى ال  ن 

لىىىه خلىىىائص عامىىىة ومحىىىردة وال يركىىىال أن رت ىىىاول ةال مىىىال خىىىالل عىىى د مىىىال الر يىىىا  
 الرؤشىىر يرثىىل معإىىن )كريىىا أو كياليىىا(  ىىا ال للرال مىىة والقيىىاب وعالمىىة   ،الرؤشرا 

 .دالة علن  لجغ اله   الر وجد
وعلىىن هىى ا ا سىىاب تعىى  الىىياغة الرؤشىىرا  أمىىرا ضىىرو يا  ىى  كىىل مر لىىة مىىال 

عىىال ة لىىائيا  يركىىال اسىىتت امها  ىى  أغىىراض   بىىا ة، وهىىج  مرا ىىل اكتسىىاب الكفايىىة
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، وتسىىرح ل ىىا البراىىامو أو الروىىرو الرقا اة  ه  تكوداا با سيلة الرتعلقة بكيالية عرل  
 البرامو  ن أظ مكان داخل وخا ج الرحترذ .برقا اا  عبر الكمال أو   ال 

هىىىى  أدوا  للقيىىىىاب والتوىىىىتيص و الرؤشىىىىر  بىىىىا ة عىىىىال مقيىىىىاب لدالىىىىة كرىىىىا أن 
مت  ىىىىرا  سىىىىجاء الكريىىىىة أوالكياليىىىىة بوىىىىكل مفىىىىرد أو بإدمىىىىاج عىىىى د مىىىىال لتقىىىى رر  يرىىىىة 

الرت  ىىرا   ىى  اقإىىة مع  ىىة،أو  ىى  سلسىىلة زم يىىة أو مكاايىىة، بوىىرط تىىجا ر ا سىىلجب 
 .الل ن والثبا  يرتها ومذ تج ر مجاالفا  القياب مال العلر       ائها و ساب  

 : أنواع مؤشرات األداء  (2)
مىىال محرجعىىة مىىال القىىيم التىى  تقىىيس مىى ظ ال حىىاا  ىى  تتكىىجن   مؤشىىرا  ا داء       

 اإلدا ة ويركال تل ي  أاجاعها    الحجااب التالية:البراامو و تدق ص أه ا  
)كاإل لاءا  والبيااىىا  الر ريىىة  Quantitative indicators مؤشرات كمية −

 الرتتلفة(.

البراىىىامو )تتعامىىىل مىىذ عرليىىىا   Practical indicators مؤشــرات تطبيقيــة −
 دا ة(.اإلو 

ةدا ة  )تجضىىىىىح ةن كااىىىىىت Directional Indicators مؤشـــــرات توجهيـــــه −
 تتدسال وتتق م أم العكس(.البراامو  

ــة − ــرات عمليــ ةدا ة )تجضىىىىح مىىىى ظ  ضىىىىا  Actionable indicators مؤشــ
 (19)عال أسلجب   ابة الت   ر الفعال(.البراامو  

حية لتدق ىىىىىص ومؤشىىىىىرا  أداء اإلدا ا  ت مىىىىىر ةل هىىىىىا اإلدا ا  الد رثىىىىىة كإسىىىىىتراتي
ا هىى ا  وال تىىائو، ومؤشىىر  ىىجي لل حىىاا أو اإلخفىىان الت ميرىى  ، لهىى ا تعتبىىر برثابىىة 
الترمىىىىجمتر الإبىىىى  لتفىىىىجن اإلدا ا  الد رثىىىىة واحا هىىىىا  ىىىى  أداء مهامهىىىىا علىىىىن الج ىىىىه 

 الرإلجب .
 : فوائد مؤشرات األداء األساسية  (3)
 : السرعة  -

وترىى  الر مرىىة بفكىىرة واضىىدة   الرئيسىىية  ضىىجعا تركك مؤشرا  ا داء علن الرج 
 عال التكالي  والحجدة وا داء    خ  اإلم اد     ترة زم ية مد ودة.
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 : سهولة االستخدام  -
برىىىا أن مؤشىىىرا  ا داء تتإلىىىب كرىىىًا مدىىى دًا مىىىال البيااىىىا ،  ىىىإن ةيحىىىاد ومرا بىىىة 

 الرؤشرا  س تم بكلفة م تف ة.
 : التركيز على اإلجراءات األساسية  -

داء تؤكىىىىى  علىىىىىن اإل ىىىىىراءا  ىا  الإىىىىىابذ الد ىىىىىجي والتىىىىى  توىىىىىكل مؤشىىىىىرا  ا 
 ا ساب لها.

 أداء متعدد األبعاد :  -
ت إىىن مؤشىىرا  ا داء أبعىىادًا متعىى دة لىىاداء لتسىىتإيذ القيىىام بالرقا بىىا  عبىىر 

 الر مرا  الرتتلفة.البرامو و خإجط اإلم اد و 
 : سد الفراغ في األداء  -

راغىىا  الردترلىىة  ىى  ا داء  ىى  الرحىىاال  مؤشىىرا  ا داء تسىىاع  علىىن سىى  الف
 الت  تؤثر بق  ة خ  اإلم اد علن الر ا سة.

 : السرية والقابلية للمقارنة  -
القا ليىىىىىة للرقا اىىىىىة ، وىلىىىىى  لتدق ىىىىىص  تعبىىىىىر عىىىىىال الرؤشىىىىىرا  باسىىىىىتت ام ال سىىىىىب

 .  التلجاليةوللردا مة علن 
 : وظائف المؤشرات  (4)

للتدقص   أداة  عالة  ا داء  مؤشرا   وإ  ظ  تع    ، ا ه ا   تدق ص  م ظ  مال 
 . داءا تق يا   ياب احاا 

مباشرة و  وس لة  اعتبرها  أن  الرركال  أخرظ  رال  أدو ًا  ا داء  مؤشرا   تلعب 
م مرا    رامو أو  لرقا اة ا داء ) الرقا اة الرر  ية، سجاًء كان ىل  للرقا اة   ال  

 .الر مرة افسها البراامو أو متوا هة أو لرقا اة ا داء الدال  بالسا ص    
او  يعتر   أن  م  علنلتقجيم  يحب  الرقجِّ ةل ها  يعجد   مال   الرعار ر  وتع  مر  يا  

الر يا   با ة عال الفة مع جّية تتحاوز اله  ، ُيإلب االلتكام  ها      الرر  يا   ه أل
 .وتنخ    و ها مال القيم، وه  ترتاز بالعرجمية والتحري .

 ومن ثم فان المؤشرات تساهم فى : 
تسىىىاع   ىىى  عرىىىل مقا اىىىا  زم يىىىة  ى البعىىى  أو القىىىرب عىىىال الهىىى    يىىىاب مىىى ظ −

 ومكااية.

للبراامو أو ، وىل   تق يم الج ة عال الجضذ القائم  البراامو أو الرورو والف   −
 . الرورو 
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، والتعىىر  علىىن البراىىامو أو الروىىرو الرسىىاهرة ى مىىذ أدوا  أخىىرظ ى  ىى  تقىىجيم  −
 . ل ته، وبالتال  تدق ص  عا الرتإإة ه ا ه    برااموم ظ تدق ص ال

 .واتحاها  ه ا الت  ر ل ظ الرستف  رال ر    ياب الت  −

 .   ا يةللرؤشرا  وظيفة تد ررية ، و  −

والرؤشىىرا  يركىىال اعتبا هىىا ،ه اع عال ة  عالة   ال الرؤشىىرا  و جاعىى  الرعلجما  −
 ة  ظ ثررا    جع الرعلجما .

 :   الفرق بين المؤشرات واإلحصاءات  (5)
 ت دلر داللته      ود الو ء ال ي يقيسه مباشرة،  الت  ر     الرؤشر ال .1

العام      التدسال  عل   رؤخ   ري ة  أن  يركال  الكفاءة  وليس  البراامومؤشر   ،
ول ا يقال ةن كل الرؤشرا  ة لاء، ولكال ليست   ،عل  محرد مع ل ال حاا
 .كل اإل لاءا  مؤشرا  

ا مال زاوية القرب مال ه    م مج ا ةل ه  للرت  را الرؤشرا  ه   ياسا  كرية   .2
اإل لاءا    ترتب   ال  لتدقيقه    را  السع   يفترض  أو  يسته    م يا   أو 

 . ه   أو م يا  مد د

ت .3 أاها       رككالرؤشرا      الرجضج ية، كرا  أو ا   اث  الج ائذ   ترككعل  
هم ع ها،      ال أن  ئم ظ تق ررهم  وضاعهم و ضا الرسته   ال و علن آ اء  

 .ما تعبر عال و ائذ أو أ  اث مجضج ية اإل لاءا  عادة

إطا  متكامل  ارجىج كالرؤشرا   كء مال كيان أكبر، ررظ البعض اآلخر أاه   .4
أما اإل لاءا   ليس مال ال رو ي أن    ،للرعلجما  الالزمة التتاى القرا ا  
 .ت تر  ةلن كيان أكبر مال ه ا ال ج 

 : أهداف المؤشرات  (6) 
مال خالل الجالف اللادن    براامولا ة  ته   الرؤشرا  ةلن وضذ الج ة كلي 

 :  وبالتالي  . ومتتلف ع االرأل البراامو  له ا 
مال    الرش   ه  تعرل علن تج  ر الب ية الر اسبة والقاع ة القجية التتاى القرا    .1

الدلجل   وضذ  رتيح  برا  السلبية  والحجااب  اإليحا ية  الحجااب  ة راز  خالل 
 الر اسبة لرعالحة اجا   التلل والقلج  . 

 . البراامو أو الرورو  اا برعلجما  مجثج ة  جل تق م و اعلية تر .2

الراهال   .3 الجضذ  م ا وة  الرستقبلن  يف       والتتإي   الرورو   أو  للبراامو 
 . للبرامو
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 ال عف. ى القرا ا   جل اقاط القجة و الرساع ة    اتتا  .4

تإجير .5 عرلية  والتتإي      القرا ا   اتتاى  التتإي     تساع      سياسا  
   للبرامو .

 ولذا فإن المؤشرات تستخدم فى : 
وأه ا ها  .1 السياسا   تلاغ  السياسا       وتإجير  شكل  ،عرض  غالبًا    

أساسيًا   شرطًا  يع   والرؤشرا   ا ه ا   دمو  وله ا  إن  ومبهرة  عامة  ألفاظ 
تدقص   م ظ  لقياب  هامًا  دو ًا  الرؤشرا   تلعب  ه ا  ومال  تتإي   اد   ي 

 اله   التا، بني خإة.

البراامو أو تكوف بنسر  ما يركال ةلن ت  ر    معالم  اامو      البر مرا بة   .2
 . الرورو 

 . البرامو والروروعا  وتقجيرها تإجير البد      .3
 : التمييز بني املعيار واملؤشر : اخامس

والتنك  مال د  ة ترّلكها أن است   ةلن   البرامو    مق م رتإلب تق يم كفاءا   
ه أل أن  لإلالالا،      الرعار ر  مال  تكف      رلة  ال  علن   برفردها الرعار ر  للدكم 

و بالبرامو  مق م عائ    ل ا  ه أل  ،  تحعل  الت   الرؤشرا ،  مال  برحرجعة  التسلح 
والرؤشر الر يا   ه ا   ال  وار ك  ة رائية،  يحب   ،الرعار ر  خاالية  هج   الر يا  

أما الرؤشر  هج   ، ا ترامها له خلائص عامة ومحردة تإبص علن مدتجيا  متتلفة
ال مال متها داخل الرعار ر )ةما كرية أو اج ية(، والحن    ال الب ةلن عالمة يرك

الت    الرعار ر، خاالة    الداال ،  تب ال م ظ ا ترام  تد ر  مؤشرا  متع دة ك  
 .  رال مةال يلعب   ها 

 :  . مثال المعيار
 .و مورو  ما للرستف  رالالت ما  التلن يق مها  راامو آ جدة :  معيار 

 .البراامو أو الرورو ا الرستف  رال له م ا   :مؤشراته
مفهجم   ع    اتج ف  والفاعلية،  الكفاءة  لرعار ر  ا داء  مفهجم  ُات ذ  و   را 
الر يا ، وال ي هج مؤشر كّر  )ارجىج لاداء( ير د ا  هم اَِّسب ا تباط الرت  را  
توك ل  وال اية  ما  بع ها،  أو مورو   اإان عرل  راامو  الب ية  أو  الج  ا ،  أو 

ٍن ماديٍّ م  ( 02). كجِّ



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 28 

 

 الجيد األداء  معايير المتغير

 
 األداء   مستوى 

 ضعيف متوسط جيد

 
  التتإىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

 واالستراتيحيا 

  ضىىىىىجء   ىىىىىن   أوالروىىىىىرو   لل راىىىىىامو  التتإىىىىىي 
 وا ه ا  الدا ا 

      

  العرىىىىىىىالء  موىىىىىىىا كة  اسىىىىىىىتراتيحيا   اسىىىىىىىتت ام
 الرسته   ال

      

       مبتكرة ة  ا ية أاوإة  تلريم

 
 الره ية الررا سا 

  الره يىىىة  والتكتيكىىىا   االسىىىتراتيحيا   ةسىىىتت ام
 بفاعلية

      

       بفعالية  الره ية  ا دوا  أستت ام
       .الرتا ة والتحه كا   االمكااا  استت ام

  
 : أساس التقويم املقارنة : سا  ساد

    يركال   ن اقا ن  اب التقجيم  ال يركال أن اقجم   ون أسةن الرقا اة هن أ
 : مقا اة
 ل .) بل وبع  البراامو أو الرورو (  الرج ف  بل الت خل والرج ف بع  الت خ  −

 أو مقا اة البراامو  براامو آخر مراثل  ن افس الرحترذ أو محترذ آخر.  −

افس   − اف تها  التن  والروروعا   البرامو  افس  مذ  الرورو   أو  البراامو  مقا اة 
 الرؤسسة تا يتيا. 

 لعائ  والرتر ا .)مقا اة التكلفة الكلية بالعائ  الردقص(. مقا اة الر خال  با  −

أ − تدقيقه،  بالرسته    ا ه ا   لتدق ص  الجا  ية  ال   ة  مقا اته  مقا اة  رتم  و 
تج عا  مال  متإ   هج  التقجيم  برا  أن  مجضجعن   عرليا   ياب  باعتبا  

ه ا  وبرا يتلص  عرل أو اواط مقاسا برا يد د مال أ    يللقيرة الفعلية  
)مادية وبورية( وبرا يد ث مال ت   را  مادية وااسااية وبرا    ةمكااا ال  له م

ا مال  أيدققه  الرتج ذ  مال  كان  برا  مقا اة  ال تائو  تائو  تقاب  كرا   . يدققه  ن 
 . الردققة   و ها برا رب ل  ن تدقيقها مال و ت و ه  وتكلفة

وفى التخطيط االجتماعى يتسع نطاق تقييم أى مشروع أو برنامج تتضمنه  
 :  لخطة الموضوعة ليشمل الجوانب التاليةا

 . تق يم ا ه ا  الرد دة للبراامو أو الرورو  .1

الرو .2 م خال   أتق يم  تق يم  رو   ىل   ويع ن  البراامو  الرادية    اإلمكاايا و 
ود   بدحم  مقاسه  البراامو  او  للرورو   الرتللة  والت ميرية   ة  والبورية 

 يقا له.لتن ا الدا ا و  العجبة الروكال  التن يعالحها أ



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 29 

ا  .3 مستجيا   الف ن  داء  تق يم  الرستجظ  بقياب  وم ظ والفاعلية  العرل  داء 
 . دائه ضجء ما يد ثه مال ت  را  ملا به  داء علن ا   اعلية ه ا 

أ  .4 العائ   يعر  تق يم  فيرا  الرورو   او  البراامو  يدققها  التن  ال هائية  ال تائو  و 
  .  تق يم الرتر ا 

أتق يم ا ه ا  : يسته  .5 البراامو  تق يم أه ا   الج ج      الرورو  مداولة  و 
 : يلي ما  مال خالل الت ف   علن

 . الرد دة مسبقا ه ا  ا وضجا    د  ة −

 . ه ا  و ا ل تها للتدق ص د  ة وا  ية ا  −

 . تراب  وتكامل ا ه ا  −

ةد اع − العامل ال    د  ة  به ا   لاو هم  الرتتلفة  عوإد اكهم  أدوا هم  ال ة 
 . ه ا تدق ص ا 

ةضا تها؟ − يركال  كان  أخرظ  أه ا   ه اع  ومال    هل  هل ،  أخرظ  اا ية 
 ؟ .عرالها ، ويقترا الر  ال مر ع ها ه اع أه ا   داء أ 

 . ؟ه ا  وما لم رتدقص ، ولراىاما تدقص مال ه أل ا  −

 :  Inputs Evaluation  تقييم املدخالت  : ا  بعسا
التن   أالر خال   أي  راامو  و ياسها  ن  التقجيم  يتإ   رهتم  ها  مورو   و 

 :  تتضمن جانبين،   للت رية والرعاية اال ترا ية
راد أو  راعا  أو محترعا    الرستف  ون مال البراامو أو الرورو  )أ   األول : −

و رجا هها البراامو أو الرورو  ، أ  و كل ىل  معًا( واال تيا ا  التن مدلية أ
تق .. ويعر   يعالحها  التن  برا الروكال   الحااب عادة  ه ا  تقج    يم  يم  يسرن 

 . العرالء

− : لرجا هة    اإلمكااا   الثاني  وتتليلها  تج  رها  تم  التن  والع االر 
ويتضمن ذلك   ،  _اله   مال تتإي  البراامو  اال تيا ا  وعالج الروكال 

 :  ما يلى

 . ه ا وتكاملها وكفارتها لتدق ص ا الت ما  التن رج رها الرورو   −

 . م ها والإا ة الرست لة  عال  والإا ة الت مية لكل والرباا الررا ص  −

ه وم ظ ت اسبه  وتقسيرات   الت مير  الب اء  :   للرورو  ويورل  الت مير التتإي    −
البراامو أ ت ج   الرورو مذ  الع دية وكفاءتها  ، و  العاملة وم ظ كفارتها  القجظ 
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لكل  الرد دة  واالختلاالا   وظائفها  ومسريا   والتنه ل  التبرا   مال     
 . و الت ا بكله وخلجأل مال االزدواج أ   ر  ىل ن تد م ها وم ظ الجضجا   

السلإة − السلإة  وم ظ   :Line of Authority خ   وتفجيض  القيادة  تسلسل 
أ  ةلن  مال  ا  أسفلعلن  وااسيابه  ن  للعرل  الرعج ة  االخت ا ا   لتج  ت  لتح ب 

 . ه ا  الرورو والمرو  الرالئرة لتدق ص أ 

وسائل   :Communication االتلال − به  ا ويقل   والتج  ها   اقل  وامر 
  . والتعليرا  والرعلجما  التاالة بالعرل علن  ريذ الرستجيا 

 . مجال واالعترادا  الرتللة وم ظ كفارتها ا  −

 .  هكة وم ظ كفارتها و  اثتها تك جلج يا رع ا  وا  ال −

الرورو    − العرل  ن  ولجائح  لإبيعة  عقر ال  غ ر  الرفهجمةتعليرا   والر اسبة   ة 
وأ  الرورو      ا ههالرورو   أو  البراامو  عائ  وخ ما   تق يم  تساع   ن  والتن 

 بسهجلة وسرعة ويسر. 
 Evaluation of standards and : :تقويم مستوى األداء والفاعلية  :  ا  ثامن

effectiveness of performance 
ا  مستجظ  تق يم  و  مفهجم  أسلجب  داء  ةلن  يو ر  م هو أ  مجضجعااعل ته  و 

للج ج     علر  الرستجظ  رتبذ  الكلن أو دا   الف  علن  التنث ر  العرل وعلن م ظ  ء 
تإرأ علن الرستف  رال داء وك ل  للكوف عال الت  را  الت رجية التن  له ا ا   الحكئ  

أ الرورو   ت ف  أل  مال  مرا ل  خالل  البرامو  مستجظ   الرتعا بةو  تق يم   ويسته   
 :  يلي ما ، داء و اعلية ا 

 . بلج ة مإابقة للتإة الرجضجعةن الرورو  يس ر التدقص مال أ −

أ − مال  و ص  التنك   رؤدظ  الرورو   ه ا  العرل  ن  وضعها    ا الجلن  التن 
  التبراء والرتتللجن 

أ − الن  بالرع ال   االطري ان  وكيفا  كرا  تتدقص  الر وجدة  الت رجية  الت  را   ن 
 . الرتج عة لكل مر لة مال مرا ل ت ف   الرورو 

  اإلمكااا  ءة ةدا ية وت ميرية  ن استت ام   لن كفا التنك  بنن العرل رؤدظ بن  −
مرا ص    –  أدوا    –مهرا     –و ت    – جظ عاملة    –الرتا ة للرورو  ) أمجال  

 . اإلمكااا ... ( وىل  بن ل     مال الفا   الرسرجا به  ن استت ام ه أل 

الت ف     − رجا ه  ما  علن  وتقلن    ا داءو  أالتعر   وموكال   العجبا   مال 
ا  أوأسبا ها   لهالعجامل  ةلن  لرد ثة  أم  التتإي   ع جب  ن  ةلن  تعجد  ،هل  ا 

 . م ةلن ضعف  ن مستجظ كفاءة العامل الأ  اإلمكاايا  لج   ن 
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الفا    ن استت ام   − و ن    اإلافان الرتا ة ) ن    اإلمكاايا الكوف عال مجاطال 
 . دوا  و ن تو  ل القجة العاملةاستهالع الرع ا  والرهرا  وا 

 -: وهل ترجع إلى،  والت مير  ي اإلدا  الكوف عال مجاطال التلل  −

 . و ع م وضج ها وتد ر ها ش ج  الرسيجلية   ال العامل ال أ  −

 . للج  ة الر ف ة للرورو   الت مير ع جب  ن الب اء  −

 . ع جب  ن اللجائح والتعليرا  −

 . ضعف  ن الر ابة ال اخلية −

 . والتج يه والت  يب  اإلشرا ع م  اعلية  −

 . تعق  ة راءا  العرل −

ضجء التقج   وعلن  ع ه  يسفر  للرتإإ ال ما  يركال  كلها  الحجااب  ه أل  يم  ن 
لت ة راءا   مال  رلكم  ما  ا تراا  ا اال تراع  ال  وبرستجظ  واال تقاء  العرل  داء إجير 

   . الرتا ة  اإلمكااا وتنث ر وت رية الكفاءة  ن استت ام  فاعليتهوزيادة 

  :تقييم املخرجات أو االجنازاتا  تاسع
ال  ة راء  ىل   الرتإإ ال  والقياسا      اسا ويع ن  تساع   التن  التقيرية 
 :  يلي ما  اال تراع  ال  ن الج ج  علن

 . هر تها م ظ ما تدقص مال أه ا  مرتبة  سب وأ  −

 . ع د الرستف  رال −

سجاء بال سبة  و الرورو   أالت   را  الت رجية التن طرأ  اتيحة لت ف   البراامو   −
 . و بال سبة للرحترذ ككلللرستف  رال أافسهم أ

 :  فبالنسبة للمستفيدين
ا  ىل يع ن   ما  تم   ياب  التن  الرسته  ة  والرها ا    ، معا    مال  كتسبجأل 

، ود  ة ت  ر االتحاها  والقيم و وعنت ر تها ، وما واللجا ةليه مال ارج وا و أ
ال ا   ن مجا ف  أو د  ة االعتراد علن  البراامو،  يسته  ها  التن     والسلجكيا  

الب و قا  ه ا   الرورو ،مد دة  أو  ةيحا ية  وم  راامو  واتحاها   مال  يم  تب جأل  ا 
، ومقا لة  ا اتهم الرسته  ة ود  ة مجا هة أو التتالي  مال  اراط سلجكية   ر ةوأ

   ة الروكال  الرد دة و قا  ه ا  وأغراض البراامو أو الرورو .
 : أما بالنسبة للمجتمع ككل

 :  مالو الرورو   ن الرحترذ عائ  البراامو أ قياب 

 لها عائ اتها اال تلادية واال ترا ية. اوإة   ر ة أ −
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 الرسته  . الرحترع  الجع ت رية  −

البراامو مثل   − يسته  ها  التن  الروكال   التتالي  مال   ة  أو  االمية   مجا هة 
 . البإالة -ال خجل ااتفاض

 . وزيادة الروا كة الوعبية وت ميراته الوعب دعم  عالية العرل  −

ا ه − الحهجد  الت رية  ن  تكامل  برستجظ  لال تقاء  الدكجمية  الحهجد  مذ  لية 
 الرحترذ. 

 .  ر ة  ت رجية يم غرب  −

 . تإجير وتد ر   ن التك جلج يا الرستت مة −

 الت رية.  تدسال مؤشرا   −

 .ت رية ال ن   ودو ها الرؤسسا  الردلية دعم  عالية  −

 .   ذ مستجظ الدة الب ية والدفاظ عل ها مال التلجث  −

 ت رية باالعتراد علن ال ا . دعم الرحترذ  ن ال −

 الرحترذ القائرة والكام ة.    وإمكااا  سال استثرا  وتج يه مجا د  −

 تدسال مستجظ الر األ اال تراعن   راد الرحترذ.  −
 : مناذج الكفاءة: عاشرا  
تىىىىرتب  الكفىىىىاءة والفعاليىىىىة بىىىىا  هكة التىىىىن رىىىىتم التتإىىىىي    ىىىى اث الت   ىىىىر مىىىىال  

 ا ىىىاتهم  ةشىىىبا تىىى ما  التىىىن تتىىىاا لل ىىىاب بقلىىى  خاللهىىىا    رىىىا تىىىرتب  الفعاليىىىة بال
 ومجا هة و ل موكالتهم.

وبلىىفة عامىىة ع ىى ما يكىىجن يكىىجن الرإلىىجب تق ىىيم كفىىاءة  هىىاز مىىال ا  هىىكة أو 
ر لىىب علىىن معىى ال    الرئيسىى  ىىإن اهترام ىىا  أ ىى  البىىرامو    أومؤسسة مال الرؤسسا   

وع ىى ما يكىىجن البىىرامو أو تلىى  العىىامل ال  ىىن هىى ا الحهىىاز أو الرؤسسىىة  وإاتا يىىةا داء 
ر لىىب علىىن مىى ظ   الرئيسىى   ا اهترام ىى الرإلجب تق يم  عاليىىة خ مىىة مىىال التىى ما   ىىإن  

  ا ا  ال اب ومجا هة و ل موكالتهم. ةشبا    ة ه أل الت مة علن  
 األسلوب األول :

ويسرن أسلجب االختال  والترىىارك   ىى  تدىى د مت  ىىرا  تتلىىل بقيىىاب الكفىىاءة 
ب الفاعليىىة ثىىىم تدىى د بعىى  ىلىى  الردكىىا  الرر  يىىىة أو ومت  ىىرا  أخىىرظ تتلىىل بقيىىا 

الرعىىار ر التىىن تسىىتت م لقيىىاب كىىل مىىال هىى أل الرت  ىىرا  علىىن  ىى ة أظ ا خىى  بإريقىىة 
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اخىىتال  الرت  ىىرا  وكىى ل  اخىىتال  الردكىىا  ا مب ريقيىىة الرر  يىىة الرتلىىلة بقيىىاب 
 كل مال الكفاءة والفعالية.

 األسلوب الثانى:
أسىىىس الردكىىىا  والرعىىىارر ا مب ريقيىىىة الرر  يىىىة  وهىىىج أسىىىلجب االتفىىىان وتج  ىىى 

 الرستت مة ع    ياب كل م هرا.
ــل أهــم المتغيــرات المشــر ول ــاس كــل مــن الكفــاءة ع كة التــى تســتخدم عنــد قي

 :هي والفعالية 
 Capacity   *  الق  ة 
     Speed   * السرعة

  Continuity       * االستررا ية 
       Time   * الج ت  

       Cost   * ال فقا   
  Human relation   (21)  اإلاسااية* العال ا   

 : متغيرات قياس الكفاءة
 خبرا  ومها ا  العامل ال وت  يبهم وم اسبتهم  داء الرهام. .1

 البراامو. للرؤسسة أو  الت مير د  ة مرواة الب اء   .2

 داء العامل ال.الرسته  ة  رع ال   ال .3

بالكريىىة  والرىىجا د الرإلجبىىة إلمكاايىىا اعلىىن تىىج  ر البراىىامو  أو ىى  ة الرؤسسىىة  .4
 والج ت الر اسب ال.

 البراامو. د  ة  ضا العامل ال عال الرؤسسة أو .5

 ا  الرتا ة.للرجا د واإلمكاااالستت ام ا مثل  .6

 د  ة تدق ص البراامو  ه ا ه  تكالي  مقبجلة. .7

 تجا ص أ ج  العامل ال مذ الحهجد وا داءا  الرب ولة. .8

 وع م االزدوا ية أو اللرا    ال ا دوا .تكامل أدوا  العامل ال   .9

 .م ظ تجا ر معلجما  وبيااا  د يقة و  رثة إلتتاى القرا ا  .10

بسىىىهجلة ويسىىر علىىن كا ىىىة  واإلدا ا تىى  ص البيااىىا  والرعلجمىىىا   ىى ال الج ىى ا   .11
   الرستجيا .

 م ظ التكامل   ال و  ا  وأ سام العرل داخل الرؤسسة. .12
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 :Suchman سوشمان مؤشراتب.  
 ام سجشران  جضذ مؤشىىرا  عىىال طريقهىىا يركىىال  يىىاب كفىىاءة أظ  راىىامو      

 وه أل الرؤشرا  هن :  
 م ظ اتفان الرجا د الرالية  ن ا اوإة الرتللة لها. •
 م ظ تدق ص البراامو  ه ا ه  تكالي  مقبجلة. •

 م ظ تكلفة كل و  ة مال و  ا  الت مة التن رج رها البراامو. •

يىىة للبراىىامو والحهىى  الربىى ول ويركىىك علىىن العال ىىة مىى ظ العال ىىة  ىى ال التكلفىىة الكل •
 ىى ال الحهىى  الربىى ول وا داء والكفىىاءة   ىى  رهىىتم بفدىىص ود اسىىة االسىىتراتيحيا  

 التاالة  تقل ل 
الحهىى  مىىذ تعمىىم أداء وكفىىاءة البراىىامو وتق ىىيم الرسىىا ا  وا سىىال ب الب رلىىة  ىىن  •

 مال زمال.أطا  ما ر فص مال مال ويب ل مال  ه  وما يست ر ه البراامو  
 النماذج الخاصة بتقييم الكفاءة:

 :  نموج أرت كينجتون ، نانسى هيدلمن  أ. 
مىىال خىىالل سىىبذ  اإلاسىىاايةرهىىتم هىى ا ال رىىجىج  تق ىىيم كفىىاءة م مرىىا  التىى ما  

 : مت  را   ئيسية
 .وضجا   اء وأه ا  الر مرة ومعر ة خ ماتها 

   عرلها.  وإ راءا سياسية الر مرة 

 ما  بالر مرة.العاملجن علن تق يم الت  

 .امام االتلال بالر مرة 

 .أسلجب الر مرة  ن  ل موكال  عرالئها 

 .الرتابعة والتقجيم بالر مرة 

 .م كااية وترجيل الر مرة 
 األطر التصورية لقياس الكفاءة:

للر مرىىة الىى ظ رت ىىح  ىىن  ىى  ة الر مرىىة مىىال  الىى اخل كفىىاءة ال سىىص  ه الكفاءة  
يىىىة وت ميريىىىة   ىىى ة علىىىن االسىىىتثرا  الح ىىى  خىىىالل مىىىا رتىىىجا ر لهىىىا مىىىال خلىىىائص   ائ

ومىىىىجاد خىىىام وطا ىىىا  بوىىىرية و  يىىىة لتدق ىىىىص  وإمكااىىىا للإا ىىىا  الرتا ىىىة مىىىال مىىىجا د 
 الر مرة  ه ا ها  ن شكل متر ا     ة.
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 ولقد تعددت األطر والمداخل المتعلقة بقياس الكفاءة منها:

،  Robert Elkin and Mork Moliter:  وضىىعه الىى ي التلىىج ي اإلطىىا  
 :          د ثالثة أبعاد لقياب الكفاءة

 .  اإلاتا يةسعة االستت ام /  •
 تكالي  الج  ة. •

 (22.)اتائو التكلفة •

ويت ىىرال ،    Art Knighton and Nancy:  وضىىعه كىىل مىىال الىى ي اإلطا 
 ا بعاد التالية:

 الرعر ة بت ما  الر مرة. .1

 الرتبعة.  واإل راءا السياسا    .2

 م الت ما .ا  راد العامل ال علن تق ي .3

 متابعة وتقجيم الت ما . .4

 تج  ر الترجيل الالزم لتق يم الت ما . .5

 وعال ة الر مرة بالر مرا  ا خرظ.  والتا     ال اخل االتلال   .6

 . (23)   ة الر مرة علن  ل موكال  الرستف  رال مال خ ماتها  .7
 المؤسسة الفعالة فى أطار مفهوم الكفاءة والفعالية:

ا  ةلىىن اسىىت الل الرىىجا د الرتا ىىة لىى رها أ لىىن مؤسسىىة مىىال الرؤسسىى  أيتسىىعن 
تىىرتب  باسىىت الل  اإلدا يىىةاسىىت الل مركىىال لتدق ىىص أهىى ا ها الر وىىجدة، ىلىى  أن الكفىىاءة 

الرجا د الرتا ة ويتد د مستج  االست الل علن أسىىاب اسىىبة ا رىىالن مىىجا د الرؤسسىىة 
سىىبة كلرىىا زاد  ،  كلرىىا زاد  هىى أل ال اإلاتىىاجأث ىىاء عرليىىة  اإلاتا يىىةالتىىن تسىىاهم  ىىن 

كلرىىا  اإلاتىىاجوكلرىىا زاد أهىى ا  الرىىجا د أو عىى م اسىىتت مها أث ىىاء عرليىىة  اإلدا ةكفىىاءة 
علىىن مقيىىاب رتىىرامو مىىال غ ىىر  اإلدا ةويركىىال والىىف كفىىاءة  اإلدا ةزاد  عىى م كفىىاءة 

 .  اإلاتا يةكفء ةلن ك ء طبقًا ل   ة مساهرة مجا د الرؤسسة  ن  
 :  مناذج الفعالية حادي عشر :

 :  أهمية دراسة الفعالية  (1)
 . يع  مجضج  الفعالية مال 

   فيما يلى:ويركال تد ر  أهرية د اسة  عالية الت ما  بالرؤسسا  اال ترا ية  
ومرىىىا سىىىبص رىىىتم الترك ىىىك علىىىن الفعاليىىىة  ىىىن ال  اسىىىة الداليىىىة مىىىذ سىىىعن الت مىىىة 
 اال ترا يىىة مىىال خىىالل عرلهىىا  ىىن الحر يىىا  ا هليىىة مىىال تإىىجير خىى ماتها أخىى أل  ىىن

االعتبىىىا  الرسىىىتف  رال واالاتقىىىال مىىىال مر لىىىة ةلىىىن مر لىىىة أ  ىىىل مىىىال خىىىالل مجا هىىىة 
الروكال  التن تدجل دون تق يم أ  ل  ن تدق ص ا ه ا  مال خىىالل  يىىاب  عاليىىة 



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 36 

الت ما  الرق مة عال الحر يا  ا هلية ويعتبر ىل  برثابة الت  يىىة العكسىىية للتإىى  
 الرستقبلية.

 : نماذج قياس الفعالية  (2)
 ا وإن د اسىىة الفعاليىىة  ىىن الحر يىىا  للبىىرامو والتىى ما  تتإلىىب و ىىجد أدوا  هىى 

تعبر عال ىل  ومال ه أل ا دوا  ما أطلذ علن تسر ته بالرقىىاريس والقيىىاب هىىج ا داة 
 .(24)التن تد د د  ة ا داء علن أساب ال تيحة

وســوف نقــوم بعــرا النمــاذج التــى تســتخدم فــى قيــاس الفعاليــة وفيمــا يلــى      
 :   ا لبعض النماذج عر 
  The Functional Approach الوظيفي المدخل .   1

يقىىجم هىى ا الرىى خل علىىن أسىىاب مىىا تقىى م الر مرىىا  للرتحرىىذ والتىىن تعتبىىر  ىىكء 
م ه ةضا ة ةلن ما تدققه ل فسها ولاطرا  الرتتلفة ىا  العال ة   ها ويعتبر تدل ىىل 

أشىىىهر  Functional Analysis الىىىجظيف يإلىىىص عليىىىه التدل ىىىل  والىىى يبا سىىىجتر 
ترث ل. له ا الر خل     ررظ با سىىجتر كىىل م مرىىة يحىىب أن تدقىىص أ بعىىة متإلبىىا  

 هىى أساسية ةى ما أ اد  ل فسىىها البقىىاء واالسىىتررا ية وأن تكىىجن  عالىىة هىى أل الرتإلبىىا  
 : 
  Adaptationالتكييف )المواءمة مع البيئة(   أ.  

يام بعرليىىا  الترجيىىل واختيىىا     ة الر مرة علن القتتعلص وظيفة التكي  بر ظ 
 العامل ال وتيس ر الرجا د الرتتلفة الالزمة لها.

  Goal Attainmentتحقيق األهداف ب.  
تتعلىىص هىى أل الجظيفىىة برىى ظ  ىى  ة الر مرىىة علىىن االسىىتفادة مىىال الرىىجا د الرتتلفىىة 

 وتج  هها ادج تدق ص أه ا ها.  
  Integration التكاملج.  

رتعلىىىص بالعال ىىىا   ىىى ال الج ىىى ا  الت ميريىىىة  ىىىن  توىىىترل هىىى أل الجظيفىىىة كىىىل مىىىا 
 الت ميم برا يدقص التراس  والت اسص الالزم لبقاء الر مرة واستررا يتها.  

  Patern maintenanceالمحافظة على النمط واحتواء التوترات د.  
والت ىىىاغم    رىىىا أدوا   االاسىىحامرتعلىىص هىىى ا الرتإلىىب أو هىىى أل الجظيفىىة بعرليىىىا  

يىىىة االلتىىىكام لىىى ظ الفىىىرد بنهىىى ا  الر مرىىىة وغلىىىص ال ا  يىىىة لىىى ظ ا  ىىىراد العىىىامل ال وت ر
ترتكىىك هىى أل الجظيفىىة علىىن تكويىى  ا  ىىراد  ىىبعض القىىيم وكىى ا   وبالتىىال والردا مة عل هىىا  

ا تىىىىجاء التىىىىجترا  ال اخليىىىىة لا ىىىىراد ومىىىىال ثىىىىم تدق ىىىىص  ضىىىىا العىىىىامل ال والت لىىىىب علىىىىن 
   الر مرة   راد  نال  وال  جط التن    رتعرض لها ا الروك
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   The Resource system Modelنموذج نسق الموارد (  3)
ال سىىص كيىىان متكامىىل رتكىىجن مىىال أ ىىكاء وع االىىر مت اخلىىة يقىىجم    هرىىا عال ىىا  
تبادليىىة مىىال أ ىىل أداء وظىىائف وأاوىىإة تكىىجن مدلىىلتها ال هائيىىة برثابىىة ال ىىاتو الىى ظ 

 يدققه ال سص كله.  
)أظ أن الر مرىىىة  ا ترىىىاع ا اسىىىص ويركىىىال ال مىىىر ةلىىىن الر مرىىىة علىىىن اعتبا هىىى 

و  ة ا تراع ، تتكجن أو تتنلف مال ع د مال الج  ا  اال ترا ية ا ال ر  ال سص 
مىىىال ال سىىىص ا كبىىىر الب يىىىة  (In Putes)يدلىىىل علىىىن الرىىىجا د والإا ىىىة الالزمىىىة لىىىه 

(Environment)   ثم يقجم  تدجيلها ةلن متر ا  واتائو(out puts) . 
 : الذاتي   يمي التنظ  التطوير نموذج (  4)

ويإلىىص عليىىه الىىبعض "ارىىجىج العرليىىا " أو ارىىجىج الىىدة الر مرىىة ويركىىك هىى ا 
ال رجىج علن    ة الر مرة علن تإجير ىاتها كر يا  للدكم علىىن مىى ظ  عال تهىىا  ىىن 

متعىىىى د الرت  ىىىىرا  وا بعىىىىاد، ويىىىىتم التنكىىىى  بوىىىىكل خىىىىا، علىىىىن  سىىىىلجك اإىىىىان ةطىىىىا  
 ر  ن الر مرة وتتنثر  ها.الرت  را  اإلاسااية والب يية التن تؤث

وتقاب  عالية الر مرة ةىن مال خىىالل وضىىجا عرلياتهىىا ال اخليىىة والعجامىىل التىىن 
تدكىىم أداؤهىىا وتدىى د عال تهىىا مىىذ   يتهىىا التا  يىىة وبرىى ظ  ىى  تها علىىن السىىيإرة علىىن 
هىى أل العرليىىا  وإ ىى اث ت   ىىرا  متإإىىة   هىىا، وتج  ههىىا لتدق ىىص أهىى ا ها االسىىتحابة 

 .(25  )ن تستح   ن داخل وخا ج الر مرةللت   را  الت
 : "  للفعالية المتعدد اإلطار " التكامل نموذج (  5)

علىىىىىن ارىىىىىجىج التكامىىىىىل، ارىىىىىجىج اإلطىىىىىا  الرتعىىىىى د  "Steers"يإلىىىىىص سىىىىىت رز 
للفعاليىىة، وفيىىه رىى مو  ىى ال ارىىجىج ا هىى ا  وارىىجىج العرليىىا ، وارىىجىج مىىجا د الىى مم، 

ز" بعىى د مىىال التلىىائص والسىىرا  مىىال    هىىا ويرتاز ه ا ال رىىجىج الىى ظ ا تر ىىه "سىىت ر 
وضىىىجا مىىى ظ  ركيىىىة وتعق ىىى  مفهىىىجم ا هىىى ا ، كرىىىا أاىىىه يعىىىالو الرت  ىىىرا  السىىىلجكية 
والتق ية والت ميرية والب ييىىة مىىال خىىالل هىى ا ال رىىجىج،  ىىن الج ىىت الىى ظ يعإىىن فيىىه كىىل 
وا ىىى  مىىىال هىىى أل الرت  ىىىرا  أهريىىىة متسىىىاوية مىىىال   ىىى  ةمكاايىىىة تنث رهىىىا علىىىن  عاليىىىة 

 .(26)مرةالر 
 :   والتعدد التناقض نموذج (  6)

ةلن أن ه ا ال رجىج مىىال خىىالل د اسىىة أ راهىىا علىىن أاىىجا    "Hall"تجالل هجل  
متتلفىىىة مىىىال الر مرىىىا  العامىىىة والتاالىىىة "اإلاتا يىىىة والت ميىىىة"  ىىىن واليىىىة ا جيىىىج ع" 
بالجاليىىا  الرتدىى ة ا مريكيىىة. وتقىىجم أطرو ىىة هىى ا ال رىىجىج علىىن أن الر مرىىا  تعرىىل 

ظىىىىرو  ت ميريىىىىة تتر ىىىىك بالت ا  ىىىىا  والتع ديىىىىة والتعق ىىىى ، مرىىىىا  عىىىىل مفهىىىىجم تدىىىىت 
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الفعاليىىىة أو عىىى م الفعاليىىىة اسىىىبيًا تق مىىىه عىىى ة مت  ىىىرا   ت ميريىىىة مىىىال أهرهىىىا العجائىىىص 
 الب يية وا ه ا  والدا ا  الت ميرية وا طر الكمااية والركااية.

تىىىن رتب اهىىىا مىىىال وإن الت ا  ىىىا   ىىىن ا هىىى ا  والدا ىىىا   ىىى  ت  ىىىر الرعىىىار ر ال
  ىى هم سىىلإة اتتىىىاى القىىرا ، مرىىا يحعىىىل ا هىى ا  غ ىىر عقالايىىىة  ىىن ضىىجء الت  ىىىرا  

 الح ر ة.
 ىىىىن الر مرىىىىا   الت ميرىىىى للر ىىىىاخ  طبيعىىىى أمىىىىا ظىىىىاهرة التع ديىىىىة  تعتبىىىىر اتىىىىاج 

العلرية والب يية التن تعرل   ها تل  الر مرا  والتن تتسم     ة بال ىىة مىىال التعق ىى  
 .(27)والتع دية

 :   السياسي  االجتماعى النموذج (  7)
يعتبىىىر هىىى ا ال رىىىجىج   رىىى  اسىىىبيًا، ةى رر ىىىذ تا يتىىىه  قىىى  ةلىىىن أواخىىىر سىىىبع  ا  
القىىىىىىىىرن العوىىىىىىىىريال ويقىىىىىىىىجم هىىىىىىىى ا ال رىىىىىىىىجىج ا ول علىىىىىىىىن مفهىىىىىىىىجم القيرىىىىىىىىة الت ميريىىىىىىىىة 

organizational value  ويفتىىرض أن العال ىىة  ىى ال الر مرىىة وب يتهىىا تتر ىىك بكث ىىر
 مال ا شكال الرتبادلة.  

 ويركز هذا المفهوم على ثالثة مفاهيم أساسية هى:  
 مفهجم ال سبية. •
 مفهجم القجة. •

 .اال ترا يةالع الة   •
ويقل  برفهجم ال سبية أاه يستد ل ةال ا   كم علن  عاليىىة أظ ت مىىيم بلىىج ة 
مإلقة، وأن الرعلجما  التن رج رها الرقجم للااذ القىىرا  أو متتىى أل هىىن معلجمىىا  تىىم 

ريىىىىص الرقا اىىىىة  ىىىى ال وضىىىىع ال أو أكثىىىىر، كرىىىىا أن تفسىىىى ر تلىىىى  التجالىىىىل ةل هىىىىا عىىىىال ط 
 الرعلجما  يكجن مدكجمًا بالكمان والركان.

 الىىى يمىىىا مفهىىىجم القىىىجة مىىىال خىىىالل  ىىى  ة الر مرىىىة علىىىن الجالىىىجل ةلىىىن الرسىىىتجظ أ
 مال عرلياتها ومتر اتها.  االاتفا ترضن به معمم ع االرها القجية الرت ا سة علن 

بىىىه الر مرىىىة  فىىى ت الىىى يرتدىىى د بالرىىى ظ   ترا يىىىةاالوأخ ىىىرًا  ىىىإن مفهىىىجم الع الىىىة 
 أ ل ا  راد والحراعا  تر كًا مال   ال سائ  الرستف  رال م ها.  با تيا ا 

 نموذج الواقع : (  8)

هىى ا ال رىىجىج يتتلىىف عىىال بىىا ن ال رىىاىج  اىىه ر ىىا   مىى ظ تىىنث ر ال رىىجىج علىىن 
الرقا اىىىة الىىىياغة الفىىىروض التىىىن تتتبىىىر التلىىىريم  ىىىن ال  اسىىىا  التىىىن تعترىىى  علىىىن 

والفعاليىىة للبىىرامو التىىن تىىرتب  بالرىى خال  وخاالىىة تلىى  التىىن تعىىالو  ىىرامو التىى ما  
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مىىذ مىى ظ تىىنث ر  باالشىىتراع اال ترا يىىةاإلاسىىااية وىلىى  مىىال خىىالل تدسىى ال ا وضىىا  
 :اآلت ارجىج تدق ص ا ه ا  ويعتر  ه ا ال رجىج علن  

 وتدقيقها للفعالية.وضذ مفا يم امرية وأ كا  در اميكية لقبجل تل  البرامو   •
ةيحىىىىاد امريىىىىة م إقيىىىىة للربىىىىادر، واإل ىىىىراءا  الررتبإىىىىة بالرتر ىىىىا  والعجامىىىىل  •

 (28)الرسببة ل ل 
 :  متغيرات لقياس الفعالية  (3)

 :    ه اع مت  ريال أساس  ال لقياب الفعالية
 التكلفة وكيفية قياسها: .   1

   ىىىن تجضىىىح التكلفىىة  ىىىن كىىل مىىىا ر فىىص مىىىال مبىىال  وملىىىرو ا  ويىىتم مىىىال خىىالل
سىىىب ل تدق ىىىص ا هىىى ا  الرر ىىىجة، وهىىى أل التكلفىىىة توىىىرل تكلفىىىة  ريىىىذ الج ىىى ا  وتكلفىىىة 

تدىى ر  أو الىىيااة أدوا  وتحه ىىكا    أو الرورو ، سجاء تكلفة شراء أو  البرااموتق يم  
أو أ ج  العامل ال وغ رها مال التكليفا  الرالية وغ ر الرالية والتن يحب تقىى ررها ع ىى  

امو أو الروىىرو  وتد رىى  ملىىاد  هىى أل التكلفىىة الراليىىة وغ ىىر التتإىىي   بىىل   ايىىة البراىى 
الراليىىة ل ىىران ت ف ىى  واسىىتررا ية البراىىامو أو الروىىرو ، والتىىن يحىىب أن تت اسىىب مىىذ 
أعىىى اد الرسىىىتف  رال وتكلفىىىة الرسىىىتف   الجا ىىى ، ويحىىىب أن ت اسىىىب أي ىىىا مىىىذ ا هىىى ا  

 الرتإإة للبراامو أو الرورو .  
 :  العائد وكيفية حسابه.   2

 ىىىىن  سىىىىاب  اال تلىىىىاديةعىىىىال الروىىىىروعا   اال ترا يىىىىةتتتلىىىىف الروىىىىروعا  
يسىىهل  سىىاب العائىى  بإريقىىة  اال تلىىاديه  الربىى ول  فىىن الروىىرو  عائ ها اتيحة للح

 اال ترا يىىىىة  ريىىىىة مىىىىال   ىىىى  و ىىىى ا  اإلاتىىىىاج والتكلفىىىىة وا  بىىىىاا أمىىىىا الروىىىىروعا  
حراعىىة أو الرحترىىذ  ىىن الفىىرد أو ال ا ترا يىىة سىىته   بلىىفة عامىىة ة ىى اث ت  ىىرا  

وتت اول زيادة استع اداته و   ته وتإجير عاداته واتحاهاته وأاراط سلجكه والجاًل ةلىىن 
 .(29)برستجظ م يوة وه أل أمج  مال السهل  سا ها بإريقة   رية  اال تفا 

و ىىى  أكىىى  الفريىىى  كىىىان أن الروىىىكلة ا ساسىىىية التىىىن تجا ىىىه تإب ىىىص هىىى ا ا سىىىلجب 
رال  ن كيالية  ساب الر ا ذ اإلاسااية وع م القىى  ة علىىن تك  اال تراعنعلن البراامو  

وا تىىىرا "كىىىان" بعىىىض  quantitative termsتد رىىى ها  جاسىىىإة ملىىىإلدا  كريىىىة 
الدلىىىجل لتلىىى  الروىىىكلة لتلىىىها  ىىىن ةيحىىىاد مقىىىاريس كريىىىة يركىىىال مىىىال خاللهىىىا تد رىىى  

ريىىة بلج ة كرية و سىىيرة أو ةعإىىاء أوزان ك  اال تراعنأو العائ     اال ترا يةالر ا ذ  
. اال ترىىاعنلتلىى  الر ىىا ذ سىىجاء كااىىت هىى أل ا وزان لرىى خال  أو متر ىىا  الروىىرو  

 .(30)يعالحان موكلة ع م د ة ا  كام الكيالية  اال تراض  الوأوضح "كان" أن ه رال 

 : محكات قياس الفعالية  (4)
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محرجعىىىة مىىىال مؤشىىىرا  لقيىىىاب الفعاليىىىة  Rinoj. Pattiوضىىىذ  ي ىىىج ن بىىىاتن 
 : (31)ه 
 الت مة علن ة  اث ت   ر  ن أاراط سلجع الرستف  رال مال الت مة.م ظ    ة  •
 م ظ    ة الت مة علن ت رية وإثراء معا   الرستف  رال مال الت مة. •

م ظ    ة الت مة علن تع رل أو ت   ىىر اتحاهىىا  الرسىىتف  رال مىىال الت مىىة مىىثاًل  •
اًل مىىال واالعترىىاد علىىن الىى فس واالعترىىاد علىىن الىى فس  ىى   االسىىتقالليةاالتحاأل ةلن  

 االتكالية واالعتراد علن ال  ر.
 م ظ    ة الت مة علن ةكساب الرستف  رال مها ا  وخبرا    ر ة. •

 م ظ    ة الت مة علن ةشبا   ا ة مال الدا ا  ا ساسية للرستف  رال. •

 م ظ السرعة والسهجلة  ن  لجل الرستف  رال علن الت مة. •
   تكفل تدق ص ىل .م ظ والجل الت مة للرستف  رال الدقيق  ال ووضذ ضجاب •

 م ظ    ة الت مة  ن مجا هة و ل الروكال  التن تجا ه الرستف  رال. •

 ىىى  ة التىىى ما  علىىىن ت ريىىىة وإثىىىراء معىىىا   الرسىىىتف  رال، وإ ىىى اث ت   ىىىرا   ىىىن  •
الركااىىىة اال ترا يىىىة وإ ىىى اث تعىىى رال   ىىىن المىىىرو  الب ييىىىة التىىىن تدىىىجل دون 

للرسىىتف  رال وسىىهجلة وبسىىاطة االستفادة مىىال الت مىىة وإشىىبا  الدا ىىا  ا ساسىىية  
ة ىىىىراءا  الدلىىىىجل علىىىىن الت مىىىىة وكىىىى ل   ىىىىل الروىىىىكال  التىىىىن تدىىىىجل دون 

 االستفادة مال الت مة، وإتا ة الت مة للرستف  رال الرستدق ال لها.
أن مؤشـرات قيــاس الفعاليــة للخــدمات والبـرامج والمشــروعات يمكــن ان تحــدد 

 فى:  

اسىىىىىىىىىبة الرسىىىىىىىىىته   ال ال سىىىىىىىىىبة الريجيىىىىىىىىىة للرسىىىىىىىىىتف  رال مىىىىىىىىىال  ريىىىىىىىىىذ العرىىىىىىىىىالء  .1
 .  الرستف  رال/الرسته   ال

ومقا اتها برا كام   استفادتهمد  ة مقا لة الرإالب والدا ا  للرستف  رال واسبة   .2
 .  متج عا  ن التتإي  للبراامو أو الت مة.الدا ا / الت مة

التكلفة الرالية لكل و  ة مال و  ا  الت ما  الرق مة ومقا اتهىىا     ىىة تدق ىىص  .3
 .  الرالية/ الت مة  ا ه ا .التكلفة

 .البرامو والت ما  مق م   الرتتلل الكرية الحهجد التن   لها العامل ال   .4

 .البرامو والت ما   مق م د  ة مها ة و جدة أداء العامل ال   .5

 .السرعة والحجدة  ن تق يم خ ما  البرامو والروروعا  .6
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 .د  ة الت   را  التن   ثت ل ظ الرستف  رال خالل  ترة زم ية مد دة .7

 ة التنث ر علن الرحترذ الردلن خالل وبع  الت ف  .د   .8

 د  ة تدق ص ا ه ا  الرد دة  تكالي  مقبجلة. .9

 القائرة.  واإلمكااا د  ة تدق ص ا ه ا  الرد دة بالرجا د  .10

إطـارا  تضـمن سـتة أبعـاد  Robert Elkin and Mork Molitorوحـدد 
 : (32)لقياس الفعالية وهى

 كفاية الرلاد  والرجا د. .1

 .واال تيا ا ئرة الرإالب  مال .2

 م اسبة ومالءمة العرليا  التن تق م مال خالل الت ما . .3

 تد ر  ووضجا ا ه ا . .4

 .الدال التنث ر علن العرالء والرحترذ  ن الج ت   .5

 التنث ر طجيل الر ظ علن العرالء والرحترذ. .6

هىىى ا اإلطىىىا  علىىىن محرجعىىىة مىىىال الرؤشىىىرا  والتىىىن تتعلىىىص بكفايىىىة الرىىىجا د،  و كىىىك
، البىىرامو والتىى ما ، وم اسىىبة العرليىىا  التىىن مىىال خاللهىىا تقىى م اال تيا ىىا مىىة ومالء

والعرالء الرسىىتف  رال   وضجا ا ه ا  الرد دة، أثر الت ما  علن الرحترذ الردلن  
. 

 : ومن عرا بعض النماذج نالحظ
  لقا مال مفهجمها الرد د .إ البعض رركك علن الكفاءة  ق  م 

 ة  ق  م إلقة مال مفهجم مد د للفاعلية.بعض ال راىج تركك علن الفعالي 

  ج تركك علن التل    ال الكفاءة والفاعلية معا  ن ةطا  وا  .ىبعض ال را 

   .البعض محرد أطر تج  هيه للياغة ارجىج مد د للكفاءة أو الفاعلية 

غ ىىر أن هىى أل ال رىىاىج مىىال خىىالل تحربتهىىا  ىىن محترعىىا  عىى ة ومىىذ اج يىىة ع رىى ة 
ال ترا ية الرتتلفة ، لم تؤتن ثرا ها بع  أاه رج   ارىىجىج مال البرامو والروروعا  ا

مدىى د أكثىىر الىىدة والىى  ا وثباتىىا  ىىن  يىىاب كفىىاءة أو  عاليىىة أظ  راىىامو أو موىىرو  
 . ا تراع

المتغيرات الحاسمة فى تحديد بناء وصياغة نموذج أكثر مناسبة لتقويم كفـاءة 
 :ي اجتماعبرنامج أو مشروع   أيأو فعالية 

  إلص م ه الا ب ال رجىج سجاء للتقجيم أو الكفاءة أو الفاعلية.ر  ال يالرفهجم   .1

ال مريىىة والرعىىا   العلريىىة التىىن ر إلىىص م هىىا الىىا ب ال رىىجىج وتج ىىه وتدىى د  .2
 مت  راته.

 ال   ص.  العلر والتلالية العلرية للا ب ال رجىج وتتلله    الرر ع   اإلطا  .3

 ر ومؤشىىرا  يركىىال ال  اسا  والتحا ب السىىابقة التىىن توىى ر ةلىىن مت  ىىرا  ومعىىار .4
 االستفادة م ها  ن ال ذ وب اء ال رجىج.
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أن ال رجىج مج فن يركال استت امه مذ  راامو أو مورو  مد د  ن  تىىرة زم يىىة  .5
مدىى دة  ىىن محترىىذ مدىى د لىىه و ائعىىه وظرو ىىه وأوضىىاعه اال ترا يىىة والثقافيىىة 
واال تلىىادية والسياسىىية ولىى ا يحىىب للىىااذ الرج ىىف د اسىىة المىىرو  وا وضىىا  

 رحتر ية والب يية لل رجىج ، ومراعاتها  ن  ياب الكفاءة والفاعلية والتقجيم.ال
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 األحباث والدراسات العلمية
متطلباا التدتاا اإلللتردنت كآااةللتدعاا لدتاا بعالتدتاا اإلللتد  اا تآةل ااةل

ل.للتدخ م لتالجت  بع 
لد. إهلام أمحد إبراهيم بشر

 دعوتمللتالجت  بع لكعالقته لب دعودلدلج إل  ت
تدع بعا لتده ئا لتدت اإلساع ل اةلج معا لآا   للللأعضا  حسللكجها لآرا لل"لل

ل"لتألمنع دلعلومل
 جعفر بن شفلوت د . 

لللتدشخصع للبن  لل ةللكدكاه لأه  ته لكل وتئ ه لتدق ت ة
  احلربي فراج العزيز  عبد يـالف .  أ

ما لشابا التدتوتلاللتالجت ا عةللدا  لمساتخ مةللتدقعالكتدفنا لتد تطا  لل
لطالبلتدث آويلكتدج مع 

لخنثل بن شري القحطاني. مناحي  د
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEل

Prepared by : Salem Hammad Mohammad Al Enezi 
Effective Way For Teaching Vocabulary 

Prepared by: Qais Butti Al-Otaibi 
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ل
 
 
 

متطلبات التدريب اإللكرتوني كآلية لتدعيم  
 التدريب امليداني يف اخلدمة االجتماعية

 
 

 
 
لإع تدل

 د. إهلام أمحد إبراهيم بشر
لالجت  علكتدخ م لتالجت  بع لقسالعلالت

لج مع لتد لكلعب لتدعزإلزاللكلع لتآلدتبلكتدعلوملترآس آع 
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 متطلبات التدريب اإللكرتوني كآلية لتدعيم التدريب امليداني يف اخلدمة االجتماعية 

 د. إهلام أمحد إبراهيم بشر 
 :  أوالً : املدخل ملشكلة الدراسة

ا ولاقنيددا  وللوملتا يددال صوال  دداال   قمددال لقددأ دثددألت ولاتددلتو  ولادد   دد أ    
 لعيددال  دد   ليددل ولولميددا  ولاوميليددال صولاأتيتيددال طيلددا ااومددل دتدد   صد ددال   ولاددأتي  
دح دددد ده   دددحو ولاحدددلال  ولددد  د دددلت طليدددا  ثأالدددال  ددد   ددد   و ا دددا  وللودددات  

 صولل اتو  ص   ص ائل  قم ا صو ا و يجيا   لل أ ا للخامف ولل ن وللجالعيال.

اتدد  ت نددال ولخأتددال وال الاعيددال صوثددأ  تددن ولل ددن وللجالعيددال ولادد   والددأ ص و  
عمدد   ددأتي  ولتددم  صولللات دد ن ولل ن دد ن لاتددلي   خ دديا  ال ولل نيددال تددن  ددم  
صدددقل تودددات  ال ص تددد و  ال ص جددداتم ال صت ددداتو  ال تدددن  اثيدددال صملدددا   دددا ال  ددد   تدددلي  

 ولللات ال ولل نيال تن  اثيال د  ى.
ات ددال ولل نيددال تددن وس ددح دل ددال   ولاددأتي  ولل ددال  وللل  اتمبدد ص ايجددال للددا  

وال الدددداع  نا  لددددا  ل وتدددداي د  ادددداال  ق دددديال ولولميددددال ولاأتيتيددددال  صوس  ددددائ  نلمتددددم  
ا صعناصدد  ا دلددا  تددلن  تددلي  ولللات ددال ولل نيددال  دد  تجدداال  ولللات ددال وللخام ددال 

لكذدكلم لخالللتدع ي لم لتد اتس التد   تآع لكتدتةلأش االإدى:
ولوأاأ تن وللولقا  ولا   حأ تددن  اعميددال ولولميددال ولاأتيتيددال صولادد   مودد   ناك   (د)

هصتوي  اتاي     لددلين صصددقل ولل دداتو  ولل نيددال لال  ددائ  وال الدداع  د ددلت  
 ت ال  :

: عددأا ولادد وا ولتددم  دحتددلت وال الاعددا  معوق الت جا لإداىلتدطاالب -1
كلدد   وإل دد وطيال ولجلاعيددالا دوددأ  دد ن ولتددم  عددن تب  ددا  ولاددأتي ا 

عددأه ولتددم   دد  وللب  ددال وللوثددأ  تلددا  وددأ  ولا اعددل صولنقددا ا عددأا 
ا د دددل ولح دددن 2009ص دددله دتدددا ن تنا دددبال إل ددد و] وللقدددا م .  د ددداي  

 [.2016ا ول ميل 2011
: عددأا تنا ددبال  ددوال وللب  ددال معوقا الت جاا لإداىلتد تسساا التدت اإلبعاا  -2

أا  ودداص  لوأه ولتم ا عأا  ل    دتددا ن لللات ددال د اددتال ولاددأتي ا عدد 
وللب  دددال تدددل وللميدددال  ددد   دددأتي  ولتدددم ا عدددأا و الددداا وللب  دددال دوقدددأ 

ا ول ميددل 2015ا قنددأال 2011و الاعا  إ  وطيال لمتم .  د ل ولح ن 
2016) 

: ولال دددا داس دددال   ولاقم أ دددال  ددد  معوقااا الخ لااا لب سااا د للتدتااا اإلل -3
ولادددأتي  صعدددأا وال دددما صتمثقدددال ولاقدددأا ولوملددد   ددد   دددحو ولخ دددل ا 

وال ددداوا ال دل دددال   ولادددأتي  ولل دددلت ا عدددأا وال ددداوا ال دل دددال   عدددأا 
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ولاددأتي  ول ددلعيال صولب دد يالا عددأا وال ددا اه  تددن  دد وت  ولحا دد  و لدد  
ا 2015ا قنددددأال 2011ا د ددددل ولح ددددن 1998ول  ددددلها   دددد  ولاددددأتي . 

 (2016ول ميل 
: عددأا قددأت  وللادد   عمدد  إ جدداه معوقاا الخ لاا لب رشاا ت لتألكاا د  ةل -4

تلات ا   وإل دد وطيال صوللقددت وللاددا، لددحلاا قمددال عددأه ول يدداتو    ولالوز    ن
ولل أو يدددال ولاددد   قدددلا   دددا وللاددد   لمتدددم  داللب  دددال ولاأتيتيدددالا كلددد   
وسعبدددددا] وإلهوتيدددددال عمددددد  وللاددددد   ولاددددد   دددددلل   دددددمباي عمددددد  تلات دددددا   
وإل  وطيالا عأا ص له   بال ص نا     ن عأه ولتم  صوللا   ن  قنددأال 

 [.2016ا ول ميل 2015
: عددددأا ص دددله  ددددب ال دص تلقددددل عمدددد  عااا ملتساااتخ تملتدوسااا ئللتد  يثااا  -5

وإل ا  ت   اعأ عم  ول مط صولان  ل   ن وللب  ددا  ولاأتيتيددالا صددولمال 
و ددداخأوا دودددا ولتددد وت  صولاقنيدددا  ولحأالدددال  ددد  وإل ددد و  عمددد   دددم  
ولاأتي  ولل ددأو  ا و خ دداي صعدد  ولتددم  دل ليددال ولاقنيددا  ولحأالددال  دد  

 ددأو  ا عددأا و الدداا وللادد   داال ددا اه  تددن  دد وت  ولحا دد  ولاددأتي  ولل
 [.2015و ل     تجا  وإل  و   قنأال  

وال اقددا  تددن  لددلعل ولاومدديال إلدد   لددلعل ولدداومال قددأ دهى إلدد     دد  هصت دعتددا]  ( )
  ئددال ولاددأتيل د ميددا  صتوا ددأ صدق دداا ولخأتددال وال الاعيددال.   دد  إ ددات  لددلعل 

 ددددل عتددددل   ئددددال ولاددددأتيل إلدددد   قددددل  ل Instruction Paradingولاومدددديال 
وللو  ددال إلدد  ولتددم ا دتددا هصت عتددل   ئددال ولاددأتيل  دد  إ ددات  لددلعل ولدداومال 
طيل ل إل  إت اه ولتم     تثما ال ولاوميليال  ت نلا اا اعددل ولتددم  دوتدد ال 
تل دوا  حددت إت دداهو  ص ل   ددا  دعتددا]   ئددا  ولاددأتيل  دد   ال   اادد ل  

 Action-Learningال ولاوميليال ول  ددميال وللو  ال دل    ال تن  م  وس ات 

activities    صلدديل تددن  ددم  ولامقدد نا صلوددل  ددحو ولنقمددال ولنلعيددال ق دد  د ددال
ولاوميال    تأوتس صكميا  ولخأتال وال الاعيال قددأ هعلددت ول لدد   وس ا دديال  دد  
ض صت  وال الاا داال ا اه  تددن  لنللل يددا وللوملتددا   دد  زيدداه   واليددال صك ددا]  

وميليدددال ث دددد  دددال   دددليال ولوأادددأ تدددن ولتددد وت  وللالاتمدددال صولاجدددات  ولولميدددال ولا
ولالنللل يدددددال لاومددددديال ولتدددددم  تودددددات  صت ددددداتو  ولللات دددددال ولل نيدددددال لمخأتدددددال 

 [.2005وللج أ   وال الاعيال.  عتأ
 ناك ثا ال إل  إهتال وس ال   ولاوميليال  دد   لددل صو دداخأوا وللوملتددا  تددل  (ل)

وال الاعيددالا ص حددن  دد  ولقدد   ولحدداه  وس ددال   وإلللا ص يددال لللات ددال ولخأتددال 
صولوا ينا ث د د  علأ إهتال      لنللل يا وللوملتددا   تددل وال  ددائ  ن 
وال الدداع  ن  دد   تدد  تلات ددا  تدد  عم  ددا ولدد تن  دد  عددالال   واددأ طيدد   اددا  
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وال ا  ددددتا لددددحلا  ندددداك تتمدددد  لاتددددلي  تلات ددددال ولخأتددددال وال الاعيددددال صولددددح  
 ددددميلا   لل ن دددد ن لالنللل يددددا وللوملتددددا . ااتمدددد   ددددأصتو تو  ددددال ولللات دددد ن و

2011.] 
 ج  دال انظ  ولل ن ل  صولقائلل  عم  علميال ولاأتي  ولل أو   إلدد  د   حددل  (ه)

ولاأتي  وإلللا ص   تحددل وس ددال   ولاقم أ ددال صللددن ال ددأ تددن  ل يدد  وسصضدداا 
ولاأتيتيددال دلددا الو دد  ولل دداجأو  ولالنللل يددال ولحأالددال دلددا   ددا ال  دد   تددلي  

 وت  ولاأتيتيددال ولل نيددال صتلو بددال ولل دداجأو  ولادد   محددل دلجدداال  ولللات ددال ولتدد 
 [.2011ولل نيال    ولخأتال وال الاعيال.  صالح  

ولال  ددددأ عمدددد  ضدددد صت  والعالدددداه عمدددد  ولاددددأتي  وإلللا ص دددد  كل ددددمل  تاتددددلت  (ه)
 Blendedصت لددل لال ددال   ولاقم أ ددال دص تددا  تمددل عميدد  ولاددأتي  وللخددامط 

Training   ا  ولل ل   ن د ال   ولاددأتي  ولل ددأو   ولاقم ددأ  تددل ث د تلات 
كذدااكلماا لتشاا االإدعاا لتدع ياا لماا لتد اتساا التدساا بق لولاددأتي  وإلللا ص دد ا 

كتدتةلتن كدا لتدتا اإلللتردنت كآاةل اةلتدخ ما لتالجت  بعا لك اةلتدع يا لما ل
 تدتخصص التد ختلف لم لخالللتن كل:

 د ليال ولاأتي  وإلللا ص   .1
 لو   ولاأتي  وإلللا ص  ول ولما  ولا    .2
 تاتمبا  ولاأتي  وإلللا ص   .3

 أه ع لتدت اإلللتردنت كآة: (1
د   ناك إ لاا   ن ولتم  صم ن دعتا]   ئددال ولاددأتيل عمدد  تلات ددال  •

ولالنللل يددا  دد  ولاددأتيل ص دد   ومدديال صمهوت  ولخأتددال وال الاعيددالا صكددحلا 
 Block. J. Ellen)تمت ددا دالللات ددال ولل نيددال لمخأتددال وال الاعيددال 

1990(. 

 اعميددال  لنللل يددا وللوملتددا  صوال  دداال   دد   تددلي  ولللات ددال ولل نيددال  •
لمخأتددددال وال الاعيددددالا صد ليددددال و دددداخأوا وس  ددددائ  وال الدددداع  قلوعددددأ 
ولتيا ددددا  صولت تجيددددا  صم  ددددات  توالجددددال ولن ددددل  صولت يددددأ وإلللا ص دددد  

 .(Peter, Sharkey 2000)ولل نيال    الصوال ا  ت    ولللات 
ل ددل ولخأتددال وال الاعيددال ص خ  ددا  ا وللخام ددال  دد  وال ددا اه  ضدد صت    •

تدددن ولحا دددبا  و ليدددال  ددد   دددا  تجددداال  ولللات دددال ولل نيدددالا صضددد صت  
 أتي  وس  ددائ  ن وال الدداع  ن عمدد  كيبيددال  تت ددل ص ددائل ولالنللل يددا 

 [.2004صولاواتل تو ا د  ا]    وقل   
صوللقا مددال ولواه ددال  ص ددله  دد ص  تونليددال  دد ن وللقا مددال تددن  ددم  وال ا  ددت •

 دددد  هتو ددددال ولحالددددال ل ددددالح وللقا مددددال عددددن   يددددل وال ا  ددددتا صد  ددددا د لدددد  
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  تدد مي تددن  ا دد  ولولددم] تددن وللقا مددال ولواه ددال د ددت   دد للال إ  وئ دداا 
إضدددا ال إلددد  د  دددا  دددل   وللقدددت صولج دددأ عدددن وللقا مدددال ولواه دددال  ولاددد م ن  

2008.] 
لنللل يدددا وللوملتدددا  ص دددله عمقدددال وت با يدددال إ جا يدددال  ددد ن و ددداخأوتا    •

صوال  دداال  تددن  ا دد  صت دداليا  وسهو] ولل ندد  لملختددط وال الدداع  
 [.2011لل ات  ولاختيتيال وللاوأه     وللنظلا  وال الاعيال.   ميال 

 ح دددددددد ن وس ددددددددال   ولاأتي دددددددديال صولاأتيتيددددددددال  دددددددد  ولجاتوددددددددا  صهعل ددددددددا  •
مدد  دالل دداحألا  ولالنللل يددال صولبوددأ عددن ولتدد   وللوادداه  تلددا   دداعأ ع

 لل وال جا ا   حددل ولل دداحألا  لددأا الا ص ل دد ن ولتددم  تددن و دداخأوا 
ولنظال وال ا وضيال للا ل ددا تددن د ليددال  دد  زيدداه    اعددل ولتددم .  قحددلو ا 

 [.2012 أام  
 دد   نليددال  web 2.0 اعميددال    ددات  ولاددأ ل ولل ددن دا دداخأوا  قنيددا   •

 أتدددال  ولودددمل( دت يقدددال –ولاادددخي  –ت دداتو  هتو دددال ولحالدددال )ولأتو دددال 
 [.2015ول  ه لأى  م  ولخأتال وال الاعيال  ولتا     

 تدصعوب التدتةلتوتج لتدت اإلللتردنت كآة: (2
 ق  وللع  وال الاع  دل ليال وال ا  ددت صصددولمال ولاواتددل تددل ولتدد وت   •

ولاأتيتيددددال وللحل ددددبالا  قدددد  وللددددأتم ن وللددددب م ن  دددد  دوددددا وللجدددداال  
تددل تددل ولحا ددل ا  ددولت ولاأتيتيال صضوف ت دداتو  ال وس ا دديال  دد  ولاوا 

وللاددأتم ن دالو لددال لوددأا  ددل   وللددأت  صوللاددأتم ن  دد  ت ددا  صوثددأ صصقددت 
 [2001صوثأ.  ولأ ا  ا عتا هللا  

عدددددأا صضدددددل، د ليدددددال ولادددددأتي  وإلللا ص ددددد ا   و دددددل ولدددددأصتو  ولاأتيتيدددددال  •
 (.2010ولاقم أ ال )ول  يأ   

لاددددأتم نا تقدددد تو  ولتدددد وت  ولاأتيتيددددال والللا ص يددددال ال  متدددد  وثايا ددددا  ول •
ضددوف وللددأتم ن  دد  تجددا  ولاددأتي  وإلللا ص دد ا عددأا ص ددله تلوصدد ا  
دص توددددداا   تحدددددأه  لمادددددأتي  وإلللا ص ددددد ا ضدددددوف وال الددددداا دالجا ددددد  

 [.2012ولاتتيق  ولولم     ولت وت  وإلللا ص يال.  ول نا    
زيددداه  وسعبدددا] وللديبيدددال ولاددد   حدددأ تدددن و ددداللات ولادددأتي  وإلللا ص ددد ا  •

ت  علددل ثددل  ولاددأتي  وإلللا ص دد ا ولاخددل  تددن كددل تحأصه ددال عقددأ ص 
تددا  ددل  أاددأ صولال ددا داس ددال   ولاقم أ ددال  دد  ولاددأتي ا قمددال ولختدد    دد  
و اخأوا ت احألا  ولالنللل يا    ولاأتي ا غيا  وللو  ال لددأى ولوأاددأ 

 [2014تن وللب  ا  دالاأتي  وإلللا ص  .  ولح  ن  



 
 7201 ديسمرب          عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 53 

 متطلب التدت اإلللتردنت كآة: (3
 ددد وت  ولادددأتي  عدددن دودددأ عمددد   دددأتا   أتيتيدددال تاودددأه   نظيليدددال  والدددأ  •

ص قنيال ص باعيددال صر   دداا صد  د   مددل  دد   نددارال ص لاتددل  ددحو ولخددأتا  
 [.2001انو ل  مباي عم  ول واليا  ولاأتيتيال  ول  ا  ا عتا هللا 

ااتم    ليال ولت وت  ولاأتيتيال وإلللا ص يال وللل دد  تددن وللقددت )ول  يددأ   •
2010.) 

ل  لنللل يدددا وللوملتدددا   ددد   ددد وت  وإلعدددأوه ولل نددد  لال  دددائ  ن إهتدددا  •
وال الددددداع  نا هتو دددددال ولتالددددد   لنللل يدددددا وللوملتدددددا  ص تتيقا  دددددا  ددددد  
ولللات ال ولل نيالا تمط   ق  وال  ددائ  ن وال الدداع  ن دددالخت   صولل ددا]  
 دددد   تت ددددل صو دددداخأوا  لنللل يددددا وللوملتددددا ا صعلددددا ص ددددل د ددددل  ق دددديال 

 اعميددددال ولللات ددددال ولل نيددددالا ضدددد صت   نظدددديال هصتو   تلضددددلعيال لاحق ددددل 
 أتيتيددددال لال  ددددائ  ن وال الدددداع  ن عددددن  لنللل يددددا وللوملتددددا  صكيبيددددال 

 [.2012 لدي  ا صو اخأوت ا.  عتأولقل   
ااتم   ن  ددح ولاددأتي  وإلللا ص دد    ئددال و ا وضدديال  ادديح  لعدداي تددن ولل ص ددال  •

كلدددددا ااتمددددد   صولا اعدددددلا صولح يدددددال  ددددد  و ايدددددات ت دددددا  ولادددددأتي  صصقاددددد ا
 دد وت   ددأتي  إللا ص دد   –ص ددائط تاوددأه   – ددب ال و ا  ددت  – ثا ددبا  

 دددددل    ولدددددأعال ول نددددد [.  – تت دددددل  قنيدددددا  ولاومددددديال صولادددددأتي   –تنا دددددبال 
 [.2013 عليا تخمل   

ولحا ددددال إلدددد    يددددل تاخ دددد  لحعددددأوه ولل ددددتل لملحاددددلى وإلللا ص دددد   •
 [.2014صو اياتو دونا ال  ائقال  ولح  ن  

ادددجيل ص لليدددل وس لدددات وللاومقدددال  اقدددأ ال وللحادددلى ولوملددد  د ليدددال هعدددال ص  •
لمأصتو  ولاأتيتيال صولا   قأا دا ل إللا ص  ا ولولل عمدد   تددلي   دد وت  
ولاددأتي  وإلللا ص دد   لضددل ت يددأ تددن ولتددلودط ص حأاددأ تودداا   ولجددله  
صد تل ولللات ا ا صتقات ال  اددائ  ولا ح ددال ول و وددالا  ادد  لقا ددال ولاددأتي  

لااددداتك   ددد ن دعتدددا] وللب  دددال ولاوميليدددالا  دددل    عن ددد  وإلللا ص ددد  و
ولا وتن     قأ ال ولا ح ال ول و وال صوإل  و  عمدد  ولاددأتي  دادد ل تادد وتن 

 [.2015لجليل د اتال صت اا ولت  ات  ولاأتيت .  ولللوز   
ولحا دددددال وللا دددددال إلددددد   دددددأتي  وس دددددا ح  ولجددددداتو  ن إللا ص يدددددا لاح ددددد ن  •

إ جاددددداي عمددد  دهو] علم ددددال   ددددميلالا  ت ددداتو  ال صولادددد  تددددن  دددل  ا  ددددنو ل
 [.2015ع ي  

وال الاا  اتلي  وللحالى وإلللا ص    انظيال هصتو  صتحاض و  لالعيددال  •
وللجالل ولجاتو  دل ليال  حو وللوات  صولا ل   دجأ ال    صضددل  دد وت  

 [.2016تح لال    ولت ئال وإلللا ص يال   ميلالا ع ي  
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تدد ن لاتت ددل ولاددأتي  وإلللا ص دد ا وال دداوا ال دددال ن  ن ولالنللددل   ن ولمز  •
 دددأعيال ولت ئدددال وس ا ددديال لادددب ال وال  ددداال  صوللوملتدددا ا  دددل     ي دددل 
 نظيلدددد  هوعددددال لماختدددديط لماددددأتي  وإلللا ص دددد ا داإلضددددا ال إلدددد   اددددجيل 
ص ددله  حال ددا  و ددا و يجيال  دد ن ولجاتوددال صتب  ددا  تجالعيددال صتاادوا ددا 

 [.2017حلأ دا اخأوا  لنللل يا وللوملتا  صوال  اال .  ت

كبت ل للتد اتس التدس بق لتج لتدب حث لأآه لق لأش االإدىلأه ع لتدتا اإللللل
تردنت كآاةل اةلتخصصا المختلفا لكمنها لتدخ ما لتالجت  بعا ل اةلع لعا لتدتعلااعال
كتدتااا اإللعلمااا لتوماااععلأهاااالتدصاااعوب التدتاااةلتوتجهااا علكأهاااالتد تشااا تالدااابع ل

ردنت كآةلكتدتةلت ثل ل اةلتد ا ابلتد تطلب اعلكتدتةلأك العلىلعن ل لتدت اإلللت
كتدت اإلللكأسلوبلتدتا اإلللكم تاو لتدتا اإللعلكتدتاةلساو لياتالتن كدها لما لخااللل

ل.)آر إل لتالتص ل(لل ح لتد وجه التدنر إل لدل اتس لتد  دع 
 ثانيًا : املوجهات النظرية للدراسة :

ل(.15عل2004(عل)منق إلوسلل13عل2003آر إل لتالتص لل:ل)أح  :لل
  ددا  دل دد  علميددال   اعددل  دد ن  دد   ن تددن  ددم  ت ددالال تو نددالا قددأ صيودد   وال

 لدددل   لددد   دص  تددد   دص ت دددات  دص د  تتدددلل  و  دددال  ط ددد  عتددد  قندددلو  و  ددداليال 
 انب   د   انا   تل تتلل  ول  الال د لت   لضح   اعمي تاا كاي   ن لا.

صيودددد   دل دددد  ولا اعددددل وللاددددا ك  دددد ن ولل  ددددل صولل دددداقتل تددددن  ددددم  و دددداخأوا 
ولل ائل وللنا بال لحلاا صتددا انددا  عن ددا تددن    دد و  ت ددال    ددم   ادد   زتنيددال تو نددال 

 ص   ضل]  أ  تحأه صصوضح.
 –ولل دد مال  –ولل دداقتل  –صيالددل  وال  ددا  تددن عناصدد  د ا دديال  ددل: ولل  ددل 

 ته ول ول صولا ح ال ولو  يال. –وللناخ وللنا     –ول  الال  
 ةلماو لعن لا لع لعا لتالتصا للللكب دنر لإدىلعن ل لتدت اإلللتردنت كآةع

لآج لأآه لتتض  لتدعن ل لتآلتع :
ص ددل  للددل ولل  ددل  دد  علميددال وال  ددا ا صولددح   قددل عميدد  عتدد   تد شاا  ل: -

 لصدددد ل وللوددددات  صولختدددد و  صولل دددداتو ا صولددددح  لأ دددد  ولوأاددددأ تددددن ول ددددلا  
 ولاخ يال صولل نيال صولل اتيال ولا   جول لأ   ولقأت  عم  والقناا صولالل  .

وللحادددلى وإلللا ص ددد   لص دددل دللاددددال ول  دددالالا ص دددل  للددد   ااانهللتدتااا اإلبة:تد -
تدددن  تددد و  صت ددداتو   ددد  تجددداال  تلات دددال ولخأتدددال   لمادددأتي  صتدددا  حاليددد 

 وال الاعيالا صتا اا ال د  تن ل ال   مال صصوضحال لاحق ل ول أ  تن .
ص ددال  للمددل  ولل دداقتل دص تامقدد  ول  ددالالا تددل  طااالبلتدخ ماا لتالجت  بعاا : -

 وثايا ا  ال ولاأتيتيال ص  صق ال ول  ه ال.ت وعا   
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ص دددددد   للددددددل وسهصو  صولل ددددددائل وللانلعددددددال لماددددددأتي   تدوساااااا ئللتدت اإلبعاااااا : -
وإلللا ص   صولا    أ  إل  وللصل  س أو  تحأه  تن قتل ولقائل ن عمدد  

 ولولميال ولاأتيتيال    تجاال  ولللات ال لمخأتال وال الاعيال.
لمت  ددددات  ولاددددأتيت  تددددن ث ددددد   ددددال ص دددد   للددددل وللدددد هصه  تدتغذ اااا لتد تجعاااا : -

ولتددم  لملحاددلى ولاددأتيت ا صد ددال ولل دداتو  ولادد   ددال و ا ددا  ا صتددأى ولقددأت  
 عم  ولقياا  بوا وإل  و]و  ولل نيال ولان  ح ال.

لآر إل لتدتعلال:
كدنجاا التدهاا  لماا لع لعاا لتالتصاا لعل جااللعلااىلتد شاا  لتألكاا د  ةلقباالل

)آر إلااا لتداااتعلا(لل حااا لتد وجهااا التدبااا  لبع لعااا لتدتااا اإلللتردنت كآاااةل اااةلماااو ل
 (20-19ا 2003)تن    تدنر إل لدل اتس لتد  دع :

قتددل  ددأ] علميددال ولاددأتي  عمدد  وللددأت  د  اا ددا]  عددن د ددأو  ولاددأتي   دد   -
 ضل] ولاتلتو  ولاقنيال ولحأالال؟.

قتدددل علميدددال ولادددأتي ا  جددد  ولا ددداص  عدددن تدددا     دددائ  ولتدددم  وللددد وه  -
  و  صولل اتو  ولا  لأا ال؟ أتيت ال؟ صتا د ال وللوات  صولخت

صتددا ولددح   ددلقلا  اددأتي  ولتددم  عميدد ؟ صتددا د ددال وس ددال   ولاأتيتيددال ولادد   -
 ددل  د ددانأ عم  ددا  دد  علميددال ولاددأتي ؟ صتددا  دد  وس ددأو  وللدد وه وللصددل  
إل  ددا تددن  ددم  د ددمل  تددن وس ددال   ولاأتيتيددال؟ صتددأى  نا ددت ا تددل ت ثمددال 

 ولنلل ولل ن  لمتم ؟

د   ظ يددال ولدداومال وال الدداع  وللو  دد    كدد   دد  وسصددل عمدد    داإلضا ال إل   
عدداتم ن وسص  هو مدد  تدد  بط دالل ددا]  ولحو يددال لملاددأت  صولادد   اللددل  دد  إ لددا  ول دد ه 
دقأتو   عم   ن  ح ولل اا ولاأتيتيال دت يقال  والال صمل الى تناظالا   نلا  ا   ولل ددل  

ت  عم  ولاح ال    ولناددا  وللدداومال دص وللا   إل  ولانظيال ولحو  ا صولح   وت  عن ولقأ
وللحادددلى ولادددأتيت  وللقدددأا دلدددا  تدددلن ت وعدددا  ول ددديا  وال الددداع  صولاقنددد  صوللو  ددد  

 (.15ا 2011وللحيط دالولميال ولاأتيتيال ولا   اال عت  وال ا  ت. )صالح  
إلدد  د  توظددال ولأتو ددا  ول ددادقال قددأ  ناصلددت  الص دد  ضددل] تددا  ددتل  ادد   ولباثلدد 

وإلللا ص دد   دد  ولوأاددأ تددن ولاخ  ددا  صتن ددا ولخأتددال وال الاعيددالا د ليددال ولاددأتي  
تل  ناص  د ددال عناصدد  ولولميددال ولاأتيتيددال وإلللا ص يددال صد ددال تقلتا  ددا صصددلالي دالالصدديال 
تددن ولناثيددال ولنظ يددال س ددال وللب دد و  للاتمبددا  ولولميددال ولاأتيتيددال وإلللا ص يددال كولميددال 

اودددددد ي د  تن ددددددا للاتمبددددددا  ولاددددددأتي  ت لمددددددال لمولميددددددال ولاأتيتيددددددال ولاقم أ ددددددالا صلددددددال  
وإلللا ص ددد  كةليدددال لادددأعيال ولادددأتي  ولل دددأو   لتدددم  ولخأتدددال وال الاعيدددال تدددن ص  دددال 

  ظ  وللا   ن عم  ولولميال ولاأتيتيال تن وس اه ل  ن ص ل تحل ولأتو ال ولحاليال.
لكم لهن لت  دالمشال لتد اتس لتد  دع ل ةلتدتس ؤللتد ئعسلتآلتة:لل
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تي  وإلللا ص ددد  كةليدددال لادددأعيال ولادددأتي  ولل دددأو   لتدددم  ولخأتدددال تدددا تاتمبدددا  ولادددأ
 وال الاعيال؟

 ثالثًا : أهمية الدراسة :
 (NASW)إهتوك كدددددل تدددددن ولجلعيدددددال وست ي يدددددال لال  دددددائ  ن وال الددددداع  ن  (1

دل ليدددال ولا  ددد  ولودددالل   ددد   (ASWR)صتودتدددال تجدددالل ولخأتدددال وال الاعيدددال 
اتوي لماقنيددددددال  دددددد  ولخأتددددددال ( تعيدددددد 16ص ددددددائل وال  ددددددا ا ص ددددددو  ا إلدددددد   ادددددد  )

وال الاعيددالا صولادد  كددا   دد  تقددأتا ا عمدد  وس  ددائ  ن وال الدداع  ن إ ا ددا  
 ولل اتو  ولمزتال ال اخأوا ولالنللل يا دا ل تنا  .

د ليال  تليل ولالنللل يا لاتلي  ولاأتي  ولل أو    دد  ولخأتددال وال الاعيددال تددن  (2
ت لمدددال س دددال   ولت يقدددال  دددم  والعالددداه عمددد  ولادددأتي  وإلللا ص ددد  كت يقدددال 

 ولاقم أ ال ص م   دص   ولق لت   ا.
 وات  ولاأتي  وإلللا ص   دثأ وس ددال   ولحأالددال ولادد   ل ددن د    دد ال د اعميددال  (3

 دد  هعددال ولولميددال ولاأتيتيددال ولاقم أ ددالا ث ددد   ل ددن وللحاددلى وإلللا ص دد  ولتالدد  
ت ددددل   تددددن  مقدددد  ولاددددأتي   دددد  د  صقددددت صد  ت ددددا  عتدددد  والعالدددداه عمدددد  وللل

ولاخ دد  تددن   ددال صتددن   ددال د دد ى  خ ددف تددن وسعبددا] وإل دد وطيال ولل أو يددال 
 ولا   قل عم  عا ل عتل   ئال ولاأتيل.

قددأ    ددأ ولأتو ددال ولحاليددال  دد  صضددل   ددلت  ظدد   تقادد ، لماددأتي  وإلللا ص دد   (4
  ةليال لاأعيال ولاأتي  ولل أو      ولخأتال وال الاعيال.

 رابعًا : أهداف الدراسة :
ل د دددددال تاتمبدددددا  ولادددددأتي  وإلللا ص ددددد  كةليدددددال لادددددأعيال ولادددددأتي  صصدددددف ص ح ددددد  -1

 ولل أو      ولخأتال وال الاعيال.

صضددل   ددلت  ظدد   تقادد ، لا و ددل ولاددأتي  وإلللا ص دد  كةليددال لاددأعيال ولاددأتي   -2
 ولل أو      ولخأتال وال الاعيال.

 خامسًا : تساؤالت الدراسة :
لتدتس ؤللتألكل:ل

ةليددال لاددأعيال ولاددأتي  ولل ددأو    دد  ولخأتددال تا تاتمبا  ولاأتي  وإلللا ص   ك -
 وال الاعيال؟.

 صلقأ  حأه  تب  و   حو ولا اص     و   :
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وللاتمبددددددا  ولخاصددددددال ددددددداللحالى ولاددددددأتيت   – وللاتمبددددددا  ولاقنيددددددال صول نيددددددال 
وللاتمبا  ولخاصددال داس ددال     –وللاتمبا  ولل نيال وإل  وطيال    –وإلللا ص    

 ولاأتيتيال[.
لتدتس ؤللتدث آةل:ل

ا ولا ددددلت وللقادددد ، لا و ددددل ولاددددأتي  وإلللا ص دددد  كةليددددال لاددددأعيال ولاددددأتي  تدددد  -
 ولل أو      ولخأتال وال الاعيال؟.

 سادسًا : مفاهيم الدراسة :
ل)أ(للمفهوملتدت اإلللتردنت كآة:ل
دثدددددأر  تدددددلتو  ولادددددأتي  عدددددن دودددددأ  E-training ودددددأ ولادددددأتي  وإلللا ص ددددد  

Distance Training  وللأتم ن عن وللاأتم ن دالل ددا ال ولح  ااال طي    ل دص دوأ
دص داللقت دص كم  لاا صل حو ولل  لا دالم ال وإل جم  يددال ت وه ددا  عأاددأ : ولاددأتي  عتدد  

 Computer-basedا ولاددأتي  ولقددائال عمدد  ولحا ددل  Online Trainingولخددط 

Training  ا ولادددأتي  وللوالدددأ عمددد   دددب ال وللوملتدددا  ولوالليدددالWeb-based 

Training  ي  وللل ن  لو ددتال وال ا  ددت ا ولاأتInternet-enabled Training ا
 (.162ا 2010)عقم ا  Virtual Trainingولاأتي  وال ا وض   

ص ددل ولولميددال ولادد  ادداال    ددا    ئددال   ئددال   اعميددال رنيددال دالاتتيقددا  وللوالددأ  عمدد  
 قنيددال ولحا دد  و لدد  ص ددب ا   صص ددائت  وللاوددأه ا صولادد   ل ددن وللاددأتم ن تددن  مددل  
د دددأو  ولولميدددال ولاأتيتيدددال تدددن  دددم    اعمددد  تدددل ت ددداهت اا صعلدددا  ددد  دق ددد  صقدددت 
تل دددن صملقدددل   دددأ تتدددحص  صمدددلعم  ت ددداليا  ولجدددله  تدددن هص   ق دددأ دحدددأصه ولل دددا  

 (.11ا 2009صول تا  )ث نا  
صيادددد   ولددددبوا إلدددد  د دددد  ولولميددددال ولادددد  ادددداال    ددددا    ئددددال   ئددددال   اعميددددال رنيددددال 

ولللت ددل   ص ددب ا   صص ددائت  وللاوددأه  ولادد   ل ددن  دالاتتيقددا  وللوالددأ  عمدد   قنيددال
وللاأت  تن  مل  د أو  ولولميال ولاأتيتيال تن  م    اعم  تل ت دداهت اا صعلددا  دد  
دق   صقت تل ن صملقل   أ تتحص ا صملعم  ت اليا  ولجله  تن هص   ق أ دحأصه 

لا ص يددال تانلعددال ولل ا  صول تددا  صمعبددات  د دد ى  قددأ ال ولتدد وت  ولاأتيتيددال عتدد  ص ددائط إل
 الل وسق و  وللأتجال ص ب ال وإل ا  ت دل مل  تا وتن صر   تا وتن داعالاه تتأد 

 (.2010ولاأتي  ولحو   دص ولاأتي  دل اعأ  تأت . )ولل با    
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 (63ا 2013: )إ ل       أآوتعلتدت اإلللتردنت كآةل •
ه  ص ددل ولناددا  ولاددأتيت  ولددح  ادداال  دد  وللقددت ولحقيقدد   حددت  يددا  تد تاازتم ل: -د

وللأت  ث د االو أ  ل صوللاأتم ن  دد    ددل وللقددت صيالوصددمل  تبا دد   تددل 
 دوت ال ولبوا.

 دددد   دددحو ولندددلا دص وس ددددمل ا لددديل تددددن ولتددد صت  د  االو ددددأ  تدالمتااازتم : - 
وللاددأت  صوللددأت   ددن ل وللقددت صال د  االو ددأو  ددن ل ولل ددا ا صتددن وستلمددال 

وللحاليدددا ا صولت يدددأ عمددد  و ددداخأوا  دددحو وس دددمل  و ددداخأوا   تجيدددا  إهوت  
 وإلللا ص   صتناأ ا  ولنقا .
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ا 172ا 2012)عددددما  تدفااا يلبااا  لتدتااا اإلللتدتقل ااا يلكتدتااا اإلللتردنت كآاااة: •
173.) 

ل(ليومعلتدف يلب  لتدنر ملتدت اإلبةلتدتقل  يل1اقال)لج كل
لكتدنر ملتدت اإلبةلتردنت كآة

ل ملتدت اإلللتردنت كآةلتدنرلملتدنر ملتدت اإلللتدتقل  يلم
  أ ل وللوملتا    اعم  عص و جا   ن  1  أ ل توملتا  عص  جاو صوثأ   1

  واص   أتي     2  أتي    ه   2
 دددددأتي  عو ددددد  عدددددن   يدددددل وال الادددددا     3  أتي  إ بات  تن  م  وللحاض و   3

 ول  ه 
ولبحددددددددد صولاحدددددددد   تددددددددن  ددددددددم   ددددددددب ال    4  أتيبا  تص  نيال  اتأ   4

ال ولاأتيتيال ص ل  تال تحدأه        ولولمي  5 وال ا  ت
 ددددددددأص  ت وعددددددددا  لم دددددددد ص  ول  ه ددددددددال  دددددددد ن  

 وللاأتم ن

وال الددددداا دظددددد ص  وللادددددأتم ن صت وعدددددا     5
 قأتو  ال ول  ه ال

وللدأت   اقدل لمحقيقدال صوللو  دال صصدداثبال    6
  ت   )تمقن(

 وللأت  تااتك صدثيا ا ت  أ   6

 الوللاأت  تحلت ولولميال ولاأتيتي  7 وللأت  تحلت ولولميال ولاأتيتيال  7
 وللاأت  إ جا   )تااتك صدثيا ا  ت  (  8 وللاأت   مت  )ت الل صتاومال(  8

 تا   وللحالى   9 وللحالى لا ت  9
 وال الاا داللي   10 وال الاا داللال  10
 ولاقأا  ا  بط دلقاايل صتواا   د  ى   11 ولاقأا  تعيات  صيوالأ عم  وسهو]  11
 ال   تيالولالم   –وللصل   لت     12 ولالم ال عاليال  –وللصل  تحأصه    12

ل
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لكإلقص لب دت اإلللتالدنت كآةل ةلمو لتد اتس لتد  دع :
ولولميال ولا  ااال تن  مل ا    ئال   ئال   اعميددال رنيددال دالاتتيقددا  وللاقأتددال عمدد   .1

  قنيال ولحا   و ل  ص ب ا   صص ائت  وللاقأتال.
ولولميال ولا    ل ن  م  ولخأتال وال الاعيال تن  مل  د أو  ولولميال ولاأتيتيددال  .2

 لعم  ت اليا  ولجله .د
  اال  حو ولولميال دل مل  تا وتن دص ر   تا وتن. .3
 د مل  تأعال س ال   ولاأتي  ولل أو   ولاقم أ . .4

ل:ل)ب(لتدت اإلللتد   تآةل
 Field تمددددل عمدددد   ددددأتي  ولتددددم   دددد  ولخأتددددال وال الاعيددددال ت ددددتمح 

placement, field work practice   ا د   دددأتي  ولتدددم   ددد  وللب  دددا
لاعيدددال للدددد  ااددددل ملو لللات دددال  ددددحو ولل نددددالا صلددددحو   دددال ااددددأتمل  عمدددد  و ا ددددا  وال ا

ولل ددداتو  ولمزتدددال لال  دددائ  وال الددداع  صولاددد صه داللوملتدددا  صوللودددات  ولل نيدددال. 
(Barkerr, 1987). 

  ددل  دد ] تددن ولاومدديال ولل ندد  لمتددم ا دح ددد  تبقددل  وللوملتددا  صولل دداتو  
 دددل ولأتو ددد   ددد  ولللات دددال وللبا ددد   تدددل  ددد  ول   وللتملمدددال تدددن  دددم  تدددا اامقل ددد 

ولولم] صيظ   علا د ا اي    ولخأتال وال الاعيال    ولاأتي  ولل أو   ث د  ولددل 
ولتددددم   حددددت وال دددد و  ولل ندددد  تددددل ولولددددم]  دددد  تجدددداال  ولخأتددددال وال الاعيددددال. 

 (39ا 2000)ول    ا  
تالدد  صيادد   ط دد  إلدد  د دد  ولولميددال ولادد    ددا أ   لددلين ولاخ دديال ولل نيددال ل

ولخأتال وال الاعيال دل اعأ   عمدد  و ددايوا  وللوددات  ص  صيددأو دالخددأتا  ولل أو يددالا 
صو  دداد  ولل دداتو  ول نيددال صولقدديال ولل نيددالا ص وددأال  ددلا   خ دد ا  ص ددل د ددل عمليددال 
تختتددال عددن   يددل تمددط ولنظ يددال دددالاتت ل تددن  ددم  واللادد وا دلددن    ددأتيت   تتددل 

ب  ددد  دلدددا  ل نددد  تدددن تلات دددال علمددد   ددد  تب  دددا  صم  ددد و  ت نددد  د ددداه ل  صت
 (.124ا2005 ل  ائ  و الاع  د اعميال دوأ ولاخ ل. )د ل وللوا  ا  

لكإلقص لب دت اإلللتد   تآةل ةلمو لتد اتس التد  دع :
ولولميال ولا    ا أ   للين ولاخ يال ولل نيال لتال  ولخأتال وال الاعيال تددن  -1

ال صو  دداد  ولل دداتو  ول نيددال  ددم  و ددايواد  وللوددات  ص  صيددأو دددالخت و  ولل أو يدد 
 صولقيال ولل نيال.

  اال ص ل د ل عمليال تختتال تن  م  ول مط   ن ولنظ يال صولاتت ل. -2
  ما ا دلن    أتيت   تتل    تب  ا  د   و  ت ن  د اه ل  صتب   . -3
وللب  ددال  -علميددال  لو دد  ولوأاددأ تددن ول ددولما  صولادد   دد  بط  دددد )ولتالدد     دد  -4

عدددأا و ددداخأوا وس دددال    -د دددال   ولادددأتي  -اه ل وس ددد  وإل ددد و  -ولاأتيتيدددال
 ولحأالال(.
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ل)ج(للمفهوملتد تطلب ا:ل
 اددد   تودددا ال ولم دددال إلددد  كملدددال ل مددد ل  ونددد  تحاصلدددال ص دددأو  ولاددد ] صد دددحوا 

دحل لا عنأو صال   و   اقاضاو ص تالب   ددحلاا ص تمبدد :   إ  ا صوللتالبال: د   تال   
  د ددد ى )تجلدددل ولم دددال ولو ميدددالا د  ثددداص  ص دددلهو صط دددحو صولاتمددد .  دددل ولتمددد  تددد  

 (.601ا 2002
 ددل ولادد ] ولددح    Requirementطيا   إل  د  وللاتم     “صم ا ”دتا توجال  

 .(Webster 1991,1999) اا    لو  و دص  حاال إلي  دص     تتمل   
طيا   إل  وللاتم   ل       ددام ا ص ددلهو دص  ددل  دد   “د   لته”دتا توجال  

. صيق ددأ داللاتمبددا   دد  (Oxford, 1995,2557) جدد   ددل  و دص وإلععددا  لدد  
ضددددل] ولأتو ددددال ولحاليددددال )وللاتمبددددا  ولاقنيددددال صول نيددددالا وللاتمبددددا  ولخاصددددال ددددداللحالى 

وللاتمبددددددا  ولخاصددددددال داس ددددددال    –وللاتمبددددددا  ولل نيددددددال وإل دددددد وطيال  –وإلللا ص دددددد  
 ولاأتيتيال(.

 )د(للمفهوملآدع ل:

ليدددال ص ددد   تيودددال   ك ددد  و  Mechanism دددا]  ددد  ولم دددال وإل جم  يدددال دلونددد  
وس  و]    طلال تا دص     دد ]  اددت  اا صوللددح   و لدد  دص وللي ددا ي    ددل وللددح   
ولقائدددل ددددل  ولولميدددا  ولتتيعيدددال ) الليددداو( قا مدددال لما  ددد   دقدددلوتيل ول   يدددا] صولليليدددا] 

 (.567ا 1995)ولبومب    
جلددل ص ددا]   دد  ولم ددال  دد  ولو ميددال عددن ول وددل )طلدد ( دلوندد  عظددال ق ددل  )ت 

( صي اخأا  ددحو ولل ددتمح  دد  ولأتو ددا  ولل دداقتميال  حددت 23ا 2002ولم ال ولو ميالا  
ت ددل  د ددمل  دص دهو]و صتن ددا د ددمل  ول دد ناتيلا د ددمل  ولنلدداعل ول ددتتيالا د ددمل  

ا 2004ولانتدددب دل دددمل  ولحدددلوت وللح دددل ا ولانتدددب داس دددمل  وإلث دددائ  ) دددل  ا 
110.) 

ليددال: وس ددمل  )ولاددأتي  وإلللا ص دد ( صيق ددأ دا ليددال  دد  ضددل] ولأتو ددال ولحا  
 ولح  اأعال ولاأتي  ولل أو   ولاقم أ .

ل)ه(للمفهوملت بعال:ل
هعددال ولاددخ   وندد  إعا دد  صقددلوو ص ددا أوا صهعددال ولحددائط صر دد و: د ددنأو دادد ] 
 لنل  قل   دص ت م ا ص   عملا ولن ل: علميددال   دداخأا  دد   وددأال ول ددملكيا  ص دد  

تمددددل   ال  ددددأو عمدددد  ولحدددأصر تدددد   د دددد ىا ص دددد  علميدددال  ناددددط ص قددددلى ته ول ودددل ولل
ول توعددال: ر ددن   دد ز  دد  وستي لاا ددمل عميدد  ولنبا ددا ا صهعاتددال ولادد ]: علدداهو 

هعلدداي: د ددنأو دادد ]  لنودد  تددن ول ددقل ا  –ولددح   قددلا عميدد  ص ددنأو صتك   دد ا هعلدد  
 (.2002صيقا : هعال  م اي: دعا   صقلوو. )تجلل ولم ال ولو ميالا  
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ضدددل] ولأتو دددال ولحاليدددال: تلو  دددال ولق دددلت  ددد  ولادددأتي   صيق دددأ دالادددأعيال  ددد 
 ولل أو   ولاقم أ     ولخأتال وال الاعيال.

 سابعًا : اإلجراءات املنهجية للدراسة :
صصبيالا       اعأ عم  وللصف ولللدد  صوللي دد   تو] تجالددل   آوعلتد اتس : .أ

دحلدددد  تحددددأه ولحجددددال إزو]  أتددددال دص تادددد مال دص وثايددددال تودددد ن )عتددددأولوا ا 
 (.42ا 1988

ولل ددح وال الدداع  دالو نددالا صولددح  ا ددأ  إلدد  هتو ددال طتو] ولندداس   آوعلتد انهل: .ب
 (.214ا 1980إزو] تا مال دص دا    تو نال    وللقت ولحاض  )ث نا  

 مج الالتد اتس :ل .جل
دق دداا عمددال وال الدداا صولخأتددال وال الاعيددال دالجاتوددا   تد جاا للتد ااا آة: -1

 ول وله ال.
ول ددددداه  دعتدددددا]   ئدددددال ولادددددأتيل ع ندددددال علأ دددددال تدددددن  تد جااااا للتدبشااااا ي: -2

صتودداص   ال  دد  دق دداا عمددال وال الدداا صولخأتددال وال الاعيددالا  بقدداي لمادد ص  
 و  يال:

 د    ل   خ    ولأق ل  أتال و الاعيال. -
د    ل  تن ضلن ت ات  وس اه ليال وإل  و  عم   ددم  ولاددأتي   -

 ولل أو  .
 (.46صلقأ كا  عأه تن و اجا  لم اتيا  )

 بقددت ولأتو ددال ولل أو يددال تنددح وص   دد    ددتالت  ثادد   تد جاا للتدزمنااة: -3
 .2017تنا ف     و الم 

 صقأ  ال   ليال وال ابا ال عم  ولنحل ولاال : أدكتالتد اتس :لد.ل

قاتدددددت ولباثلدددددال د ددددديارال وال دددددابا ال دودددددأ و ددددداو وي وس ددددد  ولنظ يدددددال ص حم دددددل 
لكتالت  ي لأبع دلتالست  اةل ةلتالتة:ولأتو ا  صولبحلر ول ادقالا  

 ا ا  وسصليالولتي -
وللاتمبا  ولاقنيال صول نيال لماأتي  وإلللا ص   كةليددال لاددأعيال ولاددأتي  ولل ددأو    -

    ولخأتال وال الاعيال
وللاتمبددا  ولخاصددال ددداللحال  وإلللا ص دد  لماددأتي  وإلللا ص دد  كةليددال لاددأعيال  -

 ولاأتي  ولل أو      ولخأتال وال الاعيال.
للا ص ددد  كةليدددال لادددأعيال ولادددأتي  وللاتمبدددا  وإل ددد وطيال صولل نيدددال لمادددأتي  وإل -

 ولل أو      ولخأتال وال الاعيال.
وللاتمبدددا  ولخاصدددال داس دددال   ولاأتيتيدددال لمادددأتي  وإلللا ص ددد  كةليدددال لادددأعيال  -

 ولاأتي  ولل أو      ولخأتال وال الاعيال.
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قاتددددت ولباثلددددال دالال ددددأ تددددن صددددأ  دهو  ولأتو ددددال صعلددددا  لاااا يلأدتةلتد اتساااا : .ه
د ددا ح  د ميددال و هو  صولومددلا وإل  ددا يال دق ددال عمددال دو ضدد ا عمدد  وللح لدد ن تددن 

وال الدددددداا صولخأتددددددال وال الاعيددددددال دجاتوددددددال وللمددددددا عتددددددأولو ي ا صكميددددددال ولومددددددلا 
وال الاعيددالا ق ددال ولخأتددال وال الاعيددالا  اتوددال دا ولقدد ىا ص دد  ضددل] تددا د ددأصو 
تن تمثظا  قاتت ولباثلال د   و] دوا ولاوأام  دوأ ثح  دوا وس ئمال 

 ا و    صصضوت وال ابا ال      م ا ولن ائ .صمضا ال ولبو

( ت  ه  تن تجالددل ولأتو ددالا 10 ال  تت ل وال ابا ال عم  )  ثب الأدتةلتد اتس : .ص
( اددلاا صقددأ كددا  15ص ال إعاه   تت ل وال ابا ال عم    ددل ولو نددال د ددات  زتندد  )

 لبا  دهو  ولأتو ال دا اخأوا   يقال دل ددا ك ص بدداخ للددل دوددأ تددن ددودداه وسهو  عمدد 
 ولنحل ولاال :

ل(ليومعلثب التألدت 2اقال)لج كل
عأه  

 ولعباتو  
 يلال دل ا   وسدواه

   ص باخ 
 % 0.89 وللاتمبا  ولاقنيال ول نيال 12
 % 0.88 وللاتمبا  ولخاصال داللحالى وإلللا ص   13
 % 0.90 وللاتمبا  وإل  وطيال ولل نيال 11
 % 0.91   ولاأتيتيالوللاتمبا  ولخاصال داس ال  15

ص أ  ولنايجال ول ادقال عمدد  لبددا  و دداخأوا وسهو  ث ددد د   دديال تودداتم  وللبددا  
 صيوأ علا تقتل     ولأتو ا  وال الاعيال. 0.70 ا ت دعم  تن 

 ثامنًا : عرض وحتليل جداول الدراسة :
ل(ليومعلتد اج لتدعل ع ل3اقال)لج كل

= (46) 
 ولن بال وللئليال  ولال وت  لومليال ولأت ال و  ا
 19.65 9 د ااع 1
 32.61 15 د ااع تااتك 2
 30.43 14 د ااع ت اعأ 3
 17.39 8 تحاض  4
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ااتدددح تدددن ولجدددأص  ول دددا ل  ندددلا ولدددأت ا  ولومليدددال لو ندددال ولأتو دددالا  ن دددبال   
د دددااع ا   دددبال  %19.65د دددااع ت ددداعأا   دددبال  %30.43د دددااع تاددداتكا  32.61%
ا ص حو  ادد   ولدد   نددلا ولختدد و  وس اه ليددال وإل دد وطيال عمدد  علميددال تحاض   17.39%

ولاددددأتي  ولل ددددأو  ا ص ددددحو ابكددددأ عمدددد  د ليددددال وللقددددل  عمدددد  والثايا ددددا  ولاأتيتيددددال 
لملا   ن وس اه ل  ن قتل عقأ هصتو   أتيتيال  اومل دالاأتي  وإلللا ص دد  صطليا دد   دد  

 ولخأتال وال الاعيال.
(ليومعلتد تطلب التدتقنع لكتدفنع لدلت اإلللتردنت كآةللتدع لدت بعال4اقال)لج كل

لتدت اإلللتد   تآةل ةلتدخ م لتالجت  بع 
= (46) 

لتد تطلب التدتقنع لكتدفنع للم
لتالستج ب ال

مج وعل
لتألكزتنل

تد توسطل
لتد  جع

تدنسب ل
لتدت ت لللتد  ج  ل لموت ق

موت قل
إدىلح ل

لم 
غ  ل
لموت ق

كح ةلرآت جلتد وتدلتدت اإلبع لإآش  للل1
تضااالتألكاا د     لكتد   اساا  ل ااةل

لتدخ م لتالجت  بع 
ل5ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39

تاااو   لتدب مجعااا التدالزمااا لدلبااا تمللل2
لتدت اإلبع 

ل8ل91.30ل2.74ل126ل3ل6ل37
تااااو   لعنصاااا لتدتاااا م  لكتد    اااا لل3

لدلب تمللتدت اإلبع 
ل7ل92.75ل2.78ل128ل-ل10ل36

ع آ لتد كاإلاااا لكتدفنعاااا لتااااو   لتدصاااالل4
دل صااااااا دالتدفنعااااااا لكتدتننودوجعااااااا ل

لتد ستخ م ل ةلتدب تمللتدت اإلبع 
ل6ل94.20ل2.83ل130ل2ل4ل40

إج ت تالتدتسااج للب دتاا اإلللتسه لللل5
لتردنت كآة

ل2ل97.10ل2.91ل134ل-ل4ل42
إآشااا  لموقااا لدلتااا اإلللتردنت كآاااةلل6

 اااااةلمجااااا للتدخ مااااا لتالجت  بعااااا ل
لب دنلع 

ل3ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41

ياااتالإجااا ت تالتدتساااج للكتالدت ااا يلل7
ب دتاااا اإلللتردنت كآااااةلماااا لخاااااللل
موقااااا لتدتااااا اإلللتردنت كآاااااةل اااااةل

لتدخ م لتالجت  بع 

ل4ل95.65ل2.87ل132ل-ل6ل40

إآشااا  لموقااا لدلتااا اإلللتردنت كآاااةلل8
 ةلتدخ م لتالجت  بع لخاا بلبااالل

لمتسس لت اإلبع 
ل4ل95.65ل2.87ل132ل3ل6ل37

كآااةلخاا بلدنااللإآشاا  لملااكلإدنت لل9
ط داااااالل  تااااااويلعلااااااىلأآشاااااااطت ل

لتدت اإلبع 
ل1ل97.83ل2.93ل135ل-ل3ل43

إآشااا  لشااابا لدلتااا اإلللتردنت كآاااةلل10
تااا بطلبااا  لتد شااا    لتألكااا د     ل

لكمش  ةلتد تسس التدت اإلبع 
ل3ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41

عقااااااا لدكاتالت اإلبعااااااا لت ه   ااااااا لل11
دلطاااالبلعنااا لب ت ااا لتطب اااقلبااا تملل

لكآةتدت اإلللتردنت ل
ل1ل97.83ل2.93ل135ل-ل3ل43

تزكإل لتدطالبلب هاا اتالتدتع مااللماا لل12
لب تمللتدت اإلللتردنت كآة

ل2ل97.10ل2.91ل134ل-ل4ل42
لللل1583للللتد ج وعل
ل95.59تدقوةلتدنسبع لتد  ج  ل=لل131.91تد توسطلتد س بةلتد  جعل=لل
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: إ اددا] ألكداىتد  تتاللت ا   ولجأص  ول ا ل إل  ث ل  ولعباتو  و  يال عم  
تمف إللا ص    ا  للل  ال   حال  عم  د اتا  ولاأتيتيددالا عقددأ هصتو   أتيتيددال 
 ل  أ دددال لمتدددم  عندددأ  أو دددال  تت دددل  ددد وت  ولادددأتي  وإلللا ص ددد ا   ددد  ل إ ددد و]و  
ولا ددج ل دالاددأتي  وإلللا ص دد ا   صيددأ ولتددم  دل دداتو  ولاواتددل تددل  دد وت  ولاددأتي  

اددأتي  وإلللا ص دد   دد  تجددا  ولخأتددال وال الاعيددال داللميددالا وإلللا ص  ا إ اا] تلقددل لم
تدددن  دددم  تلقدددل ولادددأتي    اددداال إ ددد و]و  ولا دددج ل صواللاحدددا  دالادددأتي  وإلللا ص ددد 

وإلللا ص      ولخأتال وال الاعيالا  ان  ح ولاأتي  وإلللا ص   ااتمدد    ئددال و ا وضدديال 
ليا تخمددددل   ادددديح  لعدددداي تددددن ولل ص ددددال صولا اعددددل صعلددددا تددددا دصضددددحا  هتو ددددال )عدددد 

(ا صتدددا ادددأعال علدددا ضددد صت  إهتدددال  لنللل يدددا وللوملتدددا   ددد   ددد وت  وإلعدددأوه 2013
ولل ندددددد  لال  ددددددائ  ن وال الدددددداع  نا داإلضددددددا ال إلدددددد  هتو ددددددال ولتالدددددد  لالنللل يددددددا 
وللوملتددا  صوال  دداال  ص تتيقا  ددا  ددد  ولللات ددال ولل نيددال صعلدددا تددا دضددا ا  هتو دددال 

ال صضدددددد صت   نظدددددديال هصتو   أتيتيددددددال ( صولادددددد  د ددددددات  إلدددددد  د ليدددددد 2012)عتددددددأولقل  
 لال  ائ  ن وال الاع  نا عن  لنللل يا وللوملتا  صكيبيال  لدي  ا صو اخأوت ا.

: إ اددا] تد  تتاللتدث آعا صيتي  ولجأص  ول ا ل ث ددل  ولعبدداتو  و  يددال عمدد   
صثأ  إل اددال وللددلوه ولاأتيتيددال  تددال وس دداه ل  ن صولللات دد ن  دد  ولخأتددال وال الاعيددالا 

ل يا ال ولأصتيال صول نيال لمل اهت ول نيددال صولالنللل يددال لمتدد وت  ولاأتيتيددالا  تدد وت   ل    و
ولادددأتي  وإلللا ص ددد   والدددأ عمددد   دددأتا   أتيتيدددال تاودددأه   نظيليدددال ص قنيدددال ص باعيدددال 
صر   دددا صد   مدددل  ددد   ندددارال ص لاتدددل  دددحو ولخدددأتا  ادددنو ل  دددمباي عمددد  ول واليدددا  

(ا داإلضدددا ال إلددد  2001ل  دددائ ا عتددداهللا ولاأتيتيدددال صعلدددا تدددا د دددات  إليددد  هتو دددال )و
وال دداوا ال دددال ن  ن ولالنللددل   ن ولمزتدد ن لاتت ددل ولاددأتي  وإلللا ص دد  ص ددأعيال ولت ئددال 
وس ا ددددديال لادددددب ال وال  ددددداال  صوللوملتدددددا  ص دددددحو تدددددا د دددددأ  عميددددد  هتو دددددال )تحلدددددأ 

2007.) 
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 ( 5رقم ) جدول

وى التدريبي اإللكتروني كآلية لتدعيم التدريب  يوضح المتطلبات الخاصة بالمحت

 (46)ن=                        الميداني في الخدمة االجتماعية

تدخ ل لب د  تو لتد تطلب اللم
لتدت اإلبةلتردنت كآةل

لتالستج ب ال
مج وعل
لتألكزتنل

تد توسطل
لتد  جع

تدنسب ل
لتدت ت لللتد  ج  ل لموت ق

موت قل
إدىلح ل

لم 
غ  ل
لموت ق

إل تالأدد لإدنت كآع لدب تمللتدت اإلللل1
لتردنت كآةل ةلتدخ م لتالجت  بع 

ل2ل97.83ل2.93ل135ل-ل3ل43
حصاا لتالحتع جاا التدت اإلبعاا لدلطااالبلل2

 ةللللمجاا للماا لمجاا الالتد   اساا ل
لدلخ م لتالجت  بع 

ل4ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41

ت  ياا لآوبعاا لتدباا تمللتدت اإلبعاا ل قااةلل3
 اساااااا لمااااااو لتطااااااوالمجاااااا الالتد  

لدلخ م لتالجت  بع 
ل3ل97.10ل2.91ل134ل-ل4ل42

يتضااا  لتدب آااا مللتدتااا اإلبةلأآشاااط لل4
لت اإلبع لتف علع لمتنوع 

ل5ل95.65ل2.87ل132ل-ل6ل40
يتالتص عالتدباا تمللتدت اإلبعاا لبتعاا كنلل5

تألك د     لكتد   اساا  ل ااةلمجاا الال
لم  اس لتدخ م لتالجت  بع 

ل6ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39

تألآشاااط لتدت اإلبعااا لتدتاااةلقااا ملتاااو   لل6
بهاا لتد   اساا  لعلااىلموقاا لتدتاا اإللل
تردنت كآاااااااةلتدخااااااا بلب د تسسااااااا ل

لتدت اإلبع 

ل5ل95.65ل2.87ل132ل-ل8ل38

تااو   لتألآشااط لتدت اإلبعاا لتد تسسااع لل7
تدتاااةلقااا ملبهااا لتدطاااالبلعلاااىلموقااا ل
تدتاااااااااا اإلللتردنت كآااااااااااةلتدخاااااااااا بل

لب د تسس لتدت اإلبع 

ل7ل93.48ل2.80ل129ل-ل9ل37

ودلمع ي  لكتماا  لكم اا دةلدتق ااعالكجل8
لم تو لتدت اإلللتردنت كآة

ل1ل98.55ل2.95ل136ل-ل2ل44
تالهت  ملبج ذبع لتد  دةلتدت اإلبع لماا لل9

لح ثلتدشاللكتد ض ونل
ل8ل92.75ل2.78ل128ل-ل10ل36

كمااااوالأهاااا ت لتدب آاااا مللتدتاااا اإلبةلل10
لتردنت كآةلكلعفع لتدتع مللمعه لل

ل5ل95.65ل2.87ل132ل-ل8ل38
تاتباا التدباا تمللتدت اإلبعاا لتردنت كآعاا لل11

ب الحتع ج التد هنعاا لدلطااالبل ااةللاالل
مج للم لمجاا الالتد   اساا لدلخ ماا ل

لتالجت  بع 

ل6ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39

تدتن ع لتد ست  ةلدل  دةلتدت اإلبع لب اا لل12
يت شااااىلماااا لتد تغ اااا تالتد جت  عاااا ل
تدتاااااةليتع ماااااللمعهااااا لتدط دااااالل اااااةل

للف مج الالتد   اس لتد خت

ل7ل93.48ل2.80ل129ل-ل9ل37

تحتوت للااللجااز لماا لتد اا دةلتدت اإلبعاا لل13
تردنت كآعاااااا لعلااااااىلإاشاااااا دلكشاااااا ال
تفصااا لةلدهااا لمااا لتدن حعااا لتدنر إلااا ل

لكتدن حع لتدتطبعقع 

ل5ل95.65ل2.87ل132ل-ل6ل40

لللل1714للللتد ج وعل
ل95.54تدقوةلتدنسبع لتد  ج  ل=لل131.85تد توسطلتد س بةلتد  جعل=لل
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: ص ددله تد  تتاللتألكداى  ولجأص  ول ا ل ول  ث ل  ولعباتو  و  يال عمدد   ا 
تودداا   صوضددحال صتحددأه  لاق دديال تحاددلى ولاددأتي  وإلللا ص دد ا إصددأوت دهلددال إللا ص يددال 
لتدد وت  ولاددأتي  وإلللا ص دد   دد  ولخأتددال وال الاعيددالا  حأاددأ  لعيددال ولتدد وت  ولاأتيتيددال 

 الاعيالا ث   والثايا ددا  ولاأتيتيددال    ضل]  تلت تجاال  ولللات ال لمخأتال وال
لمتددم   دد  كددل تجددا  تددن تجدداال  ولللات ددال لمخأتددال وال الاعيددالا ث ددد دصضددحت 
إثددأى ولأتو ددا  ول ددادقال د  تددن د ددال ول ددولما  ولادد   لو دد  ولاددأتي  وإلللا ص دد  د  
تق تو  ولت وت  ولاأتيتيال وإلللا ص يال ال  مت  وثايا ا  وللاأتم ن داإلضا ال ول  عددأا 

 (.2012 له تلوص ا  دص تواا   تحأه  لماأتي  وإلللا ص  . )ول نا    ص 
: تد  تتااااللتدث آعاااا صيتددددي  ولجددددأص  ول ددددا ل ث ددددل  ولعبدددداتو  و  يددددال عمدددد  

ااتددلن ولت  ددات  ولاددأتيت  د اددتال  أتيتيددال   اعميددال تانلعددالا  ددل    وس اددتال ولاأتيتيددال 
أتي  وإلللا ص دددد  ولادددد  قدددداا   ددددا وال  ددددائ  وال الدددداع  ولللدددداتس عمدددد  تلقددددل ولادددد 

ولخدددا  داللب  دددال ولاأتيتيدددالا صضدددل د دددأو  لمت  دددات  ولادددأتيت  وإلللا ص ددد  صكيبيدددال 
ولاواتددل تو دداا وثاددلو] كددل  دد ] تددن وللدداه  ولاأتيتيددال عمدد  إت دداه ص دد ،    دد م  ل ددا 
تدددددن ولناثيدددددال ولنظ يدددددال صولناثيدددددال ولاتتيقيدددددالا اددددداال   دددددليال ولتددددد وت  ولاأتيتيدددددال  اوددددداص  

 ن  دد  تجدداال  ولخأتددال وال الاعيددالا وت بددا  ولتدد وت  ولاأتيتيددال وس دداه ل  ن صولللات دد 
داالثايا ا  ولل نيال لمتم     كل تجا  تن تجاال  ولللات ددال وللخام ددالا ولانليددال 

وللجالعيددال ولادد  ااواتددل ولتالدد    ولل ددال   لملدداه  ولاأتيتيددال دلددا االادد  تددل وللا  دد و
إلدد    يددل تاخ دد  لحعددأوه  دد  تجدداال  ولللات ددال وللخام ددالا صعلددا ابكددأ ولحا ددال 

ولل ددددتل لملحاددددلى وإلللا ص دددد  صو ايدددداتو دونا ددددال  ائقددددال ص ددددحو تددددا د ددددات  وليدددد  هتو ددددال 
(ا داإلضددددا ال إلدددد  د ليددددال هعددددال ص اددددجيل ص لليددددل وس لددددات وللاومقددددال 2014)ولح دددد ن 

 اقأ ال وللحالى ولومل  لماأتي  وإلللا ص   صولولل عم   تلي   حو وللحاددلى  لضددل 
ص حأاأ تودداا   ولجددله  صد تددل ولللات ددا  صعلددا دصضددحا  هتو ددال ت يأ تن ولتلودط  

( صولادد  د ددات  إلددد  2016(ا صد ددأ  عميددد  هتو ددال ) ددميلالا ع يددد  2015)وللددلوز  
د ليددددال  تدددددلي  وللحاددددلى وإلللا ص ددددد   انظدددديال هصتو  صتحاضددددد و  لالعيددددال وللجالدددددل 

 ولجاتو  دل ليال  حو وللوات  صولا ل   دجأ ال    صضل   وت  تح لال.
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ل(ل6اقال)لكلج 
يومعلتد تطلب التدخ ل لب د تطلب التد هنع لترش تفع لدلت اإلللتردنت كآةللتدع ل

لدت بعالتدت اإلللتد   تآةل ةلتدخ م لتالجت  بع ل
= (46) 

ل التد هنع لترش تفع تد تطلبلم
لتالستج ب ال

مج وعل
لتألكزتنل

تد توسطل
لتد  جع

تدنسب ل
لتدت ت لللتد  ج  ل لموت ق

موت قل
إدىلح ل

لم 
غ  ل
لموت ق

إآشاااااا  للااااااف  المغلقاااااا لب سااااااالل1
تد ج وعاا التدت اإلبعاا لتردنت كآعاا ل
دلطاااالبلياااتالمااا لخالدهااا لعااا  ل

لتد  دةلتدت اإلبع 

ل2ل97.83ل2.93ل135ل-ل3ل43

عقااااا لدقاااااا  تالإدنت كآعااااا لتضااااااالل2
تدقااا ئ   لعلاااىلتدع لعااا لتدت اإلبعااا ل
كتدطااااااالبلدلوقااااااو لعلااااااىلأهااااااال

لد قت ح اتدصعوب الكت

ل7ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39

ت  ياااا لكقاااا ليومعااااً لأكلأساااابوبعً لل3
لدلنق شلحوللتألآشط لتدت اإلبع 

ل4ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41
عق لتجت  عاا الإشاا تفع لإدنت كآعاا لل4

ل  د  لم لتدطالب
ل5ل95.65ل2.87ل132ل-ل8ل38

عق لتجت  عاا الإشاا تفع لإدنت كآعاا لل5
لج  بع لم لتدطالب

ل4ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41
تناااااوعلأسااااا د للتق اااااعالتألآشاااااط لل6

لتدت اإلبع لتردنت كآع لدلطالب
ل8ل89.86ل2.69ل124ل6ل2ل38

عقااا لكاشلع ااااللخ لااا لبباااا تمللل7
تدتااا اإلللتردنت كآاااةل اااةلمجااا الال
م  اسااااااا لتدخ مااااااا لتالجت  بعااااااا ل

لب ش ال لتألك د     لكتد   اس  

ل6ل95.65ل2.87ل132ل-ل6ل40

 لتالهت اااااااا ملتد ساااااااات  لب دتغذ اااااااالل8
تدعاسااااااااااع لتد تجعاااااااااا لدلتاااااااااا اإللل

لتردنت كآةلب دنسب لدلطالب
ل1ل98.55ل2.95ل136ل-ل2ل44

تبااااااااااا دللتدخبااااااااااا تالتدت اإلبعااااااااااا لل9
تردنت كآعااااااااا لبااااااااا  لتد شااااااااا    ل
تألكااا د     لكمشااا  ةلتد تسسااا ال

لتدت اإلبع 

ل8ل93.48ل2.80ل129ل-ل9ل37

عقااا لكاشلع ااااللخ لااا لبباااا تمللل10
تدتااا اإلللتردنت كآاااةل اااةلمجااا الال

خ مااااااا لتالجت  بعااااااا لم  اسااااااا لتد
ب شاا ال لتألكاا د     لكتد   اساا  ل

لكتدطالب

ل5ل95.65ل2.87ل132ل-ل8ل38

إتق نلمش  ةلتدتاا اإلللتألكاا د     لل11
كتد   اسااااااا  لمهااااااا اتالتدتااااااا اإللل

لتردنت كآة
ل3ل97.10ل2.91ل134ل-ل4ل42

لللل1451للللتد ج وعل
ل95.59تدقوةلتدنسبع لتد  ج  ل=لل131.91تد توسطلتد س بةلتد  جعل=لل

: وال الدداا تد  تتااللتألكدااى ادد   ولجددأص  ول ددا ل ث ددل  ولعبدداتو  و  يددال عمدد  
ولل ددددال  دالا ح ددددال ولو  دددديال ول و وددددال لماددددأتي  وإلللا ص دددد  دالن ددددبال لمتددددم ا إ اددددا] 
صددد حا  ت مقدددال دا دددال وللجللعدددا  ولاأتيتيدددال وإلللا ص يدددال لمتدددم  اددداال تدددن  مل دددا 

أتي  وس ددداه ل  ن صولللات ددد ن لل ددداتو  عددد ي وللددداه  ولاأتيتيدددالا إ قدددا  تاددد    ولاددد 
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ولاأتي  وإلللا ص  ا عقأ و الاعا  إ دد وطيال إللا ص يددال  لاعيددال تددل ولتددم ا  حأاددأ 
صقددت التيدداي دص د ددتلعياي لمنقددا  ثددل  وس اددتال ولاأتيتيددالا ث ددد د  تددن د ددال تولقددا  
ولادددددأتي  ولل دددددأو   ولاقم دددددأ  صولخاصدددددال داإل ددددد و  وس ددددداه ل  عدددددأا قدددددأت  وللاددددد   

 اه ل  عم  إ جاه ولالوز    ن تلات ا   وإل  وطيال صوللقت وللاددا، لددحلاا قمددال عددأه وس
ول يدداتو  ولل أو يددال ولادد   قددلا   ددا لمتددم  داللب  ددال ولاأتيتيددالا داإلضددا ال إلدد  كلدد   
وسعبا] وإلهوتيال لملا   صولا   بل   مباي عم  تلات ا   وإل  وطيال صعأا ص له   بال 

 (.2016ا ول ميل 2015صوللا   ن )قنأال  ص نا     ن عأه ولتم   
: عقددأ تد  تتااللتدث آعاا  تددي  ولجددأص  ول ددا ل ث ددل  ولعبدداتو  و  يددال عمدد  

و الاعدددا  إ ددد وطيال إللا ص يدددال   ه دددال تدددل ولتدددم ا عقدددأ صت  علدددل  اصدددال  تددد وت  
ولاددأتي  وإلللا ص دد   دد  تجدداال  تلات ددال ولخأتددال وال الاعيددال دلادداتكال وس دداه ل  ن 

ولتددددم ا عقددددأ صت  علددددل  اصددددال  تدددد وت  ولاددددأتي  وإلللا ص دددد   دددد  صولللات دددد ن ص 
تجاال  تلات ال ولخأتال وال الاعيال دلااتكال وس دداه ل  ن صولللات دد نا عقددأ لقددا]و  
إللا ص يدددددال  تدددددال ولقدددددائل ن عمددددد  ولولميدددددال ولاأتيتيدددددال صولتدددددم  لملقدددددل  عمددددد  د دددددال 

ن وللادددددد   ن ول ددددددولما  صوللقا ثددددددا ا  بدددددداه  ولختدددددد و  ولاأتيتيددددددال وإلللا ص يددددددال  دددددد 
وس ددداه ل  ن صتاددد    وللب  دددا  ولاأتيتيدددالا  ندددلا د دددال    ق ددديال وس ادددتال ولاأتيتيدددال 

( د  تددن تاتمبددا  ولاددأتي  2015وإلللا ص يال لمتم ا  مقأ د ات  هتو ددال )وللددلوز  
وإلللا ص   تقات ال  اائ  ولا ح ال ول و والا تل  ل    عن   ولا وتن  دد   قددأ ال ولا ح ددال 

  عمدددد  ولاددددأتي  دادددد ل تادددد وتن لجليددددل د اددددتال صت دددداا ولت  ددددات  ولل و وددددال صوإل دددد و
ولادددأتيت ا داإلضدددا ال إلددد  د ليدددال ص دددله  حال دددا  و دددا و يجيال  ددد ن ولجاتودددال ص كميا  دددا 
صتب  ددا  تجالعيددال صتاادوا ددا دا دداخأوا وللوملتددا  صوإل  دداال  دلددا اددنو ل عمدد  

 (.2007 له  ولاأتي  وإلللا ص   صعلا تا دصضحا  هتو ال )تحلأ  
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ل(ل7اقال)لج كل
يومعلتد تطلب التدخ ل لب ألس د للتدت اإلبع لدلت اإلللتردنت كآةللتدع لدت بعالل

لتدت اإلللتد   تآةل ةلتدخ م لتالجت  بع 
= (46) 

 التدخ ل لب ألس د للتد تطلبلم
لتدت اإلبع ل

لتالستج ب ال
مج وعل
لتألكزتنل

تد توسطل
لتد  جع

تدنسب ل
ل للتدت تلتد  ج  ل لموت ق

موت قل
إدىلح ل

لم 
غ  ل
لموت ق

ل2ل97.10ل2.91ل134ل-ل4ل42لتنوعلأس د للتدت اإلللتردنت كآع ل1
من ساااااااااب لأسااااااااا د للتدتااااااااا اإلللل2

تردنت كآاااااااةلمااااااا لموماااااااوع ال
لتدت اإلل

ل1ل98.55ل2.95ل136ل-ل2ل44

أنلتوتجااااااا لأسااااااا د للتدتااااااا اإلللل3
تردنت كآااةلتدقصااوال ااةلأساا د لل

لتدت اإلللتدتقل  ي
ل1ل98.55ل2.95ل136ل-ل2ل44

ترقالللماا لتد   ماا تالتدتلق نعاا لل4
لكإت ح لتدف ل لدل وتالكتدنق ش

ل3ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41
تساااااااتخ تملأسااااااا د للتد شااااااا ه ةلل5

تدوتق عاااااا لتدتااااااةلتعت اااااا لعلااااااىل
مشاا ه ةلموت اا لكتق عاا لم سااجل ل

لكتدتعل قلعل ه 

ل6ل94.20ل2.83ل130ل-ل8ل38

تساااااااااتخ تملتدن ااااااااا ذجلتدعل عااااااااا لل6
اإلب التدتطبعقعاا لتدتااةلتاا عالكتدتاا 

لق اتالتدط دل
ل5ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39

تساااااااااتخ تملأسااااااااالوبلتدنقااااااااا شلل7
لتردنت كآع لتد وج 

ل3ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41
تسااااااااتخ تملأساااااااالوبلتد   كاااااااا ةلل8

دل وت اااااا لتد قعقعاااااا لكم  كداااااا ل
تنف ذه لبنفسلتف ل له لكتدتعل قل

لعل ه 

ل4ل95.65ل2.87ل132ل-ل6ل40

وبلتدزإلاااااااا اتالتسااااااااتخ تملأساااااااالل9
لتردنت كآع لتد وج 

ل4ل95.65ل2.87ل132ل-ل6ل40
تستخ تملأسلوبلتدعصااكلتدااذهنةلل10

لتردنت كآة
ل5ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39

ل4ل95.65ل2.87ل132ل-ل8ل38لتستخ تملإدتاةلتد وتالتردنت كآةل11
تستخ تملأساا د للمااتت  تالتدع االلل12

لتردنت كآع 
ل7ل93.48ل2.80ل129ل-ل9ل37

تخ تملتد   مااا ةلتردنت كآعااا لتسااالل13
تدتوماااااع ع لتد ق كآااااا لبوسااااا ئلل
تومااااااع ع لل دصااااااوالكتد سااااااومل

لتدبع آع 

ل7ل93.48ل2.80ل129ل-ل9ل37

تسااااتخ تملتد اتباااا التردنت كآعاااا لل14
لكتد ق ع 

ل3ل96.38ل2.89ل133ل-ل5ل41
ل5ل94.93ل2.84ل131ل-ل7ل39لتستخ تملتدب إل لتردنت كآةل15
لللل1839للللتد ج وعل
ل88.84تدقوةلتدنسبع لتد  ج  ل=لل122.6وسطلتد س بةلتد  جعل=لتد تل

: تد  تتاااللتألكداااىااتدددح تدددن ولجدددأص  ول دددا ل ث دددل  ولعبددداتو  و  يدددال عمددد  
تنا دددبال د دددال   ولادددأتي  وإلللا ص ددد  تدددل تلضدددلعا  ولادددأتي ا د   لو ددد  د دددال   

ولاددأتي  ولاددأتي  وإلللا ص دد  ولق ددلت  دد  د ددال   ولاددأتي  ولاقم ددأ ا  نددلا د ددال   
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وإلللا ص دددد ا وإلقددددم  تددددن وللحاضدددد و  ولامق نيددددال صم اثددددال ول  صددددال لمحددددلوت صولنقددددا ا 
و اخأوا د مل  ولنقا  وإلللا ص   وللل  ا و دداخأوا ولل ابددا  وإلللا ص يددال صول قليددالا 
و ددداخأوا إهوت  ولحدددلوت وإلللا ص ددد ا و ددداخأوا د دددمل  ول يددداتو  وإلللا ص يدددالا و ددداخأوا 

وقف ولحقيقيال صتحاصلددال  ن  ددح ا  ددن ل   اصدد م ا صولاوم ددل عم  دداا د مل  وللحا ا  لملل 
دددل   ندداك إ لدداا  دد ن  (Block J Ellen 1990)صعلددا تددا د ددات  إليدد  هتو ددال 

ولتدددم  صمددد ن دعتدددا]   ئدددال ولادددأتيل عمددد  تلات دددال ولالنللل يدددا  ددد  ولادددأتيل ص ددد  
خأتددددددددال  ومددددددديال صمهوت  ولخأتدددددددال وال الاعيدددددددال صكدددددددحلا تمت دددددددا دالللات دددددددال ولل نيدددددددال لم

وال الاعيدددالا داإلضدددا ال إلددد   اعميدددال  لنللل يدددا وللوملتدددا  صوال  ددداال   ددد   تدددلي  
ولللات ال ولل نيال لمخأتال وال الاعيالا صد ليددال و دداخأوا وس  ددائ  وال الدداع  قلوعددأ 
ولتيا ددا  صولت تجيددا  صم  ددات  توالجددال ولن ددل  صولت يددأ وإلللا ص دد  صوال ا  ددت  دد  

 .(Peter, Sharkey 2000)  هتو ال ولللات ال ولل نيال صعلا تا د أ 
: تد  تباااا لتدث آعاااا صيتددددي  ولجددددأص  ول ددددا ل ث ددددل  ولعبدددداتو  و  يددددال عمدددد  

و دداخأوا ولنلدداعل ولومليددال صولاجددات  ولاتتيقيدددال ولادد   ددأعال قددأتو  ولتالدد ا و ددداخأوا 
د ددمل  ولو ددف ولددح ن  وإلللا ص دد ا و دداخأوا ولت يددأ وإلللا ص دد ا و دداخأوا د ددال   

يددال ولادد   والددأ عمدد  تاددا أ  تلوقددف صوقعيددال ت  ددجمال صولاوم ددل عم  دداا وللاددا أ  وللوقع
و ددددداخأوا د دددددال   تدددددب ل و  ولولدددددل وإلللا ص يدددددالا و ددددداخأوا وللحاضددددد   ولالضددددديحيال 
وللق ص دددال  ل دددائل  لضددديحيال كال دددلت صول  دددلا ولتيا يدددالا ص دددحو تدددا ابكدددأ عمددد  د ليدددال 

 ددددددا اه  تددددددن ضددددد صت   ل ددددددل ولخأتددددددال وال الاعيددددددال ص خ  دددددا  ا وللخام ددددددال  دددددد  وال
ولحا دددددبا  و ليدددددال  ددددد   دددددا  تجددددداال  ولللات دددددالا صضددددد صت   دددددأتي  وال  دددددائ  ن 
وال الدداع  ن عمدد  كيبيددال  تت ددل ص ددائل ولالنللل يددا صولاواتددل تو ددا د  ددا]  صعلددا تددا 

(ا داإلضدددددا ال إلددددد  د ليدددددال  ح ددددد ن وس دددددال   2004د دددددات  إليددددد  هتو دددددال ) وقدددددل  
لل ددداحألا  ولالنللل يدددال صولبودددأ عدددن ولاأتي ددديال صولاأتيتيدددال  ددد  ولجاتودددا  صهعل دددا دا 

ولتدد   وللوادداه  تلددا   دداعأ عمدد   لددل وال جا ددا   حددل ولل دداحألا  لددأا الا ص ل دد ن 
ولتم  تددن و دداخأوا ولددنظال وال ا وضدديال للددا ل ددا تددن د ليددال  دد  زيدداه    اعددل ولتددم  

 (.2012صعلا تا د ات  إلي  هتو ال )قحلو ا  أام   
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 :  تاسعًا : النتائج العامة للدراسة
 )أ(للتش االآت ئللتد اتس لإدىلتنوعلتد اج التدعل ع لدع ن لتد اتس :

 %19.65د ااع ت اعأا   بال    %30.43د ااع تااتكا   بال    %32.61  بال    
 تحاض . %17.39د ااعا  

 )ب(للترج ب لع لتس ؤللتد اتس لتألكللكتدذيلمف ده:لل

ل ددأو    دد  ولخأتددال تددا تاتمبددا  ولاددأتي  وإلللا ص دد  كةليددال لاددأعيال ولاددأتي  ول
 وال الاعيال؟

لتد تطلب التدتقنع لكتدفنع لم تب لت ت بً لتن زدعً للل -
عقددددأ هصتو   أتيتيدددددال  ل  أ دددددال لمتدددددم  عنددددأ  أو دددددال  تت دددددل  ددددد وت  ولادددددأتي   -1

 وإلللا ص  .
 إ اا] تمف إللا ص    ا  للل  ال   حال  عم  د اتا  ولاأتيتيال. -2
 ص  .    ل إ  و]و  ولا ج ل دالاأتي  وإلللا   -3
   صيأ ولتم  دل اتو  ولاواتل تل   وت  ولاأتي  وإلللا ص  . -4
 إ اا] تلقل لماأتي  وإلللا ص      تجا  ولخأتال وال الاعيال داللميال. -5
صتادد     نإ اددا]  ددب ال لماددأتي  وإلللا ص دد   دد مط  دد ن وللادد   ن وس دداه ل   -6

 وللب  ا  ولاأتيتيال.
أتددال وال الاعيددال  ددا  د ددل إ اددا] تلقددل لماددأتي  وإلللا ص دد   دد  تجددا  ولخ -7

 تب  ال  أتيتيال.
ااال إ دد و] ولا ددج ل صواللاحددا  دالاددأتي  وإلللا ص دد  تددن  ددم  تلقددل ولاددأتي   -8

 وإلللا ص      ولخأتال وال الاعيال.
صولللات دد ن  دد  ولخأتددال   نإ اا] صثأ  إل اال ولللوه ولاأتيتيال  تددال وس دداه ل   -9

 وال الاعيال.
ل دداهت ول نيددال صولالنللل يددال ولل دداخأتال  دد   ددل    ول دديا ال ولأصتيددال صول نيددال لم -10

 ولت وت  ولاأتيتيال.
  ل    عن   ولالت ن صولحلا ال لمت وت  ولاأتيتيال. -11
  ل    ولت تجيا  ولمزتال لمت وت  ولاأتيتيال. -12

لتد تطلب التدخ ل لب د  تو لتدت اإلبةلتردنت كآةلم تب لت ت بً لتن زدع ًل  -
 ى ولاأتي  وإلللا ص  .ص له تواا   صوضحال صتحأه  لاق يال تحال  -1
 إصأوت دهلال إللا ص يال لت وت  ولاأتي  وإلللا ص      ولخأتال وال الاعيال. -2
 حأاددأ  لعيددال ولتدد وت  ولاأتيتيددال  دد  ضددل]  تددلت تجدداال  ولللات ددال لمخأتددال  -3

 وال الاعيال.
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ث   والثايا ددا  ولاأتيتيددال لمتددم   دد  كددل تجددا  تددن تجدداال  ولللات ددال  -4
 لمخأتال وال الاعيال.

 لت  ات  ولاأتيت  د اتال  أتيتيال   اعميال تانلعال.ااتلن و -5
 ددددل    وس اددددتال ولاأتيتيددددال ولادددد  قدددداا   ددددا ولللات دددد ن عمدددد  تلقددددل ولاددددأتي   -6

 وإلللا ص   ولخا  داللب  ال ولاأتيتيال.
 صضل، د أو  ولت وت  ولاأتيت  وإلللا ص   صكيبيال ولاواتل تو ا. -7
  إت دداه ص دد ،    دد م  وثالو] كل   ] تددن وللدداه  ولاأتيتيددال وإلللا ص يددال عمدد  -8

 ل ا تن ولناثيال ولنظ يال صولاتتيقيال.
ادداال   ددليال ولتدد وت  ولاأتيتيددال  اودداص  وس دداه ل  ن صولللات دد ن  دد  تجدداال   -9

 تلات ال ولخأتال وال الاعيال.
لمتددم   دد  كددل  الوت بددا  ولتدد وت  ولاأتيتيددال وإلللا ص يددال داالثايا ددا  ولل نيدد  -10

 اعيال.تجا  تن تجاال  ولللات ال لمخأتال وال ال
 ل    وس اتال ولاأتيتيال وللب  يال ولا  قاا   ا ولتم  عم  تلقددل ولاددأتي   -11

 وإلللا ص   ولخا  داللب  ال ولاأتيتيال.
ولانليددال ولل ددال   لملدداه  ولاأتيتيددال دلددا االادد  تددل وللا  دد و  وللجالعيددال ولادد   -12

 ااواتل تو ا ولتال     تجاال  ولللات ال وللخام ال.
 ولاأتيتيال تن ث د ولا ل صوللتلل    وال الاا دجاع يال وللاه  -13

لتد تطلب التد هنع لترش تفع لم تب لت ت بً لتن زدعً .ل  -
وال الددداا ولل دددال  دالا ح دددال ولو  ددديال ول و ودددال لمادددأتي  وإلللا ص ددد  دالن دددبال  -1

 لمتم .
إ اددا] صدد حا  ت مقددال دا ددال وللجللعددا  ولاأتيتيددال وإلللا ص يددال لمتددم  ادداال  -2

 تيتيال.تن  مل ا ع ي وللاه  ولاأ
 إ قا  تا    ولاأتي  وس اه ل  صولللات  ن ت اتو  ولاأتي  وإلللا ص  . -3
  حأاأ صقت التياي دص د تلعياي لمنقا  ثل  وس اتال ولاأتيتيال. -4
 عقأ و الاعا  إ  وطيال إللا ص يال  لاعيال تل ولتم . -5
 عقأ و الاعا  إ  وطيال إللا ص يال   ه ال تل ولتم . -6
لادددأتي  وإلللا ص ددد   ددد  تجددداال  تلات دددال عقدددأ صت  علدددل  اصدددال  تددد وت  و -7

 ولخأتال وال الاعيال دلااتكال وس اه ل  ن صولللات  ن صولتم .
عقدددأ صت  علدددل  اصدددال  تددد وت  ولادددأتي  وإلللا ص ددد   ددد  تجددداال  ولخأتدددال  -8

 وال الاعيال دلااتكال وس اه ل  ن صولللات  ن.
م  عقددددأ لقددددا]و  إللا ص يددددال  تددددال ولقددددائل ن عمدددد  ولولميددددال ولاأتيتيددددال صولتدددد  -9

 لملقل  عم  د ال ول ولما  صوللقا ثا .
  نلا د ال    ق يال وس اتال ولاأتيتيال وإلللا ص يال لمتم . -10
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 بدددداه  ولختدددد و  ولاأتيتيددددال وإلللا ص يددددال  دددد ن وللادددد   ن وس دددداه ل  ن صتادددد     -11
 وللب  ا  ولاأتيتيال.

لتد تطلب التدخ ل لب ألس د للتدت اإلبع لم تب لت ت بً لتن زدعً .لل-
د ددددددال   ولاددددددأتي  وإلللا ص دددددد  ولق ددددددلت  دددددد  د ددددددال   ولاددددددأتي   د   لو دددددد  -1

 ولاقم أ .
 تنا بال د ال   ولاأتي  وإلللا ص   تل تلضلعا  ولاأتي . -2
  نلا د ال   ولاأتي  وإلللا ص  . -3
 وإلقم  تن وللحاض و  ولامق نيال صم اثال ول  صال لمحلوت صولنقا . -4
 و اخأوا د مل  ولنقا  وإلللا ص   وللل  . -5
 ولل ابا  وإلللا ص يال صول قليال.و اخأوا   -6
و اخأوا د مل  وللحا ا  لمللوقف ولحقيقيال صتحاصلال  ن  ح ا  ن ل   اصدد م ا  -7

 صولاوم ل عم  ا.
 و اخأوا د مل  ول ياتو  وإلللا ص يال وللل  . -8
 و اخأوا إهوت  ولحلوت وإلللا ص  . -9

 ل .و اخأوا ولنلاعل ولومليال صولاجات  ولاتتيقيال ولا   أعال قأتو  ولتا  -10
 و اخأوا د مل  ولو ف ولح ن  وإلللا ص  . -11
 و اخأوا ولت يأ وإلللا ص  . -12
و اخأوا د ال   وللاددا أ  وللوقعيددال ولادد   والددأ عمدد  تاددا أ  تلوقددف صوقعيددال  -13

 صت  جمال صولاوم ل عم  ا.
 و اخأوا د ال   تب ل و  ولولل وإلللا ص يال. -14
ئل  لضددددديحيال و ددددداخأوا وللحاضددددد   وإلللا ص يدددددال ولالضددددديحيال وللق ص دددددال  ل دددددا  -15

  ال لت صول  لا ولتيا يال.

 )ج(للترج ب لع لتس ؤللتد اتس لتدث آةلكتدذيلمف ده:لل

تددا ولا ددلت ولنظدد   وللقادد ، لا و ددل ولاددأتي  وإلللا ص دد  كةليددال لاددأعيال ولاددأتي  
 ولل أو      ولخأتال وال الاعيال؟.

لللدق لتالتالستن دل ةلهذتلتدتصوالعلىلتآلتة:لل-
   ناصلت ولاأتي  وإلللا ص   د  ال عاتددال ص دد  ولخأتددال وسه يا  ولنظ يال ولا -1

 وال الاعيال د  ال  اصال.
  حم ل  اائ  ولأتو ا  ول ادقال. -2
  اائ  ولأتو ال ولل أو يال. -3
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لأهالمسل  التدتصوال:للل-
د ليددددال  تليددددل ولالنللل يددددا لاتددددلي  علميددددال ولاددددأتي  ولل ددددأو    دددد  ولخأتددددال  -1

ي  وإلللا ص دددد  كولميددددال وال الاعيددددال تددددن  ددددم  وال دددداناه ولدددد  علميددددال ولاددددأت 
 ت لمال س ال   ولاأتي  ولاقم أ ال.

ولاددأتي  وإلللا ص دد  دهو  إلثددأور ولا   دد  وإل جددا    دد  وللو  ددال صوال جا ددا   -2
 .الصول ملكيا     دل ولظ ص  وللا      لو] وللجالعيال تن ا دص ولل ني

لأه ت لتدتصوال:للل-
اددددأعيال ولاددددأتي  وللقددددل  عمدددد  د ددددال تاتمبددددا  ولاددددأتي  وإلللا ص دددد  كةليددددال ل -1

ولل أو      ولخأتال وال الاعيال صولا   للمددت  دد  وللاتمبددا  )ولاقنيددال صول نيددال 
 وس ال   ولاأتيتيال(. –وإل  وطيال صولل نيال  –وللحالى ولاأتيت    –

ولتددل] عمدد  د ددال وإل ددا و يجيا  صوس ددال   صدهصوت وللادد   وس دداه ل   إلقددا] -2
ولاددددأتي  ولل ددددأو    دددد  ولخأتددددال لا و ددددل ولاددددأتي  وإلللا ص دددد  كةليددددال لاددددأعيال 

 وال الاعيال.

لتد وجه التدنر إل لدلتصوال:ل  -
  ظ يال ولاومال وال الاع  وللو   . – ظ يال وال  ا   

لتست تتعجع التدت اإلللتردنت كآةلل-
صيل دددددن د   لدددددل   دددددحو تسااااات تتعجع لتد   مااااا ةلتدتف علعااااا لتردنت كآعااااا :ل -1

ر دد    وتنيددالا ص ال دد  وللحاضدد و    وتنيددال  دد  صقددت صوثددأ تحددأه ت ددبقاي دص 
 حو وللحاض و  دل  ا  لل  تااثال لمتم  دا ال وت عم  ولاب الا ص حاددل  
عم  تجللعال تددن وللوملتددا  ول اتددال ترددال ق دد  صقا ددا تقات ددال داللحاضدد و  
ر دد  وإلللا ص يددالا صال ددأ د  ا وعدد   دد    ددليل ا عددأ  دتددلت تن ددا د  ددا  لددل  

 ددال  لادد  عمدد   دد وئح عمدد   دد ل تمثظددا   اتددال دص كملددا  ت ددارال دونا 
 ولو ي ولاقأ ل .

صياال تن  مل ا ولا اعل ل ظيدداي  دد ن ولتددم    تست تتعجع لتد وتالتردنت كآة: -2
صوللا   وس دداه ل  عددن   يددل  دد ، ولللضددلعا  ولاأتيتيددال ص دد ، وس ددئمال 
صوال اددددال عم  ددداا صيل دددن د  اددداال  ن  دددح تلدددل  دددحو وال دددا و يجيال تدددن  دددم : 

 و  صولاقددددداتي  ولاددددد   قدددددأت ا ولتدددددم  إللا ص يددددداي ولجم دددددا  ول ل يدددددال صوللنددددداد 
 صولخاصال دالقتا ا ولنقا يال وللت صثال.

تن  م  ولا اعل   ن ولتددم  صموتدد ال   تست تتعجع لتد ن قش لتردنت كآع : -3
صمدد ن ولتددم  صوللادد  ا صي ددل   ددحو ولا اعددل إللا ص يددا عددن   يددل ثمقددا  

   تتيقا  ددا وللخام ددال ولنقا  صياال علا تن  م   ب ال وإل ا  ت دص تددن  ددم
 صياال  حو وللناقاا  دتا دت يقال تا وتنال دص ر   تا وتنال.
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صعلددا تددن  ددم  عدد ي ولوأاددأ تددن   تست تتعجع لحللتد شاالالتردنت كآع : -4
وللادد م  ولخاصددال دلجددا   ددأتي  ولتددم  صولولددل عمدد   دد ، ولحمددل  ل ددحو 

ال صولادد  وللا م  تن  م  ع ي ص ن  ح تجللعال تن وإل  و]و  صوس ات 
  نل  لأى ولتم  ولقأت  عم  ولا ل   صوال الات.

صعلددا تددن  ددم   ادد  ل تجللعددا   تساات تتعجع لتد شاا كع التردنت كآعاا : -5
 واص يدددال تدددن ولتدددم  اددداال تدددن  مل دددا  ن  دددح تاددد صعا   أتيتيدددال إللا ص يدددال 
تحددأه  دص  قددلا ولتددم   ان  ددح تادد صعا    ه ددال إللا ص يددالا صيل ددن لمتالدد  

 ا ح ال ول و وال تن زتمئ  عن   يل ولاواص  تو ال.د  اامق  ول
تددن  ددم   لددلين تجللعددا  صدد      قددلا  تساات تتعجع لمج وعاا التدع اال: -6

ا ص بدددداه  وس لددددات كلددددا  ادددديح  ددددحو وال ددددا و يجيال   أتو ددددال وللحاددددلى ولاددددأتيت
لمتددم    صددال عدد ي د لددات ال صتناقاددال وس لددات وللت صثددال تددن و  دد ينا 

 نظ  وللخام ال ولخاصال دللضلا تو ن.       أ    ع ي ص  ا  ول
ص دد   ادد  ال قددأت  ولتالدد  عمدد  قدد و]  ولادد ل  تساات تتعجع لتدتفن اا لتدبصاا ي: -7

ولب   ا ص حليل ولم ال ولب  يال ولا   جلم ددا ولادد ل دص ول ددلت  وللو صضددال 
ول  ل ال ت المال صو اخم  وللوملتا  تن  صتن دهصو  ا ول  ددلا ولاختيتيددال 

    و ي.صول لت صلقتا  ول  أال ولا
ص دددد   والددددأ عمدددد  و ددددالات  د لددددات ولتددددم   تسااات تتعجع لتدعصاااكلتداااذهنة: -8

صولا اعددددل تو ددددالا ث ددددد  قددددلا كددددل  الدددد  كواتددددل تح دددد  س لددددات ولتددددم  
و   ينا ص دد  ص ددله وللادد   كلل دد  لل ددات ولا ل دد ا داإلضددا ال ولدد  كل  ددا 
و ددددا و يجيال   دددداعأ عمدددد   لل ددددأ وس لددددات صوللادددداتكال ثددددل  تلضددددلا تودددد نا 

أ  ولتالددد  عمددد  وال دددا اه  تدددن د لدددات و  ددد ين ص بددداه  وللوملتدددا  صت ددداع
 صولخت و .

صتددن  مل ددا اامقدد  ولتددم  وللدداه    تدتعلعالبا دف إلقلتردنت كآاة:للإست تتعجع  -9
ولاأتيتيدددال تدددن د لددد  تدددن تاددد  ا صيددداال علدددا تدددن  دددم  صضدددل  تدددال تو ندددال 

ال تنظلدددال صتح لدددال دالاوددداص   ددد ن وللاددد   ن وس ددداه ل  ن  ددد  تجدددا  تلات ددد 
 دو ن .

لأدكتالتدت اإلللتردنت كآةلل  -
ول  ددائل  دد ن ولتددم  دوتدد ال ولددبوا تددن  بدداه   صعلدداتدب إلاا لتردنت كآااة:ل -1

صولتم  صوللا  ا  تمي تن  ددل    إت ا يددال ولا اعددل  دد ن ولتددم  دوتدد ال 
ولدددبوا صمددد ن وللاددد   د دددلت  ر ددد  تا وتندددال تدددن  دددم  ول  دددائل ولن ددديال 

 )ت لا دص صلت دص دحلر صهتو ا (.
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تددن  ددم   لددلين تجللعددال تددن ولتددم   قلتددل   ابدداه   تدقااوتئالتدب إل  اا : -2
ت ائم ال )توملتا ا د لاتا  ت و ا هتو ا (    تجددا  ولللات ددال ولاددأتيت ا 

 تل  ل ي  وللا   صتمثظا  .
ص دد   ظدداا إللا ص دد    ددلح  ابدداه  ولومقددا   مااتت  تالتدف اا يولتدتف علعاا : -3

لال صولا اعل   ن ولتددم  صوللادد    دد  صوللوات  صولخت و  تن  م  وللحاه
وللقت      دا ل تا وتنا      حقل  ددحلا ولاومدديال ولجلدداع  ولاودداص   عددن 

   يل وللااتكال    ولا ل  .
صولادد    ددأ  ولدد  وللصددل  للددل   تدشبا لتدعننبوتع ل)شاب لتدوإلاللتدع د عا (: -4

 ولللدددائل وللااثدددال عمددد  تلوقدددل صصددد حا  وال ا  دددتا صد ليدددال و ددداخأوا  قنيدددا 
 ددد  ولادددأتي  صولاددد   جودددل تدددن ولتدددم  تامقددد  صت  دددل صتا اعدددل  2صيددد  

 صتااتك.
ص ال دد   ددحو ول  ددل  دالا اعددل وللبا دد   دد ن وللددأت   تدفصااوللتال ت تمااع : -5

صوللادددد   صولا ح ددددال ول و وددددالا ص نق ددددال  ددددحو ول  ددددل  ولدددد   ددددلع نا ول  ددددل  
 ال وال ا وضيال ولا وتنيددال ص دد  ولادد    ددلح  ل ددله وللادد   صولتددم  عمدد   ددب

وال ا  ددت  دد    ددل وللقددت ص والددأ عمدد   لديدد  تجللعددال تددن وسهصو  تلددل 
ول  دددأال ولا ددداعم  صولاحدددأر دال دددلت  صول دددل ا صول  دددل  وال ا وضددديال ر ددد  
ولا وتنيال ص حو ول  ل  اا اعددل    ددا وللادد   تددل ولتددم  د ددلت  ال   وتنيددال 

 عت  وال ا  ت.
ي تادداتكا  صد اددتال ص  دداخأا  ددحو ولملثددال لودد    دوح لترعالآ التدفصالع : -6

ولتم  صد لات ال صتا صعا  ال ولاأتيتيال د تلعيايا ص  دد ل ولملثددال وإلللا ص يددال 
 وال  اال  ولل ال     ن ولتم  صم ن دوت ال صم ن تا    ولاأتي .

ص  ددددددداخأا وللنادددددددأ ا  ولواتدددددددال للناقادددددددال وللقددددددداال   تد نتااااااا   التدع مااااااا : -7
د   دداتيل ولتددم  صولللضددلعا  ولل  بتددال دلجددا  ولللات ددال ولاددأتيت  ث دد 

 صوللا   ن وللصل  د  عال ول   حو وللجللعا .
ص دد   اومددل داس اددتال صوللادد صعا  ولاأتيتيددال ولخاصددال  تد نتاا   التدخ لاا : -8

دجلاعدددا  تو ندددال تدددن ولتددددم   ددد  تجدددا   ددددأتيت  دو نددد  للناقادددال تادددد صا 
  لاع   ا  هص  تااتكال دعتا] ولجلاعا  وس  ى.

  دددا  ولالنللدددل   صتدددب ل و  ول  دددأال تدددن  دددم  وال تستشاا اتالتد   اسااا : -9
 نعقأ  م ا  تناقاال إ  وطيال   ن ال صم ن ولتم  صم ن وللا   ن وس دداه ل  

 صوللا   ن ولل أو  ن لانليال ولومقال   ن ولنظ يال صولللات ال.

لأدكتالتد ش  لتألك د  ةل ةلتدت اإلللتردنت كآة:لل-
ولل نيددال لمخأتددال ولبحددد عددن كددل تددا ل  أاددأ  دد  تجددا  ولللات ددال تدب حااث:ل -1

 وال الاعيال    وللجا  ولاأتيت  لمتم .
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د    ددل  لدد  هصت تئي دد   دد    ددليال ولختدد و   م صاا الدلخباا تالتدت اإلبعاا : -2
صوس ادددددتال ولاأتيتيددددددال وإلللا ص يدددددال ولادددددد   انا دددددد  تدددددل وثايا ددددددا  ولتددددددم  
ولاأتيتيالا ص   ضل] تجا  ولللات ال ولاأتيت ا صولادد   واتدد  ت لمددال صتأعلددال 

 مي  ولتم     ولاأتي  ولل أو   ولاقم أ .للا  ح ل ع
صياللل علا    ت اعأ  ولتم  عمدد  وال ددا اه  تددن كا ددال   مبسطلدل  تو : -3

وللوددات  وللاقأتددال صوال جا ددا  ولحأالددال  دد  ولومددلا وال الاعيددال وس دد ى  دد  
 تجا  ولللات ال ولاأتيت .

الددال تددن صياللددل علددا  دد  ت ات دد   دد  و دداخأوا ولالنللل يددا ولحأ تدتننودااوجة: -4
 دددم  ولادددأتي  وإلللا ص ددد  صولاددد     دددا عمددد   دددت ل ولللدددا  صلددديل ولح ددد  
 لنللل يدددا ول دددلعيا ا ولملثدددا  وإلللا ص يدددالا  لنللل يدددا ول  دددأالا وللناقادددا  

 وإلللا ص يال ... ولخ.
لأ ددددد  ولقدددددأت  عمددددد  ولان ددددد ل صولاوددددداص  تدددددل وللاددددد   وللب  ددددد   تد  نساااااق: -5

دال ائددأ  عمدد  وللحاددلى ولاددأتيت   صد  ددائ   لنللل يددا وللوملتددا  دلددا  وددله
 وإلللا ص   ص حق ل ول  ي تن .

صيظ    حو ولأصت تددن  ددم  ت دداعأ  ولتددم  عمدد  كيبيددال ولاواتددل   تد   ش : -6
تددددل وللحاليددددا  وإلللا ص يددددال صكيبيددددال وال ددددا اه  تن دددداا صكيبيددددال ولا اعددددل تددددل 
دوتدددددد ال ولددددددبوا دلددددددا   دددددداعأ عمدددددد   حق ددددددل د ددددددأو  ولولميددددددال ولاأتيتيددددددال 

 يال.وإلللا ص 
صعلددا تددن  ددم   ادد  ل وللجللعددا  ولاأتيتيددال لمتددم ا ص  ددليال  تد  وجاا : -7

تلوع ددددأ ولمقددددا]و  وال ا وضدددديال صو اقددددا] د ددددال   عدددد ي وللحاليددددا  لمت  ددددات  
 ولاأتيت  دلا االا  تل ت ثمال ولنلل ولل ن  لمتم .

صيدداال علددا تددن  ددم  تاادوددال دهو] ولتالدد  ص اددخي    اعم دد  تددل  تد  تاا ب : -8
 تائ ا ص قأ ال ولال   ا  ل .زتمئ  صد 

تن  م   قأ ال ولا   م  صوس اتال ول نيال صولاأتيتيال صوال الاعيال   تد  سهل: -9
دالقأت ولح   ل ن  تن ولالوصل تل زتمئ ال تن وللا   ن دلددا  وددله دال ائددأ  

 عم  ولولميال ولاأتيتيال وإلللا ص يال.
ص أتي  ولتم  لليبيددال دا اخأوا ولل ائل ولاقنيال ولحأالال وللخام الا    تدَش اا: -10

و دددداخأوت ا  دددد  ثددددل وللو بددددا  ص  ددددليال ولبحددددلر  دددد  تجدددداال  ولللات ددددال 
 ولل نيال ولاأتيتيال وللخام ال.

تن  ددم  ولولددل عمدد  هعددال ولتددم  دلنددا]  دد ، وس ددئمال صولا اعددل   تد  شج : -11
تل ر   ال تن ولتم  صتا    وللب  ا  ولاأتيتيددال  دد  تجدداال  ولللات ددال 

 وللخام ال.
ن  م  ثد ولتم  عمدد  و دداخأوا ولاقنيددا  صو الددات ولوأاددأ تددن ت  تد   فز: -12

 وللا صعا  ولاأتيتيال ولا   حاا ل  ا ص  ، طتوئ ال صص  ا   ظ  ال.
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(: دصدددل  ولبحدددد وال الددداع ا )ولقدددا   ا ت ابدددال 1980ث دددنا عتأولبا دددط ) -7
 .ص ب (

 (: وللوجال ولل يطا ولقا   .2001تجلل ولم ال ولو ميال ) -8

 ث آعً ل:لتد اتس الكتدب وثلتدع بع :ل

(: وللولقا  ولا   لو   وللادد   ن  دد  2011د ل ولح نا  ت ل تحلأ تحلله ) -1
 حق دددل  دددله  ولادددأتي  ولل دددأو   داللجدددا  وللأت ددد ا دحدددد تنادددلتا 

 ددددا يالا ولوددددأه تجمددددال هتو ددددا   دددد  ولخأتددددال وال الاعيددددال صولومددددلا وإل 
 (ا )ولقا   ا كميال ولخأتال وال الاعيالا  اتوال ثملو (.9(ا ل )31)

(: تولقا  وللصل  ول  ولجددله  ولادداتمال  دد  2009د قي ا علاه عتأولمتي  ) -2
 تت ددل تقدد تو  ولاددأتي  ولل ددأو    دد   خ دد  ولخأتددال وال الاعيددال 
 دد   اتوددال ولقددأسا دحددد تناددلتا وللجمددال ول م ددت نيال لما ميددالا ولوددأه 

 .290: 243ا  م ت نا  :   2(ا ت 3)
(:  واليدددال ولادددأتي   ددد  إ  دددا  2016ول ميدددلا دثلدددأ  دددن إ ددد و يال  دددن تحلدددأ ) -3

 دددم  ولخأتدددال وال الاعيدددال ولل ددداتو  ولل نيدددالا هتو دددال تتبقدددال عمددد  
دوددا ولجاتوددا  ول ددوله ال ولح لتيددالا دحددد تناددلتا تجمددال ولخأتددال 

ل ددددددد يال ا ولقدددددددا   ا ولجلعيدددددددال ول6(ا تددددددد 56وال الاعيدددددددالا ولودددددددأه )
 .496: 469وال الاع نا  :     نلال  ائ  
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(: وللولقددددا  ولادددد   حددددأ تددددن  اعميددددال 2015قنددددأالا تحلددددأ تحلددددأ د دددد ل   ) -4
ولللات ا  وإل  وطيال عم   م  ولاأتي  ولل ددأو   داللجددا  ولتتدد ا 
ص  ددلت تقادد ، تددن تنظددلت   يقددال  أتددال ولجلاعددال لللو  ا دداا دحددد 

يدددالا ولومدددلا وإل  دددا يالا تنادددلتا تجمدددال هتو دددا   ددد  ولخأتدددال وال الاع 
ا ولقددددددا   ا كميددددددال ولخأتددددددال وال الاعيددددددالا  اتوددددددال 8(ا ل 38ولوددددددأه )
 ثملو .

(: ولاددددأتي  ولل ددددأو    دددد  ولخأتددددال وال الاعيددددال 1998ول  ددددلها عتددددأهللا  ددددوأ ) -5
و جا دددا   تدددلي و(ا ولمقدددا] ولوملددد  وسص  ) اعميدددال  –)وللوقدددل ولحدددال  

 ا ول ياي. وميال ولخأتال وال الاعيال    وللجالل ول وله (
(:  تتيقدددا   لنللل يدددا وللوملتدددا   ددد   ومددديال 2005عتأوللج دددأا  اددداا  ددد أ ) -6

صتلات ددال ولخأتددال وال الاعيددالا صتقددال علددلا وللددب ل  ولوملدد  ول ددنل  
ول اهس عا  لمخأتال وال الاعيالا ول  لاا كميال ولخأتال وال الاعيددالا 

  اتوال ولقا   .
وللوملتددا  صوال  دداال  (: و دداخأوا  لنللل يددا 2011 ددميلا ا  ددميال  ددعبا  ) -7

صوسهو] ولل ندددد  لملختددددط وال الدددداع   دددد  وللنظلددددا  وال الاعيددددالا 
دحدددددد تنادددددلتا تجمدددددال هتو دددددا   ددددد  ولخأتدددددال وال الاعيدددددال صولومدددددلا 

ا )ولقدددا   ا كميدددال ولخأتدددال وال الاعيدددالا  3(ا ل30وإل  دددا يالا ولودددأه )
 .480: 445 اتوال ثملو (ا  :   

ولتددددم  صوللادددد   ن  حددددل  (: و جا ددددا 2011صددددالحا دثلددددأ  دددداتص  تحلددددأ ) -8
ولادددأتي  وإلللا ص ددد   ددد  ولخأتدددال وال الاعيدددالا دحدددد تنادددلتا تجمدددال 

(ا ل 31هتو ددا   دد  ولخأتددال وال الاعيددال صولومددلا وإل  ددا يالا ولوددأه )
ا ولقددددا   ا كميددددال ولخأتددددال وال الاعيددددالا  اتوددددال ثمددددلو ا  :  12

5693 :5751. 
و ليددددال  دددد   (: و دددداخأوا ولحا ددددبا 2004 وقددددل ا د لددددن إ ددددلاع ل تحلددددله ) -9

د اتال تلات ال   يقال  نظيال وللجاللا دحد تناددلتا تجمددال هتو ددا  
ا 3(ا ل 21 ددددد  ولخأتدددددال وال الاعيدددددال صولومدددددلا وإل  دددددا يالا ولودددددأه )

 )ولقا   ا كميال ولخأتال وال الاعيالا  اتوال ثملو (.
(: هتو ددال تقات ددال  دد ن و دداخأوا وللقا مددال 2008ولادد م ن ا تحلددأ تحلددأ كاتددل ) -10

ال تن  م  وال ا  ت    هتو ددال ولحالددال ول  ه ددالا دحددد ولواه ال صوللقا م
تناددلتا وللددب ل  ولوملدد  وسص  لمخأتددال وال الاعيددالا )د دد ل ا كميددال 

 ولخأتال وال الاعيالا  اتوال د  ل (.
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(: تولقدددا  2012قحدددلو ا تحلدددأ قا دددال عمددد ا  دددأام ا صدددبا،  ح ددد  عمددد  ) -11
ولاومدددديال وإلللا ص دددد   دددد  ولاومددددديال ولجدددداتو  ددددداليلنا دحددددد تنادددددلتا 
وللددب ل  ولوملدد  ول ددنل  ولوادد ين لمجلعيددال ولل دد يال لما ميددال وللقات ددال 
صوإلهوت  ولاوميليددددددال  ددددددلزوت  ولاومدددددديالا ولاومدددددديال صولانليددددددال  دددددد  هص  د دددددديا 

 صد ا ولياا ولقا   ا كميال ولا ميالا  اتوال ع ن  لل.
 دد   نليددال  Web 2.0(:  اعميال و دداخأوا  قنيددا  2015ولتا   ا عتأو كاتل ) -12

لحالدددددال لدددددأى هوت ددددد  ولخأتدددددال وال الاعيدددددالا دحدددددد ت ددددداتو  هتو دددددال و
تنادددلتا تجمدددال هتو دددا   ددد  ولخأتدددال وال الاعيدددال صولومدددلا وإل  دددا يالا 

ا ولقددددددا   ا كميددددددال ولخأتددددددال وال الاعيددددددالا  اتوددددددال 7(ا ل 39ولوددددددأه )
 ثملو .

(: ول ددددولما  ولادددد   و ددددل و دددداخأوا 2001ولددددأ ا  ا هعددددا]ا عتددددا هللا  بدددد  ) -13
ول م ت نيالا هتو ال تقأتددال للددب ل    وال ا  ت كلهو    مليال    وللأوتس

( إ ددددداتا  دددددا ملا 10-9ولولميدددددال ولاوميليدددددال  ددددد  ع ددددد  وال ا  دددددت )
  م ت نا  اتوال ولنجا، ولل نيال.

(: هصت ولاددأتي  وإلللا ص دد   دد  زيدداه  ت دداتو  2010ول  يأ ا  اعل عتأهللا ) -14
وللادددددأتم نا ت دددددالال تا  دددددا   ر ددددد  تنادددددلت ا ول يدددددايا كميدددددال إهوت  

 وللما  وله.وسعلا ا  اتوال  
(: هت ددددال إ دددد اا ولاددددأتي  وإلللا ص دددد   دددد  2012ول ددددنا  ا صددددالح تدددد زص  ) -15

 تلي  ت اتو  ولاأتيل لأى تومل  ولم ال وإل جم  يال دلحا ظال انبددلا 
 ت الال تا  ا   ر   تنالت ا ت الا كميال ولا ميالا  اتوال دا ولق ى.

ص دد  (: تولقددا  و دداخأوا ولاددأتي  وإلللا  2014ولح دد نا هال  عمدد  عي دد  ) -16
 دددد   ددددأتي  توملددددا  ولاومدددديال ولودددداا دلنددددا] ولخأتددددال تددددن ص  ددددال  ظدددد  
وللاددد  ا  ولا مليدددا   ددد  تحا ظدددال وإلث دددا]ا دح دددد تنادددلتا تجمدددال 

: 94ا ولقددددددددا   ا  :   1(ا ل147ولقدددددددد و]  صوللو  ددددددددالا ولوددددددددأه )
145. 

(: صوقددددل و دددداخأوا  لنللل يددددا وللوملتددددا   دددد  2012عتددددأولقلىا تضددددا ت دددد  ) -17
هتو ددددال صصددددبيال  حم ميددددال تتبقددددال عمدددد   ولا ددددج ل  دددد   أتددددال ول دددد ها

وللددأوتس وللا ليددال دلأانددال د دد ل ا دحددد تناددلتا تجمددال هتو ددا   دد  
ا ولقدددا   ا 2(ا ل33ولخأتدددال وال الاعيدددال صولومدددلا وإل  دددا يالا ولودددأه )

 .872: 809 ميال ولخأتال وال الاعيالا  اتوال ثملو ا  :   
لا ص دد  (: ت ددالى  ددله  ولاددأتي  وإلل2013عليا ث ن ا تخمل ا  اه ال ) -18

 دد  ضددل] تودداا   صتب دد و  ولاددأتي  وإلللا ص دد   دد   اتوددال ولقددأس 
ولل الثددال تددن ص  ددال  ظدد  وللاددأتم نا دحددد تناددلتا وللجمددال ولو ميددال 

 .58: 45ا  :   2(ا ت  3ولأصليال لملوملتا يالا ولوأه )
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(: ولاأتي  وإلللا ص   صهصتو    إعددأوه 2015 ميلال ا  وم ا ع ي ا  احيال ) -19
ص  ددال  ظدد  وس ددا ح  ولجدداتو  نا دحددد تناددلتا علددا  وللو  ددال تددن 

وللدددب ل  ول ددداهس صولواددد ص  لم حددداه ولو مددد  لمل ابدددا  صوللوملتدددا  
)إعمددددال( دالاودددداص  تددددل  اتوددددال ولتمقددددا] ولاتتيقيددددال ص لعيددددال ولل ابددددا  

: 1047ا  :  4/11-2صوللوملتدددددددددددددددددا  وسته يدددددددددددددددددالا وسته  ا 
1058. 

ال ولاددأتي  وإلللا ص دد  (: تاتمبددا    و ددل تنظلتدد 2017تحلددأا  ددلا، زك يددا ) -20
لانليددددال دعتددددا]   ئددددال ولاددددأتيل دالجاتوددددا ا   ددددلت تقادددد ،ا دحددددد 
تنادددلتا وللدددب ل  ولوملددد  وسص  لل و ددد   نليدددال قدددأتو  دعتدددا]   ئدددال 

 .340: 315ولاأتيلا  اتوال  ن اا  :   
(: تاتمبددا   تت ددل ولاددأتي  وإلللا ص دد  2010عقم ا  ليل تحلأ  ليل ) -21

ول ا ليال    ضددل]  تدد و  دوددا ولددأص ا   لملومل ن دالللملال وسته يال
(ا  ندد  20هتو ال  حم ميالا دحددد تناددلتا تجمددال كميددال ولا ميددالا ولوددأه )

 .162 لي ا كميال ولا ميالا  اتوال  ن   لي ا  :  
(: ولاددأتي  وإلللا ص دد  ص نليددال وللددلوته ولبادد يالا 2009ث ددنا تحلددأ  ددلق  ) -22

 (ا  اتوال وللن لت .4تجمال ولاوميال وإلللا ص  ا ولوأه )
(:    ددات  تقادد ، عتدد  وال ا  ددت لانليددال 2010ولل ددبا  ا تحلددأ ول دد أ عمدد  ) -23

  ا ددا  ولاددأتي  لددأى تددل    ولاومدديال ولوددااا دحددد تناددلتا تددب ل  
تودددداا   ولجددددله  صوالعالدددداه  دددد  ولاومدددديال ولل اددددل،  دددد  ت دددد  صولددددل ن 

 ولو م ا وللجمأ وسص ا  لت  و أا كميال ولا ميال.
ا 2:  ظددال ولاومدديال وإلللا ص دد  صدهصو دد ا   (2013إ ل دد  ا  ل ددل دثلددأ  ددالال ) -24

 ولأتااا ت ابال وللانت ا ولللملال ولو ميال ول وله ال.
(:    دددات  إللا ص ددد  لادددأتي  توملددد  ولأتو دددا  2012عدددماا عبددداس تورددد  ) -25

وال الاعيددال دلنددا] ولخأتددال عمدد  و دداخأوا وال ددا و يجيا  ولل ااتو طيددال 
  وإلللا ص دد ا دحددد صدل و     نليال صع  ال   ددا صو جددا  ال  حددل ولاددأتي

(ا 45تنالتا تجمال ولجلعيال ولا مليال لمأتو ددا  وال الاعيددالا ولوددأه )
   : 163 :208. 

(:  حل    ددات  لجددله  ولاددأتي  ولل ددأو    دد  2005عم ا تا   د ل وللوا   ) -26
ولخأتدددال وال الاعيدددالا تصيدددال ت ددداقتميالا صتقدددال علدددلا وللدددب ل  ولوملددد  

،ا  حددل    ددات  لتددلا  وسص  لمخأتددال وال الاعيددال صقتددا ا وإلصددم
ولجدددله   ددد   ومددديال ولخأتدددال وال الاعيدددالا صزوت  ولاومددديال ولودددال ا لجندددال 
قتاا ولخأتال وال الاعيالا وللو ددأ ولوددال  لمخأتددال وال الاعيددالا  تددلت 

 إ  يل. 8-6 و أا 
(: ت دداقتل ولأتو ددا  ولل دداقتميال ولا مليددالا صتقددال 2004 ددل  ا صددم، ولددأان ) -27

 ا )ولقا   ا تتبوال عم] ولأان(.13عللا تجمال ولا ميالا ولوأه 
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 لعوامل االجتماعية وعالقتها بالعود للجرمية ا
األمنية للعلوم العربية ف الهيئة التدريسية في جامعة ناي أعضاءحسب وجهة نظر " 

" 

 جعفر بن شفلوت : د .  اعداد
 :  مقدمة

هو االهتمام بالجريمة بحد ذاتها،    اإلجرامين االهتمام بظاهرة العود للسلوك  إ
للم  أال  إ النظرة  تبدلت  قد  للسلوك  نه  العائد  العائد شخص    اإلجراميجرم  ا  من اعتبار 

العقوبة   تغليظ  وبالتالي  القانون  ويحتقر  خطر  يخترق  باعتباره  المجتمع بحقه  على  ا 
العود   على    لإلجرامالن  لديه  أنيدل  عن    إجرامية  ميوال    العائد  عزله  تستوجب 

 . لإلصالحالمجتمع بحجة انه غير قابل 
والعلوم    األخيرة  اآلونةوفي   الدراسات  تقدم  مجال    اإلنسانيةمع  في  خاصة 

الى شخصية    اإلجراميالفعل  فقد انتقل االهتمام بجرائم العود من    اإلجراميالسلوك  
حيث   ضغوطات    إلىينظر    أصبحالفاعل  يواجه  شخصا  انه  على  العائد  الفاعل 

اجتماعية   عوامل  عن  .......  أوناتجة  السلوك    اقتصادية  معاودة  الى  تدفعه 
 . (1)(158،  2002)طالب، .اإلجرامي 

تطور   من  العقابية    األمنية   األجهزة بالرغم  وتطور    واإلصالحيةوالمؤسسات 
قبل  ما  الوقائي  الصعيدين  على  المجال  هذا  في  ومساعيها  جهودها  وتضاعف 

والعالجي   الجريمة  الندوات    أثناءحدوث  عقد  من  كذلك  وبالرغم  حدوثها  وبعد 
العود  ان  اال  المجرم  ومعالجة  الجريمة  لمكافحة  تهدف  التي  والبرامج  والمؤتمرات 

زالت  ما  حيث  الجهود  هذه  بعض  لقصور  مقياس  هو  امن   للجريمة  تهدد  الجريمة 
المجتمعات المملكة   واستقرار  في  الظاهرة  هذه  االخيرة  السنوات  في  انتشرت  فقد 

عائدا للجريمة كذلك كشفت   1965  (1999)الشهراني،العربية السعودية فقد حصر
كما بينت    ،%40من    ألكثرزيادة نسبة العائدين    عن  (1)  ه(1412)السعيد،دراسة  

دراسة   بلغت  إ  (2)(2013)العمري،نتائج  النسبة  تلك  األ% 52.4ن  وهذه  رقام ، 
الدراسة   لذا جاءت هذه  والنسب تكشف عن حجم الخطورة االجتماعية لهذه االفة، 
محاولة للكشف عن عالقة العوامل االجتماعية في العود للجريمة حسب وجهة نظر 

 
 . بيروت: الطليعة دار  ،"االصالحية والمؤسسات وبةوالعق الجريمة"،2002 أحسن، طالب،( 1)

 المملكة   في  للسجون   العائدين  للمجرمين  الشخصية  متغيرات  لبعض  دراسة" هـ،1412عبدهللا،  أحمد  السعيد،(  2)
 . االسالمية سعود بن محمد االمام جامعة: الرياض منشورة، غير  دكتوراه رسالة  ،"السعودية العربية

،"دور البرامج التعليمية المقدمة داخل المؤسسات االصالحية في خفض معدالت  2013العمري، علي عزيز،( 3)
 . العود للجريمة، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم االمنية
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ت  الهيئة التدريسية في جامعة نايف للعلوم االمنية اضافة الى وضع مقترحا  أعضاء 
 وحلول التي من شانها الوقاية من العود للجريمة ومكافحتها. 

 
 
 : شكلة الدراسةم

شكلة الدراسة من خالل خطورة الجريمة على المجتمع وما تتركه من تظهر م  
مشكلة   فالجريمة  وأخالقية،  واقتصادية  اجتماعية  عديدة  مستويات  على  آثار 

وال والفالسفة  العلماء  أذهان  شغلت  خطيرة  مختلف اجتماعية  في  والقادة  مفكرين 
ارتباطا   بالمجتمع  ترتبط  فهي  لإلنسان  الطويل  التاريخ  خالل  البشرية  الجماعات 
ابسط   في  كانت  ولو  حتى  اجتماعية  حياة  هناك  كانت  حيثما  أنه  بمعنى  طبيعيا 

الجريمة.  توجد  الجريمة    صورها  مجال  في  المختصين  الحظ  م  زاي  توقد  عدالت  د 
ي مما دفع الباحثين في العديد من االختصاصات لالهتمام العائدين للسلوك االجرام

التعر   ومحاولة  الظاهرة  تلك  بمن بدراسة  تؤدي  قد  التي  والعوامل  الظروف  على  ف 
السلوك االجرامي،  صدر حكم سابق عليه  أ العوامل االجتماعية    وتأتيالى معاودة 

ة تلك العوامل ضرورة دراس  ورأىمن بين هذه العوامل التي استرعت اهتمام الباحث  
للجريمة  بالعود  ف  ، وعالقتها  م  إ وعليه  تكم  ن  الدراسة  في  شكلة  التساؤالت إن  ثارة 

 التالية: 
انتشار   .1 مدى  حسب  ظاهرة  ما  للجريمة  العائدين  العود  االفراد  خصائص 

التعليمي،   المستوى  االجتماعية،  الحالة  االجتماعي،  النوع  )العمر،  للجريمة 
 ؟ الهيئة التدريسية  أعضاءسب وجهة منطقة السكن، طبيعة العمل( ح

 العود للجريمة ؟ ظاهرة  ما انواع الجرائم التي يزيد فيها  .2
 العود للجريمة؟ظاهرة ب التي لها عالقةما العوامل االجتماعية   .3

 : الدراسة أهمية
الدراسةأ ن  تكم   تتناول    التطبيقية  همية  المجتمع أ كونها  على  المجرمين    خطر 

خال من  للجريمة  العائدين  ذلك وهم  الى  تدفع  التي  االجتماعية  العوامل  تقصي   ، ل 
نتائج قد تكشف عن حجم هذه   إلىالدراسة في محاولة الوصول    أهميةكما وتبرز  

فهي تكمن بما همية النظرية للدراسة  ما األأ في المجتمع السعودي،  الظاهرة الخطيرة  
 يلي: 
و  .1 االجتماعية  العوامل  وهما  مهمين  متغيرين  تتناول  الدراسة  الى  كون  العود 

 . الجريمة بهدف التعرف على العالقة االرتباطية بين هذين المتغيرين
تناولت الكثير من العوامل االجتماعية التي غفلت عنها الكثير من الدراسات   .2

 السابقة . 
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تزويد المكتبة العربية والباحثين المتخصصين بنتائج علمية عن العود للجريمة   .3
بهذا المجال خاصة    اإلنسانيةالمعرفة    إثراءفي  والعوامل المؤثرة فيه مما يسهم  

 .  والتعليمات المعمول بها في حدود هذا الموضوع األنظمةبما يتعلق بتطوير 
 :  هداف الدراسةأ

 التالية : األهدافتسعى الدراسة الى تحقيق 
الى   - حسب  التعر ف  للجريمة  العود  انتشار  العائدين مدى  االفراد  خصائص 

النو  )العمر،  التعليمي،  للجريمة  المستوى  االجتماعية،  الحالة  االجتماعي،  ع 
 .  منطقة السكن، طبيعة العمل( حسب وجهة اعضاء الهيئة التدريسية

الى  - للجريمة  التعر ف  العود  فيها  يزيد  التي  الجرائم  نظر    انواع  وجهة  حسب 
 .  اعضاء الهيئة التدريسية

حسب    العود للجريمةظاهرة ب  التي لها عالقةالعوامل االجتماعية  التعر ف الى -
 . الهيئة التدريسية  أعضاءوجهة نظر  

 
 املصطلحات االجرائية

 : العود في الجريمة
ا ويقال عاد محمد من سفره اذا رجع، الى بلده من عاد يعود عود    :  العود لغة

، ومنه قوله تعالى:    (1)(315)ابن منظور، فالعود بمعنى الرجوع.    -التي سافر منها 
َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ  وقوله تعالى:}  ْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه{}َوُهَو الَِّذي يَ 

 { َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا
أثناء    :  االعود اصطالح   الجريمة,  العود في  الفقهاء بعضا  من مدلوالت  يذكر 

لك تكرار السرقة  مناقشتهم لتكرار الجريمة بعد العقوبة عليها في المرة األولى ومن ذ
في   للعود  تعريفا   يذكروا  لم  أنهم  إال  محصن.  غير  من  الزنا  أو  الشرب  وتكرار 

المصطلح.  الجريمة  لهذا  تعريف  اقرب  انه   ولعل  بقوله:  القادر عودة  ذكره عبد  ما 
 (766، 1)عودة، ج حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد اخرى حكم فيها نهائيا.  

اال علم  نظر  وجهة  من  صدور   –  جراموالعود  االجرام  علم  في  للعود  يشترط 
 فهو يتضمن اثنتين من الصور:  -حكم سابق على المجرم

الشخص الذي سبق الحكم عليه قضائيا بجريمة ثم ارتكب جريمة اخرى بغض  -
 .  النظر عن ثبوت جريمته السابقة من عدمه

 
  بوالق،: االميرية المكتبة الخامس،  الجزء العرب، هـ،لسان1388مكرم، بني محمد الدين جمال منظور، ابن( 1)
 .اهرةالق
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الشخص الذي سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة ما ثم صدرت منه بعض   -
 .  ال بنشاطه االجرامياالفع

ي  أ ب  الباحث ويرى   التي  الجرائم  للجريمة هي  العود  الم  ن  بعكررها  الحكم    دجرم 
نهائي   الم  عليه  العقوبة  وايقاع  شرع  ا  األ قررة  الجريمة  في  عليه  في   ،ولى ا  تكون  وقد 

 ختلفة.  و في العود العام لجرائم م  أالعود الخاص لنفس الجريمة 
 : االطار النظري
برزت يرى    لقد  فاألول  عديدة  اتجاهات  االجتماعية  النظر  وجهة  ن أمن 

بالمصلحة   الضرر  أي  للمجتمع  المضاد  السلوك  أنماط  جمع  هي  الجريمة 
فيرك   الثاني  أما  معايير االجتماعية،  من  يتضمنه  وما  االجتماعي  الضبط  على  ز 

شمل ل في محاولة إيجاد صياغة تعريف الجريمة ويتحكم السلوك، أما الثالث فيتمث  
تخضع   التي  االجتماعية  المعايير  عن  الخارجة  واألفعال  اإلجرامية  األفعال  جمع 

 . (1)(23-22، 1987)الشتا، للعقاب 
وجهة نظر العلماء فلهم تعاريف أخرى فعالم االجتماع الفرنسي )إميل    منأما  

يدفعها  التي  الضريبة  تمثل  طبيعية  ظاهرة  أنها  على  الجريمة  يعرف  كهاريم(  دور 
 ع ويتحمل الفرد آثارها. المجتم

ت  سذرالندويعتقد ) الجريمة سلوك  ان ترد  ( ان  بها ويمكن  الدولة لضرره  حرمه 
داخل   يقترف  فعل  هي  الجريمة  ان  فيرى  بونجيه(  )وليم  العالم  أما  بعقوبة،  عليه 
عليه   ويعاقب  المجتمع  بمصلحة  وتضر  اجتماعية  وحدة  تشكل  الناس  من  جماعة 

 .(2) (153)رمضان، بال، فضها القانوني بعقوبة اشد قسوة من مجرد ر 
)تارد(   العالم  االجتماعية    فيقولأما  الظواهر  من  تتكون  أنها  الجريمة  عن 

األخرى وتتأصل في المجتمع عن طريق )التقليد والمحاكاة( فلهذين العاملين أهمية 
كبرى في المجتمعات من حيث ممارسة العادات والتقاليد عن طريق عاملين )التقليد 

 محاكاة(. وال
فالبد هنا ان تتضمن بعض الخصائص    اإلجراميةولكي تأخذ الجريمة الصفة  

ت   الم  التي  نه يجب  أشكالت االجتماعية األخرى ومن هذه الخصائص  وضحها عن 
  ،ن يحدث سلوك الجريمة أو السلوك المرتكب ضرر للصالح العام وبصورة فعليةأ

فالنية في ارتكاب    ، ل جريمةشك  ه ي  لكن التفكير في ارتكاب الضرر ال يكفي وحده ألن
أما  قانونيا .  به  يؤخذ  ال  الحقيقي  الفعل  ارتكاب  دون  عن  بها  والتفكير  الجريمة 

 
 .االسكندرية:  الجامعية المعرفة  دار"  الجنائي االجتماع علم"،1987علي، السيد الشتا،( 1)

 .االسكندرية:  الحديث  الجامعي  المكتب  االجتماعي،  المنظور من واالنحراف  الجريمة"،(بال)السيد، رمضان،( 2)
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قانونيا  ومعرفا  في قانون  الثانية فهي يجب ان يكون هذا الضرر محرما   الخاصية 
الضار  الفعل  يرتكب  الذي  الشخص  أي  الجنائي  القصد  توافر  ووجوب  العقوبات 

ال الجنائي حرمه  القصد  يتوافق  ان  هنا  فيجب  اإلرادة.  حرية  ممتلك  وهو  قانون 
الضرر   في  السببية  العالقة  تتوفر  ان  أيضا  خواصها  ومن  اإلجرامي،  والتصرف 
عليها   وينص  الجريمة  في  العقاب  يحدد  ان  ويجب  التصرف  وسوء  قانونا  المحرم 

بيعة السلوك الذي قانونا وتفصل، هذه الخصائص المختلفة للجريمة ترتبط جميعا بط 
ي   ان  الذي يمكن  هو  فالقاضي  المفروضة  العقوبات  أما  )الجريمة(  اسم  عليه  طلق 

وطريقة   الجريمة  ظروف  االعتبار  بنظر  اخذ  القانون  بموجب  يحددها 
   .(1)(35، 2001)الجميلي، ارتكابها. 

ع   اختصاصها  وهناك  حسب  حالته  كال  الجريمة  موضوع  تناولت  مدارس  دة 
مفاهيمها، النفسية،   وحسب  االجتماعية،  المدرسة  هي:  المدارس  هذه  فمن 

نيكية، الجغرافية وغيرها من المدارس التي تناولت هذا الموضوع  ليااليكولوجية، االك
التي  االجتماعية(  )المدرسة  هي  المدارس  هذه  من  واحدة  إلى  هنا  نتطرق  وسوف 

االجتماعية العوامل  أهمية  على  أكدت  التي  المدارس  أهم  من  بان   تعتبر  ونادت 
الجريمة   ان  اعتقدوا  المدرسة  هذه  وأصحاب  المجتمع،  وحصيلة  نتاج  هو  المجرم 
والجنوح ما هما إال نتاج للعوامل االجتماعية فالفكرة الكالسيكية نادت بمبدأ اإلرادة 
هي  النقاش  نقطة  كانت  فقد  الوضعية  الفكرة  ناقشها أصحاب  اللذة  واكتساب  الحرة 

ك مع  مشترك  اللذة  بعض اكتساب  يكتسب  فلماذا  إذن  االجتماعية،  الهيئة  أفراد  ل 
المشروعة  غير  بالطرق  يكتسبها  اآلخر  والقسم  المشروعة  بالطرق  ملذاتهم  األفراد 

 والقسم اآلخر يكتسبها بالطرق غير المشروعة والمخالفة للقوانين؟  
بالفرد    فالجواب المحيطة  الظروف  ان  تقول  الوضعية  الفكرة  جماعة  ان  هنا 

ال القانون،   التي  حرمها  التي  الطرق  سلك  إلى  يلجئون  بعضهم  يتحملها  ان  يمكن 
اللذة  حالة  يزيد  بان  استعداد  وعنده  يولد  اإلنسان  ان  )فرويد(  العالمة  أفكار  ومن 
لهم  وتسبب  السيئة  الظروف  بهم  تحيط  الذين  فالمجرمين  األلم،  حالة  من  ويقلل 

اكتساب ذاتهم لذلك يلجئون إلى   بعض االنحرافات النفسية ال يمكنهم ان يتأخروا في
 (89،  2001)الجميلي،الجريمة  
الم    الثقافيع  التنو    عد  وي   في  األسباب  الحضاري  من  والصناعية  الحديثة  دن 

التاريخية الرتفاع حجم الجريمة فالمدينة تحتوي على عناصر سكانية مختلفة فهذا  
لذي يؤدي أيضا إلى ك وعدم وجود التضامن االجتماعي ااالختالف يؤدي إلى التفك  

 
ــي،( 1) ــة الجميل ــد فتحي ــي، عب ــرة الجريمــة، ومرتكــب والمجتمــ  الجريمــة"،2001الغن ــة دائ ــة المكتب  عمــان: الوطني

 .االردن



 
 7201 ديسمرب|         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 92 

العزلة االجتماعية التي تدفع الفرد إلى القيام بأعمال سلوكية منحرفة والسيما إلى ان 
عالقته في المجتمع الحضري تكون رسمية وسطحية إلى حد ما في تلك المجتمعات  

 مما يدفعه إلى فعل الجريمة.
يعيش  نتماء الفرد إلى أكثر من جماعة مؤسسة تجعله  افان    آخر  من جانب  

لكن وطأة الضغوط المتنافرة لهذه الجماعات )كاألسرة، والمدرسة، ووسائل اإلعالم(.  
لبيها على ن ي  أثقل كاهله وال يستطيع  ن هذه الجماعات تريد منه مطاليب قد ت  أحيث  

تصد   إلى  ذلك  فيؤدي  الصحيح  االنحراف النحو  إلى  يدفعه  مما  شخصيته  في  ع 
 والجريمة. 

 :  ات السابقةسالدرا
 :  الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة ألبرز ما يلي عرض  في

عن عوامل العود للجريمة في سجون منطقة الرياض وقد   (1)  هـ(1412)الشهراني،   -
العود للجريمة ودور االحكام الشرعية في الحد منها  هدفت الى معرفة حجم ظاهرة 

المسكرات والمخد بان جرائم  ابرزها  نتائج من  الى  رات واالخالقيات من وقد توصل 
الجرائم  اكثر  من  الجرائم  هذه  ان  الى  اضافة  جريمة  اخر  عند  ارتكابا  الجرائم  اكثر 
الحضرية  البيئات  في  تنتشر  العود  جرائم  بان  للباحث  اتضح  كذلك  الخاص  للعود 

 اكثر منها في القروية او البدوية وان غالب العائدين لهم سابقتين فاقل 
- ( وويلدن  هدفت    2003on and Weldon,Gold)  (2)دراسة جوردن   إلىالتي 

البرامج   اثر  بعد    التأهيليةمعرفة  الجريمة  الى  بالعود  وعالقتها  النزالء   اإلفراج على 
للفترة    لإلصالحهوتسفيلد    مركز  عنهم وذلك في الغربية  -1999في والية فرجينيا 

وبرام  2000 التعليم  برامج  من  استفادوا  الذين  النزالء  على  التطبيق  التدريب وتم  ج 
ان   الدراسة  اليها  توصلت  التي  النتائج  اهم  من  وكان  البرامج    التأهيلالمهني  عبر 

المهنية   والبرامج  السابق ويحد من    يهيئالتعليمية  لوضعه  مغايرة  لحياة  المفرج عنه 
 . عودته الى الجريمة

)العتيبي، - خالل    (1)هـ(1424دراسة  من  الجريمة  الى  "العود  بعض    تأثيربعنوان 
امل االجتماعية" وتوصلت الى عدة نتائج من اهمها ان معظم افراد عينة الدراسة  العو 

 
  غير ماجستير رسالة الرياض، منطقة سجون  في للجريمة العود عوامل" ،1999سياف، سعيد الشهراني،( 1)

 . الرياض: سعود الملك جامعة منشورة،

(2) Goron, Haward RD and WeldonBracie,2003,The Impact of Career and 

Technical Education Programs on Adult Offenders: Learning Behind Bars, The 

Journal of Correctional Education(4). 

 ماجستير رسالة ،"االجتماعية العوامل  بعض  تأثير  خالل  من  الجريمة  العودالى"هـ،1424طلق،  مطلق  العتيبي،(  1)
 السعودية.  العربية  المملكة مكة،: العزيز  عبد الملك  جامعة اإلنسانية، والعلوم  اآلداب كلية منشورة، غير
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سوية وان عدم   يقضون اوقات فراغهم بوسائل غيرا  قبل دخولهم السجن اول مرة كانو 
التوجيه السليم هو من االسباب الرئيسية المؤثرة في دفع المسجونين الى دخول عالم 

مرة    ألول  اإلجرامييرا ومؤثرا في ارتكاب السلوك  دورا كب  وءالجريمة وان لرفقاء الس
 .  وفي معاودة ارتكابه واالستمرار عليه

)الشهراني، - في  أ  فقد  ( 2)  (2007اما  للجريمة  العائدين  على  ميدانية  دراسة  جرى 
ومن ابرز    النبذ االجتماعي على تكيف المسجونين"  تأثيرالمجتمع السعودي بعنوان "

ان   اليها  توصل  التي  مستوى   السجناءالنتائج  من  يعانون  واسرهم  للجريمة  العائدين 
نتيجة   هي  العائد  قبل  من  المرتكبة  الجريمة  وان  مناسب  غير  واقتصادي  معيشي 

 .سرته والجيران باالنحرافأ لوصمه من قبل المجتمع و 
 : املنهجي للدراسة  اإلطار

ثير ساعد على توضيح الكن أهمية هذه الدراسة في المنهج العلمي الذي ي  تكم  
على  يساعدنا  فيما  وفهمها  الدراسة  بموضوع  الخاصة  االجتماعية  الظواهر  من 

ي    اإلجابة لذلك  الدراسة  تساؤالت  البحث  على  في  العلمية  الوسائل  استخدام  عد 
ي   ال  ضرورة  والسيما  االجتماعي  عنها  االستغناء  الط  أمكن  هذه  استخدام  رق ن 

   الوسائل لتحديد الظواهر االجتماعية ودراستها.
شير مفهوم المنهج إلى كيفية أو الطريقة التي يتبعها الباحث  ي   منهجية البحث:

المنهج  دراستنا  في  استخدمنا  وقد  البحث  وموضوع  المشكلة  دراسة  في 
عتبر المنهج الوصفي منهجا لجمع وتحليل البيانات  ي  حيث    ،المسح الشامل / الوصفي

است خالل  من  أو  مقننة  مقابالت  خالل  من  البحث  االجتماعية  )استمارات(  بيانات 
مثلون مجمعا وذلك بغرض الحصول على معلومات من إعداد كبيرة من المبحوثين ي  

 معينا. 
 : جمتمع الدراسة

  منية في جامعة نايف للعلوم األ  التدريسيةعضاء الهيئة  أمجتمع الدراسة فهم  
عددهم للجامعة130)  والبالغ  التابعة  الكليات  جميع  في   )  ( استرداد  تم  ( 89وقد 

 .  اإلحصائينها صالحة لغايات التحليل َتبي ن أواعتمادها حيث استبانة 
 : جماالت الدراسة

تم تحديد جميع الكليات التابعة لجامعة نايف للعلوم االمنية    :  المجال المكاني •
 مجاال مكانيا. 

الزماني • الفترة    :  المجال  انه  على  في    ةلزمنيايعرف  الباحث  يستخدمها  التي 
 . 11/1/2016/1/1/2017بيانات وقد امتدت الدراسة من عملية جمع ال 

 
ف علــى االجتمــاعي النبــذ ، تــأثير2007ســياف، ســعيد الشــهراني،( 2)  غيــر دكتــوراه أطروحــة المســجونين، تكيــ 

 .الرياض: االمنية للعلوم  العربية  نايف جامعة منشورة،
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أجرى البحث على اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نايف    المجال البشري: •
 . (130)للعلوم االمنية والبالغ عددهم 

 : أدوات جم  المعلومات
المكتبي • الحصول    :  المسح  وإمكانية  والمراجع  الكتب  عن  البحث  عملية  هي 

 لجهود المبذولة من أجل الحصول على هذه المراجع والوثائق. عليها ووفرتها وا
المكتبي • المسح  عنها   :   استخدام  غنى  ال  التي  المصادر  من  المكتبة  تعتبر 

للباحث في القراءة والبحث على المعلومات، ويصعب ان تتصور أجراء بحث  
الكتب   من  مصادرها  ويستخدم  المكتبة،  الى  الباحث  يرجع  ان  دون  معين 

 . والمراجع 
ويتوفر    :  المقابلة • شيوعا،  البيانات  على  الحصول  وسائل  أكثر  من  تعتبر 

في   تتبع  التي  الكيفية  وعلى  جهة،  من  لها  التخطيط  مستوى  على  نجاحها 
تسجيل المعلومات والبيانات التي تسفر عنها هذه المقابلة من جهة اخرى، كما  

 . يمكن عن طريق المقابلة جمع البيانات وجها لوجه مع المبحوث
فيه   يحاول  مواجهة  موقف  طريق  عن  يتم  لفظي  تفاعل   " بأنها  المقابلة  وتعرف 

 الشخص القائم بالمقابلة ان يثير معلومات وأراء ومعتقدات. 
 .  تعريفها وأنواعها( ـ)استمارة البحث  : االستبيان •

عرف االستمارة بأنها نموذج يضم مجموعة من األسئلة التي توجه الى األفراد  ت  
الحصو  م  بهدف  بيانات  على  ت  ل  وقد  باليد  عينة،  ت  أرسل  اختيارهم و  تم  الذين  سلم 

ثانية،  وإعادتها  بها  الواردة  األسئلة  على  إجاباتهم  بتسجيل  ليقوما  الدراسة  لموضوع 
تسجيل  او  األسئلة  فهم  في  سواء  لإلفراد  الباحث  مساعدة  دون  كله  ذلك  ويتم 

 اإلجابات عليها. 
البيانات: • تفريغ  االن  عملية  استمارات  بعد  وملء  الميداني  العمل  من  تهاء 

ثم  الترميز  استمارة  على  البيانات  تفريغ  بعملية  الباحثين  قام  البحث 
 تحويلها الى أرقام بهدف وضعها في جداول إحصائية والتعليق عليها.

اختيار األداة على طبيعة المتغير أو المتغيرات المطلوب قياسها في    ويعتمد
لت لك األداة، على أن يتوافر في هذه األداة الصدق والثبات الدراسة ومدى مالئمته 

 (. 27م، ص2015والموضوعية )عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي، 
 :ئين جز من  وقد تكونت االستبانة 

( للمبحوثين  الشخصية  المعلومات  على  اشتمل  لالستبانة  األول  عمر الجزء 
للجريمة للجريمة   –  العائد  للعائد  االجتماعي  للعائد   –  النوع  االجتماعية  الحالة 
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للجريمة  –  للجريمة  للعائد  التعليمي  للجريمة   -  المستوى  للعائد  السكن   -  منطقة 
للجريمة  العائد  عمل  )طبيعة  من  وتكون  من 6(  فتكون  الثاني  الجزء  أما  فقرات   )

 محاور الدراسة ممثلة: 
كون من وت  أكثر أنواع الجرائم التي تؤدي النتشار ظاهرة العود للجريمةمجال   .1

 ( فقرة. 33)
الجريمةمجال   .2 إلى  بالعود  المرتبطة  االجتماعية  )  العوامل  من  ( 65وتكون 

 فقرة. 
 وقد وض  الباحث المقياس التالي لإلجابة على فقرات هذه المحاور: 

 (. معارض جدا –معارض – محايد –موافق  –موافق جدا  )
 وكانت درجاتها في اإلدخال على البرنامج كالتالي : 

معارض  ( درجات،  3( درجات، محايد )4)موافق  ( درجات،  5)  موافق جدا   -
 ( درجة واحدة.1)  معارض جدا( درجتان،  2)

 :  إجراءات التطبيق واختبارات صدق وثبات أداة الدراسة
 :  أ/ الصدق الظاهري لألداة

( على  االستبانة  عرض  بمالحظات  10تم  األخذ  وتم  المختصين،  من   )
 صورة النهائية ألداة هذه الدراسة  المختصين وفي ضوءها تم إعداد ال

  :  ب/ ثبات أداة الدراسة
( قوامها  التي  االستطالعية  العينة  بيانات  نتائج 35على  حساب  تم  فردا    )

 الصدق والثبات كالتالي : 
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 :  (ظاهرة العود للجريمة يزيد فيها أنواع الجرائم التي ثبات مجال )
 (1جدول رقم )

 قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم العبارة العنصرقيمة ألفا إذا حذف  رقم العبارة

1 0.968 18 0.968 

2 0.968 19 0.967 

3 0.967 20 0.967 

4 0.968 21 0.967 

5 0.968 22 0.967 

6 0.967 23 0.968 

7 0.967 24 0.967 

8 0.967 25 0.967 

9 0.967 26 0.967 

10 0.969 27 0.967 

11 0.970 28 0.967 

12 0.967 29 0.968 

13 0.968 30 0.967 

14 0.967 31 0.967 

15 0.967 32 0.967 

16 0.967 33 0.967 

17 0.967 - - 

 ( 0.968الثبات العام لمجال أكثر أنواع الجرائم التي تؤدي النتشار ظاهرة العود للجريمة )

بلغ   أكثر أنواع الجرائم التي تؤدي النتشار ظاهرة العود للجريمةثبات مجال   -
المجال  0.968) مفردات  جميع  أن  كما  مرتفعة  ثبات  درجة  وهي   )

( فحذفهما  11،    10مساهمتها مرتفعة في ثبات المجال ما عدا الفقرتان )
( وبما أن 0.968( بدال  عن )0.970،    0.969كان سيرفع الثبات إلى )

هذه الدرجة قريبة من الدرجة الموجودة من الثبات فأن حذف الفقرتان ليس 
 كبير. له تأثير 
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 :  (لجريمةلبالعود  التي لها عالقةالعوامل االجتماعية ثبات مجال )
 (2جدول رقم )

 قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم العبارة قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم العبارة

1 0.975 34 0.975 
2 0.975 35 0.975 
3 0.975 36 0.975 
4 0.975 37 0.976 
5 0.976 38 0.975 
6 0.975 39 0.975 
7 0.976 40 0.975 
8 0.976 41 0.975 
9 0.976 42 0.976 

10 0.975 43 0.975 
11 0.975 44 0.976 
12 0.975 45 0.975 
13 0.975 46 0.975 
14 0.975 47 0.976 
15 0.975 48 0.975 
16 0.975 49 0.975 
17 0.975 50 0.975 
18 0.975 51 0.975 
19 0.975 52 0.975 
20 0.975 53 0.975 
21 0.975 54 0.975 
22 0.975 55 0.975 
23 0.975 56 0.975 
24 0.975 57 0.975 
25 0.975 58 0.975 
26 0.975 59 0.975 
27 0.975 60 0.976 
28 0.976 61 0.976 
29 0.975 62 0.975 
30 0.975 63 0.975 
31 0.975 64 0.975 
32 0.975 65 0.975 
33 0.975 - - 

 ( 0.976الثبات العام لمجال العوامل االجتماعية المرتبطة بالعود إلى الجريمة ) 

مجال   االجتماعية  ثبات  عالقةالعوامل  لها  بلغ    لجريمة لبالعود    التي 
( وهي درجة ثبات مرتفعة كما أن جميع مفردات المجال مساهمتها مرتفعة 0.976)

 في ثبات المحور. 
 ج / صدق البناء :
معامل ارتباط بيرسون بين درجة فقرة ومحورها، ومعامل االرتباط  تم استخدام  

 المصحح: 
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 : ( ظاهرة العود للجريمة زيد فيهاأنواع الجرائم التي تالصدق لمجال )

 (3جدول رقم )

ظاهرة العود   يزيد فيهاأنواع الجرائم التي االتساق الداخلي لعبارات مجال 

 35ن =  للجريمة
رقم 
 العبارة 

ط  معامل االرتبا
 المصحح

معامل االرتباط  
 بالمجال 

 رقم العبارة
معامل االرتباط  

 المصحح
معامل االرتباط  

 بالمجال 

1 0.655 0.675 ** 18 0.620 0.651 ** 

2 0.588 0.618 ** 19 0.672 0.697 ** 

3 0.714 0.733 ** 20 0.857 0.866 ** 

4 0.642 0.666 ** 21 0.802 0.816 ** 

5 0.646 0.670 ** 22 0.769 0.786 ** 

6 0.698 0.717 ** 23 0.640 0.665 ** 

7 0.694 0.716 ** 24 0.745 0.764 ** 

8 0.844 0.855 ** 25 0.727 0.751 ** 

9 0.699 0.723 ** 26 0.754 0.772 ** 

10 0.436 0.467 ** 27 0.728 0.745 ** 

11 0.201 0.243 28 0.709 0.728 ** 

12 0.789 0.804 ** 29 0.592 0.629 ** 

13 0.467 0.495 ** 30 0.796 0.813 ** 

14 0.780 0.794 ** 31 0.717 0.742 ** 

15 0.793 0.806 ** 32 0.827 0.840 ** 

16 0.720 0.740 ** 33 0.736 0.758 ** 

17 0.706 0.728 ** - - - 

 فأقل.  0.01يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  
( وأن 11عدا الفقرة )   0.01جاءت جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  

 . 0.844و   0.201قيم معامالت االرتباط المصححة تراوحت بين 
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 (:لجريمةلبالعود  تي لها عالقةالعوامل االجتماعية الالصدق لمجال )

 ( 4جدول رقم )

بالعود إلى   تي لها عالقةالعوامل االجتماعية الي لعبارات مجال االتساق الداخل

 35ن = الجريمة

رقم 
 العبارة 

معامل االرتباط  
 المصحح

معامل االرتباط  
 بالمجال 

 رقم العبارة 
معامل  

االرتباط  
 المصحح

معامل االرتباط  
 بالمجال 

1 0.575 0.589 ** 34 0.784 0.793 ** 

2 0.653 0.668 ** 35 0.722 0.735 ** 

3 0.652 0.668 ** 36 0.733 0.744 ** 

4 0.580 0.598 ** 37 0.454 0.471 ** 

5 0.481 0.502 ** 38 0.813 0.821 ** 

6 0.623 0.636 ** 39 0.795 0.803 ** 

7 0.237 0.257 40 0.784 0.792 ** 

8 0.427 0.444 ** 41 0.733 0.743 ** 

9 0.416 0.435 ** 42 0.163 0.191 

10 0.631 0.646 ** 43 0.707 0.720 ** 

11 0.517 0.533 ** 44 0.481 0.503 ** 

12 0.730 0.741 ** 45 0.733 0.744 ** 

13 0.509 0.528 ** 46 0.529 0.545 ** 

14 0.732 0.742 ** 47 0.277 0.301 

15 0.676 0.691 ** 48 0.648 0.661 ** 

16 0.620 0.635 ** 49 0.567 0.585 ** 

17 0.477 0.494 ** 50 0.531 0.552 ** 

18 0.593 0.608 ** 51 0.666 0.676 ** 

19 0.771 0.780 ** 52 0.624 0.642 ** 

20 0.781 0.790 ** 53 0.574 0.592 ** 

21 0.705 0.716 ** 54 0.585 0.604 ** 

22 0.559 0.574 ** 55 0.746 0.755 ** 

23 0.540 0.560 ** 56 0.740 0.752 ** 

24 0.586 0.602 ** 57 0.684 0.698 ** 

25 0.504 0.520 ** 58 0.729 0.742 ** 

26 0.701 0.712 ** 59 0.717 0.728 ** 

27 0.691 0.704 ** 60 0.242 0.266 

28 0.457 0.476 ** 61 0.456 0.475 ** 

29 0.790 0.798 ** 62 0.536 0.556 ** 

30 0.751 0.761 ** 63 0.747 0.758 ** 

31 0.795 0.803 ** 64 0.813 0.820 ** 

32 0.509 0.528 ** 65 0.750 0.762 ** 

33 0.842 0.849 ** - - - 

 فأقل.    0.01يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  



 
 7201 ديسمرب|         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 100 

 42،  7عدا الفقرات )  0.01ة عند مستوى  جاءت جميع معامالت االرتباط دال 
بين  60،    47،   تراوحت  المصححة  االرتباط  معامالت  قيم  وأن  و   0.163( 

0.842. 
 أساليب اإلحصاء املستخدمة :

 : ساليب اإلحصائية التالية لتحليل بيانات الدراسةتم استخدام األ
بيرسون  م   - االرتباط  الداخلي  للتحق    (Pearson)عامل  االتساق  صدق  من  ق 

ألداة الدراسة كما تم استخدامه للتعرف على ما إذا كانت هناك عالقة ارتباط  
باإلدارة  العاملين  أداء  وتحسين  التنظيمية  العدالة  بين  إحصائية  داللة  ذات 

 امة للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الداخلية. الع
ألفا   - كرونباخ  ألداة    (Cronbach's alpha)معامل  الثبات  من  للتحقق 

 الدراسة. 
التكرارات والنسب المئوية للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة، ووصف   -

 استجاباتهم على فقرات أداة الدراسة. 
وصف استجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ل -

 على محاور الدراسة. 
)موافق   - استجابات  تكرار  ضرب  كالتالي  حسابه  تم  والذي  الموزون  المتوسط 

،  3، وتكرار استجابات )محايد( × 4، وتكرار استجابات )موافق( × 5جدا ( × 
 .1×   ، وتكرار استجابات )معارض جدا(2 وتكرار استجابات )معارض( ×

تفسير خالل    وتم  من  الدراسة،  عينة  أفراد  إلجابات  الحسابية  المتوسطات 
المدى ) الفئة كالتالي : حساب  (، وتقسيمه على عدد خاليا 4=1-5حساب طول 

( وبعد الحصول على طول الفئة تم إضافتها ألقل قيمة في 0,8=4/5المقياس أي) 
 المقياس كما يلي: 

 يشير إلى معارض جدا.  1.80إلى  1.00من  -
 يشير إلى معارض.  2.60لى إ 1.81من  -
 يشير إلى محايد.  3.40إلى  2.61من  -
 يشير إلى موافق.  4.20إلى  3.41من  -
 يشير إلى موافق جدا .  5.00إلى  4.21من  -

الدراسة   عينة  استجابات  تجانس  من  للتحقق  كاي  مربع  اختبار  استخدام  تم 
 حول فقرات األداة.
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج    : االولأوال   التساؤل  على  باإلجابة  انتشار  :  المتعلقة  مدى   ظاهرة  "ما 

العائدين للجريمة )العمر، النوع االجتماعي،   األفرادالعود للجريمة حسب خصائص  
  الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، منطقة السكن، طبيعة العمل(؟"

 ( 5جدول رقم )
 عمر العائد للجريمة مدى انتشار ظاهرة العود للجريمة وفقا  لمتغير 

 النسبة  التكرار  عمر العائد للجريمة 

 5.1 5 سنة 18أقل من 

 54.1 53 سنة 25سنة إلى أقل من  18من 

 34.7 34 سنة 40إلى أقل من  سنة 25من 

 6.1 6 سنة فأكثر 40من 

 % 100 98 المجموع 

ه  ( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبت53( أن )5يتضح من الجدول رقم )
سنة   25سنة إلى أقل من   18من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من    54.1%
  % 34.7( منهم يمثلون ما نسبته  34، بينما )ئة األكثر من أفراد عينة الدراسة وهم الف

( 6سنة، و ) 40إلى أقل من   سنة 25من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من  
سنة   40لي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من  من إجما   %6.1منهم يمثلون ما نسبته  

من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم   %5.1( منهم يمثلون ما نسبته  5فأكثر، و )
سنة. وتعتبر هذه المرحلة العمرية مرحلة المراهقة المبكرة التي تزيد فيها   18أقل من  

الدراسا معظم  تشير  حيث  اليها  العود  او  الجريمة  ارتكاب  االجتماعية  احتمالية  ت 
ان   من   األطفالوالنفسية  كثيرة  ألسباب  للجريمة  يعود  أو  الجرائم  يرتكب  المراهقين 

اما بسبب الطالق او التفكك   أسرهم رفقاء السوء اوان غالبيتهم ال يعيشون مع    أهمها 
الرقابة   ضعف  او  كذلك  األسريةاالسري  االجتماعي  الضبط  خلل  او  غياب  او   ،

وغيرها من   األسرةاو انعدام سبل التسلية والترويح داخل    غياب القدوة من الوالدين
او العود للجريمة في هذه   اإلجراميالتي تدفع للسلوك    األخرى العوامل االجتماعية  

 المرحلة العمرية الحرجة 
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 ( 6جدول رقم )
 مدى انتشار ظاهرة العود للجريمة وفقا  لمتغير النوع االجتماعي للعائد للجريمة 

 النسبة  التكرار  ي للعائد للجريمةالنوع االجتماع 
 84.7 83 ذكر
 15.3 15 أنثي

 % 100 98 المجموع 

( رقم  الجدول  من  )6يتضح  أن  ما  83(  يمثلون  الدراسة  عينة  أفراد  من   )
من إجمالي أفراد عينة الدراسة ذكور وهم الفئة األكثر من أفراد عينة   %84.7نسبته  

من إجمالي أفراد عينة الدراسة    %15.3ه  ( منهم يمثلون ما نسبت 15الدراسة، بينما )
 إناث. 

 ( 7جدول رقم )
 مدى انتشار ظاهرة العود للجريمة وفقا  لمتغير الحالة االجتماعية للعائد للجريمة 

 النسبة  التكرار  الحالة االجتماعية للعائد للجريمة 
 69.4 68 أعزب
 23.5 23 متزوج 
 7.1 7 مطلق 

 % 100 98 المجموع 

ر  الجدول  من  )يتضح  )7قم  أن  ما  68(  يمثلون  الدراسة  عينة  أفراد  من   )
من إجمالي أفراد عينة الدراسة عزاب وهم الفئة األكثر من أفراد عينة  %69.4نسبته 

من إجمالي أفراد عينة الدراسة    %23.5( منهم يمثلون ما نسبته  23الدراسة، بينما )
و)  ي  7متزوجين،  منهم  نسبته  (  ما  أفراد   %7.1مثلون  إجمالي  الدراسة    من  عينة 

 حالتهم االجتماعية مطلقين. 
 ( 8جدول رقم )

 مدى انتشار ظاهرة العود للجريمة وفقا  متغير المستوى التعليمي للعائد للجريمة 
 النسبة  التكرار  المستوى التعليمي للعائد للجريمة

 12.2 12 أمي
 31.6 31 أقل من ثانوية 

 21.4 21 ثانوية 
 9.2 9 دبلوم

 20.4 20 بكالوريوس 
 5.1 5 دراسات عليا 

 % 100 98 المجموع 

( رقم  الجدول  من  )8يتضح  أن  ما  31(  يمثلون  الدراسة  عينة  أفراد  من   )
الثانوية    %31.6نسبته   من  اقل  التعليمي  مستواهم  الدراسة  عينة  أفراد  إجمالي  من 
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  % 21.4( منهم يمثلون ما نسبته  21، بينما )ئة األكثر من أفراد عينة الدراسة وهم الف
( منهم يمثلون ما 20ن إجمالي أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي الثانوية، و )م

(  12من إجمالي أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي بكالوريوس، و)  % 20.4نسبته  
( منهم 9، و)إجمالي أفراد عينة الدراسة أميينمن    %12.2منهم يمثلون ما نسبته  

نسبته   ما  إجمالي    %9.2يمثلون  عينةمن  دبلوم   أفراد  التعليمي  مستواهم  ، الدراسة 
نسبته  5و) ما  يمثلون  منهم  مستواهم    5.1%(  الدراسة  عينة  أفراد  إجمالي  من 

التعليمي دراسات عليا. وت عزى هذه النتيجة حسب اعتقاد الباحث بأن التعليم يؤدي 
ت خ   والثقافة  التعليم  ان  حيث  للجريمة،  العود  من  التقليل  في  هام ا  الميول دورا   مد 

 االجرامية والعدوانية والعكس صحيح. 
 ( 9جدول رقم )

 مدى انتشار ظاهرة العود للجريمة وفقا  لمتغير منطقة السكن للعائد للجريمة
 النسبة  التكرار  منطقة السكن للعائد للجريمة 

 57.1 56 حضر 
 28.6 28 ريف
 14.3 14 بادية

 % 100 98 المجموع 

( رقم  الجدول  من  )9يتضح  أن  ما  56(  يمثلون  الدراسة  عينة  أفراد  من   )
األكثر من   %57.1نسبته   الفئة  أفراد عينة منطقة سكنهم حضر وهم  إجمالي  من 

 ( بينما  الدراسة،  نسبته  28أفراد عينة  ما  يمثلون  منهم  أفراد   28.6%(  إجمالي  من 
و)  ريف،  سكنهم  منطقة  الدراسة  نسبته  14عينة  ما  يمثلون  منهم  من   14.3%( 

أفرا النتيجة لكون إجمالي  الباحث هذه  بادية. وي عزي  الدراسة منطقة سكنهم  د عينة 
التاريخية   االسباب  من  والصناعية  الحديثة  المدن  في  والحضاري  الثقافي  التنوع 
سكانية  عناصر  على  تحتوي  فالمدينة  اليها  العود  او  الجريمة  معدالت  الرتفاع 

بمع االجتماعي  التفكك  الى  يؤدي  االختالف  هذا  اطلق  مختلفة  ما  وجود  عدم  نى 
العزلة   الى  يؤدي  الذي  االجتماعي  بالتضامن  دوركهايم  االلماني  العالم  عليه 
ان  الى  سيما  وال  منحرفة  سلوكية  بأعمال  القيام  الى  الفرد  تدفع  التي  االجتماعية 
عالقته في المجتمع الحضري تكون رسمية وسطحية الى حد ما في تلك المجتمعات  

 الجريمة مما يدفعه الى ارتكاب 
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 (10جدول رقم )
 مدى انتشار ظاهرة العود للجريمة وفقا  لمتغير طبيعة عمل العائد من للجريمة

 النسبة  التكرار  طبيعة عمل العائد من للجريمة

 69.4 68 عاطل عن العمل

 11.2 11 موظف في مؤسسة حكومية 

 11.2 11 موظف في مؤسسة خاصة 

 8.2 8 أعمال حرة 

 % 100 98 المجموع 

( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما  68( أن )10تضح من الجدول رقم )ي
من إجمالي أفراد عينة الدراسة عاطلين عن العمل وهم الفئة األكثر   %69.4نسبته  

من إجمالي أفراد  %11.2( منهم يمثلون ما نسبته 11من أفراد عينة الدراسة، بينما )
الدراسة طبيعة عملهم موظف في مؤسسة حكو  ( منهم يمثلون ما  11مية، و)عينة 

مؤسسة   %11.2نسبته   في  موظف  عملهم  طبيعة  الدراسة  عينة  أفراد  إجمالي  من 
من إجمالي أفراد عينة الدراسة طبيعة   %8.2( منهم يمثلون ما نسبته  8خاصة، و)

 عملهم أعمال حرة. 
لتـي يزيـد ثانيا  : النتائج المتعلقة باإلجابة على التساؤل الثاني: "ما أنواع الجرائم ا

 فيها ظاهرة العود للجريمة"؟
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنواع 

 الجرائم التي يزيد فيها ظاهرة العود للجريمة
 (11جدول رقم )

 أنواع الجرائم التي يزيد فيها ظاهرة العود للجريمة مرتبة تنازليا  
 م
 الفقرة 

 لعينةاستجابة أفراد ا
االنحراف  المتوسط 

 المعياري 
 االختبارات اإلحصائية

الترتيب  
موافق  الكلي

معارض   معارض  محايد  موافق جدا
 جدا

لحسن المطابقة 2كا  
 االحتمالية  القيمة

 4.1 3.1 5.1 37.8 50.0 %  3 **0.000 96.898 0.99017 4.2653 4 3 5 37 49 ت الفساد 7
 4.1 5.1 21.4 32.7 36.7 %  19 **0.000 44.959 1.07694 3.9286 4 5 21 32 36 ت ر التزوي 8
 4.1 2.0 14.3 38.8 40.8 %  7 **0.000 68.327 0.99989 4.1020 4 2 14 38 40 ت االحتيال  9
 5.1 9.2 11.2 37.8 36.7 %  20 **0.000 49.551 1.14580 3.9184 5 9 11 37 36 ت الزنا  10
 7.1 5.1 16.3 33.7 37.8 %  23 **0.000 44.245 1.17964 3.8980 7 5 16 33 37 ت االغتصاب 11
تعاطي   12

 المخدرات 
 4.1 2.0 5.1 15.3 37.5 %  1 **0.000 180.265 0.98682 4.5204 4 2 5 15 72 ت

13 
تناول  
 2 **0.000 106.796 1.03143 4.3163 4 3 8 26 57 ت المسكرات

 % 58.2 26.5 8.2 3.1 4.1 
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 ( 11جدول رقم )تاب  
 أنواع الجرائم التي يزيد فيها ظاهرة العود للجريمة مرتبة تنازليا  

 الفقرة   م
 استجابة أفراد العينة 

 المعياري االنحراف   المتوسط  
لحسن المطابقة  2كا جدا رض  معا معارض  محايد موافق  جدا موافق   الكلي الترتيب   اإلحصائيةاالختبارات    

 4.1 2.0 8.2 41.8 43.9 % 4 **0.000 86.388 0.97026 4.1939 4 2 8 41 43 ت السرقة 14
 5.1 4.1 22.4 32.7 35.7 % 22 **0.000 43.531 1.09817 3.8980 5 4 22 32 35 ت المسلحالسطو   15
 4.1 5.1 24.5 28.6 37.8 % 21 **0.000 43.327 1.09438 3.9082 4 5 24 28 37 ت اإلليكترونية الجرائم   16
 8.2 23.5 34.7 17.3 16.3 % 33 **0.001 19.041 1.17964 3.1020 8 23 34 17 16 ت الزوجاتتعدد  17
 5.1 8.2 22.4 41.8 22.4 % 29 **0.000 41.694 1.07067 3.6837 5 8 55 41 22 ت المعلوماتيةالجرائم   18
 4.1 6.1 31.6 35.7 22.4 % 30 **0.000 40.878 1.02488 3.6633 4 6 31 35 22 ت السياسيةالجرائم   19
 4.1 3.1 12.2 43.9 36.7 % 10 **0.000 71.082 0.99293 4.0612 4 3 12 43 36 ت األخالقية الجرائم   20
 4.1 5.1 12.2 39.8 38.8 % 12 **0.000 62.714 1.04456 4.0408 4 5 12 39 38 ت الجسدياالعتداء   21
 7.1 4.1 17.3 38.8 32.7 % 25 **0.000 45.980 1.13972 3.8571 7 4 17 38 32 ت القذف  22
 3.1 8.2 13.3 29.6 45.9 % 9 **0.000 60.571 1.09592 4.0714 3 8 13 29 45 ت الرشوة 23

24 
 العامةعلىاألموال  كالسطو  االقتصادية  ئم  الجرا 

 6 6 9 39 38 ت
3.9898 1.13515 61.082 0.000** 15 % 38.8 39.8 9.2 6.1 6.1 

 4.1 6.1 17.3 36.7 35.7 % 18 **0.000 48.020 1.07278 3.9388 4 6 17 36 35 ت االختالس  25
 4.1 8.2 13.3 37.8 36.7 % 16 **0.000 50.673 1.09707 3.9490 4 8 13 37 36 ت القتل  26
 4.1 5.1 11.2 37.8 41.8 % 8 **0.000 65.878 1.05198 4.0816 4 5 11 37 41 ت التهريب  27
28 

 5 **0.000 87.510 1.14286 4.1837 4 8 8 24 54 ت المخدراتاالتجار في  
% 55.1 24.5 8.2 8.2 4.1 

29 
 العسكريةالمصالح  كتعطيل  سكرية العالجرائم  

 7 11 27 29 24 ت
3.5306 1.18586 20.163 0.000** 32 % 24.5 29.6 27.6 11.2 7.1 

30 
 واالنتقام الحقد  كجرائم  االجتماعية  الجرائم  

 5 4 14 44 31 ت
3.9388 1.04355 61.898 0.000** 17 % 31.6 44.9 14.3 4.1 5.1 

31 
 الدينيةبالمعتقدات تبطة  المر الجرائم  

 6 11 15 34 32 ت
3.7653 1.19967 32.714 0.000** 28 % 32.7 24.7 15.3 11.2 6.1 

 الجنسي التحرش  جرائم   32
 6.1 2.0 14.3 35.7 41.8 % 11 **0.000 62.306 1.09707 4.0510 6 2 14 35 41 ت

 4.1 3.1 14.3 43.9 34.7 % 13 **0.000 66.592 0.99462 4.0204 4 3 14 43 34 ت العرضجرائم   33
 البشراالتجار في  جرائم   34

 6.1 9.2 9.2 40.8 34.7 % 24 **0.000 52.714 1.16551 3.8878 6 9 9 40 34 ت
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 ( 11جدول رقم )تاب  
 أنواع الجرائم التي يزيد فيها ظاهرة العود للجريمة مرتبة تنازليا  

 الفقرة  م
 تجابة أفراد العينةاس

 المعياري االنحراف  المتوسط 
لحسن المطابقة 2كا جدامعارض   معارض  محايد  موافق جداموافق  الكليالترتيب   اإلحصائية االختبارات   

 )المرور( السير جرائم   35
 7.1 10.2 24.5 29.6 28.6 %  31 ** 0.000 21.898 1.20579 3.6224 7 10 24 29 28 ت

 5.1 4.1 26.5 35.7 28.6 %  27 ** 0.000 41.082 1.06732 3.7857 5 4 26 35 28 ت التخريب رائم  ج 36

37 

 دينية عرقية او مجموعات  واضطهاد المتكررة االعتداءات  مثل  القانونية،  غير والمالحقة  االضطهاد جرائم  

 5 7 21 31 34 ت

3.8367 1.13695 36.286 0.000 ** 26  % 34.7 31.6 21.4 7.1 5.1 

 5.1 4.1 13.3 30.6 46.9 %  6 ** 0.000 66.592 1.10752 4.1020 5 4 13 30 46 ت اإلرهابجرائم   38
39 

 النفسعلى االعتداء  جرائم  

 6 2 14 38 38 ت
4.0204 1.08390 61.388 0.000 ** 14  % 38.8 38.8 14.3 2.0 6.1 

 - 0.74768 3.9434 المؤشر العام
  0.01** دالة إحصائيا  عند مستوى  

من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أكثر أنواع الجرائم التي يزيد َتبي ن  
 (. 5.00من  3.94344فيها ظاهرة العود للجريمة بمتوسط )

مستوى  َتبي ن  و  عند  إحصائيا   دالة  كاي  مربع  قيمة  أن  النتائج  وهذه    0.01من 
 وت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات . تفا َتبي ن النتائج 

من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون جدا  على ثالثة من أكثر أنواع َتبي ن  و 
( والتي تم 13،7،  12الجرائم التي يزيد فيها ظاهرة العود للجريمة تمثلها العبارات )

 ترتيبها تنازليا  كالتالي: 
1. ( رقم  العبارة  وه12جاءت  بمتوسط (  األولى  بالمرتبة   " المخدرات  تعاطي  ي" 

 ( .5من  4.5204)
2. ( رقم  العبارة  بمتوسط  13جاءت  الثانية  بالمرتبة   " المسكرات  تناول   " وهي   )

 ( .5من  4.3163)
من    4.2653( وهي" الفساد " بالمرتبة الثالثة بمتوسط )7جاءت العبارة رقم ) .3

5.) 
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ا مدمني  ان  الى  متعددة  دراسات  اشارت  من لقد  يعانون  والمخدرات  لمسكرات 
ارتكابهم  يسبب  مما  سلبية  ايضا  لذواتهم  نظرتهم  وان  سلبي  نقص  من  االساس 
المسكرات   بان  الشهري  النتيجة مع دراسة  اليها،وقد تطابقت هذه  العود  للجريمة او 

 .   والمخدرات من اكثر الجرائم التي ينتشر فيها ظاهرة العود للجريمة
أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أنواع الجرائم التي يقل  من النتائج  َتبي ن  كما  

( العبارات  تمثلها  للجريمة  العود  ظاهرة  ترتيبها  35،  29،  17فيها  تم  والتي   )
 تصاعديا كالتالي: 

1. ( العبارة رقم  انها  17جاءت  االولى من حيث  بالمرتبة  الزوجات"  ( وهي"تعدد 
الع ظاهرة  فيها  ينتشر  التي  الجرائم  انواع  حسابي  اقل  بمتوسط  للجريمة  ود 

 (5من  3.1020)
2. ( رقم  العبارة  العسكرية"  29جاءت  المصالح  كتعطيل  العسكرية  وهي"الجرائم   )

بالمرتبة الثانية من حيث انها اقل انواع الجرائم التي ينتشر فيها ظاهرة العود 
 (5من 3.5306للجريمة بمتوسط حسابي )

لمرتبة الثالثة من حيث انها اقل  ( وهي"جرائم السير" با 35جاءت العبارة رقم ) .3
حسابي   بمتوسط  للجريمة  العود  ظاهرة  فيها  ينتشر  التي  الجرائم  انواع 

 (5من  3.6224)
   -التساؤل الثالث:

 "ما العوامل االجتماعية التي لها عالقة بظاهرة العود للجريمة "؟
المئوية والمتوسطات   التكرار والنسب  التحليل االحصائي  تم استخدام اسلوب 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل االجتماعية المرتبطة بالعود إلى الجريمة 
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 ( 12جدول رقم )تاب   
 مرتبة تنازليا    جريمةلل  العودظاهرة ب تي لها عالقةالعوامل االجتماعية ال

 م
 

 الفقرة

 العينة أفراداستجابة 

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 اإلحصائيةاالختبارات 
الترتيب  

موافق  كليال
معارض  معارض محايد  موافق جدا

 جدا

لحسن المطابقة 2كا  
 االحتمالية  القيمة 

40 
التفكك 
 األسري 

 3 1 7 25 62 ت
4.4490 0.90954 133.020 0.000 ** 2 

% 63.3 25.5 7.1 1.0 3.1 

41 
دني ت

المستوى  
 التعليمي 

 5 6 10 34 43 ت
4.0612 1.11980 63.531 0.000 ** 18 

% 43.9 34.7 10.2 6.1 5.1 

42 
تدني 

المستوى  
 االقتصادي 

 6 3 9 29 51 ت
4.1837 1.12467 84.041 0.000 ** 9 

% 52.0 29.6 9.2 3.1 6.1 

43 
وفاة العائل 

 األسري 
 5 11 20 32 30 ت

3.7245 1.16460 28.020 0.000 ** 55 
% 30.6 32.7 20.4 11.2 5.1 

44 
غياب 
العائل 

 األسري 

 5 7 17 33 39 ت
3.8980 1.13510 42.204 0.000 ** 39 

% 36.7 33.7 17.3 7.1 5.1 

45 
رفقاء 
 السوء

 4 - 5 22 67 ت
4.5102 0.92218 106.653 0.000 ** 1 

% 68.4 22.4 5.1 - 4.1 

46 
رفقاء 

 15 * * 0.000 64.143 1.03794 4.0714 5 1 16 36 40 ت الدراسة
% 40.8 36.7 16.3 1.0 5.1 

47 

ما قد ينشر  
على  

وسائل 
التواصل 

 االجتماعي 

 3 1 15 35 44 ت

4.1837 0.94538 75.265 0.000 ** 8 % 44.9 35.7 15.3 1.0 3.1 

48 
ضعف  
العقاب 
 والردع 

 4 4 12 26 52 ت
4.2041 1.07415 83.429 0.000 ** 7 % 53.1 26.5 12.2 4.1 4.1 

49 
 3 9 20 40 26 ت بيئة العمل 

3.7857 1.03794 43.122 0.000 ** 48 
% 26.5 40.8 20.4 9.2 3.1 

50 

تبثه  ما 
بعض 

وسائل 
اإلعالم من 

برامج 
تيسر 

 الجريمة 

 5 3 14 34 42 ت

4.0714 1.07694 62.714 0.000 ** 16 
% 42.9 34.7 14.3 3.1 5.1 

51 

تنشره   ما 
بعض 

نوات  الق
الفضائية 

سبل   من 
في   تسهم 

تكوين  
الفكر 

اإلجرامي  
 واستحالله 

 7 4 13 26 48 ت

4.0612 1.19980 65.980 0.000 ** 21 
% 49.0 26.5 13.3 4.1 7.1 

52 
عمل 

في   الطفل 
 سن مبكرة

 6 8 21 33 30 ت
3.7449 1.16044 31.082 0.000 ** 53 

% 30.6 33.7 21.4 8.2 6.1 

53 
احنات لمشا

 األسرية
 4 3 12 44 35 ت

4.0510 0.98831 71.898 0.000 ** 22 
% 35.7 44.9 12.2 3.1 4.1 

54 
 6 4 13 30 45 ت الفقر

4.0612 1.14708 62.510 0.000 ** 20 
% 45.9 30.6 13.3 4.1 6.1 

55 
 4 4 5 23 62 ت البطالة 

4.3776 1.04057 128.020 0.000 ** 4 
% 63.3 23.5 5.1 4.1 4.1 
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 ( 12جدول رقم )تاب   
 مرتبة تنازليا    جريمةلل  العودظاهرة ب تي لها عالقةالعوامل االجتماعية ال

 م
 الفقرة 

 العينة أفراداستجابة 
االنحراف  المتوسط

 المعياري

 اإلحصائيةاالختبارات 
الترتيب  

موافق  الكلي
معارض  معارض محايد  موافق جدا

 جدا
المطابقةلحسن  2كا  

56 
لعالقات ا

السابقة 
داخل 

 السجن

 4 4 18 31 41 ت
4.0306 1.06929 54.959 0.000 ** 25 

% 41.8 31.6 18.4 4.1 4.1 

57 
ضعف  
الوازع 
 الديني 

 5 3 9 22 59 ت
4.2959 1.09553 110.163 0.000 ** 5 

% 60.2 22.4 9.2 3.1 5.1 

58 

ضعف  
برامج 

اإلصالح 
الديني  

ائدين  للع
 والتأهيل 

 5 4 13 30 46 ت

4.1020 1.10752 66.592 0.000 ** 13 
% 46.9 30.6 13.3 4.1 5.1 

59 

ضعف  
برامج 

التأهيل  
النفسي 
 للعائدين 

 6 3 13 37 39 ت

4.0204 1.10276 60.367 0.000 ** 29 
% 39.8 37.8 13.3 3.1 6.1 

60 

ضعف  
برامج 

الرعاية  
الالحقة 
 للعائدين 

 6 3 14 39 36 ت

3.9796 1.09337 58.020 0.000 ** 33 
% 36.7 39.8 14.3 3.1 6.1 

61 
عدم فعالية 

العقوبات  
 الرادعة 

 10 ** 0.000 73.531 1.09356 4.1429 5 2 16 26 49 ت
% 50.0 26.5 16.3 2.0 5.1 

لعمالة ا 62
 الوافدة 

 5.1 7.1 18.4 35.7 33.7 % 43 ** 0.000 40.367 1.12149 3.8571 5 7 18 35 33 ت

شعور ال 63
 بالوصمة

 4.1 4.1 31.6 35.7 24.5 % 54 ** 0.000 44.551 1.01312 3.7245 4 4 31 35 24 ت

64 
ضعف دور  

التربية  
 والتعليم 

 5 5 15 37 36 ت
3.9592 1.09279 52.000 0.000 ** 36 

% 36.7 37.8 15.3 5.1 5.1 

65 

ا لحياة  عقد 
في 

المجتمع  
الحضري  
 والصناعي 

 5 2 22 43 26 ت

3.8469 1.00875 57.000 0.000 ** 45 
% 26.5 43.9 22.4 2.0 5.1 

66 
ألمراض ا

 النفسية
 كاالكتئاب 

 4 8 10 38 38 ت
4.0000 1.09356 58.531 0.000 ** 31 

% 38.8 38.8 10.2 8.2 4.1 

67 
صغر  
 السن

 4 9 27 33 25 ت
3.6735 1.08196 31.592 0.000 ** 57 

% 25.5 33.7 27.6 9.2 4.1 

68 
السلوك 
المعادي 
 للمجتمع 

 4 6 16 38 34 ت
3.9388 1.06312 50.367 0.000 ** 37 

% 34.7 38.8 16.3 6.1 4.1 

69 
الشعور 
 بالنقص 

 2 6 16 37 37 ت
4.0306 0.98916 56.796 0.000 ** 24 

% 37.8 37.8 16.3 6.1 2.0 

70 
ضعف  
 التنشئة

 االجتماعية 

 4 6 10 42 36 ت
4.0204 1.04516 65.878 0.000 ** 26 

% 36.7 42.9 10.2 6.1 4.1 

71 
ضعف  ال

 العقلي 
 4 8 21 41 24 ت

3.7449 1.04843 43.735 0.000 ** 52 
% 24.5 41.8 21.4 8.2 4.1 

72 
ضعف  

الخدمات  
االجتماعية  

 المقدمة 

 4 3 25 39 27 ت
3.8367 1.00200 49.959 0.000 ** 46 

% 27.6 39.8 25.5 3.1 4.1 
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 ( 12جدول رقم )تاب   
 مرتبة تنازليا    جريمةلل  العودظاهرة ب تي لها عالقةالعوامل االجتماعية ال

 م
 الفقرة 

 العينة أفراداستجابة 
االنحراف  المتوسط

 المعياري

 اإلحصائيةاالختبارات 
  الترتيب
موافق  الكلي

معارض  معارض محايد  موافق جدا
 جدا

لحسن المطابقة 2كا  

73 
فقدان 

المورد 
 المالي 

 4 2 12 46 34 ت
4.0612 0.96127 77.306 0.000 ** 17 

% 34.7 26.9 12.2 2.0 4.1 

74 

ضعف  
الدور الذي 
به  تقوم 
مؤسسات  
المجتمع  

 المدني 

 6 3 22 31 36 ت

3.8980 1.12598 44.143 0.000 ** 38 
% 36.7 31.6 22.4 3.1 6.1 

75 
نعدام ا

 القدوة 
 4 6 15 38 35 ت

3.9592 1.06411 52.306 0.000 ** 35 
% 35.7 38.8 15.3 6.1 4.1 

76 
لمسلسالت  
تدعو   التي 

 للعنف
 19 ** 0.000 65.878 1.12897 4.0612 5 7 8 35 43 ت

% 43.9 35.7 8.2 7.1 5.1 

77 

البرامج  
التي 

تحرض 
على  

العنف  
 والكراهية 

 7 5 10 35 41 ت

4.0000 1.17535 59.143 0.000 ** 32 % 41.8 35.7 10.2 5.1 7.1 

78 
ألفالم ا

السنيمائية  
تدعو   التي 

 للعنف

 7 5 16 34 36 ت
3.8878 1.17432 43.939 0.000 ** 40 % 36.7 34.7 16.3 5.1 7.1 

79 
تبادل  

رات  الخب
بين 

 المجرمين 

 6 5 8 42 37 ت
4.0102 1.10756 68.224 0.000 ** 30 

% 37.8 42.9 8.2 5.1 6.1 

80 
ضعف  
الرقابة 
 األسرية

 4 1 5 31 57 ت
4.3878 0.94849 118.939 0.000 ** 3 

% 58.2 31.6 5.1 1.0 4.1 

81 
تعدد 

 األوالد 
 9 24 30 20 15 ت

3.0816 1.19857 13.327 0.010 ** 65 
% 15.3 20.4 30.6 24.5 9.2 

82 
 مانعدا

القيم 
والمثل  

 العليا 

 5 9 11 42 31 ت
3.8673 1.11815 52.612 0.000 ** 41 

% 31.6 42.9 11.2 9.2 5.1 

83 
الزدحام ا

بمكان 
 السكن

 6 17 28 28 19 ت
3.3776 1.16225 17.000 0.002 ** 63 

% 19.4 28.6 28.6 17.3 6.1 

84 
في  تفرقة 

المعاملة  
 بين األوالد 

 6 7 17 43 25 ت
3.7551 1.10352 47.306 0.000 ** 49 

% 25.5 43.9 17.3 7.1 6.1 

85 
وجود  عدم 

رقابة 
 أسرية

 2 9 9 35 43 ت
4.1020 1.04032 67.306 0.000 ** 11 

% 43.9 35.7 9.2 9.2 2.0 

86 
 انتشار

الجواالت  
 الذكية 

 5 9 19 33 32 ت
3.7959 1.14837 33.633 0.000 ** 47 

% 32.7 33.7 19.4 9.2 5.1 

87 
انعدام 

 الضمير
 5 3 12 35 43 ت

4.1020 1.06964 67.918 0.000 ** 12 
% 43.9 35.7 12.2 3.1 5.1 

88 
شذوذ 
 الغرائز 

 6 5 10 41 36 ت
3.9796 1.11207 62.102 0.000 ** 34 

% 36.7 41.8 10.2 5.1 6.1 

89 
إلحساس  ا

 بالعظمة 
 5 13 24 27 29 ت

3.6327 1.18746 21.388 0.000 ** 60 
% 29.6 27.6 24.5 13.3 5.1 
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 ( 12جدول رقم )تاب   
 مرتبة تنازليا    جريمةلل  العودظاهرة ب تي لها عالقةالعوامل االجتماعية ال

 م
 الفقرة 

 العينة أفراداستجابة 
حراف االن المتوسط

 المعياري

 اإلحصائيةاالختبارات 
الترتيب  

موافق  الكلي
معارض  معارض محايد  موافق جدا

 جدا
لحسن المطابقة 2كا  

90 
إلحساس  ا

 باالضطهاد 
 3 3 15 39 38 ت

4.0816 0.97042 65.673 0.000 ** 14 
% 38.8 39.8 15.3 3.1 3.1 

91 
المناخ  

الجغرافي 
غير 

 المعتدل 

 11 16 29 21 21 ت
3.2551 1.27878 9.143 0.058 64 

% 21.4 21.4 29.6 16.3 11.2 

92 
انتشار 
األماكن 

 النائية 

 4 17 18 32 27 ت
3.6224 1.17986 23.531 0.000 ** 61 % 27.6 32.7 18.4 17.3 4.1 

93 
ضعف  
الحالة 

االقتصادية 
 للدولة 

 6 10 18 32 32 ت
3.7551 1.19329 29.959 0.000 ** 50 % 32.7 32.7 18.4 10.2 6.1 

94 
انتشار 
 الفساد

 5 4 8 29 52 ت
4.2143 1.09592 88.224 0.000 ** 6 

% 53.1 29.6 8.2 4.1 5.1 

95 

لتمييز  ا
الناس  بين 

في 
المعاملة  

قبل  من 
السلطات 

 األمنية 

 5 3 18 31 41 ت

4.0204 1.09337 55.061 0.000 ** 28 
% 41.8 31.6 18.4 3.1 5.1 

96 

نعدام ا
الخدمات  

بمكان 
السكن  

كضعف  
التهوية  
واإلنارة  
 وغيرها 

 5 16 18 40 19 ت

3.5306 1.13250 32.918 0.000 ** 62 
% 19.4 40.8 18.4 16.3 5.1 

97 
لهجرة  ا

غير 
 المشروعة

 4 11 21 36 26 ت
3.7041 1.10490 32.102 0.000 ** 56 

% 26.5 36.7 21.4 11.2 4.1 

98 
رتفاع ا

معدل 
 الجريمة 

 5 5 10 38 40 ت
4.0510 1.08763 64.959 0.000 ** 23 

% 40.8 38.8 10.2 5.1 5.1 

99 
اختالط  
 الثقافات 

 5 8 27 35 23 ت
3.6429 1.08647 33.224 0.000 ** 59 

% 23.5 35.7 27.6 8.2 5.1 

100 
الختالط  ا

بين 
 الجنسين

 6 11 17 31 33 ت
3.7551 1.21045 29.347 0.000 ** 51 

% 33.7 31.6 17.3 11.2 6.1 

101 
لتأويل  ا

الخاطئ  
 للقرآن

 8 5 19 27 39 ت
3.8571 1.23522 39.755 0.000 ** 44 

% 39.8 27.6 19.4 5.1 8.2 

102 
الظروف 
السياسية  
 المتضاربة 

 7 10 19 35 27 ت
3.6633 1.19228 27.714 0.000 * * 58 

% 27.6 35.7 19.4 10.2 7.1 

103 
انعدام 

العدالة 
 االجتماعية 

 4 7 11 37 39 ت
4.0204 1.08390 58.939 0.000 ** 27 

% 39.8 37.8 11.2 7.1 4.1 

104 
ضعف  

 الشخصية
 6 10 11 35 36 ت

3.8673 1.19826 43.735 0.000 ** 42 
% 36.7 35.7 11.2 10.2 6.1 

 - 0.72869 3.9330 ؤشر العامالم 

   .0.01** دالة إحصائياً عند مستوى 

االجتماعية  َتبي ن   العوامل  على  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  أن  النتائج  من 
 (. 5.00من  3.9330التيلها عالقة بظاهرة العود للجريمة بمتوسط )
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وهذه    0.01من النتائج أن قيمة مربع كاي دالة إحصائيا  عند مستوى  َتبي ن  و 
 . تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات َتبي ن النتائج 

وقد َتبي ن من النتائج اكثر العوامل االجتماعية التي لها عالقة بظاهرة العود  
 ( والتي تم ترتيبها تنازليا  كالتالي: 80، 40، 45للجريمة تمثلها العبارات )

4. ( رقم  العبارة  وهي45جاءت  بالمر رفقاء    "  (   " بمتوسط  السوء  األولى  تبة 
 .(5من  4.5102)

5. ( رقم  العبارة  بمتوسط  40جاءت  الثانية  بالمرتبة   " األسري  التفكك   " وهي   )
 ( .5من  4.4490)

6. ( رقم  العبارة  الثالثة  80جاءت  بالمرتبة   " األسرية  الرقابة  ضعف  وهي"   )
 (. 5من  4.3878بمتوسط )

تناول ما  الى  النتيجة  هذه  الباحث  والمدارس  ويعز ي  النظريات  من  الكثير  ته 
همية العوامل االجتماعية  أ كدت على  أهم المدارس التي  أ االجتماعية التي تعتبر من  

النفسية  بما يتعلق بالظروف    ن المجرم هو نتاج وحصيلة المجتمع خاصة  أ ونادت ب
واالقتصادية لتؤكد  واالجتماعية  النتيجة  هذه  جاءت  وقد  إليه،  وصلت  الدراسة،   ما 

أيضا     وما  العتيبي  أكدته  السأذ  إدراسة  رفقاء  الم    وء ن  العوامل  دفع من  في  ؤثرة 
اضطراب  وان  فيه،  واالستمرار  اليها  والعود  الجريمة  عالم  دخول  الى  المسجونين 
الحياة االسرية او تفككها من اهم تلك العوامل التي لها عالقة بالجريمة والعود اليها  

واسرته الذي يؤدي الى فقدان تاثير القيم والقواعد   بسبب تحلل العالقات ما بين الفرد
االسريةعلى الفرد مما يزيد من احتمالية جنوح االحداث وارتكاب السلوك االنحرافي 
على  رقابتها  ضعف  او  االسرية  االجتماعية  فالمشكالت  االجرامي  او  العدواني  او 

 .  ود اليها ابنائها تؤدي الى مشكالت اجتماعية اخرى من ضمنها الجريمة والع
العود   العوامل االجتماعية لها عالقة بظاهرة  اقل  النتائج بان  َتبي ن من  وقد 

 ( والتي تم ترتيبها تنازليا  كالتالي:81، 91، 83للجريمة تمثلها العبارات )
( وهي "االزدحام بمكان السكن"بالمرتبة االولى بمتوسط 83جاءت العبارة رقم ) .1

 .  (5من  3.3776حسابي )
( وهي "المناخ الجغرافي غير المعتدل" بالمرتبة الثانية  91بارة رقم )جاءت الع .2

 . (5من  3.2551بمتوسط حسابي )
العبارة رقم ) .3 بمتوسط حسابي  81جاءت  الثالثة  بالمرتبة  "تعدد االوالد"  ( وهي 

 . (5من  3.0816)
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 : جالنتائ
بالتساؤل المتعلقة  النتائج   : للج"  : االول  أوال   العود  انتشار  مدى  حسب  ما  ريمة 

خصائص االفراد العائدين للجريمة )العمر، النوع االجتماعي، الحالة االجتماعية، 
الهيئة  اعضاء  وجهة  حسب  العمل(  طبيعة  السكن،  منطقة  التعليمي،  المستوى 

 " ؟التدريسية
 18من  من افراد عينة الدراسة يؤكدون ان الفئة التي تكون أعمارهم    54.1% -

من   أقل  إلى  بينما  وهم    سنة 25سنة  للجريمة،  عود  األكثر  العمرية  الفئة 

 وهم الفئة العمرية االقل عود للجريمة.  سنة 18أقل من  5.1%

من افراد عينة الدراسة يؤكدون ان فئة الذكور هم الفئة األكثر عود    84.7% -

 للجريمة من االناث. 

من افراد عينة الدراسة يؤكدون ان فئة العزاب هم الفئة األكثر عود    69.4% -

من  للج نسبتهم  تبلغ  حيث  للجريمة  عودا  االقل  المطلقين  يعتبر  بينما  ريمة 

  %7.1العائدين 

من افراد عينة الدراسة يؤكدون ان الفئة ممن مستواهم التعليمي اقل    31.6% -

من الثانوية هم الفئة األكثر عودا للجريمة، بينما االقل عودا للجريمة هم الفئة  

  %5.1يا اذ تبلغ نسبتهم الذين مستواهم التعليمي دراسات عل

التي منطقة سكنهم حضر   57.1% - الفئة  ان  الدراسة يؤكدون  افراد عينة  من 

هم الفئة األكثر عودا للجريمة بينما يعتبر سكان منطقة البادية من اقل الفئات  

   %14.3عودا للجريمة اذ بلغت نسبتهم 

ه  69.4% - العمل  عن  العاطلين  فئة  ان  يؤكدون  الدراسة  عينة  الفئة  أفراد  م 

طبيعة   التي  الفئة  هم  للجريمة  عودا  الفئات  اقل  بينما  للجريمة  عودا  األكثر 

  % 8.2بلغت نسبتهم  إذحرة  أعمالعملهم 

الجرائم التي يزيد   أنواعما  "ثانيا  : النتائج المتعلقة باإلجابة على التساؤل الثاني 
 ؟ ةالهيئة التدريسي أعضاءحسب وجهة نظر العود للجريمة  ظاهرة فيها

 أكثر أنواع الجرائم التي يزيد فيها ظاهرة العود للجريمة: -

 تعاطي المخدرات.  -1

 .ناول المسكراتت -2

 الفساد.  -3

 الجرائم التي يقل فيها ظاهرة العود للجريمة : -

 عدد الزوجاتت .1
 (.جرائم السير )المرور .2

 . الجرائم العسكرية كتعطيل المصالح العسكرية .3



 
 7201 ديسمرب|         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 114 

المتعلقة باإلجابة على النتائج  العوامل االجتماعية  "  الثالث  التساؤل  ثالثا  التي  ما 
 " ؟حسب وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية العود للجريمةظاهرة ب لها عالقة

 : العود إلى الجريمةظاهرة ب  التي لها عالقة  العوامل االجتماعيةاكثر  -
 رفقاء السوء.  .1

 التفكك األسري. .2

 . ضعف الرقابة األسرية .3

 البطالة . .4

 . ضعف الوازع الديني .5

 .انتشار الفساد .6

 اقل العوامل االجتماعية التي لها عالقة بظاهرة العود للجريمة:  -
 . الزدحام بمكان السكنا .1

 .المناخ الجغرافي غير المعتدل .2

 تعدد األوالد .  .3

 : التوصيات
مراكز   - ودعم  الشرعية  المحاكم  لدى  االسرية  االستشارات  دورمراكز  تفعيل 

 االستشارات االسرية في القطاع الخاص 

مراكز ان - النزالء    شاء  بدراسة  تتخصص  السجون  داخل  وابحاث  دراسات 
العود  احتمالية  لديهم  تزيد  ممن  الجماعات  لتحديد  اجتماعية  نفسية  دراسة 

 .للجريمة 

الجريمة  - في  لهم  العقوبة  مدة  انهوا  الذين  للنزالء  الالحقة  الرعاية  تكثيف 
 . االولى
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 :  املراجع
 أوال : القران الكريم. 

 راج  العربية:ثانيا : الم
عزيز،  العمري، .1 داخل   ،2013علي  المقدمة  التعليمية  البرامج  "دور 

للجريمة العود  ما   ،"المؤسسات االصالحية في خفض معدالت  ستير  جرسالة 
 . نايف العربية للعلوم االمنية جامعة الرياض:  منشورة، غير

طلق،  العتيبي، .2 خالل    "العود  هـ،1424مطلق  من  الجريمة  بعض    تأثيرالى 
منشورة،ة  رسال   ،االجتماعية"  عواملال غير  والعلوم    اآلداب كلية    ماجستير 

 . المملكة العربية السعودية  مكة، جامعة الملك عبد العزيز:  نسانية،اإل
االصالحية"  ،2002  حسن،أ  طالب، .3 والمؤسسات  والعقوبة  دار   ،"الجريمة 

 . بيروت الطليعة:
سياف، .4 سعيد  االجتما  ،2007الشهراني،  النبذ  تكيف  "تأثير  على  عي 

للعلوم  "المسجونين العربية  نايف  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  أطروحة   ،
 االمنية: الرياض. 

سياف،  الشهراني، .5 منطقة   ،1999سعيد  سجون  في  للجريمة  العود  "عوامل 
 د: الرياض. جامعة الملك سعو  غير منشورة،  رسالة ماجستير ،"الرياض

علي، .6 السيد  الج  ،1987الشتا،  االجتماع  الجامعية:  ،  "نائي "علم  المعرفة  دار 
 االسكندرية.

"دراسة لبعض متغيرات الشخصية للمجرمين   هـ،1412حمد عبدهللا،أ   السعيد، .7
 غير منشورة،  ه رسالة دكتورا   ،العائدين للسجون في المملكة العربية السعودية"

 . جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية الرياض: 
، المكتب  "نحراف من المنظور االجتماعي "الجريمة واال   رمضان، السيد،)بال(، .8

 االسكندرية.  الجامعي الحديث:
الغني، .9 عبد  فتحية  الجريمة  ،2001الجميلي،  ومرتكب  والمجتم   ،  ""الجريمة 

 دائرة المكتبة الوطنية: عمان االردن.
مكرم، .10 بني  محمد  الدين  جمال  منظور،  الجزء    هـ،1388  ابن  العرب،  "لسان 

 : بوالق، القاهرة.، المكتبة االميرية"الخامس
 : المراج  االجنبية: ثالثا  

11. Goron, Haward RD and WeldonBracie,2003,The Impact of Career 

and Technical Education Programs on Adult Offenders: Learning 

Behind Bars, The Journal of Correctional Education(4). 
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TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
Prepared by : Salem Hammad Mohammad Al Enezi 
Introduction: 

Although the English language is not the native language 

of the majority of its speakers, it benefits from the largest 

popularity among speakers of the world. However, both native 

and second-language speakers of English are in every part of 

the world, and English has become the "lingua franca" in many 

situations, counting business, politics, science, technology, 

media and entertainment, to name a few. English is also the 

official language of several international organizations, such as 

NATO and the European Union. Besides, it is the language of 

world business. It is also mostly used in the internet, taking 

more than half of all websites. Learning English gives a lot of 

people access to a limitless range of information, entertainment 

and career opportunities. The importance of English is of 

course undeniably clearly. For these reasons and others, 

teaching English as a Foreign Language has gained a great 

importance in many educational situations.  

The status of English in the world has been changing in 

the last few decades to such an extent that some basic issues 

need to be reconsidered. One example is the issue of whether 

English should be taught as a foreign language (EFL), or as a 

lingua franca (ELF). 

The present world has witnessed a dramatical change in 

the last few decades. We live in a connected world with an 

enormous amount of data in different languages so easily 

accessible that knowing foreign languages has become of 

interest and need to a large number of individuals and societies. 

In line with these developments, programmes in foreign 

language learning have spread to practically all corners of the 
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world and across all age groups. However, we still lack 

a sufficiently solid and comprehensive foundation to base these 

programmes on. (Maria Dakowska, 2005) 

The growing body of knowledge about such related 

factors as learner characteristics, teacher beliefs and attitudes, 

impact of teachers on learner motivation, the curriculum and 

the textbook, to name only a few, needs to be combined into 

how we go about learning and teaching English today.  

The present paper will attempt to provide sufficient 

answers and proposals to the above raised questions. First, let's 

define what we mean by teaching English as a foreign language 

(TEFL). 

English as a Foreign Language (EFL) vs English as a 

Second Language (ESL) 

According to Wikipedia, English as a second or foreign 

language is the use of English by speakers with different native 

languages. Instruction for English-language learners may be 

known as English as a second language (ESL), English as a 

foreign language(EFL), English as an additional 

language (EAL), or English for speakers of other 

languages (ESOL). English as a foreign language (EFL) is the 

type of English foreign students learn to speak in a country 

where English is not the common language of its citizens. 

Therefore, English as a foreign language should be 

distinguished from English as a second language since "a 

second language is studied as well as learned in the community 

which uses it. Unlike in the case of a foreign language, learning 

is not restricted to the classroom process, but significantly 

enhanced by environmental input and interaction". (Maria 

Dakowska, 2005) 
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The teaching situation, ESL or EFL, affects both the 

content and the methods of the English language teaching. At 

ESL Schools, students are taught only the general language 

which they will actually speak in order to adapt with school 

environment, be able to communicate with others and therefore 

be able to develop their social life at school. In other words, 

they learn the type of English which will facilitate their overall 

success.  

On the other hand, in many EFL situations English could 

be taught in a traditional way; meaning that teaching follows a 

sequential order of learning the grammar as predicted in a 

natural way of learning that language. In EFL classes, the 

learner is supposed to learn this inside the classroom. He has no 

opportunities to practise the language outside. To master the 

language, EFL students need careful attention and guidance to 

go through the process and continue on their own.  

According to this, many aspects of teaching should be 

considered including the choice of methods allowing learners 

to build both fluency and accuracy in their use of the target 

language. 

Methods of teaching English as a Foreign Language: 

It is true that the field of language education is 

developing at an ever-increasing rate. Consequently, traditional 

notions of education must give way to newer, more innovative 

ways of thinking about how we learn, teach and acquire 

knowledge. Changes in methods of teaching reflect the 

society's beliefs of what language means, how it can be taught 

effectively and for what reasons. Robert Lado (1964:3) 

summarizes these changes as follows: "We are witnessing in 

our time the greatest changes in the history of language 

learning – changes that reach into every aspect of this time-



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 174 

honoured field of study. Considering a second language or a 

foreign one as sign of prestige and education, many people are 

now studying languages for this purpose. Since the need for 

learning languages has increased, the demand for better 

methods has been more urgent. The aims for learning 

languages have varied a lot. Learners vary according to age, 

interest, motivation and many more factors. Therefore, teaching 

methods have to meet each and every learner's needs.  

This supports the need for an on-going adaptation of 

teaching methods to suit the types of learners, their needs and 

expected learning outcomes which are themselves constantly 

changing. 

The following are examples of the teaching methods that 

used to be approved worldwide but turned out to be ineffective 

later on: 

• The Grammar-Translation Method  

As educational conditions of the eighteenth century 

necessitated the existence of contemporary languages in their 

syllabi, they followed similar methods as those previously 

applied in teaching Latin. The main target was on 

learning descriptive linguistic rules, lexicon, and sentences for 

translation rather than communication. The objectives of 

learning languages had little to do with people's real needs. 

Mastering the speaking skills was not the end of the practice. 

Instead, learners were trained to read aloud the utterances they 

had translated into the target language. This method served 

well those who wished to learn about the language and its 

literature, and it offered little help to those who were concerned 

with speaking the language.  
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• The Direct Approach  
To remedy the flaws of the grammar-translation method, 

this approach was put forward as an attempt to include more 

use of the target language in the process of instruction and 

teaching.  

The best and simplest explanation of the Direct Method 

is drawn from this quote from Howatt (1984:234): 

 "The Direct Method originated in a desire to do 

something that the schools of the time were not doing, and 

could not do, namely to teach foreign languages as practical 

skills for everyday purposes of social survival." The ultimate 

goal of teaching languages according to this method is to 

prepare learners for real communication.  

Consequently, the Direct Method catered for the 

practical needs of learners (Richards and Rodgers, 1986). More 

emphasis was put on the production of language. Some aspects 

of grammar and structure, or even reading and writing were 

ignored to leave space for the main skills of listening and 

speaking, the ones which were highly considered. Once again, 

this was not enough for learners to fully master a foreign 

language. 

• The Reading Approach  

This approach stressed the importance of practical and 

academic matters; mainly for specific uses of the language in 

advanced or scientific studies. The approach did not target 

people who are interested in travelling abroad but aimed at 

reaching people whose interest in a foreign language is the 

reading skill.  

The importance of studying is given to the target 

language, the ability to read comes second followed by 
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knowing about the history of the country where the language is 

spoken. Grammatical issues involved in reading for 

comprehension and fluency are given much emphasis. 

• The Audio-lingual Method  

This method is derived from the principles of 

behaviourism. The theory behind this method is that learning a 

language means acquiring habits. In practice, students are given 

much practice of dialogues of every situation. As in the case of 

learning the mother tongue, a language is first heard before it is 

spoken or written. 

The new material is introduced through a 

dialogue. Following the principle that describes language 

learning as a habit formation, the method stresses reliance on 

mimicry, rote learning of a set of phrases and over-

learning. Structures are taught in an orderly 

sequence. Grammatical items are taught through repetitive 

drills. Grammatical explanations are avoided; grammar is 

taught in an inductive way. Skills are sequential: Listening, 

speaking, reading and writing are introduced one after the 

other. Vocabulary is firmly restricted and learned though 

context.  Precise native-like pronunciation is given much 

attention. The teacher is allowed to use the mother tongue, but 

students are not encouraged to do so. 

The teacher directs and controls students’ behaviour, 

provides a model, and reinforces correct responses. This 

method focused on accuracy rather than fluency. It was 

difficult for learners who studied in the Audio-Lingual Method 

to cope with new situations or different contexts. Their 

knowledge was based on memory rather than creativity.  

The problem with this method is that it departed from a 

misconception of its underlying theory of learning. If we look 
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at how we acquire our mother tongue, we find out that we do 

not rely on memorization. Instead, we analyse the target 

language, hypothesize its underlying structure, generalize and 

produce novel utterances which we have never heard before. 

This explains the natural process of learning languages, the 

thing which was completely different in this method.   

• The Communicative Approach  

The Communicative Approach perceives language as a 

tool for communication and not as a linguistic competence. For 

this, emphasis is put on functions rather than on forms. 

Students are usually assigned authentic materials to work on in 

small groups requiring a communicative need to accomplish 

task by practising language and negotiating meaning. 

Classroom activities were mainly centred on real-like 

communication. Students worked a lot in pairs or groups with 

an information gap to fill through interaction among students. 

The most common pillars of the communicative 

approach are: 

• Communication 

• Socialization 

• Individualization 

• Enjoyment 

Once again, this approach focused on fluency at the 

expense of accuracy. This was the weak point of the 

communicative approach.  

If we follow the history of teaching methods, we expect 

at this point that the next method will try to find a balance 

between fluency and accuracy, an integration of skills and a 

more humanistic approach to teaching students. 
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• Total Physical Response Method (TPR) 

To provide an enjoyable learning experience, minimizing 

the stress that accompanies learning a foreign language. This 

method was developed mainly to reduce the stress associated 

with language learning; students are not forced to speak before 

they are ready and learning is made as enjoyable as possible. 

Meaning is made clear through actions. TPR requires students 

to show a physical response to the language they hear. 

Language processing is correlated with physical action. 

• The Natural Approach  
Stephen Krashen's influence on educational research is 

obviously clear. His publication of "The Natural Approach" 

with the collaboration of Tracy Terrell in 1983 provided an 

inclusive basis for the theory of second language acquisition. 

The theory is based on the following hypotheses: 

• The Acquisition-Learning Hypothesis  

Acquisition is described as an evolving capability by 

manipulating language for real use, whereas learning is defined 

as knowing or being aware of the correct use of language.  

• The Natural Order Hypothesis  

The second hypothesis claims that the order of structural 

patterns is predictable. First, second or foreign language 

learners proved to follow the same sequence of acquiring a 

specific morphological awareness related to the target 

language.  

• The Monitor Hypothesis  

Our conscious knowledge of the language plays a major 

role in our production of language. It monitors our use of 

language. Instances of correcting ourselves, or saying things in 
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different ways with clarifications and modifications are all 

examples of what the "monitor" does.   

• The Input Hypothesis  

In this hypothesis, Krashen demonstrates how effective 

acquisition takes place; simply by providing input which is 

slightly beyond the learner's current level.   

• The Affective Filter Hypothesis  

The notion of the affective filter does not receive much 

attention in The Natural Approach. Krashen gives a hint stating 

that personal factors concern language acquisition rather than 

language learning. He quotes many study cases which 

investigated the relationship between motivation and self-

esteem, supporting the fact that an integrative motivation (a 

need to identify with native speakers) is compulsory. He 

believes that there is an "affective filter" which determines the 

learner's need for input if he lacks the required motivation to do 

so.   

• The Integrated Approach  

Teaching English as a second or foreign language 

(ESL/EFL) can be compared to embroidery. The embroidery is 

drawn from different threads. The analogy in the teaching 

context comprises the learners, their linguistic backgrounds, the 

teacher, the learning material, and other factors. All these affect 

the output. If one of these elements does not meet the right 

requirements it will spoil the final embroidery.   

 In addition to this, we should not forget the different 

language skills, namely listening, speaking, reading and 

writing. For a learner to master a language, he has to master the 

he four language skills. A method that focuses on these and 
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other related factors is referred to as the integrated-skill 

approach 

This list of teaching methods is by no means exhaustive. 

The aim of this list is to show how methods changed according 

to the perception people had at a certain time of how languages 

should be taught and what students need to master a language.  

In the course of our discussion, we should not forget the 

other pillar of the educational framework, namely the learner. 

What makes a learner more motivated to learn a language?  

What Is Student Motivation? 

No matter how efficient the method is, its success 

depends on other factors such as teachers, students and the 

curriculum or learning environment. In this section, we are 

going to talk about the students. 

Student motivation is naturally related to students' 

willingness and preparedness to participate in the learning 

process. But it also incorporates the conditions which trigger 

their engagement or non-involvement in school activities. 

Although students might show an equal motivation to perform 

a task, the drives of their motivation may be different. 

An intrinsically motivated student attempts an activity " 

for its own sake, for the enjoyment it provides, the learning it 

permits or the feelings of accomplishment it evokes " (Lepper 

1988). 

A student is said to be intrinsically motivated if he 

himself wants to learn the target language for personal reasons. 

This could also apply to learners who feel extreme pleasure 

when they accomplish something; learning a language, for 

example.   
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 A student with an extrinsic motivation acts "in order to 

obtain some rewards or avoid some punishment external to the 

activity itself such as grades, stickers, or teacher's approval 

(Lepper 1988). Progress of such students is dependent on many 

of these external factors and may increase or decrease. In this 

case, self-fulfilment is not considered. 

On the other hand, the concept of motivation to learn has 

a slight difference in meaning. It is defined by one author as 

"the meaningfulness, value, and benefits of academic tasks to 

the learner regardless of whether or not they are intrinsically 

interesting "(Hermine Marshall 1987). 

Others argue that motivation is enhanced by "long – 

term, quality involvement in learning and commitment to the 

process of learning" (Carole Ames 1990). 

As Jere Brophy (1987) put it, motivation can be 

described as an ability which is established through "general 

experience" but mostly encouraged through "modelling". This 

is true if we look at how children learn their first language. 

They have needs which they communicate to their parents who 

in turn give feedback and reconstruction of their messages. 

 What happens in the classroom is much serious, but "the 

classroom is not an island" (Martin Maehr and Carol Midgley 

1991). Depending on the degree of equivalence with classroom 

goals, these goals weaken or enhance classroom efforts. In 

order to boost motivation to learn, school-based policies and 

practices should focus on "learning, task mastery, and effort" 

(Maehr and Midgley 1991) rather than on relative performance 

and competition. 

We can conclude that if we assume that student 

motivation is intrinsic it has to be increased by extrinsic 

factors. Appraise and encouragement of students' progress can 
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boost students' confidence in their abilities and provide them 

with an assurance that they can accomplish a lot. Here comes 

the role of the teacher and the content of instruction he 

provides them with. Let's start by the role of the teacher. 

Effective Teachers 

The teacher is the main source of input to many students 

if he is not the only source to some. He serves as a model, 

trainer and assessor. His task is multi-faceted. He presents the 

target language, explains the points of focus, provides practice 

and gives feedback on students' outcome. In addition to all this, 

he has a social relationship with students. 

Students' achievement is, however, dependent on the 

students themselves. The role of the teacher is to provide them 

with a suitable and safe learning environment.  

What really matters is the learner's experience and 

involvement during the foreign language class; the learner is 

the central figure in the process of language learning; the 

teacher's role is subordinated to this idea (Richards and 

Rodgers, 1986); the teacher often acts as a communicative 

partner or adviser or classroom work organizer/manager; the 

learners are entitled to negotiate the topics or other aspects of 

their work on the foreign language; this instigates a departure 

from the traditional lock-step (teacher fronted) instruction; a 

much more preferable work format is group and pair work 

which promotes learner-learner interaction and increases the 

learner's speaking time; moreover, the seats are arranged to 

secure eye contact among the students to enable them to 

process non-verbal clues such as body language. 

The teacher has to move away from the "sage on the 

stage" to a "guide on the side". This implies stressing the role 

of learners in the learning process. The teacher has to play the 
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role of a "facilitator" in order to eliminate excessive difficulty 

in classroom tasks, so that they can be completed successfully. 

A teacher's role is to assist students in their learning 

process, and in a student-centred class, the teacher should be a 

member of the class as a participant in the process. In a 

student-centred class, at different times, students engage in 

different situations; working alone, in pairs, or in groups. 

Students may work alone when the activity demands that they 

gather ideas or make notes before a discussion, do a listening 

task, complete a short-written assignment, or do grammar or 

vocabulary exercises. Students may work together in pairs or 

groups when they are asked to compare and discuss their 

answers, or read and react to one another's written work and 

suggest improvements. Other times, they work together in 

discussions or in role-play. They share ideas, opinions, and 

experiences. There are also times when the teacher interacts 

with the whole class. He asks questions or brainstorms ideas. 

Also in a student-centred class, students may be teacher-led. 

Before students work together, their teacher will help them 

prepare to work together with explanations and pronunciation 

practice. This is called autonomous learning. 

This shows that teachers have to wear different hats 

according to situations and classroom activities. They must 

know when to dominate and when to step aside to allow 

students work on their own, in pairs or groups. 

The question which arises here is whether all teachers are 

capable of taking such an important role. Many educational 

systems call for the professional development of teachers. This 

can be done through pre-service training programmes where 

teachers take intensive training courses before they are 

recruited, or in-service training programmes which provide 
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teachers with up-to-date knowledge of the best practices in 

teaching.  

Teachers are encouraged to work on their own 

professional development in different forms. Some educational 

systems offer promotions or bonuses to those who show 

evidence of their effective professionalism in exerting their job 

and threaten others to be expelled if they fail to engage in their 

own development.    

If we assume that teachers are well-trained to encourage 

active learning in their classes, then we must guarantee that the 

content (textbook) is also suitable and appropriate to engage 

learners in more productive tasks.  

The Curriculum and the Textbook  

It is worth differentiating between a curriculum and a 

textbook. A curriculum is the totality of instruction that 

students take throughout their learning experience. It 

encompasses all school subjects including extra-curricular 

activities. Whereas a textbook is part of the curriculum. It is the 

content of a school subject to be learnt throughout a school 

year. Therefore, the textbook complements and enhances the 

curriculum.  

Education cannot do without textbooks. A textbook 

provides real follow-up of learners' academic achievement. It 

indicates to both teachers and students information about the 

factual progress of their efforts. Besides, it saves time and 

efforts in addition to catering for the needs of learners and 

teachers, as well. Not only this, but it also unifies the teaching 

practices notwithstanding the varied proficiency levels of 

teachers.  Finally, it can predict what should be taught next and 

what has already been learned. 
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Therefore, the textbook has to cater for all these things 

and present them in an attractive way to increase students' 

motivation and interest in the content. This explains why 

specialists and textbook designers exert great efforts in 

designing and evaluating textbooks to come up with the most 

effective and valid textbooks to ensure better learning 

outcomes. 

The look of a textbook is what attracts any student. At a 

young age, students prefer colourful, illustrative textbooks and 

as they grow up, they move on to the academic ones. Many 

scholars are involved in writing textbooks but most of their 

writing is not suitable to the young minds. An expert panel may 

find the books extremely exciting but students find the same 

books dull and boring. The current need is for textbooks that 

are informative, encouraging and educative. 

Now that we have discussed the main components of the 

educational framework, let's turn to consider the main 

challenges that face educationalists in the teaching of English 

as a Foreign Language. 

Trends and Challenges in Teaching English as a Foreign 

Language 

According to Penny Ur (1996), the focus in language 

education in the 21st century is no longer on grammar, 

memorization and learning from rote, but rather using language 

and cultural knowledge as a means to communicate and 

connect to others around the globe. What does this entail?  

In the 20th and 21st centuries, English has become an 

indispensable part of the educational curriculum in many 

schools. Despite all the efforts and investments dedicated to 

promote English among language learners, the consequential 

outcome could meet the authorities' expectations. 
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This is the cause of relying on traditional methods which 

proved to be unsuccessful in many contexts. This could be 

attributed either to old-hand teachers or to ineffective 

textbooks. It's true that today's students are different from those 

of the past. However, if all the good conditions are found there 

are great chances that students will do well. 

Teaching English as a foreign language is a challenging 

task in most developing countries. English has been included in 

the curriculum of many schools and universities and 

considerable attention has been paid to this language in many 

societies for the following reasons:  

• First of all, access to and use of the latest 

technological and scientific resources mainly written 

in English calls for an efficient amount of English 

language proficiency.  

• Secondly, coping with the demands of the era of 

information explosion and the efficient use of the 

Internet makes learning English as a necessity.  

• Thirdly, proficiency in English allows exchange of 

cultures and promotes communication amongst 

speakers of different nationalities.   

Knowing this, teaching English has to be thoroughly 

reconsidered in many contexts keeping in mind the challenges 

of the present era.  

If we are to deny instruction which is cantered on the 

teacher, we should encourage approaches that call for an active 

role from the part of learners. This can be achieved only if we 

believe in learners' autonomy and foster learning based on 

cooperation and collaboration between participants. (Jacobs & 

Farrell, 2001).  



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 187 

These present days, individualized instruction has 

become the norm.  Educators feel satisfied when they see clear 

evidence that students can demonstrate promising abilities and 

skills in using language for different purposes.   

Educationalists must admit that today's students are 

different from those of the past. They have different needs and 

ambitions. At this present time, students wish to learn a 

language not only for the sake of communication, but also as a 

means to meet new friends and build relationships. These 

achievements can be reached through mastering languages., but 

leadership and interpersonal skills are also helping tools for the 

fulfilment of these connections and relationships. In short, the 

requirements of this century are completely different from 

those of the past. Consequently, teaching must be different.  

Today, there is a trend towards learning other languages 

as a means not only to become self-empowered, but also to 

empower others. Students are seeking to learn a language in 

order to go to a country where they can make a difference, for 

however short a time. They want to reach out to others and 

make a difference in the world. 

Since most students can access information wherever it 

is, it is unnecessary to "spoon-feed" them with knowledge or 

teach them a "one-size fits all" content. As students have 

different personalities, goals, and needs, offering individualised 

instructions is not just possible but also desirable if not 

obligatory.  

Students can do better when they can decide for their 

own. In this case, they will take full responsibility for their own 

learning and consequently their intrinsic motivation will 

increase.  
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Despite being seen as digital natives, many students can 

barely produce any digital content. Most students show 

competence in producing blogs or any other digital interfaces, 

but, in class, they are still required to deal with printed 

worksheets. The worst thing is that most of the time, these 

papers are thrown away immediately after the teacher assigns a 

grade.   

Technology has changed our life and has become part of 

it. So why should we ignore it in our schools? It allows 

collaboration between teachers & students. Creating digital 

resources, presentations, and projects together with other 

educators and students will make classroom activities resemble 

the real world. This type of collaboration should go beyond 

sharing documents via e-mail or creating PowerPoint 

presentations. Many great ideas never go beyond a 

conversation or paper copy, which is a great loss! Collaboration 

globally can change our entire experience! 

Of course, the primary venue where students formally 

learn is the classroom. However, classroom tasks and activities 

must be aligned to meet the demands of the 21st century 

education. 

The importance of technology in learning is eminent.  

Let's take the example of computer-assisted language 

learning (CALL). It is briefly defined by Levy (1997: p. 1) as 

the quest for and analysis of digital applications in language 

teaching and learning.  CALL includes a vast amount 

of information and communications technology applications 

and approaches to teaching and learning foreign languages, 

from the "traditional" drill-and-practice programs that 

characterized CALL in the 1960s and 1970s to more complex 

and advanced programs of CALL, e.g. as those used in a virtual 

learning environment and Web-based distance learning.   



 
 7201 ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 189 

The contemporary philosophy of CALL puts a strong 

emphasis on student-centred materials that allow learners to 

work on their own. These materials which can either be 

structured or unstructured present two important features; 

namely interactive learning and individualized learning. CALL 

is basically a tool that makes learning a language an easy 

process. It can be used as reinforcement of  what has already 

been taught or as a remedial plan to assist learners with limited 

abilities. 

Having all these tools within our reach, I wonder why 

most schools still stick to traditional methods of teaching and 

fear to implement the latest technology in their classroom 

practices. After all, students deserve all the money we can 

afford to invest on their future. 

Conclusion 

This paper attempted to discuss the importance of 

teaching English as a Foreign Language and the educational 

issues related to it. 

We started by comparing English as a Foreign Language 

and English as a Second Language. The comparison showed 

how learners of English as a Foreign Language are less 

fortunate than those who learn it as a second language. The 

reason is that second language students have more 

opportunities to be exposed to English than their peers who 

practise English only in schools.  

We also had a look at the chronological order of teaching 

methods and saw how each focused on an aspect different from 

the others. We concluded that the outcomes of these methods 

can by no means satisfy the needs of our present situation. 
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For the educational system to reap its fruits, it has to 

cater for all its pillars. Being one of these pillars, students were 

found out to be either intrinsically or extrinsically motivated to 

learn English. The higher their motivation is, the better 

outcomes they accomplish. However, such motivation can be 

either increased or decreased depending on the role of the 

instructor/ teacher. 

We also discussed the different roles a teacher can take. 

A class can be totally dominant by the teacher or it can be 

centred on the learner. We mentioned in this paper that a 

successful class is the one which allows more responsibility to 

learners. It increases their self-esteem and it engages them in 

more active tasks.  

The textbook was also another dimension in the 

educational system. It gives confidence to both teachers and 

learners and it shows the progress of the learning process. To 

be effective, a textbook has to consider students' needs and 

interests and the teacher's ability to teach it. 

We ended the paper by considering how teaching 

English as a Foreign Language has to keep in mind the 

necessary requirements of the twenty-first century. Technology 

is part and parcel of the present time and our students have 

grown up with it. For this, we should not deny them the 

possibility of using it in their learning experience. If we allow 

them the chance to use technology, they will certainly surprise 

us with that they can accomplish and prove they have indeed 

learned from their experience. 

To conclude, English has become a necessity for us all. 

Wherever you go you find people speaking English. It does not 

matter whether it is a foreign or a second language. What 
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matters most is that people use it as a means of communication 

regardless of their origins.   

Whether we like it or not, English is the language of 

modern times. It is the language of science, technology and 

scientific research. Learning English helps us to respond to the 

challenges of the world and the technological knowledge that 

lies in our home in the age of globalization and the universality 

of culture. 

For all this, governments should invest as much as they 

can on the best teaching methods available at the present time 

so that they can produce the best expected productive citizens. 
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Effective Way For Teaching Vocabulary 

Prepared by: Qais Butti Al-Otaibi  

Introduction: 

Should teaching vocabulary focus mainly on enriching the 

learner's repertoire to be able to cope with the course materials? 

Should it enable learners to build their own processing strategies 

to pursue their studies with success? In either case, how should 

vocabulary be taught more effectively to achieve both aims?   

Passive learning is certainly not an effective strategy. 

Students need enough exposure to language so they can 

understand it. In addition, they need to learn new words in a 

meaningful context.  By making student connect new meanings to 

words that they already know, teachers can focus on active 

processing which will help student to retain them more.  

According to some recent studies in teaching vocabulary, 

it showed that words are made up from a base, infections and 

derivatives (i.e. drive, drives, driving etc.). These different forms 

have a related meaning which will make learning them easier. On 

the other hand, another study showed that the forms should be 

taught explicitly to be understandable. 

Many scientific studies has focused on Vocabulary, 

namely lexicology and lexicography and the concern of 

development in methods that will help to be taught in a better 

way. We will highlight the distinction between explicit and 

implicit teaching in addition to vocabulary strategies. Among 

different strategies we will concentrate on spelling strategies. 

Knowing vocabulary helps in oral and written language 

development. The Intellectual capacity of words begins from the 

child's first birthday. Thereafter, most children begin to produce 

words and develop their speech from one-word to two-word. The 

children vocabularies gains around hundreds of new words each 

http://www.teachhub.com/teaching-strategies-students-who-need-extra-attention
http://www.teachhub.com/teaching-strategies-students-who-need-extra-attention
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year and form use them for different purposes. By the time 

children goes to school, they have the ability to form full 

sentences and communicate with others.  

Through the repeated exposure to different words, 

Vocabulary is learned. The more the student are exposed to 

vocabulary and reading comprehension the larger knowledge are 

made to use them later.  

Another point of considerable importance is that learners 

have their own preferred learning styles. This necessitates that 

teachers should provide opportunities for all different types of 

learners to learn vocabulary according to their own preferences. 

The Concept of Teaching Vocabulary: 

In the case of teaching of vocabulary, students are not 

expected to learn pronunciation of characters only, but they are 

required to learn the meaning and how to form the derivations as 

well. The standard of efficiency in the education of vocabulary is 

that learners should be able to know all this and to use the 

appropriate word in the correct position. 

The criteria of efficiency in the education of the vocabulary 

is described by Nina Gonzalez, Marla Hunt, and Corinne 

Eisenhart., 2010   as follows: 

• Students can identify the characters from the vocabulary. 

• The students understand the meaning of the independent 

vocabulary or in context. 

• Students know the method of derivation of vocabulary. 

• Students know how to apply the correct word in its place.  

The Importance of Teaching Vocabulary 

Appeared in the last few decades, gradual shift markedly 

resulted in more focus on learning and learner rather than on 

education and teacher. It has become a teaching based on a 



 
 7201 ديسمرب             عاشرةالسنة ال          عشر  تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 199 

LEARNER, who, in turn, has become depending on himself in the 

study of the language. 

 

Many studies have been showed in the effective language 

learning strategies. They are generally known as ideas and 

attitudes used by individuals to assistance them to understand and 

learn and retain new information. Dorneyi gardner, 2002 linked 

the use of learning strategies to increase learner motivation to 

learn the English language. Studies of Ahari, et al, 2012 and 2010 

Cosken indicated a strong positive relationship between training 

on the use of learning strategies and the improvement of 

vocabulary. ( Shahila Zafar, 2012, p642) 

Words are the building blocks of languages. Without them no 

one can express what they want. The importance of vocabulary in 

education is defined by Grabe, W. & Stoller, F. 1997, pp. 98-122 

as follows: 

• Vocabulary is a fundamental requirement for learning English. 

• Vocabulary helps people understand the language.  

• Knowing vocabulary makes it easy for learners to learn 

English. 

This indicates that learning the vocabulary is necessary 

because it consists of the elements of the language to be learnt. 

The Process of Planning Vocabulary Instruction 

A comprehensive vocabulary program includes learning new 

words and extensive reading. Setting rational goals for learners at 

several stages of reading development and appreciating the wide 

differences in students' vocabularies promotes an interest and 

value in building vocabulary.  

Here are a few principles to guide vocabulary instruction, 

as suggested by ALI A. ALSAAW, 2013, p130-146: 

• Arrange multiple chances to expose students to rich oral and 
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written vocabulary through discussions and read-aloud 

experiences. 

• Teach children new words through direct instruction  

• Selecting important and useful words carefully to understand 

the concepts and inspire students to make links between new 

words and new concepts. 

• Teaching students how to identify word meaning through 

listening or looking for context clues embedded in oral or 

written language. 

• Teach students to use dictionaries so they can learn new 

word meanings and extend their understanding.   

Common vocabulary teaching strategies consist of semantic 

mapping, discussion webs, and structural analysis. Semantic 

mapping allows the students to deeply understand and use visual 

cues to learn new words and concepts.  

Using the discussion webs strategy help the students to 

concentrate on different aspects of a problem to draw a conclusion. 

The students work in groups to debate their views and come to a 

consensus. 

Structural analysis is another strategy that uses word games to 

offer practice with prefixes, suffixes, base words, and common 

Greek and Latin root words. 

Strategies for Teaching Vocabulary 

The field of second language acquisition has witnessed a big 

interest in vocabulary learning and acquisition through the past 

years. At the beginning vocabulary learning and teaching focused 

on existing issues in teaching such as: deciding which items to 

teach and how to teach them, implicit and explicit learning and 

vocabulary learning strategies. One way to investigate the overall 

task of vocabulary learning / acquisition is through the distinction 

between knowing a word and using it.(B. Anuthama, 2010, p9) 
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The core of vocabulary learning should include both recalling 

words and the ability to apply them in writing. 

 

The three approaches to vocabulary instruction and learning 

are Incidental Learning, Explicit Instruction and Independent 

Strategy Development. Those three approaches are presented 

in seven teaching principles. ( B. Anuthama, 2010, p10-11) 

The first t e a c h i n g  i n u r e  t o  p ro v id e  opportunities for 

the Incidental Learning of vocabulary. As observed by through 

studies that learning vocabulary from context is a gradual process. 

This principle can be beneficial in curricula for all level learners.  

The second principle investigates which is explicit instruction. 

It investigates the diagnosis of the most common words learners 

need to study. According to Laufer, that knowing at least 3,000 

words for university freshman is required to read effectively to 

reach an entry level while knowing more than 5,000 words 

indicates academic success.  

The third teaching principle provides opportunities to make 

learners understand the meaning of  a word through 

knowing 30,000  of  the most  common word until  the 

meaning become automatically recognized which is  

called by Coady “sight  vocabulary”.   

The fourth teaching principle provides opportunities for 

elaborating word knowledge. The different aspects of word 

knowledge such as grammatical patterns and how to use the word 

respectively and productively. 

The fifth teaching principle provides opportunities for 

developing fluency through extensive reading and 

studying vocabulary with known vocabulary. 
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The sixth teaching principle comes under guessing the 

meaning from context, the listener must know at least 3,000 

words to guess the context correctly. 

 

The seventh principle is to learn and examine the uses of 

different types of dictionaries that helps lower proficiency 

learners in reading comprehension more because their lack of 

vocabulary is a significant factor in their inability to read 

(Knight, 1994). 

Strategies for Teaching and Learning Vocabulary: 

Language Learning Strategies include strategies for identifying 

the material that needs to be learned and distinguishing it from 

other materials. According to recent researches vocabulary is 

grouped into nouns, verbs, adjectives and adverbs to make 

teaching vocabulary easier. Then, committing the material to 

memory when it does not seem to be acquired naturally, applying 

a spelling strategy to acquire a large vocabulary background that 

will have a direct impact on the students’ writings. Adult learners 

may have a keen sense of just what it is they may need to commit 

to memory and what they can leave to more automatized 

language learning, often referred to as acquisition. (Harmon, J. 

M., Wood, K. D.,,&Keser, K. ,2009, 58-63) 

Learning strategies refers to the steps taken by the students to 

help the acquisition of, storage, retrieval of information. O’Malley 

and Chamot (1990) specified that language-learning strategies are 

special behaviors that h e l p  individuals t o  comprehend, learn, 

or retain information. 

Applying strategies that would be within the students’ 

sphere of consciousness whether the students were giving them 

peripheral or focal attention at that time can have a direct payoff 

on the students outcomes. 
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Methods of Teaching Vocabulary: 

Literature in education provides a vast amount of information 

about methods of teaching vocabulary, but we will mention only a few. 

Direct modus Vivendi 

This method is popular among teachers.  It was the name of 

the direct method. Some of the most important features of this 

method of teaching the English language ( Schmitt, N, 1997) are as 

follows: 

• giving priority to the speaking skill instead of reading and 

writing. 

• the native language has no place in the teaching of a foreign 

language. 

 

Richards and Rogers summarize the principles of the direct 

method as follows:(Stahl, S. A., & Kapinus, B. ,2001, 42-44) 

• Education in the classroom should be the goal. 

• Build oral communication skills in a step-by-step sequence. 

• Provide new elements orally. 

• Emphasis on correct PRONUNCIATION and grammar. 

Audio Visual Interpretation Method: 

Named this way, this method combines a synthetic way to 

listen to the language first, and then give oral response and the 

visual component of the label such as picture or drawing helps the 

learner to develop a realistic picture of the meaning of the 

language being learned.  

The Method of Photography: 

Photos and graphics help students to discriminate words and 

ideas. They also make it easier for learners to link the words 

with the meaning. The instructor can help students to develop 
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reading through the use of simple linear graphics. ( Schmitt, N, 

1997) 

If the teacher decides to draw pictures himself, this will 

help to save time for students. The instructor must leave enough 

space on the board to write the basic words and expressions on 

the aspects of the images or beneath it. 

The Sequence Method: 

The Sequence method is a method of direct education. It is 

composed of a series of sentences associated with ease to 

understand. 

The first lesson consists of a series of 15 Inter Next: walking to 

the door. He approached the door. More approached from the 

door. Out of the door. I stand at the door. Long arm. Grasp the 

handle. Adair of the handle. Open the door. Pull the door. The 

door moves. The door to the hinges. The door Revolves. Open the 

door wide. Release the handle. 

These include the Camel - as is apparent - a large number of 

vocabulary words, grammatical phenomena and it is not an easy 

lesson but the language used by the close understanding linked to 

reality. 

Indicative method: 

This method will return to the idea of the Bulgarian 

psychologist (lozanov) that the human mind can handle the 

huge amount of information when there are appropriate 

conditions for learning, including relaxation and lack of control of 

the instructor. Music plays an essential role in this way. 

It has been applied on the teaching of vocabulary, reading, and 

other aspects of the activity in the classroom. The curriculum is not 

totally different. The only difference is in two things: ( B. 

Anuthama, 2010, p10-12) 
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• The lesson is in the context of calm music. 

• The learners sit in soft and comfortable seats. 

(Lozanov) describes a scene of teaching in this way: start the 

meeting without any talk, but the silence of the duration of 2 

minutes, the teacher plays a tape concert, , and then starts reading 

the text, and then a period of silence, to arouse the desire of the 

LEARNERS.  

All this may be the way you need to motivation. Motivation 

is the incentive and the excitement in learning a foreign language. 

There are many educational, individual and social factors which 

affect the increase or decrease of motivation. Among these factors 

is the intelligence, preparedness, perseverance and strategies of 

self- Learning. It is there before, up to the teacher to think of 

ways to increase learners' motivation and keep them involved and 

engaged in their own learning.  

Practical Ways to Present Vocabulary  

There are many ways to get across the meaning of a lexical item. 

Here, we are going to highlight a few practical classroom activities to 

help teacher’s present new vocabulary items in a more efficient way. 

-  Illustration 

  This method is useful for visual learners and can be used with more 

tangible words ( i.e. , car , cat  ).  

-  Mime 

This lends itself particularly well to action verbs and it can be fun and 

memorable. 

-  Synonyms/Antonyms/Gradable items 

       Using familiar word for students can be very effective to get the 

meaning across. 

-  Definition 

Make sure that it is understandable and clear. 
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-  Translation 

          If you know the students' L1, then it is fast and efficient.  

-  Context 

Think of a clear context when the word is used and either describe it 

to the students or give them example sentences to clarify meaning 

further. 

Of course which method you choose will depend on the item you are 

presenting. Some are more suitable for particular words. Often a 

combination of techniques can be both helpful and memorable 

Conclusion 

This paper discusses the strategies used in teaching 

vocabulary. Many learners consider learning vocabulary as a 

tedious job. They come to rely on incidental learning, finding 

intentional studying boring and inefficient. Teachers develop 

various mnemonic (aiding the memory) strategies employing 

action, music, drawing and fantasy. One such strategy is 

developing vocabulary with the help of colour. The Word Wall 

approach helps learners build their vocabulary and vocabulary- 

learning strategies. The versatility of the approach makes it 

attractive for teachers in a range of instructional settings. In all 

cases, the Word Wall can assist learners in building their 

vocabulary, thereby improving their language proficiency and 

ability to function in the target language. (Webb, and Chang, 

A.C.S. ,2012, pp. 115) 

As for the methods applied in the teaching of vocabulary 

enabling instructors to increase the capacity of learners' mastery of 

vocabulary, we summarize the following points: 

- Hearing the word:  i n  this first phase, giving the 

opportunity for students to hear the words from the teacher 

who reads it repeatedly. 

- Uttering the word: after giving the opportunity for students to 
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hear the vocabulary, give them the opportunity to say the 

word that they have heard. 

So far, we have introduced a wide range of teaching strategies 

and resources for teachers to vary their own practice. They should 

rely on them in order to provide learners with a safe learning 

environment which guarantees exposure to different types of 

contexts in which students can acquire vocabulary and try various 

learning strategies. Acquiring vocabulary, as discussed above, is 

the first step in learning a language. The more effective the 

teaching is at this stage, the better chances there will be that 

learners will complete their studies with success and ease. We also 

discussed that many theorists favoured grammar to vocabulary, but 

the most recent ones have come to agree on the power of 

vocabulary over grammar.  



 
 7201 ديسمرب             عاشرةالسنة ال          عشر  تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 208 

References: 

1) Annisa, A., (2013) Techniques in presenting vocabulary 

to young EFL learners. Journal of English and Education, 

1(1), 11-20 

2) B. Anathema(2010) Strategies for Teaching Vocabulary, 

Journal of NELTA Vol. 15 No. 1-2 

3) Jeanne  McCartney(2007)  Teaching  Vocabulary  Lessons  

from  the  Corpus, Lessons for the Classroom, Cambridge, 

New York. 

4) International Journal of Teaching and Education, Vol. III, 

No. 3. 

5) Nina Gonzalez, Marla Hunt, and Corinne Eisenhart.(2010) 

A Review of the Current Research on Vocabulary 

Instruction, National Reading Technical Assistance Center. 

6) Shahila Zafar(2012) Individual Learner Differences and 

Second Language Acquisition: A Review, Journal of 

Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 4, pp. 639-

646 

7) Stahl, S. A., & Kapinus, B. (2001). Word power: What 

every educator needs to know about teaching vocabulary. 

Washington, D.C.: National Education Association. 

8) Thornbury. S.(2002). How to Teach Vocabulary. Longman. 

 

 

-  2ن = )ن
1 ) 

 

 2مج ف 6
 



 
 
 
 

  بناء ف   ودورها   أهميتها  و   فوائدها القراءة 
    الشخصية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  اعداد

  احلربي فراج عبدالعزيز  يـالف .  أ
 الهيئة العامة للتعليم مدرب متخصص )ج( 

 دولة الكويتوالتدريب ــ  التطبيقي 
 

 



 
 7201 ديسمرب        تاسع عشر   السنة العاشرةالعدد ال    انيةاجمللة املصرية للعلوم اإلنس

 

 118 



 
 7201 ديسمرب        عاشرةعشر   السنة ال تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 

 

 
119 

   الشخصية بناء ف ودورها أهميتها و  فوائدها القراءة
  احلربي فراج عزيز عبدال يـالف .  أ:  اعداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 :  املقدمة

 وربــ  ) لــ  خلــ   لمــا  كــا ويســ  يعلــم مــالم االنســا  وعلم بالقلم علم الذي الحمدهلل

 عبده محمدا ا  وأشهد ل  الش ي  وحده هللا اال ال  ال أ  واشهد ( مايشاء ويختار يخل  

 .اجمعين وصحب  آل  علىو  علي  هللا وسام  صلوات ورسول 
 :  بعد أما

 آفــا   لــ  ُتوســ   العلــم مفتــا  وهــ  ، لإلنســا  تمــ   أخــ    حيــا  هــ  القــ اء  فــ  

 ُيحــ  الماقــ   فتجــد ، القــ ارات واتخــا  التعامــ  فــ  مداركــ  فتتوســ   ، المع فــو والاقافــو

 العلــم طلــ  فــ  الهميتهــا  القــ اء  علــى اإلســا  حــ    وقــد ، ب  واألخذ سماع رأي  ال اس

 انزل ما  أول و ، مسلم ك  على ف يض  العلم طل  ا  وسلم علي  صلى هللا اخب نا  كما 

 (خل   الذي رب  باسم )اق أ : تعالى قول  والسا  علي  الصا  محمد على
 يم ــن التــ  الوحيــد  الط يقــو كونهــا  فــ  رئيســ    وبشــ     القــ اء  أهميــ و تكمــن 

 تزيــد ال القــ اء  كاــ   ، م قطــ  غيــ  مت صــ  وبشــ     المع فــو أ  ي تســ  بهــا  لإلنســا 

 ببعضــها  األمــور وربــ   علــى التحليــ  القــدر  زيــا   تعمــ  علــى بــ  فحســ   المعلومــات

نفســ   الوقــ  فــ  ومتعــد   جديــد    مهارات   الق اء  ي تس  كاي  اإلنسا  أ    كما  البعض،
 . 

 هــذه علــى وجــو ه مــن الح مــو يحقــ   ولــم االنســا  تعلــم لمــا  القــ اء  وجــو  فلــوال

 يقــ نو   ال الــذين أ    المؤســ  لكــن ، االرض وعمــار  وطاعتــ  هللا وهــ  ابــا ه االرض

 تلــ  هــ  الصــحيحو القــ اء  أ    رغــم يج  بوهــا، لــم وهــم من القــ اء ، فائد  ال   بأ  يتعللو  

 يــو  ك  القارئ  عليها  يداو  ال و  غذاء فه  ، كالماء والطعا  تماًما  تعتب  الت  الق اء 

 . وحس  ف اغ  وق  ف  وليس
 الــى اقــ أ() كلمــو كتابها  ف  نزل  كلمو اول   أمو تحتاج ا  المؤس  من سي و  

 ه ــا  ا  كمــا  وكيانهــا   اتهــا  اســتعا   فــ  اهميتهــا  لهــا  وي شــ  الق اء  ، على يحاها  من

 القــ اء  خــال مــن الحيــا  مد  الخب   ونكس  ا  نتعلم علي ا  تف ض كاي    واع  ه ا 

 ..  المجهول م طقو اتسع  المع فو زا ت كلما  ا  ا  ،
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 االتصــال مــن اإلنســا  تم ــن فهــ  ، المع فــو كســ  وســائ  أهــم مــن القــ اء  تعــد

 وســيلو أهــم  ائمــا  وســت   ، وماضــيها  حاضــ ها  فــ  اإلنســانيو بالمعــار  المباشــ 

 تكــوين فــ  البــال  أث هــا  إلــى باإلضــافو ، وأفكــارهم اآلخــ ين بعقــول اإلنســا  لاتصــال

 مهمــو أمــور ثــا  علــى تحتــوي  فــالق اء  ، المختلفــو بأبعا هــا  اإلنســانيو الشخصــيو

 ( .المع فو عن الذات  البح  و االستكشا ، الماح و،)
 و التاقيــ  لعمليــو األولــى ال كيــز  فهــ  اإلطــاع و القــ اء  شــموليو تــأت  ه ا  ومن

 العصــ  فــ  لانــدماج ، الذات  التعلم و المع ف  و المعلومات  الوع  مهارات اكتساب

 ال هــوض علــى وعملــ  الفعليــو قيمتهــا  للقــ اء  أعطــ  التــ  األمــم إ  كمــا  ، المعلومــات 

 ، الفك يــو الحيــا  جوانــ  فــ  الحضــاري  التقــد  لها  كا  التاقي ، سب  تيسي  و بالتعليم
 فــ  بــأث ه ال ورللعــالم  روب ففتحــوا العلــم و القــ اء  قــدروا أنــاس اإلســام  تاريخ ــا  ففــ 

 .  عص هم
 إ  فوائــدها، و القــ اء  عــن العقــا  قالــ  ما  من خي ا نجد لن الحدي  تاريخ ا  ف  ما أ

 أهــو   إنمــا  الحســاب، تقــدي  فــ  عمــ اً  ألز ا  وال ، ألكتــ  القــ اء  أهــو   لســ   ”:قــال

 من ضمي ي  ف  ما  ك  تح   ال و تكفي  ، ال واحد   حيا  الدنيا  هذه ف  ل  أل  الق اء 

 واحد ، حيا  من أكا  الواحد اإلنسا  تعط  الت  ه  حدها  و الق اء  ، الح كو بواع 

 قص ت  إ ا واحد ف   خيال أن  خيال  واحد، شعور أن  شعور 

 خيالــ  القيــ  و آخــ  بشــعور  القيــ  و أخــ    فكــ   بفك تــ  القيــ  إ ا لك ــ  و علي ،

 و شعورين، يصب  الشعور أ  و فك تين تصب  الفك   أ  المقصو   فليس غي  ، خيال
 فــ  األفكــار مئــات التاقــ  بهــذا الفكــ   تصــب  وإنمــا  كــا..…خيــالين يصــب  الخيــال أ 

 . االمتدا  و والعم   القو 

 ”  أساسية حياتية وظيفة إنها التنفس مثل القراءة  ”

 .  ق اء   و   من ليس لكن ،  كتابو بدو   العيش من نتم ن قد

 نق أ نحن ، الق اء  مواصلو  يدن ألن ا  فق   ، ال هايو على العاور ن يد ألن ا  نق أ إن ا 

 ، الــذهن شــار ي نقــ أ ، أشــياء مــن حــولهم مــا  ك  ناسين الخطى يقتفو   الذين كالكشافو
 ، بحمــاس ب نزعــاج ، بملــ  ، ب عجــاب ، باحتقــار نقــ أ ، الصــفحات بعــض متجــاوزين

 .   وشو   بحسد

 .. السب  هو ما  القول نستطي  ا   و    غام   ف حو تعت ي ا  األحيا  بعض ف 
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 مانغويل ألبيرتو

 أو الب يــو فــ  خصوصــيو ظــاه   ليســ  القــ اء  فــ   وتــ و  ن  يــو وبحســ  "

 ومت اصــو كليــا  مت اغمــو غيــ  عمليــو أيضــا  أنهــا  إال أبــدا فوضــويو ليســ  وهــ  المــزاج

 عــن تعبــ  إبداايــو خاقــو عمليــو القــ اء  إ  ، كــا الصــحي  هــو واحد مع ى فيها  ي و  

 اللغــو أح ــا  ضــمن أكاــ  أو واحــد مع ــى وتكــوين شــاءإلن الم ت مــو القــارئ  محاولــو

 ا " .وقواعده
 القــ اء   ور عــن العلميــو الدراســات بعــض أثبتتــ  ما  القل  إلى الق اء  يحب  ومما 

 للعقــ  والتأمــ  التفكيــ  أبــواب وفــت  والكيفيــو الكميــو المع فــو وجلــ  الــذاك   ت شــي   فــ 

 خيــ  الكتــاب هــو القــ اء  اركــا  هــمأ  اآلخــ ين، وخبــ ات التجــارب مــن لاســتفا   البشــ ي 

 الجلــيس نعــم) : للقــارئ  وم فعتــ  فائدتــ  واصــ  الجــاح   يقــول االزما  ك  ف  الجلساء

 ،  الوحد  ساعو  األنيس ونعم ،  والح فو المشتغ  ونعم ، والت في  ال ش   ونعم ، والعمد 
 وعــاء والكتــاب ،وال زيــ  الــوزي  ونعم ، الدخي  الق ين ونعم ، الغ بو ببا  المع فو ونعم

 ....(  وجداً  مزاحاً  شحن وإناء ُظ فاً  حش  وُظ   علماً   ملىء
 :   القراءة تعريف

 كلماتــ  تتبــ  أي الكتــاب قــ أ : ُق آنــاً  و قــ  اء ً  ي ْق أ ق   أ   اللغويو المعاجم ف  ور  : لغة

 جمعــ  بالضــم ُق آنــاً  الشــ ء قــ أ و الصــحا  مختار ف  ال ازي  وقال ،(1)بها  نط   و ن  اً 

 فــ  اآلبــا ي فيــ وز قــال و يضــمها، و الســور يجمــ  ألن  الق آ ، سم  م   و ضم ، و

نُ  الق   اءُ   راسو : ق اءً  و مقارأ ً  قارأه، و الق آ  ما   ع د المحي   القاموس س   و الق اء  الح 
 .  أبلغ  السا  علي  ق أ و نق أ،

 :  اصطالحا

 :  منها نذكر ، للقراءة مفاهيم عدة وردت
 عي يــ  ط يــ   عــن القــارئ  يتلقاهــا  الت  ال موز تفسي  تشم  عقليو عمليو:  ةالقراء

 وهــذه الشخصــيو الخبــ   بــين الــ ب   تتطلــ  كمــا  ، المعــان  فهــم ال مــوز هــذه وتتطلــ  ،

 تشــت   عمليــو لك هــا  ، األولــى للوهلــو ت هــ  كما  سهلو عمليو ليس  فالق اء  ، المعان 

 األوليو ولمعارف  أيضاً  الف   ولخب   ،  عديد   ومختلف قابليات و قو   و حواس أ ائها  ف 

 .  الق اء  ف  ب  يستها  ال عم  ولذكائ 
 التفاعــ  و نقــده، و م تــوب هــو ما  تحلي  و فهمها، و ال موز نط   ه :  القراءة

 والم عــو ، الحيويــو المواقــ  فــ  بــ  واالنتفــاع المشــ ات حــ  فــ  م ــ  واإلفــا   ، معــ 
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 و بي هــا  فيمــا  العاقــو  ات ال مــوز مــن لمجموعــو ت جمــو هــ  القــ اء  بــالمق وء ال فســيو
 المهــارات مــن سلســلو تتطلــ  اتصــال عمليــو وه  ، معي و معلوماتيو بدالالت الم تبطو

 .العين ح كات ف  تم ين مج    وليس متكاملو تفكي  عمليو فه  ،
 الوج  على بها  وال ط   والكلمات الح و  على التع   على القدر  ه  : القراءة

 تشــم  التــ  ، المعقد  العقليو العمليو إلى بعد فيما  تطور المفهو  هذا ولكن ، الصحي 

 إم ــا  إلــى يحتــاج مــا  وهــو والم اقشــو التحليــ  ثــم ، والــ ب   واالســت تاج والتــذك  اإل را 

 المتعــد   المفــاميم هــذه مــن وإنطاقــاً  والدقــو األنــا  مــن ومزيــد ، المقــ وء فــ  ال  ــ 

 بــين البصــ  ت قــ  علــى يقتصــ  الــذي الســلب  العمــ   لــ  ليســ  ء فــالق ا ، المتقاربــو

 بــ  فقــ ، قــ اء  الكتــ  مــن الهائــ  الكــم ب نهــاء والتفــاخ  ، الصــفحات وتقليــ  الســطور،

 فــالق اء  ، م هــا  يأخــذ مــا  بقــدر المقــ وء  للمــا   القــارئ  فيهــا  يعطــ  متكاملــو عمليــو هــ 

 ، القــ اء  فــ  طويلــو أوقاتــاً  يبــذلو   الــذين القــ اء مــن فكــم ، كــا  أي يجيــده ال وفــن ملكو
 . جداً   قليلو م ها  وإفا تهم حصيلتهم ف    ل  وم 

 :  مايلي  في  النقاط بعض بذكر سأقوم ولكن والتحصى التعد كثيرة فوائد للقراءة

 االمــور ومع فــ  ابا تــ  وحــ   عزوجــ  هللا لمع فــ  االســباب اقــو   مــن القــ اء  ا  .1

 .  الدي ي 

 . االرض بعمار  فيقو  مدارك  وتتوس  االنسا  ميتعل الق اء  خال من  .2

 .  السابق  االمم تاريخ مع ف  .3

 . الحميده االخا   الكتساب سب  انها   .4

 يــؤج  التــ  العلــم اســباب مــن النهــا  واالخــ   الــدنيا  فــ  االنســا  ل فعــو ســب  انهــا   .5

 العلــم اوتــوا والــذين م كم ام وا الذين هللا ي ف ) :تعالى قول  ف  كما  االنسا  عليها 

 ( . رجات

 .  الحيا  ف  ويض ه ماي فع  االنسا  يتعلم م ها   .6

 .  الكبي  بال ف  الف   على سيعو  بالق اء  الف اغ اوقات استامار  .7

 واللغويــو اإلمائيــو االخطــاء تصــح  فقــد ، اللغــو فــ  القــارئ  قــدر  تحســن القــ اء   .8

 . التعبي  حسن ف  الق اء  فائد  أ   ل  إلى أض 

 مســتو   علــى أفضــ  نشاطاً  لصاحبها  تضمن المستم   المطالعو ، الذاك   ت شي   .9

 على بسيطو بتمارين العق  تدري  ه ا  أيضاً  المفيد من ي و   قد . والذاك   الذهن

 أو توضــيحيو رســو  شــ   علــى للكتــ  تلخيصــات عمــ  خــال مــن التــذك 
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 الزهــايم  بم ضــى القــ  اء أ  الدراســات بعــض أظهــ ت فقــد ، التلخــي  مخططــات
 غي  من بغي هم مقارنوً  متأخ   وق  ف  بالم ض اإلصابو أع اض عليهم  تظه

 أل  العصــب ، والتــوت  االكتئــاب معــدالت تقليــ  فــ   وراً  القــ اء  تلعــ  القــ  اء

 بفعــ  اكتســبها  معي ــو أفكــار ســلبيو مــن تقل  قد جديد  فك يو أبعا اً  ي تس  القارئ 

 األمــ اض مقاومــات أحــد ء القــ ا وتعــد .والشخصــيو االجتماايــو التجــارب بعــض

 .  واألر   الصداع ما  البسيطو العصبيو

 أميــ كيين (4) كــ  مــن واحــداً  أ  مــؤخ ا صــدر ،”للبحــو  بيــو“ لم كــز تق يــ    يفيد

 .  كاملو س و خال كتاب أي يق أ لم بالغين
 بــ ام  مــابين االنســا  ويت قــ  بشــ اهو، االنت نــ  نتصــف   أنفســ ا  نجــد يــو  كــ    فــ 

 الفــ اغ، بوقــ  واالســتمتاع الدر شــ  بهد  طويل  ساعات فيقض  ماع االجت التواص 

 .  نق أ ما  نا راً  أن ا  إال  
 أو نعــ  أ   و   لكــن للكلمــات، الضــوئ  المســ  يشــب  بمــا  نقــو  نحــن الواقــ  فــ 

 .  نق أه  ما  نفهم
 للقــ اء ، الصــحيو الفوائــد بعــض ،”جورنــال ماي ــدز  ا“ مجلــ و تقــد   الشأ  هذا وف 

 . لاهتما  ماي   دها تج قد والت 

 : أكرب عقلية قدرات

 كــ    خــال أكبــ  عقليــو وقــدرات أقــو    اكــ   يبــدو   باســتم ار يقــ أو   الــذين أولئــ 

 .  حياتهم م اح 
و   أفض  متحدثو   فهم ،  وحس  هذا وليس  . غي هم من أفض  ومفك  

 : لألرق عالج

  راســو ففــ  .األر   علــى التغلــ   فــ  يســاهم ال ــو  قبــ  كتــاب صــفحات تقليــ  إ 

  قائ   (6) أ  تبي ن ، 2009 عا  ،  األمي كيو  ”ساس س“   جامعو ف  باحاو   أج اها 

 االســتماع يعــا ل مــا  أي ، (%68) ب ســبو التــوت  تقليــ  فــ  تســاهم ال ــو  قب  الق اء  من

 .  لل و  ويتهي أ  الجسم  يست خ  وبالتال   .الشاي من كوب ش ب أو الموسيقى، إلى

 :  اكيةاإلدر الوظائف حتسني

 فــ  يــأ و   يقــ أو   الــذين الطــاب أ    ُوجــد ، إلي ــوي  جامعــو نشــ ت  بحــ  فــ 

 وفــ   .يقــ أو   ال الــذين أولئــ  مــن أفضــ  عمــاً  العامــو، والمع فــو المفــ  ات امتحانــات

 .  كاءً  أكا  الواق  ف  تجعل  قد  ، ال و  قب   قائ   لبضعو الق اء  أ  على  لي  هذا
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 :  واالكتئاب للقلق عالج

 .  المتحد  الواليات ف  شيوعاً  األكا  األم اض من والقل   االكتئاب ب يعت
 بوصــ  ب يطانيــا  ف  األطباء بعض بدأ فقد آم ًا، عاجاً  الق اء  كو   عن فضاً  ولذل 

 إلــى الخفيفــو واالكتئــاب القلــ   حــاالت مــن يعــانو   الــذين لم ضــاهم كعــاج القــ اء 

 .  الشد   متوسطو

 :  النوم تعزيز 

 فتــ   بــين مــا  الفصــ  علــى الــدماغ ومســاعد  لل ــو ، الجســم تهيئــو فــ  اء الق   تسهم

 .  اليوميو  الحيا  وضغوطات ال و ،
 استعا   وبالتال  أفض ، نو  نوايو تم ح  ال و  قب  فالق اء  وحس ، هذا وليس

 .  التال  لليو  نشاط 

 :  الزهامير من احلماية

 خطــ  مــن تقلــ    قــد العــا ات بعــض فــ   بالزهــايم  اإلصــابو م   يم ن ال كا  إ ا

 هذا من الحمايو على سيساعد الدماغ يحف ز نشاط  أي   الواق   فف   .الداء بهذا اإلصابو

 .  الم ض
 باســتم ار بــالق اء  البــالغين، للشــيخوخو، األم ي ــ  الــوط   المعهــد ي صــ  ولــذل 

 . الدماغ لتقويو

 الكورتيزول نسبة ختفيض

 علــى التغلــ  فــ  ويســاعد !صــباحاً  يوق  ــا  نمــ  فهــو ســيئًا، أمــ اً  لــيس الكــورتيزول

، التوت   . ع س  أث  لها  ي و   قد الجسم ف  العاليو  نسب  أ    إال   الحا  
 زيــا   إلــى تــؤ ي قــد المســتم  التــوت  بســب  الجســم فــ  العاليــو الكــورتيزول نســبو

 .  واإلرها   والتع  الهضم   الجهاز ومشاك  الوز ،
 تقليــ  ط يــ   عــن الكــورتيزول توياتمســ  خفــض فــ  تســهم ال ــو  قبــ  القــ اء 

 أ اء وبالتــال …أفضــ  نــو …الكــورتيزول من م خفضو مستويات !وال تيجو؟…التوت 

 .  التال  اليو   ف  الضغوطات م  التعام  ف  أفض 

 صحية لعالقات مفتاح
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 هــذا يهملــو   الكايــ ين أ  إال   الصــحيو، للعاقــات مفتاحــاً  العــاطف  الــذكاء يعتبــ 

 . الجان 
 الــذكاء تحســين إ  الخبــ اء يقــول جورنــال، ســاي س  ا مجلــو نشــ ت  بحــ  فــ 

 . نعتقد قد مم ا  أسه  العاطف 
 ديتز  أ  م ني الصغ  م ذ الق اء  أ  إلى و  يطانيوب   و  ياس تل د باحاو   توص 

 و لــ  ، بعــد مــا يف اإلنســا  لــد  العامــو ويــ المع ف القــدرات وتعــزز الــذكاء اتيمســتو  مــن

 .اإلنت ن  على ها موقع  ف    و قهوالم ا  األطفال ألطباء وياأللمان لل ابطو وفقا 
 تســاعد نهــا أل   للق اء    يكب ويمع ف فوائد عن كشف  قد السابقو الدراسات وكان 

نهمــ   مــن األطفــال ع ــد القــ اء  ديــ وتز  ، العامــو والمع فــو.  ويــ اللغو  المحصــلو إثــ اء على
 . ا يعل  وي راس هاتمؤ  على للحصول همحفز ي مما  للمع فو

 كليــو مــن والب يطــانيو   إ نبــ   جامعــو مــن االســ تل ديو   البــاحاو   واســتطاع

 مســتويات تحســين علــى تعمــ  القــ اء  إلــى أ  التوصــ  ل ــد  فــ  ”كوليــدج كي جــز“

 ونتــائ  القــ اء  علــى اإلقبــال البــاحاو   قــار    ل  أيضا وإلثبات الطف  لد  العا  الذكاء

 عــن ي تجــو   الــذين أي الزيجــوت، حــا يأ تــوأ  طفــ  ألفــ  نحــو لــد  الــذكاء اختبــارات

 هــذه فــ  شــاركوا الــذين التــوأ  األطفــال أعمــار وت اوحــ  ، واحــد  بويضــو انشــقا  
 كــانوا التــوأ  األطفــال هــؤالء أل  ون ــ ا عامــا ، 16،  10،  9،  7بــين  االختبــارات

 فحــ  البــاحاو   اســتطاع لــذا واحد ، أس    اخ  الوراثيو ونشأوا الجي ات ف  متطابقين

 علــى  حفزتــ  والتــ   توأمــ  عــن.بعيدا  طف  ك  ها ل تع ض الت  الخارجيو الخب ات أثي ت

 واكتشــ  مــاا القــ اء  علــى حفــزه   يصد أو معلم من كاالقت اب ،ي أخ من أكا  الق اء 

 ،هم إخــوان مــن أكبــ  بشــ   القــ اء  علــى واظبــو  ي نيالــذ التــوأ  األطفــال أ  البــاحاو  
 من تش ير  وارتيست الدكتور وقال العا  الذكاء اراتاختب ف  أفض   نتائ  على حصلوا

  يالتفك على  يالتدر  على الق اء  تساعد أ  المم ن من “ :  وياالس تل د إ نب   جامعو
 اءيواألشــ  واألمــاكن األشــخا   يــ لتخ ضط و  ي ما  عا   همألن   األطفال لد  المج  

 حــ  علــى تســاعد القــدر  هــذه أ  تشــ ير  وأوضــ  ، القــ اء  أث ــاء هــمل بال ســبو بــويالغ  

 إلــى  ايمشــ  الــذكاء، اختبــارات حــ  علــى القــارئ  أ اء تحسني ثم ومن العامو  المش ات

 وأشــار نــاج  فــ يوظ  مســار علــى الحصــول فــ  يســهم العــا  الــذكاء نســ  ارتفــاع أ 



 
 7201 ديسمرب        تاسع عشر   السنة العاشرةالعدد ال    انيةاجمللة املصرية للعلوم اإلنس

 

 126 

 نيالــذ األشــخا  أ  إلــى  يتشــ  األبحــا  من  يالكا أ  إلى ضا يأ االس تل دي الباح 
 هم .أعمار  متوس   ز ا ي الذكاء اختبارات ف  م تفعو نتائ  على صلو  يح

 :   القراءة انواع

 : الصامتة القراءة.   1
 المقــ وء، وتلخــي  والفهــم الســ عو علــى القــدر  تــوفي  إلــى تعمــد الت  الق اء  وه 

 تتــي  الصــامتو القــ اء  إ  حيــ  والفك يــو، اللغويــو القــارئ  حصــيلو زيــا   إلــى إضــافو

 ت مــ  أنهــا  كمــا  فيهــا، والتفكيــ  بي هــا  المقارنــات وعقــد والت اكيــ ، العبــارات تأمــ  للقــارئ 

 .   الق ائيو ال غبو

 : الجهرية القراءة.   2

 كشــ  علــى يقــو  إ  مزايــاه، ال ــوع ولهــذا واإلنشــا ، المعبــ  اإللقــاء على تقو  وه 

 المعــان  عــن والتعبيــ  واإللقــاء، ال طــ   إلجــا   وســيلو وهــ  لمعالجتهــا، ال طــ   عيــوب

 والمحامــا  كالتدريس كاي  ، مهن ف  مطلوبو مهار  وه  ومفهومو، متميز  صوتيو بلغو

 .  واإلصا  والوع  

 : السريعة القراءة.   3

 التــ  الكتــ  وبعض والمجات، الصح  مطالعو ف  تستخد  الت  الط يقو وه 

 كايــً ا تســتخد  أنهــا  كما  والفك يو، والاقافيو العلميو معارف  من تزيد ال أنها  القارئ  يشع 

 :التالية إلى األقسام تنقسم وهي  ، الكت  اقت اء قب 

 علــى الحصــول بغيــو للــ  ، الســ ي  التصــف  بــ  ويقصــد : النن  فوق  التحليق . أ

 .أفكاره وتمييز الكات  مقصد مع فو أو ، م   معين هد 

 واتجاهــ  الكتــاب بموضــوع يلــم أ  للقــارئ  تتــي  التــ  وهــ  : الخاطفنة القنراءة . ب

 .وفهارس  وخاتمت  الكتاب مقدمو ف   بال    و ل  وم هجيت ،

س بهــا  ويقصــد : السنطور بنين منا قراءة . ج  وقــ  أســ ع فــ  الــ   بــ  يــوح  مــا  تلمــ 

 .مم ن

 تمتد ب  فحس ، ال صو  فهم على القارئ  مقدر  على تعتمد ال الس يعو والق اء 

 مهــارات علــى ســيط ت  ومــد  وخب تــ ،  كائ  ومستو   ق اءت ، من القارئ  هد  لتشم 

 .  المق وء  الما   صوغ وط يقو الق اء ،

 : البطيئة القراءة.   4
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 فــ  وال صــو  المقــ وء  المــا   فهــم فــ  والعمــ   الدقــو للقــارئ  تتــي  التــ  وهــ 

 ال صــو  بعــض ع ــد والتوقــ  الســطور، وراء الكام ــو المقاصــد واستشــفا  المعــان ،

ا  يحقــ   ع ــدما   الق اء من ال وع هذا القارئ  ويستخد  فيها، والتأم  المستغلقو ا  نصــً  ت اثيــً

 .صعًبا  علمًيا  أو مخطوًطا 

 : الدرس قراءة.   5

 المدرســو  فــ  بهــا  يقــو  فهــو العلــم، فــ  نصــيب  لزيا   اإلنسا  بها  يقو  الت  وه 

 الحيــا  م اشــ   فــ  بهــا  ويقــو  الــدرجات، أعلــى علــى والحصــول ال جــا  مــن ليــتم ن

 الســب ، بأيســ  هدفــ ، إلــى والوصــول لــ ،انتقا  ح كــو ليؤمن الافتات يق أ فهو المختلفو،

 أو الجهــاز، اســتخدا  ليحســن   بالكــاتلوج يســمى مــا  أو العمليــو اإلرشــا ات كتــ  ويقــ أ

 إلقــاء أو نــدو  فــ  للمشــاركو الكتــ  ويقــ أ والقــواميس، المعــاجم وي اجــ  مه تــ ، تطــوي 

 ا ومــ  وتوثيقهــا، معلومــات وزيــا   نفســ  لتطــوي  متخصصــو  كتــ  فــ  ويقــ أ محاضــ  ،
 .  ل  أشب 

 : االستمتاعية القراءة.   6

 :  الق اء  من نوعا  تحتها  وي درج الف اغ، بأوقات م تبطو وهذه

 ظــ و  مــن بهــا  يحــي   ومــا  البشــ يو الــ فس لمع فــو اإلنســا  تطلــ   مــن ت بــ  قــ اء  . أ

 األقطــار وعــن معيشــت ، وطــ    الحيــوا  عــن شــيًئا  يعــ   أ  ي يــد كمــن ، الحيــا 

 .كو  وال والفضاء األخ  ،

 المــ ء رغبــو فــ  تبــدو وهــذه الواقــ ، عــن االبتعــا  فــ  اإلنســا  رغبو من ت ب  ق اء  . ب

 م هــا  يعــان  التــ  والمواقــ  الســاعو، وأحــدا  المفاجئــو، التغيــ ات عن الق اء  ف 

 .البش يو ال فس وأس ار اآلخ و ،

 : للغير الكتاب تقديم ألجل القراءة.   7

 ه ا  للم ء وي بغ  لآلخ ين، معين كتاب تقديمل الم ء بها  يقو  الت  الق اء   :وهي 

 ممــا  ويتحقــ   بــأول، أوالً  ماح اتــ  ويــدو   الكتاب، فيق أ الكتاب، استوع  قد ي و   أ 

 أفكــار مــن أضــاف  ومــا  المؤلــ  إبــداعات وي صد وإحصاءات، تواريخ من الكات  يور ه

 . ل  شاك  وما  جديد ،

 : النقدية القراءة.   8
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 التــ  األفكــار مــن جملــو نقــد إلــى خالهــا  مــن القــارئ  عمــدي التــ  القــ اء   :وهني 

 :الق اء  من ال وع هذا لممارس وي بغ  سليمو، أو صحيحو غي  وي اها  الكات ، ط حها 

 : ومنها النقدية، العملية في  المهمة القواعد من مجموعة يراعي  أن 

 مــ  ايوالف   ال قاط  ت سجم كي  وياح   يق أ، الذي الكا  غ ض  ائًما  يتذك  أ  . أ

 .تدعم  وكي   ال ئيس ، الغ ض

 فقــ  ، كــ  ع ــد فيقــ  فقــ  ، كــ  وراء ال ئيســو الفكــ   إلــى ي فــذ أنــ  مــن يتأكــد أ  . ب

 .الفق ات تل  ف  األساسيو  الفك   بقلب  ويستحض 

 ق اءتــ ، مــن المختلفــو ال قــاط  علــى ســيقف  الــذي الوقــ  مقــدار فــ  عقلــ  يم ــن أ  . ج

 متأكًدا ورويو، أنا  ف  والعسي   المهمو ال قاط  يق أ أ  وعلي   متفاوتو، بس عو ويق أ

 .فهمهما  قد أن  من

ا  تفكيــً ا يفك  أ  علي  .   إلــى ويــذه  الخــا ، اســت تاج  ويســت ت  يقــ أ، فيمــا  انتقا يــً

 .ومفاميم أفكار من الكتاب  ف  ور  مما  أبعد

 م ت كلما  الهامو ال قاط  ويميز ق اءات ، من جزء ك  ف  ال ئيسو الفك   يسج  أ  . ه

 .ب 

ا  مــي اً  يضــ  أ  .و ا  أو  ه يــً  علــى كلــ  الكتــاب ي اجــ  ثــم يقــ أ، الــذي للكتــاب كتابيــً

 ويصــ   المقــ وء ، القط  أفكار بين ما  ي ب   أ  يج  حي  ، الهي   هذا ضوء

 .  ثانويو ونقاط  ، رئيسو نقاط  إلى الكتاب

 ةخمسن (المثمنرة القنراءة) كتابن  فني  بكار الكريم عبد الدكتور األستاذ أورد وقد
 :  هي  للقراءة، تقسيمات

 : االستكشافية القراءة.   1

 ي بغــ  حيــ  كتــاب، أي شــ اء قبــ  القــارئ  إليهــا  يلجــأ  التــ  القــ اء   :بهــا  ويقصــد

 كــا  وأيــا  ثم ــ ، أو موضــوع  كــا  مهمــا  كتــاب، أي بشــ اء يســتعج  ال أ  المــ ء علــى

 إليــ ،  حاجتــ  مــد  عــن لي شــ    تصــفحي  استكشــافيو ن ــ   عليــ  يلــ   لــم مــا  كاتبــ ،

 .  ق اءت  ف  يتبعها  أ  علي  الت  والط يقو

 : السريعة القراءة.   2

 القــ اء  مــن نــوع أي القــارئ  يحــد  حيــ  االستكشــافيو، القــ اء  بعــد تأت  الت  وه 

 القــ اء  وفكــ   ؟ ســ يعو قــ اء  أو ؟ مت اميــو  قيقــو قــ اء  هــ  هــ   :الكتــاب يســتحق 

 مســاحو على يستق  وع دما  ، أخ    إلى حومسا  من يقفز ال    أ  على تقو  الس يعو
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 وقد وه ذا،  ... ثانيو  ليستق  يقفز ثم ،  واإلشارات ال موز من عدً ا يلتق   ف ن  ، معي و

 بهــد    قــ    نصــ  مــن أكاــ  م ــذ الس يعو للق اء   ورات المتقدمو الدول بعض أقام 
 .  العين فيها  تق   الت الاانيو أث اء الكلمات من عد  أكب  التقاط  على القارئ  تدري 
 :االنتقالية  .  القراءة3

 حيــ  بعي ــ ، موضــوع فــ  التعمــ   إلــى يتجــ  حي مــا  القارئ  إليها  يحتاج الت  وه 

 متجانسو ما   على للعاور المت وعو  والكت  الم اج  من تتب  العديد إلى بحاجو ي و  

 . ب  يهتم الذي عن الموضوع جيد  صور  تكوين على تساعده
 :التحليلية  ة.  القراء4

 فــ  مــا  كتــاب مضــمو   اســتك اه فــ  يتبعــ  أ  للقــارئ  يم ــن أســلوب أفضــ  وهــ 

ا  تع ــ  مــا  بقــدر ، فحســ  واالســتفا   االطاع ال تع   فه  محد ، غي  وق   مــن نوعــً

 مــن شــ ء مع فــو إلــى ال فــا  ومحاولــو ، لــ  يقــ أ الــذي الكاتــ  أفــ   إلــى بالقــارئ  االرتقاء

 فــ  جوانــ  القصــور علــى والوقــو  ، ونقــده وحــواره بــ  ، الاقافيــو وخلفيتــ  مصــا ره

 .  الكتاب
 :المحورية  .  القراءة5

 تتعلــ   ومفــاميم، وأفكــار معلومــات علــى الوقــو  تســتهد  التــ  القــ اء  تلــ  وه 

 يطلــ  أ  يحــاول ف نــ  مــا، موضــوع فــ  ي تــ  أ  أرا  يفع  باح  كما  معين، بموضوع

 فــ  تســاعده رنيــو أو خلفيــو أو لــ  مــا   د تقــ  التــ  المختلفــو المعلومــات مصــا ر علــى

 :هي    خطوات ثالث في  تمر القراءة وهذه ، عمل  إنجاز
 :األولى  أ .  الخطوة

 العامــو األ بيــات تعــ ض التــ  والم اجــ  الكتــ  على القارئ  يطل  أ  ف  تتلخ 

ا  القــارئ  أنهــى إ ا ويستحســن أجلــ ، مــن يقــ أ الــذي إلي  الموضوع ي تم  الذي للعلم  كتابــً

ا  يقــ أ أ   لــ  فــ   الكتــاب قدمــ  لمــا  معارضــو ن ــ  وجهــات يعــ ض ممــا  أكاــ  أو كتابــً

 .األول

 :الثانية  ب.  الخطوة

 لصــيقو أنهــا  يــ    التــ  وال صــو ، والمقــاط  الفصــول قــ اء  فــ  وتتماــ 

 .موضوع  حول األسئلو من بصياغو مجموعو ويبدأ بموضوع ،

 : الثالثة  ج.  الخطوة
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 اســتطاع التــ  األســئلو علــى القــارئ  اختارهــا  التــ  و ال صــ  توزيــ  فــ  وتتماــ 

 وم اجــ ، كتــ  مــن يديــ  بين مما  االستفا   من الجيد  قدر  القارئ  تتض  وه ا  بلورتها،

 .نفس  االختصا  إلى ت تم  كت  ف   أسئلت  على األجوبو ك  القارئ  يجد ال فقد
 :  القراءة عن العزوف ظاهرة
 اإلســاميو األمــو وشــباب عامــو المجتمــ  هــا يواجه مشــ لو الق اء  عن العزو  إ 

 للاقافــات وب ــاء للعقــول نمــاء وهــ  المجتمعات ف  الوع  مصدر ه  فالق اء  ، خاصو

 . وال ماء والتقد  ال فعو تحص  وبها  المت وعو

 منهنا العربني  الوطن في  المقروئية نسبة تناولت التي  الدراسات من العديد هناك
: 

  كــ  الــذي اليونســ و، م  مــو عــن الصــا ر   2003 لعــا  البشــ يو الت ميــو تق ي  •

 يقــ نو   شخصــا  (80) فكــ  ب ايــ ، واحــد كتــاب مــن أق  يق أ الع ب  المواطن أ 

 فــ  كتــاب ( 35) نحــو األوربــ  المــواطن يقــ أ بالمقابــ  الســ و، فــ  واحــدا كتابــا 

 .  الس و

 إلــى المحــي   مــن مجتمعــين العــ ب أ  كشــ    2008 عــا  لليونســ و آخــ  تق يــ  •
 يقــ أ الــذي األم ي ــ  بــالف   مقارنــو فــ  ، لك  العا  ف  صفحو رب  يق نو   خلي ال

 .  كت  (7) والب يطان  العا ، ف  كتاب (11)

 عا  بالجزائ  االستطاع و اإلقتصا يو لاستشارات العالم  الم كز أعدها   راسو •
 فيها  مال  عشوائيو عي و خال الجزائ ي  بالمجتم  الق اء توجهات عن   2009

 أ  الدراســو كشــف  ، ســ و 50 إلــى 15 عمــ  مــن اإلجتماايــو الشــ ائ  مختلــ 

 أو محليــا  كــا  ســواء الاقــاف  باإلنتــاج صــلو أي ت بطــ  تكــا  ال الجزائــ ي  المواطن

 يقــ نو   ال ومــن ، العي ــو مــن %6.8 ب ســتم ار يقــ نو   مــن نســبو أ  فوجد  وليا،

 % . 56 من أكا 

 أ   كــ  الع بــ ، الفكــ  مؤسســو عن الصا ر   2011 لعا  الاقافيو الت ميو تق ي  •
 ساعو  200 بمعدل األورب  يق أ بي ما  س ويا،  قائ   (6) بمعدل يق أ الع ب  الف  

 الع بــ  العــالم فــ  األطفــال قــ اء  معــدل أ  إلــى اليونســ و تق يــ  يشــي  كما  س ويا 

 كتابــا  ع بيــا  طفــا ( 20) كــ  يقــ أ فيمــا  الســ و، ي %6 الدراســيو الم ــاه  خــارج

 تشــي  و الســ و، فــ  كتــ  ســبعو يقــ أ الب يطــان  الطفــ  فــ   بالمقابــ  واحــدًا،

 اإلنتــاج مــن %1.1 يتجــاوز ال الع بيــو الــدول رصــيد ا  إلــى أخــ    إحصــائيات
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 الع بــ  العــالم فــ  طفــ  مليو   (55) من أكا  وجو  رغم األطفال، لكت  العالم 
. 

( ، فهنناك المثمنرة لقنراءةا) كتابن  فني  بكنار عبدالكريم الدكتور ما قال  وبحسب
 مدي الخبراتالكثير من الدواعي التي تفرض على الواحد منا أن يتعلم ، ويكتسب  

 :منها  الحياة ؛
 زا ت فكلمــــا  نفســـ ، العلـــمُ  هــــو الـــتعلم مـــن مزيـــد إلــــى اإلنســـا  يـــدعو الـــذي أ    .1

 قيمــو  علــى  الحفــا    فــ   ي غــ   الــذي  فــالماق ُ   .  الجهــ   م طقــو  اتســع   المع فو،
 ، ومتجــد  مســتم  نحــو علــى ثقافتــ  تكــوين   يعيــد بــأ  ُمطالــ   ، وك امتهــا  ثقافتــ 
ًيا  يما  وهذا ،  المع فو تقد  م  ي بس    فجهُل ا     .  قارئ   لك  متزايًدا  تحد ِّ

ــم .2 ــن لــ ــد  ي ــ ــاس لــ ــديًما  ال ــ ــاس   قــ ــوي  إحســ ــاط  قــ ــد  الــــ ز   كســــ  بارتبــ ــا  بمــ  مــ
 وظـــائ وال المهـــنُ  تضـــاءل  إ  اليـــو ، تغيـــ  الوضـــ  لكـــن علـــم، مـــن يحصـــلون 

 .بها   االضطاعُ   الاقافو  ومحدو ي لألميين يم ن  الت 

 األميــو وشيوع ، مطلقو بقيمو يتمت  ال وخب ات، معار  من اليو  نمتلك  ما   إ  .3
 أن   بما   فاإلسا   ،  مش ات  اإلسا   أمو  على  يجل   قد  ،  والحضاريو  األبجديو

 فيـــــومع   تج بـــــو عبـــــ  إال كامـــــ  نحـــــو علـــــى يتجلـــــى ال راقيـــــو، حضـــــاريو ب يـــــو
 . رائد   وحضاريو

ا   يميــ   ،  البشــ ي   العق   إ  .4  وهــ  ، لعملــ  أطــ  ورســم  ،  عــا ات  تكــوين  إلــى   ائمــً
ا  تشـــ   الوقـــ  مـــ ور مـــ   اإلنســـا  ثقافـــو كانـــ  وكلمـــا .  لـــ  الب مجـــو مـــن نوعـــً

 .ورناه   نما ج   ف   المحليو شديد وأصب   ،  تصورات   مساحو  ضاق   ضحلو،

 مســتم ،  اتســاع  فــ   العلمــ   البحــ   تم تجــا   وتــ اكم  ،  للمعلومــات  الهائ   التدف   .5
 والعــاج  ومعلومات،  معار   من  بحوزت ا   ما   تقا    ه :    لذل   المباش    وال تيجو

 .مع فو من لدي ا   ما  يتدهور ال  حتى  والمتابعو،  االطاع  وا :   لذل 

 أسباب العزوف عن القراءة :

 إلنســا ا لب ــاء القــ اء  بأهميــو يتعلــ   فيمــا  ال ــاس مــن العديــد لــد  الــوع  قلــو •

 .  ومجتمع  أمت  بأحوال الواع  الماق 

 .  الطال   على سلبا   تؤث  الع ب   الوطن ف   الت بويو التعليم  م اه  ضع  •
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  للقــ اء  كافيــا  وقتــاً  يملــ  ال أنــ  يــدع  ال ــاس مــن فــالكاي  ، الوقــ  ت  ــيم عــد  •
 الوقــ  تضــيي  إلــى باإلضــافو بهــا  يقــو  فائــد  ا نــى بــا وااليــا  الســاعات فتمــ 
 .  اإلجتماع   التواص  مواق  عب 

 .  الت بويو  المؤسسات و  البيوت من الكاي   ف   الكتاب  ثقافو  غياب •

ــاب • ــ    ور غيـ ــ  األسـ ــ  التـ ــوا   تعتبـ ــ  نـ ــ  المجتمـ ــ   فـ ــات صـ ــات و توجهـ  ق اعـ
 فالطفـــ  الع ـــس، او بـــالق اء  مولعـــاً  الطفـــ  تجعـــ  أ  علـــى قـــا ر  فهـــ  أب اءهـــا 

 الطفــ  عــن بــالطب  يختلــ  قــارئين نأبــوي و عام    م تبو  ب   بي   ف   ي شأ   الذي
 القــارئ  فــ  غ ســها  يم ــن عــا   فــالق اء  ، كتــاب مــن يخلــو بيــ  فــ  ي شــأ  الــذي

فــأول    ، وإ ا لم يتم غ سها مب  ًا ف ن  يصع  بعــد  لــ  التعويــد عليهــا   الصغي 
تج بو لهــذا القــارئ مــ  الكتــاب تكــو  فــ  الغالــ  تج بــو الكتــاب المدرســ  الــذي 

لواج  واالختبــار، ومــن ثــم نجــده ي فــ  مــن الكتــاب ألنــ  يماــ  يصاحب  اإللزا  وا
ــو فــ   لــ  هــذه الخبــ ات غي الممتعــ  ، خصوصــا فــ  حالــو انعــدا  القــدو  المتمال
األ  القارئــو واألب القــارئ، ن ــ ا لمــا لهمــا مــن أثــ  خطيــ  علــى عمليــو الت شــئو 

 .  ف  بيئو ال يش   الكتاب فيها ايو أولويو أو أهميو
 :  اإلنسان  على  القراءة نع  العزوف اثار 
 والســع   العمــ   إلى  تدفع ا   الت   المع فو  إمتا   عد   نتيجو  التغيي ،  إرا    فقدا  .1

 الفقــــ  نيــــ  تحــــ  نقبــــ  ســــو  بالتــــال  و ســــ ء، واقــــ  مــــن نعيشــــ  مــــا  لتغييــــ 
 .تغيي ي  عمليو  أي  ف   األساس ه   المع فو أ  ندر   مالم واالستبدا ،

 قيمهــا  و بمعايي هــا  الســائد  للاقافــو  عــا اإل و األعمــى الخضــوع و اإلستســا   .2

 مــ  يســي و   شــباب ا  فأصــب  الــذات، علــى المتم كز  و الملحد  أهدافها  و الما يو

 . هم ي يدو   حياما  ال هو، يشاء حياما  يحملهم ال ي  مه  ف  كقشو التيارات

 أو جه  عن معي و بأمور االلتزا  نتيجو التعص  و التحيز و الفك ي  االنغا    .3

 الــبعض يجع  مما  فحصها، و فيها  التفكي  إم ا   و   خاطئو معلومات ب بس

 لفهمهــا  أ هانهم فت  على قا رين غي  يجعلهم كما  األخ    ال    جهات و يقاو 
. 

 فالطالــ  لعيوبهــا، واايــو غيــ  الع بيــو مجتمعات ا  جع  مما  ال قدي الفك  انعدا   .4

 هــ  الط يقــو هــذه أ  يعــ  أ     و  بــالتلقين التعلــيم ط يقــو يتقبــ  مــااً  الجــامع 
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 ال قــدي الفكــ  انعــدا  ي ــو   قــد و العصــ ، هــذا فــ  القم  وسائ  أب ز من واحد 

 .  المفك ين بعض إلي  يذه  ما  هذا و القمعيو التدريس لط يقو نتيجو هو

 فـــ  البصـــي   م افـــذ حجبـــ  مف طـــو  ه يـــو ضـــحالو مـــ  التفكيـــ  فـــ  الســـطحيو .5
 . ال ن   من  الكاي 

 .  التعبي  على الف   قدر  انعدا   .6

 الع بيــو، االمــو علــى ض راً  و خط ا أكا  أزمو خلق  الق اء  عن العزو  أزمو  .7

 و للتغيي  ع ضو شباب ا  أصب  فقد جميعًا، نحياها  الت  الوع  أزمو ف  تمال 
 خطــ  تعيش أمت ا  جع  مما  اإلساميو، الع بيو الهويو عن واالنفصال الت غي 

 . التش   و   التفك 

 .  المع فو إنتاج ف  القصور و األصي  التاريخ  المورو  ضياع .8

 بســهولو، الضــياع و لانحــ ا  مع ضــو العقــ  خاويو الشخصيو أل  اإلنح ا ، .9

 المض   األمور عن يعز  يجعل  ما  الداخل  الاق  من لدي  الماق  الشاب بي ما 

 . الب اء  وغي 

 ال فس والغي  .عد  وجو  ال هم والحماسو ف  طل  العلم ورف  الجه  عن  .10

ــاب   وقلـــو الملـــ  ســـ عو .11 ــالق اء .  العمـــ  علـــى والـــدأب الماـ ــا  إلـــى تحتـــاج فـ  إنسـ
 .  تأثي ه   رجو  كان   مهما  عارض ألي  ي قط  ال  ال فس  طوي 

 .  الق اء  من  ال فور  يسب  مما  والمعقد   الاقيل   بالكت   الق اء  ف   االبتداء .12

شـــ اء كتابــا فــ  مقابـــ  ضــع  الحالــو الما يــو ممـــا يجعــ  اإلنســا  ال يســتطي   .13
 .  ارتفاع أثما  الكت  وغاء أسعارها 

  الدول أ   حتى  ، عالميو مش لو ه  الق اء  عن  العزو  مش لو أ  والواق 
  الف نس  والشع  اإلنجليزي  الشع  ما  الق اء  على  مدم و شعوبها  كان  الت 

 .   المش لو هذه من اليو  تعان 
 موســعاً  تحقيقــاً  الف نســيو المجــات أشــه  مــن وهــ ( لوبــوا ) مجلــو نشــ ت وقــد

 كبــار مــن  عــد   التحقي    هذا  ف   تحد    حي   ،"الق اء   أنقذوا"  ع وا   تح   الق اء   عن
ــ ين ــاحاين المفكـ ــن والبـ ــو عـ ــ اء  أزمـ ــاه  القـ ــزو  وم ـ ــا، العـ ــد ع هـ ــحوا وقـ ــ  أوضـ  فـ
 وسائ   م   متكافئو  غي   وربما   قويو  لم افسو  س وات  م ذ  يتع ض  الكتاب  بأ   تحقيقهم

 وســائ   مــن  بهــا   يتصــ   مــا   وكــ   األنت ن   و  والفيديو  التلفزيو    ما   المع فيو  صالاالت
 .    وبص يو سمعيو



 
 7201 ديسمرب        تاسع عشر   السنة العاشرةالعدد ال    انيةاجمللة املصرية للعلوم اإلنس

 

 134 

 التلفزيــو   يشــاهد ف نســا  فــ  شخصــين كــ  مــن شخصــاً   بــأ   التحقيــ    أوض   وقد
 .  ال هار  ساعات  طيلو

 للصــح   قيقــو( 34) حــوال  يبلــ  للقــ اء  األم ي ــ  يخصصــ  مــا  متوســ   وأ 
 .  للكت   فق     قيقو( 23)و ،  للمجات   قيقو( 14)و

 قلــ   قــد  القــ اء   علــى  اإلقبــال  نســبو  بــأ   أم ي ــا   فــ   والدراســات  التحقيقات  وتؤكد
 للكاتـــ  الم ابـــو فال وايـــات متدنيـــو، أصـــبح  القـــ اء  نوايـــو أ  كمـــا  ، كبيـــ  بشـــ  

  والً  هــذا علــى وقــس ، أم ي ــا  فــ  رواجــاً  الكتــ  أكاــ  هــ ( كــ   ســتيفن) األم ي ــ 
 الع بيـــو بالـــدول بالـــ  فمـــا .  الســـويد و وإيطاليـــا  وب يطانيـــا  ف نســـا  اـــ م متقدمـــو أخـــ   

  ؟  اإلساميو
 :  القراءة عن العزوف ظاهرة على للقضاء املقرتحة احللول

 ال أنــا  ابــار    ائمــاً   يــ     الشــخ   يجعــ   الــذي  ال فســ   العامــ   تحطيم  من  بد  ال -
 لــم التــ  اراتالعبــ  مــن غي هــا  و أنــا ، بالكتــاب أمســ  ع ــدما  أنــا  القــ اء ، أحــ 
 . كس   نتاج أو وهم مج   ب   واقعيو،  حقيقيو تج بو  على تب ى

 واعتيا هــا، إلفهــا  علــى مســاعد نفســ  عامــ  للقــ اء  محــد  يــوم  بوقــ  االلتــزا  -
 .  فتعتا  فتستم أ  تتذو   لذ   فالق اء 

 األســ   هــ  متعــد   جهــات  أ وار  فيهــا   تتكــاث   شــاملو  إســت اتيجيو  وض   ض ور  -
 .   الق اء  عا    لغ س  ، العا   ئ ،وسا  والمدرسو ،

 رو  ووبــ  القــ اء  علــى للحــ  والجامعــات المــدارس فــ  للقــ اء  نــوا ي انشــاء -
 . واالرا ه  الت افس

ــيهم فــالجلوس القــ اء  بمحبــ  االحتكــا  -  خــال مــن علــيهم، أث هــا  ماح ــو و إل
 حــ   مــن  عليــ   هــم  ما   ف   لمشابهتهم  بالم ء  تدف   تم ،  ال  الت   الشيقو  أحا ياهم

 .  للق اء 

 علــى  الحــ   و  لهــا   الزيــارات  بت  ــيم  ســ و  ك   تقا   الت   الكت   معارض  إستغال -
 . زيارتها 

 : القراءة عادات
 المتعــو مــن بشــ ء يشــع  ع ــدما  إال االنســا  لــد  تتكــو   لــن القــ اء  عــا   إ ” 

 مــــن نــــوع عــــن ابــــار  القــــ اء  تكــــو   حــــين إال ي ــــو   لــــن وهــــذا ، يقــــ أ ع ــــدما  واللــــذ 
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 م هــــو    لــــ  وكــــ  ، الفهــــم قاعــــد  وتوســــي  ، العقــــ  ت ميــــو مــــن نــــوعو  ، االكتشــــا 
 .”   الطاب  على  المق ر   العلميو  الموا  م   للتعام  جديد   ط يق   بامتا 

 المثمرة  القراءة - بكار عبدالكريم.د
 وهــ  ال كيــ  بهــا  هللا رزق ــا  التــ  الحيــا  متــ  مــن هــ  ، وو يــا  افــا   للقــ اء 

 العلــم  بحــور  فــ   بهــا   وتبحــ   الــ فس  وتاقــ   المــدار   ســ وتو   وتصــل   العقول  ت ي   الت 
 الطيــ  أبــو ي ــن ولــم وأثــً ا، وقــدًرا شــ ًفا  وأنبلهــا  الحيــا  متــ  مــن هــ  اجــ  الامحــدو 

 ”.   كتاب  الزما   ف   جليس  وخي : "  قول  ف   مجازًفا   المت ب 
 مخص   ها ئ  م ا   باعتبارها   ،  العامو  بالم تبات  القارئ   مشهد  ارتب    لطالما 

 مصــدر ي ــو   قــد القــ اء  بعــض  ع ــ   يبحــ   الــذي   اتــ   بحــد  الهــا ئ  الجو  لكن  للكت ،
 صــفو الــ هم القــارئ  ي ــته  ، المع ــى وجدانيــو طقــوس لهــا  الكتــاب قــ اء  آلخــ ين، ملــ 

 أث ـــاء العزلـــو القـــ  اء بعـــض يفضـــ   ، العميـــ   الفهـــم خـــ   يـــاز  عمـــا  يبحـــ  ، الم ـــا 
 آخــ و   يســتمت   بي مــا   م ــزلهم،  مــن  يفضــلون   معي ن  ركن  ف   يق نو    فتجدهم  ،  الق اء 

 ، الســيارات او القطــار فــ  وهــو يقــ أ مــن وه ــا .  عامــو أمــاكن فــ  للقــ اء  بــالخ وج
 ال مــن مــ هم ، عالمهــا  فــ  ليعــيش م يحــ  اري ــو علــى مســتلقيا  الكتــ  يقــ أ مــن مــ هم
 عــن احيانــا  يختلــ  الشــغو  فالقــارئ  ، القهــو  مــن وكــوب خافــ  ضــوء علــى اال يقــ أ

 .    العا ي  ئ القار  عالم
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 :  القراءة اثناء خاصه طقوس هلم الذين الكتاب اشهر ومن
 بــأجواء أو بالم ــا  يحفــ  ال بأنــ  يقــول ا  هللا نصــ  إبــ اميم الفلســطي   ال وائــ 

 المصــاحبو العــا   مســألو جعلــ  واألخــوات بــاألخو  مليئــو بيئــو فــ  نشــأ  وقــد الهــدوء،
 .   مستحياً   أم اً 

 وماــال  هــا ئ م ــا   الــى  بحاجــو  لســ : "أورلــين  ســوزا   األم ي يو  ال وائيو  تقول
ــاج وال ألكتـــ ، ــى أحتـ ــو الـ ــ  المبالغـ ــو، ال ـــ و  فـ ــ  الخاصـ ــاج ولك ـ ــو   أل  أحتـ  تكـ

ــا  أعمـــ  التـــ  المـــوا  ــاول فـــ  عليهـ ــأن   اإلحســـاس إلـــى وأحتـــاج يـــدي، مت ـ ــتم لـــن بـ  تـ
 ".طوي   لوق   مقاطعت 

ن تجــد صــور  واحـــد  ، إ  لــ  الصــفو بهـــذه والُكتــاب القــارئين كــ  يجتمــ  ال لكــن
لل وائيــو الت كيــو إليــ  شــافا  صــاحبو ال وايــو "قواعــد العشــ  األربعــو " وهــ  تقــ أ إال 

 .  وبجانبها كوب من الشاي
 أنفقــ   الــذي  الســيجار  ثمــن  أ "  المــال  رأس"  كتــاب  صــاح   مــاركس  كــارل  ويذك 

 كــوح   بصــور  التفكيــ  وعمــ   التــوت   شــد   لتخفيــ .  الكتاب  بي   ثمن  فا    كتابت   أث اء
 ،أو ربما كان  مج   مزام و بين عملين محببين يسه  اجتماعهما.  روتي يو  جسديو

تبــدأ ال وائيــو اإلســبانيو إيزابيــ  اللي ــدي كتابــو رواياتهــا إال ابتــداًء مــن  مــا  غالبــا 
، وتقــول: "هــ  يم  ــ  تخيــ  الســاب  مــن  الاامن من ي اي / كانو  الاان  من ك  عــا 

 .  ي اي ؟ إن  ال يطا “
 مــاء"  روايــو  مؤلفــو  غــ و    ســار   األم ي يو  ال وائيو  طقوسها   تمارس  كان   ا كم  او

 اب هــا  مــن تختبــ  حتــى المابــس خزانــو فــ  كتابتهــا  أث ــاء تجلــس كانــ  حيــ  ،"للفيلــو
 ظـــ و  لتعـــيش الخزانـــو فـــ  حولهـــا  بالســـي   يتعلـــ   مـــا  كـــ  تعلـــ   وكانـــ  الصـــغي 

 عمليــو: "نفســها   واصــفو  وتقــول!  شــهور  أربــ   كذل   واستم ت  ع  ،  تكت   الذي  الم ا 
 ".  الح ج تاي   لدرجو  طقسيو ع دي  الكتابو

 بـــين وثيـــ   ارتبـــاط  فه ـــا  القـــ اء  ثقافـــ  ل شـــ  جـــداً  مهـــم عامـــ  الجـــو تهيئـــو ا 
 غيــ  الم ــا  كــا   فــ  ا  ،  القــارئ   يعيشــها   الت   االجواء  وبين  واالستيعاب  الفهم  ام اني 
 .   الق اء  استم ار  ام انيو من يقل   فهو  للق اء   م اس 
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 :  للقراءة مناسب ومكان جو لتهيئة  توافرها جيب شروط وهناك
 . جيده  اضاءت   ،  ون ي  م ت   الم ا  كو   .1

 .  خارج  او الم زل   اخ   ل   كا  سواء  الضوضاء عن بعيداً  .2

 .  وم اسباً   م يحاً   القارئ   علي   يجلس  الذي الك س   او االري   كو   .3

 .  ق اءهال من  القارئ   ي تجها   الت   بالفائده العب ه .4

 .  الم ا   تهويو .5

 .  للقارئ   والممحب  المائم  الوق   توفي  .6
  الشخصية تنمية ف  القراءة  دور

 الفــ   يقــو  بالق اء  ،  الشخصيو  على  ت ع س  الت   اإليجابي ات  من  العديد  للق اء 
ــد  مصـــطلحات باكتســـاب م جديـ ــ  ــالي  وتعلـ ــد  أسـ ــاعده الكـــا  فـــ  جديـ ــاً  تسـ ــ  ايضـ  فـ

ــو ــد ، الكتابـ ــدا اكتســـاب ع ـ ــ اء  مـــن لفوائـ ــ     القـ ــ    فـ ــاء يقـــو  شـــخ    كـ ــ  باالرتقـ  ب فسـ
 .  بمجتمع  وي هض

 الفــ   ت قــ  وهــ  يــدور، اـ بم وتوعيت  الم ء لتاقي   األساسيو  الوسيلو  ه   الق اء 
ــت ق  مـــن ـــوم والعلـــم ال ـــور إلـــى وال ـــا  الجهـــ  مسـ   رجـــات إلـــى بـــ  الوصـــول ثـــم نـــ

 فــ  ح مــو ع ــ  ي ــت  مما  المختلفو ها بأبعا  شخصيت  وتكوين والعقل   الفك ي   ال ض 
 .  والمسؤوليات  المواق  م   التعام 

 ستشــ    ف ن هــا  ، والقــ اء  بالمع فــو باالهتمــا  المجتمــ  افــ ا  جميــ  قــا  حــال فــ 
ــار ً  ــن حضـ ــ  مـ ــ  واع   جيـ ــ  ماقـ ــو  ست تشـ ــن العلـ ــ  والمهـ ــعوب وت تقـ ــا   ـبـــ  ، الشـ  إن هـ
ــاهم ــ  ستسـ ــ   فـ ــاريخ صـ ــ ي  التـ ــول وتشـ ــ  عقـ ــى البشـ ــدب حتـ ـــالس آال  عـ ــا  ،  ينــ  كمـ

ذين اإلغ يــ   مــ  حصــ   الفاســفو مــن العديــد والقــ اء  للمع فــو لشــغفهم نتاجــاً  كــا  الــ 
 فــ   تســاهم  أفكــارهم  زالــ   مــا   والــذين  والعلمــاء،  واألطبــاء  وأرسطو  كأفاطو     الع ماء

 .   الحال   وقت ا   حتى  ال اس عقول تش ي 

 : اجملتمع وبناء الشخصيه تنمية ف القراءة دور
 .  ال اميو  الشخصيو تكوين  ف   الق اء  تسهم .1

 .  للف    ال اقد  الفك  تش ي  .2

 .  القارئ  لد   العق  تش ي   ف  األهم  العام  تعد .3

 .  وت ميت   المجتم   لخدمو  الفك يو  األف ا   اتجاهات ت م  .4
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 .  بالخب   األف ا  تزيد .5

 .  العلو   بباق   لاتصال  وسيلو .6

 . الف   مدار   وتوسع   القدرات ت مي  .7

 الــذي الم ــا  هــ  الم تبو:   قي   فقد  ،  والوجدا   والعق   بالفك   ت تق   الق اء   أ  .8
 .  العقول في   وت تق   األصوات  في   ت خفض

 .  األفض  نحو  المجتمعات  تقو   الق اء  .9

 الـــذات  الـــتعلم علـــى اإلنســـا  مقـــدر  لتطـــوي  وهامـــاً  أساســـياً  ع صـــ اً  القـــ اء  تعـــد .10
 .  الحيا  مد  والمستم 

 .  اللغوي   قاموس   إلى  يضيفها  جديد   وجم   ومعان   بمف  ات تزو ه .11

 .  والتحلي   الفهم  وقدرات  مهارات  لدي  ت م  .12

 .  المعلومات من هائ  كم  إلى  تحتاج  الت   ال قاشات  ف  تش ك  .13

 .  والجمال  للفن  السليم  التذو    لدي  ت م  جديد   وأخاقيو  ي يو  مفاميم تكسب  .14

ــ  تغـــــ س .15 ــا ات فيـــ ــات العـــ ــد  واإلتجاهـــ ــ ا كحـــــ  الحميـــ ــ  لعمـــ ــاو   والخيـــ  والتعـــ
 . اآلخ ين ومساعد 
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 :  اخلامتة
ــد ــ  لقـ ــن ُ كـ ــاس عـ ــو  ابـ ــا  محمـ ـــأن العقـ ــال  ـــ ــ اء : ) قـ ــي  القـ ــى تضـ ــ  إلـ  عمـ
 يقــ أ الــذين والفاســفو والمفكــ ين  والكتاب  العلماء  أعمار  ه   ،(    أخ     أعماراً   اإلنسا 

 وســيلت  المســتم   يوالواا  الق اء  وكان  إال ع يم مخت ع أو كبي  عالم من  وما ,    لهم
 . واالخت اع  العلم  إلى

 ، كانــ   مهمــا   ووظيفو  ح فو  ك   أل   والتطور  للتقد   سبياً   نجد  لن  ،  نق أ  لم  إ 
 المعلومــات  وثــور   الهائــ   المع ف   االنفجار  عص ,    العص   هذا  ف   المع فو،  تتطل 

 بقــدر  تت ــوع  القــ اء   مــعوال  وست    شغف   وللكتاب  جمالياتها،  للق اء   ست    المتسارعو
 والصــيا  والمؤلفات، الكت  نــم ونفيس ثمين لك  صيد الق اء  ، كل  العالم ف   الق اء

 .م انها   ف   الط ائد يع    الماه 
 .  والمصلحين  والفاسفو واأل باء والمفك ين  العلماء م   تواص   الق اء 

 مــن يــتم فات ما   وتعويض  واإلصا   التجديد  بذور  غ س  ف    الم طل    هذا  من
 القــــ اء  وأســــالي  مهــــارات بتعلــــيمهم و لــــ  ســــليما  ب ــــاء الع بــــ  الشــــباب ب ــــاء الخــــ 

 والت كيــز اكبــ  مســاحو الع بــ  الماقــ  وإعطــاء الم تبــات نشــ  نحــو والســع  الحدياــو
 هـــذه إ  كمـــا  نشـــأت ، م ـــذ والقـــ اء  الطفـــ  بـــين الصـــلو توثيـــ   فـــ  الوالـــدين  ور علـــى

ــو ــت اتيجيو تتطلـــ  االنطاقـ ــاملو اسـ ــد شـ ــا  تتعاضـ ــ   مـــن متعـــد   جهـــات ا وار فيهـ  أسـ
 .  ح وميو  وجهات  ثقافيو  وم اكز وأعا  ومدرسو

 ل ــا  يســه  وأ  والقــ اء  والمع فــو العلــم طــ     ل ــا  يســه  أ  وجــ  عــز هللا نســأل
 ..    الج و  ط    

  لــ  ولــ  إنــ .. علم ــا  بمــا  ي فع  ــا  وأ  ي فع ا، ما  يعلم  ا  وأ    ي  ا   ف   يفقه ا   وأ 
 علي   والقا ر
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من شبكات التواصل االجتماعي    لدى مستخدميالقيم والفكر املتطرف  
 طالب الثانوي واجلامعة

 خنثل بن شري القحطاني د. مناحي :  إعداد
 :  املقدمة

  لهم   األفراد  من   مجموعة  بين   االتصال  على   االجتماعي   التواصل  شبكات   تعتمد
"بأنها   تعرف  لذلك  واالهتمامات،   الميول  نفس  اإللكترونية  الشبكات  من  منظومة: 
  نظام  خالل  ربطه  ثم  ومن  به،   خاص  موقع  بإنشــاء  فيها   للمشــرك  تسمح  التي

". والهوايات  والميول  هتماماتاال   نفس  لديهم  آخرين  أعضاء  مــع  إلكتروني  اجتماعي
 ( 12: 2008،  الشهري )

  -  بوك  الفيس: )مثل  االجتماعي  التواصل  صور عديدة من شبكات  ظهرت  وقد
  الفيس :  مثل  منها   البعض  ، وأتاح(وغيرها   إنستجرام،  -يوتيوب  -آب  واتس  –  تويتر
  ت المحادثا  وإجراء  الملفات  ومشاركة  والصور  الفيديو  مقاطع  تبادل  والتويتر   بوك

نقلة  جمهور   بين  المباشر  والتفاعل   والتواصل  الفورية،   نوعية   المتلقين، وهذا أحدث 
 على   االجتماعية بين المتواصلين على تلك الشبكات سواء  والتفاعالت   العالقات  في

من  الفردي  المستوى  المجتمعي    والخدمات   كالمواقع  وأدواتها   مواقعها  خالل  أو 
  من   أو  وتويتر على وجه الخصوص،  بوك  فيس  موقع  مثل   الشبكات  لهذه   الجماعية

  تلبية   في  تساعد  معلومات  من  وما ُينشر  مجموعات،  من  يوميا    عليها   ينشأ  ما   خالل
 وتكوين  المعلومات،  على  والحصول  باآلخرين،  لالتصال  المختلفة   األفراد  احتياجات
 (.397: 2011 الهدى، أبو)  والعالقات. الصداقات

  ضغط  عامل  شكلت  أنها   كما   المعلومة،  احتكار  كسر   الشبكات  لهذه  وُيسجل
  التكتالت  بعض  وتتحاور  تتجمع  بدأت  هنا   ومن  والمسؤولين،  الحكومات  على

 أحيانا ،  موحدة  أو   متقاربة  مختلفة،  ورؤى   أفكارا    تحمل  الشبكات،  هذه  داخل   واألفراد
 الرقابة   على   جدا    الصعب   من   وجعلت  غنى،  وزادتها  الشبكات   تلك  على   أثر   ما 

 شعورا    يعطي  ما   وهو  معينة،  حدود  في  لجمها   أو  عليها،  السيطرة  أو  ها،إلي  الوصول
  القيم المجتمعية التي كانت سائدة قبل التعامل مع تلك الشبكات   على  بتأثيرها   أكيدا  

 (.2014 الطيار،. )نوعها كان أيا  
  المجتمع   فئات  جميع  من  كبيرا    إقباال    االجتماعي   التواصل  شبكات  وجدت  وقد

خدمات  فهي  ،الشباب  خاصة   االتصال  وسائط   خالل  من  توفيرها   يمكن  ال   تقدم 
تسمح فهي  بتبادل  التقليدية،    لمناقشة  وأيضا   اآلخرين،  مع  واألفكار  اآلراء  لهم 

 ,Jain & Anand) اآلخرين.  مع  بالتعامل  لألفراد  وتسمح  االجتماعية،  القضايا 
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  العالقات   شبكة  تنمية  خالل  من  المجتمع،  في  إيجابيا    دورا    تلعبوهي    )2012:37
 الذين  الشباب  بين  تجمعأنها    كما   ،Beaudoin, 2008))  األفراد  بين  االجتماعية

  شطةأنو   مصالح  ستكشافا  في   يرغبون   الذين  أو  تركةشم   وأنشطة  اهتمامات  لديهم
 . Zarrella, 2010))  أخرى 

القيم كانت    االقتصادية   الحياة  ميادين  جميع  في  الجوهرية   المفاهيم  من  ولما 
وتمس  يةوالسياس : 2003  دياب، )  صورها  بكافة  اإلنسانية  العالقات   واالجتماعية، 

واحدة(16 ُتعد  فهي    التغيرات  نتيجة  كبير  جدل  حولها  دار  التي  القضايا   من   ، 
االجتماعي،  العصر  في  والمستجدات التواصل  وسائل  انتشار  بسبب    وما  الحديث 

 في   تأثير  من  ذلك  أحدثه  وما  المعلوماتية،  مجال  في  هائلة  تطورات  من  رافقها 
.  خاص  بشكل  القيمي   والنسق   عام  بشكل  للمجتمع  والثقافي  االجتماعي  النسيج

  التربية  وظيفتها، حيث إن فقدان  التربية   تؤدي  أن  يمكن  ، وال(11:  2011  الزيود،)
  والغايات  التربوية  األهداف  وكذلك  روحها،  يفقدها  الشخصية  عليها   تبني  التي  للقيم

  أبعادها  في  اإلنسانية  العالقات  تراعي  صحيحة  قيم  من  تشتق   لم  ما   واالستراتيجيات
 (11: 1988 العينين، أبو) وقيمتها   أهميتها  تفقد فإنها  المختلفة
عبر   اإلعالمي  النظام   يمارسه  الذي  الكبير  التأثير  إن  اإلنترنت   العالمي 

 نظام  تشكيل  على  مستمرة  بصورة  تعمل  التي  واالتصال،  الميديا  ووسائل  والفضائيات
 في   تصب  التي  الجديدة  العولمية  القيم  تعزيز  على  يعمل  وإلكتروني  ضوئي   ربوي ت

: 2002  وطفة،)   .العالمية   والشركات  للمؤسسات  الكبرى   االقتصادية   المصالح  خدمة
لذلك (222   التواصل   شبكات  استخدام  في  التحكم  في  القيم  تسهم  أن  يمكن  ، 

  على   استخدامها   أو   دامها،استخ  رفض  أو  استخدامها   على  باإلقبال  سواء  االجتماعي
 الفرد  وقاية  في  تسهم   أن  يمكن  المنطلق   هذا  من  فالقيم  مشروع،  غير  أو  مشروع  نحو
 نفقات   تقليل  في   الحديثة  التقنية   منجزات  من  واالستفادة  االتصال  مخاطر  من

 القيم  مستويات  تدني   على  يترتب  وكذلك  عليهم،  واالطمئنان  اآلخرين  مع  التواصل
  كرقيب  يعمل  الذي   المتوازن   القيمي  النسق   غياب  بسبب  بية سل  سلوكيات   ارتكاب

 التواصل   نتيجة  متنوعة  مخاطر  في  يسهم  ما   والسلوكيات  االتجاهات  على  ذاتي
 والفتيات،   الشباب  بين  والتعارف  شرعية  مخالفات  الرتكاب  الفرص  يتيح  الذي  السلبي

  وإقامة   بة،مناس  غير  محتويات  إلى  والوصول  ابتزاز،  مجاالت  من  عليه  يترتب  وما 
 االجتماعي   التواصل  عن  المجتمع   أفراد  إبعاد  بجانب  مشروعة،  غير  عالقات 

 أفكار   تلفيق   إمكانية  وكذلك  الجرائم،   وارتكاب  المخدرات  لتعاطي  والترويج  المباشر،
 (. 2014 الطيار،) واالستقرار األمن وزعزعة الفوضى إشاعة  عليها  يترتب  متطرفة

والمراهقين خصوصا من    الشباب  جتماعية اال  الشبكة  ُتّعِرض  آخر  جانب  ومن
والجامعة الثانوي  الذاتي،    الضبط   محدودية   عن  الناتجة   المخاطر  لبعض  طالب 
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 للترهيب،   التعرض  وكذلك   معروفين،  غير  أشخاص  من  غريبة  ألفكار  والتعرض
)   والقضايا  هذا  Lenheart, 2010الجنسية.   شبكات  استخدام خطر يبين ومما(، 

 دا االفر  مع المباشر االتصال للمشتركين تتيح مواقع ال بعض نأ االجتماعي التواصل
 وتشارك المعلومات، على   الحصولتساعد في  و ،  العالم انحاء مختلف في  والجماعات

 األفكار  لبث خصبا   مجاالُتعد   من الممكن أن  المواقع هذه فإن ولذا واألفكار، ءااآلر 
 االجتماعي التواصل لمواقع علي التفا  االتصال ن، كذلك فإ المتطرف  والفكر اإلرهابية

، منها  حرم من وخاصة،  الشباب  لدى محببة صفة وهذه،  الحوار  إتاحة حيث من
 من خوف دون   اإلرهاب يتبنون  الذين المتحمس الفكر أصحاب  الى يستمع فتجده

 لهم يصوره ما  حسب  الفكري  التأجيج وتقبل،  والمشاركة االستماع من يمنعهم رقيب

 . )9-8: 2015 العقيل،. )الحوار موضوع في  المنحرف ارجيالخ الفكر هذا  أرباب

توجد أن  القول  عديدة  دراسات  ويبقى  اإليجابية   علمية  الجوانب  إلبراز    سعت 
الثانوي   لدى المراهقين صغار السن من طالب  خاصة  االجتماعي  لشبكات التواصل

 من   ثيرا  ك  هناك  إن  حيث  سلبياتها   على  تركز  الحالية  منها، ولكن الدراسة  والجامعة
 واضح   خلل  عن  المراهقين، والتي كشفت   بين  انتشرت  التي  السلبية  واالتجاهات  القيم

 القيم  من  العديد  عن  التخلي  من  نوع  حدث  حيث  المراهقين،  قيم  منظومة  في
 لعزوف  ونتيجة  جهة،   من  هذا  احتضانها،   أو   السلبية،  القيم  بعض  وتبني  اإليجابية
  على   يقبلون   يجعلهم   المواقع  بهذه  انشغالهم  بب بس  الدراسة  عن  الطلبة  من  المراهقين
  الطيار،)   .أخرى   جهة   من  المدرسي  بالمنهج  ترتبط   ال  التي   والقضايا  سلبياتها 
2014 ) 

 : الدراسة مشكلة
العموم،    المحيطة السياسية الظروف ظل في وجه  على  العربية  بالمنطقة 

 بقضايا  لسياسيا  النظام وانشغال ،والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص

 الواقع   ءةا قر  وعدم كافية، بصورة الداخلية  القضايا   الى  االلتفاف وقلة  خارجية

 المتطرفين امتالكتدني القيم لدى المراهقين والشباب، و   ظل وفي الجديد، االجتماعي 
ذلك    ،المتطرف لفكرهم للترويج المختلفة للوسائل بصورة   المجتمع علىوانعكاس 
، فعليه  (7:  6:  2016  الفقهاء،)  هقين،را الم وفئة الشباب  لىع  مباشرة وبصورةعامة،  

الثانوي  الوقوف إلى الحالية    سة االدر  تسعى طالب  لدى  القيم  في  الفروق  على 
إلى   التعرف  إلى  تسعى  كما   التواصل  شبكات  تؤديه الذي الدور والمراهقين، 

و  لدى المتطرف للفكر الترويج في  االجتماعي من  والجامعة  الثانوي  جهة  طلبة 
 التساؤالت التالية:  عن اإلجابة من خالل  وذلكنظرهم، 

توجد .1 بين  فروق   هل  إحصائية  داللة  والجامعة   ذات  الثانوي  القيم    في  طالب 
 من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بمدينة نجران؟
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شبكات .2 دور  وجهة    للفكر  الترويج  في   االجتماعي  التواصل  ما  من  المتطرف 
 عة بمدينة نجران؟نظر طالب الثانوي والجام

بمدينة  .3 والجامعة  الثانوي  طالب  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اإلشباعات مجال  على  مجاالت    المحققة   نجران  شبكات  من  دور  استبانة 

 ؟ التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف

 : الدراسة أهداف
 هدفت الدراسة إلى التعرف إلى:  

بينذات داللة إحصا   فروق   وجود .1 والجامعة  ئية  الثانوي  القيم من   في  طالب 
 مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بمدينة نجران؟ 

المتطرف من وجهة نظر    للفكر  الترويج  في  االجتماعي  التواصل  دور شبكات .2
 طالب الثانوي والجامعة بمدينة نجران؟ 

الثانوي والجامعة بمدينة نجران   .3 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب 
اإلشباعات مجال  مجاالت    المحققة  على  التواصل  من  شبكات  دور  استبانة 

 ؟ االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف

 :الدراسة أهمية
 فيما يلي:  الدراسة هذه  أهمية تظهر

 النظرية األهمية: أوال
 من طالب الثانوي والجامعة   الشباب  فئة  طبيعة من أهميته الموضوع هذا يستمد .1

 كيان في ومؤثرة ة،  مهم بشرية  طاقة تعد الفئة فهذه ، ا هودور  المجتمع داخل

 .المجتمع ومستقبل مستقبلها  لتأمين عليها  والمحافظة للعناية وتحتاج المجتمع،

تسهم .2 أن  االجتماعية    يمكن  الدراسات  مجال  إثراء  في  الحالية  الدراسة  نتائج 
يم،  تبحث في الق-من وجهة نظر الباحث–بدراسة جديدة في المجتمع السعودي 

وبالوقت ذاته التعرف إلى دور وسائل التواصل االجتماعي في الترويج للفكر  
 المتطرف لدى طالب الثانوي والجامعة. 

ُتعد الدراسة الحالية جديدة من حيث إنها تستطلع آراء طالب الثانوي والجامعة   .3
بالمجتمع السعودي في الدور الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي بكافة  

 في الترويج للفكر المتطرف. صورها  

  استخدام   تأثير  لمعرفة  للباحثين،   والمدخل  الباب  الدراسة  هذه  تفتح  أن  يمكن .4
طالب الثانوي   من  المراهقين  فئة   لدى  القيم  االجتماعي على  شبكات التواصل

 الجامعة. 

 التطبيقية  ثانيًا: األهمية 



 
 7201  ديسمرب         عاشرةالسنة ال  عشر    تاسعالعدد ال    اجمللة املصرية للعلوم اإلنسانية

 147 

 واألسر  ينة الدراسةالقائمين التربويين على أفراد ع  الدراسة   نتائج  تفيد   أن  يمكن .1
للفكر    ُتحدثه   الذي  التأثير   لمعرفة الترويج  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المتطرف بحث تعقد برامج توعوية غرضها حماية شبابنا من الوقوع فريسة لما  
من   تبثه بعض تلك الشبكات من أفكار مسمومة والتي قد يتأثر بها المراهقين

 . طالب الثانوي والجامعة
  لمواكبة   التعليمية،  والقرارات  التربوية  السياسات  رسم  في  القرار  حابأص   توجيه .2

  التغيير   إحداث  في  دورها   وبيان  االجتماعي،  التواصل  ومواقع   االتصاالت  ثورة
 . المراهقين وتحديدا الطلبة فئة لدى القيمي والنفسي والمجتمعي 

 : مصطلحات الدراسة
 التعريف اللغوي للقيم: 

  منها  معاني  عدة  ولها(  قوم )  ومصدره(  قام )  الفعل  من   وهي"  قيمة"  جمع  القيم
 جعل )   ثمنه  أي  المتاع   وقوم  مستقيما ،  وأصبح  فاعتدل  عدله  أي "  فاستقام  العود  قوم"

 ماء   تقول  أيضا ،  الثبات  تعني  وقام  دينار،  مائه  بعيرك  قام:  تقول(  ومقدارا    ثمنا    له
 الدائم :  القيوم  الحي   هوو   دوام،  وال  ثبات   ماله   أي  قيمه  ماله  وفالن   دائم،   أي   قائم

 (. 382 ص ،1982: الزمخشري . )الباقي
  في   تنشأ   والمقاييس  القوانين  من  مجموعة"  بأنها   القيم  ُعرِّفت  االصطالح  وفي

  والمعنوية،  المادية  واألفعال  األعمال  على  للحكم   معايير  منها   ويتخذون   ما،  جماعة  
 والضرورة  اإللزام  صفة  ا له  يصبح  بحيث  الجماعة  على  والتأثير   القوة  من   لها   وتكون 

 مبادئ  عن  خروجا    يصبح  اتجاهاتها   على  انحراف   أو  عليها   خروج  وأي  والعمومية،
 (.250: 1986 أحمد،) العليا".  ومثلها  وأهدافها  الجماعة

  على   العينة  أفراد   عليها   يحصل  التي  الدرجة  بأنها   إجرائيا   القيم  الباحث  وُيعرف
 الحالية.   سةالدرا في المستخدم  الفارق  القيم مقياس

 شبكات التواصل االجتماعي
العالمية   شبكة  على   المواقع  من  مجموعة  على   يطلق   مصطلح    االنترنت 

(World Wide Webتتيح  افتراضي،   مجتمع  بيئة  في  األفراد  بين  التواصل   ( 
لنقل   عالمي  نظام  في  معينة،  فئة  أو  مدرسة  أو  لبلد  االنتماء  أو  االهتمام  يجمعهم

 (.2013المعلومات )الصاعدي، 
 اإلجرائي التعريف

 يشاءون  وقت أي في  لمستخدميها  التواصل تتيح تفاعلية اجتماعية هي شبكات

بين البشر  العالقات تعزز كونها  االجتماعي اسمها  واكتسبت العالم من مكان  أي وفي
والتي األعمار،  كل  من  لألفراد اإلنترنت خالل من تتشكل واألفراد   بتقديم وتسمح 
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 عن  والتعبير  ،المسجلين بقائمة لالتصال الفرصة  وإتاحة العامة،  حياتهم عن لمحة 
: 2013)حمودة،    .االتصال   عملية   خالل  من  المجموعات  أو  األفراد  نظر  وجهة

43) 
محاور   على  الطالب  استجابات  خالل  من  المتطرف  للفكر  الترويج  ويقاس 

 المتطرف. للفكر الترويج  في االجتماعي التواصل شبكات  استبانة دور
 : المتطرف فكرال

"اتخاذ به:    للمواقف  استجاباته   في  بالقطيعة  يتسم  متشددا    موقفا    الفرد  ُيقصد 
تهمه،  االجتماعية  التطرف   يكون   وقد  فيها،  يعيش  التي  بيئته  في  والموجودة  التي 

اتجاه  سلبيا    أو   التام،  القبول  في  ايجابيا    في   االعتدال  حد  ويقع  التام،  الرفض  في 
 ( 8: 2016ما. )الفقهاء، بينه المسافة  منتصف

 السابقة: الدراسات
القيم    في   السابقة   الدراسات  إلسهامات   بعضا   الباحث  يعرض دراسات  مجال 

في الترويج للفكر   االجتماعي  التواصل   على طالب الثانوي والجامعة، ودور شبكات
 : التالي النحو المتطرف، على

 الدراسات التي أجريت على القيم لدى الطالب 
  والبث   اإلنترنت  ميدانية هدفها التعرف إلى أثر  دراسة  ،(2005  ، )سعيد  أجرى 

 في  السعودية   العربية   بالمملكة  الثانوية  المدرسة  في  الُخلقية"   القيم  على   الفضائي 
وذلك  عصر   الباحة   بمنطقة  ثانوية   مدارس  ست  معلمي  نظر  وجهة  من   العولمة، 

وقد    للبث   وسلبية  إيجابية  آثارا    هناك   أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  التعليمية، 
اآلثار  واإلنترنت،  الفضائي أن  القيم   اآلثار  من   أكثر  السلبية  غير  على  اإليجابية 

للطالب،   الحماية   طرق   في  كبيرا    دورا    للمعلم  أن  النتائج  أوضحت  كما   الخلقية 
 العربية   بالمملكة  الثانوية  بالمدرسة  المتعلمين  على  العولمة  ألخطار  والمواجهة
 . السعودية
دراسة وهدف القيم  (2006)حميد،    ت  بحث    بالتوافق  وعالقتها   السائدة  إلى 

  الجنس  لمتغير  وفقا    بمصراتة،  أكتوبر  7  جامعة   طلبة  لدى  االجتماعي  النفسي
  طلبة  لدى  السائدة  القيم  أهمها: أن  نتائج  عدة  أسفرت الدراسة عن  والتخصص، وقد

هيال  المتوسطات  بداللة  وأفضليتها   وجودها   درجة  حسب  الجامعة  القيم:  حسابية، 
  القيم  الجمالية،  القيم  السياسية،  القيم  االجتماعية،  القيم  االقتصادية،  القيم  الدينية،
 . النظرية 
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)حمود،   دراسة  منظومة2011وهدفت  إلى  التعرف  إلى    االجتماعية   القيم  (، 
وجود  المرحلة  طالب   لدى  واألخالقية إلى  الدراسة  وتوصلت    ذات   فروق   الثانوية، 

  اإلناث   الجنس لصالح  متغير  حسب   االجتماعية  القيم  منظومة  في  ئيةإحصا   داللة
الصداقة،    السير،  الحديث، آداب  آداب  واالنضباط،  النظام  الفردية،  المبادرة  قيم  في

  الجنس   متغير  حسب  األخالقية  القيم  منظومة   في  إحصائية   داللة  ذات  فروق   وجود
في  لصالح   والعطاء،   التسامح  د،بالوع  الوفاء  واألمانة،  الصدق   قيمة   اإلناث 

 غير   فكانت  الكبار  واحترام  اإلخالص   قيمتا   أما   والنزاهة،  الحياد  بالجميل،  االعتراف
 . إحصائي ا دالة

العابدين،   )زين  دراسة  هدفت  إلى 2014كما    وسائل   تأثير  إلى  التعرف  (، 
  الجامعات   طالب  لدى  والسياسية  والدينية  القيم االجتماعية   في  االجتماعي  التواصل

  الجامعات  طالب  يستخدمها   التي  االجتماعي  وسائل التواصل  أنواع  وعلى  دنية،األر 
واخيرا  ومجاالت   وأغراض  األردنية  باآلثار   الطالب  وعي  مدى  على"  استخدامها، 

  وطالبة   طالب  (866)  من  تكونت  الوسائل، وذلك على عينة  لتلك  والسلبية  اإليجابية
أربع  أبرز   من  عمان، وكان  مةالعاص  في  خاصة   وجامعات  حكومية   جامعات  من 

  طلبة   في أوساط   السائدة  االجتماعية  القيم  بعض  على  تأثيرات  وجود  الدراسة   نتائج
القيم  الجامعات ومنها  تضعف  الدينية،  األردنية،  أنها  الدراسة  بينت   طاعة  حيث 

  احصائية  داللة  ذات  فروقات  وجود  عن  النتائج  كشفت  كما   ،  الدينية  للسلطة  الشباب
 ذات   فروقات  وجود   عن  كشفت  حيث  تلك الوسائل،  لتأثيرات  لطلبةا  استجابات   بين

االجتماعي  وسائل  تأثير   في  احصائية  داللة   تبعا   الدينية  القيم  في  التواصل 
 السياسية   القيم  الوسائل في  وتأثير  االنسانية،  الكليات  لصالح  االكاديمي  للتخصص

 االجتماعية والسياسية  مالقي  على  وتأثيرها   المدينة،  لصالح  الجغرافية،  للمنطقة  تبعا 
 االستخدام.  لساعات تبعا  فقط 

)الطيار،   دراسة  بيان2014وهدفت  إلى   االجتماعي  التواصل  شبكات أثر  (، 

لدى على وتوصلت  طالب القيم  تخصصاتهم،  اختالف  على  سعود  الملك    جامعة 
 التواصل   لشبكات  السلبية  اآلثار  أهم  أن:  أهمها   من  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة

 في  اإلهمال  اآلخر،  الجنس  مع   شرعية  غير  عالقات  إجراء  من  التمكن  :في  ثلتتم
تمثلت  اآلثار  أهم  وأن  الدينية،  الشعائر  البلد   أخبار  على  االطالع:  في  اإليجابية 

  االجتماعي، التعبير   التواصل  شبكات   خالل  من  جديدة  أمور   تعلم  فيه،  نعيش  الذي
 القيم  تغيير  مظاهر  أهم  وأن  جل،الخ  حاجز  تخطي   من  التمكين  الرأي،  عن  بحرية
ظهر  شبكات   نتيجة   التواصل   لشبكات  الطالب  استخدام  تعزيز:  في  التواصل 

 بجرأة.  اآلخر الجنس  مخاطبة على القدرة االجتماعي،
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)حورية،   دراسة  هدفت2017أما  فقد    والتوافق  القيم  بين  العالقة  معرفة  إلى  ( 
و   المرحلة   طلبة   لدى  االجتماعي  النفسي وتوصلت المتوسطة    إلى   الدراسة   الثانوية، 
: يلي  كما  المتوسطة والثانوية  المرحلة   طلبة  لدى  تنازليا   القيم  ترتبت:  التالية  النتائج
 اختالف  وجود عدم الجمالية، أثبتت السياسية االقتصادية  النظرية االجتماعية الدينية
  قة ارتباطيةعال  وجود  أثبتت  كما  والثانوية،  المتوسطة  المرحلة  طلبة  بين  القيم  ترتيب
 )االجتماعية   القيم  في  فروق   ووجود  االجتماعية(  النظرية،  )الدينية،  القيم  بين  موجبة

)االقتصادية  اإلناث،  لصالح  والجمالية( ووجود  لصالح   والسياسية(   والقيم    الذكور، 
)الدينية،  في   والثانوية  المتوسطة  طلبة  بين   إحصائيا   دالة  فروق    النظرية،   القيم 

 القيم  في  فروق   وجود  وعدم  المتوسطة،  طلبة  لصالح  لية(الجما   السياسية،
 التوافق   في   واإلناث  الذكور  بين   فروق   وجود  أثبتت  كما   )االجتماعية، االقتصادية(،

وعدم  لصالح   االجتماعي  النفسي  النفسي   التوافق  في  دالة  فروق   وجود  اإلناث، 
 والثانوية. المتوسطة  طلبة بين واالجتماعي

لى دور شبكات التواصل االجتماعي في التطرف الفكري  الدراسات التي أجريت ع
 لدى الطالب

  التواصل   وشبكة   الشباب  بعنوان  دراسة  ،  (2001  المرأة،  شؤون   مركز)  أجرى 
  الذكور   الفلسطيني  المجتمع  فئات  مختلف  من  عينة  الدراسة  أجريت  وقد  االجتماعي

 والنسوية   لحقوقيةا  والمنظمات  األهلية  والمنظمات  الخاص   واإلناث تمثلت في القطاع
 من  عدد  إلى   وتوصلت   واألكاديميين،  والطالب،  والموظفين،   المهنية،  والنقابات  ،

  أسماء   االجتماعي  التواصل  شبكات  مستخدمي  غالبية  استخدام :  أهمها   من  النتائج
 البريد :  الترتيب  على   هي  المستخدمة  االجتماعي  التواصل  أدوات  أهم  وأن   مستعارة،

 شبكات   مستخدمي  غالبية   وأن.  بوك   الفيس  وموقع   لبحث،ا  ومحركات   اإللكتروني،
  كالفيس   االجتماعي   التواصل  شبكات   إحدى  في  حساب   لديهم  االجتماعي  التواصل 

 التواصل   شبكات  يستخدمون   المبحوثين  غالبية  وأن.  والتويتر  واليوتيوب  بوك
  في  المشاركة  أسباب  أهم  أن  النتائج  بينت  كما  عامين،  من  أكثر  منذ  االجتماعي 

 النظر  وجهة  عن  التعبير  في  الرغبة:  هي  واستخدامها   االجتماعي   التواصل  بكةش
 الصداقات،   وإنشاء  والتواصل  الذات،  وتعزيز  المختلفة  المهارات  تنمية   بحرية،

 . المكبوتة االنفعاالت عن والتنفيس المشاعر عن والتعبير
)دراسة  التعرف2002  الشهاوي،  هدفت  إلى    ابية واإليج  السلبية   اآلثار  إلى  ( 

أظهرت  األمنية،  النواحي  من  لإلنترنت أن  نتائج  وقد    اإليجابية  اآلثار  من  الدراسة 
أنه صار   السلبيات  أهم  أما   المعلومات بسهولة،  توافر  األمني  المجال  في  لإلنترنت
 األفكار   لنشر  اإلجرام  عصابات  قبل  من  اإلنترنت  شبكة  استخدام  باإلمكان

للتأثير  توفر   لإلنترنت  الحديثة  التقنية  أن  كما   آلمنة،ا  المجتمعات  على  والتعليمات 
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 المصالح  على  يؤثر   مما   أخرى،  لدول  الوطنية  لشبكات المعلومات  اختراقها   إمكانية
   .المستهدفة  للدول واألمنية االستراتيجية

  في   اإلنترنت  مع   التعامل  أثر  إلى  ( إلى التعرف2002وسعت )دراسة النفيعي،  
 عدة  الى   الدارسة  وتوصلت  للمرتادين،   الجنائيالسلوكي    االنحراف  على   المقاهي

المقاهي  اإلنترنت  مع   للتعامل  ما  نوعا   سلبية  أثار  وجود:  منها   نتائج  على  في 
من   الدراسة  عينة  أفراد  أراء  متوسط   من  وتبين  للمرتادين،  السلوكي  االنحراف

 وجود  االجتماعية  المالحظة  ودار  الدمام  بإصالحية   الموقوفين  اإلنترنت  مستخدمي
 الجنائي  السلوكي  االنحراف  على   المقاهي  في   مع اإلنترنت  للتعامل  كبيرة  سلبية  آثار

  المتغيرات   بعض  إحصائية بين  داللة  ذات  عالقات  أيضا وجود  واتضح  للمرتادين،
اإلنترنت    مقاهي  عن  األساسية  الدراسة  ومتغيرات   الدراسة  عينة  ألفراد  الشخصية
 . مرتاديها   بين الجريمة إلى  واالنحراف

  اآلباء   استخدام  مدى  إلى  التعرف  إلى  هدفت   بدراسة  Macgill, 2007))  قامو 
األمريكيين  أبنائهم   استخدام  في  اآلباء  آراء  على  والتعرف  لإلنترنت  والمراهقين 

 لإلنترنت.  المراهقين
 لإلنترنت   استخداما    أكثر  الشباب  أن:  منها   نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد

 أكدت   كما   سهولة،  أكثر  حياتهم  تجعل  الرقمية   كنولوجيا الت  أن  وأكدوا  والديهم  من
 أكد   كما .  أبنائهم  حياة   في  مفيد  عامل   هو  اإلنترنت   أن  أكدوا  اآلباء  أغلبية  أن  الدراسة 

 معظم   أن  كما   األسر،  داخل  تنمو  زالت  ما  الرقمية  التكنولوجيا   أن  واألبناء   اآلباء
 الوالدين  أن  إلى  باإلضافة.  ةاإللكتروني   الحياة  في  الشباب  مشاركة  يحاولون   اآلباء
  أمام   األبناء  يقضيه  الذي  الوقت  ومقدار  اإلعالم  وسائل  محتوى   بشأن  قلقا    أكثر

 . اإلنترنت
 استخدام  مدىالتي سعت إلى التعرف إلى    (2009وكشفت )دراسة الدهاش،  

وأسفرت الدراسة عن عديد من النتائج   تطرف،مال الفكر مواجهة في العنكبوتية الشبكة
بي أن من   الفكر  تبث  والتي  تواصل   كوسيلة  اإللكترونية   المواقع   خصائص  أهم  نها: 

مختلف  أنها   هي   المتطرف  بمنهجها  المتعلقة  والبصرية  السمعية  الوسائط   توفر 
والطعن   على  للخروج  تروج  وكونها   الفكري،   استخدامها  وإمكانية  بالعلماء،  األنظمة 

بينت    هذا  يحمل  من  بين  اتصال  كشبكات كما    العامة   الخصائص  أهم  أنالفكر، 
 لعقيدة   المفاهيم الخاطئة  تروج  أنها   المتطرف،  الفكر  تبث  التي  المواقع  بها   تتسم  التي

جماعات    حبائل  في  الشباب  من  الكثير  توقع  وأنها   التكفيرية،   ولألفكار  الجهاد
 .مشبوهة
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  بنية   في  المجموعة  فئات  تأثير   إلى  التعرف  ،(Laine, 2010)  دراسة   وهدفت
  المحتوى   لفئة  أن  إلى  الدراسة  خلصت  وقد   اإلنترنت،  على  الجتماعيةا  الشبكات

 فئة  على  االطالع  خالل  من  يمكن  بحيث  أفرادها،  سلوك  على  قوي   وتأثير  سلطة
  نموها،   وطريقة  أفرادها  طبيعة  في  التنبؤ  مجموعة  بكل  الموجودة  المعاني  محتوى 

 التي   مجموعاتال   على  يقوم  بات   –صغيرة  قرية–  أصبح  الذي  عالمنا   فإن  وبهذا
 وتحكم   سيطرة  قوة  مدى  يوضح  الذي  األمر  أفرادها،  سلوك   في   مضامينها   تتحكم

 منتجات  أحد  باعتبارهما  اإلنترنت  شبكة  أن  إلى  إشارة  هذا  وفي  الفرد،  في   المجموعة
 كل   في  ويتحكمون   إليها   ينضمون   الذين  األفراد  في  تتحكم  االجتماعي  التواصل   شبكة
 يخصهم. شيء

ا )دراسة  دور2011لرعود،  وهدفت  عن  الكشف  إلى   التواصل شبكات ( 

التغيير  االجتماعي  ومصر  في السياسي في   الصحفيين نظر وجهة  من تونس 

أن النتائج  بينت  حيث  مرتفعا    االجتماعي  التواصل  لشبكات  األردنيين،   في  دورا 
 دورا مرتفعا    االجتماعي  التواصل  االحتجاجات، وأن لشبكات  على  والتحريض  التهيئة

  مرتفعا    اإلعالم الرسمي، كما أن لها دورا  في   والدعاية  والحجب   الرقابة  مقاومة  في
 واإلقليمي والدولي.   المحلي العام  الرأي على التأثير في

  استخدام   معدالت  معرفة  ( إلى2013والطاهات،   كما هدفت )دراسة الدبيسي،
 العوامل   عن  شفوالك   الرقمية،  التواصل االجتماعي   لشبكات  األردنية  الجامعات  طلبة

ومستوى   لدى  العام  الرأي  اتجاهات  تشكيل  في  المؤثرة   شبكات  منافسة   الطلبة، 
لألخبار    مصادر  باعتمادها   التقليدية  اإلعالم  لوسائل  االجتماعي  التواصل

وخلصت شبكات    استخدام  انتشار  أبرزها   نتائج  عدة  إلى  الدراسة  والمعلومات، 
من  تشكل  أصبحت  الشبكات  تلك  وأن  الطلبة،  بين  االجتماعي  التواصل  مصدرا 
 الرأي  تشكيل  في  التأثير  شانها   من  التي   والمعلومات  األخبار  حصولهم على  مصادر

التقليدية   لوسائل  ومنافسة  العام،  وكان  ذلك،  في  اإللكترونية  والصحافة  اإلعالم 
  اآلخر   والبعض  واالنتماء،   الوطنية والوالء  الروح  تعزيز  مثل  ايجابيا    معلوماتها   بعض

الداخلي،  المجاورة  الدولة   في  الجارية  األحداث  ربط   محاولة  مثل  بيا  سل   بالوضع 
  الرسمية،   وشبه  الرسمية   الوطنية  اإلعالم  وسائل  تبثه  ما  مصداقية  في   والتشكيك

على  إلثارة  الديني  العامل  واستخدام  اإلضراب،  االعتصام  أو  التظاهر  والتحريض 
لمقاطعة  أو  المجتمع،   أفراد  سلوك   اليها  تدعوا  التي  والفعاليات   نشطةاأل  الدعوة 

 . الحكومة
 منهج الدراسة: 
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ألنه األنسب ألهداف الدراسة    1سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
 الحالية وموضوعها 
 جمتمع الدراسة

 توزع مجتمع الدراسة على النحو التالي: 
نة نجران:  بالنسبة لعينة طالب الثانوي فقد اختيروا من األماكن التالية بمدي .1

(، مدرسة اإلمام خلف  406مجمع األحنف بن قيس التعليمي وعدد طالبه )
( طالب، ثانوية  719( طالب، مدرسة الملك فهد ) 167المتوسطة والثانوية )

( باز  بن  العزيز  عبد  الطالب  211الشيخ  مجموع  يكون  وبذلك  طالب،   )
(1503.) 

كلي .2 طالب  من  اختيارهم  تم  فقد  الجامعة  لطالب  واآلداب بالنسبة  العلوم  ة 
 ( طالب. 1205بجامعة نجران، وعددهم )

 عينة الدراسة:  
( من طالب الثانوي  155%( من مجتمع الدراسة بواقع )  10اختار الباحث )

 ( من طالب كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران.120و)
   أداتا الدراسة

 المتطرف للفكر الترويج في االجتماعي  التواصل شبكات  استبانة دور .1
 ( الفقهاء  تساعد2016أعد  وهي  األداة،  هذه    مواقع  دور  إلى   التعرف  على   ( 

االجتماعي األردنية،   الجامعات  شباب  لدى   المتطرف  للفكر  الترويج  في  التواصل 
 :  هي رئيسة أجزاء أربعة من الدراسة أداة  وتكونت
خصائص  بيانات  بجمع  ويختص   : األول  الجزء ▪   الشخصية   المبحوثين  عن 

 والديموجرافية. 

استخدام   حول  األسئلة  من  بمجموعة  ويختص  : الثاني   الجزء ▪   شبكات   واقع 
 .  التواصل االجتماعي

 
العلمّية  (  1) المجاالت  في  الباحثون  يتبعها  التي  المناهج  أحد  التحليلّي  الوصفي  والطبّية واالجتماعية  المنهج 

وتقوم هذه المنهجية على دراسة إحدى الظواهر مهما كان تصنيفها كما هي موجودٌة على أرض الواقع،    ،وغيرها
طر  عن  التقليل  أو  المبالغة  من  خالًيا  دقيًقا  وصًفا  وخصائصها ووصفها  أسبابها  ذكر  ثم  لها  تعريف  وضع  يق 

وصفاتها ونتائجها ومضاعفاتها كيًفا وكمًّا ومقدار تأثيرها على اإلنسان وغيرها ومدى ترابطها أو ارتباطها بغيرها 
األخرى  الظواهر  التحليلي،  المنهج   خطوات  أولى  من  الرئيسية  البحث  مشكلة  تحديد  وُيعد  .من   أن   وبعد   الوصفي 

 البحث   مشكلة  بصياغة  الباحث  يقوم  ثم  فيها، ومن  المتعلقة  البيانات  بجمع  يبدأ  المشكلة  هذه  حديدت   من  ينتهي
 البحث  لمشكلة  لحل  الباحث  يتوصل  عنها   اإلجابة  خالل  من  والتي  األسئلة  من  عدد  أو  سؤال  شكل  العلمي على

 . العلمي
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حول  األسئلة  من  بمجموعة  ويختص  :الثالث  الجزء ▪ تدور  طبيعة    التي 
 .  االجتماعي التواصل شبكات استخدام

  دور شبكات  التي تدور حول  األسئلة  من  بمجموعة  ويختص  :الرابع  الجزء ▪
المتطرف، والجزء الرابع األخير هو   للفكر   الترويج  في  االجتماعي  التواصل 

 الذي استخدمه الباحث في دراسته الحالية. 

 
 ويصحح المقياس في ضوء مقياس خماسي متدرج على النحو التالي: 

 غير موافق تماما وتعطى )صفر( درجة.   .1

 . واحدة(  درجة) غير موافق وتعطى .2

 . درجتان( 2) محايد وتعطى  .3

 . ات درج ( 3) موافق وتعطى  .4

 . درجات( 4) موافق تماما وتعطى .5

 التالية: ( عبارة موزعة على عدد من المجاالت32) واألداة تتكون 
 للمجموعات اإلرهابية  التجنيد أساليب  :االول المجال
 الشبكات  في  الخطاب مضامين مجال الثاني: المجال
 االستماالت  مجال الثالث: المجال
 اإلشباعات المحققة   مجال :الرابع المجال

( رقم  العبارة  الباحث  استبدل  "سمعت 26وقد  وهي:    تطرفوا   شباب  بحاالت  ( 
التالية: )سمعت   في   دينيا     دينيا    تطرفوا  شباب  بحاالت  الجامعات األردنية"، بالعبارة 

 الجامعات السعودية(.  في

 ثبات أداة الدراسة وصدقها في الدراسة األساسية
هما   الدراسة  أداة   ثبات  من  التحقق   تم التطبيق بطريقتين  التطبيق    وإعادة  : 

لكرونباخ  ومعادلة االتساق  ألفا  وقد  لحساب  لألداة،    بتطبيق   الباحث  قام  الداخلي 
 األفراد   نفس  على  تطبيقه  وطالبة، وإعادة  طالبا    (30)  من  مكونة  عينة  على   المقياس
وقد  مرتي  بين  أسبوعين  مقداره  زمني   بفاصل  0.81)  بين  ما   تراوحت  التطبيق، 

 (0.82و 0.76حت معامالت ثبات ألفا لكرونباخ بين )(، وتراو 0.85و
الصدق   وقام بحساب  لألداة،  الباحث  مجموعة   وذلك  الظاهري  على   بعرضها 

 أن  إلى  علمية  بمنهجية  تحكيمها   تم  حيث  اإلعالم  في  المختصين  من  المحكمين  من
: 66:  2016للتطبيق. )الفقهاء،    جاهزة  وأصبحت  النهائي  إلى شكلها   األداة   وصلت

67). 
 ثبات األداة في الدراسة الحالية وصدقها:
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( قوامها  عينة  على  لألداة  الداخلي  الثبات  حساب  الثانوي  75تم  طالب  من   )
على 88و) الثبات  معامالت  وكانت  لكرونباخ،  ألفا  بطريقة  الجامعة  طالب  من   )

 النحو التالي:  
 معامالت ثبات ألفا لكرونباخ المجاالت

 0.86 رهابية اإل للمجموعات  التجنيد  أساليب
 0.75 الشبكات  في  الخطاب مضامين

 0.82 االستماالت 
 0.91 المحققة   اإلشباعات

كما ُحسب االتساق الداخلي للمقياس وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة  
على  الدالة  للنتائج اإلحصائية  عرض  يلي  للمقياس، وفيما  الكلية  والدرجة  ُبعد  كل 

 ذلك: 
 ألفا لكرونباخمعامالت ثبات  المجاالت

 * 0.86 اإلرهابية  للمجموعات  التجنيد  أساليب
 * 0.73 الشبكات  في  الخطاب مضامين

 * 0.84 االستماالت 
 * 0.79 المحققة   اإلشباعات

 (0.01دال عند مستوى ) •
استخدامها   يدعم  مما  بدرجة مقبولة إحصائيا،  تتمتع  األداة  أن  تقدم نجد  ومما 

 الية. في التطبيق الميداني بالدراسة الح
 مقياس القيم الفارقة 

برنسالهذا   األصل  في  وضعه   The وأسماه  (R. Prince) مقياس 

Differential Values Inventory،    إلى العربية    جابر(  جابر عبد الحميد) ونقله
من   يتكون  من   (64)وهو  أن  الفرد  يرى  قد  أشياء  حول  تدور  العبارات  من  زوجا  

 . ير الواجب عملها أو الشعور بها الواجب عملها أو الشعور بها أو من غ
يختار  كويتكون   أن  المجيب  على  عبارتين  من  وستين  األربع  من  عنصر  ل 

واألخرى تمثل قيمة منبثقة  Traditional واحدة منهما، إحداهما تمثل قيمة تقليدية
ويتحدد اتجاه المجيب عن المقياس وغلبة القيم المنبثقة أو  Emergent أو عصرية

 . عبارة (128)ره ألربعة وستين عبارة تمثل قيمة من بين األصلية باختيا 
 ويقوم المقياس على تصنيف القيم إلى نوعين:  هذا 

 . قيم تقليدية أو أصلية ( 1)
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 :هيل نوع منهما يضم فروعا  أربعة كو  عصرية،قيم منبثقة أو   ( 2)
 االستمتاع  قيم  ويقابلها(  أصلية  أو  تقليدية  قيمة)  العمل  في  النجاح  أخالقيات .1

 (. عصرية أو منبثقة  قيمة)  واألصدقاء بالصحبة
  قيمة )  بالحاضر   االستماع  ويقابلها (  تقليدية  قيمة )  بالمستقبل  االهتمام .2

 (. عصرية
 (.عصرية قيمة)  اآلخرين مسايرة ويقابلها ( تقليدية  قيمة) الذات  استقالل .3
  قيمة )  والتساهل   النسبية  ويقابلها (  تقليدية  قيمة)  والدين  الخلق   في  التشدد .4

 (. عصرية
 المقياس: تصحيح    

  ع ويض  )ب(  )أ(، ل فقرة إما  كبعد أن يختار الطالب عبارة من العبارتين في   
التي    أمام (×) ةعالم وتحسب   يختارها. العبارة  االختبار  تمثل ك يصحح  عبارة  ل 

وأقل درجة    (64) القيم التقليدية بدرجة واحدة أي أن أعلى درجة في االختبار هي  
 .صفرهي 

ا   الشخص  اختار  يحصل  فإذا  جميعها  التقليدية  القيم  على  الدالة  لعبارات 
وإذا اختار جميع العبارات الدالة على القيم العصرية    (،64)على النهاية العظمي  

أو المنبثقة يحصل على الدرجة صفر، وعلى الرغم من أن هذه الدرجات ممكنة إال 
الحصول على   ويمكن  تلك،أن الفرد عامة يختار عددا  من هذه العبارات وعددا  من  

الدرجة   جانب  إلى  منفصلة  درجات  وفقا     الكلية،أربع  العبارات  بإحصاء  وذلك 
 :اآلتيةللمجموعات  

 ( 1)المقياس  العبارات الدالة على أخالقيات النجاح  .1

 أ 36 ب 28 ب 24 أ 21 أ 17 أ 15 أ 12 أ 5
 أ 63 ب 62 ب 57 أ 55 ب 50 ب 46 أ 44 ب 40

 (2)المقياس بالمستقبل  العبارات الدالة على االهتمام .2

 أ 35 ب 33 أ 31 أ 13 ب 11 أ 10 أ 9 أ 6
 أ 60 أ 56 أ 25 أ 15 أ 49 ب 54 أ 39 أ 38
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 ( 3الذات )المقياس  استقالل على الدالة العبارات .3

 ب26 ب 22 أ 19 ب 8 ب 4 أ 3 ب 2 أ 1
 أ 61 أ 59 أ 48 ب 41 ب 37 أ 32 أ 29 أ 27

 ( 4والدين )المقياس  الخلق في  دالتشد قيم على الدالة العبارات .4

 ب 30 25 أ 23 ب 20 ب 18 ب 16 ب 14 ب ب 7
 أ 64 58 ب 54 أ 53 ب 47 ب 43 أ 42 ب ب 34

 الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته األصلية: 
من    التحقق  وصدقتم  المقياس  االرتباط    هثبات  معامالت  )التطبيق  بحساب 

ونتائجهم ،  طالبات قسم اللغات الصف الثانيبين نتائج عينة من  وإعادة التطبيق(  
جامعة   التربية  بكلية  الرابع  الصف  في  المقياس  االرتباط   بغداد،في  معامل  فبلغ 

طبق االختبار على عينة من كما    جيد،وهذا يدل على أن ثبات االختبار    (،0.78)
  ثم أعيد تطبيق(  34)طالب الدبلوم الخاص لكلية التربية جامعة عين شمس عددها  

وهذا يدل على أن    (0.89)وجاء معامل االرتباط    أسابيع،االختبار عليها بعد ثالث  
االختبار   عينتين ثبات  على  االتساق  صدق  من  التحقق  تم  كما  إحصائيا ،  مقبول 

مستوى  عند  إحصائيا  دالة  االرتباط  معامالت  جميع  وكانت  وعراقية،  أمريكية 
او (،  0.01) أخري  ناحية  المن  أن  بالدراسة  تغيير تضح  إلى  يؤدي  الجامعي  تعليم 

بل في   وحده،قيم الطالب والطالبات من قيم تقليدية إلى قيم عصرية ال في العراق  
المتحدة   أأو األمريكية،  الواليات  التغيير  هذا  قورنت  كن  إذا  األمريكية  العينة  في  بر 

الثقاف العراقية،  بالعينة   عن  العربية  الثقافة  اختالف  مع  النتيجة  هذه  ة  وعمومية 
 (.4 :1977 ،جابر عبد الحميد) .األداة العراقية يدعم صدق هذه 

 في الدراسة الحالية:وصدقه ثبات المقياس 
معامل  حُ  فكان  النصفية  التجزئة  بطريقة  المقياس  ثبات  الجزئين سب   ارتباط 
(، وهي معامالت دالة 0.77(، )0.74(، )0.72(، )0.68يلي: )  التوالي كما على  

حساب  إحصائيا   وبعد  يلي:  ،  ما  بلغت  المقياس  ثبات  )0.81)معامل   ،)0.84 ،)
(0.58( الحالية  ،  (0.87(،  الدراسة  في  الباحث  قام  المقياس  بصدق  يتعلق  وفيما 

( بلغ  والذي  للمقياس  الذاتي  الصدق  داللة 0.90بحساب  ذو  معامل  وهو   .)
 مقبولة.  إحصائية
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
 مناقشتها( عرض نتيجة السؤال األول و 1)

 ذات داللة إحصائية بين  فروق   نص السؤال األول على ما يلي: " هل توجد .1
والجامعة  الثانوي  التواصل    في  طالب  شبكات  مستخدمي  من  القيم 
 االجتماعي بمدينة نجران؟ 

 ( 1جدول )
 قيمة )ت( للفروق بين طالب الثانوي والجامعة في القيم 

قيمة  طالب الجامعة طالب الثانوي  القيم
 ع م ع م لداللة ا ت( 

 غير دالة  0.73 2.11 8.11 2.01 8.24 النجاح  أخالقيات
 غير دالة  0.08 2.78 9.36 2.82 9.38 االهتمام بالمستقبل

 غير دالة  0.20 2.85 9.66 2.87 9.61 الذات  استقالل
  الخلق  في التشدد

 غير دالة  0.12 1.96 7.29 1.98 7.27 والدين
 

 ما يلي: من الجدول السابق نالحظ  
أخالقيات  .1 قيم  في  والجامعة  الثانوي  طالب  بين  دالة  جوهرية  فروق  توجد    ال 

 النجاح. 

االهتمام   قيم  في  والجامعة  الثانوي   طالب  بين  دالة  جوهرية  فروق   توجد  ال .2
 بالمستقبل. 

 الذات.  ال توجد فروق جوهرية دالة بين طالب الثانوي والجامعة في قيم استقالل .3

دا  .4 جوهرية  فروق  توجد  التشددال  قيم  في  والجامعة  الثانوي  طالب  بين    في  لة 
 والدين. الخلق 

 وتفسيرها  السابقة النتيجة على التعليق
ال   أنه  السابقة  النتيجة   الثانوي   طالب  بين  دالة  جوهرية  فروق   توجد  تبين 
قيم  في  والجامعة وهي:  الفارقة  وقيم  أخالقيات  القيم  بالمستقبل،    االهتمام  النجاح، 

التشددا  استقالل   وقيم وقيم  مما   الخلق   في  لذات،    الثقافة   اتساق  إلى  يشير  والدين 
التجانس  من  تقترب  التي  الدراسة  عينتي  لدى  فطالب    القيمية  والعلمي،  المعرفي 

أشهر  عدة  من  كانوا  الجامعة  وطالب  بالجامعة،  االلتحاق  من  يقتربون  الثانوي 
لدو  ينتمون  أنهم  عن  فضال  الثانوي،  التعليم  لمرحلة  المملكة  ينتمون  هي  واحدة  لة 

نجران  منطقة  من  وجميعهم  عاداتهم،  وكذلك  واحدة  وثقافتهم  السعودية،  العربية 
 كمدينة ومنطقة تعليمية.  
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الثانوي   طالب  بين  الفروق  بحثت  دراسة  الباحث  يجد  لم  السابقة  والنتيجة 
 وطالب الجامعة في القيم، وهذا يعني أن تلك النتيجة تعد جديدة في المجال البحثي

 االجتماعي، وإضافة للتراث العلمي في مجال الدراسات االجتماعية. 
وبرغم ما تقدم يورد الباحث هنا النتائج التي تخص كل فئة من عينتي الدراسة،  

دراسة أكدت  الثانوي  لطالب  اآلثار  ،(2005  سعيد،)   فبالنسبة   على  السلبية  على 
االتصاالت،  الخلقية   القيم شبكات  مستخدمي  ( 2017  حورية،)  ةودراس  للطالب 

 على  جاء  والثانوية  المتوسطة  المرحلة  طلبة  لدى  تنازليا   القيم  ترتبت  أن  إلى  توصلت
 الجمالية،   -  السياسية  االقتصادية  -  النظرية  -  االجتماعية  -  الدينية:  التالي   النحو

  المتوسطة   المرحلة   طلبة  بين  القيم  ترتيب  اختالف  وجود  عدم  الدراسة  أثبتت  كما 
 القيم  في  والثانوية   المتوسطة  طلبة   بين  إحصائيا  دالة   فروق   وجودو   والثانوية،

 المتوسط.  طلبة   لصالح( الجمالية السياسية،  النظرية، الدينية،)
)حميد،   دراسة  أسفرت  الجامعة  لطالب   نتائج  عدة  عن  (،2006وبالنسبة 

  بداللة   وأفضليتها   وجودها   درجة  حسب  الجامعة  طلبة  لدى  السائدة  القيم  أهمها: أن
 القيم  االجتماعية،  القيم  االقتصادية،  القيم  الدينية،   القيم:  الحسابية، هي  لمتوسطات ا

العابدين،    القيم  الجمالية،  القيم  السياسية، )زين  ودراسة  التي 2014النظرية،   ،)
إلى  االجتماعية   في  االجتماعي  التواصل  وسائل   تأثير  إلى   التعرف  هدفت    القيم 

 على   تأثيرات  وجود   نتائجها   األردنية، بينت   امعات الج   طالب  لدى  والسياسية  والدينية
 الدراسة  وبينت  األردنية  الجامعات  طلبة   في أوساط  السائدة  االجتماعية   القيم  بعض

تضعف  الدينية،  القيم  على  الوسائل  تلك  تأثيرات  أبرز  بين   من  أن  طاعة   بأنها 
 أهم  ى أنإل   (، التي توصلت2014الدينية، وأخيرا دراسة )الطيار،    للسلطة  الشباب 
قيود   التواصل ظهر  شبكات  نتيجة  القيم  تغيير  مظاهر  بالتواصل دون  في سمحت 

 بين الجنسين. 
 الثاني ومناقشتها السؤال نتيجة ( عرض2)

  في   االجتماعي  التواصل  نص السؤال الثاني على ما يلي: ما دور شبكات .1
بمدينة   للفكر   الترويج والجامعة  الثانوي  طالب  نظر  وجهة  من  المتطرف 

 ران؟ نج

  المعيارية   واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات  حساب   تم  السؤال   هذا  عن  لإلجابة 
 . أدناه الجداول في مبين هو كما  حسب مجاالتها،  الدراسة ألداة 

 ( 2جدول )
  الترويج االجتماعي في التواصل شبكات درجات الموافقة على استبانة دور

 عةالمتطرف ومجاالتها لدى طالب الثانوي والجام للفكر
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 درجة الموافقة  ع م مجاالت االستبانة
 مرتفعة 3.05 6.34 اإلرهابية  للمجموعات  التجنيد  أساليب

 مرتفعة 2.57 5.46 الشبكات  في  الخطاب مضامين
 متوسطة  2.88 4.28 االستماالت 
 مما تقدم نجد ما يلي:  

 اإلرهابية جاءت مرتفعة.  للمجموعات التجنيد درجة الموافقة على أساليب .1

 . مرتفعة جاءت  الشبكات  في الخطاب مضامين  على  الموافقة  درجة .2

 . متوسطة االستماالت جاءت على  الموافقة  درجة .3
 التعليق على النتيجة السابقة وتفسريها

 أوال: بالنسبة ألساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية  
أبدى أفراد عينة الدراسة درجة موافقة مرتفعة من وجهة نظرهم في الدور الذي  

شبكاتتقو  به  أن   للفكر  الترويج  في   االجتماعي  التواصل  م  يعني  وهذا  المتطرف، 
ما   ضوء  ففي  المتطرف،  الفكر  تعزيز  في  دور  لها  االجتماعي  التواصل  شبكات 
يحتويه هذا الجانب من االستبانة يمكن القول أن أفراد عينة الدراسة قد أكدوا بدرجة  

توجد أنه  مكرسة   االجتماعي  التواصل  شبكات  في   مرتفعة   خطاب   لبث   صفحات 
  شبكات   اإلرهاب، وأنها تسهم  المتطرف، وبث  الفكر  الطائفية، وبث  الكراهية، وبث 

الشباب  في في  بمجموعات  تجنيد  تسهم  أنها  كما  لالنحالل   إرهابية،  الترويج 
وتسهل اجتذاب   من  األخالقي،  فضال   الجماعات  ضمن   مجندين  عملية  اإلرهابية، 
استخدام أن  في  االجتماعي  صلالتوا  شبكات  عن  مباشر  بشكل  تحقيق   يساعد 

من   الجماعات  عن  واإلعالن  الشهرة خصوصا  لها  االنضمام  في  ويسهم  اإلرهابية 
بالثانوي   الشباب  من  السن  صغار  عقول  على  واللعب  الدينية  األفكار  يروجون 

في تساعد  وهي  جرائمهم  والجامعات،  يسببونها    وتغطية  تضخيم  التي  األضرار 
 الجميع   فيها   يعيش  أنها جنة  على  والمتطرفة  اإلرهابية  الجماعات   للبشر، وتصوير

 للجميع،   فيها الحماية تتوافر واحدة كأسرة
أالف  تجنيد  تم  االجتماعي  التواصل  شبكات  خالل  فمن  ذلك  يؤكد  الواقع  إن 
وغيرها،  داعش  مثل  المتطرفة  الجماعات  لصالح  واألجانب  العرب  من  الشباب 

جد أفكار  ظهرت  هذا  بتكفير وبسبب  دعوات  ظهرت  حيث  العربية  البيئة  على  يدة 
الدين  على  مارقة  ألنها  بارد  بدم  أمه  قتل  من  وشاهدنا  سمعنا  بل  األم،  أو  األب 
اإلسالمي،   الدين  غير  بدين  يدينون  هم  من  وقتل  المتطرفة،  اإلرهابية  والجماعات 

قتل نفس  فمع وضوح اآلية الكريمة لعدم قتل النفس )أي نفس( إال بالحق، وأن من  
يستحقون  ال  وأنهم  بالكفر  ينعتونهم  تراهم  جميعا،  الناس  قتل  فكأنما  حق،  بغير 

 الحياة، وأن من هو غير مسلم يجب التخلص منه، وما قال هللا عز وجل بهذا.  
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 الشبكات  في  الخطاب مضامين بالنسبة لمجال: ثانيا
أن على  مرتفعة  موافقة  بدرجة  الدراسة  عينة  أفراد    اصلالتو   شبكات  أكد 

 الخطاب   مضامين  لمجال   بالنسبة  المتطرف،  الفكر  تعزيز  في  دور  لها   االجتماعي 
 أن أفراد   القول  يمكن   االستبانة  من  الجانب   هذا  يحتويه   ما   ضوء  الشبكات، ففي   في

تسهم  مرتفعة  بدرجة  أكدوا  قد  الدراسة   عينة االجتماعي  التواصل  شبكات   في   أن 
المظللة، وما أسهل من ذلك   والمقاالت  اوى نشر الفت   قضايا اإللحاد، وسبيلهم في هذا

ألنه يجذب الصغار على وجه الخصوص حيث إن ثقافتهم الدينية ضعيفة، كما أنه  
تكون  تكاد  وتجاربهم  قليلة،  فخبراتهم  ألفكارهم،  منصاعين  يجعلوهم  أن  السهل  من 

 منعدمة.
  حول   إثارة الشبهة  ويرتبط بما سبق أن شبكات التوصل االجتماعي أسهمت في

هللا، وأن الحكام ال يحكمون بما أنزل هللا، وبالتالي يجب   انزل  ما   بغير  الحكم  مسألة 
فكريا   المتطرفة  الدينية  الجماعات  هو  المخرج  وان  طاعتهم،  وعدم  عليهم،  الخروج 

المتطرف الفكر  نشر  على  القائمون  جعل  وهذا  وسلوكيا،    التواصل  بشبكات  ودينيا 
الجهاد، وأن كل من ال   قضايا   عن  فقط   تحدثت  يحترفون صناعة مواقع  االجتماعي

يتفق مع أفكارهم فهو كافر وخارج عن الشريعة والدين، وبالتالي فهو زنديق، ويجب  
 معاقبته بالقتل.

كذلك فشبكات التواصل االجتماعي كما يراها افراد عينة الدراسة بما جاء في  
من بسهولة  تعزز  أن  يمكنها  الدراسة،  في  المستخدمة    حجم   تضخيم  االستبانة 

شبكات  الجماعات  لدى  الخطاب  مضامين  مجال  فمن  كذلك  وقوتها،    اإلرهابية 
في  االجتماعي  التواصل يتمثل  دعايات  إنما  الشباب    لجذب  فيديوهات  ونشر  بث 

للفكر المتطرف، والمنحرف، وما أسهل ذلك، فاليوتيوب ُيعد من أشهر سبل شبكات  
موثقة   فيديوهات  نشر  في  االجتماعي  المتطرف، التواصل  الفكر  من  الكثير  تحمل 

الدينية،  الناحية  دينية معروفة ومنها ما هو مرموق من  ويقوم بعرضها شخصيات 
بما يجعل من السهل التأثير على الشباب صغار السن كأفراد عينة الدراسة، ويعزز 

وتنامي   وجود  من الشباب،  لدى  جماعية  للجماعات    واالنتماء  اإلحساس  هوية 
 اإلرهابية. 
رجوع للدراسات السابقة نجد ما يدعم النتيجة السابقة في كثير مما جاء بها  وبال 

  لألنترنت  اإليجابية  اآلثار  من  (، بينت أن 2002  )الشهاوي،  فالدراسة التي قام بها
 أنه صار باإلمكان   السلبيات  أهم   أما   المعلومات بسهولة،  توافر  األمني  المجال  في

 والتعليمات للتأثير   األفكار  لنشر  اإلجرام  عصابات  قبل  من   اإلنترنت  شبكة   استخدام
  اختراقها   إمكانية  توفر   لإلنترنت  الحديثة  التقنية   أن  كما   اآلمنة،   المجتمعات  على

المعلومات   االستراتيجية   المصالح  على  يؤثر   مما   أخرى،  لدول  الوطنية  لشبكات 
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)النفيعي،    للدول   واألمنية بها  قام  التي  الدراسة  وكشفت  عن (  2002المستهدفة، 
 السلوكي   االنحراف  على  في المقاهي  اإلنترنت  مع  للتعامل  ما   نوعا   سلبية  أثار  وجود

مستخدمي  الدراسة  عينة  أفراد  أراء  متوسط   من  وتبين  للمرتادين،   اإلنترنت  من 
 كبيرة  سلبية  آثار  وجود  االجتماعية  المالحظة  ودار  الدمام  بإصالحية  الموقوفين

اإلنترنت  للتعامل  للمرتادين،  الجنائي  السلوكي  االنحراف  على   المقاهي  في  مع 
بين  داللة   ذات  عالقات  أيضا وجود  واتضح   الشخصية   المتغيرات  بعض  إحصائية 

 إلى   اإلنترنت واالنحراف  مقاهي  عن  األساسية  الدراسة  ومتغيرات  الدراسة  عينة  ألفراد
)الدهاش،    بين  الجريمة أن 2009مرتاديها، ودراسة  أيضا   خصائص  أهم  ( كشفت 
توفر   أنها   هي  المتطرف  الفكر  تبث  والتي  تواصل  كوسيلة   اإللكترونية  المواقع
 للخروج  تروج  وكونها  الفكري،   بمنهجها   المتعلقة  والبصرية  السمعية  الوسائط   مختلف

 يحمل  من  بين  اتصال  كشبكات  استخدامها   وإمكانية  بالعلماء،  األنظمة والطعن  على
أن  هذا بينت  كما   تبث   التي  المواقع  بها   تتسم  يالت  العامة  الخصائص  أهم  الفكر، 

  وأنها   التكفيرية،  ولألفكار   الجهاد  لعقيدة  المفاهيم الخاطئة  تروج   أنها   المتطرف،  الفكر
دراسة  حبائل  في  الشباب  من  الكثير  توقع وبينت  مشبوهة،   ,Laine)  جماعات 

 االجتماعي  التواصل  شبكة   منتجات  أحد  باعتبارها  اإلنترنت  شبكة  أن  ،(2010
يخصهم، أما دراسة   شيء  كل  في  ويتحكمون   إليها  ينضمون   الذين  فراداأل   في   تتحكم

 في   دورا مرتفعا    االجتماعي  التواصل  لشبكات  ( فقد بينت النتائج أن2011)الرعود،  
 دورا مرتفعا    االجتماعي  التواصل  االحتجاجات، وأن لشبكات  على  والتحريض  التهيئة

  مرتفعا    الرسمي، كما أن لها دورااإلعالم    في   والدعاية  والحجب   الرقابة  مقاومة  في
)الدبيسي،  المحلي  العام   الرأي  على  التأثير  في دراسة  وأخيرا  والدولي،   واإلقليمي 

إلى2013والطاهات،   خلصت  التي  شبكات    استخدام  انتشار  أبرزها   نتائج  عدة  ( 
من  تشكل  أصبحت  الشبكات  تلك  وأن  الطلبة،  بين  االجتماعي  التواصل  مصدرا 
 الرأي  تشكيل  في  التأثير  شانها   من  التي   والمعلومات  األخبار  لىحصولهم ع  مصادر

التقليدية   لوسائل  ومنافسة  العام،  وكان  ذلك،  في  اإللكترونية  والصحافة  اإلعالم 
  اآلخر   والبعض  واالنتماء،   الوطنية والوالء  الروح  تعزيز  مثل  ايجابيا    معلوماتها   بعض
الداخلي،  المجاورة  ولة الد  في  الجارية  األحداث  ربط   محاولة  مثل  سلبيا     بالوضع 

  الرسمية،   وشبه  الرسمية   الوطنية  اإلعالم  وسائل  تبثه  ما  مصداقية  في   والتشكيك
على  إلثارة  الديني  العامل  واستخدام  اإلضراب،  االعتصام  أو  التظاهر  والتحريض 

لمقاطعة  أو  المجتمع،   أفراد  سلوك   اليها  تدعوا  التي  والفعاليات   األنشطة  الدعوة 
 . الحكومة

 ( عرض نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها3)
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين    نص السؤال الثالث على ما يلي: .1
من    المحققة  طالب الثانوي والجامعة بمدينة نجران على مجال اإلشباعات 

للفكر  مجاالت   الترويج  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  استبانة 
 ؟ المتطرف

 ث النتائج اإلحصائية المتعلقة بنتيجة هذا التساؤل: فيما يلي يعرض الباح 
 ( 3جدول )

 قيمة )ت( لدى طالب الجامعة والثانوي على مجال اإلشباعات المحققة 
                

 العينة
 المجال           

قيمة  طالب الجامعة طالب الثانوي 
 ع م ع م الداللة  )ت( 

  اإلشباعات
 0.01 14.07 1.74 4.98 1.53 3.01 المحققة 

 ( مستوى  عند  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  أنه  نجد  تقدم  بين 0.01مما   )
التواصل   شبكات  خالل  من  المحققة  اإلشباعات  في  والجامعة  الثانوي  طالب 

 االجتماعي لصالح طالب الجامعة. 
 وتفسريها السابقة النتيجة على التعليق
من  المحققة  اإلشباعات  في  الجوهرية  الفروق  داللة    شبكات   خالل  جاءت 
المجال،    طالب   لصالح  االجتماعي  التواصل  بنود هذا  ما يتضمنه  الجامعة، ووفق 

التواصل  شبكات  به  تقوم  الذي  الدور  في  إيجابيا  جانبا  يرون  الجامعة  طالب  فإن 
جاءت   كما  المتطرف  للفكر  الترويج  في  سلبا  تؤثر  كانت  وإن  حتى  االجتماعي، 

ا بالتساؤل  المرتفعة  الموافقة  أساليبدرجات  مجالي  في    للمجموعات   التجنيد   لسابق 
الشبكات، فإنها أيضا أسهمت في اكساب طالب    في  الخطاب  اإلرهابية ومضامين

معلومات  الثانوي  بطالب  مقارنة  وكونت  الجماعات  عن  الجامعة   لديهم  المتطرفة، 
اإلرهابية    الجماعات  سياسات  على  المتطرفة، وعرفتهم  الجماعات   حول  نظر  وجهة

كونت المتطرف  أنها  عن  فضال  أراء  ة،    المتطرفة  الجماعات  حول  وقناعات  لديهم 
سابقة، وقد أفادتهم شبكات التواصل االجتماعي   أية قناعات  فيها   حيث لم يكن لديهم

 وجهل.  التفكير   في ضيق  في توعيتهم بأن التطرف
وهذه النتيجة التي جاءت لصالح طالب الجامعة ُتعد منطقية، فهم األكبر   
يمر بها طالب  سنا، واأل التي  الجامعي  المجتمع  كثر خبرة، فضال عن أن خبرات 

الثانوي، من حيث االنفتاح على العالم والعلم   المجتمع  الجامعة تختلف عن خبرات
والتخصص، والتعامل مع أساتذة الجامعة الذين يصقلون خبرات طالبهم بما لديهم 

جة علمية ألستاذ الجامعة من معارف وعلوم وخبرات حياتية أوسع، كما أن أقل در 
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هي حصوله على الدكتوراه وهذا ال يتوفر في بيئة المعلمين لطالب الثانوي، وكل 
 هذا يسهم في تكوين الوعي لدى طالب الجامعة مقارنة بطالب الثانوي. 

وإن   التي  االجتماعي  التواصل  لشبكات  األخر  الوجه  إنه  نقول  أن  ويبقى 
 االجتماعي   وسائل التواصل  لسمين، لقد انفردتكانت تقدم الغث، فهي أيضا تقدم ا

 متعددة  وظائف   تقديم  على  الالمتناهية   بمقدرتها   األخرى   االتصال  وسائل  باقي  عن
  مجتمعة،   تقديمها   على  القدرة  اتصالية   لوسيلة  يسبق  لم  التي   األغراض  جميع  تلبى
 في  الوظائف  وهذه   استخدامها،  من  مبتغاه  يجد  أن  جمهورها   من  فرد  كل  ممكن  مما 

  المجاالت،   شتى  في   والبحث  االلكتروني،   البريد   خدمة :  أهمها   ومن  مطرد،   ازدياد
 وتبادل  الهاتفية،  واالتصاالت  االلكترونية،  والصحافة   المختلفة،  المحادثات  وإجراء

. لألبحاث  ملخصات  وتوفير  االلكترونية،  المكتبات  واآلراء،  واألفكار  المعلومات
 (164ـ 161: 2004 الشامي،)

فضال بشكل هذا  تسهم  صورها  بكافة  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  عن   
االتصال بين   والمكان"، فهي توفر   الزمان  ما ُيعرف باسم "وحدتي   مباشر في تجاوز

والمجتمعات  ومن  االتصال،   عملية   أطراف  بين   المسافات  تباعدت  مهما   الناس 
 في   الرقمية  جوالبرام   األجهزة  إلمكانيات  ضروريا    يعد  لم   التزامن  فإن  آخر  جانب

 مرة   استقبالها   وإعادة  األسطوانات  أو  األجهزة  على  التحميل  أو  والتخزين  االستقبال
 ( 37 ـ 36:  2007 الحميد، عبد.)للمتلقي المتاح الوقت في  أخرى 

أبرز فإن  لمستخدميها   ما   كذلك،  الوسائل  تلك    الفردية   مبدأ  تحقيق   تقدمه 
  الفردية،   والحاجات  الميول  تخاطب  التي  الرسائل   توجيه   خالل  من  والخصوصية 

 على   سيطرته  خالل   من  االتصال،  بتفتيت  يسمى  فيما   التحكم  للمستقبل  يمكن  حيث
 .( 244 ـ 243: 1993 مكاوي،.)ونوعيتها   يستقبلها  التي المواد حجم
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 خالصة نتائج الدراسة 
بيان عدم  نتائج  خلصت   إلى  بين طالب    ذات داللة إحصائية  فروق الدراسة 

من وجهة نظر طالب  وجاءت درجات الموافقة مرتفعة  ،  في القيم  الثانوي والجامعة
على الدور الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي في الترويج الثانوي والجامعة  

للفكر المتطرف، وذلك في مجالي: أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية ومضامين 
مجال على  متوسطة  كانت  بينما  الشبكات،  في  كشفت  االستم الخطاب  كما  االت، 

فروق   وجود  عن  إحصائيةالنتائج  داللة  مجال    ذات  على  الجامعة  طالب  لصالح 
 . اإلشباعات المحققة

 واملقرتحات التوصيات
 التوصيات

  الثانوي   لطالب  تبين  التي  الهادفة  التعليمية  والبرامج  العلمية  الندوات  تكثيف .1
  االجتماعية،   القيم  على  االجتماعي   التواصل  لشبكات  السلبي  التأثير  والجامعة
الندوات    الراهن  الوقت   في   خاصة   مستمرة  بصورة  واالهتمام تلك  تتضمن  بأن 

الطالب تأثير  تعرف    خاصة  األفراد  على  االجتماعي  التواصل  شبكات  بخطورة 
  والثقافة   والمفاهيم  القيم  وعلى  الشباب  سلوك   على  به  تؤثر  لما   نتيجة  الشباب؛
  وعادات   قيم  من  بها   يرتبط  وما   نية الدي  الهوية   وكذلك  المحلية،  والهوية

 . وسلوكيات

الثانوية   المرحلة  طلبة  نفوس  في  وغرسها   القيم،  بموضوع   االهتمام  ضرورة .2
  العربية  المملكة  في  الجامعات الحكومية واألهلية  المدارس  في  والمرحلة الجامعية

 المجتمع   في  االجتماعية   التنشئة  مؤسسات  جهود  تكاتف  وضرورة  السعودية،
 . الناشئة نفوس في  والعلمية واالجتماعية األخالقية القيم غرس ىعل للعمل

  البرامج   محتويات  بعض  واستخدام   ّجذابة  طرائق   وفق   الطالبي  اإلرشاد   تفعيل .3
والتربوية   والثقة   والنظام  والمشاركة  التعاون   قيم  تنمية   تتضمن  التي  االجتماعية 

والجامعة،  المدارس  في  الطلبة  لدى   ذات   األفعال  تأكيد  في  يسهم  بما   الثانوية 
 . المدرسة والجامعة بيئة في  الطلبة أوساط بين القيمي المحتوى 
 المقترحات 

التواصل   .1 لشبكات  السلبي  بالتأثير  الطالب  توعية  في  االجتماعية  الخدمة  دور 
 االجتماعية. 

المتوسط   .2 طلبة  من  متباينة  عينات  لدى  والخلقية  االجتماعية  القيم  في  الفروق 
 ن الجنسين وعالقتها باألمن الفكري. والثانوي والجامعة م
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   قــواعد النشــر 
جلةاةيتتتامل لب تتت مميتهتتتالمجلة بتتت ملبحتتتومجلقاتتتذام جلةستتت الملجلمجلة تتتاذ مجل بةتتتم

ميفاخضتتتتبمجلقاتتتتذام جلةستتتت الملببحتتتتوملةاتتتتقم تا تتتتيلم  تتتت ت  م و تتتتذ ي مفتتتتممجل وبيتتتت 
جلة تتت المجلةاخ  تتتت مجلةخابةتتتت ممةتتتت متا تتتتوحملةوجب تتتت م  يستتتت م تتتت م يتتتت مجتق  هتتتت م

مألصذلمما ل مجلاس ريومجل بةي .
 تتذيممتتالمتهايسهتت ممينمت ب م تت م ذج تتنمجلبحتتومل لة بتت مجلاتتم  جر مجلة ب ممإ ي ومم

نحتتوملاتتذوهلم  ستت اتهلمميي بتتمم ب ةتتن مجلقتت  ري مجلتتوج اي مفتتمميل تتدم  تت .مجأل تتومجلتت 
نمي تتذنمإناتتت بهلم  تتاذهي ملهتت لمجلسذج تتتنم  بتتممصتتةا لماتت لمجلة بتتت مجلاتتو م بتتمم

مت نماللممريو .ممة الم  ضةذن ،م اممما ببمرفضمجلقا م  مإ   تهمإلبوجء
مي مميي ذنمجلقا م  مجلةس لمجلةهبذبمنحولمل لة ب مبنمنم للمي اقمنحولمف نمم .1

    نمآخو.

 وبيم  م يمل  م ببايتت م ختتو مم14فبطمتسنممجأللا ام هاذ  م بممجلكةايذتوم .2
 بتتمم  تت ف م ا  بتت ملتتي مجأل تتهو،م اتت  الماميستتدم تت موالوتت م تتبايةاوجلم تت م

(م8جل تتهومجلذج تتنم مي اذ تتطمجلكبةتت لمفتتممبةيتتبمبذجنتتبمجل تتةا ،ملايتت مي تتذنم
،م للتتعم بتتمم(م حتتوي م تتهوج م20وةتت نممبةتت لم  تتن مج تتهومجل تتةا مجلذج تتن م 

نمتايتتتنمصتتتةا لمجلقاتتت م  مجلةس لتتت مجلةسن تتت م تتت م  امي تتتبممAم4 رقم  تتتلم
 (موالوي مصةا ملة مفيه مجل نج لم جألة  لم جلةوجببم جلةال ق.30 

 بتتمممي  ومتتالم  بتتذجنمجلةوج تتب مجلاويتتني اتتبمجلقاتت م  مجلةس لتت م ج تتلمجلق  تت م .3
 لنجي مجلقا .مميصةا م  اسب مف

مبةتت ممم200:مممم100موفقم بمجلقا م  مجلةس ل م بخ  م جهيتت م   يستت مماتتوج  م تت مم .4
 صةا م ج ن م  اسب .مميف
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(موالوتت من تت م تت مجلقاتت مأل تتوجحمجلةوجب تت م جلاا تتيل،م3ت تتبلمإل جر مجلة بتت م  .5
 بةتت لمجلة بتت ،م امي تتا ينلمجلق  تت ممميممفتتمتااةظمإ جر مجلة ب ملب خ م ج ن متقس
  و م خو .م تو دمن خا نملباا يل.

موفتتقمجلق  تت م تتبم تتذج مجلقاتت م  مجلةستت لمجلةهبتتذبمنحتتولم اب تت م  ليتت ممةتت ماتتذم .6
  ذج نمر ذممجلبحو.ممي ان مف

 وجب تتتتت مم-امل تتتتتنمجباي ناتتتتت ملب تتتتت  إامتو تتتتتدمجلقاتتتتتذام  مجلةستتتتت الملباا تتتتتيلم .7
 "  بذبمجلكا ل ".

نممجبايتتت نمجلقاتتت م  مجلةس لتتت م و بتتت مجلةوجب تتت مجلةان يتتت م"أل تتتبذبم  لتتت م تتتمميفتتتم .8
لتتتممجلق  تتت م وفستتت ملخهتتت بمإجلكا لتتت "ممتتتالمإر تتت لمن تتتخ م تتت مجلقاتتت م  مجلةس لتتت م

إبوجءمجلا نماللمجلالن  ملة مماةقملن  م بم ذج نمما ل متسويومجلقاتت م  مجلةس لتت م
جلب تتتخ مجلة نلتتت مجلا ليتتت م تتتبم ه لقتتت مجلق  تتت ملا تتتنمنمتكبةتتت مجلاويتتتنم تتت مإ تتت   م

 لبة ب .

لتتممإ جر مجلة بتت ممإ بنمجباي نمجلقا م  مجلةس ل م و ب مجلةوجب  م جلاا تتيلمتو تتدمم .9
جلق   مخه ل ملساذلمجلبحوم ؤرخ ملةذ نم صتتذلمآختتومتستت ريومجلةا ةتتي .م فتتمم

لممل ضمجلا تتنماللمجلحتت بي م  مجل ذاويتت متستتذممإ  ل مج اي جمجلقا م  مجلةس ل مم
لتتممجلق  تت م حتتةذ  ملةال ئتت لماي تت مإجلقاتت م  مجلةس لتت م جر مجلة بتت ملسر تت لمإ

  ل م نمم اذلمجلقا م  مجلةس ل ملببحوم  م ادماي تت مجلاا تتيلمممي  مف جلاا يل.مم
تو تتتتتدمإ جر مجلة بتتتتت مخهتتتتت بمج اتتتتت جرم تتتتت منحتتتتتومجلقاتتتتت م  مجلةستتتتت لم وفستتتتت ملتتتتتهم

لاتت م  م س لتت م  مم يجلب تتخاي مجلباتتي مت ولتتا ملباا تتيل.م اميةبتتعم تتقمرفتتضم
لممإل نمإ خ لمجلا نماللمجلةهبذب م بيهم ذ مر يسمجلااويومل نمجلوبذعمممم اذله

 اي  مجلااويو.

ل تتتتنمج تتتتاية ءمجلق  تتتت ملبا تتتتنماللمجلةهبذبتتتت م  صتتتتذلمجلقاتتتت م  مجلةس لتتتت مل تتتتنم .10
   ةتت مجانائتت رمجلخ صتت ممميلتتممإ جر مجلة بتت ممتتنرجمجلقاتت م  مجلةس لتت مفتتمإجلا نمدمم

 لببحومتةهينجمل ةبي مجلهق   .ممل لةذج مجلةساذل 
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االلمت(م  تتم5يضتتلمجلقاتت م  مجلةس لتت متو تتدمجلة بتت م يم  تتبموهتتذرمجل تتن مجلتت  .11
off printsلممجلق   م  نمتكبيةهملبةس ته م وفس ملب خ م   ني م  مجل ن مإم-م

يتتت م  تتتااللم  م  تتتنج م يضتتتلمجلقاتتت م  مجلةس لتتت .م ي تتتن مجلق  تتت متكبةتتت مميجلتتت 
 بهتت ،م للتتعملبتت ءم بتتممخهتت بم هاتتذعم  ذ تتبم بتتهمإلتت هي م تت مجلة بتت م تتنمياا
   ذبهمجلممإ جر مجلة ب .

حمجلكاتتبم جلةؤلةتت لمجل وبيتت م جألببايتت م متو تتبمجلة بتت ملبحتتوم وجب تت لم  تتوم .12
جل تت  ر مختتاللمجأل تتذجممجلرالوتت مجل تت لس م  بخ  لمر   دمجلة ب ايوم جلتتنماذرجلمم

جلةوجب تت م  مماممايتتنم  تتل  بتتممصتتن رم تتن مجلة بتت مجلةا تتبمنحتتوا مهيتته،م بتتمم
،م بم وج   مم ف مجلحتتو وم جلسذج تتنمAمم4جل وحم  مخةسمصةا لم  م  لمم

 جلة ب .ميجلخ ص مل لبحومف

  تت نمآختتوم  نمممي مميطويس م  مفمميجلة ب مامي ذنمنحولملأممميكدم  ممبحومف .13
 تت مر تتيسمجلااويتتو،م ي تتذنم تتبمللتتعمنحتتوم بخ تت لم  مج اق  تت لمميإلنمماتت ل

مبق تتتيمميجلتتت ميصتتتبأل بتتت مل  اقتتت رلمجلة تتتنرمجلتتتممجلةإ خا تتتو ملحتتتوومجإلةتتت ر م
 جلوبذعمإليه.

 جل ب .ميت نرمجلة ب م وتي مف .14

تو تتتتدمجلقاتتتتذام  مجلنرج تتتت لمل  تتتتلمجل تتتتينمجأل تتتتا لمجلتتتتنماذر مر تتتتيسمتاويتتتتوم .15
 جلة ب .

 تتتت ت  مجلتتتتو ج مفتتتتيم  تتتت المجل بتتتتذممجألتو تتتتبمجلة بتتتت ملبحتتتتوم ستتتت المجل تتتت   م .16
 . م فس  ملسذج نم ا ا مجلة ب جإلن  ني مجلةخابة م،م للعمنئيوم   فأ مر اي

جألفكتت رمجلتتذجر  مل لة بتت مت اتتوم تت مر  مم تاهتت ،م امت اتتومل لضتتو ر م تت مر  م .17
 جلة ب .

توتبمجلقاذام  مجلنرج تت لمل لة بتت م فتتقمج اقتت رجلمتبئيةيتت مخ صتت م ام ال تت م .18
 له ملة  ن مجلقا م جلق   .

 م  م نمتكتتذنم يتتومامماسورمنحواميامتبااممجلة ب ملو مجلقاذام جلنرج  لمجلا .19
  ساذل ملببحو.

م*م*م*م*م*م
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 قواعد االشرتاك يف اجمللة العلمية 

جلا تتتذلم بتتتممجلة بتتت م تتت م جختتتدمجل ةهذريتتت م خ ربهتتت مل فتتتوج مميلبتتتوج اي مفتتتم
م جلهي  لمطقس ملبسوجرجلم جلسذج نمجآلتي :

خة تتت مجلة بتتت مجل بةيتتت مل فتتتوج مجلة تتتويي م  جختتتدم  تتتو(ممي يةتتت مجاةتتتاوج مفتتتم •
 ببيه مجةاوج م بذي.م رب ذنميه ملبب خ مجلذج ن ،م مببم نم حوم م

جلة بتت مجل بةيتت ملبهي تت لم جلةؤ  تت لم  جختتدم  تتو(مممي ية مجاةاوج مجل بذيمفتتم •
 خة ذنمببيه .

لبب تتخ مم  وي تتمم  ارمخة تت م  حتتو نم يةتت مجاةتتاوج مل فتتوج م ختت رجم  تتو(م •
 جةاوجك م بذي .م  وي مم  ارم رب ذنمجلذج ن م  م

جلة بتت مجل بةيتت ملبهي تت لم جلةؤ  تت لم ختت رجم  تتو(ممميفتتممميمبذم ية مجاةاوج مجل  •
 خة ذنم  ارج.

جأل تتا لمجلتتنماذرمر تتيسمنمت تتن م يةتت مجاةتتاوج ملحتتيعم ساتتذلمجلتتنفبمل  تتلمم  بممم •
 لبخن  مجاباة عي مل إل  بنري .مميل لة هنمجل  لممتاويومجلة ب 

 

م*م*م*م*م*
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